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Skazani na „pastwê bia³ych od ¿aru” dni letnich poczuliœmy
klimat schulzowskiej ksiêgi wakacji. Barwn¹ urodê s³oñca odnajdujemy bez trudu w obfitoœci soczystych owoców, w br¹zowej
opaleniŸnie , i sk¹panych w z³otych promieniach krajobrazach,
których urok zastyg³ na zawsze w obrazach II Dynowskiego Pleneru RzeŸby i Malarstwa. Zmru¿one od s³oñca oczy otwieramy szeroko, gdy dzieje siê coœ niezwyk³ego. A tego lata dzia³o siê ju¿
wiele… Œwietnej zabawy dostarczy³y obchody XL Dni Pogórza
Dynowskiego. Weso³o by³o maluchom, nie nudzili siê doroœli. Drzemi¹ca sennie stacja kolejki w¹skotorowej prze¿y³a prawdziwy renesans.Ponad trzytygodniowy gwar zwiastowa³, ¿e wydarzy siê coœ

nadzwyczajnego. I przeczucia nie myli³y. „Skrzypek na dachu”
podbi³ serca zgromadzonej publicznoœci. Wakacyjne wydanie
naszego pisma wzbogaciliœmy zatem o specjaln¹ wk³adkê, która
przywo³aæ ma wspomnienia owej teatralnej przygody. Na ³amach
„Dynowinki” goœcimy tak¿e artyku³y cykliczne, snujemy wycieczkowe opowieœci, prezentujemy ludzi, których nazwiska wypowiadamy z nieukrywan¹ dum¹.

W dniu 27.06.2006 r. odby³o siê
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Rynek 13 w Dynowie zapowiedziane zwyczajne Walne Zebranie. Cieszy du¿a
frekwencja cz³onków i sympatyków
Stowarzyszenia, przyby³o bowiem
24 osoby. W trakcie niemal trzygodzinnych obrad Zebranie wys³ucha³o
sprawozdañ, programu dzia³ania na
lata 2006-2007 i po dyskusji podjê³o
niezbêdne uchwa³y. Du¿o miejsca
w dyskusji poœwiêcono sprawie powo³ania i prowadzenia muzeum regionalnego. Zastanawiano siê nad jego
nazw¹, gromadzeniem zbiorów, wystrojem pomieszczeñ, adaptacj¹
budynku itp.. Ustalono sk³ad powo³anych komisji, niezbêdnych
do utworzenia muzeum.
W dniu 3.07.2006 r. komisja powo³ana zarz¹dzeniem Pani
Burmistrz przekaza³a protokolarnie Stowarzyszeniu lokal przy

ul. Rynek 10 w Dynowie na potrzeby organizowanego muzeum. Lokal jest
w bardzo z³ym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu i adaptacji. Nie uda³o siê jednak sporz¹dziæ z udzia³em komisji, planu
remontu (ustaliæ zakresu robót), bez którego nie mo¿na do niego przyst¹piæ. Bior¹ca udzia³ w spotkaniu Pani Sekretarz Urzêdu
Miasta bez podania przyczyn opuœci³a zebranych.
Liczymy na szerok¹ pomoc finansow¹ i materialn¹ spo³eczeñstwa Miasta i okolic celem szybkiego przeprowadzenia robót remontowo - adaptacyjnych.

Naszym Czytelnikom ¿yczymy udanego wypoczynku.!
Redaktor prowadz¹cy : Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Wzorem popr zednich
„Dynowinek” prezentujê kolejne pocztówki Dynowa.
Mimo mojego apelu, nikt
z czytelników nie nades³a³ do
Redakcji pocztówek, których
nie posiadam i które nie s¹
mi znane. Mo¿e osoby spêdzaj¹ce wakacje w Dynowie,
wzglêdnie ich rodziny, s¹
w posiadaniu pocztówek i zechc¹ wesprzeæ nasz¹ akcjê popularyzacyjn¹ przez ich udostêpnienie do publikacji w
„Dynowince”.
Adam Stankiewicz
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Dynów Rynek – pomnik króla W³adys³awa Jagie³³y

2)

3)
Sprawa powo³ania do ¿ycia muzeum
w Dynowie powraca³a ostatnimi czasy jak bumerang... Ostatnio jednak idea ta nabra³a realnych kszta³tów, poniewa¿ oficjalnie zosta³
przekazany lokal na jego organizacjê (dawna
siedziba MOKiR, a jeszcze wczeœniej restauracja „Pod k³osem”).
W dniu 27 czerwca Towarzystwo Przyjació³
Dynowa zorganizowa³a zebranie, na którym
utworzono Komitet Organizacyjny, sk³adaj¹cy
siê z trzech zespo³ów:
Zespó³ do spraw historycznych: Mieczys³aw
Krasnopolski, Maciej Jurasiñski, Józef Stolarczyk, Janusz Jarosz, Beata Piejko, Czes³aw £ukasiewicz, Lucyna Choma, Andrzej Stankiewicz,
Grzegorz Szajnik, Helena Kozubal, Tadeusz
Œwiês, Anna i Jaros³aw Molowie, Wojciech Barañski, Micha³ Ziêzio, Fryderyk Radoñ, Jerzy
Bylicki.
Zespó³ do spraw remontowych: Jacek Gerlach, Zofia Panto³, Andrzej Kie³basa, Andrzej
Stankiewicz, Józef Sówka, Jan Nosal, Józef
Jamróz, Józef Chudzikiewicz.
Zespó³ plastyków i dekoratorów: Bogus³aw
Kêdzierski, Krystyna D¿u³a, W³odzimierz Kêdzierski, Grzegorz Hardulak, Mieczys³aw Woj-

towicz, Jerzy Wojtowicz, Ma³gorzata Galej,
Wies³aw Hadam, Janusz Miklasz, Marek Fara
Do tej pory uda³o siê jedynie zabraæ zespo³owi do spraw historycznych. Na zebraniu
w dniu 18 lipca ustalono, ¿e ekspozycja „Dynowskie okruchy z przesz³oœci” umieszczona
zostanie w pierwszej sali, w drugiej sali organizowane bêd¹ ekspozycje okolicznoœciowe
(pierwsza pod has³em „W³aœciciele Dynowa i
okolic”), a w trzeciej sali zorganizowana zostanie wystawa fotograficzna „Dynów wczoraj i
dziœ”.
Sta³a ekspozycja nie zawiera eksponatów,
które „k³ad¹ na kolana” (dokumenty okresu
miêdzywojennego i z czasów wojny, œwiadectwa szkolne, Tora ¿ydowska, czasopisma z pocz¹tku XX w., ksiêga cechu krawieckiego i
kuœnierskiego z 1786 r., tary do prania, ko³owrotki, zgrzeb³a do lnu), ale Towarzystwo jest
przekonane, ¿eprzy pomocy szkó³, zak³adów
pracy, firm i wszystkich mieszkañców Dynowa i
okolic bêdzie mo¿na j¹ poszerzyæ.
Za utworzeniem Muzeum przemawiaj¹
przede wszystkim:
1) szeroka mo¿liwoœæ tworzenie ekspozycji
okolicznoœciowych (np. „¯ydzi dynowscy”,

4)

5)

6)

fot. Jan Wêgrzyn

„Kultura ukraiñska na terenie Dynowa”,
„W³aœciciele Dynowa i okolic” itp);
spora iloœæ osób z „pasj¹ zbieracza” – jak
np. Mieczys³aw Krasnopolski, Andrzej
Stankiewicz, Jerzy Bylicki, Grzegorz Szajnik, Janusz Jarosz;
kontakty z wieloma naukowcami - historykami, nawi¹zane podczas I Sesji Popularnonaukowej (prof. Micha³ Parczewski, ks.
Prof. Stanis³aw Nabywaniec, prof. Wac³aw
Wierzbieniec, prof. Andrzej Olejko, Jerzy Adamski);
kontakty z pracownikami muzeów, maj¹cymi „korzenie dynowskie” (dr Jerzy Majka – Muzeum Historyczne Miasta Rzeszowa, dr Marta Trojanowska – Muzeum Ziemi Przemyskiej);
potrzeba organizowania wystaw coraz liczniejszych fotografów dynowskich (Daniel
G¹secki, Jacek Radoñ, Mariusz Choma,
Piotr Pyrcz, Jan Prokop) oraz innych artystów dynowskich (patrz stronawww.bliskiesercu.dynow.pl , stworzona przez Ewê Stankiewicz);
szansa na to, ze powo³anie Muzeum pog³êbi wiedzê o historii, tradycji i kulturze regionu, przyczyni siê do jego promocji i o¿ywi
ruch turystyczny w Dynowie.
W imieniu
Zarz¹du Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego –
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
Maciej Jurasiñski
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samotnie przemierza tê trasê PANI ZOFIA,
a w upalne dni t³umy m³odych ludzi okupuj¹cych pla¿ê na „Zakrêcie”.

TO BYLI DOBRZY LUDZIE ...

pisa³am w grudniowym numerze Dynowinki 2003 roku wspominaj¹c prawie
trzydziestoletni okres pracy Pañstwa DANUTY I W£ADYS£AWA BIELAWSKICH w
Dynowie.
I wtedy, i póŸniej do marca 2006,
mog³am cieszyæ siê korespondencj¹
otrzymywan¹ z Górek od ZMAR£EJ w
czerwcu PANI DANUTY- NIEOCENIONEJ WYCHOWAWCZYNI kilku pokoleñ
dynowian, WSPANIA£EJ MATEMATYCZKI, AKTORKI naszego dynowskiego teatru, a pr ywatnie kochaj¹cej MAMY,
BABCI, WIERNEJ PRZYJACIÓ£KI, która szczerych i ¿yczliwych rad oraz pomocy nigdy nie sk¹pi³a.
NIE MA JU¯ PANI DANUTY
WŒRÓD NAS ...
„To ciekawe, ¿e cz³owiek nie ginie po
œmierci, nie podlega unicestwieniu,
nie zostaje przez nic wch³oniêty, ale
nadal ¿yje. Dziêki temu niebo stanowi
dope³nienie cz³owieczeñstwa.
Ukazuje wielk¹ wartoœæ cz³owieka”
[ks. Jan Twardowski]
ODESZ£A DO PANA po cierpieniach,
które znosi³a ze zrozumieniem i poddaniem siê woli NAJWY¯SZEGO ...
Pozostanie w pamiêci tych wszystkich dynowian, których uczy³a, którzy J¥ znali, szanowali, którzy zawdziêczaj¹ JEJ tak wiele...
Phil Bosmans pisa³;
„¯yæ oznacza obejmowaæ ramionami
ludzi, rzeczy,
Ale równoczeœnie dawaæ im wolnoœæ,
Aby siê rozwijali i rozkwitali,
Przed Bo¿ym obliczem”
ONA TO POTRAFI£A ...
DZIÊKUJEMY za lata wzorowej pracy
w SZKOLE PODSTAWOWEJ w DYNOWIE,
za piêkne przyk³ady spo³ecznego zaanga¿owania i bardzo powa¿nego traktowania
ka¿dego przyjêtego na siebie zadania.

A OTO GARŒÆ WSPOMNIEÑ ...
„Czerwona szko³a” - klasa od ulicy.
Przez otwarte okna s³ychaæ melodyjny g³os
Pani od matematyki. Ze stoickim spokojem t³umaczy kolejny ju¿ raz obliczanie powierzchni sto¿ka ... W ostatniej ³awie znów
nie uwa¿aj¹ ... PANI spogl¹da w tamt¹ stronê i uczniowski spór cichnie
na chwilê. Kiedy znów o¿ywa, PANI podchodzi, bierze
„delikwentów” do tablicy i to
okazuje siê skutecznym zabiegiem dyscyplinuj¹cym nie tylko ich, ale tak¿e innych
uczniów. Licz¹, kalkuluj¹,
mêcz¹ siê, sapi¹ jak Tuwimowska lokomotywa, a¿ wyzwolenie przynosi dzwonek ...
Niestety winowajcy musz¹
jeszcze pozostaæ ... PANI t³umaczy cierpliwie, spokojnie
... i to ich denerwuje najbardziej. Woleliby , ¿eby wstawi³a „pa³ê” i wypuœci³a na przerwê , bo nie zd¹¿¹ zagraæ „w

Inne wspomnienie- wieczór 16 PA¯DZIERNIKA 1978 roku
Ju¿ w nowej szkole podstawowej odbywa siê próba nauczycielskiej grupy teatralnej . Przygotowania do spektaklu „W czepku urodzona” z PANI¥ BIELAWSK¥ w roli
g³ównej.
Z pocz¹tku wszystko „idzie” dobrze, ale

w miarê up³ywu czasu tego
wieczoru coœ siê dzieje... Nikt
nie mo¿e skupiæ siê na swojej
roli. Czekamy na wieœci z dalekiego wówczas Rzymu [od
tego wieczoru sta³ siê nam bliski]. W³¹czamy telewizor
w klasie muzycznej i nagle ...
ta najwa¿niejsza w ¿yciu naszego pokolenia wiadomoœæ
... POLAK PAPIE¯EM ...
Tej radoœci nie potrafiê
opisaæ...
Uczniowie, którzy mieli to szczêœcie byæ wychowankami PANI DANUTY
PANI DANUTA by³a
z nami i to chyba ONA najlepiej ogarnia³a myœlami i serdwa ognie ... Nie! ... Musieli udowodniæ, ¿e
cem
to
wielkie
WYDARZENIE .
stracon¹ na lekcji okazjê na naukê nadroChodŸmy do GROTY zaproponowa³a
bili na pauzie...Wreszcie zrozumieli! Prze... Nie trzeba by³o powtarzaæ ... Tu ³zy szczêprosiwszy, szastnêli nogami w poœpiesznym
œcia miesza³y siê z wdziêcznoœci¹ i s³owami
uk³onie i ju¿ ich nie by³o ... Có¿ kiedy pan
¿arliwej modlitwy.
woŸny chyba za wczeœnie zadzwoni³ na lekPo latach w jednym z listów PANI BIEcjê! ... Trzeba wracaæ! ...
LAWSKA
pyta³a;
PANI BIELAWSKA zaczyna kolejn¹
„Czy jeszcze w maju schodz¹ siê kobielekcjê „królowej nauk”.
ty pod GROT¥ MATKI BOSKIEJ i œpiewaj¹?”, w innym: „w oktawie BO¯EGO
Niedzielne popo³udnie.
CIA£A chodziliœmy codziennie , obowi¹zPrzez rynek w kierunku ulicy Podwale
kowo na nieszpor y z procesj¹. Czy jest tak
id¹ na spacer PAÑSTWO BIELAWSCY.
dalej?”’ W rozmowach zawsze u¿ywa³a
Czêsto chodz¹ t¹ tras¹. Lubi¹ iœæ nad San.
zwrotu: u nas w Dynowie ...
Za „sztrek¹” taka przestrzeñ, nizina nad Sanem a za nim ³agodne wzgórza Bartkówki
KOCHA£A DYNÓW a miasto winno
przypominaj¹ PANI DANUCIE rodzinny
odwdziêczyæ siê JEJ tr wa³¹ pamiêci¹.
Borys³aw . Czêsto id¹ z nimi P. WITKOWSCY, czasem PANI WIETKI , EMILIA BARÓWNA lub ZOFIA £UKASIEWICZ. Dziœ

Krystyna D¿u³a
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Aniela Stojanowska urodzona
w Koby³ow³okach
(woj. tarnopolskie)
22 stycznia 1909
roku, córka Kazimierza i Honoraty
z domu Miechkota.
Dwie klasy gimnazjalne ukoñczy³a w
Czortkowie. Nowy
rok szkolny 1922/
23 rozpoczê³a we Lwowie w Gimnazjum
¯eñskim im. Królowej Jadwigi. By³o to jedyne pañstwowe gimnazjum na Ma³opolskê Wschodni¹, wszystkie pozosta³e to gimnazja prywatne.
W kszta³towaniu Jej osobowoœci du¿¹
rolê odegra³ brat Karol, który we Lwowie
pracowa³ i równoczeœnie studiowa³ antropologiê. Zapisa³ j¹ do harcerstwa, którego by³ dzia³aczem. W³aœnie harcerstwo,
prowadzone w nim zajêcia, obozy i inne
wyjazdy kszta³towa³y Jej m³odoœæ. W pañstwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w roku 1928 zda³a maturê. Brat Karol,
profesor Uniwersytetu, w tym czasie pracowa³ ju¿ w Poznaniu. Po maturze Aniela
Stojanowska przenios³a siê do Poznania i
w tym roku rozpoczê³a studia na Uniwersytecie Poznañskim. Po odbyciu studiów
na Wydziale Humanistycznym oraz dodatkowo w Studium Wychowania Fizycznego
uzyska³a w 1934 roku dyplom magistra filozofii w zakresie historii oraz œwiadectwo
z egzaminów æwiczeñ cielesnych jako
przedmiotu dodatkowego. W 1935 roku
zda³a egzamin na nauczyciela szkó³ œrednich i otrzyma³a kwalifikacje zawodowe
do nauczania historii jako przedmiotu
g³ównego w szko³ach œrednich ogólnokszta³c¹cych i seminariach nauczycielskich, pañstwowych i prywatnych, w jêzyku wyk³adowym polskim.
Pierwsz¹ pracê podjê³a w 1936 roku
we Lwowie, w Prywatnym Seminarium dla
Wychowawczyñ Przedszkoli. W 1938 roku
otrzyma³a pracê w Pañstwowym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum w Gródku
Jagielloñskim, w którym pracowa³a ponad
rok. Po wybuchu wojny pracowa³a w roku
szkolnym 1939/40 w szkole œredniej z jêzykiem wyk³adowym ukraiñskim. Dalsze lata
wojny spêdzi³a na Podolu u rodziny. Tam
udziela³a prywatnych lekcji jêzyk polskiego dzieciom na wsi. Prowadzi³a równie¿
prywatne tajne nauczanie w zakresie szko³y
œredniej. W czasie wojny, gdy front zacz¹³
siê posuwaæ na zachodnie tereny Polski,
w roku 1943 wyjecha³a do Dynowa. W Dynowie zamieszka³a u rodziny bratowej i tu
podjê³a tajne nauczanie.
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Zawierucha wojenna spowodowa³a, ¿e
do Dynowa przyby³o z ró¿nych stron Polski
kilka osób z wykszta³ceniem i praktyk¹ pedagogiczn¹. M³odzie¿ dynowska nie mia³a
mo¿liwoœci pobierania nauki w zakresie szko³y œredniej, gdy¿ takie szko³y nie istnia³y. Gdy
Aniela Stojanowska przyjecha³a do Dynowa, zg³osili siê do niej rodzice z proœb¹ o
podjêcie nauczania ich dzieci. W Dynowie
prowadzi³a ju¿ tajne nauczanie przyby³a z
Poznania Agnieszka Œwierczkowska. Podzieli³y siê obie prac¹ i A. Œwierczkowska prowadzi³a lekcje z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, a A. Stojanowska – z jêzyka
polskiego, historii i geografii. W tym czasie
w Brzozowie powsta³a Komisja Tajnego Nauczania, Oœwiaty i Kultury, w której A. Stojanowska zosta³a równie¿ cz³onkiem komisji egzaminacyjnej. Po wycofaniu siê wojsk
hitlerowskich z Dynowa i okolicy, do Dynowa przyjechali cz³onkowie Komisji Tajnego
Nauczania i przeprowadzono egzaminy dla
dzieci poszczególnych klas oraz egzaminy
maturalne. Dziêki temu wiele m³odzie¿y mog³o wyjechaæ z Dynowa i dalej siê kszta³ciæ.
Maj¹c przygotowany materia³ uczniowski, nauczyciele rozpoczêli starania o stworzenie w Dynowie Gimnazjum i Liceum.
Tworzenie by³o w³aœciwie „z niczego”, poniewa¿ nie by³o budynków, ¿adnych urz¹-
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dzeñ ani pomocy naukowych. Przy wysi³ku
i pomocy spo³eczeñstwa Dynowa plan zosta³ zrealizowany. W 1945 roku powsta³o
Pañstwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum, które by³o pocz¹tkiem Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie.
W 1946 roku Aniela Stojanowska wyjecha³a do Wroc³awia. W tym czasie organizowano Archiwum Œl¹skie. Gromadzono
i zabezpieczano rozproszone w czasie wojny materia³y archiwalne. Sta³y siê one baz¹
Ÿród³ow¹ do opracowania dziejów Œl¹ska,
ze szczególnym uwzglêdnieniem jego polskoœci. W Pañstwowym Wojewódzkim Archiwum we Wroc³awiu Aniela Stojanowska zosta³a zatrudniona 1 lutego 1946 roku
w charakterze pracownika naukowego
w stopniu asystenta, póŸniej kustosza, zaœ
od 1 lipca 1962 roku na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego. Mimo odejœcia
z zawodu nauczyciela po 15 latach pracy
pedagogicznej w szko³ach œrednich, nie zerwa³a kontaktu z m³odzie¿¹ szkoln¹.
W Archiwum urz¹dza³a pogadanki i wystawy dla szkó³. 1 stycznia 1970 roku przesz³a
na zas³u¿on¹ emeryturê. Nadal mieszka
z rodzin¹ we Wroc³awiu.
Pani magister Aniela Stojanowska po
zakoñczeniu wojny uczy³a mnie geografii
w Gimnazjum dla Doros³ych w Dynowie.
Cieszy³a siê bardzo du¿ym autorytetem
wœród uczniów. W okresie póŸniejszym
przez wiele lat stara³em siê J¹ naœladowaæ
w pracy pedagogicznej. Czêsto wspominam
J¹ jako wzorowego nauczyciela, prawego
i szlachetnego Cz³owieka.
Adam Rz¹sa

Danuta B³otnicka –Zych
ul. Andriolliego 51/11
05 – 400 Otwock

emer ytowany nauczyciel akademicki

Otwock,13.06.2006 r.

Redakcja „Dynowinki”
Ze wzruszeniem przeczyta³am w kwietniowym numerze „Dynowinki”
ciekawy artyku³ P.Red. D¿u³y o rodzinie pp. Æwikliñskich , moich bliskich s¹siadach z okresu dzieciñstwa i wczesnej m³odoœci. Chcia³abym
podzieliæ siê dodatkowymi informacjami dotycz¹cymi okupacyjnej dzia³alnoœci mieszkañców tego domu przy ul. J. Pi³sudskiego 184.
Pani Antonina Æwikliñska prowadzi³a w konspiracji prywatn¹
wypo¿yczalniê ksi¹¿ek dla m³odzie¿y objêtej tajnym nauczaniem w zakresie szko³y œredniej. W ka¿d¹ niedzielê po „dziewi¹tówce” przychodziliœmy pojedynczo i wypo¿yczaliœmy ksi¹¿ki, g³ównie lektury i klasykê
polsk¹. Tak np. dziêki P. Æwikliñskiej w wieku 14 lat przeczyta³am ca³¹
tr ylogiê Sienkiewicza. Pani wypo¿yczy³a po jednym egzemplarzu
i pilnowa³a, by dobrze schowaæ ksi¹¿kê pod p³aszcz. To by³a wielka sprawa w tamtych czasach,
wymagaj¹ca niezwyk³ej odwagi i jest godna pamiêci.
U pp. Æwikliñskich w latach okupacji i pierwszych po wyzwoleniu mieszka³a profesor historii
p. Aniela Stojanowska – zas³u¿ona w tajnym nauczaniu i pracy nauczycielskiej w nowootwartym
w 1944 roku gimnazjum i liceum. W 1944 roku p. Stojanowska uczestniczy³a w ZjeŸdzie Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie. Obecnie ma 97 lat, mieszka we Wroc³awiu i utrzymuje
nadal kontakt z niektórymi dawnymi uczniami. Pozwalam sobie za³¹czyæ Jej fotografiê z tamtych lat,
gdy by³a te¿ i moj¹ nauczycielk¹. Kwietniowy egzemplarz „Dynowinki” posy³am p. Stojanowskiej do
Wroc³awia i kole¿ankom z tamtych lat do Gdyni.
Pozdrawiam z wyrazami szacunku.
mgr Danuta B³otnicka-Zych
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Podkarpacki Przegl¹d Malarstwa
i RzeŸby po³¹czony by³ z plenerem
i odbywa³ siê w przededniu XL Dni
Pogórza Dynowskiego, przy piêknej pogodzie, w przepiêknych plenerach Pogórza
otaczaj¹cego dynowsk¹ dolinê Sanu, na dynowskim rynku oraz przed galeri¹ „Pniak”
P. Bogus³awa Kêdzierskiego.
W plenerze wziê³o udzia³ 14 uczestników, w tym dwóch
opiekunów merytorycznych, malarstwa P. Ma³gorzata Rosiñska z Zakopanego
i rzeŸby P. Bogus³aw
Kêdzierski z Dynowa.
W plenerze uczestniczyli uczniowie
Zespo³u Szkó³ Plastycznych w Zakopanem i Rzeszowie.
Malowali: Justyna
Zabrzewska, Sylwia
Moca³a, Daria Potempa, Aleksandra Kuziel,, Marcel Rosiñski i Pawe³ Dziura /z Dynowa/
RzeŸbili: Jacek Hajnos, Micha³ Ujczak,
Joanna Ciba, Magdalena Kotulska, Karolina Rachwa³, Kornelia Bednarska.
Podczas pleneru powsta³o osiem dwumetrowych rzeŸb, które zosta³y umieszczone na dynowskim rynku, podczas inauguracji Dni Pogórza.
Kilkanaœcie obrazów, odzwierciadlaj¹cych piêkno Dynowa bêdzie zdobiæ Urz¹d
Miejski w Dynowie.
Plenerowi towarzyszy³o zainteresowanie mieszkañców Dynowa i goœci zaintrygowanych i wzruszonych tak¹ piêkn¹
„opowieœci¹” o Dynowie i ich „Ma³ej OjczyŸnie”.
Wspó³organizatorami przegl¹du byli:
- Podkarpacki Urz¹d Marsza³kowski
- Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji
w Dynowie
- Galeria „Pniak”.
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Organizatorzy dziêkuj¹ piêknie za pomoc Urzêdowi Miasta Dynowa, Zak³adowi
Gospodarki Komunalnej, P. Julianowi W¹sowiczowi i P. Janowi Nosalowi - Prezesowi
Gminnej Spó³dzielni „SCH” w Dynowie.
Gra¿yna Malawska
Fot. Jan Prokop
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W okresie historycznego procesu powstawania i przekszta³cania siê jednostek
osadniczych wa¿n¹ rolê identyfikacyjn¹ poszczególnych grup ludnoœci zamieszkuj¹cych na danym terenie mia³y u¿ywane powszechnie nazwy ich siedlisk. Nazwy te dawa³y póŸniej nazwy powstaj¹cym wsiom czy
miastom. Czêœæ z nich zanika³a, powstawa³y
nowe, funkcjonowa³y jako nazwy czêœci miejscowoœci, przysió³ków. Ze wzglêdu na brak,
lub s³abo zachowane piœmiennictwo z tamtych okresów , pochodzenie wiêkszoœci obecnych nazw urzêdowych miejscowoœci próbuj¹ wyjaœniæ liczne legendy, opowieœci ustne, czêsto dalekie od faktów historycznych.
Miasto Dynów - nie natrafiono do tej
pory na dokumenty wiarygodne historycznie, które by wyjaœnia³y pochodzenie samej nazwy miasteczka – pozostaje nam zatem zadowoliæ siê licznymi hipotezami
oraz legendami na temat jego powstania.
Oprócz nazwy Dynów, w powszechnym
u¿yciu s¹ nazwy czêœci miasta, które s³u¿y³y
i s³u¿¹, g³ównie do dok³adniejszej lokalizacji miejsca zamieszkiwania , b¹dŸ po³o¿enia nieruchomoœci. Wszyscy wiemy ,
gdzie skierowaæ kogoœ pytaj¹cego o „Zabramê”, „Winnicê”, czy „Przedmieœcie”.
Niektóre z nazw czêœci naszego miasta
wykorzystano przy nadawaniu urzêdowych

Szkolny Klub Wolontariusza dzia³aj¹cy
przy Zespole Szkó³ w Dynowie zrzesza obecnie 29 cz³onków. G³ównym celem SKW jest
zintegrowanie mieszkañców Domu Pogodnej Staroœci z m³odzie¿¹ szkoln¹. W ramach
swojej dzia³alnoœci wolontariusze regularnie
odwiedzaj¹ pensjonariuszy DPS oraz aktywnie w³¹czaj¹ siê w organizacjê imprez np.:
Andrzejki, Miko³ajki, Wieczór Kolêd, zabawa ostatkowa itp.- przedstawiaj¹c ciekawe
skecze, a œpiewem i tañcem zachêcaj¹c do
wspólnej zabawy. Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy wolontariusze wykonali piêkne ozdoby i dekoracje œwi¹teczne,
a na Dzieñ Babci i Dziadka przygotowali
dla mieszkañców DPS laurki z ¿yczeniami.
Cz³onkowie SKW pomagali tak¿e w pracach porz¹dkowych oraz polowych na terenie DPS.
Uczestniczyli w corocznej kweœcie zorganizowanej przez Towarzystwo Brata Alberta w dniu 1 listopada na cmentarzu w
Dynowie. Dochód z kwesty zosta³ przeznaczony na finansowanie obiadów dla dzieci z
rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej.
Do tradycji nale¿y ju¿ wspólny wyjazd
wolontariuszy i podopiecznych na pielgrzymkê Kraków- £agiewniki, zorganizowany przez kierownictwo DPS w Dynowie.
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nazw ulic np. „Igioza”,
„Stawiska, „Rogozów”,
„Podwale”. Pochodzenie niektórych nazw
wydaje siê proste – pochodz¹ od ukszta³towania terenu: „Do³y”, „Góra”, „Ska³a”, b¹dŸ
od po³o¿enia w uk³adzie urbanistycznym
miasta: „Zabrama”, „Podwale”, „Przedmieœcie”. Wiele starszych nazw czêœci miasta
Dynowa ulega jednak zapomnieniu. I tak,
w urzêdowym wykazie nazw miejscowoœci
z 1980r. umieszczono tylko 17 nazw: „Bartkówka”, „B³onie”, „Demitówki”, „Do³y”,
„Dó³”, „Góra”, „Igioza”, „Karolówka”,
„Pieczarze”, „Podwale”, „Przedmieœcie”,
„Siódmówka”, „Ska³a”, „W³óœki”, „Zabrama”, „Zarzeki”. Zamieszczona tam pisownia „W³óœki” jest ró¿na od umieszczanych
na mapach - jest to pomy³ka zapisu , czy te¿
okreœlenie pierwotne? - wyjaœni³oby zapewne Ÿród³o pochodzenia tej nazwy.
Na mapach kartograficznych mo¿na
znaleŸæ jeszcze kilkanaœcie innych nazw,
które nie zawiera „Wykaz nazw urzêdowych
...” S¹ to: „Dzia³”, „Góra Winnica”, „Góra
¯ydowska”, „Dworskie”, „Górki”, „Grabarka”, „Kamieniec”, „Kêpa”, „Komanów”,
„Krzemieniec”, „Krzywdy”, „£azy”, „Mokre £¹ki”, „Potoczek”, „Rogozów”, „Stawiska”, „Stawki”, „Stawy”,”Szpitalne”, „Zamoœæ”, „Za Ska³¹”, „Za Sztrek¹”, ale ju¿
nie znajdziemy nazw funkcjonuj¹cych obecnie np. „Pod Huczkiem” czy „Lutrowni”.
W zwi¹zku z ogólnopolsk¹ regulacj¹
nazw miejscowoœci i uaktualnianiem „Wy-

SKW wspó³pracowa³ z nastêpuj¹cymi
organizacjami:
• Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych „Pomó¿ i Ty”sprzeda¿ cegie³ek na terenie szko³y
• Towarzystwo „Nasz Dom”- udzia³
w akcji „Góra Grosza”,
• Fundacja „Serce”- sprzeda¿ kalendarzyków i œwiec.
M³odzie¿ SKW w³¹czy³a siê tak¿e w organizacjê zajêæ dla najm³odszych w œwietlicy
szkolnej w czasie ferii zimowych. W okresie
bo¿onarodzeniowym wspierali akcjê charytatywn¹ „Podziel siê z innymi” m.in. pomagaj¹c w organizacji dyskotek, z których dochód przeznaczony zosta³ na zakup artyku³ów ¿ywnoœciowych do paczek oraz bior¹c
udzia³ w zbiórce darów przeznaczonych dla
dzieci z rodzin ubogich oraz wielodzietnych.
W bie¿¹cym roku szkolnym, w ramach
dzia³alnoœci SKW, odby³y siê liczne spotkania i warsztaty maj¹ce na celu zintegrowanie cz³onków klubu oraz pog³êbienie wiedzy na temat pracy w wolontariacie.
SKW nawi¹za³ wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Rzeszowie. W ramach tej wspó³pracy m³odzie¿
wziê³a udzia³ w warsztatach szkoleniowych
„Dlaczego warto zostaæ wolontariuszem”?
prowadzonych przez Prezesa Zarz¹du SCW
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kazu urzêdowych nazw miejscowoœci i ich
czêœci” jest okazja dokonania przegl¹du,
aktualizacji nazw czêœci miasta Dynowa.
Warto spróbowaæ wyjaœniæ genezê powstawania tych nazw siêgaj¹c do pamiêci starszych mieszkañców pamiêtaj¹cych fakty,
a tak¿e legendy zwi¹zane z tymi nazwami.
Jednoczeœnie wspólnie zdecydowaæ które
nazwy zachowaæ umieszczaj¹c je w „Urzêdowym wykazie…”, a które nie maj¹ znaczenia i zrezygnowaæ z dalszego u¿ywania.
Do „Wykazu Urzêdowych nazw… „
zostan¹ podane nazwy przekonsultowane
z mieszkañcami i ostateczne przyjête
uchwa³¹ Rady Miasta Dynowa. Przed g³osowaniem przez Radê Miasta konieczne
jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkañcami, którzy poprzez g³osowanie zaopiniuj¹, jakie nazwy utrzymaæ i umieœciæ
w wykazie urzêdowym.
Prosimy zatem mieszkañców oraz
wszystkich posiadaj¹cych jakiekolwiek informacje na temat pochodzenia w/w nazw,
funkcjonowania innych, o przekazanie
tych informacji do Urzêdu Miejskiego w
Dynowie - do 31 sierpnia 2006r. Wa¿ne bêd¹
te¿ Pañstwa opinie, dokumenty, które postaramy siê rzetelnie wykorzystaæ do przygotowania w³aœciwych konsultacji i ustalenia, które z nazw czêœci miasta nale¿y zachowaæ.
Osoba do kontaktu: Zofia Panto³ –
Sekretarz Gminy. Informacje mo¿na
przekazywaæ osobiœcie, poczt¹, telefonicznie, drog¹ elektroniczn¹ – sekretarz@dynow.pl
p. Joannê Grabias.
W listopadzie odby³o siê spotkanie z
Prezesem Towarzystwa Brata Alberta
p. Aleksandrem Gerul¹, który opowiedzia³
m³odzie¿y o dzia³alnoœci Towarzystwa oraz
okreœli³ wspólne dzia³ania.
5 grudnia m³odzie¿ SKW w³¹czy³a siê
w obchody Miêdzynarodowego Dnia Wolontariusza. W tym dniu odby³o siê spotkanie m³odzie¿y z kierowniczk¹ DPS w Dynowie p. Teres¹ Nalep¹, która przeprowadzi³a warsztaty na temat pracy w wolontariacie, przybli¿aj¹c im potrzeby ludzi starszych,
ich troski i marzenia.

Mamy nadziejê, ¿e wolontariusze w nadchodz¹cym roku szkolnym przyst¹pi¹ do pracy z równie wielkim zapa³em. Tymczasem ¿yczymy im udanego wypoczynku na wakacjach.
Opiekunki SKW:
Aneta Bator, Lucyna Choma,
El¿bieta Hadam
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S£OWACKI RAJ
Pieni¹dze? Jak æmy siê rozlec¹. S³awa? Nieraz p³aka³, kto ciê mia³. PrzyjaŸñ? Szukaj jej ze
œwiec¹ noc¹, na wietrze, wœród ska³.
K.I. Ga³czyñski
I my szukaliœmy jej w³aœnie w górach,
po s³owackiej stronie Tatr. Ta trzydniowa
wycieczka (29-30.05 br.) sprawi³a, ¿e poznaliœmy nie tylko uroki s³owackiej przyrody, ale te¿ siebie nawzajem. Jeszcze bardziej
zacieœni³y siê szkolne przyjaŸnie, znajomoœci, pojawi³y siê te¿ nowe. Poznaliœmy sieb
i
e
i profesorów od tej drugiej, „nie-szkolnej
strony”. W koñcu przeszliœmy razem niejedno! Pokonaliœmy pe³n¹ niebezpieczeñstw (mostów nad przepaœciami i drabinek umieszczonych na stromych ska³ach)
trasê S³owackiego Raju, która da³a siê we
znaki nawet najwiêkszym profesoromJ. I,
choæ by³o naprawdê ciê¿ko, to nikt nie
powie, ¿e nie by³o warto! Podziwialiœmy te¿
niezwyk³e
wnêtrze
zatopionej
w bieli Demanovskiej Jaskini Lodowej, zwiedzalismy Spiski Gród (prawdziwa gratke dla
milosników historii i sredniowiecznego rycerstwa)… Oj, jest, o czym opowiadac!
Ale chyba najwiecej milych wspomnien
wiaze sie z wizyta w Tatralandii- miejscowym aquparku. Gorace zródla, zakrecone
do granic mozliwosci zjezdzalnie, aerobik
w wodzie z przystojnym instruktorem…Ech! Ta wycieczka na dlugo pozostanie w naszej pamieci. Jestem tego pewna.
Magdalena Papiernik
kl. II d, LO Dynów

NA BIESZCZADY
NIE MA RADY!
W momencie, kiedy piszê tê krótk¹ relacjê, s³oñca jest pod dostatkiem... Z pocz¹tkiem czerwca, kiedy wybieraliœmy siê w
Bieszczady, „la³o siê z nieba” a¿ mi³o... Wycieczka sta³a pod znakiem zapytania... „Jechaæ w taki deszcz nie ma sensu!” – mówiono
zewsz¹d... Nasza odwa¿na i ma³o roztropna odpowiedŸ brzmia³a: „Jedziemy!!!”.
No i op³aci³o siê!!! Kiedy zbli¿aliœmy siê
do schroniska na Ma³ej Rawce, gdzie czeka³y noclegi, przywita³o nas s³oñce. „Jeszcze
dziœ idziemy w góry” – wyda³ dyspozycje nasz
przewodnik pan Zdzis³aw Kubrak, mimo
¿e zbli¿a³a siê ju¿ pora „Dobranocki”;-) No
i zdobyliœmy sk¹pan¹ w promieniach s³oñca Po³oninê Caryñsk¹. Wygraliœmy walkê
ze zmêczeniem, wra¿eñ by³o co niemiara,
a widocznoœæ wrêcz niewyobra¿alna....
Nastêpnego dnia wszystko wróci³o „do
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normy” – znowu la³o jak z cebra...; -(Ale
mimo to zdobyliœmy tym razem sk¹pan¹
w deszczu Ma³¹ Rawkê.
Sobota zapowiada³a siê znów deszczowo... „Jeœli wychodziæ w góry, to tylko do dwunastej” – stwierdzi³ w³aœciciel schroniska po
„wizycie w internecie”. Na zbiórkê o 8:30 –
mimo nocnych „uciech”- stawili siê wszyscy! Przy wejœciu na Tarnicê humory dopisywa³y, tym bardziej, ¿e w góry znów zawita³o s³oñce;-) Zdobyliœmy najwy¿szy szczyt
w Bieszczadach, czyli plan zosta³ zrealizowany! W drodze powrotnej towarzyszy³ –
teraz nam ju¿ obojêtny – „dawno niepadaj¹cy” deszcz... Na koniec, niejako „na deser”, spotkaliœmy siê ze s³ynnym bieszczadnikiem Franciszkiem Lachem Za³êskim,
który zadedykowa³ nam swój najnowszy
wiersz i sprawi³, ¿e „anio³y bieszczadzkie
zaczê³y lataæ ni¿ej”...
Pe³ni wra¿eñ, w poczuciu spe³nienia, wróciliœmy do naszego ukochanego Dynowa!
Dziêkujemy firmom i osobom, które
wspar³y nas finansowo:
1) AUTO-MAR Dynów
2) OSTEL Dynów
3) SANSPORT – F. Szajnik
4) TELE-DOM
5) Ewa Czy¿owska
6) Janusz Pyœ
7) Hurtownia „U WOJTKA”
8) BUD-MET S.C.
9) Hurtownia „BEWA”
10) Kwiaciarnia „STOKROTKA”
W imieniu klasy II a wychowaca
Maciek Jurasiñski

ZDOBYWANIE TATR
W dniach 14-17.06.06 r. m³odzie¿ z LO
Dynów po d³ugich przygotowaniach wybra³a siê na wycieczkê do Zakopanego.
Pierwszego dnia ogl¹daliœmy mecz PolskaNiemcy. Jako wierni kibice naszej reprezentacji namalowaliœmy sobie na twarzach
bia³o-czerwone flagi i pe³ni nadziei œpiewaliœmy ró¿ne piosenki. Niestety -jak wszystkim wiadomo- nadzieje siê nie spe³ni³y. Drugiego dnia naszym celem by³o dotarcie na
Sarnie Ska³ki, na szczêœcie pogoda nam
sprzyja³a. Po wielu trudach i zmaganiach z
górami dotarliœmy do celu. Myœlê, ¿e to dziêki Pastuchowi i Juhasowi (tak spontanicznie ochrzciliœmy naszych wychowawców),
którzy spisywali siê œwietnie. Trzeciego dnia
wybraliœmy siê do Doliny G¹sienicowej
i Czarnego Stawu. Nasza podró¿ obfitowa³a w ró¿ne atrakcje jak np. rzucanie œniegiem, co w czerwcu zdarza siê doœæ rzadko. Do celu prowadzi³a nas sympatyczna
p. przewodnik, która mimo starszego wieku, maszerowa³a bardzo szybko. Tego dnia
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mia³a równie¿ miejsce dyskoteka i ognisko.
Wszyscy bawili siê œwietnie. W czwarty dzieñ,
i niestety ostatni, wybraliœmy siê na Guba³ówkê i Krupówki, a nastêpnie pojechaliœmy do domu. Wycieczka by³a bardzo udana, pogoda równie¿ nam sprzyja³a. Prze¿ycia z tego wyjazdu na zawsze zostan¹ w naszej pamiêci, a zw³aszcza d³ugo nie zapomnimy nocnych pogaduszek i œpiewów.
Magdalena Szafran
kl. II c, LO Dynów

S£ONNA PRZYGODA
Pod koniec czerwca, kiedy rok szkolny
chyli³ siê ku koñcowi, klasy I „a” oraz I „d”
LO urz¹dzi³y sobie dwudniowa, rowerowa
wycieczkê na Slonne. Dok³adniej, odby³o
siê to w dniach 21-22. Paniami, które zaszczyci³y nas swoja obecnoœci¹ i pozwoli³y
nam byæ swoimi podopiecznymi na czas
beztroskiej „swawolki„ byly prof. Ewa Hadam, prof. Beata Trzyna prof. Magdalena
Go³¹b i prof. Ma³gorzata Cichy. Wbrew
oczekiwaniom znacznej wiêkszoœci, pojechaliœmy na skróty, czyli doœæ wyboist¹
i niewygodn¹ dró¿k¹:). Z radoœci¹: (przyjêliœmy tê decyzjê do œwiadomoœci. Mimo
to jecha³o nam siê bardzo przyjemnie i nim
siê obejrzeliœmy, byliœmy ju¿ na miejscu. Nie
obesz³o siê, oczywiœcie, bez drobnych powik³añ, np. problemy z rowerem jednego z
naszych kolegów, czy tez ca³kowicie nieszkodliwy kozio³ek przez rower naszej kole¿anki:). Na miejscu, po zakwaterowaniu
w domkach, czêœæ z nas od razu chwyci³a
pi³kê i rozpoczê³a grê w „zbijaka” (ch³opcy
naprawdê siê nie oszczêdzali;)). Niektórzy
jednak woleli rozpocz¹æ wycieczkê od opalania i natychmiast przebrali siê w stroje
k¹pielowe i roz³o¿yli siê na s³oñcu, które
bardzo mocno grza³o. Kiedy boisko do gry
w siatkówkê nadawa³o siê do u¿ytku, urz¹dziliœmy seriê meczy, podczas których ka¿dy chwali³ siê swoimi umiejêtnoœciami, b¹dŸ
tez ich brakiem;) Do wieczora ka¿dy robi³
to, na co mia³ ochotê - spacery po okolicy,
pluskanie siê w Sanie, mecze pi³ki no¿nej
lub zwyczajne le¿enie w cieniu na kocu i
trajkotanie o wszystkim i o niczym. Po zmroku urz¹dziliœmy ognisko, do rozpalenia,
którego w znacznym stopniu przyczyni³ siê
nasz kolega, Kuba. Sma¿yliœmy kie³baski,
wcinaliœmy pieczony chleb i po prostu cieszyliœmy siê chwil¹. Po ognisku nasze kole¿anki i koledzy postanowili, i¿ tê noc spêdz¹
pod niebem usianym gwiazdami, le¿¹c na
kocach. Choæ godzina by³a naprawdê póŸna,
nikt
nawet
nie
myœla³
o tym, aby iœæ spaæ. Leniwa pobudka oraz
dowolny zestaw zajêæ wype³ni³y póŸne godziny poranne. By³y te¿ tañce pod go³ym
niebem wspólnie z opiekunkami oraz odbijanie pi³ki. Nikt nie mia³ ochoty na powrót, jednak ta chwila nadesz³a i, chyba
w sam¹ porê, gdy¿ zd¹¿yliœmy dotrzeæ do
domów przed kolejn¹ letni¹ burz¹.
Magdalena Aleksander
ci¹g dalszy na str. 10
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ci¹g dalszy ze str. 9
kl I d , LO Dynów

MAGICZNE
BIESZCZADY

W dniach 9 i 10 czerwca br. dziesiêæ
dziewcz¹t z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w naszym mieœcie wraz z opiekunem prof.
Bogdanem Peszkiem wziê³o udzia³ w VII
Powiatowym Rajdzie Turystycznym po Beskidzie Niskim i Bieszczadach. W pi¹tek wyjechaliœmy z Dynowa ok. godziny 7 do Rzeszowa, gdzie mieliœmy do³¹czyæ do pozosta³ych osób bior¹cych udzia³ w rajdzie. £¹cznie
by³o 70 przedstawicieli ze szkó³ œrednich z
Dynowa, Soko³owa, Trzciany, Mi³ocina, B³a¿owej i Tyczyna. Po ok. 2 godzinach jazdy
autobusem dotarliœmy pod Chryszczatê
(wys.997 m) i wyruszyliœmy szlakiem na jej
szczyt. Ju¿ na samym pocz¹tku wêdrówki
pogoda przesta³a nam sprzyjaæ; zacz¹³ padaæ, najpierw drobny, póŸniej coraz mocniejszy deszcz. Ci, którzy nie zaopatrzyli siê
przed wyjazdem w p³aszcze przeciwdeszczowe, mieli niemi³¹, mokr¹ niespodziankê.
Szliœmy cali mokrzy, zziêbniêci i brudni przez
kilka ci¹gn¹cych siê niemi³osiernie godzin.
Czasami jednak przestawa³o padaæ, dziêki
czemu mogliœmy podziwiaæ i cieszyæ siê wspania³ymi widokami oraz zieleni¹ wiosennego

NAUD
Szept w ciemnoœciach… - tylko tyle dzieli³o go od ukojenia i ciep³ego posi³ku. Tak
niewiele, a jednak sta³ ukryty w cieniu,
w strugach ulewnego deszczu. Ju¿ od kilku
miesiêcy nie spa³ w prawdziwym ³ó¿ku. Nie
mówi¹c ju¿ o nowych ubraniach. Przez ca³y
ten czas chodzi³ w kilku, wci¹¿ tych samych,
zniszczonych, czarnych szatach i opoñczy.
Powoli te¿ zaczyna³ têskniæ do luksusu, do
którego nawyk³ przez ca³e swoje ¿ycie. Ciep³e jedzenie, suche i wykonane z najlepszych
materia³ów szaty, miêkkie ³ó¿ko i eleganckie komnaty. Porzuci³ to wszystko dla tej tak
zwanej „wolnoœci”, gdzie nikt nie wydawa³
mu poleceñ, nikt nie ogranicza³ jego przestrzeni ¿yciowej i nikt nie kaza³ mu niczego
robiæ. Zap³aci³ za ni¹ ogromn¹ cenê: têsk-
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lasu. Od samego pocz¹tku rajdu towarzyszy³ nam przewodnik, który dosyæ szczegó³owo opowiada³ o trasie wêdrówki i innych
istotnych zagadnieniach z ni¹ zwi¹zanych,
odpowiada³ na nasze pytania i zagrzewa³ do
dalszej drogi, gdy ktoœ opada³ z si³. Kiedy
dotarliœmy na szczyt, okaza³o siê, ¿e znajduje siê tam krzy¿ Schodziliœmy bardziej malownicz¹ i urozmaicon¹ tras¹, gdy¿ znajdowa³y siê na niej dwa cudne Jeziorka Duszatyñskie, które s¹ pozosta³oœci¹ po zejœciu potê¿nego osuwiska ze stoków góry i wchodz¹
w sk³ad objêtego ochron¹ rezerwatu „Zwiêz³o”. Ca³a wêdrówka zajê³a nam ok. 9 godzin. Zmêczeni i ju¿ porz¹dnie g³odni zjedliœmy obiadokolacjê w Komañczy. Po posi³ku czêœæ osób uda³a siê na nocleg do szko³y, inni zaœ do pobliskiego baru ogl¹daæ mecz
Polska : Ekwador. Wykoñczeni, znaleŸliœmy
jednak w sobie odrobinê si³, aby kibicowaæ
polskiej reprezentacji, niestety nawet to nie
pomog³o jej wygraæ. Gdy ju¿ by³o po meczu, wróciliœmy do szko³y, gdzie, jak siê okaza³o, mieliœmy spaæ na korytarzach. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ka¿dy bêdzie na tyle
spragniony odpoczynku, ¿e zaraz ca³a grupa
bêdzie smacznie chrapaæ, nic bardziej mylnego… Ka¿dy jakby o¿ywi³ siê, sta³ siê bardziej skory do rozmów i zawierania nowych
znajomoœci. Niektórzy przegadali ca³¹ noc,
inni w po³owie „wymiêkli” i zasnêli. Na drugi
dzieñ obudziliœmy siê obolali i niewyspani.
Zjedliœmy œniadanie i wsiedliœmy do autobusu, który zawióz³ nas najpierw do dworku, w

którym kiedyœ przebywa³ Kardyna³ Stefan Wyszyñski. Mieliœmy mo¿liwoœæ obejrzenia jego
pokoju, kaplicy, w której siê modli³ i odprawia³ msze œwiête, oraz ogromnej iloœci jego
zdjêæ wywieszonych na œcianach pomieszczeñ. PóŸniej podjechaliœmy pod górê „Tarnicê” (1346 m. n. p. m.). Bêd¹c na jej szczycie, mogliœmy podziwiaæ niezwykle piêkny i
zapieraj¹cy dech w piersiach widok W drodze powrotnej, zatrzymaliœmy siê i zeszliœmy
na polanê, gdzie organizatorzy i przewodnicy zorganizowali konkurs wiedzy o Beskidzie
Niskim i Bieszczadach, w którym wziêli udzia³
przedstawiciele poszczególnych szkó³. Nasze
liceum reprezentowa³a Agnieszka Niemiec,
która zajê³a wysokie, bo II miejsce. Jeszcze
raz, gratulacje Agnieszko;). Autobus wysadzi³
nas na dworcu, gdzie po¿egnaliœmy siê i odeszliœmy, ka¿dy do swego domu, aby nareszcie
móc porz¹dnie odpocz¹æ i podzieliæ siê wra¿eniami z bliskimi.
Prze¿yliœmy razem niezapomnian¹ przygodê, zrobiliœmy mnóstwo ciekawych i
œmiesznych zdjêæ, zawarliœmy wiele nowych
znajomoœci. Myœlê, ¿e ka¿dy uczestnik rajdu mi³o go wspomina, mimo zmêczenia i
doznania licznych, l¿ejszych czy powa¿niejszych, kontuzji. Planowane jest zorganizowanie kolejnych, najbli¿szy podobno ju¿
we wrzeœniu. Szykujmy p³aszcze przeciwdeszczowe i wygodne buty!
Ewelina Socha
I d, LO Dynów

ni³ za rodzin¹ i swoim domem, nigdy nie
widzia³ swego syna… i by³ teraz zwierzyn¹,
na któr¹ siê polowa³o. Teraz, kiedy porzuci³
swój lud dla tej „cudownej” swobody i aby
j¹ utrzymaæ sta³ siê Ngarii’ - Barrakketh
zaczyna³ w¹tpiæ w s³usznoœæ swej decyzji. Owszem, do tego kroku zmusza³ go traktat pokojowy pomiêdzy nim, a W³adc¹ Mordoru
– wszak jako nastêpca tronu i zarazem najwy¿szy dostêpny wówczas przedstawiciel
Dra’ – w³adców Pañstwa Elfów- musia³ zadbaæ o jak najkorzystniejsze zakoñczenie
wojny pomiêdzy Dolin¹ Morgulu a Valinorem, co i tak nie zmienia³o faktu, ze on chcia³
uciec i wydostaæ siê z tej z³otej klatki, w której ¿y³.
Do opuszczenia Œwiêtego Miasta Wampirów zmuszono go stosunkowo niedawno
w skali jego ¿ycia, bo nieca³e 130 lat temu.
Wszystko zaczê³o siê psuæ w³aœnie kilka miesiêcy temu. Kiedy nasili³y siê polowania Mrii’
na Nokreu, który zosta³ przez Ngarii’ uznany za degenerata, Wampir wróci³ do swojej
poprzedniej - elfie – postaci. Stoj¹c teraz
w krzakach, skrywany przez cieñ i deszcz, na
wyci¹gniêcie rêki od domu swego kuzyna –
Thranduila, by³ tu¿ obok stra¿y. Elfy by³y na
drzewie i Barrakketh doskonale o tym wiedzia³ – jak ka¿dy Nieœmiertelny potrafi³ wyczuæ swych pobratymców. Oni byæ mo¿e te¿
wiedzieli o jego obecnoœci… A jednak milczeli – wszyscy. On jak i stra¿e. W koñcu sta³o
siê jasne, ¿e albo ktoœ wykona pierwszy ruch,
albo intruz odejdzie z nastaniem œwitu. Wszyst-

ko wskazywa³o na to, ze inicjatywê pozostawiono obcemu. Barrakketh z rosn¹cym smutkiem wpatrywa³ siê w œcianê lasu. Wbrew wszelkim oczekiwaniom i ku w³asnemu zaskoczeniu poczu³ têsknotê za… domem. Chcia³
znowu po¿artowaæ z Elrondem, ponabijaæ
siê z Dra’gita i razem z nim, w asyœcie lekko
skrzywionego Irysa, rzuciæ siê w wir przygód,
by na koniec dnia opowiadaæ o wszystkim,
ciekawym najnowszych wybryków synów, rodzicom i ukochanej siostrze Suldrun. Tyle,
¿e Dra’git ju¿ od dawna nie ¿y³, a Gil –galad
zosta³ Y’rchem – niewolnikiem Mroku – na
zawsze straconym dla Valinoru. Poza tym
wi¹za³ go ten przeklêty kontrakt zakazuj¹cy
mu kontaktów z innymi elfami przez dobre
pó³tora tysi¹ca lat. Nic ju¿ nie mia³o byæ tak
jak dawniej. Nawet Barrakketh siê zmieni³. Z
beztroskiego elfa sta³ siê Wampirem – t¹
krwio¿ercz¹ besti¹ jak mówili jego ziomkowie. Teraz by³ ju¿ tylko zmêczony. Tak potwornie zmêczony. Doœæ dziwna przypad³oœæ
jak dla kogoœ, kto ma ¿yæ wiecznie. Przez
ostatnie 1600 lat nauczy³ siê, ¿e nikt nie jest
tym, za kogo siê podaje… i ¿e nic nie jest w
stanie daæ mu ukojenia. A szuka³ go ju¿ od
wielu lat. Przez jakiœ czas wydawa³o mu siê, ¿e
znajdzie je w uciechach ¿ycia, – ale poniós³
klêskê – tylko na krótk¹ chwilê zapomina³ o
smutku. W koñcu zrozumia³, ¿e tak naprawdê brak mu najbli¿szych. Teraz stoj¹c przed
wyborem powrotu na ³ono rodziny a pogwa³ceniem paktu, który zawar³ z W³adc¹ Morgulu wiedzia³, jaka decyzje podejmie.
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W koñcu, tu¿ przed œwitem, westchn¹³ ciê¿ko i ze spuszczon¹ g³ow¹ odszed³ w mrok.
Byle dalej od œciany lasu. Nie wiedzia³, ¿e
nastêpnego dnia, w miejscu, w którym sta³
pojawi³ siê wysoki odziany na czarno elf, który z uwag¹ obejrza³ pozostawione przez intruza œlady.
*
Tropiciel w ostatniej chwili zauwa¿y³
strzêpek materia³u, który zahaczy³ o ostr¹
ga³¹zkê g³ogu. Nieœmiertelny uwolni³ go
z krzaka i uwa¿nie przyjrza³ siê znalezisku.
By³ to kawa³ek czarnej tasiemki z wyszytym
srebrn¹ nici¹ god³em maleñkiego smoka,
który wi³ siê w jego palcach niczym maleñki
w¹¿. Elf zawi¹za³ wst¹¿kê na g³owni miecza
i bez s³owa wszed³ pomiêdzy drzewa. W koñcu zatrzyma³ siê przed odzianym w szaro –
zielone szaty mê¿czyzn¹, którego czo³o zdobi³a z³ota opaska.
- By³ tu – powiedzia³ ch³odno. – By³ tu
i nie zosta³ zatrzymany.
- Winni zostan¹ ukarani, Szary Lordzie
– spokojnie odpar³ Pierworodny. – Tymczasem przyjmij proszê moje przeprosiny i zaproszenie do pa³acu. Podró¿ musia³a byæ
bardzo wyczerpuj¹ca.
Obaj mê¿czyŸni obrzucili siê nieprzychylnymi spojrzeniami. WyraŸnie by³o widaæ, ¿e
nie darz¹ siê szczególnym szacunkiem.
- Z ¿alem muszê odmówiæ, Czcigodny
Panie. Muszê ruszaæ œladem naszego zbiega
– Przesadnie uprzejma odpowiedŸ Szarego
Lorda jednoznacznie wskazywa³a na jego
stosunek do propozycji Thranduila.
- Bêdzie nam ciebie brakowa³o na wieczornej uczcie, Lordzie – W³adca Mirkwood móg³ dobie pozwoliæ na lekcewa¿enie
goœcia. – Mo¿e wiêc przyjmiesz pomoc mojego syna? Jedzie jutro do Rivendell, by pobieraæ nauki u Peredhila.
- To dla mnie zaszczyt, Panie, lecz nie
s¹dzê, by m³ody ksi¹¿ê zechcia³ siê zgodziæ
na jakiekolwiek opóŸnienia i niedogodnoœci podró¿y. Poza tym wyruszam ju¿ dziœ –
Nieœmiertelny najwyraŸniej nie chcia³ braæ
sobie na barki zbêdnego balastu.
- Z przyjemnoœci¹ bêdê ci towarzyszy³,
mój panie – w³¹czy³ siê entuzjastycznie m³odzieniec stoj¹cy dotychczas na uboczu. –
Jeœli oczywiœcie nie bêdê przeszkadza³.
- Ale¿ Wasz Wysokoœæ, to dla mnie zaszczyt – odpar³ Szary Lord, któremu wyraŸnie zrzed³a mina.
W pewnym momencie elf poczu³ jak ktoœ
bada mentalny mur, jaki wzniós³ wokó³ swojego umys³u. Wzmocni³ zatem przeszkodê i
obca œwiadomoœæ, która tak usilnie chcia³a
dostaæ siê do jego umys³y zniknê³a. Jednoczeœnie na twarzy w³adcy Mirkwood zagoœci³ grymas gniewu, a pe³en satysfakcji
uœmiech Szarego Lorda tylko pog³êbi³ wœciek³oœæ Thranduila.
- Jeœli chcesz mi towarzyszyæ ksi¹¿ê, to
poœpiesz siê. Bez wzglêdu na wszystko za dwie
godziny opuszczam Mroczn¹ Puszczê –
poinformowa³ go elf i poprowadzi³ swego
konia ku niewielkiej polanie.
Syn Thranduila zjawi³ siê zaledwie pó³-
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torej godziny póŸniej, prowadz¹c za sob¹
jedynie jednego elfa.
- To jest Agh?r – przedstawi³ swojego
towarzysza. – Jest moim przybocznym.
- Mam nadziejê, ¿e nie jesteœ taki jak twój
ojciec, ksi¹¿ê – powiedzia³ mê¿czyzna dosiadaj¹c konia.
- Obawiam siê, ¿e pod tym wzglêdem
stale zawodzê mojego w³adcê - skrzywi³ siê
m³ody elf. – Szary Lordzie.
- Mam na imiê Idrys, ksi¹¿ê – poinformowa³ go Nieœmiertelny. - Ty musisz mieæ zaledwie 250 lat, ch³opcze, a on? – zapyta³ ruchem
g³owy wskazuj¹c na towarzysza ksiêcia.
- Mam 200 lat, panie – odpar³ Agh?r. –
Mam razem z Jego Wysokoœci¹ pobieraæ
Nauki u Czcigodnego Mistrza Wiedzy.
- Mam dla ciebie radê, m³odzieñcze zacz¹³ powoli mê¿czyzna. – Dla was obu. Po
pierwsze niech ¿adnemu z was nie przyjdzie
do g³owy u¿ywaæ tytu³ów, których znaczenia nie znacie, a wiem, ¿e ani ty, ani twój
ksi¹¿ê nie wiecie, co wi¹¿e siê z mianem Mistrza Wiedzy czy Szarego Lorda. Drug¹ rad¹,
jak¹ was obdarujê jest przestroga abyœcie
nie marnowali si³ na rzeczy zbêdne, poniewa¿ bêdziecie ich potrzebowaæ na podró¿.
Zamierzam jeszcze dzisiaj dotrzeæ do Lórien. Na tym dziwnym kontynencie panuje
co prawda wiosna, ale prze³êcze i Caradhras s¹ skute lodem. Musimy wiêc przejœæ
przez przeklêt¹ Moriê.
Ostatnie promienie s³oñca skry³y siê za
horyzontem kiedy trójka zmêczonych wêdrowców dotar³a do granic Z³otego Lasu.
Droga, któr¹ w ka¿dych innych okolicznoœciach pokonuje siê w przeci¹gu dwóch –
trzech dni oni przebyli w jeden. Wyczerpane konie powoli minê³y granicê posiad³oœci
Pani Galadrieli i szybko zosta³y zatrzymane
przez stra¿ników. Szary Lord z szacunkiem
przywita³ siê z dowódc¹ stra¿y Lorien – Haldirem a nastêpnie przesiad³ siê na œwie¿ego
wierzchowca i pogna³ w g³¹b lasu. Tymczasem Haldir dosiad³ konia Irysa i wraz z ksiêciem Mirkwood i jego przybocznym wolno
ruszyli w œlad za nim.
- Dobrze znasz, panie, Szarego Lorda? –
ostro¿nie zapyta³ Syn Thranduila.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e w m³odoœci czêsto na siebie wpadaliœmy –wymijaj¹co powiedzia³ stra¿nik Lórien.
- Wpadaliœcie? – wyrwa³o siê giermkowi
Ksiêcia Mrocznej Puszczy.
- Tak, ch³opcze. Lord Idrys jest adiutantem Lorda Barrakketh’a, a ja s³u¿ê u jego
kuzynki – Pani Galadrieli. Kiedy syn Ereiniona postanowi³ sp³ataæ jakiœ ¿art, bywa³o ¿e
nastêpowa³ konflikt interesów pomiêdzy
nim a jego kuzynk¹ – wyjaœni³ elf. – Równie¿
miedzy mn¹ a Idrysem.
- Bardzo siê przyjaŸnicie? – syn Thranduila nie ustêpowa³ i uparcie dr¹¿y³ temat.
Dowódca stra¿y Lorien rozeœmia³ siê
g³oœno i rozbawiony zapyta³:
- To a¿ tak widaæ? Nasza przyjaŸñ wzmocni³a siê, kiedy nasi w³adcy wspólnymi si³ami
próbowali doprowadziæ A’lthalen do upadku. To by³y takie beztroskie czasy. Potem
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wybuch³a Wielka Wojna, a Barrakketh zosta³ Dziedzicem Valinoru. W roku Beltain
Nastêpcy Tronu wszystko siê zmieni³o. Zgin¹³
Arcyksi¹¿ê Dra’git, straciliœmy Gil – galada,
a b³êdna strategia doprowadzi³a do œmierci
jeszcze kilku innych lordów, niemal ca³kowitej klêski Wschodniej Armii i przechylenia szali zwyciêstwa na stronê Morgulu. 122
re, 13 yèn panowania Ereiniona í Gil – galada zastepy Valinoru zdruzgota³y Thangorodrim i obali³y Morgotha. W noc Betain Lord
Barrakketh znikn¹³, Morgul og³osi³ Wieczysty Pokój z Pañsytwm Elfów. Od tamtej pory
Idrys – Szary Lord i Zarazem Lord Namiestnik Prowincji Eressei usi³uje odnaleŸæ i sprowadziæ do A’lthalen Nastêpcê Tronu. Wydarzy³o siê to przesz³o 700 lat temu. – Haldir zakoñczy³ sw¹ opowieœæ.
- Jak wygl¹da ten Barrakketh? – spyta³
przyboczny ksiêcia Mirkwood.
- Lord Barrakkêth, chlopcze – poprawi³ go mê¿czyzna. – Jako dziedzic Ereiniona
jest w³adc¹ wszystkich Nieœmiertelnych. Jak
wiêkszoœæ Dra’ jest ciemnow³osy i ma ciemne oczy. Do opisu nale¿y dodaæ oliwkow¹
karnacje skóry. Jest te¿ mniej wiêcej wzrostu Lorda Irysa. Jakiœ czas temu chodzi³y
plotki, ¿e zosta³ Ngarii’ – Wampirem, ale
odmówiono naszemu poselstwu wstêpu na
ziemie D³ugowiecznych. Nasz zbieg ma dar
zmiany postaci i ogranicza go tylko kilka zasad – musi zachowywaæ takie charakterystyczne cechy jak wzrost, wiek czy karnacje.
Niestety jest te¿ Magiem i potrafi u¿ywaæ
iluzji co czyni go tak trudnym celem. Ale
chyba nasta³ ju¿ czas by skoñczyæ t¹ dyskusje, mój ksi¹¿ê. Zbli¿amy siê do stolicy Pani
Galadrieli, a jeszcze czeka was uczta powitalna, rozmowa z moj¹ królow¹ i odpoczynek. Znaj¹c Irysa musicie padaæ z wyczerpania, a jutro czeka was dalsza podró¿ –
stwierdzi³ Haldir i ¿egnaj¹c ich lekkim skinieniem g³ow¹ opuœci³ ich towarzystwo.
Wjechali na obszerny plac. Tam czekali
na nich Idrys i W³adcy Lothlorien – Pani
Galadriela i jej ma³¿onek – Lord Celeborn.
Ksiêciu Mirkwood i jego towarzyszowi uda³o siê jeszcze uchwyciæ strzêpek prowadzonej przez Starszych Elfów rozmowy:
- Barrakkêth musi podrózowaæ dalej na
zachód – mo¿e nawet do Bramy Œwiatów.
Musisz siê poœpieszyæ i zatrzymaæ zanim zniknie w pl¹taninie miejsc, do których nie
mamy dostêpu, bo jeœli zawiedziesz, to odnalezienie Nastêpcy Tronu bêdzie niemal¿e niemo¿liwe. On wie, ze portale zamkn¹
siê po pe³ni na nastêpne dziesiêæ lat i musi
zd¹¿yæ, jeœli chce nam uciec. Wiesz gdzie s¹
Bramy, Idrysie. Barrakkêthma co prawda
dwa dni przewagi ale podrózuje pieszo.
- Wiesz dobrze, ¿e uczyniê wszystko, aby
go sprowadziæ do A’lthalen i doprowadziæ
do koronacji. Ja za…
Dalsze s³owa porwa³ wiatr. Nie by³o ich
jednak zbyt wiele lub Dra’zuri zorientowali
siê, ¿e nie s¹ ju¿ sami, bo odwrócili siê nagle
ku nadje¿d¿aj¹cym elfom.
Ci¹g dalszy nast¹pi
Autor: OEM
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realcja z koncertu

By³ 13 czerwca. Dochodzi³a 18:30. Poci¹g zbli¿a³ siê w³aœnie do Warszawy Centralnej. Wysiedliœmy z kumplem i weszliœmy
w podziemia. Udaliœmy siê w kierunku metra i w mgnieniu oka dojechaliœmy na Pole
Mokotowskie. 15 minut spacerkiem
i byliœmy na miejscu – pod warszawsk¹ Stodo³¹. Tam czeka³o ju¿ wielu motormaniaków. Tak jak przypuszczaliœmy,du¿¹ czêœæ
stanowi³o starsze grono.
Po kilku minutach otwarto bramy,
a wpuszczanie sz³o doœæ sprawnie. Za moment byliœmy w œrodku. Zostawiliœmy swój
ekwipunek w szatni i weszliœmy do sali widowiskowej. Na scenie czeka³ ju¿ rozstawiony sprzêt i ogromna flaga. W koñcu
wybi³a 20:30, ale zespo³u jak nie by³o tak
nie ma. Techniczny próbowa³ jeszcze
sprzêt i ka¿dy riff by³ przyjmowany z ogromnym entuzjazmem publiki... ale to nadal
nie Motörhead. Po chwili ten sam cz³owiek
pokaza³, z której strony wyjdzie band. Obejrza³em siê za siebie – sala by³a wype³niona
po brzegi. Spojrza³em na balkon, a tam...
para z malutkim ch³opcem – cudny obrazek. Tak powinno siê wychowywaæ dzieci:)
Robi³o siê ciaœniej i z ka¿d¹ chwil¹ by³o
mniej powietrza. 15 minut spóŸnienia – to
im mogê wybaczyæ. B³ysk latarki i zaraz za
gryfem Rickenbackera wychodzi Lemmy
Kilmister, a wraz z nim Phil Campbell
i Mikkey Dee. Na parkiecie ogromna wrzawa. By³o tak g³oœno, ¿e wokalista nie by³
w stanie nic powiedzieæ. W koñcu t³um trochê przycich³ i Lemmy mia³ okazjê nas po-

witaæ: „Good Evening! We are Motörhead
and we play rock’n roll”. Zaczê³o siê od
„Doktor Rock”. Pierwszy raz prze¿y³em takie coœ, tak ogromny wir. Traci³em swoj¹
orientacjê – raz by³em na œrodku, za chwile pod œcian¹, a¿ w koñcu na ziemi, jednak
szybko mnie ktoœ podniós³. „I’ve got the
power, I’ve got the speed” – œwietna rozgrzewka dla fanów. To by³ mój wymarzony
pocz¹tek. Wyœpiewa³em ka¿dy wers...
Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ na nastêpny numer. Tym razem „Stay Clean” z
p³yty „Overkill”. Brak mi s³ów
by opisaæ ten utwór, to by³a
po prostu poezja, a solo na
basie...palce lizaæ. Ca³a sala
by³a w ruchu, szaleliœmy na
maxa. Wydawa³o siê, ¿e po
tym utworze trochê zwolni¹
tempo, ale tylko siê wydawa³o...uderzyli z „Love Me Like
A Reptile”, który zosta³ wspaniale przyjêty przez polsk¹
publicznoœæ. Szczerze mówi¹c nie spodziewa³em siê
tego kawa³ka, ale bardzo siê
ucieszy³em, mog¹c go us³yszeæ na ¿ywo.
Nadesz³a chwila na przemówienie.
Lemmy zapowiedzia³ utwór z nowej p³yty,
pierwszy na tym koncercie – „Killers”, zagrany równie ciê¿ko jak na „Inferno”. Dawa³em z siebie wszystko, skacz¹c, œpiewaj¹c
i rozkoszuj¹c siê tak wspania³ym kawa³kiem.
Chwila przerwy, chwila oddechu i kolejny
klasyk z „Overkill-a” – tym razem „Metropolis”. Znakomicie wykonana robota przez panów z
Motörhead-a. Piosenka by³a
zagrana o wiele mocniej ni¿
na p³ycie.
Bardzo chcia³em us³yszeæ „Bomber” jednak nie
by³o mi to pisane tego dnia,
jednak wielkim pocieszeniem by³a inna piosenka z
tego samego albumu – „Over
The Top”. Potworna prêdkoœæ, a po zespole nie by³o
nawet widaæ, ¿e mêczy ich
tak szybkie tempo. Wielki
szacunek... Wszystko by³o piêknie, ³adnie,
ale brakowa³o jednej rzeczy – powietrza.
By³o bardzo duszno, a nad g³owami unosi³ siê dym spalonych przed samym koncertem papierosów. Mniej wytrwali wycofywali siê z m³ynu. Ja ostro trzyma³em siê
w szalej¹cym t³umie. W koñcu tak wspa-

nia³y koncert nie zdarza siê codziennie.
Po tym utworze na scenê polecia³a bia³o-czerwona flaga ozdobiona logiem
Motörhead. Lemmy podniós³ j¹ i z pomoc¹
technicznego zawiesili j¹ na wzmacniaczach. Wspania³y gest ze strony zespo³u, a
w zamian za to oklaski od polskiej publiki.
Kolejny utwór to znów klasyk z 1979
roku, z p³yty „Overkill” – „No Class”. Zagrali go z ogromn¹ moc¹. Dali nam po
prostu niez³ego kopa. Nastêpna piosenka
by³a dla niektórych pewnie zaskoczeniem,

bo pochodzi³a z niedocenionego przez fanów albumu „Another Perfect Day”, jednak by³a znakomicie zarówno wykonana
jak i przyjêta, a zwa³a siê „I Got Mine”. Jeœli
chodzi o mnie to doceniam ka¿d¹ p³ytê
zespo³u i przyj¹³em z entuzjazmem ka¿dy
utwór, który zaprezentowali tego wieczoru.

S³uchaj¹c ich najnowszej p³yty pokocha³em trzeci numer – „In The Name Of
Tragedy” i...zagrali go. Nie wiedzia³em, ¿e
mo¿e zabrzmieæ jeszcze ciê¿ej ni¿ na p³ycie. To s¹ królowie rock’n rolla!! Moje gard³o pracowa³o na pe³nej parze. By³em doœæ
blisko sceny i bardzo dobrze widzia³em
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Lemmy-ego i Phila, ale co do Mikkey-a, to
by³o widaæ jedynie w³osy wyskakuj¹ce ponad talerze.
Czy¿by nastêpne zaskocznie?? Us³ysza³em pierwsze dŸwiêki drugiego ju¿ na tym
koncercie utworu z „Another Perfect Day”
i uœmiechn¹³em siê. „Dancing On Your
Grave” – nic siê nie umywa do tej klasyki.
Ca³a sala ¿y³a. Jak ju¿ przysta³o na legendê,
utwór zagrany by³ z ogromnym powerem.
Chwila ciszy i czas na powrót do przesz³oœci. Lemmy wspomnia³ o swoich, nie¿yj¹cych ju¿, przyjacio³ach (Dee Dee, Joey i
Johnny Ramone) i to im w³aœnie zadedykowa³ kolejny utwór zatytu³owany po prostu
„R.A.M.O.N.E.S.”. Bardzo krótki i bardzo
szybki song. Szczerze mówi¹c, nie s¹dzi³em,
¿e mo¿na go zagraæ jeszcze szybciej i bardziej dynamicznie ni¿ na p³ycie, ale im siê
to doskonale uda³o. Przemi³e zaskoczenie. Ten kawa³ek
jeszcze bardziej o¿ywi³ polskich fanów.
„This one is from the
Sacrifice album” – powiedzia³ Lemmy. „Sacrifice” –
krzykn¹³em, ale w¹tpiê czy
mnie ktoœ us³ysza³. „And it’s
called Sacrifice” – doda³ wokalista. Tak, zgad³em:) Jest
to zdecydowanie najtrudniejszy rytmicznie utwór
tego zespo³u i niesamowicie
ciê¿ki. Na koncercie przygniót³ Polaków do ziemi.
Perkusista tylko na tym kawa³ku mia³ s³uchawki – to mówi samo za siebie. Po pierwszej zwrotce i refrenie œwiat³a na moment
przygas³y i ucich³y bas i gitara. S³ychaæ by³o
tylko perkusjê. Okaza³o siê, ¿e to nie przypadek: Lemmy i Phil zniknêli ze sceny. Rozpoczê³a siê r¹banka. W ¿yciu nie s³ysza³em tak mocnej i tak porywaj¹cej solówki
na bêbnach, jak¹ zaprezentowa³ Dee. Gdy
uderza³ w centralki, ze sceny wia³ przyjemny wiaterek – powietrze:) Po kilku minutach niez³ego przedstawienia powróci³
do rytmu „Sacrifice”. Po bokach widaæ
by³o dwa malutkie p³omyczki z papierosów – to Phil i Lemmy. Zrobili sobie przerwê na cygara i wrócili ,by dokoñczyæ ten
wyœmienity utwór. Bajeczne wykonanie,
wielkie oklaski dla tych panów.
Kolejne krótkie przemówienie i tym
razem „Just ‘Cos You Got The Power”.
Doœæ wolny utwór i chyba nie przez przypadek znalaz³ siê w tym, a nie innym miejscu, ale o tym za chwilê. Chwila oddechu
przy wpadaj¹cym w ucho, rytmicznym
i ciê¿ko zagranym kawa³ku. Phil ciachn¹³
niez³e solo...
Ostatni riff i kolejne s³owa ze sceny.
Lemmy spojrza³ na publicznoœæ pod scen¹
i zacz¹³ opowiadaæ o pi³ce no¿nej. Dok³adnie w tym samym momencie lecia³ mecz
Brazylia – Chorwacja. Wszyscy ju¿ chyba
wiedzieli , co teraz bêdzie... „One, Two,
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Three, Four !!!” i ruszyli. To nie mog³o byæ
nic innego jak tylko „Going To Brazil”. Ale¿
to mia³o wykop. Ca³¹ salê rozpiera³a energia. Pod scen¹ by³ potworny wir. Szala³em
jak zwariowany. Jakiœ goœæ dosta³ moimi
w³osami parê klapsów po twarzy. Najbardziej rock’n roll’owy utwór na tym koncercie. Odœpiewa³em ka¿d¹ linijkê, ale tempo by³o tak du¿e, ¿e brakowa³o mi momentami tchu. „Wanna watch the movie, can’t
keep still, Flying down to Rio, going to Brazil...” – poezja.
Nadesz³a pora na kolejn¹ klasykê. Tym
razem „Killed By Death”. Rozpoczêli go
potê¿nym riffem i potem solóweczk¹ Phila. Ta piosenka mia³a wykop. Refren nale¿a³ do publiki. Kilka tysiêcy ludzi zdziera³o
sobie gard³a. Na zakoñczenie d³uga solówka na gitarze. By³o czego pos³uchaæ...

Koncert nieuchronnie zbli¿a³ siê do
koñca. Lemmy postanowi³ po raz kolejny
przemówiæ: „teraz zagramy ostatni kawa³ek, ale wy bêdziecie krzyczeæ i klaskaæ, a
my jeszcze wyjdziemy coœ zagraæ” – niez³e
poczucie humoru:) Tym ostatnim kawa³kiem by³o wspania³e „Iron Fist”. Znakomity utwór na zakoñczenie. Motörhead da³ z
siebie wszystko. Ostry rytm, powalaj¹ca
prêdkoœæ – coœ wspania³ego. Panowie zeszli ze sceny, œwiat³a zgas³y, a ja zrobi³em
parê kroków w ty³, ¿eby zaczerpn¹æ choæ
trochê powietrza.
Po krótkiej przerwie zapali³y siê czerwone lampy. Techniczni postawili dodatkowy mikrofon
na œrodku i dwa krzese³ka po
bokach. Ju¿ wiedzia³em co
zagraj¹. Zespó³ wyszed³ na
scenê i ruszyli. „Whorehouse
Blues” z najnowszej p³yty.
Campbell i Dee grali na akustykach. Polska publicznoœæ
wybija³a im oklaskami rytm.
W pewnym momencie Kilmister wyj¹³ z kieszonki przy
swojej koszuli harmonijkê i
znakomicie odegra³ swoj¹
partiê. Cudowny utwór –
lekki, ale wpadaj¹cy w ucho
i daj¹cy oddech przed tym ,co nas jeszcze
czeka³o.
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Zbli¿y³em siê do sceny. Wynieœli krzese³ka i mikrofon. Koniec z lekkimi utworami. To by³ ju¿ bis, a ja odczuwa³em brak
kilku kawa³ków, ale by³em prawie pewny,
¿e je odegraj¹. Pierwszy z nich, to hymn
Motörhead-a, utwór wszechczasów – klasyczny „Ace Of Spades”. Atmosfera by³a
wyœmienita, a pod scen¹ - istna rzeŸnia. Co
chwilê obija³em siê o kogoœ, b¹dŸ ktoœ
o mnie. Zabawa by³a wyœmienita. Musia³em sobie poœpiewaæ i tym razem. „The only
thing you see, you know it’s gonna be the
ace of spades, the ace of spades!!!” – wykrzykiwa³a warszawska Stodo³a. Coœ wspania³ego.
Po tym utworze Lemmy przedstawi³
swoich dwóch kompanów. Bez w¹tpienia
mia³ siê kim pochwaliæ. Mówi¹c o Phil-u
zaznaczy³,¿e gra w zespole ju¿ 22 lata. Co
powiedza³ o perkusiœcie? Proste – „The best
drummer in the world”. Campbell w rewan¿u wtr¹ci³ parê s³ów o sercu tego bandu – Lemmy-m i to w³aœnie on dosta³ najwiêksze brawa.
Wszystko co dobre szybko siê koñczy...ostatni kawa³ek to powalaj¹cy z nóg
„Overkill” – 4 utwór z mojej ulubionej p³yty.
Ze sceny mocno powiewa³o, jak Mikkey
dudni³ w centralki. Ogromny wykop mia³
ten utwór. By³em pe³en podziwu dla goœci,
którzy graj¹ na scenie ju¿ ponad 30 lat
i nadal trzymaj¹ siê na wy¿ynach. Ja, siedemnastolatek, prawdopodobnie nie wydoby³bym z siebie tyle energii, co 61-letni Lemmy.
Wielkie uk³ony dla niego. Utwór zdawa³ siê
ju¿ koñczyæ, ale nie...grali dalej. Ci¹gnêli
utwór, przed³u¿ali nasz¹ zabawê. Ostatkami si³ tam ju¿ sta³em, a¿ w koñcu ostatni
riff??? Nie!!! Dalej graj¹...to by³o niesamowite. „Overkill” z trzema zakoñczeniami.
Panowie rozrzucili kostki, po czym zeszli ze sceny, a nam towarzyszy³ jeszcze przez
d³ugi czas przeraŸliwy pisk z gitary Phil-a,
który celowo postawi³ j¹ przy wzmacniaczu. Najg³oœniejszy zespó³ œwiata zakoñczy³
swój wystêp. By³em padniêty, ca³y mokry,
ale niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany. To by³ po prostu wspania³y koncert...
„Don’t be scared, live to win!!”

Z rockowymi pozdrowieniami
Bart³omiej S³ota
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KRÓLEWSKA GRA
Damian Zelwach: Jesteœ m³odym, utalentowanym szachist¹. Jak zaczê³a siê twoja przygoda z t¹ gr¹?
Micha³ Sycz: Jak wiele rzeczy w ¿yciu sta³o siê to przez przypadek. Na jakimœ spotkaniu rodzinnym kuzyn przyniós³ do mojego
pokoju dziwnie wygl¹daj¹ce pude³ko i powiedzia³, ¿e siê nami, m³odymi, zajmie. W
pude³ku by³y szachy. Rozpocz¹³em wtedy
trzeci¹ klasê podstawówki, to by³ bodaj¿e
paŸdziernik. Nawet nie wiedzia³em do koñca, co to za figurki. Ale po kilku godzinach
æwiczenia ju¿ remisowa³em z kuzynem, który by³ wtedy w 8 klasie. I tak jakoœ posz³o.
Zaciekawi³a mnie bardzo ta gra. Mama na
urodziny kupi³a mi szachy. Mogliœmy wtedy
graæ z braæmi. To by³a wspania³a zabawa.
D. Z.: A kiedy by³ Twój pierwszy publiczny wystêp?
M. S.: Pierwsze by³y chyba eliminacje
do dru¿yny szkolnej. To by³o w lutym, zbli¿a³y siê zawody gminne w Nozdrzcu i nauczyciele kompletowali sk³ad. Zakwalifikowaliœmy siê wraz z bratem. Nasza dru¿yna
zdoby³a wtedy drugie miejsce w gminie. Tak
siê zaczê³o. W maju by³y indywidualne zawody powiatowe w Górkach, tam zaj¹³em
trzecie miejsce.
D. Z.: Czyli przez nieca³e dziesiêæ miesiêcy roku szkolnego z kompletnego laika
sta³eœ siê wytrawnym szachist¹?
M. S.: Tego nie mo¿na powiedzieæ.
(œmiech)
D. Z.: Ale takie s¹ fakty – w paŸdzierniku nie umia³eœ jeszcze graæ, w maju by³eœ
ju¿ trzeci w powiecie. Niesamowite.
M. S.: Ostro wtedy æwiczy³em. Nie ukrywam, ¿e by³ to dla mnie du¿y sukces. W nastêpnym roku bra³em udzia³ w zawodach
powiatowych w Brzozowie i uda³o mi siê je
wygraæ. Dziêki temu zauwa¿y³ mnie pan Kazimierz Kozubal. Dziêki niemu dosta³em siê
do klubu LKS Brzozowia MOSiR Brzozów.
Wtedy zaczê³a siê prawdziwa przygoda z szachami. By³em czwartoklasist¹ i nie mia³em
jeszcze kategorii, a wszyscy w klubie mieli.
D. Z.: Kategorii? Co to takiego?
M. S.: Szachiœci dziel¹ siê na kategorie.
U³atwia to prowadzenie zawodów. Ja by³em wtedy graczem bez kategorii, nastêpnie
s¹ kategorie od pi¹tej do pierwszej, póŸniej kandydat na mistrza, mistrz, arcymistrz i
tak dalej.
Wyjechaliœmy z klubem na zawody miêdzynarodowe do Jas³a. To by³y moje pierw-
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sze prawdziwe zawody, wyjazd na dwa dni,
dobrzy przeciwnicy, wspania³a atmosfera
– dla dziesiêciolatka bomba. Zajêliœmy wtedy trzecie miejsce, a ja zdoby³em kategoriê
– 4. Ale najwiêksz¹ frajdê sprawi³o mi to,
¿e ogra³em wtedy kilku wy¿ej rozstawionych
przeciwników. Pamiêtam minê ch³opaka z
klubu z Jas³a, który mia³ 2 kategoriê i przegra³ za mn¹. Jak w ka¿dym sporcie - cieszysz siê, gdy wygrywasz, ale jeœli wygrywasz
z lepszymi od siebie, to jest ekstra.
PóŸniej graliœmy pod szyldem klubu,
z ró¿nym skutkiem, ale trzymaliœmy siê
w czo³ówce.
W szóstej klasie uczestniczy³em w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w D¹bkach ko³o Dar³owa. Zdoby³em wtedy czwarte miejsce w mojej kategorii. Zaraz za podium, ale i tak by³em bardzo szczêœliwy.
W gimnazjum wygra³em pó³fina³ Mistrzostw Polski Makroregion. Województwa
uczestniczy³y wtedy parami w mistrzostwach. Podkarpacie by³o w parze z Ma³opolsk¹. Okaza³em siê najlepszy i uzyska³em
prawo startu w zawodach krajowych. Tam
by³em trzydziesty, ale to i tak du¿y sukces.
Niedawno by³em na zawodach wojewódzkich dla licealistów, które wygra³em.

M. S.: To, o czym mówisz nazywa siê lenistwem. (œmiech). Nie. Szachy nie s¹ dla mnie
priorytetem. Wiem, ¿e najwa¿niejsze teraz
jest zdobycie wykszta³cenia, póŸniej matura
i jakieœ dobre studia. Wiesz, najpierw obowi¹zek, a póŸniej rozrywka. Nie wi¹¿ê mojej
przysz³oœci bezpoœrednio z szachami. Chcê
zdobyæ wykszta³cenie, byæ „kimœ”.

D. Z.: Sporo tych osi¹gniêæ. Ale które
sprawi³o Ci najwiêksz¹ satysfakcjê?
M. S.: Chyba ten pierwszy wyjazd na
Mistrzostwa Polski do D¹bek. Wiesz, tygodniowy pobyt nad morzem, sukces w zawodach, wspania³a przygoda.

Z Micha³em Syczem rozmawia³
Damian Zelwach
/uczniowie kl.I a, LO Dynów/

D. Z.: Jak szachy wp³ywaj¹ na Twoje
¿ycie? Czy du¿o æwiczysz?
M. S.: Jak chcesz byæ dobry w jakimœ
sporcie, to musisz trenowaæ. Obecnie przerabiam ksi¹¿kê szachow¹, w której s¹ zapisane partie mistrzów i arcymistrzów. Wiesz,
uczê siê od najlepszych. (œmiech) Przerabiaj¹c krok po kroku partie wybitnych szachistów mo¿na siê du¿o nauczyæ.
D. Z.: A czy grasz sobie czasem tak na
luzie, dla przyjemnoœci?
M. S.: Jasne, grywamy sobie czasem z
bratem. Sprawia nam to du¿¹ frajdê, œmiejemy siê przy tym, bo obaj jesteœmy dobrymi graczami, poza tym znamy siê na wylot,
przewidujemy swoje ruchy. Gra z takim
przeciwnikiem zmusza do intensywnego
wysi³ku intelektualnego. Szachy ci¹gle daj¹
mi radoœæ, nie traktujê ich tylko jako drogê do zdobywania sukcesów. Przecie¿ liczy
siê dobra zabawa.
D. Z.: Czy szachy w Twoim ¿yciu wywo³a³y jakiœ negatywny skutek? Na przyk³ad
gra³eœ ca³y wieczór i nie nauczy³eœ siê na
klasówkê czy coœ w tym stylu?

D. Z.: Jakie masz marzenia zwi¹zane z
szachami?
M. S.: Nied³ugo jadê na Ogólnopolskie
Mistrzostwa dla licealistów, na tydzieñ nad
morze. Chcê siê tam dobrze pokazaæ, zagraæ najlepiej jak potrafiê i wracaæ do
domu z przekonaniem, ¿e zrobi³em wszystko, co by³o w mojej mocy, by byæ najlepszym. Jeœli moje starania prze³o¿¹ siê na
wynik, to bêdê bardzo szczêœliwy.
D. Z.: Wiêc czego mam Ci ¿yczyæ?
M. S.: Zwyciêskich kombinacji i du¿ej
wygranej pieniê¿nej. (œmiech) I oczywiœcie
udanych wakacji.
D. Z.: Szczerze Ci tego ¿yczê. Dziêkujê
za wywiad.
M. S.: Nie ma sprawy, to ja dziêkujê.

ŒWIAT MATEUSZA
Monika Szczepañska: Jak siê nazywasz?
Mateusz G³adysz: Mateusz G³adysz.
M. Sz: Znany jesteœ ze swojego zami³owania do nauki.Od czego to siê zaczê³o?
M. G: Odpowiem w ten sposób:lubiê
uczyæ siê tych rzeczy, które mnie ciekawi¹,
a ciekawoœæ, jak mówi¹, to pierwszy stopieñ do piek³a...
M. Sz: Jakie przedmioty Ciê najbardziej
fascynuj¹?
M. G: Przedmioty powszechnie nazywane œcis³ymi.
M. Sz: Jak du¿o czasu poœwiêcasz na
zdobywanie wiedzy z tych dziedzin ?
M. G: Wbrew pozorom nie poœwiêcam
na to ca³ej doby :).
M. Sz: Czy korzystasz z pomocy korepetytorów, je¿eli tak to, z jakich przedmiotów?
M. G: Tak, od czasu do czasu. W przypadku w¹tpliwoœci szukam pomocy u ró¿nych osób z tych przedmiotów, z którymi
mam problem.
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M. Sz: Wiem, ¿e Twoja nauka przypieczêtowana zosta³a wieloma osi¹gniêciami.
Przybli¿ nam dotychczasowe sukcesy.
M. G: Zacytujê to, co mam na œwiadectwie z klasy I LO. “Finalista krajowy Miêdzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych oraz Finalista
Wojewódzkiej Olimpiady z Ochrony Œrodowiska”.
M. Sz: Czy matematyka zawsze Ciê pasjonowa³a, czy mo¿e na pocz¹tku mia³eœ
trudnoœci w rozwi¹zywaniu zadañ?
M. G: W pierwszych latach nauki w szkole podstawowej nie zastanawia³em siê nad
tym, co lubiê, a czego nie lubiê. Matematykê traktowa³em na równi z innymi przedmiotami. By³em chyba w V klasie, gdy przed
jakimœ sprawdzianem uda³o mi siê
w domu samodzielnie rozwi¹zaæ zadanie
z gwiazdk¹ i tak siê zaczê³o…
M. Sz: Od kiedy interesujesz siê ekologi¹? Czy sukces odniesiony w I klasie LO
by³ poprzedzony nagrodami we wczeœniejszych latach?
M. G: Trudno okreœliæ, od kiedy interesujê siê ekologi¹. Myœlê, ¿e Pani Bronis³awa Sowa jako pierwsza zwróci³a uwagê
na moje zainteresowania i pod jej okiem
ju¿ w IV klasie szko³y podstawowej bra³em
udzia³ w olimpiadzie ekologicznej.
M. Sz: Czy matematyka i ekologia
wnosz¹ coœ w Twoje ¿ycie?
M. G: Dzisiaj to trudno okreœliæ. Obydwie te dziedziny s¹ z pewnoœci¹ dla mnie
bardzo interesuj¹ce.
M. Sz: Czy swoj¹ przysz³oœæ wi¹¿esz z tymi
w³aœnie przedmiotami, czy raczej nie zastanawia³eœ siê nad tym, co bêdziesz robi³?
M. G: S¹ wakacje, uda³o mi siê zaliczyæ I klasê LO, jeszcze 2 lata nauki
i matura do zdania. Wyniki matury zadecyduj¹, co bêdê dalej robi³. Nie uprzedzajmy faktów.
M. Sz: Czy rodzice pomagaj¹ Ci w nauce? W jaki sposób?
M. G: Tak, pomagaj¹- zapewniaj¹ mi
dostêp do wielu ksi¹¿ek i Internetu.
M. Sz: Jak rodzice odnosz¹ siê do Twoich sukcesów? Czy nagradzaj¹ Ciê?
M. G: Myœlê, ¿e jak ka¿dy rodzic s¹ zadowoleni, a nagrody? Przecie¿ uczê siê dla
siebie, nie dla nich.
M. Sz.: Na wakacje zaplanowa³eœ pracê
badawcz¹ z biologii, czy móg³byœ nam przybli¿yæ jej temat?
M. G: Praca badawcza w warunkach
domowych to droga przez mêkê - jestem
na pocz¹tku tej drogi... Polega to na tym,
¿e badam wp³yw giberelin na roœliny i opracowujê wyniki.
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M. Sz: Masz dwóch braci, czy oni maj¹
równie wielki zapa³ do nauki?
M. G: O zapale w ich przypadku trudno powiedzieæ - wiem natomiast, ¿e bardzo du¿o czytaj¹.
M. Sz: Oprócz nauki du¿o czasu poœwiêcasz te¿ na sport. Wiem, ¿e trenujesz
karate. Jak d³ugo æwiczysz?
M. G: Karate æwiczê 4 lata.
M. Sz: Ile razy w tygodniu trenujesz?
Jak wygl¹daj¹ treningi?
M. G: Treningi odbywaj¹ siê raz w tygodniu, po pó³torej godziny. Rozpoczyna je
rozgrzewka, potem æwiczenia, rozci¹ganie
i na tym koniec.
M. Sz: Starasz siê trenowaæ na w³asn¹
rêkê poza sal¹?
M. G: Je¿eli chodzi o karate to niewiele
bez instruktora mo¿na osi¹gn¹æ.
M. Sz: Jakim sportom poœwiêcasz jeszcze swój czas? Czy jest to coœ powa¿nego?
M. G: Od wielu lat p³ywam, a w ubieg³ym roku zosta³em nawet m³odszym ratownikiem WOPR. Z kolei koszykówka to
dla mnie okazja do spotkania z kolegami.
M. Sz: Czy podczas tak zorganizowanego ¿ycia znajdujesz czas dla przyjació³ i rodziny?
M. G: Tak, nie mam z tym problemów.
M.Sz: A mo¿e w Twoim ¿yciu pojawi³a
siê damska sympatia i z ni¹ spêdzasz trochê
czasu?
M.G: Proszê o kolejny zestaw pytañ...
M. Sz: Czy masz inne zami³owania np.
ogl¹danie filmów czy dobr¹ ksi¹¿kê?
M. G: Zawsze, podobnie jak bracia lubi³em czytaæ, wczeœniej lektury polecali mi
rodzice, a obecnie wybieram sam.
M. Sz: Dziêkujê za rozmowê.
Z Mateuszem G³adyszem wywiad
przeprowadzi³a
Monika Szczepañska
/uczniowie klasy I a , LO Dynów/

WIEM,
DOK¥ ZMIERZAM
Wielu ludzi wpisa³o siê w ¿ycie dynowskiego liceum. Ten artyku³ poœwiêcony
jest jednemu z nich - finaliœcie etapu centralnego xxxv Olimpiady BiologicznejMicha³owi B³otnickiemu, który jest tak¿e laureatem Nagrody Podkarpackiego
Stowarzyszenia Samorz¹dów Terytorialnych dla Najzdolniejszej M³odzie¿y Podkarpacia .
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W.M.: Jak wygl¹da³y pocz¹tki twojego
zainteresowania biologi¹? Kiedy siê to zaczê³o?
Micha³ B.: To by³o ca³kiem niedawno,
bo w drugiej klasie gimnazjum. Uczy³a mnie
pani Renata Potoczna. Bardzo zainteresowa³ mnie omawiany materia³. Braliœmy anatomiê i fizjologiê cz³owieka, od tej pory biologia sta³a siê moim ulubionym przedmiotem. W LO trafi³em “pod skrzyd³a” profesorki Kuszek, która odkry³a we mnie talent
po tym, jak zaj¹³em pierwsze miejsce w konkursie ekologicznym w Trzcianie. Zmobilizowany przez profesorkê, w³o¿y³em du¿o
pracy w przygotowania do olimpiady, ale
przede wszystkim sprzyja³o mi szczêœcie
W.M.:, Kiedy i jak uczy³eœ siê do olimpiady? Czy trudno jest nauczyæ siê takiej
partii materia³u?
Micha³ B.: Uczy³em siê w zimowe wieczory, profesorka Kuszek po¿ycza³a mi ksi¹¿ki. Czyta³em i zapamiêtywa³em najwa¿niejsze informacje. Nie uczy³em siê niczego na
pamiêæ, to tak po prostu wiedza sama wchodzi³a mi do g³owy; tak siê dzieje,gdy ktoœ
naprawdê coœ co lubi.
W.M.Czy przydarzy³a siê Ci kiedykolwiek jakaœ œmieszna sytuacja podczas konkursu, czy te¿ olimpiady?
Micha³ B.: Tak i to niejedna. Wprawdzie nie podczas samej olimpiady, ale zaraz po jej napisaniu. Kiedy napiêcie opad³o pragnêliœmy wraz z trójk¹ olimpijczyków z Podkarpacia dostaæ siê na Plac Pi³sudskiego, na uroczystoœci zwi¹zane z rocznic¹, œmierci Jana Paw³a II. By³o ju¿ póŸno,
wsiedliœmy do pierwszego lepszego tramwaju. Byliœmy bez opiekuna, a nikt z naszej
grupy nie podró¿owa³ tym œrodkiem lokomocji. Jak siê póŸniej okaza³o, byliœmy w
ostatnim wagonie?. Przedzieraliœmy siê do
przodu, gdy¿ chcieliœmy kupiæ bilet u motorniczego. I wyobraŸ sobie nasze zdziwienie, gdy okaza³o siê, ¿e na pocz¹tku sk³adu
nie by³o tramwajarza. No, ale wreszcie uda³o nam siê kupiæ bilet i tylko dziêki uprzejmoœci warszawiaków dotarliœmy na miejsce.
W.M.:Czym interesujesz siê poza biologi¹?
Micha³ B.: Uwielbiam chodziæ po górach, nie tylko tych wysokich, ale nawet po
tych naszych okolicznych pagórkach.
Je¿d¿ê na rowerze, amatorsko gram na gitarze i w tenisa.
W.M.:Jakie s¹ twoje plany na przysz³oœæ? Kim chcia³byœ zostaæ?
Micha³ B.: Kiedy by³em ma³ym ch³opcem chcia³em zostaæ astronaut¹, by móc
polecieæ na ksiê¿yc. Moje aktualne plany
od dawna s¹ ju¿ sprecyzowane, ale nie chcê
ich ujawniaæ. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e s¹
zwi¹zane z biologi¹.
ci¹g dalszy na str. 16
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ci¹g dalszy ze str. 15
W.M.: Jak ci siê podoba nasza szko³a?
Micha³ B.: Uwa¿am, ¿e nasza szko³a ma
jakiœ niepowtarzalny klimat. Atmosfera,
która w niej panuje sprawia, ¿e chyba ka¿dy pragnie zdobywaæ wiedzê. Bardzo cieszê siê, ¿e wybra³em to dynowskie liceum, a
nie inne. W³aœnie z murami tej szko³y zwi¹zana jest czêœæ historii mojej rodziny.To tu
mój œp.Dziadek pracowa³ jako szkolny stomatolog, a moi rodzice s¹ absolwentami
liceum i tu siê poznali. Na koniec z tego
miejsca chcia³em podziêkowaæ profesorce Kuszek, gdyby nie ona,to nie by³oby moich sukcesów, a tak¿e gronu pedagogicznemu za wyrozumia³oœæ podczas moich
przygotowañ do olimpiad i konkursów.
W.M.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê ci
dalszych sukcesów
Dynów dnia 27.06.06. „Pizzeria”.
Rozmowê prowadzi³a
Weronika Masaj
kl .I c , MKE LO, Dynów

Z EKOLOGI¥
W PRZYSZ£OŒÆ
Rozmowa z Katarzyn¹ Kijowsk¹ - laureatk¹ centralnego etapu olimpiady ekologicznej
Magdalena Noch: Ekologia- to Twoja
najmocniejsza strona. Czy przygoda z t¹
dziedzin¹ nauki rozpoczê³a siê przypadkowo, czy te¿ od dawna interesowa³aœ siê ni¹?
Katarzyna Kijowska: Moja przygoda z
ekologi¹ rozpoczê³a siê na dobre dopiero
w klasie pierwszej liceum. Gdy dowiedzia³am siê o mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w olimpiadzie, postanowi³am spróbowaæ. Mia³am
œwiadomoœæ, ¿e takie doœwiadczenie przyda
mi siê w ¿yciu, zw³aszcza, ¿e wczeœniej, nie
bra³am udzia³u w tego typu konkursach.
Magdalena Noch Droga, która zawiod³a Ciê do etapu centralnego by³a zapewne bardzo trudna. Czy mog³abyœ przedstawiæ kolejne szczeble, które musia³aœ wczeœniej pokonaæ?
Katarzyna Kijowska: Tegoroczna olimpiada ekologiczna ró¿ni³a siê nieco od poprzedniej. Trójka uczestników wy³oniona po
teœcie na etapie podstawowym przechodzi³a bezpoœrednio do wojewódzkiego,omijaj¹c tym samym etap okrêgowy, którego w
tym roku nie by³o. Siódemka z ka¿dego województwa rozpoczyna³a rywalizacjê na
szczeblu centralnym. Stopieñ wojewódzki,
jak i centralny sk³ada³ siê z czêœci pisemnej,
któr¹ stanowi³ test z³o¿ony z piêædziesiêciu

pytañ i czêœci ustnej, na której uczestnicy
musieli uporaæ siê z szeœcioma pytaniami.
W ostatecznym rozgrywce, która mia³a miejsce w Hotelu na terenie Œwiêtokrzyskiego
Parku Narodowego, wziê³o udzia³ dziesiêciu olimpijczyków wy³onionych ze stu dwunastu m³odych ludzi. Miêdzy nimi rozegra³a siê walka o miejsca i zwyciêstwo.
Magdalena Noch: Jak powiedzia³aœ ka¿dy test sk³ada³ siê z piêædziesiêciu pytañ. Czy
wœród nich znalaz³y siê tak¿e takie, które
sprawi³y Ci trudnoœæ lub zaskoczy³y?
Katarzyna Kijowska: Ze wszystkich pytañ, na które mia³am udzieliæ odpowiedzi
w czasie olimpiady, najbardziej zaskoczy³y
mnie te, w których nale¿a³o podaæ daty
wydania przepisów prawnych dotycz¹cych
ochrony œrodowiska oraz zagadnienia, które wymaga³y wiedzy na temat naukowców
z dziedziny ekologii. Wszystkie pytania by³y
bardzo szczegó³owe i dok³adnie sprawdza³y wiedzê uczestników.
Magdalena Noch: Podczas kolejnych
etapów olimpiady spotka³aœ siê z wieloma
m³odymi ludŸmi. Co s¹dzisz o swoich przeciwnikach ju¿ po zakoñczeniu olimpiady?
Katarzyna Kijowska:M³odzi ludzie
z wieloma pasjami i zainteresowaniami.
Ka¿dy z nich mia³ swoj¹ dziedzin¹ ekologii, w której by³ po prostu specjalist¹.
Wszyscy razem byli skarbnic¹ wiedzy. To
sprawi³o , ¿e ca³a olimpiada by³a na bardzo wysokim poziomie.
Magdalena Noch: Czy mog³abyœ zdradziæ swoim m³odszym kole¿ankom i kolegom sposób , w jaki przygotowywa³aœ siê
do olimpiady ?
Katarzyna Kijowska:Moje przygotowania do olimpiady w du¿ej mierze uzale¿nione by³y od matury, któr¹ w tym roku
pisa³am. Jednak stara³am siê jakoœ pogodziæ obydwie jak¿e wa¿ne dla mnie sprawy.
W czasie nauki do olimpiady skupi³am siê
przede wszystkim na rozwi¹zywani ró¿nego rodzaju testów. Bardzo mi to pomog³o,
gdy¿ pytania na olimpiadzie by³y podobnie skonstruowane jak te, nad którymi wczeœniej pracowa³am. Ponadto serwowa³am po
Internecie w poszukiwaniu ró¿nych ciekawostek i nowinek z dziedziny ekologii.
W przygotowaniu do olimpiady bardzo pomog³a nam Profesorka mgr Maria Kuszek,
na której rêce sk³adam ogromne podziêkowania. Pani Profesor da³a nam mo¿liwoœæ poszerzenia naszej wiedzy, poprzez
udzia³ w kó³ku ekologicznym. Udostêpnia³a potrzebn¹ bibliografiê z zakresu ekologii. Informowa³a o nowoœciach z tej¿e dziedziny nauki.
Magdalena Noch: Uda³o Ci siê dojœæ
a¿ do centralnego etapu, w który zaprezentowa³aœ siê wspaniale. Czy choæ przez
chwilê myœla³aœ o tym, ¿e uda Ci siê osi¹-
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gn¹æ tak wiele?
Katarzyna Kijowska:Startuj¹c w takiej
olimpiadzie, ka¿dy gdzieœ g³êboko w sercu ma nadziejê na sukces. Nie spodziewa³am siê jednak, ¿e uda mi siê dostaæ do
etapu centralnego, poniewa¿ stopieñ wojewódzki by³ naprawdê trudny. Widaæ jednak, ¿e nawet najskrytsze marzenia czasami siê spe³niaj¹ Trzeba wierzyæ w ich spe³nienie , a czasem trochê dopomóc w ich
realizacji.
Magdalena Noch: Olimpiada na wszystkich etapach zwi¹zana by³a z ogromnym
stresem. Jak radzi³aœ sobie z tym ,,z³ym przyjacielem”?
Katarzyna Kijowska:,,Z³y przyjaciel” oczywiœcie, ¿e by³ to chyba nieodzowny element, który towarzyszy³ mi przez ca³y czas.
Najwiêkszy stres pojawia³ siê przed wypowiedzi¹ ustn¹, lecz gdy zaczyna³am ju¿ mówiæ to on stopniowo mija³. Wydaje mi siê
jednak, ¿e nie znalaz³am jakiegoœ uniwersalnego i niezawodnego sposobu na stres.
Magdalena Noch: Czy masz dewizê
¿yciow¹, czy ni¹ równie¿ kierowa³aœ siê w
czasie przygotowañ do olimpiady?
Katarzyna Kijowska:Wydaje mi siê, ¿e
nie mam takiej konkretnej dewizy ¿yciowej. Choæ tak¹ moj¹ myœl¹ przewodni¹,
która towarzyszy³a mi w czasie przygotowañ i trwania olimpiady, by³a chêæ zdobycia doœwiadczenia, poznania nowych ludzi.
Warto równie¿ w ¿yciu zwróciæ uwagê na
to, ¿e mo¿na lepiej wystartowaæ w przysz³oœæ.
Magdalena Noch: Udzia³ w olimpiadzie
da³ Ci mo¿liwoœæ zdobycia ogromnej wiedzy z dziedziny ekologii. W takim razie czy
wi¹¿esz z ni¹ swoja przysz³oœæ?
Katarzyna Kijowska:Lepszy start w przysz³oœæ by³ jednym z motywów przyst¹pienia
do olimpiady. Jednak moje dalsze plany nie
s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z ekologi¹. Bardzo chcia³aby studiowaæ biotechnologiê
lub biologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim albo Uniwersytecie Marii Sk³odowskiej Curie. W obydwu przypadkach ekologia ze swoim ogromnym spektrum wiedzy bardzo siê przyda.
Rozmawia³a Magdalena Noch
kl. I c, MKE LO Dynów

Kupiê monety - zarówno
stare jak i nowe (do 1990 r.)
Tel. (0-17) 2293270 (po 17-tej)
Tel. kom.: 0696418068
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„Dobrze jest tam gdzie na nas nie ma …A skoro teraz jesteœmy wszêdzie, to gdzie jest dobrze?”Lejzer ze „Skrzypka na dachu ” nie otrzyma³ odpowiedzi na postawione pytanie.
Wed³ug najnowszych badañ na œwiecie ¿yje oko³o czternaœcie milionów
¯ydów 1 . To stosunkowo niezbyt du¿o w
porównaniu z innymi nacjami œwiata. Poza
Izraelem, który jest niewiele wiêkszy od
Walii, tylko w USA, Gibraltarze, Kanadzie,
Francji i Urugwaju ¯ydzi stanowi¹ ponad
1% mieszkañców. Najwiêksza wspólnota
zrzeszaj¹ca ¯ydów mieszka w Stanach Zjednoczonych i liczy ona 5,5 mln ludzi.
Gdyby jednak popatrzeæ na wk³ad
¯ydów w rozwój cywilizacji naszego œwiata mo¿na spokojnie problem liczebnoœci
od³o¿yæ na bok. Naród ¯ydowski naznaczony jest przeœladowaniem i cierpieniem,
mimo to ich religia mia³a ogromny wp³yw
na zachodni¹ filozofiê, teologiê i kulturê.
Pamiêtaæ trzeba, ¿e sam Jezus, który jest
przecie¿ za³o¿ycielem religii chrzeœcijañskiej, by³ praktykuj¹cym ¯ydem, Dziesiêæ
Przykazañ jest dla ¯ydów podstaw¹ wspó³czesnego porz¹dku etycznego a siedmiodniowy tydzieñ, z regularnie powtarzaj¹cym siê dniem odpoczynku to pomys³ zaczerpniêty z ¿ydowskiego szabasu2 .
Wielu ¿ydów w znacz¹cy sposób przyczyni³o siê do rozwoju naszej cywilizacji.
Wystarczy popatrzeæ w ostatnie dwa stulecia by odnaleŸæ wiele wybitnych postaci
maj¹cych semickie korzenie: Golda Meir
– polityk, Leonard Bernstein – kompozytor, Albert Einstein – fizyk, Bob Dylan –
piosenkarz, Zygmunt Freud – psychoanalityk, Woody Allen – aktor i re¿yser, Artur
Miller – pisarz, Sam Goldwyn – producent hollywoodzki, Karol Marks – filozof
czy wreszcie Helen Suzman walcz¹ca z
apartheidem. S¹ to jedynie przyk³ady z
ogromnej liczby wybitnych ¯ydów.
Najgorsze, ¿e tradycyjne antysemickie
stereotypy trwa³y zawsze i trwaæ pewno
bêd¹ jeszcze d³ugo. XIX-wieczni karykaturzyœci przedstawiali ¯yda jako „garbatego domokr¹¿cê o d³ugim nosie lub t³ustego bankiera gustuj¹cego w nieletnich
gnojkach”3 . W krajach demokratycznych
¯ydów ju¿ nie przedstawia siê w ten sposób, chocia¿ „podstêpnego ¯yda” spotkamy jeszcze w antyizraelskiej propagandzie
arabskiej.
Du¿e zmiany w nastawieniu do nacji
¿ydowskiej nast¹pi³y wœród ludnoœci chrzeœcijañskiej po drugiej wojnie œwiatowej.
Straszliwe wydarzenia Holocaustu4 - efekt
nie zatrzymywalnego antysemityzmu moc-

no zapad³y w œwiadomoœci spo³eczeñstw.
Ponad 30 procent populacji ¿ydowskiej
zosta³a wymordowana w hitlerowskich
obozach œmierci. Od 1945 pojawia³y siê
grupy ekumeniczne, w krajach anglojêzycznych pojawi³y siê oddzia³y Rad Chrzeœcijan i ¯ydów, gdzie ludzie o ró¿nych tradycjach i spojrzeniu na religie spotykaj¹
siê by s³uchaæ wyk³adów o wierze, historii
i obyczajach.
Tak wiêc ¯ydzi to ciekawy i niezwyk³y
naród. S¹ mo¿e niezbyt liczni, rozproszeni po ca³ym œwiecie, jednak mimo to maj¹
poczucie wspólnoty i braterstwa. Pod wieloma wzglêdami stanowi¹ pewien monolit, wytwarzaj¹ miedzy sob¹ pewn¹ emocjonalna wiêŸ, która daje im poczucie bycia ¯ydami.
W tym miejscu trzeba wiêc poœwiêciæ
kilka s³ów na temat „Kto jest ¯ydem?”
i „Czy bycie ¯ydem to kategoria bardziej
narodowa czy mo¿e religijna?”
Kogo wiec powinniœmy nazywaæ
¯ydem? Czy osobê, która wyznaje judaizm, a mo¿e tego kto mieszka w pañstwie
Izrael? Zgodnie z tradycyjnym prawem
¿ydowskim cz³owiek jest ¯ydem, jeœli jego
ojciec lub matka jest ¯ydem, albo jeœli któreœ z nich przyjê³o judaizm. S¹ to jasne i
jednoznaczne kryteria. Zasadniczo nie ma
problemu ze wskazaniem matki cz³owieka. Narodziny odbywaj¹ siê zazwyczaj w
obecnoœci œwiadków, wiec gdy ktoœ z naszych przodków by³ ¯ydem i wyznawa³ judaizm to my te¿ bêdziemy uznani za ¯yda.
Zagadnienie „¯ydowskiej identyfikacji” jest bardzo istotn¹ kwesti¹ dla tej
wspólnoty. W XX wieku naród ten wycierpia³ ogromne napiêtnowanie z powodu
swoich korzeni, ka¿dy ¯yd podczas wojny
by³ obowi¹zany noszenia gwiazdy Dawida5 i by³ obiektem dyskryminacji.
Funkcjonuj¹ ró¿norodne odmiany religii wyznawanej przez ¯ydów - judaizmu,
nawet w pañstwie izraelskim sytuacja jest
niejasna. Zgodnie z „Prawem powrotu”
obywatelem Izraela jest ka¿dy, kto urodzi³
siê jako ¯yd lub tez przyj¹³ religiê ¿ydowsk¹.
Nie ma znaczenia gdzie nast¹pi³o nawrócenie na judaizm – w ten sposób trudno
zdecydowaæ, co jest g³ównym kryterium bycia ¯ydem. Nie ma na pytanie o bycie
¯ydem jednoznacznej odpowiedzi.
Wed³ug wielu uczonych, którzy zag³êbiali siê w badaniu judaizmu i ¿ycia, o tym,
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kto mo¿e byæ nazwany ¯ydem decyduje
nie tylko jak ju¿ wspomniana pochodzenie i wyznawana religia, ale te¿ kultura,
nazywana te¿ „spoiwem narodu”. Kultura
¯ydów jest niezwyk³a, oparta jest ona
przede wszystkim na religii, jej wartoœæ
duchowa wyra¿a siê w obyczaju œwi¹tecznym i owe przestrzeganie zasad œwiêtowania utrzymywa³o i utrzymuje ten naród
w jednoœci wobec reszty œwiata. Trudno
by by³o opisaæ wszystkie poszczególne zwyczaje ¯ydów z ca³ego œwiata, dlatego te¿
postaram siê oprzeæ na kulturze polskich
¯ydów, kulturze specyficznej i naprawdê
ciekawej.
Jak ju¿ napisa³em z kultur¹ ¿ydowsk¹
idzie w parze te¿ religia – wiêc etyka która
wyznacza sens judaizmu oparta jest na
dwóch silnych filarach – kulturze i wierze
. Pod¹¿aj¹c w³aœnie drog¹ obrzêdów religijnych w piêkny sposób poznajemy obyczaje ¯ydów.
Ka¿da religia posiada pewne centrum,
gdzie oddaje siê czeœæ bogom, gdzie ludnoœæ spotyka siê na modlitwie i medytacji.
W religii judaistycznej odpowiednikiem
chrzeœcijañskiego koœcio³a jest Synagoga.
Samo s³owo wywodzi siê z jêzyka greckiego i oznacza „miejsce zgromadzeñ” (w jêzyku hebrajskim – bet kneset). W jêzyku
polskim zazwyczaj zamiast synagog wymienia siê termin „bo¿nica”, który mia³ na
celu podkreœlenia funkcji religijnej budynku. Wzrost znaczenia synagog w koloniach
¿ydowskich datuje siê ju¿ na lata 70-te I w.
n.e. Wracaj¹c jednak do Polski to niew¹tpliwie najwiêkszym skupiskiem bo¿nic jest
krakowski Kazimierz. W tej nadwiœlañskiej
dzielnicy znajduje siê obecnie szeœæ bo¿nic ze s³ynn¹ XV-wieczn¹ Star¹ Synagog¹,
przebudowan¹ w renesansowym stylu w
1557 roku przez Mattea Gucciego. Inne
bo¿nice z Kazimierza to Synagoga Kupa
(omal nie sp³onê³a w 1876 roku) datowana na 1600 rok, Bo¿nica wysoka (1595),
Bo¿nica Ajzyka (Izaaka) i synagoga Remu.
Oprócz synagog gminnych dzia³a³y te¿
bo¿nice prywatne i domy modlitwy.
W œredniowieczu polskie synagogi
wznoszono wed³ug wzorów zachodnioi po³udniowoeuropejskich, które odpowiada³y gustom przyby³ych na polskie ziemie osadnikom. A¿ do koñca istnienia
Rzeczpospolitej szlacheckiej, aby móc
wznieœæ bo¿nicê nale¿a³o otrzymaæ zgodê monarchy lub prywatnego w³aœciciela
miasta oraz miejscowego biskupa. Zazwyczaj budowana by³a z dala od koœcio³ów
miejskich. Z czasem w wiêkszych miastach
obok synagogi g³ównej budowano mniejsze bo¿nice, mykwy (³aŸnie rytualne),
domy gminne, szpitale-przytu³ki oraz pomieszczenia kolegium rabinackiego, (poniewa¿ rabinowi gminnemu podlega³o
w tych czasach s¹downictwo cywilne, o
jego siedzibê dbano ze szczególnoœci¹).
ci¹g dalszy na str. 18
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ci¹g dalszy ze str. 17
Sama synagoga powinna mieæ wejœcie g³ówne od strony zachodniej. Na œcianie
wschodniej umieszczano arkê – aron kodesz (szafê, w której przechowuje siê zwoje Tory), w centrum znajdowa³a siê bima,
podwy¿szenie, z którego rabin odczytywa³
fragmenty Pisma Œwiêtego rozpoczyna³
ró¿ne modlitwy. Formy artystyczne bimy,
aron kodesz oraz bardzo czêsto wystêpuj¹cych w synagogach polichromii zmienia³y siê nieustannie od czasów wieków œrednich, zale¿nie od stylu preferowanego
przez otoczenie. W polichromiach chêtnie wykorzystywano motywy antyczne –
tradycyjne symbole zwierzêce (lampart,
orze³, lew) i znaki zodiaku, wizerunki popularnych sprzêtów kultowych, czyli – menory (œwiecznik siedmioramienny), koron
na Torê, szofaru (rogu baraniego), tablic
Moj¿esza itp. Co jest ciekawe Tora zakazuje odtwarzania postaci ludzkich, mimo,
¿e cz³owiek zosta³ stworzony na podobieñstwo boskie, nie zosta³ obdarzony boskimi talentami i dlatego bluŸni³by odtwarzaj¹c Stwórcê.
W przed³u¿eniu g³ównej Sali modlitw
znajdowa³ siê obszerny przedsionek(zwykle na œcianie zachodniej), nad którym
czêsto lokowano salê kobiec¹ (babiniec),
która mog³a przybieraæ postaæ galerii zewnêtrznych, z trzech stron otaczaj¹cych
salê g³ówn¹. W œcianach kuto w¹skie otwory, aby kobiety mog³y przys³uchiwaæ siê
modlitwom.
XIX-wieczni ¯ydzi asymilowani, którzy
byli zwolennikami uproszczonego rytua³u
religijnego, zaczêli wznosiæ w³asne œwi¹tynie zwane zborem b¹dŸ synagog¹ reformowan¹ (czasem te¿ Tempel). Zamo¿ni
¯ydzi (kupcy, przedstawiciele wolnych zawodów) nie szczêdzili pieniêdzy i dlatego
te¿ w tym okresie powsta³o wiele okaza³ych budowli. W œwi¹tyniach z czasem
wprowadzano organy i co wa¿ne obrzêdy
odbywa³y siê w jêzyku polskim. Tempel
wznoszono zazwyczaj w stylu klasycystycznym, chocia¿ rozwija³y siê te¿ style synagogalne – mauretañski i neoromañski. Do
najciekawszych i oryginalnych budowli sakralnych tego okresu nale¿¹ bo¿nice drewniane. Pomiêdzy XVII a XIX stuleciem
zosta³o wzniesionych oko³o kilkudziesiêciu tego typu budowli, g³ównie na ziemiach litewskich, Podlasiu i Mazowszu 6 .
Zagadnienie oryginalnoœci i niezale¿noœci
artystycznej sztuki polskich ¯ydów budzi
wiele kontrowersji poprzez fakt, ¿e wiêkszoœæ synagog wznoszonych by³o przez
chrzeœcijañskich architektów, którzy stosowali bogat¹ sztukateriê polsk¹ i korzystali z polskich warsztatów kamieniarskich.
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¯ydzi odpowiedzialni byli za wystrój liturgiczny oraz za przedmioty kultu. Zwi¹zane to by³o z uprawianiem przez nich z³otnictwa, ludwisarstwa i hafciarstwa. Wœród
œredniowiecznych osadników do Polski
wielu by³o ¯ydów, którzy mieli du¿y wp³yw
na rozwój artystycznej wyobraŸni ówczesnej Europy, kontynentu ubogiego, niszczonego przez wojny i choroby. Ich wyobra¿enia o piêknie wynika³y z ogólnego,
na wskroœ religijnego pogl¹du na œwiat.
Jedynie koœció³, który jest miejscem objawienia sakrum, powinien byæ piêkny. Ciekawe jest to, ¿e, mimo i¿ otaczanie siê piêknem i przepychem oznacza³o wysoki status materialny, którym szczycili siê Niemcy, W³osi czy Flamandowie nie wp³yn¹³ na
dosyæ bogatych ¯ydów, którzy gardzili „innowiercami”(co niekoniecznie zawsze
by³o przestrzegane, spotykano ¯ydów którzy stroili siê jak wszyscy mieszczanie, mimo
licznych zakazów, usankcjonowanych powag¹ monarchów i tak np. w drugim statucie Litewskim z 1556 napisano: „¯ydzi w
kosztownych szatach z ³añcuchami z³otymi, sami i ich ¿ony, w z³ocie, srebrze chodziæ, tak¿e srebra na pasach i kordach
nosiæ nie maj¹”). W zwi¹zku z tym synagoga nie mog³a byæ wy¿sza ni¿ miejscowy
koœció³, ubiór winien byæ skromniejszy –
najlepiej z jak¹œ ³at¹ naszyt¹ na ubraniu.
W Polsce taki „znak hañby”, siê nie przyj¹³
mimo nalegañ kleru i wniosku szlachty na
sejmie w Piotrkowie (1538). Pocz¹tkowo
¯ydzi mieszkali oddzielnie w tzw. kwarta³ach. Po 1608 roku powsta³o pierwsze
miasto ¿ydowskie na krakowskim Kazimierzu, w tym samym czasie odciê³y swoje granice od polskich miast ¿ydowskie dzielnice w Lesznie, Lublinie, Wilnie i Poznaniu.
Trzeba jeszcze jednak powróciæ do
ubioru, jak ju¿ wspomniano wy¿ej mia³ byæ
on skromny, ale tak naprawdê nie odró¿nia³ siê po czasie od ubioru przeciêtnego
mieszkañca. W notatkach historycznych
spotkaæ mo¿na tak¹ oto wypowiedŸ Hirsza
Kejdanowera z XVI wieku, który ubolewa³
nad upadkiem obyczajów wœród ¯ydów.
Pisarz ten zanotowa³: „i widzia³em kobiety
ubieraj¹ce siê wyzywaj¹co, wcale nie jak
¯ydówki, trudno dziœ na ulicy odró¿niæ
¯ydówkê od szlachcianki czy mieszczki.
Chodz¹ one ulicami z wyci¹gniêt¹ szyj¹ i
obna¿onymi piersiami oraz z innem bezeceñstwem”. Po czasie w ubiorze mêskim
zacz¹³ dominowaæ kolor czarny.
Tak naprawdê to strój ¯yda odró¿nia³
siê zdecydowanie podczas modlitwy. Filakterie – skórzane pude³eczka z wersetami
Biblii, który by³ przywi¹zywany rzemieniami do górnego przedramienia, ta³es – bia³y szal modlitewny czarne pasy z frêdzlami. Kiedy popatrzymy na obrazy np. Aleksandra Gierymskiego, ¯yda odnajdziemy
bez problemu po d³ugiej brodzie i specjalnym nakryciu g³owy, chocia¿ i tak coraz wiêcej z nich ubiera³o siê ju¿ po „eu-
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ropejsku”. O powszechn¹ reformê stroju
zabiegali zarówno Polacy jak i ¿ydowscy
postêpowcy. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego nakaza³a co nastêpuje:
„nie wolno jest starozakonnym nosiæ ubioru ¿ydowskiego, jak za op³at¹”. Nale¿y
zwróciæ uwagê na okreœlenie „ubiór starozakonny”. Otó¿ pisz¹c o stroju mêskim
Komisja mia³a na myœli: jedwabne, prunelowe itp. d³ugie kapoty, pasy na biodrach,
czapki futrzane, tak zwane krymki i jarmu³ki, tudzie¿ inne bez daszków, wy³¹cznie
¿ydowskiego kroju, spodnie, krótkie trzewiki, zapuszczanie bród i pejsów. Je¿eli chodzi o kobiety to do tej kategorii nale¿y zaliczyæ: turbany, bindy, suknie kroju ¿ydowskiego, pantofle kroju ¿ydowskiego.
Tradycyjna kultura zmienia³a siê od
czasów staro¿ytnych na skutek obyczajów,
mody oraz warunków spo³eczno-ekonomiczych. ¯ydzi osiedlali siê w wielu zak¹tkach globu, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e do
zasadniczego i niezmiennego elementu
wyznaczaj¹cego rytm ¿ycia spo³ecznoœci
¿ydowskiej by³a i jest rodzina. Uwa¿a siê j¹
za ostoje tradycji i kultury.
W ¿yciu mê¿czyzny najwa¿niejsze momenty to: obrzezanie w ósmym dniu po
narodzinach, bar micwa po osi¹gniêciu
trzynastego roku ¿ycia(uroczyste przyjêcie do grona doros³ych, zwykle obchodzone w synagodze), œlub i skromny pogrzeb.
¯ycie kobiet by³o uzale¿nione od cyklu
rozwoju mê¿czyzn, ¿y³y w ich cieniu, zajmowa³y siê domem i opiek¹ nad dzieæmi i
w znikomym stopniu uczestniczy³y w religijnych rytua³ach w synagodze. Ich wartoœæ by³a jednak du¿a z moralnego punktu widzenia. Bez nich trudno by³oby autentycznie cieszyæ siê z szabasu. Od kobiet te¿ zale¿a³o utrzymanie regu³ alimentacyjnych tzn. – koszeru. Do jego najwa¿niejszych zasad nale¿a³ nakaz spo¿ywania
wy³¹cznie miêsa zwierz¹t prze¿uwaj¹cych,
o rozszczepionych kopytach, niektórych
ptaków, ryb maj¹cych p³etwy i ³uski a tak¿e zakaz przygotowywania i spo¿ywania
razem potraw mlecznych i miêsnych. Mo¿na jednak spotkaæ siê z opini¹, ¿e w zasadzie wszystko mog³o byæ koszerne – nawet wódka – byle tylko uprawniony œwi¹tobliwy rabin wystawi³ stosowny certyfikat.
Kobiecym karnawa³em by³ moment
po³ogu, trwaj¹cy a¿ do czasu uroczystego
obrzezania. Je¿eli urodzi³a siê dziewczynka moment nadania jej imienia nie by³ ju¿
tak uroczysty. Przy ³ó¿ku po³o¿nicy czuwa³y gromady krewnych i przyjació³, pielêgnowali kobietê, opiekowali siê ni¹ i
chronili przed atakiem z³ych duchów,
zw³aszcza czarownicy Lilit, wed³ug kaba³y
pierwszej ¿ony Adama, która zbuntowa³a
siê przeciw Bogu i zosta³a towarzyszk¹
Samuela – pana z³ych mocy. Opiekunki
modli³y siê ¿arliwie, co jednak nie przeszkadza³o im w graniu w karty, koœci i przeszukiwaniu spi¿arni gospodarzy.
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Nie lada problemem by³o wydanie za
m¹¿ córki, zw³aszcza, gdy nie mia³a posagu. Najczêœciej korzystano z us³ug szadchena (swata). Jego zadaniem by³o znalezienie m³odzieñca bogobojnego, który zyska³by przychylnoœæ rodziców dziewczyny.
Jego us³ugi by³y drogie, nawet 2% posagu. Sieroty i biedne dziewczyny mog³y liczyæ na pomoc gminy ¿ydowskiej. Gminne komisje kontrolowa³y te¿ opiekunów
sierot. Kontrakty ma³¿eñskie zawi¹zywano czêsto podczas jarmarków, np. s³ynnych jarmarków w Jaros³awiu7 . Wesela wyprawiano z mo¿liwym przepychem, na krakowskim Kazimierzu najbogatsi zapraszali nawet 75 par goœci. Taka uroczystoœæ
kosztowa³a doœæ sporo, trzeba by³o op³aciæ rabina, szkolnika i szamesa(stró¿a synagogi). Zaœlubiny umilali badcheni (ludowi œpiewacy) i marszelnicy (weso³kowie), przygrywa³a zazwyczaj ¿ydowska kapela.
Z przekazów czytamy, ¿e ¯ydzi ¿enili
swoje dzieci dosyæ m³odo. Zgoda pociech
nie by³a konieczna. Zwyczaj nakazywa³ rodzicom panny m³odej opiekowaæ siê m³odymi ma³¿onkami. Dziêki temu m³ody ziêæ
móg³ zaj¹æ siê studiami talmudycznymi.
Ciekawe te¿ u ¯ydów s¹ ich zwyczaje weselne. Pod aksamitnym, rozpiêtym na czterech dr¹¿kach baldachimem narzeczony
oczekuje oblubienicy. Widzia³ j¹ zaledwie
przez chwilê bez welonu, teraz rodzice
przyprowadzaj¹ j¹, skromnie zas³oniêt¹.
Tanecznym krokiem obejdzie go siedem
razy. Potem rabin pob³ogos³awi kielich
wina, wrêczy go rodzicom narzeczonych,
ci zaœ podadz¹ dzieciom. Po na³o¿eniu obr¹czek i odczytaniu ketchupy, spe³ni¹ drugi kielich wina który pan m³ody jeœli mu
szczêœcie dopisze, st³ucze za jednym razem. Wszyscy wspomn¹ wówczas zburzenie Jerozolimy, a on uniknie miana pantoflarza. Po krótkiej chwili sam na sam
(Jichud) m³odzi otworz¹ przyjêcie weselne. Naturalnie u ¯ydów ortodoksyjnych
mê¿czyŸni i kobiety bêd¹ siê bawiæ oddzielnie, w dwóch koñcach izby8 .
Do dzisiejszych czasów nie zachowa³o
siê zbyt du¿o przedmiotów u¿ytku codziennego. Te które pozosta³y najczêœciej
zwi¹zane s¹ ze zwyczajem szabasowym. Nakaz œwiêtowania siódmego dnia – od pi¹tku wieczór do sobotniego popo³udnia –
na pami¹tkê boskiego wypoczynku po zakoñczeniu dzie³a stworzenia nakazuje
czwarte przykazanie Dekalogu. W³aœnie
to œwiêto przypomina o najweselszych
chwilach w dziejach narodu; przymierzu
Boga z Izraelem oraz wyprowadzenia
¯ydów przez Moj¿esza z Egiptu. Tora kategorycznie zakazuje w tym czasie rozpalaæ ogieñ, handlowaæ, podró¿owaæ oraz
nosiæ ciê¿ary. Talmud rozszerzy³ t¹ listê o
oko³o 40 czynnoœci ca³kowicie zabronionych i niewskazanych. Najdokuczliwszy jest
zakaz ostatni „przenoszenie ciê¿arów ob-
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szaru prywatnego w miejsce publiczne i z
powrotem”
Szabas czci siê w domu – kobieta (gospodyni) zapala œwiece i wyg³asza nad nimi
b³ogos³awieñstwo (Pochwalonyœ Ty, wiekuisty Bo¿e nasz, Królu Wszechœwiata, który uœwiêci³eœ nas przykazaniami Swoimi
i przykaza³eœ nam zapaliæ œwiat³a sobotnie”), oraz w synagodze, gdzie mê¿czyŸni
œpiewaj¹ „Pieœñ nad pieœniami”. Po powrocie ze œwi¹tyni ojciec (gospodarz) odmawia kidusz, czyli b³ogos³awieñstwo nad
pe³nym kielichem wina, z którego nastêpnie ka¿dy z mieszkañców wypije ³yk, po
czym pob³ogos³awi chleb i rozpoczyna wieczerzê. Talmud pisze, ¿e podczas wielkiej
uczty po przyjœciu Mesjasza podane zostanie wino przechowywane od pocz¹tku
œwiata. Podczas posi³ku czêsto robi siê
przerwy na recytacje niektórych fragmentów Pisma, œpiewa siê te¿ psalmy. Ca³e œwiêto koñczy b³ogos³awieñstwo nad œwiat³em,
winem i wonnymi zio³ami – jest to obrzêd
zwany hawdala (oddzielenie). Po nim zaczyna siê czas powszedni. Szabas jak widaæ jest œwiêtem rodzinnym, choæ mê¿czyŸni wiele czasu spêdzaj¹ w bo¿nicy. Dozwolone jest czytanie, tote¿ pobo¿ne
¯ydówki œledz¹ poœwiêcone na ten czas
fragment Pisma Œwiêtego.
Ci¹g dalszy nast¹pi
Micha³ Ziêzio
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HISTORIA CYWILIZACJI ¯YDOWSKIEJ, Aut. Lavinia Cohn-Sherbok
ŒLADAMI ¯YDÓW POLSKICH, Wyd.
PASCAL
HISTORIA… str.4
HOLOCAUST wg ksi¹¿ki ŒLADAMI
¯YDÓW POLSKICH; zaplanowane i
zorganizowane ludobójstwo ¯ydów
podczas II wojny œwiatowej zrealizowane przez organa pañstwowe ówczesnych Niemiec. Wyró¿nia siê zazwyczaj
nastêpuj¹ce etapy Zag³ady 1.realizacja
ustaw norymberskich – od IX 1935r.
pozbawianie ¯ydów praw obywatelskich, grabie¿ mienia, niszczenie przeciwników politycznych 2. polityka wyniszczania – od X 1939 deportacje i grupowanie ¯ydów w gettach 3. ostateczne rozwi¹zanie – od I 1942 fizyczna likwidacja w gettach i obozach zag³ady
Zwana tak¿e „Tarcz¹ Dawida” (Maren
Dawid); CZ£OWIEK I RELIGIE aut. M.
Zieliñski wy. ASTRUM, Wroc³aw 2000
s.115
¯ydzi, aut. A. ¯bikowski, wyd. „Dolnoœl¹skie” Wroc³aw 1997
Œladami ¯ydów polskich aut. A. Dylewski, wyd. Pascal
¯ydzi aut. A. ¯bikowski wyd. Dolnoœl¹skie
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Tewje Mleczarz-m¹¿, ojciec, s¹siad, cz³owiek, ¯yd. Te role powierzy³a Panu Maciejowi Ferlakowi re¿yserka spektaklu „Skrzypek na dachu.”. Wykreowana postaæ ujmuje prostot¹, dobrotliwoœci¹ i w³asnym rozumieniem œwiata. Niemal natychmiast zyskuje sympatiê wœród publicznoœci. Dynowska
widownia mia³a okazjê podziwiaæ Pana Macieja ju¿ miesi¹c wczeœniej w teatralnej opowieœci re¿yserowanej przez Pana Marka Pysia „…a diab³u ogarek”. W scenariuszu opartym na opowiadaniu Wies³awa Dymnego
„Oskar¿ony” znalaz³y siê niezliczone przygody dwóch Œl¹zaków, którzy dezerteruj¹
z armii niemieckiej i próbuj¹ dotrzeæ do
Polski..Ich udzia³em staj¹ siê œmieszne wydarzenia, które dowodz¹ niezbicie, ¿e szczêœliwe zakoñczenie wojny sta³o siê faktem tylko dziêki nim. Pan Maciej ma ju¿ od dawna
swoje miejsce w historii polskiej kinematografii. „Gry uliczne“, „Wszystkie pieni¹dze
œwiata “, „WiedŸmin”, „PitBull ” , „Dublerzy” – to tylko niektóre tytu³y filmów z jego
udzia³em. Zagra³ wiele ról goœcinnie na planach znanych seriali; „Kryminalni”, „Na
dobre i na z³e”, „Œwiêta wojna” oraz „13 Posterunek 2”. Nieprzerwanie trwa jego przygoda z teatrem, który pozna³ go nie tylko
jako aktora. Artyœci katowickiego Teatru
Korez zawdziêczaj¹ mu re¿yseriê utworów
A. Czechowa „NiedŸwiedŸ.Oœwiadczyny”.
Pokus¹ do wypróbowania re¿yserskiej kreatywnoœci sta³ siê „Mecz” Barriego Keeffe‘a, zaœ „Konopielka” w wykonaniu Teatru
Korez pod re¿ysersk¹ opiek¹ Pana Macieja
wprawi³a w zachwyt nawet najbardziej wybrednych widzów. Miar¹ sukcesu jest z pewnoœci¹ przyznana nagroda - „Z³ota Maska ”.
Miesiêczny pobyt w Dynowie utwierdzi³
Pana Macieja w przekonaniu, ¿e to niezwyk³e miejsce. Owa niezwyk³oœæ tkwi w tutejszych mieszkañcach, którym udaje siê zachowaæ godn¹ podziwu bezinteresownoœæ
i spontanicznoœæ.
Ewa Hadam
Fot. Piotr Pyrcz
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nadziejê,¿e za rok znowu spotkamy siê w takim gronie i rozpoczniemy pracê nad kolejnym widowiskiem teatralnym.
Ma³gorzata Bujdasz
23 lipca o godz. 20 30 na stacji
PKP odby³a siê premiera spektaklu pt. „Skrzypek na dachu”,
przygotowanego przez nieformaln¹ grupê De-Novo, mieszkañców Dynowa, studentów Akademii Teatralnej w Bia³ymstoku.
Realizacja tego przedstawienia trwa³a
3 tygodnie. Pracowa³a
nad ni¹ ponad 50 osobowa ekipa. Codziennie odbywa³y siê warsztaty taneczne, wokalne, aktorskie. Podczas warsztatu taKilkanaœcie ostatnich dni spêdzonych
na próbach do spektaklu „Skrzypek na
dachu” by³o ciekaw¹ przygod¹.Pocz¹tki zawsze s¹ trudne, dlatego na pierwszych próbach wszystko nam siê myli³o. Pierwsze lekcje œpiewu by³y zabaw¹, lecz póŸniej zaczê³a siê ciê¿ka praca. Jestem pe³na podziwu
dla Madzi Czajkowskiej, która wk³ada³a
ca³e serce w doskonalenie naszego œpiewu.
T³umaczy³a nam, co robiæ, aby œpiewa³o
nam siê lepiej i tak, aby nie zdzieraæ sobie
garde³. Nauczy³a nas rejestru piersiowego
i g³owowego, dziêki czemu mogliœmy œpiewaæ wy¿sze dŸwiêki. Nied³ugo póŸniej zaczê³y siê próby tañca. Myœla³yœmy,¿e nie
podo³amy temu wyzwaniu, jednak powoli
opanowa³yœmy kroki. Wkrótce taniec by³
ju¿ tylko zabaw¹. Nawet nie obejrza³yœmy
siê, gdy zaczê³y siê próby ca³oœci. W ostatnim tygodniu przygotowañ atmosfera by³a
napiêta. Wszyscy odliczali godziny do premiery. Coraz bardziej zaczê³a dokuczaæ
nam trema, z któr¹ ka¿dy radzi³ sobie na
swój sposób.
Uwa¿am, ¿e aktorstwo to ciekawy, ale
jednoczeœnie trudny zawód. Dziêki warsztatom mog³am siê o nim trochê dowiedzieæ, teraz bêdzie mi brakowaæ tych codziennych prób i zawieruchy, dlatego mam

necznego prowadzonego przez pani¹ Lailê Arifubine, Kamilê Puci³awsk¹, Ma³gorzatê Linkiewicz, nauczyliœmy siê tañca
¿ydowskiego i rosyjskiego. Warsztat wokalny prowadzony przez pana Antoniego D¿u³ê i Magdalenê Czajkowsk¹ przygotowa³ nas
do œpiewania piosenek wykorzystanych w
przedstawieniu. Warsztatem aktorskim, jak
i scenografi¹, zajmowa³a siê Ewa WoŸniak,
która pomog³a nam znaleŸæ siê na scenie.
Nad wszystkim czuwa³a pani re¿yser Magdalena Miklasz.
Praca nad takim widowiskiem jest zabaw¹, ale równie¿ ciê¿k¹ prac¹. Zawodowi
aktorzy pomagali nam wczuæ siê w role,

które zosta³y nam przydzielone. Warto by³o
braæ udzia³ w tym spektaklu, du¿o siê nauczy³am, pozna³am wielu ciekawych ludzi,
spêdzi³am mi³o czas na przygotowaniach.
Chcia³am podziêkowaæ pani re¿yser oraz
wszystkim, którzy pracowali przy realizacji
przedstawienia.
Joanna Potoczna
Jest 23 lipca. Zbli¿a siê pó³noc. Wielkie emocje ju¿ opad³y;
spektakl, nad którym pracowaliœmy trzy tygodnie, zakoñczy³ siê
sukcesem. Teraz towarzyszy nam
nie tylko ogromna radoœæ, ale
tak¿e smutek, ¿e to ju¿ koniec.
Koniec tego, co oficjalnie rozpoczê³o siê 1 lipca. Siadamy przy
ognisku. Przywo³ujemy nasze
wspomnienia z przygotowañ.
Pocz¹tkowo zapoznawaliœmy
siê ze scenariuszem spektaklu a
tak¿e nawzajem. Z ka¿dym rokiem jest nas coraz wiêcej, bo ciekawie
prowadzone warsztaty gromadz¹ ca³¹ rzeszê dynowskiej m³odzie¿y. Pierwsze próby
by³y po to, by nas „rozkrêciæ”. Obfitowa³y
w æwiczenia, które mia³y nam w przysz³oœci pomóc w czasie lekcji œpiewu i tañca.
Niezapomniane s¹ piosenki, których wtedy nauczy³a nas nasza niezast¹piona Zielona, czyli Ewa WoŸniak. Œpiewaæ uczy³a
nas Magdalena Czajkowska, która zachêci³a nas do odwa¿nego wydobywania
dŸwiêków. Nieoceniony okaza³ siê tak¿e
p. Antoni D¿u³a , który przej¹³ rolê nie
tylko akompaniatora. Tañczy³yœmy
z Kamil¹ Puci³awsk¹, która niestety musia³a wyjechaæ i zast¹pi³a j¹ Gosia Linkiewicz, Ju¿ na pocz¹tku spotkaliœmy siê
z pani¹ Lajl¹-tancerk¹ profesjonalistk¹,
która pokaza³a nam g³ówne kroki do naszych tañców. Od tej pory, co jakiœ czas
pani Lajla odwiedza³a nas i ogl¹da³a efekty naszej pracy,wprowadzaj¹c ewentualne
zmiany. Kiedy stworzyliœmy ju¿ swój uk³ad,
mogliœmy chodziæ na próby na stacjê PKP.
Bywa³o ciê¿ko, zw³aszcza ¿e s³oñce nie
szczêdzi³o swoich si³. Nad nasz¹ zwariowan¹ gromadk¹ pieczê trzyma³a Karolina
B¹baœ, której powinnyœmy podziêkowaæ
za cierpliwoœæ i opiekuñczoœæ wobec nas.
Najciekawsze, ale i najd³u¿sze próby roz-
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poczê³y siê 17 lipca, gdy¿ ³¹czy³y wszystkie
w¹tki spektaklu. Pó³ godziny przed próbami gromadziliœmy siê na tzw. „rozœpiewkê”. Nie muszê chyba t³umaczyæ, jak wspania³¹ zabaw¹ by³o dla nas spotykanie siê
na stacji, rozmowa z ciekawymi-zazwyczaj
- starszymi ludŸmi, wspólne ¿arty, œpiew,
spacery wzd³u¿ Sanu i powa¿ne rozmowy
o naszej egzystencji.

DYNOWINKA
Ognisko zaczê³o gasn¹æ i dopiero teraz wszyscy rozchodz¹ siê do domów. Ktoœ
rzuca na po¿egnanie, ¿eby przyjœæ po po³udniu posprz¹taæ stacjê, a przy okazji siê
po¿egnaæ. Spuszczamy g³owê i wtedy dociera do nas, ¿e to ju¿ koniec… Zawsze
jednak wiemy,¿e spotkamy siê za rok. ¯e
s¹ ludzie pe³ni zapa³u i pasji, którzy znowu nas tu zjednocz¹. Mo¿e szybciej ni¿ za
rok. Kto wie?
Korzystaj¹c z okazji chcia³abym podziêkowaæ wszystkim, którzy w³¹czyli nas we
wspóln¹, aktorsk¹ przygodê.Na szczególn¹
wdziêcznoœæ zas³u¿y³a Magda Miklasz ,poniewa¿ jej kreatywnoœæ i upór da³y pocz¹tek, przebieg i szczêœliwe zakoñczenie spektaklu plenerowego.
Sabina Hadam
Realizacja projektu: Ewa WoŸniak –
scenografia i kostiumy, Laila Arifubina,
Marta Bury, Antoni D¿u³a, Jerzy Chudzikiewicz, Wies³aw Hadam, ¯aneta Ma³kow-
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ska, Agnieszka Karnas, Justyna Pinczer,
Marek Pyœ, Janusz Miklasz, Ewa Sikora, Mateusz Mikoœ, Dominik Piejko, Ania Karnas, Maciej Ferlak, Wojciech Tarnawski,
Daniel Maziarz, Adam Frankiewicz, Sabina Hadam, Joanna Potoczna, Monika
Mikoœ, Dagmara Choma, Iwona Prokop,
Monika D¿u³a, Agata Banaœ, Gosia Karnas, Ewa Radosz, Ma³gorzata Bujdasz,
Ania Pyœ, Kamila Wêgrzyn, Maciej Wasieñczak, Piotr D¿u³a, Diaria Szwed, Agata
Krzemieñ, Józef Drabik, Krzysztof Bitdorf, Magdalena Czajkowska, Zbigniew
Duda, Agnieszka Makowska, Kamila Puci³awska, Basia Ferlak, Michalina Kostecka,
Karolina B¹baœ, Ma³gorzata Linkiewicz,
Stanis³aw Karnas, Agata Biziuk, Piotr Domalewski, Ania Nowicka, Marta Guœniowska, W³odzimierz Pawelec, Sara Chudzikiewicz, Agatka Zubilewicz, S³awek Siekaniec, Karolek Siekaniec, Maciek Szajnik,
Marcinek Szajnik, Agnieszka Zubilewicz
oraz zespó³ muzyczny Membra Solo.
Fot. Piotr Pyrcz

Autorka zaproszenia: Barbara Ferlak

P O D Z I Ê K O WA N I A
Nieformalna Grupa De- Novo chcia³¹ t¹ drog¹ z ca³ego serca podziêkowaæ miastu Dynów za pomoc w realizacji spektaklu „Skrzypek na
dachu”. Jesteœmy szczególnie wdziêczni:
- Urzêdowi Marsza³kowskiemu Województwa Podkarpackiego
- Panu Andrzejowi Stankiewiczowi i Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego-Towarzystwu Przyjació³ Dynowa
- Urzêdowi Miasta Dynów
- Urzêdowi Gminy Dynów
- Miejskiemu Oœrodkowi Kultury i Rekreacji, a szczególnie
Panu J.Chudzikiewiczowi
- Panu T.Nalepie z Domu Pogodnej Staroœci
- Panu J.Nosalowi i Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska
- Pani E.Czy¿owskiej i Spó³dzielni Inwalidów w Dynowie
- Pañstwu Bielcom z firmy Bewa-Hurt Detal w Dynowie
- Panu F.Szajnikowi z firmy SanSport
- Panu T.Œwiêsowi ze Szko³y Podstawowej nr 1
- Panu Z.Poñczosze z Hoteliku „Ober¿a”
- Firmie Pana K. Miœniakiewicza
- Panu Z.Pirogowi
- Panu J. Gancarzowi i Panu A. Szczepañskiemu z firmy Exdom
- Panu W. ¯elaznemu
- Pani M. Biernasz z Przedszkola w Dynowie
- Panu J. Derdzie
- Panu W. Po¿uczkowi
- Panu K. Szczepañskiemu ze sklepu „Klezmer” w Rzeszowie
- mieszkañcom domów przy stacji kolejowej za pomoc, cier
pliwoœæ, wyrozumia³oœæ
- wszystkim mieszkañcom Dynowa i okolic za okazane serce i pomoc.
Nieformalna Grupa De- Novo

S P R O S T O W A N I E
Przed premier¹ spektaklu Skrzypek na dachu” ukaza³y siê plakaty sugeruj¹ce, ¿e nasze przedsiêwziêcie jest czêœci¹ projektu
„O B³êkitn¹ Wstêgê Sanu” finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej z Funduszu Ma³ych Projektów Euroregionalnych Narodowego Programu dla Polski Phare 2003.
Chcemy wyjaœniæ, i¿ nie otrzymaliœmy ¿adnych funduszy z tego projektu i nie mamy z nim nic wspólnego.
Pieni¹dze w kwocie 2000 z³ otrzymaliœmy z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego na realizacjê projektu
grupy De - Novo, który obejmowa³ warsztaty artystyczne i spektakl „Skrzypek na dachu”.
Nieformalna Grupa De - Novo
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Z punktu widzenia Unii Europejskiej najpowa¿niejszym problemem by³o przyznanie obywatelom naszego kraju prawa do
swobodnego osiedlania siê i podejmowania pracy na obszarze 15stki. Obywatelom Unii wydawa³o siê, ¿e wraz z przyjêciem Polski
wzroœnie i tak ju¿ du¿e bezrobocie (w przypadku Unii by³o to
oko³o 10,5 % w 2000 roku). Wiele krajów jak np. Austria stawia³a
warunki wprowadzenia okresów przejœciowych w tym wzglêdzie.
Drugim istotnym problemem by³o w³¹czenie polskiego rolnictwa do wspólnej polityki rolnej UE. Czêœæ pañstw uwa¿a³o, ¿e
polscy rolnicy przynajmniej na okres 5-7
lat nie powinni otrzymywaæ od UE tzw.
op³at bezpoœrednich, wyp³acanych niezale¿nie od wielkoœci produkcji.
Z drugiej strony UE by³a gotowa dop³acaæ polskim rolnikom jedynie do z góry
okreœlonej wielkoœci ich produkcji, jak te¿
do okreœlonej wielkoœci ich eksportu, co
budzi³o silny opór rolników z Unii Europejskiej. Straciliby oni wówczas oko³o 10%
subwencji otrzymanych od UE. W rezultacie w marcu 1999 roku Rada Europejska
postanowi³a, ¿e w ci¹gu pierwszych 5 lat
cz³onkostwa w UE, polskie rolnictwo otrzyma zaledwie 6,5 mld
euro, w tym poszczególnych latach: 0,9, 1,1, 1,3, 1,5, 1,7 mld euro.
Kolejnym wa¿nym problemem sta³o siê finansowanie bud¿etu
UE przez Polskê. Unia Europejska za³o¿y³a, ¿e sk³adka naszego
kraju powinna wynosiæ ju¿ od pocz¹tku 100%. Polska natomiast
chcia³a, by w ci¹gu kilku lat dochodzi³a ona do tej wysokoœci
w obawie, ¿e w innym przypadku stanie siê p³atnikiem netto.
Nie mniej pal¹c¹ spraw¹ sta³o siê wypuszczanie kutrów rybackich z pañstw UE na polskie ³owiska na Ba³tyku oraz wpuszczanie
do kraju ciê¿arówek z pañstw UE o nacisku 11,5 tony na os z
chwil¹ wejœcia Polski do UE.
Wreszcie istotnymi dla Unii by³y problemy przestrzegania
norm sanitarnych, które dotyczy³y przedsiêbiorstw, produkuj¹cych wyroby spo¿ywcze oraz samych produktów, gdy chodzi³o o
ich eksport do krajów 15-tki.
Z punktu widzenia Warszawy najistotniejszym problemem w negocjacjach by³o
rolnictwo. Po pierwsze istnia³a wœród wiêkszoœci rolników obawa, i¿ w zwi¹zku z zacofaniem polskiego rolnictwa utrac¹ oni
mo¿liwoœæ zbytu towarów rolnych nie tylko w UE ale równie¿ w Polsce, ponadto
z rolnictwem zwi¹zane by³o ponad
20%ogó³u mieszkañców Polski.
W Polsce 2001r. by³o: 2,030 mln indywidualnych gospodarstw rolnych, 2,5 tysi¹ca spó³dzielni produkcji rolniczej, 1,5
tysi¹ca pañstwowych gospodarstw rolnych
. Œrednia powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych w 2000 roku wynosi³a 8,7 ha, jednak a¿ 55,2%
wszystkich gospodarstw rolnych mia³a powierzchnie do 5 ha,
w tym 22,6% do 2 ha. Tymczasem œrednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w UE wynosi³a 32,1 ha1 .
Na Polskiej wsi w roku 2001 by³o zarejestrowanych oko³o
1 miliona bezrobotnych, zaœ tzw. ukryte bezrobocie wynosi³o oko³o 700 tysiêcy osób. Poniewa¿ z rolnictwem w 2002 roku zwi¹zanych by³o a¿ 11,6 miliona obywateli (29% ogó³u ludnoœci) oraz
z powodu doœæ silnego nacisku lobby rolniczego polski rz¹d
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w sposób szczególny musia³ zabiegaæ o mo¿liwie najpe³niejsze zabezpieczenie interesów naszego rolnictwa. Chodzi³o tu przede
wszystkim o zapewnienie dop³at bezpoœrednich i d³ugich okresów
przejœciowych w zakresie dostosowania siê gospodarstw i przedsiêbiorstw, produkuj¹cych produkty spo¿ywcze, do norm sanitarnych i fitosanitarnych UE.
Kolejne trudnoœci polscy negocjatorzy napotkali w zwi¹zku
z problemem swobodnego przep³ywu si³y roboczej. Polska chcia³a, aby by³ on ju¿ mo¿liwy od pocz¹tku naszej akcesji z Uni¹ Europejsk¹.
Trzecim dra¿liwym dla Polski problemem sta³a siê sprawa
bud¿etu. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em Polska chcia³a , by z
chwil¹ wejœcia do UE nie p³aciæ od razu ca³ej sk³adki, ale dochodziæ do niej stopniowo ci¹gu kilku lat.
W tym czasie polska opinia publiczna na temat wejœcia Polski
do UE mia³a nastêpuj¹ce zdanie2 :

Ciekawie tez kszta³towa³a siê postawa polskich elit politycznych w odniesieniu do zabiegania przez Polskê okresów przejœciowych. Pocz¹tkowo politycy (po za politykami skrajnej prawicy
i lewicy) uwa¿ali, ze Polska powinna wejœæ do UE bez ¿adnych
okresów przejœciowych. Uwa¿ano zatem, ¿e Polska powinna przej¹æ pe³niê praw i obowi¹zków cz³onkowskich ju¿ z chwil¹ wejœcia
do UE
W miarê zbli¿ania siê terminu podjêcia negocjacji z UE i ju¿
w trakcie poszczególnych g³osowañ poczêli dochodziæ do wniosku, ¿e nale¿y wynegocjowaæ z UE okresy przejœciowe. Ostatecznie Polska wyst¹pi³a o okresy przejœciowe w 11 obszarach negocjacyjnych (najwiêcej w obszarach: œrodowisko – 14, rolnictwo – 10,
podatki – 7)3 .
Polska scena polityczna na temat integracji kraju z UE mia³a
nastêpuj¹ce zdanie4 :

W dniach 23-24 marca 2001 roku podczas posiedzenia Rady
Europejskiej w Sztokholmie, przywódcy pañstw cz³onkowskich
podjêli decyzje o objêciu pañstw kandyduj¹cych realizacj¹ strategii lizboñskiej. Strategia lizboñska przyjêta przez Uniê Europejsk¹
w marcu 2000 obejmuje dzia³ania w dziedzinie polityki gospodarczej, spo³ecznej i zatrudnienia w pañstwach UE na rzecz realizacji
celu, jakim jest przekszta³cenie, do 2010 roku, gospodarki unijnej
w najbardziej konkurencyjna gospodarkê na œwiecie. Niezwykle
wa¿ne dla wszystkich krajów aspiruj¹cych o cz³onkostwo w UE
by³o spotkanie Rady Europejskiej, które odby³o siê w Goteborgu

Nr 7-8/130-131

DYNOWINKA

w dniach 15-16 czerwca 2001 roku. Na tym posiedzeniu przywódcy pañstw UE potwierdzili, ¿e proces rozszerzania jest nieodwracalny. Wskazano na to, ¿e pod warunkiem utrzymania
postêpu w spe³nianiu kryteriów cz³onkostwa, do koñca 2002 roku
powinno dojœæ do zakoñczenia procesu negocjacji z pañstwami,
które bêd¹ gotowe. Podkreœlono równie¿, ze celem UE jest, aby
pañstwa te – ju¿ jako cz³onkowie – wziêli udzia³ w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
Gdy popatrzymy na to co dziœ dzieje siê na polskiej scenie
politycznej mo¿na wrêcz uznaæ za „cudowny” fakt, który nast¹pi³ 22 sierpnia 2001 roku. W tym w³aœnie dniu zosta³ podpisany
Pakt na Rzecz Integracji, którego sygnatariuszami byli przywódcy czterech partii politycznych: Jerzy Buzek z Akcji Wyborczej
Solidarnoœæ, Bronis³aw Geremek z Unii Wolnoœci, Leszek Miller
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Maciej P³a¿yñski z Platformy Obywatelskiej.
2 listopada 2001 Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej, „zosta³a mianowana Danuta Hûbner, która by³a sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za ca³oœæ zagadnieñ zwi¹zanych z integracja europejsk¹.
11 dni póŸniej Komisja Europejska opublikowa³a czwart¹
serie Raportów Okresowych na temat postêpów krajów kandyduj¹cych na drodze do cz³onkostwa w UE oraz Dokumentu Strategicznego (Strategy Paper), który przedstawia³ perspektywy dalszego postêpu procesu rozszerzenia. Ciekawie Raport wypowiedzia³ siê na temat Polski, której przyzna³ pozytywn¹ opiniê stanu
jej przygotowañ do cz³onkostwa w UE. Zdanie Komisji Europejskiej spe³nia³o polityczne kryteria cz³onkostwa. Wysoko zw³aszcza oceniono znaczny postêp polskich dzia³añ legislacyjnych.
Jedyne uwagi dotyczy³y tego, aby bardziej aktywnie dzia³aæ na
rzecz wdra¿ania i egzekwowania przyjmowanych przepisów prawnych w takich dziedzinach jak rolnictwo, transport i ochrona
œrodowiska. Podkreœlono tez, ¿e Polska posiada funkcjonalna
gospodarkê rynkow¹.
W zwi¹zku z nowymi wyborami i utworzeniem rz¹du w oparciu o koalicje SLD-UP pierwsze posiedzenie Komitetu Integracji
Europejskiej z przewodnicz¹cym Premierem Leszkiem Millerem
odby³o siê 14 listopada 2001 roku. Dzieñ póŸniej Rada Ministrów RP przyjê³a „Europejsk¹ strategiê Rz¹du RP.
5 grudnia przyniós³ nominacjê Jana Truszczyñskiego na Pe³nomocnika Rz¹du ds. Negocjacji o cz³onkostwo RP w UE.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Laeken, które odby³o
siê w po³owie grudnia 2001 roku zapisano w dokumencie koñcowym, ¿e przy utrzymaniu dotychczasowego postêpu negocjacyjnego oraz tempa reform 10 pañstw kandyduj¹cych o
cz³onkostwo jest szansa utrzymania scenariusza ze szczytu w
Goteborgu.
W przyjêtej Deklaracji pañstwa cz³onkowskie w trosce o
przysz³oœæ UE powo³a³y Konwent Europejski. W Konwencie zasiada po dwóch przedstawicieli parlamentów narodowych i po
jednym przedstawicielu rz¹dów z pañstw cz³onkowskich i kandyduj¹cych (na równych prawach). W sk³ad konwentu weszli
tez przedstawiciele Komisji Europejskiej (2) oraz Parlamentu
Europejskiego (16).
Styczeñ 2002 roku przyniós³ dwa wa¿ne wydarzenia zwi¹zane z polsk¹ integracj¹ do UE. 2 stycznia Prezydent Rzeczpospolitej Polski Aleksander Kwaœniewski powo³a³ Dariusza Szymczychê na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
który sta³ siê odpowiedzialny za ca³oœæ problematyki integracji
europejskiej oraz przygotowania do referendum w sprawie cz³onkostwa Polski w UE. 30 stycznia Komisja Europejska opublikowa³a 2 dokumenty: „Wspólne ramy finansowe negocjacji akcesyjnych na lata 2004-2006” oraz „Rozszerzenie a rolnictwo: Sukces
w integrowaniu nowych pañstw cz³onkowskich w ramach Wspólnej Polityki rolnej”
Pod koniec lutego odby³a siê sesja inauguracyjna Konwentu
Europejskiego z udzia³em polskich przedstawicieli: Rz¹du RP –
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Minister Danuty Hûbner, Sejmu – Józefa Oleksego oraz senatora Edmunda Wittbrodta.
Pewnym novum dla pañstw oczekuj¹cych na wst¹pienie by³a
mo¿liwoœæ uczestniczenia w sesjach roboczych Rady Europejskiej na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 roku.
Podczas Rady Europejskiej w Kopenhadze, która odby³a siê
w dniach 12-13 grudnia z oœmioma pañstwami z Europy Œrodkowej oraz Malt¹ i Cyprem formalnie zakoñczono negocjacje akcesyjne.5
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Konstytucja RP z 2 IV 1997 roku
aprobata dla Traktatu Akcesyjnego mo¿e zostaæ podjêta w wyniku wyra¿enia zgody w ustawie lub tez poprzez referendum ogólnokrajowe, które jest przewidziane dla szczególnych umów miêdzynarodowych. W Polsce odby³o siê referendum w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê Traktatu Akcesyjnego. Wziê³o w
nim udzia³ 58,85% uprawnionych do g³osowania obywateli polskich. Za wyra¿eniem zgody opowiedzia³o siê 77,45% uczestników, przeciw by³o 22,55% co oznacza³o, ¿e wynik referendum
jest wi¹¿¹cy. Na jego podstawie Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski 23 lipca tego¿ roku zosta³ upowa¿niony do ratyfikowania Traktatu Ratyfikacyjnego.
Serdecznie pozdrawiam Wszystkich Eurosceptyków i Euroentuzjastów
Micha³ Ziêzio
Student Prawa URz
maj 2006
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METODY POMIARU
CIŒNIENIA
Pomiaru ciœnienia têtniczego mo¿emy
dokonywaæ, stosuj¹c nastêpuj¹ce metody:
- os³uchow¹, polegaj¹c¹ na wys³uchiwaniu za pomoc¹ s³uchawek lekarskich tonów nad têtnic¹ ramienn¹;
- oscylometryczn¹, za pomoc¹ której
wiêkszoœæ obecnie dostêpnych ciœnieniomierzy elektronicznych dokonuje pomiarów ciœnienia.
Pomiary ciœnienia têtniczego mog¹ byæ
przeprowadzane w sposób:
- tradycyjny - podczas wizyty w gabinecie lekarskim, w szpitalu;
- przygodny - pomiar ciœnienia w zorganizowanych punktach ulicznych lub sklepach;
- w warunkach domowych - samodzielne pomiary ciœnienia têtniczego w domu;
- 24-godzinne monitorowanie ciœnienia
têtniczego, które rejestruje ciœnienie przez
ca³¹ dobê, przy u¿yciu specjalnie zaprogramowanych aparatów.
Ka¿dy z wymienionych sposobów pomiaru ciœnienia stanowi Ÿród³o informacji
o prawid³owoœci ciœnienia, lecz najwiêkszym
b³êdem s¹ obarczone pomiary przygodne,
dokonywane np. w sklepach.

POMIAR CIŒNIENIA
TÊTNICZEGO
W WARUNKACH
DOMOWYCH
Eksperci w dziedzinie nadciœnienia jednomyœlnie uznali pomiary ciœnienia w warunkach domowych za dobry sposób uzyskania rzetelnej informacji o poziomie ciœnienia i zgodnie zalecaj¹ wszystkim chorym na nadciœnienie têtnicze kontrolê ciœnienia w domu.
Korzyœci samodzielnych pomiarów ciœnienia w domu:
- dla pacjenta:
• komfort wykonywania pomiarów bez
stresu towarzysz¹cego wizycie u lekarza, w
szpitalu;
• nieograniczona dostêpnoœæ do badania;
• mo¿liwoœæ kontroli ciœnienia w ka¿dych warunkach - „na ¿yczenie”;
• poczucie samodzielnoœci;
• udzia³ w obserwacji skutecznoœci leczenia;
- dla lekarza:
• cenne Ÿród³o informacji:

* o ciœnieniu wolnym od wp³ywu niekorzystnych emocji;
* o skutecznoœci stosowanych leków
przeciwnadciœnieniowych;
• lepsza wspó³praca z pacjentem.

PRZYGOTOWANIE
DO POMIARU CIŒNIENIA
TÊTNICZEGO
Aby pomiar ciœnienia têtniczego, wykonywany zarówno w gabinecie lekarskim,
jak i samodzielnie przez pacjentów w
domu, by³ wiarygodny, nale¿y go przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami. W przeciwnym razie zmierzona wartoœæ ciœnienia mo¿e byæ nieprawdziwa (za
wysoka lub za niska), co mo¿e w konsekwencji prowadziæ do niepotrzebnej zmiany dotychczasowego sposobu leczenia.
Okolicznoœci pomiaru
Pomiar ciœnienia têtniczego powinien
siê odbywaæ w spokojnym pomieszczeniu,
najlepiej w izolacji od otoczenia, z dala od
Ÿród³a ha³asu (telewizja, radio, rozmowy
towarzyskie itp.). Równie¿ temperatura
otoczenia ma znaczenie - zbyt niska temperatura otoczenia wp³ywa obkurczaj¹co
na naczynia krwionoœne i mo¿e spowodowaæ podwy¿szenie wartoœci ciœnienia.

PAMIÊTAJ!
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wypadku osób praworêcznych powinno siê
raczej mierzyæ ciœnienie na lewej rêce. Jednak ostateczn¹ decyzjê powinno siê podj¹æ po dokonaniu pomiarów na obu koñczynach: prawej i lewej. Je¿eli ró¿nica wynosi wiêcej ni¿ 10 mm Hg, dalsze pomiary
powinny byæ prowadzone ju¿ tylko na koñczynie wykazuj¹cej wy¿sze ciœnienie. Rêka,
na której dokonujemy pomiaru, powinna
byæ u³o¿ona tak, aby ³okieæ i przedramiê
by³y podparte, a ramiê znajdowa³o siê na
poziomie serca.
Prawid³owe za³o¿enie mankietu
Mankiet musi byæ dostosowany do obwodu ramienia. U wiêkszoœci ludzi wystarcza
zastosowanie standardowego mankietu o rozmiarach: 12 x 26 cm. Bardzo szczup³e osoby
doros³e oraz wiêkszoœæ dzieci w wieku szkolnym, u których obwód ramienia jest mniejszy ni¿ 26 cm, powinny zastosowaæ mniejszy
mankiet o wymiarach: 10 x 18 cm. U osób z
obwodem ramienia przekraczaj¹cym 32 cm
konieczne jest za³o¿enie szerokiego mankietu o wymiarach: 12 x 40 cm.

PAMIÊTAJ!
Za³o¿enie nieodpowiedniego mankietu mo¿e w powa¿ny sposób zafa³szowaæ
wynik pomiaru ciœnienia.
Mankiet powinien byæ za³o¿ony w ten
sposób, aby jego dolny brzeg znajdowa³ siê
oko³o 2 cm nad zgiêciem ³okciowym, a œrodek przebiega³ na poziomie serca. Powinien przylegaæ bezpoœrednio do cia³a, st¹d
te¿ ramiê powinno byæ ods³oniête, gdy¿
ucisk odzie¿y zaburza pomiar.

TECHNIKA POMIARU
CIŒNIENIA TÊTNICZEGO

• przed dokonaniem pomiaru ciœnienia nale¿y przygotowaæ sprzêt do pomiaru
i w pozycji siedz¹cej odczekaæ spokojnie
oko³o 3 minut;
• nigdy nie nale¿y mierzyæ ciœnienia bezpoœrednio po nawet najmniejszym wysi³ku
fizycznym;
• nie mierz ciœnienia, je¿eli:
* do 30 minut wczeœniej wypali³eœ papierosa;
* 1 godzinê wczeœniej wypi³eœ kawê
/napój zawieraj¹cy kofeinê;
* do 2 godzin wczeœniej zjad³eœ obfity
posi³ek;
* do 3 godzin wczeœniej pi³eœ alkohol;
• poinformuj lekarza, je¿eli przed pomiarem mia³a miejsce któraœ z wymienionych sytuacji;
• nie prowadŸ rozmów z lekarzem, pielêgniark¹ lub domownikami podczas pomiaru ciœnienia.

• Wartoœæ ciœnienia skurczowego to
pierwszy z co najmniej dwóch nastêpuj¹cych po sobie tonów.
• Wartoœæ ciœnienia rozkurczowego to
ostatni s³yszalny ton.

Lewa czy prawa rêka?
Zasadniczo pomiarów ciœnienia dokonujemy na rêce niedominuj¹cej, czyli w

Technika pomiaru ciœnienia metod¹
os³uchow¹
1. Szybkie napompowanie mankietu do

Co s³ychaæ w s³uchawkach lekarskich?
Wa¿ne informacje dla osób mierz¹cych ciœnienie w sposób tradycyjny
Tradycyjny pomiar ciœnienia, tzw. metod¹ os³uchow¹, polega na wys³uchaniu
tonów, których nazwa funkcjonuje od nazwiska ich odkrywcy - s¹ to tony Korotkowa. Po napompowaniu powietrza do mankietu ustaje kr¹¿enie w naczyniu krwionoœnym - wyp³yw powietrza z mankietu przywraca jego obieg. Charakter tonów zmienia siê w miarê wypuszczania powietrza.

PAMIÊTAJ!
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wysokoœci 30 mm Hg powy¿ej wartoœci przewidywalnej lub ostatnio zmierzonej.
2. Powolne wypuszczanie powietrza z
mankietu (2-3 mm/s) lub zgodnie z biciem
serca.
3. Odczytujemy na skali z dok³adnoœci¹
do 2 mm Hg!
- odczyt prawid³owy: 118/76 lub 146/
90 mm Hg;
- odczyt niew³aœciwy: 120/75 lub 145/
90 mm Hg.
4.Kolejny pomiar nale¿y wykonaæ po
przynajmniej 1-minutowej przerwie.
Praktyczna wskazówka
Je¿eli tony w s³uchawce s³yszysz od momentu zaprzestania pompowania mankietu, to znaczy, ¿e zbyt s³abo napompowa³eœ
mankiet. Nale¿y ca³kowicie wypuœciæ z niego powietrze i po chwili ponownie dokonaæ pomiaru, pamiêtaj¹c o napompowaniu mankietu o ok. 30 mm Hg wiêcej ni¿
poprzednio.
Jak czêsto powinno siê mierzyæ ciœnienie?
Podczas wizyty u lekarza ciœnienie powinno byæ zmierzone co najmniej 2-krotnie, z zachowaniem przenajmniej 1-minutowej przerwy.
Pomiarów ciœnienia w domu nalezy
dokonywaæ 2 razy dziennie:
• rano - przed œniadaniem, 2-krotnie;
• wieczorem - przed kolacj¹, 2-krotnie.
Taki schemat domowych pomiarów
ciœnienia jest szczególnie wa¿ny w przypadku modyfikacji zaleceñ lekarskich dotycz¹cych leczenia, a tak¿e, kiedy odczuwasz jakieœ dolegliwoœci (szum w uszach,
ból g³owy itp.).

PAMIÊTAJ!
Je¿eli masz mo¿liwoœæ dokonywania
pomiaru ciœnienia w domu, staraj siê mierzyæ ciœnienie systematycznie, zawsze 2-krotnie, o mniej wiêcej sta³ych porach dnia.
Odnotowanie wyników pomiarów
Bardzo wa¿ne jest, aby odnotowaæ wyniki pomiarów ciœnienia. Dopiero wtedy
bêd¹ stanowiæ cenn¹ informacjê dla Twojego lekarza. Najlepiej jest za³o¿yæ i prowadziæ tzw. dzienniczek samokontroli ciœnienia w którym zostan¹ zapisane wszystkie
pomiary. Bardzo wazne jest równie¿, aby
na pocz¹tku zanotowaæ takie informacje,
jak:
- u¿ywany rozmiar mankietu;
- na którym ramieniu pomiary s¹ dokonywane;
- je¿eli ciœnienie mierzono w pozycji
innej ni¿ siedz¹ca, nalezy odnotowaæ w jakiej.

NADCIŒNIENIE
BIA£EGO FARTUCHA
Wyniki badañ porównuj¹cych wspomniane metody pod wzglêdem dok³adnoœci pomiaru i odzwierciedlenia w momencie pomiaru rzeczywistej wartoœci ciœnienia wykaza³y pewne niedoskona³oœci pomiaru ciœnienia w gabinecie lekarskim i w
warunkach przygodnych.
Efekt bia³ego fartucha - termin ten oznacza, ¿e w trakcie pomiaru obserwujemy
podwy¿szone wartoœci ciœnienia na skutek
emocji towarzysz¹cych samemu badaniu,
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zwi¹zanych z obecnoœci¹ osoby badaj¹cej
lub miejscem badania (gabinet lekarza,
szpital). Jest to najczêœciej zjawisko przejœciowe; ciœnienie powraca do wartoœci prawid³owych w miarê powtarzania badania jest to efekt przyzwyczajenia siê do badania, osoby badaj¹cej lub okolicznoœci pomiaru.
Nadciœnienie bia³ego fartucha - czyli sytuacja, kiedy podwy¿szone, nieprawid³owe
wartoœci ciœnienia odnotowuje siê tylko w
warunkach szpitalnych lub w obecnoœci
badaj¹cego lekarza (pielêgniarki). Natomiast wykonywane pomiary w domu wskazuj¹ prawid³owe wartoœci ciœnienia.
Podwy¿szenie wartoœci ciœnienia jest
efektem najczêœciej nieuœwiadomionych
emocji lub reakcji lêkowej, które mog¹ towarzyszyæ nawet tak prostemu badaniu. Jest
to jednak stosunkowo duzy problem, poniewa¿ nadciœnienie bia³ego fartucha wystêpuje u oko³o 20% badanych.
Jak rozpoznaæ nadciœnienie bia³ego
fartucha?
Aby lekarz móg³ rozpoznaæ nadciœnienie bia³ego fartucha, potrzebuje informacji o wartoœciach ciœnienia zmierzonego w
warunkach mniej stresuj¹cych dla badanego i bez obecnoœci personelu medycznego. Takie mo¿liwoœci daje samodzielny
pomiar ciœnienia w domu oraz ambulatoryjny 24-godzinny pomiar ciœnienia - jednak jest to metoda doœæ kosztowna i nie
zawsze dostêpna.
Przyczyny nadciœnienia têtniczego zostan¹ omówione w kolejnym numerze „Dynowinki”
Zofia i Joanna Prokop

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓ£ ŒREDNICH
O TRWAJ¥CYM NABORZE
do Szko³y Policealnej na rok 2006/07
w zawodzie:
technik informatyk – grafika komputerowa
• Nauka jest bezp³atna a zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w³¹cznie. Ta szko³a proponowana jest absolwentom liceów ogólnokszta³c¹cych, techników i liceów profilowanych a tak¿e tym, którzy :
- maj¹ tylko œwiadectwo ukoñczenia szko³y œredniej,
- nie dostali siê na studia ,
- chc¹ zdobyæ zawód.
• Przyjêcia odbêd¹ siê na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej (po rozmowie kwalifikacyjnej i za oceny na
œwiadectwie ukoñczenia szko³y z przedmiotów: jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, informatyka). Przeliczenie ocen na punkty jest
nastêpuj¹ce: celuj¹cy - 20, bardzo dobry -16, dobry -12, dostateczny
- 8 punktów.

Jeœli liczba kandydatów bêdzie mniejsza od liczby miejsc, odstêpuje siê od rozmowy kwalifikacyjnej.
• Podanie wraz ze œwiadectwem ukoñczenia szko³y œredniej,
2 zdjêcia oraz zaœwiadczenie lekarskie o przydatnoœci do zawodu
nale¿y z³o¿yæ do 24.08.2006r. w sekretariacie szko³y.
Szczegó³owe informacje i druk podania mo¿na uzyskaæ na stronie
internetowej lub w sekretariacie szko³y:
Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kard.S.Wyszyñskiego
36-065 DYNÓW, ul. Polna 3,
tel. (016) 6521-045, fax. (016) 6521-043,
e-mail: dynowzsz@poczta.onet.pl lub zsz1dynow@poczta.onet.pl
str. intern.: www.zsz.dynow.pl lub www.zsz1dynow.republika.pl
Dyrekcja ZSzZ w Dynowie
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NZOZ Fizjoterapia
Filia Dubiecko

Ul. Rynek 1, 37-750 Dubiecko
Rejestracja - Tel. 016 651 20 22
Czynne w godz. 8.00 – 18.00
/Zabiegi wykonywane s¹ na bie¿¹co poza okresem urlopowym: 1-18 sierpnia 2006,
na podstawie skierowañ od lekarzy POZ i specjalistów/
Zakres wykonywanych zabiegów:
KINEZYTERAPIA:
Wyci¹gi na krêgos³up C (w pozycji siedz¹cej na pêtli Glissona i w pozycji le¿¹cej – trakcja podpotyliczna)
Æwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, izometryczne, czynne wolne, czynne w odci¹¿eniu,
czynne z oporem, czynne w odci¹¿eniu z oporem, pionizacja i nauka poruszania, æwiczenia ogólnousprawniaj¹ce – mechanoterapia
MASA¯ (15 MIN):
klasyczny - suchy
aquavibron
masa¿ limfatyczny - rêczny
FIZYKOTERAPIA:
elektrolecznictwo (galwanizacja, jonoforeza,
elektrostymulacja, tonoliza, pr¹dy diadynamiczne,
interferencyjne, TENS, Traberta i Kotz’a)
terapia ultradŸwiêkowa, fonoforeza
magnetoterapia
diatermia krótkofalowa
œwiat³olecznictwo (UV / Sollux / œwiat³o spolaryzowane)
laseroterapia punktowa
ciep³olecznictwo – thermalator
krioterapia CO2
KONSULTACJE MGR FIZJOTERAPII.
oraz:
- Terapia œrodowiskowa (zabiegi w domu pacjenta) – informacja: 016-675-03-68 lub 016-678-6666
- PORADNIA LOGOPEDYCZNA /terminy terapii ustalane indywidualnie z logoped¹/
mgr M. Derêgowska – tel. 661316471
mgr A. Michalska – tel. 602305059
- Terapia w ramach Oœrodka Kompleksowej Pomocy dla Dzieci Niepe³nosprawnych
(dzieci w wielu 0-7 lat, a w przypadku odroczenia obowi¹zku szkolnego: 0-10 lat)
Program oœrodka obejmuje opiekê lekarzy specjalistów (rehabilitacji, ortopedii, neurologii, pediatrii,
reumatologii, laryngologii, psychiatrii, okulistyki) oraz ci¹g³¹ terapiê psychologiczn¹, logopedyczn¹ i fizjoterapeutyczn¹. (Okresowe konsultacje lekarskie – NZOZ Fizjoterapia, ul Basztowa 13, Przemyœl.)

Wszystkie œwiadczenia s¹ w pe³ni BEZP£ATNE
– na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Szeœciok¹t
Prawid³owy podzia³ szeœciok¹ta foremnego przedstawia rysunek

Tajemnicze przes³anie
ROZWIJAJ POTENCJA£ SWOJEO
UMYS£U POPRZEZ SYSTEMATYCZNY
TRENING.
Aby odczytaæ przes³anie, nale¿a³o przekszta³ciæ ka¿d¹ literê w nastêpn¹ w podanym ci¹gu liter.
Jolka na dobry pocz¹tek wakacji
W kolejnoœci opisów: gadka, Kenar,

otok, kózka, Danuta, cal, oczko, g¹ska, Jakut, dioda, plecak, lato, lody, szkoda, lejek,
zap³on, kanarek
K¹piel s³oneczna
Jolka
W kolejnoœci opisów: wahad³o, Fatima,
piek³o, kaplica, Oersted, arytmia, region,
wysyp, oczodó³, poro¿e, Izrael, namu³, os³ona, showman, kino, Murzyn, wzornik,
apaszka, semafor, Ivanhoe, skrupu³, rodzaj
Pawe³ Janas
Czworono¿ni przyjaciele
Poziomo: 1) buldog 7) malamut 8)
jamnik 9) eskimo 10) puli 12) ogar 14) tosa
16) mops 18) barbet 19) terier 20) harrier
21) mastif
Pionowo: 1) bejsbol 2) lameta 3) Olimp
4) taksi 5) namiot 6) runo 9) Eliot 11) mar-

graf 13) rurarz 15) okwiat 16) mebel 17)
scena 18) blat
Doberman (niestety z³oœliwy chochlik
przesun¹³ cyferkê 1 (w wyrazie BULDOG)
o jedn¹ kratkê w prawo i zamiast potrzebnego D pojawi³o siê O, ale mam nadziejê,
¿e mimo takiego utrudnienia poradzili sobie Pañstwo z odczytaniem rozwi¹zania;-)
„Dynowska” krzy¿ówka
Poziomo: 5) laureat 7) Tatar 9) wystêp
10) bród 11) akta 12) ar 13) Prz¹dki 14)
Kopyciarnia
Pionowo: 1) Harta 2) proporzec 3) ster
4) kawa 5) lastryko 6) Lêdzianie 8) tyka 10)
br¹z
Dynowinka
Anagram - mi³osny, s³onymi
Kalambur - MAJORKA

Nowe zadania
Upa³y, które od d³u¿szego czasu panuj¹ w ca³ym kraju, pewnie ju¿ wszystkim nieŸle „da³y w koœæ”. Nawet ci najzagorzalsi zwolennicy s³oñca (do których i ja nale¿ê;-) s¹ trochê „umêczeni”...
Doskona³ym sposobem „na przetrwanie” bêdzie z pewnoœci¹
chwilka relaksu z naszymi zadaniami w cieniu pod drzewem w
ogrodzie, w hamaku, pod parasolem na pla¿y, gdziekolwiek
zreszt¹ sobie Pañstwo wymarz¹...
Na wakacyjne dni polecamy tym razem przygotowane przez
p. Bogdana Witka „Trojaczki”, Wirówkê, „Strza³ki” i Homonim a
tak¿e opracowane przez p. Leszka Grzywacza krzy¿ówki „W sanatorium” i „Ukryte s³owa” oraz Diakrostych.
Nie mo¿e te¿ oczywiœcie zabrakn¹æ zagadek logicznych;-) nawet w takie upa³y warto trochê „pomêczyæ” umys³y.... ¯yczymy Pañstwu udanego wypoczynku i sukcesów w „walce” z naszymi zadaniami, dedykuj¹c bardzo „na czasie” wiersz Konstantego Æwierka...

UMYS£
Na ile sposobów mo¿na odczytaæ s³owo UMYS£ rozpoczynaj¹c czytanie od œrodkowej litery U i przesuwaj¹c siê kolejno o
jedno pole w prawo, w lewo, w górê, lub w dó³?
(Przy tym zadaniu pogimnastykuj¹ Pañstwo tytu³owy UMYS£,
a tak¿e poæwicz¹ liczenie;)

S£OÑCE
Jak siê masz s³oñce, b³yszcz¹cy dukacie...
Z radoœci¹ ka¿dy powita³ ciê wieszcz,
Nie maj¹c miejsca suchego na szacie,
Jako ¿e ca³y miesi¹c pada³ deszcz.

LODY DLA OCH£ODY
Cztery zaprzyjaŸnione ma³¿eñstwa: Pañstwo A, Pañstwo B, Pañstwo C i Pañstwo D spêdzi³y wspólnie kilka dni nad morzem W tym
czasie zjedli wspólnie 44 lody. Anna zjad³a 2, Barbara – 3, Celina –
4, Dorota – 5 lodów. Pan A zjad³ tyle, co jego ¿ona, Pan B – dwa
razy tyle, co Pani B, Pan C – trzy razy tyle, co jego ¿ona, a Pan D –
cztery razy tyle, co pani D. Jak maj¹ na imiê Panie A, B, C, D i ile
kto zjad³ lodów...?
(A tak swoj¹ drog¹.... Czy niektórzy Panowie nie przesadzili...?)

Dziœ jesteœ znowu z por¹ roku w zgodzie
i na b³êkitach zajê³oœ swój tron...
Znikn¹ te¿ wkrótce wszelakie powodzie
i promieñ z³oty zwiêkszy ziemi plon.
Ka¿dy mój bliŸni ch³odn¹ wodê ¿³opie,
Bo jest na upa³ czu³y wszelki twór.
S³oñce po d³ugim miesiêcznym urlopie
Chce nas i ziemiê wysuszyæ na wiór.
Gdzie¿ ten, kto ludziom w czemkolwiek dogodzi.
Niezadowolenia wstrz¹sa nami dreszcz.
Wczoraj z³o by³o w chmurach i powodzi,
Jutro bêdziemy znów b³agaæ o deszcz.
Renata Jurasiñska

EGZOTYCZNY JÊZYK
W pewnym egzotycznym jêzyku wystêpuj¹ wyrazy: ALA, BALA,
CELA, DELA I ELA. Badacze tego jêzyka ustalili, ¿e:
- jeden z trójki wyrazów: ALA, CELA, DELA oznacza psa, inny
– kota, a jeszcze inny – kobietê
- jeden z pary wyrazów: ALA, BALA oznacza mê¿czyznê, a
drugi – kobietê
- jeden z pary wyrazów: ELA, CELA oznacza kota, a drugi go³êbia.
Co oznacza ka¿dy z tych wyrazów?
Renata Jurasiñska
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Trzecie liter y odgadniêtych wyrazów, oznaczone cyfr¹ 0, utworz¹ tytu³
wiersza Wojciecha M³ynarskiego, którego fragment powstanie po przeniesieniu pozosta³ych liter do diagramu.

A) w chórze miêdzy altami a basami = 52 _ 32 _ 0 _ 38 _ 8 _ 86 _.
B) waluta Chin = 89 _ 47 _ 0 _ 15 _.
C) czarna wdowa lub ¿yrandol = 33 _ 61 _ 0 _ 92 _ 17 _.
D) przedœlubne b³ogos³awieñstwo dla panny m³odej = 67 _ 73 _ 0 _
88 _ 93 _.
E) pieszczotliwie o noworodku = 39 _ 63 _ 0 _ 48 _ 72 _ 50 _ 23 _ 11 _.
F) trzewia, narogi = 80 _ 26 _ 0 _ 29 _ 83 _ 14 _ 85 _ 10 _ 98 _ 24 _ 58 _.
G) specjalistka w rozpoznawaniu p³ci kurcz¹t = 79 _ 59 _ 0 _ 74 _ 3 _
31 _ 70 _ 84 _.
H) skorupiak morski, wicionóg = 43 _ 41 _ 0 _ 53 _ 64 _ 30 _ 82 _.
I) ciê¿ar trudny do zniesienia, splot nieszczêœæ = 87 _ 34 _ 0 _ 78 _ 96 _
44 _ 55 _.
J) drobny, ko³ysz¹cy siê szczegó³ stroju, bi¿uterii = 56 _ 25 _ 0 _ 18 _ 4 _
21 _ 81 _ 1 _.

Pierwsze litery odgadniêtych s³ów nale¿y wpisaæ w pole
z liczb¹, a nastêpne wirowo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynaj¹c od pola ze strza³k¹. W zaznaczonych polach
nale¿y odczytaæ wirowo wyraz - rozwi¹zanie zadania.
Znaczenie wyrazów:
1) oznaka, symptom,
2) na gapê, jedzie bez biletu,
3) pirat,
4) najpopularniejszy internetowy polski serwis aukcyjny,
5) miêkka tkanina na ciep³e koszule,
6) na powierzchni p³yty wiórowej “udaj¹cej” deskê,
7) najbli¿sza, zwiedzana na piechotê,
8) deserowy napój ch³odz¹cy, przygotowywany mikserem.
Bogdan Witek

K) owady paso¿ytnicze = 68 _ 60 _ 0 _ 36 _ 28 _ 9 _ 5 _.
L) dawna nazwa holocenu, m³odszej epoki czwartorzêdu = 65 _ 99 _
0 _ 37 _ 13 _ 75 _ 91 _.
£) w gwarze uczniowskiej: wagary = 6 _ 45 _ 0 _ 62 _ 97 _.
M) uœmiech losu, powodzenie = 20 _ 57 _ 0 _ 40 _ 69 _ 42 _ 77 _
2 _ 27 _.
N) wiêkszy od pentagonu = 71 _ 35 _ 0 _ 51 _ 12 _ 16 _ 90 _ 76 _
95 _ 46 _.
O) jest postrachem nie tylko dla go³êbi = 66 _ 7 _ 0 _ 22 _ 94 _ 49 _
19 _ 54 _.
Leszek Grzywacz
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki, litery z dodatkowo oznaczonych pól, przeniesione poza diagram zgodnie z kierunkiem strza³ek, utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe zadania.
Poziomo:
1) okrzyk na czyj¹œ czeœæ,
6) od Miko³aja dla niegrzecznych dzieci,
7) jedno ze zbó¿,
8) krew zwierz¹t w gwarze myœliwskiej,
9) poczêstunek dla goœci uczestnicz¹cych w pochówku,
12) podatek od luksusowych towarów, takich jak papierosy, alkohol,
15) orê¿,
16) na sianie, atrakcja wczasów agroturystycznych,
17) pistolet szeryfa,
18) osada,
19) charakterystyczne miejsce na osi
wspó³rzêdnych.
Pionowo:
1) opuszczanie szpitala przez chorego,
2) nie zdobi¹ kud³acza,
3) œl¹ski taniec ludowy,
4) po³udniowy s¹siad Polski,
5) choroba dziesi¹tkuj¹ca ludnoœæ,
10) op³ata za stoisko na rynku,
11) Polska lub Rosja,
13) w mitologii greckiej przewozi³ zmar³ych przez Styks,
14) gatunek jaszczurki.
Bogdan Witek
Litery z kratek dodatkowo ponumerowanych od 1 do 11
utworz¹ rozwi¹zanie.

Poziomo: 8, 11, 14, 17, 22 - sanatoryjne zabiegi lecznicze
(has³a dwuwyrazowe).
10) dola.
Pionowo:
1) dama serca.
2) zabawa z okazji œwiêta górników.
3) wypoczynek harcerzy pod namiotami.
4) tor kolejowy przy rampie
za- i wy³adowczej.
5) 1000 gramów (potocznie).
6) lany w Andrzejki.
7) specjalista od dziedzicznoœci.
9) najwiêkszy nietoperz ¿yj¹cy
w Polsce.
12) drzewo iglaste.
13) film Piotra Trzaskalskiego.
15) zespó³ z Ann¹ Wyszkoni.
16) element ³añcucha.
17) jest ni¹ krupczatka.
18) ptak padlino¿erny.
19) taniec wirowy.
20) kolor niewinnoœci.
21) od dziewczyny na po¿egnanie.
Leszek Grzywacz
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Okreœlenia wyrazów zosta³y podane wspólnie dla wszystkich diagramów. Litery z
zaznaczonych pól odczytane rz¹dami utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe zadania.

- bajkowy si³acz,
- diabe³, szatan,
- drzewo dla jedwabników,
- górniczy koñ z pok³adu Idy,
- jeden z wielu na liœcie wyborczej,
- król Sparty, który mê¿nie broni³ Termopil,
- odwzajemnienie odwiedzin,
- pañstwo nad Nilem,

- pierwsza za pomoc¹ œrodków dostêpnych
w apteczce,
- pistolet dla ch³opca,
- potocznie strach,
- potok,
- potomek bia³ego i Indianki,
- projektant wygl¹du produktów,
- przekrêcaj¹c w niej kluczyk, kierowca

w³¹cza silnik samochodu,
- samiec w stadninie,
- smaczny k¹sek na haczyku,
- stolica Chin,
- szczyt w Tatrach Zachodnich,
- œwiat pozagrobowy
- trzeci przypadek w odmianie rzeczowników,
- wystrychniêcie na dudka,
- z dêtk¹ w œrodku,
- zapada wieczorem.
Bogdan Witek

Do diagramu nale¿y wpisaæ odgadniête wyrazy tak, aby w kratkach z numerami od 1 do 9 odczytaæ krótsze s³owa – fragment piosenki zespo³u Big Cyc.
W kolejnoœci przypadkowej:
* urlop nad morzem.
* sosna lub œwierk.
* unieruchamia z³aman¹ koñczynê.
* stra¿ak z wie¿y Koœcio³a Mariackiego.
* Buster, aktor amerykañski.
* wielki magazyn zbo¿owy.
* nerwus, raptus.
* nowa, niespodziewana wiadomoœæ.
* poobiednia drzemka.

Leszek Grzywacz

„Rady dla pocz¹tkuj¹cego pisarza”
Niech wartka akcja i przemoc w treœci, nam nie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ powieœci.
Bogdan Witek
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