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Towarzystwo
Przyjació³ Dyno-
wa kontynuuje
r e a l i z a c j ê
przedsiêwziêæ
w zakresie reno-
wacji dynowskich
kapliczek.

Aktualnie remontowana jest
kapliczka „pod brzoz¹”. Jakkol-
wiek dzisiaj nie ma ju¿ tam
brzozy, to utrwalona w tradycji
nazwa nadal obowi¹zuje i jest
przez mieszkañców u¿ywana.
Jeœli pogoda pozwoli, w tym
roku jej remont zostanie ca³ko-
wicie zakoñczony.

Przy wyremontowanej ka-
pliczce przy ul. Pi³sudskiego
zamontowano zewnêtrzne jej

oœwietlenie.
Towarzystwo przygotowuje

siê do przeprowadzenia kolej-
nej kwesty w dniu 1.11.2008 r.
na renowacjê pomników na sta-
rym cmentarzu.

Z prawdziw¹ pomp¹ zapo-
wiada siê organizowany w
dniach 4 – 5 paŸdziernika br.
Zjazd kole¿eñski mojej klasy li-
cealnej w 40 – rocznicê z³o¿enia

egzaminu dojrza³oœci. Blisko
40 osób potwierdzi³o swój przy-
jazd do Dynowa. Udzia³ swój
potwierdzili równie¿ nasi pro-
fesorowie.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu

Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz

Nieco spóŸniona, niepogodzona z odejœciem lata, strasznie zabiegana i roztrze-
pana jak jesienne liœcie k³ania siê Pañstwu wrzeœniowa „Dynowinka”…

Z jej stron dowiecie siê Pañstwo, jak „wystartowa³y” dynowskie szko³y i czym siê ró¿ni¹
od szkó³ w innych krajach, a dziêki „Szkole na weso³o” bêdziecie mogli zobaczyæ je w krzy-
wym zwierciadle…

Wraz z dwójk¹ m³odych podró¿ni-
ków – Mateuszem i Paw³em –
przemierzycie ba³kañskie szlaki,
a zagl¹daj¹c do okolicznoœcio-
wej wk³adki – cofniecie siê ra-
zem z uczestnikami Zjazdu Ko-
le¿eñskiego Absolwentów (rocz-
nik 1964-68) o 40 lat…

W³aœnie 40 lat temu –
w maju 1968 roku, gdy
kwit³y kasztany – zda-
wali maturê, a teraz – je-
sieni¹ 2008 roku, gdy
kasztany spadaj¹ z drzew
pod nogi (najpiêkniejsze
z nich umieœciliœmy na naszej ok³adce;-) –
powrócili, bo – jak napisali w zjazdowym za-
proszeniu – ”…kochaj¹ swoj¹ szko³ê, Dynów – miasto swojej
m³odoœci, swoich nauczycieli, wszystko co wtedy by³ dla Nich
takie piêkne i niezwyk³e…”

Redaktorzy prowadz¹cy –
Renata i Maciej Jurasiñscy
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Rozpoczêliœmy kolejny rok szkol-
ny, w zwi¹zku z tym chcia³bym
przedstawiæ informacje zwi¹zane z
remontami naszych obiektów
oœwiatowych:

1. Remonty budynku Szko³y Pod-
stawowej Nr 1 w Dynowie przy ul. Szkol-
nej.

1) Trwa remont instalacji elektrycz-
nej wewnêtrznej w budynku Szko³y
Podstawowej Nr 1.

Wykonawca: „EURO-PEL” Bogdan
Pelczar,

38 - 420 Korczyna,
ul. Spó³dzielcza 6
Wartoœæ robót wg umowy:

309 115,10 z³ brutto
Zakres rzeczowy obejmuje: instala-

cje elektryczne oœwietleniowe, gniazda
wtykowych, instalacje nag³oœnienia, in-
stalacje elektryczne si³owe, monta¿
tablicy rozdzielczej budynku, g³ównej
oraz tablic lokalnych, instalacje uzie-
mienia i po³¹czeñ wyrównawczych, re-
mont instalacji odgromowej, demonta¿
instalacji elektrycznej.

2) W budynku Zespo³u Szkó³ pro-
wadzone s¹ równie¿ roboty malarskie
sal lekcyjnych oraz korytarzy.

3) Do koñca bie¿¹cego roku plano-
wane jest jeszcze przeprowadzenie re-
montu sali gimnastycznej obejmuj¹ce-
go remont sufitu i pod³ogi oraz malo-
wanie pomieszczeñ sali. Szacunkowa
wartoœæ robót - oko³o 300 000,- z³

Zadanie jest na etapie rozstrzygniê-
cia przetargu i wyboru wykonawcy ro-
bót.

Przeprowadzenie w/w prac remon-
towych w obiektach oœwiatowych nie
by³oby mo¿liwe bez pozyskania przez
Burmistrza Miasta Dynowa dodatko-
wych œrodków pozabud¿etowych.
Ich ³¹czna wartoœæ to 600 000,00 z³.

2. Budynki Zespo³u Szkó³ oraz
Przedszkola Miejskiego wymagaj¹ jesz-
cze przeprowadzenia prac remontowych,
których wartoœæ szacunkowa to ok. 2,5
mln z³. W celu ich sfinansowania mia-
sto przygotowuje siê do z³o¿enia wnio-

sku o dofinansowanie projektu pn. „Mo-
dernizacja budynków Zespo³u Szkó³ i
Przedszkola Miejskiego w Dynowie „ z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata
2007 - 2013.

Remont Przedszkola szacowany jest
na wartoœæ ok. 1,5 mln z³ i obejmuje:
przebudowê dachu, remont pomiesz-
czeñ na I piêtrze, remont instalacji co
wraz z kot³owni¹ gazow¹, wykonanie
podjazdu dla osób niepe³nosprawnych,
parkingu i alejek, zagospodarowanie
zieleni przy budynku, docieplenie i wy-
konanie elewacji budynku, remont ogro-
dzenia przedszkola oraz wyposa¿enie
sal i szatni.

Zakres rzeczowy remontu Zespo³u
Szkó³ przy ul. Szkolnej w Dynowie do-
tyczy Szko³y Podstawowej Nr 1 i obej-
muje: remont klatek schodowych, re-
mont sanitariatów oraz przystosowa-
nie ich dla osób niepe³nosprawnych,
remont pod³óg w klasach, docieplenie
budynku i wykonanie elewacji. Szacun-
kowy koszt wymienionych robót - ok.
1 mln z³.

Zakoñczenie prowadzonych w 2008r.
remontów oraz pozyskanie œrodków na
pozosta³e niezbêdne prace remontowe
i ich realizacja to najwa¿niejsze inwe-
stycje oœwiatowe konieczne dla prawi-
d³owego funkcjonowania naszych szkó³.
Liczê, ¿e uda nam siê je zrealizowaæ.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

Z  OKAZJI  DNIA  EDUKACJI  NARODOWEJ
wszystkim nauczycielom Dynowskich Szkó³

¿yczymy
du¿o satysfakcji i radoœci

z dobrze wykonywanej pracy.

Niech trudowi wk³adanemu
w wychowanie m³odego pokolenia na co dzieñ towarzysz¹:

zaufanie, szacunek, uznanie uczniów, rodziców
i ca³ego œrodowiska.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak
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W dniu 03 wrzeœnia 2008 r. od-
by³a siê w Hy¿nem XVI sesja
Rady Powiatu Rzeszowskiego.

Sesjê  poprzedzi ³o  uroczyste
otwarcie Dziennego Oœrodka Reha-
bilitacji w Hy¿nem, którego doko-
nali: Starosta Rzeszowski Józef
Jod³owski, Wojewódzki Konsultant
ds. Rehabilitacji prof. Andrzej Kwo-
lek, z-ca dyrektora NFZ w Rzeszo-
wie Katarzyna Kowalewska oraz
dyrektor ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
 dr Aleksander Panek.

Oœrodek realizuje komplek-
sow¹ rehabilitacjê zabiegow¹
oraz opiekê lekarsk¹. Do oœrod-
ka mog¹ kierowaæ pacjentów le-
karze specjaliœci z poradni: re-
habilitacyjnej, urazowo-ortope-
dycznej, neurologicznej, reuma-
tologicznej jak równie¿ lekarz
poz-  w przypadku zaostrzeñ
schorzeñ przewlek³ych.

Programem usprawniania
objêci mog¹ zostaæ pacjenci ze
wskazañ ortopedyczno-chirur-
gicznych, neurologicznych, reu-
matologicznych.

Grupa schorzeñ podlegaj¹-
cych rehabilitacji w Dziennym
Oœrodku Rehabilitacji:

- pora¿enie i niedow³ad bêd¹-
cy skutkiem uszkodzeñ uk³adu
nerwowego o ró¿nej etiologii,

- usprawnienia po d³ugotrwa-
³ym unieruchomieniu i czynno-
œciowym leczeniu urazów  i roz-
leg³ych korekcji,

- usprawnienia protezowa-
nych koñczyn po amputacji,

- zmiany zwyrodnieniowe sta-
wów obwodowych o ró¿nej etio-

logii, w tym po leczeniu opera-
cyjnym,

- skoliozy wieku rozwojowe-
go o ró¿nej etiologii,

- zespo³y bólowe krêgos³upa,
w tym po leczeniu operacyjnym,

- choroby przeci¹¿eniowe na-
rz¹du ruchu, zespo³y algodystro-
ficzne,

- choroby tkanki chrzêstnej,
- choroby demielinizacyjne

OUN,
- stan po udarze mózgu,
- stan po zabiegach neurolo-

gicznych w przypadku nowotwo-
rów z³oœliwych i ³agodnych, têt-
niaki mózgu, stan po operacjach
neurochirurgicznych.

Dzienny Oœrodek Rehabilita-
cji dzia³a od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 8:00 do
18:00. Nr telefonu do rejestracji
017 229 50 79.

Nastêpnie po krótkiej przerwie
radni przyst¹pili do realizacji po-
rz¹dku obrad sesji gdzie na pocz¹t-
ku zapoznali siê z informacjami:

- Dyrektora Powiatowego Oœrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej

- Dyrektora Zarz¹du Dróg Po-
wiatowych

- o wykonaniu bud¿etu Powiatu
za I pó³rocze roku 2008

- Komisji Rewizyjnej o wykona-
niu planu kontroli za I pó³rocze
roku 2008.

W trakcie obrad sesji radni pod-
jêli uchwa³y w sprawach:

- wyra¿enia opinii o projek-
cie uchwa³y Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego  w sprawie
likwidacji Oddzia³u Rehabilita-
cji w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie,

- wyra¿enia opinii o projek-
cie uchwa³y Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego  w sprawie
likwidacji Oddzia³u Neurologii
w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie,

Ni¿ej podpisany zabieraj¹c g³os
o tych projektach stwierdzi³, ¿e jest
przeciwny likwidacji  Oddzia³u
Neurologii jak i Rehabilitacji .
Stwierdzi³ równie¿ ¿e spowoduje to
ograniczenie dostêpnoœci do lecze-
nia. Najgorsze co mo¿e siê staæ, to
to, ¿e pacjent np. z udarem mózgu
bêdzie wo¿ony od szpitala do szpi-
tala. Tak mo¿e siê dziaæ w okresie
przejœciowym zanim wzroœcie licz-

ba ³ó¿ek neurologicznych w szpita-
lu MSWiA i na Lwowskiej. Przypo-
mnia³, ¿e  w Rzeszowie powinno
byæ co najmniej 140 ³ó¿ek neurolo-
gicznych, a jest w chwili obecnej ok.
120. Przeciwna likwidacji neurolo-
gii jest wojewódzka konsultantka
ds. neurologii oraz podobne stano-
wisko zaj¹³ Podkarpacki Oddzia³
NFZ.

- wyra¿enia zgody na dokona-
nie darowizny na rzecz Gminy
Tyczyn niezabudowanych dzia-
³ek nr 1573/4, nr 1573/6, nr 1573/
8, nr 2878/1 po³o¿onych w Budzi-
woju, stanowi¹cych w³asnoœæ
Powiatu Rzeszowskiego,

- zatwierdzenia zmiany planu
Powiatowego Funduszu Gospo-
darki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2008 rok,

- zaci¹gania zobowi¹zania na
zimowe utrzymanie dróg powia-
towych,

- zmian w bud¿ecie Powiatu
na rok 2008,

- ustalenia wynagrodzenia dla
Starosty Rzeszowskiego,

Zabieraj¹c g³os ni¿ej podpisany
stwierdzi³, ¿e jest przeciwny przy-
znaniu tak wysokiej podwy¿ki i bê-
dzie g³osowa³ przeciw z uwagi na
fakt, ¿e miêdzy innymi reprezentu-
je w Radzie Powiatu okrêg w któ-
r ym  mi e s zkañc y  ¿ y j ¹  ba rd z o
skromnie i ubogo. Rolnicy Dy-
nowszczyzny nie maj¹ takich do-
chodów miesiêcznie ile wynosi me-
gapodwy¿ka uposa¿enia Starosty–
2.037 z³. ¯eby rodzina rolnicza
mog³a uzyskaæ dochody miesiêczne
porównywalne  z proponowanymi
poborami Starosty – 11.975 z³ to
musia³aby sprzedawaæ co miesi¹c
np. 21 ton pszenicy, 86 owiec lub
baranów, 35 tuczników, 17 ton
ziemniaków, 15 tys. litrów mleka
lub 34.214 jaj. Proponowane pod-
wy¿szenie uposa¿enia Starosty
o kwotê ponad 2000 z³ jest sporym
nieporozumieniem i przesad¹.

- udzielania pomocy Powiato-
wi Strzelce Opolskie.

W koñcowej czêœci obrad Radni
zapoznali siê ze sprawozdaniem
Starosty  z dzia³alnoœci Zarz¹du
w okresie od ostatniej sesji i wy-
konania uchwa³ Rady Powiatu.
Wolne wnioski i sprawy ró¿ne wy-
czerpa³y porz¹dek obrad.

Radny Powiatu
Rzeszowskiego

Aleksander Stochmal
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Wielokrotnie mieszkañcy ulicy Mic-
kiewicza i tak¿e Pi³sudskiego, zg³aszali
do Rady Miasta i Pana Burmistrza
problem zwi¹zany z ha³aœliwymi pokry-
wami studzienek kanalizacyjnych. By³y
wykonane w tym zakresie ju¿ pewne
prace ale problem nadal pozosta³.

Ciê¿kie pokrywy ¿eliwne wspó³pra-
cuj¹ z pierœcieniem, który jest osadzo-
ny w betonowej pokrywie. Jeœli mon-
ta¿ tych elementów z betonowymi krê-
gami studzienki kanalizacyjnej jest
poprawny, to pokrywa nie ma mo¿liwo-
œci poruszaæ siê wzglêdem pierœcienia.
Poniewa¿ problem ten pojawi³ siê po
pewnym czasie, jak zosta³a oddana ka-
nalizacja do u¿ytku, b³¹d prawdopodob-
nie tkwi w monta¿u lub zastosowaniu
niew³aœciwych pokryw.

Na ostatniej sesji, na wniosek po-
stawiony przeze mnie, Rada Miasta
zobowi¹za³a Pana Burmistrza do pod-
jêcia niezbêdnych dzia³añ celem wyeli-
minowania zagro¿eñ bezpieczeñstwa
ludzi i ha³asu pochodz¹cego od poru-
szaj¹cych siê pokryw w³azów studzie-
nek kanalizacyjnych na ul. Mickiewi-
cza.

Na 13
obecnych
12 rad-
nych by³o
za wnioskiem a 1 g³os wstrzymuj¹cy
siê.

Bêdziemy obserwowaæ dzia³ania
Pana Burmistrza w tym zakresie zda-
j¹c sobie sprawê z tego, ¿e wi¹¿¹ siê
one z okreœlonymi kosztami. Bezpie-
czeñstwo mieszkañców i eliminacja
uci¹¿liwoœci ¿ycia musz¹ mieæ jednak
priorytet w takich sytuacjach.

Przy okazji przypomnê, aby wie-
dzieæ kto jest do czego powo³any w sa-
morz¹dzie (przepraszam Tych, którzy
o tym wiedz¹). Otó¿ w³adza samorz¹-
dowa w gminie (np. w ma³ych miastecz-
kach) sk³ada siê z organu uchwa³o-
dawczego i wykonawczego. Orga-
nem uchwa³odawczym jest Rada
Miasta w sk³ad wchodzi 15 radnych a
organem wykonawczym jest Bur-
mistrz (w miastach jak Dynów) lub
Wójt (w gminach wiejskich).

Tak wiêc wiedz¹c kto jest do czego
powo³any, wspó³pracuj¹c z Panem Bur-
mistrzem bêdziemy razem z mieszkañ-

Jest szansa na rozwi¹zanie problemu stuka-
j¹cych pokryw na ulicy Mickiewicza.

cami niecierpliwie  czekaæ na szczêœli-
wy koniec sprawy.

W³azy kana³owe i wpusty œciekowe
wykonane z ¿eliwa sferoidalnego w za-
k³adach MUFLE S.p.A. s¹ certyfikowa-
ne w zgodnoœci z norm¹ UNI EN 124
w zakresie „W³azów kana³owych oraz
rusztów”. Taki atest jest dalsz¹ gwa-
rancj¹ dla klientów, ¿e wyroby s¹ wy-
konane w „jakoœciowych” procesach pro-
dukcyjnych w zgodnoœci z w/w norm¹.
Tym samym zagwarantowane s¹ tak-
¿e okresowe kontrole jakoœci przewi-
dziane przez UNI EN 124. W praktyce
MUFLE S.p.A wykonuje stale próby wy-
trzyma³oœci, analizy metalograficzne
oraz testy rozci¹gaj¹ce swoich produk-
tów w laboratorium wewnêtrznym oraz
w uprawnionych laboratoriach zewnêtrz-
nych.

/informacja ze strony internetowej
www.elmasz.com.pl/

P.S. Kolejny temat to radar w Dy-
nowie i dodatkowe oœwietlenie przy
ul.Ks. J.O¿oga.

Z powa¿aniem
Radny Stanis³aw Tymowicz

S¹ najbardziej popularn¹ subkul-
tur¹ na œwiecie, dlatego postanowi-
³yœmy poznaæ ich ruch od podstaw.
Doskona³¹ okazj¹ sta³a siê lekcja Wie-
dzy o Spo³eczeñstwie, na której przez
45 min. poczu³yœmy siê jak oni. To
zdarzenie sta³o siê nasz¹ inspiracj¹
do napisania tego artyku³u, gdy¿ ich
kultura by³a warta uwagi a pogl¹dy
godne naœladowania, dlatego w skró-
cie przedstawiamy ich dzia³alnoœæ
dawniej i dziœ.

1. Historia
Za „rodziców” ruchu hipisowskiego

mo¿emy uznaæ subkulturê Beatników,
istniej¹c¹ w latach 40-50 w USA, oraz
„proroków” m.in.: psychologa Timothy’ego
Leary’ego (chyba najbardziej kojarzone-
go z tym ruchem ze wzglêdu na swoje
badania nad LSD), Richarda Alperta,
mistrza Zen – Alana Wattsa, oraz poetê

wywodz¹cego siê z beatników – Allana
Gainsberga (twórcê dzie³a „Howl”, po
polsku „Skowyt”, oraz „LSD”). Hipisi byli
jednym z wielu ruchów m³odzie¿owych,
który zacz¹³ buntowaæ siê przeciwko sys-
temowi politycznemu i nienawiœci. Po-
wstali, gdy toczy³a siê wojna w Wietna-
mie (1965 – 1973), g³osz¹c pokój i mi-
³oœæ. Za datê pojawienia siê ruchu hipi-
sowskiego przyjmujemy 14 stycznia 1967
roku. Wtedy to w Golden Gate Park
w San Francisco odby³ siê „The Nord’s
first human be-in” (zwany po prostu Be-
In), czyli „Pierwsze œwiatowe po³¹czenie
cz³owieka”. Na festiwalu tym pierwszy
raz pojawi³y siê znane póŸniej ca³emu
œwiatu has³a. Tego dnia do zebranych
ludzi przemawiali kap³ani hipisowscy.
Ludzie bawili siê, tañczyli, jedli i kocha-
li siê. W t³umie kr¹¿y³ Œwiêty Miko³aj
rozdaj¹cy tabletki LSD.

2. Ideologia
Jedn¹ z g³ównych idei hipisów by³ i

wci¹¿ pozostaje szeroko rozumiany roz-
wój œwiadomoœci, pojmowany m.in. jako
uwolnienie jednostki od nakazów w kie-
runku wolnoœci. Hipisi g³osili wolnoœæ,
mi³oœæ, otwartoœæ na drugiego cz³owieka,
otwartoœæ na siebie – bycie sob¹. Nie

chcieli podejmowaæ „grania” ról spo³ecz-
nych, nie przestrzegali „œwiêtych norm”.
Podwa¿ali i odrzucali ich znaczenie. Wi¹-
za³a siê z tym m.in. postawa pacyfistycz-
na, niechêæ do poboru wojskowego. Rów-
nie¿ wolnoœæ seksualna by³a wyzwole-
niem od sztucznie narzuconych pruderyj-
nych norm moralnych. Hipisi widzieli
wartoœæ ka¿dej istoty ludzkiej - ka¿dej
osobowoœci. Krytykowali rywalizacjê, któ-
ra sk³ania do patrzenia na innych jak
na swoich potencjalnych przeciwników.
„Ludzie s¹ braæmi, œwiat jest dostatecz-
nie du¿y dla wszystkich”. Nie uznawali
hierarchii, st¹d w ruchu trudno dopatrzeæ
siê struktur organizacyjnych. Nie by³o
przywódców w tradycyjnym tego s³owa
znaczeniu ani ¿adnych podw³adnych. Sto-
sunki by³y oparte na przyjaŸni i akcep-
tacji. £¹czy³y ich ró¿norodne kierunki
rozwoju œwiadomoœci, tolerancja religij-
na i wyznaniowa, przekonanie o nadej-
œciu epoki drugiego renesansu - ery mi³o-
œci, ery Wodnika. Wa¿nym dla hipisów
sta³ siê tekst , którego przes³anie sta-
raj¹ siê realizowaæ, o nazwie „Desidera-
ta”. Jest to piêtnaœcie wskazañ, którymi
kieruje siê cz³owiek zmierzaj¹c do poko-
ju i szczêœcia. Podkreœla siê w nich zna-
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czenie - ¿ycia w ciszy, wewnêtrz-
nej zgodzie, radoœci, unikanie
ha³asu, ludzi g³oœnych i napa-
stliwych, wyzbycie siê osch³o-
œci i cynizmu. Zaleca wewnêtrz-
ne doskonalenie, ³agodnoœæ
wobec siebie i innych. Wielu
hipisów przyjê³o „Desideratê”
jako swoje ¿yciowe credo, za-
wieraj¹ce idea³y mi³oœci, wol-
noœci i pokoju.

3. Jak powsta³a nazwa?
Okreœlenie hipis pochodzi

od ang. zwrotu „to be hip”, co
znaczy: byæ na bie¿¹co, ¿yæ chwil¹ obecn¹.
By³a to naczelna zasada hipisów. Od tego
zwrotu powsta³o s³owo „hippie” (polskie
hippis), które dla wielu ludzi oznacza³o
to samo, co brudas, nierób, menel. Co
oczywiœcie nie jest prawd¹. Hipisami
okreœlano zazwyczaj niedostosowan¹ spo-
³ecznie m³odzie¿ wiod¹c¹ swobodny tryb
¿ycia, kieruj¹cy siê w³asnymi zasadami.
Znani s¹ oni równie¿ jako „flower power”,
„flower’s children”.

4. Strój
Strój stanowi³ zewnêtrzn¹ formê za-

manifestowania odrêbnoœci. Odgrywa³
tak¿e swoist¹ rolê funkcjonaln¹. Prosty,
niedrogi, zmys³owy, kolorami wskazywa³
na pokrewieñstwo z natur¹. Podkreœla³
innoœæ, osobowoœæ, symbolizowa³ bycie
sob¹ w ka¿dej sytuacji, nie ukazywa³
ró¿nic bogactwa czy statusu. Wyra¿a³
wspólnotê pewnych podstaw i wartoœci,
w pewnym sensie znak przynale¿noœci.
Przyk³adowo: dziewczêta, kobiety nosi³y
bajecznie kolorowe bluzki, suknie, spód-
nice; „mêska czeœæ ” ruchu koszule, ³ata-
ne jeansy lub spodnie dzwony itd. itp.
Czêsto samemu szyto i projektowano.
Czasem wygl¹du dope³nia³y ozdoby -
koraliki, wisiorki, apaszki i opaski. Po
prostu, ka¿dy nosi³ to, w czym czu³ siê
dobrze. I tak pozosta³o do dziœ.

5. Muzyka
Jednym z najwa¿niejszych, a przede

wszystkim najbardziej noœnym œrodkiem
przekazu i rozpowszechniania ideologii
kontrkultury i ruchu hipisowskiego by³a
muzyka rockowa. Powsta³a z bluesa, rock
and rolla, muzyki ludowej. Wysz³a na
ulicê, przesta³a byæ eklektyczna jak inne
gatunki muzyki. W tamtym okresie cza-
su, po raz pierwszy zastosowano instru-
menty i wzmacniacze elektryczne, docie-
raj¹c do wiêkszej liczby odbiorców, po-
przez masow¹ produkcjê tanich p³yt, lo-
kalne niezale¿ne stacje radiowe, darmo-
we lub tanie koncerty. Kontakt miêdzy
s³uchaczami, a muzykami polega³ na
swoistym wspó³tworzeniu – byciu wspól-
not¹, nie by³a to relacja typu nadawca -
odbiorca, wymiana by³a obopólna. Zespo-
³y przybiera³y w³asny styl w myœl has³a:
„Jesteœmy muzyk¹, któr¹ gramy, muzy-
ka jest nasz¹ filozofi¹, religi¹, mow¹,
broni¹ i polityk¹”. Muzyczne zloty sta-

nowi³y afirmacjê spontanicznego stylu
¿ycia. Najs³ynniejszym z nich sta³ siê
festiwal Woodstock w 1969 roku. Do
ma³ej farmy niedaleko Nowego Jorku
przyby³o ponad pó³ miliona mi³oœników
nowej muzyki. Warto zaznaczyæ, ¿e pod-
czas ca³ego festiwalu nie zanotowano ani
jednego przypadku kradzie¿y, rozboju czy
gwa³tu. Woodstock sta³ siê legend¹.

6.Pacyfka
Pacyfka jest symbolem pokoju. Przyj-

muje siê, ¿e znak ten powsta³ ok. 50 lat
temu, gdzie po raz pierwszy zosta³ u¿yty
podczas wojny w Wietnamie. Istniej¹
dwie wersje powstania pacyfki:

  Pierwsza mówi, ¿e pacyfka zosta³a
zaprojektowana dla Camping for Nucle-
ar Disarmament – CND (Kampanii na
Rzecz Rozbrojenia Nuklearnego). By³a to
kampania œwiata wolnego od bomb nu-
klearnych. Organizacja ta poszukiwa³a
znaku, który by³by ³atwo rozpoznawalny
i zarazem symbolizowa³by sens rozbro-
jenia bomb nuklearnych i, aby najlepiej
zawiera³ w sobie litery CND. Przyzna-
my, ¿e na pocz¹tku mia³yœmy problem
z ujrzeniem tych trzech liter (zw³aszcza
litery N). Jednak, jeœli ktoœ siê dok³ad-
nie przyjrzy pacyfce, znajdzie w nie te
litery.

  Druga wersja mówi, ¿e po wybu-
chu bomby atomowej w Hiroszimie wœród
konaj¹cych na bia³aczkê by³a ma³a dziew-
czynka, która bardzo mocno chcia³a ¿yæ.
Wszyscy walczyli o jej ¿ycie, ale niestety
nie by³o ¿adnej nadziei na odzyskanie
zdrowia. Gdy ju¿ wykorzystano wszyst-
kie metody medyczne ratowania jej, je-
den z lekarzy przypomnia³ sobie o ja-
poñskiej legendzie, która g³osi, ¿e „Kto-
kolwiek wytnie z papieru 100 znaków
przedstawiaj¹cych lec¹cego ¿urawia na
tle s³oñca nie umrze, jakkolwiek mocno
ta osoba by³aby chora”, i opowiedzia³ j¹
ma³ej. Dziewczynka wyciê³a 98 takich
znaków, lecz z 99 zmar³a. Po tym wyda-
rzeniu znak ten zosta³ przyjêty przez pa-
cyfistów oraz hipisów jako symbol walki
o pokój, mi³oœæ, zdrowie za wszelk¹ cenê.
Nawet za cenê œmierci.

7. Hipisi w Polsce
W Polsce pierwsi hipisi pojawili siê

ju¿ ok roku 1966, jako ruch zaistnieli
w 1967 roku. Du¿y wp³yw mia³a zachod-

nia muzyka rockowa, która
by³a g³ównym noœnikiem idei.
Trafia³a ona do odbiorców
m.in. dziêki t³umaczeniom
tekstów. Poezja rockowa mó-
wi³a o problemach, zdolna
by³a daæ g³êbok¹ krytykê spo-
³eczeñstwa, a jednoczeœnie
wyraziæ têsknotê i aspiracjê
m³odego pokolenia. Nowa
muzyka sta³a siê œrodkiem wy-
ra¿aj¹cym prze¿ycia i uczucia
kontrkultury, przenosz¹c idee
hipisowskie na grunt Polski.

Jednym z pierwszych „orêdowników”
i tym, który ich zebra³ niejako we wspól-
notê by³ student Józef Pyrz. W 1967 ruch
zacz¹³ siê tworzyæ jako wspólnota.
W wiêkszych miastach Polski, powsta³y
kilkuosobowe grupy, w sposób ca³kowicie
nieformalny. Dyskutowano, s³uchano mu-
zyki, organizowano wszelkiego rodzaju
happeningi, dzia³alnoœæ para-artystyczn¹.
Z koñcem 1967 roku w Warszawie by³o
ju¿ ok. 30 hipisów, rekrutuj¹cych siê g³ów-
nie ze œrodowisk inteligenckich. W tym
samym roku byli ju¿ widoczni w innych
miastach : Kielcach, Krakowie, Radomiu,
Wroc³awiu, Zielonej Górze, Czêstochowie.
Na prze³omie lat 1969/70 w Polsce ich
liczebnoœæ oceniano na oko³o 1,5 tys. osób,
skupiaj¹cych siê g³ównie w miastach.
Chêæ spotkania, dzielenia siê wiedz¹ na
temat ruchu, inspiracji i zainteresowañ,
potrzeba bycia wœród ludzi podobnie my-
œl¹cych, powodowa³y, ¿e zaczêto organizo-
waæ zloty. Liczebnoœæ ruchu wzrasta³a.
W Polsce nie by³o tak licznych komun, cha-
rakterystycznych dla hipisów amerykañ-
skich. Wynika³o to z odmiennej sytuacji,
a przede wszystkim z braku tradycji i do-
œwiadczeñ w tym kierunku. Nieliczne ko-
muny czy tzw. hipchaty, by³y systematycz-
nie niszczone przez milicjê, lub upada³y
same z wielu ró¿nych powodów. Polskich
hipisów charakteryzowa³a ró¿norodnoœæ,
a jednoczeœnie du¿y stopieñ solidarnoœci
oparty na akceptacji.. W latach 70-tych
ruch powoli zacz¹³ siê zmieniaæ. Niew¹t-
pliwie przyczyni³y siê do tego tak¿e nar-
kotyki. Mimo to nies³usznie uto¿samiano
narkomaniê z ca³ym ruchem. Istnia³a
spora grupa hipisów, nie siêgaj¹cych po
narkotyki. Z drugiej strony, istnia³o
w Polsce odrêbne œrodowisko narkoma-
nów, którzy z hipisami nie mieli nic wspól-
nego. Lata 70-te by³y „czasem prze³omu”,
nie za³amywania siê czy upadku. Okres
ten zakoñczy³ siê mniej wiêcej w po³owie
lat 80-tych.

8. Has³a
Carpie Diem, Make love not war, All

people are one, Peace & Love & Freedom,
Non-violence, Wszyscy ludzie s¹ braæmi,
a œwiat jest na tyle du¿y, ¿e starczy na nim
miejsca dla ka¿dego.

Ewa Radosz, Anna Gierlach
– klasa III a LO w Dynowie
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Zwi¹zany rodzinnie z Dynowem ra-
bin Pinchas chce, aby w naszym mie-
œcie powsta³o centrum pielgrzymkowe
chasydów z ca³ego œwiata.

W niedzielê 31 sierpnia do Dynowa
zjecha³a blisko stuosobowa grupa cha-
sydów pochodz¹ca z ró¿nych zak¹tków
œwiata. Specjalnie dla nich zamówiony
zosta³ potê¿ny namiot mog¹cy wszyst-
kich pomieœciæ. Tegoroczne uroczystoœci
by³y szczególne, bowiem w³aœnie w tym
roku przypada rocznica œmierci wielkie-
go cadyka Cwi Elimelecha Szapiro
z Dynowa, zwanego równie¿ Bnei Isa-
char, od wielkiego dzie³a jakie napisa³.
W uroczystoœciach udzia³ wzi¹³ rabin
Dawid przywódca chasydzkiej grupy Tol-

Tak w przysz³oœci ma wygl¹daæ dom pielgrzyma, jaki chc¹
wybudowaæ chasydzi.

Burmistrz Dynowa Zygmunt Frañczak spo¿ywaj¹cy koszer-
ny poczêstunek w towarzystwie rabina Pinchasa.

Podziêkowanie dla burmistrza sk³ada przywódca grupy
chasydów rabin Dawid.

Chasydzi przebywaj¹cy w Dynowie.

dot Aharon. G³ównym pomys³odawc¹
i inspiratorem przedsiêwziêcia zorga-
nizowania w Dynowie uroczystoœci i wy-
budowania domu pielgrzyma dla cha-
sydów jest rabin Pinchas. Pomaga mu
w tym równie¿ Fundacja Ochrony Dzie-
dzictwa ¯ydowskiego. Nie bez znacze-
nia podczas niedzielnych uroczystoœci
by³a pomoc w³adz miejskich, które udo-
stêpni³y chasydom teren i pomog³y w
zorganizowaniu imprezy, jak te¿ osób
prywatnych. Podczas ich trwania bur-
mistrz Dynowa Zygmunt Frañczak
otrzyma³ pami¹tkow¹ statuetkê. Aby
zrealizowaæ swoje cele chasydzi nabyli
ju¿ odpowiedni¹ dzia³kê, która usytu-
owana jest poni¿ej dynowskiego cmen-

tarza ¿ydowskiego, na której równie¿
w niedziele odby³o siê wmurowanie
kamienia wêgielnego pod przysz³e cen-
trum. Rabin Pinchas chcia³by, aby Dy-
nów sta³ siê centrum pielgrzymkowym
takim chocia¿by jak Le¿ajsk czy Lelów.
Wykonane s¹ ju¿ równie¿ plany maj¹-
cego powstaæ budynku.

Tekst i zdjêcia Grzegorz Szajnik

Ju¿ po raz trzeci
odby³a siê Impreza
Edukacyjno – Sporto-
wa,  której celem by³o
uczczenie kolejnej rocz-
nicy podpisania poro-
zumieñ sierpniowych.
Impreza odbywa³a siê
na hali sportowej
WSIZ w Kielnarowej.
Udzia³ w turnieju
wziê³o cztery zespo³y
trampkarzy starszych:
Strug Tyczyn, Herman
Hermanowa, Dynovia
Dynów, Junak S³ocina
– Rzeszów. Niestety
mimo wczeœniejszego
zg³oszenia w imprezie
nie wziê³y udzia³u dru-

¿yny JKS-u Jaros³aw i B³a¿owianki B³a-
¿owa. Organizatorem turnieju by³ Miej-
ski Klub Sportowy Strug Tyczyn oraz

Zwyciêzcy turnieju MKS Dynovia Dynów.

Podkarpackie Stowarzyszenie Tury-
styczno – Sportowe NSZZ Solidarnoœæ
w Rzeszowie. Dru¿yny sportowe rywa-
lizowa³y miêdzy sob¹ systemem ka¿dy
z ka¿dym. Po zakoñczeniu meczów oka-
za³o siê, i¿ w turnieju rewelacyjnie spi-
sywali siê trampkarze Dynovii, którzy
pokonali wszystkich swoich przeciwni-
ków, zajmuj¹c tym samym pierwsze

miejsce. Na drugim
uplasowa³ siê zespó³
Hermana Hermanowa,
trzecie zajêli trampka-
rze ze S³ociny, a na
czwartym uplasowali
siê zawodnicy Strugu
Tyczyn.  Dru¿yna Dyno-
vii otrzyma³a pucha za
I miejsce dla najlepszej
dru¿yny, a zawodnik
tego klubu Grzegorz
Sokolik zosta³ Królem
Strzelców w turnieju,
za co odebra³ indywidu-
aln¹ nagrodê. Nagrody
równie¿ odebrali opie-
kunowie i trenerzy po-
szczególnych zespo³ów.

Tekst i zdjêcie
Grzegorz Szajnik

W niedzielê 14.09.2008 r. w Kiel-
narowej odby³ siê turniej pi³karski
z okazji podpisania porozumieñ sierp-
niowych.
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Dwie g³ówne pozycje remontowe to
wymiana instalacji elektrycznej w bu-
dynku szko³y podstawowej, która jest
w trakcie, oraz remont sali gimnastycz-
nej. Bêdzie nowe oœwietlenie, wentyla-
cja, bêdzie nowy podwieszany sufit, spe-
cjalny do hal sportowych – to na pewno
bêdzie robione - mówi dyrektor Zespo-
³u Szkó³ Tadeusz Œwiês, œrodki finan-
sowe zosta³y pozyskane przez burmi-
strza miasta. Koszt wymiany instala-
cji to ponad trzysta tysiêcy z³otych, a
podwieszanego sufitu ponad dziewiêæ-
dziesi¹t tysiêcy. Ponadto je¿eli uda siê
pozyskaæ dodatkowe œrodki pozabud¿e-
towe wymianie ulegnie równie¿ œlepa
pod³oga i parkiet na sali gimnastycz-
nej – a to kolejne sto osiemdziesi¹t

tysiêcy - dodaje dyrektor. Jak mówi -
budynek szko³y podstawowej to taka
studnia bez dna, w przysz³ym roku bê-
dzie musia³a byæ zrobiona wymiana
stolarki drzwiowej, remont kapitalny
sanitariatów, czêœæ kanalizacji, malo-
wanie szko³y i elewacja – ale na to trze-
ba oko³o pó³ miliona, aby doprowadziæ
budynek to takiego stanu jak pozosta-
³e. Odnowiono kilka klasopracowni w
innej czêœci szko³y, wykonano now¹ in-
stalacjê elektryczn¹ pod nowo otrzy-
man¹ klasopracowniê komputerow¹.
Szko³a ponadto otrzyma³a 152 tysi¹ce
z³otych na zajêcia pozalekcyjne, maj¹-
ce wyrównaæ szanse edukacyjne
uczniów. Zarówno dla zdolnych jak i dla
tych s³abszych, maj¹cych problemy z

Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Dynowie Tadeusz Œwiês – oprócz
œrodków finansowych na remonty uda³o siê pozyskaæ po-
nad sto piêædziesi¹t tysiêcy z³otych na zajêcia pozalekcyjne.

Wakacje to najdogodniejszy czas do remontu w szko³ach. W Dynowie
od prac remontowych a¿ huczy, a py³ unosi siê po ca³ym budynku zespo³u
szkó³.

nauk¹. Odbywaæ siê bêd¹ zajêcia po-
zalekcyjne z gimnastyki korekcyjnej,
logopedyczne, psychologiczno – pedago-
giczne. Jak dodaje dyrektor – oby tylko
uczniowie zechcieli z nich korzystaæ.

Tekst i zdjêcie Grzegorz Szajnik

Na dyl¹gowskim cmentarzu pocho-
wany zosta³ nieznany ¿o³nierz Wojska
Polskiego, a dok³adnie pochodz¹cy
z 24 Karpackiej Dywizji Piechoty, któ-
ra 10 wrzeœnia 1939 roku w tym rejo-
nie toczy³a zaciêt¹ walkê z niemieckim
najeŸdŸc¹. Z kroniki parafii napisanej
przez ksiêdza Franciszka Paœciaka mo-
¿emy siê dowiedzieæ – i¿ dnia 10 wrze-
œnia 1939 roku przed po³udniem zaczê-

³y zje¿d¿aæ na podwórze plebani samo-
chody ró¿nego rodzaju i gatunku – oso-
bowe i jeden ciê¿arowy z benzyn¹ i
oliw¹. Oficerów oko³o 50. Wœród nich
Rydz Œmig³y. Za oficerami wojsko bez
przerwy drog¹ przez wieœ na górê i na
las. Drugi pas dzia³em, a trzeci przez
Gdyczynê przez San i na Huty, Jawor-
nik .Wed³ug wspomnieñ najstarszych
mieszkañców, jak te¿ zapisów w kroni-
ce , na cmentarzu pochowano dwóch
¿o³nierzy walcz¹cych na DynowszczyŸ-
nie. Niestety nie wiadomo gdzie jeden
z nich zosta³ pochowany, do dnia dzi-
siejszego zachowa³a siê tylko jedna
mogi³a, która przez ostatnie lata by³a
bardzo zniszczona. Pamiêæ o poleg³ym
postanowi³ przywróciæ radny gminy
Dynów Bogus³aw Martowicz – zwróci-
³em siê do wójta gminy Dynów Adama
Chrobaka o zainteresowanie siê pamiê-
ci¹ o naszej historii – relacjonuje radny
– odpowiedŸ w³adz gminy by³a bardzo
szybka z³o¿ono odpowiednie dokumen-
ty w urzêdzie wojewódzkim na wykona-
nie nagrobka dla poleg³ego ¿o³nierza.
Mogi³a nieznanego ¿o³nierza zosta³ sfi-
nansowana ze œrodków Urzêdu Woje-
wódzkiego i Urzêdu Gminy w Dynowie.
To nie koniec upamiêtniania wojennej
historii wsi. Jak podaje radny Marto-
wicz niebawem powstanie pomnik upa-

Radny Bogus³aw Martowicz – chcemy zadbaæ o nasza histo-
riê i przekazaæ j¹ m³odym mieszkañcom wsi którzy niewiele
wiedza co dzia³o siê tu podczas drugiej wojny œwiatowej.

miêtniaj¹cy pacyfikacjê Dyl¹gowej przez
¿o³nierzy niemieckich i policjê ukra-
iñsk¹, jaka mia³a miejsce w dniach 25
i 26 kwietnia 1944 roku, kiedy to cu-
dem uda³o siê unikn¹æ mordu miesz-
kañców wioski i zniszczenia wsi. Wiel-
kie zas³ugi w ocaleni mieszkañcy za-
wdziêczaj¹ majorowi policji granatowej
w Kroœnie Kazimierzowi Miêsowiczowi,
który by³ cz³onkiem AK. Sprawê ju¿
skierowano do Rady Ochrony Walk Pa-
miêci i Mêczeñstwa w Warszawie.

Tekst i zdjêcia
Grzegorz SzajnikOdnowiona mogi³a nieznanego ¿o³nierza w Dyl¹gowej.

Trwaj¹ ostatnie przygotowania przy mogile nieznanego ¿o³nierza
w Dyl¹gowej.
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„Ale stary, to jest Kosowo”

Skontrolujemy stan adriatyckich
pla¿, wypijemy kawê w siedzibie
OBWE w Skopje, liŸniemy odrobinê
ba³kañskiego tygla kulturowego, porów-
namy tamtejsze wina i piwa oraz przyj-
rzymy siê, jak z bliska wygl¹da kosow-
ska niepodleg³oœæ. BA£KANY 2008.

Kto: Mateusz Ryba (Ko³o Integra-
cji Europejskiej „KItE”) i Pawe³ Sobik
(Ko³o Wschodnioeuropejskich Stosun-
ków Miêdzynarodowych „KWSM”), stu-
denci III roku stosunków miêdzynaro-
dowych na Uniwersytecie Wroc³awskim

Gdzie: Ba³kany: Budapeszt – Sub-
otica – Nowy Sad – Belgrad – Skopje –
Prisztina – Kosowska Mitrowica – Peæ/
Peje – Budwa – Kotor – Dubrownik –
Mostar – Sarajewo – S³awoñski Sza-
mac – Szekszard – Budapeszt – Kra-
ków.

POL – CZE – SVK – HUN –
SRB – MKD – KOS – MNE – HRV –
BIH – HRV – BIH – HRV – HUN –
SVK – POL (10 pañstw; 15 przekro-
czeñ granicy)

Kiedy: 31 lipca – 14 sierpnia 2008r.
(15 dni)

Za ile: ok. 700 z³otych

Czwartek, 31 lipca 2008r.
Rybnik – Budapeszt w 8 godzin

 Naszym pierwszym celem jest Bu-

dapeszt. Wczeœnie rano podje¿d¿amy
autobusem do ¯or (1,20z³), sk¹d chce-
my dorwaæ stopa w kierunku Cieszyna
i Rep.Czeskiej. Pocz¹tki bywaj¹ nie-
mrawe, ale po ok. 20 minutach na sta-
cji benzynowej zjawia siê auto na wro-
c³awskich numerach. To nasza szansa.
Krótkie negocjacje koñcz¹ siê sukcesem
i mo¿emy jechaæ 120km do s³owackiej
¯yliny z menad¿erem rynku kolejowe-
go udaj¹cym siê na S³owacjê by dobiæ
targu na lokomotywach. Dowiadujemy
siê trochê o sytuacji gejów w Belgii (ku-
zyn naszego szofera jest liderem bel-
gijskiego ruchu LGTB). Dwie granice
przekraczamy w iœcie schengenskim
stylu i po dwóch godzinach meldujemy
siê pod Tesco w centrum ̄ yliny. W rze-
czonym Tesco zaopatrujemy siê w mapê
S³owacji i decydujemy siê kontynuowaæ
stopa w kierunku na Ru¿omberk
(Ru•omberok; alternatywna trasa au-
tostrad¹ przez Bratys³awê i Györ tyl-
ko wyd³u¿y³aby dystans do pokonania).
Now¹ miejscówkê znajdujemy tu¿ za
skrzy¿owaniem. Z plecaka wyci¹gamy
istotny element wyposa¿enia – naro-
dow¹ flagê, na któr¹ ju¿ po kilku chwi-
lach zatrzymuje siê przedstawiciel han-
dlowy firmy meblarskiej z Wejherowa,
który jedzie do Preszowa, wiêc mo¿e-
my siê z nim zabraæ do nam potrzeb-
nego Ru¿omberoka (80km). Styl jazdy
iœcie hip-hopowy, drogê pokonujemy
w trochê ponad godzinê. Oby tak dalej.
W Ru¿omberku krzy¿uje siê droga
z Rep.Czeskiej na wschodni¹ S³owacjê
z drog¹ Kraków–Budapeszt, to nasza
du¿a szansa. Tu¿ przy skrzy¿owaniu
owych tras zaczynamy stopowanie
w kierunku na Budapeszt (doskona³a
miejscówka; samo centrum miasta).
Trwa³o to mo¿e 3-4 minuty, nim zatrzy-
ma³o siê auto na holenderskich bla-
chach, a w nim dwaj kolesie, mówi¹cy,
¿e jad¹ do samego Budapesztu i mo¿e-
my wskakiwaæ. No to mamy dziœ du¿e-
go farta. Kolesie nigdy jeszcze nie byli
na Wêgrzech i chc¹ nadrobiæ owe braki.
225km jazdy, trianonska granica na
rzece Ipel i jesteœmy u Bratanków.
W centrum Budapesztu (most Arpada)
meldujemy siê o 15.45. Wynik lepszy
od najœmielszych przypuszczeñ.

Dziêki stronie hospitalityclub.org
nocujemy dziœ u Anny, metrem (niebie-
ska linia; 270 huf) podje¿d¿amy na sta-
cjê plac Kalwina (Kálvin tér) w sercu
wielkomiejskiej zabudowy Pesztu. Te-
lefon naszej pani gospodarz milczy,
wiêc korzystamy z promocji happy hour
w jednej z knajp; dlaczego tylko nie ma
nic wêgierskiego? (wiêc pijemy „brytyj-

skiego” (?!) Huntera, nie polecamy;).
Ok. 18-19 odzywa siê ju¿ Anna, okazu-
je, ¿e uciê³a sobie popo³udniow¹ drzem-
kê. Wita nas w patio kamienicy, z lek-
ka skacowana, musia³o siê poprzednie-
go wieczora nieŸle dziaæ. Anna to du-
sza artystyczna, wiêc z smakiem arty-
sty urz¹dzone jest jej M. By lepiej siê
poznaæ, uderzamy do sklepu obok po
butelkê wêgierskiego wina (nie pamiê-
tam nazwy, ale nic specjalnego). Jako
¿e jesteœmy prêdzej ni¿ planowaliœmy,
mamy czas na spacer miastem. Nie-
daleko naszej miejscówki zaczyna siê
s³ynna (przez to droga) Váci utca. Bu-
dapeszt jak zwykle zawalony turysta-
mi, obok angielskiego s³ychaæ w³oski i…
polski (w niedzielê na Hungaroringu
startuje Kubica). Mostem Wolnoœci
(Szabadság hid) przechodzimy na Budê
– wspinamy siê na Cytadelê. Widok
z góry – ³adny, ale nie pora¿a; widoki
jak z powrotem znaleŸæ siê na dole –
zamazane. B³¹dzimy alejkami prowa-
dz¹cymi w dó³ i rzeczywiœcie znajduje-
my siê na dole, tyle tylko, ¿e… z dru-
giej strony wzgórza. Chwilê trwa rekal-
kulacja mapy (dobra rada: nie iœæ scho-
dami ulic¹ Citadela) i docieramy pod
nabrze¿e Dunaju. Jakoœ ju¿ nie mamy
ochoty szturmowaæ Zamku Królewskie-
go. Wystarczy, ¿e przejdziemy siê pre-
cyzyjnie oœwietlonym Mostem £añcu-
chowym (Széchenyi lánchíd), potem
jeszcze spacer poœród kamienic Pesztu
i meldujemy siê u Anny. Tej, rzecz ja-
sna, ju¿ nie ma – imprezuje, nam to
jakoœ dziœ nie w smak, trzeba jechaæ
dalej. Dzieñ bardzo udany.

Pi¹tek, 1 sierpnia 2008r.
Tak siê bawi, tak siê bawi Nowy Sad.

Gdy wstajemy, Anna z kole¿anka-
mi ju¿ wróci³a. Œpi¹ jak zabite. Cichut-
ko przygotowujemy œniadanko (co trze-
ba kupiliœmy w supermarkecie CBA;
www.cba.hu) i dziêkuj¹c za goœcinê (to
na karteczce, bo budziæ nie mieliœmy
serca) opuszczamy goœcinn¹ kwaterê.
Naszym celem na dziœ jest Serbia (ok.
200km z Budapesztu do granicy): b¹dŸ
graniczna Subotica, b¹dŸ sam Nowy
Sad. Konsultuj¹c siê z GPSem w tak-
sówce, decydujemy siê szukaæ swego
szczêœcia na jednej z stacji benzyno-
wych na po³udniu miasta. Metrem
(znów 270 huf) doje¿d¿amy do stacji
Népliget, niedaleko której znajduje siê
droga (autostrada) w interesuj¹cym nas
kierunku (Népliget to te¿ miêdzynaro-
dowy dworzec autobusowy). Na horyzon-
cie i droga i stacja benzynowa, tyle tyl-
ko, ¿e w planach budowy dróg zapomnia-
no o chodniku i musimy siê przedzie-
raæ chaszczami id¹c drog¹ równoleg³¹
do autostrady. Jak by³o rzeczone, chce-
my siê dostaæ wpierw do Suboticy (tam
200km), a najlepsza droga (ta, przy

Mateusz (w tle Dubrownik).

Pawe³ (w tle Dubrownik).
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której stoimy) dociera tam, wpierw
mijaj¹c Szeged. Stacja na której sto-
pujemy nie cieszy siê wielkim powodze-
niem, co gorsza, jest ju¿ wewn¹trz rin-
gu miasta, wiêc ruch odpowiednio
mniejszy. Wydostaæ siê z tej miejsców-
ki pomóg³ nam Wêgier jad¹cy w okoli-
ce miasta Kecskemét (to po drodze). No
to jedziemy. Gdy oœwiadczyliœmy, ¿e
jesteœmy z Polski, nasz szofer skontro-
wa³: „Pracowa³em w Bydgoszczy” i wy-
prawia³ o swej polskiej kochance. Do-
je¿d¿amy do tego Kecskemét, tam dri-
ver ka¿e nam poczekaæ przed urzêdem
miejskim, nim poza³atwia parê spraw
i mówi, ¿e mo¿e podrzuciæ nas dalej.
Ok., czekamy. Obok tablica, informuj¹-
ca, ¿e to tutaj produkuje siê najlepsza
palinkê w ca³ej republice. Starcie
z miejscow¹ biurokracj¹ nie trwa³o d³u-
go, po chwili pod urz¹d podje¿d¿a tak-
sówka i goœæ mówi, ¿e mamy wchodziæ.
Podje¿d¿amy pod firmê kolesia (bran-
¿a budowlana) i przesiadamy siê raz
jeszcze, tym razem jedziemy w stronê
Suboticy droga podrzêdn¹ wzglêdem
autostrady, bo tam prowadz¹ naszego
szofera interesy. Wysiadamy mo¿e
40km przed Subotic¹. Czas jest dobry.
Ledwo zabraliœmy siê do szykowania
miejscówki do stopowania, sam od sie-
bie zatrzyma³ siê kolejny Wêgier i pyta,
gdzie potrzebujemy siê dostaæ. Mówi-
my, ¿e do granicy, na co on, ¿e jedzie po
drodze, wiêc mamy wsiadaæ. Sw¹ mi-
sjê chcia³ wykonaæ co najrychlej, wiêc
przejechanie 15km zajê³o mu mniej ni¿
10 minut. Szaleniec jeden. Jesteœmy w
miejscowoœci Tompa, 12km od przejœcia
granicznego i 23km od Suboticy, miej-
scówka za rondem – idealna. Pierw-
szym samochodem, który siê zatrzy-
ma³, by³a stara skoda, kierowana przez
miejscowych Romów. Gadka z nimi pro-
wadzi³a prosto do pytania: „A ile dacie
za podwiezienie?”. Nic nie damy, ¿egna-
my. Kolejna chwila i zatrzymuje siê
Austriak, tyle, ¿e jad¹cy… z przeciw-
nego kierunku. Pyta, jak dostaæ siê do
Budapesztu, bo nie ma ani mapy ani
GPS. Na Szeged przyjacielu! Do trzech
razy sztuka: trzecim autem, które siê
zatrzyma³o (merol-furgonetka) do-
je¿d¿amy pod wêgierski terminal gra-
niczny. Wêgrzy na widok paszportów
z orze³kiem machaj¹ rêk¹, ¿e jest ok.;

Serbowie witaj¹ piecz¹tk¹ w paszpor-
cie. Przejœcie nazywa siê Kelebija.

No to jesteœmy w Serbii, 11 km od
Suboticy. Nim siê tam dostaniemy,
minie dobra chwilka. Stopujemy tu¿ za
przejœciem granicznym, ale nie chce siê
nic zatrzymaæ. Dopiero po 45 minutach
zatrzymuje siê Wêgier. Zupe³nie nas to
nie zdziwi³o, wszak to Wojwodina (kon-
kretnie zaœ – Baczka Pó³nocna), w któ-
rej liczebnie dominuj¹ w³aœnie Wêgrzy.
I wcale nie jechaliœmy do Suboticy, tyl-
ko do Szabadki. Przeklête Trianon.
Wysiadamy ok. kilometra od œcis³ego
centrum. Pierwsz¹ rzecz¹, której nam
potrzeba jest kantor. Za 1 euro p³ac¹
tutaj 76,5 dinarów (kurs krzy¿owy wiêc:
1 z³ – 23,5 din). Dalej wizyta w najlep-
szym fast foodzie w mieœcie (wg reko-
mendacji udzielonej przez stoj¹cego
przed nami w kolejce Albañczyka
z Kosowa, z którym, z racji jego pobytu
w Polsce i polskiego obywatelstwa, od-
byliœmy pogawêdkê w jêzyku ojczystym
– zalatuje absurdem, bo, przypominam,
jesteœmy w Serbii na terenach zamiesz-
ka³ych g³ównie przez Wêgrów a my po
polsku gadamy z Albañczykiem z Ko-
sowa). Teraz mo¿na zwiedzaæ miasto,
a trzeba oddaæ co nale¿ne, jest co. Za-
skakuje, ¿e 80% napisów po serbsku
jest pisane w alfabecie ³aciñskim, za-
miast cyrylicy, której siê spodziewali-
œmy. Na Rynku odbywa siê festiwal
dzieciêcych zespo³ów folklorystycznych,
siadamy wiêc w jednym z ogródków
i og³aszamy rozpoczêcie konkursu na
najlepsze piwo by³ej SRF Jugos³awii.
Pierwszym kandydatem jest tutejszy
‘Jelen’, który z miejsca zyskuje zas³u-
¿one, wysokie noty. Teraz na gwa³t po-
trzebujemy Internetu, by sprawdziæ, czy
mamy gdzie spaæ w Nowym Sadzie.
Bardziej tej kafejki schowaæ nie mo-
gli?! Trafiamy z pomoc¹ mo¿e 5-6 osób.
Na skrzynkê przychodzi zapewnienie
od Aleksandra z Nowego Sadu, ¿e mo-
¿emy wbijaæ. Tyle tylko, ¿e spodziewa
siê Wêgierki z Budapesztu, bo ostat-
nio na necie surfowaliœmy u Anny. No
nic, gdy wyjaœni³a siê sprawa, jego en-
tuzjazm do przenocowania nas nie
os³ab³ ni trochê. Nic tylko siê do tego
Nowego Sadu dostaæ. Idziemy wiêc na
wylotówkê (wg wskazówek polskiego
Kosowara) i nasz turystyczny make-up
zwabi³ w nasz¹ stronê jednego Serba,
który podszed³ ot tak, zapytaæ, czy
mo¿e w czymœ pomóc. Na to, ¿e idzie-
my stopowaæ w stronê Nowego Sadu
rzek³, ¿e mo¿e lepiej bêdzie podjechaæ
poci¹giem, bo to, co wydamy na picie
na czas stopowania, lepiej przeznaczyæ
na bilet. Co racja, to racja. Branko pro-
wadzi nas uliczkami miasta prosto na
sam dworzec. I rzeczywiœcie: poci¹g do
N.Sadu odje¿d¿a za ok. godzinê, a jego
cena to zaledwie 144 dinarów (50%
zni¿ka na kartê Euro<26). Stopowaæ nie

ma sensu. ¯egnamy siê z Brankiem,
jeszcze raz dziêki za przyprowadzenie
nas tutaj, stary. Siedz¹c w hali dworca
podchodzi do nas kolejny Serb – inte-
resuje go czy mamy mniej ni¿ 25 lat.
Rzecz idzie o to, ¿e ka¿dy kto nie prze-
kroczy³ tej granicy ma prawo do zni¿ki
wg taryfy, a w jego interesie jest do-
trzeæ do Podgoricy po najni¿szych kosz-
tach. Pani w kasie pewnie nie uwierzy-
³a, ¿e siê rozmyœliliœmy i zamarzy³a siê
nam Podgorica, ale bilet sprzeda³a po
takiej cenie, jak siê nale¿y. Uradowa-
ny Serb („jestem 5 euro do przodu”)
zaprosi³ nas wiêc na piwo do perono-
wej restauracji. Znów ‘jelen’ i ciekawa
gadka o tym, ¿e w Czarnogórze jest
popyt na malarzy pokojowych, wiêc je-
dzie tam za chlebem. Jego poci¹g od-
je¿d¿a o 19.10, nasz o 19.20, trzeba
wiêc siê zbieraæ. Nim doszliœmy na
peron atakuje nas jedna Niemka z py-
taniem czy Bu³garia jest w Unii Euro-
pejskiej. B¹dŸ spokojna, jest. £aduje-
my siê w koñcu do naszej osobówki,
ni¿sze standardy PKP. Na plus poczy-
taæ nale¿y szeœcioosobowe zamykane
przedzia³y i pluszowe obicia siedzeñ;
na minus – szalon¹ prêdkoœæ i noto-
ryczne spóŸnialstwo. Dosta³y siê nam
miejsca przy oknie, z których u¿ytek
¿aden, bo tutaj zmrok zapada nadzwy-
czaj szybko. W przedziale iœcie serb-
sko: dwójka Polaków i czwórka Wêgrów.
Z pó³godzinnym spóŸnieniem, o 21.50
(2h40min) poci¹g zjawia siê w Nowym
Sadzie.

Nim dotar³ do nas Aleksandar, nasz
dzisiejszy gospodarz, pod dworcem spo-
tykamy australijsk¹ parkê, która jak
my, zje¿d¿a Ba³kany wzd³u¿ i wszerz.
Jest Aleksandar, mi³y koleœ. Prowadzi
nas uliczkami miasta, zachwytu póki
co nie ma, bo i miast póki co to beton
i beton. Nasza dzisiejsza kwatera to
schowany za olbrzymi¹ bram¹ malut-
ki domek z osobnym wejœciem do po-
koju Aleksandra, osobnym zaœ do
mieszkania mamy. By nie traciæ zbêd-
nie czasu od razu otwieramy kupione
po drodze ‘lvy’ i rozpoczynamy rozgrzew-
kê przed imprez¹ w³aœciw¹. Bo Nowy
Sad do miasto studenckie, wiêc i bar-
dzo imprezowe, szczególnie w pi¹tko-
wy wieczór. Dom Aleksandra znajduje
siê na granicy brzydkiej dzielnicy blo-
kowej i œcis³ego centrum miasta. Pierw-
sze kroki starówk¹ i pierwsze zasko-
czenie: klimat jak z wroc³awskich pu-
bów, tyle, ¿e na wiêksza skalê (piszê to
z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹). Ogrom
ludzi i ogrom dobrej zabawy, to w knaj-
pach, to na œwie¿ym powietrzu (piana-
party w fontannie na rynku). Na ulicy
spotykamy Bobbiego, pseudonim „yes,
yes, oh yeah”, który ¿ywo potakuje do
wszystkiego, co mówimy. My zaœ zga-
dzamy siê z jego s¹dem, ¿e przyjecha-

Welcome to Srbija! (ci¹g dalszy na str. 12)



Nr  9/15612 DYNOWINKA

liœmy tu 2 tygodnie za póŸno. Do Nowe-
go Sadu warto przyjechaæ w trakcie trwa-
nia festiwalu EXIT, gdy miasto jest jesz-
cze bardziej imprezowe ni¿ dziœ. Dzieli-
my czas miêdzy kluby a miasto, bo jest
tu co zwiedzaæ: katedra, ratusz, wysa-
dzone przez NATO w 1999r. mosty i twier-
dza Petrovaradin. Wje¿d¿aj¹c do miasta,
nie spodziewaliœmy siê a¿ takich baje-
rów. Ten wieczór koñczy siê z brzaskiem.

Sobota, 2 sierpnia 2008r.
Korty im. Any Ivanoviæ

Ranki bywaj¹ trudne w takich przy-
padkach. Gdy leniwie siê budzimy, na
zegarach 10. Wed³ug stron serbskich ko-
lei mamy pe³ne 3 godziny do poci¹gu
w stronê Belgradu. Ochotê mamy na
prysznic i œniadanie. Zreszt¹ w tym tem-
pie, na nic wiêcej nie mamy ju¿ czasu.
Aleksandar odprowadza nas na dworzec,
poci¹g odje¿d¿a o 13.31 i kosztuje 108
dinarów, zgodnie z taryf¹ Euro<26. Ju¿
na peronie widaæ, ¿e poci¹g bêdzie siê
cieszy³ sporym powodzeniem. Dorywamy
2 miejsca w przedziale jak wczoraj (plu-
szowe obicia gór¹) i mamy miejscówkê
na najbli¿sze 2,5 godziny. W przedziale
spotykamy Angielkê na wczasach (czyt.
emeryturze), która w przysz³ym miesi¹-
cu wybiera siê do Lwowa przez… Rze-
szów i Medykê. Powodzenia! Gdzieœ po
16 poci¹g zjawia siê na stacji Belgrad
Centralny.

Przyje¿d¿aj¹c do miasta, nie wiemy
za du¿o, zw³aszcza zaœ nie wiemy, gdzie
bêdziemy spaæ. W centrum informacji
turystycznej na dworcu wypytujemy o
kafejkê internetow¹, która coœ w tej spra-
wie mo¿e pomóc. Tym razem nici z ho-
spitalityclub, pora znaleŸæ jakiœ hostel.
Spisujemy z netu kilka adresów i ru-
szamy na negocjacje cenowe. Najlepsz¹
ofertê przedstawi³ hostel UNI nieopo-

dal Parku Pionierskiego w centrum
miasta. Do zaoferowania mia³ nocleg
w wieloosobowej sali, komfortow¹
³azienkê i net za darmo. Bierzemy, choæ
z 935 dinarami rozstajemy siê z tru-
dem. Dodatkowa atrakcj¹ zakwatero-
wania w³aœnie tutaj, by³y pierwszorzêd-
ne miejsca by obserwowaæ pochód po-
parcia dla Karad¿iæa, jaki pod naszym
oknem urz¹dzili serbscy nacjonaliœci.
Wielka Serbia wiecznie ¿ywa. Aha,
wszystkie dane z naszych paszportów
pop³ynê³y na posterunek policji, do
dzia³u migracyjnego, bo „takie tu s¹
zasady”.

Pora na zwiedzanie miasta. Na 20
umawiamy siê na placu Republiki
z Djordjem, znajomym Paw³a z ubie-
g³orocznej letniej szko³y w PilŸnie. Gdy
dochodzimy na umówione miejsce, za-
miast Djodrja zupe³nym (i jak¿e mi-
³ym) zbiegiem okolicznoœci pojawia siê
Boris, kolejny „pilŸnianin”. Boris o na-
szym przybyciu nie wiedzia³, wiêc wcze-
œniej zaklepane plany pcha³y go w inne
strony miasta; za to Djordje znakomi-
cie spisa³ siê w roli przewodnika. Bê-
d¹c w Belgradzie koniecznie trzeba zo-
baczyæ twierdzê Kalemegdan, u stóp
której Sawa wp³ywa do Dunaju (cieka-
wostk¹ jest, ¿e przed I wojn¹ œwiatow¹,
tutaj w³aœnie koñczy³o siê Królestwo
Serbii, na drugim brzegu ¿yli poddani
Starego Prochazki). Twierdza ponadto
oferuje wiele innych atrakcji: grób nie-
znanego ¿o³nierza, monumenty kole¿-
ków Tita, boiska treningowe koszyka-
rzy Partizana, oraz, dla nas najwa¿-
niejsze, korty tenisowe, na których za-
czyna³y siê kariery serbskich gwiazd,
z An¹ Ivanoviæ na czele.

Dalej Djordje prowadzi do pubu „?”
(ul. Kralja Petra 6), najstarszego i naj-
bardziej znanego w Belgradzie. Tutaj
padnie zdanie, które stanie siê póŸniej
mottem i z³ot¹ myœlê wyprawy. Panie
i Panowie, Djordje Paiæ powiada: „Be-
fore proclaiming its independence, Ko-
sovo was a black hole in Serbia; now
it’s just a black hole”. Trafi³ w sedno.
Z reszt¹, kto wie, czy kolejne jego pro-
roctwo („kroj¹ t¹ Serbiê tak, ¿e za chwi-
lê nam zostanie Republika Belgradu”),
te¿ nie oka¿e siê prawd¹…

Rozstajemy siê z Djordjem, ale nie
z Belgradem. G³ówna uliczka centrum

– Vase Carapica, serwuje klimat jak
z Nowego Sadu, ale my szukamy cze-
goœ jeszcze – wyspa Ada Ciganlija,
o której powiada siê, ¿e nigdy nie œpi.
G³oœne tony nad cichymi brzegami
Sawy. Przejœcie ca³ego nabrze¿a da³o-
by nam nieŸle w koœæ (8km), wiêc przy-
stajemy w jednej z knajpek.

Tym razem ‘lav’. Tak koñczy siê
dzieñ trzeci.

Niedziela, 3 sierpnia 2008r.
Jak Lenny Kravitz wyludni³ Skopje.

Budzimy siê rano i w miarê szybko
ogarniamy. Okazuje siê, ¿e œciana
w œcianê noc spêdzi³a ekipa z Bu³garii,
która udaje siê zwiedzaæ Polskê, a £ódŸ
w szczególnoœci. Pozdrowienia. Celem
na dziœ jest miejscowoœæ Nisz, po³o¿o-
na w po³udniowej Serbii, sk¹d chcemy
siê dostaæ nazajutrz do Kosowa. Drogi
tam prowadz¹ dwie: autostopowa (oba
miasta ³¹czy autostrada), b¹dŸ kolejo-
wa. Idziemy na dworzec sprawdziæ ceny,
by zdecydowaæ siê na odpowiedni wa-
riant. Na dworcu proponuj¹ tak¹ cenê
(chyba 17 z³otych w przeliczeniu),
¿e…dziêkujemy, pojedziemy stopem.
Idziemy w stronê autostrady. W parku
przy dworcu mo¿na zaopatrzyæ siê w
serbskie suweniry: koszulki z Tit¹, ko-
szulki z Mladiciem, ca³y asortyment
w myœl: „Kosovo je Srbija”.

Za mostem ju¿ autostrada, ale my
autobusem 17 podje¿d¿amy na przed-
mieœcia. Tam, przy stacji benzynowej
chcemy stopowaæ w kierunku na Nisz.
Wczeœniej na owej stacji zaopatrujemy
siê w butelkê wody mineralnej Voda-
voda (nie: Wódawóda) – specjalna na-
groda uczestników wyprawy za estety-
kê i kompozycjê butelki. Stoimy na

Tak wita³ Belgrad.

Korty imienia Any Ivanoviæ.

Urokliwa knajpka w Belgradzie.

Protjest! Kosovo je srbija!

(ci¹g dalszy ze str. 11)
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autostradzie, machamy flag¹ i czeka-
my, a¿ ktoœ siê zatrzyma. Po mo¿e 10
minutach flaga zwabi³a ma³¿eñstwo
z Myszkowa, udaj¹ce siê na tramp po
Grecji. Mia³ byæ Nisz, a wysz³a… Ma-
cedonia. Dziœ bêdziemy spaæ w Skopje,
nieplanowany element wyprawy. Dro-
ga liczy sobie dobre 400km, do Niszu
komfortowo autostrad¹, potem czymœ,
co autostrad¹ dopiero bêdzie. Kilome-
try mijaj¹, Macedonia coraz bli¿ej. Im
bardziej na po³udnie, tym kraj jakiœ
dzikszy, tym wiêcej napisów cyrylic¹.
Za to krajobrazy – pierwsza klasa.
W koñcu granica: Serbowie machaj¹
rêk¹, Macedoñczycy te¿ pewnie by
machnêli, ale piecz¹tkê musz¹ wbiæ. Za
to aktywnoœci¹ w celach zarobkowych
wykazuj¹ siê romskie dzieci z wyci¹-
gniêtymi rêkoma (tatusiowie stoj¹ parê
kroków dalej).

Zjazd na Skopje znajduje siê ok.
30km za granic¹, do samej stolicy jesz-
cze jakieœ 20. Dziêkujemy naszym do-
broczyñcom i idziemy w kierunku
bramki autostradowej stopowaæ. Mo¿e
byæ ciê¿ko, auta pêdz¹ jak wariaci.
W razie czego w przylegaj¹cej do drogi
wiosce, zabawa na ca³ego, zdaje siê
wesele, jak siê nie uda ze stopem, wbi-
jemy tam. Ale, ¿e szczêœcie nas nie
opuszcza, nie dochodzimy nawet do bra-
mek, a zatrzymuje siê auto a w nim
parka gadaj¹ca po angielsku. Specjal-
nie dla nas tour po mieœcie, parê cen-
nych rad i podrzucenie pod tani hostel.
A na koniec: zaproszenie na jutro na
kawê do siedziby OBWE, w której Zage
pracuje jako ekspert ds. reformy admi-
nistracji publicznej. Kto by pomyœla³…
W hostelu mieli do zaoferowania miej-
sca pod dachem, ale nie robili proble-
mów, by rozstawiæ namiot na trawniku
przed budynkiem. A wszystko za 6 euro
z œniadaniem. Wymieniamy w recepcji
trochê euro i mamy chwilkê czasu na
samo miasto.

Uczciwie trzeba powiedzieæ, ¿e Sko-
pje ³adne nie jest, byæ mo¿e jest inte-
resuj¹ce. To, jak miasto wygl¹da dzi-
siaj, zdeterminowa³o trzêsienie ziemi
z 1963r. i odbudowa miasta przez re-
¿im Tity w stylu jedynie w³aœciwym
(samo trzêsienie ziemi upamiêtnia ol-
brzymi zegar na murach dawnego dwor-
ca kolejowego, którego wskazówki za-
trzymano na 5.17 – dziœ jest to mu-
zeum). Warty odwiedzenia w Skopje
jest na pewno placyk przed kamiennym
mostem (obok rzeka Wardar) i skop-
ska twierdza na drugim brzegu. My
kontynuujemy piwny konkurs: o dzisiej-
szym kandydacie – ‘skopsko’ – lepiej
szybko zapomnieæ. Zadziwia tylko, ¿e
miasto jest puste, w centrum nie ma
prawie nikogo. Czemu¿ to? Ano to Len-
ny Kravitz wystêpuje dziœ nad jezio-
rem Ohrydzkim na po³udniu kraju i kto
¿yw, tam zd¹¿a, pozostawiaj¹c nam
miasto dla samych siebie. Nie wiemy,
czy ci dziêkowaæ, Lenny.

Poniedzia³ek, 4 sierpnia 2008r.
Tak w³aœnie wygl¹da Kosowo.

No to szykuje siê dziœ nie lada
atrakcja – najm³odsze pañstwo wspó³-
czesnej Europy. Najpierw jednak umó-
wiona kawa w OBWE. Od Zage Filipo-
vskiego dowiadujemy siê masy cieka-
wych rzeczy o subtelnoœciach macedoñ-
sko-greckiego sporu, przygotowaniach do
nowego Kosowa – tym razem w Mace-
donii i sytuacji macedoñskiej mniejszo-
œci w oœciennych krajach. W przewod-
nikach o tym nie pisz¹, warto by³o po-
s³uchaæ od eksperta. Chêtnie zostali-
byœmy d³u¿ej, ale Kosowo przyci¹ga jak
magnes. Idziemy na dworzec autobu-
sowy rozeznaæ po³¹czenia. W ich ofer-
cie po³¹czenie do Prisztiny za 320 de-
narów, wiêc przystajemy.

Autobus to komfortowy neoplan, za-
ludniaj¹cy siê z ka¿d¹ mijan¹ wiosk¹.
Przed granic¹ stan pok³adu osi¹ga kom-
plet. Na granicy Macedoñczycy prze-
chodz¹ autobusem tak pro forma, Ko-
sowarzy na nasz widok przepraszaj¹
na chwilê i gdy wracaj¹, w paszporty
z orze³kiem ozdabiaj¹ niebieskie pie-
cz¹tki „Republic Kosova”. Pierwsze ki-
lometry nowym krajem, czuæ lekk¹ eks-
cytacjê. Widoki – nie ró¿ni¹ce siê zbyt-

nio od tego, co do tej pory widzieliœmy
na Ba³kanach. Jedyne co przykuwa
uwagê to ¿wir, tony ¿wiru porozrzuca-
ne wzd³u¿ dróg. To chyba ich jedyne
bogactwo naturalne. Przed sam¹ Prisz-
tin¹ chwyta nas korek, godzinê bodaj
jechaliœmy z 5km, zreszt¹ 90km miê-
dzy miastami pokonaliœmy w 3h. To ju¿
o czymœ mówi.

Jesteœmy na dworcu, wed³ug relacji
miejscowych „daleko od centrum”. No
nic, potrzebna taryfa. Negocjacje z 5 euro
(tak, tak, tutaj p³aci siê w euro) czyni¹
3, wiêc mo¿na jechaæ. Driver wysadza
nas pod Grandhotelem (œcis³e centrum),
a my przystêpujemy do poszukiwania
miejsca do spania. Ka¿dy pytany Koso-
war w punkcie A podaje, ¿e trzeba iœæ
do punktu C; gdy w punkcie B – tak
w po³owie drogi od A do C – upewniamy
siê, czy droga jest dobra, okazuje siê, ¿e
nie – kieruj¹ nas do punktu E. Oczywi-
œcie tam nie dochodzimy, bo po drodze
jest punkt D. Ob³êd. W tym miejscu trze-
ba te¿ podkreœliæ znakomite poczucie
humoru Kosowarów, którzy pytani o ta-
nie miejsce do spania odpowiadali np.
„Kupcie gazetê i poczytajcie”, albo „Tu-
taj niedaleko jest piêciogwiazdkowy
hotel”. Zapowiada³a siê przeprawa nie
do sforsowania, zw³aszcza, ¿e na lodzie
nas zostawi³y misje UE i ONZ, w któ-
rych te¿ pytaliœmy o pomoc. Wreszcie
ktoœ siê wygada³, ¿e jest w pobli¿u ko-
œció³ katolicki. To nasza szansa. Pod-
je¿d¿amy tam taksówk¹ (znów 3 euro
³¹cznie). Gdy tylko mieliœmy okazjê
przedstawiæ ksiêdzu proboszczowi nasz¹
sprawê, rzek³, ¿e nie ma problemu i na
przykoœcielnym trawniku mo¿emy roz-
bijaæ namiot. W dodatku zostawi³ klu-
cze do ³azienki i pokaza³, gdzie jest w¹¿
ogrodowy. Warunki jak na campingu,
a to przecie¿ jest Kosowo.

No to pora na wieczorny spacer po
mieœcie. Z probostwa pod Grandhotel jest
nie wiêcej jak 15-20 minut pieszo. Ale
nim dojdziemy do centrum, warto zatrzy-
maæ siê w jednej z budek telefonicznych,
w których minuta po³¹czenia zagranicz-
nego kosztuje od 7 do 20 eurocentów. No
to w domu s¹ zaskoczeni, sk¹d dzwoni-
my. Zreszt¹ w tej¿e budce po raz pierw-
szy da³ o sobie znaæ kosowski elektro-
kryzys: nas przychodz¹cych wita za lad¹
Albanka z ledwo co rozpalon¹ œwieczk¹
(ze œwiec¹ te¿ takiej Albanki szukaæ!).
To nie romantyczny klimat jak myœleli-
œmy, to brak pr¹du. Dochodzimy wresz-
cie do g³ównego deptaka miasta (aleja
Wyzwoleñczej Armii Kosowa), robimy
kilka kroków i nagle… bach!. Teraz to
ju¿ œwiat³a nie ma ca³e miasto. Nikogo
to rzecz jasna nie dziwi, nikt nie ucieka
w pop³ochu, ot, normalny prisztiñski wie-
czór. Siadamy w knajpce na ‘bulevardi
UCK’ i ów kryzys przeczekujemy, gapi¹c
siê w cichy i ciemny Grandhotel.

W koñcu wolne w Skopje.

Bilet do Prisztiny!!

(ci¹g dalszy na str. 14)
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Oddaj¹c co nale¿ne – kryzys d³ugo
nie trwa³. Zahaczamy o kafejkê interne-
tow¹ (cena: 0,4 euro za godzinê). Nie
dane nam jednak by³o wykorzystaæ ca-
³ej godziny – bo kafejka dzia³a tylko
wtedy, gdy akurat jest pr¹d. Jak Koso-
warzy sobie z tym radz¹? Ano maj¹
swoje generatory porozrzucane na ka¿-
dym rogu, bez nich by³aby mogi³a. Oso-
bliwym jest dŸwiêk, który wydaj¹, na-
zwaliœmy go „new music generation”,
jako domoros³a odmiana techno. Zreszt¹
nie ma siê co skar¿yæ, wszystko lepsze
ni¿ albañskie dicho serwowane w auto-
busach. Wracamy na miejscówkê.

Wtorek, 5 sierpnia 2008r.
Impra na stacji w mieœcinie Peæ.

Wstaje nasz drugi dzieñ w Kosowie,
wed³ug planów kolejnej nocy ju¿ tu
mamy nie spêdziæ. Ale planowaæ to so-
bie mo¿emy. Rano dziêkujemy probosz-
czowi za goœcinê i na podstawie zaku-
pów dokonanych w pobliskim supermar-
kecie (aprowizacja jak na Zachodzie;
ceny kosowskie) urz¹dzamy œniadanko.
Id¹c w kierunku dworca (celem – Mitro-
wica) uderzamy do kafejki (musimy
swoje odczekaæ, bo lokal czynny 24h na
dobê otwiera siê o 10). Zdj. 12. Tym ra-
zem chcemy zaoszczêdziæ 1,5 euro/g³o-
wa na taxi, wiêc id¹c, ³apiemy stopa.
Jedynym stopem, jaki z³apaliœmy
w Kosowie okaza³ siê Albañczyk na fran-
cuskich blachach, wioz¹cy nas… 200
metrów w stronê dworca autobusowego.
Dobre i to. Na dworcu udzielona nam
zosta³a informacja, ¿e autobusy do Mi-
trowicy odje¿d¿aj¹ czêsto (3-4 razy
w godzinie) a cena za taki przejazd wy-
nosi 2 euro. Ok, jedziemy. Có¿ nas tam

ci¹gnie? To przecie¿ ta s³ynna Mitrowi-
ca jest, w której jeden brzeg okupuj¹
Albañczycy, drugi zaœ Serbowie. Chce-
my zobaczyæ, jak bardzo most ³¹cz¹cy
oba brzegi, dzieli jedno i to samo mia-
sto. Jazda zajê³a godzinê, co nale¿y od-
czytywaæ jako godzina tortur albañskim
dichem (czemu oni to z tak¹ luboœci¹
puszczaj¹?). Dobra, jest Mitrowica,
a konkretnie jej albañska czêœæ. Idzie-
my w stronê mostu, a po drodze: mecze-
ty, imam wzywaj¹cy do modlitwy, po-
mniki UCK, kosowskie tablice rejestra-
cyjne, ceny w euro, flagi Unii, flagi USA,
flagi Albanii… Ta strefa koñczy siê wraz
z tabliczk¹ „confidence zone”. Zaraz za
ni¹ wojacy na misji ONZ prosz¹ nas
o dowody i radz¹ uwa¿aæ, bo poprzed-
niego dnia w serbskiej czêœci wybuch³y
jakieœ zamieszki. Odlot. Wchodzimy na
most, na który wstêp maj¹ tylko posia-
dacze specjalnych pozwoleñ. Zreszt¹ ni-
komu bez potrzeby raczej do g³owy nie
przychodzi, ¿eby udaæ siê na przeciwle-
g³y brzeg. No to serbska strona i od razu
kulturowy szok: ceny w dinarach, serb-
skie tablice rejestracyjne, napisy cyry-
lic¹, pomnik ofiar UCK, flagi Serbii, flagi
Rosji, postery pana Putina.

Wszystko mo¿e 300 metrów od al-
bañskiej czêœci. Bardzo zakrêcone mia-
sto; Kosowo w pigu³ce. W ka¿dym b¹dŸ
razie, warto to zobaczyæ na w³asne oczy.

Generalnie wszystko co chcieliœmy, ju¿
zobaczyliœmy, wiêc mo¿emy wracaæ na
dworzec, bo plan na dziœ przewiduje te¿
miejscowoœæ Peæ/Peja. Tablica odjazdów
na dworcu wisi ot tak sobie, w ka¿dym
b¹dŸ razie pomocn¹ byæ nie mo¿e. Mia³
byæ bus o 14.30 i 15.00 – bêdzie, ale
o 16.15. Mamy godzinê by spróbowaæ ko-
sowskiego stopa, ale w tym kraju zu-
pe³nie nie dzia³a, ba, ludzie nie maj¹
te¿ pojêcia co to jest ta bia³o-czerwona
flaga, któr¹ machamy. Z stopem by³o
bardzo ciê¿ko, ale zatrzyma³ siê polski
policjant na unijnej misji. Chwilê poga-
daliœmy i na tym siê skoñczy³o. No nic,
trzeba braæ autobus, cena tego¿ – 3,50
euro za ok. 80km jazdy.

Peæu/Peje zwiedzaæ nie chcemy, od
razu po przybyciu kierujemy siê na wy-
lotówkê w kierunku Czarnogóry. Jak siê
uda, to tam bêdziemy dziœ spaæ. Oka-
za³o siê, ¿e rondem, do którego mieli-
œmy dojœæ stopowaæ, przeje¿d¿aliœmy
jad¹c z Mitrowicy. No có¿. Id¹c w kie-
runku tego ronda, zaczepia nas miejsco-
wy Albañczyk, wita w „pierwszej miej-
scowoœci w by³ej Jugos³awii, do której
nie dotar³ AIDS” (nam gêby opadaj¹).
Mówi, ¿e jak ju¿ tu jesteœmy, musimy
zobaczyæ miasto. Czemu nie, z tego co
widzieliœmy do tej pory zapowiada³o siê
interesuj¹co. Rundka merolem po mie-
œcie (z g³oœników albañski hip-hop, poza
„Prisztina” i „Tirana” nic z treœci nie
zrozumieliœmy). W porównaniu z œred-
ni¹ kosowsk¹ – du¿y plus na Peæu/Peje.
Nasz Albañczyk wyrzuca nas na stacji
benzynowej za rondem i ¿yczy szczêœcia.
Drogowskaz dok³adnie wskazuje którê-
dy Montenegro, jest 18-18.30. Stopuje-
my to pierwsz¹, to drug¹ godzinê, za-
trzymaæ nie chce siê absolutnie nic.
Wszyscy jad¹ zaledwie parê kilometrów
za miasto. Z czasem zaczê³y siê zatrzy-
mywaæ autokary turystyczne jad¹ce do
czarnogórskich kurortów, ale proponowa-
na przez nich cena koñczy³a negocjacje,
nim siê jeszcze rozpoczê³y (najczêœciej
15 euro do Podgoricy). Zreszt¹, co by-
œmy w tej Podgoricy robili w œrodku
nocy? No nic, dziœ wydostaæ siê st¹d
siê nie uda. Po¿yczamy wiêc z znajdu-
j¹cej siê obok restauracji dwa krzes³a,
kupujemy dwulitrow¹ ‘pejê’ w plasti-
kowej butelce (kubeczki 0,2l w komple-
cie) i zaczynamy bibê. Zlatuje siê miej-
scowa gawiedŸ, a kierowców racz¹ wi-
dokiem dwaj autostopowicze z Polski
machaj¹cy w ich kierunku karteczk¹
„Montenegro”. Szkoda, ¿e tej groteski
nie da siê oddaæ s³owami. Gdzieœ ko³o
pierwszej mamy dosyæ ca³ego tego dnia
– gdy tylko ka¿emy siê odczepiæ jakie-
muœ menago stacji czy restauracji roz-
k³adamy siê namiotem za tanksztel¹.
Jutro bêdzie lepiej.

Cdn...
OPRACOWANIE I ZDJECIA:
Pawe³ Sobik i Mateusz Ryba

Johny Walker - 10 EUR (ech...).

Grand Hotel (5 gwiazdek) bez pr¹du.

Prisztina. Pukanie do kafejki ca³odobowej.

 Serbska czêœæ Mitrovicy (tego pana nie lubimy).

(ci¹g dalszy ze str. 13)
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Refleksje o nauczycielu
Zawód nauczycielski nale¿y do naj-

starszych zawodów na œwiecie i od wielu
lat by³ przedmiotem zainteresowania
psychologów, pedagogów i filozofów ró¿-
nych krajów i orientacji politycznych.
Przedstawiciele tych dyscyplin intere-
sowali siê nauczycielem rzeczywistym,
pracuj¹cym, na co dzieñ w konkretnych
warunkach oraz nauczycielem ideal-
nym, postulowanym przez spo³eczeñ-
stwo w danym okresie spo³eczno-histo-
rycznym.

St¹d te¿ z modelem nauczyciela
spotykamy siê w dziejach ka¿dego na-
rodu od chwili, gdy przechodzi on z okre-
su dzikoœci do bardziej cywilizowanego
rozwoju.

Nauczyciel u ludów pierwotnych
Na najni¿szym szczeblu rozwoju

ludzkoœci, w tzw. okresie pierwotnym,
a póŸniej w epoce barbarzyñstwa, kie-
dy cz³owiek ogranicza³ siê do zbierania
i spo¿ywania p³odów przyrody, kiedy
wymagane by³y okreœlone sprawnoœci
i umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ce skutecz-
ne wspó³zawodnictwo o lepsze tereny -
m³ode pokolenie poprzez naœladownic-
two i obserwacjê przejmowa³o doœwiad-
czenia doros³ych otrzymuj¹c jednako-
we przygotowanie ¿yciowe.

Funkcje nauczyciela mogli spe³niaæ
wówczas wszyscy doroœli cz³onkowie
plemienia a szczególnie przywódcy, sza-
mani i mêdrcy rodu.

Opieraj¹c siê na badaniach histo-
rycznych, mo¿na stwierdziæ, ¿e ka¿da z

pierwotnych formacji spo³ecznych czy
kulturowych, wytworzy³a dla siebie
model nauczyciela.

Nauczyciel - Mistrz w staro¿yt-
noœci

W staro¿ytnoœci formu³uj¹c idea³
cz³owieka o wszechstronnie rozwiniêtej
osobowoœci, za podstawowy miernik
wartoœci cz³owieka uwa¿ano jego m¹-
droœæ i wiedzê. I choæ ewolucja profesji
nauczycielskiej przechodzi³a wówczas
swoje „wzloty i upadki”, to jednak wie-
lu myœlicieli i uczonych dostrzega³o
potrzebê przywrócenia wysokiej rangi
zawodowej nauczyciela. Wybitni peda-
godzy snuli rozwa¿ania na temat ce-
lów wychowania, wskazywali na istotê
powinnoœci nauczyciela, którego zada-
niem mia³o byæ pielêgnowanie w uczniu
podstawowych wartoœci ludzkich - do-
bra, prawdy i piêkna.

Chiny
Najstarsze wzmianki o nauczycie-

lu pochodz¹ z Chin z 2200 r. p. n. e.
Legendarny cesarz Szun powo³ywa³
urzêdników pañstwowych, których za-
daniem by³o kszta³cenie m³odzie¿y
i przygotowanie jej do objêcia ró¿nych
stanowisk.

Nauczycielem móg³ zostaæ ka¿dy,
bez wzglêdu na pochodzenie i maj¹tek,
kto osi¹gn¹ odpowiedni stopieñ wiedzy.
Nale¿y tutaj przypomnieæ, i¿ nauka
trwa³a wiele lat, obejmowa³a zasady
moralnoœci, elementy historii literatu-
ry ojczystej, podstawy polityki, a przede
wszystkim naukê pisania i czytania, co
z powodu licznych i skomplikowanych
znaków pisarskich by³o niezwykle
¿mudnym procesem. Ten jednak, kto
pozna³ wszystkie trudnoœci i zdoby³
wy¿sze wykszta³cenie (przeszed³ zwy-
ciêsko trudny, trzystopniowy egzamin
naukowy), mia³ dostêp do najwy¿szych
godnoœci w pañstwie i otaczano go nie-
zwyk³ym szacunkiem. Ci, którzy odpa-
dali przy ni¿szych egzaminach, zajmo-
wali podrzêdniejsze stanowiska. Z ich
szeregów wywodzili siê nauczyciele
szkó³ elementarnych i œrednich. Zawie-
dzeni w swoich ambicjach, zgorzkniali,
odgrywali siê na powierzonej im m³o-
dzie¿y. Za najmniejsze wykroczenie
wymierzali kary cielesne np. bicie „po
³apach”, klêczenie na ostrych kamie-
niach, pod którymi ¿arzy³o siê ofiarne
kadzid³o. Nic, wiêc dziwnego, ¿e czêsto
okreœlano ich mianem „bogowie piekie³”.

Spoœród wielu uczonych, mêdrców
staro¿ytnych Chin wymieniæ nale¿y
Konfucjusza (o którym Chiñczycy

mówi¹ z szacunkiem jako o Pierwszym
Nauczycielu), autora sentencji:

„Kto zdobyt¹ wiedzê
pielêgnuje,

a now¹ bez ustanku zdobywa,
Ten mo¿e byæ nauczycielem

innych”

Indie
Inny model nauczyciela wykszta³ci³

siê w staro¿ytnych Indiach. Spo³eczeñ-
stwo indyjskie opar³o swoj¹ kulturê na
zasadach œwiêtych ksi¹g „Wed” zawie-
raj¹cych najwa¿niejsze zasady religij-
ne. Nauczanie trwa³o od 12 do 48 lat
i poza pisaniem i czytaniem obejmo-
wa³o uczenie siê na pamiêæ œwiêtych
ksi¹g Wed. Kap³ani-nauczyciele w prze-
ciwieñstwie do nauczycieli chiñskich
opierali swoj¹ pracê nauczycielsk¹ na
przyjacielskich stosunkach z uczniami.

Grecja
W staro¿ytnej Grecji zawód nauczy-

ciela pojawi³ siê w okresie IX-VIII w.
p.n.e. Ówczesnymi nauczycielami dzie-
ci warstw najwy¿szych byli wêdrowni
mêdrcy-œpiewacy. Byli oni muzykami
i poetami, stró¿ami moralnoœci i kie-
rownikami sumieñ ludzkich. Uczyli wy-
mowy oraz sztuki wojennej.

Zwyciêstwo idei demokratycznych
spowodowa³o, i¿ o wykszta³cenie dzieci
ubiegali siê wszyscy wolni obywatele.
W tych warunkach nauczania ima³ siê
ka¿dy, kto nie móg³ znaleŸæ innego,
bardziej intratnego zawodu. Pracê
szkoln¹ traktowa³ tego rodzaju nauczy-
ciel nie jako powo³anie, lecz jako ostat-
ni¹ szansê utrzymania siê przy ¿yciu.
Niektórzy z nich nabierali z czasem
zami³owania do pedagogiki i wykazy-
wali du¿y zasób wiadomoœci.

Oryginaln¹ zdobycz¹ nauczyciela
greckiego by³a swojego rodzaju specja-
lizacja. W szkole elementarnej czyta-
nia, pisani i utworów poetyckich uczy³
osobny nauczyciel, zwany grammati-Patrz i ucz siê…

Czy tak wygl¹da³o nauczanie Mistrza K’ung fu-tsy?

(ci¹g dalszy na str. 16)



Nr  9/15616 DYNOWINKA

stes, muzyki lutnista, gimnastyki pe-
dotriba. W szkole œredniej obok gra-
matyka pracowa³ m.in. nauczyciel ma-
tematyki, geometrii, geografii pracuj¹-
cy metodami zbli¿onymi do dzisiej-
szych.

Mimo lekcewa¿¹cego stosunku
Ateñczyków do stanu nauczycielskiego
przedstawiciele jego odegrali wielk¹
rolê reformatorsko-rewolucyjn¹
a zw³aszcza sofiœci (dos³ownie: uczeni,
mêdrcy). Ich radykalne, wyst¹pienia
i pogl¹dy na temat roli, zadañ i pro-
gramów szko³y, opracowanie pierwszych
zasad pedagogiki i dydaktyki oraz
pierwszych podrêczników wp³ynê³y na
przeprowadzenie zmian w ówczesnym
sposobie nauczania. Doœæ powiedzieæ,
¿e bez sofistów nie by³oby Sokratesa,
Platona, Arystotelesa i wielu innych
pedagogów-oœwiatowców.

Opozycja przeciw nihilizmowi mo-
ralnemu sofistów by³a nici¹ przewod-
ni¹ dzia³alnoœci Isokratesa - twórcy
greckiej szko³y œredniej, który usytu-
owa³ wysoko w spo³eczeñstwie opiniê
o zawodzie nauczycielskim. Isokrates
¿¹da³ od nauczycieli wysokich kwalifi-
kacji moralnych i umys³owych, ale rów-
noczeœnie wymaga³ od uczniów i spo³e-
czeñstwa szacunku dla nich, twierdz¹c,
¿e uczniowie powinni wy¿ej ceniæ na-
uczycieli od rodziców.
„Rodzicom zawdziêcza uczeñ tylko
¿ycie, nauczycielowi ¿ycie dobre i

szczêœliwe”

Rzym
Nauczaniem w republikañskim

Rzymie zajmowali siê ubodzy littera-
torzy (nauczyciele czytania i pisania).
Po opanowaniu Grecji w 146 r. p.n.e.
Rzymianie przejêli greck¹ organizacjê
systemu szkolnego. Z chwil¹ przet³u-
maczenia na jêzyk ³aciñski wa¿niej-
szych dzie³ greckich, przejêcia kultury
i nauki nauczyciele rzymscy znaleŸli
uznanie w oczach cesarzy i w zwi¹zku
z tym uzyskali szereg przywilejów, jak
np. zwolnienie od wysokich w Rzymie
podatków, s³u¿by wojskowej, kosztów
kwaterunku.

Mówi¹c o nauczycielach nie sposób
pomin¹æ Marka Fabiusza Kwintylia-
na, który w swym dziele pt. „Kszta³ce-
nie mówcy” - w ksiêdze O charakterze
i powinnoœciach nauczyciela zawar³ tre-
œci dotycz¹ce teorii wychowania oraz
szereg wskazówek dydaktycznych i wie-
le praktycznych rad, z których wiêk-
szoœæ jest do dziœ aktualna. Wed³ug

niego nauczyciel powinien odznaczaæ siê
roztropnoœci¹, powinien znaæ metody
nauczania i umieæ zni¿yæ siê do pozio-
mu ucznia. Powinien podchodziæ do
swoich uczniów jak ojciec gdy¿ zastê-
puje im w szkole tych, którzy mu dzie-
ci swe oddaj¹ na wychowanie. Musi,
zatem sam byæ wolnym od b³êdów
i u innych tych b³êdów nie tolerowaæ.
W surowoœci swej nie powinien byæ dla
uczniów przykry, ale i przystêpnoœæ jego
nie powinna ich dopuszczaæ do zbytniej
swobody i spoufalenia. Powinien mó-
wiæ m³odzie¿y jak najczêœciej o tym, co
szlachetne i co dobre. Powinien byæ opa-
nowany i nie ulegaæ gniewliwoœci, ale
te¿ nie pomijaæ milczeniem tego, co
bêdzie wymaga³o napomnienia i zachê-
ty do poprawy. W sposobie prowadze-
nia nauki powinien byæ prosty i cierpli-
wy, dok³adny, ale przy tym nie drobia-
zgowy. Uczniom powinien chêtnie udzie-
laæ odpowiedzi na ich pytania, a nawet
podsuwaæ im te pytania, gdy sami nie
bêd¹ siê z nimi do niego zwracaæ. Przy
udzielaniu pochwa³ nie powinien ani
zazdroœnie sk¹piæ s³ów, ani te¿ znowu
zbyt hojnie nimi szafowaæ. Wykazuj¹c
b³êdy w pracach uczniów i poprawiaj¹c
je, powinien to robiæ w sposób dla nich
nie przykry, a przede wszystkim nie
obra¿aj¹cy ich godnoœci osobistej. Sam
te¿ powinien codziennie wypowiadaæ w
ci¹gu lekcji jak¹œ myœl, nawet du¿o
takich myœli, które by uczniom utkwi³y
w pamiêci i wzbudzi³y w nich refleksje.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, i¿
model nauczyciela, który wykszta³ci³ siê
w staro¿ytnoœci, a przede wszystkim
w Grecji i Rzymie by³ wzorem dla póŸ-
niejszego nauczyciela-wychowawcy.

Nauczyciel - baka³arz w wiekach
œrednich

Wraz z upadkiem zachodniego ce-
sarstwa rzymskiego znik³y typy nauczy-
cieli rzymskich. Bitne ludy barbarzyñ-
skie oraz pocz¹tkowe chrzeœcijañstwo,
nie odczuwa³y potrzeby jakiejkolwiek
kultury umys³owej i nie mia³y zrozu-
mienia dla szko³y. Dopiero, gdy z cza-
sem okaza³o siê, ¿e przy powszechnej
ciemnocie zaniknie kult religijny, Ko-
œció³ zacz¹³ zwracaæ uwagê na zagad-
nienie kszta³cenia m³odzie¿y. Zadaniem
nauczyciela - najczêœciej - zakonnika
by³a troska o wychowanie religijne
uczniów. Kszta³cenie umys³owe, za które
w owych czasach uwa¿ano: czytanie,
pisanie, retorykê i logikê, pe³ni³o rolê
podrzêdn¹.

Poziom umys³owy œredniowieczne-

go nauczyciela bywa³ ró¿norodny. W bo-
gatszych miastach powo³ywano na na-
uczycieli tylko magistrów, albo baka-
³arzy uniwersytetu (najni¿szy stopieñ
naukowy na uniwersytecie). W ubo¿-
szych zaœ kleryków, studentów, (którzy
z ró¿nych przyczyn nie ukoñczyli stu-
diów), wychowanków szkó³ przyklasz-
tornych albo inteligentniejszych w³óczê-
gów.

Œredniowieczni nauczyciele opiera-
li swój program na tzw. siedmiu sztu-
kach wyzwolonych:

- stopieñ ni¿szy obejmowa³ grama-
tykê, retorykê i dialektykê

- stopieñ wy¿szy arytmetykê, geo-
metriê, muzykê, astronomiê.

Podstawow¹ metod¹ nauczania
by³o powtarzanie. Za brak postêpów
w nauce wymierzano surowe kary cie-
lesne. Siñce na ca³ym ciele by³y czêsto
oznak¹ œredniowiecznego ucznia.

Nauczyciel szko³y nowo¿ytnej
XV-XVIII w.

Ekonomiczne i polityczne przeobra-
¿enia w Europie XV-XVIII w. poci¹gnê-
³y za sob¹ zmiany w oœwiacie i wycho-
waniu. Oœrodkiem zainteresowania
sta³ siê cz³owiek. Pojawi³a siê twórczoœæ
pedagogiczna poszukuj¹ca nowych spo-
sobów wychowania i nauczania oraz
wzorzec nauczyciela-erudyty, posiada-
j¹cego rozleg³¹ wiedzê.

Spoœród humanistów tego okresu na
czo³o wysuwa siê Erazm z Rotterda-
mu, który w swych rozwa¿aniach doty-
cz¹cych etyki nauczycielskiej, krytyku-
je wychowanie oparte na bezwzglêdnej
dyscyplinie zalecaj¹c nauczycielom
³agodnoœæ, wyrozumia³oœæ i liczenie siê

(ci¹g dalszy ze str. 15)

R¹czki proszê!

I tak nic nie umiem!!!
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z natur¹ dziecka.
Inny wybitny pedagog Ludwig Vi-

ves pisa³: „nauczyciele musz¹ nie tylko
byæ na tyle uczeni, by móc dobrze kszta³-
ciæ, ale tak¿e musz¹ mieæ odpowiedni¹
zrêcznoœæ i bieg³oœæ w nauczaniu. Cha-
rakter ich niech bêdzie nieskazitelny. Jeœli
maj¹ jakieœ przywary, niech staraj¹ siê
je usun¹æ i wykorzeniæ lub przynajmniej
niech pilnie zadbaj¹, by skryæ je przed
oczyma s³uchaczów. Niech nauczyciel
bêdzie dobry i kocha naukê, bo bêd¹c
przywi¹zanym do swego przedmiotu
chêtnie bêdzie go uczy³ po to, by same-
mu w nim siê æwiczyæ; bêd¹c zaœ do-
brym, aby przys³u¿yæ siê drugim. Wzglê-
dem uczniów ¿ywiæ bêdzie afekt ojcow-
ski, niczym ku w³asnym synom, i nie
bêdzie baczy³ na to tylko, jak¹ otrzyma
od nich zap³atê i ile zarobi w swym za-
wodzie.”

Inny wybitny pedagog - Jan Amos
Komeñski w „Wielkiej dydaktyce” wy-
³o¿y³ swoje postulaty skutecznego na-
uczania i uczenia siê.

Andrzej Frycz Modrzewski
w dziele „O poprawie Rzeczypospolitej”
w ksiêdze O szkole stwierdzi³, i¿ tylko
doskona³y nauczyciel mo¿e zaszczepiæ
uczniom prawdziwe cnoty.

Zarówno pogl¹dy tych, jak i innych,
nie wymienionych myœlicieli i reforma-
torów epoki humanizmu w znaczny spo-
sób wp³ynê³y na rozwój oœwieceniowej
pedagogiki, a zw³aszcza na kszta³towa-
nie nowego modelu nauczyciela. Wielu
myœlicieli i postêpowych dzia³aczy spo-
³ecznych przypisywa³o wysok¹ rangê
zawodowi nauczycielskiemu. Spoœród
nich mo¿na wymieniæ Stanis³awa Ko-
narskiego, który pisa³: „nauczyciele po-
winni odznaczaæ siê uprzejmoœci¹, ³agod-
noœci¹ i jak najwiêksz¹ przystêpnoœci¹.
Musz¹ oni pilnie wystrzegaæ siê popê-
dliwoœci, nie unosiæ siê, nie krzyczeæ, nie
obrzucaæ uczniów wyzwiskami, nie na-
igrywaæ siê z mniej zdolnych. Nauczy-
ciel powinien nimi kierowaæ ³agodnie
i z dobroci¹. Gdy zajdzie potrzeba na-
gany, niechaj nie udziela jej nigdy na
gor¹co i w gniewie, lecz zawsze pewien
czas poczeka, a potem post¹pi z naj-
wiêksz¹ roztropnoœci¹, ale zarazem sta-
nowczo, surowo i powa¿nie. Pierwsz¹
i najkonieczniejsz¹ dla nauczyciela cnot¹
jest trzeŸwoœæ. Zabrania siê wszystkim
nauczycielom picia gorza³ki, chyba na
zlecenia lekarza. Wszyscy nauczyciele po-
winni miêdzy sob¹ pielêgnowaæ zgodê i
mi³oœæ bratersk¹ i wszelkimi sposoba-
mi zapobiegaæ, aby ani cieñ ich niepo-
rozumieñ nie dosta³ siê do klasy.”

Grzegorz Piramowicz w ksi¹¿ce
„O powinnoœciach nauczyciela” twier-
dzi³:

„Nie ma chwalebniejszego ani po-
¿yteczniejszego powo³ania nad na-
uczycielskie”,

ale aby nauczyciel móg³ wype³niæ
dobrze swoje obowi¹zki powinien sam
siê uczyæ z ksi¹¿ek po¿yczonych od pro-
boszcza. Zadania swoje wype³ni ³atwiej,
je¿eli zdobêdzie sobie mi³oœæ dzieci
przez serdeczne odnoszenie siê do nich,
sprawiedliwe traktowanie i przyk³ady
dobrego postêpowania.

Œwiadoma roli, jak¹ odgrywa na-
uczyciel w procesie kszta³towania po-
staw ca³ego spo³eczeñstwa by³a równie¿
Komisja Edukacji Narodowej, która
sformu³owa³a prawid³a funkcjonowania
stanu nauczycielskiego (pod nazw¹ stan
akademicki) wyznaczaj¹c mu powa¿ne
obowi¹zki, ale i przyznaj¹c okreœlone
prawa i przywileje. Wysokie wymaga-
nia stawiane nauczycielom by³y jasno
okreœlone; mieli to byæ najzdolniejsi
absolwenci szkó³ œrednich o wysokim
stopniu moralnoœci, przy tym niedo-
puszczalne by³y u tych osób takie ce-
chy jak: kalectwo, wady wymowy, cho-
rowitoœæ. KEN uwa¿a³a nauczyciela za
wzorowego obywatela, który spe³nia
obowi¹zek nauczania m³odzie¿y z prze-
konania, ¿e tego przede wszystkim
wymaga od niego przysz³oœæ i dobro
kraju.

Nauczyciel XIX wieku
Wiek XIX przynosi ze sob¹ pog³ê-

bienie refleksji nad zawodem nauczy-
ciela, powstaj¹ wówczas oryginalne
dzie³a, rozprawy na tematy zwi¹zane
z osob¹ nauczyciela. W konsekwencji
doprowadza to do wyodrêbnienia siê
subdyscypliny pedagogiki - pedeutolo-
gii.

W czasach Œwiêtego Przymierza

i jednoczeœnie tajnych spisków oraz d¹-
¿eñ wolnoœciowych, nauczyciele przyj-
mowani do zawodu musieli sk³adaæ
pisemn¹ deklaracjê lojalnoœci nastêpu-
j¹cej treœci:

„Ja ni¿ej podpisany oœwiadczam
niniejszym pod przysiêg¹, i¿ nie je-
stem zwi¹zany w tej chwili ¿adnym
tajnym stowarzyszeniem zarówno w
kraju jak i zagranic¹, w przysz³o-
œci te¿ do podobnych zwi¹zków na-
le¿eæ nie bêdê. Tak mi dopomó¿ Bóg!

Celem nadania mym s³owom
wagi dokumentu niniejsz¹ rotê na-
pisa³em w³asnorêcznie i podpisem
swym opatrzy³em.”

Nauczyciel, skrêpowany politycznie
i religijnie, pozostawa³ pod sta³ym
i czujnym okiem w³adz. Wyznaczano mu
ksi¹¿ki, które wolno mu by³o czytaæ,
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e nauczyciel nie
powinien umieæ za wiele. Ksi¹¿ki o tre-
œciach liberalnych by³y wrêcz zakaza-
ne. W omawianym czasie spotykamy
siê z bogat¹ literatur¹ mówi¹c¹ o na-
uczycielu i o ró¿nych kwestiach wycho-
wania.

Konstanty Wolski opracowa³
„Przepisy dla nauczycieli daj¹cych na-
ukê pocz¹tkowego czytania”, w których
zawar³ rady dla nauczycieli dotycz¹ce
realizacji poszczególnych etapów nauki.
Miêdzy innymi pisa³: „W tym celu na-
uczyciel powinien poznaæ, z jakiego sta-
nu ma uczniów, uwa¿aæ, jakie wyobra-
¿enia i wyrazy mog¹ im ju¿ byæ znajo-
me, te w nich podchwytywaæ niejako,
a z nich wydobywaæ inne, sam¹ zrozu-
mia³oœci¹ oœmielaæ je do poufa³ej z sob¹
rozmowy.”

Pijar ks. Wojciech Szweykowski
w „Uwagach nad wy¿szymi szko³ami
polskimi, w porównaniu do niemiec-
kich” poucza³ nauczycieli, aby docenia-
li godnoœæ swojego powo³ania, byli do
niego przywi¹zani i jemu siê tylko po-
œwiêcili.

Ksawery Pietraszkiewicz
w „Uwagach pedagogicznych” zachêca³
nauczycieli, aby z wielk¹ troskliwoœci¹
i umiarem wybierali i przekazywali
uczniom wiedzê, aby wystrzegali siê
rutyny, tego mechanizmu, w którym
umiera umys³, aby chronili m³ode po-
kolenie przed zgubnym wp³ywem cywi-
lizacji, a w szczególnoœci jej moralnym
zaniedbaniem.

Problem nauczyciela rozwa¿a³ rów-
nie¿ Wojciech Izydor Chojnacki.

Od tego miejsca proszê czytaæ.

(ci¹g dalszy na str. 18)
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
W 1815 roku ukaza³o siê jego dzie³o
pt. „Zasady pierwiastkowe pedagogiki
i metodyki”, w którym wymieni³ nastê-
puj¹ce cechy osobowoœci nauczyciela:

„Przymioty cia³a: postaæ nie-
u³omna, wzrok dobry, s³uch czysty,
wymowa dobra, wiek œredni

Przymioty serca: przywi¹zanie
do stanu swego i do dzieci, moral-
noœæ, a szczególniej ³agodnoœæ

Przymioty rozumu: roztropnoœæ,
czytanie dobre, pisanie czytelne
i piêkne, rachunki, znajomoœæ Filo-
zofii naturalnej, wiadomoœæ Litera-
tury pedagogicznej”

Ka¿dy nauczyciel, zdaniem Choj-
nackiego, powinien przygotowywaæ siê
do ka¿dej lekcji „rozbieraj¹c myœl
ka¿d¹ z osobna, robi¹c do niej uwagi,
aby móc przemówiæ do serca i rozumu”.
Je¿eli czegoœ nauczyciel nie umie ma
tego nie uczyæ. Ma byæ sprawiedliwy,
³agodny i ludzki, a przede wszystkim
ma byæ wzorem dla dzieci.

Nauczyciel, pedagog, tajny dzia³acz
oœwiatowy by³ w omawianym okresie
(czasy zaborów) bojownikiem niepodle-
g³oœci. W nierównej walce, szczuty, prze-
œladowany, broni³ duszy narodu. Zas³a-
nia³ lud polski przed germanizacj¹
i rusyfikacj¹.

Nauczyciel XX wieku
Rozpoczynaj¹ce siê nowe stulecie

zaowocowa³o has³ami propaguj¹cymi
pajdocentryzm. Przejawiaj¹c szcze-
góln¹ troskê o dziecko, wiek XX nazwa-
no „stuleciem dziecka”.

W zwi¹zku z tym, akcentowane
zmiany zadañ nauczycielskich, posz³y
w kierunku widzenia nauczyciela jako
„ogrodnika” pielêgnuj¹cego, tworz¹cego
warunki do rozwoju, ale nie ingeruj¹-
cego w osobowoœæ ucznia. W Drugiej
Rzeczypospolitej pracowa³ w tym du-
chu wybitny nauczyciel-wychowawca
Janusz Korczak.

W okresie miêdzywojennym podsta-
wowy nurt badañ pedeutologicznych
oparty by³ na za³o¿eniu, ¿e czynnoœci
nauczania zale¿ne s¹ od cech osobowo-
œci nauczyciela. W latach szeœædziesi¹-
tych widaæ wyraŸny odwrót od koncep-
cji osobowoœciowego wzoru nauczyciela
i przeniesienie punktu ciê¿koœci na jego
wykszta³cenie i przygotowanie do reali-
zacji zadañ dydaktyczno-wychowaw-
czych. W latach dziewiêædziesi¹tych
miejsce nauczyciela przekazuj¹cego
gotowe wiadomoœci zajmuje nauczyciel
- badacz, umiej¹cy stworzyæ sytuacjê,
w której uczeñ sam bêdzie zdobywaæ
wiedzê. Kszta³cenie opiera siê na dia-

logu nauczyciela z uczniem, ich wzajem-
nej wspó³pracy i akceptacji.

Nauczyciel dziœ
Nauczyciel XXI wieku powinien byæ

przygotowany do kszta³cenia cz³owie-
ka wielowymiarowego tj. autonomicz-
nego, wolnego, twórczego, a tak¿e otwar-
tego i samodzielnego. Ma kszta³towaæ
wychowanka zgodnie z jego potrzeba-
mi, zainteresowaniami, postawami,
temperamentem i zdolnoœciami. Ma
ci¹gle doskonaliæ siê intelektualnie es-
tetycznie i moralnie. Ma byæ projekto-
dawc¹ w³asnego programu kszta³cenia,
a nie nauczaæ „gotowej” wiedzy z pod-
rêczników.

Nauczyciel ma:
„Na zimne dmuchaæ,
S³onecznie siê uœmiechaæ,
W r¹czêta chuchaæ,
Ducha zagrzewaæ,
Oczy ³ezk¹ zraszaæ,
Troski rozwiewaæ,
Szczêœcie rozsiewaæ.

Nie powinien:
Mgliœcie siê wyra¿aæ,
Mroziæ okiem,
Grzmieæ i huczeæ,
B³yskawice miotaæ wzrokiem,
Lodowate robiæ miny,
Niby ¿mija w trawie syczeæ,
Uszy dziecku œniegiem natrzeæ,
I jak morski tajfun ryczeæ.”

oprac. Danuta Wielbowicz
Biblioteka Pedagogiczna w

PoznaniuPobuszujmy w Internecie.

* Systemy edukacji w ró¿nych kra-
jach europejskich podobnie formu³uj¹
cele, dyskusje tocz¹ siê natomiast
wokó³ pytania, czego szko³a ma uczyæ
i jakie s¹ najbardziej efektywne meto-
dy nauczania?

* wszystkie systemy szkolne w Eu-
ropie obejmuj¹ takie same etapy na-
uki, odmienna jest ich organizacja
i czas trwania.

* Szko³y w ró¿nych krajach maj¹
bardzo zró¿nicowan¹ autonomiê:

- niektóre maj¹ prawo do decydo-
wania o wiêkszoœci spraw szkolnych,

- inne -  podejmuj¹ decyzje w uzgod-

nieniu z organem prowadz¹cym,
- w jeszcze innych - wszystkie decy-

zje podejmowane s¹ na szczeblu w³adz
lokalnych lub centralnych.

Najmniejsz¹ autonomiê maj¹ szko-
³y w Grecji, gdzie wszystko, poza tygo-
dniowym rozk³adem zajêæ, ustalane
jest centralnie.

Najwiêksz¹ swobodê maj¹ szko³y
w Szwecji. Mog¹ same decydowaæ o licz-
bie godzin nauki rocznie, o godzinowym
wymiarze czasu nauki, o czasie trwa-
nia lekcji, tygodniowym rozk³adzie
przedmiotów, o godzinach rozpoczyna-
nia i koñczenia zajêæ. Jedynie liczba

godzin przeznaczanych na dany przed-
miot i roczna liczba dni nauki musi byæ
uzgodniona z organem prowadz¹cym
szko³ê.

W sprawach finansowych naj-
wiêksz¹ swobodê maj¹ dyrektorzy
szkó³ w Holandii. Decyduj¹ o rozdziale
wydatków, o œrodkach na wyposa¿enie
i na remonty. Podobnie w sprawach
kadrowych - maj¹ swobodê decydowa-
nia o liczbie etatów, o kryteriach za-
trudniania nauczycieli i przydzielaniu
im odpowiednich zadañ.

Najmniejsz¹ swobod¹ w tym zakre-
sie dysponuj¹ szko³y francuskie i nie-
mieckie, szko³y w Niemczech maj¹ tak-
¿e najmniejsze uprawnienie finansowe
w sprawach bud¿etu

W wiêkszoœci krajów unijnych, poza
Hiszpani¹, Niemcami i Luksembur-
giem, szko³y maj¹ pe³n¹ autonomiê
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w doborze podrêczników i metod na-
uczania.

* Mianowanie dyrektora jest zwi¹-
zane -  mniej lub bardziej - z opini¹
œrodowiska szkolnego.

W Luksemburgu  np. nie ma stano-
wiska dyrektora szko³y - w imieniu
w³adz pañstwowych funkcjê tê pe³ni
inspektor szkó³ podstawowych, który
odpowiada za kilka szkó³, a w imieniu
w³adz miejskich – gmina.

* Praktycznie we wszystkich syste-
mach oœwiaty w Europie przewidziano
funkcjonowanie rad rodziców.

Rady o zró¿nicowanych kompeten-
cjach dzia³aj¹ najczêœciej na poziomie
szko³y, rzadziej na poziomie lokalnym
czy krajowym.

Szerokie kompetencje maj¹ rady
w Wielkiej Brytanii:  rodzice wchodz¹
w sk³ad zarz¹du, wspó³decyduj¹ o wiêk-
szoœci spraw szkolnych, w tym o pla-
nach pracy, podziale przyznanego szkole
bud¿etu, regulaminach, celach naucza-
nia, kontroli wydatków.

Najmniejsze uprawnienia maj¹ rady
rodziców w Irlandii.

* Jak wynika z danych Organizacji
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju
(raport OECD „Education at the glan-
ce 2006”) polscy nauczyciele zarabiaj¹
najgorzej nie tylko w Europie.

W Luksemburgu, gdzie pensje s¹
najwy¿sze, nauczyciel zarabia rocznie
równowartoœæ ponad 80 tys. dol.,
w Szwajcarii – oko³o 55 tys. dol. Rocz-
nie, w Niemczech – prawie 50 tys. dol.
rocznie. W Anglii nauczyciel dostaje
œrednio cztery razy wiêcej ni¿ w Polsce,
a w Czechach – dwa razy wiêcej. W kra-
jach OECD na ogó³ najwiêcej zarabia
siê w liceach, potem w gimnazjach, a
najs³abiej w podstawówkach. Polskie
stawki s¹ wyrównane.

W Szwecji pensje s¹ ró¿ne w ró¿-
nych regionach i szko³ach, ustala siê je
w indywidualnych pertraktacjach miê-
dzy dyrektorem szko³y i nauczycielem,
bior¹c pod uwagê nie d³ugoœæ sta¿u pra-
cy, tylko potrzeby szko³y i umiejêtnoœci
nauczyciela. Zwi¹zki zawodowe nego-
cjuj¹ ze zwi¹zkiem gmin centralne pod-
wy¿ki na dwu- lub trzyletni okres. We-
d³ug umowy, nauczyciel jest zatrudnio-
ny na 45 godz. tygodniowo, z tym ¿e
10 godz. ma do w³asnej niekontrolowa-
nej dyspozycji. Jeœli nauczyciel chce pod-
j¹æ dodatkow¹ pracê, musi to ustaliæ
z dyrektorem szko³y, ale mo¿e dodat-
kowo pracowaæ najwy¿ej cztery godzi-
ny tygodniowo (10% etatowego czasu).

W Anglii nauczyciel zaczyna pracê
z ok. 17 tys. funtów na rêkê rocznie (ok.
85 tys. z³); przewidziane s¹ dodatki za

pracê w trudniejszym œrodowisku, czy-
li w du¿ych miastach. Podwy¿ka nastê-
puje co dwa lata, po blisko dziesiêciu
latach nauczyciel dochodzi do najwy¿-
szego pu³apu zarobków.

* W szkole podstawowej polscy na-
uczyciele i nauczycielki pracuj¹ o wiele
krócej ni¿ w innych krajach.

We Francji w podstawówkach na-
uczyciele pracuj¹ 26 godz. tygodniowo,
w gimnazjum – 18, w liceum – 17.
W Czechach nauczyciele w podstawów-
kach musz¹ przepracowaæ w tygodniu
20 godz., w gimnazjum – 16, a w lice-
ach – 15. W fiñskim systemie eduka-
cyjnym nauczyciele pracuj¹ w podsta-
wówkach tyle co w Polsce, a szko³ach
wy¿szych – mniej.

Wed³ug danych OECD o trzy tygo-
dnie d³u¿ej w roku pracuj¹ tylko na-
uczyciele w Danii, a o dwa – w Niem-
czech i Holandii. O miesi¹c krócej ni¿
w Polsce uczy siê we Francji, a o pó³to-
ra miesi¹ca krócej – we W³oszech. Mimo
mniejszej liczby dni szkolnych, i fran-
cuscy, i w³oscy nauczyciele maj¹ wiêcej
godzin pracy w roku: np. we francuskiej
podstawówce a¿ o 240 lekcji wiêcej, ni¿
w Polsce, a we w³oskiej – o 50.

Zebra³a z ró¿nych Ÿróde³ –
Renata Jurasiñska

Kolega pyta Jasia:
- I jak by³o po zakoñczeniu roku?
- Eeeee, dwa razy dosta³em lanie od

ojca..
- Dlaczego a¿ dwa ?
- Pierwszy raz jak zobaczy³ œwiadec-

two, a drugi jak siê po³apa³, ¿e to jego.

 - Co to jest dziedzicznoœæ? - pyta
nauczyciel Jasia.

- Dziedzicznoœæ to jest wtedy, gdy
uczeñ dostaje dwójê za wypracowanie,
które napisa³ jego ojciec.

Nauczyciel historii wpada zdenerwo-
wany do pokoju nauczycielskiego
i mówi do dyrektora:

- Ech, ta druga „a”! Nie wytrzymam
z tymi baranami! Pytam ich, kto wzi¹³
Bastyliê, a oni krzycz¹, ¿e to ¿aden

z nich!
- Niech siê Pan nie denerwuje - uspo-

kaja dyrektor - mo¿e to rzeczywiœcie ktoœ
z innej klasy?

- Jasiu, powiedz jakieœ zdanie
w trybie oznajmiaj¹cym.

- Koñ ci¹gnie furê.
- A teraz w trybie rozkazuj¹cym.
- Wio!

Nauczyciel napisa³ na tablicy wzór
chemiczny:

- Jasiu, co ten wzór oznacza?
- To jest, ojej, mam to na koñcu jê-

zyka...
- Dziecko wypluj to natychmiast, bo

to kwas siarkowy!

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz drzewo kasztanow-

ca?
-Po rosn¹cych na nim kasztanach.

-A jeœli kasztanów na nim jeszcze
nie ma?

-To ja poczekam...

- Kto panowa³ w staro¿ytnym Egip-
cie?

Twarz Jasia rozpromienia uœmiech:
- Mumie, proszê pani.

Wycieczka szkolna w muzeum. Za-
interesowanie Jasia wzbudza tabliczka
umieszczona obok mumii.

- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co
to mo¿e znaczyæ - pyta kolegê.

- To chyba rejestracja wozu, który
potr¹ci³ tego nieboszczyka.

Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to by³: Mickiewicz,

S³owacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to

by³ Zyga, Chudy i Kazek?
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona

nauczycielka.
- To co mnie pani swoj¹ band¹ stra-

szy?
(ci¹g dalszy na str. 20)
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Nauczyciel pyta ucznia:
- Jasiu w jaki sposób mo¿na uzy-

skaæ œwiat³o dziêki wykorzystaniu
wody?

- Trzeba umyæ okno, panie profeso-
rze.

- Nie zas³u¿y³em na jedynkê!
- Masz racjê Jasiu, ale regulamin

szkolny nie przewiduje ni¿szych ocen.

- Czy nauczyciel nie zorientowa³ siê
jeszcze, ¿e pomagam ci w odrabianiu
lekcji ? - pyta ojciec Jasia.

- Nie, ale mówi, ¿e jestem coraz
g³upszy.

- Szczerzy zêby do nauczyciela.
- Kradn¹ ze szkolnej kuchni ziemniaki

i robi¹ z woŸn¹ frytki.
- Nara¿a kolegów na œmieræ, rzuca-

j¹c kreda po klasie.
- Na wf-ie nosi za ma³e spodenki.

Zapytana dlaczego twierdzi, ¿e takie s¹
bardziej sexy.

- Rzuca w kole¿anki spreparowan¹
¿ab¹.

- Kowalska i JóŸwiak nie chc¹ podaæ
swego nazwiska.

- Poci¹³ koledze sweter, chc¹c spraw-
dziæ jakoœæ wyrobu.

- Zjada œci¹gi po klasówce.
- Powiedzia³ do pani woŸnej, która

zwróci³a mu uwagê: „Niech pani uwa¿a,
bo jutro mo¿e ju¿ pani nie pracowaæ w
tej szkole”.

- Zamkn¹³ nauczyciela na klucz
i odmówi³ zeznañ.

- Wyrzuci³ koledze czapkê przez okno
ze s³owami: „Jak kocha, to wróci”.

- Rzuci³ w nauczyciela doniczka
i krzykn¹³: „Trafi³em!”.

- Przy³apany na paleniu w toalecie
broni siê, mówi¹c ze „wykurza robale
z kibla”.

- Zwalnia siê z lekcji. Mówi, ¿e boli
j¹ g³owa, a potem widzê j¹ z przystoj-
nym brodaczem.

- Demonstruj¹c dzia³anie gejzeru,
opryska³ pomidorem cala klasê.

- Pije wodê z kranu, mówi¹c: „Kaca
mam”.

- Z radoœci, ze nie ma nauczyciela,

(ci¹g dalszy ze str. 19) zwali³ tablice.
- Œmieje siê parszywie.
- W czasie odpowiedzi z historii, co

drugi wyraz wtr¹ca s³owo „facet”.
- Nie uwa¿a i biega na lekcjach

wf-u.
- Na melodie hymnu szkolnego u³o-

¿y³ pieœñ zagrzewaj¹c¹ uczniów do wal-
ki z nauczycielami.

- Na lekcji d³ubie w nosie i mówi, ¿e
to jak narkotyk.

- Nie wiesza siê w szatni.
- Stwierdzi³ nieprzygotowanie do geo-

grafii z powodu œmierci babci, z która to
babci¹ jecha³am dziœ rano tramwajem.

- Na wycieczce szkolnej zerka³ nie-
znacznie ku sklepowi z napojami alko-
holowymi, gdzie potem dokona³ zakupu
pami¹tek.

- Œpiewa na lekcji muzyki.
- Wyrwany do odpowiedzi mówi, ze

nie bêdzie zeznawa³ bez adwokata.
- Przyniós³ do szko³y trutkê na szczury

z zamiarem wypróbowania jej na wycho-
wawcy.

- W czasie wyœcigu miêdzyszkolnego
umyœlnie bieg³ wolno, by, jak twierdzi,
zyskaæ na czasie.

- Wys³any po kredê, przyniós³ œlima-
ka.

- Po napisaniu kartkówki nie odda³
jej twierdz¹c, ¿e zostawi³ j¹ w domu.

- Na lekcji zajêæ praktyczno - tech-
nicznych umyœlnie piecze ciasto bez m¹ki.

- Wk³ada kapiszony do kontaktu,
czym doprowadzi³ nauczycielkê na pogo-
towie.

- Demonstruje na fizyce zabawki.
- Uczeñ przeszkadza³ pani w lekcji,

m.in. le¿a³ na pod³odze, robi³ zamiesza-
nie nogami.

- Podpali³ koledze teczkê na lekcji i
zapyta³, czy mo¿e wyjœæ po gaœnicê.

- Bije kolegê po dzwonku.
- Schowany za podrêcznikiem fizyki

wydaje dŸwiêki przyprawiaj¹ce mnie o
md³oœci.

- Wys³any w celu namoczenia g¹bki
wróci³ z mokr¹ g³ow¹ i such¹ g¹bk¹.

- Syn lata z go³ym brzuchem po b³o-
cie.

- Kowalski w trakcie lekcji uprawia³
ziemiê cyrklem w doniczce.

- Uczeñ siedzi w ³awce i zachowuje
siê podejrzanie.

- Napastuje kolegê przy pomocy krze-
s³a.

- Gra puszk¹ na przerwie i mówi, ze
to pi³ka no¿na.

- Molestuje kolegê d³ugopisem.
- Udaje, ze s³ucha nauczyciela.
- Rzuca œlimakami po klasie.

• „Bogurodzica” œpiewana by³a czê-
sto na rozpoczêcie bitwy pod Grunwaldem.

• Bach w swoim ¿yciu wyszed³ za m¹¿
i dorobi³ siê trochê dzieci.

• W XIX wieku kompozytorzy na pa-
pierze nutowym pisali na siebie donosy.

• Beethoven by³ g³uchy, ale przynaj-
mniej widzia³ co komponowa³.

• Chopin zna³ siê na muzyce, a szcze-
gólnie na fortepianie.

• O³tarz gotycki sk³ada³ siê z blatu i
czterech nóg

• Przez uderzenia pêdzlem malarz
uzyskuje smutek na twarzy modelki.

• Matejko przedstawia Kopernika
siedz¹cego na obrazie.

• Che³moñski namalowa³ „Babskie
lato”.

• Organy zbudowane s¹ z du¿ych i
ma³ych piszczeli.

• Mszê ¿a³obn¹ „Requiem” Mozarta
dokoñczy³ inny kompozytor, poniewa¿
umar³ i nie mia³ czasu.

• Chopin wszystko co widzia³ przera-
bia³ na muzykê.

• Rubens malowa³ bez ubrania.
• Reprodukcje obrazu namalowa³

Gierymski.
• Malarze odrodzenia na swych obra-

zach czcili piêkno ludzi i kobiet.
• Micha³ Anio³ malowa³ sobie po œcia-

nach kaplicy Sykstyñskiej.
• Pegazowi zaniknê³y skrzyd³a w dro-

dze ewolucji i st¹d mamy konie.
• Przy rekonstrukcji konserwatorzy

usuwali to, co przynios³y wieki, bo piêkno
zawsze jest pod sukienk¹.

• Picasso swe trójk¹tno - okr¹g³e, za
przeproszeniem obrazy, malowa³ kwadra-
towym pêdzlem, dlatego nie zawsze mu
wychodzi³y.

• Harfa jest podobna do ³abêdzia,
tylko gorzej p³ywa.

• „Marsz Turecki” Mozarta wcale nie
by³ marszem tureckim, on siê tylko tak
nazywa³.

• Savoldor zna³ siê bardzo dobrze na
anatomii cz³owieka, wiêc namalowa³ m³o-
dzieñca z fujar¹.
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• Matejko namalowa³ „Bitwê pod
Grunwaldem”, chocia¿ ani razu jej nie
widzia³ telewizji.

• Micha³ Anio³ zd¹¿y³ tylko napocz¹æ
nagrobek Juliana II.

• Leonardo da Vinci przed namalo-
waniem portretów kroi³ ludzi, aby zapo-
znaæ siê z budow¹ ich cia³a.

• Matejko malowa³ pod Grunwaldem.
• W Krakowie wybudowano ostatnio

wiele nowych zabytków.
• Niektóre obrazy Picassa mo¿na

nawet ogl¹daæ, ale nie wszystkie.

• Kopernik by³ akrobat¹ bo napisa³
dzie³o o obrotach.

• W œredniowieczu by³o wiele gangów,
na przyk³ad Wolfgang.

• Kain, który zabi³ Abla, by³ synem
Abrahama

• Co to jest uw³aszczenie? Kiedy ch³op
pozwala babie dysponowaæ maj¹tkiem.

• Jak siê nazywa³ syn Kazimierza
Wielkiego? Kazimierz Ma³y...

• Cesarz Klaudiusz by³ nieœmia³y,
wiec nie odwa¿y³ siê zabiæ swojej ¿ony.

• August II by³ elektronem Saksonii.
• Dedal potrafi³ ro¿ne rzeczy, wiêc

¿ona Minosa urodzi³a dziecko.
• Kopernik ruszy³ Ziemiê i dlatego

zobaczy³, ¿e jest okr¹g³a.
• Kolumb myœla³, ¿e odkry³ Indie, a

to by³y Stany Zjednoczone.
• W czasie totalnej mobilizacji wcie-

lono do wojska nawet dzieci w podesz³ym
wieku.

• Indianie zabijali i skalpowali, co
popadnie.

• Jagie³³o mia³ tylko czterech synów,
poniewa¿ mo¿now³adcy odmówili mu po-
parcia.

• Niewolnicy rzymscy byli u¿ywani do
najciê¿szych prac, niektórzy jako nauczy-
ciele.

• Skrzyd³a husarskie wa¿y³y pól me-
tra.

• Pod broñ powo³ano ca³¹ m³odzie¿
od 16 do 60 lat.

• Król nosi na g³owie czapkê, zwan¹
przez niektórych koron¹.

• W XVI wieku uprawiano wiele ro-
œlin, których jeszcze nie znano.

• Mumie s³u¿y³y jako wk³ady do gro-
bów i by³y robione przez Egipcjan.

• Polacy byli waleczni i walczyli w
walce o Angliê, walcz¹c o niepodleg³oœæ
Anglii.

• Na mordy carów pañstwa Europy
patrzy³y z³ym okiem.

• Drzyma³a wozi³ siê wozem naoko-
³o, a Niemcy mogli mu naskoczyæ.

• Wraz z wynalezieniem ko³a i pie-
niêdzy ludzie zaczêli krêciæ interesy.

• Amundsen zasadzi³ flagê na biegu-
nie.

• Cz³owiek wspó³czesny powsta³ dziê-
ki ludziom pierwotnym.

• Mumia to ¿ona faraona.
• S³owianie mieszkali w domach z

drewna, z których dym wychodzi³ mniej-
szymi otworami a S³owianie wiêkszymi.

• Franciszek Józef oprócz kobiet kle-
pa³ równie¿ konie, podczas gdy inni kle-
pali biedê.

• Na placu gdzie stoi pomnik Jagie³-
³y, toczy³a siê kiedyœ wielka bitwa zwana
pod Grunwaldem.

• Chrobry z³o¿y³ do papie¿a podanie
o koronê.

• Dawniej wszystkie prace na roli
wykonywano rêcznie za pomoc¹ wo³ów.

• Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpa-
liæ ogieñ musieli pocieraæ krzemieniem o
krzemieñ a pod spód podk³adali stare
gazety.

• Powstanie Listopadowe by³o w li-
stopadzie, a Rewolucja PaŸdziernikowa
te¿.

• Barbarzyñcy byli bardzo mi³ymi i
uprzejmymi ludŸmi.

• Wars i Sawa zbudowali Warszawê
z jednej i z drugiej strony stolicy.

• Emilia Plater by³a pu³kownikiem o
kobiecych piersiach widocznych spod mun-
duru.

• Królowa Bona sprowadzi³a do Pol-
ski seler, kalafiory i makaroniarzy.

• Anders by³ umundurowany a¿ po
pas.

• Hitler by³ najgroŸniejszym z hitle-
rowców.

• Washington by³ prezydentem Sta-
nów Zjednoczonych, a Lincoln - USA.

• W XVI wieku Polacy mieli wojsko
ciê¿arne.

• Komisja Edukacji Narodowej obej-
mowa³a wszystkie dziewczêta.

• W roku 1863 w Ameryce wybuch³a
wojna sensacyjna.

• Konopnicka ¿y³a od urodzenia a¿
po œmieræ.

• U ¯eromskiego ludzie dzielili za-
pa³kê na czworo i te¿ im siê zapala³a.

• W komedii bohaterowie d¹¿¹ do
celu powoduj¹c œmieræ, czêsto zakoñczon¹
szczêœliwie.

• Jontek na swoim zegarze w cha³u-
pie znalaz³ wskazówki do ¿ycia.

• Zenon kocha³ El¿bietê mimo, ¿e by³
w ci¹¿y z Justyna.

• Antek ciê¿ko pracowa³ rêkami, a
Boryna jêzykiem.

• W czasie mg³y latarnik wyje na la-
tarni i tym ostrzega okrêty.

• Ziembiewicz sta³ siê nieodpowie-
dzialnym cz³owiekiem i dlatego sta³o siê
z nim tak, a nie inaczej, czyli pope³ni³
samobójstwo...

• Romantycy tworzyli wiersze i sere-
nady, ale nie przeszkadza³o im to mordo-
waæ. Jest to bardzo dobra cecha romanty-
zmu, ale niestety nios³a za sob¹ ofiary
œmiertelne.

• Matk¹ Juliusza S³owackiego by³a
Salmonella S³owacka.

• Wokulski próbowa³ pope³niæ samo-
bójstwo, co dla cz³owieka odpowiedzial-
nego jest ma³o normalne.

• Antygona mia³a przeœwiadczenie,
¿e racja, opinia publiczna i bogowie s¹ za
ni¹

• Pogl¹dy Antygony doprowadzi³y j¹
do grobu

• W zakoñczeniu „Granicy” Zenek siê
zabija. Wzi¹³ pistolet do ust i sobie strzeli³

• Judym doskonale wie, z kim wal-
czy, pochodzi przecie¿ z rodziny warszaw-
skiego szewca

• Judyma czeka wiele wzmagañ z
przeciwnoœciami losu. Nie wiem, czy
uœwiadomi sobie sw¹ klêskê

• Wokulski w jednej chwili zrobi³ coœ
nieoczekiwanego. Ukszta³towana do tej
pory odpowiedzialnoœæ przerodzi³a siê w
nieodpowiedzialnoœæ. Nierozs¹dnie traci³
pieni¹dze na wszystko, co by³o zwi¹zane
z t¹ pann¹ (I. £êcka). Spowodowa³o to
tak¿e chorobê, ale nie tak¹ typu grypy lub
jej podobne, tylko chorobê mi³osn¹.

• Przez ca³y czas trwania utworu
Kordian jest bardzo m³odym cz³owiekiem

• Kordian jest kontrowersyjn¹ posta-
ci¹, dlatego ¿e czêsto zmienia swe zda-
nie, upodobania i ukochane.

• Prus chc¹c scharakteryzowaæ Œli-
maka, uwypukli³ mu ¿onê. .

• Jan Kochanowski pisa³ fraszki, bo
mu córka umar³a.

• Jazon, wróciwszy do swojego stryj-
ka, pokaza³ mu z³ote runo, ten zdêbia³
i zblad³.

(ci¹g dalszy na str. 22)
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• Potwór morski wywróci³ Argonau-
tom statek do góry nogami.

• Ko³o to jest linia, bez k¹tów, za-
mkniêta, by nie by³o wiadomo gdzie jest
pocz¹tek.

• Suma to msza rano w niedzielê.
• Trójk¹t Pitagorasa, to trójk¹t

kwadratowy.
• Jeœli podzielimy graniastos³up

wzd³u¿ przek¹tnej podstawy, to otrzy-
mamy dwie trumny.

• Linijka 20 centymetrowa ma po-
nad 20 centymetrów.

• Linijka, k¹tomierz i cyrkiel to
narz¹dy matematyczne.

• Pierwszy cz³owiek na Ziemi nie
czu³ siê samotny bo nie umia³ liczyæ.

• Prostok¹t ró¿ni siê od kwadratu
tym, ¿e raz jest wy¿szy, a raz szerszy.

• Trójk¹t Pitagorasa to trójk¹t kwa-
dratowy.

• Trójk¹t równoramienny ma rów-
ne ramiona, jednak jeden z boków jest
krótszy.

• W ¿yciu Pitagorasa liczy³o siê tyl-
ko liczyd³o oraz kalkulator, którego
wtedy jeszcze nie znano.

• Niektóre gazy s¹ tak œmierdz¹-
ce, jak spaliny wydzielane przez cz³o-
wieka.

• Najmniejsz¹ czêœci¹ chemii jest
pierwiosnek.

• Siarka ma w³aœciwoœci samobój-
cze.

• Kwas solny ¿re wszystko, co na-
potka na drodze i na szosie.

• Wêglowodan jest to wêgiel zamo-
czony w wodzie.

• W próbówce mo¿na robiæ nie tyl-
ko doœwiadczenia, ale i dzieci.

• Woda s³ona zawiera w sobie sól,
a s³odka cukier.

• W po³¹czeniu wodoru i tlenu sto-
sunkiem dwukrotnym otrzymujemy
wodê.

• T³uszcze rozpuszczaj¹ siê w ron-
dlu.

• Ten p³yn to tak¿e w pewnym sen-
sie ciecz.

• Wêgiel wystêpuje na ca³ej kuli
ziemskiej, na przyk³ad w mojej komór-
ce.

• Kwas solny ma silne w³aœciwoœci
r¿¹ce.

• Alkohol nie ma blasku, ale jak
ktoœ siê go napije to mu siê oczy
œwiec¹. 

• Siarka wystêpuje na zapa³kach.

• Europa to kontynent ziemski.
• Azja jest najwiêkszym kontynen-

tem na Ziemi, a nawet na œwiecie.
• Na ukszta³towanie powierzchni

Ziemi maja wp³yw jej trzêsienia oraz
wulkanizacja.

• Wietrzenie ska³ jest pojêciem czy-
sto teoretycznym, bo wszystkie dawno
wywietrza³y.

• Wêgiel powsta³ z paproci, skrzyp-
ków i wid³aków.

• Wis³a p³yn¹c przez ¯u³awy wpa-
da w depresjê.

• Dwa przeciwleg³e punkty na glo-
bie nazywamy biegunkami.

• Od czasów Kopernika Ziemia kr¹-
¿y wokó³ S³oñca.

• Na globusie wyró¿niamy po³udni-
ki, pó³nocniki i ca³e nocniki.

• W Australii cz³owiek wspó³¿yje z
Aborygenami.

• Morze Martwe zosta³o w XIX wie-
ku zabite prze niektórych ludzi, a¿ po
dzieñ dzisiejszy.

• Klimat to coœ sta³ego, co nie wia-
domo kiedy siê zmienia.

• Wêgiel mo¿e byæ kamienny i bru-
talny.

• Na niektórych wyspach Indone-
zji ludzie chodz¹ poubierani nago.

• Œlimaki s¹ jadalne, ale tylko we
Francji.

• Wœcieklizn¹ mo¿na siê zaraziæ,
jeœli siê ugryzie wœciek³ego psa.

• Wielb³¹dy wêdruj¹ przez pusty-
niê w karnawa³ach.

• Choroby przenosz¹ siê z roœliny
na roœlinê, a niekiedy nawet z roku
na rok.

• Kukurydza roœnie w kaburach i
ma ¿ó³te zêby.

• Kameleon ma oczy, które mog¹
krêciæ g³ow¹ dooko³a.

• Rolnicy nie lubi¹ kretów, bo ob-
gryzaj¹ im korzenie.

• Meduza ¿yje w jelicie grubym

cz³owieka, wiêc jest po¿ytecznym
szkodnikiem.

• Gryzoñ to zwierze, które ogryza,
co tylko mo¿e, np. jab³ka, zostawia-
j¹c ogryzki.

• Liœæ ma tak¹ rolê w ¿yciu, ¿e
musi ca³y czas wdychaæ i wydychaæ.

• Ptaki bardzo ró¿ni¹ siê od ga-
dów - lataniem i budow¹ gêby.

• B³ony komórkowe spe³niaj¹ bar-
dzo wa¿n¹ funkcje w ¿yciu komórki:
wiedz¹ kogo wpuœciæ, a kogo wypuœciæ,
czyli funkcje celnika.

• Kangurzyca nosi dziecko w to-
rebce.

• Bia³e motyle, których dzieci ¿r¹
kapustê, nazywaj¹ siê kapuœniaki.

• G³owa osadzona jest na zêbie
trzonowym krêgos³upa.

• Jesieni¹ wszystko spada z
drzew.

• Cz³owiek ma wzrok skierowany
do przodu, a nie umieszczony po bo-
kach jak ¿aba.

• Uk³ad oddechowy przechodz¹c
przez nos i gard³o wpada do ¿o³¹dka.

• W budowie niektórych p³azów
wyró¿niamy odw³ok i p³ozy.

• ¯ó³w musi byæ z wierzchu twar-
dy, bo w œrodkowej czêœci jest zupe³-
nie miêkki.

• Niektóre bakterie rozk³adaj¹
obornik na kompot.

• Wilki zaliczamy do zwierz¹t zê-
batych.

• Wszystkie grzyby s¹ jadalne, ale
niektóre tylko jeden raz.

• Wœród wirusów rozró¿niamy:
mikroby, mikrony, mikrusy i mikro-
busy.

• Krêgos³up sk³ada siê z krêgu i
ogona.

• Krowa to zwierzê roœlinobójcze.
• D¿d¿ownica jest spiczasta, bo

gdyby by³a prostok¹tna to by siê bar-
dzo mêczy³a przy wchodzeniu w zie-
miê.

• Sosny znosz¹ szyszki.
• Szczur jest bardzo inteligentny,

bo nie lubi zjadaæ trutki.
• Koœæ s³oniowa wyrasta z nosa.
• Bakterie, które rozmna¿aj¹ siê

przez kichanie, prowadza tryb ¿ycia
koczowniczy.

• Podczas zap³odnienia plemnik
³¹czy siê z komórk¹ jajow¹ i powstaj¹
nowotwory.

(ci¹g dalszy ze str. 21)
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20.VII.2008 - „Ulucz”
Kolejny raz na niedzieln¹ wyprawê za miasto po Pogó-

rzu Dynowskim wybra³a siê bardzo liczna grupa turystów.
W wype³nionym do ostatniego miejsca autobusie przyjecha-
³o a¿ 50 osób. Specjalnie wynajêty autokar zawióz³ nas do
Witry³owa. Podzieleni na 10 osobowe grupy (zgodnie z in-
strukcj¹ o przechodzeniu przez k³adkê na Sanie), wyruszyli-
œmy w kierunku Ulucza. Samo przejœcie przez k³adkê to
ogromna atrakcja, bo to i dreszczyk emocji, gdy czuæ ko³ysa-
nie i widok w dó³ i górê Sanu piêkny. Przy cerkwi na wzgó-
rzu Dêbnik czeka³a ju¿ na nas p.Demkowicz, pracownica
Skansenu w Sanoku. Zwiedzanie tej odm³odzonej przez na-
ukowców-dendrochronologów œwi¹tyni jest zawsze emocjo-
nuj¹ce. Wed³ug podañ wzniesiona zosta³a w latach
1510-1517. Posiada XVII wieczn¹ polichromiê wewn¹trz
i piêknie prezentuje siê na zewn¹trz w krêgu wiekowych lip.
Zejœcie do podnó¿a góry wykorzystaliœmy na zebranie drze-
wa na ognisko.Dziêki Kol. Marysi (przygotowa³a œwietn¹ za-
bawê z wyjaœnieniem treœci przys³ów) i Micha³owi, który
przyjecha³ ze skrzypcami i przygrywa³ nam piêknie, ognisko
da³o nam wiele radoœci. Bardzo gor¹ce ¿yczenia otrzymali
od nas Sabinka i Adaœ, dla których ta wyprawa by³a czêœci¹
podrózy poœlubnej.

Posileni, rozbawieni wyruszyliœmy znów za San. Tym ra-
zem ruchem na k³adce kierowa³ nasz najmodszy uczestnik
wyprawy, 6-latek Mateusz, dok³adnie odliczaj¹c wchodz¹-
cych.

Zaplanowaliœmy przejœcie Góry Potockiego 442 m. n.p.m.
(nied³ugo bêdzie to niemo¿liwe, bo czêœæ szczytowa ju¿ jest
ogradzana – w³asnoœæ prywatna) i zejœcie do Krzywego. Nie-
stety pogoda pokrzy¿owa³a nasze plany. Trwaj¹ce pó³ godzi-
ny oberwanie chmury, seria piorunów, ciemnoœci okrywaj¹ce
t¹ czêœc terenu, zasta³y nas w olchowym zagajniku pod szczy-
tem, zostan¹ na d³ugo w naszej pamiêci. Ale wszystko do-
brze sie skoñczy³o. Zameldowaliœmy siê w czekaj¹cym na
nas autobusie trochê mokrzy, ale z bogatymi wra¿eniami po
wyprawie.

14.IX. 2008 - „Borownica”
Wrzesieñ to czas wspominania tych, którzy oddali ¿ycie

w obronie Ojczyzny. Kolejny raz w drug¹ niedzielê wrzeœnia
spotka³y siê liczne delegacje kombatantów, rodziny poleg³ych
i pomordowanych, w³adze ró¿nych szczebli, mieszkañcy Bo-
rownicy i okolic. Na obchody 69 rocznicy bitwy w Borownicy
zaproszeni zostaliœmy równie¿ my – turyœci, uczestnicy nie-
dzielnych wypraw. Wyznaczyliœmy sobie trasê od Brze¿awy

przez las do miejsca, gdzie zgina³ p³k.dypl. Beniamin Ko-
tarba ze swoimi ¿o³nierzami. Uczestniczyliœmy w bardzo
uroczystej Mszy Œw, a nastêpnie w apelu poleg³ych na bo-

rownickim cmentarzu, przy grobie p³k.dypl. Kotarby.
 Oddaliœmy ho³d, wspólnie z wszystkimi uczestnikami

uroczystoœci, poleg³ym ¿o³nierzom i pomordowanym w 1945r.
mieszkañcom Borownicy. Po czêœci oficjalnej odby³o siê spo-

tkanie pokoleñ. Grochówka (palce lizaæ) smakowa³a wyœmie-
nicie. Wracaliœmy z uroczystoœci wzruszeñ i przejêæ. Posta-

nowiliœmywracaæ tu w nastêpnych latach.
Niedzielê zakoñczyliœmy w D¹brówce Starz. – mo¿na by

rzec podejmowani przez rodzinê hrabiów Starzeñskich. Spa-
cer po parku zakoñczyliœmy wspóln¹ kolacj¹ przy ognisku.

(Za zdjêcia dziêkujê kol. przewodnikowi Stanis³awowi
Polañskiemu.)

Przewodnik beskidzki
Józefa Œlemp
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Wakacje…, s³oñce…, leniuchowa-
nie… to wszystko ju¿ za nami.

I chyba mo¿na powiedzieæ:
WRESZCIE! Bo jeœli wierzyæ temu,
co mówi¹ rodzice, dzieci z du¿¹ nie-
cierpliwoœci¹ czeka³y na powrót do
przedszkola, do swoich kolegów i ko-
le¿anek i… oczywiœcie do swoich uko-
chanych pañ.

A dlaczego? Bo jesteœmy najbar-
dziej „rozimprezowan¹” placówk¹
w Dynowie.

W tym roku szkolnym czeka nas
znów du¿o pracy i to nie tylko tej dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuñ-
czej ale równie¿ kulturalno-artystycz-
nej. Nasz kalendarz imprez wype³nio-
ny jest po brzegi.

Rozpoczynamy ju¿ 6 paŸdziernika
uroczystoœci¹ „Pasowania na Przed-
szkolaka”, w czasie której dzieci z³o¿¹
œlubowanie, a po nim udziel¹ kilku
rad maluchom. Ot chocia¿by takich:

- nie p³akaæ, nie szlochaæ i panie
mocno kochaæ,

- nie sikaæ w galoty, bo z tym du¿o
roboty,

- dbaæ o salê i bawiæ siê doskona-
le…

Nie zabraknie równie¿ wystêpów
w postaci wierszy, piosenek, tañców
i wspólnych zabaw, przechodzenia
przez wielkie ko³o, i pasowania olbrzy-
mim o³ówkiem, i … oczywiœcie s³ody-

czy, bez których œwiat dzieci by³by ca³-
kiem ponury.

Kolejne imprezy to:
- „Zabawy i wró¿by andrzejkowe”,
- „Spotkanie z Miko³ajem”,
- „kolejna ods³ona „Dynowskich Miko-

³ajków Artystycznych”,
- wigilia z rodzicami,
- œrodowiskowa impreza z okazji

„Dnia Babci i Dziadka”,
- zabawa karnawa³owa dla dzieci,
- zabawa sk³adkowa dla doros³ych,
- udzia³ przedszkolaków w SZPAK-u,
- uroczystoœæ z okazji „Dnia Mamy

i Taty”,
- „Dzieñ Dziecka”,
- wystêpy w ramach Dni Pogórza Dy-

nowskiego,
- impreza œrodowiskowa „Piknik ro-

dzinny”,

W tym roku szkolnym zaplanowa-
ne s¹ równie¿ wyjazdy dzieci do kina,
teatru, fantazji oraz filharmonii. ¯eby
nam jednak nie by³o smutno w prze-
rwach pomiêdzy imprezami bêdziemy
braæ udzia³ w wielu ró¿nych konkursach,
kiermaszach, aukcjach i wystawach.

Zapraszamy zatem wszystkich
rodziców do wspólnej pracy, a ju¿
nied³ugo, mamy nadziejê, cieszyæ
siê z osi¹gniêtych efektów i rado-
waæ zas³u¿onymi WAKACJAMI!!!

       Jolanta Tymowicz

Rok szkolny  2008/ 2009 w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Dynowie przy ul.
Bartkówka rozpoczê³o 77 uczniów w
klasach I-VI oraz 12 dzieci w Oddzia-
le Przedszkolnym. Ponadto  3 dzieci
bêdzie uczestniczyæ w zajêciach rewa-
lidacyjno wychowawczych organizowa-
nych w domu.

Pierwszy dzieñ nowego roku roz-
pocz¹³ siê od uroczystej mszy œw. W
Koœciele Parafialnym p.w. œw. Bart³o-
mieja. Nastêpnie uczniowie, rodzice,

nauczyciele i pracownicy szko³y spotkali
siê na uroczystoœci inauguracji roku
szkolnego, w której uczestniczy³ Bur-
mistrz Miasta Zygmunt Frañczak.

Spotkanie odby³o siê w budynku
szko³y, w którym podczas wakacji za-
koñczy³ siê remont, dziêki czemu znacz-
nej poprawie uleg³y warunki nauki.
Spotkanie rozpoczê³a Dyrektor szko³y,
która po powitaniu zebranych i prze-
kazaniu najistotniejszych informacji
zwi¹zanych z rozpoczêciem roku, ¿yczy-

³a wszystkim uczniom osi¹gniêæ i suk-
cesów w nauce. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê
równie¿ Burmistrz Miasta, który w
swoim wyst¹pieniu podkreœli³ rolê
wspó³pracy szko³y ze œrodowiskiem ro-
dzinnym uczniów oraz zachêci³ wszyst-
kich do systematycznej i wytrwa³ej pra-
cy w celu osi¹gniêcia jak najlepszych
wyników.

Pierwszy dzieñ nowego roku zakoñ-
czy³ siê spotkaniem uczniów z wycho-
wawcami klas.
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Jak zwykle skromnie, bez specjal-
nego rozg³osu wraz z nowym rokiem
szkolnym, w Zespole Szkó³ Zawodowych
im.Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Dynowie, zosta³y oddane do u¿ytko-
wania nowe pomieszczenia dydaktycz-
ne i administracyjne.

Pocz¹tek tych dzia³añ mia³ miejsce
w czasie budowy szko³y, bowiem ju¿
wtedy poddasze przewidziane by³o do
zabudowy na pracownie komputerowe
i pomieszczenia administracyjne. Brak
œrodków finansowych wtedy przesun¹³
w czasie realizacjê tych zamierzeñ ale
nie bezskutecznie bo stopniowo uda³o
siê dojœæ do celu.

Prace adaptacyjno-remontowe zo-
sta³y zapocz¹tkowane w roku 2006 gdy
dyrektorem jeszcze by³ Pan Stanis³aw
Tymowicz a dziêki œrodkom Staro-
stwa Powiatowego w Rzeszowie

w  kolejnych latach uda³o siê wykonaæ
stopniowo prace i zakoñczyæ je w okre-
sie wakacyjnym tego roku, tak aby nowy
rok szkolny 2008/2009 rozpocz¹æ w no-
wych pracowniach.

Z³o¿one jeszcze w roku 2006, wnio-
ski o wyposa¿enie dwóch pracowni z Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego zy-
ska³y pozytywn¹ akceptacjê a realiza-
cja ich szczêœliwie zbieg³a siê z  odda-
niem do u¿ytku nowych pomieszczeñ.

Dwie piêkne pracownie komputero-
we z pe³nym wyposa¿eniem oraz pra-

cownie multimedialne stanowi¹ce ca-
³oœæ poprzez po³¹czenie ze sob¹ sieci¹
komputerow¹ s¹ idealnym miejscem do
realizacji zajêæ informatycznych, nie
tylko w technikum w zawodzie technik
informatyk czy w szkole policealnej ale
tak¿e w klasach o specjalnoœci handlo-
wej i samochodowej.

Pomyœlano równie¿ o zapleczu tech-
nicznym w ten sposób, ¿e serwery kom-
puterowe, centrala telefoniczna i sys-
tem monitoringu wizyjnego znalaz³y siê
w oddzielnym, specjalnym pomieszcze-
niu, zabezpieczone przed niepo¿¹danym
dostêpem oraz aby nie przeszkadza³y
w salach.

Dla prawid³owego funkcjonowania
placówki szkolnej, oprócz kadry dydak-

tycznej niezbêdna jest administracja
i obs³uga. Znalaz³y siê wiêc tak¿e tu-
taj pomieszczenia dla ksiêgowoœci,
kadr, kasy oraz potrzebne ka¿demu
zaplecze sanitarne.

Wszystko nowe, lœni¹ce z koloro-
wymi œcianami z ca³ym systemem za-
bezpieczenia przeciw-po¿arowego
przeznaczone jest  dla chêtnych zdo-
bywaæ wiedzê i rozwijaæ swoje umie-
jêtnoœci.

Te piêkne i funkcjonalne pomiesz-
czenia to efekt pracy wielu ludzi. To

efekt wielu godzin spêdzonych nad pla-
nami, finansami, programami, wœród
py³u, kabli, zapachu farb i lakierów
najbardziej zaanga¿owanych ludzi: po-
przedniego dyrektora Stanis³awa Ty-
mowicza, nie¿yj¹cej ju¿ g³ównej ksiê-
gowej szko³y Danuty Krasnopolskiej,
kierownictwa szko³y, nauczycieli infor-
matyków i pracowników obs³ugi.

W imieniu ca³ej spo³ecznoœci szkolnej
dziêkujê wszystkim.

Dyrektor szko³y
Halina Cygan

D¹brówka wspominana w „S³owni-
ku geograficznym” z 1786 roku jako
w³asnoœæ wojewody p³ockiego – Podo-
skiego a potem Jana Parysa, przez jego
ziêcia Jana Reya 20.01.1789 r. zosta³a
sprzedana Piotrowi Starzeñskiemu
jako czêœæ klucza d¹brówkowskiego.
Jego nastêpcy: Aleksander, Wojciech –
Kajetan i August Starzeñscy skupiali
swe dzia³ania na utrzymaniu, przebu-
dowie  zamku i prowadzeniu folwarku,
dwóch m³ynów wodnych i tartaku.

Od 1873 roku w Cesarstwie Austro-
Wêgierskim, w ca³ej Galicji obowi¹zy-

wa³y 3 ustawy szkolne. Za przyzwole-
niem Cesarza Fr. Józefa uznano, ¿e jê-
zykiem wyk³adowym ma byæ jêzyk kra-
jowy, a utrzymanie publicznych szkó³
ludowych nale¿eæ bêdzie do samorz¹-
du gminnego i dworu. Wspomniane
ustawy normowa³y prawa i obowi¹zki
nauczycieli a tak¿e strukturê w³adz
nadzorczych szkó³, mianowicie szkol-
nych rad miejscowych i okrêgowych.
Poniewa¿ utrzymaniem szkó³ obci¹¿o-
no gminy i tzw. obszary dworskie, pro-
ces powstawania szkó³ by³ spowolnio-
ny. Postanowiono, ¿e „ nowe szko³y za-

k³adaæ nale¿y tylko w takich gminach,
które wykazywa³y bardzo wielkie pra-
gnienie oœwiaty i gotowe by³y do po-
noszenia znaczniejszych ofiar na
utrzymanie ponad minimum presta-
cyi, bez znacznych dop³at z funduszu
szkolnego krajowego”. Drugim warun-
kiem by³a iloœæ dzieci: minimum 40
(w D¹brówce w 1908 roku zapisano
do szko³y ponad 100 dzieci).

Dygresja: w omawianym okresie
w galicyjskich gminach analfabetyzm
przekracza³ 80%. 80% wójtów nie

(ci¹g dalszy na str. 26)
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umia³o ani pisaæ ani czytaæ i a¿ 88%
³awników. W 1909 roku na 6.321 gmin
w Galicji a¿ 465 nie mia³o szko³y.

Wieœ nale¿a³a do parafii rzymsko-
katolickiej Dyl¹gowa, wsi oddzielonej
pasmem wzgórz i gêstym lasem. Do-
piero w 1892 roku, ju¿ za rz¹dów hr.
Wojciecha i Julii Starzeñskich zbudo-
wano bit¹ drogê ³¹cz¹c¹ te dwie miej-
scowoœci. Niew¹tpliwy wp³yw na roz-
wój spo³eczno-kulturalny obydwu
miejscowoœci mia³ ks. Ligêza, któ-
ry bardzo dba³ o swoich parafian.
By pomóc biednym parafianom
uczy³ ich sadownictwa sprowadza³
nowe odmiany drzewek a¿ z Er-
furtu i Rawlingen, zim¹ nakazy-
wa³ upowszechnianie sztuki czy-
tania i pisania, stworzy³ biblio-
teczkê licz¹c¹ w 1892r. 500 ksi¹-
¿ek. Wypo¿ycza³ ksi¹¿ki i w nie-
dzielne popo³udnia urz¹dza³ kon-
kursy czytania a zwyciêzców na-
gradza³.

Jego nastêpca ks. J. Steliñski by³
inicjatorem powstania szko³y w D¹-
brówce Starzeñskiej. Dziêki m¹droœci
inicjatorów wspomnianego ks. J. Ste-
liñskiego i zwierzchnoœci gminnej roz-
porz¹dzeniem cesarsko-królewskiej
rady szkolnej krajowej zorganizowa-
na zosta³a w dniu 5 wrzeœnia 1908
roku jednoklasowa szko³a ludowa.
Pierwsz¹ nauczycielk¹ „zamianowa-
na zosta³a” p. Paulina Wolañska
z Dynowa po Leonie Boruckim z Dy-
l¹gowej.

Za sumê 2600 koron zakupiono od
hr. Julii Starzeñskiej budynek przy
drodze z Dynowa do Siedlisk (jedna
izba „naukowa” i mieszkanie – nie-
stety za zgod¹ zwierzchnoœci gminnej
zajmowane przez leœniczego Paj¹ka).

Przed I wojn¹ œwiatow¹, stary nie-
remontowany budynek w³aœciwie roz-
pad³ siê, dach przecieka³. W 1913 roku
naukê prowadzono ju¿ w budynku tzw.
„kancelarii gminnej” (znana nam „sta-
ra szko³a” ), gdzie by³a jedna klasa
i malutkie mieszkanie dla nauczyciela
(pokoik i kuchenka).W 1917 roku bu-
dynek by³ bardzo zniszczony, wiêc nowa
nauczycielka Bronis³awa Podgórska
rozpoczê³a starania o jego remont i ogro-
dzenie ogrodu.

W 1928 roku spo³ecznoœæ D¹brówki
podjê³a zobowi¹zanie budowy nowej
szko³y dla uczczenia 10 rocznicy odzy-
skania niepodleg³oœci (wolnoœci) przesz
Polskê.

Niestety, brak funduszy  (wieœ mu-
sia³aby z³o¿yæ 120 % swojego podatko-
wania, by móc siê staraæ o dodatkow¹
pomoc finansow¹ ze Szkolnej Rady
Krajowej).

Opracowane wówczas wzorce  drew-
nianych budynków szkolnych z miesz-
kaniem dla nauczyciela kosztowa³y od
2000-3000 z³ (dniówka kosiarza na fol-
warku w D¹brówce wynosi³a – 80 gr).
Najwiêkszym problemem jednak oka-
za³a siê dzia³ka. Inspektorzy oœwiato-
wi w 1930 roku wizytuj¹c szko³ê oceni-
li plac szkolny jako zbyt ma³y na po-

trzeby obiektów szkolnych. W dodatku
w tym samym roku dosz³o do procesu
s¹dowego z w³aœcicielk¹ s¹siedniej
dzia³ki i niestety zwierzchnoœæ gminna
przegra³a. Dzia³ka szkolna zosta³a jesz-
cze uszczuplona, wiêc budowy nie mo¿-
na by³o rozpocz¹æ. Zgromadzony mate-
ria³ budowlany w czêœci u¿yto do re-
montu pod³óg i pieców w istniej¹cym
budynku, w czêœci odsprzedano. W cia-
snych pomieszczeniach (w jednej sali
lekcyjnej na dwie zmiany  uczy³a siê

ponad 100 dzieci) w ma³ym miesz-
kanku ¿y³a przez 20 lat swojej pra-
cy  w D¹brówce P. Bronis³awa Pod-
górska. Po II wojnie œwiatowej
(w 1948 r.) regularn¹ naukê rozpo-
czêto w murowanym budynku pod-
worskim (przed wojn¹ zajmowanym
przez rodzinê dzier¿awcy folwarku
¯yda Intratora).

Przez 10 lat pe³nienia funkcji
dyrektora ten lokal remontowa³
najpierw dyr. Jan Wyskiel, po nim
5 lat dyr. Tadeusz Gierlach, nastêp-

nie dyr. Jan Politañski i od 1966 do
1992 r. Józef Gierlach. Radykalna po-
prawa warunków nauki nast¹pi³a do-
piero w 2005 roku gdy staraniem w³adz
gminnych, samorz¹du wsi i dyrektora
szko³y oddano do u¿ytku nowy budy-
nek z ma³¹ sal¹ gimnastyczn¹ a stary
stopniowo adaptowany jest do potrzeb
organizacji i stowarzyszeñ wiejskich.

Na uwagê zas³uguje te¿ fakt, ¿e
w D¹brówce – Reszowie w latach
1967-68 oddano do u¿ytku drugi budy-
nek szkolny – filiê szko³y z klasami
I–IV. Niestety, ni¿  demograficzny i re-
organizacja oœwiaty  (utworzenie zbior-
czych szkól gminnych) po³o¿y³y kres tej
placówce.

 Opracowa³a K. D¿u³a
      C.d.n.

W Zespole Szkó³ w Dynowie
w roku szkolnym 2008/2009 uczy siê
651 uczniów: w Szkole Podstawowej
– 368, w Gimnazjum – 283. Ucznio-
wie pobieraj¹ naukê w 24 oddzia-
³ach klasowych. Do klas pierwszych
Szko³y Podstawowej nr 1 przyjêto 53
dzieci: klasa Ia liczy 26 uczniów, wy-
chowawc¹ jest pani mgr B. Œwiês,
klasa Ib liczy 27 uczniów, wycho-
wawc¹ jest pani mgr E. Socha. Na-
ukê w klasach pierwszych Gimna-
zjum rozpoczê³o 88 uczniów. Wszy-
scy uczniowie szko³y maj¹cy ró¿ne
zainteresowania i zdolnoœci mog¹
rozwijaæ swoje talenty, uzdolnienia
i pasje w ramach ró¿nych kó³ek

przedmiotowych lub tematycznych.
Uczniowie o szczególnych potrzebach
i wymaganiach edukacyjnych zostali
objêci prac¹ w zespo³ach dydaktycz-
no-wyrównawczych.

W ramach projektu wyrównywania
szans edukacyjnych „Z Dynowa do suk-
cesu” finansowanego z funduszy unij-
nych szko³a pozyska³a dodatkowe
œrodki na ponad 4 tysi¹ce godzin za-
jêæ specjalistycznych oraz wyrównaw-
czych realizowanych w ci¹gu ca³ego
roku szkolnego.

Radê Pedagogiczn¹ szko³y tworzy
51 nauczycieli. Do Grona Pedagogicz-
nego do³¹czyli: pani mgr I. Toczek -
nauczycielka matematyki, panie

K. Dziopak i G. PaŸdziorny – nauczy-
cielki jêzyka polskiego oraz dk.
K. Bis. Od 1 wrzeœnia nast¹pi³a
zmiana na stanowisku z-cy dyrek-
tora. Funkcjê tê pe³ni pani mgr El¿-
bieta ¯ak.

Zarówno uczniowie jak i nauczy-
ciele przyst¹pili w bie¿¹cym roku
szkolnym do pracy pod has³em
„Szko³a przyjaŸnie wymagaj¹ca”.

El¿bieta ̄ ak

(ci¹g dalszy ze str. 25)
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Wiadomo, ¿e sukces uskrzydla,
a œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e odnio-
s³a go Szko³a w minionym roku. Wy-
starczy powiedzieæ, ¿e mieliœmy finali-
stê Olimpiady Biologicznej i ¿e w re-
zultacie WSZYSCY trzecioklasiœci zdali
maturê! O osi¹gniêciach naszych
uczniów pisaliœmy w specjalnej wk³ad-
ce do³¹czonej do numeru lipcowego.
O sukcesach tych wspomnia³ tak¿e Dy-
rektor Kazimierz ̄ ak na wrzeœniowym
spotkaniu w Rodzicami. Stwierdzi³, ¿e
takie wspania³e efekty zosta³y osi¹gniê-
te dziêki wspólnym wysi³kom Uczniów
i Nauczycieli.

Trzeba jednak dodaæ, ¿e on sam –
odk¹d przej¹³ „stery” Szko³y – dwoi siê
i troi, aby poprawiæ warunki pracy
i nauki. W ci¹gu minionego roku:

 - przeprowadzono adaptacjê trzech
pomieszczeñ magazynowych na klaso-
pracownie jêzykowe i salê multime-
dialn¹, odremontowano i odnowiono te
pomieszczenia, wyposa¿aj¹c je w nowy
sprzêt i meble;

 - oddano do u¿ytku pomieszczenie
socjalne dla nauczycieli doprowadzaj¹c
do niego wodê; pomieszczenie to, jak
i przyleg³y do niego pokój nauczyciel-
ski równie¿ odnowiono i wyposa¿ono
w nowe meble;

- w klasopracowni informatycznej
zainstalowano wy¿szej, ni¿ poprzednio
klasy sprzêt oraz wymieniono pod³ogê;

 - w okresie wakacji odremontowa-
no aulê Szko³y i odmalowano korytarz
na pierwszym piêtrze;

Klasopracownia jêzykowa

Sala multimedialna

Pokój nauczycielski

Zaplecze gospodarcze pokoju nauczycielskiego

- wczeœniej zadbano o bezpieczeñ-
stwo w szkole wymieniaj¹c balustra-
dê przy schodach instaluj¹c kamery na
korytarzach;

 - zakupiono now¹ kserokopiarkê
wraz z drukark¹, od roku wiêc nauczy-
ciele i uczniowie mog¹ „kserowaæ i dru-
kowaæ do woli”;

Aula

Aula jako sala ginastyczna

 Korytarz

- doprowadzono kanalizacjê i wodê
do klasy biologiczno-chemicznej oraz
wyposa¿ono j¹ w sprzêt, pozwalaj¹cy
na wykonywania doœwiadczeñ.

To tylko niektóre z podjêtych dzia-
³añ, Dyrektor  LO stoi jednak na stano-
wisku, ¿e gruntowna poprawa warun-
ków pracy nast¹pi wówczas, gdy Szko-
³a „dorobi siê” pe³nowymiarowej sali
sportowej, a przy tej okazji dwóch do-
datkowych pomieszczeñ. Z Jego w³aœnie
inicjatywy dnia 29 sierpnia 2008 r. po-
wo³any zosta³ Spo³eczny Komitet Bu-
dowy Sali Sportowej przy Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Dynowie.

M J

Krata przy schodach

Kserokopiarka

Komitet zwraca siê do Absolwen-
tów, Rodziców i wszystkich Przyjació³
Szko³y o wsparci tej cennej i wa¿nej
dla przysz³oœci LO w Dynowie inicja-
tywy.

O swoich dzia³aniach Komitet bê-
dzie regularnie informowa³ na ³amach
„Dynowinki”.
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Wrzesieñ 1998 roku zapisa³ siê w
mojej pamiêci w sposób szczególny. By³
to miesi¹c i rok, który wycisn¹³ tragicz-
ne piêtno na ¿yciu ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Dynowie. Okrutny los zabra³ dwóch na-
szych Kolegów, szczególnie nam bliskich.

W dniu 6 wrzeœnia, póŸnym popo³u-
dniem, otrzyma³am wstrz¹saj¹c¹ infor-
macjê telefoniczn¹ od Kolegi Józefa Sku-
bisza – nagle zmar³ Dyrektor Stanis³aw
Górniak.

Niestety, w dniu 28 wrzeœnia Kole-
ga Józef Skubisz tak¿e ju¿ nie ¿y³.
Zmar³ równie¿ nagle i niespodziewanie.
Obydwaj odeszli za wczeœnie…

Mówi siê, ¿e nie ma ludzi niezast¹-
pionych. Ja jednak uwa¿am, ze nie jest
to prawda. Nikt nie zast¹pi Kogoœ, Kto
ci¹gle powraca w naszych wspomnie-
niach, rozmowach i Kto tak trwale wpi-
sa³ siê w historiê naszej Szko³y.

Mija w³aœnie dziesi¹ta rocznica Ich
œmierci.

„Od siebie trzeba chcieæ du¿o i lu-
dziom daæ jak najwiêcej”

(S. Witkiewicz)

Ta myœl przyœwieca³a zapewne wy-
bitnemu nauczycielowi fizyki i matema-
tyki magistrowi Stanis³awowi Górniako-
wi. Mia³ szczególn¹ umiejêtnoœæ przeka-
zywania w³asnej wiedzy innym. Czyni³
to w tak prosty i przystêpny sposób, ¿e
potrafi³ nauczyæ ka¿dego. Na dodatek po-
trafi³ zainteresowaæ uczniów modelar-
stwem, wêdkarstwem a przede wszyst-
kim fizyk¹.

By³ moim Koleg¹ i Dyrektorem, któ-
ry przekazuj¹c mi zarz¹dzanie Szko³¹
za wzglêdu na k³opoty z zdrowiem, pla-
nowa³ pracowaæ jeszcze wiele lat jako na-
uczyciel i wychowawca m³odzie¿y. Ema-
nowa³ spokojem i powag¹. Potrafi³ byæ
jednak tak¿e radosny i dowcipny, wierny
w przyjaŸni i u¿yteczny dla innych ludzi.
Mimo wielu osi¹gniêæ zawodowych, uzy-
skanych wyró¿nieñ, nagród i odznaczeñ
(Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Odznaka za Zas³u-
gi dla Województwa Przemyskiego, Za-
s³u¿ony dla Miasta i Gminy Dynów, Na-
groda Ministra Oœwiaty i Wychowania
II stopnia, Nagroda Kuratora Oœwiaty
i Wychowania w Przemyœlu, Nagroda
Gminnego Dyrektora Szkó³ i Dyrektora
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie)
pozosta³ do koñca cichym i skromnym
cz³owiekiem. W paŸdzierniku skoñczy³-
by dopiero 65 lat…

„Da³eœ mi Panie ³askê
– abym œlad zostawi³
Koœlawy mo¿e – œmieszny
– ale w³asny”

(A.Ziemianin)

Ka¿de ¿ycie jest za
krótkie, szczególnie
wtedy, gdy umieraj¹c
ma siê 47 lat… Tak
m³odo odszed³ mój
Kolega magister Józef
Skubisz. Poznaliœmy
siê w czasie studiów w
Krakowie, chocia¿ stu-
diowaliœmy na innych
uczelniach. Ponownie
spotkaliœmy siê w Dy-

nowskim Liceum jako nauczyciele. Jego
radoœæ ¿ycia, pasje geograficzne i zainte-
resowanie wspó³czesnym œwiatem oraz
specyficzne poczucie humoru zjednywa³y
Mu wielu przyjació³. By³ cz³owiekiem
uczynnym, bardzo pracowitym i skrupu-
latnym. Jako nauczyciel i wychowawca
by³ bardzo lubiany przez uczniów i ich
rodziców, a przez kolejnych dyrektorów
wyró¿niany nagrodami.

Pozostawi³ swój wyraŸny œlad w mo-
jej i naszej pamiêci. Do dzisiaj nie mo-
¿emy siê pogodziæ z tym, ¿e odszed³ tak
wczeœnie.

Czas szybko up³ywa, jednak nigdy nie
zatrze w mojej pamiêci, a zapewne rów-
nie¿ w pamiêci tych, którzy znali oby-
dwu drogich nam Zmar³ych, Ich postaci
oraz œladów, które po sobie zostawili.
Niech Im ziemia lekk¹ bêdzie!

      Maria Radoñ – Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

      Wrzesieñ 2008

Nawi¹zuj¹c do s³ów pani Zofii Mi-
kulec, ¿ony naszego profesora, z ostat-
niego spotkania klasowego „Matura
1964” w Stalowej Woli – „Pielêgnujcie
Wasz¹ przyjaŸñ, bo jest piêkna” – parê
s³ów piszê o naszym Zmar³ym Koledze,
który tak bardzo pragn¹³ spotkaæ siê
jeszcze z klas¹.

Z chorob¹ walczy³ ponad 5 lat i wy-

dawa³o siê, ¿e z powodzeniem. Nagle zgas³, pó³-
tora miesi¹ca przed planowanym spotkaniem…

Mimo, ¿e ca³e ¿ycie spêdzi³ w pó³nocno-
wschodniej Polsce (Olsztyn – Wêgorzewo), to
sercem by³ zwi¹zany z rodzinnym Nozdrzcem,
rodzin¹ i przyjació³mi z liceum.

Wol¹ Jego by³o spocz¹æ w mogile obok Ro-
dziców. Odwiedzamy Jego grób, kiedy tylko jest
to mo¿liwe…

Zostawi³ wspania³¹ ¿onê Mariê i dwóch sy-
nów, którzy chc¹ w Jego imieniu spotkaæ siê z
klas¹ – a spotkanie planujemy w po³owie maja
przysz³ego roku – z okazji 45-lecia matury, oczy-
wiœcie w Nozdrzcu…

Przyjaciele z klasy – rocznik 1946
wraz z wychowawczyni¹

prof. Janin¹ Jurasiñsk¹
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Wniebowziêcie Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny w Polsce zwane tak¿e
Œwiêtem Matki Boskiej Zielnej. Jed-
no z koœcielnych œwi¹t tzw. naka-
zanych, obchodzone w Koœciele
Katolickim na ca³ym œwiecie.
Œwiêto Wniebowziêcia wi¹¿ê siê
z wiar¹ chrzeœcijan, ¿e Matka
Boska nie umar³a œmierci¹ na-
turaln¹, lecz zosta³a wziêta do
nieba. W Polsce Œwiêto Wniebo-
wziêcia zwane jest tak¿e Œwiê-
tem Matki Bo¿ej Zielnej i czêsto
³¹czone ze œwiêtem plonów. Bar-
dzo popularnym zwyczajem by³o
œwiêcenie i sk³adanie darów
z zió³, zbó¿, warzyw, kwiatów.
Poœwiêcone plony trzymano
w domu, co mia³o zapewniæ bez-
pieczeñstwo i harmoniê ogniska
domowego.

Chêæ podtrzymania tradycji przy-
œwieca³a pewnej niewielkiej spo³eczno-
œci wsi Harta, gdy podejmowali de-
cyzjê o zorganizowaniu uroczysto-
œci poœwiêcenia plonów. Coraz mniej
ludzi znajduje czas na zaanga¿o-
wanie w inicjatywy o charakterze
spo³ecznym. Tym bardziej godna
podziwu okaza³a siê idea wykona-

nia wieñca na œwiêto Matki Bo¿ej
Zielnej. Czas spêdzony przy tworze-
niu wieñca na pewno nie poszed³ na
marne. Sta³ siê okazj¹ do rozmów i
wspomnieñ o tym, jak to drzewiej

bywa³o. Powróci³y wiêc opowiadania
o starych, dobrych czasach, a wraz z
nimi rozrzewnienie, ¿e nie doœwiad-
czamy tego w czasach dzisiejszych.
Nie obesz³o siê przy tym bez ¿ar-
tów kwitowanych œmiechem. Zawi¹-
zanie grupy inicjatywnej pozwala
zaistnieæ tym, którzy maj¹ ukryty
gdzieœ g³êboko talent i nieujawnion¹
do tej pory chêæ dzia³ania. Tak¹
osob¹ okaza³a siê Beata Poñczocha.
Jej kreatywnoœæ i zaskakuj¹ce
w swej prostocie pomys³y da³y cie-
kawe efekty. Dzielnie wtórowa³y
jej przy tym pozosta³e inicjator-
ki: Lucyna Stochmal, Agnieszka
Domin, Maria Pa³ac, Krystyna
Gudyka, Katarzyna Balawejder,
Teresa Kruczek i Urszula Szczu-
tek.

Akcentem, który mia³ bardziej
uœwietniæ owo wydarzenie, by³o za-
wiezienie wieñca do koœcio³a wozem
¿elaznym. Pomys³odawca – radny
Jacek Stochmal - wzi¹³ na siebie

ca³¹ stronê organizacyjn¹. Nie by³
to pomys³ prosty w realizacji, po-
niewa¿ zaprzêg konny w dzisiej-
szych czasach to rzadkoœæ. Zwróci³
siê zatem do w³aœciciela dwóch piêk-
nych koni, pana Jana Ostafiñskie-
go z Dynowa, o ich wypo¿yczenie.
W roli woŸnicy wyst¹pi³ syn Dariusz.

W³aœciciel koni nie kry³ zadowolenia
i radoœci z tego powodu, bo – jak wy-
zna³ - popiera podtrzymanie tej piêk-
nej tradycji. Wóz na ¿elaznych ko³ach
ledwie pamiêta jeszcze czasy swojej
œwietnoœci. Dziœ niewielu gospodarzy
utrzymuje wozy w nale¿ytym stanie.
Tote¿ wyprowadzenie go na trakt kosz-
towa³o sporo wysi³ku. Józef Kocaj
z Harty odda³ do dyspozycji licz¹cy
piêædziesi¹t lat wóz na proœbê Jacka
Stochmala. Ofiarowa³ tak¿e swoj¹ po-
moc przy jego renowacji. Zaj¹³ siê nie

tylko odnowieniem niektórych ele-
mentów, ale wrêcz wykona³ te bra-
kuj¹ce. Doprowadzenie wozu do sta-
nu zadowalaj¹cego wywo³a³o tym
wiêksz¹ radoœæ, ¿e nie brakowa³o
krêc¹cych z niedowierzaniem g³ow¹:
to siê pewnie nie uda. Odœwiêtne
przybranie i asysta orkiestry dêtej

OSP pod przewodnictwem pana
Edwarda Laski stanowi³y udane dope³-
nienie tego niezwyk³ego widoku. Obok
wspomnianego wieñca stan¹³ jeszcze

(ci¹g dalszy na str. 30)
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OSP Harta dzia³a ju¿ w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaœniczym. Wie-
lomiesiêczne starania stra¿aków i sa-
morz¹du zakoñczy³y siê sukcesem.

Krajowy System Ratowniczo-Ga-
œniczy (KSRG) stanowi integraln¹
czêœæ bezpieczeñstwa wewnêtrznego
pañstwa, obejmuj¹c¹ równie¿ progno-
zowanie, rozpoznawanie i zwalczanie
po¿arów, klêsk ¿ywio³owych lub innych
miejscowych zagro¿eñ. System skupia
jednostki ochrony przeciwpo¿arowej
oraz s³u¿by, inspekcje i stra¿e, insty-
tucje oraz inne podmioty, które dobro-
wolnie zgodzi³y siê uczestniczyæ w dzia-
³aniach ratowniczych. Krajowy System
Ratowniczo-Gaœniczy organizuje siê na
poziomie kraju, województwa oraz po-
wiatu.

Starania o wejœcie do systemu spro-
wadza³y siê przede wszystkim do zdo-
bycia odpowiedniego wyposa¿enia. W
kanonie warunków niezbêdnych s¹ te¿

szkolenia druhów. Determinacja
Zarz¹du OSP Harta, z jak¹ zabie-
ga³ o wszelkie wsparcie, by³a god-
na podziwu

i na tyle skuteczna, ¿e dopro-
wadzi³a do szczêœliwego fina³u. W
dniu 13 wrzeœnia 200r. Zastêpca
Podkarpackiego Komendanta Woje-
wódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej bryg. Bogdan Kuliga z³o¿y³ na rêce
Prezesa Artura Szczutka Decyzjê Ko-
mendanta G³ównego Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej o w³¹czeniu Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Harcie do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo – Gaœniczego.
Uroczystoœæ odby³a siê w siedzibie OSP.
Zastêpcy Podkarpackiego Komendan-
ta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej towarzyszy³ Komendant Miej-
ski PSP w Rzeszowie – m³. bryg. Wal-
demar Wilk. Jednostka posiada na
swoim wyposa¿eniu nastêpuj¹ce samo-
chody: GBA 2,3/20 – Star, GBA 2/20 –

jeden, wykonany przez cz³onkinie Ak-
cji Katolickiej dzia³aj¹cej w parafii.

Niegdyœ uk³adano wieñce z bylicy,
macierzanki, miêty, pio³unu, chabrów,
kopytnika i krwawnika - a wiêc z zió³
o wypróbowanych w³aœciwoœciach lecz-
niczych, z kwiatów polnych i ogrodowych,
zgodnie z przys³owiem: ...w sierpniu
ka¿dy kwiat wo³a - zanieœ mnie do ko-
œcio³a!... Do bukietu wk³adano tak¿e k³o-
sy zbó¿, len, makówki i konopie oraz
ró¿ne warzywa i owoce: marchew, nabi-
ty na patyk ziemniak lub jab³ko, ga-

³¹zkê z póŸnymi wiœniami, ga³¹zki
leszczynowe z orzechami, a wiêc
wszystko co urodzi³a ziemia i co
wa¿ne by³o w codziennym ¿yciu. Do
u³o¿enia wieñców ofiarowanych
w koœciele parafialnym pw. œw. Mi-
ko³aja zastosowano wszelkie ziar-
na od ¿yta i pszenicy po owies, ku-
kurydzê i ry¿. Nie zabrak³o równie¿
owoców, tradycyjnych zió³ i kwiatów,
zerwanych w przydomowych ogród-
kach. Modlitwa poœwiêcenia zió³
i kwiatów piêknie wyra¿a wiarê
cz³owieka w Bo¿¹ opatrznoœæ i w³ada-

nie œwiatem. W niej w³aœnie zwra-
camy siê do Boga s³owami: „Ty na-
kazujesz rosn¹æ trawie, zio³om
i zbo¿u, aby stawa³y siê lekarstwem
i po¿ywieniem dla zwierz¹t. Od Cie-
bie pochodzi bogactwo wody i s³oñ-
ca na ziemi, aby wszystko, co ziele-
ni siê i rozkwita, owocowa³o, gdy
przyjdzie czas zbiorów”. Kwiatowe
dekoracje potêgowa³y nastrój œwiê-
ta. Wielu wiernych przynios³o do
poœwiêcenia wianki zielne, bukiety
kwiatów, k³osy zbó¿ i owoce. Tydzieñ

póŸniej podobny orszak zawióz³ wieniec
na Do¿ynki Gminne w Bachórzu. Piêk-
ne pami¹tkowe nagrania i zdjêcia ze
wspomnianych uroczystoœci wykona³
mieszkaniec Harty – Wac³aw Balawen-
der.

Krzewienie kultury ludowej, przypo-
minanie ludziom, a szczególnie m³o-
dzie¿y, gdzie s¹ nasze korzenie, kim
jesteœmy- to nieocenione dzia³ania, któ-
re pomagaj¹ nam przetrwaæ.

Ewa Hadam
Zdjêcia: Wac³aw Balawender

(ci¹g dalszy ze str. 29)

Mercedes i SOp – Polonez. OSP Harta
jest 30. jednostk¹ w³¹czon¹ do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaœnicze-
go na terenie powiatu rzeszowskiego,
a 271. na terenie województwa pod-
karpackiego. Wkroczenie jednostki do
KSRG otwiera przed ni¹ nowe mo¿li-
woœci, np. poszukiwanie pieniêdzy z
bud¿etu komendy g³ównej czy udzia³u
w szkoleniach z ratownictwa medycz-
nego. Gratulujemy tak spektakularne-
go sukcesu i ¿yczymy powodzenia we
wszelkich podejmowanych dzia³aniach.

Ewa Hadam
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Pierwszego wrzeœnia 2008 r. mija
69 – rocznica wybuchu II Wojny œwia-
towej. Wkroczenie wojsk niemieckich do
Dynowa nast¹pi³o z 12 na 13 wrzeœnia
1939 r.. Mieczys³aw Krasnopolski
i Grzegorz Szajnik w ksi¹¿ce pt. „Dy-
nów w okresie drugiej wojny œwiatowej”
wydanej w 2006 r. tak opisuj¹ ten
dzieñ:

„Rankiem 13 wrzeœnia umilk³y ju¿
zupe³nie walki w najbli¿szej okolicy
Dynowa. Mieszkañcy miasteczka za-
mkniêci w domach z niepokojem ocze-
kiwali na dalszy bieg wydarzeñ. Oko³o
godziny dziewi¹tej rano wjecha³ do Dy-
nowa od strony Kazimierówki kilkuoso-
bowy patrol niemieckich rowerzystów
i zacz¹³ ostrzeliwaæ opustosza³e ulice,
równoczeœnie drugi patrol niemiecki po-
suwa³ siê ostro¿nie ku œrodkowi Dyno-
wa od strony przysió³ka
zwanego Karolówk¹. W
chwilê póŸniej g³ówn¹
ulic¹ hucza³ brudnozielo-
ny potok maszyn wlewa-
j¹cy siê do miasteczka od
po³udniowej strony. Obce
mundury i niespotykana
do tej pory iloœæ pojazdów
mechanicznych osza³amia-
³y obserwuj¹cych je przez
okna mieszkañców. Przez
ca³y dzieñ 13 wrzeœnia,
z krótkimi tylko przerwa-

mi, przewala³y siê przez Dynów kolum-
ny niemieckich pojazdów z wojskiem.
Spieszy³y one w kierunku Krzywczy,
gdzie Niemcy napotkali na silny opór
ze strony 11 KDP. Niemal ca³kowicie
odciêta od innych polska jednostka wy-
korzystuj¹c dogodny teren stawia³a za-
ciek³y opór. Wywi¹za³a siê kilkugodzin-
na walka, któr¹ pu³kownik Prugar-Ke-
tling oceni³ w swych wspomnieniach jako
jedno z powa¿niejszych staræ stoczonych
przez 11 KDP we wrzeœniu 1939 roku.”

Mroczne dni okupacji Dynowa
przedstawiaj¹ nigdzie dot¹d niepubli-
kowane zdjêcia wykonane przez W³a-
dys³awa Kasprowicza – póŸniejszego
pierwszego po wojnie Burmistrza Mia-
sta.

Wziêci do niewoli w okolicach Dy-
nowa ¿o³nierze polscy podejmowali dra-

matyczne próby ucieczki z konwoju,
które koñczy³y siê najczêœciej ich œmier-
ci¹. Pochowani zostali bezimiennie na
dynowskim cmentarzu.

Tak zakoñczy³a siê ucieczka niezna-
nego z nazwiska ¿o³nierza polskiego
wrzeœnia zastrzelonego przez Niemców
„na Zabramie”, którego przedstawia
poni¿sze zdjêcie.

Publikowane zdjêcia pochodz¹ ze
zbiorów Aurelii Wilamowskiej – córki
W³adys³awa Kasprowicza.

Andrzej Stankiewicz

Dzisiaj mam przyjem-
noœæ przedstawienia kolej-
nych pocztówek pochodz¹cych
z pierwszych lat XX wieku.

Pocztówki ukaza³y siê nak³adem R. Schreier i A. Schreier w Dy-
nowie, w pierwszych latach XX wieku.

Andrzej Stankiewicz

Dwie pierwsze przedstawiaj¹
ulice Dynowa: Œw. £ukasza oraz Zie-
lon¹. Trzecia pocztówka przedsta-
wia pa³ac w Dubiecku.
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Rozwi¹zania zadañ z poprzed-
niego numeru:

Dwie liczby
Jedna liczba powinna byæ 5 razy

wiêksza od drugiej.
Motyle i biedronki
Na ³¹ce jest 432 motyle i 108 bie-

dronek, a wiêc razem jest 540 owa-
dów (przypomnienie: tuzin – 12 sztuk,
mendel – 15).

Palindrom
a) podane warunki spe³nia jedy-

nie liczba 131
b) podane warunki spe³nia jedy-

nie liczba 929
Krzy¿ówka
JO£KI - PO£KI
Olimpijska synteza krzy¿ówki
STRZELECTWO
Zas³ony
IDEA BARONA DE COUBERTI-

NA
Olimpijska rozeta
POWODZENIA!

Jesieñ - jedna z czterech podstawo-
wych pór roku w przyrodzie w strefie
klimatu umiarkowanego. Charaktery-
zuje siê umiarkowanymi temperatura-
mi powietrza z malej¹c¹ œredni¹ do-
bow¹ (daje siê to ju¿ odczuæ!) oraz naj-
wy¿szym w skali roku opadem atmos-
ferycznym (niestety…). W œwiecie roœlin
i zwierz¹t jest to okres gromadzenia za-
pasów przed kolejn¹ zim¹. Na prze³o-
mie lata i jesieni czêœæ zwierz¹t przeno-
si siê do cieplejszych stref klimatycznych.
Jesieni¹ liœcie drzew zmieniaj¹ kolor
(oby ta jesieñ by³a z³ota i piêkna!), by
w koñcu opaœæ przed zim¹, a najgrub-
sze czêœci zielone roœlin ulegaj¹ zdrew-
nieniu. Roœliny wieloletnie gromadz¹
substancje zapasowe w korzeniach, a
jednoroczne usychaj¹, staraj¹c siê przed-
tem ró¿nymi metodami doprowadziæ do
rozproszenia nasion.

Jesieñ astronomiczna rozpoczyna siê
w momencie równonocy jesiennej i trwa
do momentu przesilenia zimowego, co
w przybli¿eniu oznacza na pó³kuli pó³-
nocnej okres pomiêdzy 23 wrzeœnia a
22 grudnia (czasami daty te wypadaj¹

Wrzesieñ, pocz¹tek roku szkol-
nego dla uczniów – ¿yczymy im uda-
nego startu w nowy rok (sporo
zreszt¹ o szko³ach i nauczycielach
w tym numerze „Dynowinki”), sesje po-
prawkowe dla „spóŸnialskich” studentów – trzymamy za nich
kciuki, no a przede wszystkim – pocz¹tek jesieni….

dzieñ wczeœniej lub dzieñ
póŸniej, a w roku przestêp-
nym mog¹ byæ dodatkowo cof-
niête o jeden dzieñ). Podczas je-
sieni astronomicznej dzienna pora dnia
jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z
ka¿d¹ kolejn¹ dob¹ dnia ubywa, a nocy
przybywa (oj, niech tego dnia zacznie
jak najszybciej przybywaæ!)

Za jesieñ klimatyczn¹ przyjmuje siê
okres roku (nastêpuj¹cy po lecie), w któ-
rym œrednie dobowe temperatury powie-
trza wahaj¹ siê pomiêdzy 15 a 5 °C
(brrr…). Zasadniczo po jesieni nastêpu-
je zima, jednak pomiêdzy tymi okresa-
mi znajduje siê klimatyczny etap przej-
œciowy - przedzimie.

Dla pó³kuli po³udniowej wszystkie
opisane daty i zjawiska s¹ przesuniête o
pó³ roku. Za miesi¹ce jesienne na pó³-
kuli pó³nocnej uznaje siê wrzesieñ, paŸ-
dziernik i listopad, a na po³udniowej
marzec, kwiecieñ i maj (mo¿e by tak
wiêc na te kilka miesiêcy przenieœæ siê
po³udnie….;-))

Aby pomóc Pañstwu przetrwaæ co-
raz d³u¿sze jesienne wieczory, przygo-
towaliœmy kilka ciekawych zadañ. Pan
Bogdan Witek poleca tym razem
Krzy¿ówkê mozaikow¹ i Wirówkê
od A do ̄ , zaœ pan Leszek Grzywacz
– Krzy¿ówkê „Dwa w jednym” i
Jolkê.

Nie zabraknie te¿ kilku ³amig³ówek
logicznych.

¯ycz¹c Pañstwu piêknej, z³otej je-
sieni -  zapraszamy do gimnastyki
umys³u;-)

Renata Jurasiñska

Rozrzutny król

Król pewnego pañstwa uwielbia³
wydawaæ pieni¹dze! W krótkim czasie
roztrwoni³ wiêc maj¹tek ca³ego króle-
stwa i to w okresie jego najwiêkszej

Owieczki na ³¹ce

20 owieczek zjad³oby trawê z ³¹ki
w ci¹gu 10 dni, zaœ 10 takich owieczek
potrzebowa³oby na zjedzenie trawy 25
dni (trawa codziennie odrasta z jedna-
kow¹ „szybkoœci¹”). Ile owieczek zja-
d³oby trawê w ci¹gu 100 dni?

Tajemniczy wielok¹t

Czy istnieje wielok¹t (jeœli tak, to
jaki?), który ma dok³adnie tysi¹c prze-
k¹tnych?

Renata Jurasiñska

œwietnoœci! W pierwszym roku panowa-
nia rozrzutnego króla liczba skrzyñ ze
z³otem podwoi³a siê, ale z tej liczby król
roztrwoni³ 8 skrzyñ, nastêpnego roku
sytuacja powtórzy³a siê – liczba skrzyñ
ze z³otem podwoi³a siê, ale król znów
roztrwoni³ 8 skrzyñ! W trzecim roku sy-
tuacja by³a identyczna i okaza³o siê,
¿e ju¿ po trzecim roku panowania kró-
la – skarbiec œwieci³ pustkami!!! Ile
skrzyñ ze z³otem by³o w skarbcu w dniu
objêcia w³adzy przez rozrzutnego kró-
la?
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K o l e j n o œ æ
przypadkowa:

podejmowanie brawu-
rowych akcji. * cz³onek
œwity królew-skiej. * woj-
skowy pojazd ziemno-wod-
ny. * czajniczek z esencj¹. *
gor¹czka. * bryka za ³aciat¹. *
grunt pod nogami. * kroczy z bu-
³aw¹ na przedzie orkiestry dêtej. *
matematyk grecki z ekierk¹ w przybor-
niku. * nalepka na szybie samochodowej.
* przeciwnik jedy-now³adztwa. * przynosi
wolnoœæ. * roœlina, odmian¹ której jest maciej-
ka. * mi³oœnik muzyki z winylowych kr¹¿ków. *
gwiazda „udaj¹ca” latarniê morsk¹. * konglome-
rat. * zmieszane g³osy wielu osób. * pingpongista z
gry podwójnej. * imiê kryj¹ce siê w pseu-donimie Li-
twos.* konie mechaniczne w zagrodzie rolnika. * lokalny
rywal Dynamo Moskwa. * w³osów z g³owy (z rozpaczy). *
naturalnie klimatyzowana chatka Eskimosa. * œlad po ude-
rzeniu rózg¹. * wa¿ny dla dobrego stroiciela. * z klêczek zanoszone do Boga. * Bohdan, polski pilot myœliwski, autor
„Skrzyde³ nad Warszaw¹”. * cecha k³apo-ucha. * miejsce ostatniej bitwy gen. Franciszka Kleeberga. * drzewo iglaste z flagi
Libanu.

Leszek Grzywacz

W diagramie ujawniono
pierwsze litery wyrazów pio-
nowych. Litery z  kratek z
kropk¹, czytane rzêdami,
utworz¹ dodatkowe rozwi¹-
zanie.

Wyrazy wpisywane poziomo, s¹ zarazem nazwa-
mi dwóch ryb i papugi z grupy kakadu.

Poziomo (kolejnoœæ przypadkowa):
* jêdza, diablica.
* alkohol pêdzony noc¹.
* p³aczka pogrzebowa.

Pionowo:
1) ulubione zajêcie ma³p.
2) tarczka w stawie kolanowym.
3) podnios³a, uroczysta pieœñ.
4) kieliszek dla spóŸnialskiego.
5) zmykanie gdzie pieprz roœnie.
6) domek z bloków lodowych.

Leszek Grzywacz
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Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ do kolejnych trójk¹t-
nych pól przylegaj¹cych do siebie bokami.

Jako rozwi¹zanie wystarczy podaæ s³owa zawieraj¹ce
literê „L”.

Poziomo:
1)  siatka chroni¹ca przed owadami w tropikach,
2) œpiewaj¹ca Kaja,
3) mieszka w bloku za œcian¹,
5) pó³przezroczyste przybranie kapelusza damskiego.

Pionowo kolumnami:
4) Juliusz i Wojciech, malarze polscy z prze³omu XIX i XX

wieku,
6)  delikatny zarost pod nosem mê¿czyzny,
7) zupe³ny bez³ad,
8) wyspa w basenie Morza Karaibskiego,
9) powieœæ z Wokulskim i Rzeckim,
10) pomiêdzy licznikiem i mianownikiem u³amka.

Bogdan Witek

Ka¿dy wyraz wirówki rozpoczyna siê inn¹ liter¹ alfa-
betu. Okreœlenia zosta³y podane w kolejnoœci przypadko-
wej, a pierwsze litery wpisane do diagramu.  Jako rozwi¹-
zanie wystarczy podaæ s³owa zawieraj¹ce literê „£”.

Prawoskrêtnie:
- d³ugi dr¹g.
- g³os Luciano Pavarottiego,
- g³uchy stukot, ³oskot,
- imiê Andrzejewicz,  wykonawczyni przeboju „Si³a ma-

rzeñ”,
- imiê tytu³owej z³oœnicy z komedii Szekspira,
- materia³ malarski,
- metal odporny na korozjê, stosowany do wytwarzania

ozdobnych pow³ok,
- nadwiœlañskie miasto z olbrzymi¹ rafineri¹,
- odbijana przez badmintonistê,
- odmierza czas,
- paliwo do lamp sprzed wieku elektrycznoœci,
- papier wartoœciowy,
- piero¿ki p³ywaj¹ce w czerwonym barszczu,
- pocisk zrzucany z samolotu podczas nalotu,
- pomocnik bacy,
- poœrednik w sprzeda¿y samochodów,
- powierzchnia kuli,
- pó³bóg,
- prawnik w firmie,
- przed oczami u¿ytkownika komputera,
- stan w USA, s¹siad Oregonu,
- szczyt w Tatrach Zachodnich,
- twardy, lecz plastyczny srebrzystoszary metal,
- wymar³y w³ochaty s³oñ.

Bogdan Witek
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