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C iepłych, pełnych rado-
snej nadziei Świąt 
Zmartwychwstania Pań-
skiego, a takŜe koloro-

wych spotkań z budzącą się do Ŝycia 
przyrodą. Zdrowia, szczęścia, humoru 
dobrego, a przy tym wszystkim stołu 
bogatego. Mokrego dyngusa, smaczne-
go jajka i niech te święta będą jak baj-
ka. Na tę Wielkanoc Ŝyczyć Ci wypada 
ciepła domowego, miłości bliźniego, 
placka wybornego i spokoju świętego.  

N iech Wam jajeczko dobrze smakuje, 
bogaty zajączek uśmiechem czaruje. 
Mały kurczaczek spełni marzenia, 
wiary, radości, miłości, spełnienia. 

Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel, 
Waszego świata Odkupiciel, 
Więc niech będzie koniec złemu 
I oddajmy hołd nasz Jemu, 
Alleluja, Alleluja ! 
Zgadnij kto? Zgadnij skąd? 
śyczę Ci wesołych Świąt! 
Nie myśl sobie, Ŝe to bajka, 
Ŝyczę Ci smacznego jajka. 
Niech tradycja wodę leje, 
bo zajączek znów szaleje! 
DuŜo zdrowia od .. 

M alutki baranek ma złote róŜki, 
pilnuje pisanek na trawce z rzeŜuszki, 
gdy nikt nie widzi chorągiewką buja 
i cicho beczy wesołego Alleluja. 

Skacze zajączek po lesie 
i Ŝyczenia Tobie niesie. 
Przez pisanki przeskakuje, 
Alleluja wykrzykuje, 
potem znika w długich susach 
cały mokry od dyngusa!  

śYCZENIA WIELKANOCNE  

śyczenia 

śyczy 
Redakcja 
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Kultura 

W ielkanoc, 
najwaŜ-

niejsze i najstarsze święto 
chrześcijaństwa, obchodzo-
ne na pamiątkę Zmartwych-
wstania Chrystusa. Obcho-
dy religijne Wielkanocy 
rozpoczyna odbywająca się 
wczesnym rankiem procesja 
i msza, w Kościele katolic-
kim zwana rezurekcją. 
W tym dniu spoŜywa się 
uroczyste śniadanie w gro-
nie rodzinnym, poprzedzone 
składaniem sobie Ŝyczeń. 

Wielkanoc wieńczy okres 
Wielkiego Postu i poprze-
dzający ją Wielki Tydzień. 
Jes t  czasem radości 
(symbolizuje ją biały kolor 
szat liturgicznych). Z Wiel-
kanocą wiąŜą się liczne 
religijne i ludowe obrzędy 
(święcenie pokarmów, pi-
sanki, śmigus-dyngus).  
Święta Wielkanocne mają 
bogatą tradycję. Są niezwy-
kle barwne, towarzyszy im 
wiele obrzędów. Po wielkim 
poście – kiedyś bardzo ści-
śle przestrzegany – ludzie 
z niecierpliwością czekali 

na odmianę. O wielu wiel-
kanocnych obyczajach 
pamiętamy takŜe dzisiaj. 
Dzięki nim świąteczne dni 
są bardziej radosne. 

ŚWIĘTOWANIE WIELKANOCY 

P alemki na 
szczęście 

Wielki Tydzień zaczy-
na się Niedzielą Palmową. 
Kiedyś nazywano ją kwiet-
ną lub wierzbną. Palemki – 
rózgi wierzbowe, gałązki 
bukszpanu, malin, porze-
czek - ozdabiano kwiatami, 
mchem, ziołami, koloro-
wymi piórkami. Po po-
święceniu palemki biło się 
nią lekko domowników, by 
zapewnić im szczęście na 
cały rok. Połkniecie jednej 
poświeconej bazi wróŜyło 
zdrowie i bogactwo. Za-
tknięte za obraz lub włoŜo-
ne do wazonów palemki 
chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem i złośliwo-
ścią sąsiadów.  

Święconka 
Wielka Sobota jest 

dniem radosnego oczekiwa-
nia. Koniecznie naleŜały 
tego dnia poświęcić koszy-
czek (a wielki kosz) z jedze-
niem. Nie moŜe w nim za-

braknąć baranka (symbolu 
Chrystusa Zmartwychwsta-
łego), mięsa i wędlin (na 
znak, Ŝe kończy się post). 

Święci teŜ chrzan, – bo 
„gorycz męki Pańskiej 
i śmierci została zwycięŜo-
na przez słodycz zmar-
twychwstania”, masło        
– oznakę dobrobytu            
– i jajka – symbol narodze-
nia. Święconkę je się na-
stępnego dnia, po rezurek-
cji. Tego dnia święci teŜ 
wodę. 

Specjalnie dla dziew-
cząt  

Uwaga dziewczyny, – 
jeŜeli w Wielką Sobotę 
obmyjecie twarz w wodzie, 
w której gotowały się jajka 
na święconkę, to znikną 
piegi i inne mankamenty 
urody! 

Zwyczaje i tradycje 

Kontynuacja 
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Wielka Niedziela – 
dzień radości  

W Wielką Niedzielę 
poranny huk petard i dźwięk 
dzwonów miał obudzić śpią-
cych w Tatrach rycerzy, 
poruszyć zatwardziałe serca 
skąpców i złośliwych sąsia-
dów. Po rezurekcji zasia-
dano do świątecznego 
śniadania. Najpierw dzie-
lono się jajkiem. Na stole 
nie mogło zabraknąć baby 
wielkanocnej i dziada,     
– czyli mazurka.  

Lany poniedziałek  
Lany poniedziałek, 

śmigus-dyngus, święto 
lejka – to zabawa, którą 
wszyscy doskonałe zna-
my. Oblewać moŜna było 
wszystkich i wszędzie. 
Zmoczone tego dnia pan-
ny miały większe szanse 
na zamąŜpójście. A jeśli 
któraś się obraziła – to 
nieprędko znalazła męŜa. 
Wykupić się moŜna było 
od oblewania pisanką       
– stąd kaŜda panna starała 
się, by jej kraszanka była 
najpiękniejsza. Chłopak, 
wręczając tego dnia pan-
nie pisankę, dawał jej do 
zrozumienia, Ŝe mu się 
podoba.  

Szukanie zajączka  
Wyrazem wielkanocnej 
radości rodziny moŜe być po 
zakończeniu śniadania, 
wspólna zabawa – zwana 
szukaniem zajączka, czyli 
małej niespodzianki dla 
kaŜdego. 

Wielkanocne jajo  
Jajo – króluje na wielkanoc-
nym stole, jest symbolem 

Ŝycia i odrodzenia. Tradycja 
pisanek i dzielenia się świę-
conym jajkiem sięga daleko 
w przeszłość. JuŜ staroŜytni 
Persowie wiosną darowali 
swoim bliskim czerwono 
barwione jaja. Zwyczaj ten 
przyjęli od nich Grecy i Rzy-
mianie. Czerwone pisanki 

mają ponoć moc magiczną 
i odpędzają złe uroki, są sym-
bolem serca i miłości. Jajko 
jest formą najbardziej dosko-
nałą. Zawiera wszystkie ko-
nieczne dla odŜywienia orga-
nizmu składniki: białko, 
tłuszcz, sole mineralne i wita-
miny. Ma około 100 kalorii. 
PoniŜej prezentujemy cieka-

we propozycje, na zrobie-
nie pisanek����    
♦zanurzanie jajek w gorą-
cej wodzie, w której roz-
puszczony został barw-
nik.  
♦Piękne kolory skorupek 
moŜna uzyskać, stosując 
naturalne barwniki roślin-

ne. ŚwieŜo wyciśnięty, 
sok z buraka barwi 
pisankę na róŜne odcie-
nie róŜu i czerwieni, 
sok z jagód – na fiole-
towo, wywar z su-    
chych łusek cebuli – na 
wszystkie odcienie 
cieplej Ŝółci aŜ do ruda-
wego brązu, zaś woda, 
w której gotował się 
szczypiorek lub świeŜa 
zielona trawa – na zie-
lono. 
♦Jeśli na czystą sko-
rupkę naniesiemy wzór 
z roztopionego wosku, 
a następnie zanurzymy 
jajo w roztworze barw-
nika, to zabarwią się 
tylko odsłonięte frag-
menty skorupki. 
♦Zabarwione na inten-
sywny kolor skorupki 
moŜna ozdobić mister-
nymi wzorkami. Meto-
da jest prosta: wystar-
czy szpilką lub ostro 

zakończonym noŜem 
„wydrapać” dowolne 
motywy. 
♦Pisanki moŜemy takŜe 
ozdobić róŜnymi kolora-
mi lakierów do paznokci. 

 
Ewelina Izdebska 

Paulina Jastrzębska 

Kultura 
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Nasza przyszłość będzie taka, 
jaką wywalczymy 

Kultura 

Kontynuacja 

27  lutego 
2009 r. na ekrany wszyst-
kich polskich  kin wszedł 
film "Popiełuszko - Wol-
ność jest w nas" w reŜyse-
rii Rafała Wieczyńskiego 
poświęcony osobie księdza 
Jerzego Popiełuszki, kape-
lana "Solidarności", por-
wanego i zamordowanego 
przez funkcjonariuszy 
SłuŜby Bezpieczeństwa 
PRL w październiku  
1984r. Największym atu-
tem filmu jest bez wątpie-
nia wybitna kreacja Adama 
Woronowicza w roli tytu-
łowej. 

Biografia najsłynniej-
szego chyba męczennika 
czasów PRL-u była - choć 
zabrzmi to moŜe bluźnier-
czo - gotowym materiałem 
na scenariusz filmowy. 
Pierwszą próbę ekranizacji 
losów księdza Jerzego 
Popiełuszki i jego tragicz-
nej śmierci podjęła wkrót-
ce po jego zamordowaniu 
Agn ie sz k a  Ho l l an d . 
W 1988 stworzyła na emi-
gracji film "Zabić księ-
dza", w którym skupiła się 
jednak nie tyle na postaci 
Popiełuszki - występujące-
go w filmie pod imieniem 
Alek - co na postaci ofice-

ra SB, który morduje księdza. 
„Popiełuszko. Wolność 

jest w nas" to "największe 
widowisko historyczne ostat-
nich lat", jak twierdzi dystry-
butor. Realizacja filmu kosz-
towała 13 milionów złotych. 
Efekt? Kwestia dyskusji 
i przede wszystkim - gustu. 
Wszystko jest w tym filmie 
prawdziwe: nadzieja, strach, 
odwaga, bunt, rozpacz jednak 
z drugiej strony film jest po-
mnikowy, dokładnie realizuje 
obowiązujący u nas wzorzec 
patriotycznego kina, zreduko-
wany do klękania przed naro-
dowymi świętościami. 

Popiełuszko był człowie-
kiem, który zginął za to, Ŝe 
mówił innym o wolności. 
O tym, Ŝe nienawiść jest zła 
a samo zło trzeba zwycięŜyć 

dobrem. Nie bał się 
władz, był do końca wier-
ny swoim ideałom i prze-
konaniom. Polecam ten 
film szczególnie tym, 
którzy tracą wiarę w bez-
interesowność i odczuwa-
ją brak autorytetów. 
I darujcie sobie uprzedze-
nia tylko z uwagi na fakt, 
Ŝe to film o księdzu. Czło-
wiek zamordowany za 
głoszenie prawdy, w oko-
licznościach do dziś nie 
wyjaśnionych (praw-
dopodobnie przez kilka 
dni torturowany w jakiejś 
SB-ckiej kaźni). Po 20-tu 
latach, w Wolnej Polsce 
nie zostali skazani moco-
dawcy tej śmierci i być 
moŜe nawet bezpośredni 
sprawcy. Ksiądz Popie-
łuszko potrafił martwić się 
o swoich prześladowców. 
Co ukazane jest w scenie, 
kiedy przynosi termos 
z gorącą herbatą stojącym 

ks. Jerzy Popiełuszko 
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• 15 kwietnia 
(środa)     XIV Miejski 
Festiwal Twórczości Dzie-
cięcej i MłodzieŜowej' 
Siedlce 2009 – kategoria 
taniec - prezentacje kon-
kursowe    Sala Podla-
sie    9.00  
• 17 kwietnia 

(piątek)    Koncert Forma-
cji Tanecznej MP Dan-
ce    Sala Podlasie    18.00 
• 19 kwietnia 2009r. 

(niedziela) - godz. 18.00 
Koncert Grupy Muzycznej 
LIMBOS 
 Sala Biała MOK, ul. Puła-
skiego 6 Bilety: 10 zł do 
nabycia w MOK  
• 20 kwietnia -30 

kwietnia  Wystawa pla-
styczna w ramach XIV 
Miejskiego Festiwalu 
Twórczości Dziecięcej 
i MłodzieŜowej' Siedlce 
2009    Sala Biała   
• 22 kwietnia     

(środa)    „Ballady, roman-
se”- recital Tadeusza Goca 
dla słuchaczy Siedleckiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  Klub PeHa  14.00  
• 23 kwietnia

(czwartek)    Spektakl 
teatralny „Dziadek do 
orzechów” 
Teatr Papierowy Zbignie-
wa Micha    Sala Bia-
ła    18.00  

pod jego mieszkaniem 
funkcjonariuszom.  

Ogromne wraŜenie 
w filmie robią sceny maso-
we, w których z udziałem 
setek statystów odtworzono 
słynne msze za Ojczyznę 
w Kościele pw. św. Stani-
sława Kostki, manifestacje 
na warszawskiej Starówce 
czy pogrzeb Grzegorza 
Przemyka. Przemyk jest 
równieŜ jedną z autentycz-
nych postaci, które pojawia-
ją się w otoczeniu Popie-
łuszki. 

Kilka postaci drugopla-
nowych to bardzo dobre 
kreacje - w tym gronie wy-
mienić warto m. in. Marka 
Frąckowiaka w roli ks. 
Teofila Boguckiego, pro-
boszcza parafii Św. Stani-
sława Kostki. Jednak poza 
tym na ekranie pojawia się 
wielu papierowych bohate-
rów.  

Adam Woronowicz jest 
zapewne jednym z ciekaw-
szych polskich aktorów 
młodego pokolenia - na 
szczęście jego twarz nie 
naleŜy do tych, które opa-
trzyły się widzom seriali 
telewizyjnych. Zdobył on 

juŜ natomiast uznanie cieka-
wymi rolami na scenach 
warszawskich teatrów. Naj-
większą wartością roli Woro-
nowicza jest to, Ŝe - jak 
słusznie zauwaŜył w swojej 
recenzji w „Gazecie Wybor-
czej” Tadeusz Sobolewski - 
postać Popiełuszki Worono-
wicz „zdejmuje z krzyŜa”. 
Pokazuje go nie jako święte-
go, nieskazitelnego bohatera, 
ale jako człowieka - zabrzmi 
to banalnie - z krwi i kości, 
nieraz targanego emocjami, 
wątpliwościami, czasem 
wręcz lękiem, a z drugiej 
strony uśmiechniętego, cie-
płego i otwartego, a w końcu 
gotowego do poniesienia 
największej ofiary. Ksiądz 
Popiełuszko w interpretacji 
Woronowicza reprezentuje 
to, co najlepsze w powojen-
nej Polsce - niekoniecznie tej 
"cierpiącej", lecz tej pełnej 
wiary, nadziei, dobrej woli, 
ludowej, wychylonej w przy-
szłość, otoczonej nienawi-
ścią, ale pozbawionej niena-
wiści i, o dziwo, niemającej 
pretensji do ustroju, tylko do 
władzy. Rola odegrana kapi-
talnie. Przekonująco wygry-
wa on prostolinijność, skrom-
ność i swoistą niepozorność 
tytułowego bohatera, który 
sam zdaje się być zaskoczony 
siłą swoich słów i gestów, 
przyciągających całe tysiące 
wiernych. 

MoŜna powiedzieć, Ŝe 
w pewnym sensie film jest 
długi i nudny, ale czy jest 
sens upychać całą biografię 
tego wielkiego człowieka  
w 5-minutowym spocie   
reklamowym? 

Kultura 

Imprezy kulturalne 
w naszym mieście 
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Kultura 

•24 kwietnia 
(piątek)    „Jazz iLUZja” - 
koncert Formacji Tańca 
Nowoczesnego „LUZ”- 
z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Tańca; prezentacje 
mistrzowskich układów 
choreograficznych Jazz, 
Modern    Sala Podla-
sie    18.00  
•26 kwietnia 

(niedziela)  Koncert 
z cyklu „Niedzielny Salon 
Muzyczny w Sali Białej” –
   „… zawsze będzie cze-
goś Ci brak …” - koncert 
najpiękniejszych arii 
i duetów operetkowo-
musicalowych w wyk. 
Anny Adamiak -  solistki 
Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska 
Polskiego oraz Wiesława 
Bednarka -  solisty Polskiej 
Opery Kameralnej Sala 
Biała    18.00 
•27 kwietnia 

(poniedziałek)  XIV Miej-
ski Festiwal Twórczości 
Dziecięcej i MłodzieŜowej' 
Siedlce 2009 – kategoria 
teatr - prezentacje konkur-
sowe    Sala Biała    9.00 

Niezbyt wyraziście zo-
stała tu teŜ zarysowana ewo-
lucja głównego bohatera, 
który z nieśmiałego semina-
rzysty stał się kapłanem 
Solidarności, przeciwstawia-
jącym się systemowi. Na 
początku widzimy kilka 
epizodów z dzieciństwa 
i wczesnej młodości bohate-
ra, niedługo później przema-
wia on juŜ przed tysiącami 
wiernych i swoimi słowami 
porywa tłumy. Zabrakło tu 
rzeczy najciekawszej (i zara-
zem najtrudniejszej do 
przedstawienia), a mianowi-
cie właśnie tych kilku scen, 
gdzie moglibyśmy zobaczyć 
przemianę potulnego chłop-
ca, który zaczął uświada-
miać sobie swoją siłę i zdo-
bywał coraz większą odwa-
gę i niezaleŜność. 

Więcej uwagi poświęca 
reŜyser przedstawieniu ludzi 
otaczających księdza Popie-
łuszkę, który sam staje się 
często nie dość wyraźny 
i widoczny. 

To nie jest film o religii, 
ani o wyidealizowanym 
bohaterze, warto pamiętać, 
Ŝe to zdarzyło się naprawdę. 
Dotyczy to naszej historii 
i pośrednio nas samych. 
Popiełuszko wspierał zwy-
kłych ludzi w walce o nie-
podległość - pomagał jak 
mógł czynami, słowem, 
a gdy stało się to niewygod-
ne dla wielu wpływowych 
ludzi poświęcił i Ŝycie. 
Świadomość Ŝe stało się to 
tak blisko i tak niedawno 
jest poraŜająca. 

Film bardzo poruszają-
cy. Po jego obejrzeniu nasu-

nęła mi się taka refleksja - 
mianowicie, Ŝe gdyby Ko-
ściół (na czele z prymasem 
Glempem) bardziej się po-
starał to ksiądz Jerzy nadal 
by Ŝył... 

Mimo wszelkich uwag 
pod adresem filmu „Popie-
łuszko - Wolność jest w nas” 
jego twórcy, Rafałowi Wie-
czyńskiemu naleŜy się po-
dziękowanie, za to Ŝe podjął 
się tego wymagającego za-
dania., Ŝe nie starał się za 
wszelką cenę postawić swe-
mu bohaterowi pomnika, ale 
Ŝe podjął próbę pokazania 
Popiełuszki jako Ŝywego 
człowieka, w czym wydatnie 
pomógł odtwórca roli głów-
nej. Choć „Popiełuszko” nie 
jest filmem wolnym od wad 
- warto go obejrzeć. On po 
prostu zmusza do refleksji. 
MoŜna mieć jedynie drobne 
wątpliwości, 
czy forma 
filmu jest 
wystarczająco 
„atrakcyjna” 
dla młodego 
widza. 

 

Imprezy kulturalne 
w naszym mieście 
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2 kwietnia mija 
4 rocznica śmier-

ci Naszego Wielkiego Roda-
ka, PapieŜa Jana Pawła II. 
PapieŜ, za którym jeszcze 
teraz  płaczą  tysiące ludzi. 
To właśnie Jego uwielbiała 
młodzieŜ. Dzięki Światowym 
Dniom MłodzieŜy, które były 
Jego pomysłem. Bardzo do-
brze rozumiał młodych, 
uwielbiał z nimi rozmawiać, 
Ŝartować, wspominać  mło-
dzieńcze lata. Karol Wojtyła 
przed rozpoczęciem pontyfi-
katu był bardzo zŜyty ze 
studentami, był ich przyjacie-
lem, często wyruszał z nimi 
na róŜne wyprawy daleko od 
cywilizacji, na łono natury. 
Rozumiał, Ŝe młodzi musza 
się wyszaleć. Czy nie wydaje 
się Wam czasem, Ŝe brakuje 
teraz duchownych otwartych 
na młodzieŜ? Choć na pewno 
gdzieś tacy są… 

Co roku, w rocznicę Jego 
odejścia ludzie zbierają się 
w róŜnych miejscach, pod 
pomnikami, w kościele itp., 
aby wspólnie przeŜyć po-
nowne rozstanie z Nim. Na 

pewno wielu z Was czuje 
jakąś tęsknotę, bo to był nasz 
Polak, PapieŜ, a przede 
wszystkim Wielki Człowiek. 

 
Jan Paweł II we wspo-

mnieniach? 
„Jan Paweł II, Chrystus 

naszych trudnych czasów. 
Uczył nas kochać, cierpieć 
i wybaczać. Wszystko co 
mówił, było waŜne. NajwaŜ-
niejsze. Moim mottem są 
słowa "Musicie wymagać od 
siebie nawet, gdyby inni od 
was nie wymagali". Te słowa 
kaŜdego dnia uczyły mnie 
kochać to, czego nie lubię 
robić. Bo tego uczył mnie 
Ojciec, najlepszy z ziemskich 
Ojców. Własnego nie pamię-
tam. Byłam zbyt mała, kiedy 
stracił Ŝycie. Dlatego Jan 
Paweł II był dla mnie wzo-
rem, kimś kogo dał mi Ojciec 
Niebieski, by zapełnić pustkę 
w moim sercu. I tak juŜ po-
zostanie..” Anonim 

„Był, Jest i Będzie 
w naszych sercach. Piotr 
dzisiejszych czasów, Ojciec 
wszystkich ludzi na całym 
Świecie. Najukochańszy 
Polak -Nasz Ojciec.” Anonim  

Lech Wałęsa 
W Jego postaci, pochyle-

niu ciała, geście, wyraŜała się 
jakby wielka troska o człowie-
ka. O twoje problemy, o cie-
bie, o twoje sprawy. Ta troska 
wytwarza klimat, który zachę-
ca do szczerości i prostoty, to 
jest propozycja odrzucenia 
niewygodnej pozycji, którą 
przyjął walcząc z Ŝyciem, 
tłukąc się z losem. Bo On 
proponuje ci swoją wielką 
troskę o ciebie, która ciebie 
rozumie, która chce cię pod-
nieść, wreszcie i ty sam 
chcesz siebie podnieść. Wyso-
ko. Tak wysoko, jak tylko 
potrafisz sięgnąć jako czło-
wiek. ZauwaŜam jeszcze coś 
innego. Patrzę na wielkie 
stopy PapieŜa. Na Jego krok. 
Spokojny, odmierzony, człap, 
człap. Krocząc, wyraŜa swoje 
zawierzenie. Jest w tym spo-
kój, pewność, zwartość, na-
dzieja, poczucie celu. Ja od 
tego kroku nabieram sił. Tak 
zawsze widzę Jego postać - 
jak zbliŜa się i ja mam Mu 
wyjść naprzeciwko i powinie-
nem być na to gotowym.  

 Małgorzata Gizińska 

Wspomnienie 

Wielki Polak 

Słowa, które zapadły w pamięć: 
„Dłonie są krajobrazem serca.” 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymaga-
li.” 

„Wy jesteście przyszłością świata! 

  Wy jesteście nadzieją Kościoła! 
  Wy jesteście moją nadzieją!” 

„Nie Ŝyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.” 
                Jan Paweł II 
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Wielki Polak 

Ballada o Karolu Wojtyle 

A wszystko zaczęło się w maju, 
Zabłysło jak światło w ciemności 
I słońce nam wniosło do kraju, 
Wojtyłom zaś wiele radości. 
 
JakiŜ spokój na wadowickich ulicach, 
Nie zepsuty Ŝadnymi  sprzeczkami. 
Narodziło się Ŝycie wśród Ŝycia 
Z głośnymi kościoła dzwonami. 
 
Rodzice dziecinę bardzo kochali. 
Uczyli dobroci, bronili od złego. 
Co dzień Ŝyciowe lekcje mu dawali: 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… 
 
Podrósł, kopał piłkę, jak inni koledzy. 
Pełen radości, pogody i siły. 
W szkole nie wahał się poszerzać wiedzy, 
Choć wielkie zadania jeszcze przed Nim były. 
 
Nad kraj nadciągnęły wielkie, czarne chmury. 
DrŜała niespokojnie katedry podłoga. 
Było to groźniejsze nawet od wichury, 
Karolek nie płakał- modlił się do Boga… 
 
Niemcy przekroczyli polskie granice, 
Jak dzikie bestie śmierć siejąc dokoła, 
Wśród płaczu i lęku, w ogromnej panice. 
Karol nie płakał- pomocy Boga wolał. 
 
W bólu i strachu upływały lata, 
Wojtyła marzył o oswobodzeniu… 
Lecz znowu ból był większy- oto zmarł mu tata, 
Zostało mu tylko Ŝycie w cierpieniu. 
 
Gotów walczyć w obronie Ŝycia ludzkiego, 
Nie uŜywał siły, nie znosił przemocy. 
W tym celu korzystał z głosu cichego, 
Nie potrafił zabijać ludzi, jak wróbla z procy. 
 
W kraju mocno zniszczonym przez wroga 
Karol usłyszał w swym sercu wołanie. 
Zrozumiał szybko- to wołanie Boga- 
Musi wypełnić Jego zadanie. 

Wszystko po raz drugi zaczęło się od nowa. 
Sumiennie rozpoczął rolę kapłana, 
Klękając na podłogę katedry Krakowa, 
Oddał się w całości woli swego Pana. 
 
Rozpoczął wspaniały okres swego Ŝycia, 
Pokazując wokół, jak mocno wierzy. 
Jego miłość, dobro było nie do ukrycia, 
Rozdawał je dzieciom, dorosłym i młodzieŜy. 
 
Z księdza na biskupa, potem kardynała, 
AŜ wreszcie stał się Głową w Kościele. 
Października szesnastego nastąpiła chwała 
I na całym świecie nastało wesele. 
 
Historia Wojtyły mnie nauczyła 
Co złe, co dobre, jak ból teŜ smakuje. 
Ozwała się we mnie niebywała siła, 
Chcę teraz być lepsza, przynajmniej spróbuję. 
 
Patrzą, Ŝe za oknem smutek i cierpienie, 
Dzieci nieświadome niebezpieczeństw świata. 
Wiem, Ŝe tylko wiara daje ukojenie 
Wśród mroźnej zimy i upałów lata.  
 

 Monika Sobiczewska 
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20  m a r c a 
(w piątek) o 12:45 czasu 
zimowego Słońce osiągnęło 
Punkt Barana i rozpoczęła się 
astronomiczna wiosna. Coraz 
rzadziej wiosna będzie do nas 
przychodzić 21 marca. 

W dzień równonocy 
Słońce wschodzi (w central-
nej Polsce) o 5:45 a zachodzi 
o 17:55. Świeci więc nad 
horyzontem przez 12 go- 
dzin i 10 minut. Dodatkowe 
10 minut to efekt dwóch 
zjawisk: 

Słońce nie jest punktem, 
lecz rozciągłą tarczą o kąto-
wej średnicy około pół stop-
nia, a za jego wschód zwy-
czajowo uznajemy ukazanie 
się ponad horyzontem górne-
go skrawka tarczy. Środek 

tarczy jest jeszcze wtedy 
schowany pod widnokrę-
giem. 

Na skutek ugięcia pro-
mieni świetlnych widzimy 
Słońce nieco wyŜej niŜ 
w rzeczywistości ono się 
znajduje. Światło biegnące 
przez atmosferę skręca 
w kierunku powierzchni 
Ziemi i dzięki temu zaczyna 
oświetlać obserwatora 
chwilę wcześniej „niŜ po-
winno”, gdyby poruszało 
się po linii prostej. 

Oba te zjawiska dotyczą 

takŜe zachodu Słońca. Nieco 
go opóźniają. 

Dlatego nie powinno się 
nazywać pierwszego dnia 
kalendarzowej wiosny równo-
nocą wiosenną. Definicja 
początku astronomicznej wio-
sny odwołuje się nie do dłu-
gości dnia i nocy, lecz do 
przejścia środka słońca przez 
punkt barana- miejsca, gdzie 
ekliptyka, czyli pozorna droga 
ruchu słońca po niebie w cią-
gu roku, przecina się z równi-
kiem niebieskim. Punkt bara-
na moŜna przyrównać do 
miejsca przecięcia się na zie-
mi równika i południka Gre-
enwich, z tą róŜnicą, Ŝe nie 
jest umowny tak jak ten na 
ziemi. 

Astronomiczne lato roz-
pocznie się 21 czerwca o 7:47 
czasu letniego. 

Remigiusz Lewandowski 

Pierwszy dzień wiosny! 

Ach ta Wiosna 

30 tygodni czasu letniego. 

W  niedzie-
lę, 29 

marca, o godzinie 2:00 prze-
stawiliśmy zegarki na 3:00 
i przeszliśmy na czas letni. 
Obowiązywał on będzie 
przez 210 dni, do ostatniej 
niedzieli października. 

Zmiana czasu powoduje, 
Ŝe momenty wschodu i za-
chodu Słońca (i innych ciał 
niebieskich) „przesuną się” 
o godzinę do przodu. 
W sobotę Słońce świecić 
będzie ponad horyzontem 

(w Łodzi) od 5:26 - 18:09, 
a w niedzielę - od 6:24 do 
19:11. Choć dzień roz-
pocznie się formalnie po-
nad godzinę później, 
w rzeczywistości zacznie 
się 2 minuty wcześniej, 
i będzie dłuŜszy o 4 minu-
ty! 

 
Co z pociągami, które 

mają zaplanowany przy-
jazd między 2:00 i 3:00? 
Spóźnią się, nie ma innego 
wyjścia. A co z pociągiem, 
który ma zaplanowany 
odjazd na 2:15? Gdy nastą-

pi zmiana czasu, będzie on 
automatycznie spóźniony 
o 45 minut. Jednak odjechać 
„natychmiast” (czyli o 3:00) 
nie moŜe. PrzecieŜ skomuni-
kowany jest z pociągiem przy-
jeŜdŜającym planowo o 2:10, 
a który przybędzie około 
3:10... Nie wiem, zapytajcie 
na kolei! 

 
Do czasu zimowego wró-

cimy 25 października. Wtedy 
pociągi będą mogły mieć 
dodatkową godzinę postoju.  

 
Remigiusz Lewandowski 
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S ebastian i Mate-
usz- uczniowie 

klasy I technikum w Elektryku, 
oraz Pani Urszula- sąsiadka, 
emerytka; zgodzili się odpo-
wiedzieć na kilka pytań, zwią-
zanych z tematem miłości. 

Rozmowa 
z Sebastianem: 

• PrzeŜyłeś juŜ pierwszą 
miłość? 

- Tak, po raz pierwszy 
w gimnazjum 

• Co jest wyjątkowego 
w pierwszej miłości? 

- Na pewno uczucie, któ-
rym darzy się tą jedyną oso-
bę.:) 

• Co daje miłość? 
- hmm.. Miłość uskrzydla, 

daje szczęście i siłę, ale tylko 
wtedy, jeśli jest odwzajemnio-
na przez drugą osobę. 

• Czym róŜni się miłość 
od zauroczenia? 

- Myślę, Ŝe prawdziwej 
miłości z zauroczeniem nie ma 
co porównywać. Zauroczenie 
najczęściej kończy się po 
pierwszym spotkaniu, a miłość 
nie przychodzi od razu. Miłość 
kształtuje się poprzez przyjaźń. 
Na pierwszej randce nie moŜna 
powiedzieć, ze się kogoś ko-
cha. 

Rozmowa 
z Mateuszem: 

• Czy uwaŜasz, Ŝe 
o pierwszej miłości moŜna 
zapomnieć? 

- Moim zdaniem nie da się 

zapomnieć i nie ma na to 
konkretnej rady. Przytoczę 
powiedzenie „pierwsza mi-
łość nie rdzewieje.” 

• Czy porównuje się 
pierwszą ukochaną do 
kolejnych? 

- Tak, na kaŜdym kroku 
obecną miłość porównuje się 
do poprzedniej i bardzo 
często okazuje się, Ŝe pierw-
sza dziewczyna jest najlep-
sza i usiłujemy do niej wró-
cić. 

Rozmowa 
z Panią Urszulą: 
• Umiałaby Pani zdefi-

niować miłość? 
-Miłość to wielki poryw 

serca, jedno z najpiękniej-
szych uczuć, jakie moŜe nas 
spotykać. Miłość jest naj-
waŜniejsza w Ŝyciu! Nie da 
się Ŝyć bez miłości. Dobrze 
jest mieć udane Ŝycie zawo-
dowe, dobrze jest mieć pa-
sje, ale tylko miłość daje 
prawdziwe szczęście. 

• Czy pamięta Pani 
swoją pierwszą miłość? 

- Po raz pierwszy zako-
chałam się w swoim rówie-
śniku ze szkoły podstawo-
wej. To było coś pięknego 
i niezapomnianego, jednak 
nie utrzymuję z nim kontak-
tu. CóŜ, to odległe czasy! 

• Czy róŜnica wieku 
jest wielką przeszkodą do 

szczęśliwego związku? 
- „Bo kaŜde serce, jeśli 

jest zakochane, jest młode, 
a to dodaje uroku i skrzydeł” 

• Co moŜe Pani pora-

dzić młodym, zakochanym 
osobom? 

- Nie 
p o z w ó l , 
by wasza 
znajomość 
zbyt szyb-
ko prze-
szła przez 
okres po-
znawania. 
Z d a n i e , 
"co zbyt szybko rośnie, równo 
szybko więdnie", dotyczy 
takŜe tej sfery Ŝycia. Związek, 
który rozpala się za szybko, 
szybko moŜe ulec wypaleniu. 

- Pamiętaj, Ŝe szacunek 
poprzedza miłość. Chłopak 
powinien przed dziewczyną 
otwierać drzwi, ona zaś po-
winna odnosić się do niego 
z szacunkiem wobec innych 
ludzi. 

- StrzeŜ się egoizmu 
w waszym związku. 

- Tom T. Hall, piosenkarz 
country, napisał utwór na ten 
właśnie temat. Czytamy: 
"Jeśli trzymasz miłość zbyt 
słabo, odleci; jeśli ją ściśniesz 
za mocno, umrze. Oto jedna 
z zagadek". SpostrzeŜenia 
Halla są bardzo trafne. Jeśli 
związek między kobietą 
i męŜczyzną stał się najwyŜ-
szym celem ich Ŝycia, uschnie 
jak roślina pozbawiona wody. 
Cały świat o tym wie. Ale 
rozgorączkowani kochanko-
wie nie zdają sobie sprawy, Ŝe 
zbyt silna wzajemna zaleŜ-
ność moŜe być zabójcza dla 
miłości. 

Agnieszka Czapska 

Ach ta Wiosna 

Pierwsza Miłość 
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K aŜdy, zawsze 
i wszędzie chce być modny, 
chodzić do modnych klubów 
w modnych ubraniach, mieć 
modnego psa czy najnowszy 
i zarazem najmodniejszy mo-
del BMW. Wszyscy podąŜamy 
ślepo za tym, co w danym 
momencie jest „na topie”. 
A czym tak naprawdę jest 
moda?  OtóŜ w potocznym 
rozumieniu oznacza potrzebę 
naśladowania innych, pragnie-
nie by się z nimi identyfiko-
wać, ta potrzeba najlepiej wi-
doczna jest w ubiorze zaraz 
potem w innych dziedzinach 
Ŝycia społecznego. Modny 
moŜe być ubiór, wygląd, spo-
sób postępowania, takŜe styl 
muzyczny i artystyczny czy 
nawet cały światopogląd, czyli 
lifestyle, który jest popularny 
w danym czasie w jakimś śro-
dowisku. Moda zawsze ma 
swoją awangardę, czyli grupę 
ludzi która pierwsza inicjuje 
naśladownictwo czegoś. 
O tym, co najmodniejsze, do-
wiadujemy się z telewizji, 
kolorowych gazet, internetu 

i od znajomych. Wielu popeł-
nia  błędy ślepo podąŜając za 
modą, na przykład w ostatnich 
latach bardzo modny stał się 
ruch pro-ana (styl Ŝycia, który 
traktuje anoreksję jako alterna-
tywny sposób dąŜenia do ide-
ału),  jego ofiarami są najczę-
ściej młode osoby, które teŜ 
chcą „być fajne” i nosić czer-
woną wstąŜkę na nadgarstku, 
identyfikując się z tą grupą. 
Dobrym przykładem jest teŜ 
„moda na papierosa” wśród 
gimnazjalistów, młodzieŜ  nie 
chce odstawać od rówieśników 
i podąŜa za tym, jakŜe głupim 
trendem. Takich przykładów 
ślepego kierowania się tym, co 
modne, jest mnóstwo. Co se-
zon projektanci ubrań wpadają 
na szalone pomysły, czyniąc 
modnym to, co nie zawsze jest 
ładne i praktyczne. Za zmie-
niającą się cały czas modą, stoi  
marketing. Często zmieniająca 
się moda to dla „modowych 
maniaków”  wymiana gardero-
by i nowe wydatki. Osobiście 
uwaŜam, Ŝe to, co jest modne, 
moŜe nam tylko podpowie-
dzieć, jak mamy się ubierać, 
nie powinniśmy kupować tylko 
dlatego Ŝe to jest najmodniej-
sze w tym sezonie, i nie biorąc 
pod uwagę tego, Ŝe za pół roku 
stanie się ona passé i będzie się 
w tym wyglądać po prostu 
śmiesznie. KaŜdy powinien 
ubierać się w to, w czym czuje 
się wygodnie i przede wszyst-
kim zadać sobie pytanie czy 
tak naprawdę panująca moda  
do niego pasuje? 

Olga Grabelska 

Bądź modny, pozostań sobą 

Trendy 
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J ak wiadomo o gu-
stach się nie dysku-

tuje, a szczególnie muzycz-
nych. Ja jednak postanowiłam 
napisać kilka słów o zespole 
DŜem. Jest to polska grupa 
muzyczna grająca rocka 
i bluesa. Nazwa zespołu po-
chodzi od jamu - zbiorowego 
muzykowania.  P ierwsze 
wzmianki o zespole moŜna 
znaleźć juŜ w 1973r. Otwiera-
jącym albumem była „Cegła”; 
„Przeboje-całkiem live”; 
„Detox” i „Autsajder”- jest to 
ostatni album z utworami gru-
py, na którym śpiewał Ryszard 
Riedel. Charakterystycznym 
powitaniem publiczności, 
którym rozpoczynał koncer-
ty  jest: „Sie macie ludzie!? „ 
Jednak problemy z nałogiem 
narkotykowym spowodowały, 
Ŝe Riedel przestał zajmować 
się regularną pracą i zmarł 30 
lip. 1994r. Wtedy zespół prze-
Ŝył załamanie ,po stracie wo-
kalisty. Kolejnym tragicznym 
momentem w działalności 
zespołu był wypadek samo-
chodowy, w którym zginął 
Paweł Berger (klawiszowiec). 
Formacja zawiesiła wtedy 
swoją działalność na 3 miesią-
ce. W swoich tekstach opowia-
dają historię bohatera samotni-
ka, który zna swoje wady 
i słabości , ale nie chce się 
zmienić. Bo najwaŜniejsze są 
dla niego wolność, miłość 
i przyjaźń, a nie dostosowanie 
się reszty świata. DŜem jest 
zespołem rozpoznawalnym nie 
tylko w Polsce, ale teŜ  za 

granicą. Swą karierę zdobył bez 
reklam , lansowania i opowieści 
radiowych prezenterów.  Popular-
ność. DŜemu moŜna mierzyć licz-
bą sprzedanych płyt, zagranych 
koncertów, czy rzeszą fanów. Ze-
spół jest przykładem formacji kul-
towej, która łączy pokolenia. 

DśEM- SIEDLCE 28.05.09r. 
godz. 20.00(SCENA  PRZY AM-
FITEATRZE MIEJSKIM)  

„Do Kołyski” 

„śyj z całych sił i uśmiechaj 
się do ludzi  

Bo nie jesteś sam 
Śpij, nocą śnij  
Niech zły sen cię nigdy więcej 

nie obudzi, 
Teraz śpij 

Niech dobry Bóg zawsze cię za 
rękę trzyma 

Kiedy ciemny wiatr porywa 
spokój, 

Siejąc smutek i zwątpienie 
Pamiętaj, Ŝe  

Jak na deszczu łza, 
cały ten świat nie znaczy nic, a 

nic 
Chwila która trwa, moŜe być 

najlepszą z twoich chwil 
Najlepszą z twoich chwil  
Idź własną drogą, bo w tym 

cały sens istnienia, 
śeby umieć Ŝyć 
Bez znieczulenia, bez niepo-

trzebnych niespełnienia  myśli 
złych  

Jak na deszczu łza, cały ten 
świat nie znaczy nic, o nic  

Chwila która trwa, moŜe być 
najlepszą z twoich chwil  

Najlepszą z twoich chwil…”  
Małgorzata Gizińska 

Trendy 

W Ŝyciu piękne są tylko chwile 
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Para(nie)normalnie 

Z iemia jest ta-
j e m n i c z y m 

miejscem. Wielu zjawisk nie 
udaje się wyjaśnić. Najbar-
dziej zadziwiające zdarzenia, 
które wybrałam, dotyczą 
wszelakich dziedzin Ŝycia 
i od lat wprawiają badaczy 
w zakłopotanie. 
• Skąd pochodzi Ŝycie? 

Czy powstało bez udziału 
Boga? 

Wielu ludzi czuje się 
bardzo niezręcznie, Ŝe po-
wstanie Ŝycia w aspekcie 
fizyczno – chemicznym trak-
towane jest przez naukę jako 
skomplikowany wprawdzie, 
ale teŜ przypuszczalnie nie-
unikniony proces samoorga-
nizowania się materii. Przed-
miotem dyskusji jest zatem 
powstanie Ŝycia, wykluczają-
ce bezpośrednią ingerencję 
j ak i e go ko lwi ek  Bo g a . 
Wbrew obiegowym opiniom, 
naukowcy przy tym nawet 
słowem nie zanegowali jed-
nak istnienia Boga. Wręcz 

przeciwnie, im bardziej 
nowoczesna nauka zgłębia 
istotę rzeczy i im lepiej 
poznaje prawidłowości 
rządzące przyrodą, tym 
silniej ujawnia niesamo-
witą inteligencję obecną w 
przyrodzie – i tym bar-
dziej prawdopodobne 
staje się istnienie jakiegoś 
Stwórcy. Przez to równieŜ 
Ŝycie wraz z całym jego 
potencjałem ukazuje się 
jako być moŜe nigdy nie-
wyjaśniony cudowny 
fenomen. 
• Dlaczego boli coś, 

czego nie ma? 
„Boli mnie amputo-

wany paluch stopy, będzie 
padać”. To zdanie brzmi 
jak niewybredny dowcip 
w obliczu tortur, jakie 
musi przechodzić wielu 
pacjentów po róŜnych 
amputacjach. Jednocze-
śnie uzmysławia pewien 
fenomen, który osobom 
postronnym wydaje się 
niepojęty, a dla lekarzy 
nadal jest powaŜnym wy-

zwaniem. Ból fantomowy, 
odczuwany w amputowanej 
kończynie, jest odczuciem 
jak najbardziej realnym, 
które jednak zgodnie z zasa-
dami logiki – nie ma prawa 
istnieć. A przecieŜ ludzie 
sparaliŜowani od pasa w dół 
niejednokrotnie mają wraŜe-
nie, Ŝe bezwładne nogi nie-
ustannie pedałują na rowe-
rze, powodując u cierpiącej 
osoby odczuwalne zmęcze-
nie fizyczne. Istotę bólu 
fantomowego tłumaczy się 
zmianami w szczątkach 
włókien nerwowych, które 
wcześniej były odpowie-

Niezwykłe zjawiska 



 

Str. 15 

Para(nie)normalnie 

dzialne za odczucia ampu-
towanej kończyny. DraŜnie-
nie „odizolowanych” koń-
cówek tych włókien w ki-
kucie dostarcza wraŜeń 
bólowych, które trafiają do 
mózgu, a ten z kolei doko-
nuje „projekcji” tychŜe 
wraŜeń na nieistniejące juŜ 
części kończyny. 
Mimo domniemane-
go wytłumaczenia 
tych zjawisk, lekarze 
są bezradni, o czym 
świadczy mnogość 
terapii bólów fanto-
mowych. 
• Upiorni auto-

stopowicze. 
Pewnej nocy 

1934 roku młoda 
dziewczyna pokłóci-
ła się  na balu ze 
swoim chłopakiem 
i postanowiła wrócić 
do domu sama, ła-
piąc okazję. Nieste-
ty, dziewczynę potrącił 
samochód. Zginęła na miej-
scu. Wskutek tego, Ŝe nie 
znano jej nazwiska, nazwa-
no ją Mary. Pięć lat później 
zaczął pojawiać się jej 
duch. Kilku kierowców 
twierdziło, Ŝe zatrzymało 
się, by zabrać młodą kobie-
tę, ubraną na biało, która 
prosiła, by zawieźć ją na bal 
lub prosto na cmentarz. 
Mary jest jednym z pierw-
szych odnotowanych przy-
padków duchów spotyka-
nych na szosach. Jedna 
z najbardziej znanych zjaw 
tego typu ukazała się we 
Francji w 1981 roku. Przed 
północą dwudrzwiowe re-
nault zatrzymało się, by 

zabrać autostopowiczkę. 
Samochód ruszył z pi-
skiem opon, w środku grał 
magnetofon. Kiedy kie-
rowca zbliŜał się do ostre-
go wiraŜu, autostopowicz-
ka krzyknęła nagle: 
„UwaŜaj! Nie pędź tak, bo 
się zabijesz!” Kierowca 

zwolnił i bezpiecznie mi-
nął zakręt. W tym momen-
cie wszyscy zdali sobie 
sprawę, Ŝe autostopowicz-
ka zniknęła!  

1. Upiorni autostopowi-
cze są dalekim echem tra-
dycyjnych duchów z prze-
szłości. Nierzadko poma-
gają komuś uniknąć wy-
padku. A moŜe wydarzenia 
takie naleŜałoby sklasyfi-
kować jako kolejne mity 
miejskie 
• Egzystowanie  poza-

cielesne. 
Badania wykazują, Ŝe 

świadome „ja” moŜe cza-
sami opuścić własne ciało 
i spoglądać na nie z boku. 
Zdarza się to pacjentom 

w stanie śmierci klinicznej, 
ci jednak zazwyczaj pamię-
tają swe doznania z okresu, 
kiedy byli nieprzytomni. 
Doznania pozacielesne 
towarzyszą osobom na 
progu śmierci, ale przyda-
rzają się teŜ ludziom     
zdrowym.  

Badania prze-
p r o w a d z o n e 
w 54 kul-turach 
wy-kazły, Ŝe aŜ            
w 51 z nich 
istnieje wiara 
w opuszczenie 
własnego ciała; 
doświadczyło 
tego 10-25% 
badanej popula-
cji. Najczęściej 
t o warzysz yło 
temu wraŜenie 
oddzielenia się 
od własnego 
ciała oraz wy-
ostrzona świa-

domość i percepcja. Opusz-
czenie ciała kojarzy się 
z czymś niemoŜliwym, ale 
stanu takiego doświadczyło 
teŜ wielu pisarzy XX wieku 
np. Sylvan Muldoon czy 
Robert Monroe, którzy 
opisali swe przeŜycia 
w ksiąŜkach. Sceptycznie 
nastawieni psychologowie 
twierdzą, Ŝe doznania takie 
to odtwarzanie wspomnień, 
halucynacje lub wyraziste 
marzenia senne. Nie tłuma-
czy to jednak, w jaki sposób 
osoby opuszczające własne 
ciało, potrafią opisać wyda-
rzenia, które zaszły w chwi-
li, kiedy były one nieprzy-
tomne. 

Marta Dmowska 
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P unkt siedzenia 
zaleŜy od.. . 

potrzebnego punktu widze-
nia, czyli jak rozwiązywać 
zagadki i ciekawe zadania. 

Znanym punktem orien-
tacyjnym w Siedlcach jest 
katedra przy ul. Świrskiego, 
której jedna wieŜa jest wyŜ-
sza. Która? Najczęstsze rozu-
mowanie: "ZaleŜy, z której 
strony stanąć." Pokazuje to, 
jak waŜne w rozwiązaniach 
są załoŜenia. Ale zawsze 
moŜna pójść bardziej trywial-
nym tokiem myślenia i po-
wiedzieć: "ZaleŜy, czy chce-
my, Ŝeby była po prawej czy 
lewej stronie." I ten ciekawy 
fakt się pomija. Bo rzeczywi-
ście: jeśli chcemy, Ŝeby była 
po prawej, musimy na nią 
popatrzeć od tyłu. W ten 
sposób rozwiązanie staje się 
ciekawsze. I... prostsze. Dla-
czego? 

Spróbujmy rozwiązać 

i n t e r e s u j ą c ą 
zagadkę. "Jaś 
płynął łódką po 
rzece pod prąd. 
W pewnym 
momencie wy-
p a d ł a  m u 
szczelnie owi-
nięta w nieprze-
makalną folię 
bułka. Bohater 
zorientował się o tym do-
piero, kiedy zgłodniał, tzn. 
po godzinie. Wtedy zdecy-
dował się wrócić. Po jakim 
czasie odnajdzie zgubę, 
jeśli płynąc z prądem, wio-
słuje tak samo jak pod 
prąd?" 

Na pierwszy rzut oka 
moŜna dojść do wniosku, Ŝe 
za mało danych, bo zaleŜy 
to od prędkości łódki 
względem rzeki i rzeki 
względem brzegu. Ale 
zróbmy prościej- weźmy 
"punkt siedzenia" związany 
z rzeką. Wtedy rzeka stoi w 
miejscu jak jezioro, a po 

niej pływa sobie  Jaś. I jak 
zgubił bułkę i popłynął godzi-
nę drogi dalej, to w to miej-
sce, gdzie chce wrócić, teŜ 
będzie musiał płynąć godzinę. 
A to, Ŝe brzeg naszego 
"jeziora" się porusza, moŜna 
pominąć. 

Proponuję dla wypróbo-
wania tej metody rozwiązać 
zajmującą zagadkę: "Na 
sznurkach wisi w rządku 
skończona ilość kulek, w ten 
sposób, Ŝe są tak blisko siebie, 
Ŝe bliŜej juŜ nie mogą, ale się 
nie dotykają. Odchylamy 
pierwszą z brzegu i puszcza-
my, tak Ŝe uderza w pozosta-
łe. Co się stanie? A co się 
stanie, gdy zrobimy odwrotnie 
odchylimy wszystkie oprócz 
ostatniej i puścimy tak, aby 
uderzyły tę jedną?" 

Uwaga:  rozwiązania 
pierwszej i drugiej części są 
analogiczne, zmienia się tylko 
"miejsce siedzenia" Pełne 
rozwiązanie będzie przedsta-
wione w następnym numerze, 
a takŜe: czy czarne dziury 
istnieją? 

Powodzenia! 
 

Remigiusz Lewandowski 

Rozrywka 

Punkt widzenia 
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C o było pierw-
sze - jajko 

czy kura? Oto jest pytanie! 
Dręczy ono ludzkość od 
wielu wieków. Nie daje 
spokoju zwykłym ludziom. 
Gospodyni, która co dwa dni 

smaŜy pyszny omlet męŜo-
wi, hodowcy kur. Siadają 
wspólnie przy stole, konsu-
mują ową jajecznicę i rozpa-
trują wszystkie moŜliwości. 
Ale niestety, juŜ po chwili 
rozmowy wpadają w błędne 
koło. 

Ja równieŜ często zasta-
nawiam się nad takimi nie-
wyjaśnionymi sprawami. 
A właśnie ten przedświą-

teczny okres skłania mnie 
do bliŜszego przyjrzenia się 
temu wątkowi. Więc, aby 
znaleźć  odpowiedź na to 
nurtujące wszystkich pyta-
nie, naleŜy rozpatrzeć  obie 
moŜliwości. 

ZałóŜmy, Ŝe pierwsza 
była kura. To logiczne, Ŝe 

aby w kurniku pojawiło się 
jajo, potrzebna jest istota, 
która wyda je na świat. 
W tym przypadku właśnie 
ona- stara, poczciwa kwo-
ka, która zniesie wszystko 
i odsiedzi swoje. No i ma-
my odpowiedź: pierwsza 
była kura! Ale… Czy na 
pewno?  

No cóŜ… Po wysnuciu 
powyŜszej teorii, nie-

uchronnie nasuwa się kolej-
ne pytanie- skąd w takim 
razie wzięła się kura? Jakby 
nie patrzeć, to właśnie 
z jajka wykluwa się mały, 
Ŝółciutki kurczaczek, który 
po pewnym czasie zamienia 
się w dorosłą przedstawiciel-
kę gatunku. W takim razie 
musimy wykluczyć poprzed-
ni wniosek. Czyli to jajko 
było pierwsze? I w tym mo-
mencie znowu musimy za-
przeczyć, odwołując się do 
wcześniejszych rozwaŜań. 
W takim razie jaka jest 
prawda? Czy „co było 
pierwsze- jajko czy kura?” 
jest najlepszym przykładem 
pytania bez odpowiedzi? 

Osobiście mam swoją 
wersję, odmienną od po-
przednich. MoŜe właśnie 
nadeszła chwila, w której 
rozwiąŜę tę zawiłą zagadkę. 
Po dokładnym przeanalizo-
waniu całej sprawy, doszłam 
do wniosku, Ŝe kura nie 
mogła być pierwsza. I jajko 
teŜ nie. Pierwszy był kogut! 
No i po sprawie! Cieszcie 
się narody, radujcie się stru-
dzeni hodowcy drobiu! 
Wreszcie padła poprawna 
odpowiedź.  

Niby tak… Ale chyba 
nie do końca. Teraz pojawiła 
się jeszcze jedna  kwestia- 
skąd do licha wziął się ko-
gut? 

 
Monika Sobiczewska 

Kwestia pierwszeństwa 

Rozrywka 
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O dębach, o lipach, o sosnach na skale 
napisano wiele. A o wierzbach? Wcale. 
Czy zbyt pospolite? Nie pachną jak bzy? 
Za smutne? Za często ronią srebrne łzy? 
 
MoŜe wierzba nie jest lipą z Czarnolasu, 
ani limbą samotną na turniach Kaukazu. 
Bywa smutna, krzywa, piorunem rozdarta, 
bywa i promienna. Pióra wieszcza warta. 
 
śe nie urodziwa? To jeszcze nie powód 
by o niej nie pisać. Piękny ma rodowód. 
A jaką rodzinę ma po całym świecie, 
ilu zacnych przodków? Czy wy o tym wiecie? 
 
Dla mnie najpiękniejsza jest wierzba ojczysta, 
choć jest ich na świecie gatunków ze trzysta. 
Ona stwarza nastrój i polskie klimaty 
te same, co dawniej. Nawet sprzed stu laty. 
 
Wierzba rośnie w Polsce od dziejów zarania, 
była i została symbolem przetrwania. 
ChociaŜ roztrzaskana, od środka spróchniała, 
mocno tkwi w podłoŜu. Niczym lita skała. 
 
Są wierzby przydroŜne, duŜe, rosochate, 
są wierzby płaczące, które zdobią chatę, 
są białe, pospolite, są i purpurowe, 
szare, kruche, piaskowe, no … i laurowe. 

 
Najpiękniejsza z nich wszystkich miododajna iwa,  
za to białej szybko masy drzewnej przybywa,  
z purpurowej wyplatają meble wiklinowe,  
wydmy od erozji strzegą te piaskowe. 
 
Mamy teŜ gatunek nie znany na świecie. 
W Tatrach wierzbę zielną, starszą niŜ stulecie. 
Wierzba zielna to relikt z epoki lodowca,  
bywa zaskoczeniem dla oczu wędrowca. 
 
Polak sentymentem darzył rosochatą 
niepozorną i krzywą, ale silną za to 
Ona przetrwa suszę, wszystkie kataklizmy, 
bo zakorzeniona w polski grunt ojczysty. 
 
Lubię polskie wierzby, szczerze wyznać muszę, 
bo wierzby te mają tak jak człowiek duszę. 
Nie kaŜdy z nas umie dostrzec duszę drzewa. 
Ona szumem liści ból i radość śpiewa. 

 
   O.G ;) 

Lirycznie 

Pochwała wierzby 
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Rozrywka 

Blondynka dzwoni do 
warsztatu samochodowego. 

- Coś mi spod auta ka-
pie, takie ciemne, gęste... 

Mechanik: 
- To olej. 
Blondynka: 
- OK, no to oleję.  

Do domu przychodzi jak 
zwykle pijany mąŜ i wali 
w drzwi frontowe. 

-Ŝona: Won stąd pijaku 
jeden! 

-Pijany mąŜ, aby ją trochę 
ugłaskać,  mówi: „Mam tu 
najpiękniejsze kwiaty dla 
najpiękniejszej kobiety.” 

-Na to Ŝona otwiera drzwi 
i sie pyta: „Gdzie te kwiaty?” 

-MąŜ jej odpowiada: 
”A gdzie najpiękniejsza   
kobieta?” 

Nad rzeką siedzą obok 
siebie z wędkami. Starszy pan 
i młody chłopak. Młodzieniec 
co chwila wyciąga z wody 
kolejną rybę, a starszy pan 
przygląda mu się z zazdrością. 

W końcu nie wytrzymuje 
i mówi: 

- A lekcje, gówniarzu juŜ 
odrobiłeś?!  
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Jadwigi 
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Z zeszytów szkolnych: 
 
•„Zamknął panią szatniarkę w szatni i Ŝąda okupu.” 
•„We fraszce "Na lipę" Kochanowski chwalił polską lipę.” 
•„Zamknął nauczyciela na klucz i odmówił zeznań.” 
•„Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się podejrzanie.” 

•„Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami: Jak 
kocha, to wróci.” 
•„Został wyczytany na apelu za obcinanie spłuczek 

w szkolnym wc scyzorykiem. Ten sam po tygodniu dostaje 
naganę za odrąbanie siekierą muszli klozetowej.”  

Humor :) 
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Rozrywka 

Sudoku 

Czym róŜni się uczeń dobry od 
złego? 
Złego leją rodzice, dobrego - 
koledzy. 

Na zakończenie roku szkolnego dyrektor 
zwraca się do uczniów. 
- śyczę wam przyjemnych wakacji, zdrowia 
i Ŝebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi. 
- Nawzajem - odpowiada młodzieŜ.  

Ech, ta 7B! Nie wytrzymam 
z tymi baranami! Pytam ich kto wziął 
Bastylię, a oni krzyczą, Ŝe to nie oni!  
- Niech się pan tak nie denerwuje - 
uspokaja dyrektor - moŜe to rzeczywi-
ście ktoś z innej klasy.  

Komisja zadaje pytanie: 
- Proszę nam opisać pracę silnika. 
-Brrrruuum, bruuum, wrrrryyy... 


