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Od redakcji
Witamy Was w kolejnym numerze naszej gazetki „Echo Kunic”. Naszym celem jest
prezentowanie zdolnoœci uczniów, jak i nowinek z ¿ycia szko³y oraz okolicy. Chcemy
w ten sposób przybli¿yæ Wam obraz naszej Ma³ej Ojczyzny, a dziêki temu kszta³towaæ
postawê lokalnego patrioty. Mamy nadziejê, ¿e znajd¹ siê osoby chêtne do wspó³pracy
z nasz¹ redakcj¹. Wszystkie pomys³y prosimy kierowaæ do Gimnazjum nr 4 w ¯arach.
Z góry dziêkujemy i zapraszamy!

ZG£ÊBIAMY TAJEMNICÊ KUNIC

Poetycka

jesieñ

Niedawno mia³am okazjê przeczytaæ ksi¹¿kê pani dyrektor
Bogumi³y Bajerskiej „Kunice piórem i obiektywem”. Jest
to pozycja niezwykle cenna szczególnie dla tych mieszkañców,
którzy mieszkaj¹ tu od kilkudziesiêciu lat, a nie mieli okazji
dotychczas zapoznaæ siê z wa¿nymi informacjami z wiarygodnego Ÿród³a. Wydawc¹ jest Kunickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Pozarz¹dowych. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w nak³adzie
ponad 500 egzemplarzy, wiêc zachêcam wszystkich zainteresowanych do siêgniêcia po ni¹.
Ksi¹¿ka w przystêpny sposób przedstawia zarys historii
dzielnicy ¯ar - Kunice. Autorka opisuje pierwsze wzmianki o
miejscowoœci, powo³uje siê na Ÿród³a historyczne. Zamieszczone zdjêcia archiwalne i aktualnie pokazuj¹, jakim przeobra¿eniom uleg³a okolica na przestrzeni lat.
Spora czêœæ publikacji dotyczy przedwojennych Kunic,
kiedy to mieszkañcami by³a przede wszystkim ludnoœæ
niemiecka. Znalaz³y siê tutaj informacje na temat wykonywanych zawodów, miejsc zatrudnienia. Publikacja
zawiera wiele ciekawostek dotycz¹cych miêdzy innymi
kunickiej elity w XIX w. Krótki rozdzia³ autorka poœwiêci³a
równie¿ kunickim kopalniom wêgla brunatnego, a tak¿e
nakreœla zarys przemys³u szklarskiego w Kunicach.
Autorka osi¹gnê³a swój cel, a mianowicie przybli¿y³a
znacznie oblicze ma³o znanej dzielnicy. Uwa¿am, ¿e ka¿dy
mieszkaniec Kunic powinien zapoznaæ siê z t¹ ksi¹¿k¹. ¯yjemy w Kunicach i nie zastanawiamy siê nad przesz³oœci¹
naszego otoczenia. Tymczasem wokó³ nas znajduj¹ siê
interesuj¹ce obiekty architektoniczne i przyrodnicze. Mijamy
je na co dzieñ i nie dostrzegamy w nich piêkna. Publikacja
jest ciekawa, mimo, ¿e wiele ksi¹¿ek o podobnej tematyce
charakteryzuje nuda. Natomiast ta lektura oznacza siê
prostym, jasnym i zrozumia³ym jêzykiem, co sprawia, ¿e
mo¿e stanowiæ œwietn¹ lekturê dla ka¿dego.

„Poetycka jesieñ Eugenii Prosó³”, to tytu³ spotkania, które
odby³o siê 29.XI.2010 r. w sali kominkowej ¯DK filia
„Kunice.” Pomimo œnie¿nej pogody frekwencja dopisa³a.
Przy stolikach oœwietlonych œwiecami, przy kawie, herbacie
i domowych wypiekach na honorowym miejscu zasiad³a
poetka znana mieszkañcom Kunic - pani Eugenia Prosó³.
Skoñczywszy 80 lat pochwaliæ siê mo¿e sporym dorobkiem
napisanych wierszy. Wybrane utwory przedstawia³y:
instruktor ¯DK Ma³gorzata Kasica i uczennica Gimnazjum
nr 4 Karolina Jañczak.
Pani Eugenia Prosó³ jest matk¹ 14. dzieci. Otrzyma³a
order „Serce Matki Polki”. Przez wiele lat by³a aktywn¹ w
Kole Gospodyñ Wiejskich w Mirostowicach. W swojej poezji
nawi¹zuje do wspomnieñ z dzieciñstwa, lat m³odoœci oraz
najsilniejszych uczuæ - mi³oœci do matki. Wiêkszoœæ wierszy
to refleksje o przemijaniu, pozbawione jednak uczucia
pesymizmu.
Goœcie wys³uchali wierszy o radoœci ¿ycia, w której du¿¹
rolê odgrywa religia, wiara w Boga. W poezjê wieczoru
swoim œpiewem w³¹czyli siê: Aneta Kotlarek - uczennica
SP nr 10 i Patryk Adamkiewicz - uczeñ Zespo³u Szkó³ Rolniczych w ¯arach. Wierszem, który rozœmieszy³ s³uchaczy,
bêd¹c przyk³adem trafnych spostrze¿eñ politycznej
rzeczywistoœci by³ wiersz pt. „Komary”. Swoje marzenia o
tym, aby tradycje, które wywodz¹ siê z jej rodzinnego domu
pielêgnowa³y jej dzieci i wnuki, poetka wyrazi³a w wierszu
pt. „Op³atek”. Interpretacja tego wiersza wywo³a³a wœród
wielu s³uchaczy ³zy wzruszenia.
W imieniu burmistrza miasta, pami¹tkowy album z ¿yczeniami wrêczy³ poetce prezes Kunickiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Pozarz¹dowych - pan Jerzy Wêgier. Spotkanie by³o
tak¿e okazj¹ do z³o¿enia ¿yczeñ pani Eugenii Prosó³, wielu
lat w zdrowiu i wielu jeszcze nowych wierszy, których
pisanie poetce sprawia tyle radoœci.

Klaudia Czarnecka

Krystyna Filip

Teatrem zakrecona
rozmawia³: Jerzy Wêgier

Rozmowa z pani¹ Mariol¹ Sznaikart, wieloletni¹
nauczycielk¹ SP 10
Co sk³oni³o Pani¹ do za³o¿enia teatru?
Przygodê z teatrem rozpoczê³am ju¿ jako uczennica Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. By³am cz³onkiem teatru amatorskiego
i kó³ka recytatorskiego. Uwa¿a³am to za wspania³¹ zabawê.
Nie przypuszcza³am, ¿e teatr tak g³êboko wejdzie w moje
¿ycie i ¿e sama zostanê instruktorem teatralnym. Najpierw
by³y spektakle okolicznoœciowe wystawiane tylko spo³ecznoœci szkolnej, rodzicom, patronom szko³y. Nastêpnym
etapem by³ udzia³ w przegl¹dach i konkursach teatralnych.
Sk¹d czerpie Pani pomys³y na nowe spektakle?
Inspiracj¹ s¹ uczestnicy zajêæ teatralnych. Korzystaliœmy
z gotowych scenariuszy, które zmienialiœmy dla w³asnych
potrzeb. Szybko jednak odkry³am w sobie talent pisania
sztuk teatralnych. Autorskie scenariusze mia³y tê przewagê,
¿e by³y niepowtarzalne i tylko nasze. Uwa¿ne obserwowanie, s³uchanie, pomys³y i prze¿ycia dzieci sta³y siê materia³em bezcennym do przelania na papier i wystawienia
na scenie. Takie sztuki chwytaj¹ za serce, s¹ szczere,
autentyczne i bliskie rzeczywistoœci. Poruszaj¹ problemy nie
tylko dzieci, ale i doros³ych, wzruszaj¹, ciesz¹, zmuszaj¹ do
refleksji i przemyœleñ. Nigdy nie zapomnê chwil, gdy po
spektaklu nastaje taka krótka chwila ciszy, a dopiero potem
wielkie oklaski.
Wielokrotnie Pani zespo³y by³y laureatami przegl¹dów ogólnopolskich i wojewódzkich. Jaka by³a
najwa¿niejsza nagroda, któr¹ zdoby³a Pani ze swoimi
grupami?
Sam udzia³ w tych przegl¹dach by³ dla nas nagrod¹ i wielk¹
radoœci¹. Zdobyæ nominacjê do fina³u wojewódzkiego to
wielkie osi¹gniêcie. W ¯arach etap powiatowy to rywalizacja
ponad 30 zespo³ów z przedszkoli, szkó³, domów kultury.
Trzeba reprezentowaæ naprawdê wysoki poziom, by przebiæ
siê z teatrem na dalszy etap, do którego jury kwalifikuje
tylko trzy zespo³y. Wielokrotnie nam siê to uda³o. Kilka razy
pojecha³y na Lubusk¹ Galê Teatraln¹ dwa zespo³y z Kunickiej szko³y, a raz nawet trzy: Heca, Dycha i Ma³a Dycha.
To by³o ukoronowanie mojej pracy z trzema grupami wiekowymi dzia³aj¹cymi w jednej szkole. Przegl¹dy ogólnopolskie to ju¿ wielka przygoda. Nie zapomnê chwil, gdy zostawaliœmy laureatami Ogólnopolskiego Przegl¹du „Dziatwa”
w £odzi (dwukrotnie), w P³ocku (trzykrotnie), w Poznaniu
(nagroda Prezydenta Miasta) i wszyscy zadawali sobie
pytanie, gdzie le¿¹ w Polsce ¯ary, sk¹d przyjecha³y te
dzieciaki?
Jak d³ugo prowadzi ju¿ Pani grupy teatralne? Czy ma
Pani kontakt z tymi, którzy kiedyœ byli w Pani teatrze?
Trudno w to uwierzyæ, ale ju¿ ponad 18 lat prowadzê grupy teatralne. Pierwsi moi podopieczni ju¿ skoñczyli studia

i podjêli pracê zawodow¹. Najm³odszy w chwili obecnej ma
piêæ lat. Sta¿ w teatrze ka¿dego uczestnika to œrednio 6 lat.
Byli jednak tacy, którzy zaczynali w przedszkolu, a koñczyli
przygodê z teatrem po maturze, wiêc nawet 10 lat. Byliœmy
jak wielka rodzina i ka¿de spotkanie po latach wzrusza.
Praktycznie w co drugim domu w Kunicach ktoœ by³ lub
jest w naszym teatrze: w „Agnuskach”, „Hecy”, teatrze
„Dycha,” czy „Ma³a Dycha”. Nasze kontakty s¹ okazjonalne,
ale mam nadziejê kiedyœ zorganizowaæ takie prawdziwe
spotkanie wszystkich i wiem, ¿e uczestnicy moich grup,
bardzo by tego pragnêli. Nie jest to ³atwe, rozproszyli siê po
Polsce, Europie. Wierzê, ¿e kiedyœ nam siê uda. Wiem te¿ na
pewno, ¿e ka¿dy z nich wspomina dobrze chwile spêdzone
razem. To by³y i s¹ piêkne i radosne chwile tworzenia
spektaklu, autentycznego wzruszenia z kontaktu z widzem,
emocji zwi¹zanych z og³aszaniem werdyktu jury, wspólnego
podró¿owania, nawi¹zywania przyjaŸni. Zawsze dobrze nam
by³o razem. Dlatego chcê im wszystkim podziêkowaæ. To
dziêki nim praca to moja pasja i ka¿demu ¿yczê, by czerpa³
z niej tyle radoœci i satysfakcji co ja.
Jakie s¹ ostatnie osi¹gniêcia Pani zespo³ów?
Przegl¹dy Teatrów Jase³kowych w Sulêcinie, Lubuska Gala
Teatralna w Œwiebodzinie…bez zmian. Ten sam poziom i wci¹¿
nowi uczestnicy. Najm³odsza grupa to uczniowie klas
pierwszych Szko³y Podstawowej nr 10.

Pani Dyrektor wsród najlepszych
Barbara Kozarek
Ministerstwo Edukacji Narodowej og³osi³o konkurs
„Szko³a obywateli” dla dyrektorów szkó³ o nagrodê im.
Anny Radziwi³³. Celem konkursu by³o promowanie i popularyzowanie w œrodowiskach szkolnych postaw s³u¿¹cych
budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Zadaniem
dyrektorów by³o opisanie podejmowanych przez szko³ê
dzia³añ oraz efektów w obszarach:

•

Kszta³towanie postaw obywatelskich i tworzenie
tradycji szko³y w oparciu o wartoœci patriotyczne.

•

Wspó³praca szko³y w ramach realizowanych
projektów z instytucjami i organizacjami
dzia³aj¹cymi w œrodowisku lokalnym oraz
organizacjami pozarz¹dowymi.

•

Aktywny i trwa³y udzia³ szko³y w ¿yciu spo³ecznym.

Konkurs przebiega³ w dwóch etapach. Na etapie wojewódzkim komisja konkursowa wybra³a po jednym laureacie w kategorii szko³a podstawowa, gimnazjum, szko³a
ponadgimnazjalna. Pani dyrektor Bogumi³a Bajerska jako
laureatka etapu wojewódzkiego w kategorii gimnazjum
znalaz³a siê wœród 48 finalistów etapu ogólnopolskiego.
Uroczysta gala z wrêczeniem nagród odby³a siê 17 grudnia
2010 r. w Warszawie.
Jesteœmy dumni z naszej Pani dyrektor.

z Kunic
do Santiago de Compostela
Krystyna Zagórska
Miniony rok 2010 up³yn¹³ pod znakiem donios³ych rocznic. Wœród nich m. in. by³y: 600-tna
rocznica bitwy pod Grunwaldem, 200-setna urodzin Fryderyka Chopina, a w koœciele katolickim
obchodzono Jubileuszowy Rok œw. Jakuba.
By³ on zwi¹zany z postaci¹ œw. Jakuba aposto³a
starszego, który nale¿a³ do grona najbardziej
zaufanych uczniów Jezusa Chrystusa. Rok Jubileuszowy zostaje og³aszany, gdy dzieñ patrona
œw. Jakuba /25 lipca/ wypada w niedzielê.
Tradycja podaje, ¿e œw. Jakub po Zes³aniu
Ducha Œwiêtego uda³ siê do Hiszpanii, aby tam
g³osiæ Dobr¹ Nowinê. Najd³u¿ej przebywa³ w rejonie Galicji.
Z tego te¿ powodu jest on szczególnie czczony w³aœnie w
Hiszpanii i Portugalii. Po pewnym czasie powróci³ do Ziemi
Œwiêtej, gdzie zosta³ pierwszym biskupem Jerozolimy, ale
w 44 roku zosta³ œciêty na rozkaz Heroda Agryppa I. Jak
g³osi tradycja w VII wieku jego szcz¹tki sprowadzono do
hiszpañskiego miasta Iria, gdzie po pewnym czasie o nich
zapomniano i dopiero w IX wieku odnalaz³ je pewien biskup
prowadzony przez cudown¹ gwiazdê. St¹d te¿ wywodzi siê
nazwa miejscowoœci. Hiszpañska nazwa Santiago znaczy
œwiêty Jakub (Sant Jago), a miejsce do którego zawiod³a
gwiazda, to Pole Gwiazdy, po hiszpañsku Campus Stellae,
czyli Compostela. Te dwie nazwy ³¹cz¹ siê i okreœlaj¹ to
niesamowite miejsce - Santiago de Compostela.
Przypadek zrz¹dzi³, ¿e trafi³am do polskiego sanktuarium
œw. Jakuba niedaleko st¹d, do Jakubowa k. G³ogowa. Do tego
zabytkowego koœció³ka pochodz¹cego z 991 roku w 2005
roku sprowadzono relikwie œw. Jakuba, a dwa lata póŸniej
ustanowiono pierwsze sanktuarium jakubowe w Polsce.
Tam te¿ by³am œwiadkiem niezwyk³ej uroczystoœci - wizyty
arcybiskupa Santiago de Compostela Juliana Barrio Barrio.
I w³aœnie wtedy pojawi³a siê realna mo¿liwoœæ uczestniczenia w pielgrzymce do grobu œw. Jakuba w Santiago de
Compostela. Nie zastanawia³am siê d³ugo. Zapisa³am siê na
pielgrzymkê organizowan¹ przez kustosza sanktuarium w
Jakubowie.
Ale przed wyjazdem jeszcze jedno ciekawe prze¿ycie. Na
odpuœcie œw. Jakuba w Jakubowie 25-tego lipca pojawi³ siê
niespodziewany goœæ, pielgrzym id¹cy z Helsinek do Santiago de Compostela. Przeszed³ pieszo 1340 km, a przed nim
jeszcze oko³o 2500 km. Wiek ok. 40 lat, starannie ogolony,
czysty, ci¹gn¹cy wózek przypominaj¹cy taczkê z d³ugimi
uchwytami na ma³ym kó³ku, podwieszony na specjalnych
szelkach, by rêce by³y wolne. Z twarzy bi³ spokój i pogoda
ducha. PóŸniej, ju¿ w czasie swojej pieszej wêdrówki w
Hiszpanii czêsto wspomina³am jego spokój, pewny krok i ten
jego dystans do dystansu, który by³ przed nim.
Do Madrytu przylecieliœmy 15-tego sierpnia w po³udnie,
a stamt¹d autokarem do niedalekiego miasteczka Avila,
sk¹d po jego zwiedzeniu i noclegu, nastêpnego dnia autokar zawióz³ nas na trasê pielgrzymki, któr¹ rozpoczêliœmy
w punkcie po³o¿onym 5 km przed miejscowoœci¹ Saria.

Do Composteli mamy oko³o 120 km marszu.
Idziemy odcinkiem trasy francuskiej - Camino
Frances (750 km), która wbrew swej nazwie
w 98 % biegnie na terytorium Hiszpanii, jednak¿e zaczyna siê we Francji. Wszyscy posiadamy dokument pielgrzyma zwany Credencial.
Jest to poœwiadczenie to¿samoœci i przebytej
drogi (dwie piecz¹tki z ka¿dego dnia ze schronisk, koœcio³ów i barów), wymagane w miejscach noclegowych. Na zakoñczenie pielgrzymki
w samym Santiago de Compostela na jego podstawie ka¿dy, kto przejdzie pieszo 100 km lub
200km konno lub na rowerze, otrzymuje od Arcybiskupa tego miasta imienne zaœwiadczenie
-Compostela, nazywane przez nas kompostelk¹. Jesteœmy wypoczêci i z zapa³em ruszamy w
drogê. Dopiero przed nami codzienne dolegliwoœci pielgrzymiego ¿ycia, jak choæby pêcherze na stopach
i bóle kolan. Na szlaku prawdziwy t³ok, gdy¿ te ostatnie
100 km, to przepustka do otrzymania atrakcyjnej kompostelki. Powoli oswajamy siê z oznakowaniem szlaku. S¹ to
du¿e kamienie z wykut¹ muszl¹ œw. Jakuba, ¿ó³t¹ strza³k¹
i odleg³oœci¹ do celu. Uczymy siê szybko odpowiadaæ na
pozdrowienia w jêzyku hiszpañskim Buen camino (Dobrej
drogi). Po przejœciu 18 km stajemy przed kamieniem
informuj¹cym, ¿e do celu pozosta³o 100 km. Robimy
pami¹tkowe zdjêcie i idziemy dalej ju¿ bardzo zmêczeni.
Zmierzamy typowym dla Galicji terenem, przez cieniste
zagajniki, pagórki i wy¿³obione jary. Ten pierwszy dzieñ
koñczymy w Portomarin, w piêknym zabytkowym miasteczku, które w 1962 roku zosta³o przeniesione kamieñ po
kamieniu na pobliskie wzgórze. Na poprzednim miejscu rzeka
Mino utworzy³a malowniczy zalew.
Zmêczeni wsiadamy do autokaru, który zawozi nas do
hotelu w pobli¿u Santiago. Po nocnym odpoczynku jutro
rano tu powrócimy, by kontynuowaæ marsz. I tak bêdzie
ka¿dego dnia. Taka sytuacja jest dla nas du¿ym udogodnieniem, gdy¿ g³ówne baga¿e pozostawiamy w hotelu, a na
trasê pielgrzymki zabieramy najbardziej potrzebne przedmioty. Du¿o trudniej by³oby pielgrzymowaæ nios¹c ca³y
baga¿ ze sob¹ i nocuj¹c w schroniskach przy trasie. Tak czyni
wiêkszoœæ pielgrzymów pokonuj¹c przy tym znacznie
wiêksze odleg³oœci, ale pielgrzymuj¹ w znacznie mniejszych
grupach.
Nastêpny dzieñ to 25 km z Portomarin do Palais de Rei.
Tym razem szlak prowadzi g³ównie wzd³u¿ szosy, wygodn¹
œcie¿k¹ przy sosnowych lasach. W centrum uroczego
Palais de Rei znajdujemy fontannê œw. Jakuba, gdzie z
przyjemnoœci¹ moczymy zbola³e stopy. S³oñce chyli siê ku
zachodowi i dodatkowa ulga, upa³ ustêpuje. Z radoœci¹
wsiadamy do autobusu.
Trzeciego dnia mocno odczuwamy trudy przebytych kilometrów. Mamy k³opoty z rannym wstaniem, bol¹ miêœnie
i koœci. Pod stopami pierwsze pêcherze, a przed nami 28 km
do Arzua. Od rana m¿y. Trzeba zak³adaæ peleryny, pod
którymi jest duszno i trudno siê poruszaæ, ale na szczêœcie
m¿awka szybko ustêpuje.
Po 14 km miasteczko Melida z najs³ynniejsz¹ restauracj¹,
gdzie podaj¹ wy³¹cznie oœmiornice po galicyjsku - regionalny
cd str. 4

obmywano siê w wodach oceanu. St¹d w³aœnie pochodzi
najpowszechniejszy symbol Drogi œw. Jakuba
muszla.
Docieraj¹cy nad ocean wêdrowcy zabierali muszle jako dowód
przebytej drogi. My równie¿ odwiedziliœmy to miejsce,
wprawdzie ju¿ nie pieszo, lecz autobusem.
Warto by³o przejœæ te kilometry, ¿eby zrozumieæ coœ
wielkiego, znaleŸæ radoœæ w zwyk³ych czynnoœciach, pobyæ
z Bogiem, przyjació³mi, nieznajomymi z ca³ego œwiata. W
minionym roku do Santiago pielgrzymowa³o ponad 250 tys.
osób z ca³ego œwiata, w tym ponad 2,5 tys. z Polski. To
niezwyk³e uczucie, kiedy uœwiadomiê sobie, ¿e w tej liczbie
znalaz³am siê ja, przedstawicielka kunickiej spo³ecznoœci.
Do Santiago mo¿na pielgrzymowaæ o ka¿dej porze, a za
10 lat kolejny rok jubileuszowy. Wszystkim, którzy zapragn¹
kiedyœ udaæ siê do tego niesamowitego miejsca ¿yczê Buen
Camino !

By nam siê lepiej ¿y³o
W grudniu 2010 w naszym gimnazjum rozpoczê³a siê
realizacja projektu edukacyjnego „¯yæ bezpiecznie i
ekologicznie z gazem ziemnym”. Przez trzy tygodnie
uczniowie mieli okazjê zapoznaæ siê z informacjami dotycz¹cymi gazu ziemnego; jego zastosowania, metod wydobycia; transportu, sk³adu chemicznego, bezpieczeñstwa
u¿ytkowania. Podczas godzin wychowawczych i na ró¿nych
przedmiotach uczniowie mieli do dyspozycji ulotki przekazane przez przedstawiciela PGNiG w Zgorzelcu. Dodatkowo
na korytarzu szko³y rozwieszono plakaty i ulotki propaguj¹ce gaz jako bezpieczne i ekologiczne paliwo.
W tym czasie grupa 32 uczniów przygotowywa³a siê do
udzia³u w konkursie wiedzy tematycznej pod opiek¹
nauczyciela chemii. Ostatecznie do fina³owych rozgrywek
przyst¹pi³o 23 uczniów. W wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 17 XII 2010 wy³oniono 15 laureatów, którzy
wykazali siê w trudnym teœcie bardzo dobr¹ znajomoœci¹
tematyki. Bezkonkurencyjna okaza³a siê zdobywczyni
I miejsca uczennica kl. II a Klaudia Czarnecka, która udzieli³a 96 % poprawnych odpowiedzi. By³o o co walczyæ,
poniewa¿ PGNiG ufundowa³o nagrody o ³¹cznej wartoœci
900 z³. netto. Wœród atrakcyjnych nagród by³y m.in.
odtwarzacze MP 4 , s³uchawki z mikrofonem, pendrivy.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród
odby³o siê 5 I 2011. Gratulujemy laureatom konkursu, ale
najwa¿niejszym osi¹gniêciem jest rozszerzenie wiadomoœci
uczniów dotycz¹cych ochrony œrodowiska.
Barbara Kozarek

KoBi-Druk ¯ary, 068/ 479 33 22

przysmak. Wszyscy go spróbowaliœmy, nie wszyscy polubili.
Po przebiciu i opatrzeniu nowych pêcherzy strudzeni idziemy dalej. Krajobraz wynagradza nam trudy pielgrzymowania. Idziemy przez piêkne eukaliptusowe lasy poprzecinane
licznymi strumieniami. Pomimo swej wielkoœci eukaliptusy
nie daj¹ cienia, gdy¿ ich liœcie ustawiaj¹ siê krawêdziami do
s³oñca. Nie os³aniaj¹ tak¿e przed deszczem. S¹ za to piêkne
w s³oñcu, gdy¿ odbijaj¹ce siê od liœci promienie sprawiaj¹,
¿e wygl¹daj¹ jak posrebrzane.
Czwarty dzieñ, to ostatni d³ugi etap. Liczy 35 km i prowadzi z Arzua do Monte de Gozo. Asfaltowa droga wiedzie
przez lasy eukaliptusowe raz w górê, raz w dó³. My jednak
idziemy œcie¿k¹ na poboczu, które jest znacznie bardziej
miêkkie i mniej dokucza naszym stopom. Mocno zmêczeni
docieramy do Monte de Gozo (Góra radoœci). Rzeczywiœcie
radoœæ rozpiera nasze serca, gdy¿ widzimy cel naszej
pielgrzymki, wie¿e katedry w Santiago.
Dzieñ piaty, ostatni. To tylko 5 km z Monte de Gozo do
Santiago de Compostela. Trasa prowadzi w dó³, a przybli¿aj¹ca siê z ka¿dym krokiem panorama miasta dodaje dodatkowych si³, pomimo, ¿e kolana bol¹ bardziej ni¿ przy
wchodzeniu pod górê. Id¹c przez miasto zapominamy o bólu
i zmêczeniu. Na placu przed katedr¹ tysi¹ce pielgrzymów
równie radosnych, choæ utrudzonych jak my. Udajemy siê do
biura pielgrzyma, gdzie na podstawie credencial-u i dowodu to¿samoœci ze zdjêciem otrzymujemy upragnione
kompostelki.
Potem udajemy siê do katedry na po³udniow¹ mszê
œwiêt¹, która rozpoczyna siê rozpaleniem olbrzymiej kadzielnicy zwanej Botafummeiro; zawieszona jest wysoko
pod sklepieniem. Zgodnie z tradycj¹, zapach kadzid³a wydalany z Botafumeiro mia³ w³aœciwoœci lecznicze w celach
profilaktycznych pielgrzymi wdychali dym z myœl¹, by
uchroniæ siê przed ró¿nymi epidemiami i chorobami. Niemniej jednak uwa¿a siê równie¿, ¿e pierwotnie kadzidlany
dym mia³ przede wszystkim st³umiæ przykry zapach niemytych cia³ tysiêcy pielgrzymów.
W katedrze czeka nas mi³a niespodzianka. Nasz ksi¹dz
kustosz, który w kwietniu podejmowa³ w Jakubowie arcybiskupa Santiago de Compostela Juliana Barrio Barrio zosta³
rozpoznany przez niego w grupie ksiê¿y. Po serdecznym
przywitaniu spotyka nas niema³e wyró¿nienie. Pozwolono
nam wejœæ do krypty, w której z ogromnym wzruszeniem
stajemy przy trumnie z doczesnymi szcz¹tkami œw. Jakuba
i uczestniczymy tam we mszy œw. Z krypty powracamy pod
o³tarz g³ówny i zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ podchodzimy
po schodach do 13-sto wiecznej figury siedz¹cego aposto³a
Jakuba by j¹ obj¹æ. Wychodz¹c z katedry czujemy ulgê. Jak
dobrze. Osi¹gnêliœmy cel wêdrówki, czujemy siê spe³nieni.
Nie wszyscy pielgrzymi koñcz¹ sw¹ wêdrówkê w Santiago
de Compostela lecz pod¹¿aj¹ jeszcze kilkadziesi¹t kilometrów.
Trzy dni drogi od Santiago nad wybrze¿e Oceanu Atlantyckiego
do miejscowoœci Finisterra (³ac. finis terrae „koniec ziemi”),
która czêsto b³êdnie uwa¿ana by³a za najdalej na zachód
wysuniêty punkt kontynentalnej Europy (w rzeczywistoœci
dotyczy to przyl¹dka Roca). W staro¿ytnoœci i œredniowieczu
uwa¿ano Finisterra za prawdziwy koniec œwiata, poza którym
ci¹gnie siê ju¿ tylko straszne, nieprzebyte morze. Tradycyjnie
po dotarciu tutaj palono pokutne, pielgrzymie szaty i

