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Ka¿dy z nas pragnie wiosny symbolizuj¹cej nowe ¿ycie.
O tej porze roku przyroda odradza siê z zimowego
snu � budz¹ siê do ¿ycia zwierzêta, ro�liny... Cieszy

nas ka¿de zielone �d�b³o trawy... Pêkaj¹cy p¹k na drze-
wie...Pierwsze, ciep³e promienie s³oñca...
�wiat³o i ciep³o pobudzaj¹ nasze organizmy do szybszego i

sprawniejszego funkcjonowania. �wiat wydaje siê nam od razu
piêkniejszy, lepszy... Jeste�my silni psychicznie, optymistycz-
nie nastawieni do �wiata i z nadziej¹ na lepsze jutro patrzy-
my w przysz³o�æ. Tak, zdecydowanie kochamy wiosnê!
Wiosna to dobry czas na porz¹dki w domu, w ogrodzie i

w naszym ¿yciu. Wyrzuæmy wszystkie �mieci, zesch³e my�li,
brudne czyny, po³amane marzenia, przyszykujmy teren pod
nowe uprawy, dzia³ania. Zacznijmy ju¿ dzi� pamiêtaj¹c, ¿e
nigdy nie jeste�my za starzy, by siê uczyæ, nigdy nie jest za
pó�no, by czyniæ dobrze...
To jak wygl¹da nasze ¿ycie, w du¿ej mierze zale¿y od

nas samych, � obud�my wiêc w nas wiosnê, to mo¿e i
ona szybciej do nas zawita?

Za oknem co prawda na razie jej nie widaæ (choæ mam
nadziejê, ¿e nadejdzie, zanim wezm¹ Pañstwo do r¹k mar-
cowy numer...;-), pogoda i nastroje takie sobie... Na poprawê
humoru POLECAM wiêc �DYNOWINKÊ�!
W pierwszym wiosennym numerze znajd¹ Pañstwo sta-

³e cykle: �Jak drzewiej bywa³o�, �Rozrywkê i humor�, �G³os
wolny � Wolno�æ ubezpieczaj¹cy�, wie�ci z dynowskich szkó³,
wiersze i felietony m³odych, ale tak¿e historiê dynowskiego
herbu, pierwsz¹ czê�æ �opowie�ci� o Harcie, wiosenn¹ �wk³ad-
kê� i wiele innych interesuj¹cych artyku³ów.
Zachêcam do lektury i koñczê s³owami Andrzeja Siko-

rowskiego z �Wiosennej piosenki o Pani Teresce�...
[...] Tymczasem wiosna wskrzesza muchy
i rosn¹ z szumem trawy
a po ulicach chodz¹ s³uchy
¿e ma siê co� poprawiæ [...]

Redaktor prowadz¹cy
Renata Jurasiñska

Realizowanakanalizacjamia-
sta widoczna jest go³ym okiem.
Wszyscy do�wiadczamy zwi¹za-
nych z t¹ budow¹ dolegliwo�ci.
Rozkopane ulice utrudniaj¹ po-
ruszanie siê po nich nie tylko
kierowcom, ale równie¿ prze-
chodniom. Nie mo¿na jednak
tego zrobiæ inaczej. Trzeba to
prze¿yæ jak grypê. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e nie bêdzie ona prze-
wlek³a. Inwestycja jest bowiem
konieczna i od dawna oczekiwa-

na. Niedogodno�ci mo¿na i nale¿y jednak minimalizo-
waæ, choæby przez systematyczne zasypywanie wyko-
pów. Nie wolno o tym zapominaæ.
Patrz¹c na prace zwi¹zane z kanalizacj¹ marzy mi

siê w mie�cie jeszcze jedna inwestycja, a mianowicie

zwi¹zana z o�wietleniem Rynku.
Marz¹ mi siê wokó³ Rynku styli-
zowane lampy. Mo¿e jest to przy
rozkopanych ulicach i chodnikach,
pomys³ na czasie.
Stowarzyszenie, którego celem

jest równie¿ podejmowanie inicja-
tyw w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej
miasta, zaprasza mieszkañców Dynowa do dyskusji w
przedmiocie �elektryfikacji� Rynku. Inicjatywa taka
mog³aby siê z powodzeniem udaæ przy wsparciu finan-
sowymwszystkich podmiotów prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹ wokó³ Rynku. Osobi�cie deklarujê tak¹
pomoc i liczê na czynne jej poparcie.

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego

Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Herby maj¹ w Polsce wszyst-
kie województwa, wiêkszo�æ
powiatów, blisko po³owa

gmin. Wiêkszo�æ jednostek samo-
rz¹du terytorialnego ma te¿ w³asne
flagi.
Ustawa o odznakach i mundurach

daje samorz¹dom reprezentuj¹cym
lokalne i regionalne wspólnoty
mieszkañców, prawo do ustanawia-
nia swoich herbów, flag
i innych symboli samo-
rz¹dowych. Mog¹ nimi
byæ: pieczêæ z herbem
lub god³em herbowym,
³añcuch z herbem dla
burmistrza lub prezy-
denta miasta, laska dla
p r z ewodn i c z ¹ c e g o
rady miejskiej na wzór
laski marsza³ka Sejmu
� jako insygnia w³adzy.
Posiadanie herbu,

flagi... nie jest obo-
wi¹zkowe, to tylko pra-
wo województwa, po-
wiatu, miasta...
Wzory herbów, flag

i innych symboli musz¹ byæ zgodne
z zasadami heraldyki i weksylologii
(nauki o flagach, chor¹gwiach, sztan-
darach).
Marian Gumowski w ksi¹¿ce pt.

�Herby Miast Polskich� (Wyd. Arka-
dy, Warszawa 1960) na str. 164 pi-
sze:
�Dynów. Miasto nad Sanem w

pow. brzozowskim woj. rzeszowskie-
go, za³o¿one przez Denowskich her-
bu Wieniawa. W zwi¹zku z tym, go-
d³em miasta sta³ siê ich herb � g³owa
wo³u z pier�cieniem w nozdrzach.
Herb ten widnieje na najstarszej pie-
czêci pochodz¹cej z XV wieku, u¿ywa-
nej równie¿ w nastêpnych wiekach.�
Herb miasta Dynowa przedsta-

wiony w tej ksi¹¿ce obrazuje poni¿-
sze zdjêcie:

Herby s¹ to znaki nie tylko re-
prezentacyjne, ale i w³asno�ciowe,
a wiêc przeznaczone dla celów re-
prezentacyjnych. Ozdabiaj¹ one
przedmioty w³asno�ci miejskiej i
maj¹ najwiêksze zastosowanie w
kancelarii miasta, figuruj¹c na
wszystkich jego pieczêciach. Herb
jest bowiem symbolem samorz¹du
miejskiego i traci wa¿no�æ dopiero

z chwil¹, gdy tego samorz¹du nie
ma. Poza tym ka¿dy herb ma nie
tylko autorytet dokumentu, ale
jest ¿yw¹ tradycj¹ przesz³o�ci (str.
5).
Wszystkie miasta, które istnia³y

ju¿ w czasach królewskich, maj¹ za-
wsze swoje dawne herby, które ra-
zem z miastem mog¹ zamieraæ,
u�pione na czas jaki�, ale i razem z
nim od¿ywaj¹ (str. 8).
Herby miejskie s¹ nieco inaczej

zbudowane ni¿ rycerskie, s¹ prze-
wa¿nie jednopolowe i umieszczone
w polu bez tarczy. Je¿eli wystêpuje
tarcza, to herb w³a�ciwy stanowi to,
co jest wewn¹trz niej, a to, co znaj-
duje siê poza tarcz¹ � to tylko deko-
racja herbowa.
Herb Dynowa nale¿y do grupy

herbów miejskich, które zawieraj¹
god³a rycerskie, a wiêc za³o¿ycieli
lub w³a�cicieli miast. Przyjmuje siê,
¿e herb widoczny na najstarszej pie-
czêci miasta jest god³em za³o¿ycie-
la, a na pieczêciach pó�niejszych, o
ile jest inny � stanowi god³o w³a�ci-
ciela.
Dynów zosta³ za³o¿ony przez De-

nowskich herbu Wieniawa. W zwi¹z-
ku z tym, god³em miasta sta³ siê ich
herb � g³owa wo³u z pier�cieniem w
nozdrzach.
Tadeusz Gajl w ksi¹¿ce pt. �Her-

by Szlacheckie� (Wyd. L&L Spó³ka
z o.o. w Gdañsku 2003 r.) na str. 244

prezentuje herb �Wieniawa�, który
przedstawia poni¿sze zdjêcie:

Mariusz Niesobski � autor popu-
larnego Herbarza rodzin i rodów
polskich wydanego nak³adem spó³-
ki KADEMM w Tychach, herb Wie-
niawa opisuje w nastêpuj¹cy sposób:

�W ¿ó³tym polu tarczy znajduje
siê czarna g³owa ¿ubra, w której noz-
drzach widnieje z³ote kó³ko z czar-
nymi przewi¹zkami. W innej wersji
spotyka siê sam¹ g³owê, bez kó³ka.
Nad koron¹ he³mu w zale¿no�ci od
odmiany znajdowaæ siê mog¹: trzy
strusie pióra, herb Prus lub pó³tora
krzy¿a, lew w koronie i z mieczem w
³apie, b¹d� g³owa ¿ubra (podobna jak
w tarczy). Inna nazwa: PERSZ-
TEN�.

A dalej zajmuj¹c siê genez¹ her-
bu, podaje:

�Herb ten dotar³ do Polski naj-
prawdopodobniej z Moraw, gdzie
zosta³ nadany rycerzowi imieniem
£astek. Niesiecki przytacza historiê
o polowaniu, w trakcie którego ksiê-
ciu Moraw zast¹pi³ drogê dorodny
¿ubr. Wtedy na czo³o wysun¹³ siê
uchodz¹cy za bardzo silnego, kawa-
ler £astek i go³ymi rêkoma (chwyta-
j¹c za rogi) powali³ ¿ubra. Nastêpnie
przewlek³ mu przez nozdrza naprêd-
ce splecion¹ witkê dêbow¹ i dopro-
wadzi³ do swego pana, przekazuj¹c
prowizoryczny postronek innemu
dworzaninowi. Potê¿ne zwierzê wy-
czu³o jednak w tym swoj¹ szansê i
spróbowa³o gwa³townie uwolniæ siê
z pêt, co stworzy³o do�æ gro�n¹ sy-
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tuacjê dla samego ksiêcia. I wtedy
jeszcze raz wkroczy³ do akcji £astek,
tym razem ju¿ z dobytym mieczem.
Wystarczy³o jedno potê¿ne ciêcie i
g³owa gro�nego zwierzêcia leg³a na
ziemi. Zachwycony postaw¹ swoje-
go rycerza ksi¹¿ê obdarowa³ go
wielk¹ fortun¹ i herbem upamiêtnia-
j¹cym ca³e to zdarzenie. Inni (m.in.
ks. Rutka) s¹dz¹, ¿e herb Wieniawa
pochodzi z W³och, a �ci�lej z czasów
Igrzysk rzymskich, kiedy to zosta³
nadany pewnemu S³owianinowi, któ-
ry w walce z dzikimi zwierzêtami po-
kona³ jednym ciêciem miecza potê¿-
nego ¿ubra. Prawdopodobnie herb
ten pojawi³ siê w Polsce dosyæ daw-
no, a Niesiecki twierdzi nawet, ¿e za
panowania Mieszka I. Wieniawa zo-
sta³ opisany przez Jana D³ugosza.
Równie¿ wymienia siê go w przeka-
zach zwi¹zanych z bitw¹ grun-
waldzk¹. Najstarszy znany nam znak
pieczêci pochodzi z 1302 roku.� (str.
150-151)
Burmistrz Dynowa W³adys³aw

Kasprowicz w okresie II wojny �wia-
towej i w pierwszych latach po jej
zakoñczeniu, pod koniec 1945 r.
zwróci³ siê do Archiwum Diecezjal-
nego w Przemy�lu a z pocz¹tkiem
1946 r. do Archiwum Pañstwowego
w Krakowie i do mgr Anieli Stoja-
nowskiej zamieszka³ej we Wroc³awiu
o przes³anie informacji o materia-

³ach dotycz¹cych historii Dynowa.
Wkrótce wspomniane archiwa nade-
s³a³y informacjê, w tym równie¿ kie-
rownik Archiwum Pañstwowego w
Krakowie dr W³odzimierz Budka,
który przygotowa³ czterostronicowe
pismo zawieraj¹ce dane o herbie
Dynowa.
Wed³ug przekazanej mu wiedzy,

miêdzy innymi na podstawie tych da-
nych, Jan Wêgrzyn � dynowski foto-
graf, malarz, re¿yser... namalowa³
herb Dynowa bêd¹cy w posiadaniu
Miasta i zdobi¹cy wcze�niej sale po-
siedzeñ. Przedstawia go poni¿sze
zdjêcie:

...dzieñ niezapomniany � 2 kwietnia
2005 roku... Dzieñ, w którym odszed³
do DomuOjcaJanPawe³ II � Papie¿.
Ca³y �wiat, nie tylko chrze�cijañski,

prze¿ywa³ poczucie dotkliwej straty i
osamotnienia, tym dotkliwsze dla nas
Polaków, ¿e by³ z naszej krwi i ko�ci,
wziêtym spo�ród nas i tak g³êboko z
nami zwi¹zanym.
Przez 27 lat tego niezwyk³ego pon-

tyfikatu by³ naszym Przewodnikiemw
trudnej drodze dowolno�ci, kochaj¹cym
Ojcem iNauczycielem, entuzjastycznie
i gor¹co witanym czêstym Go�ciem.
Pie�ñ z wielkopi¹tkowej liturgii:

�odszed³ Pasterz nasz � co ukocha³ lud�
sta³a siê zaskakuj¹co aktualnym wy-
razem uczuæ �osieroconego ludu�. Rów-
nocze�nie - prze�wiadczeni, ¿e patrzy
na nas z �okna DomuOjca�, chcieli�my

okazaæ Mu ca³¹ nasz¹ wdziêczno�æ i
mi³o�æ, gromadz¹c siê na wspólnych
mod³ach i czuwaniach, jednaj¹c siê
miêdzy sob¹, umacniaj¹c wiêzi wspól-
notowej ¿yczliwo�ci � tak, by nadal
móg³ cieszyæ siê nami i nasz¹ wierno-
�ci¹ Jego nakazom.
Min¹³ zaledwie rok od tego Dnia,

rok trudnych wyborów politycznych i
ideologicznych, rok burzliwych kampa-
nii i sporów. I co siê z nami sta³o...?
Jeste�my �wiadkami i uczestnikami
bezpardonowych walk wszystkich ze
wszystkimi, bezprzyk³adnej agresji
s³ownej odbieraj¹cej godno�æ przeciw-
nikom politycznym, mieszania wiary i
Ko�cio³a do rozgrywek ideologicznych,
podsycania d¹¿eñ do odwetów i zemsty,
do kary �mierci, do samos¹dów nie tyl-
ko �dzikiej lustracji�, ale równie¿ fizycz-
nych (np. lincz weW³odowej), schlebia-
j¹cych najni¿szym instynktom opinii
spo³ecznej...
Co siê z nami sta³o...?! Czy Jan

Pawe³ II ju¿ nie patrzy na nas z �Okna
Domu Ojca�? Czy tego nas uczy³? Czy
nie powtarza³ s³ów Chrystusa �aby�cie
siê wzajemnie mi³owali � jak Ja was

umi³owa³em�, którym sam by³ wierny
a¿ do koñca?
W ten wyj¹tkowy Dzieñ zapewne

znowu zap³on¹ setki tysiêcy zniczy i
�wiec, znowu setki tysiêcy ludzi zgro-
madzi siê wokó³ nich na chwilê zadu-
my i refleksji � ale czy zap³on¹ znowu
Wiar¹, Nadziej¹ i Mi³o�ci¹ setki tysiê-
cy ludzkich serc??? Czy opó�niaj¹ca siê
wiosna rozmrozi te lodowe zapory nie-
chêci, pogardy, nieufno�ci wyrastaj¹ce
na ka¿dym krokumiêdzy rz¹dz¹cymi i
rz¹dzonymi, wiernymi i Ko�cio³em,
mediami, pokoleniami starych i m³o-
dych, partiami politycznymi, elitami i
�plebsem�, biednymi i bogatymi???
Mo¿e Jan Pawe³ II spojrzy jednak

na nas z �niebieskiego okna� i nawróci
nas na dobr¹ drogê? Prze¿yjmy ten nie-
zwyk³y Dzieñ w zadumie nad przebo-
gatym dziedzictwem pozostawionym
przez niezwyk³ego namiestnika Chry-
stusowego, Wielkiego Polaka i �wiête-
go Cz³owieka � Jana Paw³a II.

Z nadziej¹, ¿e tak siê stanie �
G³osWolny �Wolno�æ ubezpieczaj¹cy

AnnaBaranowska-Bilska

By³ taki dzieñ...

Odpowiada on wizerunkowi her-
bu Wieniawa.
Od tamtej chwili sprawa herbu

Miasta posz³a jakby w zapomnienie,
jakkolwiek w ró¿nych publikacjach
pos³ugiwano siê herbem wed³ug ob-
razu Jana Wêgrzyna.
Niemniej nie by³ to jedyny wize-

runek herbu � god³a. W wielu wy-
dawanych w ostatnich latach publi-
kacjach w formie folderów, reklamó-
wek, pism okoliczno�ciowych itp.
zaczêto pos³ugiwaæ siê wizerunkiem,
który ka¿dorazowo odbiega od wize-
runku odpowiadaj¹cego prawdzie hi-
storycznej.
W jej obronie piszê niniejszy

tekst a tak¿e by sprowokowaæ do
podjêcia dzia³añ niezbêdnych do for-
malnego ustanowienia herbu Dyno-
wa przez Radê Miasta.
Pierwsz¹ czynno�ci¹ w tym kie-

runku bêdzie uzyskanie opinii Mi-
nistra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji dla przed³o¿onych projek-
tów herbu, czy innych symboli, któ-
re musza byæ zgodne z zasadami he-
raldyki i weksylologii oraz miej-
scow¹ tradycj¹ historyczn¹.
Licz¹ce 600 lat miasto, godne jest

w³asnego herbu. By�my nie byli
ostatni.

Andrzej Stankiewicz
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KomentarzRedakcji

W zwi¹zku z materia³em zamiesz-
czonym w poprzednim numerze �Dy-
nowinki� (2/125) (relacja ze Spotkania
Noworocznego zorganizowanego przez
Burmistrz Miasta Dynowa Annê Ko-
walsk¹) otrzyma³em oficjalny list Pana
Józefa Sówki, Prezesa firmy �SÓW �
POL�, w którym wyra¿a on w¹tpliwo-
�ci, czy aby wszystkie podmioty gospo-
darcze zosta³y potraktowane w sposób
bezstronny.

Autor pyta za po�rednictwem �Dy-
nowinki� o kryteria, które by³y brane
poduwagêprzyustalaniuwyró¿nionych
oraz o ewentualne zarzuty, jakie wnosi
Pani Burmistrz w stosunku do firm,
dzia³aj¹cych pod szyldem �SÓW -
POL�.
Na te pytania rzecz jasna Redak-

cja nie jest w stanie odpowiedzieæ, gdy¿
na wspomnianej uroczysto�ci wyst¹pi-
³a w charakterze �go�cia� i nie mia³a
najmniejszego wp³ywu na dobór nagro-
dzonych oraz na przebieg i charakter
imprezy.
W dalszej czê�ci listu Pan Prezes

sugeruje, by �Dynowinka� wwiêkszym
stopniu informowa³a spo³eczno�æ lo-
kaln¹ o problemach miejscowego biz-
nesu oraz o dzia³aniach poszczególnych
podmiotówwspieraj¹cych wszelkie ini-
cjatywy spo³eczno-kulturalne. Jako oso-
ba od wielu lat �stukaj¹ca� po pieni¹-

dze do ró¿nych instytucji o�wiadczam
wiêc, ¿e firma �SÓW�POL� w tej
dziedzinie zajmuje zdecydowanie
czo³owemiejsce, od lat wspieraj¹c
wydawanie �Dynowinki� przez za-
mieszczanie p³atnych reklam oraz
pomoc przy przywo¿eniu gazety z
drukarni.Wiem równie¿ � z przeka-
zówMojejMamy, d³ugoletniej dyrektor-
ki LO � ¿e �na Sówkê zawsze mo¿na
by³o liczyæ�!
O problemach firmy �SÓW � POL�,

o jej zas³ugach, jak równie¿ o k³opo-
tach i inicjatywach innych dynowskich
firm redakcja �Dynowinki� postara siê
wmiarêmo¿liwo�ci informowaæ na bie-
¿¹co. Zapraszamy do wspó³pracy!

WimieniuRedakcji �Dynowinki�
i TowarzystwaPrzyjació³Dynowa

Redaktornaczelny
MACIEJJURASIÑSKI

2 marca 2006 r. odby³o siê uro-
czyste podsumowanie Ekologiczne-
go Konkursu Plastycznego pn.
�Barwy przyrody naszego mia-
steczka� zorganizowanego przez
Urz¹d Miejski w Dynowie we wspó³-
pracy ze �rodowiskowym Domem
Samopomocy oraz Miejskim O�rod-
kiem Kultury i Rekreacji w Dyno-
wie.
Konkurs nale¿a³ do projektu pn.

�Transgraniczna ochrona �rodowiska
rzeki San � budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Dynowie etap II� w ra-
mach Programu S¹siedztwa Polska
� Bia³oru� � Ukraina INTERREG III
A / TACIS CBC wspó³finansowanego
ze �rodków Unii Europejskiej.

Jury w sk³adzie:
· Anna Hardulak � Przewodnicz¹-
ca

· Gra¿yna Malawska - Cz³onek
· Stiepan Wasileczko � Wójt Gmi-
ny Sianki � Cz³onek

Postanowi³o przyznaæ trzy miejsca
równorzêdne dla:
· Karoliny Pinkowicz � kl. II c Gim-
nazjum w Dynowie

· Piotra Kêdzierskiego � kl. V a
Szko³y Podstawowej nr 1 w Dy-
nowie

· Ma³gorzaty Wróbel � kl. II Szko³y
Podstawowej nr 2 w Dynowie

oraz wyró¿nienia dla:
· Katarzyny Laski � kl. VI b SP nr
1 w Dynowie

· Pauliny Piróg � kl. II c Gimna-
zjum w Dynowie

· Marioli Dytko � kl. I a Gimnazjum
w Dynowie

· Beaty Majdy � kl. VI SP nr 2 w
Dynowie

· Mariana Misaj³o � kl. VIII Szko³a
Podstawowa w Siankach

· Julii Szeremety � kl. VIII Szko³a
Podstawowa w Siankach

· Jana Babunicza � kl. VIII Szko³a
Podstawowa w Siankach

Uczestnicy otrzymali pami¹tko-
we dyplomy oraz nagrody w postaci
albumów �B³êkitny San� i albumów
fotograficznych.
Uczniowie Szko³y Podstawowej w

Siankach otrzymali w nagrodê kom-
puter. Nagrod¹ dodatkow¹ dla wy-
ró¿nionych uczniów z dynowskich
szkó³ bêdzie wycieczka na Ukrainê.
Wyró¿nione prace konkursowe

zostan¹ opublikowane we wspólnym
polsko � ukraiñskim wydawnictwie.

W zwi¹zku z konkursem go�cili-
�my w Dynowie przez dwa dni dele-
gacjê i dzieci z Gminy Sianki na
Ukrainie. Dzieci przygotowa³y prace
plastyczne, które wraz z pracami
dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 i
Zespo³u Szkó³ by³y wystawione w �ro-
dowiskowym Domu Samopomocy
podczas podsumowania Konkursu.
Go�cie z Sianek przygotowali ponad-
to program artystyczny przybli¿aj¹-
cy nam kulturê ukraiñsk¹, który
przedstawili podczas apelu w Zespo-
le Szkó³ w Dynowie. O bogatej, a za-
razem burzliwej historii Sianek opo-
wiada³a podczas apelu Pani Józefa
�lemp, która by³a przewodniczk¹ dla
naszych go�ci po Dynowie.
Wspólny konkurs to kolejny etap

projektu realizowanego w ramach
Programu INTERREG III A, który
pozwoli³ na zacie�nienie kontaktów
pomiêdzy spo³eczno�ciami nadsañ-
skimi, zw³aszcza pomiêdzy dzieæmi
i m³odzie¿¹ z Sianek i Dynowa.

Anna Baran
Urz¹d Miejski w Dynowie
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W Dynowskim Miejskim O�rodku
Kultury iRekreacji (ul.Ks.O¿oga10) pro-
wadzone s¹ zajêcia nauki gry na nastê-
puj¹cych instrumentachmuzycznych: key-
board, gitara klasyczna, gitara elektrycz-
na, a tak¿e studium wokalne.
Od marca 2006 r. Szko³a poszerza

swoj¹ dzia³alno�æ o klasê: skrzypiec i sak-
sofonu.
Program nauczania oparty jest g³ów-

nie na standardach muzyki rozrywkowej
(blues, rock, jazz, pop, country, reagge), a
tak¿e muzyki klasycznej i ludowej.
Poza nauk¹ gry na instrumentach,

podczas zajêæ wprowadzane s¹ elementy
kszta³cenia s³uchu, teorii i historii muzy-
ki.
Szko³a bierze czynny udzia³ w ¿yciu

kulturalnym Dynowa, uczestnicz¹c miê-

dzy innymi w Miko³aj-
kach Artystycznych,
Konkursie Kolêd i Pa-
stora³ek, a tak¿e orga-
nizuj¹c koncerty i popi-
syuczniów.

Najbli¿sze plany to
nagranie p³yty z popu-
larnymi utworami mu-
zyki rozrywkowej i kla-
sycznej w wykonaniu
uczniów szko³y.

26 lutego 2006 r. o
godzinie 17.00 wMiej-

skim O�rodku Kultury i Rekreacji w Dy-
nowie odby³ siê koncert uczniów Szko³y
Muzyki Rozrywkowej �VIRTUOSO�.
W koncercie wyst¹pili:

� Micha³ Ku� - �Oda do rado�ci� - key-
board,

� £ukasz Gudyka � �Love story� - key-
board,

� Edyta Kopacka - �Wyruszamy w
�wiat� - wokal,

� Zespó³ gitarowy w sk³adzie: Ewelina
Skubisz,Pawe³Gudyka,AnnaNie-
miec - kanon �Panie Janie�,

� MagdalenaNoch� �Kurki trzy� - key-
board.

� Monika Pa�ciak � �Ale jestem� - wo-
kal,

� Zofia Szmyt � �Can can� - keyboard,
� Karolina Szeremeta � �Do góry� -

wokal,
� Zespó³ gitarowy w sk³adzie: Marta
Ko³t, Anna Ostafiñska, Katarzyna
£abisz � �Bleack Orpheus�

� Jacek Szeremeta � �Sealed� - keybo-
ard,

� EdytaKopacka � �Jesienny rock and
roll� -wokal,

� Zespó³ keyboardowy w sk³adzie: Mie-
czys³aw Ferenc, Artur Hadam,
Amadeusz £ach i Pawe³ Derda �
�Lady in black�,

� Karolina Szeremeta � �Modlitwa� -
wokal i gitara,

� Zespó³ keyboardowy w sk³adzie: We-
ronika Prokop, Maciej £ach �
�Samba le le�,

� MonikaPa�ciak� �Ballada o nocy� �
wokal,

� Anna Jurasiñska � �I like Chopin� -
keyboard,

� Mateusz Siwulec � �Menuet� � key-
board.
Popisy m³odych � czasem trochê stre-

mowanych � artystów by³y nagradzane
brawami licznie zgromadzonej publiczno-
�ci (sala MOKiR-u ledwie pomie�ci³a
wszystkichzainteresowanychwystêpami).

Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e uczniowie
Szko³y �VIRTUOSO� czê�ciej bêd¹ uprzy-
jemniaæ nam popo³udnia swoimi popisa-
mi!!!

RJ

Szko³a Muzyki Rozrywkowej �VIRTUOSO�,
kontynuuje dzia³alno�æ Szko³y Muzycznej YAMA-
HAod wrze�nia 2005 r.
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Któ¿ zmieszkañcówDynowa nie
pamiêta dwóchniezwykle inte-
resuj¹cych spektakli plenero-

wych przedstawianych w kolejnych se-
zonach wakacyjnych; �Sen nocy let-
niej�oraz �Kot w butach� znakomicie
wkomponowa³y siê w kulturaln¹ ofertê
naszegomiasteczka.Wspó³sprawczyni
owych zdarzeñ �MagdalenaMiklasz �
stanê³a w potrójnej roli na deskach rze-
szowskiego Teatru Maska. Premiera
�Mitologii Greków� � okrzykniêta przez
lokalnemedia jako prze³omowa �mia³a
miejsce 4 marca br.

Zamiaremre¿yserki spektaklu�Ewy
Piotrowskiej - by³o z pewno�ci¹ odwo³a-
nie siê do jak¿e ró¿nych pok³adówwra¿-
liwo�ci odbiorcy. I cel zosta³ osi¹gniêty,
o czym�wiadczy³ywypowiedzi obecnych
na przedstawieniu.Wykreowane sceny
zastanawia³y i dociera³y do przekona-
nia. Los powszechnie znanych postaci
mitologicznychnieodmiennie przypomi-
na³ o bezsilno�ci cz³owieka wobec bytu,
o jego nieustannym d¹¿eniu do zmiany
takiego stanu rzeczy. Kolejne interpre-
tacje i powracaj¹ca my�l; tak dzisiaj,
jak i kiedy� nie mamy przemo¿nego

wp³ywu na podstawowe prawa naszej
egzystencji. Ale ... �nie porzucaj nadzie-
je�. Spójrz, dok¹d zaprowadzi ciê za-
ch³anno�æ i pomy�l o konsekwencjach
twojego postêpowania, bo wielokrotnie
do�wiadczy³e�m¹dro�ci po szkodzie.Czy
maj¹ jeszcze racjê bytu odwaga i roman-
tyczna porywczo�æ Prometeusza? Byæ
mo¿e do odpowiedzi na te i inne pyta-
niamia³y sprowokowaæ owe interpreta-
cje. Oprawamuzyczna � tak¿e w czê�ci
wokalnej � potêgowa³a si³ê odbioru. In-
trygowa³y kostiumy nadaj¹ce ca³o�ci
wyra�nie fragmentarycznego charakte-

ru. I znowu zabieg sce-
niczny, który oderwaæ
mia³ od upartego spoj-
rzenia, ¿e to tylko po-
stacie z politeistycznej
rzeczywisto�ci greckiej.
Magda pojawia³a siê

na scenie jako bachantka, Mojra oraz
Eurydyka. Cieszymy siê, ¿e dziêki niej
naszymudzia³emsta³y siê prze¿ycia na-
tury estetycznej. Prosimyoprzyjêciewy-
razów uznania, podziêkowañ za zapro-
szenie napremierê oraz ¿yczeñdalszych
sukcesów. RodzicomMagdy � p. Jolan-
cie i Januszowi Miklaszom � szczerze
gratulujemy i dziêkujemy za wszelkie
starania, dziêki którym tak liczna gru-
pa Dynowian mia³a niew¹tpliw¹ przy-
jemno�æ obejrzenia spektaklu.

EwaHadam
LODynów
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Co to jest, o co potykasz nogê
Id¹c le�n¹ wydeptan¹ �cie¿k¹?
To kamieñ, który przypadkiem wszed³ ci
w drogê,
To kamieñ, którego� nie widzia³ i kopn¹³.

Nie czyñ tego wiêcej, nie wa¿ siê go ruszaæ
Zostaw go przy swoich,
Nie ka¿ mu ich opuszczaæ.

Mo¿e jest i banalny,
Mo¿e niepotrzebny,
Ale to jedyny �wiadek � pewny.
To w jego obecno�ci
Pszczo³a pracê koñczy i zaczyna.
To przy nim Hania kolanka ugina.

On czuje jej obecno�æ
Wie, ¿e przy nim odpoczywa,
S³yszy jej bicie serduszka,
Które z piersi a¿ siê wyrywa.
Dziewczynka si³ do zabawy nabierze
I popêdzi, a nasz kamieñ
Znów sam przy rozstaju �cie¿ek.

To, co siê nie zmienia
Magdalena Noch. LODynów, klasa Ic

- Na pocz¹tek mo¿e tak
ogólnie � biblioteka� co to
za miejsce w dzisiejszych
realiach?
Biblioteka jest miejscem, w

którym ka¿dy uczeñ mo¿e zna-
le�æ sposób na ukojenie swo-
ich problemów. Przez bibliote-
kê szkoln¹ przewijaj¹ siê
uczniowie z ró¿nych klas i nie-
wa¿ne jest, jaki uczeñ nas od-
wiedza. Wa¿ne jest, aby�my umieli do-
strzec jego problemy; podsuwaj¹c mu
odpowiedni¹ ksi¹¿kê, która poka¿e dro-
gê, czy pos³u¿y za pomoc. Osobi�cie za-
wsze marzy mi siê biblioteka, w której
bêdzie czytelnik, a nie programy, kom-
puter, istnienie lub brak pieniêdzy na
zakup nowych ksi¹¿ek.
- Co jest takim g³ównym impul-

sem, który przyci¹ga uczniów w³a-
�nie do biblioteki?
Kto� powie, ¿e biblioteki bez kompu-

tera uczeñ nie odwiedzi, bo po co? Uczeñ

Na ¿ycie szkolne sk³ada siê wiele
czynników. Jestwiele takich rzeczy,
bez których szko³a po prostu nie
mo¿e istnieæ. I w³a�nie ten artyku³
jest o jednej z tych rzeczy � o bi-
bliotece, duszy ka¿dej szko³y. Aby
przybli¿yæWam tomiejsce, zada³am
kilka pytañ naszej bibliotekarce p.
Magdalenie Go³¹b.

oprócz stukania w klawiaturê kompute-
rama dzisiaj te¿ ochotê na rozmowê. Sta-
ram siê rozmawiaæ z czytelnikiem, gdy¿
rozmowa i u�miech to najlepsza p³asz-
czyzna kontaktu miêdzy lud�mi, a miê-
dzy nauczycielem i uczniem tym bardziej.
Chcia³abym, aby nasze biblioteki szkol-
ne, zawsze mia³y na uwadze odwiedzaj¹-
ce je osoby, bo po co nowy komputer, przy
którymniktnieusi¹dzie, po conowaksi¹¿-
ka, której nikt nie przeczyta�
- A jak siê ma nowa matura z jê-

zyka polskiego do pracy biblioteki?

W 2006 roku po raz drugi uczniowie
naszej szko³y ostatniej klasy przyst¹pi¹
do nowego egzaminu maturalnego. Do-
tychczasowy model egzaminu ustnego z
jêzyka polskiego zast¹piono form¹ tzw.
prezentacji tematu i rozmow¹ z egzami-
natorem. Uczeñ musi dostarczyæ egza-
minuj¹cemu go nauczycielowi najpó�niej
na miesi¹c przed egzaminem bibliogra-
fiê i ewentualne materia³y pomocnicze.
Podczas samej prezentacji egzaminator
mo¿e zapytaæ o literaturê i zweryfikowaæ
deklaracjê abiturienta, co do jej znajo-

mo�ci, a to przek³ada siê oczywi�cie w
wymierny sposób na wynik egzaminu.
Taka formaegzaminuwp³ynê³ana zwiêk-
szenie aktywno�ci czytelniczej uczniów i
czêstotliwo�ci odwiedzin biblioteki.
W�ród propozycji tematów przygotowa-
nych przez nauczycieli znajduj¹ siê te-
maty ³atwe i trudne, skierowane do
ucznia przeciêtnego i uzdolnionego hu-
manistycznie. Tu ju¿ nie wystarcz¹ sko-
piowane z Internetu gotowce czy trady-
cyjne bryki. Zdeterminowani maturzy�ci
chc¹c nie chc¹c musz¹ zaprzyja�niæ siê z

ksi¹¿k¹, a to poprawi wska�nik
czytelniczy pokolenia naszych
uczniów. W tym miejscu chcia-
³abym podkre�liæ ogromn¹ rolê,
jak¹ musz¹ spe³niaæ biblioteki
szkolne. Nasi maturzy�ci doma-
gaæ siê bêd¹ pomocy w wyszuki-
waniu literatury.
- Czyli to dla biblioteka-

rza wielkie wyzwanie?
Tak, nowa forma egzaminu

maturalnego stawia szczegól-
ne zadania przed biblioteka-

rzami. Choæ to polonista bêdzie egze-
kwowa³ i ocenia³ jako�æ zgromadzone-
go i opracowanego przez uczniów ma-
teria³u, to w interesie ucznia jest �ci-
s³a wspó³praca z bibliotekarzem, aby
w przypadku niemo¿no�ci zrealizowa-
nia pewnych zagadnieñ z zakresu
warsztatu czytelniczo-informacyjnego
poprosiæ o pomoc bibliotekarza.
�mamnadzieje, ¿e teraz ju¿ widzi-
cie ten w³a�ciwy sens bibliotek?!

Rozmawia³a: Ewa Pielak
MKE LO w Dynowie

Mój rodzinny dom
tak piêkny, jak w snach
zielonych bluszczy li�æ
od okiennic po dach.

Mam piêkny dom
To w³a�nie tu
ja�min noc¹ w nos uderza
jak wino do g³ów.

I co dzieñ u�miech, który ju¿ znam
i wieczór ka¿dy uroczy
chce wróciæ w³a�nie tam, sk¹d
jest mój dom.

Pierwszy dom
Aleksandra Ksi¹¿ek
LO Dynów, klasa Ic

W tej jego samotno�ci drzewa mu wtóruj¹,
Proste, smuk³e, niezachwiane.
Sw¹ zadziwiaj¹c¹ powagê ujmuj¹.
Co� w nich zaklête i co� schowane.

Tylko tyle ich drzewnej rado�ci,
Kiedy s³oñce rozstrzeli li�cie promieniami,
Gdy w�ród ga³êzi kto� zago�ci.
Na jaki� czas, nie bêd¹ znów same.

Prawdê o tym �wiecie wie tylko woda,
Dostojna pani w b³êkicie.
Nie starzeje siê, ci¹gle jest m³oda,
Ona wie jak smakuje ¿ycie.

P³ynê³a, gdy nie by³o ludzi,
P³ynê³a, gdy �wiat wojnami nêkany,
P³ynê³a, kiedy cz³owiek z prochu siê budzi³
P³ynê³a i p³ynie, gdy� smutny i zakochany.

Lecz wszystko wokó³ siê zmienia,
Wszystko ulega przemian¹,
Tylko kamienie, drzewa i woda,
Zawsze te same pozostan¹.
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Temat wydaje siê byæ niezbyt tra-
fiony, bo za oknem �nieg, chlapa i aura
zupe³nie nie sprzyjaj¹ca jakimkolwiek
pracom czy choæby planom ogrodniczym.
W³a�nie na przekór temu a trochê z tê-
sknoty za ¿yw¹, soczyst¹ zieleni¹ i
barwnymi kobiercami kwiatów zrodzi-
³a siê nasza dzisiejsza refleksja o ogro-
dach. Trudno nie zgodziæ siê z pogl¹-
dem poety, ¿e jest to miejsce magicz-
ne, w którym ka¿dy gospodarz staje siê
�twórc¹ piêkna��

�...Pamiêtajcie o ogrodach
Przecie¿ stamt¹d przyszli�cie
W ¿ar epoki u¿ycz¹ wam ch³odu
Tylko drzewa
Tylko li�cie
Pamiêtajcie o ogrodach
Czy tak trudno byæ poet¹?
W ¿ar epoki nie u¿yczy wam ch³odu
¯aden schron
¯aden beton...� /Jonasz Kofta/
O tym, ¿e kontakt z przyrod¹ jest

dla nas nie tylko, jak g³osz¹ ekolodzy,
jedynym ratunkiem przed zgie³kiem
¿ycia i �pu³apkami nowoczesno�ci� wie-
my ju¿ od dawna. Cz³owiek zawsze
dobrze czu³ siê na ³onie natury a szcze-
gólnie gdy piêkno jej móg³ obserwowaæ
z bliska, niemal¿e z perspektywy w³a-
snego ³ó¿ka. Moda na ogrody przydo-
mowe obecna by³a chyba od zawsze. W
lecie ustawiane tam by³y meble,
³aweczki i w cieniu czarnoleskiej lipy
czydubieckiej lipy Kseni zbiera³a siê
rodzina, s¹siedzi, znajomi... Dzisiaj
równie¿ otwieramy szeroko drzwi
domu, ustawiamy plastikowe, rzadziej
drewniane meble i zapraszamy go�ci
na grilowanie. Atrakcje co prawda tro-
chê inne ni¿ drzewiej bywa³o ale oto-
czenie, drzewa, kwiaty, zió³ka i wszech-
obecne trawniki s¹ przecie¿
prawie takie same.

Od najdawniejszych cza-
sów ogrody urz¹dzano tak, by
s³u¿y³y w³a�cicielom i zaspo-
kaja³y ich potrzeby. By³y to
wiêc miejsca przystosowane
do stylu ¿ycia ca³ych rodzin.
Resztki przetrwa³ych do dzi�
starych ogrodów najlepiej
�wiadcz¹ o pomys³owo�ci ich
architektów i umiejêtno-
�ciach ogrodników. Im tow³a-
�nie zawdziêczamy owe za-
bytki sztuki ogrodniczej,
zgodnej przecie¿ z obowi¹zu-

j¹cymi ówcze�nie stylami i ka-
nonami piêkna. Polscymagna-
ci i szlachta starali siê nad¹-
¿aæ nad wymogami nowych
mód tak¿e i w tej dziedzinie,
dlatego i w naszym kraju,tak-
¿e na Podkarpaciu powsta-
wa³y ogrody w³oskie, francu-
skie, angielskie, sentymental-

ne czy zimowe.
W renesansie za wzór doskona³y

uchodzi³ ogród w³oski. Mia³ on uk³ad
regularny, podzielony by³ na kwatery
u³o¿one w geometryczne wzory lub ta-
rasy. Wyró¿nia³a go du¿a dekoracyjno�æ
i kunsztowna kompozycja.
W drugiej po³owie XVII wieku dotar-

³a do Polski moda na ogród francuski,

nazywany tez klasycznym. Jego mi³o�ni-
kiem sta³ siê król Jan III Sobieski. Zie-
leñ by³a �ci�le powi¹zana z architektur¹.
Ro�liny nie mog³y swobodnie rosn¹æ lecz
by³y nieustannie poprawiane rêk¹ cz³o-
wieka�strzy¿one, przycinane, takby two-
rzyæ sztywne geometryczne wzory. Wiel-
kie p³aszczyzny trawników, wody i kwia-
tów kontrastowa³y z kompozycjami
drzew, krzewów i ¿ywop³otów.
W koñcu wieku XVIII na ziemiach

polskich zak³adane by³y ogrody angiel-

skie. Zamiast rygorów i sztuczno�ci eks-
ponowano naturalne kszta³ty krajobra-
zu a dla podkre�lenia sielanki urz¹dza-
no sentymentalne domki pasterskie,
wiejskie chatki a nawet ca³e sztuczne
wioski, ze s³u¿b¹ przebran¹ za paste-
rzy i pasterki. Z czasem w�ród tych bli-
skich naturzemiejsc zaczêto umieszczaæ
sztuczne ruiny, obeliski, �wi¹tynie, urny,
pomniki. Sprowadzano zagranicznych
ogrodników, którzy nasadzali w naszych
ogrodach ro�linno�æ z innych krajów i
klimatów. Zak³adano równie¿ogrody zi-
mowe, czyli rodzaj oran¿erii, przeszklo-
ne pomieszczenia, w których uprawiano
ro�liny egzotyczne pochodz¹ce z cieplej-
szych krajów.
Na terenie Podkarpacia równie¿ za-

k³adano takie uprawy ale
nieco skromniejsze, bo
dostosowane do mo¿liwo-
�ci finansowych i gustów
w³a�cicieli. Zaintereso-
wanych odsy³amy do pu-
blikacji ksi¹¿kowej na
ten temat z roku 1989
autorstwa profesora J.
Pióreckiego. Warto pa-
miêtaæ jednak o kilku
miejscach. Gospodarze
dbali, by w najbli¿szym
otoczeniu domostwa znaj-
dowa³y siê najlepiej sta-
re drzewa, tote¿ zak³ada-
no parki. Resztki takie-
go drzewostanu spotyka-
my w parku w D¹brów-
ce Starzeñskiej z
piêkn¹ grabow¹ alej¹ i

wzniesieniem, na którym usytuowana
by³a pewnie altanka lub �wi¹tynia.
Szczê�cie do ludzi ceni¹cych walory
przyrodnicze mia³ i maj¹tek w Du-
biecku. Sam mistrz Ignacy Krasicki
ujawnia³ prawdziw¹ pasjê ogrodnicz¹,
zak³ada³ ogrody w swych dobrach na
Warmii. Z korespondencji z rodzin¹ wy-
nika jednak, ¿e ¿ywo interesowa³y go
nasadzenia w rodzinnej posiad³o�ci i
podpowiada³ a mo¿e nawet �rywalizo-
wa³� z bratow¹ w tej dziedzinie. Du-

biecki park czasy �wietno-
�ci prze¿ywa³ w³a�nie za cza-
sów Ró¿y Charczewskiej,
¿ony Antoniego, brata Igna-
cego, która za³o¿y³a ogród w
stylu angielskim. Zasadzi-
³a mi³orzêby japoñskie, so-
sny amerykañskie, tulipa-
nowce, dêby szypu³kowe i
platany. Z jej inicjatywy wy-
budowano oran¿eriê, cha³up-
kê w ogrodzie i kolumnê. Do
dzi� widoczne s¹ jeszcze za-
³o¿enia parkowe w stylu an-
gielskim w Nienadowej.
Aleksander Fredro w swo-

Park w Dubiecku pod koniec XIX w.

Zamek w Dubiecku od strony fosy.



DYNOWINKANr3/126 11

Tadeusz Zwiercan urodzi³ siê 4
grudnia 1917 r. w Perth � Amboy stan
Nev � Jersey (USA). W lipcu 1921 r.
przyjecha³ wraz zmatk¹ i siostr¹ Ste-
fani¹ do Dynowa, sk¹d pochodzi³ jego
ojciec. Tu ukoñczy³ 4 klasy szko³y po-
wszechnej i zacz¹³ uczêszczaæ dopierw-
szej klasy Pañstwowego Gimnazjum
HumanistycznegowPrzemy�lu, a na-
stêpnie przeniós³ siê do drugiej klasy
gimnazjumwJaworowie, gdziew1937
roku zda³ maturê. Niestety, nie móg³
podj¹æ wymarzonych studiów, bo wy-
buch³a wojna. Na pocz¹tku 1942 roku
zaanga¿owa³ siêw dzia³alno�æ konspi-
racyjn¹ i wst¹pi³ do Armii Krajowej
przyjmuj¹c pseudonim �Ska³a��.
Uczestniczy³ w praktycznych i teore-
tycznychszkoleniachwojskowych,które
prowadzili TadeuszWra¿eñ p.s. �Ry���
iMicha³Baræ p.s. �Krogulec�. Egzamin
koñcowy zda³ przed komisj¹ z Rzeszo-
wa i odt¹d dowodzi³ dru¿yn¹. Bra³
udzia³ w akcji na posterunek policji
ukraiñskiej w Jaworniku Ruskim,
ubezpiecza³ zrzuty broni, których do-
konywa³y samoloty alianckie startu-
j¹ce z W³och.
W lipcu 1944 roku noc¹ do rodzin-

nego domu T. Zwiercana przyszli ge-
stapowcy, granatowa i ukraiñska poli-
cja. Ca³y dom zosta³ o�wietlony i roz-
poczê³y siê poszukiwania; dom od piw-

nic a¿ po strych, stodo³a i najmniejsza
nawet komórka..... Tadeusza nie zna-
leziono (razem z Juliuszem Pi¹tkow-
skim ukrywa³ siê w lesie na ¯urawcu).
Ojciec przes³uchiwanypod gro�b¹utra-
ty ¿ycia zezna³, ¿e pracuje gdzie� w te-
renie w kolumnie dezynfekcyjnej. Naj-
gro�niejszym okaza³ siê moment, gdy
obudzona s³u¿¹ca poddana zosta³a do-
k³adnymprzes³uchaniom.Przestraszo-
na zaczê³a tak spazmowaæ, ¿e gesta-
powcy uznali, ¿e jest niepoczytalna i
zrezygnowali z dalszego jej badania.
Matka Tadeusza i Jego siostra Stefa-
nia ca³y czas odmawia³y �Pod Twoj¹
obronê�� iwreszcienad ranemgestapow-
cy odeszli. TymczasemTadeusz Zwier-
can i Juliusz Pi¹tkowski po kryjomu
udali siê do Harty, gdzie przygotowy-
wano oddzia³y do akcji �Burza��.

Po zakoñczeniu dzia³añwojennych
i rozwi¹zaniu A.K. Tadeusz Zwiercan

wyjechal doWroc³awia, gdzie rozpocz¹³
studia uniwersyteckie nawydziale pra-
wa.Ukoñczy³ je zwyró¿nieniem, ale ani
aplikantury, ani pracy na uczelni nie
móg³ podj¹æ ze wzglêdu na aresztowa-
nie jego stryja, którego U.B. areszto-
wa³ za przechowywanie broni i skaza³
na karê do¿ywocia. Tadeusz Zwiercan
pracowa³wró¿nychprzedsiêbiorstwach
Wroc³awia, gdzie mieszka³ na sta³e.
Za dzia³alno�æ podziemn¹ zosta³

odznaczony Krzy¿em Armii Krajowej
i nominacj¹ na stopieñ podporuczni-
ka Wojska Polskiego.
Zmar³ weWroc³awiu4 lutego 2006 r.
Odszed³ na wieczn¹ wartê Prawy

Cz³owiek, Patriota, dla którego dewiz¹
¿yciow¹ by³o zawo³anie �Bóg,Honor,
Ojczyzna�

Na podstawie informacji
Stefanii Salwy

KrystynaD¿u³a

ZMAR£
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ps. �SKA£A�ps. �SKA£A�ps. �SKA£A�ps. �SKA£A�ps. �SKA£A�

Ogrody dubieckie w XIX w. Zabytkowy d¹b przed zamkiem w Dubiecku.

im pamiêtniku pt.: �Trzy po trzy� przy-
wo³uje obraz grabowej alei, okr¹g³ego
gazonu, na którym umiejscowiony by³
kompas spoczywaj¹cy na kolumnie,
murowanego mostu na zaro�niêtej szu-
warem fosie i kamiennego Kupidynka
z urn¹ pod pach¹. Maj¹tek dworski w
Dynowie tak¿e mia³ swoje ogrody.
Obok budynków dworskich do dzi� za-
chowa³ siê przetrzebiony niestety drze-

wostan dawnego parku a ze starych do-
kumentów wynika, ¿e pod koniec XVII
wieku pod miastem, w kierunku Ba-
chórza, znajdowa³ siê ogrodzony p³otem
ogród dworski, zwany Zielnikiem.
Trudno ustrzec siê porównania do

czasów wspó³czesnych, w których te¿
coraz bardziej modne staj¹ siê rozlicz-
ne ozdoby ogrodowe: wiatraki, wozy czy
taczki z kwiatami, stare narzêdzia, ko³a

drewniane, fontanny i oczka wodne.
Dobrze, ¿e wspó³cze�nie istnieje ró¿no-
rodno�æ mód i upodobañ w urz¹dzaniu
ogrodów, bo dziêki temu zachwycamy
siê fantazyjno�ci¹ tych miejsc i, jak
chcia³ Jonasz Kofta, stajemy siê poeta-
mi a nie bezmy�lnymi na�ladowcami
innych wzorów.

Opracowali AJM
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Informacje wstêpne
1. Organizator konkursu � Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie.

2. Patronat nad konkursem sprawuj¹: Starosta Rzeszowski,
Podkarpacki Kurator O�wiaty, Burmistrz Miasta Dyno-
wa, Miejski O�rodek Kultury i Rekreacji w Dynowie, Nad-
le�nictwo Dynów, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Re-
gionu Dynowskiego � Towarzystwo Przyjació³ Dynowa .

Cele konkursu i kategorie
1. Celem konkursu jest:
� rozwijanie zainteresowañ kultur¹ i przyrod¹ Podkarpacia,
� popularyzacja tradycji, rzemios³a i historii regionu,
� poszerzanie wiedzy uczniów o �rodowisku, w którym ¿yj¹,
� kszta³towanie wiêzi emocjonalnej z � NASZ¥MA£¥ OJ-
CZYZN¥�,

� rozwijanie zdolno�ci artystycznych i potrzeb estetycznych
uczniów,

� kszta³towanie postawy tolerancji wobec tradycji i kultu-
ry innych narodów,

� gromadzenie do�wiadczeñ niezbêdnych do wspó³pracy w
ramach Unii Europejskiej,

� promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Podkar-
pacia.

2. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w zmaganiach kon-
kursowych uczniów szkó³ �rednich powiatu rzeszowskie-
go i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (wkategorii recy-
tatorsko-inscenizacyjnej), oraz uczniów wszystkich
szkó³ �rednich i gimnazjów województwa podkarpackie-
go (w kategoriach: krajoznawczej i plastycznej).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach
artystycznych i dwóch grupach wiekowych:
a) kategoria recytatorsko-inscenizacyjna (dwie grupy
wiekowe: gimnazja, szko³y �rednie),

b)kategoria krajoznawcza (brak podzia³u na grupy
wiekowe),

c) kategoriaplastyczna (brakpodzia³unagrupywiekowe).
4. Kategoria recytatorsko-inscenizacyjnej odbêdzie siê
pod has³em �Jarmark rymów�. Obowi¹zuje zaprezen-
towanie 1 utworu satyrycznego lub kabaretowego, napi-
sanego przez wybranego twórcê albo w³asnego. Nie zawê-
¿a siê doboru tematów ale mile widziana problematyka
regionalna. Prezentacjê mo¿e stanowiæ monta¿ tekstów
poetyckich. Obok wyst¹pieñ indywidualnych dopuszcza siê
sceny dialogowe, w których gra jednak nie wiêcej jak
dwóch uczestników. Teatralizacja i próby umuzycznie-
nia prezentacji s¹ mile widziane. Czas wystêpunie mo¿e
przekroczyæ 4 minut.

Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
� interpretacja utworów,
� dobór repertuaru,
� dobór, sposób i celowo�æwykorzystania �rodków teatralnych,
� kultura s³owa,
� ogólny wyraz artystyczny.
5. Wkategorii krajoznawczejuczestnicy przygotowuj¹pro-
jekt kartki pocztowej przedstawiaj¹cej ró¿norodne walory
Podkarpacia (krajobrazowe, przyrodnicze, etnograficzne,
historyczne i inne). Wykonane dowolnymi technikami pra-
ce musz¹ mieæ format A-4. Zachêcamy do wykorzystania
technik komputerowych. Na pracy-kartce nale¿y umie�ciæ
napis: TÊCZA PODKARPACKIEJ KULTURY.

Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane autora, (imiê i nazwi-
sko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i nazwisko opieku-
na ( najlepiej na odwrocie pracy).
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
� ró¿norodno�æ zastosowanych technik,
� ciekawe rozwi¹zania plastyczne,
� atrakcyjno�æ formy i tre�ci.

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nieodp³at-
nej publikacji nagrodzonych iwyró¿nionych prac oraz
do wykorzystania w celach promocyjnych szko³y.
6. Warunkiem udzia³u w kategorii plastycznej jest przy-
gotowanie ró¿nymi technikami prac plastycznych przed-
stawiaj¹cych jarmark. Wymagany format A-3.

Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane autora, (imiê i nazwi-
sko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i nazwisko opieku-
na (najlepiej na odwrocie pracy).

Terminarz
1. Termin nadsy³ania kart zg³oszeñ do udzia³u w konkursie
recytatorsko-inscenizacyjnym up³ywa5.04.2006r. (�roda)

2. Opisane prace plastyczne i projekty kartek nale¿y prze-
s³aæ lub podaæ organizatorom do 5.04.2006r. (�roda)

3. VI edycja konkursu PODKARPACKATÊCZA pod ha-
s³em �Podkarpacki jarmark�, w kategorii recytator-
sko - inscenizacyjnej odbêdzie siê 20.04.2006r. (czwar-
tek)w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie, o godzinie 8.00.

4. Gala konkursowa, po³¹czona z og³oszeniem wyników, wrê-
czeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich
kategoriach, odbêdzie siê tego samego dnia tj.20.04.2006r.
(czwartek) w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych im.Kard.WyszyñskiegowDynowie, oko³ogodz. 12.00.

5. 21.04.2006r. (pi¹tek) organizatorzy przewiduj¹ mo¿liwo�æ
zwiedzania wystaw pokonkursowych przez m³odzie¿ bê-
d¹c¹ pod opiek¹ nauczyciela ( po wcze�niejszym zg³osze-
niu 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 ad-
res: Zespó³ Szkó³ Zawodowych, ul. Polna 3, 36-065
Dynów (z dopiskiem) Konkurs �Podkarpacka Têcza�

5.Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac konkursowych.
6. W konkursie recytatorsko-inscenizacyjnym szko³ê mo¿e
reprezentowaæmaksymalnie 2 uczestników.

7. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w gali konkursowej
nauczycieli i grupy m³odzie¿y ze szkó³, które wziê³y udzia³
w konkursie.

8. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie interne-
towej www.zsz1dynow.republika.pl lub za po�rednic-
twem sekretariatu szko³y tel. (016) 652-10-45 albo dy-
nowzsz@poczta.onet.pl lub zsz1dynow@poczta.onet.pl

Odpowiedzialne osoby: wicedyrektor p. Halina Cygan i p.
Anna Mol)
9. W przypadku ewentualnych zmian ka¿da szko³a zostanie
dodatkowo poinformowana.

Organizatorzy

REGULAMIN VI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PODKARPACKATÊCZA

pod has³em:

�Podkarpacki jarmark�.
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Konieczno�æ przygotowania opracowania �Harta,
jak¹ znam� wydawa³a mi siê oczywista, choæby z tego
wzglêdu, ¿e wiele wiosek Pogórza Dynowskiego posia-
da podobne ju¿ od dawna.
Nie uzurpujê sobie prawa do stwierdzenia, ¿e jest

ono pe³ne i wszechstronne. Stara³em siê w trakcie przy-
gotowaniamateria³ów ustrzec nie�cis³o�ci, choæ niektóre

kwestie �wiadomie potraktowa³em subiektywnie.
Wyra¿am nadziejê, ¿e przedstawione w tym wyda-

niu informacje, chocia¿ w czê�ci uzupe³ni¹ wiedzê o hi-
storii, zabytkach oraz wydarzeniach, które mia³y miej-
sce w Harcie. Niniejsze opracowanie, wraz ze zdjêcia-
mi, zamie�ci³em na stronie internetowej:

www.pogórzedynowskie.pl
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Harta to wie� po³o¿ona przy dro-
dze powiatowej nr 1426R (501) z Dy-
nowa do B³a¿owej w gminie Dy-
nów. Wspó³rzêdne geograficzne
miejscowo�ci wynosz¹ od 49O53' do
49O49' szeroko�ci geograficznej pó³-
nocnej oraz od 22O10' do 22O15' d³u-
go�ci geograficznej wschodniej. Na
wschodzie graniczy z Bachórzem i
Szklarami, na pó³nocy z Dyl¹gówk¹,
na zachodzie z Ulanic¹, Futom¹ i
Pi¹tkow¹ a na po³udniu z Dynowem
(Trakt Wêgierski).
Harta jest nazw¹ fizjograficzn¹

lub kulturow¹ pochodn¹ od niemiec-
kiego s³owa �hart�, co oznacza zie-
miê tward¹, trudn¹ do uprawy, wy-
magaj¹c¹ du¿ego nak³adu si³y i pra-
cy.
Miejscowo�æ ta le¿y w dolinie po-

toku Harta, dop³ywu Uleñki na wy-
soko�ci 245�270 m npm. Najwy¿-
szym wzniesieniem jest tzw. Czabaj-
ka (415,9 m), znajduj¹ca siê w pó³-
nocnej czê�ci wioski.
Harta obecnie liczy 2180 miesz-

kañców oraz zajmuje obszar 2568 ha,
którego krajobraz tworz¹ pasma
wzgórz, podzielone przez liczne w¹-
wozy i potoki w zag³êbieniach.

Wie� dzieli siê na Hartê Doln¹ i
Hartê Górn¹. Nale¿¹ do niej przy-
sió³ki: Krzywdy, Lipnik, Kosza-
ry, Miasteczko, Budy, Berlin,
Osiki, Górka, �liwówka, Ciep³a
Po³aæ, M¹tewki, Szmulisko, Ha-
³asówka, Babiec, Luzbarg, Wyso-
ka, Pasieka, Piek³o, Wygnanka,
Pustki, Pniaki, Kopanica, Poro-
lek, Olszyny, Boginki i Paproæ.

Historia wsi

Wie� posiada bardzo bogat¹ hi-
storiê. Znaleziska archeologiczne do-
wodz¹, ¿e osadnictwo ludzkie na
tym terenie istnia³o ju¿ w czasach
przedhistorycznych. Najstarsza jed-
nak wiadomo�æ pisana pochodzi z
1429 roku, zosta³a odnotowana przez
so³tysa Wiêcko, z której wynika, ¿e
wie� posiada³a prawo niemieckie.
Harta w XV wieku by³a jedn¹ z nie-
licznych na ziemi sanockiej, a w do-
brach dynowskich jedyn¹ wsi¹, w
której przewa¿ali mieszkañcy nosz¹-
cy nazwiska niemieckie. Zreszt¹ do
dzi� mieszkañcy wioski twierdz¹,
¿e Harta zosta³a za³o¿ona przez jeñ-
ców krzy¿ackich spod Grunwaldu.
Miejscowo�æ wchodz¹ca do w³o-

�ci Kmitów dynowskich dzieli³a siê
pierwotnie na Hartê Antiqua
(Star¹) i Hartê Now¹. Osobn¹
wiosk¹ w pewnym okresie by³ Lip-
nik, dzi� po³udniowa czê�æ wsi. Miej-
scowo�æ w swej historii dzieli³a losy
klucza dóbr dynowskich. W XV stu-
leciu by³a czêsto przez w³a�cicieli Dy-
nowa zastawiana za d³ugi lub dzier-

¿awiona. Osada by³a dobrze zagospo-
darowana. We wsi by³ m³yn, karcz-
ma i browar. U schy³ku XV wieku z
r¹k Kmitów, okre�lanych mianem
Dedeñskich, przesz³a na krótko na
w³asno�æ Rzeszowskich. Ci z ko-
lei w 1496 roku sprzedali miejsco-
wo�æ Janowi Amorowi Tarnow-
skiemu, kasztelanowi krakowskie-
mu, wraz z Dynowem i innymi wio-
skami. Z r¹k Tarnowskich wie�
przesz³a na w³asno�æ Wapowskich,
równie¿ i pó�niej dziel¹c losy w³o�ci
dynowskich. Harta wielokrotnie ule-
ga³a zniszczeniom wojennym. W
1624 roku zniszczyli j¹ Tatarzy,
Szwedzi w 1655 r. a w 1657 r. uleg³a
Siedmiogrodzianom. Równie¿ w la-
tach 1704-1708 kilkakrotnie by³a
grabiona w wyniku przemarszu
wojsk obcych i w³asnych. U schy³-
ku XVIII wieku miejscowo�æ sta³a
siê w³asno�ci¹ rodziny Skrzyñ-
skich i tak¿e w XIX wieku stano-
wi³a ich w³asno�æ.
Harta s³ynê³a zawsze z tego, ¿e

jej mieszkañcy starali siê byæ zorga-
nizowanym spo³eczeñstwem, a ich
pracowito�æ i poczucie wspólnoty lo-
kalnej znane by³o w ca³ej okolicy. W
ciê¿kiej pracy na roli jej mieszkañ-
cy byli i s¹ �zahartowani� od wielu
pokoleñ. W okresie przedwojennym
rolnicy z Harty przodowali w zakre-
sie wprowadzania ró¿nych �nowinek
agrotechnicznych�, organizowaniu
op³acalnego zbytu produktów rol-
nych � m.in. wybudowano mleczar-
niê ze sk³adek mieszkañców, która
funkcjonowa³a jeszcze przez ca³y
okres PRL. Dopiero wprowadzenie
zasad rynkowo�liberalnego gospoda-
rowania w naszym kraju doprowa-
dzi³ do jej upadku. Harcanie zrzeszali
siê w Kó³ku Rolniczym, byli cz³on-
kami Spó³dzielni Oszczêdno�ciowo �
Po¿yczkowej dla rolników tzw. Kasy
Stefczyka.
Na pocz¹tku lat 30-tych XX wie-

ku rodzina Skrzyñskich wybudowa-
³a m³yn, który s³u¿y do dzisiaj
mieszkañcom okolicznych miejsco-
wo�ci. By³ on pocz¹tkowo m³ynem
wodnym, do którego woda doprowa-
dzana by³a dziêki zastosowaniu
akweduktu.
Harcanie zawsze byli spo³eczeñ-

stwem zaanga¿owanym. W dniu
19.08.1937 r. ch³opi z Harty, Bachó-
rza, Ulanicy i Przedmie�cia Dynow-
skiego zabarykadowali drogê Prze-
my�l-Krosno na skrzy¿owaniu dróg
obok m³yna w Harcie. Mieli oni
zamiar zamanifestowaæ potrzebê
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zmiany kierunku dotychcza-
sowej polityki wewnêtrznej w
pañstwie i poprawy sytuacji
gospodarczej na polskiej wsi.
W trakcie tego zgromadzenia
policja, strzelaj¹c do ch³o-
pów, spowodowa³a �mieræ
miêdzy innymi Andrzeja
Galeja i Józefa Potoczne-
go z Harty. Dla upamiêtnie-
nia tego wydarzenia w 1957
r. postawiono pomnik
na skrzy¿owaniu dróg Prze-
my�l-Krosno obok m³yna w
Harcie, a w 1987 r. stan¹³
obelisk z tablic¹ pami¹tkow¹
przy szkole w Harcie.
Elektryfikacjê w Harcie

przeprowadzono w 1957r.; w tej
wsi jako pierwszej w gminie
Dynów doprowadzono gaz do
gospodarstw (1995r.); podobnie
by³o te¿ z telefonizacj¹ (2001r.).
Bardzo wa¿n¹ dla wsi bêdzie
budowa kanalizacji sanitarnej
i wodoci¹gowej, na któr¹ wszyscy
mieszkañcy czekaj¹.
W roku 2004 decyzj¹ Rady Powia-

tu Rzeszowskiego zosta³a przebudowa-
na droga powiatowa w naszej wiosce.
Na terenie miejscowo�ci aktual-

nie jest zarejestrowanych 68 podmio-
tów gospodarczych oraz 396 gospo-
darstw rolnych powy¿ej 1 ha.
W Harcie znajduj¹ siê dwa ko-

�cio³y, dwa cmentarze, dwie szko³y
podstawowe, gimnazjum, dwa domy
ludowe, dom stra¿aka, spó³dzielnia
kó³ek rolniczych, wiejski o�rodek
zdrowia, dwie filie biblioteki gmin-
nej, poczta i m³yn.
Najwiêkszym skarbem naszej wsi

byli i s¹ ludzie � otwarci, ¿yczliwi,
przedsiêbiorczy, przekonani, ¿e budo-
waæ przysz³o�æ mo¿na tylko wtedy,
kiedy ³¹czy siê j¹ z histori¹, tradycj¹
i dobrem wspólnoty wiejskiej.
Harta jest dumna, ¿e z jej wioski

wywodz¹ siê ludzie, którzy odnie�li
wspania³e sukcesy zawodowe w ró¿-
nych dziedzinach, o których s³ychaæ
by³o nie tylko w naszym kraju.
Nie w sposób wymieniæ wszyst-

kich, ale takimi s¹:
- Micha³ B³oñski � sêdzia S¹du
Najwy¿szego,

- Stanis³aw B³oñski � cz³onek
centralnych w³adz PZPR,

- Józef Kocaj � starosta brzozow-
ski,

- Bogus³aw Ko�mider � sekre-
tarz Przewodnicz¹cego Konferen-
cji Episkopatu Polski.

- Antoni Nowak � senator Rzeczy-

Materia³y i informacje do przygotowa-
nia powy¿szego opracowania przekaza³y mi
nastêpuj¹ce osoby: Ks. Proboszcz para-
fii Harta � Tadeusz Ozga, Ks. Wojciech
Wojtas, Ks. Maciej Gierula, Pan Sekre-
tarz Gminy Dynów - Zygmunt Prokop,
Pan Jacek Sowa � pracownik Urzêdu
Gminy Dynów, Pani Agata Pyra � pra-
cownik Urzêdu Gminy Dynów, Pani
Dyrektor LO w Dynowie � Maria Ra-
doñ, Pan Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2
w Harcie � Krzysztof Kêdzierski, Pan
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w
Harcie � Bogdan Sieñko, Pan Prezes
OSP w Harcie � Artur Szczutek, Pani
Stanis³awa Chruszcz, Pani Lidia Woj-
tas, Pan Feliks Nowak, Pan Tadeusz
Ry�, Pan Jan Wojtas, Pan Andrzej
Sowa, Pan Antoni Drewniak, Pan An-
drzej Gudyka, Pan Stanis³aw Tereszak,
Pan Józef Pêkala, Pan Marek Duch,
Pan Antoni Nosek, Pan Wac³aw Toczek.

Parafia Rzymsko-Katolicka � Harta 432 tel. (0-16) 65-21-765
Wikarówka � Harta 431 tel. (0-16) 65-23-267
So³tys Wsi Harta � Adam Dziura tel. (0-16) 65-23-307
Zespó³ Szkó³ nr 2 � Harta tel. (0-16) 65-21-766
Szko³a Podstawowa nr 2 � Harta tel. (0-16) 65-21-764
Wiejski O�rodek Zdrowia � Harta tel. (0-16) 65-21-458
Filia Biblioteki Gminnej � Harta tel. (0-16) 65�21-770
Urz¹d Pocztowy � Harta tel. (0-16) 65-21-782

pospolitej Polskiej,
- Marian Nowak � prezes S¹du
Wojewódzkiego,

- Józef Pêkala � dyrektor � pre-

zes wielu elektrowni,
- Pawe³ Ska³uba � tenor Pañ-
stwowej Opery Ba³tyckiej,

- Karol W¹sowicz � podsekretarz
stanu � Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej,

(ci¹g dalszy w nastêpnych
numerach �Dynowinki�)
Aleksander Stochmal
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Wdniu 10 marca bie¿¹cego roku w
Dynowskim Gimnazjum odby³ siê IV
wojewódzki etap konkursu przyrodni-
czego�PoznajemyParkiKrajobrazo-
we Polski�.Wziê³y w nim udzia³ czte-
roosobowe dru¿yny z Horyñca Zdroju,
Ró¿y Ró¿aneckiej, Narola i Dynowa.
Zmagania konkursowe odbywa³y siê

w dwóch czê�ciach: pierwszej pisemnej
w formie testu z zakresu biologii, geo-
grafii oraz popularnych czasopismprzy-
rodniczych i czê�ci drugiej polegaj¹cej
na rozpoznawaniu chronionych gatun-

ków ro�lin, zwierz¹t i grzybów, która
odby³a siê w pracowniach komputero-
wych.
Nad prawid³owymprzebiegiemkon-

kursu czuwa³a Komisja Konkursowa,
której przewodniczy³a Stanis³awaBañ-
carz � dyrektor Zespo³u ParkówKrajo-
brazowych w Przemy�lu. Wyniki kon-
kursu og³oszono w obecno�ci A. Kowal-
skiej � burmistrza Dynowa, E. Marco-
la - przedstawiciela Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie, J. By-

lickiego � przedstawiciela Zwi¹zku
Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego oraz D. Armaty � przedstawi-
ciela Zgromadzenia Zwi¹zkuGmin Tu-
rystycznych PogórzaDynowskiego.
Zwyciêsk¹ dru¿yn¹ okazali siê gim-

nazjali�ci z Ró¿y Ró¿aneckiej. Nasza
dru¿yna w sk³adzie: Anna Karnas,
Karolina Pinkowicz, Joanna Bielec i
Marcin Tynek zajê³a drugie miejsce.
Sponsorzy ufundowali dla wszystkich
dru¿yn cenne nagrody rzeczowe.

RenataPotoczna

W zwi¹zku z obchodami Roku Jê-
zyka Polskiego w Zespole Szkó³ w
Dynowie odby³ siê konkurs recytator-
ski dla uczniów klas I - III szko³y pod-
stawowej.
G³ównym celem konkursu by³o po-

pularyzowanie polskiej poezji w�ród
dzieci.
Konkurs zosta³ przeprowadzony w

drodze dwustopniowych eliminacji:
- I etap klasowe
- II etap szkolne.
Komisja konkursowa ocenia³a pre-

zentacje wed³ug nastêpuj¹cych kryte-
riów:

Ødoboru repertuaru,
Økultury s³owa,
Øogólnego wyrazu artystycznego oraz
Ø ruchu scenicznego.
Do udzia³u zg³osi³a siê bardzo licz-

na grupa uczniów.
Do etapu szkolnego zakwalifikowa-

no 17 uczniów �. Najlepsi recytatorzy
otrzymali nagrody - �S³owniki ortogra-
ficzne�.

Nagrodzeni zostali:
KingaJuras, KamilKról,MartaTy-
mowicz - kl.I b - wych. Ewa Socha

MarekStefen,Bart³omiejChromiak

- kl. II b - wych. Alina Mazur
Magdalena Pieróg, Kamil �wist -
kl.III c � wych. El¿bieta Hadam

JakubSapa, IwonaSza³êga - kl.III b
- wych. Dorota Chudzikiewicz

SamuelaBoczar, DominikaBielec -
kl.I c - wych. Bogumi³a �wiês

Magdalena Kasprowicz, Szymon
Tworzyd³o -kl.II c - wych. Bo¿ena
Rogut

MagdalenaOwsiany,MaciejWasieñ-
czak -kl.II a - wych. AnnaKêdzier-
ska

Micha³ Szmul, Micha³Hyjek - III a -
wych.Weronika Potoczna
Zorganizowano równie¿wystawê cie-

kawych prac plastycznych tematycznie
zwi¹zanych z recytowanymiwierszami.
Czas umilili nam pozostali uczniowie
rytmicznymi piosenkami.

Organizator:
LucynaWandas

Nim kwiat przekwitnie,
Nim gwiazdeczka zleci,
S³uchaj - bo to s¹ najlepsi poeci�
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Wspó³czesna edukacja stawia sobie
bardzo trudne zadanie - jest nimwspó³-
czesny rozwój ucznia. Szansa takiego
rozwoju mo¿e byæ dana pod pewnymi
warunkami, do których nale¿¹ miêdzy
innymi: akceptacja dziecka, tworzenie
atmosfery porozumienia, swobody oraz
stosowanie takich form i metod pracy,
które aktywizowa³yby i rozwija³y posta-
wê twórcz¹.
Cz³owiek przysz³o�ci - to bowiem

cz³owiek twórczy, czyli taki, który od-
powiedzialny jest za jako�æ w³asnego
¿ycia, umiej¹cy realizowaæ zmiany,
otwarty na wspó³pracê i wspó³dzia³a-
nie, realizuj¹cy po¿¹dane spo³ecznie
warto�ci.
Jedn¹ z dróg prowadz¹cych do

kszta³towania postawy twórczej jest
taka organizacja kszta³cenia, która
opieraj¹c siê na warto�ciowej literatu-
rze bêd¹cej �ród³em prze¿yæ estetycz-
nych integruje jednocze�nie tre�ci pro-
gramowe w zakresie jêzyka polskiego,
orazwi¹¿e zagadnienia pokrewne z ró¿-
nych przedmiotów.
Literatura dajemo¿liwo�ci ca³o�cio-

wego poznania i prze¿ywania �wiata.
Dostarcza onaprze¿yæ estetycznych, któ-
re s¹ wypadkow¹ percepcji zmys³owej,
rozumienia, emocji, i wyobra�ni. Pro-
ces poznawania utworu literackiego
staje siê jego wspó³tworzeniem. Rozu-
mienie dzie³a jest jakby kreowaniem
nowego sposobu istnienia i cz³owieka.
Ma ono doprowadziæ nie tyle do odpo-
wiedzi na pytanie �co autor chcia³ po-
wiedzieæ�, lecz raczej �co nowego odkry-
³em dla siebie przez lekturê tego tek-
stu?�
Aby taka refleksja by³a mo¿liwa

odbiorcamusi posiadaæ nie tylko wra¿-

liwo�æ, ale tak¿e pewne kompetencje.
Nie wystarczy tylko umieæ s³uchaæ i
prze¿ywaæ. Trzeba wyj�æ poza dos³ow-
no�æ tekstu, próbowaæ rozszyfrowaæuta-
jone znaczenia, rozumieæ warto�ci, do-
strzegaæ strukturê, stylistykê, uporz¹d-
kowanie elementów utworu. Tylkowte-
dy mo¿liwe jest pe³ne prze¿ycie este-
tyczne, skuteczne zdziwienie i satysfak-
cja z odkrycia warto�ci.
Pojawiaj¹ siê pytania: Jak organi-

zowaæ pracê z lektur¹, by ³¹czyæ prze-
¿ywanie z kszta³ceniem kompetencji
czytelniczych? Jak przeciwdzia³aæ
uproszczonemuodbiorowi literatury?W
jaki sposób kszta³towaæ nawyk dzia³a-
nia badawczego, twórczego?
Spotkania dziecka z lektur¹

(zw³aszcza te pierwsze) musz¹ byæ cie-
kawe i atrakcyjne.
Szczególnie, je�li u�wiadomimy so-

bie, ¿e dziecko w szkole jest jakby �ska-
zane� na pewne utwory literackie.Musi
j¹ poznaæ, przeczytaæ, poniewa¿
wchodz¹w zakres programunauczania
i wcale nie zale¿¹ od w³asnych wybo-
rów. Z tym wiêksz¹ trosk¹ powinien
nauczyciel dobieraæ warto�ciow¹ i
atrakcyjn¹ lekturê, odpowiednio j¹ pre-
zentowaæ i zachêcaæ doczytania, za� w
pracy lekcyjnej prze³amywaæ,monoton-
ne sposoby pracy sprawdzaj¹ce siê naj-
czê�ciej dowyodrêbniania i rekonstruk-
cji zdarzeñ, wyodrêbniania postaci
pierwszo- i drugoplanowych, miejsca i
czasu akcji.
Sposób, w jaki mówi siê i my�li o

utworze, czego siê w nim szuka, na co
zwraca siê uwagê, kszta³tuje postawê
czytelnicz¹ ucznia ju¿ w najm³odszym
wieku i jednocze�nie nale¿y przypusz-
czaæ, ¿e takie wzory uczeñ bêdzie sto-

sowa³ w samodzielnej, przysz³ej lektu-
rze.
Je¿eli bêdziemy traktowaæ tekst

jako prosty komunikat o rzeczywisto-
�ci pozaliterackiej, nie dostrzegaj¹c
innych aspektów dzie³a, utrudni to lub
uniemo¿liwi pe³niejsze zrozumienie,
zw³aszcza tzw. trudniejszych. Chodzi tu
nie tyle o konkretn¹ wiedzê teoretycz-
no-literack¹, bo przecie¿ w klasach
m³odszych nie stanowi ona tre�ci pro-
gramowych, ale o poszerzenie obserwa-
cji, skierowanie uwagi dzieci poza strefê
tematu i szukanie tre�ci poznawczych.
W pracy z tekstem literackim nale-

¿y uwzglêdniæ jego niepowtarzalno�æ,
dostrzec jego artystyczn¹ dominantê.
W utworach literackich nie tylko

zdarzenia s¹ istotne, ale równie¿ spo-
sób ich u³o¿enia, kompozycja Istotne
jest te¿, kto opowiada i w jaki sposób,
kiedy opowiada narrator, a kiedy przy-
tacza wypowiedzi bohaterów itp.
Takie spojrzenie na lekturê u³atwia

pe³niejsze odkrycie jej warto�ci.
Praca z lektur¹ daje szansê inte-

gracji tre�ci przedmiotowychwychowa-
nia i nauczania zarówno w zakresie jê-
zyka polskiego, jak te¿ tre�ci miêdzy-
przedmiotowych.
Lektura daje te¿ mo¿liwo�æ wi¹za-

nia tre�ci programowych z takich przed-
miotów jak: przyroda, plastyka, histo-
ria, technika, muzyka.
Integracja tre�ci pozwala na kszta³-

towanie w umys³ach dzieci scalonego
obrazu �wiata, rozumienia procesów i
zjawiskwnimzachodz¹cych.Wramach
jêzykapolskiego podczas pracy z lektur¹
integrowane s¹ ró¿norodne æwiczeniaw
mówieniu, czytaniu i pisaniu oraz æwi-
czenia gramatyczno-ortograficzne, s³ow-
nikowo-frazeologiczne i syntaktyczne.
Stosowanie ró¿norodnych metod i

form pracy z lektur¹ przyczynia siê do
lepszego rozumienia dzie³a i daje szansê
pe³nych prze¿yæ estetycznych.

LucynaWandas

Chrystus na krzy¿u

W Dynowskiej �wi¹tyni wielka cisza...
Chrystus na krzy¿u wisi
I milczy...
Ale On widzi i wszystko s³yszy;
W duszy majestat ma cierpienia,
W dal - za mg³¹ � smutne patrz¹ Jego oczy.

Dusz ostatnim wznios³a siê tchnieniem
I krwi¹ serdecznie broczy...
Pragnienie pali go straszliwie,
Rozpiête bol¹ Go ramiona,
Ale On ca³y wisi w ranach ¿ywy...

Patrz cz³owiecze i krew Mu ju¿ krzepnie,
On kona...!

Ostatnim drga ju¿ dreszczem,
Ostatnie �wiszcz¹ Mu oddechy...
�Chryste � nim skonasz,
Powiedz jeszcze, ¿e wszystkie
Przebaczysz nam grzechy.
Powiedz � zanim st¹d wyruszymy w drogê,
¯e�my z Tob¹ pojednani;
G³êboko niech zapadnie w nasz¹ duszê
To z Tob¹ spotkanie�

Jadwiga Sikorowicz
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Wróci³emwcze�niej z pracy. W domu
nie by³o jeszcze nikogo. Szybko nasta-
wi³em jak¹� tam zupê na gaz, tak ¿eby
moja najukochañsza z ¿ona mia³a cie-
p³y obiad jak wróci z pracy. Ja siad³em
na kanapie, i chc¹c zapomnieæ o pracy, o
tym wszystkim, co denerwuje i o wrzo-
dy przyprawia, zanurzy³em nos w gaze-
tê. Przewertowa³em szybko co krótsze
artyku³y i zatrzyma³em siê na jednym
z najd³u¿szych. Zacz¹³em go czytaæ a
w³a�ciwie �ledziæ jedynie oczyma i w ten
sposób jako� odpoczywaæ. Nied³ugo jed-
nak. Us³ysza³em trza�niêcie drzwi.

Wróci³a moja córka. Widzia³em, ¿e
by³a zdenerwowana, ale nie odzywa³em
siê. Wiedzia³em, ¿e zaraz przyjdzie do
mnie i mi to wszystko opowie.

�Nienawidzê go. Ca³ej szko³y. Ten
bêcwa³ nie powinien nawet szympan-
sów uczyæ.�

�Dlaczego?� zapyta³em nie odrywa-
j¹c wzroku od gazety.

�Wstawi³ mi i Frostowi ga³y. Za to,
¿e mu przeszkadza³y�my.Wiem, nie po-
winny�my, ale to nie fair. Przecie¿...�
S³ysza³em, jak jej g³os dr¿a³, jakby
zaraz mia³a wybuchn¹æ p³aczem. Ale
powstrzyma³a siê.

Ja tymczasem spokojnie wsta³em
i ubra³em kurtkê, wzi¹³em kij basebal-
lowy z szafy syna i spokojnie schowa-
³em go pod ubranie, tak, ¿eby go nikt
nie widzia³. Wolnym krokiem dotar³em
do mieszkania, gdzie mieszka³ ów na-
uczyciel. Zapuka³em, otworzy³a chyba
jego ¿ona. A potem widzia³em tylko tê
smu¿kê krwi, która p³ynê³a z roztrza-

skanej jego g³owy.
�Tato, czy tymnie w ogóle s³uchasz?�

zapyta³ Kong. Tak nazywam moj¹ cór-
kê. Nie wiem dlaczego, ale Gi uwielbia
ten film o King Kongu z trzydziestego
którego� tam roku.
�Przepraszam, zamy�li³em siê� od-

par³em.
�W³a�nie widzia³am� doda³a, tak

jakby wbijaj¹c szpilkê pod paznokieæ.
�Tato, co mam zrobiæ?�
Popatrzy³em na ni¹. Chcia³bymmóc

jej pomóc. I�æ i wyt³umaczyæ temu na-
uczycielowi, ¿e siê myli³, ¿e nie powi-
nien dawaæ jej takiej oceny. Przecie¿
moja córka... Znalaz³bym jaki� argu-
ment, ¿eby go przekonaæ. Si³a argumen-
tów nawet...
Przytuli³em j¹. �Dasz sobie radê. Ty

wiesz, co masz zrobiæ. Nie mogê zdecy-
dowaæ za ciebie.�
�A gdyby� by³ na moim miejscu?�

próbowa³a jeszcze przekonaæ mnie.
�Pewnie przyszed³bym do mojego

taty, a on powiedzia³by mi, ¿e nie mo¿e
za mnie zdecydowaæ.� U�miechn¹³em
siê. Moja córka te¿.
�Dziêkujê.�
�Nie ma za co� odpowiedzia³em.
Tysi¹c mam, i tatusiów, co dzieñ ra-

tuj¹ swoje pociechy, od ognia, od bólu,
od z³ej oceny. Co dzieñ, co chwilê, w ka¿-
dym momencie czuwaj¹, by nie popa-
rzy³o siê zapa³kami, nie przewróci³o na
chodniku i rozbi³o kolana. A jak przy-
trafi siê jaki� wypadek, to murem staj¹
za pociechami, za dzieæmi swoimi, i za-
bijaj¹ nauczycieli, pierwsze mi³o�ci, nie-

równo�ci chodnika, zarz¹dców parku,
którzy nie pozamiatali trawy, ksiêdza,
który ka¿e uczyæ siê pacierza na pamiêæ,
sprzedawcê, który poda³ pociesze piwo,
reklamê, która do tego dziecko namó-
wi³a, telewizjê, rz¹d, naród, spo³eczeñ-
stwo, �wiat, cywilizacjê... I w otulinê
dziecko zawijaj¹, w wachlarz ochronny,
obronny, tak aby nie p³aka³o, ¿eby
wszystko mia³o, ¿eby nigdy nie p³aka-
³o...
Tylko, ¿e doros³o�æ nie chroni od ³ez.

W doros³o�ci nie ma taryfy ulgowej. W
doros³o�ci nie bêdzie ju¿ mamy, która
wyzwie pani¹ od niewiadomo jakich, za
to, ¿e �mia³a zwróciæ uwagê jej dziecku.
Argumenty taty nie przywróc¹ straco-
nej szansy. Nic dwa razy siê nie zdarzy.
Skoñczy³em �ledziæ artyku³. W³¹czy-

³em telewizor. Akurat nadawali jaki�
program o dzikich zwierzêtach. Zmêcze-
nie ca³ego dnia powoli przezwyciê¿a³o
mnie. Przymkn¹³em oczy. Do moich
uszu jakby gdzie� tam z daleka docho-
dzi³ tylko g³os narratora.
�Kontakt ludzi z tymim³odymi zwie-

rzêtami jest ograniczony do minimum.
Ogród jest tylko pierwszym etapem ich
¿ycia, etapem uporz¹dkowanym, gdzie
opiekunowie dostarczaj¹ im po¿ywienie
i zapewniaj¹ bezpieczeñstwo. Ale opie-
ka, mimo ¿e niezbêdna, bardzo szybko
zostaje ograniczona do zaledwie kilku
niezbêdnych kontaktów. Zwierzêta bo-
wiem, przyzwyczajone do obecno�ci cz³o-
wieka obok siebie, na wolno�ci, w d¿un-
gli, nie poradzi³yby sobie i zapewne,
pad³yby ³upem jakiego� drapie¿nika.�
U�miechn¹³em siê do siebie. Moje

dzieci wiedz¹ jak ¿yæ w d¿ungli tego
�wiata.

plusqua@vp.pl

Co to jest mi³o�æ
Co to jest mi³o�æ
Nie wiem
Ale to mi³e
¯e chcê go mieæ
Dla siebie
Na nie wiem
Ile
Gdzie mieszka mi³o�æ
Nie wiem
Mo¿e w u�miechu
Czasem j¹ s³ychaæ
W �piewie
A czasem
W echu
Co to jest mi³o�æ
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chce ciê miêæ
Przy sobie
I nie wiem
Czemu

W tym przypadku, na pytanie �Co
to jest mi³o�æ?� odpowied� jest jedna �
malutki Kacperek!

19 stycznia 2006 r. przyszed³ na �wiat Kacper Eryk Kocy³o.
Nie wiadomo sk¹d przywêdrowa³. Nic nie mówi, tylko s³odko siê u�miecha i

patrzy zdziwiony na obcy �wiat.
Szczê�liwym rodzicom Kacpra � Pañstwu Marzenie i Tadeuszowi Kocy³om

sk³adamy serdeczne gratulacje i dedykujemy wiersz Jonasza Kofty.

DYNÓW RO�NIE W SI£Ê
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BabiaGóra skry³a swoje zachmu-
rzone oblicze, nie chcia³a patrzeæ
na nasze zmagania. Owiewane

wiatrem cia³a i plecaki wywie�li�my na
pocz¹tek stoku narciarskiego i zamiast
zjechaæ w dó³ zag³êbili�my siê w las,
ruszyli�my zdobywaæ PasmoPolicy. Po-
woli, krok po kroku wêdrowali�my za-
lesionymi stokami. Im g³êbiej w las tym
bli¿ej i dalej. Bli¿ej do schroniska,
wcze�niej na szczyt, dalej od naszego
pojazdu i ludzkich osiedli. Las obser-
wowa³ nasze twarze, wiatr och³adza³
rozpalone emocjami policzki. �nieg nie
pozwala³ na wiele, utrudnia³ kroki, za-
kazywa³ odchodziæ od grupy. Je�li kolo-
rowa plama oderwa³a siê to tylko na

Drzewawystawa³y z zasp, ichwierz-
cho³kami operowa³ wiatr próbuj¹c str¹-
ciæ ciekawie wygl¹daj¹ce ozdoby z lodu
i �niegu. Te s³absze wystawia³y swoje
koñczyny przestrzegaj¹c przed nie-
uwag¹, nieostro¿no�ci¹. Miêdzy nimi
sta³ samotny krzy¿mówi¹cy o tym, cze-

go przyroda by³a �wiadkiem. To tutaj z
wrogiem zmagali siê partyzanci, to tu
na stokach rozbi³ siê samolot. Krótki
postój pe³en zadumy, kilka chwil na
z³apanie oddechu i w drogê.
Las jak ¿o³nierze otacza³ nas id¹-

cych na zawody, walcz¹cych z samym
sob¹ oraz z
u t rudn i a j ¹ c ¹
nam drogê przy-
rod¹. �nieg po
pas to by³a pest-
ka, gorzej jak siê
zapad³o g³êbiej.
Gdy ukaza³a

siê nam kolejny
raz Babia Góra
jej oblicze o�wie-
tlone by³o deli-
katnie zachodz¹-
cym s³oñcem. Ju¿
tylko s³ychaæ by³o
ostre po�wisty-

wania wiatru a zmro¿ony �nieg odbija³
siê od czarno bia³ych drzew i naszych
kolorowych ubrañ. Nasze plecaki sta-
wa³y siê coraz ciê¿sze. Nasze rozmowy
cich³y. Bardziej potrzebne by³y wyci¹-
gniête d³onie pomagaj¹cewygrzebaæ siê
ze �nie¿nej pu³apki.
Mozolne, powolne schodzenie slalo-

memprzez las, liczenie przed³u¿aj¹cych
siê sekund, minut oraz godzin. Có¿, ¿e
na tablicy czyja� rêka pisa³a o godzi-
nie, my wêdrowali�my ten odcinek kil-
ka godzin. Mrok pog³êbia³ nasze zmê-
czenie, zakrywa³ to, co widoczne.

Drzewa na noc okrywa³y siê ko³dr¹,
nasze oczy usilnie poszukiwa³y przed
sob¹ �wiate³ za� my�li ulatywa³y ku
schronisku, które ukry³o swe �wiat³a.

moment, szybko zosta³a przywo³ywa-
na do porz¹dku. Przyjemnie by³o kro-
czyæ w grupie, odciski stóp umieszczaæ
w wydeptanych �ladach. Trudniej by³o
kroczyæ na pocz¹tku grupy, zanurzaæ siê
w bia³ych otch³aniach.Wyj�cie, wyczo³-
ganie siê z zapadliska wymaga³o nie-
samowitego wysi³ku a gdy nogi wpl¹-
ta³y siê w drzewo ukryte w zwa³ach
�niegu problem by³ jeszcze trudniejszy
do rozwi¹zania. Wiatr w zmowie ze
�niegiem ukrywa³ wskazówki na drze-
wach a my nie zawsze wybierali�my
w³a�ciw¹ drogê. Czêsto tamgdzie przej-
�cie wygl¹da³o na ³atwiejsze by³o zu-
pe³nie inaczej.
Jeszcze rado�ni, choæ ju¿ trochê

os³abieni zdobyli�my górne partie Pa-
sma.

(ci¹g dalszy na str. 24)
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(ci¹g dalszy ze str. 23)

Rozgrzewani my�l¹ o gor¹cej atmosfe-
rze krok po kroku walczyli�my z na-
szym zmêczeniem.
Cudownie by³o zobaczyæ wy³aniaj¹-

ce siê ze zmroku, przycupniête pod la-
sem�wiat³a schroniska. Jego o�wietlone
oczy zdawa³y pytaæ, �dlaczego tak pó�-
no?�. Nogi mimo zmêczenia przy�pie-
szy³y.

Taniec i �piew przy gitarowychme-
lodiach rozbrzmiewa³ jeszcze d³ugo w
nocy. W cieple kominka i przyjaznych
rozmów prze¿ywali�my nasze upadki,
plany i marzenia. Dziêki za to, ¿e je-
ste�cie. Przyjaciele i Góry. Góry i Przy-
jaciele.

Tekst i zdjêcia
PiotrPyrcz
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- jedna z czterech podstawowych pór roku w przyro-
dzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charaktery-
zuje siê umiarkowanymi temperaturami powietrza z
rosn¹c¹ �redni¹ dobow¹, oraz umiarkowan¹ ilo�ci¹
opadu atmosferycznego. �wiat ro�lin i zwierz¹t prze-
chodzi okres budzenia siê do ¿ycia, a nastêpnie roz-
poczyna siê pierwsza faza okresu rozmna¿ania, czyli
dobieranie partnerów i zap³odnienie u zwierz¹t, a u
ro�lin kwitnienie i zawi¹zywanie zal¹¿ków.
Wiosna astronomiczna rozpoczyna siêwmomencie

równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia
letniego, co w przybli¿eniu oznacza na pó³kuli pó³noc-

nej okres pomiêdzy 21 marca a 22 czerwca (czasami
daty te wypadaj¹ dzieñ wcze�niej lub dzieñ pó�niej, a
w roku przestêpnym mog¹ byæ dodatkowo cofniête o
jeden dzieñ). Podczas wiosny astronomicznej dzienna
poradnia jest d³u¿sza odporynocnej, a ponadto zka¿d¹
kolejn¹ dob¹ dnia przybywa, a nocy ubywa.
Za wiosnê klimatyczn¹ przyjmuje siê okres roku,

w którym �rednie dobowe temperatury powietrza wa-
haj¹ siê pomiêdzy 5 a 15OC. Zasadniczo wiosnê po-
przedza zima, jednak pomiêdzy tymi okresami znaj-
duje siê klimatyczny etap przej�ciowy - przedwio�nie.
Dla pó³kuli po³udniowej wszystkie opisane daty i

zjawiska s¹ przesuniête o pó³ roku. Za miesi¹ce wio-
senne na pó³kuli pó³nocnej uznaje siê marzec, kwie-
cieñ i maj, a na po³udniowej wrzesieñ, pa�dziernik i
listopad.

Wiosenna ModaWiosenna ModaWiosenna ModaWiosenna ModaWiosenna Moda

WIOSNAWIOSNAWIOSNAWIOSNAWIOSNA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czujeciewpowietrzuwiosnê...?Ciep³epromyki s³oñca
muskaj¹ce skórê i rze�kie powietrze pachn¹ce ziemi¹...?
Mamy w koñcu d³ugo oczekiwan¹ wiosnê! I znów budzi
siê w nas chêæ zmian. Rozkwitnijmy wiêc na nowo.
Ju¿ powoli nadchodzi pora na wiosenno - letnie

pomys³y. Przede wszystkim obowi¹zuj¹ teraz te fa-
sony, które podkre�laj¹ kobiece kszta³ty. Po geome-
trycznych, plastikowych inspiracjach latami 60. i po
jak¿e kiczowatych powtórkach z lat 80., projektanci
stwierdzaj¹ zgodnie - pora na renesans kobieco�ci.

Barwy wiosny
Wiosn¹ i latem u wielu z nas zwiêksza siê popyt na

kolory. Najmodniejsze tym razem s¹ napawaj¹ce opty-
mizmem zielenie. Oprócz tego ró¿owy, pomarañczowy i
¿ó³ty. Ka¿dy mo¿e dopasowaæ do siebie odpowiedni od-
cieñ od pastelowych poprzez zwyczajne, do tych napraw-
dê soczystych - wrêcz ra¿¹cych w oczy. Kolor modny bê-
dzie zarówno we fragmencie jako akcent, jak i na ca³ej
sylwetce w zdecydowanie nieskromnej wersji.

Naturalnie
Jest te¿ dobra wiadomo�æ dla tych, którzy nie

znosz¹ mocnych kolorów. Równie popularne i modne
s¹ pastele. Wszystkie odcienie ró¿u i br¹zów, pudro-
we lila, przygaszone szaro�ci, wyblak³e b³êkity i miê-
ty. Chodzi przede wszystkim o bycie neutralnym w
naturalny sposób. Idea³em bêdzie kolor cielisty, do-
pasowany indywidualnie.

Sukienka jak koszula nocna
To zapewne propozycja dla kobiet romantycznych,

bardzo odwa¿nych. Wiosenna moda wyci¹ga na �wia-
t³o dzienne to, co zazwyczaj schowane. Im bardziej
sukienka czy bluzka przypomina dessous, tym mod-
niej. Wszystkie falbanki, koronki, wst¹¿ki zawsze na

subtelnych tkaninach i obowi¹zkowo w po�cielowych
kolorach.

Powrót lat 50.
Wydawa³oby siê, ¿e dawno ju¿ ka¿dy z nas zapo-

mnia³ o stylu z lat 50., a tu jaka niespodzianka �
okres ten okaza³ siê ponadczasowy. Projektanci bar-
dzo chêtnie korzystali z archiwalnych pomys³ów. Bar-
dzo szerokie spódnice do kolan, spodnie rybaczki, s³od-
kie sweterki przewi¹zane paskiem, apaszki i nawet
sukienki - podomki w groszki lub w drobne kwiatki.
Charakterystyczne dla tego stylu s¹ pantofle z za-
okr¹glonymi przodami, wyra�nie zaznaczona talia i
rêkawy trzy czwarte.

Po³ysk
Modny od kilku sezonów projektantom jeszcze siê

nie znudzi³. Najwiêkszym powodzeniem cieszy siê
satyna przystosowana do noszenia na co dzieñ oraz
wszystkie inne tkaniny udaj¹ce b³ysk srebra lub z³o-
ta. Opcjê b³yszczenia od stóp do g³ów wybieraj¹ za-
zwyczaj gwiazdy ekranu. Nam zwyk³ym �miertelni-
kom polecam jedynie b³ysk i po³ysk jako dodatek.
Tak bêdzie rozs¹dnie i modnie.

Wzory
Modne bêd¹ rozmazane abstrakcje, drukowane

napisy, kolorowe plamy niczym kleksy i oczywi�cie
kwiaty. W wydaniu retro jak ze starych zas³on, a w
wersji wspó³czesnej jako graffiti. Mo¿na te¿ za³o¿yæ
bluzkê z nadrukami z Hawajów oraz w marynarskie
paski. Bardzo modne jest te¿ zestawienie wzorów o
ró¿nym natê¿eniu np. du¿e kwiaty z drobn¹ ³¹czk¹.
Dzisiejsza moda to nie tylko piêkno, ale i wygoda.

Pamiêtajcie o tym, odnawiaj¹c wiosenno-letni¹ ko-
lekcjê w szafach.

Adwent jest jak wiosna w przyrodzie. Kiedy wszystko siê odra-
dza, jest �wie¿e i piêkne. Matka Teresa z Kalkuty

���
Gdzie kwitnie kwiat - musi byæ wiosna, a gdzie jest wiosna -
wszystko wkrótce rozkwitnie. Friedrich Rückert

Fantazja to wieczna wiosna. Friedrich Schiller
���

Bogaty - to nie ten, kto ma du¿o pieniêdzy, lecz ten, kto mo¿e
sobie pozwoliæ na ¿ycie w�ród uroków, jakie roztacza wczesna
wiosna. Antoni Czechow

���
Któ¿ nam powróci te lata stracone bez wiosennego w wio�nie
¿ycia nieba. Kazimierz Przerwa-Tetmajer
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Zio³a na wiosnêZio³a na wiosnêZio³a na wiosnêZio³a na wiosnêZio³a na wiosnê
Generalne porz¹dki zacznij od... siebie!
Aby tryskaæ energi¹ wraz z pierwszymi, wiosen-

nymi promieniami s³oñca siêgnij po sprawdzone, �bab-
cine� sposoby, które czy to na wiosenn¹ dietê, natu-
ralny �lifting� mia³y jedn¹ receptê: zio³a.
Zio³a rodzime, zbierane na ³¹kach jak i te sprowa-

dzane zdalekichkrajówdopo³owywiekuXIXby³y spraw-
dzonym lekarstwem niemal na wszystko. Leki, ró¿nego
rodzaju preparaty przygotowywano z wyci¹gów zio³o-
wych na winie, piwie lub wodzie, ok³ady zio³owe, k¹pie-
le. Dodawano zio³a do sa³atek, surówek, sosów miê-
snych. Wierzono, ¿e dziêki nim na wiosnê tak jak budzi
siê przyroda do ¿ycia, budzi siê nasze cia³o.

Biologiczna odnowa �od �rodka�
Zimowa kuchnia najczê�ciej jest ciê¿ka, monoton-

na i pozbawiona �wie¿ych, dojrza³ych warzyw i owo-
ców. Nasz organizm jest przez to s³aby i senny, co
wprawia nas najczê�ciej w niezbyt radosne samopo-
czucie. Warto to zmieniæ i cieszyæ siê ¿yciem. Najpierw
musimy jednak rozruszaæ nasz system trawienny i
pobudziæ kr¹¿enie krwi. Bezcennew codziennym ¿ywie-
niu okazuj¹ siê ró¿nego rodzaju herbatki zio³owe oraz
codzienne posi³ki z zio³ami i przyprawami. Zawarte w
nich alkaloidy, (najwiêcej jest ich w PAPRYCE i PIE-
PRZU CZARNYM) pobudzaj¹ zakoñczenia nerwowe
b³ony �luzowej w przewodzie pokarmowym, przez co
wzmaga wydzielanie soku ¿o³¹dkowego, a tym samym
³aknienie. Obecne w papryce alkaloidy przyspieszaj¹
syntezê enzymów trawiennych oraz wzmagaj¹ kr¹¿e-
nie krwi. Równie¿: TYMIANEK, ESTRAGON, CZ¥-
BER, CYNAMON, LI�Æ LAUROWY, ANY¯, GO�DZI-
KI, które zawieraj¹ zwi¹zki bakteriobójcze, pobudzaj¹
uk³ad trawienny i wzmagaj¹ apetyt.
Zio³a zawieraj¹ wszystko, co potrzebne jest orga-

nizmowi, do wiosennego przebudzenia. JA£OWIEC,
BAZYLIAi ROZMARYN zawieraj¹ flawonoidy, zwi¹z-
ki, które korzystnie wp³ywaj¹ na pracê serca, wzmac-
niaj¹ naczyñka krwiono�ne, hamuj¹ wzrost choleste-
rolu w organizmie i rozrost tkanek nowotworowych.
Niektóre z przypraw mo¿na stosowaæ jako �rodek
wzmacniaj¹cy organizm. Takie zastosowanie ma w
kuchni azjatyckiej KURKUMA.W kuchni europejskiej
kurkumê najchêtniej dodaje siê do sosów. Podobne
dzia³anie ma kminek i ja³owiec. Pewien grecki le-
karz z I wieku zaleca³ anemicznym dziewczêtom za-
¿ywanie olejku eterycznego pozyskiwanego z KMIN-
KU, jako �rodka wzmacniaj¹cego. Tak¿e owoce JA-
£OWCA znakomicie dzia³aj¹ na uk³ad kr¹¿enia i
przywracaj¹ wigor osobom starszym, oraz osobom
zmêczonym i przepracowanym. Ja³owiec ma silne
dzia³anie bakteriobójcze. Ja³owcem mo¿emy przypra-

wiaæ ró¿nego rodzaju miêsa, ale równie¿, likiery, gorz-
kie wódki i szwedzkie piwo.
Krótkie zimowe dni, ma³o �wiat³a w naszych do-

mach, biurach z pewno�ci¹ niekorzystnie wp³ywa na
nasz wzrok. Z pomoc¹ przychodzi nam przyprawa
korzenna IMBIR, która nie tylko poprawia kr¹¿enie
krwi, ale równie¿ w³a�nie wzrok. Egzotyczny SZA-
FRAN zawiera witaminê B , która obni¿a poziom
cholesterolu w organizmie, wp³ywa na zwiêkszenie
odporno�ci organizmu, poprawiaj¹c pamiêæ.
Stosowanie zió³ i przypraw w codziennych posi³-

kach sprawi, ¿e po zimowym �nie nasz organizm znów
zacznie byæ pe³en energii i wigoru.

Alternatywne �spa�
Zio³a mog¹ mieæ zastosowanie nie tylko w kuchni.

Z ich pomoc¹ mo¿na z powodzeniem przygotowaæ zio-
³ow¹ k¹piel, oczyszczaj¹c¹ �parówkê�. W ten sposób
wykorzystujemy najró¿niejsze w³a�ciwo�ci zió³, któ-
re odpowiednio wysuszone zachowuj¹ swoje natural-
ne olejki eteryczne i w³a�ciwo�ci. W³a�ciwie przecho-
wywane s¹ równie doskona³e i zdrowe, jak �wie¿e.
K¹piel zio³owa powinna trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 10 min.
Temperatura wody powinna byæ zbli¿ona do tempe-
ratury cia³a. Naj³atwiej jest przygotowaæ k¹piel zio-
³ow¹ zawieszaj¹c na kranie 3-4 woreczki np. zszyte z
gazy. Doskonale do tego celu nadaje siê ROZMARYN.
Nape³niony rozmarynem woreczek zawieszamy na
kranie z gor¹c¹ wod¹. Pêtla powinna byæ na tyle d³u-
ga, aby woreczek móg³ byæ zanurzony w wodzie, co
pozwoli w pe³ni wykorzystaæ jego zawarto�æ. Dla uzy-
skania k¹pieli oczyszczaj¹cej mo¿na do zio³a dosy-
paæ trochê p³atków owsianych. Pod koniec k¹pieli t¹
torebk¹ pocieramy ca³e cia³o. Torebki z zio³ami mog¹
byæ u¿ywane wielokrotnie. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
aby je dok³adnie osuszyæ po ka¿dej k¹pieli, a wyrzu-
ciæ dopiero po utracie zapachu. Terapeutyczne i inha-
lacyjne w³a�ciwo�ci rozmarynu mo¿na równie¿ wyko-
rzystaæ dodaj¹c do k¹pieli jego gotowy napar.
Niezwyk³e zastosowanie wraz z zio³ami w k¹pieli

ma OCET WINNY. Dziêki niemu k¹piel ³agodzi swê-
dzenie skóry, wp³ywa korzystnie na bol¹ce miê�nie i
zmiêkcza skórê. Miksturê przygotowujemy w nastê-
puj¹cy sposób: butelkê octu winnego powoli zagoto-
wujemy z gar�ci¹ �wie¿ych zió³ do k¹pieli i pozosta-
wiony na noc. Nastêpnie odcedzamy i przechowuje-
my gotowy p³yn w butelce. Dodajemy go do k¹pieli.

Aromatyczna mgie³ka
£atwym i niedrogim, ale gruntownym sposobem

na oczyszczenie skóry z zimowych zasz³o�ci jest tzw.
�parówka�. Wysoka temperatura powoduje pocenie siê,
które u³atwia eliminacjê toksyn i pobudza kr¹¿enie.
Para zmiêkcza skórê i otwiera pory, co z kolei umo¿-
liwia wch³anianie dobroczynnych sk³adników zió³.
U�mierzaj¹ce i ³agodnie oczyszczaj¹ce dzia³anie

ma kuracja z TYMIANKU. Przy normalnej cerze

Kwiaty wiosenne nieznaj¹ce nigdy o niczym pamiêci, po to
tylko potrzebne, ¿eby wiekuiste na nic nikomu piêkno kszta³to-
waæ. Stefan ¯eromski

���
Najpiêkniejsz¹ wiosn¹ jest dobroæ serca. Nikolaus Lenau

Popatrz jak nam wiosna ubiera przyrodê i rozbiera panny, a
zw³aszcza te m³ode. Lech Konopiñski

���

Sztuka jest wieczn¹ wiosn¹. Sztuka jest ciep³ym wiatrem, od
którego �niegi topniej¹. Konstanty Ildefons Ga³czyñski

���
Tak jak wierzysz, ¿e nadejdzie wiosna, tak wierz równie¿, ¿e po
dniach smutnych nadchodz¹ dni radosne. Joseph Fohat
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mo¿na korzystaæ z parówki raz w tygodniu, przy t³u-
stej 2-3 razy na tydzieñ, natomiast przy suchej raz
na dwa tygodnie. Nie nale¿y stosowaæ �parówek� przy
rozszerzonych naczyñkach, powa¿nych k³opotach ze
skór¹, dolegliwo�ciach uk³adu oddechowego oraz cho-
robach serca.
Na przygotowanie parówki potrzeba dwie gar�cie

�wie¿ych zió³ lub trzy ³y¿ki suszonych zalanych 6
szklankami gotuj¹cej wody. Kuracja powinna trwaæ
10-15 min, pó�niej sp³ukujemy twarz letni¹ wod¹, a
kilka minut pó�niej zimn¹. Rozcieñczony ocet zio³o-
wy wklepany za pomoc¹ wacika pomo¿e zamkn¹æ pory.
Nale¿y unikaæ gwa³townych zmian temperatury.
Po parówce mo¿na na twarz na³o¿yæ zio³ow¹ ma-

seczkê. W tym przypadku dokona³y mo¿e siê okazaæ
dodatek ja³owca. Jego owoce najlepiej nadaj¹ siê do
cery normalnej.

Zmêczone stopy
Po ciep³ym i zimowym obuwiu wiosenna kuracja

rewitalizuj¹ca powinna obj¹æ tak¿e stopy. Tradycyj-
ne k¹piele zio³owe s¹ najbardziej leczniczym zabie-
giem. Dla od�wie¿enia zmêczonych stóp mo¿na wy-
braæ: LI�Æ LAUROWY, MAJERANEK, lub TYMIA-
NEK b¹d� SZ£WIÊ. Aby uzyskaæ k¹piel rozgrzewa-
j¹c¹ mo¿na dodaæ do wody 1 ³y¿kê GORCZYCY, swê-

Ka¿da zmiana wymaga wysi³ku.
Podejmuj¹c decyzjê o odchudzaniu bardziej, czy

mniej �wiadomie godzimy siê na pewien wysi³ek.
Wiemy, ¿e czeka nas wiele wyrzeczeñ; byæ mo¿e

gimnastyka, prawdopodobnie zwiêkszenie kontroli
tego, co, ile i kiedy jemy. Maj¹c w³asne do�wiadcze-
nia w odchudzaniu lub czytaj¹c o tym, ¿e odchudza-
nie to ciê¿ka praca d³ugo zbieramy siê z realizacj¹
noworocznych postanowieñ. Prawdopodobnie na li�cie
tego, co mia³y�my zrobiæ od pocz¹tku 2006 roku zna-
laz³a siê te¿ wzmianka o odchudzaniu.
Ale jak tu zacz¹æ siê odchudzaæ, kiedy jeszcze ze

�wi¹t zosta³o tyle smako³yków?
Jest taki króciutki �zryw�, aby odchudziæ siê przed

Sylwestrem. Niestety czas �wi¹teczny nam wówczas
nie sprzyja. Tradycja wymaga kosztowania ciast, ra-
czenia siê specjalnymi potrawami. Na ogó³ miêdzy
�wiêtami Bo¿ego Narodzenia a Nowym Rokiem da-
jemy za wygran¹.
Zaczniemy siê odchudzaæ zaraz po Nowym Roku.
Mijaj¹ pierwsze dni stycznia. Za oknem zimno,

szaro. Ani to czas na spacer, ani na odmawianie
sobie drobnych przyjemno�ci. Ot, choæby jedna ma³a
czekoladka! Oczywi�cie pamiêtamy o postanowie-

Dlaczego zaczynamy odchudzaæ siê wiosn¹?Dlaczego zaczynamy odchudzaæ siê wiosn¹?Dlaczego zaczynamy odchudzaæ siê wiosn¹?Dlaczego zaczynamy odchudzaæ siê wiosn¹?Dlaczego zaczynamy odchudzaæ siê wiosn¹?
niu noworocznym i �od jutra� zaczniemy siê odchu-
dzaæ.
Zanim siê obejrzymy, kto� mówi o t³ustym

czwartku. Tradycja (!) ka¿e nam zje�æ p¹czka. Przed
ostatkami na rozpoczêcie odchudzania nie ma szans.
Udaje nam siê czasem �wystartowaæ� w czasie po-
stu. Wiêkszo�æ z nas liczy na sprzyjaj¹ce okoliczno-
�ci w³a�nie w tym czasie. Ale jak tu nie wpa�æ na
kawê i ploteczki? Do tego mo¿e jedno ma³e ciastecz-
ko? Przecie¿ za oknem nadal jest szaruga, a brak
s³oñca sprzyja ma³ym i wiêkszym smuteczkom. Do-
brze wiemy, co najlepiej �leczy� nasze dusze - s³od-
kie okruszki...
I znów zanim siê obejrzymy ju¿ trzeba robiæ ma-

zurki, makowce i ten czas absolutnie nie nadaje siê
na pocz¹tek odchudzania.
W koñcu robi siê troszkê cieplej. Przyroda budzi

siê do ¿ycia. Jest wiêcej �wiat³a. D³u¿szy dzieñ sprzyja
spacerom. Jest to te¿ czas na �remanent� w gardero-
bie.
Zrzucamy kilka warstw swetrów i... Okazuje siê,

¿e nasza ulubiona, wiosenna spódnica jest ciut za
ciasna. Szukaj¹c cieñszej bluzki, która dopnie siê bez
stresu, przypadkiem odnajdujemy zapomnian¹ kar-
teczkê z noworocznymi postanowieniami.
Mia³y�my odchudzaæ siê od pocz¹tku roku.
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dzenie stóp u�mierzy dodanie do k¹pieli czterech ³y¿ek
OCTU WINNEGO.

Piêkne w³osy
Do pielêgnacji w³osów najbardziej nadaj¹ siê wy-

wary z ROZMARYNU, £OPIANU, RUMIANKU,
POKRZYWY, BZU. Zio³a maj¹ tonizuj¹ce dzia³anie
dla w³osów (nadaj¹ elastyczno�æ i po³ysk), ³agodz¹
podra¿nienia skóry. Do rozja�nienia w³osów najbar-
dziej popularne s¹ napary z rumianku. Do przyciem-
nienia � sza³wia i rozmaryn. Aby w³osy nabra³y ru-
dego odcienia mo¿na przygotowaæ wywar z szafranu.

Od�wie¿enie ust
Z odrobin¹ ROZMARYNU, MIÊTY i ANY¯KU

mo¿emy przygotowaæ miêtowo-rozmarynowy p³yn do
p³ukania ust. Do dwóch i pó³ szklanek zagotowanej
mineralnej wody dodajemy 1 ³y¿eczkê �wie¿ych li�ci
miêty, 1 ³y¿eczkê rozmarynu i 1 ³y¿eczkê any¿ku. Po
20 min parzenia zió³, ostygniêciu i odcedzeniu p³yn
jest gotowy.
Pozabiegachpielêgnacyjnych,mo¿na ju¿ tylko

usi¹�æ wygodnie w fotelu i z naparem z kwiatów
LAWENDYzROZMARYNEM,który ³agodzi sko³a-
tanenerwy, po ró¿nego rodzajudepresjach i zimo-
wej melancholii i czekaæ na upragnione efekty.

Taki ju¿ los ludzkich rodów, jak losy nietrwa³ych li�ci. Jedne
na ziemiê wiatr zrzuca li�cie, a inne wydaje rozkwitaj¹cy las,
kiedy zbli¿a siê pora wiosenna. Homer

���
Wiosna jest rozpuszczaniem zimy. Ludwik Jerzy Kern

���
¯ycie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu
burze przerywaj¹ jego bieg, ale wiosna, lato, jesieñ, zima nastê-
puj¹ po sobie jak urodzenie, ¿ycie, �mieræ. Tyle, ¿e przyroda
zmartwychwstaje - my nie. Zofia Kucówna

���
Wiosna ubiera drzewa, szkoda, ¿e nas nie przyodziewa.

Gicgier Tadeusz
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Przesilenie wiosennePrzesilenie wiosennePrzesilenie wiosennePrzesilenie wiosennePrzesilenie wiosenne
Na prze³omie zimy i wiosny odczuwamy zmêcze-

nie, znu¿enie, apatiê, ³atwo siê mêczymy, mamy trud-
no�ci z koncentracj¹. Czêsto bywamy rozdra¿nieni i
niespokojni. Stan ten nosi nazwê przesilenia wio-
sennego.
Wraz z wiosn¹ nale¿y radykalnie zmieniæ nawyki

¿ywieniowe i styl ¿ycia. Lekarze polecaj¹ lekko-
strawn¹ dietê z du¿¹ ilo�ci¹ warzyw i owoców, wody
mineralne z dodatkiem magnezu oraz sok z pomido-
rów, bo jest bogaty w potas. Jego niedobór w organi-
zmie prowadzi do zaburzeñ pracy serca i chorób uk³a-
du kr¹¿enia.
Do diety nale¿y w³¹czyæ równie¿ kasze, bo s¹ bo-

gate w magnez oraz kiszon¹ kapustê i miód. Ka¿dy
s³oneczny dzieñ powinni�my wykorzystaæ na spacery.
Nasz organizm po zimie spragniony s³oñca mo¿e

brakowaæ witaminy B. Powinni�my siê jak najwiêcej
ruszaæ, bo aktywno�æ fizyczna ³agodzi stres.
Starsze osoby, które ca³y dzieñ ogl¹daj¹ telewi-

zjê, powinny wyj�æ z domu i spotkaæ siê z rodzin¹,
czy znajomymi, takie kontakty poprawi¹ kondycjê
psychiczn¹.
Lekarze nie polecaj¹ preparatów multiwitami-

nowych. Je�li ju¿, to powinny siêgn¹æ po nich osoby
z objawami anemii, ale tylko po badaniach lekar-
skich.
Dolegliwo�ci zwi¹zane z wiosennym przesileniem

t³umaczy siê ma³¹ dawkê promieni s³onecznych, zi-
mow¹ diet¹ ubog¹ w witaminy i mikroelementy, mro-
zem i szybko zapadaj¹cym zmierzchem, który nie

sprzyja zim¹ d³ugim spacerom. Nie bez znaczenia
jest równie¿ zmiana ci�nienia atmosferycznego i sk³ad
powietrza, a g³ównie jego wilgotno�æ, które mog¹ byæ
odpowiedzialne za czê�æ naszych dolegliwo�ci.

Jak zniwelowaæ skutki wiosennego przesilenia:

� zregeneruj os³abiony uk³ad odporno�ciowy (�wie-
¿e powietrze, s³oñce, dieta bogata w bia³ko, mi-
kroelementy, witaminy, aktywno�æ fizyczna i brak
sytuacji stresowych lub umiejêtno�æ radzenia so-
bie z nimi);

� siêgnij po preparaty zio³owe pobudzaj¹ce uk³ad
immunologiczny (je¿ówka purpurowa, czyli echi-
nacea, napary z pokrzywy, preparaty z ¿eñ-szenia
i mi³orzêbu japoñskiego);

� wprowad� do jad³ospisu wiêcej �wie¿ych owoców i
warzyw (zw³aszcza str¹czkowych, takich jak faso-
la, groch, soczewica), chudego bia³ego miêsa, se-
rów, jogurtów z ¿ywymi kulturami bakterii oraz
pe³noziarniste pieczywo;

� wiêcej siê ruszaj: aktywno�æ fizyczna na �wie¿ym
powietrzu uspokaja, wzmacnia, oczyszcza i dotle-
nia organizm;

� pozwól sobie na popo³udniow¹ drzemkê;

� siêgnij po witaminê B6 (ryby, ¿ó³tka jaj, ro�liny
str¹czkowe, mleko i kapusta), która jest odpowie-
dzialna za produkcjê serotoniny, czyli hormonu
szczê�cia;

� aromatyczna k¹piel zio³owa poprawi nastrój i przy-
wróci chêæ do ¿ycia. Nie powinna ona trwaæ d³u¿ej
ni¿ 15-20 min, w temp. wody 28-30OC;

Wróbel: Ile to siê trzeba naæwierkaæ, ¿eby przysz³a wiosna.
Èapek Karel

���

Weso³a my�l jest niczym wiosna. Otwiera p¹ki natury ludzkiej.
Jean Paul Sartre

A jak wiosna li�cie splata, puszczaj zimê, czekaj lata.
przys³owie polskie

���

Dopóki marzec przed tob¹, nie chwal ani te¿ nie gañ zimy.
przys³owie gruziñskie

���
Gdy przyjdzie wiosna ho¿a, pójdzie zima do morza.

przys³owie polskie

Dlaczego zaczynamy odchudzaæ siê dopiero
wiosn¹?
Bo wiosna to idealny czas na rozpoczêcie odchu-

dzania.
Je�li popatrzymy na nasze Noworoczne postano-

wienie rozs¹dnie to uznamy, ¿e w³a�ciwie rok obu-
dzi³ siê dopiero teraz. Kto odchudza siê przez sen?
Chyba tylko misie zapadaj¹ce w sen zimowy.
Zim¹ musimy dostarczaæ sobie dodatkowej ener-

gii, bo jak tu inaczej wytrzymaæ bez s³oñca? Niewiel-
ka ilo�æ �wiat³a dziennego, niska temperatura zde-
cydowanie nie sprzyjaj¹ ograniczaniu kaloryczno�ci
posi³ków. Krótki dzieñ i s³ota nie zachêcaj¹ do space-
rów, nie mówi¹c ju¿ o rowerze czy rolkach.
Wiosn¹ pojawia siê stopniowo coraz wiêcej smacz-

nych warzyw. Mamy d³u¿szy dzieñ i na ogó³ upora³y-
�my siê ju¿ z �depresj¹ zimow¹�. £atwiej nam wy-
braæ siê na spacer. Mamy wiêcej energii, a zbli¿aj¹ce
siê wakacje s¹ dodatkow¹ dobr¹ motywacj¹ do pod-
jêcia wyzwania, jakim jest zrzucenie kilku zbêdnych
kilogramów.

To, ¿e w³a�nie wiosn¹, wiêkszo�æ z nas podejmu-
je trud odchudzania wynika z rytmu przyrody. Od-
chudzanie siê wiosna ma wiêksze szanse powodze-
nia.
Nawet te osoby, które musz¹ zaplanowaæ odchu-

dzanie na czas d³u¿szy, ni¿ do najbli¿szych wakacji,
³atwiej �wystartuj¹� z odchudzaniem na wiosnê.
Na wiosnê jakby wszystko nam sprzyja.
Chêtniej wstajemy rano z ³ó¿ka. Jest, wiêc czas

na przygotowanie lekkostrawnego �niadania. Nowa-
lijki zachêcaj¹ do przygotowywania smacznych i ni-
skokalorycznych posi³ków. Deszcz nie si¹pi, nie ma
przenikliwego wiatru. £atwiej podj¹æ decyzjê o spa-
cerze. Wiosenne s³oñce poprawia nam nastrój i po-
maga zrezygnowaæ z ciasteczka. L¿ejsze stroje do-
magaj¹ siê zgrabnej i sprê¿ystej sylwetki.
To naprawdê jest dobry czas, aby zacz¹æ re-

alizowaæ noworoczne postanowienie dotycz¹ce
pozbycia siê nadmiaru �zapasów energii�, które
wokó³ talii czy bioder zgromadzi³y siê nam tej
zimy.
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Wiosenne kuchenne têsknotyWiosenne kuchenne têsknotyWiosenne kuchenne têsknotyWiosenne kuchenne têsknotyWiosenne kuchenne têsknoty...............

I wiosna by tak nie smakowa³a, gdyby przedtem zimy nie by³o.
przys³owie polskie

���
Jaskó³ka i pszczó³ka lata, znakiem to wiosny dla �wiata.

przys³owie polskie

���
Na wiosnê dzieñ karmi rok. przys³owie polskie

���

Wczesne kaczki z ¿urawiami znakiem wiosny i z ciep³ami.
przys³owie polskie

���
Wiosna piêkna kwiatkami, a jesieñ snopkami.

przys³owie polskie

Nadchodzi wiosna. Nasze apetyty staj¹ siê ka-
pry�ne i nieobliczalne. Têsknoty kulinarne trudne do
przewidzenia i zaspokojenia.
Wiêkszo�æ jarzyn z ostatniej jesieni, pomimo nie-

najgorszego wygl¹du, straci³o wiele ze swojego sma-
ku... i warto�ci. Smaki staramy siê �poprawiaæ� ulep-
szaj¹c i wzbogacaj¹c przepisy. Nasz organizm jed-
nak kaprysi i domaga siê innych rzeczy.
Ci¹gnie nas do zielonego. Na pó³kach wiele egzo-

tycznych ró¿no�ci. Znik³o ju¿ chyba na dobre z nasze-
go jêzyka pojêcie - nowalijki. Przez ca³y rok kupuje-
my pomidory, ogórki, sa³aty i wiele innych jarzyn.
Choæ nie smakuj¹ tak, jak to sobie wymarzyli�my.

Mo¿e wiêc spróbowaæ przemieszaæ ró¿no�ci;
przypomnieæ sobie o nasionach. S¹ one kopalni¹
sk³adników, które ju¿ dawno ulecia³y z innych pro-
duktów. Do³o¿yæ niedocenianego selera naciowego,
którego ³agodny i aromatyczny smak - poza przy-
jemno�ci¹ - naprawdê poprawia nasze samopoczu-
cie.
Oto kilka skromnych wariacji na jego temat - warto

w³¹czyæ go do ulubionego zestawu jarzyn, spróbowaæ
- naprawdê wspaniale komponuje siê w wielu pomy-
s³ach, nie zapominaj¹c o wszystkim, co ¿ywe i zielo-
ne w zasiêgu naszej rêki, co daje siê dorzuciæ do na-
szego codziennego menu.

Sk³adniki: 50 ml soku pomidoro-
wego, ma³a ga³¹zka selera naciowe-
go, sól, tabasco (kilka kropel), nieco
soku z cytryny, 2-3 kostki lodu.
W wersji alkoholowej - 50 ml czystej
wódki dobrej jako�ci.

Sa³atka seledynowa

Sk³adniki:wi¹zka selera nacio-
wego, pó³ d³ugiego ogórka, ry¿
(jedna saszetka), soczewica (jed-
na saszetka), kukurydza z pusz-
ki, sól, pieprz, kilka kropel soku
z cytryny, majonez (lub ulubiony
bia³y sos do sa³atek)

Jak przyrz¹dziæ?
Ry¿ i soczewicê w saszetkach

ugotowaæ, przep³ukaæ zimn¹wod¹.
Naæ selera dok³adnie oczy�ciæ i
pokroiæwplasterki.Ogórkapokro-
iæwwachlarzyki (ogórkaprzekroiæ
wzd³u¿ na æwiartki i siekaæ w pla-
sterki). Wszystkie sk³adniki wy-
mieszaæ, dodaæ kukurydzê z pusz-
ki, dwie czubate ³y¿ki sto³owe ma-
jonezu i sok z cytryny. Doprawiæ
do smaku sol¹ i pieprzem. Przed
podaniem sch³odziæ w lodówce. Je-
�li nie lubimy majonezu, mo¿emy
do sa³atki zrobiæ w³asny sos. Do
jogurtu naturalnego mo¿na dodaæ
kilkakropel soku z cytryny (nie do-
daje siê wówczas soku do sa³atki),
sporo pieprzu bia³ego i czarnego,
szczyptê soli, p³ask¹ ³y¿eczkê su-
szonej bazylii i szczyptê oregano.
Do niektórych warzyw bardzo pa-
suje posmak czosnkowy, wtedy
zamiast zió³ mo¿na dodaæ wyci-
�niêty z¹bek czosnku.

Jak podawaæ?
Mo¿e stanowiæ samodzielne

danie.

Ziemniaki pod koniec
zimy, czyli puree

Sk³adniki: 1 kg ziemniaków,
1 ³y¿ka mas³a, 3-4 ³y¿ki mle-
ka, zielona pietruszka, li�cia-
sta ³odyga selera naciowego, sól.

Jak przyrz¹dziæ?
Ziemniaki obieramy bardzo

dok³adnie, usuwaj¹c wszelkie
uszkodzenia, których jest spo-
ro o tej porze roku. Gotujemy
jak zwykle, w osolonej wodzie.
Po odcedzeniu i odparowaniu
gnieciemy je na puree. Dok³a-
damy mas³o, mleko oraz drob-
no pokrojone zieleniny. Z sele-
ra zu¿ywamy same listki.
Jeszcze raz wszystko dok³ad-
nie mia¿d¿ymy. Dajemy im
krótk¹ chwilê na �z³apanie�
zapachu �wie¿ej zieleniny.

Jak podawaæ?
Zaraz po przygotowaniu.

Wtedy jest najsmaczniejsze.

Sa³atka przedwiosenna

Sk³adniki: 3-4 li�cie sa³aty lodowej, 1
cykoria, kilka ³odyg selera naciowego, gar�æ
kie³ków ulubionych rodzajów, gar�æ orze-
chów w³oskich, 2-3 �liwki suszone (kali-
fornijskie), zielone w¹sy wszelkich jarzyn
(np. zielony czubek cebuli i czosnku), sos
vinagrette.

Jak przyrz¹dziæ?
Sa³atê i cykoriê rwiemy palcami na

drobne kawa³ki. Z ³odyg selera �ci¹gamy
grubsze w³ókna i kroimy na do�æ drobne
kawa³ki. �liwki równie¿. Wszystkie
sk³adniki mieszamy ze sob¹ i dorzucamy
do nich kie³ki. Sch³adzamy w lodówce
przez chwilê. Bezpo�rednio przed wyda-
niem mieszamy d³oñmi, wlewaj¹c sos vi-
negrette. Ci, którzy wol¹ delikatniejsze
doprawianie, mog¹ u¿yæ sosu w³oskiego.

Jak podawaæ?
Mo¿na j¹ je�æ z bu³k¹ - jak solidny

zastrzyk �wie¿o�ci - koncentruj¹c siê
wy³¹cznie na tym smaku. Mo¿e byæ do-
datkiem do drugiego dania.

Jak przyrz¹dziæ?
Do odmierzonej porcji soku po-

midorowego dodajemy resztê sk³ad-
ników. Uzupe³niamy kostkami lodu
i wk³adamy ga³¹zkê selera.

Jak podawaæ?
W wiêkszych kieliszkach lub

szklankach.

Przedwiosenny drink
witaminowy
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Wiosenne kwiatyWiosenne kwiatyWiosenne kwiatyWiosenne kwiatyWiosenne kwiaty
Przylaszczka pospolitaPrzylaszczka pospolitaPrzylaszczka pospolitaPrzylaszczka pospolitaPrzylaszczka pospolita

Przylaszczkapospolita(daw-
niej trojanek, trójczak, wilcza sto-
pa) (Hepatica, Anemone hepatica)
- gatunek ro�liny wieloletniej z ro-
dziny jaskrowatych. wystêpuje na
terenie Europy, na pó³noc od Alp
a¿ do Skandynawii.
Niebiesko-fioletowe kwiaty po-

jawiaj¹ siê wczesn¹wiosn¹ na szy-
pu³kach wysoko�ci 10 cm, zanim
rozwin¹ siê li�cie.
Czasem maj¹ barwê ró¿ow¹,

rzadziej bia³¹. Kwitnie od marca
do maja.
Coraz rzadsze wystêpowanie

przylaszczek, wynikaj¹ce z zanika-
nia naturalnych siedlisk oraz nad-
miernego zrywania kwiatów, spo-
wodowa³o, ¿e przylaszczka pospo-
litawcze�niej czê�ciowo chroniona,
od roku 2004 podlega �cis³ej
ochroniegatunkowej.
W lecznictwie ludowym sto-

sowano przylaszczkê w schorze-
niach w¹troby, nerek i pêcherza,
jednak pó�niejsze badania nie po-
twierdzi³y jej leczniczego dzia³ania.
K³¹cze i korzenie zawieraj¹ truj¹c¹
protoanemoninê.
Charakterystyczny kszta³t

li�ciprzylaszczki budzi³ skojarze-
nie z p³atami w¹troby, czemu ro-
�lina zawdziêcza swoj¹ ³aciñsk¹
nazwê:hepar - w¹troba.

Szafran wiosennySzafran wiosennySzafran wiosennySzafran wiosennySzafran wiosenny

Szafran wiosenny, krokus
wiosenny (Crocus vernus (L.)Hill)
- gatunek bulwiastej byliny nale-
¿¹cej do rodziny kosaæcowatych o
lancetowatych li�ciach, liliowych
lub ¿ó³tych kwiatach
Ro�lina ozdobna -popularna

ro�lina sadzonaw ogródkach skal-
nych lub na trawnikach. Najbar-
dziej cenionawprodukcji kwiaciar-
skiej.
Ze znamion s³upka otrzymuje

siê proszek zwanyszafranem, sto-
sowany dawniej jako ¿ó³ty barw-
nik i ceniona przyprawa (uwa¿ana
za afrodyzjak).
Szafran jest bardzo drogi, gdy¿

potrzeba sto tysiêcy kwiatów,
aby otrzymaæ 450 g przypra-
wy!!!

�nie¿yczka przebi�nieg�nie¿yczka przebi�nieg�nie¿yczka przebi�nieg�nie¿yczka przebi�nieg�nie¿yczka przebi�nieg

�nie¿yczka przebi�nieg,
przebi�nieg pospolity, przebi-
�niegzwyczajny, g³adyszpospo-
lity, g³adyszek (Galanthus niva-
lis) - gatunek byliny nale¿¹cy do
rodziny amarylkowatych. Wystê-
puje w stanie dzikim w �rodko-
wej i po³udniowej Europie, naKau-
kazie i w Azji Mniejszej. W Pol-
sce wystêpuje g³ównie na po³udniu
iw centrum kraju, masowo w la-
sach li�ciastych dolin rzek By-
strzycy i O³awy. Jest jedn¹ z naj-
wcze�niej zakwitaj¹cych ro�lin
przedwio�nia, kwiaty czêsto wy-
rastaj¹ spod �niegu.
Ro�lina truj¹ca - Ca³a ro�li-

na zawiera alkaloidy - galantami-
nê, niwalidynê i leukoinê, alewnaj-
wiêkszym stê¿eniu wystêpuj¹ w
cebulkach.
Ro�lina objêta ochron¹ ga-

tunkow¹ - najbardziej niszczona
ro�lina wiosenna, masowo zbiera-
na.
Ro�lina ozdobna - chêtnie sa-

dzonawprzydomowych ogródkach.
Odwykie³kowania do wydania

po raz pierwszy kwiatów up³ywa
zwykle 6 lat.
£anykwitn¹cej �nie¿yczki prze-

bi�niegmo¿na spotkaæwRezerwa-
cie przyrody Kokorycz i Rezerwa-
cie Dêbina na Opolszczy�nie.

���
W koniu wiosna, w pannie �lub wady odkrywa.

przys³owie polskie
���

Skowronka pie�ñ to o wio�nie wie�æ. przys³owie polskie

���

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.
���

Co w marcu uro�nie, to w maju zmarznie.
���

Czasem i w marcu zetnie wodê w garncu.
���

Gdy dzika gê� w marcu przybywa, ciep³a wiosna bywa.
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Wiosenne strWiosenne strWiosenne strWiosenne strWiosenne str ofyofyofyofyofy
Maria

Pawlikowska-Jasnorzewska

Brudna wiosnaBrudna wiosnaBrudna wiosnaBrudna wiosnaBrudna wiosna
W okr¹g³ych b³otnych miskach
z obcasów i kopyt
l�ni¹ turkusy niebieskie
i chmur heliotropy.

Ka³u¿a p³ynie z wiatrem �
tu mleczna, tam ruda,
wiosna rynny wy¿yma
lubuj¹c siê w brudach...

- Serce ordynarnieje
i godzi siê z b³otem,
skoro w nim s³oñce
usta zanurzy³o z³ote...

Tadeusz Boy-¯eleñski

Z nastrZ nastrZ nastrZ nastrZ nastr ojówojówojówojówojów
wiosennychwiosennychwiosennychwiosennychwiosennych

Nie masz nic milszego ponad
Ci¹gn¹cy ¿eñski pensjonat.

Sunie sznurkiem przez plantacje,
W ciszy, z wolna, uroczy�cie �
Zielono, pachn¹ akacje,
S³oñce gzi siê poprzez li�cie

Ci¹gnie podwójny sznureczek
Takich przemi³ych owieczek.

Cieplutko, wiosna, po³udnie,
£aweczka, pró¿niactwo boskie,
My�li rozigrane cudnie
W jakie� kozio³ki szelmowskie

Id¹: du¿a, mniejsza, ma³a,
Kobieco�ci gama ca³a.

Ptaszek æwierka gdzie� tam z góry
Swoich liryk �pierwsz¹ seriê�,
Zapoznanych serc tortury
I celibatu mizerie

Pod kapotk¹ granatow¹
Rysuje siê to i owo.

�W rytm melodii jakiej� sennej
Ko³ysz¹ siê stare drzewa,
P³ynie fal¹ dech wiosenny,
W sercu puka co�, co� �piewa�

Ta ma³a mog³aby troszkê
Obci¹gn¹æ sobie poñczoszkê...

Jaki� czar nieznany jeszcze,
Jakie� czucia wiotkie, �liczne
Jakie� dziwne w piersiach dreszcze,
Pan i pani-teistyczne

Czy to nie znaczy przypadkiem,
¯e czas mi ju¿ zostaæ dziadkiem?

Adam Mickiewicz

PierwiosnekPierwiosnekPierwiosnekPierwiosnekPierwiosnek
Z niebieskich najrañsz¹ piosnek
Ledwie zadzwoni³ skowronek,
Najrañszy kwiatek pierwiosnek
B³ysn¹³ ze z³otych obs³onek.

Za wcze�nie, kwiatku, za wcze�nie,
Jeszcze pó³noc mrozem dmucha,
Z gór bia³e nie zesz³y ple�nie,
D¹browa jeszcze nie sucha.

Przymru¿ z³ociste �wiate³ka,
Ukryj siê pod matki r¹bek,
Nim ciê zgubi �ronu z¹bek
Lub ch³odnej rosy pere³ka [...]

Wis³awa Szymborska

PPPPPo¿egnanie widokuo¿egnanie widokuo¿egnanie widokuo¿egnanie widokuo¿egnanie widoku
Nie mam ¿alu do wiosny,
¿e znowu nasta³a.
Nie obwiniam jej o to,
¿e spe³nia jak co roku
swoje obowi¹zki.

Rozumiem, ¿e mój smutek
nie wstrzyma zieleni.
�d�b³o, je�li siê zawaha,
to tylko na wietrze.

Nie sprawia mi to bólu,
¿e kêpy olch nad wodami
znowu maj¹ o czym szumieæ [...]

Aleksander B³ok

WWWWWrrrrr onaonaonaonaona
Tam na dachu siad³a wrona,
Jeszcze z zimy nastraszona.

Wtem j¹ musn¹³ �wie¿y powiew,
Zakrêci³o jej siê w g³owie...

Podskoczy³a, sunie bokiem,
W dó³ zezuje jednym okiem:

Co tam ¿ó³ci siê pod ³awk¹?
Co pod m³od¹ b³yszczy trawk¹?

Szkie³ka, stru¿ki, li�ci skrawki
To dla wrony s¹ zabawki.

G³o�no kracze czarna wrona,
Wrona wiosn¹ zachwycona!

Czes³aw Janczarski

WiosnaWiosnaWiosnaWiosnaWiosna
S³oñce na b³êkicie
wró¿y wiosny przyj�cie.
Pierwszy siê wychyli³
spod �niegu przebi�nieg.

Wiat z wierzbowych kotków
z³oty py³ek str¹ca.
Wysz³a na brzeg z wody
¿abka kumkaj¹ca.

Nad rowem zakwita
podbia³ i stokrocie.
Powróci³ zza morza
d³ugonogi bociek.

L�ni¹ srebrzyste p³ugi,
traktor jedzie polem.
Ju¿ dzieci skopa³y
zagonek przy szkole.

Szpak robi w swej budce
wiosenne porz¹dki.
Z³ocisty cytrynek
przylecia³ od ³¹ki.

A tam ju¿ kaczeñcem
³¹ka siê okrywa.
W trawie polny konik
oberki wygrywa.

Pierwszy kwiat czere�ni
wychyla siê z p¹ka.
Zakwit³a ju¿ w sadzie
grusza i jab³onka.

Zieleni siê w polu
¿yto i pszenica.
Skowronek srebrzyst¹
piosenk¹ zachwyca.

Ju¿ �wie¿¹ zieleni¹
brzoza wiosnê wita
I bia³y zawilec
przy ziemi zakwita [...]

Marek Grechuta

Wiosna, ach to tyWiosna, ach to tyWiosna, ach to tyWiosna, ach to tyWiosna, ach to ty
Dzisiaj rano niespodzianie
Zapuka³a do mych drzwi
Wcze�niej ni¿ oczekiwa³em
Przysz³y te cieplejsze dni.
Zdj¹³em z niej zmokniête palto,
Posadzi³em vis a vis,
Zapachnia³o, zaja�nia³o.
Wiosna, wiosna,
Ach, to ty!
Wiosna, wiosna, wiosna
Ach, to ty! [...]

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Kazimierz Przerwa-Tetmajer

NarNarNarNarNar odziny wiosnyodziny wiosnyodziny wiosnyodziny wiosnyodziny wiosny
Gdy pierwszy nasta³ dzieñ wschodz¹cej wiosny m³odej,
najpierwszy zbudzi³ siê �pi¹cy na dnie bóg wody
i powsta³ z ch³odnych ³ez, i g³ow¹ kêdzierzaw¹
uderzy³ w lód, co leg³ na rzece l�ni¹c¹ law¹,
i rozpêk³ z hukiem lód, i z pr¹dem kry siê sun¹,
a w s³oñcu suszy³ bóg swa g³owê krêtorun¹.
A gdy gor¹cy blask s³oneczny pad³ na gaje,
bogini wonnych zió³ z po�cieli miêkkiej wstaje
i rozpu�ci³a w³os, co a¿ do ziemi sp³ywa,
i naga polem sz³a bogini z³otogrzywa,
a kêdy pola tknie jej w³os, tam wnet siê trawy
zielona pu�ci ruñ i szczaw zielono-rdzawy.
Owiana ciep³em zórz, wiosennych tchem powiewów,
pieszczona woni¹ sfer, z ró¿anych wysz³a krzewów
i u�miechnê³a siê do z³ocistego s³oñca
bogini, córa nieb, kwiatami w³adaj¹ca.
W z³ocisty szafir ócz objê³a �wiat mi³o�nie,
a kêdy spojrzy, kwiat prze�liczny wnet wyro�nie
i wko³o lilii, ró¿, narcyzów kwitnie mnóstwo,
a w�ród nich s³oñcu �le u�miechy jasne bóstwo.
I powsta³ lasów bóg, strz¹s³ zwiêd³e li�cie z g³owy
i z �wie¿ych sobie wnet splót³ li�ci wian dêbowy,
i rozko³ysa³ drzew ga³êzie i konary,
i s³ucha³ - p³yn¹³ hymn, hymn uroczysty, stary,
i d³ugo s³ucha³ bóg w powadze i zadumie
odwiecznych ba�ni w tym rozko³ysanym szumie.
Brodatych faunów huf i �nie¿ne nimfy spo³em,
za rêce wzi¹wszy siê, pl¹saj¹ nadzy ko³em
na ³¹ce, kêdy blask od s³oñca z³oty pada �
przy cudnej wiatru grze tam pl¹sa bóstw gromada,
�wiat pachnie, l�ni siê w kr¹g i jak¹� moc mi³osna
lubie¿nie pie�ci go... Rodz¹ca wsta³a wiosna.

Krzysztof Kamil Baczyñski

�piew na wiosnê�piew na wiosnê�piew na wiosnê�piew na wiosnê�piew na wiosnê
Mosty tych przedmie�æ zielonych,
jak¿e ich wiele, jak dudni¹ od koni -
- siwe i kare konie z pogoni
za mn¹, za wiosn¹, za tonem.
Jak¿e ich wiele, wzbieraj¹ i coraz
sypi¹ jak p³atki, jak ptaki podków.
Jasna, niedzielna, zwierzêca to pora
na szyjach s³odko zwiniêta jak kot.
Wyrój z b³êkitu. Ile¿ ob³oków!
Ptaki zielone trzeszcz¹ spod pokryw.
W lotnych ulotnie badylach pokrzyw
sypi¹ siê p³askie ³uski potoku [...]

Jan Kasprowicz

Z cha³upyZ cha³upyZ cha³upyZ cha³upyZ cha³upy
[...] Wiosna!... Wiosna wszêdy ¿ycie budzi!
Jej b³êkity, s³oneczne u�miechy
I pod ch³opskie wciskaj¹ siê strzechy.

I tu ra�niej bij¹ serca ludzi,
Choæ siê troski za troskami tul¹
Do tych piersi pod zgrzebn¹ koszul¹.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�Wiosenne ró¿no�ci� dla ducha i cia³a�Wiosenne ró¿no�ci� dla ducha i cia³a�Wiosenne ró¿no�ci� dla ducha i cia³a�Wiosenne ró¿no�ci� dla ducha i cia³a�Wiosenne ró¿no�ci� dla ducha i cia³a
zebra³a Renata Jurasiñska.zebra³a Renata Jurasiñska.zebra³a Renata Jurasiñska.zebra³a Renata Jurasiñska.zebra³a Renata Jurasiñska.

Leopold Staff

MarzecMarzecMarzecMarzecMarzec
Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przesz³a zima.
Spod stopnia³ego �niegu wyjrza³y murawy.
Drzewa nagie, lecz pierwsze kie³kuj¹ ju¿ trawy,
Choæ na stawie zielony, cienki lód siê trzyma.

Z upojonymi wiosn¹ wracamy oczyma,
Krokiem lekkim, jak podczas tanecznej zabawy,
Ulic¹ po s³onecznej stronie idziemy prawej,
Za sob¹ ciep³o s³oñca czujemy plecyma [...]

KazimierzWierzyñski

[Zielono mam w g³owie...][Zielono mam w g³owie...][Zielono mam w g³owie...][Zielono mam w g³owie...][Zielono mam w g³owie...]
Zielono mam w g³owie i fio³ki w niej kwitn¹,
Na klombach mych my�li sadzone za m³odu,
Pod s³oñcem, co da³o mi duszê b³êkitn¹
I które mi �wieci bez trosk i zachodu.

Obnoszê po ludziach mój �miech i bukiety
Rozdajê woko³o i jestem radosn¹
Wichur¹ zachwytu i szczê�cia poety,
Co zamiast cz³owiekiem, powinien byæ wiosn¹

Skaldowie

WiosnaWiosnaWiosnaWiosnaWiosna
Wiosna - cieplejszy wieje wiatr
Wiosna - znów nam uby³o lat
Wiosna - wiosna w ko³o, rozkwit³y bzy
�piewa - skowronek nad nami
Drzewa - strzeli³y p¹kami
Wszystko - kwitnie w ko³o i ja i ty

Kto� na niebie owce wypasa, hej
Popatrz zakwit³ ju¿ twój parasol, hej
Nawet w bramie pan Walenty stró¿
Puszcza wiosn¹ pierwsze pêdy ju¿
Portret dziadzia rankiem wyszed³ z ram
I na spacer poszed³ sobie sam
Nie przeszkadza tytu³, wiek i p³eæ
By zielono wiosn¹ w g³owie mieæ...

Halina Po�wiatowska
* * *

pod drzewami - mi³o�æ
po�ród ludzi - mi³o�æ
po�ród deszczu
i w s³oñcu
odmienia³am pory roku
dok¹d nie przysz³a
teraz
jest tylko jedna pora roku
wiosna

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Franciszek Karpiñski

Do Justyny [Têskno�æ na wiosnê]

[...] O wiosno! Póki¿ bêdê ciê prosi³,
Gospodarz zewsz¹d stroskany?
Ju¿em do�æ ziemiê ³zami urosi³:
Wróæ mi urodzaj kochany!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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- Gdy lekarz co� powiedzia³, nie
znaczy to, ¿e pacjent to us³ysza³.

- Je¿eli pacjent to us³ysza³, nie
znaczy jeszcze, ¿e zrozumia³.

- Je¿eli zrozumia³, to nie znaczy,
¿e siê z tym zgadza.

- Je¿eli zgadza siê z tym co us³y-
sza³, nie znaczy to jeszcze, ¿e siê
do tego zastosuje.

- Je¿eli siê zastosuje, nie znaczy to
jeszcze, ¿e bêdzie siê do tego sto-
sowa³ na co dzieñ.

Cele programu edukacji:

- Stworzenie nowego modelu am-
bulatoryjnego leczenie chorych z
nadci�nieniem têtniczym

- Poprawa skuteczno�ci leczenia
nadci�nienia têtniczego.

Co to jest nadci�nienie têtni-
cze?

Uk³ad kr¹¿enia
Uk³ad kr¹¿enia jest systemem

z³o¿onym z serca, czyli pompy t³o-
cz¹cej i wymuszaj¹cej przep³yw krwi
w uk³adzie oraz naczyñ krwiono-
�nych, które s³u¿¹ rozprowadzeniu
krwi o obrêbie tzw. ma³ego (p³ucne-
go) oraz du¿ego (systemowego - w
zakresie ca³ego cia³a) krwiobiegu.

W uk³adzie naczyñ krwiono-
�nych rozró¿niamy:
a) têtnice - najwiêksza to aorta;
b) w³o�niczki (kapilary)
c) ¿y³y

Zadania uk³adu kr¹¿enia
1. Zabezpiecza wymianê gazow¹.
2. Pomaga równie¿ w usuwaniu z
organizmu produktów ubocznych
przemiany materii.

3. Utrzymuje w ca³ym organizmie
sta³¹ ciep³otê, kwasowo�æ (pH)
oraz stê¿enia ró¿nych sk³adników
naszego cia³a.

4. Bierze udzia³ w procesach stero-
wania funkcjami organizmu, roz-
prowadzaj¹c hormony wydziela-
ne przez poszczególne gruczo³y
dokrewne.

5. Wspiera mo¿liwo�ci obronne na-
szego organizmu, dostarczaj¹c do
zagro¿onych miejsc krwinki bia-
³e (leukocyty), wzglêdnie posiada-
nie przez nas przeciwcia³a, wyspe-

Uwaga: W wypadku, gdy warto�ci ci�nienia skurczowego i rozkurczowego
nale¿¹ do ró¿nych kategorii, nale¿y przyj¹æ kategoriê wy¿sz¹.
*Stanowisko PTNT 2003

Aktualnaklasyfikacja ci�nienia i nadci�nienia têtniczego:

cjalizowane w niszczeniu czynni-
ków chorobotwórczych.

Uwarunkowania sprawnego
funkcjonowania uk³adu kr¹¿e-
nia to:
1. Odpowiednia ilo�æ krwi kr¹¿¹cej
(u osoby doros³ej - przeciêtnie 5
litrów)

2. Zdrowe i sprawne serce, które po-
trafi siê dostosowaæ do zmienia-
j¹cych siê wymagañ;

- w spoczynku przez serce przep³y-
wa ok. 5 litrów krwi na minutê (ok.
72 skurczów, po 70 ml krwi ka¿dy),

- podczas wysi³ku serce musi prze-
pompowaæ znacznie wiêcej krwi
(nawet do 20 i wiêcej litrów w ci¹-
gu minuty u wytrenowanych
sportowców).

3. Sprawnie dzia³aj¹cy uk³ad naczyñ
krwiono�nych, które musz¹ byæ:

- dro¿ne, tzn. powinny mieæ odpo-
wiedni¹ �rednicê �wiat³a i g³adk¹
�cianê wewnêtrzn¹, wy�cielon¹
delikatn¹ wy�ció³k¹, zwan¹ �ród-
b³onkiem,

- odpowiednio rozci¹gliwe (podatne),
co zapewnia têtnicom przystoso-
wanie siê wielko�ci �wiat³a do ilo-
�ci krwi nap³ywaj¹cej z serca.

Ci�nienie têtnicze
Ci�nienie têtnicze jest mierzaln¹

(w milimetrach s³upa rtêci - mm Hg)
si³¹, z jak¹ krew przep³ywaj¹ca

przez naczynie krwiono�ne napiera
na �cianê tego naczynia. Wysoko�æ
ci�nienia zale¿y od dwóch podstawo-
wych parametrów:
1. Od ilo�ci krwi, jaka jest przepom-
powana przez serce w ci¹gu 1 mi-
nuty (tzw. minutowej pojemno�ci
serca) - u osoby doros³ej w wa-
runkach spoczynku wynosi ona
ok. 5 litrów).

2. Od wielko�ci tzw. obwodowego
oporu naczyniowego, czyli od si³y,
z jak¹ naczynia têtnicze przeciw-
stawiaj¹ siê t³oczonej do nich
krwi.
Istotn¹ cech¹, zw³aszcza przy po-

miarze ci�nienia, jest jego zmien-
no�æ sytuacyjna. Nawet u osób zdro-
wych ka¿dy, nawet niewielki wysi-
³ek, emocje (tak¿e rozmowa telefo-
niczna), u¿ywki (tytoñ, alkohol) czy
niektóre leki podnosz¹ ci�nienie. Z
kolei spo¿ycie posi³ku, sen obni¿aj¹
ci�nienie têtnicze.
Ci�nienie podlega równie¿ tzw.

chronobiologicznej zmienno�ci, wy-
ra¿aj¹cej siê wystêpowaniem spad-
ku ci�nienia w nocy i jego porannym
wzrostem, a tak¿e pewnym uzale¿-
nieniem od temperatury otoczenia
(je�li jest bardzo zimno, to ci�nienie
wzrasta), od pory roku oraz frontów
atmosferycznych.

(ci¹g dalszy na str. 34)
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Aparat regulacyjny ci�nienia têt-
niczego
Zasadnicz¹ rolê w regulacji ci-

�nienia pe³ni¹:
1. Uk³ad nerwowy;
2. Nerki;
3. Nadnercza.
Mo¿liwo�ci przystosowania siê ci-

�nienia do aktualnych potrzeb orga-
nizmu i zmieniaj¹cych siê warun-
ków otoczenia zale¿¹ w znacznym
stopniu od sprawno�ci dzia³ania
wspomnianych wy¿ej narz¹dów. Je-
�li narz¹dy te funkcjonuj¹ nieprawi-
d³owo, mamy do czynienia ze sta³ym
wzrostem ci�nienia (nadci�nienie)
lub (znacznie rzadziej) z nadmiernym
jego spadkiem.
Warto�ci ci�nienia skurczowego

i/lub rozkurczowego, które podczas
co najmniej dwóch odrêbnych po-
miarów przeprowadzonych w trak-
cie kilku dni kszta³tuj¹ siê na pozio-
mie 140 i/lub 90 mm Hg, stanowi¹
kryterium rozpoznania nadci�nienia
têtniczego.
Przyczyny nadci�nienia - podob-

nie jak sam¹ chorobê - dzielimy na
dwie zasadnicze, chocia¿ bardzo nie-
równe pod wzglêdem liczebno�ci,
kategorie.
1. Nadci�nienie pierwotne
Ponad 90% przypadków nadci-

�nienia okre�lamy jako tzw. nadci-
�nienie pierwotne (inaczej jako cho-
robê nadci�nieniow¹, nadci�nienie
samoistne).
Na z³o¿on¹ etiologiê tego scho-

rzenia sk³ada siê oddzia³ywanie na-
stêpuj¹cych czynników:
a) obci¹¿enie dziedziczne (gene-

tyczne);
b) trudne sytuacje obci¹¿aj¹ce

psychicznie (stresy);
c) inne czynniki zagro¿enia nad-

ci�nieniem, jak nadu¿ywanie soli,
czynniki ustrojowe, oty³o�æ czy nie-
stabilno�æ hormonalna u kobiet w
okresie przekwitania.
2.Nadci�nienie wtórne (objawowe)
Stanowi ono oko³o 5-10% wszyst-

kich przypadków nadci�nienia.
Nadci�nienie wtórne mo¿na czê-

sto wyleczyæ przyczynowo (np. usu-
niêciem gruczolaka). Natomiast nad-
ci�nienie pierwotne wymaga elimi-
nowania czynników ryzyka oraz sta-
³ego leczenia reguluj¹cego poziom
ci�nienia. Problemy te zostan¹
szczegó³owo omówione w kolejnym
numerze �Dynowinki�.

Zofia Prokop

1. krwiono�ne (têtnice i ¿y³y)
2. G³ówna têtnica w organizmie
3. Inna nazwa krwioobiegu systemowego
4. Wytwarzane przez serce podczas wyrzutu krwi na obwód; potocznie mó-
wimy, ¿e jest prawid³owe lub wysokie

5. Jednostka, w jakiej wyra¿amy ci�nienie panuj¹ce w uk³adzie krwiono-
�nym

6. Wy�ciela naczynia krwiono�ne od �rodka
7. Delikatne naczynia krwiono�ne tworz¹ce sieci w narz¹dach
8. Jedna z w³a�ciwo�ci ci�nienia; mo¿e byæ sytuacyjna
9. Najczê�ciej wystêpuj¹cy rodzaj nadci�nienia
10.Czê�æ doby, w której prawid³owo obserwuje siê spadek ci�nienia
11.Substancja wytwarzana przez organizm, która podnosi ci�nienie
12.Czynnik odpowiedzialny za wzrost ci�nienia, tak¿e u osób zdrowych.

Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki i przes³anie wraz z wype³nionym
kuponem na adres �Dynowinki� � MOKiR Dynów, ul. Ks. J. O¿oga 10, wy-
losowany zwyciêzca otrzyma nagrodê: aparat do mierzenie ci�nienia.

Sprawd� swoj¹wiedzê

Wpisz kolejno w kratki prawid³owe odpowiedzi na zadane poni¿ej pytania.
Litery znajduj¹ce siê wwyt³uszczonych kratkach utworz¹ rozwi¹zanie diagramu.
Odpowiedzi na pytania znajdziesz w tek�cie rozdzia³u.

(ci¹g dalszy ze str. 33)
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Ju¿ zastuka³ marzec w okno,
Polak wiosny wiêc wygl¹da...
A ¿e zima by³a sroga,
To niemal¿e jej po¿¹da...
Wiêc gdy �bia³y zdrajca� spadnie
I na polach znów zalegnie,
To Kowalski sczerwienieje,
Nowak znowu ca³kiem zblednie...

Lecz nie bêd¹ biernie czekaæ!!!
Wnet poczuj¹ w sobie misjê!!!
Zgodnie z politycznym trendem
Powo³aj¹ SPEC-KOMISJÊ!!!
Przes³uchaj¹ trzy bociany,
Klucz ¿urawi, cztery wróble,
Wnet wykryj¹ nadu¿ycia
I natury wszystkie buble!!!
Kto za krê odpowiedzialny...?

Z³udzenia

Kiedy nam siê w Polsce bêdzie lepiej ¿y³o?
Odpowied� jest taka, ¿e �lepiej ju¿ by³o�.
Mo¿e nam siê nieco poprawi¹ humory,
Kiedy zarz¹dz¹ wkrótce kolejne wybory
Wtedy politycy czasu nie marnuj¹
I gruszki na wierzbie wszystkim obiecuj¹:
�Je�li my wygramy, bêdzie po k³opocie
I w najbli¿szym czasie zniknie bezrobocie!�
Inny wabiæ m³odych równie¿ nie omieszka:
�Wybudujê dla nich piêæ milionówmieszkañ!
Nasza partia zawsze do bólu uczciwa �
Zwiêkszymy dop³aty, bêd¹ biopaliwa!
My rodzinê polsk¹ zawsze popieramy
I ka¿demu dziecku dwa beciki damy!

Rozwi¹zania zadañzpoprzedniegonumeru:

Fa³szywa moneta - dzielimy monety na 3 grupy po trzy
monety. W I wa¿eniu porównujemy 2 trójki. W razie
równowagi � ustalamy falsyfikat, porównuj¹c (II wa-
¿enie) dwie dowolne monety z 3. grupy. W razie bra-
ku równowagi � ustalamy falsyfikat, porównuj¹c (II
wa¿enie) dwie dowolne monety z l¿ejszej grupy.

Mozolna wspinaczka - zawodnik osi¹gnie wierzcho³ek s³upa
po 13minutach.

Co to za ci¹g...? Kolejne wyrazy ci¹gu s¹ pierwszymi litera-
mi kolejnych potêg liczby 3, a wiêc kolejnymi bêd¹
SDD (729) i DSOS (2187).

Do walki z korupcj¹ Urz¹d nam powstanie,
Bêdzie na z³odziei wielkie polowanie!
Po moim zwyciêstwie bêdzie rado�æ, feta,
Ka¿dy � sto milionów! Z³odzieje � w skarpetach!
Gdy siê wszystko spe³ni.... ¿yæ, a nie umieraæ!
Teraz wszyscy wiedz¹, kogo tu popieraæ!�
Spe³niæ obiecanki nikt ju¿ nie jest skory,
Lecz jako� to bêdzie... nied³ugo wybory.
Szkopu³ w tym jednak¿e (innym te¿ siê zdarza),
¯e siê ta zabawa od dawna powtarza.
Kto zwyk³¹ uczciwo�æ w sumieniach obudzi?
Bo w koñcu nie mo¿na wci¹¿ ¿artowaæ z ludzi!!!

Ja � pisz¹c te rymy � te¿ zbêdnie siê trudzê,
Bo ludzie ju¿ dawno pozbyli siê z³udzeñ...

FryderykRadoñ

Kto za wiatru powiewmro�ny...?
Stwierdz¹, który pr¹d zawini³,
Który siê okaza³ gro�ny!

Lecz gdy minie dzieñ kolejny
I �wiat �niegiem wci¹¿ zas³any,
Postanowi¹ jednog³o�nie:
CZAS PRZES£UCHAÆ BY BA£WANY!!!
One s¹ wszystkiemu winne,
One m¹c¹, podjudzaj¹,
Dobrze im tu, nie chc¹ odej�æ,
A wiêc zimie �w ³apê daj¹�!!!

Nic nie wysz³o z przes³uchania,
Za�wieci³o s³onko �liczne....
Brak �niegowych ju¿ ba³wanów...
Lecz... ZOSTA£YPOLITYCZNE!!!!

Maciej Jurasiñski

Krzy¿ówka lubelska� Pionowo: 1) figura 2) kordon 3) stront
4) Stanek 5) kornik 6) krosta 7) rekcja 8) akanie
Wzd³u¿ linii: 1) figurant 2) kordonek 3) stronnik 4)
starosta 5) korekcja 6) krakanie
Rozwi¹zanie:Stanek, akanie

�U³ó¿ sam� � Rzêdami: ³oskot, jazz, dr¹gal, wie�, wizja,
aneks, ubaw, d¿insy, he³m, oktawa
Kolumnami: ³ód�, fucha, sk¹pirad³o, okazja, any¿ek,
zapiekanka, cze�æ, ¿y³a.
W diagramie nie wystêpuje literaÑ.

Krzy¿ówka z obrazków � Rzêdami: sport, rulon, polka, sa-
nie, lotka. Kolumnami: sopel, odlot, trasa, �lina, �nieg.
Rozwi¹zanie: sanie, sopel, �nieg.

Komisja �ledcza i Ba³wany
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Podzia³ figury
Podan¹figurênale¿ypodzieliæ (wzd³u¿

kratek)na czê�ci o jednakowymkszta³cie
i wielko�ci tak, aby w ka¿dej czê�ci zna-
laz³o siê dok³adnie jedno kó³ko.

gie... Mamy wiêc nadziejê, ¿e zadania, które przygotowali-
�my do �przedwiosennego� k¹cika rozrywkowego, pomog¹
Pañstwu zapomnieæ o chlapie za oknem, o zimnie, o braku
s³oñca i jako� dotrwaæ do WIOSNY;-)
Polecamy gor¹coDiakrostych (takiego zadania jeszcze

u nas nie by³o!!!),Uzupe³niankê �Dywanik kwiatowy�,
Krzy¿ówkê �Z kwiatami�, Szaradê klasyczn¹ �Przed-
wio�nie�,Metamorfozê (w której nale¿y �przej�æ� od s³o-
wa MARZEC do s³owa ODWIL¯), marcowe Homonimy i
Anagramy oraz - tradycyjnie � kilkazagadek logicznych.
Zapraszamy do gimnastyki umys³u;-)) Powodzenia!

RenataJurasiñska

Brakuj¹cewyrazy
Jakie wyrazy wstawiæ w nawiasy,

aby tworzy³y sensownewyrazy z ci¹ga-
mi liter przed nawiasem (koñcz¹c je) i
za nawiasem (zaczynaj¹c je)?

1) KAR ( ) OLADA

2) PO ( ) ADA

3) POD ( ) DA

4) G ( ) E¯

RenataJurasiñska

Wmiejsce liczebników nale¿y wstawiæ sylaby tworz¹ce s³owa pasuj¹ce do
tre�ci wiersza. Kreska pozioma ³¹czy sylaby tworz¹ce jedno s³owo. Od-
gadniête sylaby uszeregowane wg kolejno�ci liczebników utworz¹ osta-
teczne rozwi¹zanie, koresponduj¹ce z tematem szarady. Ka¿da sylaba
has³a koñcowego powtarza siê przynajmniej dwa razy.

Przedwio�nie
Mro�na tegoroczna zima
sprawia, ¿e ka¿dy siê z¿yma
RAZ TRZYCZWARTYM-PI¥TYM tylkomarzy
By TRZY- DWA-SZE�Æ zbêdne zrzuciæ,

By weso³o sobie nuciæ
le¿¹c na PI¥TYM�DRUGIM na pla¿y.
Chocia¿ jeszcze marzn¹ rêce,
Lecz dni ciep³ych coraz wiêcej.

Ciesz siê wiêc - nied³ugo kwiecieñ,
co PIÊÆ-CZTERY zimê z latem
maj za� �wiat obsypie kwiatem.
RAZ SZE�Æ bêdziesz ju¿ pamiêta³ o zamieci.

BogdanWitek

Marzec

H1 Choæ dzisiaj tradycja na _ _ _ _ _ / _ _ _ bywa,
wszak Zachód nam swoje mody odkrywa,

H2 co� jednak sprawia, _ _ / _ _ _ _ _ gdzie rzeka,

H1 bo przecie¿ _ _ _ _ _ _ _ _ Marzanny czeka.

H2 My z wielk¹ pomp¹ dzi� zimê _ _ _ _ _ _ _.

BogdanWitek

Marzec - trzeci miesi¹c w roku wg u¿ywanego w Polsce
kalendarza gregoriañskiego, ma 31 dni. Nazwa miesi¹ca
pochodzi od ³aciñskiej nazwyMartius - �miesi¹cMarsa�. Od
niej wywodzi siê wiêkszo�æ nazw tego miesi¹ca w jêzykach
europejskich.
Marzec� to pierwszywiosennymiesi¹c, choæw tym roku

jako� trudno w to uwierzyæ... Zima wcale nie chce odej�æ,
choæ ju¿ zdecydowanie za d³ugo u nas go�ci...! Pogoda ostat-
nio nie sprzyja spacerom, a wieczory ci¹gle s¹ jeszcze d³u-

ZAGADKILOGICZNE

Po ilemaj¹ lat...?
Gdy Adam mia³ tyle lat, ile ma te-

raz Bogdan, Cezary mia³ tyle lat, ile
mieli razem Adam i Bogdan. Gdy Ce-
zary mia³ tyle lat, ile ma teraz Bog-
dan, wiek Adama stanowi³ jedn¹ trze-
ci¹ ró¿nicy wieku Cezarego i wieku
Bogdana. Za tyle lat, ile obecnie ma
Bogdan, Adam bêdzie mia³ o piêæ lat
wiêcej, ni¿ ma dzi� Cezary. Ile lat ma
ka¿dy z nich???

Nale¿y odgadn¹æ pary
s³ów pasuj¹ce do tre-
�ci wiersza, które trze-
ba wstawiæ w miejsce
kresek Wyrazy sk³a-
daj¹ siê (parami) z
takich samych liter (np. KARP i PARK)

DoDynowa ju¿ przysz³a!
Strumyk skar¿y³ siê _ _ _ _ _ _, (A1)
A p³acz¹cej wierzbie sosna,
¯e przez �niegi siê nie mo¿e
Przebiæ ci¹gle Pani _ _ _ _ _ _! (A1)

Lecz wróbelek przyniós³ _ _ _ _ _ _, (A2)
¯e jaskó³ka �druga� leci...
No i przysz³a � chocia¿ pó�no...
Kwitn¹ kwiaty, s³oñce _ _ _ _ _ _. (A2)

Maciej Jurasiñski

Nale¿y odgadn¹æ pary s³ów pasuj¹ce do tre�ci wiersza,
które trzeba wstawiæ wmiejsce kresek. Uk³ad liter jest iden-
tyczny, jednak inny podzia³ lub sens wypowiedzi sprawia,
¿emaj¹ one odmienne znaczenie, np. �MASZKARA -MASZ-
KARA� lub �le�na POLANA� i �POLANA p³on¹ w komin-
ku�. W zadaniu wystêpuj¹ dwie ró¿ne pary takich homoni-
mów, a miejsce ich wystêpowania oznaczono odpowiednio
symbolami H1 i H2.
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A) plan wydatków na inwestycjê = 93-15-0-118-39-
99-4-37-103-

B) odwiedziny = 130-65-0-133-3-24-
C) spadkobierca, nastêpca = 44-112-0-116-120-50-
8-

D) bezu¿yteczny grat = 85-101-0-76-10-91-
E) miejsce pracy urzêdnika = 94-27-0-47-89-
F) niski taboret = 5-62-0-13-30-
G) ma³pa cz³ekokszta³tna = 9-74-0-7-28-57-31-70-
H) kaprysy, fochy = 64-2-0-54-11-84-96-59-26-
I) najpiêkniejsza wieczerza w roku = 42-32-0-29-
83-106-79-

J) nie dorówna bukietowi = 14-51-0-16-22-49-90-
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K) oddanie po¿yczonej rzeczy = 17-122-0-86-107-
L) s³oneczna na pla¿y bez wody = 40-124-0-68-33-

66-
£) plecy u kogo�, ale kojarz¹ce siê z nogami = 21-

88-0-81-18-
M) wznoszony przez murarza = 127-52-0-77-58-72-

104 -
N) zarz¹dza mas¹ upad³o�ciow¹ firmy = 35-115-0-

73-108-55-
O) stok góry = 19-100-0-87-36-69-
P) klêska ¿ywio³owa zdarzaj¹ca siê latem = 38-20-

0-114-82-
R) owad wydzielaj¹cy spad� = 67-125-0-119-117-95-

S) co� z bia³ej broni w�ród kwiatków = 61-71-0-113-
132-6-136-

�) �ródziemnomorskie drzewo = 1-75-0-123-92-
T) zbo¿e w koñskim menu = 41-23-0-60-43-
U) t³uszcz w g³owie m¹drego = 105-25-0-53-
W) piszcz¹cy przychówek w psim kojcu = 63-102-0-

78-
Y) wêgierska potrawa z kie³bas¹, fasolk¹ i pomido-

rami = 109-129-0-98-45-
Z) gatunek lelka = 80-137-0-126-97-121-46-
�) maszyna do wiosennych prac polowych = 134-12-

0-34-56-128-110-
¯) sk¹py przys³owiowo = 131-48-0-111-135-
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Przez zmianê zaznaczonej litery w wyrazie �MARZEC�, nale¿y
utworzyæ przez ana-
gramowanie nowy
wyraz i wpisaæ go
do kolejnego rzêdu
diagramu. Postêpu-
j¹c w ten sposób
jeszcze 5 razy, nale-
¿y doj�æ do s³owa
�ODWIL¯�.Odgady-
wane wyrazy s¹
g³ównie rzeczowni-
kami pospolitymi,
poza jedn¹ nazw¹
kraju i imieniem
bohaterki �rednio-
wiecznego romansu.

Bogdan Witek
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Jako rozwi¹zanie wystarczy podaæ wyrazy pionowe.

Poziomo:
1) opiekun wyznaczony przez s¹d,
2) d³uga modlitwa
3) walczy z po¿arem

Pionowo:
- z kwiatami

Bogdan Witek
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