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Œwiêto jest z cz³owiekiem od zawsze, od pocz¹tku.
Gdzie ¿yje cz³owiek, tam jest œwiêto. Nawet jed-
na z definicji okreœla cz³owieka jako istotê œwiê-

tuj¹c¹ – homo festivus.
W ka¿dej epoce dziejów cz³owiek œwiêtowa³, bo œwiê-

towanie le¿y w jego naturze. Ju¿ Platon powiedzia³:
„Œwiêto jest darem bogów dla cz³owieka”. Skoro œwiêto
jest darem Boga, to pozostaje nam nauczyæ siê wdziêcz-
nie i radoœnie ten dar przyjmowaæ. Œwiêtuj¹c Wielk¹
Noc, noc wyj¹tkow¹, niezwyk³¹ b¹dŸmy myœlami przy
tych, którzy wyjechali z kraju…

Zapraszam do lektury kolejnej - „wielkanocnej” – Dyno-
winki. Mam nadziejê, ¿e umili ona Pañstwu œwi¹teczne chwi-
le na równi z rodzinnymi wizytami i wiosennymi spacerami!

Na ten radosny czas Œwi¹t Wielkiej
Nocy, których wymowa jest jak¿e optymistyczna i tchn¹-
ca nadziej¹, chcia³bym ¿yczyæ Pañstwu w imieniu Towa-
rzystwa Przyjació³ Dynowa du¿o zdrowia, radoœci, spo-
koju i wiary w lepsze jutro!

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Rada Miasta na Sesji w dniu 23 marca 2007 roku przy-
jê³a bud¿et, którego wydatki ³¹cznie z zadaniami zleconymi
wynosz¹ 17.519.997,00 z³ i przewy¿szaj¹ dochody o kwotê
2.387.357,09 z³.Jest to deficyt bud¿etu, który planuje siê
pokryæ przychodami z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.

Ustala siê równie¿ sp³atê rat kredytów i po¿yczek na
wielkoœæ 773.873,00 z³, której Ÿród³em sfinansowania bêd¹:
- kredyty i po¿yczki na wielkoœæ 598.773,00 z³,
- wolne œrodki stanowi¹ce nadwy¿kê œrodków pieniê¿nych

na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ce z rozliczeñ kre-
dytów i po¿yczek z lat ubieg³ych na sumê 175.100,00 z³

Do przewidywanych zadañ objêtych finansowaniem z d³ugo-
terminowych kredytów i po¿yczek w kwocie 2.387.357,09 z³ nale¿¹:
1) kanalizacja etap III – 1.864.400,09 z³
2) budowa Oœrodka Turystycznego z zapleczem „B³êkitny

San” w Dynowie na kwotê 294.400,00 z³
3) likwidacja osuwiska przy ul. Krzywej na kwotê 228.557,00z³
Dochody wed³ug Ÿróde³ ich pochodzenia przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
w z³otych
Dochody ogó³em: 15.132.639,91 100,00%
z tego:
1. Dochody w³asne, w tym: 3.267.191,00 21,59%

1) podatki i op³aty lokalne 1.376.511,00
2) udzia³y we wp³ywach z podatków stanowi¹cych do-

chód bud¿etu pañstwa 1.178.782,00
3) dochody z maj¹tku gminy 496.575,00
4) pozosta³e dochody 215.323,00

2. Subwencja z bud¿etu pañstwa 4.979.610,00 32,91%
z tego:
1) czêœæ oœwiatowa 2.777.377,00
2) czêœæ podstawowa – 2.202.233,00

3. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
2.520.542,00 16,66%

z tego na:
1) pomoc spo³eczn¹ – 2.434.210,00
2) realizacjê zadañ z zakresu spraw obywatelskich

W miesi¹cach luty-marzec 2007r.,
zgodnie ze statutami osiedli, Burmistrz
Miasta zwo³a³ pierwsze w nowej kaden-
cji Rady Miasta Dynowa, Ogólne Zebra-
nia mieszkañców Osiedli.
1.W dniu 25 lutego odby³o siê zebra-

nie Osiedla nr 4. Uprawnionych do
udzia³u w zebraniu by³o 706 osób. W
zebraniu uczestniczy³o 93 osoby.

W niniejszym wydaniu �Dynowinki� chcia³bym poinformowaæ Pañstwa o niektórych dzia³a-
niach zwi¹zanych z bie¿¹cym sprawami miasta.

Wybory cz³onków i przewodnicz¹cych
Zarz¹dów Osiedli w Dynowie

W g³osowaniu tajnym wybrano Zarz¹d
Osiedla w sk³adzie: Krzysztof Bujasz,
Teresa Bu³dak, Józef Hadam, Jerzy
Marsza³ek, Bogus³aw Mocha.
Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Osiedla
zosta³a Pani Teresa Bu³dak.

2.W dniu 04 marca odby³o siê zebra-
nie Osiedla nr 1. Uprawnionych do
udzia³u w zebraniu by³o 1917 osób.

W zebraniu uczestniczy³o 51 osoby.
Wybrano Zarz¹d Osiedla w sk³adzie:
Jerzy Malinowski, Piotr Krupa, Grze-
gorz Szajnik, Maria Makaryk, Maria
Kiszka.
Przewodnicz¹cym Zarz¹du Osiedla
nr 1 zosta³ Pan Grzegorz Szajnik.

3.W dniu 4 marca odby³o siê zebranie
Osiedla nr 2.Uprawnionych do udzia-
³u w zebraniu by³o 851 osób. W ze-
braniu uczestniczy³o 28 osób.
Wybrano Zarz¹d Osiedla w sk³adzie:
Agnieszka, Haryza, Miros³aw Moli-
cha, Zdzis³aw Piróg, Wojciech Szaru-
ga, Wojciech Wolañski.
Przewodnicz¹cym Zarz¹du Osie-
dla nr 2 zosta³ Pan Wojciech Wo-
lañski.

4.W dniu 11 marca odby³o siê zebra-
nie Osiedla nr 3. Uprawnionych do
udzia³u w zebraniu by³o 1370 osób.
W zebraniu uczestniczy³o 47 osób.
Wybrano Zarz¹d Osiedla w sk³adzie:
Andrzej Makara, Zdzis³aw Niemiec,
Leonard Prokop, Marian Radoñ, Ka-
zimierz Skubisz.
Przewodnicz¹cym Zarz¹du Osiedla
nr 3 zosta³ Pan Leonard Prokop.

INFORMACJA O BUD¯ECIE MIASTA NA ROK 2007
– 80.671,00

3) prowadzenie sta³ego rejestru wyborców oraz wybory
uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta – 5.661,00

4. Œrodki z Programu ZPORR na budowê kanalizacji oraz
Oœrodka Turystycznego z zapleczem „B³êkitny San” w
Dynowie 3.165.204,88 20,92%

5. Wspó³finansowanie z bud¿etu pañstwa zadañ, o których
mowa w ust. 4 546.318,03 3,61%

6. Dotacje z bud¿etu pañstwa na likwidacjê miejsc niebez-
piecznych przy ul. Grunwaldzkiej oraz likwidacjê osuwi-
ska przy ul. Krzywej 653.774,00 4,31%

Wydatki w ujêciu rzeczowym przedstawiaj¹ siê nastê-
puj¹co:
1. Wydatki ogó³em: 17.519.997,00 100,00%

z tego:
1) wydatki bie¿¹ce, w tym: 10.111.016,00 57,71%

a) utrzymanie dróg gminnych 186.442,00 1,84%
b) remont dróg dojazdowych do pól

15.000,00 0,15%
a) utrzymanie oœwiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,

z tego: 3.902.000,00 38,59%
- Szko³a Podstawowa Nr 1 w Dynowie – 1.565.800,00
- Szko³a Podstawowa Nr 2, przy ul. Bartkówka
– 497.800,00
- Miejskie Przedszkole w Dynowie – 450.000,00
- Oddzia³ przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2,
przy ul. Bartkówka – 32.400,00
- Œwietlica szkolna przy Zespole Szkó³ w Dynowuie –
180.000,00
- Gimnazjum w Dynowie – 1.130.000,00
- pozosta³e wydatki zwi¹zane z oœwiat¹ – 46.000,00
d) wydatki na pomoc spo³eczn¹

2.924.342,00 28,92%
z tego finansowane œrodkami w³asnymi – 685.632,00

e) utrzymanie administracji publicznej ³¹cznie z zada-
niami zleconymi 1.625.171,00 16,07%

f) wydatki na kulturê i biblioteki 266.800,00 2,64%
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g) wydatki bie¿¹ce na gospodarkê komunaln¹ i ochronê
œrodowiska 423.800,00 4,19%

h) obs³uga d³ugu publicznego 175.000,00 1,73%
i) wydatki na ochronê przeciwpo¿arow¹ i bezpieczeñstwo

publiczne, w tym: 93.900,00 0,95%
- remont stra¿nicy OSP przy ul. Bartkówka – 12.000,00
 - remont ogrodzenia przy OSP w Dynowie – 5.000,00
j) gospodarka gruntami i nieruchomoœciami

141.500,00 1,40%
k) plany zagospodarowania przestrzennego

42.000,00 0,41%
l) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu kultury fizycz-

nej i sportu 27.000,00 0,27%
³) zwalczanie narkomanii oraz przeciwdzia³anie alko-

holizmowi 71.600,00 0,71%
m) rezerwa bud¿etowa na odprawy emerytalne dla pra-

cowników 140.100,00 1,38%
n) pozosta³e wydatki bie¿¹ce,

w tym: 76.361,00 0,75%
- remont dachu na obiekcie sportowym – 7.000,00

2) wydatki maj¹tkowe i zakupy inwestycyjne
7.408.981,00 42,29%

z tego:
a) likwidacja miejsc niebezpiecznych na drodze wojewódz-

kiej - ul. Grunwaldzka 530.000,00 7,15%
b) pomoc finansowa w formie dotacji udzielona dla Wo-

jewództwa Podkarpackiego na remont chodnika przy
drodze wojewódzkiej - ul. Grunwaldzka

50.000,00 0,67%
c) pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Po-

wiatowego w Rzeszowie na partycypacjê w remoncie
drogi powiatowej ul. Œwierczewskiego

50.000,00 0,67%
d) usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych – likwidacja osu-

wiska przy ul Krzywej 699.580,00 9,44%
e) budowa Oœrodka Turystycznego z zapleczem „B³êkit-

ny San” w Dynowie przy ul. Pla¿owej
1.768.699,00 23,87%

f) modernizacja Domu Stra¿aka na Przedmieœciu Dy-
nowskim 16.000,00 0,22%

g) budowa kanalizacji etap III w Dynowie
4.191.702,00 56,59%

h) wykonanie dokumentacji na oœwietlenie uliczne
53.000,00 0,72%

i) opracowanie dokumentacji na zaopatrzenie Miasta
Dynowa w wodê 50.000,00 0,67%

Z powy¿szych danych wynika, ¿e
1) dochody bud¿etu Miasta Dynowa opieraj¹ siê o wp³ywy

takie jak:subwencje z bud¿etu pañstwa 32,91%, docho-

dy w³asne z podatków i op³at lokalnych 21,59%, œrodki z
Unii Europejskiej – Program ZPORR– 20,92%, dotacje
celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
16,66%, dotacje z bud¿etu pañstwa na likwidacjê miejsc
niebezpiecznych przy ul. Grunwaldzkiej oraz likwidacjê
osuwisk przy ul. Krzywej 4,31%, wspó³finansowanie z
bud¿etu pañstwa wydatków inwestycyjnych objêtych Pro-
gramami Unii Europejskiej 3,61%.

2) g³ówn¹ pozycjê w wydatkach bud¿etu stanowi¹ wydatki na
oœwiatê oraz edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹ – 38,59%.
Miasto dok³ada z w³asnych œrodków kwotê 1.124.623,00 z³,
w tym: do Miejskiego Przedszkola 450.000,00 z³

3) Miasto partycypuje w realizacji zadañ nale¿¹cych do wo-
jewództwa oraz powiatu rzeszowskiego na kwotê
286.000,00 z³, z tego na:

- budowê chodnika przy drodze wojewódzkiej - ul. Grun-
waldzka 236.000,00 z³

- remont drogi powiatowej – ul. Œwierczewskiego
50.000,00 z³

4) remont oraz likwidacja osuwiska przy ulicy Krzywej wy-
maga œrodków w³asnych na wielkoœæ 389.806,00 z³
Bud¿et jest trudny, ale realny do wykonania. W trakcie

wykonywania bud¿etu bêd¹ czynione starania, zmierzaj¹ce
do ograniczenia planowanego deficytu, a tym samym zmniej-
szenia zad³u¿enia miasta.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak
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Kieruj¹c siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej Powiatu Rze-
szowskiego i obowi¹zkiem sta³ej wiêzi z
wyborcami przedk³adam informacjê o mo-
jej dzia³alnoœci.

22.12.2006 r. – Spotkanie op³atkowe w Zespole Szkó³ Nr 5
w Dyl¹gowie.

27.12.2006 r. – Sesja Rady Miasta Dynów
– wyst¹pienie podsumowuj¹ce rok 2006

29.12.2006 r. – Sesja Rady Gminy Dynów
– wyst¹pienie podsumowuj¹ce rok 2006

13.01.2007 r. – Walne zebranie OSP w Harcie
14.01.2007 r. – Koncert Zespo³ów Wielkiej Orkiestry Œwi¹-

tecznej Pomocy w Dynowie
19.01.2007 r. – Miêdzyszkolny Przegl¹d Widowisk Jase³-

kowych Powiatu Rzeszowskiego w B³a¿o-
wie

21.01.2007 r. – Noworoczne spotkanie op³atkowe PSL w
Rzeszowie

21.01.2007 r. – Zebranie sprawozdawcze w OSP Laskówka
– wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia-

³alnoœci Rady Powiatu
28.01.2007 r. – Zebranie sprawozdawcze w OSP Wyrêby

– wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia-
³alnoœci Rady Powiatu

02.02.2007 r. – Spotkanie z pos³em na sejm RP Janem Bu-
rym w Rzeszowie

04.02.2007 r. – Zebranie sprawozdawcze w OSP D¹brówka
Starzeñska

– wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia-
³alnoœci Rady Powiatu

07.02.2007 r. – Sesja Rady Miasta Dynów
07.02.2007 r. – Przegl¹d placówek s³u¿by zdrowia ZOZ Nr

2 w Rzeszowie z terenu Dynowszczyzny z
udzia³em Wicestarosty Rzeszowskiego
Marka Sitarza

10.02.2007 r. – Zebranie sprawozdawcze w OSP Bachórz
– wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia-

³alnoœci Rady Powiatu
11.02.2007 r. – Zebranie wiejskie w Ulanicy

– wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia-
³alnoœci Rady Powiatu

12.02.2007 r. – Posiedzenie Komisji ds. Strategii Rozwoju
Powiatu Rzeszowskiego

– wyst¹pienie w sprawie Strategii Roz-
woju Spo³eczno-Gospodarczego Powia-
tu Rzeszowskiego w latach 2007-2015

12.02.2007 r. – Posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych
i Transportu

– wyst¹pienie w sprawie zmiany sposobu
wspó³finansowania przez Gminy mo-
dernizacji i przebudowy dróg powiato-
wych

– wniosek o pisemne informacje pracy
cz³onków Zarz¹du Powiatu

13.02.2007 r. – Posiedzenie Rady Spo³ecznej ZOZ Nr 2 w
Rzeszowie

14.02.2007 r. – Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego
– wyst¹pienie w sprawie bud¿etu Powia-

tu na rok 2007
19.02.2007 r. – Wyjazd z m³odzie¿¹ szkó³ gimnazjalnych

gminy Dynów do Rzeszowa na zajêcia z
p³ywania w krytej p³ywalni ZST Rzeszów

23.02.2007 r. – Wyjazd z m³odzie¿¹ szkó³ gimnazjalnych
gminy Dynów do Rzeszowa na zajêcia z
p³ywania w krytej p³ywalni ZST Rzeszów

26.02.2007 r. – Spotkanie z Wójtem gm. Dynów i Pos³em
na sejm RP Janem Burym w Dynowie

04.03.2007 r. – Zebranie mieszkañców Osiedla Nr 1 i 2 w
Dynowie

– wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia-
³alnoœci Rady Powiatu

05.03.2007 r. – Spotkanie z Wicestarost¹ Rzeszowskim
Markiem Sitarzem w Rzeszowie

07.03.2007 r. – Obchody 88 rocznicy œmierci p³k. Leopolda
Lisa – Kuli w Rzeszowie

09.03.2007 r. – Sesja Rady Gminy w Dynowie
10.03.2007 r. – Spotkanie zwi¹zane z zakoñczeniem pracy

zawodowej dyrektora Jerzego Maœlanki w
Boguchwale

11.03.2007 r. – Zebranie mieszkañców osiedla Przedmie-
œcie w Dynowie

– wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia-
³alnoœci Rady Powiatu

18.03.2007 r. – Zebranie wiejskie w £ubnie
– wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia-

³alnoœci Rady Powiatu oraz o zamierze-
niach inwestycyjnych z bud¿etu Powia-
tu na DynowszczyŸnie

19.03.2007 r. – Wyjazd z m³odzie¿¹ ZSZ w Dynowie na zajê-
cia sportowe z p³ywania w krytej p³ywalni
ZST Rzeszów

20.03.2007 r. – Spotkanie Wójta Gminy Dynów, radnych
Rady Gminy Dynów z Harty oraz radnych
Rady Powiatu z Harty w sprawie progra-
mu scalania gruntów rolnych wsi Harta w
Dynowie

20.03.2007 r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej LO w Dy-
nowie

23.03.2007 r. – Sesja Rady Miasta Dynowa
24.03.2007 r. – Spektakl patriotyczny „ Gwiazda Syberii ”

Leopolda Starzeñskiego przedstawionego
przez Zespó³ Teatralny Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokó³” w Dynowie.

wiêcej na stronie www.aleksander.stochmal.prv.pl
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wieloletni prokurator i adwokat w Sanoku,
absolwent Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie

i Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.

W zmar³ym ¿egnamy serdecznego Kolegê, sumiennego
i wybitnego prawnika.

Pozostanie zawsze w naszej pamiêci.

Mój Papie¿

Gdy Synod Biskupów
Wojty³ê na papie¿a powo³a³

Z wielkiej radoœci
Ca³y œwiat zawirowa³

Po raz pierwszy w ¿yciu
Polak by³ papie¿em

Och, jak bardzo trudno
By³o w to uwierzyæ

Papie¿ Jan Pawe³ II

Nie krzycza³ wcale
Lecz uczy³ wytrwale

Nigdy nie mówi³:
„Nic z was nie wyroœnie”

Lecz „Jesteœcie skarbem œwiata”
– zapewnia³ radoœnie

Nie mia³ si³y Pudzianowskiego
Lecz przenosi³ góry
Uniós³ nasze serca

Wysoko a¿ pod chmury.

Nie rozdawa³ cukierków
A os³adza³ nam ¿ycie

Ka¿dy go kocha³
Choæby tylko skrycie

Imponowa³ m¹droœci¹
Lecz nie wym¹drza³ siê wcale

Prosi³ byœmy byli
Swego ¿ycia kowalem.

By³ wskazówk¹ dla m³odych
ca³ego œwiata

jak wykorzystywaæ swe
„smarkate lata”

Marzena Kamiñska
Kl. III gimn.

Zespó³ Szkó³ nr 4
 w Paw³okomie

Papie¿ mówi³ du¿o
Zw³aszcza do m³odzie¿y,

¿e bardzo j¹ kocha
i mocno w ni¹ wierzy

¯e przysz³oœæ nale¿y
Do m³odzie¿y œwiata,
¿e musz¹ j¹ budowaæ
poprzez d³ugie lata

Mówi³ do nich czule
„Nie lêkajcie siê”

W trudnych chwilach Was przytulê
gdy wam bêdzie Ÿle.

Podczas swych pielgrzymek
Po calutkim œwiecie

Wspiera³ w krzywdzie ludzi
B³ogos³awi³ dzieci.

Gdy nadesz³a chwila
Odejœcia papie¿a

Ca³y œwiat w ¿a³obie
Na Watykan zmierza³

Modlili siê wszyscy
Za Ojca Œwiêtego

Aby wkrótce zaj¹³ miejsce
U boku Ojca swego.

Natalia Banaœ
Kl. I gimn.

Zespó³ Szkó³ nr 4 w Paw³okomie

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Redakcja „Dynowinki”

„Trybuna³ œmierci nie uznaje apelacji”
Witold Kowalski

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e w dniu 11 stycznia 2007 r. zmar³, prze¿ywszy 56 lat

MARIAN LITWIN

JAN PAWE£ II (1920-2005)
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Fot. Grzegorz Szajnik
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Wiele piêknych tradycji wielkanoc-
nych wysz³o z u¿ycia wraz z up³y-

wem czasu, pomimo to w niektórych re-
gionach Polski ci¹gle mo¿emy siê z nimi
spotkaæ. W tym artykule postaram siê
przybli¿yæ i przypomnieæ tradycje Wiel-
kiego Tygodnia.

Wed³ug starego obyczaju w Wielki
Poniedzia³ek w polskich domo-

stwach rozpoczyna³y siê œwi¹teczne po-
rz¹dki, których brali udzia³ wszyscy do-
mownicy. Odbywa³y siê one jednak pod
jednym warunkiem: musia³y siê zakoñ-
czyæ przed Wielkim Wtorkiem.

W Wielk¹ Œrodê m³odzie¿, a zw³asz-
cza ch³opcy, przygotowywa³a Ju-

dasza: s³omian¹ kuk³ê maj¹c¹ symbo-
lizowaæ aposto³a – zdrajcê. Nastêpnie
zakuwano go w ³añcuchy i z ogromn¹

wrzaw¹ ci¹gnêli go po drodze przez ca³¹
okolicê. Obowi¹zkiem zebranych wokó³
gapiów by³o karanie zdrajcy poprzez
ok³adanie go wierzbowymi rózgami. Za-
koñczeniem rytua³u by³o wrzucenie ku-
k³y do stawu b¹dŸ rzeki.

Wielki Czwartek i Wielki Pi¹tek
by³y czasem bezpoœrednich przy-

gotowañ do Œwi¹t Wielkanocnych. W
tych dniach malowano pisanki, pieczo-
no ciasta, a tak¿e „¿egnano siê” z post-
nymi potrawami, poprzez widowisko-
we wylewanie postnego ¿uru lub przy-
bijanie do drzewa œledzia. W Wielki
Pi¹tek powstrzymywano siê tak¿e od
pracy na roli.

W Wielk¹ Sobotê koniecznie nale-
¿a³o udaæ siê do koœcio³a ze œwiê-

conk¹: koszyczkiem z jedzeniem. Nale-

¿a³o w nim umieœciæ baranka (jako sym-
bol Zmartwychwsta³ego Jezusa), miê-
sa i wêdliny ( na znak zakoñczenia
Wielkiego Postu), mas³o (symbol dobro-
bytu), jajka (jako znak odrodzenia), a
tak¿e chrzan, sól, pieprz oraz ozdoby:
kurczaczki, króliczki lub kaczuszki. Po
œwiêceniu, jak nakazywa³a tradycja,
nale¿a³o trzykrotnie obejœæ dom ze
œwiêconk¹, aby odgoniæ z³e duchy. Czê-
sto zakopywa³o siê tak¿e jajka pod pro-
giem domu – chroni³o to domowników
przed si³ami nieczystymi. Wielka So-
bota by³a tak¿e dniem œwiêcenia wody.

Wielkanoc jest znacz¹cym dniem:
jest to ostatni dzieñ Wielkiego

tygodnia, ostatni dzieñ postu oraz, co
najwa¿niejsze, dzieñ zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa. W tym dniu do
wielu ludzkich serc powraca radoœæ,
ustaj¹ k³ótnie, szerzy siê mi³oœæ do
Boga i bliŸnich. To w tym dniu, kiedy
wzorem naszych przodków, zbieramy siê
pod wspólnym dachem i sk³adamy so-
bie ¿yczenia, znikaj¹ wszelkie granice
i uprzedzenia.
Bo mieæ rodzinê to najwiêkszy
skarb.

Ola Marsza³ek

Wstêpem do obrzêdów wielkanoc-
nych by³a Niedziela Palmowa, a jej
g³ównym akcentem œwiêcenie palm.
Robiono je z kilku ró¿nych roœlin:
trzciny wodnej, ja³owca, wilczej
³yki, bazi wierzbowych, drze-
wa kryzowego. Z t¹ nie-
pozorn¹ palm¹
³¹czy³o siê wie-
le praktyk. Sta-
rano siê na
przyk³ad przy
jej pomocy od-
czytaæ przy-
sz³oœæ. W tym
celu stawiano j¹ na dwa tygodnie przed
uroczystoœci¹ do wody, a na jej ga³¹z-
kach zawieszano karteczki z napisami:
,,pomyœlnoœæ”, ,,zdrowie”, ,,œmieræ”. Po
tym, która ga³¹zka siê lepiej rozwija³a
odgadywano, co kogo w niedalekiej przy-
sz³oœci spotka.

Na sam¹ Nie-
dzielê Palmow¹ po
wyjœciu z koœcio³a

uderzano siê na-
wzajem niemi³osiernie

palmami. Musisz wie-
dzieæ wnusiu, ¿e, mimo i¿

prym wiedli tutaj ch³opcy to
dziewczyny równie¿ nie dawa³y

za wygran¹. Uderzano ni¹ rów-
nie¿ wszystkich domowników, w

celu przekazania si³ ¿yciowych
tkwi¹cych w roœlinie.

Tak w koñcu nadchodzi³ Wielki Ty-
dzieñ, który by³ intensywnym okresem
przygotowania do œwi¹t. Robiono po-
rz¹dki, przygotowywano przysmaki
œwi¹teczne, a co najwa¿niejsze ju¿ od
Wielkiej Œrody zaczynano pisaæ jajka.
Oj wiele by³o sposobów by na pustym
jajku wyczarowaæ piêkne kwiaty, ba-
zie,ga³¹zki jode³. Jednym z nich by³o

naniesienie wzoru roztopionym wo-
skiem, a nastêpnie gotowanie jaja w
farbie. Potem wosk zdrapywano uzysku-
j¹c bia³e wzory na barwnym tle. Inna
technika polega³a na tym by najpierw
barwiæ, a dopiero póŸniej pisaæ wzory.
Muszê Ci wnusiu zdradziæ, ¿e jak ja
pisywa³am jajka, to nie mia³am tylu
kolorowych farb kupionych w sklepie,
owszem mo¿e by³o parê, ale w wiêk-
szoœci pisanki barwi³am w wywarze z
cebuli, zielonego ¿yta czy kwiatów fio³-
ków. Zapomnia³abym, najczêœciej sto-
sowanymi motywami zdobniczymi by³y
krzy¿yki, gwiazdki, drabinki.

W Wielki Czwartek w niektórych
domach odprawiano wieczerzê wielko-
czwartkow¹, podczas której spo¿ywa-
no strucle.

W Wielki Pi¹tek ju¿ z samego rana
udawano siê nad rzeki i potoki, by za-
nurzyæ siê w wodzie a¿ po szyje lub
obmyæ ca³e cia³o, prze¿egnawszy siê
uprzednio. Mimo i¿ by³o zimno, wszy-
scy szli, bo wierzono,¿e k¹piel oczysz-
cza z chorób, a tak¿e zapewnia ³adn¹
cerê. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e Wielki
Pi¹tek by³ dniem œcis³ego postu, ¿a³o-
by i modlitwy przy grobie umêczonego

Gdy my�limy o �wiêtach Wielkanocnych, czujemy zapach mazurka stoj¹cego na parapecie,
smak �wiêconki, s³yszymy okrzyki �Alleluja! Jezus ¿yje!� i czujemy pod palcami miêkkie podu-
szeczki bazi, które, zerwane z ogródka, stoj¹ na �wi¹tecznym stole...
Lecz czy tak samoWielkanoc kojarzy³a siê naszym dziadkom, pradziadkom???

Znowu Ciê Wnusiu spotykam,
Tym razem, by o Œwiêtach Wielkanocnych opowiedzieæ
Siadaj i nie umykaj
Bo przecie¿ o przesz³oœci musisz, co trzeba wiedzieæ

(ci¹g dalszy na str. 10)
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Chrystusa, przy którym cz³onkowie
stra¿y po¿arnej trzymali wartê.

Chadzali oni czêsto przed zaci¹gniê-
ciem warty po wsiach i zbierali od
dziewcz¹t pisanki, dlatego ka¿da sta-
ra³a siê zrobiæ jak naj³adniejsze.

W Wielk¹ Sobotê œwiêcono ogieñ,
wodê i jedzenie. Woda chroni³a przed
nieszczêœciami, kropiono ni¹ pola, ¿eby

by³ urodzaj, drzewa w sadach, konie i
p³ug przy wyjeŸdzie do pierwszej orki,
wlewano j¹ do studni, by woda by³a
dobra i œwie¿a.

Och, najwiêcej zamieszania to by³o
przy œwiêceniu ognia, który stosowano

we wszelkiego rodzaju zabiegach lecz-
niczych. Ka¿dy stara³ siê, wiêc zdobyæ,
chocia¿ kilka wêgielków, przez co nie-
raz dochodzi³o do bójek przy ognisku.
Mo¿e bêdziesz siê œmia³a, ale ci, któ-
rym nie uda³o siê go zdobyæ odchodzili
z p³aczem. Œwiêcono przede wszystkim
po¿ywienie, które sk³ada³o siê z: gomó-
³ek sera urobionego z jajkiem, sol¹ i
kminkiem, bia³e-
go sera, chrzanu,
pisanek, kie³basy,
boczku i pieczonej
s³oniny. Po przyj-
œciu z koœcio³a z
tak przygotowa-
nym koszykiem
obchodzono dom
trzy razy.

Wnusiu przy-
chodzi³a w koñcu
procesja rezurek-
cyjna, to by³o dopiero wydarzenie.
Wszyscy w odœwiêtnych strojach ma-
szerowali przy towarzysz¹cych im wy-
strza³ach. Po przyjœciu z koœcio³a za-
siadano do œniadania, które rozpoczy-
na³ gospodarz sk³adaj¹c ¿yczenia do-
mownikom i dziel¹c siê z nimi jajkiem.

Wielkanoc to najradoœniejsze œwiê-
to – zarówno w koœciele liturgicz-
nym,jak równie¿ w obrzêdowym kalen-
darzu wsi polskiej.

Od XVIII w. msze rezurekcyjne za-
czêto odprawiaæ nie o pó³nocy, lecz o
œwicie Tradycyjnie towarzyszy³a im ka-
nonada ze strzelb, pistoletów, petard,
armat i moŸdzierzy.

Po zakoñczonych przygotowaniach
zasiadano do sto³u aby, podzieliæ siê
œwiêconym oraz z³o¿yæ sobie ¿yczenia.

Na wielkanocnym stole królowa³o
jajko, od wieków uwa¿ane za symbol
pocz¹tku i Ÿród³o ¿ycia. W mitologiach
wielu ludów mo¿na znaleŸæ opowieœæ o
jaju, z którego powsta³ œwiat. Uwa¿a-
no je równie¿ za znak zmartwychwsta-
nia, odrodzenia, powrotu ¿ycia.

W ludowych wierzeniach jajo by³o
lekarstwem na chorobê, chroni³o przed
po¿arem, pomaga³o zdobyæ upatrzon¹
dziewczynê albo ch³opaka, zapewnia³o
urodzaj, szczêœcie i pomyœlnoœæ. Tacza-
nie jaja po ciele chorego mia³o wlewaæ
w niego nowe si³y, odradzaæ go.

Wydmuszki pisanek wielkanocnych
po³o¿one pod drzewami owocowymi
mia³y je chroniæ przed szkodnikami.
Wierzono, ¿e rzucone w p³omienie
ugasz¹ po¿ar.

Na wsi panowa³ zwyczaj obdarowy-

wania siê pisankami. Dostawa-
li je cz³onkowie rodziny, dzieci
chrzestne i osoby zaprzyjaŸnio-
ne. Je¿eli ch³opakowi spodoba-
³a siê dziewczyna, oznaj-
mia³ jej to, wrêczaj¹c pi-
sankê. Jej przyjêcie ozna-
cza³o odwzajemnienie
uczuæ kawalera.

W niektórych regionach Polski
(Œl¹sk, Pomorze) doroœli chowali w
ogrodzie, w domu lub obejœciu koszyki
z kolorowymi jajkami i s³odyczami. W
niedzielê wielkanocn¹ dzieci wyrusza-
³y na poszukiwanie darów, które- jak
wierzy³y- przynios³y im wielkanocne za-
j¹czki. Pisankami obdarowywano rów-
nie¿ zmar³ych, przynosz¹c je na cmen-
tarze, gdzie toczono je po mogi³ach albo
zakopywano w ziemi.

Z drugim dniem Wielkanocy zwi¹-
zany jest obyczaj zwany œmigusem-
dyngusem lub lanym poniedzia³kiem.

Pierwotnie (potwierdzaj¹ to doku-
menty synodu diecezji poznañskiej z
1420 roku) dyngus i dyngusowanie by³y
wymuszaniem datków, przede wszyst-
kim jajek pod groŸb¹ przymusowej k¹-
pieli. Œmigus oznacza³ uderzanie, sma-
ganie rózg¹, ga³¹zk¹ albo palm¹. Na
Œl¹sku Cieszyñskim najpierw oblewa-
no dziewczêta wod¹ a nastêpnie „su-

szono” je ¿artobliwymi
uderzeniami bata z wierz-
bowych witek.

Z czasem te dwa od-
rêbne zwyczaje zosta³y po-

³¹czone w jeden, œmigus-
dyngus.

„Dzieñ œw.Lejka”, jak ¿ar-
tobliwie okreœlano lany ponie-
dzia³ek nikomu nie móg³ ujœæ
na sucho. Wœród pisków,
krzyków, œmiechu najchêtniej

urz¹dzano dyngus ³adnym i
lubianym dziewczêtom.

Z œwi¹tecznym poniedzia³kiem zwi¹-
zany by³ równie¿ zwyczaj chodzenia z
kurkiem po dyngusie.

Niegdyœ kurkiem by³ ¿ywy kogut,
nakarmiony ziarnem umoczonym w
spirytusie- dziêki czemu by³ spokojny,
ale g³oœno pia³. Z czasem zast¹piono
go ptakiem wypchanym, upieczonym z
ciasta lub wyciêtym z drewna i umoco-
wanym na przyozdobionym i pomalo-
wanym na czerwono wózku dynguso-
wym. Wizyta taka mia³a zapewniæ od-
wiedzanym rodzinom pomyœlnoœæ i
zdrowie.

Mimo, i¿ w ró¿nych regionach Pol-
ski w mniejszym b¹dŸ wiêkszym stop-
niu zachowa³y siê obyczaje wielkanoc-
ne, wiele z nich odchodzi niestety w
zapomnienie.

Monika Wandas-Wasieñko
 LO Dynów

 Na podstawie ksi¹¿ki Renaty Hryñ-
Kuœmierek „Polskie tradycje doroczne”.

(ci¹g dalszy ze str. 9) S³uchaj Wnusiu, panny takie jak ty
k³ad³y skorupki jaj na p³ocie i obser-
wowa³y, czy porwie jej ptak, bo wró¿y³o
to szybkie zam¹¿pójœcie. Po skoñczo-
nym œniadaniu obowi¹zkowo zmiata-
no okruchy, które póŸniej zawi¹zywano
w szmatkê i przywi¹zywano do ucha
siewnego koszyka, wierz¹c w urodzaj.

W Lany Poniedzia³ek wszêdzie od
góry do do³u i z
do³u do góry la³a
siê woda. Ch³opcy
oblewali dziewczê-
ta nie tylko wia-
drami wody, ale by
by³o szybciej i za-
bawniej wrzucali
do stawów lub po-
toków. Wnusiu
dziewczyny nie na-
rzeka³y jednak,
przeciwnie by³y

rade, ¿e podobaj¹ siê kawalerom.
To chyba ju¿ wszystko, no Wnusiu,

co Ci tutaj powiedzia³am, zachowaj w
sercu i pamiêtaj, byœ nastêpnym to
przekaza³a.

Magdalena Noch
MKE LO Dynów
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Prezentujê dzi� Pañstwu kilka kolejnych ciekawych �opowie�ci o s³owach�, maj¹c nadziejê, ¿e
fragmenty ksi¹¿ki�Sk¹d siê bior¹ s³owa� Katarzyny K³osiñskiej, które przytaczam, skutecznie
zachêcaj¹ do jej przeczytania...

W poprzednim „odcinku” zapowia-
da³am „opowieœci wielkanocne”, czas
wiêc wywi¹zaæ siê z obietnicy;-) Naj-
pierw jednak kilka zdañ o kwietniu...

KwiecieñKwiecieñKwiecieñKwiecieñKwiecieñ
Nazwa �kwiecieñ� ma oczywi�cie

zwi¹zek z kwiatem. Kwiecieñ to prze-
cie¿ miesi¹c, w którym wszystko kwit-
nie � po d³ugiej i wyczerpuj¹cej zimie
zaczynaj¹ siê pojawiaæ kwiaty. Daw-
niej nazywano go te¿ �³¿ykwiatem�
albo �³udzikwiatem�, bo �wy³udza³� z
ziemi kwiaty. Uwa¿a siê równie¿, ¿e te
nazwy �³¿ykwiat� i �³udzikwiat� poka-
zuj¹ charakterystyczn¹ cechê kwietnia,
a mianowicie to, ¿e jest on nieco zdra-
dliwy, oszukañczy - ¿e pojawiaj¹ siê
ju¿ kwiaty, ale prawdziwawiosna jesz-
cze nie nadchodzi. �£¿ykwiat czy
�³udzikwiat� to miesi¹c, który nas oszu-
kuje, który pozwala uwierzyæ, ¿e za-
raz wszystko zakwitnie, a tymczasem
na naprawdê ciep³e dni trzeba jesz-
cze trochê poczekaæ. Tê specyfikê
kwietnia oddaje te¿ przys³owie �Kwie-
cieñ-plecieñ, bo przeplata: trochê zimy,
trochê lata�.

Z Wielkim Tygodniem kojarzy siê
nierozerwalnie Pi³at, z nim zwi¹zane
jest powiedzenie...

Jak Pi³at w credoJak Pi³at w credoJak Pi³at w credoJak Pi³at w credoJak Pi³at w credo
O kim�, kto zrobi³ co� n iepotrzeb-

nie, nie w porê, nie w odpowiednim
miejscu, mówimy, ¿e zachowa³ siê �jak
Pi³at w credo�, na przyk³ad kto� wszed³
gdzie� �jak Pi³at w credo� � je�li wszed³
gdzie�, gdzie go nie chciano.

Oczywi�cie zwrot nawi¹zuje do
�credo� � czyli wyznania wiary. Wia-
domo, ¿e wyznanie wiary, które wy-
g³aszaj¹ katolicy, zawiera s³owa, od-
nosz¹ce siê do Chrystusa: �Umêczon
pod Ponckim Pi³atem, ukrzy¿owan,
umar³ i pogrzebion�. I ten¿e Poncki Pi-
³at, czyli Poncjusz Pi³at � urzêdnik, któ-
ry przewodzi³ procesowi Jezusa, awiêc
zapisa³ siê bardzo niechlubnie, wyda-
je siê w tej jednej z najwa¿niejszych
modlitw zupe³nie niepotrzebny. Przez
wieki siê zastanawiano, dlaczego ta

postaæ zosta³a uwieczniona w �Sk³a-
dzie apostolskim�.

A, co ciekawe, �pi³at� to te¿ dawna
nazwa prêgierza. Oczywi�cie wów-
czas pisana jest ma³¹ liter¹. I dawniej
�pi³atem� te¿ nazywano ubikacjê. Za-
stanawiaj¹ce, co taki �pi³at� mia³
uwieczniæ. Bo pó�niejsza nazwa �pi³a-
ta� � �s³awojka� � powsta³a, jak wia-
domo, na pami¹tkê premiera Felicja-
na S³awoja-Sk³adkowskiego, który pro-
pagowa³ higienê na wsi. Czy¿by Pi³at
te¿mia³ wp³yw na rozwój urz¹dzeñ sa-
nitarnych?

Poniedzia³ek Wielkanocny bez „œmi-
gusa-dyngusa”..? Niemo¿liwe, prawda..?

�migus-dyngus�migus-dyngus�migus-dyngus�migus-dyngus�migus-dyngus
W drugi dzieñWielkanocy �wiêtu-

jemy �migus-dyngus. Oba elementy
s³owa ��migus-dyngus� (które pisze siê
z ³¹cznikiem, czyli ma³¹ kreseczk¹) po-
chodz¹ z jêzyka niemieckiego, choæ
sam zwyczaj polewania siê wod¹ jest
podobno rodzimy.

��migus� wywodzi siê od niemiec-
kiegoSchmeckostern; schmacken zna-
czy³o �biæ�, aOstern� �Wielkanoc�. Tro-
chê siê to mo¿e wydawaæ dziwne, ¿e
nasz ��migus� pochodzi od niemieckie-
go s³owa, oznaczaj¹cego bicie, ale sta-
³o siê tak dlatego, ¿e w Niemczech w
poniedzia³ek wielkanocny bito siê ró-
zgami.

A kiedy do jakiego� gospodarstwa
przychodzili ch³opcy zwiadramiwody,
¿eby oblaæ gospodarzy, to ci musieli
siê jako� wykupiæ � dawali im wódki
lub co� do jedzenia. I ten okup to w³a-
�nie �dyngus�. To s³owo te¿ pochodzi z
niemieckiego (w dawnej niemczy�nie
Dingus to by³ w³a�nie �okup�).

A wiêc ��migus-dyngus� to pole-
wanie siê wod¹, ale te¿ datek, jaki
nale¿a³ siê lej¹cym za to, ¿eby ³aska-
wie obeszli siê z gospodarzami. Nasi
przodkowie bardzo lubili �dyngowa-
nie� (tak dawniej mówi³o siê na pole-
wanie wod¹), bo przeci¹gali tê zaba-
wê na wtorek po Wielkanocy; prze-
bierali siê wtedy w stroje p³ci prze-
ciwnej.

I na koniec ogólnie o „œwiêtach”...

�wiêto, �wiêty�wiêto, �wiêty�wiêto, �wiêty�wiêto, �wiêty�wiêto, �wiêty
Choæ nasze �wiêta maj¹ charakter

chrze�cijañski, to sam wyraz ��wiêto�
pochodzi jeszcze z czasówpogañskich.
Nasi przodkowie S³owianie znali to s³o-
wo, o czym �wiadcz¹ choæby bardzo
popularne w czasach s³owiañskich i
wczesnopolskich imiona ��wiêtope³k�,
��wiêtos³aw�, ��wiêtowit�.Wdziejach
S³owian zapisa³o siê kilku �wiêtope³-
ków � na przyk³ad ¿yj¹cy w IX wieku
w³adca Moraw, czy o wiele m³odszy,
bo ¿yj¹cy w XIII wieku, ksi¹¿ê gdañski
i ksi¹¿ê PomorzaWschodniego.

W imieniu ��wiêtope³k�, a tak¿e w
podobnych ��wiêtos³aw�, ��wiêtowit�
czy w ¿eñskim ��wiêtos³awa� (to imiê
nosi³a podobno córka Mieszka I), ele-
ment ��wiêt-� nie mia³ takiego znacze-
nia jak dzi�. ��wiêty� w tamtych cza-
sach znaczy³ �mocny, silny, potê¿ny� �
��wiêtope³k� mia³ wiêc mieæ �mocne,
silne pu³ki� (cz¹stka �pe³k� w tym imie-
niu odpowiada dzisiejszemu s³owu
�pu³k�), a ��wiêtos³aw� mia³ byæ s³aw-
ny ze swej si³y, mocy.

I kiedy przyjêli�my chrze�cijañstwo,
za takich mocnych, potê¿nych � ale ju¿
niemocnych fizycznie, leczduchem�za-
czêli�my uwa¿aæ tych, którzy byli czcze-
ni przez now¹ religiê, i nazwali�my ich
��wiêtymi� w³a�nie. �wiêtych uwa¿amy
za ludzi nadzwyczajnych, a przez to
szanowanych, i dlatego te¿ dzieñ nad-
zwyczajny, szczególny, nazwali�my
��wiêtem�. Bo historycznie rzecz bior¹c,
s³owo ��wiêto� by³o kiedy� przymiotni-
kiem rodzaju nijakiego, a wiêc form¹
wyrazu ��wiêty�. Wiêc najpierw by³
��wiêty�, a pó�niej ��wiêto�.

Od tych wyrazów powsta³o wiele
innych s³ów i zawieraj¹ one �ê� (tak
jak na przyk³ad ��wiêto� w³a�nie) lub
�¹� (jak choæby ��wi¹tynia�). A o jedno
s³owo tocz¹ siê czêsto spory � bo siê
zastanawiamy, czy kto� jest ��wi¹to-
bliwy� czy ��wiêtobliwy�. I muszê uspo-
koiæ zwolenników i jednej, i drugiej for-
my � obie s¹ poprawne. ��wi¹tobliwy�
to forma czêstsza, ale i w ��wiêtobli-
wym� nie ma nic z³ego.

Koñcz¹c, ¿yczê wszystkim Czytelni-
kom „Dynowinki” (nie tylko tym „œwi¹-
tobliwym”;-) du¿o spokoju i radoœci na
nadchodz¹ce Œwiêta Wielkiej Nocy... Do
„przeczytania” w nastêpnym numerze...

Renata Jurasiñska

Na podstawie ksi¹¿ki Katarzyny
K³osiñskiej „Sk¹d siê bior¹ s³owa”,

Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2005
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Pogórze Przemysko-Dynowskie to
jeden z najpiêkniejszych i jesz-
cze nie do koñca odkrytych, czy-

stych a miejscami dziewiczych regionów
w Polsce. Miejscowi nie widz¹ w tych
okolicach nic szczególnego – maj¹ to
przecie¿ na co dzieñ ale przyjezdni z
wielkich, zasmrodzonych i wci¹¿ ha³a-
suj¹cych dzieñ i noc,
aglomeracji w Pol-
sce, jak i coraz licz-
niejsi ciekawscy z
Europy, nie mog¹
siê nacieszyæ (jak
ju¿ tu trafi¹), piêk-
nem krajobrazu,
cisz¹, œpiewem pta-
ków, œladami histo-
rii i przybywaj¹cymi, lokalnymi atrak-
cjami turystycznymi. Ale najwa¿niej-
sze aby tu trafili - mogli dojechaæ, zo-
baczyæ i wróciæ z przyjació³mi. Nawet
najpiêkniejsze widowisko, najlepszy to-
war, najatrakcyjniejszy region, nie
sprzedadz¹ siê same. Do tego potrze-
ba infrastruktury, promocji, spójnych
dzia³añ, szerokiego spojrzenia na œwiat.
Wtedy przyjad¹ ludzie a wœród nich
potencjalni inwestorzy lub znajomi in-
westorów. Odpoczn¹, poczuj¹ atmosfe-
rê, sprawdz¹ mo¿liwoœci i podejœcie lo-
kalnych w³adz do otwierania siê na
œwiat, pomyœl¹ o inwestycjach, a w koñ-
cu dadz¹ dobr¹ pracê okolicznym
mieszkañcom. Ju¿ nawet przez sam
przyjazd daj¹ przecie¿ zarobiæ, bo
mieszkaj¹, jedz¹, kupuj¹, zwiedzaj¹...

Sam Dynów, jako najwiêksze mia-
sto miêdzy Przemyœlem, Rzeszowem,
Krosnem i Sanokiem i jego okolice mog¹
byæ interesuj¹ce dla nieznaj¹cych Po-
górza mieszczuchów, ze swym Parkiem
Krajobrazowym, Muzeum kolejki w¹-
skotorowej, w¹-
skotorow¹ lini¹
kolejow¹, drezy-
nami rêcznymi,
karczm¹ z do-
brym swojskim
jad³em, szlakiem
wodnym na Sa-
nie, lasami, szla-
kami pieszymi
itp.. Teren trudny,
ale piêkny. Nie
ma co wiêc nisz-
czyæ go zbytnim
uprzemys³owieniem. Wiadomo, s¹ tu
szanse dla rolnictwa, gospodarki leœnej
i przede wszystkim turystyki. Od lat
wiêc, „czuj¹c” ducha tej ziemi, grupa
ludzi z otwartymi g³owami próbuje
przybli¿yæ ten obszar do Europy, stwo-
rzyæ prê¿ny region turystyczny, spowo-
dowaæ przyp³yw czystych pieniêdzy bez
niszczenia œrodowiska przemys³em.
Funkcjonuje Zwi¹zek Gmin Turystycz-

nych Pogórza, zaczyna ¿yæ wspierany
funduszami unijnymi projekt „B³êkit-
ny San”, niektóre gminy stymuluj¹ roz-
wój bazy turystycznej. Niestety nie
wszyscy myœl¹ globalnie.

Aby rozwija³a siê turystyka potrzeb-
ne jest wspó³dzia³anie samorz¹dów lo-
kalnych – ka¿da gmina z osobna nie

osi¹gnie nic. S¹ tu oczywiœcie Gminy i
Wójtowie, którzy wyró¿niaj¹ siê sw¹
otwartoœci¹ na nowe pomys³y, popieraj¹
inwestycje w obiekty turystyczne w oko-
licy, staraj¹ siê pomóc w budowie in-
frastruktury, umo¿liwiaj¹cej dostêp do
tej piêknej okoli-
cy. Warto tu wspo-
mnieæ o najbli¿-
szych s¹siadach –
Gminie Dubiecko.
Mimo, ¿e samo
Dubiecko ma
mniej argumen-
tów turystycznych
ni¿ np. Dynów i
okolice, Przemyœl
czy Krasiczyn –
stara siê je two-
rzyæ poprzez aktywn¹ politykê tworze-
nia atmosfery do rozwoju us³ug tury-
stycznych, stymulowanie dzia³añ pry-
watnych inwestorów, itp.

To w³aœnie dobra atmosfera, two-
rzona przez Wójta i Radê Gminy Du-

biecko pozwoli³a
podj¹æ decyzje o
budowie jednego
z najlepszych w
okolicy obiektu
rekreacyjno-wcza-
sowego - Oœrodka
ZIELONA POLA-
NA w £¹czkach k.
Dubiecka. Pry-
watny inwestor, z
niewielk¹ pomoc¹
œrodków unijnych
stworzy³ tu cen-

trum wypoczynku i rekreacji na pozio-
mie europejskim - z komfortowymi po-
kojami hotelowymi, apartamentami i
urz¹dzonymi po myœliwsku domkami
z litego drewna, z kominkami itp.. Go-
œcie mog¹ korzystaæ z basenu, sali kon-
ferencyjnej na 100 osób, baru letniego,
sto³ówki, kortu tenisowego, sauny, bo-
iska, placu zabaw dla dzieci, jedynego
w Polsce profesjonalnego Zjazdu na

Linie (200m z wysokoœci 50m), pla¿y
nad Sanem, wypo¿yczalni rowerów,
sprzêtu p³ywaj¹cego itd. „Francja-ele-
gancja”, a wszystko „o rzut beretem od
Dynowa.

Oœrodek ten jest coraz chêtniej od-
wiedzany przez goœci z du¿ych polskich
aglomeracji ale i ca³ej Europy. Szcze-

gólnie wiosn¹, la-
tem i jesieni¹
obiekt ten jest chêt-
nie odwiedzany
przez mieszkañców
ca³ej okolicy, w tym
Dynowa, gminy Dy-
nów, a nawet odle-
glejszych miejsco-
woœci. Obiekt ten

pe³ni te¿ funkcjê us³ugow¹ dla okolicy.
Odbywaj¹ siê tu narady z w³adzami
gmin i województwa (np. w sprawie ko-
ordynacji projektu B³êkitny San), za-
bawy sylwestrowe, wesela, sp³ywy, szko-
lenia lokalne, dzia³a klub intemetowy...

Zainteresowa-
nie okolicznych
mieszkañców nie-
d³ugo mo¿e siê
jeszcze zwiêkszyæ,
szczególnie zim¹,
gdy zostanie zre-
alizowany plano-
wany wspólnie z
Gmin¹ projekt
wyci¹gu narciar-
skiego w £¹cz-
kach. Starsi mie-

szkañcy pamiêtaj¹, ¿e kiedyœ funkcjo-
nowa³ tam wyci¹g - czemu nie wróciæ
do tego pomys³u?

Oœrodek ten jest piêknie po³o¿ony
ale jedyny dojazd na miejsce wiedzie
przez most w Dynowie, Paw³okomê,
Dyl¹gow¹, Sielnicê - do £¹czek.

No có¿ to takiego – powie ka¿dy roz-
s¹dny cz³owiek – droga jak droga. Ano
problem w tym, ¿e droga dojazdowa bie-
gnie przez obszar dwóch gmin: Gminy
Dubiecko (ca 3/4 odcinka Sielnica -
£¹czki) i Gminy Dynów (ca 1/4 w/w od-
cinka) „i najwiêkszy jest ambaras aby
dwoje chcia³o naraz”. Wójt Gminy Du-
biecko – Pan Zbigniew Blecharczyk wy-
wi¹zuj¹c siê z obietnic z³o¿onych miesz-
kañcom wsi £¹czki i rozumiej¹cy potrze-
bê stworzenia dojazdu samochodem do
oœrodka Zielona Polana przez kilka lat z
rzêdu znajdowa³ wraz z Rad¹ Gminy w
skromnej kasie urzêdu œrodki aby wpraw-
dzie „po kawa³ku” ale konsekwentnie wy-
budowaæ i wyasfaltowaæ drogê od £¹czek
w kierunku Sielnicy. Na ten rok zosta³
Mu do granicy gminy Dubiecko ju¿ nie-
wielki, ostatni odcinek, na który wcze-
œniej przygotowano dokumentacjê .

Od lat problemem jest niewielki od-
cinek drogi od granic gmin Dubiecko i
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Dynów w kierunku Sielnicy i Dyl¹gowej.
Wczeœniejsze próby ustalenia wspólnej
realizacji w/w drogi pomiêdzy gminami
nie zosta³y w³aœciwie potraktowane przez
Wójta Gminy Dynów a pisemne proœby
kierowane do Nie-
go w sprawie wy-
konania tego krót-
kiego odcinka, któ-
ry u³atwi dojazd z
Dynowa i okolic do
Oœrodka rekre-
acyjnego (nie wspo-
minaj¹c - co oczy-
wiste o codzien-
nych potrzebach
m i e s z k a ñ c ó w
£¹czek i Sielnicy w gminie Dynów) do-
czeka³y siê ma³o lotnej odpowiedzi, ¿e
droga gruntowa na odcinku gminy Dy-
nów posypana kamieniem zosta³a (o zgro-
zo rozje¿d¿ona przez auta dowo¿¹ce ma-
teria³y budowlane do w/w oœrodka a po-
tem na budowê drogi na odcinku nale¿¹-
cym do gminy Dubiecko. - No tak, wpraw-
dzie droga jest po to aby po niej jeŸdziæ,
jeœli siê buduje odcinek koñcowy, to trze-
ba do niego dojechaæ- ale jak to zrobiæ

W Dynowie uroczystoœci z okazji Miê-
dzynarodowego Dnia Kobiet przebiega³y
bardzo uroczyœcie. Prawie we wszystkich
zak³adach gdzie pracuj¹ panie wrêczono
im kwiaty i ¿yczenia. Równie¿ tego dnia
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Dynowie przy-
gotowa³a uroczyst¹ akademiê po³¹czon¹

8 marca chyba nie by³o takiej kobiety, która nie dosta³aby kwiatka
lub ¿yczeñ.

z wystêpami, ske-
czami i piosenka-
mi, a wszystko po
to aby panie siê
uœmiechnê³y. Rów-
nie¿ w tym dniu uroczyste spotkanie przy-
gotowa³ zwi¹zek emerytów i rencistów.

Tu dla wszystkich
œpiewa³a m³odzie¿
i gra³a kapela Dy-
nowianie. Nie bra-

Wystêpy przygotowane przez panów w Zespole Szkó³ Spotkanie przygotowane przez zwi¹zek emerytów w Dynowie Fot. Grzegorz Szajnik

Kwiatek dla najm³odszych kobiet

¿eby nie jeŸdziæ po „posypanym z wierz-
chu kamieniem” odcinku nale¿¹cym do
Gminy Dynów. Gdzie tu gospodarskie po-
dejœcie i spojrzenie, choæby ciut szersze
ni¿ na swoj¹ „chatê”, bo zdolnoœæ pojmo-

wania koñczy siê
w tym przypadku
na granicy gminy.
W odpowiedzi czy-
tamy te¿, ¿e Wójt
gminy Dynów nie
zamierza siê inte-
resowaæ spraw¹
tego odcinka drogi
- „chyba, ¿e kiedyœ
z „iluzorycznych”
œrodków unijnych.

Skoro tak Panie Wójcie, to czy za-
planowa³ Pan œrodki unijne na ten od-
cinek drogi w ramach projektu B³êkit-
ny San, w ramach projektu sk³adanego
w 2006 roku? Skoro nie siêga Pan po
œrodki unijne albo Pan nie wie jak to
zrobiæ, to po co na nie siê powo³ywaæ.
W interesie swych wyborców i szerzej
pojêtej solidarnoœci lokalnej trzeba ten
kawa³ek drogi jak najszybciej zrobiæ,
bo nikt inny tego za Gminê nie zrobi a

nawet gdyby chcia³, nie ma takich
uprawnieñ.

Drogi s¹ po to aby po nich jeŸdziæ,
aby ludzie mogli ¿yæ jak w cywilizowa-
nym kraju i na zakupy, do szpitala,
koœcio³a, a nawet na cmentarz mogli
dojechaæ samochodem a nie ci¹gnikiem
rolniczym lub leœnym. Gdy ktoœ zacho-
ruje lub nie daj Bo¿e powstanie po¿ar,
karetka czy stra¿ po¿arna te¿ musz¹
mieæ po czym dojechaæ. A obowi¹zkiem
Gminy i jej Wójta jest zapewniæ w³a-
œciwy stan dróg na terenie gminy. Sko-
ro regularnym, gospodarskim wysi³-
kiem Gminy Dubiecko powsta³a wiêk-
szoœæ drogi i brak „ciuka” na terenie
Gminy Dynów, by ludzie mogli korzy-
staæ z normalnego dojazdu – nie ton¹c
w b³ocie, to w interesie spo³ecznym jest
jego szybkie zbudowanie i skierowanie
wysi³ków urzêdu w tym kierunku - a
nie szukanie pretekstów aby najlepiej
nic nie robiæ, zamkn¹æ oczy na problem
i udawaæ, ¿e go nie ma.

Niestety jest, i to od lat. Ma³y,
œmieszny z logicznego punktu widzenia,
ale jest i trzeba go rozwi¹zaæ.

Andrzej Stankiewicz

kowa³o ró¿ i tabliczek s³odkiej czekola-
dy, a panowie zgromadzeni na spotka-
niu orzekli jednog³oœnie: mimo ich licz-
nych wad niestety, nie da siê dzisiaj ¿yæ
bez kobiety.

G. Sz.
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Sesja bud¿etowa Rady Miasta Dy-
nowa przebiega³a nad wyraz spokojnie.
Mimo wielu punktów w porz¹dku ob-
rad toczy³a siê bardzo sprawnie i co
najwa¿niejsze nied³ugo. Na pocz¹tku
radni wys³uchali informacji o przebie-
gu i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Miasta, jak te¿ przyjêli œlubo-
wanie nowego radnego Kazimierza Go-
³êbia. Od tej chwili rada zaczê³a praco-
waæ w pe³noosobowym sk³adzie. Na-
stêpnie wys³uchano sprawozdañ burmi-
strza z realizacji uchwa³ i dzia³alnoœci
miêdzysesyjnej jak te¿ wynikach wy-
borów do Zarz¹dów Osiedli. W najwa¿-
niejszym punkcie obrad a mianowicie
przyjêciu bud¿etu na 2007 roku prak-

tycznie dyskusji nie by³o. Radni uchwa-
³ê bud¿etow¹ przyjêli jednog³oœnie. W
tegorocznym bud¿ecie ponad trzy mi-
liony siedemset tysiêcy zaplanowano na
oœwiatê i wychowanie, blisko trzy mi-
liony na pomoc spo³eczn¹, cztery milio-
ny szeœæset szeœædziesi¹t osiem tysiê-
cy na gospodarkê komunaln¹ i ochronê
œrodowiska w tym ponad cztery milio-
ny sto tysiêcy na trzeci etap kanaliza-
cji. Jeden milion czterysta siedemdzie-
si¹t cztery tysi¹ce radni przeznaczyli
na turystykê a w tym na budowê oœrod-
ka turystycznego z zapleczem B³êkitny
San przy ulicy Pla¿owej. Ponadto rad-
ni przyjêli szereg uchwa³ w tym zmia-
ny w komisjach sta³ych rady, regula-

min wynagradzania nauczycieli. Mimo,
i¿ planowano zwiêkszyæ stawki na
wodê i œcieki pozostan¹ one na takim
samym poziomie. Jak mówi³ burmistrz
Zygmunt Frañczak – najpierw trzeba
zrobiæ wszystko, aby jakoœæ dostarcza-
nej wody mieszkañcom siê poprawi³a,
a wtedy ewentualnie myœleæ o podwy¿-
kach. Radni ponadto wyrazili zgodê na
udzielenie pomocy finansowej dla Sa-
morz¹du Województwa Podkarpackie-
go i Powiatu Rzeszowskie po piêædzie-
si¹t tysiêcy z³otych na budowê chodni-
ka przy ulicy Grunwaldzkiej i remont
ulicy Œwierczewskiego. W kolejnej czê-
œci obrad radni udzielili z kasy miej-
skiej zasi³ku Zak³adowi Gospodarki
Komunalnej w kwocie siedemdziesiê-
ciu tysiêcy z³otych, przyjêli statut ZGK,
wyrazili chêæ sprzeda¿y w drodze bez-
przetargowej na rzecz Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Przeworsku nierucho-
moœci gruntowej a na koniec przyjêli
roczny program wspó³pracy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi. Sesjê zakoñczy-
³y œwi¹teczne ¿yczenia.

G. Sz.

Najwczeœniej bo 25 lute-
go wybrano Zarz¹d Osiedla
Nr 4 w Dynowie. Na ogóln¹
liczbê 706 uprawnionych do
g³osowania na wyborach sta-
wi³o siê 93 mieszkañców. W
sk³ad zarz¹du weszli Bu³dak
Teresa – przewodnicz¹ca, Buj-
dasz Krzysztof, Hadam Józef,
Marsza³ek Jerzy i Mocha Bo-
gus³aw. 4 marca zaplanowa-
no zebrania. Najpierw spo-
tkali siê mieszkañcy Osiedla
Nr 1. Tu uprawnionych do g³o-
sowania by³o 1837 mieszkañ-
ców, a na wybory przysz³o za-

Piêtna�cie milionów po stronie dochodów i ponad siedemna�cie po stronie wydatków. Deficyt
ponad dwa miliony trzysta. W pi¹tek Radni Dynowa przyjêli bud¿et na 2007 rok.

Od 25 lutego do 11 marca trwa³y
w Dynowie wybory zarz¹dów po-
szczególnych osiedli.

ledwie 51. W sk³ad Zarz¹du wy-
brani zostali Szajnik Grzegorz -
przewodnicz¹cy, Malinowski Je-
rzy, Krupa Piotr, Makaryk Maria,
Kiszka Maria. W ostatnim tego
dnia zebraniu ustalono sk³ad Za-

rz¹du Osiedla
Nr 2. na upraw-
nionych do g³o-
sowania 852
mieszkañcach w
wyborach udzia³
wziê³o 28. W
sk³ad zarz¹du
wybrano: Wolañ-
ski Wojciech –
przewodnicz¹cy,
Haryza Agniesz-
ka, Molicha Mi-
ros³aw, Piróg
Zdzis³aw, Szaru-
ga Wojciech. W
ostatni¹ niedzie-
lê 11 marca wy-

brano Zarz¹d Osiedla Nr 3. Uprawnio-
nych do g³osowania by³o 1370 miesz-
kañców a na wyborach pojawi³o siê ich
47. Do zarz¹du wybrano: Prokop Le-
onard – przewodnicz¹cy, Makara An-
drzej, Niemiec Zdzis³aw, Radoñ Marian,
Skubisz Kazimierz. Podczas poszcze-
gólnych spotkañ mieszkañcy Dynowa
poruszali wiele nurtuj¹cych ich proble-
mów. W czêœci z nich w³adze miasta
obieca³y pomoc.

g.sz.

Mieszkañcy Dynowa zgromadzeni na wyborach zarz¹du osiedla Nr 1 Fot. Grzegorz Szajnik
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Nieliczni ju¿ mieszkañcy Dy
nowa pamiêtaj¹ tamte tra
giczne chwile. Z niechêci¹ o

nich mówi¹. Z trudem przypominaj¹
sobie tamte dni. Dynowszczyzna od
zakoñczenia okupacji hitlerowskiej
prze¿ywa³a niespokojne
chwile. Organizuj¹ca siê po-
woli na tych terenach „w³a-
dza ludowa” nie dawa³a so-
bie ze wszystkim rady, bra-
kowa³o oddzia³ów obron-
nych. Co chwilê dochodzi³o
do straæ narodowoœciowych.
27 lutego 1945 roku w Dy-
nowie rozstrzelano 11 Ukra-
iñców za antypolskie nasta-
wienie.

Po tamtych wydarze-
niach delegacja Ukraiñców z nieda-
lekiego £ubna uda³a siê ze skarg¹
do Sanoka, gdzie stacjonowa³ oddzia³
NKWD. Sowieci skargê przyjêli. 14
marca 1945 roku w kierunku Dyno-
wa wyruszy³o wojsko. ¯o³nierze ma-
szeruj¹c do Dynowa wzbudzali zdzi-
wienie w okolicznych wioskach. O
niebezpieczeñstwie powiadomiono
mieszkañców miasta. Tu¿ przed Dy-
nowem 15 marca, NKWD podzieli³o
siê na dwa pododdzia³y: jeden dowo-
dzony przez kapitana Mo³czanowa,
uda³ siê przez £ubno, Kaziemirów-
kê i od Przedmieœcia dynowskiego
usi³owa³ wedrzeæ siê do miasta. Dru-
gim zaœ dowodzi³ kapitan W³uaszwi-
li i jego zadaniem by³o wejœcie do
miasta od strony PKP drog¹ bie-
gn¹c¹ z Brzozowa.

Powiadomieni Dynowianie szy-
kowali siê do obrony. Nie wiedzieli
z kim przyjdzie im walczyæ. Z NKWD
nie mieli potrzeby, ale myœleli ¿e to
Ukraiñska Powstañcza Armia. Do
obrony w³¹czyli siê funkcjonariusze
Milicji obywatelskiej, wsparci przez
mieszkañców Dynowa, Bachórza,
Harty i Ulanicy. Przyby³a równie¿
kilkuosobowa grupa S³u¿by Ochro-
ny Kolei z Przeworska zaalarmowa-
na przez burmistrza miasta W³ady-
s³awa Kasprowicza. O zbli¿aniu siê
wojska do miasta ostrzeg³a syrena
alarmowa. Po chwili rozdzwoni³y siê
koœcielne dzwony a od strony Przed-
mieœcia us³yszeæ mo¿na by³o strza-
³y. Próbuj¹cych wedrzeæ siê do mia-
sta Rosjan powstrzymywali jego
mieszkañcy. Dopiero po u¿yciu moŸ-
dzierzy obroñcy wycofali siê. W tym
czasie na pomoc przyjecha³o z Rze-

szowa wojsko. Dopiero ¿o³nierze
ustalili, i¿ Dynowianie walcz¹ z re-
gularn¹ rosyjska jednostk¹. Ostrze-
¿ono równie¿ mieszkañców i¿ dopie-
ro teraz mog¹ zacz¹æ siê k³opoty. Wy-
buch³a panika. Kto tylko móg³ opusz-

cza³ Dynów. Wieczorem Rosjanie
weszli do miasta. Obrony nie zasta-
li. Aresztowañ nie by³o. Nastêpne-
go dnia wojsko opuœci³o Dynów. Po-

wrócili wieczorem 17 marca i szczel-
nym kordonem otoczyli ma³e mia-
steczko. Rozpoczê³y siê przes³uchi-
wania, przeszukiwania mieszkañ,
aresztowania. Zatrzymano 320 osób.
Po licznych przes³uchaniach 19 mar-
ca 282 aresztowanych pod siln¹
eskort¹ NKWD pieszo poprowadzo-
no do Sanoka. Aresztowañ dokona-
³a grupa operacyjna Wydzia³u Kontr-
wywiadu SMERSZ 4 frontu Ukraiñ-
skiego. Tam umieszczono ich w piw-
nicach s¹du, gdy¿ brak³o miejsc we
wiêzieniu. Po licznych przes³ucha-

19marca minê³o 62 lata od skazania i zsy³ki na Sybir kilkudziesiêciu
mieszkañców Dynowszczyzny.

Foto ze zbiorów Mieczys³awa Krasnopolskiego. Nieliczni mieszkañcy Dynowa którzy powrócili z Syberii

niach prowadzonych w jêzyku rosyj-
skim ponad trzydziestu mieszkañ-
ców wys³ano na Syberiê. Pojechali
bo nie udzielili odpowiedzi przes³u-
chuj¹cym, gdy¿ nie znali rosyjskie-
go co uznano za dowód winy. Kar¹

by³ obóz w centralnej Azji
na wschód od Nowosybir-
ska zwany Badajewk¹. W
nieludzkich warunkach o
g³odzie pracowali na
chwa³ê Zwi¹zku Sowiec-
kiego. Nie wszyscy docze-
kali powrotu do rodzinne-
go Dynowa. Kilku zmar³o
z wycieñczenia, chorób i
g³odu.

9 lutego 2006 roku rze-
szowski IPN umorzy³

œledztwo w sprawie zbrodni komu-
nistycznej pope³nionej przez cz³on-
ków Plenum PKWN wobec œmierci
sprawców. Zbrodnia polega³a na wy-

ra¿eniu zgody na podpisanie przez
przewodnicz¹cego PKWN „Porozu-
mienia miêdzy PKWN i Rz¹dem
ZSRR o stosunkach miêdzy Radziec-
kim Wodzem Naczelnym a polsk¹
administracj¹ po wkroczeniu wojsk
radzieckich na terytorium Polski”,
mimo, i¿ nie posiadali ono upraw-
nieñ do podjêcia takiej decyzji, co do-
prowadzi³o do pozbawienia wolnoœci
obywateli polskich, w tym cz³onków
AK z obwodu Rzeszów.

G.SZ.
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Tak du¿ych t³umów na dynowskim
cmentarzu ¿ydowskim ju¿ dawno nie
widziano. Dla religijnych chasydów w³a-
œnie takie miejsca jak chocia¿by Dy-
nów i Le¿ajsk s¹ swoistymi centrami
wiedzy. Oprócz wznoszonych mod³ów
¯ydzi zostawiaj¹ na grobach cadyków
zapisane kartki papieru. Zawieraj¹ one
¿yczenia, proœby jak tez wypraszaj¹
wstawiennictwo u Boga przy rozwi¹za-
niu wielu problemów. Dynowski cadyk
Cwi Elimelech Szapira by³ za³o¿ycie-
lem du¿ej chasydzkiej dynastii. By³a
rabinem w Strzy¿owie a nastêpnie w
Dynowie. Zaliczano go do grupy trady-
cjonalistów by³ przeciwnikiem nowych
pr¹dów w judaizmie Jest autorem wielu
kabalistycznych komentarzy oraz homi-
lii. By³ cz³owiekiem bardzo skromnym.
Nie sposób przy takich chwilach powró-
ciæ choæ na moment do historii Dyno-
wa. Historii sprzed drugiej wojny œwia-
towej. Otó¿ wówczas ̄ ydzi stanowili bli-
sko po³owê mieszkañców miasteczka.
Byli równie¿ liczn¹ grup¹ reprezento-
wan¹ wœród dynowskich radnych. Ju¿
kilka dni po zajêciu Dynowa we wrze-
œniu 1939 roku niemiecki okupant be-
stialsko rozprawi³ siê ze znienawidzo-
nym przez siebie narodem. Wed³ug ró¿-
nych Ÿróde³ miêdzy czternastym a
osiemnastym wrzeœnia Niemcy przy-
st¹pili do likwidacji ¿ydowskiej ludno-
œci miasteczka. Feralnego dnia naka-
zano wszystkim ¯ydom stawienie siê
na g³ównej ulicy Dynowa. Wówczas po
raz ostatni spogl¹dali ¯ydzi na miasto

Przez tydzieñ – od 26 lutego do 4
marca 2007r. w Dynowie goœci³a grupa
21 uczniów i dwoje nauczycieli z Real-
schule Osterholz-Scharmbeck z Dolnej
Saksonii. Szko³a ta wspó³pracuje z Ze-
spo³em Szkó³ w Dynowie . Ich wizyta
by³a przez nas – nauczycieli i uczniów
oraz ich rodziców oczekiwana z niecier-
pliwoœci¹ i pewna niepewnoœci¹. Ma-
j¹c na uwadze to, ¿e nasi niemieccy
przyjaciele mieszkaj¹ w ponad 30-ty-
siêcznym mieœcie, zastanawialiœmy siê,
czy planowany program spotkania wyda
siê im interesuj¹cy. By³o to ju¿ drugie
polsko-niemieckie spotkanie. Po ser-
decznych powitaniach rodzice naszych
uczniów przyjêli goœci obiadem, kanap-

kami i przepysznym cia-
stem. Nastêpnie ka¿da pol-
ska rodzina zabra³a do sie-
bie jednego ucznia z Nie-
miec. W wiêkszoœci byli to

ci sami uczniowie, u których mieszka-
liœmy podczas naszego wrzeœniowego
pobytu w Osterholz-Scharmbeck.

Drugi dzieñ wizyty rozpocz¹³ siê
udzia³em Niemców i Polaków w zajê-
ciach lekcyjnych. Nastêpnie ca³a grupa
uda³a siê do Urzêdu Miasta, gdzie zo-
sta³a przyjêta i powitana przez Bur-
mistrza mgr Zygmunta Frañczaka.
Oczywiœcie w tym dniu nie mog³o siê
obyæ bez zawodów sportowych. Dru¿y-
ny polskie i niemieckie rozgrywa³y me-
cze siatkówki i koszykówki. Po obiedzie
wyjechaliœmy razem na basen do No-
wej Wsi.

Przedpo³udnie trzeciego dnia nasza
polsko-niemiecka grupa spêdzi³a w

Rekordowodu¿a ilo�æ
chasydów z ca³ego
�wiata odwiedzi³a
gróbdynowskiego ca-
dyka Cwi Elimelecha
Szapiry.

swych narodzin, dzieciñstwa i wieku do-
ros³ego. Tego dnia oko³o dwustu ¯ydów
rozstrzelano na jednej z dynowskich ³¹k
u styku ulic O¿oga i Podgórskiej. Oko³o
stu zamordowano w lesie zwanym ̄ ura-

wiec. Kiedy nad
miastem zapa-
d³a noc Niemcy
przyst¹pili do
niszczenia syna-
gogi. Œwi¹tynie
oblano materia-
³ami ³atwopalny-
mi i podpalono.
W jej murach
œmieræ ponios³a

bli¿ej nieznana iloœæ ludzkich ist-
nieñ. O tych wydarzeniach pa-
miêtaj¹ ju¿ coraz bardziej nie-
liczni starsi wiekiem ¯ydzi od-
wiedzaj¹cy Dynów. Tak by³o i tym
razem. Jak przez mg³ê widz¹
miasto ich dzieciñstwa. Wska-
zuj¹ gdzie sta³a synagoga, ich
domy. Takie miejsca jak dynow-
ski ohel w którym znajduj¹ siê
macewy dynowskich cadyków
œwiadczy o wielokulturowoœci i
¿yciu tu obok siebie Polaków,
¯ydów i Ukraiñców.

G. Sz.Fot. Grzegorz Szajnik
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szkole jêzyków obcych PROMAR w Rze-
szowie, gdzie wziê³a udzia³ w spotka-
niu z m³odzie¿¹ szkó³ œrednich z Rze-
szowa i LO z Dynowa w ramach Dni
Kultury Niemieckiej. Nasi niemieccy
przyjaciele zaprezentowali tam swoj¹
miejscowoœæ, szko³ê. Opowiadali zebra-
nym o tradycjach i zwyczajach panuj¹-
cych w ich regionie. Wszyscy mieli mo¿-
liwoœæ zapoznaæ siê z ofert¹ edukacyjn¹
PROMARU a tak¿e poznaæ korzyœci
p³yn¹ce ze wspó³pracy z fundacj¹ Pol-
sko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y.
Takie spotkanie mo¿liwe by³o dziêki
uprzejmoœci Dyrekcji Szko³y i osobiste-
go zaanga¿owania p. S³awomira Gresz-

ty. Po obiedzie zwiedzaliœmy zamek w
£añcucie, gdzie najbardziej podoba³y
siê stare powozy. Zaœ wieczór up³yn¹³
pod znakiem zakupów w Rzeszowie.

Czwartek i pi¹tek – podczas wyjaz-
du w Bieszczady – zacieœniane by³y na-
wi¹zane przyjaŸnie. Niemcom bardzo
podoba³ siê skansen w Sanoku: stara
szko³a, cerkwie i chaty. Niektórzy prze-
bierali siê za ch³opów. Podczas pobytu
na Laworcie grupa znalaz³a wreszcie
trochê œniegu, na który bardzo liczyli
Niemcy wybieraj¹c siê do nas w zimie.
Oczywiœcie nie oby³o siê bez bitwy na
œnie¿ki. Niema³o radoœci sprawi³o rów-

nie¿ wyje¿d¿anie wy-
ci¹giem przeznaczo-
nym dla narciarzy.

Sobota by³a dniem
„dla rodzin”. Niemieccy
uczniowie pozostawali
ca³y dzieñ w rodzinach
naszych uczniów. Przed
po³udniem w Dynowie
na ka¿dej ulicy mo¿na
by³o spotkaæ polsko-nie-
mieckie pary, które ro-

bi³y zakupy i zwiedza³y nasze miastecz-
ko.

Nadszed³ dzieñ po¿egnania – bar-
dzo deszczowy i bogaty we ³zy. Jak za-
uwa¿y³ pan Marc Seiss, pogoda by³a od-
zwierciedleniem nastrojów wszystkich.
Po d³ugich po¿egnaniach grupa niemiec-

ka uda³a siê do Wieliczki celem zwie-
dzenia kopalni soli, która wywar³a na
nich du¿e wra¿enie.

Grupa niemiecka zachwycona by³a
nasz¹ polsk¹ goœcinnoœci¹ i bogatym
oraz ró¿norodnym programem. Nie mie-
li czasu na nudê, M³odzie¿y bardzo po-
doba³ siê nasz dynowski klub La Loco.
Twierdz¹, ¿e takiego klubu u siebie nie
maj¹.

Obserwuj¹c zachowanie uczestni-
ków spotkania – zarówno polskich jak
i niemieckich – doszliœmy do przeko-
nania, ¿e m³odzie¿ jest najlepszym am-
basadorem dobros¹siedzkich stosun-
ków z naszym zachodnim s¹siadem

Tydzieñ ten by³ czasem wzajem-
nego poznawania siê, utrwalania za-
wartych przyjaŸni i uczenia siê. By³
to równie¿ okres wytê¿onej pracy
rodzin goszcz¹cych Niemców, dyrek-
cji szko³y i nauczycieli prowadz¹-
cych wymianê: Tadeusza Œwiêsa,
Zbigniewa Walusa, Joanny Polito-
wicz, Anety Bator, Marka Wójcika i
ni¿ej podpisanej. Podziêkowania
nale¿¹ siê równie¿ Rodzicom i fun-
dacji Polsko-Niemiecka Wspó³praca
M³odzie¿y, która dofinansowa³a, po-
dobnie jak we wrzeœniu, to spotka-
nie m³odzie¿y. Obfitowa³ ten czas w
ró¿ne zabawne i ciekawe sytuacje,
o których pisz¹ nasi uczniowie –
uczestnicy wymiany.

Anna Chrapek
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Anna Chudzikiewicz kl. IIIa:
Zauwa¿y³am, ¿e Niemcy s¹ bardzo
ostro¿ni i przepisowi, je¿eli chodzi o
jazdê samochodem. Ich kierowcy prze-
strzegali wszystkich przepisów drogo-
wych, przez co dojazd do Rzeszowa zaj¹³
nam 2 godziny. Lea, która u mnie
mieszka³a, stwierdzi³a, ¿e mamy bar-
dzo ³adn¹ szko³ê. Zaskoczy³a j¹ dyscy-
plina na lekcjach, a tak¿e spokój na
szkolnych koryta-
rzach. Lei smako-
wa³o tak¿e polskie
jedzenie, szczegól-
nie czerwony
barszcz, który ja-
d³a po raz pierw-
szy.

Anna Jurasiñska
kl. IIIa:
Niemcy s¹ bardziej rozrywko-
wi ni¿ Polacy. Ka¿dy wieczór
chcieli spêdzaæ poza domem.
Bardzo spodoba³ im siê dynow-
ski klub „La loco”. Du¿e wra-
¿enie zrobi³y na nich tak¿e pol-
skie sklepy, szczególnie te z
ubraniami i obuwiem. W so-
botê pojecha³yœmy na zakupy,
w czasie których Jenny kupi³a sobie
du¿o rzeczy. Zabawna by³a te¿ sytuacja,
gdy mama Jennifer zadzwoni³a do niej,
gdy nas nie by³o w domu. Mojej babci
trudno by³o siê z ni¹ dogadaæ, jednak
w koñcu jakoœ sobie poradzi³a.

Brygida Jamróz kl. IIIa:
Niemcy nie znaj¹ niektórych polskich
dañ, co doprowadzi³o do wielu zabaw-
nych sytuacji. W drugi dzieñ ich poby-
tu, gdy podano na talerzach makaron,
oni zaczêli go jeœæ widelcami przed na-
laniem roso³u, myœl¹c, ¿e jest to spa-
ghetti.

And¿elika Grodecka kl. IIId:
Michaeli najbardziej w polskiej szkole
podoba³o siê wyposa¿enie. By³a zdzi-
wiona du¿¹ iloœci¹ kwiatów w klasach
oraz tym, ¿e wszyscy uczniowie zmie-
niaj¹ obuwie. Bardzo podoba³a jej siê
lekcja jêzyka niemieckiego, poniewa¿
by³ temat o mi³oœci i problemach m³o-
dzie¿y. Aktywnie w niej uczestniczy³a.
Zwróci³a tak¿e uwagê na przystojnych
polskich ch³opców.

Paulina Halko, kl. IIc:
Po tym jak wróci³yœmy z zakupów w
Rzeszowie, moja przyjació³ka z Niemiec
Franziska chcia³a jechaæ do „La loco”.
Mój tato powiedzia³, ¿e musi du¿o zjeœæ,
bo inaczej nigdzie nie pojedziemy. Ja-
d³a jak oszala³a, wszystko co popad-

nie: 2 dania obiadowe, owoce, s³odycze,
ale op³aci³o siê! Pojecha³yœmy dumne i
szczêœliwe.

Olga Kuszek, kl. IIIa:
Zaskoczy³o mnie to, ¿e niemiecka m³o-
dzie¿ je du¿o mniej ni¿ my. Bardzo lubi¹
krêciæ nam filmy, nawet wtedy, gdy my-
jemy zêby. Ponadto nie chcieli chodziæ
pieszo, obawiaj¹c siê o swoje bia³e

buty. Lubili te¿ s³uchaæ polskich piose-
nek w naszym wykonaniu, w szczegól-
noœci „Hej z góry, z góry jad¹ Mazury”.

Katarzyna £abisz, kl. IIIa:
Niemcy s¹ wolniejsi od nas. Da³o siê
to szczególnie odczuæ podczas jedzenia.
Tak¿e przygotowanie i dojœcie do szko-
³y z moj¹ Jenny zajmowa³o mi wiêcej
czasu ni¿ zwykle.

Marcin Tynek kl. IIIa:
Na pytanie Gerrita, czy pijê alkohol,
chcia³em odpowiedzieæ, ¿e nie zamie-
rzam piæ przed OSIEMNASTK¥, ale
pope³ni³em b³¹d jêzykowy i zamiast
„przed OSIEMNASTK¥” powiedzia³em
„przed OSIEMNAST¥”. On na to hu-
morystycznie odpowiedzia³, ¿e w takim
razie wypijemy o 19.00.

Miros³aw Drelinkiewicz kl. IIc:
Podczas kolacji poda³em Janisowi na
talerzu 5 parówek. Bardzo siê zdziwi³,
poniewa¿ myœla³, ¿e to porcja dla ca³ej
naszej rodziny. Mimo swojej drobnej
postury zjad³ ze smakiem 4 parówki.

Marcin Ma³achowski kl. IIIa:
Podczas pobytu Niemców w Polsce nie
mieliœmy zbyt ³adnej pogody. Mój kole-
ga „Frytek”, maj¹c bia³e buty, z³oœci³
siê na polskie drogi i pogodê. Na pyta-
nie, co mu siê podoba w naszym kra-
ju, odpowiedzia³, ¿e dziewczyny. Bar-

dzo mi³o spêdza³em z nim czas, mój
brat podszlifowa³ swój jêzyk niemiec-
ki, jak i angielski. Ka¿dy odniós³ z tej
wymiany jakiœ po¿ytek.

Malwina Mi¹sik kl. IIIa:
Poranne zabiegi kosmetyczne zajmo-
wa³y niemieckiej m³odzie¿y wiêcej cza-
su ni¿ polskiej. Najbardziej by³o to
widaæ na przyk³adzie niemieckich ch³op-

ców, którzy do wyj-
œcia potrzebowali
wiêcej czasu ni¿
polskie dziewczy-
ny.
Je¿eli chodzi o je-
dzenie to Celinie
wszystko smako-
wa³o, szczególnie
bia³y ser i herba-

ta z miodem, których nie próbo-
wa³a w Niemczech.

Paulina Bieñko kl. IIIa:
Jennifer któr¹ goœci³am u siebie,
chêtnie uczy³a siê polskich s³ó-
wek. Zabawne by³o to, ¿e niektó-
re z nich myli³a, np. powiedzia³a
moje mamie „ Dzieñ dobry”, gdy
ta poda³a jej obiad.

Iza Majda kl. III d:
Celinie najbardziej w Polsce smakowa-
³y pierogi. Mówi³a, ¿e czegoœ tak pysz-
nego jeszcze nigdy nie jad³a. Poprosi³a
moj¹ mamê o dok³adkê oraz o prze-
pis. Podoba³y jej siê tak¿e polskie kra-
jobrazy, a przede wszystkim ch³opcy.

Magda Król kl. III a:
Podczas sobotniego popo³udnia moja ko-
le¿anka poprosi³a mnie o to, abym na-
uczy³a j¹ graæ w jak¹œ polsk¹ grê. Za-
proponowa³am jej „Starego niedŸwie-
dzia.” Wszyscy mieliœmy niez³y ubaw,
bo ona próbowa³a œpiewaæ w jêzyku pol-
skim. Nadine bardzo smakowa³o ciasto,
które upiek³a moja mama i poprosi³a
mnie o przepis. Moja mama da³a jej
ca³¹ ksi¹¿kê z przepisami, bo ona po-
wiedzia³a, ¿e sobie przet³umaczy.

Dominika Bu³dak kl. III d:
W Niemczech Sina codziennie rano go-
dzinê my³a zêby i godzinê malowa³a siê,
a w Polsce zajê³o jej to po³owê mniej
czasu. Próbowa³am uczyæ j¹ jêzyka pol-
skiego, ale nie wiele siê nauczy³a. Bar-
dzo szybko wszystko zapomina³a. Bar-
dzo podobali jej siê ch³opcy, a w szcze-
gólnoœci mój brat. Przed jedzeniem
ka¿dej potrawy musia³a j¹ dobrze ob-
w¹chaæ, wszystko bardzo jej smakowa-
³o. Sina by³a bardzo zdziwiona, ¿e w
szkole trzeba zmieniaæ obuwie.
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Serdeczne podziêkowania i gratulacje dla Zespo³u Te-
atralnego dzia³aj¹cego obecnie przy Towarzystwie Gim-
nastycznym „Sokó³” pod kierunkiem re¿yser Pani mgr Kry-
styny D¿u³a.

Prezentowana sztuka wzbudzi³a w sercach widzów naj-
szlachetniejsze z uczuæ – Mi³oœæ do Ojczyzny. Wspania³a
gra aktorów, przepiêkna dekoracja – to koniecznie trzeba
zobaczyæ.

¯yczymy wielu tak wspania³ych jak ten spektakli i
realizacji kolejnych przedstawieñ.

W imieniu Rady Miasta i myœlê ¿e mogê byæ równie¿
wyrazicielem uczuæ obecnych na widowni wzruszonych Goœci,

Przewodnicz¹ca Rady Miasta

Józefa Œlemp

W dniu 25 marca 2007r. odby³a siê w Dynowie druga
premiera sztuki hr. Leopolda Starzyñskiego „Gwiazda Sy-
berii” w wykonaniu Zespo³u Teatralnego Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokó³”.
Re¿yser: Krystyna D¿u³a
Scenografia: Anna i Grzegorz Hardulakowie

Osoby dramatu:
Olga – Zuzanna Nosal
Niania – Maria Iwañska
Jenera³ – Jan A. Gerula
Major – Grzegorz Iwañski
Du Rocher – Piotr G³uszko
Stra¿nik I – Marcin Miœniakiewicz
Stra¿nik II – Pawe³ Paw³owski
Zes³añcy:
Anzelm – Józef Drabik
Kazimierz – Andrzej Karnas
Zdzis³aw – Janusz Politowicz
Aleksander – Aleksander Chy³ek
Wiktor – Grzegorz Szajnik
Stanis³aw – Hubert Iwañski
Henryk – Marcin Mryczko

Œwiat³a – Jerzy Chudzikiewicz
Muzyka – Antoni D¿u³a, Franciszek Karaœ
Sufler – Magdalena Bielec
Fotograf – Antoni Iwañski

Pierwsza premiera tej sztuki odby³a siê w roku1957 w
Dynowie a re¿yserem i scenografem by³ Jan Wêgrzyn.
Obsada aktorska:
Teresa Lach – Olga
ST.Kostur – Jenera³
Z. Wolañski – Du Rocher
Z. Chudzikiewicz – Anzelm
Bogus³aw Lach – Kazimierz
oraz:
Antoni Kasprowicz
Stanis³aw Wolañski
Zdzis³aw Krasnopolski
Edward Kuœ
Leszek Krasnopolski
Hilary Wêgrzyn
Marian Bajda
Jan Wolañski
Franciszek Wandas

Gratulujemy Zespo³owi wielce uda-
nej drugiej premiery. Obszerna relacja
z pracy nad t¹ sztuk¹ i recenzje zostan¹
umieszczone w nastêpnym numerze
„Dynowinki”.

ACH

„Bo¿e, spraw by (…)
Polska ju¿ na zawsze by³a w ka¿dej naszej trosce
I ju¿ w ka¿dej czu³oœci, w lêku i rozpaczy
By wnuk zrodzon z wolnoœci, wiedzia³ co to znaczy
Byæ wolnym, byæ u siebie – byæ Polakiem w Polsce”
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Psalmy s¹ ¿ywio³owe, dobrze
brzmi¹ na koncercie. Dowcipna
ilustracja „Psalmu braci anio-

³ów”, pomys³owo odegrana przez wyko-
nawców, nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e
warto pos³uchaæ i obejrzeæ. „Psalm z
tañcowaniem”, w brawuro-
wym wykonaniu Joanny
S³owiñskiej – najlepszej
chyba wokalistki orato-
rium – wprawia w dobry
nastrój. Klamrê spinaj¹c¹
oratorium stanowi wizja
Armagedonu.

W epilogu nie przera¿a
tak mocno, jak w prologu,
a zabieg ten udaje siê osi¹-
gn¹æ dziêki treœci poszczególnych utwo-
rów, sk³adaj¹cych siê na ca³e oratorium.

Dlaczego jeszcze warto mieæ te dwa
kr¹¿ki? Bo muzyka jest nastrojowa,
szczera w warstwie emocjonalnej, prze-
bija z niej smutek i radoœæ zarazem.

Bo kompozycje maj¹ szybko wpa-
daj¹cy w ucho przewodni motyw œpie-
wany.

Warto jej s³uchaæ, bo utwory bawi¹
i wzruszaj¹, a takie jest zapewne ocze-
kiwanie s³uchaczy. Nawet sceptycy nie
mog¹ odmówiæ kompozytorowi talentu.

Potrafi po³¹czyæ potêgê symfoniczn¹
z lekkostrawnym, popowym charakte-

rem muzyki. Autorzy oratorium nie za-
pomnieli, ¿e muzyka jest tworzona dla
ludzi i nie zniechêci³ ich grad z³ych opi-
nii, bo jak uczy historia, nawet ci naj-
bardziej utalentowani,nie uniknêli kry-
tyki.

W dniach 21-24 marca 2007r. w
Brzozowskim Domu Kultury odby³y siê
XVI Warsztaty Jazzowe. W tym roku w
warsztatach wziê³o udzia³ ok. 60 uczest-
ników pod kierownictwem wyk³adowców:
Wojciecha Groborza – dyr. artystyczne-
go fortepianu; Jaros³awa Œmietany –
gitara; Gra¿yny £obaszewskiej – wokal;
Piotra Barona – saksofon; Roberta Ma-
jewskiego – tr¹bka; Tomasza Kupca –
kontrabas, gitara basowa; Adama Czer-
wieñskiego – perkusja.

M³odzi uczestnicy Warsztatów Jaz-
zowych pracowali kilka dni, wzbogaca-
li swoj¹ wiedzê pod okiem wspania³ych
muzyków. W tym czasie osobiœcie do-
tykali improwizacji muzyki instrumen-
talnej- jazzu. Wyniki warsztatów mo-
gliœmy obserwowaæ w sobotê 24 marca
w Brzozowskim Domu Kultury podczas

�Psa³terz wrze�niowy�, ostatnia czê�æ tryptyku, zebra³ tyle samo po-
chwa³, co i uwag krytycznych. Czy warto nadal s³uchaæ kompozycji Piotra
Rubika i Zbigniewa Ksi¹¿ka?

Fot. Ewa Hadam

Piotr Rubik: Kiedy Pañ-
stwo coraz ¿ywiej reago-
waliœcie na poszczególne
utwory, przypomnia³em
sobie z poprzedniego kon-
certu, jak wspania³¹ pu-
blicznoœci¹ jesteœcie.
Dziêkujê Wam za to.

My te¿ dziêkujemy!
Ewa Hadam

LO w Dynowie

Nieco historii:
Warsztaty jazzowe to impreza, maj¹ca na celu propa-

gowanie jazzu wœród m³odych (choæ nie tylko) muzyków,
jak te¿ podnoszenie ich umiejêtnoœci, dziêki wyk³adom naj-
lepszych jazzmanów. Warsztaty jazzowe ciesz¹ siê ju¿ od
lat nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, s³uchacze powracaj¹ co rok,
przychodz¹ nowi. Koncert galowy warsztatów to olbrzymie
wydarzenie kulturalne w naszym regionie, sala kina „Sokó³”,
w której siê odbywa zawsze pêka w szwach.Pierwsze warsz-
taty, nad którymi opiekê artystyczn¹ roztoczy³ Wojciech
Groborz, odby³y siê w roku 1986. Prowadzi³ on równie¿
(podobnie jak we wszystkich edycjach) „klasê” fortepianu,

pe³ni³ on równie¿ na zmianê z Jaros³awem Œmietan¹ (wyk³adowc¹ w „klasie”
gitary) funkcjê dyrektora artystycznego. Przez wiele lat istnienia warsztaty
odwiedzi³o wielu znakomitych goœci (wspomniani ju¿ Wojciech Groborz i Jaro-
s³aw Œmietana, Frank Gambale, Jan Ptaszyn Wróblewski, Adam Czerwiñski,
Antoni Dêbski, Wojciech Karolak, Piotr Baron, Tomasz Szukalski i wielu in-
nych).

Koncertu Galowego, na którym wyst¹-
pili uczestnicy warsztatów z klas in-
strumentalnych oraz najwybitniejsi
uczestnicy klasy wokalu. Wykonali ta-
kie utwory jak: Seatin Doll’s, Seacure
Face, Moon days.W drugiej czêœci kon-
certu wys³uchaliœmy sekstetu w sk³a-
dzie: Jaros³aw Œmietana, Wojciech Gro-
borz, Piotr Baron, Robert Majewski,
Tomasz Kupiec oraz Adam Czerwieñ-
ski.VI Warsztaty,zakoñczone koncertem
galowym, pozwoli³y spotkaæ siê s³ucha-
czom i nam – uczestnikom warsztatów

– z muzyk¹ jazzow¹, która oddaje obec-
ny stan naszego wnêtrza. Jazz jest
przepiêkn¹ improwizacj¹ muzyczn¹. W
warsztatach uczestniczyliœmy jako
cz³onkowie Zespo³u „Septima” LO Dy-
nów. Serdecznie dziêkujemy pani Gra-
¿ynie Malawskiej, dyrektorce MOKiR
w Dynowie, za umo¿liwienie nam udzia-
³u w tej imprezie muzycznej.

El¿bieta Kociuba,
Ewelina Toczek,

£ukasz PaŸdziorny
LO Dynów

Podkarpacie nie zawiod³o Piotra
Rubika i Zbigniewa Ksi¹¿ka. Kolejny
raz, podczas marcowego koncertu, Hala
na Podpromiu wype³ni³a siê po brzegi
s³uchaczami w ró¿nym wieku.
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Kiedy w pi¹tkowej pra-
sie regionalnej i w og³o-
szeniach PTTK w Rze-
szowie przy ulicy Ma-
tejki 2 pojawia siê in-
formacja � wyjazd do
Dynowa � zainteresowanie jest bardzo du¿e.
Uczestnicy niedzielnych wypraw z przekonaniemmówi¹, ¿e na Pogórzu Dynowskim jest bardzo
piêknie i na trasy, które rozpoczynaj¹ siê w Dynowie ruszaj¹ t³umnie.O godzinie 8:20 zaje¿d¿a
na dworzec PKS w Dynowie autobus relacji Rzeszów � Dynów. Serdeczne przywitanie, odlicza-
nie � ile nas dzisiaj rusza w teren i nogi nios¹ nas ku kolejnej przygodzie.

Przecieraliœmy zapomnian¹ przez
mieszkañców Paw³okomej trasê. Z
g³ównej drogi Paw³okoma – Dyl¹gowa,
obok stra¿aka „odbijaj¹c” w lewo ru-
szyliœmy w górê. Dwa krzy¿e – jeden
zmursza³y staruszek, drugi nowy, po-
stawiony w 2006 roku naznaczy³y nasz
szlak. Spogl¹daj¹cy na nas z krzy¿a
Chrystus pob³ogos³awi³ nam, dzieñ uda³
siê piêkny. Gdy dotarliœmy do niebie-
skiego szlaku nad Dyl¹gow¹ ogarn¹³
nas zachwyt. W Rzeszowie, w Dynowie
– szaro i smutno a tu widok niesamo-
wity. Oszronione drzewa g³adzi³y nasze
nafaszerowane zwariowanymi pomys³a-
mi g³owy. Gdy dopadliœmy g³êbokiego
po kolana œniegu³a brzegach œródle-
œnych stawów, tarzaliœmy siê w nim jak
dzieci. Pan Józiu, który z ca³¹ rodzin¹
przyje¿d¿a a¿ z Dêbicy, dzielnie kroczy³
przodem, aby przydeptywaæ œcie¿kê. Nie
obesz³o siê bez serdecznego przywita-
nia przez Basiê i Andrzeja Œmietanów
na ich w³oœciach – kolejny ju¿ raz prze-
chodzimy przez ich podwórko – tak jest
wyznakowany szlak. W tym momencie
ogarnê³y mnie marzenia – gdyby miesz-
kañcy Dynowa zgodzili siê tak chêtnie
na prowadzenie kanalizacji sanitarnej
przez swoje podwórka jak Basia z An-
drzejem – by³oby tak wspaniale.

Ale rzeczywistoœæ jest trudna. Ju¿
tylko przeskok przez San – mostem
oczywiœcie, torami – ciuchcia odpoczy-
wa, a my na piechotê pod Semafor. Po-
dwójne porcje pierogów, pyszny gulasz,

¿urek – znika³y w przyspie-
szonym tempie. To by³a
wspania³a niedziela.

25.03.2007 r.
To wyjœcie w teren od-

bi³o siê szerokim echem
wœród turystycznej braci w
Rzeszowie. Troje solenizan-
tów, powitanie wiosny – to
trzeba prze¿yæ razem na

trasie. Piêknie powita³o nas s³once na
pograniczu H³udna i Weso³ej. 40 osób
z plecakami i kijkami turystycznymi
w rêku, to zadziwiaj¹cy widok dla bab-
ci wygl¹daj¹cej przez okno domu wy-
budowanego na dawnych w³oœciach
dworskich. Ona inne widoki pamiêta.
Przed wojn¹ zatrzymywa³y siê tu pañ-
skie kolaski wioz¹ce do dworu goœci na
huczne spotkania w karnawale. W cza-
sie wojny groŸnie bywa³o. Ukrytym w
lesie, w wykopanej wœród drzew zie-
miance, ̄ ydom ¿ywnoœæ trzeba by³o po-
dawaæ. Zmieni³o siê wszystko. Weso³a
to ju¿ prawie wieœ letniskowa.

Wyruszamy piêkn¹ asfaltówk¹, któ-
ra wyprowadza nas 700 m od g³ównej
drogi w górê. Dech zapiera. Jakie wido-

28.01.2007 r.
Tym razem doje¿d¿amy autobusem

do Dyl¹gowej pod las. Na przystanku
ubieramy przeciwdeszczowe kombine-
zony, pijemy gor¹c¹ herbatê i w weso³o
si¹pi¹cym – specjalnie dla nas – desz-
czu, ruszamy obwodnic¹ wokó³ wsi. Po-
dziwiamy piêkne widoki w kierunku Ba-
chórza i Bachórca. Niewielu pewnie wie,
¿e z punktu widokowego nad przysió³-
kiem D¹brówki Starzeñskiej – Reszo-
wem – przy dobrej pogodzie widaæ Cer-
gow¹ i przekaŸnik na Suchej Górze.
Zdziwienie mieszkañców Reszowa – co
robi¹ ob³oceni po kostki, uœmiechniêci,
rozgadani ludzie w niedzielne popo³u-
dnie na dró¿ce miêdzy ich domami –
wynagradza nasze trudy. Ju¿ tylko sfor-
sujemy potok i przez las na Polañskim
kierujemy siê na Barani¹ Górê nad D¹-
brówk¹. Mia³a byæ jeszcze
przeprawa promowa i
przejœcie do Nozdrzca, ale
w³aœciciele promu bardzo
nas zawiedli. Micha³ – ten
który na spotkanie wigilij-
ne w lesie przywióz³
skrzypce i piêknie nam
przygrywa³ kolêdy, najm³od-
szy uczestnik wyprawy, z
ogromnym smutkiem pa-
trzy³ na „wyleguj¹cy siê” na brzegu Sanu
prom. Zakoñczenie u Mamy Hni³kowej
zrekompensowa³o nam ten zawód. Na-
sze namokniête kurtki spoczê³y na pie-

cu, a my delektowaliœmy siê gor¹c¹
herbat¹ – i nie tylko. Dziêkujemy
Mamie za przyjêcie. Dobrzy ludzie
podwieŸli nas do Dynowa – i do zoba-
czenia nied³ugo.

11.02.2007 r.
W niedzielê za miasto

z przewodnikiem PTTK
Paw³okoma – Dyl¹gowa – niebieski
szlak – Dynów – Bachórz – zajazd
„Pod Semaforem”

1. Spotykamy siê na Dworcu G³ównym
PKS w Rzeszowie o godz. 7:00 stan.
2 wyjazd do Dynowa (kurs do Weso-
³ej) o godz. 7:15 (przewodnik czekac
bêdzie w Dynowie). W Dynowie prze-
siadka do Dyl¹gowej.

2. Do przejœcia trasa ok. 15 km.

3. W Paw³okomie zwiedzamy cmentarz,
w Bachórzu – grobowiec Skrzyñskich,
zakoñczenie trasy w zajeŸdzie „Pod
Semaforem”.

(ci¹g dalszy na str. 22)

4. Powrót z Dynowa
do Rzeszowa auto-
busem PKS oko³o
godz. 15:30.

5. Cena biletów w
obie strony ok. 20z³.

6. Uczestnicy wy-
cieczki ubezpie-
czaj¹ siê we w³a-
snym zakresie.
ZAPRASZAMY

Prowadz¹cy:
Józefa Œlemp

Przewodnik
 beskidzki
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ki piêkne! Widaæ i w stronê Baryczy, w
stronê Izdebek a nawet wzgórza nad
Hut¹ Porêby.
Pierwszy postój
pod myœliwsk¹
ambon¹. A by³o
ich na trasie oko-
³o 10. Wzruszeni
solenizanci Józe-
fa, Józef, Jolanta
przyjmuj¹ gor¹ce
¿yczenia i prezen-
ty. Daleko po po-
lach pop³ynê³a
melodia tradycyj-
nego „Sto lat”.

Wê d r u j e m y
szerokim p³asko-
wy¿em nad wsi¹
£ubno. Mrugaj¹
do nas z³ociste
kwiatuszki pod-
bia³ów jak ma³e
s³oneczka, tysi¹-
cami b³yszcz¹ce
na polach. Z
krzaczków wychy-
laj¹ siê do nas za-
wilce i cebulice –
tak piêkna jest
wiosna! Rozœwier-
gotane ptaki sta-
raj¹ siê, aby nas nogi
lepiej nios³y.

Za koœcio³em w
£ubnie wchodzimy na
¿ó³ty szlak i pokonuje-
my kolejne wzniesienie.
Ale najpierw godzinkê
opalania siê wœród so-
snowego m³odnika.
Niech siedz¹ przed te-
lewizorami ci co nie
wiedz¹, ¿e tu tak piêk-
nie. My te¿ wrzeszcze-
liœmy z radoœci – brawo Adaœ, brawo
Ma³ysz, my Ciê podziwiamy!

Wydeptaliœmy ludziom podwórka
na ulicy Podgórskiej. Musieliœmy zbo-

(ci¹g dalszy ze str. 21) czyæ ze szlaku by do-
trzeæ na ulicê B³awat-
kow¹ 9. Najpierw jesz-
cze pok³oniliœmy siê
Matce Bo¿ej z maleñ-
kiej kapliczki na po-
lach. Têdy kiedyœ bê-
dzie bieg³a dobra dro-
ga – to przed³u¿enie
ulicy Pawiej. Tak wspa-
nia³ego bigosu, solonej
herbaty i czterech ró¿-
nych ciast nie spodzie-
wali siê rozradowani
uczestnicy wyprawy.
D³ugo wygrzewaliœmy
siê jeszcze s³oñcu sk³a-
daj¹c sobie ¿yczenia
ju¿ na œwiêta, planuj¹c
nastêpne trasy. Tym ra-
zem Dynów reprezento-
wa³a ju¿ 7-osobowa gru-
pa. Kolejny raz w gru-
pie niedzielnej przewê-
drowali cz³onkowie To-
warzystwa Wzajemnej
Adoracji, czyli Tadziu –
prezes, Basia, Maryl-
ka, Zosia, Józia i Krzy-
siu. Na wyjazdowe po-
siedzenie tej grupy

przybyli równie¿ Jowita z Krzysiem i
Piotr. Dziêkujê Wam – jak piêknie jest
byæ wœród przyjació³!

Dziêkuje moim dzieciom, Annie i Jó-
ziowi z Dêbicy za pomoc w organizacji
imprezy, a panu Januszowi Witkowi-
czowi i £ukaszowi Pasierb za zdjêcia.
A wszystkich chêtnych zapraszam na
nastêpne wspólne wêdrowanie.

Józefa Œlemp
Przewodnik terenowy
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Micha³ Sycz
– uczeñ II klasy
Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w
Dynowie, niedoœci-
g³y mistrz w sza-
chach, zdoby³ II
miejsce w VII Ple-
biscycie na Naj-
lepszego Sportow-
ca Powiatu Brzo-
zowskiego. Gratu-
lujemy i ¿yczymy
dalszych sukce-
sów!

Drink Team najlepszy
25 marca piêæ zespo³ów rywalizowa³o o Puchar Prezesa KOBI II

W turnieju o Puchar Prezesa KOBI II rozegrano a¿ dzie-
siêæ meczy. W zawodach rywalizowali miêdzy sob¹: Dynovia
Dynów – juniorzy, Olimpia Dyl¹gowa, Drink Team Dynów,
Komenda Miejska Policji Rzeszów, Za Sanie D¹brówka.

Zespo³y rywalizowa³y systemem ka¿dy z ka¿dym i tak
po kolei rozgrywano mecze:
Olimpia Dyl¹gowa – Drink Team Dynów 2:2
KMP Rzeszów – Za Sanie D¹brówka 5:4
Olimpia Dyl¹gowa – Dynovia Dynów 3:0
Drink Team – KMP Rzeszów 7:3
Za Sanie D¹brówka – Dynovia Dynów 1:2
KMP Rzeszów – Olimpia Dyl¹gowa 2:1
Drink Team Dynów – Za Sanie D¹brówka 8:1
Dynovia Dynów – KMP Rzeszów 3:5
Olimpia Dyl¹gowa – Za Sanie D¹brówka 4:1
Drink Team – Dynovia Dynów 5:3

Zwyciêzc¹ turnieju okaza³ siê zespól Drink Team, tu¿ za
nim uplasowali siê przedstawiciele KMP Rzeszów, a trzecie
miejsce przypad³o Olimpii Dyl¹gowa.

Sponsorem nagród w postaci pucharów, dyplomów, pi³ek, napoi
by³ pan Grzegorz Kopacki Prezes KOBI II któremu serdecznie
dziêkujemy. Podziêkowania kierujemy równie¿ do dyrekcji ze-
spo³u szkó³ w Dynowie za udostêpnienie hali sportowej.

G. Sz.

Drink Team I miejsce

KMP Rzeszów II miejsce

Olimpia Dyl¹gowa III miejsce

Dynovia Dynów – juniorzy – IV miejsce Fot. Grzegorz Szajnik
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Grupa A
Napad Paw³okoma - KMP Rzeszów 4:7
KMP Rzeszów - Orze³ Harta 8:6
Orze³ Harta - Napad Paw³okoma 3:6
I miejsce: KMP Rzeszów i awans do fina-
³ów
II miejsce: Napad Paw³okoma
III miejsce: Orze³ Harta

Grupa B
Za Sanie D¹brówka - Olimpia Dyl¹gowa 0:3
Olimpia Dyl¹gowa - Dynovia Dynów 0:4
Dynovia Dynów - Za Sanie D¹brówka 4:1
I miejsce: Dynovia Dynów i awans do fi-
na³ów
II miejsce: Olimpia Dyl¹gowa
III miejsce: Za Sanie D¹brówka

Grupa C
Zryw Paw³koma - Blokersi Sów-Pol Dynów 2:4
Blokersi Sów-Pol Dynów - Drink Team Dy-
nów 1:5
Drink Team Dynów - Zryw Paw³okoma 6:1
I miejsce: Drink Team Dynów i awans do
fina³ów
II miejsce: Blokersi Sów-Pol Dynów
III miejsce: Zryw Paw³okoma

Fina³y
KMP Rzeszów - Dynovia Dynów 1:3
Dynovia Dynów - Drink Team Dynów 2:4
Drink Team Dynów - KMP Rzeszów 10:3

I miejsce: Drink Team Dynów
II miejsce: Dynovia Dynów
III miejsce: KMP Rzeszów

Fundatorem nagród w turnieju by³
dyrektor Firmy Sów-Pol Pan Józef Sów-
ka któremu organizatorzy sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowanie. Dziêkujemy po-
nadto Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Dyno-
wie za udostêpnienie hali sportowej.

G. Sz.

W dniu 18 marca 2007 roku rozegrano halowy turniej
pi³ki no¿nej o Puchar Dyrektora Sów-Pol. W zawodach spor-
towych rywalizowa³o dziewiêæ zespo³ów podzielonych na trzy
grupy. grupa A: Napad Paw³okoma, KM Policji Rzeszów, Orze³
Harta. Grupa B: Za Sanie D¹brówka Starzeñska, Olimpia
Dyl¹gowa, Dynovia Dynów - juniorzy. Grupa C: Zryw Paw³o-
koma, Blokersi Sów - Pol Dynów, Drink Team Dynów. Sêdzio-
wali jak zawsze niezawodni Marcin Socha i Marek Bieñko. Drink Team – zwyciêzcy turnieju

Dynovia Dynów – juniorzy – drugie miejsce KMP Rzeszów – trzecie miejsce Napad Paw³okoma

Orze³ Harta Olimpia Dyl¹gowa Za Sanie D¹brówka

Blokersi Sów-Pol Dynów Zryw Paw³okoma Fot. Grzegorz Szajnik
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Proponowane w lutym i marcu przez Miejski O�rodek Kultury i Rekreacji w Dynowie spotkanie kulturalno-rekreacyjne, cieszy³y siê du¿ym
powodzeniem.

W dniach 2 i 15
marca odby³y

siê, skierowane do
m³odzie¿y warsztaty
perkusyjne, prowa-
dzone przez P. Woj-
ciecha Szubê, perku-
sistê zespo³ów mu-
zycznych Brzozow-
skiego Domu Kultu-
ry, inicjatora i wielo-
letniego realizatora
Brzozowskich War-
sztatów Jazzowych.

dobry pocz¹tek ferii, 12 lu-
tego, zorganizowaliœmy

mini-maraton salsy, przyspieszony
kurs dla pocz¹tkuj¹cych prowadzo-
ny przez Rzeszowsk¹ Szko³ê Salsy
„Ardente”. Ci, którzy uczestniczyli w
zajêciach na pewno zostali zara¿eni
sals¹ i na pewno bêd¹ j¹ przy ka¿-
dej okazji tañczyæ, bo w tym tañcu
jest „to coœ”.
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W dniu 17 marca 2007 roku odby³ siê V Dynowski
Turniej Tenisa Sto³owego w ramach VIII Podkar-

packiej Olimpiady. W turnieju wziê³o udzia³ 36 zawodni-
ków. Organizatorem Turnieju by³ Miejski Oœrodek Kultu-
ry i Rekreacji w Dynowie oraz Uczniowski Klub Sportowy
„Pogórze”.

W kategorii ch³opców do 14 lat I miejsce zaj¹³ S³a-
wek Potoczny, II miejsce Szymek Karnas a III miejsce
Kamil Popek. W kategorii ch³opców 15 do 20 lat I miej-
sce zaj¹³ Ryszard Marsza³ek, II miejsce Dariusz Karaœ a
III miejsce Krzysztof Karaœ. W kategorii dziewcz¹t 15 do
20 lat, I miejsce zajê³a Barbara Gierula, II miejsce Ewe-
lina Hadam, III miejsce Wioletta Babiarz. W kategorii
21 do 45 lat I miejsce zaj¹³ Micha³ Trybalski, II miejsce
Marek Raszewski, III miejsce Mariusz Grad.

Gratulujemy zwyciêzcom, którzy
bêd¹ reprezentowaæ Dynów, w VI Po-
wiatowym Wiosennym Turnieju Teni-
sa Sto³owego 2007 w Soko³owie Ma-
³opolskim. S¹ to kolejne eliminacje do
Podkarpackiej Olimpiady.

Miejski Oœrodek Kultury i Rekre-
acji w Dynowie, sponsorowa³ udzia³
czterech m³odych uczestników w XVI
Brzozowskich Warsztatach Jazzo-
wych. O wra¿eniach pisz¹ Oni sami
(str. 20).

Gra¿yna Malawska
Fot. Krzysztof Turek

W dniach 10, 11 kwietnia zespó³ rockowy POSTMOR-
TEM, nagrywa³ p³ytê promocyjn¹ w studiu

MOKiR w Dynowie. Zespó³ nagra³ 11 utworów. Realizato-
rem nagrañ by³ akustyk MOKIR p. Jerzy Chudzikiewicz.
Zespó³ zaprasza ju¿ na swoje plenerowe koncerty.

19 kwietnia – Zespó³ Szkól Zawodowych – „EKO-PODKAR-
PACIE – VII Edycja Wojewódzkiego Konkur-
su „Podkarpacka Têcza”.

22 kwietnia – Dom Stra¿aka; Koncert ph. „WIOSNA KWIT-
NIE i JA i TY”. W programie: l  Stare i
nowe numery kabaretu „Nasz”; l  Nowe i
stare numery „Logarytmu” l  Jeszcze pach-
n¹ce niewinnoœci¹ i oczywiœcie wiosn¹ pio-
senki zespo³u „Mokir” l  romantyczny pokaz
tañców towarzyskich oraz niespodzianki w
klimacie „zielono mi…”

 Szczegó³y na afiszach.
3 maja – Rynek miasta (Dom Stra¿aka) – OBCHO-

DY ROCZNICY USTANOWIENIA KON-
STYTUCJI 3-MAJA.

– SZPAK – szkolne prezentacje Artystyczne.
12 maja – Koœció³ pw. Œw. Bart³omieja – Widowisko

teatralne.

19 maja – Rynek miasta – MUZYCZNA MAJÓWKA
z RADIEM „BIESZCZADY”

– Przegl¹d niezale¿nych kapel m³odzie¿owych
20 maja – Rynek miasta – POGÓRZAÑSKA NUTA –

Przegl¹d Kapel i Instrumentalistów Ludowych
w ramach Festiwalu w Kazimierzu n/Wis³¹

G. M.

Daniel Maziarz Fot J. Ch.Pawe³ Gierula

Robert Domin Pawe³ Cichocki
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Szko³a przygotowuje uczniów do Nowej Matury oraz do kontynu-
owania nauki w wy¿szych uczelniach, szko³ach pomaturalnych i poli-
cealnych wszystkich typów. W roku szkolnym 2007/2008 kandydaci
bêd¹ przyjmowani do nastêpuj¹cych klas pierwszych:

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYJÊÆ
1 . O przyjêciu do wybranej klasy decyduje Szkolna Komisja Rekruta-

cyjno-Kwalifikacyjna na podstawie liczby punktów uzyskanych przez
kandydata:
a ) z egzaminu gimnazjalnego;
b ) za oceny na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum z 4 przedmio-

tów zgodnie z poni¿szym wykazem;
c ) za inne osi¹gniêcia wymienione w œwiadectwie gimnazjalnym.

2 . Wykaz przedmiotów, z których oceny przeliczane na punkty
decyduj¹ o przyjêciu do wybranej klasy:
KLASA I A - jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, informatyka
KLASA I B - jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, biologia
KLASA I C - jêzyk polski, historia, jêzyk obcy, sztuka – plastyka
KLASA I D - jêzyk polski, jêzyk obcy, historia, geografia

3. Zasady przeliczania ocen na punkty: celuj¹cy – 20 pkt;
bardzo dobry – 16 pkt; dobry – 12 pkt; dostateczny – 8 pkt

4. Inne osi¹gniêcia kandydata (maksymalnie 20 pkt):
a) ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem:
[ 5 pkt (ocena bardzo dobra z zachowania)
[ 7 pkt (ocena wzorowa z zachowania)

b) udzia³ w konkursach organizowanych przez Kuratora Oœwiaty
potwierdzony zaœwiadczeniem:
[ finaliœci konkursu wojewódzkiego – 8 pkt - pod uwagê bra-

ne s¹ nastêpuj¹ce konkursy przedmiotowe: polonistyczny, hi-
storyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, matematycz-
ny, informatyczny, fizyczny, jêzyka angielskiego, jêzyka nie-
mieckiego oraz finaliœci:

1. Konkursu tematycznego „Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskie-
go - w latach 1768-1864 Od konfederacji Barskiej do Po-
wstania Styczniowego”.

2. Konkursu tematycznego pod has³em „Nadzieje i rozczarowania.
Spo³eczeñstwo polskie w czasach Gomu³ki i Gierka. Doœwiadcze-
nia œwiadka historii” (organizator: Instytut Pamiêci Narodowej).

3. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogo-
wym (organizator: Polski Zwi¹zek Motorowy).

4. V Ogólnopolskiego Konkursu Jêzyka Niemieckiego dla Gim-
nazjalistów (organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycie-
li Jêzyka Niemieckiego).

5. Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Konkursu Krajoznawczego
„Poznajemy Ojcowiznê”.

[ finaliœci konkursów ponadwojewódzkich, których program
obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœci podstawy programo-
wej co najmniej jednego przedmiotu – 10 pkt

[ uczestnicy olimpiad przedmiotowych dla szkó³ ponadgimna-
zjalnych na szczeblu okrêgowym – 10 pkt

c ) osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne:
[ na szczeblu powiatowym – 1 pkt
[ na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt
[ na szczeblu ponadwojewódzkim – 4 pkt

5. Kandydaci zostan¹ przyjêci do wybranej przez siebie klasy po uzy-
skaniu w toku postêpowania kwalifikacyjnego co najmniej 90
pkt. ( zgodnie z pkt 1 a, b, c )

OBOWI¥ZUJ¥CE TERMINY I DOKUMENTY
1. Podanie o przyjêcie do wybranej klasy na druku pobranym w sekre-

tariacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie lub ze strony inter-
netowej nale¿y sk³adaæ - od 14 maja do 31 maja 2007r.

2 . Dokumenty sk³adane w dniach: 22-25 czerwca 2007r.
do godz. 1500

a) kopia œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
b) kopia zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
c) inne zaœwiadczenia, dyplomy (orygina³ lub kopia);
d) 2 zdjêcia czytelnie podpisane na odwrocie;

3 . Dokumenty sk³adane w dniach: 27 i 28 czerwca 2007r.
a) orygina³ œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
b) orygina³ zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
c) wyci¹g z aktu urodzenia kandydata lub uwiarygodniona kopia;
d) karta zdrowia z bilansem i karta szczepieñ.

UWAGA! Kandydaci mog¹ sk³adaæ orygina³y wszystkich
dokumentów od dnia 22 czerwca 2007r.

WA¯NE TERMINY
[ Og³oszenie listy kandydatów do szko³y: 26 czerwca 2007r. do godz. 1500

[ Pisemne potwierdzenie przez kandydatów woli podjêcia nauki w wy-
branej klasie, z³o¿enie orygina³u dokumentów: 27 i 28 czerwca 2007r.

[ Rozpatrywanie przez dyrektora szko³y odwo³añ od wyników rekru-
tacji: 29 czerwca 2007r  do godz. 1500

[ Og³oszenie listy przyjêtych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Dynowie: 2 lipca 2007r.  do godz. 1300

[ Przyjmowanie orygina³ów dokumentów uczniów do klas, w których
s¹ jeszcze wolne miejsca: do 5 lipca 2007r. do godz. 1500

[ Og³oszenie wyników rekrutacji uzupe³niaj¹cej: 6 lipca do godz. 1300

UWAGA!!!
1 . Szko³a zastrzega sobie prawo do przyjmowania uczniów

do klasy pierwszej do wyczerpania limitu miejsc w po-
szczególnych klasach.

2 . Pierwszeñstwo w przyjêciu do klasy I d maj¹ kandydaci
posiadaj¹cy certyfikaty jêzykowe (jêzyk angielski lub jê-
zyk niemiecki)

Informacja dotycz¹ca przyjêcia kandydatów
do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

w roku szkolnym 2007/2008

Adres Szko³y: Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Komisji Edukacji Narodowej
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17

tel./fax. (016) 65-21-077 http://lodynow.w.interia.pl
Sekretariat czynny od godz. 800-1530
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Pod takim has³em uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr3 w £ubnie
wziêli udzia³ w turnieju pi³ki no¿nej halowej. Turniej odby³
siê 21 marca czyli w pierwszy dzieñ wiosny. Zosta³ zorganizo-
wany przez nauczycieli wychowania fizycznego w porozumie-
niu z Dyrekcj¹ Szko³y, Rad¹ Rodziców przy wspó³pracy z PZU
¯ycie S.A. Zawody te mia³y dostarczyæ wszystkim uczniom
wiele radoœci i zabawy, poprzez ruch pragniemy przecie¿ ak-
tywizowaæ swoich uczniów i dbaæ o ich sprawnoœæ fizyczn¹ .
W akcjê tê w³¹czyli siê uczniowie Szko³y Podstawowej klasy
IV-VI (4 dru¿yny) oraz Gimnazjum klasy I-III (4 dru¿yny).

Rozgrywki zosta³y przeprowadzone systemem ka¿dy z
ka¿dym, dziêki czemu po rozegranych spotkaniach wy³onio-
no zwyciêzców.
W kategorii Szko³a Podstawowa: I miejsce – klasaVI; II
miejsce – klasaV; III miejsce – klasaIV
W kategorii Gimnazjum: I miejsce – klasa IIIg; II miej-
sce – klasa IIg; III miejsce – klasa Ig

W turnieju wy³oniono Króla strzelców wœród uczniów
szko³y podstawowej a zosta³ nim uczeñ klasy VI Mateusz
Socha, który zanotowa³ na swoim koncie 16 bramek. Wœród
gimnazjalistów Królem strzelców zosta³ Ireneusz Bu³dak
uczeñ klasy IIIg, który w ca³ym turnieju strzeli³ 18 bramek.

Turniej sêdziowali: Krystyna Wêgrzyn i Robert Hrycko.
Dziêkujemy wszystkim uczniom za chêæ udzia³u w turnieju

i walkê fair play, Radzie Rodziców i panu Franciszkowi Szajnik
ze sklepu Wêdkarskiego w Dynowie za ufundowane puchary.

Bez wzglêdu na to kto wygra³ i zdoby³ nagrody, zwyciêz-
cami s¹ wszyscy! Organizatorzy:

 Krystyna Wêgrzyn, Robert Hrycko
nauczyciele wychowania fizycznego

�ALE AKCJA�- W ZESPOLE SZKÓ£ NR 3 W £UBNIE

Uczniowie klasy VI zdobywcy I miejsca

Uczniowie klasy V- zdobywcy II miejsca

Uczniowie klasy IV- zdobywcy III miejscaUczniowie klasy I gimnazjum- zdobywcy III miejsca

Uczniowie klasy III gimnazjum – zdobywcy I miejsca Uczniowie klasy II gimnazjum- zdobywcy II miejsca Król Strzelców klasy III gimnazjum- Ireneusz Bu³dak
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Informacje wstêpne
1. Organizator konkursu – Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kar-

dyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie.
2. Patronat nad konkursem sprawuj¹: Starosta Rzeszowski, Pod-

karpacki Kurator Oœwiaty, Burmistrz Miasta Dynowa, Miejski
Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie, Nadleœnictwo w Dy-
nowie.

Cele konkursu i kategorie
1. Celem konkursu jest:

ü rozwijanie zainteresowañ kultur¹ i przyrod¹ Podkarpacia,
ü popularyzacja wiedzy o historii, etnografii i ekologii regio-

nu,
ü poszerzanie wiedzy uczniów o œrodowisku, w którym ¿yj¹,
ü kszta³towanie wiêzi emocjonalnej z „NASZ¥ MA£¥ OJ-

CZYZN¥”,
ü rozwijanie zdolnoœci artystycznych i potrzeb estetycznych

uczniów,
ü kszta³towanie postawy tolerancji wobec tradycji i kultury

innych narodów,
ü gromadzenie doœwiadczeñ niezbêdnych do wspó³pracy w

ramach Unii Europejskiej,
ü promocja walorów przyrodniczych, ekologicznych i kultu-

rowych Podkarpacia,
ü propagowanie dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ naturalnego

œrodowiska.
2. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w zmaganiach konkur-

sowych uczniów szkó³ œrednich powiatu rzeszowskiego i gim-
nazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-
inscenizacyjnej), oraz uczniów wszystkich szkó³ œrednich i
gimnazjów województwa podkarpackiego (w kategoriach:
artystyczno-etnograficznej i plastycznej).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach ar-
tystycznych i dwóch grupach wiekowych:
a) kategoria recytatorsko-inscenizacyjna (dwie grupy

wiekowe: gimnazja, szko³y œrednie),
b) kategoria artystyczno-etnograficzna (brak podzia³u

na grupy wiekowe),
c) kategoria plastyczna (brak podzia³u na grupy wieko-

we).
4. Kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej przyœwiecaæ bê-

dzie has³o „Pod urokiem natury”. Obowi¹zuje zaprezento-
wanie jednego utworu zgodnego z has³em konkursu, z twór-
czoœci J. Kochanowskiego, M. Reja, F. Karpiñskiego, I. Krasic-
kiego, W. Pola,
B. Leœmiana, J. Harasymowicza, J. Twardowskiego lub innych
literatów. Mile widziana problematyka regionalna, utwory sa-
tyryczne i twórczoœæ w³asna. Prezentacjê mo¿e stanowiæ mon-
ta¿ tekstów poetyckich. Obok wyst¹pieñ indywidualnych do-
puszcza siê sceny dialogowe, w których gra jednak nie wiêcej
jak dwóch uczestników. Teatralizacja i próby umuzycznie-
nia prezentacji s¹ mile widziane. Czas wystêpu nie mo¿e prze-
kroczyæ 4 minut.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
ü interpretacja utworów,
ü dobór repertuaru,
ü dobór, sposób i celowoœæ wykorzystania œrodków teatral-

nych,
ü kultura s³owa,
ü ogólny wyraz artystyczny.

5. W kategorii artystyczno0etnograficznej uczestnicy przy-
gotowuj¹ dowolnymi metodami oryginaln¹, ekologiczn¹, pal-

mê wielkanocn¹. Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane auto-
ra, (imiê i nazwisko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i
nazwisko opiekuna.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
ü ró¿norodnoœæ zastosowanych technik,
ü ekologicznoœæ zastosowanych materia³ów,
ü ciekawe rozwi¹zania plastyczne.

6. Kategoria plastyczna przebiegnie pod has³em „Osobliwoœci
ekologiczne Podkarpacia”. Nale¿y dowoln¹ technik¹ wy-
konaæ pracê o formacie A-3, przedstawiaj¹c¹ florê, faunê,
obszary i obiekty chronione Podkarpacia lub ekologiê
w codziennym ¿yciu cz³owieka.
Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane autora, (imiê i nazwi-
sko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i nazwisko opieku-
na.

Terminarz
1. Termin nadsy³ania kart zg³oszeñ do udzia³u w konkursie re-

cytatorsko-inscenizacyjnym up³ywa 12.04.2007r. (czwartek).
2. Opisane prace plastyczne i palmy wielkanocne nale¿y prze-

s³aæ lub podaæ organizatorom do 12.04.2007r. (czwartek).
3. VII edycja konkursu PODKARPACKA TÊCZA pod has³em

„Eko-Podkarpacie”, w kategorii recytatorsko-insceniza-
cyjnej odbêdzie siê 19.04.2007r. (czwartek) w Zespole Szkó³
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dyno-
wie, o godz. 8.00.

4. Gala konkursowa, po³¹czona z og³oszeniem wyników, wrê-
czeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich ka-
tegoriach, odbêdzie siê tego samego dnia tj. 19.04.2007r.
(czwartek) w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, oko³o godz. 12.
00.

5. 20.04.2007r. (pi¹tek) organizatorzy przewiduj¹ mo¿liwoœæ zwie-
dzania wystaw pokonkursowych przez m³odzie¿ bêd¹c¹ pod
opiek¹ nauczyciela ( po wczeœniejszym zg³oszeniu w sekreta-
riacie 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 przy-
gotowuj¹cych uczestników i podziêkowania dla szkó³.

4. Zg³oszenia i prace konkursowe prosimy przes³aæ na adres:
Zespó³ Szkó³ Zawodowych, ul. Polna 3, 36-065 Dynów (z
dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Têcza”

5. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac konkursowych.
6. W przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ do konkursu recyta-

torsko-inscenizacyjnego jak 2 prezentacje ze szkó³ œrednich i
2 prezentacje z gimnazjum, prosimy o telefoniczny kontakt z
organizatorami.

7. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w gali konkursowej
wszystkich nauczycieli i grupy m³odzie¿y ze szkó³, które wziê-
³y udzia³ w konkursie.

8. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie interneto-
wej www.zsz1dynow.republika.pl lub za poœrednictwem
sekretariatu szko³y (odpowiedzialne osoby: wicedyrektor p.
Halina Cygan i p. Anna Mol) – telefonicznie (016) 652 10
45 albo mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl lub mail-
to:zsz1dynow@poczta.onet.pl

9. W przypadku ewentualnych zmian ka¿da szko³a zostanie do-
datkowo poinformowana.

VII EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„PODKARPACKA TÊCZA”
pod has³em: „Eko-Podkarpacie”
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Wiosna zagoœci³a u nas na dobre;-) Oby ju¿ na sta³e!
Wszyscy znamy przys³owia o kwietniu, które ostrzegaj¹
przed jego zmiennoœci¹... Kwiecieñ-plecieñ... Mo¿e jed-
nak w tym roku bêdzie tylko to „...trochê lata”? Œwi¹-
teczny czas sprzyja spacerom, odwiedzinom u rodziny,
znajomych... Gdyby jednak pogoda nie dopisa³a (odpu-
kujê w niemalowane;-) lub wizyty nieco zmêczy³y (tego
chyba nie da siê unikn¹æ...), proponujemy Pañstwu chwi-
lê relaksu z „Rozrywk¹ i humorem”. Przygotowaliœmy
dla Pañstwa du¿o ciekawych zadañ. Pan Bogdan Wi-
tek opracowa³ du¿¹ Krzy¿ówkê Wielkanocn¹ (trze-
ba sporo wytrwa³oœci przy jej rozwi¹zywaniu, ale has³o
koñcowe jest tak piêkne, ¿e naprawdê warto!), a tak¿e
Krzy¿ówkê „Szukajmy oznak wiosny”, Parê Jo-
lek Wielkanocnych oraz „Wiosnê w krzy¿ówce”.

Pan Leszek Grzywacz jest autorem Przeplatan-
ki i Przesuwanki. Nie zabraknie te¿ oczywiœcie Za-
gadek Logicznych. Zadania naprawdê ró¿norodne,
ka¿dy z pewnoœci¹ znajdzie coœ dla siebie!

Zapraszamy do rozwi¹zywania, ¿ycz¹c Pañstwu spo-
kojnych, radosnych, pe³nych zadumy i nadziei Œwi¹t
Wielkiej Nocy, smacznego jajka (i wielu innych potraw
na œwi¹tecznych sto³ach), a tak¿e nie za du¿o wody w
Lany Poniedzia³ek;-)

Dedykujemy te¿ ¿artobliwy wiersz Konstantego Ilde-
fonsa Ga³czyñskiego:

Dzieci na Wielkanoc
Dzieci na Wielkanoc s¹ inne ni¿ zazwyczaj,
w dzieciach na Wielkanoc jest moc tajemnicza,
dzieci na Wielkanoc
wstaj¹ bardzo rano
i pytaj¹: - Dlaczego dzwony tak g³oœno krzycz¹?

Dzieci na Wielkanoc maj¹ czerwone usta,
czerwonymi ustami plot¹ ró¿ne g³upstwa:
czy stra¿ak œpi na wie¿y,
czy s³oñce to jest ksiê¿yc
i dlaczego hiacynty zagl¹daj¹ w lustra.

Ty dzieciom na Wielkanoc odpuœæ wszystkie winy:
¿e rozla³y atrament, ¿e zbi³y s³oiki -
gdy tak smacznie œpi¹ noc¹,
nie dziw, ¿e we dnie psoc¹,
¿e wci¹¿ w ruchu s¹, jak ma³e listeczki brzeziny.

Ty tak¿e by³eœ ma³y. To historia dawna,
powiadasz. Ja rozumiem - dzisiaj nosisz krawat,
parasol i notesik,
ale gdyœ jest wœród dzieci,
czy nie jesteœ znów dzieckiem, powiedz, czy nieprawda?

Widzisz, ten œwiat jest wci¹¿ niedoskona³y:
jednym ci¹gle zbyt groŸny, innym wci¹¿ zbyt ma³y -
ale wiedz: ciemne drogi,
troski, trudy i trwogi -
¿e dzieci, zawsze dzieci w nim opromienia³y.

I jeszcze jedno cierpkie s³ówko jegomoœci
podrzucê na odchodnym, z sympatii, z mi³oœci:
¿e gdy dzieciom, mój panie,
zechcesz kropn¹æ kazanie,
zaczynaj od kazania do w³asnych s³aboœci!

Nikt z nas nie jest wolny od s³aboœci, prawda? Gdyby
tak uda³o siê zwalczyæ na przyk³ad œwi¹teczne „ob¿arstwo”.....
Tylko jak...?

Renata Jurasiñska

Skorzystaj z oferty naszej szko³y!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum w Dynowie serdecznie
zaprasza uczniów klas szóstych, rodziców i nauczycieli 8 maja 2007
roku w godzinach 1000-1300 na „Dzieñ otwarty” szko³y.
Ka¿dy mo¿e zwiedziæ szko³ê, klasopracownie, porozmawiaæ z dyrekcj¹,
nauczycielami i uczniami o warunkach nauki. Mo¿na te¿ dowiedzieæ
siê o ró¿nych formach zajêæ pozalekcyjnych, dzia³alnoœci kó³ zain-
teresowañ i osi¹gniêciach szko³y.

Szko³a posiada sale gimnastyczne, si³owniê, boiska
sportowe, kort tenisowy, sto³ówkê i sklepik. W ci¹gu roku
szkolnego organizujemy wiele ciekawych wycieczek tury-
styczno – krajoznawczych. Wspó³pracujemy z zaprzyjaŸ-
nionymi szko³ami z Niemiec i S³owacji.

Je¿eli wybierzecie nasz¹ szko³ê, oferujemy:
- wysoki poziom kszta³cenia,

- mo¿liwoœæ uczestnictwa w wybranych zajêciach pozalek-
cyjnych: kó³kach przedmiotowych, artystycznych, teatral-
nych, tanecznych, wokalnych, sportowych,

- nowoczesne wyposa¿enie klasopracowni przedmiotowych,
sal komputerowych z dostêpem do Internetu, biblioteki
z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.
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Figura z zapa³ek
Mamy 12 zapa³ek, przy czym ka¿d¹ z nich

uwa¿amy za jednostkê d³ugoœci. Nale¿y u³o-
¿yæ z tych 12 zapa³ek figurê, której pole bê-
dzie mia³o 3 jednostki kwadratowe. Nie jest
to ³atwe zadanie!!!

Spryciarz
Trzej bracia otrzymali razem 24 jab³ka,

przy czym ka¿dy z nich dosta³ tyle jab³ek, ile
mia³ lat. Najm³odszy z braci, ch³opak bardzo
sprytny, zaproponowa³ braciom tak¹ wymia-
nê: „Pozostawiê sobie tylko po³owê moich ja-
b³ek, a pozosta³e podzielê miêdzy was na rów-
ne czêœci. Nastêpnie niech œredni brat tak¿e sobie
zostawi po³owê, a pozosta³e da mnie i najstar-
szemu bratu w równych czêœciach. Wreszcie
najstarszy niech pozostawi sobie po³owê jab³ek, a resztê podzieli miêdzy mnie i
œredniego brata na równe czêœci”.

Bracia, nie podejrzewaj¹c podstêpu, zgodzili siê. W rezultacie – ka¿dy z nich
mia³ jednakow¹ iloœæ jab³ek.

Ile lat mia³ sprytny brat i ka¿dy z jego braci?

Mno¿enie przez 99
Pewna liczba dwucyfrowa o jednakowych

cyfrach zosta³a pomno¿ona przez 99. Zacho-
wa³a siê jedynie trzecia cyfra wyniku, miano-
wicie 5. Czy mo¿na na tej podstawie odtwo-
rzyæ pe³ny wynik i tê dwucyfrow¹ liczbê?

Renata Jurasiñska

Do diagramu nale¿y dopi-
saæ wy³¹cznie litery wystêpu-
j¹ce w wyrazie WIOSNA (nie-
które mog¹ wystêpowaæ wielo-
krotnie w odgadywanych s³o-
wach) tak, aby z wraz z ujaw-
nionymi literami
utworzy³y krzy¿ówkê.
Litery z pól z kropk¹,
oczytane rzêdami
utworz¹ ostateczne
rozwi¹zanie.

Bogdan Witek

Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:

Na stadionie
Sportowiec znajdzie siê przy dwu-
nastej chor¹giewce po up³ywie 12 i
4/7 sekundy.

„Setka” z trójek
100 = 3x33 + 3/3,
100 = (333 – 33)/3.

Ciekawa liczba piêciocyfrowa
Szukana liczba to 42 857.

Krzy¿ówka po schodkach
antenka

Synteza z kaczkami
Nie wie, co sama jako kaczka kle-
koce.

Jolka z artystkami
partnerka

Jolka z gwiazd¹
Ennio Morricone - OSCAR

Krzy¿ówka piêciok¹tna
¿argon, gogle, brzeg

Krzy¿ówka obrazkowa (nie tylko) dla
dzieci

Colargol

Krzy¿ówka z imionami
bruderszaft
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Poziomo: 4) czasem staj¹ na g³o-
wie z przera¿enia, 7) kapuœciana z g³¹-
bem i liœæmi, 14) imiê Szymborskiej,
poetki i noblistki, 16) bita na deserze,
17) artysta wystêpuj¹cy najczêœciej w
spektaklach rozrywkowych, 18) u³a-
twiaj¹ zbieranie zwiêd³ych liœci z traw-
nika, 19) puls, 20) esencja powieœci, 23)
umowa o pracê, 24) pu³kownik Micha³
Wo³odyjowski strzeg³ tam polskich gra-
nic, 25) imiê Makuszyñskiego, popular-
nego twórcy powieœci dla dzieci i m³o-
dzie¿y, 26) os³ania ¿arówkê lampy, 29)
dzieli pokoje, 30) odczuwany jêzykiem,
32) przyjmuje nale¿noœæ za towar, 34)
trawa na boisku, 35) wielki przed Wiel-
kanoc¹, 36) wierszyk,
37) dyrektor, ale bardziej
nowoczeœnie, 38) zdo-
bywca Mont Blanc, 43)
na piêciolinii oznaczona
czarna kropk¹ z pionow¹
kresk¹, 49) chodzi z bia³¹ lask¹ lub
psem przewodnikiem, 53) du¿y reflek-
tor, 54) zachêca do z³ego, 55) napis na-
grobkowy, 56) niedawno zekranizowa-
na powieœæ Stanis³awa Lema, 60) sy-
cylijski wulkan, 62) wêze³kowe pismo
Inków, 66) mieszka w stolicy Unii Eu-
ropejskiej, 68) uwielbia hulanki, 69)
Henryk, s³ynny badacz Antarktyki i
Spitsbergenu, 70) przepe³nia czarê go-
ryczy, 71) du¿y okrêt wojenny, 72) strzy-
ga, koszmarna zjawa, 73) samochód do
przewozu cieczy, 77) truskawkowy do
bu³eczki z mas³em, 78) samochód, 81)
tu³acz, ³azik, 85) dowód niewinnoœci po-
dejrzanego, 86) rower dwuosobowy, 87)
w powiedzeniu odzywaj¹ siê po uderze-
niu w stó³, 91) pomieszczenie dla sfory,
92) cienka, d³uga deseczka, 94) jedno z
najmniejszych pañstw Europy, 95) sil-
ne prze¿ycia, 97) popisuje siê na rodeo,
99) strój sêdziego, 100) s³u¿y³ pod ge-

nera³em Komorowskim i
Okulickim, 101) imiê kró-
lowych brytyjskich, 102)
mieszka w mieœcie po³o-
¿onym na trasie z Byd-
goszczy do Gniezna, 103)
stolica polskiego w³ókien-
nictwa, 104) bezw³ad, 105) placówka
naukowa, 109) ostoja dzikiej zwierzy-
ny, 113) dawniej wzywa³y do pospolite-
go ruszenia, 118) napoleonka, 119) pi-
jak, 120) u³atwia przyjêcie leku, 121)
ma ni¿sze œwiêcenia ni¿ kap³an, 122)
trójdŸwiêk, 123) ma³a ryba z rodziny
karpiowatych, 124) dzie³o mistrza rze-
mieœlnika.

Pionowo: 1) pajac w dominie, 2)
wodna czeluœæ, toñ, 3) szkolna „prze-
chowalnia”, 5) z jego ikry jest czerwony
kawior, 6) zagrywka siatkarza, 8) my-
œliwy, 9) zgromadzenie przedwyborcze,
10) przelotne wra¿enie, 11) œrodek
transportu staro¿ytnych w³adców, 12)
brak ¿ycia, nieruchomoœæ, 13) m³oda
krowa, 15) naprawia piece, 21) grani-
czy z Peru i Kolumbi¹, 22) dzielenie
miêsa tasakiem na kawa³ki, 24) zacho-
wawczoœæ pogl¹dów, 27) halucynacja,
zwid, 28) miasto z klubem sportowym
Amica, 29) wykonuje otwory w drew-
nie, 31) b³¹d koszykarza, 32) wojsko-
wy kolor ochronny, 33) najbardziej sk¹-
py z Europejczyków? 35) pochwalna
pieœñ, 39) alkoholik, 40) najwy¿ej po-
³o¿one pañstwo œwiata, 41) rogaty bo-
¿ek grecki, 42) s³ynny gobelin z Wawe-
lu, 44) rowek w deszczu³ce, 45) najlep-
si w swojej dziedzinie, 46) gwóŸdŸ „do

zabicia” w g³owê, 47) wypoczynek pra-
cowniczy, 50) z prymasem na czele, 51)
£êcka z „Lalki”, 52) z cacank¹ w po-
wiedzeniu, 57) gigant, 58) du¿e aspira-
cje, 59) oszklony z nowalijkami, 60)
operacja ratowania ludnoœci z terenów
zagro¿onych przez powódŸ, 61) gatunek
chronionych nietoperzy, 63) kieruje za-
chowaniem zwierzêcia, 64) ustêp, toa-

leta, 65) postronek,
sznur, 67) uczestnik kru-
cjaty, 74) pas gleby od-
cinany p³ugiem przy
orce, 75) by³a ni¹ Kle-
opatra, 76) dostarczanie

wilgoci, 79) cudownie leczy, 80) ma o
dwie powierzchnie wiêcej ni¿ tradycyj-
na kostka do gry, 82) w Ameryce nawet
on mo¿e zostaæ milionerem, 83) wozi³
pasa¿erów koñmi po mieœcie, 84) cen-
ne znalezisko poszukiwacza z³ota, 89)
sk³adnik ca³oœci, 90) zarys, wygl¹d, 93)
przede wszystkim ceni sobie komfort,
96) dawne okreœlenie miliona z³otych,
98) ubytek malej¹cy do zera, 105) miêk-
ka skórka do czyszczenia okularów,
106) grupa zwierz¹t, 107) szwedzkie
miasto – cel promu wyp³ywaj¹cego ze
Œwinoujœcia, 108) polubowne zakoñcze-
nie waœni, 109) ojciec Kubusia Puchat-
ka, 110) model Fiata, 111) brak dŸwiê-
ków, 112) energia rozpêdu, 113) okry-
wa kobiec¹ twarz, 114) grosz z Korei
Po³udniowej, 115) odpad ze stolarni,
116) muzyka Louisa Armstronga, 117)
zimny przysmak.

Bogdan Witek

Znaczenie wyrazów:
- czêœæ logarytmu,
- gdyby nie skaka³a, to by

nó¿ki nie z³ama³a.
- islamski dostojnik,
- ko³em siê toczy,
- miejsce walki szermierzy,
- nó¿ harcerski,

Okreœlenia wyrazów podane zosta³y wspólnie dla obu dia-
gramów oraz w kolejnoœci alfabetycznej. Z liter znajduj¹-
cych siê w polach z kropk¹ nale¿y u³o¿yæ jednowyrazowe roz-
wi¹zanie.

- pañstewko,
- pieœñ religijna,
- s³odka u niewini¹tka,
- œwiêty u bram raju,
- wielki s¹siad ze wschodu,
- zwarty splot traw.

Bogdan Witek Czarodziejski spektakl

Fio³ek znów upojnie pachnie
Wietrzyk ciep³y w nos nam dmucha
Kot mi³osny mruczy koncert
Zabrzêcza³a pierwsza mucha...

Da³ znak marzec i chór ptaków
Wzniós³ do nieba hymn radosny
Tak rozpocz¹³ siê kolejny
CZARODZIEJSKI SPEKTAKL WIOSNY!

Maciej Jurasiñski

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dol-
nym naro¿niku, odczytane w kolejnoœci od 1 do 125

utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie – fragment wiersza Leopolda
Staffa „Sad o przedwioœniu”.
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Do diagramu nale¿y wpisaæ dwa ci¹gi wyrazów, w
których ostatnia litera jednego wyrazu jest pierwsz¹
wyrazu nastêpnego. W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ
s³owa zawieraj¹ce dwuznak RO.

Ci¹g pierwszy:
1-3) niedoci¹gniêcie w pracy.
3-5) Wojciech Fibak, wicemistrz Turnieju Masters w 1976 r.
5-7) œwieca lub piruetka w locie samolotu.
7-1) sygnalizuje próbê zaw³aszczenia samochodu.

Ci¹g drugi:
2-4) najwa¿niejszy na placu budowy.
4-6) jest nim Bajkonur w Kazachstanie.
6-8) ... atomowe, to pañstwo posiadaj¹ce broñ j¹drow¹.
8-2) uciskowy, zak³adany celem zatamowania krwotoku

têtniczego.
Leszek Grzywacz

Do diagramu nale¿y prze-
sun¹æ wszystkie litery spoza
jego obrysu, by powsta³a
krzy¿ówka z³o¿ona z rze-

czowników pospolitych. Litery z naro¿ników mo¿na przesuwaæ tylko
ukoœnie, pod k¹tem 45 stopni, pozosta³e – wy³¹cznie do odpowiednich
rzêdów i kolumn, przy których figuruj¹ (np. litera C mo¿e wyst¹piæ
tylko w siódmym rzêdzie). W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ s³owo od-
czytane rzêdami z liter w kratkach z kropk¹.

Leszek Grzywacz
W podanych zdaniach znajdŸ ukryte wy-

razy, które tworz¹ kolejne wystêpuj¹ce po sobie
litery. Ostateczne rozwi¹zanie powstanie po
odczytaniu rzêdami liter z pól dodatkowo
oznaczonych kropka.
1) Przy ciê¿kiej robocie ka¿dy siê mo¿e

spociæ.
2) Dotrzymaj kroku swoim szybszym ko-

legom.
3) Pani archeolog przepisa³a tajemnicze

znaki do notesu.
4) Pechowy wêdkarz z³owi³ tycie p³otki.
5) Interesant opuœci³ biuro z kwitkiem.

Bogdan Witek
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