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Grobów w naszym koœciele na pami¹tkowych fotografiach pana Antoniego Iwañskiego, dokumentuj¹cego przez lata dynowsk¹
rzeczywistoœæ. Nie zabraknie te¿ wieœci z dynowskich szkó³, sporej porcji rozrywki i
humoru i wielu innych ciekawych artyku³ów...
W imieniu zespo³u redakcyjnego ¿yczê
Pañstwu Spokojnych, ciep³ych, radosnych Œwi¹t Wielkiej Nocy, mi³ej rodzinnej atmosfery, du¿o pysznoœci na
œwi¹tecznym stole, oraz mokrego
Dyngusa
dedykuj¹c równoczeœnie wiersz znanego doskonale starszemu pokoleniu dynowian
Ksiêdza Franciszka B³otnickiego
Redaktor prowadz¹cy Renata Jurasiñska

Fot. Antoni Iwañski

Drodzy Czytelnicy!
Dostaj¹ Pañstwo do r¹k podwójny, lutowo-marcowy, numer „Dynowinki”.
Œwi¹teczno-wiosenny.
Mam nadziejê, ¿e ka¿dy znajdzie w nim
coœ dla siebie...
W zesz³orocznym „moim” numerze sporo by³o dla Pañ, wiêc tym razem – specjalna
wk³adka o Panach i dla Panów (ale rzecz
jasna, nie tylko dla nich;-) – „Gdzie ci mê¿czyŸni...?”
Zachêcam równie¿ do przeczytania relacji naszego redakcyjnego podró¿nika Piotra
Pyrcza z wyprawy do Ziemi Œwiêtej „Przemieszana ewangelia”; wspomnieñ m³odzie¿y z dynowskiego gimnazjum i ich opiekunów z tygodniowego pobytu w OstreholzScharmbeck, „Nie ma granic, jest przyjaŸñ”;
opowieœci Pañstwa Anny i Jaros³awa Molów o Grobach Pañskich w cyklu „Jak drzewiej bywa³o” i przypomnienia sobie Bo¿ych

Nadszed³
marzec. Zbli¿a
siê szybkim
krokiem pó³rocze 2008 r.. Zarz¹d Towarzystwa przyst¹pi³
do przygotowania Walnego Zebrania sprawozdawczego oraz opracowania kierunków
i planu dzia³ania w bie¿¹cym roku.
G³ówne wysi³ki Towarzystwa
bêd¹ sprowadzaæ siê, obok cyklicznych tradycyjnych zadañ, do przygotowania siedziby muzeum regionalnego, powiêkszania dotychczas
zebranych eksponatów oraz odnowy
kapliczek na terenie miasta i pomni-

Na Zmartwychwstanie
Radoœci¹ przepojeni
œpiewajmy pieœñ wesela. –
Œwit b³ysn¹³ z mroków cieni
i triumf Zbawiciela.
Pan z³ama³ przemoc wroga,
otworzy³ niebios bramy. –
Ju¿ w wiecznoœæ wolna droga
a w Bogu ojca mamy.
O króluj, Zmartwychwsta³y,
udzielaj duszom mêstwa,
by przez trud ¿ycia trwa³y
d¹¿y³y do zwyciêstwa.
Ks. Franciszek B³otnicki

ków na starym cmentarzu. Planowany harmonogram prac podam w
najbli¿szym numerze „Dynowinki”.

Drodzy Czytelnicy !
W zwi¹zku z nadchodz¹cymi Œwiêtami Wielkanocnymi
sk³adam najserdeczniejsze pozdrowienia i ¿yczenia -

w szczególnoœci dobrego zdrowia, wiary w przysz³oœæ i spe³nienia wszystkich planów
i zamierzeñ.
Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chcia³bym przedstawiæ Pañstwu
informacje zwi¹zane z gospodark¹ odpadami na terenie Gminy Miejskiej
Dynów.
Zasady dotycz¹ce wywozu œmieci
realizowane s¹ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w „Regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Miejskiej Dynów” zatwierdzonym uchwa³¹ nr XLVI/249/06 Rady
Miasta Dynowa z dnia 24.02.2006 r.
Op³aty pobierane przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej za wywóz œmieci s¹ zró¿nicowane.
W roku 2007 obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce stawki op³at: w przypadku budynków wielorodzinnych op³ata wynosi³a 3 z³ netto od osoby miesiêcznie. Od
osoby zamieszkuj¹cej w budynku jednorodzinnym pobierane by³y op³aty
w wysokoœci 2,50 z³ netto, natomiast
od osoby zamieszkuj¹cej budynek zagrodowy, gdzie prowadzony jest chów
zwierz¹t gospodarskich pobierano op³aty w wysokoœci 1,50 z³ netto za miesi¹c. Powy¿sze stawki od d³u¿szego
czasu s¹ poni¿ej realnych kosztów
utrzymania sk³adowiska i œwiadczeñ
us³ug wywozu odpadów.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie od
01.01.2008 r. Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 06.06.2007 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
op³at za korzystanie ze œrodowiska (Dz.
U. Nr 106, poz. 723) znacz¹co podnosz¹cego stawki op³at za sk³adowanie
zmieszanych odpadów komunalnych,
zwiêkszeniu uleg³y równie¿ op³aty ponoszone przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania od-

padów komunalnych.
Do dnia 31.12.2007 r. podstawowa
stawka op³aty marsza³kowskiej dla
odpadów komunalnych wynosi³a 15,71
z³ za tonê. Od dnia 01.01.2008 r. stawka ta wzros³a do 75 z³ za tonê œmieci
sk³adowanych na sk³adowisku odpadów. W stosunku do obecnej ceny jest
to wzrost o ponad 400 %.
W zwi¹zku z powy¿szym Rada
Miasta Dynowa podjê³a w dniu
27.12.2007 r. Uchwa³ê Nr XIV/93/2007
w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Uchwa³a wesz³a
w ¿ycie 01.01.2008 r. Stawka dla osób
(mieszkañców bloków), które p³aci³y 3
z³ netto za odbiór odpadów wzros³a do
5 z³ netto, dla osób zamieszkuj¹cych
domy jednorodzinne i p³aci³y 2,50 z³
netto wzros³a do 4 z³ netto, natomiast
dla osób, które p³aci³y 1,50 z³ netto
wzros³a do 2,60 z³ netto.
Na wniosek Burmistrza Miasta
Dynowa Rada Miasta w dniu
12.03.2008 przyjê³a bud¿et na 2008,
w którym ustali³a wydatki z tytu³u
dop³aty do wywozu i utylizacji odpadów komunalnych odbieranych od
mieszkañców Miasta Dynowa. Przez I
pó³rocze 2008 r bêdzie uiszczana dop³ata do nowych stawek i tak: do stawki
5 z³ – 1 z³, do stawki 4 z³ – 0,70 z³ i do
stawki 2,6 z³ – 0,60 z³ miesiêcznie do
1 osoby. W II pó³roczu 2008 r. mieszkañcy bêd¹ ponosiæ pe³ne koszty zwi¹zane z odbiorem odpadów komunalnych.
Zbiórka odpadów komunalnych na
terenie miasta prowadzona jest przez

Burmistrz Miasta Dynów og³asza
nabór na wolne stanowisko urzêdnicze:
- Dyrektor zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13
1. Wymagania niezbêdne (formalne)

1) obywatelstwo polskie
2) posiadanie pe³nej zdolnoœci do
czynnoœci prawnych korzystanie w pe³ni z praw publicznych;
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalaj¹cego na zatrudnienie na w/w stanowisku;
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Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dynowie i Gospodarkê Komunaln¹ w B³a¿owej sp. z o.o.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem
Gospodarka Komunalna w B³a¿owej
sp. z o.o. posiada wydane przez Starostwo zezwolenie na œwiadczenie us³ug
w zakresie odbierania od w³aœcicieli
nieruchomoœci odpadów komunalnych
z terenu miasta Dynowa w zakresie
ustalonym w zezwoleniu.
Sk³adowisko odpadów komunalnych zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym zatwierdzonym przez Wojewodê Podkarpackiego w dniu 16.11.2007
r. posiada zdolnoœæ przyjmowania odpadów komunalnych do 60 ton na dobê.
Pozwolenie zintegrowane wa¿ne jest do
dnia 6 listopada 2017 r. W 2007 r. sk³adowisko przyjê³o ³¹cznie ponad 3000
ton odpadów. W roku bie¿¹cym iloœæ
przyjmowanych odpadów bêdzie
zmniejszona do 2200 ton w celu zapewnienia d³u¿szego funkcjonowania sk³adowiska. Zamkniêcie sk³adowiska odpadów komunalnych lub jego czêœci
wymaga zgody w³aœciwego organu
(marsza³ka lub starosty). Po zakoñczeniu eksploatacji sk³adowiska odpadów
nale¿y prowadziæ jego monitoring i badania dotycz¹ce wód odciekowych, powierzchniowych, podziemnych oraz
gazu sk³adowiskowego. Nie mo¿na dopuœciæ do tego, aby wody odciekowe
wyp³ywaj¹ce spod czaszy wysypiska
dosta³y siê do gruntu . St¹d wyniknie
koniecznoœæ ich wywo¿enia na oczyszczalniê œcieków. Po zamkniêciu sk³adowiska miasto ma obowi¹zek przeprowadzania co roku szeregu specjalistycznych ekspertyz.
Wszystkie te dzia³ania bêd¹ wymaga³y nak³adu du¿ych œrodków finansowych z bud¿etu miasta. Ministerstwo
zapowiada dalszy wzrost op³aty marsza³kowskiej . Jedynym sposobem na
zmniejszenie iloœci odpadów na wysypisku i- co za tym idzie- na odprowadzanie mniejszej op³aty, jest prowadzenie selektywnej zbiórki œmieci.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

4) brak prawomocnego skazania za
przestêpstwo pope³nione umyœlnie;
5) posiadanie nieposzlakowanej opinii;
6) posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy – wykszta³cenie wy¿sze, preferowane tech-

28 marca
2008 r.
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a) gratuluje bardzo dzielnemu
uczniowi II klasy Liceum Profilowanego ZSZ w Dynowie Adamowi Wróblickiemu, który wykaza³ siê niebywa³ym refleksem
i odwag¹ obezw³adniaj¹c z³odzieja na dynowskim targu w dniu
7-02-2008 (opis zdarzenia by³ zamieszczony w Nowinach Rzeszowskich 12-02-2008 i Super
Nowoœciach, jest w tym numerze „Dynowinki”).
Postawa Adama jest godna naœladowania, niech bêdzie
dla innych przyk³adem.
b) informuje.
Zgodnie z § 19 rozdzia³ II Statutu Miasta Dynowa obrady Rady czyli sesje Rady s¹ jawne. Ka¿dy obywatel mo¿e
wzi¹æ w nich udzia³. Swoje pytania mo¿e zadaæ w punkcie:
„Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy ró¿ne”.
Do Przewodnicz¹cej
RM Dynowa wp³yn¹³
wniosek o utworzenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami UTW
w Rzeszowie przedstawiam Pañstwu stosown¹ informacjê
i propozycjê jego utworzenia na terenie Dynowa.
1. S³uchaczem UTW zostaæ mo¿e ka¿dy bez wzglêdu na
wiek i wykszta³cenie. Najwa¿niejsze jest poczucie potrzeby
zdobycia nowej wiedzy.
2. Warunkiem wpisu w poczet s³uchaczy jest op³acenie
wpisowego, rocznej sk³adki i deklaracja systematycznego
udzia³u w zajêciach.
3. W ramach zajêæ UTW poszerzaæ mo¿na wiedzê w ró¿nych dziedzinach przez:
a) udzia³ w ogólnych wyk³adach,
b) prace w sekcjach tematycznych (w Rzeszowie: tu-

W pozosta³ych punktach obrad ma prawo uczestniczyæ
w dyskusji. Zaproszenie na Sesjê RM ka¿dorazowo umieszczane jest w gablocie przy Urzêdu Miasta i w Internecie.
c) trwaj¹ dyskusje nad wypracowaniem propozycji dotycz¹cych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ka¿dy pomys³ dotycz¹cy rozwi¹zania tego problemu bêdzie
wziêty pod uwagê przez RM.
d) Rada Miasta Dynowa przeprowadzi³a konsultacje spo³eczne w sprawie zmiany nazwy ulicy Œwierczewskiego. W
ankiecie wypowiedzia³o siê 42 respondentów.16 opowiedzia³o
siê za zmian¹, 13 tak¿e za zmian¹ , pod warunkiem bezp³atnego wyrobienia niektórych dokumentów, 13 opowiedzia³o siê na „nie”. Wszczêto dalsze prace zmierzaj¹ce do przygotowanie stosownej uchwa³y.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp

rystyczna, komputerowa, jêzykowa, malarska, gimnastyczna, taneczna, klub kobiet z klas¹).
4. UTW pracuje bior¹c pod uwagê zapotrzebowanie
uczestników.
Zachêcam do wpisywania siê na listê zainteresowanych UTW. Po zebraniu oko³o 30 chêtnych – mile widziane
bêd¹ równie¿ osoby spoza Dynowa – odbêdzie siê zebranie
organizacyjno-informacyjne. Zapisywaæ siê mo¿na w:
a) biurze Rady Miasta Dynowa – budynek Urzêdu
Miasta I piêtro p.11 b w czwartki w godz. 8 – 12,
b) u p. Marii Makaryk.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp

Radni w trakcie sesji podjêli uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
- planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
- planu Finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.
- bud¿etu Powiatu na 2008 r.

W dniu 16 stycznia 2008 r. w sali
kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego odby³a siê sesja Rady
Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006
– 2010.
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Radni okreœlili w tej uchwale:
1. Dochody bud¿etu powiatu w wysokoœci 63 690 016 z³
2. Wydatki bud¿etowe powiatu
w wysokoœci 65 351 016 z³
3. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi w wysokoœci 5 955 000 z³,
w tym na programy:
1) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmocnieniu konkurencyjnoœci regionów” w wysokoœci
4 232 000 z³.
2) „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i spo³ecznej na terenie powiatu
– osi¹gniêcie wymaganych standardów

w szko³ach i placówkach opieki spo³ecznej” w wysokoœci 1 723 000 z³.
4. Wydatki na projekty realizowane
ze œrodków pochodz¹cych z funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójnoœci
i innych œrodków z bud¿etu Unii europejskiej w wysokoœci 151 264 z³
5. Deficyt bud¿etu powiatu w wysokoœci 1 661 000 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi
z zaci¹gniêtych kredytów w kwocie
1 661 000 z³
6. Przychody w wysokoœci
2 700 000 z³ z d³ugoterminowego kredytu, rozchody w wysokoœci 1 039 000
z³ z przeznaczeniem na planowan¹ sp³atê rat kredytów i po¿yczek
7. Dotacje na realizacjê zadañ powiatu zleconych do realizacji na podstawie zawartych porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na ³¹czn¹ kwotê
1 574 363 z³
8. Dotacje podmiotowe dla dzia³aj¹cych na terenie powiatu niepublicznych placówek oœwiatowo-wychowawczych na ³¹czn¹ kwotê 39 312 z³
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9. Dotacje celowe na zadania w³asne powiatu realizowana przez podmioty
nienale¿¹ce do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê 98 000 z³
10. Dotacje celowe na zadania bie¿¹ce zlecone do realizacji dla niepublicznych placówek opieki spo³ecznej na
³¹czn¹ kwotê 5 150 813 z³
11. Limit zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na:
1) sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu w kwocie 800 000 z³
2) sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu w kwocie 1 661 000 z³
3) sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w kwocie 1 039 000
z³
Rada Powiatu upowa¿ni³a Zarz¹d
Powiatu do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek
na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
przejœciowego deficytu do wysokoœci
800 000 z³
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) w latach 2009 – 2010 na finansowanie wydatków na wieloletnie progra-

my inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej do kwoty 30 955 000 z³,
b) z tytu³u umów, których realizacja
w roku nastêpnym jest niezbêdna dla
zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa
w roku nastêpnym na ³¹czn¹ kwotê
1 500 000 z³.
Powy¿sza uchwa³a zosta³a przyjêta
nie jednog³oœnie.
- wyra¿enia opinii dotycz¹cej
zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego
- zatwierdzenia zmian w Statucie ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
- zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie
- zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Spo³ecznej SP ZZOZ
„Sanatorium” w Górnie
- wyra¿enia zgody na zawarcie
porozumienia z Województwem
Podkarpackim dotycz¹cego wspólnego przygotowania i realizacji

Projektu Systemu Elektronicznej
Komunikacji dla Administracji
Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim
- ustalenia wartoœci najni¿szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartoœci
1 punktu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego
- sprzeciwu wobec decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego o przeniesieniu siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu Wspó³pracy Transgranicznej
Polska-Republika S³owacka 20072013 w ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej z Rzeszowa do
Krakowa.
Radni w koñcowej czêœci przyjêli te¿
sprawozdania z prac komisji za rok 2007
i sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci
Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji
i wykonania uchwa³ Rady Powiatu.
Zapytania oraz wolne wnioski wyczerpa³y porz¹dek obrad XI sesji.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

W dniu 27 lutego 2008 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego odby³a siê sesja Rady
Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006
– 2010.
W sesji wziê³o udzia³ 26 radnych
oraz zaproszeni goœcie:
- dyrektor ZZOZ „Sanatorium” im.
Jana Paw³a II w Górnie
- dyrektor ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
- dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
W pierwszej czêœci obrad sesji radni wys³uchali:
- informacji o dzia³alnoœci ZZOZ
„Sanatorium” im. Jana Paw³a II
w Górnie.
- informacji o dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
Na szczeblu powiatu jednostk¹ odpowiedzialn¹ za realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej oraz rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, które od 1999 r. realizuje wiele
istotnych zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych. Ka¿dy rok dzia³alnoœci
to nowe cele i priorytety, które wytyczaj¹ kierunki dzia³alnoœci. Z perspektywy czasu zmieniaj¹ siê realia ¿ycia
spo³ecznego a przed instytucj¹ pomocy
spo³ecznej staj¹ nowe wyzwania.
W 2007 r. w ramach realizacji zadañ z zakresu opieki nad dzieckiem
i rodzin¹ uda³o siê pozyskaæ dodatkowe œrodki na dzieñ integracji z rodzin¹
w powiecie rzeszowskim, który bêdzie

obchodzony corocznie celem rozwoju zawodowych rodzin zastêpczych i tworzenia rodzinnych form wsparcia i opieki dla dzieci z terenu powiatu rzeszowskiego. 2007 rok pozwoli³ pracownikom
PCPR na przygotowanie siê merytorycznie i organizacyjnie do absorpcji
œrodków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na
lata 2008-2013.
Do zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej realizowanych w imieniu
Starosty przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie nale¿y:
1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym
uwzglêdnieniem programów pomocy
spo³ecznej, wspierania osób niepe³nosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka po konsultacji z w³aœciwymi terytorialnie gminami.
2. Prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa.
3. Organizowanie opieki w rodzinach zastêpczych, udzielanie pomocy
pieniê¿nej na czêœciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich
dzieci oraz wyp³acanie wynagrodzenia
z tytu³u pozostawania w gotowoœci
przyjêcia dziecka albo œwiadczonej
opieki i wychowania niespokrewnionym
z dzieckiem zawodowym rodzinom zastêpczym.
4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom ca³kowicie lub czêœciowo
pozbawionych opieki rodziców, w szczególnoœci przez organizowanie i prowadzenie oœrodków adopcyjno-opiekuñ-

czych, placówek opiekuñczo-wychowawczych, dla dzieci i m³odzie¿y, w tym
placówek wsparcia dziennego o zasiêgu ponadgiminnym a tak¿e wdra¿anie programów pomocy dziecku
i rodzinie.
5. Pokrywanie kosztów utrzymania
dzieci z terenu powiatu umieszczonych
w placówkach opiekuñczo-wychowawczych i w rodzinach zastêpczych, równie¿ na terenie innego powiatu.
6. Przyznawanie pomocy pieniê¿nej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczaj¹cym placówki opiekuñczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
dom pomocy spo³ecznej dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie, domy dla matek z ma³oletnimi
dzieæmi i kobiet w ci¹¿y, rodziny
zstêpcze oraz schroniska dla nieletnich,
zak³ady poprawcze, specjalne oœrodki
szkolno – wychowawcze lub m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze.
7. Pomoc w integracji ze œrodowiskiem osób maj¹cych trudnoœci
w przystosowaniu siê do ¿ycia, m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki opiekuñczo – wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy spo³ecznej dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie, domy dla
matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet
w ci¹¿y, rodziny zastêpcze oraz schroniska dla nieletnich, zak³ady poprawcze, specjalne oœrodki szkolno – wychowawcze lub m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze, maj¹cych braki w przystosowaniu siê.
(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)
8. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy spo³ecznej
o zasiêgu ponadgminnym oraz umieszczenie w nich skierowanych osób.
9. Prowadzenie mieszkañ chronionych dla osób z terenu wiêcej ni¿ jednej gminy oraz powiatowych oœrodków
wsparcia, w tym domów dla matek
z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y,
z wy³¹czeniem œrodowiskowych domów
samopomocy i innych oœrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. Prowadzenie oœrodków interwencji kryzysowej.
11. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
12. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spo³ecznej z terenu
powiatu.
13. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników socjalnych
jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej z terenu powiatu.
14. Podejmowanie innych dzia³añ
wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb.
15. Sporz¹dzanie bilansu potrzeb
powiatu w zakresie pomocy spo³ecznej
16. Utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie w tym
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zapewnienie œrodków na wynagrodzenia pracowników
17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury oœrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
18. Pomoc uchodŸcom.
W trakcie sesji radni podjêli uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
- wygaœniêcia mandatu radnego
- przekazania Gminie B³a¿owa
prowadzenia Zespo³u Szkó³ im.
Œwiêtej Jadwigi Królowej w B³a¿owej
- zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie
- ustalenia wartoœci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz
wartoœci jednego punktu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego
- wyra¿enia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem Dêbica
dotycz¹cego wspólnego uzyskania
rezerwacji czêstotliwoœci z zakresu 3600 – 3800 MHz (WiMAX) na
obszarze przetargowym 09.1
- wyra¿enia zgody na zawarcie
porozumienia dotycz¹cego wspól-
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nego uzyskania rezerwacji czêstotliwoœci radiowych z zakresu 36003800 MHz, w celu wykorzystania
ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WiMAX na obszarze przetargowym
09.2
- zawarcia z Powiatem Ni¿añskim porozumienia dotycz¹cego
powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego
- okreœlenia zadañ i przeznaczenia œrodków na realizacjê zadañ
z zakresu rehabilitacji spo³ecznej
i zawodowej oraz zatrudniania
osób niepe³nosprawnych w 2008
roku
- zmian w bud¿ecie Powiatu na
rok 2008
- zmiany uchwa³y Rady Powiatu nr XI/98/08.
Sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od ostatniej
sesji oraz zapytania, interpelacje i wolne wnioski wyczerpa³y porz¹dek obrad
sesji.
Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal
wiêcej na stronie
www.aleksander.stochmal.prv.pl
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Witam serdecznie Czytelników „Dynowinki”. W tym miesi¹cu postanowi³em przepytaæ kolejnego dynowskiego
radnego – pana Andrzeja Kêdzierskiego. ¯yczê udanej lektury.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Imiê i nazwisko… Andrzej Kêdzierski.
Urodzi³em siê… 14.12.1942 roku
w Dynowie.
Z zawodu jestem… nauczycielem.
Jako radny zajmujê siê przede
wszystkim…kultur¹, oœwiat¹
i gospodark¹.
Trzy najwa¿niejsze problemy, które nale¿y rozwi¹zaæ w naszym mieœcie…to kontynuacja kanalizacji, zaopatrzenie miasta
w wodê, renowacja elewacji
budynków w centrum miasta.
Polityka regionalna wg mnie powinna polegaæ na…dodatkowym
dofinansowaniu regionów zaniedbanych, co pozwoli wyrównaæ szanse ich rozwoju.
Turystyka, rolnictwo czy mo¿e rozwój drobnej przedsiêbiorczoœci….?
Co dla naszego miasta powinno

Ju¿ w dniu 6 marca br. rozpoczêto
w Dynowie obchody Dnia Kobiet.
Na uroczyste spotkanie zaproszone
zosta³y przez Panów Panie - cz³onkinie dynowskiego oddzia³u PZEiR,
mieszkanki miasta i gminy Dynów.
Przy s³odkoœciach, ufundowanych
przez Gminn¹ Spó³dzielniê „SCH”
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8.

9.

staæ siê priorytetem…? Rozwój
drobnej przedsiêbiorczoœci – to
mo¿e daæ miejsca pracy.
Mój pomys³ na wiêksze bezpieczeñstwo w Dynowie to…po pierwsze
oœwietlenie ulic przez ca³¹ noc,
po drugie monitoring rynku –
a ja ci¹gle s³yszê, ¿e nie pozwalaj¹ na to fundusze miasta.
Czy w polityce jest miejsce na etykê…? Bezwzglêdnie powinno
byæ. A jak jest? Ró¿nie, w tym
roku Rada Miasta podnios³a
podatki, podwy¿szy³a ceny za
wywóz œmieci, prowadzi inne
dzia³ania oszczêdnoœciowe,
a równoczeœnie grupa radnych
w porozumieniu z panem Burmistrzem zaproponowa³a sobie (+20 z³), Przewodnicz¹cej
Rady Miasta (+150 z³), Przewodnicz¹cym Zarz¹dów Osiedli (+10 z³), Burmistrzowi Miasta (+740 z³) podwy¿ki.
W dwóch ostatnich przypadkach takie podwy¿ki zosta³y
uchwalone - chocia¿ niejednomyœlnie. Ale czy to jest etyczne? Lokal przy ulicy Rynek 10

w Dynowie, toczono okolicznoœciowe
rozmowy, Pan Prezes Mieczys³aw Kêdzierski z³o¿y³ piêkne ¿yczenia i wspólnie z innymi Panami wrêczy³ kwiaty
i zaprosi³ Szanowne Panie na program
artystyczny.
Program ten przygotowali uczniowie Zespo³u Szkó³ w Dynowie pod kierownictwem nauczycieli Panów – Marka
Wójcika, Grzegorza
Iwañskiego i Stefana
Kowalczyka. By³o
weso³o, tanecznie
i œpiewnie i oczywiœcie „o kobietach na
powa¿nie i w krzywym zwierciadle”, ale
z ogromn¹ atencj¹,
jak przysta³o na okazjê.
Koncertowa³a
tak¿e Kapela „Dyno-
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10.

11.

12.

13.

(dawny MOKiR) wydzier¿awi³a spó³ka prywatna z przeznaczeniem na NZOZ. W³aœciciele
spó³ki widzieli lokal przed
przetargiem s¹dzê, ¿e mieli
wizjê remontu, ale i kosztów
ca³ego przedsiêwziêcia. NZOZ
nie zacz¹³ na dobre swojej
dzia³alnoœci, nie da³ œwiadectwa swojej pozytywnej roli,
a ju¿ zosta³a przyznana mu
kwota 30.000 z³otych jako
zwrot nak³adów poniesionych
na remont. Dlaczego znalaz³y
siê pieni¹dze dla prywatnej
spó³ki a nie by³o ich na remont
tego lokalu pod potrzeby muzeum?
W wolnych chwilach… zajmujê
siê domem, wnuczk¹ Zuzi¹,
prowadzeniem chóru AKORD.
Autorytet to… cel do którego
d¹¿ymy i staramy siê naœladowaæ.
Muzyka… to moje ca³e ¿ycie
zawodowe.
„Czym jest muzyka ? Nie wiem
Mo¿e po prostu niebem
Z nutami zamiast gwiazd.”
Czy œwiêta takie jak np. Walentynki s¹ potrzebne…? Lepiej niech
siê ludzie kochaj¹, ni¿ k³óc¹
Dziêkuje za udzielenie odpowiedzi.
Micha³ Ziêzio

wianie”. Czêœæ mêska kapeli odegra³a
i odœpiewa³a „sto lat” a potem koncertowa³a dla zaproszonych Pañ, które
z nieukrywan¹ przyjemnoœci¹ wspólnie
z wokalistkami kapeli „wyœpiewywa³y”
ludowe piosenki. ¯yczenia wszystkim
Paniom, z³o¿y³a tak¿e, w imieniu Rady
Miasta Dynowa, Przewodnicz¹ca Rady
P. Józefa Œlemp.
Gra¿yna Malawska
Fot. Szymon Kêdzierski
(ci¹g dalszy na str. 10)
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(ci¹g dalszy ze str. 9)

TWÓRCZOŒÆ NASZEGO REGIONU
Jad¹c autobusem w drodze do Na³êczowa
Zobaczy³am dziewczynê, by³a taka weso³a
Mia³a rumian¹ buziê, uœmiechniête oczy
A na g³owie splecione dwa z³ote warkocze
Kiedy wsta³a, aby udaæ siê w drogê
Zobaczy³am, ¿e mia³a tylko jedn¹ nogê
Sz³a o kulach
Lecz z uœmiechem rzuci³a spojrzenie
I rzek³a z uœmiechem na ustach
„Do widzenia”
A me serce wzruszy³o siê
Wybacz Bo¿e Drogi, kiedy w ¿yciu narzekam
Choæ mam zdrowe nogi...
Wst¹pi³am do sklepu, gdzie by³y s³odycze
Grzeczny ch³opak zapyta³: „Czego sobie ¿yczê?”
By³ szczêœliwy i pokój bi³ z jego twarzy
Co tak rzadko na ziemi u ludzi siê zdarza
A kiedy odchodzi³am cieszy³ siê ogromnie i rzek³:
„Dziêkujê Pani, ¿e wst¹pi³a do mnie”

Widzia³am, jak mu oczy ze szczêœcia siê œmia³y
Lecz on nimi nie widzia³ – on by³ ociemnia³y
O Bo¿e – rzek³a cicho – jak bardzo siê wstydzê
Kiedy w ¿yciu narzekam, choæ sama dobrze widzê...
Po drugiej stronie ulicy dzieci siê bawi³y
A obok sta³ ch³opka przystojny i mi³y
Lecz kiedy inne biega³y po trawie
On nie móg³ z nimi uczestniczyæ w zabawie
Spyta³am go: „Dlaczego nie bierzesz udzia³u?”
On nic nie odrzek³
Spuœci³ modre oczy i wodzi³ nimi po ziemi
On tamtych nie s³ysza³ – bo by³ g³uchoniemy
O Mój Bo¿e! Coœ we mnie przerwa³o tê ciszê
Jak¿e jestem szczêœliwa, ¿e tak dobrze s³yszê...
Za nogi, które ponios¹ mnie w ¿yciu do koñca
Za oczy, które widz¹ wschód i zachód s³oñca
Za uszy, które s³ysz¹ uwielbienia tony
Dziêki Ci Bo¿e, b¹dŸ pochwalony!!!
Jadwiga Sikorowicz
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„Wyrok napisali Mu prorocy,
zanim siê urodzi³ tej nocy.
Wyrok mia³a ryty w sercu no¿em
Ju¿ od Zwiastowania Matka Bo¿a.
I Królowie z kadzid³em, i mirr¹
Tylko potwierdzili dawny wyrok.
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koracje Bo¿ego Grobu.
Groby Wielkanocne, czy jak wczeœniej je nazywano Groby Wielkopi¹tkowe, dawniej by³y to widowiska koœcielne, przedstawiane w ca³ej Polsce od
Wielkiego Pi¹tku do rezurekcji. PóŸniej
przedstawienia te ograniczone zosta³y
do wystawiania figury Chrystusa
w grobie.

Wydali go w serca pastusze
Wielokrotni faryzeusze.
Wyrok wyda³ przy kap³anach
na radzie
Ten Aposto³, który Go zdradzi³,
I Piotr wierny – chocia¿ bez winy –
Gdy Go nazwa³ g³oœno Bo¿ym Synem.
I najœwiêtsza ca³a Bo¿a Trójca
Od ¿³óbeczka a¿ do Ogrójca.
I papie¿, i infu³y, i trony,
Bo inaczej œwiat by nie by³ zbawiony...”
[Kazimiera I³³akowiczówna „Wyrok”]
Œwiêta Wielkiej Nocy to
czas w Koœciele katolickim najbardziej
uroczysty. Co prawda s¹ tacy, którzy
chcieliby kontynuowaæ trwaj¹c¹ od lat
wœród dyletantów, czy raczej ignorantów dyskusjê o wy¿szoœci Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia nad Œwiêtami Wielkanocnymi ale religia wyjaœnia nam to
ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ. Zwyczaje
zwi¹zane z tym œwiêtem s¹ bogate.
Ludzie uczestnicz¹ w rekolekcjach aby
odnowiæ siê duchowo i w pe³ni móc po³¹czyæ siê z Bogiem. W domach powstaj¹ palmy, pisanki, œwiêconka, stroiki z rze¿uch¹, bukszpanem, kwiatami
itp., a w koœcio³ach przygotowuje siê
Misteria o Mêce Pañskiej, pasje i de-

Urz¹dzanie Bo¿ego Grobu jest bardzo starym zwyczajem, kiedyœ znanym
w ca³ym Koœciele. Obecnie pielêgnowany jest on g³ównie w Polsce. Tradycja
jego budowy wywodzi siê z dawnych
misteriów, odtwarzaj¹cych mêkê
i œmieræ Chrystusa. Pierwsze wzmianki o Grobach Pañskich pochodz¹ z drugiej po³owy X wieku. Pocz¹tkowo jednak do Grobu zanoszono w procesji
Krzy¿ lub sam¹ rzeŸbê Ukrzy¿owane-

go. Krzy¿ niesiony by³ w pozycji poziomej, czêsto owijano go w szaty liturgiczne. Dopiero w XVI wieku zaczêto
umieszczaæ w Grobie obok krzy¿a równie¿ Najœwiêtszy Sakrament. PóŸniej
zaniechano zanoszenia krzy¿a, a Najœwiêtszy Sakrament zaczêto wystawiaæ
w monstrancjach. Tak pozosta³o do dzisiaj. Na pami¹tkê z³o¿enia Chrystusa
do grobu co roku w koœcio³ach katolickich urz¹dza siê piêkne, ton¹ce w kwiatach, Bo¿e Groby. Przygotowywane s¹
one w Wielki Pi¹tek. Groby ustawia siê
najczêœciej w nawie bocznej lub kaplicy. Zdobi kwiatami i œwiecami. Zwyczajowo umieszcza siê te¿ figurê Pana Jezusa. Wieczorem w Wielki Pi¹tek, po
zakoñczeniu ceremonii Mêki Pañskiej,
do Bo¿ego Grobu przenosi siê w uroczystej procesji Najœwiêtszy Sakrament, który wystawiany jest w monstrancji owiniêtej przeŸroczystym materia³em. To na pami¹tkê, ¿e cia³o Jezusa w grobie spowija³ ca³un. Wierni
gromadz¹ siê na adoracjê i modlitewne czuwanie, które trwa od wieczora
Wielkiego Pi¹tku do liturgii Wigilii
Paschalnej w Wielk¹ Sobotê.
(ci¹g dalszy na str. 12)

12
(ci¹g dalszy ze str. 11)
W XV wieku przy Grobach Pañskich pojawi³y siê stra¿e. Kiedyœ mia³y konkretne zadanie. Ochrania³y z³o¿one tam konsekrowane Hostie oraz
zabezpiecza³y bogaty wystrój Grobu.
Tradycja trzymania wart w wielu parafiach pozosta³a do dnia dzisiejszego.
Oczywiœcie obecnie ma jedynie charakter symboliczny. Honorowe warty pe³ni¹ ¿o³nierze, harcerze i stra¿acy.
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Nale¿y wspomnieæ jeszcze zwyczaj
dekorowania Bo¿ych Grobów, w trudnych momentach naszej historii. Na
przyk³ad w okresie socjalizmu wykorzystywano dekoracje grobów do przekazywania jakiœ symbolicznych, ukrytych przes³añ, które zawsze zawiera³y
element nadziei, pocieszenia – s³ynny
wystrój Grobu w Koœciele œw. Anny
w Warszawie czy w Koœciele œw. Brygidy w Gdañsku (nawi¹zuj¹ce do mordu w Katyniu czy w Oœwiêcimiu).
Zwyczaj ten kultywowany jest tak¿e w Dynowie. Bo¿y Grób, od kilku lat
coraz piêkniej ubierany i z wiêksz¹ starannoœci¹ dekorowany jest adorowany
nie tylko przez stra¿aków ale i przedstawicieli ró¿nych grup i œrodowisk.
Usytuowany jest tradycyjnie w lewej
nawie koœcio³a.
” W nieczu³ej, ale niespokojnej dumie
Usnêli mêdrcy. Wtem odg³os ich budzi,
¯e Bóg widomie objawi³ siê w t³umie
I o wiecznoœci przemawia do ludzi.
„Zabiæ Go, rzekli,
spokojnoœæ nam miesza!”
Lecz zabiæ we dnie? Obroni go rzesza.
Wiêc mêdrcy w nocy lampy zapalali
I na swych ksiêgach ostrzyli rozumy
Zimne i twarde, jak miecze ze stali;
I wzi¹wszy z sob¹ uczniów

Teatr czêsto jest niewiele wart¹
sztuk¹ dla m³odzie¿y, bo przecie¿ scena ogranicza, a dziœ ¿yjemy w œwiecie,
w którym nastawiamy siê na bardziej
obrazkowy odbiór, a taki oferuje nam
kino. Filmy przedstawiaj¹ brutalne
sceny, pe³ne erotyzmu, a co taki m³ody
cz³owiek mo¿e zobaczyæ w teatrze? Na
scenie, gdzie po³o¿enie zmieniaj¹ te
same przedmioty, kilku aktorów, a to
wszystko klasyczne, widz nie znajduje
tu tego co ofiaruje kino, telewizja. Dlatego te¿ Teatr im. W. Siemaszkowej w
Rzeszowie wyszed³ z propozycj¹ do m³odych widzów i zorganizowa³ cykl spotkañ pod has³em: „Bli¿ej Teatru, czyli
jak powstaje spektakl - Teatr w piêciu
³atwych lekcjach.” W ramach projektu
zorganizowano szeœæ warsztatów. Ka¿dy z nich poruszy³ inny aspekt powstawania sztuki teatralnej i choæ w ma³ym stopniu przybli¿y³ nam pracê poszczególnych odtwórców ról. Warsztaty zapozna³y nas z realiami przygotowañ spektaklu, które nie s¹ proste, jak
siê to mo¿e z pozoru wydawaæ. Poznaliœmy teatr zarówno pod k¹tem artystycznym, jak i organizacyjno - technicznym.
Na pocz¹tku wydawa³o siê nam, ¿e
przyjedziemy, usi¹dziemy i wys³ucha-

my wyk³adu o tym, jakie zadania maj¹
poszczególne osoby pracuj¹ce w teatrze
i jak tworzy siê spektakl od podstaw.
Ale tak nie by³o. Na pierwszym spotkaniu re¿yser ukaza³ nam, na jakiej
zasadzie dobiera siê aktorów do ról.
Najwa¿niejsze, aby sam re¿yser wnikliwie przeanalizowa³ tekst przedstawienia i wybra³ odpowiednich ludzi do
odpowiednich kreacji aktorskich. Na
pierwszych warsztatach wybraliœmy z
poœród siebie osoby, które mia³y zastêpowaæ aktorów. Do spektaklu nosz¹cego tytu³ „ Morderstwo Gonzagi albo Coœ
z niczego”, zaanga¿owano czterech aktorów: Dottore, Colombinê, Poliszynela i Arlekina. Na kolejnym spotkaniu
uczyliœmy siê dykcji, jak wyraŸnie wymawiaæ tekst, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na samog³oski. Podzielono nas
na cztery grupy, ka¿da prowadzona
przez zawodowych aktorów, odtwórców
ról spektaklu. Ka¿da z grup krótko
przedstawi³a, czego siê nauczy³a. Jedni mówili wierszyki, inni recytowali coœ
znanego. Nikt z nas nie zdawa³ sobie
sprawy z tego, jak wa¿ne jest wyraŸne
wypowiadanie przez nas s³ów, kiedy
znajdujemy siê na scenie bez nag³oœnienia, a widzowie z najdalszych rzêdów
musz¹ us³yszeæ nasz¹ kwestiê.
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œlepych t³umy,
Szli ³owiæ Boga. A zdrada na przedzie
Prost¹ ich drog¹ , ale zgubn¹ wiedzie.
„Tyœ to? – krzyknêli na Maryi syna.
„Jam” – odpowiedzia³
i mêdrcy pobladli.
„Tyœ jest?” – „Jam jest”.
S³u¿alców dru¿yna
Uciek³a w trwodze;
mêdrcy na twarz padli;
Lecz widz¹c, ¿e Bóg straszy,
a nie karze,
Wstali przelêkli,
wiêc sro¿si zbrodniarze.
I tajemnicze szaty z Boga zwleki,
I szyderstwami cia³o Jego siekli,
I rozumami serce Mu przebodli,
A Bóg ich kocha i za nich siê modli.
A¿ gdy do grobu duma Go z³o¿y³a,
Wyszed³ z ich duszy,
ciemnej jak mogi³a.
Spe³nili mêdrcy na Boga pogrzebie
Kielich swej pychy.
Natura w rozruchu
Dr¿a³a o Boga; lecz pokój by³ w niebie.
Bóg ¿yje,
tylko umar³ w mêdrców duchu.
[Adam Mickiewicz „Mêdrcy”]
Opracowali AJM
Na kolejnych warsztatach aktorzy
odegrali czêœæ przedstawienia. Jako
pierwszy do g³osu doszed³ maestro zajmuj¹cy siê œpiewem, który ukaza³ aktorom, w jakim tonie powinny brzmieæ
fanfary. My jako widzowie tak¿e mogliœmy je odœpiewaæ. Trudno dobraæ
odpowiednia nutê do aktora, który
musi j¹ zapamiêtaæ, a potem przez wiele spektakli wci¹¿ j¹ powtarzaæ.
Wa¿nym aspektem jest poruszanie
siê po scenie. Kolejnym razem przedstawiono nam cztery teorie, które pomagaj¹ aktorom w grze na scenie.
Pierwsza metoda Stanis³awskiego polega na zadaniach aktorskich . Adam
pracuj¹c z uczestnikami, którzy odgrywali wybrane fragmenty przedstawienia, zadawa³ odpowiednie zadania np.
Dottore jest zbulwersowany i kuleje, za
drugim razem dodaje do tego, ¿e myœli
o wypadku przyjaciela. Mia³o to na celu
wczucie siê w rolê aktora.
Madzia przedstawi³a nam metodê
Czechowicza. Celem by³o ukazanie
uczucia, które wywo³uje gest, a tak¿e
przechodzenie z jednej skrajnoœci w
drug¹. Aktorzy z publicznoœci g³owili
siê, jak odpowiednio przedstawiæ dan¹
scenê, u¿ywaj¹c w³aœnie tej metody.
Kornel ukaza³ nam metodê Meyerholda odwrotn¹ do metody przedstawianej przez Madziê. Tu ruch mia³ prowadziæ do konkretnego dzia³ania. Na
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pocz¹tku powinno byæ emocjonalnie i
du¿o gestu, potem gest ma przejœæ w
s³owo, aby to ono obrazowa³o wzburzenie, jakim kieruje siê dana postaæ. Bo
przecie¿ nie mo¿emy przesadziæ z gestami. Pawe³ natomiast uzmys³owi³
nam jak siê tworzy i buduje atmosferê
na scenie. Tak aby widzowie mogli j¹
odczuæ prawie namacalnie.
W trakcie prób pocz¹tkowej sceny
przedstawienia po³¹czyliœmy te wszystkie metody. Ale najwa¿niejsze jest, aby
aktor wczu³ siê w rolê, a na czas przedstawienia sta³ siê osob¹, któr¹ gra.
Bardzo w tym pomaga monolog wewnêtrzny, który prowadzi siê zanim
wyjdzie siê na scenê oraz w czasie
przedstawienia. Warsztaty przybli¿y³y nam dzia³anie teatru, a przede
wszystkim uzmys³owi³y, jaki ogrom
pracy potrzeba w³o¿yæ w przygotowanie spektaklu, zanim trafi on na scenê.
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Z niecierpliwoœci¹ czekaliœmy na
sztukê, nad któr¹ tak ciê¿ko pracowaliœmy podczas warsztatów. I nadesz³a
ta chwila. „Morderstwo Gonzagii albo
Coœ z niczego” zosta³o wystawione na
du¿ej scenie w Teatrze im. W. Siemaszkowej.
Sztuka przedstawia losy czterech
znajomych: Dottore (Pawe³ Kasprzycki), Colombinê (Magdalena Kozikowska), Poliszynela (Kornel Pieñko) i Arlekina (Adam Mê¿yk), którzy prowadz¹
dyskurs temat dramatu Szekspira
„Hamlet”. Pragn¹ oni wystawiæ go na
scenie podczas konkursu w Edynburgu. Ale jak to mo¿e siê udaæ, skoro jest
ich tylko czworo, a w sztuce wystêpuje
oko³o czterdziestu osób. Przedstawienie podejmuje temat teatralnej konwencji, czyli umowy miêdzy aktorami,
którzy chc¹ wystawiæ „Hamleta”.
Opuszczaj¹ pierwsze akty, a ich opowieœæ zaczyna siê od trzeciego aktu,

gdzie œmieræ ponosi Gonzaga. I st¹d te¿
taki dziwny tytu³ „Morderstwo Gonzagi albo Coœ z niczego”. Dottore nazwa³
tak stworzony przez siebie scenariusz
na podstawie dramatu przeznaczonego dla czterech aktorów. Nie da siê opisaæ tego wszystkiego, co sta³o siê naszym udzia³em, co zobaczyliœmy. Mam
nadziejê, ¿e ten tekst choæ trochê przybli¿y³ czytelnikowi, jak funkcjonuje teatr i jak wiele wysi³ku trzeba w³o¿yæ,
aby przedstawienie nie by³o klap¹.
Na przekór wszelkim znakom czasu, nie nale¿y rezygnowaæ z edukacji
teatralnej. Warto zwróciæ uwagê, co
sk³ada siê na fenomen teatru i wci¹gn¹æ widzów w jego orbitê. Ta drog¹
chcemy podziêkowaæ pracownikom teatru za zaproszenie nas wraz z opiekunk¹ grupy p. Ew¹ Hadam do udzia³u w warsztatach .
Uczestniczka warsztatów
LO Dynów

XXXVII Olimpiady Biologicznej. W
chwili obecnej trwaj¹ przygotowania do
zmierzenia siê z najlepszymi w Polsce.
Odpowiednim zasobem wiedzy ju¿ dysponuje, a zatem nale¿y ¿yczyæ mu do
tego szczêœcia. Równie spektakularny
sukces osi¹gnê³a Agnieszka Potoczna,
której pracê postawiono w szeregu 3 najlepszych i zakwalifikowano do udzia³u
W rankingu opublikowanym na
w rozstrzygniêciu na forum centralnym.
³amach „Rzeczpospolitej” nasza szko³a
Nadziejê na dobre wyniki maja takuplasowa³a siê na 212 pozycji w kraju
i 10 w województwie podkarpackim.
¿e uczestnicy Olimpiady Ekologicznej,
którym nie zabrak³o determinacji
Jest to lokata wy¿sza ni¿ w roku ubiew zg³êbianiu tajników wiedzy ekologiczg³ym. Osi¹gniêcia, które pozwoli³y uzynej.
skaæ tak dobre miejsce, s¹ wynikiem
Uzdolnienia humanistyczne oraz
pracy ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. G³ównieodparta chêæ pochylenia siê nad dziene dzia³ania skupione s¹ wokó³ przygotowañ do olimpiad i konkursów.
jami œwiata, towarzyszy³y uczniom startuj¹cym w Olimpiadzie Historycznej pod
Pewna czêœæ uczniów chcia³aby z³oopiek¹ p. Mariusza Chomy i p. Macieja
¿yæ w przysz³oœci przysiêgê HipokrateJurasiñskiego. Etap okrêgowy sta³ siê
sa lub g³owiæ siê nad nowymi eksperyokazj¹ do pochwalenia siê znajomoœci¹
mentami z dziedziny biotechnologii.
faktów historycznych i umiejêtnoœci¹ ich
Mo¿liwoœæ poszerzenia swojej wiedzy
otrzymuj¹ w ramach kó³ka biologiczneinterpretowania dla: Mariusza Gieruli,
Mateusza Piejko, Gabriela Sochy, Ewego, prowadzonego przez p. Mariê Kuliny Sochy i Paw³a Dañko.
szek. Zajêcia daj¹ mo¿liwoœæ przygotoSpory sukces odnios³y tak¿e Magdawania siê do matury oraz do olimpiady
lena Koz³owska i Magdalena Noch (op.
przedmiotowej. W tej dziedzinie uczniop. Maciej Jurasiñski), które zakwalifiwie nasi maj¹ siê czym pochwaliæ. Seria doœwiadczeñ wykonywanych na wakowa³y siê do etapu okrêgowego XLIX
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie
kacjach i dobrze napisana praca stanoWspó³czesnym. Magdalewi przepustkê do udzia³u
na Noch – jako jedna z 27
w etapie okrêgowym. W tym
spoœród ponad 130 uczestroku szkolnym takimi umiejêtników – znalaz³a siê w œcinoœciami wykazali siê: Mateusz G³adysz, Agnieszka Pos³ym finale tego etapu.
Do kogo zwróciæ siê
toczna Agnieszka, Piotr Anz pytaniem o struktury
toñ, Monika Szczepañska,
Unii Europejskiej? Na ten
Marta Ko³t. Start w zmagatemat mo¿e wypowiadaæ
niach z udzia³em uczniów z casiê spora grupa naszych
³ego Podkarpacia okaza³ siê
najszczêœliwszy dla Mateusza
uczniów, natomiast szansê na rozmowê z okrêgow¹
G³adysza. Zosta³ finalist¹
Mateusz G³adysz
komisj¹ Olimpiady Wieszczebla ogólnopolskiego

dzy o Unii Europejskiej wywalczyli sobie Klaudyna Kud³a, Ireneusz Ulanowski oraz Dawid Marsza³ek (op. p. Ewa
Hadam).
„Cz³owiek drog¹ koœcio³a” – pod takim has³em przebiega³y eliminacje
XVIII Olimpiady Teologii Katolickiej.
Ks. Wojciech Szpylma pracowa³ z grup¹
licz¹c¹ 25 uczniów, z których do kolejnego etapu zakwalifikowa³y siê 3 osoby: Ewa Banaœ, Renata Socha, Paulina
Siwulec.
Polsko- Ukraiñski Konkurs Fizyczny Lwi¹tko 2008 odbêdzie siê pod koniec marca. Wokó³ przygotowañ do bilateralnego wspó³zawodnictwa zgromadzili siê pod opiek¹ p. Iwony Sarnickiej
reprezentanci ró¿nych klas: Tomasz
Choma, Gierula, Marek, Ma³achowski
Marcin, Baran Maciej, Gierula Grzegorz, Kociuba Patrycja, Gromala Ma³gorzata, Karnas Tomasz, Drewniak
Mateusz, Dañko Pawe³, S³ota Bart³omiej, G³adysz Mateusz, Niemiec Dariusz, Duda Aleksander, Ma³achowska
Marzena, Mocha S³awomir.
Skoro znajomoœæ ka¿dego nastêpnego jêzyka obcego, daje szansê stawania
siê kolejnym wcieleniem cz³owieka (Goethe), to dlaczego nie wykorzystaæ tej
szansy? Z pewnoœci¹ uczynili to ci wszyscy, którzy poœwiêcili swój czas na poznawanie jêzyka twórcy Fausta. Kilkunastoosobowa grupa uczniów zmierzy³a siê z testami, a najlepszy wynik uzyska³a Justyna Skiba, która wziê³a udzia³
w zawodach okrêgowych Olimpiady Jêzyka Niemieckiego (op. p. Ewa Hadam )
Co nam w duszy gra
Na brak uzdolnionych pod wzglêdem artystycznym uczniów nie mo¿emy narzekaæ. S¹ rozœpiewani, kochaj¹
(ci¹g dalszy na str. 14)
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(ci¹g dalszy ze str. 13)
i czuj¹ poezjê, znakomicie radz¹ sobie
z akompaniamentem. Nic wiêc dziwnego, ¿e zaroi³o siê od sukcesów na
tym polu.
Konkurs recytatorski „Masz prawo marzyæ teraz i tu”- prawdy poezj¹
odkrywane jest tego znakomitym przyk³adem .Spoœród siedmiu uczestniczek Magdalena Król otrzyma³a I nagrodê, Kuszek Olga, Hadam Angelika zajê³y II miejsce. (op. El¿bieta Klaczak- £ach, p. Katarzyna K³y¿, p. Joanna Duda.)
Podczas XIII Wojewódzkiego Konkursu Prozy i Poezji niemieckojêzycznej w Lubaczowie „Von Leasing bis
Dürrenmatt” jury wys³ucha³o 23 prezentacji z zakresu recytacji i poezji
œpiewanej. Nagrodê w postaci wyró¿nienia za ciekaw¹ interpretacjê otrzyma³a Monika Mikoœ z klasy I d. Dyplom za udan¹ prezentacjê artystyczn¹ powêdrowa³ w rêce zespo³u
„Septima”.
Szczególne gratulacje uzyska³
zespó³ od grupy
redaktorów Radia „Lubaczów”,
którzy przeprowadzili wywiad
z cz³onkami zespo³u. (op. p.
Ewa Hadam)
Monika Mikoœ
Nasze mo¿liwoœci sprawdziliœmy uczestnicz¹c w V Miêdzyszkolnym Konkursie Kolêd i Zwyczajów w
krajach niemieckojêzycznych, organizowanym przez II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rzeszowie. Grupa „Septima”, reprezentowana przez: Magdalenê Aleksander, Jolantê Krajewsk¹,
Iwonê Prokop, Monikê Paœciak, Ewelinê Toczek, Aleksandrê Potoczn¹ oraz
Justynê Skibê, zdoby³a wyró¿nienie
przyznane za walory muzyczne przedstawienia. (op. p. Ewa Hadam)

Zespó³ Septima
Kolbuszowskie liceum zaprosi³o
nasz¹ szko³ê do udzia³u w II Wojewódzkim Konkursie Kolêd i Pastora³ek obcojêzycznych. W kategorii solistów bezkonkurencyjn¹ okaza³a siê
Monika Paœciak, której walory g³oso-
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we oceniono tak
wysoko, ¿e znalaz³a siê na
I miejscu. Nagrod¹ by³ miêdzy innymi wywiad dla Radia
„Via” oraz nagranie piosenki
w radiowym
studio. (op. p. Monika Paœciak
Ewa Hadam)
Nie zabrak³o nas na XI Konkursie
Kolêd i Pastora³ek w Dynowie .Wspaniale zaprezentowa³a siê Monika Paœciak, która zajê³a I miejsce w kategorii solistów. Zaszczytne I miejsce na
podium przeznaczonym dla zespo³ów
przypad³o grupie wokalno-instrumentalnej „Septima”, która odebra³a Z³ot¹
Bombkê i gratulacje za interesuj¹c¹
interpretacjê. (op. p. Ewa Hadam)
Lekkie pióro
Powo³uj¹c siê na s³owa Karola Badziaka, rzec mo¿na, ¿e ka¿dy pisz¹cy
ma w swojej twórczoœci tylko dwa
okresy: pierwszy, kiedy siê dobrze zapowiada i drugi , kiedy siê na dobre
skoñczy³. Do naszych uczniów obdarzonych talentem pisarskim odnosi siê
zdecydowanie to pierwsze porównanie,
a dowodem s¹ interesuj¹ce osi¹gniêcia we wspomnianej dziedzinie. III Liceum Ogólnokszta³c¹ce zorganizowa³o XV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej.
Profesjonalne
spojrzenie redaktorów „Nowin” na uczestników konkursu
dziennikarskiego by³o gwarantem w³aœciwego
Damian Zelwach
przyznania nagród. Z tym
wiêksz¹ satysfakcj¹ odbierali je: Sabina Hadam za II miejsce
oraz Damian Zelwach za
miejsce III. (op. J. Duda).
Doceniona zosta³a tak¿e poezja Justyny Bury,
a jej wiersz zamieszczono
w almanachu. (op. p. Katarzyna K³y¿)
Monika Szczepañska,
która publikowa³a swe
wiersze na ³amach „Dynowinki”, zmierzy³a siê tym
razem z proz¹. Zosta³a laureatk¹ konkursu literacko-filmowego„Dekalog 89”, zorganizowanym
przez Wydawnictwo Pedagogiczne
Operon wraz z Instytutem Promocji
Edukacji i Studiem Filmowym Harpoon Films.
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W konkursie wziê³o udzia³
3320 uczniów
z ca³ej Polski.
Uczestnicy konkursu tworzyli
opowiadania inspirowane dekalogiem. Praca
Moniki zakwaliMonika Szczepañska
fikowana zosta³a do grona 100
najlepszych, Jury wy³oni zwyciêzców
w marcu. (op. p. Joanna Duda )
W trakcie s¹ przygotowania do
Ogólnopolskiego Konkursu „Moje magiczne miejsce” (op. p. El¿bieta Klaczak-£ach)
Prezentacjê przygotowuj¹ uczniowie klasy IIIa: ¯aneta Baluch, Mateusz Piejko, Tomasz Toczek, Damian
Zelwach,. Pod k¹tem udzia³u w centralnym etapie Konkursu Literackiego „Historia i kultura ¯ydów polskich”,
organizowanego przez Fundacjê Shalom pracuje siedmioosobowa grupa.
Rozstrzygniêcie konkursu przewidywane jest pod koniec kwietnia (op. p.
Katarzyna K³y¿)
Sportowy duch walki
Nasza szko³a nie mo¿e siê pochwaliæ zapleczem sportowym z prawdziwego zdarzenia. G³ówn¹ przeszkod¹ jest
brak pe³nowymiarowej sali gimnastycznej . Tym bardziej imponuj¹ nam
nasi zawodnicy, którzy startowali dotychczas w ró¿nych konkurencjach
sportowych. Nauczyciele wychowania
fizycznego w osobach: p. Katarzyny
Grot, p. Bogdana Peszka i p. Adama
¯aka nie szczêdzili swojego czasu i zapewniali m³odzie¿y opiekê podczas dodatkowych treningów. Efekty mówi¹
same za siebie: /ranking dotyczy powiatu rzeszowskiego/
I miejsce w pi³ce koszykowej dziewcz¹t
II miejsce w pi³ce koszykowej ch³opców
III miejsce w pi³ce siatkowej dziewcz¹t
II miejsce w pi³ce siatkowej ch³opców
II miejsce w pi³ce rêcznej dziewcz¹t
I miejsce dru¿ y n o w o
w szachach
/op. p. Mariusz Choma, p. Zbigniew Tesznar/
I miejsce indywidualnie
w szachach–
Micha³ Sycz
Micha³ Sycz
III miejsce indywidualnie w szachach Ma³gorzata Gromala
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IV miejsce w tenisie sto³owym ch³opców
II miejsce w tenisie sto³owym dziewcz¹t
III miejsce w indywidualnych biegach
prze³ajowych dziewcz¹t Sylwia Pêkala
V miejsce w indywidualnych biegach
prze³ajowych dziewcz¹t Magdalena Bia³a
I miejsce w indywidualnych biegach
prze³ajowych ch³opców S³awomir Dzimira
III miejsce w indywidualnych biegach
prze³ajowych ch³opców £ukasz Trybalski
Fina³ rejonowy:
VIII miejsce dru¿ynowo w szachach
I
miejsce indywidualnie w szachach - Micha³ Sycz
III miejsce w pi³ce rêcznej ch³opców
III miejsce w pi³ce koszykowej
dziewcz¹t
Pó³fina³ wojewódzki:
VII miejsce w unihokeju
VII miejsce w unihokeju ch³opców
IX miejsce w badmintonie ch³opców
XVI miejsce w badmintonie dziewcz¹t
Udzia³ w dru¿ynowych zawodach lekkoatletycznych dziewcz¹t
Fina³ wojewódzki :
48 miejsce miejsce w indywidualnych
biegach prze³ajowych dziewcz¹t Sylwia Pêkala
67 miejsce w indywidualnych biegach
prze³ajowych dziewcz¹t Magdalena Bia³a
23 miejsce w indywidualnych biegach
prze³ajowych ch³opców S³awomir Dzimira
28 miejsce w indywidualnych biegach
prze³ajowych ch³opców £ukasz Trybalski
Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie

Stowarzyszenie De-Novo z siedzib¹
w Dynowie oraz Zwi¹zek Polaków w
Rumunii zrealizowali projekt p.t. Hulanie Jelenia - integracja kultur
i tradycji oparta na warsztatach
artystycznych dla dzieci i m³odzie¿y w Pojanie Mikuli - rumuñskiej
Bukowinie. Projekt odby³ siê w dniach
od 6 stycznia do 10 lutego 2008 roku w
Domu Polskim i koordynowany by³
przez Ewê WoŸniak i Ewê Zieliñsk¹.
W ramach naszej akcji odby³y siê
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Ju¿ miesi¹c wczeœniej wyœcig siê zacz¹³
Po sklepach wielkie ganianie.
Buty, sukienka
Krawat, koszula,
Kolorystyczne dogranie…
Jeszcze podwi¹zka,
majteczki czerwone,
Fryzjer, solarium, makija¿
Kieszeñ rodziców cierpia³a katusze
Lecz nic nie by³o nad wyraz.
W koñcu nadesz³a tak upragniona,
Wieki wyczekiwana
Nasza Studniówka
Nasz Bal wspania³y
Szampañska zabawa do rana!
Tradycj¹ dyrektor przemówi do goœci
Wspomnia³ treœæ Pana Tadeusza
Jak napisa³ Mickiewicz
niechaj siê stanie
„Poloneza czas zacz¹æ,
Podkomorzy rusza”!
Balowicze ruszyli w rytm
piêknej melodii
Tañczyli dumnie, wynioœle
Po sali p³ynêli poloneza krokiem
Dostojnie, ale radoœnie.
W oczach mieni³y siê piêkne kreacje,
Pó³ dnia uk³adane fryzury
Wszyscy szczêœliwi mknêli po sali,
Czy ktoœ by³ wtedy ponury?
Sala w kolorach z³ota i bordo
Obrusy ozdobne, balony
Wszystko cudownie
jak przepych baroku
By goœæ by³ zadowolony
A b³ysk fleszy cyfrówek
i lampa kamery
Cudowne chwile z³apa³y,
Gdy latka polec¹ i szko³ê skoñczymy
Bêdziemy do nich wracali.
Monika Szczepañska
LO Dynów, kl. III a

Tradycyjnie Studniówkê poprzedzi³ program artystyczny...

cztery warsztaty z ró¿nych dziedzin
artystycznych.
Pierwszy tydzieñ poœwiêcony by³
tradycji. Dzieci spotka³y siê z zaproszonymi przez nas starszym mieszkañcami Pojany Mikuli, a mianowicie: pani¹
Zofi¹ Kuruc, panem W³adys³awem
Kuruc oraz pani¹ Rozali¹ Polaczek –
skarbnicami wiedzy o obyczajach i tradycjach pojañskich. Podczas spotkania
dzieci œpiewa³y wspólnie z naszymi
goœæmi tradycyjne piosenki pojañskie,
s³ucha³y z zaciekawieniem o dawnej

tradycji uprawiania lnu, wyrobie p³ótna i wyszywanych przez mamy i babcie wzorach. Nastêpnie zapozna³y siê
ze wzornictwem polskim i korzystaj¹c
z tych Ÿróde³ pracowa³y nad w³asnymi
projektami, przenosz¹c je na papierowe koszule i chusty. Efektem zajêæ by³a
wystawa prac dzieci w niedzielê
13 stycznia, na któr¹ zostali zaproszeni mieszkañcy Pojany Mikuli. Po wystawie odby³a siê projekcja filmu polskiego p.t. Zezowate szczêœcie w re¿.
Andrzeja Munka.
Drugi warsztat dotyczy³ ruchu
i tañca. Podczas zajêæ dzieci mog³y zapoznaæ siê z ró¿nymi technikami cyr(ci¹g dalszy na str. 16)
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kowymi tj. ¿onglerka i akrobatyka oraz
elementami tañca nowoczesnego. Zajêcia prowadzili Andrzej Rusin i Jola Sikorka. Wynikiem tej pracy by³ zaczyn
korowodu przygotowuj¹cego dzieci do
Hulania Jelnia.
W trzecim tygodniu pracy zajêcia
muzyczno-rytmiczne prowadzili muzycy ze Stowarzyszenia De-Novo, byli to:
Daniel Maziarz, Tomek Tereszak oraz
Dominik Wyskiel. Dynowianie uczyli
dzieci polskich ludowych piosenek
w nowych aran¿acjach muzycznych
oraz przygotowywali dzieci do wspólnego œpiewania podczas Hulania Jelenia.
Do wspó³pracy zostali zaproszeni
tak¿e pañstwo Agnieszka i Józef Polaczek wraz z zespo³em Ma³a Pojana,
który wzi¹³ udzia³ w budowaniu korowodu oraz wyst¹pi³ podczas ostatkowego koncertu.

Zwieñczeniem trzeciego tygodnia
pracy by³o Hulanie Jelenia. Zabawa
rozpoczê³a siê konkursem tañca dla
dzieci i m³odzie¿y zorganizowanego
przez ks. Gabriela, którego laureatami zostali Mirka i Mirek Drozdek, Lucica-Maria Szwancar i Julian Drozdek.
Nastêpnie wszyscy wziêli udzia³ w korowodzie prowadzonym przez muzyków jad¹cych na saniach oraz tañcz¹ce i œpiewaj¹ce dzieci. Rozbawiony t³um
dotar³ na polanê, gdzie czeka³o na nich
ognisko. Dzieci w maskach zwierz¹t
i z kolorowymi pomponami tañczy³y dooko³a ogniska œpiewaj¹c piosenki polskie z Pojany i Rzeszowa.
Mieszkañcy Pojany uczestnicz¹cy
w korowodzie przypomnieli sobie jak
przed laty „hulali jelenia”. Istotnym
momentem wydarzenia by³a inicjatywa zgromadzonych dooko³a ogniska
kobiet, które porwa³y uczestników korowodu „wê¿em” z polanki w dó³ doliny do Domu Polskiego. Tam odby³ siê
program artystyczny z udzia³em dzieci, m³odzie¿y i mieszkañców Pojany
oraz goœci zaproszonych z Nowego So³oñca oraz Suczawy.
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W przygotowania wieczoru
ostatkowego wpisa³ siê równie¿
Zwi¹zek Polaków
w Rumunii jako
partner w projekcie, reprezentowany przez prezesa Gerwazego
Loghera i El¿bietê
Wieruszewsk¹, organizuj¹c zabawê
ostatkow¹ dla
doros³ych. Mieszkañcy Pojany Mikuli
mieli wiêc okazjê „hulaæ” w sobotê 2 lutego od wczesnego popo³udnia a¿ do
bia³ego rana.
Na Hulanie Jelenia przyjechali tak¿e pasjonaci folkloru i animatorzy kultury z Polski m.in. Aneta Pepaœ z Uniwersytetu Marie Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie. Projektem zainteresowali siê równie¿ studenci
z programu miêdzynarodowej
wymiany Erazmus z West
University z Timisoary, którzy
pomagali nam
przy organizacji
wydarzenia.
Ostatni tydzieñ projektu
poœwiêcony by³
jêzykowi polskiemu. Podczas zajêæ dzieci uczy³y siê wierszy J. Tuwima i J.
Brzechwy buduj¹c miniaturki scenek
teatralnych, które mia³y formê teledysku.
Miesi¹c pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹
pojañsk¹ da³ nam du¿o satysfakcji.
Wspólne dzia³anie i nauka zaowocowa³o naturaln¹ wymian¹ doœwiadczeñ,
a zaanga¿owanie
i entuzjazm dzieci przeszed³ nasze
oczekiwania.
Podczas tego miesi¹ca pracowa³yœmy równie¿ nad
dokumentem filmowym, który powstanie po powrocie do Polski. Dziêkujemy
tym
wszystkim gospodarzom, którzy
otworzyli przed
nami swoje domy
i serca ofiaruj¹c
tym samym wiedzê i wspomnienia
o historii Pojany
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Mikuli – ma³ej wiosce na Bukowinie,
gdzie pachnie cz³owiekiem, zwierzêciem i lasem.
Projekt Hulanie Jelenia - integracja kultur i tradycji oparta na
warsztatach artystycznych dla
dzieci i m³odzie¿y w Pojanie Mikuli - rumuñskiej Bukowinie odby³
siê przede wszystkim dziêki finansowemu wsparciu firmy CIECH S.A. z Warszawy, Zwi¹zkowi Polaków w Rumunii, który sfinansowa³ materia³y do
pracy z dzieæmi i udostêpni³ Dom Polski w Pojanie Mikuli oraz firmie Lubella S.A., która pomog³a nam w formie darowizny rzeczowej ofiaruj¹c swoje produkty.
Dziêkujemy równie¿ prywatnym
darczyñcom: panu Bogdanowi Kuliszb z firmy Traz-Tel w Kobiórze, Jane
Hansom z Wielkiej Brytanii i Ben’owi
Williams z Nowej Zelandii.
Cieszymy siê bardzo ze zrealizowanego projektu i ju¿ pracujemy nad kolejnymi akcjami
w tym roku. Dziêkujemy jeszcze raz
wszystkim darczyñcom za pomoc,
a mieszkañcom Pojany Mikuli za zaufanie i czynny udzia³ w projekcie.
Koordynatorki projektu:
Ewa WoŸniak
- ewka_w@hotmail.com
Ewa Zieliñska
- ezielinska@gmail.com
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Sekcja turystyczna Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” w Dynowie
opracowa³a plan pracy na 2008 r. Pragnê zaprosiæ wszystkich chêtnych, tych
którzy lubi¹ aktywny wypoczynek,
chc¹ poznaæ okolicê, spêdziæ mi³o czas
do udzia³u w proponowanych imprezach. Og³oszenia o terminie i trasie
wyjazdu lub wyjœcia bêd¹ dostêpne:
a) w biurze Zwi¹zku Emerytów i
Rencistów ul.Œwierczewskiego,
b) w Bibliotece Miejskiej,
c) w og³oszeniach MOKiR,
d) na tablicy „Soko³a” ul.Rynek.

Informacje wstêpne
1. Organizator konkursu – Zespó³
Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Dynowie.
2. Patronat nad konkursem sprawuj¹: Starosta Rzeszowski, Burmistrz
Miasta Dynowa, Miejski Oœrodek
Kultury i Rekreacji w Dynowie, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w
Przemyœlu, Nadleœnictwo Dynów.
Cele konkursu i kategorie
1. Celem konkursu jest::
> popularyzacja historii regionu,
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Plan pracy sekcji turystycznej na
rok 2008
W ramach pracy sekcji turystycznej planowane s¹ nastêpuj¹ce imprezy:
1) Rajdy piesze po³¹czone z grami i
zabawami sportowymi w ramach realizacji programu „Bez konfliktu pokoleñ
– zdrowo i sportowo – od IV - X - jedna
wyprawa niedzielna miesiêcznie.
2) Wycieczki piesze we wspó³pracy
z PTTK – Rzeszów „Niedziela za miastem na Pogórzu Dynowskim” – od III
– X - jeden raz w miesi¹cu.
3) Wycieczki autokarowe jednodniowe - raz w miesi¹cu od V – X.

> poszerzanie wiedzy uczniów o
œrodowisku, w którym ¿yj¹,
> kszta³towanie wiêzi emocjonalnej z „NASZ¥ MA£¥ OJCZYZN¥”,
> rozwijanie zdolnoœci artystycznych i potrzeb estetycznych uczniów,
> kszta³towanie postawy tolerancji wobec tradycji i kultury innych narodów,
> gromadzenie doœwiadczeñ niezbêdnych do wspó³pracy w ramach Unii
Europejskiej,
> promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Podkarpacia.
2. Organizatorzy zapraszaj¹ do
udzia³u w zmaganiach konkursowych
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Proponowane trasy:
a) Dynów – Kañczuga – Przeworsk
– Jaros³aw – Dynów,
b) Dynów – Dukla – Jaœliska –
Komañcza –Kulaszne – Zagórz – Dynów,
c) Dynów – Strzy¿ów – Wiœniowa
– Brzeziny – Wielopole Skrzyñskie –
Czudec – Babica – Dynów,
d) Dynów – Bircza – Tyrawa Wo³oska – Sanok – Miêdzybrodzie – Ulucz
– Dynów,
e) Dynów – £añcut – Le¿ajsk –
Przeworsk – Sieniawa – Dynów,
f) Dynów – Bi³goraj – Zwierzyniec
–Zamoœæ – Krasnobród – Tomaszów
Lubelski – Narol – Lubaczów – Dynów.
Przewodnik Beskidzki
Józefa Œlemp
fot. Jan Prokop

uczniów szkó³ œrednich powiatu rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej), oraz uczniów
wszystkich szkó³ œrednich i gimnazjów
województwa podkarpackiego (w kategorii plastycznej i ilustratorskiej).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych
i dwóch grupach wiekowych:
a) kategoria recytatorsko – inscenizacyjna (dwie grupy wiekowe:
gimnazja, szko³y œrednie),
b) kategoria plastyczna (brak
(ci¹g dalszy na str. 18)
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
podzia³u na grupy wiekowe),
c) kategoria ilustratorska (brak
podzia³u na grupy wiekowe).
4. W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej obowi¹zuje zaprezentowanie 1 utworu (w ca³oœci lub w czêœci) bêd¹cego fragmentem „Przygód
dobrego wojaka Szwejka” J. Haszka albo innych opowieœci o tej postaci
lub tekstu przedstawiaj¹cego tajemnice ¿o³nierskiego ¿ycia, napisanego
przez dowolnego autora.
Prezentacjê mo¿e stanowiæ monta¿ utworów. Obok wyst¹pieñ indywidualnych dopuszcza siê sceny dialogowe, w których gra jednak nie wiêcej
jak dwóch uczestników.
Teatralizacja i próby umuzycznienia prezentacji s¹ mile widziane.
Czas wystêpu nie mo¿e przekroczyæ
4 minut.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
> interpretacja utworów,
> dobór repertuaru,
> dobór, sposób i celowoœæ wykorzystania œrodków teatralnych,
> kultura s³owa,
> ogólny wyraz artystyczny.
5. W kategorii ilustratorskiej
uczestnicy przygotowuj¹ projekt ok³adki ksi¹¿ki J. Haszka pt.: „Przygody
dobrego wojaka Szwejka” lub komiks przedstawiaj¹cy wybrane przygody bohatera tej powieœci albo karykaturê Józefa Szwejka. Wykonane dowolnymi technikami prace musz¹ mieæ format A-4 lub A-3.
Zachêcamy do wykorzystania
technik komputerowych.
Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis:
dane autora, (imiê i nazwisko, szko³a, klasa) imiê i nazwisko opiekuna.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
> ciekawe rozwi¹zania plastyczne,
> atrakcyjnoœæ formy i treœci,
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> oryginalnoœæ pracy,
> walory humorystyczne,
> poprawnoœæ jêzykowa.
6. Warunkiem udzia³u w kategorii plastycznej jest przygotowanie
ró¿nymi technikami prac plastycznych,
które sw¹ tematyk¹ nawi¹za³yby do
miejsc odwiedzanych przez Szwejka na
Podkarpaciu np.: £upków, Sanok,
Liskowate, Przemyœl lub by³y
przedstawieniem ¿o³nierskich losów w
czasie I wojny œwiatowej. Wymagany
format A-3.
Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis:
dane autora, (imiê i nazwisko, szko³a, klasa), imiê i nazwisko opiekuna.
Terminarz
1. Termin nadsy³ania kart zg³oszeñ
do udzia³u w konkursie recytatorskoinscenizacyjnym up³ywa 10.04.2008r.
(czwartek).
2. Opisane prace plastyczne i ilustratorskie nale¿y przes³aæ lub podaæ
organizatorom do 10.04.2008r.
(czwartek).
3. VIII edycja konkursu PODKARPACKA TÊCZA pod has³em „Austriackie gadanie”, w kategorii recytatorsko - inscenizacyjnej odbêdzie siê 17.04.2008r. w Zespole Szkó³
Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie, o godzinie 8.00.
4. Gala konkursowa, po³¹czona z
og³oszeniem wyników, wrêczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we
wszystkich kategoriach, odbêdzie siê
tego samego dnia tj. 17.04.2008r.
(czwartek). w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, oko³o
godz. 12. 00.
5. 18.04.2008r. (pi¹tek) organizatorzy przewiduj¹ mo¿liwoœæ zwiedzania
wystaw pokonkursowych przez m³odzie¿ bêd¹c¹ pod opiek¹ nauczyciela
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(po wczeœniejszym zg³oszeniu w sekretariacie szko³y).
Informacje organizacyjne
1. Organizatorzy zapewniaj¹ poczêstunek .
2. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt
w³asny.
3. Organizatorzy maj¹c przekonanie o tym, ¿e zainteresowanie m³odzie¿y walorami naszego regionu w du¿ej
mierze zale¿y od nauczycieli, przewidzieli potwierdzenia dla opiekunów
przygotowuj¹cych uczestników i podziêkowania dla szkó³.
4. Zg³oszenia i prace konkursowe
prosimy przes³aæ na adres:
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
im. Kard. S. Wyszyñskiego
ul. Polna 3, 36 – 065 Dynów
(z dopiskiem)
Konkurs „Podkarpacka Têcza”
5. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac konkursowych.
6. W przypadku wiêkszej liczby
zg³oszeñ do konkursu recytatorsko-inscenizacyjnego jak 3 prezentacje ze
szkó³ œrednich i 2 prezentacje z gimnazjum, prosimy o telefoniczny kontakt z
organizatorami.
7. Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej
www.zsz1dynow.republika.pl lub
za poœrednictwem sekretariatu szko³y
(odpowiedzialna osoba: p. Anna Mol) –
telefonicznie (016) 652 10 45 albo
mailto: dynowzsz@poczta.onet.pl
lub mailto: zsz1dynow@poczta.onet.pl
8. W przypadku ewentualnych
zmian ka¿da szko³a zostanie dodatkowo poinformowana.
Organizatorzy

Wiele dzia³añ kulturalnych realizowanych przez Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie w roku
2008 przebiegaæ bêdzie pod has³em „Dotkn¹æ – Poznaæ – Doœwiadczyæ i Zasmakowaæ”. Projekt ten obejmowaæ
bêdzie cykl warsztatów, szkoleñ rozwijaj¹cych ró¿ne zainteresowania, a rozpocznie siê warsztatami recytatorskimi w
dniu 30 marca. Warsztaty „Wiosna s³owem malowana” trwaæ bêd¹ trzy dni.
W dniach 28 kwietnia – 4 maja pod has³em „Z Winnej Góry w dolinê Sanu” odbêdzie siê plener malarski
po³¹czony z warsztatami rzeŸbiarskimi i zajêciami z ceramiki.
„Wojtek Muzykant” – to kolejna propozycja, tym razem dla m³odych skrzypków. Proponujemy im warsztaty w
dniach 17 i 18 maja i ludowe muzykowanie.
Wszystkie te propozycje skierowane s¹ do dzieci i m³odzie¿y Pogórza Dynowskiego.
Zainteresowanych zapraszamy do Miejskiego Oœrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie.
Gra¿yna Malawska
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DYNOWIANKA
na MONT BLANC
“To szczyt....
lêkam siê spojrzeæ w przepaœæ œwiata
Spojrzê.....
Ach to pod stopami niebo i nad g³ow¹
Niebo.....
Zamkniêty jestem w kulê kryszta³ow¹:
Gdyby ta ig³a lodu pop³ynê³a ze mn¹
Wy¿ej - a¿ w niebo.....
nie czu³bym, ¿e p³ynê...”
/J. S³owacki “Kordian” – monolog
Kordiana na Mont Blanc/

Masyw Mont Blanc
Czy takie w³aœnie odczucia mia³a
DANUSIA ŒLEMP - PASIERB, jedyna dziewczyna uczestnicz¹ca w wysokogórskiej wyprawie, zorganizowanej
przez Tadeusza Janasa, na najwy¿szy
szczyt Europy-na MONT BLANC w
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Alpach?
brazów, widoków zapieraj¹cych “dech
Czy uwa¿a³a, ¿e uczestniczy
w piersiach”, dla ogl¹dania kwiatów,
w czymœ nadzwyczajnym i wyj¹tkoktóre gdzie indziej nie rosn¹, dla spowym, trudnym nawet dla doœwiadczotkania z górsk¹ kozic¹ lub œwistakiem.
nych taterników, zaprawionych w choTym razem by³o tak samo! Gdy Tadzeniu po górach, w niebezpiecznym
dziu zaproponowa³ kilku osobom wspólprzedsiêwziêciu, gdy prognozy pogody
ny wyjazd w Alpy, zgodzi³a siê chêtnie,
przewiduj¹ ”pogorszenie pogody, wzrost
chocia¿ nie bez obaw, tym bardziej, ¿e
zachmurzenia oraz burze z opadami
m¹¿ £ukasz wybiera³ siê tak¿e. Marzy³
i silnym wiatrem”?
ju¿ dawno o takiej eskapadzie..... DoTwierdzi, ¿e nie. “NIE DOKONAbrze......Pojad¹ razem, wszystko siê
£AM JAKIEGOŒ NIEZWYK£EGO
uda, bo pozostali uczestnicy – Tadziu,
WYCZYNU - mówi skromnie - NA
Jurek, Adaœ, Piotr i Jasiu to te¿ zaMONT BLANC CODZIENNIE WYpaleni mi³oœnicy gór i dobrze znani
CHODZ¥ TURYŒCI WYSOkoledzy z poprzednich wypraw w góry.
KOGÓRSCY Z CA£EGO
Nie mieli bogatych sponsorów, wiêc
ŒWIATA POKONUJ¥C WYkoszty wyjazdu do CHAMONIX
SOKOŒÆ 4810 m. /dla porówwe Francji, zakup sprzêtu i wy¿ywienania polskie RYSY maj¹
nia musieli pokryæ sami.
2499 m. WYSOKOŒCI./
Wystarczy tylko
przygotowaæ odpowiedni sprzêt (raki, kask,
MONT BLANC
4810 m n.p.m.
uprz¹¿, czekany, liny)
w³aœciwe buty i ubranie (koniecznie czapkê
- kominiarkê, by w razie potrzeby os³oniæ
twarz) i wczeœniej “pochodziæ” trochê po górach, jak to zrobi³a DANUSIA.
ONA lubi wêdrówki po górach,
ale nie dla sportowych wyczynów, nie dla “bicia rekordów”,
Widok na szczyt Mont Blanc z Chamonix
ale......dla przyjemnoœci ogl¹(ci¹g dalszy na str. 20)
dania niepowtarzalnych krajo-
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(ci¹g dalszy ze str. 19)

Kolejka Górska, w tle panorama Les Houches
25 sierpnia 2007 roku z Rzeszowa, w godzinach porannych ruszyli na
trasê wynajêtym busem, a do piêknego kurortu u stóp Alp Sabaudzkich dotarli nastêpnego dnia popo³udniu.
Spaceruj¹c ulicami Chamonix spogl¹dali na szczyt, który w s³oñcu lœni³
biel¹ œniegu i wcale nie przypomina³
“igly”, o której tak poetycko pisa³ J.S³owacki w “Kordianie”. Wiedzieli, ¿e nie³atwo go bêdzie zdobyæ, ale mieli nadziejê, ¿e zamierzenia uda siê zrealizowaæ bez przeszkód.

Tramway du Mont Blanc
Szli utartym szlakiem, a przed nimi
gdzieœ w górze majaczy³y coraz mniejsze sylwetki poprzedników.
Na wysokoœci oko³o 3200m, na granicy wiecznego œniegu, wieczorem za³o¿yli obóz obok schroniska Tete Rousse.

Ju¿ drugiego dnia po krótkim
wypoczynku zaplanowali wyjazd kolejk¹ górsk¹ z miejscowoœci Les Houches do BELLEVUE na wysokoœæ
1801m, a nastêpnie Tramwayem du
Mont Blanc na 2372m.
Pocz¹tek wyprawy min¹³ zgodnie
z planem, z okien powoli sun¹cej kolejki podziwiali przepiêkne widoki; przepastne w¹wozy, id¹ce w górê lasy,
a wreszcie niebotyczne ska³y.

Obozowisko, w tle œciana z Kuluarem Rolingstonesów
szlak. Piêknie by³o, ale bardzo niebezpiecznie. W Kuluarze Rollingstonesów
szczególnie groŸnie, bo w ka¿dej chwili
mo¿na siê by³o spodziewaæ kamieni lec¹cych z wy¿szych partii gór. Minêli ten
odcinek trasy szczêœliwie, ale jak siê
póŸniej okaza³o, najgorsze by³o dopiero przed nimi.
Dzieñ by³ piêkny, dlatego gdy wdrapali siê do schroniska Gouter na wysokoœci 3817m, postanowili poaklimatyzowaæ siê trochê, wybrali siê wiêc na
krótki spacer po lodowcu.

W drodze do Tete Rousse

Na lodowcu, podczas aklimatyzacji

Widok z okna Tramwayu
Po wyjœciu z kolejki na wys 2372m
ochoczo za³o¿yli na plecy po 30 kilogramów baga¿u ( jedzenie, sprzêt, namioty ) i poszli w górê. Pogoda by³a
piêkna i jakoœ nie wierzyli, ¿e mog¹ siê
spe³niæ przewidywania o nag³ym jej
pogorszeniu. Ju¿ wtedy niektórzy zaczêli odczuwaæ skutki wysokoœci; jakieœ
trudnoœci z oddychaniem, bóle g³owy,
ale pocieszali siê , ¿e....zaaklimatyzuj¹
siê stopniowo.

Schroniosko Tete Rousse
Nastêpnego dnia czeka³a ich do pokonania stroma, skalista, 600-metrowa œciana. Podjêli wiêc decyzjê o pozostawieniu namiotów, które stanowi³y
zbyt du¿y balast. Kolorowe namioty
widzieli jeszcze d³ugo, gdy ruszyli na

Lodowiec przybiera niesamowite kszta³ty
Kolejn¹ noc spêdzili na pod³odze
w schronisku Gouter.
By³o jeszcze zupe³nie ciemno
(druga w nocy), gdy ruszyli na lodowcowy szlak. Lodowiec stale
przesuwa siê, tworz¹c bardzo niebezpieczne szczeliny ró¿nej g³êbokoœci
i szerokoœci, siêgajace nawet 30 metrów w g³¹b. Po nocnym przemarzniêciu lodowiec jest bardziej bezpieczny ni¿
w ci¹gu dnia, œnieg twardszy.
Za³o¿yli na kaski latarki (jak górnicy), raki na buty, wziêli czekany
w rêce i poszli........ Asekurowali siê
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goda siê poprawi. Niestety, nie by³o
lepiej. W górach szala³y chyba
wszystkie alpejskie wichry, œnie¿yca i pioruny dodawa³y grozy Ich
po³o¿eniu. Poszli jednak! W dó³ do
ludzi!

Widok na Auguille Du Midi

Na szczycie Mont Blanc 4810m n.p.m.
mi. Brn¹c w œniegu, smagani mroŸnym wiatrem o 9 – tej nad ranem,
stanêli na szczycie Mont Blanc. Poœpiesznie pstryknêli zdjêcie na pami¹tkê tego “wyczynu” i ruszyli
z powrotem.

Lodowiec przybiera niesamowite kszta³ty
w dwóch grupach; Danusia, Piotr
i £ukasz w jednej, Tadziu, Jurek,
Adaœ i Jasiu w drugiej.
Wydeptan¹ przez setki stóp œcie¿k¹,
ubezpieczani linami szli uparcie w górê,
do celu, na Mont Blanc. Pogoda zmienia³a siê z godziny na godzinê, pogarsza³a siê widocznoœæ. Wkrótce okaza³o
siê, ¿e chmury tak gêsto spowi³y góry,
¿e na odleg³oœæ 5 metrów nie by³o nic
widaæ. Ogromnym wysi³kiem dotarli
do blaszanego schronu Vallot na wysokoœci 4362 m. Na takiej wysokoœi ka¿dy krok jest walk¹ ze swoimi s³aboœcia-

Posuwali siê krok po kroku, we
mgle, przy silnym wietrze, którego
podmuchy omal ich nie poprzewraca³y. Nad g³owami grzmia³y potê¿ne b³yskawice. Dr¿a³y zapewne
mêskie serca, a có¿ dopiero wra¿liwe...
kobiece.......
W b³yskach piorunów schodzili
krok po kroku, ¿ó³wim tempem, bo wichura zmiot³a niedawno przez nich samych wydeptan¹ œcie¿kê, marsz utrudnia³ siek¹cy po twarzach œnieg i grad.
Dooko³a nic tylko œnieg, ¿adnego drogowskazu, nad g³owami pioruny ich
sytuacja by³a naprawdê bardzo trudna. “W takich momentach cz³owiek
uœwiadmia sobie jak jest jest s³aby i
bezradny wobec si³ natury, wobec potêgi Boga...”-wspomina Danusia.
Wreszcie dotarli do schroniska Gouter. Zostali tu na noc, w nadziei ¿e po-

Gdy minêli ponownie os³awiony Kuluar Rollinstonesów odetchnêli z ulg¹, przynajmniej lec¹ce
kamienie przesta³y im zagra¿aæ! Po
po³udniu dotarli do obozowiska,
którego widok ich zszokowa³! Okaza³o siê, ¿e wichura porwa³a dwa

Danusia a w tle stacja Aiguille du Midi
z trzech pozostawionych namiotów....
Mimo to cieszyli siê jak dzieci, bo nareszcie ujrzeli s³oñce. Tu, i w ni¿szych
partiach gór, pogoda by³a cudowna, ani
œladu wichury, cicho, spokojnie....
Tam na górze dosiêgnê³o ich zwyczajne wysokogórskie za³amanie
pogody! Szczêœliwi, ¿e uda³o Im siê
zdobyæ najwy¿szy szczyt Europy
wrócili do Chamonix. W nagrodê
nastêpnego dnia zafundowali sobie,
za jedyne 37 euro, wyjazd na widokowa stacjê Aiguille du Midi
(3842 m.)
Do Rzeszowa wrócili w godzinach popo³udniowych 2 wrzeœnia
2007 roku.
ZWYCZAJNA –
NIEZWYCZAJNA
DYNOWIANKA –
DANUSIA ŒLEMP-PASIERB
pokona³a w³asne s³aboœci,
opór dzikiej natury i stanê³a
na najwy¿szym szczycie
Europy – na MONT BLANC.

Uczestnicy wyprawy na Aiguille du Midi ( 3842 m.)

Krystyna D¿u³a
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Odg³os naszych kroków odbija³ siê
od œcian domów, gdy krêtymi uliczkami i w¹skimi schodami wêdrowaliœmy
po miasteczku. Ws³uchiwaliœmy siê
w nocne ¿ycie miasta obserwuj¹c nielicznych o tej porze mieszkañców. By³o
gdzieœ tak miêdzy 21 a 23 gdy zagl¹dnêliœmy do przytulnej, egzotycznej kafejki na ma³y Taybach. Nikt nas nie
zaczepia³, jedynie uœmiech na twarzach
mijanych osób pojawia³ siê, gdy s³yszeli
nasze szeleszcz¹ce s³owa.
Ka¿dy wêdrowa³ ze swoimi myœlami. Trzech, jak trzy religie, w których
ojczyŸnie siê znaleŸliœmy. Chrzeœcijañstwo, Islam i Judaizm.
Ka¿dy wêdrowa³ ze swoimi myœlami. Spostrze¿enia wymienialiœmy cicho
by nie niszczyæ atmosfery nocy. Rozwa¿ania religijne, filozoficzne oraz historia towarzyszy³y nam na ka¿dym kroku.

Rzymski akwedukt
Mija³ dzieñ pe³en wra¿eñ. Cudami
techniki, w œrodku zimy przenieœliœmy
siê tu gdzie wszystko przepe³nione jest
histori¹. Pierwszy przystanek po
opuszczeniu Tel Avivu to Cezarea Maritima z piêknymi akweduktami rzymskimi, kolejny to Hajfa, najwiêkszy port
Izraela oraz koœció³ z grot¹ œw. Eliasza
na górze Karmel. Przy piêknym zachodzie s³oñca wyruszyliœmy dalej by zatrzymaæ siê na odpoczynek w Nazarecie. Bazylika, najwiêksza chrzeœcijañska œwi¹tyni na Bliskim Wschodzie
emanowa³a cisz¹ i spokojem. We wnêtrzu kontemplowaliœmy fragmenty

Brama wiatrów na Górze Tabor.
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domu gdzie wg tradycji mieszka³ ma³y
Jezus, ze swymi rodzicami. Po nocnym
spacerze i prze¿yciach noc szybko zamknê³a nam oczy.
Ranek rozpoczêliœmy wspó³czesnym œniadaniem, by ju¿ dalej ¿ywiæ
siê pokarmem duchowym, religijnym,
historycznym i egzotycznym.
Na Górê Przemienienia, Górê Tabor (588 m n p m) tylko niewielka grupka zdecydowa³a siê wyjœæ, pozostali
wyjechali. Id¹c podziwialiœmy piêkne
widoki, palestyñskie osiedla z przewaga b³êkitu, k³ad³y siê plamami poœród
zieleni. W¹chaj¹c piêkne anemony,
kwiaty migda³owca oraz inne egzotyczne roœliny dotarliœmy na górê, by prze¿ywaæ tajemnicê przemienienia. Piêkny widok rozpoœciera³ siê ze wzgórza,
jednak zaraz po mszy œw. musieliœmy
wêdrowaæ na dó³, by zrealizowaæ plan
dnia. Czeka³y na nas miejsca i miejscowoœci nad Jeziorem Genezaret. Jezioro, zwane Tyberiadzkim a tak¿e
Morzem Galilejskim jest najwiêkszym
jeziorem s³odkowodnym Izraela.
Wiele wydarzeñ opisanych w Piœmie Œwiêtym odbywa siê wokó³ tego
jeziora. To tutaj Jezus dokona³ rozmno¿enia chleba i ryb, powo³a³ aposto³ów,
uciszy³ burze, dokona³ cudownego po³owu, naucza³ itd. My pod¹¿aliœmy Jego
œladami odwiedzaj¹c Tabghe oraz ruiny Kafarnaum. Nad Jeziorem spo¿yliœmy rybê œw. Piotra.

Jezioro Genezaret.
Po posi³ku opuœciliœmy na jakiœ czas
brzegi Jeziora by udaæ siê na Górê
8 B³ogos³awieñstw. To tutaj Jezus wyg³osi³ wiele ze swych nauk, tutaj po raz
pierwszy modli³ siê s³owami Ojcze nasz.
Po modlitwie, zadumie, pami¹tkowych
zdjêciach powróciliœmy nad Jezioro Tyberiadzkie by udaæ siê na rejs. Samotna ³ódŸ wyp³ynê³a na œrodek, ko³ysana
falami, oœwietlana promieniami zachodz¹cego s³oñca. Fale nios³y nasze myœli, nasz podziw a tak¿e s³owa Barki.
Podziwialiœmy wzgórza Golan, miejsce
walk ws³uchiwaliœmy siê w szum fal
by dop³yn¹æ do Tyberiady.
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O zmierzchu powróciliœmy do Nazaretu. Nasz wieczór wygl¹da³ podobnie, we trzech wyruszyliœmy na wzgórze dominuj¹ce nad miastem by podziwiaæ nocne widoki. Oœwietlone koœcio³y i minarety przypomina³y nam o konflikcie mieszkañców Ziemi Œwiêtej.
Sympatyczny Palestyñczyk, pracownik
naszego hotelu opowiedzia³ nam o swoim ¿yciu, problemach i rodzinie. Szkoda, ¿e musieliœmy iœæ spaæ, ale on by³
w pracy od wczesnego rana, musi zarabiaæ na utrzymanie rodziny.

Nazaret
Rankiem udaliœmy siê po raz ostatni do Bazyliki oraz do koœcio³a œw. Józefa. By po mszy opuœciæ Nazaret,
Kwiat Galilei i udaæ siê do Kany Galilejskiej. Tam nasze ma³¿eñstwa odnowi³y przyrzeczenia a wszyscy dokonali
zakupów, oczywiœcie dominuj¹cym produktem by³o wino, jak¿e mog³oby byæ
inaczej. Osobiœcie tylko degustowa³em,
dla mnie by³o za s³odkie. Jad¹c na po³udnie zatrzymaliœmy siê nad Jordanem, by odnowiæ sakrament chrztu.
Kolejny przystanek to Jerycho, miasto s³ynne z tr¹b, które je zburzy³y. Tu,
u podnó¿a Góry Kuszenia zwiedziliœmy
wykopaliska, œwiadcz¹ce o d³ugiej historii oraz po zakupie owoców, wyruszyliœmy obejrzeæ s³ynn¹ sykomorê, na
któr¹ wyszed³ Zacheusz, by zobaczyæ
Jezusa.
Dzieñ siê ju¿ mia³ ku wieczorowi,
wiêc udaliœmy siê w kierunku naszego
noclegu. Jad¹c drog¹ przez tereny pustynne obserwowaliœmy ludy pasterskie, koczuj¹ce na pustyni. Przez Jerozolimê przejechaliœmy tylko by zatrzymaæ siê w Betlejem. Krótki nocny spacer pod Bazylikê Narodzenia oraz roz-

Staro¿ytne Jerycho
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mowa z franciszkaninem z Polski by³y
ostatnimi akcentami dnia. Wczesnym
rankiem opuœciliœmy Izrael na 2 dni,
ale o tym innym razem.

Rozmowy w Betlejem
Morze Martwe zaaplikowaliœmy
sobie by wyleczyæ choroby oraz upiêkszyæ nasze cia³a. Jest to najg³êbsza depresja na Ziemi, 405 m p.p.m., 80 km
d³ugie a 18 szerokie. Woda bardzo s³ona, o czym œwiadczy³y moje ³zy po dostaniu siê do oczu kilku kropel. Mia³em „przyjemnoœæ” poznaæ tak¿e jej
smak, podczas p³ywania. Prawd¹ jest,
¿e trudno jest uton¹æ.
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nasz powrót do Betlejem. Mury oddzielaj¹ce miasta oraz punkty kontrolne
ca³y czas przypominaj¹ o konflikcie na
tych terenach. Scena widziana z okien
autobusu, ch³opców rzucaj¹cych kamieniami w ¿ydowsk¹ policje jednak tkwi mocno w moich wspomnieniach.
Zmêczeni, lecz spragnieni wra¿eñ kontynuowaliœmy nasze nocne
w³óczenie siê po odwiedzanych miejscach. Tym razem wyruszyliœmy
w ciemne zau³ki miasteczka. Kolejny dzieñ przedzieliliœmy murem,
przed po³udniem spêdziliœmy czas
w Betlejem, by zg³êbiaæ tajemnicê
Bo¿ego Narodzenia, zaœ po po³udniu
w Jerozolimie, by rozwa¿aæ tajemnice bolesne. Radosne chwile w Grocie Narodzenia przewieŸliœmy przez
mur, symbol walki, odrzucenia.

Po k¹pieli udaliœmy siê ju¿ znan¹
drog¹ w stronê Betlejem, by zatrzymaæ
siê w Jerozolimie. Zbli¿a³ siê szabat,
wiêc postanowiliœmy wczeœniej podejœæ
na modlitwê pod Œcianê P³aczu, najœwiêtsze miejsce judaizmu. By³o to
du¿e prze¿ycie dla mnie osobiœcie. Pobyt w synagodze przy Œcianie by³ nowym doœwiadczeniem zaœ cisza pod
Murami Œwi¹tyni wype³ni³a mnie sob¹.
Nadci¹gaj¹ca burza przyœpieszy³a

Modlitwa pod Œciana P³aczu.

waliœmy uliczkami Jerozolimy. Wiêkszoœæ drogi prowadzi³a przez targ. Kupuj¹cy i handluj¹cy patrzyli na nas
z zadziwieniem, z pogard¹, z obojêtnoœci¹. Zaczepiali nas handluj¹cy próbuj¹cy coœ upchn¹æ, sprzedaæ. Jedna ze
stacji by³a tu¿ przy sklepiku z bielizn¹,
zalotnie rozwieszon¹ dooko³a. Rozwa¿ania o œmierci i mêce Chrystusa przeplata³y siê z tajemnicami handlu.
Ostatnie stacje Drogi Krzy¿owej rozwa¿yliœmy tu¿ przy Bazylice Grobu, by
ju¿ indywidualnie prze¿ywaæ Œmieræ
i Zmartwychwstanie we wnêtrzu œwi¹tyni. Godzinê trzeba by³o odstaæ by na
kilka minut wejœæ do Grobu Bo¿ego.

Ogród Oliwny

Grota Bo¿ego Narodzenia

W Morzu Martwym.
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Po modlitwie by³ czas na zakupy, wêdrówki po targu oraz próbowanie ró¿norodnych specja³ów kuchni
arabskiej i ¿ydowskiej. Zwiedzanie Jerozolimy zakoñczyliœmy msz¹ œw.
w Wieczerniku. Zaœ tradycyjnie przed
snem wyruszyliœmy na ostatni¹ wêdrówkê nocn¹ po Betlejem, by ch³on¹æ
to, co rankiem opuœcimy. W ostatni
dzieñ opuœciliœmy Betlejem, Jerozolimê ¿egnaliœmy z okien autobusu, zaœ
przewodnika po¿egnaliœmy po zwiedzeniu Ain Karem, miejsca, do którego
przyby³a Maria by Nawiedziæ El¿bietê.
Ks. Zygmunt, ks. Maciej, przewodnik Marian oraz uczestnicy pielgrzymki sprawili, ¿e by³a ona fantastyczna.
Takiej organizacji powinny uczyæ siê
inne biura turystyczne. Dziêkujê.

G³ówn¹ czêœæ Jerozolimy obserwowaliœmy ze wzniesienia, na którym
zwiedziliœmy koœcio³y „Ojcze nasz”
i „Pan Zap³aka³”. Meczety Al.-Aqsa i
Kopu³a Ska³y to najœwiêtsze miejsca islamu, chocia¿ ten drugi ³¹czy wszystkie trzy religie, poprzez postacie Abrahama i Mahometa. Jerozolima jest tak
szczególnym miastem, ¿e mo¿na pisaæ
opas³e tomiska. Ka¿de miejsce to historia.
W zadumê nad ludzkim losem
wprowadzi³a nas wizyta w Yad Vashem, miejscu upamiêtniaj¹cym holocaust. Mêkê Chrystusa prze¿ywaliœmy,
rozwa¿aliœmy podczas wizyty na Górze
Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz.
Syjon gdzie znajduje siê koœció³ upamiêtniaj¹cy zaparcie œw.Piotra, schody, po których wêdrowa³ Zbawiciel oraz Wieczernik.
Kolejny dzieñ to
kontynuacja pielgrzymowania drog¹ mêki, któr¹
rozpoczêliœmy w Ogrodzie
Oliwnym oraz Bazylice
Narodów by zakoñczyæ w
Bazylice Grobu Œwiêtego.
Takim szczególnym
prze¿yciem by³a Droga
Krzy¿owa. W ciszy i skupieniu rozwa¿aj¹c Mêkê
Jezusa Chrystusa wêdro- Bazylika Grobu Bo¿ego
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Kiedy rozleg³ siê g³os trzymaæ
z³odzieja, nikt nie zamierza³ go zatrzymaæ. Doroœli usuwali siê mu z
drogi. Niestety trafi³ na siedemnastoletniego Adama, który go obezw³adni³.
By³ czwartkowy dzieñ. W Dynowie
panowa³ gwar, jak to zwykle bywa podczas bazaru. Wszêdzie panowa³ t³ok.
Nagle jednemu z handluj¹cych starszy
mê¿czyzna ukrad³ towar ze stoiska i
zacz¹³ z nim uciekaæ. W³aœciciel stoiska
natychmiast podniós³ alarm. Niestety
nie móg³ sam biec za sprawc¹, gdy¿ nie
mia³ kogo zostawiæ z towarem. Natychmiast zacz¹³ krzyczeæ: „Zatrzymaæ z³odzieja”. Niestety wiele starszych osób

Adamowi nagrodê wrêcza prezes podkarpackiego ZPN
Kazimierz Greñ

Po d³u¿szym okresie nieobecnoœci w
„Dynowince”, dzisiaj znów prezentujê
kolejne pocztówki Dynowa, które uda³o mi siê zdobyæ.
Przedstawiaj¹ one koœció³ parafialny pw. Œw. Wawrzyñca. Pierwsza
ukaza³a siê nak³adem Biura Wydawniczego „Ruch”, zaœ druga
nak³adem PTTK. Obie pochodz¹ z 1969 r..
Pocztówki trzecia
i czwarta pochodz¹ z koñca lat piêædziesi¹tych,
wzglêdnie z pierwszych lat
szeœædziesi¹tych. Zosta³y
wykonane przez Jana Wêgrzyna lub Józefa Witkowskiego. Wprowadzone by³y
do obrotu nieoficjalnie
i sprzedawane w sklepie
„Ruch” prowadzonym
przez Stanis³awa Stankiewicza – mojego ojca. By³ to
okres, kiedy w sprzeda¿y
nie by³o ¿adnych pocztó-
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zachowywa³o siê, jakby nic nie widzia³o i nie s³ysza³o. Nawet zaczêli uciekaj¹cemu z³odziejowi schodziæ z drogi.
Niestety zatrzyma³ go siedemnastoletni Adam Wróblicki. Kiedy us³ysza³ g³os
sprzedawcy i zobaczy³ biegn¹cego w
jego kierunku mê¿czyznê, natychmiast
skojarzy³ fakty. A ¿e jest blisko dwumetrowym mê¿czyzn¹, postanowi³ z³odzieja zatrzymaæ. Stan¹³ mu na drodze,
obezw³adni³, powali³ na ziemiê i odebra³ skradziony towar, który odda³ w³aœcicielowi, po czym siê oddali³. Wszystko to jednak nie przesz³o bez echa.
Czyn, którego dokona³ m³odzieniec,
opisa³y „¯ycie Podkarpackie”, „Nowiny” i „Super Nowoœci”. Junior Dynovii
za swa postawê otrzyma³ w nagrodê
sprzêt sportowy ufundowany przez prezesa Klubu. Adama doceni³y równie¿
w³adze Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej. Ch³opaka wraz z prezesem zaproszono na Zarz¹d Podkarpackiego
ZPN, gdzie wœród licznie zgromadzonych goœci prezes Kazimierz Greñ –
szef podkarpackiej centrali pi³karskiej
- wrêczy³ mu pami¹tkowy puchar za
bohatersk¹ i obywatelsk¹ postawê, szalik i koszulkê reprezentacji Polski oraz
inne gad¿ety. Adama zaproszono równie¿ na lutow¹ sesjê Rady Miasta Dynowa. W ten sposób w³adze miasta postanowi³y równie¿ m³odzieñca uhono-
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Siedemnastoletni bohater – Adam Wróblicki
rowaæ. Nagrody m³odemu, dzielnemu
sportowcowi ufundowali Józefa Œlemp
– Przewodnicz¹ca Rady Miasta i Zygmunt Frañczak – burmistrz Dynowa.
Tekst i fot Grzegorz Szajnik

Jego postawê doceniaj¹ w³adze miasta – okolicznoœciowe pami¹tki wrêczaj¹ Adamowi Józefa Œlemp i Zygmunt
Frañczak.
wek Dynowa a sprzedawane wówczas
pocztówki przedstawia³y Rzeszów,
Brzozów, Przeworsk …….. Pocztówki
wydane przez Jana Wêgrzyna
i J. Witkowskiego niwelowa³y w du¿ej
mierze te braki i cieszy³y siê wielkim
zainteresowaniem, szczególnie w okresie wakacyjnym wsród m³odzie¿y przebywaj¹cej na licznych wówczas koloniach.
Andrzej Stankiewicz
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stem. Przepiêkne domy s¹ otoczone
wspania³ymi ogrodami, które o tej porze roku nie mog³y, niestety, pokazaæ
siê w pe³nej krasie. Szkoda!
W lutowy wieczór uczniowie Gimnazjum w Dynowie wybrali siê w d³ug¹,
bo ponad 1200-kilometrow¹ podró¿ do
Ostreholz-Scharmbeck, miasta niedaleko Bremy. Podró¿ rzeczywiœcie by³a
d³uga – 17-godzinna – ale za to bardzo
wygodna. Mieliœmy do dyspozycji autokar, w którym na ka¿dego ucznia
wypada³o dwa ³ó¿ka do spania. Nie, to
nie s¹ ¿arty! Fotele w autokarze rozk³ada³y siê jak ³ó¿ka i mo¿na by³o wygodnie wyspaæ siê – prawie jak u mamy!
Spoœród uczniów jad¹cych do Niemiec tylko jedna uczennica bra³a ju¿
wczeœniej udzia³ w polsko-niemieckim
spotkaniu m³odzie¿y – pozostali jechali po raz pierwszy, wiêc z niecierpliwoœci¹ oczekiwali pierwszego spotkania. Wszyscy byliœmy ciekawi, jak bê-

mili policjanci weszli do autokaru
i sprawdzili nasze paszporty, a dwa
wziêli do kontroli na komputer, na koniec po¿egnali siê z nami, ¿ycz¹c przyjemnego pobytu w Niemczech i wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e spotkaj¹ nas w drodze powrotnej. Dalsza droga przebiega³a bez przeszkód, i tak oko³o godziny
14 dotarliœmy do naszej zaprzyjaŸnionej szko³y w Osterholz-Scharmbeck.

Pierwsze spotkanie w szkole
W Realschule czekali na nas niecierpliwie uczniowie z rodzicami i nauczyciele z dyrekcj¹ szko³y. Przywitano
nas bardzo serdecznie, poczêstowano
kanapkami, pizz¹, napojami i przepyszn¹ zup¹, któr¹ osobiœcie przygotowa³ pan Marc Seis – kieruj¹cy spotkaniem ze strony niemieckiej. Na spotkanie to przyszli równie¿ uczniowie, któ-

Chwila wytchnienia po meczu

Ochrzczony Dyrektor
dzie wygl¹da³o przekraczanie granicy,
która ju¿ nie istnieje. Kiedy rano znaleŸliœmy siê na terytorium Niemiec,
jakieœ 300m za by³¹ granic¹, pojawi³ siê
przed nami samochód policji niemieckiej z napisem na wyœwietlaczu, ¿e powinniœmy jechaæ za nimi. Tak zajechaliœmy pod urz¹d kontroli celnej. Dwaj

Ostatnie chwile razem

Jest to miasto okrêgowe, które podobnie jak Dynów ma w herbie byka z koluchem w nosie. Ale mo¿na powiedzieæ,
¿e jest to bycze miasto! Na ka¿dym kroku spotyka siê tam ró¿nego rodzaju
byki: przed restauracj¹, na rondzie, w
ratuszu, na remizie stra¿ackiej…
Prawdziwa bycza inwazja! Ponad 100
byków w jednym mieœcie! Ma³o tego!
W banku narodowym sprzedaj¹ ceramiczne byki-skarbonki! Ka¿dy byk
w mieœcie jest naturalnej wielkoœci
i jest piêknie wymalowany! I jeszcze
jedno – te byki s¹ weso³e i uœmiechaj¹
siê do przechodniów. Tego nauczy³y siê
chyba od mieszkañców, którzy s¹ bardzo serdeczni i przyjaŸnie nastawieni
do siebie nawzajem i do turystów! Naprawdê cudo! Mo¿e by tak w Dynowie
kilka byków postawiæ?! Na pocz¹tek
dobry by³by chocia¿ jeden.
Osterholz-Scharmbeck jest naprawdê piêknym, czystym i zadbanym mia-

Podczas dyskoteki

Szkolne disco
rzy brali udzia³ w wymianie w poprzednim roku (kilkoro uczniów wziê³o udzia³
równie¿ w tym roku). Po oko³o dwóch
godzinach spêdzonych razem w szkole
i po³¹czonych ze zwiedzaniem szko³y,
nasi uczniowie zostali zabrani przez
rodziny niemieckie i na tydzieñ czasu
– zarówno nasi uczniowie jak i nauczyciele – stali siê cz³onkami ich rodzin.
Nale¿y tutaj podkreœliæ, ¿e rodziny niemieckie bardzo przyjaŸnie nas przyjê³y i z wielk¹ trosk¹ i serdecznoœci¹ opiekowa³y siê nami, dbaj¹c o to aby pobyt
u nich by³ dla nas atrakcyjny.
Zdecydowana wiêkszoœæ naszych
uczniów by³a po raz pierwszy w Niemczech i ju¿ samo to by³o dla nich niesamowitym prze¿yciem. Dyrekcja Real(ci¹g dalszy na str. 26)
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kalne, zabudowania gospodarskie,
szko³a, koœció³, wiatraki, które zosta³y
przeniesione z pó³nocno-wschodnich
Niemiec, a œwiadcz¹ce o rozwoju i kulturze tego obszaru. Nasza polsko-niemiecka grupa podzielona zosta³a na
dwie czêœci (równie¿ mieszane). Najpierw udaliœmy siê z przewodnikami
na zwiedzanie zabytków, a póŸniej ka¿da z grup pod okiem przewodnika mia³a za zadanie przygotowaæ posi³ek, tak

Bunkier Valentin
schule i nauczyciele przygotowali naprawdê œwietny i interesuj¹cy program
pobytu.
W Bremie zwiedziliœmy ratusz,
w którym jest tak zwana z³ota sala, której œciany wy³o¿one s¹ tapet¹ z koñskiej
skóry z piêknymi z³oceniami. Znajduje
siê tam tak¿e pokój do prowadzenia
tajemnych rozmów, który nie ma drzwi,
ale jest tak skonstruowany, ¿e prowadzonej wewn¹trz rozmowy nie s³ychaæ
poza jego obrêbem. Ciekawym zabytkiem Bremy jest równie¿ katedra luterañska. Zreszt¹ stare miasto jest naprawdê piêkne i warto tam spêdziæ
nawet miesi¹c! G³ównym miejscem
spotkañ jest pomnik Rolanda, gdzie
niedaleko znajduje siê statua czterech
bremeñskich muzykantów: osio³, pies,
kot i kogut Mo¿na ³apaæ osio³ka za
przednie kopytka i pomyœleæ sobie przy
tym jakieœ marzenie – na pewno siê
spe³ni! Równie¿ na rynku umieszczona jest p³yta z otworem, w który wrzuca siê monety i za to mo¿na us³yszeæ
ryk os³a, szczekanie psa, miauczenie
kota i pianie koguta. Wartym zwiedzenia jest równie¿ Schnoor – ma³e w¹skie uliczki z maleñkimi sklepikami
z pami¹tkami. Próbowaliœmy równie¿
bremeñskiej specjalnoœci Rostbratwurst – specjalnych pieczonych kie³basek i kupowaliœmy czekolady s³ynnej manufaktury Hachez. Bardzo
atrakcyjny by³ pobyt w porcie, gdzie
mieliœmy przyjemnoœæ zwiedziæ szkolny statek ¿aglowy Deutschland.
Niesamowite wra¿enie zrobi³o na
nas zwiedzanie bunkra Valentin, w którym w czasie drugiej wojny œwiatowej
Niemcy budowali ³odzie podwodne,
a si³¹ robocz¹ byli wiêŸniowie z ró¿nych krajów Europy, tak¿e z Polski.
Bunkier ten do dziœ wykorzystuje armia niemiecka i tylko niewielka jego
czêœæ udostêpniona jest do zwiedzania
za specjalnym pozwoleniem wojska.
Ogrom tej budowli, jej powierzchnia
i historia przyt³acza zwiedzaj¹cych.
Jest to œwiadek jak¿e trudnej historii
naszych narodów – oby ona siê nigdy
nie powtórzy³a!
Szczególnym wydarzeniem by³o
zwiedzanie skansenu budownictwa
wiejskiego w miejscowoœci Cloppenburg. Znajduj¹ siê tam budynki miesz-
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wiek, Ziemia i Kosmos. Mo¿na tam
wszystkiego dotkn¹æ, sprawdziæ, spróbowaæ, przeœledziæ etapy rozwoju cz³owieka, pos³uchaæ ró¿nych g³osów przyrody, a nawet swojego w³asnego. Mo¿na prze¿yæ trzêsienie Ziemi i pochodziæ
w zupe³nych ciemnoœciach. Wra¿eñ
by³o ca³e mnóstwo! Ciekawych wra¿eñ,
równie¿ smakowych, dostarczy³ nam
pobyt w Chocoladium – ekspozycji zorganizowanej przez bremeñsk¹ manufakturê czekolady, gdzie poznaliœmy
produkcjê czekolady pocz¹wszy od tego
jakie s¹ jej sk³adniki i sk¹d np. bierze
siê kakao. Przy tej okazji mieliœmy
mo¿liwoœæ spróbowaæ p³ynnej czekolady – by³a naprawdê wyœmienita! Mo¿na by³o równie¿ samemu ucieraæ kakaowe ziarna i próbowaæ jak smakuj¹.
W czasie naszego pobytu odby³a siê
równie¿ szkolna dyskoteka, podczas

Przy bunkrze Valentin
jak przed 200 laty. Pani przewodnik
rozpali³a ogieñ pod wielkim kot³em,
który zwisa³ na ³añcuchu ze sufitu i do
którego nala³a wody. Opowiada³a przy
tym jak dawniej ludzie przyrz¹dzali
posi³ki, jakich naczyñ u¿ywano, co gotowano. Nastêpnie m³odzie¿ dosta³a do
dyspozycji œwie¿¹ kapustê, marchew,
cebulê, boczek i krupy jêczmienne.
Oczywiœcie te¿ no¿e i deseczki. Wszyscy zasiedli przy ogromnym drewnianym stole i przyst¹pili do pracy. Gwar
panowa³ niesamowity, bo okaza³o siê,
¿e nie wszyscy potrafi¹ obraæ cebulê czy
pokroiæ boczek. Ale praca posz³a doœæ
sprawnie i wkrótce wszystkie pokrojone warzywa wyl¹dowa³y w kotle razem
z krupami. Ku naszemu zdumieniu

Przygotowanie posi³ku
której tamtejsza m³odzie¿ sprzedawa³a gor¹ce kie³baski, precle i napoje,
a tak¿e koszulki szkolnego zespo³u muzycznego „Flying Horsemen”. Zespó³
ten jest prowadzony przez wicedyrektora szko³y i naprawdê swoja muzykê
uprawiaj¹ duchem i cia³em, a¿ mi³o
popatrzeæ! Podczas tej dyskoteki odby³
siê „chrzest” nowego dyrektora szko³y.
Zadawano dyrektorowi ró¿ne pytania
i zadania do wykonania, z których wywi¹za³ siê znakomicie i zda³ „egzamin”,
co zosta³o przypieczêtowane wrêczeniem mu koszulki z napisem „Jestem

Smacznego!
wcale d³ugo nie czekaliœmy na posi³ek,
tylko jakieœ 20 minut! A co by³o radoœci przy tak przygotowanym posi³ku!!
Jedzenie okaza³o siê smaczne – niektórzy, nauczyciele te¿, brali repetê, a nasz
Pawe³ a¿ cztery razy podchodzi³ do kot³a po dok³adkê! Ma³o tego, po skoñczonym posi³ku nale¿a³o pozmywaæ
naczynia. Dziewczyny my³y talerze i
³y¿ki w du¿ych, drewnianych cebrach,
a ch³opcy wszystko wycierali. Radoœci
by³o przy tym co niemiara!!
Ogromnie atrakcyjne okaza³o siê
zwiedzanie Uniwersum w Bremie,
gdzie znajduj¹ siê trzy ekspozycje: Cz³o-

Wspólne przygotowanie posi³ku w Cloppenburg
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Szkolny zespó³ muzyczny
Nowy”. Podczas ca³ej tej zabawy panowa³a bardzo mi³a, przyjazna atmosfera. Nie by³o to sztuczne, a wrêcz zupe³nie na luzie, ale bez jakichkolwiek z³oœliwoœci. Po prostu uczniowie, nauczyciele i dyrektor bawili siê œwietnie.
Mo¿e warto by by³o i u nas spróbowaæ?
Oczywiœcie nie mog³o siê obyæ bez
turnieju sportowego – by³a pi³ka no¿na, kometka, wspólne zabawy na hali
sportowej.
Podobnie jak i poprzednim razem
nasi uczniowie uczestniczyli w zajêciach lekcyjnych – ka¿dy bra³ udzia³ w
takiej lekcji, jak¹ akurat mia³ jego niemiecki kolega czy kole¿anka. By³a to
matematyka, chemia, j.niemiecki, zajêcia sportowe. Muszê stwierdziæ, ¿e
m³odzie¿ niemiecka jest bardziej otwarta, œmielej wypowiada swoje zdanie na
dany temat, bardziej tolerancyjna ni¿
nasza. Na lekcjach panuje luŸniejsza
atmosfera ni¿ u nas, ale nauczyciele s¹
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ró¿y do Niemiec zatrzymaliœmy siê na
stacji benzynowej i restauracji zamówiliœmy sobie coœ gor¹cego do picia.
ni¿ej podpisana mia³a ochotê na mocn¹
kawê. Po przyjrzeniu siê spisowi kaw
tu oferowanych, dosz³a do wniosku, ¿e
mocna kaw¹ bêdzie „espresso doppio”,
co wyt³umaczy³a sobie jako podwójne
espresso. Ku jej zdziwieniu barmanka
postawi³a przed ni¹ pó³ fili¿anki kawy
i du¿y kieliszek, w trzech czwartych
wype³niony czymœ przeŸroczystym. Na
pytanie czy to jest alkohol, barmanka
odpowiedzia³a, ¿e to jest woda, któr¹
wlewa siê do kawy w fili¿ance. Krótko
mówi¹c „espresso doppio” to nie podwójna kawa, tylko kawa z „wk³adk¹”
wodn¹. No i ta kawa, jak równie¿ proszek do prania byli bohaterami innej,
œmiesznej sytuacji. Podczas ca³ego pobytu, gdzie tylko mog³am, kupowa³am
proszek do prania (naprawdê maj¹ dobry, polecam!). Podczas pobytu w Chocoladium moje myœli kr¹¿y³y wokó³
proszku, a mianowicie czy ju¿ mam go
wystarczaj¹c¹ iloœæ. W trakcie takich
rozwa¿añ, postanowi³am zamówiæ sobie kawê, ale tak¹ po naszemu – czyli
zaparzan¹. Spyta³am barmana, czy nie
zechcia³by przygotowaæ mi kawy na
specjalne zamówienie. Owszem, S³ucham pani¹ – odpowiedzia³. – Proszê
wzi¹æ 2 ³y¿eczki proszku do prania,
zalaæ wrz¹tkiem i na koniec daæ
2 ³y¿eczki cukru – poda³am mu przepis. Patrzê, a on robi du¿e oczy i pyta:
Jeszcze raz, jak mam to zrobiæ? To ja
znowu od pocz¹tku zaczynam „Proszê
wzi¹æ 2 ³y¿eczki proszku do prania…”.
Barman zrobi³ jeszcze wiêksze oczy, a
pani Asia pyta mnie: „Pani Aniu, czy
pani chce kawê z proszku do prania?!”,
a ja na to: „nie chcê z ¿adnego proszku
do prania, tylko z proszku kawowego”.

W bremeñskim porcie
bardzo lubiani i szanowani przez m³odzie¿ i ich rodziców. Oczywiœcie dla
naszej m³odzie¿y barier¹ by³o porozumiewanie siê w jêzyku niemieckim, dlatego u¿ywano jêzyka angielskiego, no
i czasem rêce tez siê przy rozmowie musia³y napracowaæ. Okaza³o siê, ¿e ¿ywy
jêzyk to nie to samo co w szkole. Ale
wszyscy potrafili siê ze sob¹ porozumieæ i nawi¹zaæ kontakt. M³odzie¿ niemiecka okaza³a siê bardzo odpowiedzialna i ka¿dy z nich z zaanga¿owaniem opiekowa³ siê swoim polskim koleg¹ czy kole¿ank¹. Rodziny niemieckie bardzo serdecznie przyjê³y naszych
uczniów i stara³y siê zapewniæ im
atrakcyjny pobyt, szczególnie w sobotê, gdy m³odzie¿ pozostawa³a ca³y dzieñ
pod opiek¹ rodzin.
Podczas tego spotkania nie brak³o
równie¿ sytuacji œmiesznych, a czasem
nawet komicznych. Podczas naszej pod-
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mu spotkania.
W niedzielê naszego odjazdu na plac
przed szko³¹ przysz³y rodziny uczniów
goszcz¹cych, kierownictwo szko³y,
a tak¿e pani Lilli, której to nie¿yj¹cy
ju¿ m¹¿ Karl Denecke bardzo przyczyni³ siê do nawi¹zania wspó³pracy pomiêdzy naszymi szko³ami. Chocia¿ niebo by³o jasne i w ogóle nie zanosi³o siê
na deszcz, przy po¿egnaniu wiele m³odych twarzy by³o mokrych od ³ez. Uœciskom, po¿egnaniom, zapewnieniom, ¿e
nie zapomnimy i czekamy we wrzeœniu
w Dynowie nie by³o koñca.

W ³awach starej szko³y
Te wspania³e prze¿ycia, nawi¹zane przyjaŸnie nie mia³yby miejsca,
gdyby nie pomoc finansowa Polsko
Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y
– fundacji siedzib¹ w Warszawie
i Poczdamie, która dofinansowa³a
nasz¹ podró¿ autokarem. DZIÊKUJEMY! Ogromne podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ Dyrektorowi Zespo³u Szkó³, Tadeuszowi Œwiêsowi,
który nie ustaje w gromadzeniu
œrodków finansowych na kolejne
spotkania m³odzie¿y. Cieszyæ nale¿y siê równie¿, ¿e w Zespole Szkó³
s¹ nauczyciele, którzy chc¹ i robi¹
wiele dla m³odzie¿y i to nie tylko
podczas zajêæ lekcyjnych. Rodzice
uczniów bior¹cych udzia³ w wymianie m³odzie¿y mog¹ byæ dumni ze
swoich dzieci – Wasze dzieci nie
sprawia³y ¿adnych k³opotów i by³y
bardzo dobra wizytówk¹ naszego
miasta i szko³y.
Anna Chrapek

W porcie
Dziêki wspólnemu wysi³kowi
dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich
rodziców z Realschule nasz tygodniowy pobyt w Niemczech by³ naprawdê fantastyczny i na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci. Korzystaj¹c z okazji pragniemy t¹ drog¹ z³o¿yæ serdeczne podziêkowania nauczycielom, uczniom i rodzicom z
Realschule w Osterholz-Scharmbeck za serdeczne przyjêcie i przygotowanie tak wspania³ego progra-

Zwiedzanie Bremy
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Pawe³ Ma³achowski: Mój pobyt
w Osterholz-Scharmbeck by³ super!
Z Florianem dogadywa³em siê bardzo
dobrze, ale moje przejêzyczenia by³y
niekiedy powodem œmiesznych sytuacji. Jednego tylko ¿a³ujê…, ¿e nie mia³em podgrzewanej ubikacji, tak jak KarolJ! Zgadzaliœmy siê prawie we
wszystkim, wolny czas wolny czas spêdzaliœmy graj¹c w pi³kê i je¿d¿¹c na
rowerze. Tylko z jednym Florian nie
móg³ siê pogodziæ…, ¿e nie jestem kibicem Werderu Brema! Czekam z niecierpliwoœci¹ na przyjazd naszych niemieckich kolegów do Dynowa.
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dziny – wszyscy byli dla mnie uprzejmi. Codziennie wstawa³am o 6:15, poniewa¿ do szko³y doje¿d¿a³am autobusem. Œniadania i obiado-kolacje jedliœmy razem. Zdziwi³am siê widz¹c, jak
przy œniadaniu wszyscy kroj¹ kanapki
na kawa³ki i widelcem wk³adaj¹ je potem do buzi. Zwiedzi³am ró¿ne piêkne
miejsca, których nie zapomnê. Mam nadziejê, ¿e utrzymam kontakt z moj¹ niemiecka kole¿ank¹. Zachêcam innych
uczniów do wziêcia udzia³u w wymianie.
Beata Majda: Moja przyjació³ka,
u której mieszka³am, to Jenie Seedorf.
Dziêki niej poznawa³am ich kulturê
i nauczy³am siê dobrze mówiæ po niemiecku. Zaskoczeniem by³o dla mnie to,
¿e w ich kraju ze szklanek pije siê soki
i inne zimne napoje, a ja nala³am sobie
herbaty – co z kolei wprawi³o w zdziwienie moj¹ kole¿ankê. Uczy³am j¹ te¿
mówiæ po polsku. Zdanie: „Jestem fanem pi³ki no¿nej” w jej wykonaniu

W Uniwersum
Maria Bodziarczyk: Podró¿e
kszta³c¹ – to m¹dre przys³owie. W czasie mojego pobytu w Niemczech poznawa³am ich kulturê i tradycjê, nauczy³am siê patrzeæ na œwiat innymi
oczami. Zosta³am przyjemnie zaskoczona serdecznym przyjêciem. Rzuca siê
w oczy to, ¿e ludzie s¹ tam dla siebie
mili i uprzejmi.
Patrycja Gajewska: Cieszê siê, ¿e
wziê³am udzia³ w wymianie miêdzyszkolnej, dziêki której pozna³am wielu
wspania³ych ludzi. Codzienne ¿ycie
Niemców jest podobne jak w Polsce, ale
ca³kiem inne s¹ lekcje w ich szkole –
bardziej luŸne. Nasz odjazd by³ smutny – wszyscy p³akali. Teraz my czekamy na ich przyjazd do Dynowa.
Olka Wasieñczak: Mieszka³am
u bardzo mi³ej, wielopokoleniowej ro-

Uniwersum Brema
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Ewelina Cygan: Organizowanie
takich wymian m³odzie¿y jest bardzo
korzystne, poniewa¿ stwarza okazjê do
poæwiczenia jêzyka. Po¿egnanie mo¿e
œwiadczyæ o tym, jak bardzo jesteœmy
zadowoleni z tego spotkania. Czekamy
na wrzesieñ!

W autokarze
Katarzyna Sapa: Cieszê siê, ¿e
postanowi³am pojechaæ do Niemiec ju¿
w tym roku. Pobyt tam zostanie na d³ugo w mojej pamiêci. Razem z Alicj¹,
w wolnym czasie, chodzi³yœmy na krêgle, karaoke, lodowisko i spacerowa³yœmy po mieœcie. Bardzo podoba³y mi siê
wszystkie wycieczki. Alicjo, czekam na
Ciebie i Twoje kole¿anki!
Karolina Bujasz: Trafi³am do bardzo mi³ej i fantastycznej rodziny. Chocia¿ w pierwszej chwili straci³am nadziejê, ¿e siê z nimi porozumiem, to
w ka¿dym kolejnym dniu by³o coraz lepiej. D³ugo mog³abym wymieniaæ, co mi
siê tam podoba³o. Chcia³abym tam wróciæ. Z goszcz¹c¹ mnie rodzin¹ utrzymujê kontakt.

Po¿egnanie
brzmia³o tak: „Dzestem fanem pilszki
nosznej”. Interesuj¹ce jest to, ¿e dla
Niemców nie jest wa¿ne jak kto siê
ubiera, lecz jaki jest. S¹dzê, ¿e Janine
i ja zostaniemy przyjació³kami na bardzo d³ugo. Uwa¿am, ¿e dobrze jest poznawaæ œwiat, bo w ka¿dym zak¹tku
Ziemi s¹ dobrzy ludzie. Zachêcam
wszystkich do udzia³u w miêdzynarodowych spotkaniach m³odzie¿y, bo dziêki temu mo¿na siê wiele nauczyæ i zwiedziæ.
Ala Szpiech: Spotkanie to by³o
okazj¹ do sprawdzenia swoich umiejêtnoœci jêzykowych. Nie spodziewa³am
siê tak ciep³ego przyjêcia ze strony
Niemców. Przez ca³y tydzieñ traktowali
mnie jak cz³onka swojej rodziny. Codziennie z moj¹ przyjació³k¹ Jenni
i z ca³¹ grup¹ zwiedza³yœmy ró¿ne zabytki, ale nie brak³o te¿ czasu na basen, czy zajêcia sportowe, no i oczywiœcie na zakupy. Nie mogê doczekaæ
siê spotkania z Jenni we wrzeœniu.

Spe³ni osio³ek moje marzenie...
Beata Porzuczek: Pobyt w Niemczech by³ super! Mam nadziejê, ¿e nasi
niemieccy przyjaciele bêd¹ siê czuli
równie dobrze u nas, jak my u nich.
Aleksandra Marsza³ek: Dla mnie
by³a to wielka przygoda! Przede
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wszystkim wyjazd ten by³ Ÿród³em wielu zabawnych sytuacji, wynikaj¹cych
z ró¿nic kultury, mody, a tak¿e z naszej (mniejszej lub wiêkszej) znajomoœci jêzyka. Ostatnie dni w Niemczech
obfitowa³y w dobr¹ zabawê, wiêc rozstanie z naszymi rówieœnikami nie by³o
wcale ³atw¹ i przyjemn¹ spraw¹. Nigdy nie pomyœla³abym, ¿e przez jeden
tydzieñ mo¿na tak bardzo zwi¹zaæ siê
z zupe³nie nieznan¹ sobie rodzin¹.
Szczególnie dobrze bêdê wspominaæ
dyskotekê na lodowisku w Bremie oraz
wspólne zakupy z Kim, moj¹ now¹ ko-
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le¿ank¹ z Niemiec. S¹dzê, ¿e tego typu
wyjazdy s¹ dla m³odzie¿y œwietn¹ zabaw¹ oraz Ÿród³em nowych znajomoœci
i doœwiadczeñ.
Karol Tynek: Bardzo mi³o wspominam ten czas. Z moim nowym koleg¹
Andre du¿o rozmawia³em, a tak¿e
z Paw³em, Aldon¹, Stephani i Florianem gra³em w pi³kê no¿n¹.

W porcie Brema

Ola Socha: moja nowa przyjació³ka Jenni by³a bardzo mi³a i sympatyczna – polubi³yœmy siê od razu. Spêdza³yœmy weso³o du¿o czasu. Ka¿dego wieczora chodzi³yœmy na zakupy, czasami
jeŸdzi³yœmy na rolkach. Sobota by³a
najpiêkniejszym dniem, poniewa¿ wraz
z ojczymem i mam¹ Jenni pojecha³yœmy nad Morze Pó³nocne, a wieczorem
posz³yœmy na lodowisko, gdzie przy
muzyce jeŸdzi³yœmy na ³y¿wach. Jenni, podobnie jak ja, interesuje siê sportem, muzyk¹ i tañcem. Posi³ki przygotowywane przez mamê Jenny by³y bardzo smaczne. Chcia³aby, aby nawi¹za-

Kilka s³ów chcia³bym poœwieciæ niektórym wa¿nym rozwi¹zaniom przyjêtym w dyrektywie. Dyrektywa wprowadzi³a pewien katalog praw minimalnych, który ma s³u¿yæ osobom co do
których zbierane s¹ dane. Chce tu podkreœliæ, ¿e ich naruszenie mo¿e byæ dochodzone na drodze s¹dowej. Mo¿e
to nast¹piæ w szeœciu przypadkach, które tylko wymieniê. Pierwszy z tych
przypadków odnosi siê do osób, które
musz¹ zgodziæ siê na dzia³ania które
dotycz¹ jej danych osobowych1 . Ta zgoda uzale¿niona jest od wczeœniejszego
dostarczenia tej osobie informacji dotycz¹cych: administratora danych, wiedzy o samym zbiorze danych, o jego
charakterze i celu oraz informacji o
dobrowolnoœci udostêpniania danych.
Dodatkowo osoby, których dane osobowe s¹ przetwarzane powinny byæ informowane o przeznaczeniu zbieranych od
nich danych, o dobrowolnym lub obligatoryjnym sposobie odpowiedzi na
pytania zadawane przez kwestionariusza, konsekwencji braku udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania. Warte
podkreœlenia jest to, ze dyrektywa zabrania wykorzystywania zebranych
danych do innych celów ni¿ ich pierwotne przeznaczenie.

Po drugie istnieje zakaz przetwarzania danych w innym celu, z tym,
¿e istniej¹ od tego wyj¹tki.
Trzecia sytuacja dotyczy sytuacji, gdzie przepisy zawieraj¹ w sposób
wyraŸny postanowienia dotycz¹ce zakazu zbierania danych osobowych w
celu automatycznego przetwarzania
okreœlonych kategorii informacji. S¹ to
tzw. dane wra¿liwe, do których zaliczymy: dane dotycz¹ce pochodzenia etnicznego, rasowego, przekonañ religijnych,
pogl¹dów politycznych, przynale¿noœci
do zwi¹zków zawodowych i partii politycznych oraz stanu zdrowia i orientacji seksualnej. W sytuacji, gdy podmiot
ujawniaj¹cy w³asne dane wyrazi pisemn¹ zgodê na ich wykorzystanie,
osoba zbieraj¹ca dane jest zwolniona od
tajemnicy.
Po czwarte, ka¿da z osób której
dane znalaz³y siê w katalogu czy zbiorze danych, winna byæ o tym poinformowana, zw³aszcza co do samego faktu istnienia takiego zbioru, o celu prowadzenia takiego zbioru oraz o adresie administratora prowadz¹cego ten
zbiór. Ponadto osoba bezpoœrednio zainteresowana ma prawo wgl¹du do
danych jej dotycz¹cych.
Po pi¹te osoba zainteresowana,
która odda³a swoje dane do przetworzenia, ma prawo domagaæ siê wszelkich korekt, poprawek czy skreœleñ
w zbiorze danych, gdy te uzyskane zosta³y w sposób nielegalny tj. z naruszeniem omawianej dyrektywy. Osoba oddaj¹ca swoje dane mo¿e ponadto domagaæ siê podobnych czynnoœci od osób
trzecich, którym te dane zosta³y wcze-
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na przyjaŸñ przetrwa³a próbê czasu.
Jenni, czekam na Ciebie we wrzeœniu!
Aldona Potoczna: Spyta³am Stefanii, kim chcia³aby zostaæ. Ku mojemu zdziwieniu, odpowiedzia³a, ¿e chce
pomagaæ ludziom. Nie zrozumia³am jej
do koñca i zaczê³am wymieniaæ ró¿ne
zawody. Sytuacja stawa³a siê k³opotliwa, ale rozwi¹za³ j¹ nasz nauczyciel,
t³umacz¹c, ¿e Stefanii chce pomagaæ
starszym ludziom. Bardzo polubi³am jej
rodzinê i psa Luckiego te¿.

Port Brema

œniej przekazane.
I wreszcie po szóste, zainteresowana osoba mo¿e z³o¿yæ sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
jej dotycz¹cych, zebranych w warunkach , gdy by³o to niezbêdne do wykonywania pewnych zadañ prowadzonych
dla dobra sfery publicznej, jeœli administrator ma zamiar wykorzystaæ owe
dane do celów marketingowych lub celem przekazania tych danych innemu
administratorowi.
Bardzo ciekawie przedstawia siê
problematyka odpowiedzialnoœci oraz
sankcji za wykorzystanie danych osobowych w ka¿dy z wymienionych wy¿ej sposobów. Dyrektywa zawiera w artykule 23 przepis, który nakazuje krajom cz³onkowskim UE wprowadzenie
do wewnêtrznych uregulowañ prawnych rozwi¹zañ na rzecz osoby, której
dane osobowe zosta³y w ka¿dy z tych
sposobów naruszone. Osoba pokrzywdzona ma wiêc prawo domagaæ siê zadoœæuczynienia od administratora zbioru danych lub ka¿dej z osób, które bez
zgody i sprzecznie z prawem owe dane
przetwarza. Ponadto dyrektywa przewiduje, ¿e sankcje ustanowione przez
kraje cz³onkowskie winny skutecznie
zniechêcaæ do naruszenia jej postanowieñ.
Jednym z najwa¿niejszych elementów omawianej dyrektywy jest dopuszczalnoœæ transferu danych osobowych do krajów trzecich. Uregulowane zosta³o to w artyku³ach 25 i 26 dyrektywy, które dopuszczaj¹ tego typu
transfer jedyne w sytuacji, gdy dane
(ci¹g dalszy na str. 30)
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(ci¹g dalszy ze str. 29)
pañstwo trzecie zapewnia w tym kierunku odpowiedni¹ ochronê. Zagadnienie eksportu danych osobowych do
pañstw trzecich by³o badane przez Directorate General XV i zosta³o zawarte w dokumencie „First Orientation on
Transfers on Personal Data to Third
Countries Possible Ways Forward In
Assesing Adequacy”.2 Na podstawie
tego dokumentu mo¿na orzec, ¿e nie
jest mo¿liwe „jednostkowe” weryfikowanie przes³anki adekwatnej ochrony
w tych krajach.3 W zwi¹zku z tym pojawi³a siê propozycja utworzenia tzw.
„bia³ej listy krajów trzecich”. Na takiej
liœcie znalaz³y by siê kraje nie bêd¹ce
cz³onkami UE spe³niaj¹ce warunki
ochrony danych osobowych. Lista ta
oczywiœcie nie mia³aby charakteru zamkniêtego czy normatywnego. Nale¿y
te¿ pamiêtaæ, ¿e kraje które nie znalaz³y siê na „bia³ej liœcie” nie s¹ wci¹gane automatycznie na „listê czarn¹”.
Znalezienie siê na „bia³ej liœcie” jest jedynie wskazówk¹, ¿e dany kraj przestrzega zasad ochrony danych wymaganych przez UE.
Dyrektywa przewiduje powo³anie trzech organów stoj¹cych na stra¿y ochrony danych osobowych. Nale¿¹
tu: Krajowe Organy Nadzorcze, Grupa
Robocza do spraw Ochrony Danych
Osobowych oraz Komitet Doradczy.
Zadaniem Krajowych Organów
Nadzorczych ma byæ czuwanie oraz
sprawdzanie wykonywania dyrektywy.
Takie organy maj¹ byæ tworzone w ka¿dym kraju cz³onkowskim. Grupa Robocza do spraw Ochrony Danych Osobowych zwana inaczej Sta³ym Komitetem tworzona jest z reprezentantów
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Krajowych Organów Nadzorczych oraz
przedstawiciela Komisji. Jej podstawowym celem jest dbanie o to, aby we
wszystkich krajach cz³onkowskich dyrektywa by³a jednolicie stosowana.
Ponadto opiniuje ona w sprawach istniej¹cego poziomu ochrony danych osobowych w ró¿nych krajach i udziela
opinii dla Komisji UE w sprawi tworzenia nowych unijnych aktów normatywnych z zakresu ochrony prywatnoœci.4 Komitet Doradczy z³o¿ony jest z
przedstawicieli wszystkich krajów
cz³onkowskich UE, jego zadaniem mia³o by byæ tworzenie opinii o powstaj¹cych aktach prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.
Kolejna dyrektywa, któr¹
chcia³bym wymieniæ pochodzi z dnia 12
lipca 2002 roku i zosta³a wydana przez
Parlament Europejski w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz
ochrony prywatnoœci w sektorze komunikacji elektronicznej. Sama specyfika
gromadzenia, przesy³ania czy pos³ugiwania siê danymi osobowymi w zwi¹zku ze œwiadczeniem us³ug telekomunikacyjnych oraz ogólnie pojête zagro¿enie w tej dziedzinie spowodowa³o, ¿e 15
grudnia 1997 roku wydano specjaln¹
dyrektywê w sprawie przetwarzania
danych osobowych i ochrony prywatnoœci w dziedzinie telekomunikacji. To
jednak nie wystarczy³o. Ci¹g³e zmiany
na rynku telekomunikacyjnym, znaczny rozwój techniczny spowodowa³y, ¿e
niespe³na piêæ lat póŸniej wydano kolejn¹, wy¿ej ju¿ wspomnian¹ dyrektywê. Ta czêœciowo zosta³a zmieniona 15
marca 2006 roku. (cdn.)
Micha³ Ziêzio Student IV roku
Wydzia³u Prawa UR
Gorsza pozycja ¿ony w omawianej
konkurencji bierze siê st¹d, ¿e niekiedy przekszta³ca siê ona w u¿yteczn¹
bezcennoœæ, czego po mamusi raczej
oczekiwaæ nie nale¿y.

Joanna
Chmielewska
„Traktat
o odchudzaniu”
Ksi¹¿ka Joanny Chmielewskiej doprowadzi³a mnie do ³ez... Oczywiœcie
ze œmiechu;-) Specjalnie dla Panów wybra³am fragmenty ich w³aœnie dotycz¹ce...
Pod wzglêdem tycia najszkodliwszym elementem w mêskiej egzystencji jest KOBIETA. W dziedzinie szkodliwoœci zaœ bezwzglêdnie na pierwszym miejscu stoi mamusia, na drugim
zaœ ¿ona.

MAMUSIA...
Jak ka¿da normalna istota p³ci ¿eñskiej ma w sobie instynkt: to, co siê
urodzi³o, nale¿y karmiæ.
No i karmi.
Bez opamiêtania.
Doros³y osobnik, wci¹¿ pozostaj¹cy
przy mamusi, dostaje œniadanka
w domu, drugie œniadanka do pracy,
obiadki, kolacyjki i rozmaite dodatkowe frykasy. Znaj¹ca doskonale swojego synka mamusia œwietnie wie, co on
lubi, i nie sprzecza siê z jego upodobaniami i gustem do tego stopnia, ¿e
i bigos przyrz¹dzi, i ciasto upiecze,
i p¹czki usma¿y, i nawet piwko podetknie, z rozczuleniem patrz¹c, jak dziecko ¿re.
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2
„Ochrona danych osobowych” komentarz…
3
tam¿e
4
tam¿e
Je¿eli dziecko mieszka oddzielnie,
mamusia przybiega z wizyt¹, donosz¹c
pasztet, serniczek, knedelki, klops
w gêstym sosie, szmalec w³asnej roboty i pyzy nadziewane.
Jeœli dziecko przychodzi z wizyt¹,
wiod¹ za sob¹ ¿onê i w³asne dzieci,
mamusia robi ca³e przyjêcie, godne
osiemnastowiecznego monarchy.
(W osiemnastym wieku ¿arli i pili bez
¿adnego umiaru. Patrz: „Za króla Sasa
jedz, pij i popuszczaj pasa.”)
Je¿eli tragicznym przypadkiem
mamusia trafi na dietetyczny posi³ek
syna (drugie œniadanko, kolacjê), przygotowany przez synow¹, rêce ³amie
i rwie w³osy z g³owy, oraz l¿y kobietê,
która g³odzi biednego, studwudziestokilowego ch³opca, i niekiedy udaje jej
siê nawet zdewastowaæ zwi¹zek ma³¿eñski.
(Je¿eli jest z³¹ mamusi¹, pracuj¹c¹
zawodowo z zami³owania i koniecznoœci, nie ma g³owy do karmienia i cz³o-
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wiek zyskuje skromn¹ szansê zachowania zdrowia i sylwetki. Ale to rzadkoœæ,
rarytas, bia³y kruk.)
¯ONY
w tej konkurencji mo¿na podzieliæ
na pó³.
Po³owa z nich owszem, stanowi odpowiednik mamusi.
Karmi¹ ch³opa, a¿ wizg idzie.
Przy czym albo:
Prowadz¹ dom, nie pracuj¹c zawodowo
Albo:
Pracuj¹ zawodowo i maj¹ ma³o czasu.
Te zajête domem, mê¿em i dzieæmi
staraj¹ siê z ca³ych si³. Sma¿¹ na œniadanie sznycle cielêce na maœle i omlety z konfiturami, na drugie œniadanie
daj¹ ch³opu kanapeczki z boczkiem, jajkiem, szyneczk¹, kotlecikiem, dok³adaj¹ kruche ciasteczka i placek œliwkowy, na obiad przyrz¹dzaj¹ trzy dania co najmniej, a co jedno, to bardziej
tucz¹ce, nie popuszcz¹ gor¹cej kolacji,
sma¿¹ placki kartoflane, gotuj¹ kluski
œl¹skie i ruskie pierogi, ozdabiaj¹ posi³ki naleœniczkami, a ile siê kartofli
naobieraj¹, ludzkie pojêcie przechodzi.
M¹¿ promienieje, ¿re i stêka z prze¿arcia.
Kochaj¹cej zaœ ¿onie cichy smutek
w sercu pika, ¿e on jest jakiœ taki ma³o
towarzyski. Wyjazdu w plener nie za-

DYNOWINKA

proponuje, tañczyæ nie lubi, rozrywek
w ogóle nie za¿ywa ¿adnych i coraz
mniej w nim wigoru. Wobec czego pcha
w niego bez umiaru to tucz¹ce po¿ywienie z nadziej¹, ¿e bêdzie a wiêcej kocha³, bo tym jednym przynajmniej on
siê zachwyca.
Te pracuj¹ce natomiast, którym
brakuje czasu, nabywaj¹ gotowe co popadnie. Kurczaki pieczone, mro¿onki
panierowane, pizze, placki i makarony. Tak¿e zupki gotowe, tylko do podgrzania. Drugie œniadanka m¹¿ we w³asnym zakresie w MacDonald’sie spo¿ywa, a na kolacjê lec¹ pierogi, kopytka
i zapiekanki z ¿ó³tym serem. Gdzie nieszczêsnym kobietom do obierania, siekania i ucierania na tarce!
Druga po³owa ¿on stanowi pe³n¹
odwrotnoœæ tucz¹cych.
Mê¿czyzna sam z siebie nie schudnie! Mê¿czyzna o odchudzaniu mo¿e i
pomyœli, ale na myœleniu siê koñczy!
¯ONY BEZCENNE ZAŒ MYŒL ZREALIZUJ¥. Kobiety, niech bêdzie, ¿e
¿ony (bo mog¹ byæ i konkubiny, to ju¿
ganc pomada), maj¹ oczy w g³owie i
sprawne urz¹dzenie pod ciemieniem,
widz¹ mê¿a i rozumiej¹, co widz¹.
Coœ, co zbli¿a siê do mastodonta.
I to coœ nale¿y odchudziæ bez wzglêdu na pretensje i protesty. Mo¿na jawnie, a mo¿na i podstêpnie. Jawnie
³atwiej, bo ma¿ przynajmniej wspó³-
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dzia³a.
No i kochaj¹ca i rozumna ¿ona odwala ca³¹ robotê, której mê¿czyzna w
¿yciu by nie tkn¹³. Ona robi œniadanko
w domu i drugie œniadanko do pracy,
ona dziabie te sa³aty, pomidorki i papryki, ona usuwa z domu produkty
szkodliwe, ona te sa³atki owocowe podtyka i krakersiki z ust wyrywa. Mo¿e
te¿ gotowaæ same obrzydliwoœci, których on nie cierpi. Z g³odu zje, ale na
pewno niedu¿o. Jeœli tylko uda siê jej
nie dopuœciæ do jego wizyt w barkach
i restauracyjkach, utrzymaæ go przy sobie, upilnowaæ na ulicy, proszê bardzo,
mê¿czyzna jest odchudzony. (Tyle, ¿e
chyba zaczyna trochê mniej kochaæ
¿onê) Rozumna ¿ona jednak¿e, dla przyhamowania ucieczki uczuæ, od czasu do
czasu, nie za rzadko, nie za czêsto,
wœród obrzydliwoœci stosuje maleñki
przerywniczek w postaci dla mê¿a
wprost niebiañskiej. Zaskoczony niespodziewanym szczêœciem m¹¿ konsumuje drobnostkê, pada ¿onie do stóp
i póŸniej z przyjemnoœci¹ ogl¹da siê w
lustrze. I ZACZYNA BYÆ CA£KIEM
ZADOWOLONY Z ¯YCIA.
Naprawdê gor¹co zachêcam do
przeczytania ca³ej ksi¹¿ki! Œwietna zabawa, ale przy okazji wiele m¹drych
porad, „ubranych” w ¿art, by nie nudzi³y i nie dra¿ni³y...
Renata Jurasiñska
lecz kto powie, czy daleko do zachodu
i dla kogo, i dla kogo bije dzwon...
albo pyta³a w piosence „Zdzich”:

Któ¿ zliczy, ile piosenek napisano o
kobietach.... dla kobiet....? A co z mê¿czyznami...? Tworz¹c tê „mêsk¹”
wk³adkê do numeru, zaczê³am sobie
przypominaæ piosenki o „brzydszej
p³ci”... Wydawa³o mi siê pocz¹tkowo,
¿e jest ich niewiele.... Nieprawda!
Oczywiœcie najs³ynniejsz¹ chyba
jest piosenka „Gdzie ci mê¿czyŸni” skomponowana przez W³odzimierza
Korcza, ze s³owami znanego satyryka
Jana Pietrzaka, nagrana w 1954 roku
przez Danutê Rinn...
...Gdzie ci mê¿czyŸni, prawdziwi tacy,
mmm, or³y, soko³y, herosy!?
Gdzie ci mê¿czyŸni na miarê czasów,
gdzie te ch³opy!? - Jeeeee!
Dooko³a jeden z drugim
jak nie nerwus, to histeryk,
drobny cwaniak, skrzêtna mrówa,
niepowa¿ne to, nieszczere.
Jak bezwolne manekiny
przestawiane i kopane,
gêby pe³ne wazeliny,

oczka stale rozbiegane.
Bez godnoœci, bez honoru,
zak³amane swoje racje
wykrzykuje taki w domu
œmiesznym szeptem po kolacji,
œmiesznym szeptem po kolacji,
œmiesznym szeptem po kolacji...
Nie tylko Danuta Rinn poszukiwa³a prawdziwych mê¿czyzn... Maryla Rodowicz te¿ zastanawia³a siê
„Gdzie s¹ ci ch³opcy” ...
...Gdzie s¹ ci ch³opcy
na œwietnych maszynach, gdzie?
Gdzie to siê koñczy i gdzie siê zaczyna,
gdzie?
Czy na Mlecznej Drodze, tam,
przyjdzie znów siê spotkaæ nam?
Czy siê nie otwiera
zatrzaœniêtych nieba bram?
Nie sprzedaje siê
ostatnich samochodów,
jak nie zdradza siê
ostatnich swoich ¿on,

...Czy ktoœ wie, gdzie jest Zdzich,
narzeczony z nowych Tych.
Znaków szczególnych brak,
raczej rzadko nosi³ frak.
£apa³ ryby tylko w deszcz,
w miejscu pracy bywa³ te¿,
a gdy patrzy³ w nasze oczy
chwyta³ dreszcz.
Jutro mia³ nam kupiæ coœ,
a¿ tu nagle, jak na z³oœæ...
To ci szelma, ach dok¹d on
zmierza, jaki cel ma.
Mia³ przy sobie 100 z³,
brzydkie s³owa w ustach me³³,
zatrzymajcie go w urzêdzie ce³.
Trzeba znaleŸæ sposób nañ,
tak siê nie zostawia pañ...
Ale nie tylko Zdzich by³ bohaterem piosenek o mê¿czyznach... Podejrzanie czêsto (ciekawe dlaczego?) pojawia³ siê Józek... Violetta Villas w piosence „Józek” wychwala³a jego zalety....
(ci¹g dalszy na str. 32)
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(ci¹g dalszy ze str. 31)
...Jak te lata psiakoœæ lec¹,
odk¹d przysz³o siê na œwiat,
dziœ podros³o siê co nieco,
ma siê te 16 lat,
Mama martwi siê i tato,
jak tu uœwiadomiæ mnie
no bo kiedyœ zrobiæ trza to,
a nie wiedz¹ przecie¿ ¿e...

Józek
Józek
Józek
Józek

Józek Józek
Józek Józek
Józek Józek
wszystko wie /hihi/

a Beata Kozidrak grozi³a mu
w piosence „Józek, nie darujê ci tej
nocy...”
...Hej, ty wiesz,
jak silna jest twa w³adza
dyskretny œmiech
do sza³u doprowadza mnie.
Pewnoœæ mam,
¿e dziœ mi nie uciekniesz...
Józek, nie darujê ci tej nocy!!!
Hej, ty!! Rozgrzewasz moje cia³o,
dobrze wiesz, co tu siê bêdzie dzia³o...
Zamkniête drzwi,
a klucz le¿y za oknem...
Józek, nie darujê ci tej nocy!!!...
Irena Kwiatkowska te¿ mia³a sporo do zarzucenia mê¿czyznom, a
szczególnie jednemu... i œpiewa³a w
piosence „Shimmy szuja”:
...Gdy ¿ycie zdar³o z faceta ju¿ maskê
Gdy mu fasada rozpada siê z trzaskiem
Gdy zza niej wyjrzy
jak ma³pa z pokrzywy
Pysk z³y i obrzydliwy i pryœnie ca³y blef
O wtedy chocia¿ siê
pragniesz powœci¹gaæ
nie nasobaczyæ i nie naur¹gaæ
Choæ inwektyw¹ ¿yw¹
nie chcesz chlustaæ
To same twe usta
wykrzykn¹ tobie wbrew:
Szuja - pióra by po¿yczyæ od Anouilh’a
Szuja - by opisaæ co to jest za typ
Szuja - kawa³ matrymonialnego zbója
Z pieszczot dwója,
nieudana galareta z ryb
Szuja - najpiêkniejszy kês
mi ¿ycia ujad³
Szuja - toczy³ ze mnie hektolitry ³ez
Szuja - có¿ takiego uczyni³am mu ja
¯em jak tuja poder¿niêta przezeñ
dzisiaj jest
Mówiê wam poder¿niêtam jest...
Oj, za³a¿¹ nam ci mê¿czyŸni za skórê, za³a¿¹... I czêsto uwa¿aj¹, ¿e tak
ma byæ, ¿e wszystko jest w porz¹dku i
nic nie trzeba zmieniaæ...! Ryszard
Rynkowski w piosence „Ten typ tak
ma” œpiewa:

...Pani dziœ sprawia ból
czo³o me z gradowych chmur,
szorstki g³os i ogólny ch³ód,
jakbym mia³ pod skór¹ lód...

Nr 2-3/149-150

Gazetê czytasz ca³y dzieñ
£askawie czasem obiad zjesz
Po domu snujesz siê jak cieñ
Facet to œwinia...

Ten typ tak ma, ten typ tak ma...
Mo¿e ten lód to tylko cienka kra?
Kto to wie?
Ten typ tak ma, tak musi mieæ,
wiêc nie ka¿ mi wolnoœci broniæ swej...

to oczywiœcie Big Cyc i ich s³ynna
piosenka „Facet to œwinia”. Z kolei
Wies³aw Go³as szczerze opowiada
o mêskich przywarach w piosence
„W Polskê idziemy”

albo ostrzega w piosence „Inny nie
bêdê”

...W tygodniu to jesteœmy cisi
jak ta æma,
W tygodniu to nam wszystko wisi
a¿ do dna.
A jak siê cz³owiek przejmie rol¹,
sam pan wisz,
To zaraz plecy go rozbol¹ albo krzy¿.

...Inny nie bêdê,
£adny nie bêdê,
Tylko taki jak jestem,
Jasnoniebieski.
Inny nie bêdê,
Lepszy nie bêdê,
Mo¿e gorszy?...
Wygodne podejœcie, prawda...?
Wcale nie lepszy jest Stachursky
w piosence „Typ niepokorny”...
...To ja - typ niepokorny
Nikt nie wie, co we mnie tkwi
Ten sam, choæ niepodobny
Kochanie, proszê, wybacz mi
Niewa¿ne teraz, jak i gdzie
Niewa¿ne za jak¹ cenê
Choæ czas powoli posuwa mnie
Ja pewnie siê nie zmieniê...
albo Zbigniew Kurtycz w piosence „Ju¿ taki jestem zimny drañ”:
...Ju¿ taki jestem zimny drañ
i dobrze mi z tym bez dwóch zdañ.
Bo w tym jest rzeczy sedno,
¿e jest mi wszystko jedno,
ju¿ taki jestem zimny drañ..
No i ta mêska potrzeba pokazania,
jakim siê jest twardzielem... Najlepiej
widaæ to w piosence „Ch³opaki nie
p³acz¹” zespo³u T. Love
...Mówisz ¿ycie jak cukierek
Gorzkie jest czasami
Mówisz panna zostawi³a
Kumple dawno ciê olali
Ale nie bój nic - minie jakiœ czas
Poczuj ch³odny œwit,
wszystko przejdzie ci
Uuh, ch³opaki
Uuh, nie p³acz¹...
Trzeba jednak uczciwie przyznaæ, ¿e
zdarzaj¹ siê tez (choæ nie za czêsto)
mê¿czyŸni, którzy potrafi¹ byæ samokrytyczni!
...Jak zwykle znów nie robisz nic

W tygodniu to jesteœmy szarzy
jak ten dym,
W tygodniu nic siê nie przydarzy,
bo i z kim?
I ¿ycie jak koszula ciasna - pije nas,
A¿ poczujemy mus i raz na jakiœ czas
W Polskê idziemy, drodzy panowie,
W Polskê idziemy,
Nim pierwsza seta zaszumi w g³owie
Drug¹ pijemy.
Do dna, jak leci,
Za fart, za dzieci,
Za zdrowie ¿ony.
By³o, nie by³o...
W to g³upie ry³o,
W ten dziób spragniony...
Czasami mê¿czyŸni zdaj¹ sobie
te¿ sprawê z tego, ¿e bez kobiet, bez
ich mi³oœci byliby niczym... Micha³
Bajor œpiewa w piosence „Ballada
o niekochanych mê¿czyznach”:
...Z ko³nierzami do góry
Budz¹c postrach wœród bliŸnich
PóŸn¹ noc¹ siê w³ócz¹
Niekochani mê¿czyŸni
Gwi¿d¿¹c bluesa przez zêby
Snuj¹ siê ulicami
Nie wracaj¹ do domu
Mo¿e nie chc¹ byæ sami...
a Wies³aw Michnikowski (nie da
siê zapomnieæ tego wykonania, prawda?) w „Bez ciebie”:
...Bez Ciebie jestem tak smutny
jak kondukt w deszczu pod wiatr
Bez Ciebie jestem wyzuty z ochoty
ca³ej na œwiat
Bez Ciebie jestem nie³adny
bez ¿adnej szansy u pañ
Bez Ciebie jestem bezradny
jak piesek co wypad³ z sañ
Bez Ciebie jestem za krótki
na d³ug¹ drogê przez œwiat
Bez Ciebie jestem malutki
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i wyt³uc mo¿e mnie grad
Bez Ciebie jestem tak nudny
jak akademie „na czeœæ”
Bez Ciebie jestem tak trudny
¿e trudno siebie mnie znieœæ
Bez Ciebie jestem niepe³ny
jak czegoœ æwieræ albo pó³
Bez Ciebie jestem zupe³ny balon,
³achudra i wó³...
Skoro wiêc bez kobiet mê¿czyznom
Ÿle, to mo¿e powinni pos³uchaæ dobrych
rad Zofii Kucówny i Jeremiego
Przybory, którzy œpiewali w piosence
„Kaziu, zakochaj siê”:
...Ju¿ wiosna podros³a i bzami tchnie
Kaziu, Kaziu, Kaziu zakochaj siê
bez rosy po nocy i listek schnie
Kaziu, zakochaj siê
Ju¿ lato swym kwiatom motylki œle
Kaziu, Kaziu, Kaziu zakochaj siê
Spójrz dr¿¹ce na ³¹ce sylwetki te
Kaziu, no gdzie Ty gdzie..

DYNOWINKA

A gdy ju¿ panom lekko posiwiej¹
skronie i przybêdzie trochê lat (i zwykle kilogramów;-), to powinni sobie
nuciæ piosenkê „Kuplety Starszych
Panów”
...I znaleŸliœmy siê w wieku
trudna rada
¿e siê cz³owiek przesta³
dobrze zapowiadaæ
ale za to z drugiej strony cieszy siê
¿e siê równie¿ przesta³ zapowiadaæ Ÿle
Starsi panowie, starsi panowie,
starsi panowie dwaj
Ju¿ szron na g³owie ju¿ nie to zdrowie
a w sercu ci¹gle maj
Starsi panowie, starsi panowie,
starsi panowie dwaj
Ju¿ szron na g³owie ju¿ nie to zdrowie
a w sercu ci¹gle maj...
lub „Weso³e jest ¿ycie staruszka” Wies³awa Michnikowskiego

albo zespo³u Czerwone gitary,
który przekonywa³ w piosence „Powiedz stary, gdzieœ ty by³”:

...Jeszcze tylko parê wiosen
Jeszcze parê przygód z losem
Jeszcze tylko parê zim
i refrenem zabrzmisz tym:

...To niewa¿ne, gdzieœ ty by³!
By³eœ diab³a wart!
To niewa¿ne, gdzieœ ty by³!
Nie uda³ ci siê start.
S³uchaj, stary, sekret znam,
by uratowaæ ciê:
Ju¿ najwy¿szy czas - zakochaj siê!...

Weso³e jest ¿ycie staruszka
Weso³e jak piosnka jest ta
Gdzie st¹pnie zakwita mu dró¿ka
I œwiat doñ siê œmieje: ha ha
Gdzie st¹pnie zakwita mu dró¿ka
I œwiat doñ siê œmieje:
ha ha.
werbalnych (produkowanie mowy, b³êdy ortograficzne, zdolnoœci jêzykowe).
Pod wzglêdem osobowoœci mê¿czyŸni maj¹ przewagê w: asertywnoœci, samoocenie (ma³e ró¿nice), zadowoleniu
z w³asnego cia³a.

Mê¿czyzna ró¿ni siê od kobiety
budow¹ morfologiczn¹ i anatomiczn¹
oraz zachowaniem. Ró¿nice w budowie
anatomicznej miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ dotycz¹ zewnêtrznych narz¹dów
p³ciowych oraz sylwetki cia³a. Kobiety
s¹ zwykle drobniejszej budowy, o mniejszej masie miêœniowej i mniejszej masie cia³a. Najbardziej charakterystyczn¹ ró¿nic¹ w sylwetce cia³ obu p³ci
jest szerokoœæ miednicy (szersza w stosunku do reszty cia³a u kobiet) i szerokoœæ ramion (szersze w stosunku do
reszty cia³a u mê¿czyzn). Jest to wynik ukszta³towanego siê w procesie
ewolucji dymorfizmu p³ciowego.
Mê¿czyŸni w porównaniu z kobietami wypadaj¹ lepiej w: zdolnoœciach
przestrzennych (rotacje umys³owe,
wyobra¿enie przestrzeni, spostrzeganie
przestrzeni). Gorzej w zdolnoœciach

Mê¿czyŸni uzyskuj¹ znacznie lepsze
wyniki w: prêdkoœci rzucanego obiektu, d³ugoœci rzutu, celnoœci, skoku w
dal, szybkoœci biegu, sile chwytu d³oni. Niektóre z tych ró¿nic pojawiaj¹ siê
ju¿ w wieku prenatalnym i nasilaj¹ siê
z wiekiem.
Ró¿nice miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹ zmieniaj¹ siê w czasie. Na przyk³ad w zdolnoœciach matematycznych
nie ma istotnych ró¿nic miêdzy ch³opcami a dziewczynkami do piêtnastego
roku ¿ycia. Powy¿ej tego wieku dziewczynki nieco lepiej rozwi¹zuj¹ proste
zadania, jednak nie wykryto ró¿nic
w zadaniach bardziej z³o¿onych. Jeœli
porównywane s¹ osoby (kobiety i mê¿czyŸni) o wysokich zdolnoœciach ogólnych, to przewaga mê¿czyzn w uzdolnieniach matematycznych narasta.
Dawniej ró¿nice w tych zdolnoœciach
by³y znacznie wiêksze ni¿ dzisiaj. Jed-
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Trzêsiesz siê z niecierpliwoœci
¿eby do¿yæ tych radoœci
Guzik rwiesz i wdzianko mniesz
tak ju¿ byæ staruszkiem chcesz...
Zakoñczê ten przegl¹d „mêskich
piosenek” ostrze¿eniem... PANOWIE!
Pamiêtajcie, ¿e zawsze wasze Kobiety
mog¹ wam zaœpiewaæ tak, jak Kasia
Klich piosence „Lepszy model”...
...Nie mam do Ciebie cierpliwoœci
To pewne ¿e ju¿ nie bêdê mieæ
Min¹³ termin twojej przydatnoœci
Gwarancja nie obejmuje Ciê
Nie pozostawiasz mi wyboru
Na lepszy model zmieniê Ciê
Nie potrzebujê w domu z³omu
D³u¿ej nie
Nie mam do Ciebie zaufania
To pewne ¿e ju¿ nie bêdê mieæ
Dosyæ mam tego naprawiania
Gdy co chwilê siê psuje inna czêœæ
Jesteœ zupe³nie do niczego
A na dodatek powiem ¿e
Po¿ytku z Ciebie tu ¿adnego
Nie ma nie
Znów siê zepsu³eœ
I wiem co zrobiê
Zamieniê Ciebie
Na lepszy model...
Tylko, Drogie Panie, gdzie znajduje siê te LEPSZE MODELE...?
Renata Jurasiñska
noczeœnie jednak okazuje siê, ¿e przekonania ludzi co do ró¿nic w uzdolnieniach matematycznych mê¿czyzn i kobiet s¹ znacznie wiêksze ni¿ rzeczywiste ró¿nice w tych uzdolnieniach (stereotyp p³ci).
Cechy tradycyjnie przypisywane mê¿czyznom w zachodnim krêgu
kulturowym to:
- gotowoœæ do stosowania przemocy –
mê¿czyzna postrzegany jest historycznie jako wojownik
- odwaga, gotowoœæ do ponoszenia ryzyka i ¿¹dza przygód, powi¹zana z
nisk¹ refleksyjnoœci¹ - si³a fizyczna,
chêæ walki, duch konkurencji, grubiañstwo
- dominacja, d¹¿enie do w³adzy
- samoopanowanie, nawet ch³ód
- zdolnoœci techniczne i organizacyjne
- racjonalizm, myœlenie abstrakcyjne,
zatwardzia³oœæ
- arogancja – przejawiaj¹ca siê w formie pogardzania
- sk³onnoœæ do przechwalania siê –
mê¿czyŸni przechwalaj¹ siê s³ownie
- chêæ osi¹gniêæ
- œwiadomoœæ w³adzy.
(ci¹g dalszy na str. 34)
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(ci¹g dalszy ze str. 33)
Wymiary cia³a mê¿czyzny s¹
PONOÆ idealne (tak uwa¿ali ju¿ staro¿ytni) - mamy znajdowaæ wœród nich
wiele z³otych proporcji (zasada Z³otego
Podzia³u polega na tym, ¿e dowolna
ca³oœæ ma siê do czêœci wiêkszej tak
samo, jak czêœæ wiêksza do czêœci
mniejszej) dwie czêœci ca³ego cia³a mê¿czyzny
oddzielone lini¹ pêpka pozostaj¹ w „boskiej proporcji”, podobnie wysokoœæ g³owy do górnej czêœci tu³owia, a tak¿e kolana s¹ na „doskona³ej wysokoœci”
wzglêdem reszty dolnej czêœci tu³owia...
(a raczej POWINNNY byæ, radzê Paniom zmierzyæ swoich Panów;-) ciekawe, czy znajdzie siê choæ jeden „idealny”???)

DYNOWINKA

Równie idealny jest Dawid wyrzeŸbiony przez Micha³a Anio³a w latach
1501-1504.
RzeŸba Dawida ma 5,17 m wysokoœci. Uderza w niej doskona³oœæ proporcji i dba³oœæ o ka¿dy detal. Artysta
wyrzeŸbi³ nawet naczynia krwionoœne.
Pos¹g sta³ pocz¹tkowo obok wejœcia
do Pa³acu Starego na placu della Signoria, symbolizuj¹c wolnoœæ zdobyt¹
przez mieszkañców miasta i ich gotowoœæ do jej obrony. Po 369 latach,
w 1873 roku, przeniesiono go do specjalnej Trybuny Dawida w Galleria
dell’Accademia, aby uchroniæ przed go³êbiami i zast¹piono kopi¹, która stoi
tam do dziœ.

Tê doskona³¹ „symfoniê” proporcji
w ludzkim (mêskim;-) ciele przedstawi³ Leonardo da Vinci rysuj¹c szkic
„cz³owieka witruwiañskiego”. Chyba ka¿dy z nas widzia³ ten szkic, którego nazwa pochodzi od staro¿ytnego
architekta Witruwiusza, który w swoim traktacie „O architekturze” tak
pisa³:
„Symetria polega na zgodnoœci miary miêdzy rozmaitymi elementami dzie³a, a tak¿e miêdzy tymi elementami
branymi oddzielnie i ca³oœci¹. Podobnie jak to siê ma z ludzkim cia³em,
wyp³ywa ona z proporcji – zwanej przez
Greków „analogi¹”, czyli wspó³brzmieniem miêdzy ka¿d¹ czêœci¹ i ca³oœci¹...”
Witruwiusz rozwodzi³ siê d³ugo nad t¹
doskona³¹ „symfoni¹” proporcji w ludzkim ciele i mo¿na przypuszczaæ, ¿e w³aœnie dlatego Leonardo da Vinci jego
imieniem nazwa³ swój szkic przedstawiaj¹cy z³oty podzia³ jako podstawê
pomiarów ludzkiego cia³a. Cia³o mê¿czyzny ze szkicu (wpisane w okr¹g i
kwadrat) uznawane jest za idealny
wzorzec.

Nr 2-3/149-150

Jacob Bernoulli

Herman Amandus Schwarz

Mo¿na popatrzeæ z zazdroœci¹,
prawda...?

Augustin Cauchy

Ale z drugiej strony.... Z ankiet przeprowadzanych wœród kobiet wynika
czêsto, ¿e najbardziej fascynuj¹c¹ –
wed³ug nich - czêœci¹ cia³a mê¿czyzny
jest jego INTELEKT, ROZUM...
Mo¿e wiêc s³ynni matematycy, jak
Jacob Bernoulli, Herman Amandus Schwarz, Augustin Cauchy czy
Wiktor Jakowlewicz Buniakowski
nie maj¹ tak „boskiego” cia³a, jak Dawid, ale za to jakie piêkne
umys³y...;-)
Co wiêc wybieramy, Drogie Panie...?
Renata Jurasiñska

Wiktor Jakowlewicz Buniakowski
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mi³oœci, dopóki siê nie o¿eni. Lecz wtedy jest ju¿ skoñczony jako amant.
George Sand
Mê¿czyzna jest zawsze dzieckiem,
nawet gdy jest to du¿e dziecko, dzieckiem dzier¿¹cym w³adzê.
Selma Lagerlof
Mê¿czyzna winien przyjmowaæ odwa¿nie i z uœmiechem wszystko, co mu
przyniesie ¿ycie, inaczej nie jest mê¿czyzn¹.
Sidonie Gabrielle Colette
By zdobyæ kobietê mê¿czyŸni wynajduj¹ cudowne oszukañstwa. By j¹ porzuciæ - wymyœlaj¹ g³upie i niezrêczne
k³amstwa.
Barbara Streisand
Dziœ mê¿czyzna uchodzi ju¿ za
d¿entelmena, kiedy wyjmuje papierosa z ust, zanim poca³uje kobietê.
Grace Kelly
Gentleman - mê¿czyzna, który stale wygl¹da na tak grzecznego, jak bywa
czasami.
Faye Dunway
Idealnego mê¿a poznaje siê zwykle
po tym, ¿e jest on ¿onaty z inn¹ kobiet¹.
Juliette Greco
Jest pe³no samców, ale bardzo ma³o
mê¿czyzn.

Dorota Staliñska
Mê¿czyzna ma w swej naturze dzik¹
potrzebê zdobywania.

Magdalena Samozwaniec
Mê¿czyzna powinien byæ mê¿ny,
a kobieta zamê¿na.

Magdalena Samozwaniec
Nie ma kobiet niezrozumianych, s¹
tylko mê¿czyŸni niedomyœlni.

Janina Ipohorska
Mê¿czyzna przep³aca rzeczy mu
potrzebne, kobieta kupuje bardzo tanio
rzeczy zupe³nie zbêdne.

Natalia Glensk - Gutweter
Niecodzienni mê¿czyŸni rodz¹ siê
noc¹... w snach.

Magdalena Samozwaniec
Mê¿czyzna rozmawiaj¹c z piêkn¹
kobiet¹, zwykle nie s³yszy co ona mówi,
ale patrzy czym mówi.
Sigrid Undset
Mê¿czyzna stoj¹cy pomiêdzy dwiema kobietami nie mo¿e byæ dla obu
delikatny. Naprawdê, ka¿d¹ z nich
mo¿e zraniæ okrutnie.

Janina Ipohorska
Jeœli kobieta mówi o swej przesz³oœci - to jest spowiedŸ. Gdy mê¿czyzna to s¹ wspomnienia z wojska lub zwyk³a bujda.

Simone de Beauvoir
Mê¿czyzna zwyciê¿a naprawdê wtedy, gdy kobieta dobrowolnie uznaje go
za swoje przeznaczenie.

Maria Kuncewiczowa
Mê¿czyzna ca³y dzieñ czeka na kobietê. Kobieta zaœ ca³y dzieñ czeka na
mi³oœæ.
Zsa Zsa Gabor
Mê¿czyzna jest niedokszta³cony w

Anne Bancroft
Najlepszym sposobem, aby zmusiæ
mê¿czyznê do wykonania jakiejœ pracy
jest sugestia, ¿e byæ mo¿e jest ju¿ za
stary, aby to zrobiæ.
Maryla Wolska
Nic tak nie wzrusza mê¿czyzny jak
³zy kobiety, któr¹ kochaæ zaczyna, a nic
tak nie dra¿ni mê¿czyzny jak ³zy kobiety, któr¹ kochaæ przestaje.

Goldie Hawn
Jeœli chodzi o czytanie z oczu, to
wszyscy mê¿czyŸni s¹ analfabetami.

Helen Fielding
Mogê wyraŸnie potwierdziæ, ¿e w
dzisiejszych czasach kluczem do serca
mê¿czyzny nie jest uroda, kuchnia, seks
czy dobry charakter, tylko umiejêtnoœæ
sprawienia wra¿enia, ¿e nie jesteœ nim
zainteresowana.

Vivien Leigh
Mê¿czyŸni, którzy zupe³nie nie potrafi¹ byæ wierni, s¹ przynajmniej wierni sobie.

Jeanne Moreau
Mê¿czyzna piêkny i g³upi jest idealnym kandydatem dla kobiety pozbawionej s³uchu.

Maria D¹browska
Mê¿czyzna zdolny jest do zazdroœci
nawet wobec kamienia, który jego znudzona partnerka wyró¿ni³a jako szczególnie piêkny.

Jeanne Moreau
Kobieta jest stworzona do ma³¿eñstwa, a mê¿czyzna do kawalerstwa,
i st¹d wynikaj¹ wszelkie nieporozumienia.
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Joan Collins
Mê¿czyznê trzeba przyj¹æ takim,
jakim jest. A potem trzeba go koniecznie zmieniæ!
Magdalena Samozwaniec
Mê¿czyŸni powinni kobietom jak
najczêœciej mówiæ komplementy. Kosztuj¹ o wiele mniej ni¿ kwiaty, a sprawiaj¹ im tê sam¹ przyjemnoœæ.
Jeanne Moreau
Mê¿czyŸni s¹ jak ceny; chcieliby ci¹gle pi¹æ siê w górê.
Margaret Atwood
Mê¿czyŸni, którzy zmieniaj¹ nazwiska, to najczêœciej oszuœci, przestêpcy,
tajni agenci albo magicy: u kobiet przewa¿nie oznacza to po prostu zam¹¿pójœcie.

Magdalena Samozwaniec
Niedyskrecj¹ mêsk¹ wybrukowane
jest piek³o.
Margaret Mitchell
Och, mê¿czyŸni s¹ tak zarozumiali, ¿e zdolni s¹ uwierzyæ we wszystko,
co im pochlebia.

Stanis³aw Jerzy Lec
Mê¿czyŸni wol¹ kobiety ³adne ni¿
m¹dre, poniewa¿ ³atwiej im przychodzi patrzenie ni¿ myœlenie.
Oscar Wilde
Mê¿czyzna mo¿e byæ szczêœliwy z
ka¿d¹ kobiet¹, o ile jej nie kocha.
Boles³aw Prus
Ile razy mê¿czyzna patrzy na kobietê, szatan zak³ada mu ró¿owe okulary.
Adam Mickiewicz
Mê¿czyŸni, póki m³odzi, chocia¿ w
myœlach zmienni, w uczuciach s¹ od
dziadów stalsi, bo sumienni.
William Szekspir
Mê¿czyŸni tylko czasem bywaj¹
panami swoich losów.
George Bernard Shaw
Nie ma mê¿czyzny, który by³by równie uczciwy w ka¿dej sytuacji.
(ci¹g dalszy na str. 36)
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(ci¹g dalszy ze str. 35)
Seweryn Eugeniusz Barbag
Nic tak nie mœci siê na mê¿czyŸnie,
jak jego wiara w prawdomównoœæ kobiety.

Francis Bacon
Mê¿czyzna jest ju¿ na pó³ zakochany w ka¿dej kobiecie, która s³ucha, gdy
mówi.
Karol Witold Aleksandrowicz
Mê¿czyzna ¿yje, aby os³odziæ ¿ycie
kobiecie, a umiera - aby jej by³o do twarzy w ¿a³obie.
Oscar Wilde
Ch³opiec staje siê mê¿czyzn¹, kiedy
przestaje prosiæ ojca o pieni¹dze,
a domaga siê po¿yczki.
Wolter
Dla wiêkszoœci mê¿czyzn poprawiæ
siê znaczy zmieniæ wady.
Aleksander Dumas
Gdyby mê¿czyŸni wiedzieli, co mo¿na uzyskaæ za jedn¹ ³zê, byliby bardzo
kochani. . .

neralne porz¹dki w swoim domu wie i
rozumie, dlaczego „burza” jest rodzaju
¿eñskiego.
Oldrich Fiser
Kiedy mê¿czyzna wzdycha, to albo
niedawno siê zakocha³, albo bardzo
dawno temu siê o¿eni³.
George Jean Nathan
Mo¿na powiedzieæ, ¿e mê¿czyzna
najszczerzej kocha tê kobietê, w której
towarzystwie mo¿e siê bez za¿enowania zdrzemn¹æ.
Stefan Zweig
M³odym mê¿czyzn¹ jest ten, którego kobieta mo¿e uszczêœliwiæ lub unieszczêœliwiæ. Dojrza³ym ten, którego ju¿
nie mo¿e uszczêœliwiæ.
Antoine Rivarol
M³odzi mê¿czyŸni s¹ wobec kobiet
zawstydzonymi bogaczami, a starcy bezczelnymi ¿ebrakami.
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Aleksander Œwiêtochowski
Mê¿czyzna tak dalece nie znosi jednostajnoœci, ¿e nie przywi¹¿e siê mocno ani do piêknej, ani do rozumnej, ani
do dobrej, tylko do takiej, która jest co
dzieñ inna.
Isaac Bashevis Singer
Mê¿czyzna to jak pies. Daæ mu jeœæ
i miejsce do spania, to ju¿ swej budy
nie opuœci.
Miguel de Unamuno
Mê¿czyzna tylko od ¿ycia mo¿e nauczyæ siê ¿yæ i ¿adna pedagogika tej
nauki nie zast¹pi.
Soren Aabye Kierkegaard
Mê¿czyzna w swojej ¿onie wielbi
siebie.
Aleksander Œwiêtochowski
Mê¿czyzna wobec lwa potrafi byæ
lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.

Sacha Guitry
M¹dry mê¿czyzna powinien zaœlubiæ tylko bardzo piêkn¹ kobietê. To mu
pomo¿e, aby w przysz³oœci ktoœ go od
niej uwolni³.

Andre Maurois
Mê¿czyzna zawsze musi rozczulaæ
siê nad sob¹ i odmalowaæ siebie takim,
jakim by chcia³ byæ.

Rudyard Kipling
M¹¿, który przekrzykuje ¿onê, nie
robi nic dobrego.

Wojciech Bogus³awski
Mê¿czyzna ¿onaty traci g³os - ¿ona
mu go odbiera.

Oscar Wilde
Idealny mê¿czyzna powinien zawsze
mówiæ wiêcej, ni¿ myœli, i zawsze wiêcej myœleæ, ni¿ mówi.

Henryk Sienkiewicz
Mê¿ów zaœlepia po wiêkszej czêœci
nie mi³oœæ do ¿on, ale mi³oœæ w³asna.

Oscar Wilde
Mê¿czyzna, któremu siê wiedzie, to
taki, który zarabia wiêcej, ni¿ jego ¿ona
jest w stanie wydaæ.

Henri Stendhal
Ilu¿ mê¿czyzn nie umie inaczej poruszyæ serca kobiety, jak tylko je rani¹c...

Geoffrey Chaucer
Mê¿czyzna ani w po³owie nie potrafi tak k³amaæ i przysiêgaæ jak kobieta.

Oscar Wilde
Mê¿czyzna, który chce siê ¿eniæ,
powinien wiedzieæ wszystko albo nic.

Mieczys³aw Micha³ Szargan
Jak silny by³by mê¿czyzna, gdyby
Bóg stworzy³ go z ¿ebra Ewy...

Antoni Czechow
Mê¿czyzna bez kobiety jest jak parowóz bez pary.

Wojtek Bartoszewski
Mê¿czyzna, który wreszcie zrozumia³ kobietê, musi od nowa uczyæ siê
rozumieæ siebie.

William Faulkner
Jeszcze nie widzia³em, ¿eby mê¿czyzna nie popar³ drugiego mê¿czyzny,
byleby to, co chc¹ zrobiæ, by³o dosyæ
idiotyczne.

Francis Bacon
Mê¿czyzna czuje siê siedem lat starszy w dzieñ po œlubie.

Oscar Wilde
Gdyby mê¿czyŸni ¿enili siê z kobietami, na które zas³uguj¹, mieliby bardzo ciê¿kie ¿ycie.

Fiodor Szalapin
Je¿eli mê¿czyzna przyzwyczajony
jest wyg³aszaæ mora³y, to lepiej mu w
tym nie przeszkadzaæ, bo stanie siê jeszcze bardziej z³oœliwy.
Erich Maria Remarque
Ka¿dy mê¿czyzna ma jakieœ zalety.
Trzeba mu je tylko wskazaæ.
George Bernard Shaw
Ka¿dy mê¿czyzna po czterdziestce
jest ³ajdakiem.
Maurice Chevalier
Ka¿dy mê¿czyzna, który prze¿y³ ge-

Aleksander Œwiêtochowski
Mê¿czyzna lubi inteligencjê w kobiecie, któr¹ kocha, ale ni¿sz¹ od jego
w³asnej. Równa bowiem lub wiêksza
nie pozwoli³aby mu wykonywaæ oszustwa, którym zwykle zaprawiona jest
prawie ka¿da mi³oœæ.
Samuel Coleridge
Mê¿czyzna mo¿e dot¹d kochaæ dwie
kobiety, dok¹d jedna z nich siê nie zorientuje.
Marcel Pagnol
Mê¿czyzna nigdy nie zapomina kobiety, która go nie chcia³a poœlubiæ;
kobieta nigdy nie zapomina mê¿czyzny,
który chcia³ j¹ poœlubiæ.

Tony Curtis
Mê¿czyznê mo¿na nazwaæ k³amc¹,
oszustem, ³otrem - nie zrobi to na nim
wielkiego wra¿enia, ale jeœli powiesz
mu, ¿e jest kiepskim kierowc¹, wpada
w furiê.
Oscar Wilde
Mê¿czyŸni nie doceniaj¹ nigdy
swych ¿on. Pozostawiaj¹ to zwykle innym.
Marie Von Ebner - Eschenbach
Mê¿czyŸni przewodz¹ we wszystkich
dziedzinach, tylko na drodze do nieba
oddaj¹ pierwszeñstwo kobietom.
Oscar Wilde
Mê¿czyŸni s¹ strasznie nudni, gdy
s¹ dobrymi mê¿ami, i wstrêtnie zarozumiali, gdy nimi nie s¹.
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Paulo Coelho
Mê¿czyŸni uwielbiaj¹ czuæ swoj¹
przewagê, nie zdaj¹c sobie sprawy, i¿
w wiêkszoœci przypadków zachowuj¹
siê w sposób ca³kowicie przewidywalny.
Henryk Sienkiewicz
Mê¿czyŸni w ogóle maj¹ nader s³abe pojêcie o dwóch rzeczach, mianowicie o logice i delikatnoœci.
Marcel Achard
Mê¿czyŸni wol¹ blondynki, gdy¿
uwa¿aj¹, ¿e brunetki s¹ inteligentniejsze i przez to bardziej niebezpieczne.
Henryk Sienkiewicz
Mê¿czyŸni, jak prawdziwi egoiœci,
licz¹ siê tylko z w³asn¹ wol¹.
Herodot
Mê¿czyŸnie nie mo¿e staæ siê nic
z³ego, gdy wokó³ niego s¹ kobiety.
Marcel Jouhandeau
Najgorsze co mo¿e spotkaæ mê¿czyznê to zwi¹zek z kobiet¹ nie kochaj¹c¹
na tyle, by nie widzieæ s³abostek, które
on usi³uje ukryæ przed samym sob¹ i
na tyle brutaln¹, aby wywlekaæ je przed
innymi.
John Gray
Narzekanie mê¿czyzny oznacza, ¿e
zastanawia siê nad spe³nieniem kobiecej proœby.
H. Jackson Brown
Nie mów mê¿czyŸnie, ¿e ³ysieje: on
to ju¿ wie.
Harold Macmillan
Niektórzy mê¿czyŸni tak powa¿nie
siebie traktuj¹, i¿ wcale nie dostrzegaj¹,
jacy s¹ komiczni.
Fryderyk Chrystian Hebbel
Nieskoñczenie wielu mê¿czyzn ma
wygl¹d myœlicieli, chocia¿ nigdy nie
mieli ani jednej myœli.
Henryk Sienkiewicz
Nieznoœni s¹ ci mê¿czyŸni: dla nich
nie ma nic œwiêtego.
Robert Platow
Optymista to mê¿czyzna, który ¿eni
siê ze swoj¹ sekretark¹, wierz¹c, ¿e
w dalszym ci¹gu bêdzie jej dyktowa³
swoj¹ wolê.
Aleksander Œwiêtochowski
Po odpowiedzi na pytanie: kto to jest
kobieta - mo¿na okreœliæ wiek ka¿dego
mê¿czyzny.
Oscar Wilde
Mê¿czyŸni starzej¹ siê, lecz nigdy
nie staj¹ siê lepszymi.

DYNOWINKA

41

42

DYNOWINKA

Nr 2-3/149-150

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Dziadek, babcia i wnuczek

Luty:
Lód le¿y jeszcze nieprzerwany
miêdzy nadziej¹ a zimnem jeszcze sobie „ty” nie mówi¹.
Marzec:
Marznie jeszcze marzenie...
Marzy mróz...
M¿y deszcz...
tak piêknie pisze w wierszu „Anno
Domini” Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Numer „Dynowinki” tym
razem podwójny, lutowo-marcowy, a
wiêc oba fragmenty utworu pasuj¹ jak
ula³... W lutym Walentynki, w marcu
Dzieñ Kobiet i Œwiêta Wielkiej Nocy...
Nazbiera³o siê wiêc du¿o ró¿nych okazji do ¿yczeñ i tematów do zadañ...
W œwiêta – gdy ju¿ wszystko wysprz¹tamy, upieczemy, ugotujemy – jest
wiêcej czasu na relaks i dlatego te¿
„Rozrywka i humor” – bogatsze ni¿
zwykle;-) Mam nadziejê, ¿e nasze zadania umil¹ Pañstwu œwi¹teczne dni i
przynios¹ sporo satysfakcji z rozwi¹zania.

Pan Bogdan Witek przygotowa³ dla Czytelników (a szczególnie dla
Pañ, bo ich dotyczy rozwi¹zanie;-) du¿¹
Krzy¿ówkê z has³em, a tak¿e œwi¹teczne Jajeczko mozaikowe, Deduktogram, Eliminatkê-szyfr i
U³ó¿ sam.
Z kolei Pan Leszek Grzywacz
– kilka Krzy¿ówek z has³em, miêdzy innymi: Œwi¹teczn¹, „W kuchni”, „Schadzki” i inne.
Oczywiœcie tradycyjnie znajd¹
Pañstwo równie¿ Zagadki logiczne
oraz wierszyki Pana Fryderyka Radonia.

Wiek dziadka – 54 lata, babci – 45,
wnuczka – 4,5 roku.

W imieniu wszystkich wspó³pracowników k¹cika „Rozrywka i humor”
chcia³abym z³o¿yæ wszystkim Czytelnikom „Dynowinki”, a szczególnie mi³oœnikom rozrywek
umys³owych i naszych zadañ, najserdeczniejsze
¿yczenia œwi¹teczne!

Babcia.

Zmartwychwstania w duszy i wiosny
po uszy!
Renata Jurasiñska

Niesforne wnuki i babci okulary
Okulary schowa³a Julka.
Karnawa³owa krzy¿ówka
Szalony karnawa³.
Duet Jolek
Kochana rodzina
Labirynt literowy
Karnawa³owe szaleñstwo.
Ukoœnik
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Magiczna cyfra 2

Dwie liczby
Jeœli od ka¿dej z dwóch liczb
odejmiemy po³owê mniejszej z nich,
to ró¿nica otrzymana z wiêkszej liczby bêdzie trzy razy wiêksza od ró¿nicy otrzymanej z mniejszej liczby.
Ile razy jedna liczba jest wiêksza od drugiej?

Do napisania wszystkich liczb od 1
do 25 mo¿na u¿yæ wszystkich dziesiêciu cyfr: 0, 1, ..., 9, ale mo¿na te¿ ograniczyæ siê tylko do jednej cyfry 2,
u¿ywaj¹c jej dok³adnie piêciokrotnie
do zapisu ka¿dej liczby i stosuj¹c znaki odpowiednich dzia³añ matematycznych.
Przyk³adowo:

Sportowy sobowtór
Od ponad pó³ roku
szukano w Warszawie
Miejsca do kopania pi³ki
na murawie.
By³a propozycja
(wspomnê to nawiasem)
By boisko by³o daleko za miastem.

10 pytañ
Inna propozycja,
Jedna z osób wybiera liczbê ca³kowit¹ w zakresie od 1 do 1000.
Druga z osób ma tê liczbê odgadn¹æ
stawiaj¹c pierwszej pytania, na które mo¿na odpowiadaæ tylko TAK lub
NIE. Mo¿e wyda siê to na pierwszy
rzut oka nieprawdopodobne, ale wystarczy 10 pytañ, ¿eby odgadn¹æ
wybran¹ liczbê.
Jakie nale¿y stawiaæ pytania?

doœæ wp³ywowej sitwy,
Wskazywa³a twardo
Aby Pañstwa nie zniechêciæ;-) proponujê znaleŸæ przedstawienia pierwszych dziesiêciu liczb, choæ oczywiœcie
mo¿na pomyœleæ nad wszystkimi dwudziestoma piêcioma;-)

plac koñskiej gonitwy.
Chcieli w nieskoñczonoœæ
po Warszawie kr¹¿yæ,
Lecz ich upomniano:
„Mo¿ecie nie zd¹¿y!”
Nie wiem, czyj by³ pomys³,
czy Józia, czy Miecia,
Ustalono wreszcie:
Na „Dziesiêciolecia”!!!

1) Spirala

Bardzo ciê¿ki kamieñ
spad³ mi wtedy z g³owy,

Z 35 zapa³ek u³o¿ono figurê
przypominaj¹c¹ kszta³tem spiralê (rys. 1). Nale¿y prze³o¿yæ 4 zapa³ki w taki sposób, by powsta³y
trzy kwadraty.

Pokazano wreszcie
Stadion narodowy.
Mia³ byæ wyj¹tkowy,
po prostu unikat,
Lecz siê okaza³o,

2) Ile zapa³ek usun¹æ?

Rys. 1

¿e to falsyfikat!
Z tej oto historii mo¿na

Z 40 zapa³ek u³o¿ono kratê
(rys. 2). Jak¹ najmniejsz¹ liczbê
zapa³ek nale¿y usun¹æ, aby w pozosta³ej figurze wcale nie wystêpowa³y kwadraty?

boki zrywaæ,
Bo w sporcie – jak s¹dzê – wa¿ne,
by WYGRYWAÆ!!!

Ponura prognoza
3) Strza³a
Z 16 zapa³ek u³o¿ono strza³ê
(rys. 3).
a) nale¿y prze³o¿yæ 8 zapa³ek
w taki sposób, aby powsta³o osiem przystaj¹cych trójk¹tów
b) nale¿y prze³o¿yæ 7 zapa³ek
w taki sposób, aby otrzymaæ
5 przystaj¹cych czworok¹tów.

Coœ ostatnimi czasy
trochê nuda doskwiera
Chyba bêdzie nam smutno
bez Giertycha, Leppera...

Rys. 2

Zagadka z odpowiedzi¹
Jak zdoby³o fortuny rodaków
tak wielu???
Po trupach do celu!!!

Renata Jurasiñska

Rys. 3

Fryderyk Radoñ
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Z liter w polach z kropk¹
mo¿na u³o¿yæ s³owo pokrewne wyrazom wpisywanym poziomo.
Poziomo (w kolejnoœci przypadkowej):
> naczynia i sprzêt kuchenny
Pionowo:
1)
2)
3)

4)

koszmar, okropnoœæ.
nó¿ u¿ywany na plantacji trzciny cukrowej.
dawniej: woŸny, pedel (dodaj literê do czêœci meczu hokejowego).
fornir na p³ycie meblowej.
Leszek Grzywacz

Za dawnych czasów ludzie bardzo czêsto zakopywali pieni¹dze w garnkach. Znalezienie
takiego skarbu jest rzecz¹ niezwykle po¿yteczn¹, a zarazem przyjemn¹. Chcê tu zaleciæ najprostszy i naj³atwiejszy sposób, jak mo¿na taki skarb odszukaæ.
Nale¿y kupiæ niewielki szmat ziemi i podzieliæ go na sto równych czêœci. Nastêpnie trzeba
sprawiæ sobie ³opatê i zacz¹æ kopaæ pierwsz¹ cz¹stkê jak najg³êbiej. Gdy skarbu nie znajdziemy,
nale¿y przenieœæ siê na drug¹ ze stu cz¹stek i kopaæ j¹ do tej samej g³êbokoœci, co i pierwsz¹. Gdy i tu skarbu
nie bêdzie, trzeba kopaæ trzeci¹ cz¹stkê, potem czwart¹ itd. a¿ do setnej. Gdyby siê skarb w dalszym ci¹gu
nie znalaz³, kupujemy drugi szmat ziemi dowolnej wielkoœci, dzielimy go znów na sto czêœci i
ka¿d¹ czêœæ kopiemy po kolei a¿ do skutku. Wczeœniej czy PóŸniej skarb musi siê znaleŸæ.
Gdyby i tu nie by³o, nale¿y kupiæ trzeci szmat ziemi, potem czwarty itd., i kopaæ je
w sposób opisany wy¿ej, dopóki nie natrafi siê na skarb.

ZnaleŸæ sobie bogatego kochanka. Za jego pieni¹dze wybudowaæ teatr, obstalowaæ dramat i dekoracje oraz zaanga¿owaæ aktorów. PóŸniej nauczyæ siê roli i ukazaæ siê na scenie.
Gdyby nie by³o publicznoœci, wynaj¹æ tysi¹c bezrobotnych i kazaæ im siedzieæ na widowni. Jeœli
zemdlej¹ - daæ po kieliszku wódki. Gdy to nie pomo¿e - urz¹dziæ kolacjê dla recenzentów.

Nie wychodziæ z domu bez parasola. mieæ stale przy sobie krowê, któr¹ lew móg³by siê najeœæ. Najprostszy sposób - nie wyje¿d¿aæ z Warszawy, a gdyby przyjecha³ cyrk, nie wchodziæ do klatki, dopóki w niej
znajduje siê lew. Gdyby w najgorszym wypadku lew po¿ar³ - zaskar¿yæ go do s¹du.
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Litery w kolorowych polach, czytane rzêdami,
utworz¹ rozwi¹zanie.
Poziomo:
4) odpieranie zarzutów.
5) szeroki w barach i w¹ski
w biodrach.
6) skrywa niedoróbki urody damskiego lica.
7) strzy¿ony zielony.
8) nie ten ..., kto ma dukaty.
Pionowo:
1) prostuje wodê przed napêdem statku wodnego.
2) os³abia si³ê dzia³ania
si³y.
3) razi pocisk w locie.
Leszek Grzywacz

Z liter w polach z kropk¹, czytanych rzêdami, powstanie rozwi¹zanie dodatkowe.
Poziomo (has³a dwuwyrazowe, kolejnoœæ przypadkowa):
*

centrum z wrogim otoczeniem.

*

nie ryczy wœród dam.

*

ozdobna bylina, wy¿lin wielki.

Pionowo:
1) zeznaje w sprawie.
2) drzewo ozdobne – kwitnie
wczesn¹ wiosn¹.
3) kombinezon z kapturem
dla dzidziusia.
4) niejeden w ryzie.
5) celne w k³osie pszenicy.
Leszek Grzywacz
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Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ
zgodnie z numeracj¹ do odpowiednich
kolumn, a nastêpnie przenieœæ wszystkie litery (jednakowe w ka¿dym rzêdzie) zgodnie z kierunkiem strza³ek i
odczytaæ rozwi¹zanie.

DYNOWINKA

Okreœlenia wyrazów:
1) ¿ó³ty ptak œpiewaj¹cy hodowany w klatce,
2) ozdoba dziewczêcej g³owy pleciona z kwiatów,
3) z³ote rybki z akwarium,
4) buda na budowie, s³u¿¹ca jako
schronienie dla robotników,
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5) obserwowany przez osób pracuj¹ca na komputerze,
6) ciep³e okrycie, pledzik,
7) sk³adnik mosi¹dzu,
8) stolica Litwy,
9) wyspa pierwszego zes³ania Napoleona.
Bogdan Witek
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Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ
do kolejnych, przylegaj¹cych do siebie
trójk¹tów, rozpoczynaj¹c od pola z
liczb¹. Litery z wyró¿nionych pól, odczytane rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie
koñcowe zadania.
Poziomo:
3) jeszcze nie przyjaciel,
5) tropikalny sza³,
6) ponad 200-tysiêczne miasto w
po³udniowej czêœci Uralu, nad
rzek¹ Ural,
8) tereny przygraniczne,
10) s³ynny staro¿ytny bajkopisarz,
11) samopomocowa organizacja studencka,
15) toster,
17) amator, dyletant,
19) rachunek sklepowy,
20) Ludwik Jerzy, poeta,
22) Johnny, gwiazdor amerykañski
(„Piraci z Karaibów”, „Czekolada”),
23) ozdobne drzewo parkowe, bo¿odrzew.
Pionowo:
1) pukiel w³osów,
2) w psychoanalizie œwiadoma
czêœæ osobowoœci,
3) samochód osobowy przystosowany do przewozu ³adunków,
4) trucizna rodem z krymina³ów,
5) pogoda,

Wyrazy poziome krzy¿ówki kojarz¹
siê z nastrojem Œwi¹t Wielkanocnych.
Poziomo (kolejnoœæ przypadkowa):
* parmeñska.
* paryska.
* praska.
Pionowo:
1) bieg³y w sposobach wymowy, artykulacji g³osek.
2) najwy¿sza w Sudetach.
3) dwa tygodnie nad morzem.
Leszek Grzywacz

7)
9)
12)
13)
14)
16)
18)

niewielka sterta, stosik,
b³aga o ja³mu¿nê,
jednoko³owy wózek budowlany,
narzêdzie drwala,
Europejczyk znad Wis³y,
wigilijna ryba,
bezczelnoœæ po³¹czona z arogancj¹,
21) egipska rzeka,
22) artretyzm.
Bogdan Witek
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych, odczytane kolejno od 1 do 45
utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe – aforyzm Aleksandra Œwiêtochowskiego.
Poziomo: 4) krótsza od jarda, 10)
Zjednoczone … Arabskie, pañstwo na
Bliskim Wschodzie, 17) stowarzyszenie
pisarzy, 18) Roger, szwajcarski tenisista z czo³ówki œwiatowej, 19) konserwa rybna w ostrej zalewie pomidorowej, 20) badanie ksiêgowoœci firmy
przez niezale¿nych ekspertów, 21) dró¿ka, 22) wiosenna uci¹¿liwoœæ drogowa,
23) adwokat, 24) otwór w burcie statku do przewlekania lin, 25) objaw zdziczenia, wandalizm, 26) œwiadczenie dla
pracownika w stanie spoczynku, 27)
palec podnoszony aby pokazaæ, ¿e
wszystko jest w porz¹dku, 32) marka
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japoñskich samochodów, 35) pora
œciemniania siê, 39) sezonowe czyszczenie magazynów sklepowych poprzez
du¿e obni¿enie cen, 40) odmiana jêzyka, gwara, 41) w dawnym wojsku organizowa³ miejsce postoju i zaopatrzenie dla ¿o³nierzy, 42) tenisówki, 43)
wzgórek pod torami kolejowymi, 44) 1%
od podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, 45) pañstwo na wyspie
Borneo, 46) z licznikiem i mianownikiem, 47) sylwetka, zarys, 51) œmietanka towarzyska, 54) £u¿ycka lub Szalona wœród polskich rzek, 56) d³u¿y siê,
gdy nie ma co robiæ, 59) podawana w
adresie pocztowym, 60) miejsce bezpiecznego schronienia, 64) przymierze,
sojusz, 65) dawna p³ócienna koszula,
66) szkic literacki, 67) ³atwo wpada w
z³oœæ, choleryk, 68) swojska brzmi w
muzyce kapeli ludowej, 71) imiê Murphy’ego, amerykañskiego czarnoskórego aktora („Gliniarz z Beverly Hills”),
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72) cz³onek jednej z subkultur m³odzie¿owych, 75) koñcowy fragment kompozycji muzycznej, 78) Feniksa w tytule
jednej z ksi¹¿ek o Harrym Porterze, 81)
drgaj¹c sygnalizuje branie ryby, 85)
krzew ozdobny z rodziny ró¿owatych,
brekinia, 86) W³adys³aw, Naczelny
Wódz Polskich Si³ Zbrojnych w latach
1944-45, 87) szpagat dla sportowca, 88)
norweskie imiê mêskie (anagram s³owa RENIA), 89) szkocki Janosik (dwa
s³owa), 90) malowanie obrazów pod
go³ym niebem, 91) s³odki przysmak z
piekarnika, 92) marz¹ o zdobyciu Mont
Blanc, 93) futro z cêtkowanego kota,
94) dawny rosyjski zaprzêg konny, 101)
zbieranie przez psa ubitej zwierzyny,
103) Ma³gorzata, odtwórczyni g³ównej
roli kobiecej w serialu „Na dobre i na
z³e”, 104) mi³oœnik samodzielnego naprawiania i ulepszania, 106) ostateczna rozgrywka sportowa, 107) polska
stolica muzyki country, 108) uroczyste
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odprawianie mszy, 109) do pokonania
miêdzy startem a met¹, 110) znak wybijany na przedmiotach z metali szlachetnych, 111) Lear, piosenkarka z
mêskim g³osem króluj¹ca w latach 70tych na œwiatowych listach przebojów,
112) roz³o¿one obok talerzy przed posi³kiem, 113) wytwórnia pieniêdzy, 114)
zak³ad prowadz¹cy produkcjê masow¹,
115) lecznicze ugniatanie i oklepywanie cia³a.
Pionowo: 1) system zmian zmierzaj¹cy do poprawy funkcjonowania
organizacji, 2) samodzielnie przygotowuje siê do egzaminu, 3) zwierzaki z
„Ulicy Sezamkowej”, 5) ceniony grzyb
rosn¹cy pod ziemi¹, 6) wiêzienne legowisko, 7) lokal serwuj¹cy popularny
aromatyczny napój, 8) bystra, pojêtna
osoba, 9) farba do drewna, 11) zaprojektowa³ watykañsk¹ Bazylikê Œw. Piotra (2 s³owa), 12) dzie³o sztuki spod d³uta artysty, 13) obrabia no¿em materia³
zamocowany w obracaj¹cym siê wrzecionie, 14) ozdobny brzeg rêkawa, 15)
ksi¹¿ê W³adys³aw, cz³onek jednej z najwa¿niejszych magnackich rodzin Pol-

Litery w polach ponumerowanych
w prawym dolnym rogu, napisane od
1 do 8 utworz¹ rozwi¹zanie dodatkowe.
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ski, za³o¿yciel s³ynnego muzeum i biblioteki w Krakowie, 16) dzia³ nauki i
techniki zajmuj¹cy siê badaniem œwiata niewidocznego nieuzbrojonym
okiem, 24) powieœæ Henryka Sienkiewicza zawieraj¹ca literack¹ wizjê bitwy
pod Grunwaldem, 28) honorowy lub
drogowy, 29) imiê Gawliñskiego, wokalisty zespo³u „Wilki”, 30) lêk, przera¿enie, 31) ¿o³nierz w niewoli, 33) substancja do konserwacji i przywracania
koloru oponom i przedmiotom z gumy,
34) najwy¿szy szczyt Ameryki Po³udniowej, 36) zachêta do grzechu, 37)
jeden z najwiêkszych liryków staro¿ytnego Rzymu, 38) zesz³oroczny nie interesuje nikogo, 48) cz³onek jednego z
murzyñskich plemion afrykañskich,
49) marka jednego z pierwszych domowych komputerów, 50) bohater satyrycznego przeboju Kabaretu Pod Wyrwigroszem „Donald marzy”, 52) drugie, co do wielkoœci miasto Francji po³o¿one nad Rodanem, 53) zdawany podczas teoretycznego egzaminu na prawo jazdy, 54) armia zajmuj¹ca obce terytorium, zaborcy, 55) cz³owiek – paj¹k, bohater amerykañskich komiksów,

49

57) entuzjazm, chêæ do pracy, 58) kobieta w jêzyku Indian, 61) pomidorowa z ry¿em, 62) ulubione klocki dzieci,
63) ubiór treningowy, 69) pani profesor, 70) imiê Einsteina, 73) wyre¿yserowa³ „Faraona” i „ Quo vadis”, 74) naczynie dla ma³ych dzieci nie umiej¹cych
jeszcze korzystaæ z ubikacji, 75) „reakcyjny” przedmiot szkolny, 76) ptasi lekarz drzew, 77) gada, co mu œlina na
jêzyk przyniesie, 78) pod kranem w
kuchni, 79) w koœciele ze spowiednikiem, 80 szlak zjazdowy do szusowania, 82) specjalista od fajerwerków, 83)
celtycka nazwa Wielkiej Brytanii, 84)
obrazek do klikania na pulpicie komputera, 95) szczytowy punkt rozwoju,
96) Bronis³aw, polityk, od 2004 roku
pose³ do Parlamentu Europejskiego,
97) pierwsza stolica Polski, 98) forma
do kszta³towania wyrobów za pomoc¹
prasy, 99) podatek nak³adany na u¿ywki, 100) golf lub pulower, 102) palny
pierwiastek w g³ówce zapa³ki, 103)
barwnik do p³ukania bielizny, 105) w
przenoœni szara codziennoœæ.
Bogdan Witek

Poziomo (has³a wielowyrazowe):
- schadzka :
* z literatem.
* w £azienkach.
* w studio TV.

3)

Pionowo:
1) drzewo zrzucaj¹ce szpilki na
okres zimowy.
2) k³usuje, zak³adaj¹c pêtle.

6)
7)

4)
5)

œwi¹tynia pod zwierzchnictwem biskupa.
oœcista ryba s³odkowodna.
„... dla reportera” El¿biety Jaworowicz.
sztuka w³adania bia³¹ broni¹.
cztery godziny na mostku kapitañskim.
Leszek Grzywacz
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W ka¿dej parze wyrazów o podanych znaczeniach nale¿y wykreœliæ z
d³u¿szego s³owa, wszystkie litery wyrazu krótszego. Nieskreœlone litery
tworz¹ bez przestawiania nowe s³owa,
które nale¿y przepisaæ do skrajnej kolumny, a nastêpnie uporz¹dkowaæ litery, zgodnie z numeracj¹ od 1 do 16. W
ten sposób powstanie rozwi¹zanie koñcowe zadania.
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Okreœlenia par wyrazów:
1) oszustwo gospodarcze, przekrêt *
s³uga w liberii,
2) przeciwnik w dyskusji, antagonista
* urz¹dzenie na wyposa¿eniu drogówki,
3) zwolennik nudyzmu * ³aŸnia fiñska,
4) osesek, bobo * pokarm dla oseska.
Bogdan Witek

Zadanie polega na odtworzeniu
krzy¿ówki przy za³o¿eniu, ¿e ka¿dej literze przypisana jest jedna i ta sama
cyfra. Ostatecznym rozwi¹zaniem jest
s³owo, które nale¿y u³o¿yæ ze wszystkich liter u¿ytych w zadaniu.
Bogdan Witek
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