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Przedwiośnie
 
Przemija szarość wielkopostna,
Budzi się ziemia letargiczna
Połowa marca. Idzie wiosna,
Nie tylko już astronomiczna.

Po gorzkich żalach wnet się ocknie
Świat długo chmur okryty kwefem.
Lśnią szyby czyste wielkanocnie
I w słońcu pachnie już Józefem:

Józefem, lilią i bocianem,
Który coroczną wróci drogą
I na swem kole odzyskanem
Stanie chorągwią laskonogą.
                             Leopold Staff

 Drodzy Czytelnicy!
Wiosna w tym roku jakoś się nie śpieszy, przez „szyby czyste wielkanocnie” oglądamy na razie zasypane śnie-

giem chodniki i zaspy, ale trzeba mieć nadzieję, że powoli „przeminie szarość wielkopostna” i gdy wezmą Państwo 
do rąk świąteczny numer „Dynowinki”, to faktycznie „przyjdzie wiosna, nie tylko już astronomiczna”…

Razem z nami mogą Państwo odwiedzić Wyspę Wielkanocną; sprawdzić, co słychać w dynowskich i oko-
licznych szkołach oraz zaprzyjaźnionym Nozdrzcu; zajrzeć do zeszytu studentki medycyny; przekonać się, że Dy-
nów jest aktywny i oczywiście zmierzyć się z ciekawymi zadaniami z rozrywkowego kącika…

Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy życzymy wszystkim spokoju, odpoczynku i radości!

Redaktor prowadzący
Renata Jurasińska

W kwietniu  br.  w  kolejną 
rocznicę  zbrodni  katyńskiej 
zamierzamy ostatecznie upo-
rządkować dynowskie miejsce 
hołdu  pamięci  ofiar, w  tym: 
por.  dr  Józefa  Bielca,  ppor. 
Antoniego Tuckiego i Felik-
sa Witkowskiego. Na złożonych 
pod  krzyżem  pobudowanym  przez 
śp.  Zygmunta Chudzikiewicza,  trzech  granitowych  gła-
zach złożonych tam przez Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
w 2012 r., umieścimy trwale ich zdjęcia.

Zaawansowane są istotnie prace organizacyjne nad roz-
poczęciem wydawania przez Towarzystwo Rocznika Histo-
rycznego „Dynoviana”. Pracami organizacyjnymi zajmuje się 
Pan Józef Stolarczyk. Jego obszerny artykuł na ten temat  
zamieszczamy na dalszych stronach „Dynowinki”. Pierwszy 
numer Rocznika wydamy jesienią 2013 r..

Do maja br. pragniemy zakończyć renowację kapliczki 
„Siwy Krzyż” przy ul. Piłsudskiego. W tym też miesiącu na-
stąpi uroczyste poświęcenie odrestaurowanych kapliczek : 
„Siwy Krzyż” oraz w „Królewskiem”.

Wśród członków Towarzystwa trwają dyskusje nad spo-

sobem upamiętnienia tragedii dynowskich Żydów pomor-
dowanych przez hilterowskiego okupanta podczas II Woj-
ny Światowej.

W przyszłym roku zamierzamy czynnie włączyć się do 
obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Ho-
lokaustu.

Wiosny w sercu, pogody ducha, szczęśliwych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim czytelnikom nasze-
go miesięcznika, sympatykom, osobom wspierającym prace 
Towarzystwa, mieszkańcom Miasta i Gminy. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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W  niniejszym  numerze  „Dyno-
winki”  chciałbym  przedstawić  Pań-
stwu  informacje  dotyczące  zmiany 
gminnego  systemu  odbioru  odpa-
dów  komunalnych,  wprowadzanego  
w wyniku  znowelizowanej  ustawy 
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku 
w gminach.

Informuję  Państwa,  że w  związ-
ku  z  „rewolucją  śmieciową”  i  nało-
żonymi  na  gminy  obowiązkami wy-
nikającymi  ze  znowelizowanej  usta-
wy o utrzymaniu czystości  i porządku  
w gminach (tj. Dz. U. 2012, poz. 391), 
w roku 2013 czekają nas zmiany w go-
spodarowaniu odpadami komunalnymi. 
Ustawa została uchwalona przez Sejm 
m.in.  aby  ograniczyć  spalanie  śmieci 
w piecach C.O.  i porzucanie  ich w  la-
sach. Od 1 lipca 2013 r. nikt nie bę-
dzie musiał martwić  się  o umowę na 
wywóz śmieci, bo wszystkim zajmie się 
Gmina Miejska Dynów, wybierając pod-
miot w drodze przetargu, który z terenu 
gminy będzie odbierał odpady komunal-
ne, tj. segregowane i zmieszane z Pań-
stwa domów. 

Nowa ustawa  zobowiązała Gminy 
do podjęcia  szeregu uchwał,  które  są 
podstawą do wdrożenia nowego syste-
mu. I tak w grudniu 2012 r. Rada Mia-
sta Dynów podjęła następujące uchwały:
•  uchwała nr XXVIII/158/12  z dnia 

27.12.2012 r. w sprawie uchwale-
nia  regulaminu utrzymania  czy-
stości i porządku na terenie Gmi-
ny Miejskiej Dynów;

•  uchwała nr XXVIII/159/12  z dnia 
27.12.2012  r. w  sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

•  uchwała nr XXVIII/160/12  z dnia 
27.12.2012  r. w  sprawie  terminu, 
częstotliwości  i  trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości,

•  uchwała nr XXVIII/161/12  z dnia 
27.12.2012 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, składanej przez właści-
ciela nieruchomości o miejscu i ter-
minach jej składania, a także o ter-

minie złożenia pierwszej deklaracji,
•  uchwała nr XXVIII/162/12  z dnia 

27.12.2012 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów w zamian za uisz-
czoną opłatę.
Regulamin  utrzymania  czysto-

ści i porządku w Gminie Miejskiej Dy-
nów -  pozytywnie  został  zaopiniowa-
ny  przez Państwowego Powiatowego 
Inspektowa Sanitarnego w Rzeszowie  
i  już obowiązuje. Nowy system gospo-
darowania odpadami na  terenie Gmi-
ny Miejskiej Dynów w pierwszym okre-
sie jego obowiązywania będzie dotyczył 
tylko i wyłącznie nieruchomości za-
mieszkałych. Natomiast właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych  (np.: 
instytucje,  szkoły,  ośrodki  zdrowia, 
sklepy,  firmy,  lokale  gastronomiczne 
etc.) zobowiązani są podpisać stosowne 
umowy na świadczenie usług w zakre-
sie  odbierania  odpadów komunalnych  
z  uprawnionym  podmiotem  (firma 
wpisana  do  rejestru  działalności  re-
gulowanej  na  terenie  Gminy Miej-
skiej Dynów  – wykaz  tych  firm  po-
dany  jest  na  stronie  internetowej 
www.dynow.pl).  Ponadto  informuję, 
iż  zgodnie  z wyżej wymieniona usta-
wą o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Dynowie od 1 lipca nie będzie 
mógł świadczyć usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości zamiesz-
kałych nie będą musieli zawierać indy-
widualnych umów na wywóz odpadów. 
W związku z powyższym informuję Pań-
stwa, iż dotychczasowe umowy na od-
biór odpadów automatycznie wygasną 
z dniem 1 lipca 2013 r. 

Rada Miasta Dynów ustaliła opła-
tę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, którą właściciel nieruchomo-
ści zamieszkałej wniesie na rzecz gmi-
ny. W zamian za opłatę gmina odbierze 
i zapewni zgodne z prawem zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpada-
mi dla  nieruchomości  zamieszkałych 
w Gminie Miejskiej Dynów będzie na-
liczana od liczby osób zamieszku-

jących  daną nieruchomość  oraz od-
powiedniej stawki opłaty  przyję-
tej Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr 
XXVIII/159/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. 

Rada Miasta Dynów uchwaliła dwie 
stawki opłaty: wyższą – 13,50 zł  oraz 
niższą 7,00 zł.
• Jeśli właściciel nieruchomo-

ści zadeklaruje, że nie będzie 
prowadził segregacji i oddaje 
wszystkie śmieci jako zmiesza-
ne – będzie płacił opłatę wyższą 
tj. 13,50 zł od osoby miesięcznie,

• Jeśli właściciel nieruchomości 
zadeklaruje i będzie prowadził 
selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych – będzie płacił 
opłatę niższą tj. 7 zł od osoby 
miesięcznie.
Podstawą naliczania opłaty będzie 

deklaracja złożona  przez właścicie-
la nieruchomości zamieszkałej określa-
jąca m. in. liczbę osób rzeczywiście za-
mieszkujących w danym gospodarstwie 
domowym. Właściciel nieruchomości za-
mieszkałej  zobowiązany  jest  rzetelnie 
wypełnić i złożyć lub przesłać listownie 
do Urzędu Miejskiego w Dynowie wy-
żej wymienioną deklarację. Druki de-
klaracji dostępne są w Urzędzie Miej-
skim w Dynowie  (parter,  pokój nr  4) 
oraz udostępnione na  stronie  interne-
towej www.dynow.pl. 

W przypadku zmiany danych będą-
cych podstawą ustalenia wysokości na-
leżnej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami  komunalnymi właściciel  nieru-
chomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację do Burmistrza Miasta Dy-
nów w terminie 14 dni od dnia wystą-
pienia zmiany. Opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości uiszcza  się  za miesiąc,  
w którym nastąpiła zmiana. Deklara-
cja  stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego  zgodnie  z prze-
pisami  ustawy  z  dnia  17  czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji  (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 
229, poz. 1954 ze zm.). Właściciel nieru-
chomości zamieszkałej oblicza samo-
dzielnie wysokość opłaty za śmieci wy-
pełniając deklarację biorąc pod uwagę 
faktyczną liczbę osób zamieszkują-
cych na danej nieruchomości i stawkę 
opłaty, która będzie odzwierciedleniem 
jego preferencji postępowania z odpada-
mi tzn. czy będzie segregował czy nie.

W razie nie złożenia deklara-
cji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości, co 
do danych zawartych w deklaracji 
Burmistrz Miasta zobowiązany jest, 
w drodze decyzji określić wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, biorąc pod uwagę 

uzasadnione szacunki: w tym śred-
nią ilość odpadów komunalnych po-
wstających na nieruchomościach 
o podobnym charakterze. 

Miesięczna opłata  za gospodaro-
wanie  odpadami  komunalnymi wno-
szona będzie przez właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych bez wezwania, raz 
w miesiącu, w terminie do 15 dnia każ-
dego miesiąca, w którym  istnieje obo-
wiązek ponoszenia opłaty. Opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
będzie można uiścić  gotówką w kasie 
Urzędu Miasta Dynów lub przelewem 
na  rachunek  bankowy Gminy Miej-
skiej Dynów. Termin wniesienia pierw-
szej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi upłynie 15 lipca 2013 r. 
Jest to pierwszy miesiąc funkcjonowa-
nia nowego systemu. 

W razie stwierdzenia, że właści-
ciel nieruchomości nie uiścił opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi albo uiścił ją w wysoko-
ści niższej od należnej, Burmistrz 
Miasta określa, w drodze decyzji 
wysokość zaległości z tytułu opła-
ty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.
Ustawa o utrzymaniu czystości i po-

rządku w  gminach  dodatkowo  zobo-
wiązuje  gminy  do  utworzenia  punk-
tu  selektywnego  zbierania wybranych 
odpadów  komunalnych.  Informację  
o  lokalizacji,  dniach  oraz  godzinach 
otwarcia  punktu  selektywnego  zbie-
rania  odpadów  utworzonego  w Dy-
nowie  przedstawię  Państwu w  póź-
niejszym  numerze  „Dynowinki”.  
W późniejszym terminie wskazany zo-
stanie również sposób, w jaki będą pro-
wadzone zbiórki zużytego sprzętu elek-
tronicznego  i  elektrycznego,  odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie, opo-
ny, przeterminowane leki oraz odpady 
rozbiórkowe  i poremontowe pochodzą-
ce z gospodarstw domowych. W później-
szym terminie poinformujemy również 
o szczegółowym harmonogramie odbio-
ru odpadów oraz o rodzajach odpadów, 
jakie będą odbierane od mieszkańców 
za poniesioną opłatę, a także o sposo-
bie segregacji na terenie Gminy Miej-
skiej Dynów.

Wpływy z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi muszą pokryć 

koszty  funkcjonowania  systemu,  obej-
mujące koszty:
•  odbierania,  transportu,  odzysku 

i  unieszkodliwiania  odpadów ko-
munalnych,

•  tworzenia i utrzymania punktu se-
lektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych,

•  obsługi administracyjnej systemu.
W interesie wszystkich mieszkań-

ców naszej gminy jest prawidłowe funk-
cjonowanie gospodarki  odpadami. Po-
zwoli  to nie  tylko  chronić  środowisko, 
ale również oszczędzi nasze wydatki. 

Wszelkich informacji na temat nowe-
go systemu udziela Referat Rozwoju Go-
spodarczego Urzędu Miejskiego w Dyno-
wie: parter (pokój nr 4).

Życzę Wam Drodzy Mieszkańcy, 
żeby opisane zmiany na terenie Nasze-
go Miasta  zachęcały  zwłaszcza do  se-
gregacji odpadów, bo pozwoli to obniżyć 
wydatki każdemu, kto tak zadeklaruje. 

W następnym numerze „Dynowinki” 
poinformuję Państwa o kolejnych dzia-
łaniach podejmowanych przez Miasto.

Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak

Z okazji Dnia Kobiet 
składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia, 

wszelkiej pomyślności, radości oraz spełnienia najskrytszych marzeń. 
Życzymy, aby zawsze pamiętano o Was w codziennej pracy, 

nieustannym trudzie, poświeceniu i trosce o innych.
Życzymy, żeby szczęście towarzyszyło Wam 

nie tylko w tym pięknym Dniu, ale przez cały rok, 
a każdy kolejny dzień był Waszym świętem. 

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów” 
/Pierre de Brantone/ 

Roman Mryczko 
Przewodniczący Rady Miasta

Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta Dynów

Po wprowadzeniu  reformy  samorządowej  w  Polsce 
w 1990 r. wzrosło znaczenie towarzystw regionalnych w bu-
dowaniu „małych ojczyzn”. Zaistniała tendencja do szuka-
nia własnych  korzeni.  Tradycja  i  dziedzictwo  kulturowe 
oraz przekaz pomiędzy dawnymi a dzisiejszymi czasami, to 
podstawowe wyzwanie, które kształtuje tożsamość osób za-
mieszkujących na danym terytorium. Dostrzegając potrzebę 
eksponowania regionalizmu w czasach, gdy pierwszoplano-
wą rolę odgrywa uniwersalne spojrzenie na rzeczywistość 
oraz powszechna tendencja do globalizacji, Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego wystąpiło z pro-
pozycją cyklicznego wydawania nowej publikacji – Roczni-
ka Historycznego „Dynoviana”. W założeniu pomysłodaw-
ców, Rocznik ma być naukowym, regionalnym periodykiem, 

ROCZNIK HISTORYCZNY
„DYNOVIANA”

w którym będą się ukazywały opracowane rezultaty prac 
naukowych  i  badawczych,  ale  również materiały popula-
ryzujące wiedzę  o  historii  regionu,  przyczynki  historycz-
ne, monografie lokalne, które rzucą więcej światła na prze-
szłość Dynowszczyzny, tak by w przyszłości możliwe sta-
ło się opracowanie pełnej syntezy dziejów Dynowa i okolic. 
Ważnymi treściami Rocznika staną się zapewne pamiętniki, 
relacje i wspomnienia, zarówno te spisane w odległej prze-
szłości, jak i pisane w czasach niezbyt odległych, ale mają-
ce już dzisiaj wartość historyczną. Liczymy również, że po-
pularność zyska roboczo nazwany dział „Dynów w życiory-
sy wpisany”. Będzie to kompendium wiedzy na temat ludzi, 
którzy kształtowali lokalną rzeczywistość. 

W celu uatrakcyjnienia naszej publikacji, redakcja wy-
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Wyspa Wielkanocna, zwana też Rapa Nui, to najbardziej odległe zamieszkane miejsce na Ziemi. Leży na Oceanie 
Spokojnym 3600 kilometrów na zachód od wybrzeży Ameryki Południowej. Należy do Chile, wchodzi w skład regionu Val-
paraíso. Od najbliższego zamieszkanego lądu – położonej na zachodzie maluteńkiej wyspy Pitcairn – dzieli ją 2075 km 
oceanu. Ma zaledwie 163 km kw. powierzch-
ni i trzy wygasłe stożki wulkaniczne, któ-
rym zawdzięcza swoje istnienie. Dla świa-
ta odkrył ją holenderski żeglarz Jakub van 
Roggeveen, który dotarł  do wyspy w nie-
dzielę wielkanocną 1722r. – stąd jej euro-
pejska nazwa.  

Tajemnicze posągi

Tym, co zrobiło na Holendrze najwięk-
sze wrażenie było ponad 230 kamiennych 
posągów,  tzw. moai,  ustawionych wokół 
wyspy na kamiennych platformach (ahu). 
Z wyjątkiem kilku wszystkie były zwróco-
ne twarzami w głąb lądu. Wyglądały podob-
nie: kończyły się na wysokości brzucha, mia-
ły wydłużone głowy i uszy, ramiona przyle-
gały ciasno do boków, a długie palce styka-
ły się na brzuchu. Część miała na głowach 
potężne kamienne czapy wykonane ze sko-
rii –  czerwonej  skały wulkanicznej  i  oczy 
z białego korala oraz czarnego obsydianu.

Według naukowców posągi najpewniej 

przedstawiają zmarłych wodzów. Większość została wykuta 
bazaltowymi narzędziami w wulkanicznym tufie przy krate-
rze Rano Raraku, a potem przetransportowana na wybrzeże 
odległe czasami nawet o ponad 10 kilometrów. W jaki spo-
sób mieszkańcy Rapa Nui przesuwali ważące niekiedy 80 
ton i mające 10 metrów wysokości posągi nie wiemy. Do-
tychczasowe hipotezy i doświadczenia nie dają przekonują-
cej odpowiedzi. Najwyraźniej nie przychodziło im to jednak 
łatwo, gdyż wiele z ogółem wykutych ok. 900 moai porzucili 
po drodze. Niektóre niedokończone, jak 20-metrowy gigant 
o masie ponad 270 ton, na zawsze pozostały w kamienioło-
mie. Kamienne posągi można spotkać na innych wyspach 
Pacyfiku, ale nigdzie nie są one tak wielkie i tak liczne. 

WYSPA WIELKANOCNA czyli 
RAPA NUI

Raj zamieniony w piekło

W 1955 r. na Rapa Nui przybył norweski podróżnik Thor 
Heyerdahl. Przeprowadzone wtedy badania raczkującą do-
piero metodą datowania radiowęglowego wykazały, że pierw-
si ludzie przypłynęli na wyspę około 400 roku n.e., a 300 
lat później dotarła na nią druga fala przybyszów. Opierając 
się na ustnej tradycji Thor Heyerdahl wierzył, że pierwsza 
fala imigrantów przybyła z Ameryki Południowej, a druga 
z Polinezji. Badania Norwega rozsławiły wyspę i znacznie 
zwiększyły zainteresowanie jej historią.

Wyniki pierwszych badań wskazywały, że początkowo 
życie na zagubionej na oceanie wyspie, którą mieszkańcy 

nazwali Te Pito O Te Henua – Pępek Świata, było idyllą. 
Okalające ją wody dostarczały ryb (m.in tuńczyka), gleba 
była dość żyzna by uprawiać np. bataty, a porastający wyspę, 
niewystępujący nigdzie indziej, gatunek wielkiej palmy, za-
pewniał budulec. Menu uzupełniały liczne na wyspie ptaki.

Około 1200 roku zaczęła się wielka eksplozja demogra-
ficzna, a na kamiennych platformach pojawiało się coraz 
więcej moai. Trzysta lat później w małym raju żyło 10, a we-
dług niektórych badaczy, nawet 20 tysięcy ludzi. Wycięli oni 
pod uprawy wszystkie drzewa i wkrótce gleba zaczęła jało-
wieć. W dodatku bez drewna nie mogli budować porządnych 
statków, więc skończyły się połowy na duże ryby. Pojawił 
się głód, a wraz z nim przyszła bezwzględna wojna. Według 
ustnej tradycji dochodziło nawet do kanibalizmu. Z raju wy-
spa stała się piekłem, z którego nie było jak uciec. W krót-
kim czasie liczba mieszkańców spadła do około 3 tysięcy.

Taka wersja wydarzeń dominowała przez ostatnie pół 
wieku. Szczególnie chętnie przytaczali ją ekolodzy, by po-
kazać  straszliwe efekty nadmiernej  eksploatacji  zasobów 
naszej  planety.  Jeszcze  dramatyczniej  brzmiała wersja, 
wedle której drzewa zniknęły, bo ogarnięci manią stawia-
nia kamiennych posągów mieszkańcy wyspy wycięli je, by 
mieć kłody do transportowania moai. Najnowsze badania 
pokazują jednak, że te barwne opowieści o ludziach spro-
wadzających na siebie ekologiczną katastrofę, nie są cał-
kiem zgodne z prawdą.

Problemy z datowaniem
 

Najszybciej padła teza Heyerdahla o imigrantach z Amery-
ki. Współczesne badania nad językiem, genetyką, roślinami 
i zwierzętami Rapa Nui wskazały, że jej rodowici mieszkań-
cy niewątpliwie pochodzą wyłącznie z Polinezji.

Zweryfikowana  została  też  data  ich  przybycia. Bada-
nia metodą radiowęglową w latach 50. były niezbyt dokład-
ne, gdyż naukowcy dopiero uczyli się jej używać. Kilka lat 
temu specjaliści ponownie przeanalizowali uzyskane wów-
czas wyniki i przesunęli datę pojawienia się człowieka na 
Rapa Nui na około 800 rok.

Dużo większą zmianę wprowadziły badania antropolo-
ga Terry’ego L. Hunta z hawajskiego Uniwersytetu Hawa-
i’i-Manoa i archeologa Carla P. Lipo z Uniwersytetu Long 
Beach w Kalifornii. W latach 2004 i 2005 pobrali oni nowe 
próbki z plaży w zatoce Anakema, w której warstwy mate-
riału archeologicznego zachowały się w doskonałym stanie.

Gdy otrzymali wyniki badania radiowęglowego zebra-
nych próbek nie mogli w nie uwierzyć. Materiał pobrany 
z najstarszej warstwy, w której były ślady ludzkiej obecno-
ści (np. węgiel drzewny, kości sprowadzonych przez ludzi 
szczurów), pochodził z zaledwie 1200 roku. Początkowo na-
ukowcy myśleli, że ich najstarsza warstwa nie pochodziła 
z początków ludzkiej bytności na wyspie. Byłoby to jednak 
dziwnie, gdyż pod nią nie było już żadnych śladów obecno-
ści  człowieka. Tknięci  przeczuciem Amerykanie  przepro-
wadzili rygorystyczną selekcję starych wyników, odrzuca-
jąc te, które budziły wątpliwości (np. mogły być zanieczysz-
czone i przez to wskazywać błędną datę). Po selekcji pozo-
stały tylko próbki mające poniżej 800 lat. To oznacza, że 
ludzie pojawili się na Rapa Nui nie w 800 roku, ale dopie-
ro około 1200 roku.

Badania Hunta i Lipo nie były pierwszymi, które wska-
zały,  że najwcześniejsze  ślady  ludzkiej bytności na Rapa 
Nui pochodzą z początków XIII wieku. Już kilka lat wcze-
śniej naukowcy ustalili, że lasy na Rapa Nui zaczęły szybko 
znikać dopiero około 1250-1280 roku. Jednak dopasowywa-
li te wyniki do obowiązującej wersji wydarzeń, uznając, że 
brak śladów zanikania lasów przed 1200 rokiem jest skut-
kiem słabego zaludnienia wyspy w tym okresie.

sunęła pomysł, aby każdy numer Rocznika posiadał temat 
przewodni. Rozpoczynałby  on  strukturę  publikacji  kilko-
ma artykułami  tematycznymi. Tematem przewodnim  in-
auguracyjnego numeru byłaby pierwsza emigracja amery-
kańska, w której wzięła udział znaczna część miejscowego 
społeczeństwa. Jej szczyt przypadł  na okres poprzedzający 
wybuch I wojny światowej. Sądzę, że należy zauważyć ten 
ciekawy i ważny epizod galicyjski. Kolejne działy Rocznika 
nosiłyby następujące nazwy:

- Z przeszłości miasta;
- Z przeszłości regionu;
- Pamiętniki, relacje, wspomnienia;
- Biografie, portrety (Dynów w życiorysy wpisany).
W przyszłości rozważamy poszerzenie w/w działów o kro-

nikę dynowską, prezentującą obchodzone jubileusze i waż-
ne, bieżące wydarzenia. Formuła pisma jest otwarta i bę-
dziemy oczekiwali nowych propozycji.

Aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny pisma, 
nad jego stroną naukową czuwać będzie Rada naukowa oraz 
redaktor naczelny. Do Rady naukowej udało się pozyskać hi-
storyków o uznanym dorobku naukowym, profesorów w oso-
bach: ks. Stanisława Nabywańca, Michała Parczewskiego, 
Wacława Wierzbieńca, Andrzeja Olejko. Redakcję naczel-
ną powierzono piszącemu te słowa. Mam nadzieję, że uda 
się ją poszerzyć w Komitet redakcyjny.

Oprócz wymienionych wyżej osób, do współpracy udało 
się pozyskać historyków z ważnych ośrodków naukowych 
w Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współpracę zaofe-
rowali również pracownicy Muzeum Okręgowego w Rzeszo-
wie, Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Muzeum Na-

rodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Mamy nadzieję 
przekonać do publikacji innych wybitnych naukowców re-
gionalistów oraz udostępnić  łamy pisma  regionalnym hi-
storykom, pod opieką naukową Rady i Redakcji. Mamy na-
dzieję, że miarą zainteresowania tego projektu będzie ro-
snąca objętość projektowanego Rocznika. Ma on szansę stać 
się pierwszym elementem działalności naukowo-badawczej 
w Dynowie, którą miasto dotychczas nie mogło się pochwa-
lić. Może stać się również środkiem do promocji działalno-
ści naukowej w kraju i za granicą. Na co dzień natomiast 
będzie ciekawą lekturą oraz publikatorem treści wykorzy-
stywanych w edukacji przez nauczycieli. 

Tak zarysowanemu projektowi przyświecać będą nastę-
pujące cele:
•  chęć udostępnienia społeczności lokalnej pisma posia-

dającego walory mogące spowodować wzrost zaintere-
sowania historią regionalną, 

•  skupienie wokół Rocznika historyków  lokalnych oraz 
publikujących  często w  odległych  od Dynowszczyzny 
ośrodkach, przez co publikacje te pozostają rozproszo-
ne i są często nieznane,

•  prezentacja opracowań przez osoby które dotychczas nie 
podjęły prób publikacji po merytorycznym ich opraco-
waniu w porozumieniu z Redakcją,

•  promocja Dynowa i Dynowszczyzny.
Słowa  uznania  należą  się  Stowarzyszeniu  Promo-

cji  i Rozwoju Regionu Dynowskiego,  organizacji  lokalnej 
o skromnych możliwościach  finansowych, ale  jednak nie-
obawiającej  się wzięcia na siebie odpowiedzialnego zada-
nia wydawcy pisma. 

Józef Stolarczyk



Nr  3/210DYNOWINKA8 Nr  3/210 DYNOWINKA 9

Przesunięcie  przybycia  ludzi  na  1200  rok  oznacza, 
że  nie  było  kilkusetletniego  okresu  powolnego  rozwoju 
społeczności  Rapa Nui.  Zdaniem Hunta  i  Lipo  Poline-
zyjczycy już w pierwszym, najpóźniej w drugim stuleciu 
od przybycia przystąpili do stawiania posągów. Wpierw 
małych, by z czasem porywać się na coraz większe. Zda-
niem Amerykanów nie było też wielkiej eksplozji demo-
graficznej.  Grupka  najpewniej  kilkudziesięciu  przyby-
szów rozrosła się do trzytysięcznej społeczności w około 
150 lat i ten stan utrzymywał się aż do przybycia Euro-
pejczyków. W 1722 r. van Roggeveen napisał, że na wy-
spie żyło około dwóch-trzech tysięcy ludzi. Holender od-
notował też, że byli dobrze odżywieni i zdrowi, a ziemia 
rodziła wielkie ilości dorodnych owoców.

Szczury niszczą lasy
 

Hunt i Lipo twierdzą też, że to nie ludzi należy oskarżać 
o zagładę lasów na Rapa Nui, ale polinezyjskie szczury. Ich 
zdaniem w latach 1200-1300 populacja tych przybyłych ra-
zem z ludźmi gryzoni szybko wzrosła. Nic w tym dziwne-
go. Poza człowiekiem nie miały na wyspie innego wroga, 
a żywności było dla nich w bród. W takich idealnych wa-
runkach jedna para może w trzy lata rozmnożyć się w gi-
gantyczne stado liczące 1,7 miliona gryzoni. 

Zdaniem Hunta na Rapa Nui mogło ich żyć co najmniej 
2 miliony. Jadły prawie wszystko, w tym owoce porastają-
cych wyspę wielkich palm. Dowodem na to są skorupy pal-
mowych nasion znajdowane na Rapa Nui – prawie wszyst-
kie noszą ślady gryzienia przez szczury. Ich umiłowanie 
do palmowych nasion spowodowało, że wypalane i wyci-
nane pod uprawy lasy nie mogły się regenerować. Bada-
nia wykazały też, że przynajmniej w jednym miejscu palm 
zaczęło ubywać zanim ludzie wypalili tam las. Około 1650 
roku Rapa Nui była już prawie całkowicie goła. Zniknięcie 
wielkich palm doprowadziło do znacznego spadku szczu-
rzej populacji.

Rapa Nui nie jest jedynym miejscem, gdzie szczury do-
prowadziły do  zagłady  lasu. Na przykład na hawajskiej 
wyspie Oahu znaczne połacie lasu zniknęły jeszcze przed 
przybyciem ludzi. Badania wykluczyły, by doprowadziły do 
tego zmiany klimatyczne. Wykazały za to, że las zaczął zni-
kać, gdy pojawiły się w tym rejonie polinezyjskie szczury.

Kto obalił moai?

Hunt i Lipo nie wspominają niestety o krwawych woj-
nach, które miały wybuchnąć na Rapa Nui, gdy zaczęło 
brakować żywności. Dowody na to, że miały miejsce są 
dość przyzwoite. Należą do nich opowieści autochtonów 
oraz pochodzące z XVII wieku szkielety ze śladami bru-
talnego pobicia  i  liczne ostrza z obsydianu – kruchego, 
ale szalenie ostrego szkliwa wulkanicznego.

Być może przyczyną wojen nie był brak żywności, ale 
ostre konflikty społeczne. Van Roggeveen jeszcze widział 
wszystkie moai stojące. Anglik James Cook, który dotarł 
na wyspę 52 lata później, zapisał, że większość posągów 
była obalona. Wedle ustnych  tradycji był  to  efekt bun-
tu tzw. krótkouchych przeciwko dominującym na wyspie 
długouchym, którzy zostali co do jednego wymordowani 
u podnóża wulkanu Paukatiki. Nie  jest  jasne,  czy dłu-
gousi byli inną grupą etniczną, czy też może arystokra-
cją albo dominującym rodem. Możliwe, że to  ich przed-
stawiały moai. Poszlaką są tutaj charakterystyczne dłu-
gie uszy posągów.

I znów winni biali

Odkrycie przez świat przyniosło mieszkańcom Rapa 
Nui dużo większą katastrofę niż zniknięcie lasów. Pierw-
szym skrytym mordercą był przywleczony w XIX wieku 
przez Europejczyków syfilis.

W 1862 r. wyspę najechali peruwiańscy handlarze nie-
wolników. Wywieźli ponad 1500 osób. Dzięki międzyna-
rodowej interwencji uwolnili uprowadzonych po roku. Na 
Rapa Nui wróciło jednak tylko 15 – reszta zmarła w Peru. 
Razem z nimi na wyspę trafił wirus ospy, na który miesz-
kańcy nie byli odporni. Skutki epidemii były straszliwe. 
W 1877 r. żyło już tylko 111 osób.

Przybycie białego człowieka miało też fatalne skutki 
dla szczurów z Rapa Nui. Gdy na wyspie pojawiły się dużo 
groźniejsze europejskie szczury, pogromcy palm wyginęli.

Prawie całkowita zagłada mieszkańców Rapa Nui do-
prowadziła do utraty znacznej części przekazywanej ust-
nie  tradycji. W niejasnych okolicznościach zaginęły  też 
setki  tabliczek  z  tajemniczym  hieroglificznym  pismem 
rongo rongo – jedynym znanym systemem pisma w Oce-
anii. Zostały tylko liczne tajemnice, nad którymi naukow-
cy będa się jeszcze długo głowić.

Obecnie na pokrytej  głównie  trawą Wyspie Wielka-
nocnej mieszka około 3800 ludzi. 60 proc. to potomkowie 
dawnych mieszkańców.  Rząd  Chile,  do  którego wyspa 
należy od 1888 r., stara się ograniczyć migrację na Rapa 
Nui, by ocalić miejscową ludność przed wynarodowieniem. 
Trwają prace nad odczytaniem rongo-rongo, które znamy 
z kilkudziesięciu ocalałych artefaktów rozrzuconych po 
całym świecie. Ponad 50 posągów znów stoi na platfor-
mach, dzięki naukowcom z wielu państw, w tym Polski.

(Artykuł ze strony http://archeowiesci.pl/2007/09/27/
rapa-nui-zaglada-raju/, autor: Wojciech Pastuszka)

W jaki sposób powstały posągi na 
Wyspie Wielkanocnej?

Posągi, zwane przez Polinezyjczyków moai, znajdują-
ce się niekiedy wzdłuż starych dróg, rzeźbiono jako ozdo-
by do świątyń nad brzegiem oceanu (ahu). Do dzisiaj zi-
dentyfikowano 239 takich ahu. Są to platformy z olbrzy-
mich bloków skalnych, niekiedy o długości 60 m. Niektóre 
służyły jako cmentarze. Ciała leżały na ahu aż do całko-
witego wysuszenia szkieletu, który składano w kryptach 
pod platformą Na wyspie istnieje ok. 1 000 gigantycznych 
posągów mierzących od 1 do 21 m wysokości, a przedsta-
wiających najprawdopodobniej sławnych wodzów lub daw-
no zmarłych przodków. Najwyższy posąg, jaki kiedykol-
wiek wzniesiono na ahu, mierzył 9,8 m. Leży teraz powa-
lony na ziemi, choć nie wiadomo, dlaczego został zrzuco-
ny. Przypuszcza się, że nad wyrzeźbieniem go i ustawie-
niem pracowała przez 18 miesięcy grupa 90 mężczyzn.

Posągi wykonano  z  tufu,  kamienia  składającego  się 
ze  sprasowanego  popiołu wulkanicznego  z  Rano Rara-
ku,  niewysokiego  szczytu wulkanu we wschodniej  czę-
ści wyspy. Niektóre posągi mają duże „kapelusze” (koki) 
wyrzeźbione z kamienia zwanego czerwoną skorią. Naj-
większy o średnicy 2,4 m i wysokości 1,8 m, waży 11,5 t, 
choć przeważnie są one mniejsze. Kamień wydobywano 
z Punapau, niskiego, wulkanicznego szczytu na południo-
wym zachodzie.

Rząd 25 postaci spogląda na Wyspę Wielkanocną ze 
swojego ahu na północnym wybrzeżu. Gigantyczne posą-
gi docierały na miejsce przeznaczenia „niewidome”. Do-
piero po ich ustawieniu robotnicy rzeźbili oczodoły, a na-

stępnie umieszczali w nich oczy z białego koralu i czerwo-
nej skorii. Niewykluczone, że „kapelusze” przedstawiały 
włosy zawiązane w węzeł na czubku głowy.

Największy  posąg Wyspy Wielkanocnej  zwany Paro 
leży teraz w kawałkach przed swoim ahu. Ma prawie 9,8 
m wysokości, waży 82 t. Prof William Mulloy z Uniwersy-
tetu w Wyoming obliczył, że Paro rzeźbiło 30 ludzi przez 
rok, 90 ludzi przez dwa miesiące transportowało go bli-
sko 6 km na wybrzeże, 90 mężczyzn przez trzy miesiące 
ustawiało go w pionie. Ważący 11 t “Kapelusz” o wyso-
kości 1,8 m trzeba było przytoczyć z Punapau, z odległo-
ści 13 km. W 1970 r. prof. Mulloy zasugerował, że Paro, 
ułożony na rozwidlonych drewnianych płozach ważących 
ok. 5 t, pokonał ów dystans przy użyciu ustawionych pod 
kątem dwóch bali. Większość specjalistów jest zdania, że 
posągi transportowano na płozach poruszających się po 
drewnianych wałkach.

W kamieniołomach Rano Raraku nadal odnajduje się 
porzucone narzędzia. W języku mieszkańców Rapa Nui 
zwą się one  toki. Są  to  topory z bazaltu,  czarnej  skały 
wulkanicznej występującej w grudkach pośród miększe-
go tufu.

W  kamieniołomach  pozostały  394  posągi  w  różnym 
stopniu zaawansowania prac. Niektóre mają tylko zaryso-
wane twarze, kilka jest prawie gotowych - zabrakło zale-
dwie paru uderzeń topora, by oddzielić je od skały. Część 
posągów leży na plecach, część na boku w niszach skal-
nych, jak ciała w katakumbach. Inne - gotowe - podparte 
na okrągłych kamieniach, czekają już tylko na transport.

Amerykański archeolog dr Jo Anne Van Tilburg opi-
sała 823 posągi. Jej badania potwierdziły, że im później 
one powstawały, tym były większe. Największy, częścio-
wo wykończony i znaleziony w kamieniołomach, o wadze 
200 t, miałby 21 m wysokości. Posągi tworzono przez kil-
kaset lat, a ostatnie na 200 lat przed przybyciem w XVIII 
w na wyspę Europejczyków.

W pobliżu szczytu kamieniołomów znajdują się pary 
metrowych otworów wykutych w skale. Na dole połączone 
są one kanałem i prawdopodobnie były używane do prze-
ciągania sznurów. Obok widać ślady wskazujące na to, że 
posługiwano się linami o grubości 10 cm. Wyplatano je 
zapewne z włókien roślin. Do podtrzymywania lin służy-
ły również poziome, drewniane belki umieszczone w ka-
miennych kanałach i pachołki w wystających skałach.

W kamieniołomach

1. Posąg ze skały przytwierdzony do podłoża grzbietem.
2. Po odcięciu pleców spuszczano go w dół zbocza na linach.
3. Posąg zsuwał się w dół. Wyprostowywano go za pomo-
cą dźwigni i lin.
4.  Teraz można  było  rzeźbić  plecy  i  usunąć  płaszczyznę 
grzbietu.
5. Wyprostowany w ten sposób posąg był gotowy do trans-
portu. 

 
Transport

6. Posąg mocowano do płóz w kształcie litery Y.
7. Ziemię wykopywano, aby posąg położyć przodem.
8. Posąg zawieszano między ustawionymi pod kątem balami.
9. Na odchylonych do tyłu balach pociągano linę do przodu.
10. Wraz z przesuwającymi się balami, przesuwał się posąg.
11. Potem bale ustawiano ponownie w pozycji wyjściowej. 

 
Unoszenie posągu

12. „Kapelusz” przymocowano do głowy belkami.
13. Posąg podważano z obu stron, a od spodu stopniowo bu-
dowano kamienne wsparcie.
14. Po obu stanach kopca budowano oparcie dla ośmiu męż-
czyzn podtrzymujących go na dźwigniach.
15. Dźwignie pasowały do otworów w belkach przy głowie 
i w płozach. Pod posąg wsuwano kamienie. 

16. Kiedy posąg  stał  już prawie pionowo, dźwigniami  od 
strony  głowy  podważano  belkę  poprzeczną  przymocowa-
ną pod brodą.
17. Liny  służyły do pionowego ustawienia posągu. Płoty, 
odwiązane i zagrzebane w kamieniach, podtrzymywały go 
nieruchomo.
18. Kiedy posąg stał już na swojej podstawie, z głowy od-
wiązywano belki i usuwano kopiec z kamieni.
(informacje ze strony www.tajne.org)

Język rapanui

Język rapanui - język z wschodniej gałęzi rodziny poli-
nezyjskiej języków austronezyjskich używany przez rdzen-
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nych mieszkańców chilijskiej Wyspy Wielkanocnej na po-
łudniowo-wschodnim Pacyfiku. Morfologicznie najbardziej 
zbliżony do  języka markiskiego,  fonologicznie do maory-
skiego. W ostatnich dekadach w związku z migracjami lud-
ności język ten został rozprzestrzeniony także na konty-
nentalną część Chile oraz inne wyspy Pacyfiku (zwłaszcza 
na Tahiti). Posługuje się nim w sumie blisko 5 tys. ludzi.

Język rapanui jako jedyny spośród języków Oceanii po-
siadał formę pisaną jeszcze przed przybyciem chrześcijań-
skich misjonarzy w XIX wieku. Zapisywany był pismem 
Rongo-rongo, rytym w drewnie. Pismo to pozostaje nie-
odczytane, ponieważ w XIX wieku peruwiańscy handlarze 
niewolników uprowadzili większą część populacji wyspy, 
a pozostała na wyspie ludność nie posiadała umiejętności 
czytania. Badaczka Katherine Routledge przypadkiem tra-
fiła na umierającego Tomenika, który najprawdopodobniej 
potrafił odczytać pismo Rongorongo . Działo się to w 1914 
roku. Badaczka  odwiedziła  go w  domu  dla  trędowatych 
kilkukrotnie  starając  się  nawiązać  kontakt  z  umierają-
cym. Jednak najprawdopodobniej tubylec nie chciał wyja-
wić tajemnicy pisma obcej osobie. Zmarł niedługo, ale ist-
nieje teoria, że na wyspie pozostawił swoich uczniów, tak 
bowiem umiejętność czytania i pisania była przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie. Trwają poszukiwania klucza 
do odczytania pisma. 

(Informacje ze strony www.wikipedia.pl )
Naukowcy  zajmujący  się  pismem  z Wyspy Wielka-

nocnej  nie mają  jed-
nak łatwego zadania… 
Do  naszych  czasów 
przetrwało kilkanaście 
drewnianych tabliczek 
zapisanych fikuśnymi 
hieroglifami i pojedyn-
cze znaki wyrzeźbione 
w kamieniu. 

Wymyślenie rongo-
rongo  przypisuje  się 
elitarnej warstwie ka-
płanów  zwanych  dłu-
gouchymi, którzy prze-
kształcili  całą  wyspę 
w obiekt kultu przod-
ków wznosząc  gigan-
tyczne  rzeźby  bóstw. 
– Tylko oni potrafi-
li posługiwać się tym 
pismem, które do dziś 
pozostaje nieodszyfrowane, chociaż doskonale wiadomo, że 
mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej mówili znanym nam ję-
zykiem staropolinezyjskim – mówi etnolog prof. Aleksan-
der Posern-Zieliński z Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu.

Rongo-rongo zostało zapomniane, gdy na wyspie doszło 
do wielkiej rewolucji, w wyniku której długouchych wyrżnę-
li poddani im krótkousi. Gdy w XVIII w. na wyspę przyby-
li Europejczycy, prosty lud nie miał pojęcia, jak czytać tek-
sty z niszczejących drewnianych tabliczek. – Zagadką jest, 
dlaczego w całej Oceanii pismo rozwinęło się tylko na Wy-
spie Wielkanocnej – podkreśla Posern-Zieliński. – Jedna 
z teorii mówi, że idea pisma przybyła na wyspę z prekolum-
bijskiego Peru, są tacy, którzy wiążą początki rongo-ron-
go z przybyciem pierwszych hiszpańskich okrętów i spo-
tkaniem z pismem Europejczyków (Biblią), jednak słabym 
punktem tej hipotezy jest późne datowanie jego powstania. 
Niezwykły jest też sposób zapisu zwany z greki bustrofe-
don, polegający na tym, że pierwszą linijkę tekstu zapisy-
wano od prawej do lewej, kolejną w odwrotnym kierunku 
po przekręceniu tabliczki do góry nogami. I tak na zmianę.

Stan wiedzy na temat rongo-rongo nie zmienia się za-
sadniczo od 20 lat, gdyż nie ma ani nowych inskrypcji, ani 
materiału porównawczego, z którym można byłoby zesta-
wić pismo Wyspy Wielkanocnej. Większość badaczy utrzy-
muje, że jest to protopismo o charakterze mnemotechnicz-
nym, pomagające zapamiętać wtajemniczonym pewne idee 
(pieśni, genealogie, magiczne zaklęcia), a nie pismo wiążą-
ce znaki graficzne z odpowiednimi wartościami fonetyczny-
mi i semantycznymi. – Ci, którzy twierdzą, że jest to pry-
mitywne pismo ideograficzne, próbują łączyć jego sekwen-
cje z językiem staropolinezyjskim, przyporządkowując da-
nym znaczkom odpowiednie dźwięki lub słowa – opowiada 
prof. Posern-Zieliński. – Lingwiści ze szkoły rosyjskiej wy-
korzystywali do tych zestawień już w latach 70. i 80. kom-
putery, ale mimo to nie posunęli się zbyt daleko.

(Więcej  pod  adresem  http://www.polityka.pl/historia
/270630,1,rozgryzc-jezyk.)

W języku rapanui…

(tłumaczenia można znaleźć na stronie http://pl.glos-
be.com/pl/rap/)

Jajko – mamari, trawa – mouku, drzewo – miro, słońce 
– raá, księżyc – mahina, kwiat – tiare, liść – raupá, kobie-
ta – vahine lub vi’e , mężczyzna – tangatu, dziecko – poki, 
chmura - kaingaranga, wiatr – nukura, morze – tai, duży 
– nui, mały – iti, bardzo duży – nuinui, bardzo mały – ititi, 
dzisiaj to ‘a rina, jutro to ‘a pó, pojutrze – ‘a póera, wczo-
raj – aha tai ahi. 

Liczenie nie jest rzeczą specjalnie łatwą:
jeden - ka táhi, dwa - ka rúa, trzy - ka tour, cztery - ka 

há, pięć – ka rima, sześć - ka óno, siedem - ka hítu, osiem 
- ka báu, dziewięć - ka íba, dziesięć - ka angahúru…

Inmersión en Lengua Rapa Nui, 
czyli Zanurzenie w Języku 

Rapa Nui

Najmłodsze dzieci mieszkające na należącej do Chile 
Wyspie Wielkanocnej będą mogły w końcu uczyć się w Rapa 
Nui,  tradycyjnym  języku  tego miejsca. O  spełnieniu  od-
wiecznego postulatu rdzennych mieszkańców wyspy poin-
formował w 2011 roku, podczas swej wizyty tamże, chilij-
ski minister edukacji Joaquin Lavín. Nowy rządowy pro-
gram  Inmersión  en Lengua Rapa Nui,  czyli  Zanurzenie 
w Języku Rapa Nui, wystrartuje już w najbliższych tygo-
dniach. Przewiduje on, że w Colegio Lorenzo Baeza Vega, 
największej  instytycji edukacyjnej w Hanga Roa –  jedy-
nym mieście na wyspie, część zajęć dla przedszkolaków, 
oraz nauka niemal wszystkich przedmiotów w pierwszych 
czterech klasach podstawówki odbywać się będzie w języku 
pascuense, bo taka jest też hiszpańska nazwa Rapa Nui. 
Poza tym, oczywiście, zgodnie z chilijskim programem na-
uczania wszyscy będą mieli normalne lekcje hiszpańskiego.

Począwszy od piątej klasy podstawówki, aż po maturę, 
nauczanie będzie się odbywało, jak dotąd, po hiszpańsku, 
ale – dodatkowo – uczniowie będą mieli 4 godziny lekcyj-
ne tygodniowo tradycyjnego języka wyspy.

-Naprawdę chcemy tym programem uratować język 
Rapa Nui, oraz rdzenne tradycje mieszkańców tej wyspy- 
stwierdził minister Lavín.

Stworzenie  programu nauczania w  języku Rapa Nui 
oznacza  zdecydowaną  zmianę  polityki władz w  Santia-
go w stosunku do Wyspy Wielkanocnej i jej mieszkańców, 
którzy przez dekady traktowani byli jako obywatele dru-

giej kategorii. I tak, choć wyspa należy do Chile od 1888 
roku, jej rdzenni mieszkańcy otrzymali prawo do posiada-
nia chilijskiego obywatelstwa, a co za tym idzie dokumen-
tów niezbędnych do jakiegokolwiek podróżowania, dopie-
ro w 1966 roku.

Wcześniej  wyspa  była  zamkniętą  przed  przybysza-
mi z zewnątrz chilijską bazą wojskową, na terenie której 
rdzenni mieszkańcy mieszkali w specjalnym obozie w Han-
ga Roa.  I mogli  go  opuszczać wyłącznie  ci,  którym  rząd 
w Santiago „wypożyczał” do pracy w owczych farmach na-
leżącej do mieszkających w Chile Szkotów spółki William-
son-Balfour Company. Od 1895 aż do 1953 roku miała ona 
bowiem wyłączność na gospodarczą ekploatację kontrolo-
wanej przez armię wyspy. A jej mieszkańcy mieli formal-
ny zakaz używania swego tradycyjnego języka.

Problemy rdzennych mieszkańców wyspy nie skończy-
ły  się bynajmniej wraz  z uznaniem  ich przez  rząd Edu-
ardo Freia Montalvy za pełnoprawnych obywateli Chile, 
ani z otwarciem wyspy na turystykę, czy uruchomieniem 
– w 1967 roku – pierwszych regularnych połączeń lotni-
czych z Santiago. Przeciwnie – centralna władza patrzyła 
niechętnym okiem na kultywowanie tradycji przez rdzen-
nych mieszkańców. Próbowano ich usilnie „zchilenizować”, 
z góry odrzucając wszelkie postulaty zwiększonej autono-
mii. Przez długie  lata zachęcano  także kontynentalnych 
Chilijczyków do relokacji na wyspę i otwierania tam firm, 
najlepiej turystycznych. 

Wyspa odczuła także boleśnie okres wojskowej dyktra-
tury gen. Augusto Pinocheta, a zwłaszcza przyjęty w 1979 
roku dekret o prywatnej własności ziem, którego celem było 
precyzyjne określenie, do kogo należy każdy skrawek chilij-
skiej ziemi. Zachęcano wówczas do kupowania działek tak-
że na Wyspie Wielkanocnej, co – w zamyśle władz – miało 
doprowadzić do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju tu-
rystyki. Gwałciło jednak tradycyjną dla rdzennych miesz-
kańców wyspy formę własności kolektywnej, wg której wy-
spa od zawsze podzielona była między lokalne klany.

Konsekwencje „prywatyzacji” wyspy odczuwane są do 
tej pory – rdzenni mieszkańcy regularnie próbują okupo-
wać znajdujące się w prywatnych rękach tereny, czy wybu-
dowane na nich hotele. Twierdzą, że Państwo bezprawnie 
sprzedało należącą do nich „od zawsze” ziemię. Zdarza się 
nawet, że protesty kończą się zamieszkami, jak w grudniu 
ubiegłego roku, gdy podczas siłowego „uwalniania” okupo-
wanych przez trzy miesiące budynków, carabiñeros uży-
li gumowych kul i gazów łzawiących. Rannych zostało po-
nad 20 osób. 

W  ostatnich  latach  jednak  coraz więcej  postulatów 
rdzennych mieszkańców jest wysłuchiwana. Zmiany nastę-
pują powoli, ale jednak są. Przełomowym momentem było 
nowelizacja, w 2007 roku, chilijskiej Konstytucji. Znalazł 
się bowiem w niej zapis, że Wyspa Wielkanocna i Archi-
pelag Juan Fernández są „terytoriami specjalnymi”. Daje 
to  podstawy  do  zwiększenia  ich  autonomii  i  stosowania 
specyficznych, lokalnych rozwiązań, jak chociażby nauka 
w języku Rapa Nui.

(Informacje ze strony www.tierralatina.pl)

Ciekawostki…

W 1994 roku powstał film Kevina Reynoldsa „Rapa 
Nui”,  który  opisuje wojnę  domową między  dwoma  ple-
mionami zamieszkującymi tę samą wyspę - Długie Uszy 
i Krótkie Uszy. Wojownik z rządzącej klasy zakochuje się 
w dziewczynie z niższej klasy i musi wybierać między mi-
łością i pozycją społeczną. 

Akcja filmu toczy się na 42 lata przed odkryciem przez 

holenderskiego  po-
dróżnika Wyspy Wiel-
kanocnej, która przez 
tubylców  nazywana 
jest  Rapa-Nui. Wów-
czas  rdzenni  miesz-
kańcy  dzielili  się  na 
dwie  grupy:  rządzą-
cą  arystokrację  Dłu-
gich Uszu  oraz  plebs 
- Krótkie Uszy. Wła-
śnie  ci  drudzy  byli 
zmuszani  do morder-
czej  pracy  przy  rzeź-
bieniu ogromnych po-
sągów,  będących  hoł-
dem  dla  pierwszego 
osadnika,  Hotu Ma-
tua.  Według  legen-
dy, Hotu Matua miał 
pewnego  dnia  powró-
cić w białym kanoe. O  jego  obietnicy przypomina wysy-
łane co roku stado ptaków. Za każdym razem młodzi lu-
dzie uczestniczą w wyścigu, którego  celem  jest  zdobycie 
pierwszego złożonego przez nie jaja i dostarczenie go bez 
uszczerbku wodzowi. Stawka jest wysoka, bowiem zwycięz-
ca obejmuje władzę na Rapa-Nui. Noro - wnuk obecnego 
wodza Ariki-Mau - chce wygrać, by przedłużyć rządy swe-
go klanu i znieść zakaz zawierania mieszanych małżeństw. 
Kocha bowiem Ramanę, wywodzącą się z klanu Krótkich 
Uszu. W wyścigu uczestniczy także Make, towarzysz Noro 
z dzieciństwa, który również darzy uczuciem dziewczynę...

W Łodzi działa sa-
lon kosmetyczny 
„Rapa Nui” reklamu-
jący się hasłem: RAPA 
NUI, Twoje Centrum 
Przyjemności,  „Za-
dbajmy  sami  o  to  co 
nam  opatrzność  dała 
- życie i zdrowie.” 

Również w łodzi znajduje się Studio Tatuażu Arty-
stycznego „Rapa-Nui Tattoo Studio”, które w ramach 
swoich usług wykonuje: Tatuaże Tradycyjne B&W, Tatu-
aże Kolorowe, Tatuaże w technice UV, Odświeżanie wzo-
ru, Zakrywanie niechcianego wzoru (Cover Up).
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W Castoramie  i Prakti-
kerze można kupić baterię 
zlewozmywakową stoją-
cą Rapa-Nui firmy Alveus, 
jednouchwytową, jednootwo-
rową,  z  ruchomą wylewką, 
głowicą ceramiczną 40 mm. 

Brytyjska  spółka Eco-Fashion Rapanui (www.ra-
panuiclothing.com)  jest  twórcą „mapy  identyfikacji” –  in-
teraktywnego narzędzia, które pozwala klientom i klient-
kom poznać historię swoich ubrań. By ujrzeć kompletną dro-
gę, jaką dany produkt przebył od początku produkcji aż do 
sklepu, wystarczy tylko wpisać jego kod kreskowy na stro-
nie Rapanui. W ten sposób możemy dowiedzieć się wszyst-
kiego o użytej tkaninie, warunkach pracy, procesie wytwa-
rzania oraz transporcie. 

Wydawnictwo Gondowa-
na  wydało  piękny  album 
Jacka Hermana Izyckiego 
„Rapa Nui – posągi z Wy-
spy Wielkanocnej”,

Wydawni c two   Zysk 
i  S-ka  – książkę Artura 
Cieślara ”Tajemnicza Wy-
spa Wielkanocna”, 

zaś  NATIONAL  GEO-
GRAPHIC  – książkę Be-
aty Pawlikowskiej „Blon-
dynka na wyspie Wielka-
nocnej” .

Motyw moai może też zdobić t-shirt… 

W Santiago de Chile przyszła na świat Tekena Maha-
tu Kondracki Hucke - efekt związku Jacka Kondrac-
kiego - jedynego Polaka mieszkającego na stałe na Wy-
spie Wielkanocnej - i rodowitej mieszkanki Wyspy Patry-
cji Hucke. Dziewczynka urodziła w stolicy Chile, ponie-
waż jedyny szpital  funkcjonujący na Wyspie Wielkanoc-
nej nie jest odpowiednio wyposażony. O urodzinach szczę-
śliwi rodzice poinformowali wówczas m.in. władze polskie 
z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, prezydenta 
Chile oraz papieża Jana Pawła II.

Jacek Kondracki  połowę  życia  spędził  na  emigracji. 
Włóczył się po Francji, Meksyku, był w Legii Cudzoziem-
skiej. Przed laty przyjechał na Wyspę Wielkanocną, aby 
zebrać dokumentację fotograficzną do albumu o słynnych 
moai, dla których przylatują samolotami Lan Chile setki 
tysięcy turystów. Zauroczyły też Jacka. Ale albumu nie wy-
dał… Poznał Patrycję Hucke z rdzennego rodu tej ziemi 
i wprowadził się do jej parterowego domku, powiesił bia-
ło-czerwoną flagę. Pati zaszła w ciążę i urodziła córkę. Za-
nim jednak do tego doszło, miejscowy sędzia zabronił Jac-
kowi opuszczać wyspę. Za to, że rozbił stół na głowie jed-
nego z sąsiadów… – Wydzierali się w nocy. Nie dali nam 
spać. Obrażali moją żonę, że związała się z obcym. Pati 
płakała, miała bóle. Bezskutecznie prosiłem ich o spokój. 
Policja nie interweniowała. Nie wytrzymałem. Wpadłem 
do ich domu. Trafiłem na kilka dni do więzienia… – tłu-
maczył się Jacek Kondracki.

Na  stronie www.careerbreak.pl można  znaleźć prak-
tyczne  informacje  dla  planujących wycieczkę  na Wyspę 
Wielkanocną, m.in. takie…
•  lotnisko jest 15 min piechotą od „centrum” miasteczka
•  na lotnisku po wylądowaniu samolotu czekają na przy-

jezdnych właściciele chyba wszystkich miejsc noclego-
wych na wyspie, oferują bezpłatny transport

•  mapę wyspy można dostać za darmo w punkcie infor-
macji turystycznej w centrum

•  na wyspie są trzy bankomaty, ale przyjmują tylko kar-
ty Master Card/Maestro/Cirrus, właściciele Visa mogą 
wybrać pieniądze z karty w banku w okienku

•  ceny na wyspie są 2 do 3 razy wyższe niż na stałym 
lądzie,  dlatego warto  zabrać  ze  sobą  różne  rzeczy 
z Santiago  (dla przykładu duża butelka wody kosz-
tuje 1700p (na lądzie 400p), piwo w puszce 750p (na 
lądzie tyle kosztuje 1l piwa), Cola 1l 1600 (na lądzie 
600), wszystko inne łącznie z chlebem także kosztu-
je 2-3 razy więcej)

•  w miasteczku jest kilka kafejek internetowych, 1500p 
za godzinę, na lotnisku jest bezpłatny wi-fi

•  na wyspę  lata wyłącznie  chilijska  linia LAN. Wiele 
osób zatrzymuje się na wyspie w ramach stop-overu 
w  drodze  na/z  Thaiti  (zazwyczaj  w  ramach  biletu 
RTW). Jeśli jednak ktoś chce polecieć na Wyspę z San-
tiago to skazany jest na LAN. Teraz uwaga! Ceny na 
europejskich  stronach LAN są  sporo droższe niż na 
chilijskiej wersji strony…

Zebrała – Renata Jurasińska

Święta Wielkanocne związane są z męka, śmier-
cią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa. Są 
to najważniejsze święta dla wiernych chrześcijan. Są 
to inne święta niż Boże Narodzenie, ale mają również 
dużo kolorytu oraz tradycji. Dla wierzących są bardzo 
ważne gdyż dają im nadzieję na życie wieczne. Tradycje 
są różne w różnych regionach, krajach i kontynentach.

Celem artykułu jest przypomnienie niektórych zwycza-
jów i tradycji narodowych związanych z tak ważnym okre-
sem. Wbrew wydawałoby się powszechnym opiniom jest ich 
bardzo dużo, i mają wiekowe tradycje.

Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. Niedzie-
la ta nazywana jest też Kwietną lub Wierzbną. Symbolizuje 
tryumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Podczas mszy 
świętej w kościele święci się palmy. Palmy po spaleniu, a do-
kładnie ich popiół służy do posypywania głów wiernych pod-
czas Środy Popielcowej, rozpoczynającej czterdziestodniowy 
post. Palmy robione były z gałązek wierzby, malin, porzecz-
ki, bukszpanu, barwinka, suchych kwiatów. Obecnie palmy 
kupuje się na targach  i sklepach z dekoracjami. Palma to 
symbol odradzającego się życia, miała chronić ludzi, domy, 
zwierzęta i pola przed czarami, ogniem i złem. Połknięte ba-
zie z palmy chroniły przed bólami głowy i chorobami gardła, 
mieszano je z ziarnem przed siewem i podkładano pod pierw-
szą skibę podczas orki. Jeszcze obecnie w wielu regionach 
istnieją zwyczaje robienia palem, organizowane są konkur-
sy na najpiękniejszą i największą palmę. Kilkunastometro-
we robione są w Lipnicy Murowanej, tradycja przetrwała na 
Kurpiach i wśród górali.

Pierwsze  dni Wielkiego Tygodnie  poświęcone  były na 
sprzątanie domów, malowanie chałup oraz porządkowanie 
obejść gospodarskich. Przedświąteczne porządki symbolizo-
wały usuwanie brudów, śladów zimy, chorób i zła z domów 
oraz oczekiwanie na wiosnę.

Najbardziej bogate w tradycje, zwyczaje i obrzędy są trzy 
dni Wielkiego Tygodnia zaczynające się w Wieki Czwartek, 
a kończące w Wielką Sobotę  zwane Triduum Paschalnym 
lub Wielkanocnym.

W Wielki Czwartek w kościołach milkną dzwony na znak 
żałoby, a zastępują je kołatki. Liturgia upamiętnia Ostatnią 
Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii.

W Wielki Piątek hostia Najświętszego Sakramentu / mon-
strancja / umieszczona jest w ciemnicy. Nie odprawia się mszy. 
Główna ceremonia to Droga Krzyżowa oraz adoracja Krzy-
ża. W Wieli Piątek umiera Pan Jezus na Krzyżu. W niektó-
rych okolicach np. w Kalwarii Pacławskiej i innych przygo-
towywane są widowiska pasyjne Misterium Męki Pańskiej. 
W okolicach Pruchnika, Krzywczy, Babic był  i  jeszcze  jest 
zwyczaj wieszania kukły Judasza, który zdradziła Pana Je-
zusa za trzydzieści srebrników, a ludność okłada kukłę kija-
mi i obrzuca kamieniami. W kościele przenosi się Pana Ja-
nusza po jego śmierci na Krzyżu do Grobu.

W Wielka Sobotę wierni nawiedzają Groby Chrystusa. Są 
w formie grot w bocznych nawach świątyń z leżącą postacią 
umarłego Chrystusa. Groby toną w kwiatach, ozdobione są 
symbolami religijnymi i narodowymi. Przy grobach adorują 
Róże Różańcowe, wierni, stoją straże grobowe, strażacy OSP, 
Turki, żołnierze /różnie w różnych regionach/. W tym dniu 
wieczorem koło kościoła pali się ogniska oraz święci wodę /
woda święcona/. Odbywa się po zmroku uroczysta msza świę-
ta związana ze Zmartwychwstaniem Pańskim. W Wielką So-
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botę rankiem święci się pokarmy. Dawniej był zwyczaj, że 
święcenie pokarmów odbywało się we wsiach w większych 
wyznaczonych domach,  później  salkach katechetycznych, 
obecnie w kościołach. Czynności tej dokonują kapłani. Jesz-
cze w latach 60 -70 – tych XX w. na wsi „płacono” za tą po-
sługę świeżymi jajkami składanymi do koszyków np. w Nie-
nadowej. Obecnie wrzuca się datki do koszyka. Z przyniesio-
nym koszykiem obchodziło się obejście, dom/ trzy razy /żeby 
wypędzić złe duchy z gospodarstwa.

W koszyku do święcenia winien znaleźć się baranek zro-
biony z ciasta, masła lub cukru, który symbolizuje Pana Je-
zusa Chrystusa, jajka / pisanki, kaszanki/, które symbolizu-
ją życia i odrodzenie, chleb symbolizuje ciało Chrystusa i jest 
oznaką, dostatku, chrzan i masło jest symbolem goryczy i sło-
dyczy po śmierci i zmartwychwstaniu, sól to symbol dostat-
ku i gościnności, wędliny i mięsa symbolizują kończący się 
Wielki Post. Do koszyka wkłada się ser, ciasta, zajączki, kur-
czaczki zrobione z równych materiałów.

Pisanki, kraszanki wykonywane są z jajek w różnych tech-
nikach. Dawniej jajka farbowano naturalnymi barwnikami 
otrzymanymi z łusek cebuli, kory dębu, orzecha, kwiatu mal-
wy, świeżych pędów żyta, soku z buraków. Obecnie kupuje się 
gotowe farby. Różne są sposoby i techniki wykonania pisanek 
i kraszanek. Od pokrywania wzorów woskiem i stearyną, wy-
konywanie /skrobanie/ pokolorowanych jajek nożykiem, ży-
letką lub innym narzędziem. Obecnie można spotkać wykle-
janki i oklejanki, pisanki malowane lakierami. 

Wielka Niedziela rozpoczyna się mszą świętą zwaną re-
zurekcją, która odbywa się przy huku petard oraz strzałach, 
z  trzykrotną procesją ze Zmartwychwstałym Panem Jezu-
sem Chrystusem wokół kościoła. Wierni pozdrawiali się sło-
wami „Chrystus Zmartwychwstał”, a odpowiadało się „Praw-
dziwie Zmartwychwstał”. Po rezurekcji wierni dzielą się świę-
conym jajkiem /podobnie jak opłatkiem w Boże Narodzenie/ 
i spożywają śniadanie z pokarmów poświęconych w Wielką 
Sobotę, a przygotowanych w poprzednich dniach. Stoły de-
koruje się barankami, kurczakami, zajączkami umieszczo-
nymi w zielonym owsie lub rzeżusze. Ten dzień wierni spę-
dzają w rodzinach.

Lany  poniedziałek  zwany Poniedziałkiem Wielkanoc-
nym to drugi dzień świąt. Rolnicy święcą pola wodą święco-
ną w Wielką Sobotę, oraz palmami z Niedzieli Palmowej. Do 
dzisiaj utrwalony jest zwyczaj śmigusa – dyngusa, polegający 
na wzajemnym polewaniu się wodą. Oblane wodą dziewczy-
ny miały większą szansę na zamążpójście. Obecnie ten ludo-
wy zwyczaj przebrał zarówno we wsiach jak i miastach for-
mę wybryków chuligańskich, czasami wręcz niebezpiecznych / 
zimna woda, choroby spowodowane przemoknięciem, wypadki 
komunikacyjne, gdyż oblewane są też pojazdy mechaniczne/.

Święta Wielkanocne mają w sobie zawartą idę zwycięstwa 
dobra nad złem i odrodzenia duchowego. Niosą w sobie ra-
dość, nadzieję wiosny i życia wiecznego poprzez Zmartwych-
wstanie Pana Jezusa Chrystusa.

Wszystkim czytelnikom życzymy szczęśliwych Świąt z za-
chowaniem tradycji, pogłębieniem wiary, nadziei i miłości.

Wykorzystano:
1/R. Hryń i inni; Zwyczaje w Polskim Domu,
2/R. Hryń i inni; Polskie zwyczaje świąteczne,
3/B. Ogrodowska; Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne,
4/Internet. 

mgr inż. Edward Rozmus
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I N F O R M A C J E   Z E   S Z K Ó Ł

W roku szkolnym 2013/2014 kandydaci będą przyjmowani do następujących klas pierwszych:

a) klasa IA politechniczna 
- z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, informatyka
- współpraca z: Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Koszalińską, Uniwersy-
tetem Rzeszowskim 
- realizacja projektów: „Sposób na naukę”, „Z Wojsko-
wą Akademią Techniczną nauka jest fascynująca”, „Wir-
tualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa”

b) klasa IB przyrodniczo - medyczna
- z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, 
geografia 
- współpraca z: Politechniką Rzeszowską,  Uniwersyte-
tem Rzeszowskim 
- realizacja projektu: „Sposób na naukę”

c) klasa IC humanistyczno - medialna
- z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, histo-
ria, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie 
- współpraca z: Uniwersytetem Rzeszowskim, Polskim 
Radiem Rzeszów, TVP Rzeszów
- realizacja innowacji dziennikarsko - medialnej

d) klasa ID językowo - turystyczna
- z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, ję-

zyk niemiecki, geografia, przedsiębiorczość
- współpraca z: Uniwersytetem Rzeszowskim
- realizacja projektu: „Sposób na naukę”

INFORMACJA DLA GIMNZJALISTÓW 

Nabór do klas pierwszych w LO Dynów 
na rok szkolny 2013/14

Tablet dla każdego

Nasze liceum zostało zakwalifikowane do projektu 
pt. „Sposób na naukę”.  Zapewnia on, że każdy Gim-
nazjalista, który rozpocznie u nas naukę w roku szkol-
nym 2013/2014 otrzyma bezpłatnie tablet.  Uatrakcyjni 
to zajęcia w szkole i ułatwi pracę w domu.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie 

W dniu 11 marca 2013 roku w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się II 
Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów 
z gimnazjów znajdujących się w pobliżu Dynowa. W zma-
ganiach konkursowych uczestniczyło 22 uczniów. Głównym 
celem konkursu było promowanie uczniów zdolnych, a tak-
że rozwijanie ich zainteresowań językiem obcym, wdraża-
nie i motywowanie do nauki. Zwycięzcami II edycji zostali:

Zuzanna Sobkowicz - Zespół Szkół w Dynowie
Magdalena Owsiany – Zespól Szkól w Dynowie
Violetta Kopleńska – Zespól Szkól w Dydni
Katarzyna Hrycko - Zespół Szkół w Łubnie

ŁąCZą NAS jęZYKI OBCE 
czyli o zmaganiach gimnazjalistów w LO Dynów 

Zorganizowanie konkursu było możliwe dzięki zaangażo-
waniu nauczycieli języka angielskiego: Michała Piestraka, 
Małgorzaty Pleśniak i Aleksandry Żak. Wszyscy uczestni-
cy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuje-
my za udział i życzymy wielu sukcesów w nauce języka an-
gielskiego. Zwycięzcom konkursu gratulujemy!.

W tym samym dniu w murach naszej szkoły gościliśmy 
uczestników  II Międzyszkolnego Konkursu Gimnazjalne-
go z Języka Niemieckiego, którego organizatorem byli na-
uczyciele języka niemieckiego: Ewa Hadam, Monika Rząsa 
i Beata Trzyna. Konkurs przeznaczony był dla uczniów po-
bliskich szkół gimnazjalnych, a przyświecała mu idea roz-

budzania zainteresowań językiem niemieckim oraz pro-
pagowania nauki języka niemieckiego.

W II edycji konkursu wzięło udział 20 reprezentan-
tów szkół gimnazjalnych z Łubna, Manasterza, Hyżnego, 
Jawornika Polskiego, Dynowa, Izdebek, Bachórza, Har-
ty i Dubiecka. Uczniowie sprawdzali swoje wiadomości 
z zakresu słuchania, czytania ze zrozumieniem, znajo-
mości  struktur  leksykalno-gramatycznego  oraz wiedzy 
o krajach niemieckojęzycznych. Laureatami drugiej edy-
cji Konkursu z Języka niemieckiego zostali:

1.  Angelika Ślimak - Publiczne Gimnazjum 
  im.  Jana Pawła II w Dubiecku 
2.  Damian Pielak - Zespól Szkół w Dynowie 
  - Gimnazjum 
 Jana Osiadły - Zespól Szkół nr 2 w Manasterzu
3.  Jakub Hus - Zespół Szkół nr 2 w Harcie

Każdy  z  uczestników  otrzymał  nagrodę  rzeczową 
oraz dyplom. Dyrektor Kazimierz Żak, wręczając nagro-
dy uczestnikom, życzył dalszych sukcesów w nauce języ-
ka niemieckiego i zaprosił do udziału w kolejnych edy-
cjach konkursu. Po gali rozdania nagród na uczniów cze-
kał skromny poczęstunek, a ten czas stał sie okazją do 
wymiany spostrzeżeń, nawiązania nowych znajomości. 

Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy.
 LO Dynów 

Z żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Jacka Batora
naszego kolegi, nauczyciela języka angielskiego.

W chwilach bólu i cierpienia przekazujemy 
wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

"... Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją..."

Pracownicy i uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

"Jak trudno żegnać na zawsze 
kogoś, kto jeszcze mógł być z nami"
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W dniach 12-13 lutego 2013 odbyły się spotkania gim-
nazjalistów  z  nauczycielami,  instruktorami  oraz  ucznia-
mi naszego liceum. Wspólnym mianownikiem zajęć prze-
biegających pn. "Kreatywne ferie z LO Dynów" była szan-
sa na ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu. W trakcie 
spotkań uczniowie okolicznych gimnazjów rozwijali swoje 
liczne umiejętności. Na warsztatach tanecznych poznawa-
li podstawowe kroki tańców tradycyjnych i współczesnych. 
Podczas warsztatów  teatralnych  i  satyrycznych wykazy-
wali się umiejętnościami aktorskimi i ćwiczyli dykcję. Na 
warsztatach z biologii  i  chemii poznawali  tajniki  sporzą-

KREAtYWNI gIMNAZjALIŚCI 
W DYNOWSKIM LICEUM

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie w okresie ferii  zimowych moż-
na stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił 
życiem. Dla młodzieży tej szkoły  i dla gimnazjalistów okolicz-
nych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zaję-
cia uzupełniające – przedmiotowe i rozrywka z wykorzystaniem 
pracowni komputerowych. Część uczniów, członkowie Towa-
rzystwa Sportowego „DYNOVIA” aktywnie trenowali, ćwiczy-
li na wolnym powietrzu i hali sportowej także pod opieka na-
uczycieli naszej szkoły.

Opracowane przez dyrekcję szkoły, wspólnie z nauczyciela-
mi harmonogramy zajęć pozwoliły chętnym uczniom na swo-
bodne, spokojne i ciekawe spędzenie części wolnego czasu.

Przerwa w nauce wykorzystana została także na przeprowa-
dzenie bieżących prac remontowych takich jak na przykład od-
nowienie  - malowanie kilku sal lekcyjnych, czy szatni szkolnej. 

W dniu 12.02.2013r. odbył się Międzyszkolny Turniej 
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły. Udział 
w nim wzięli uczniowie (8 drużyn) z Gimnazjum w: Dylą-
gowej, Dynowie, Dubiecku, Hłudnie, Jaworniku Pol-
skim, Nozdrzcu, Pawłokomie oraz uczniowie naszej szko-
ły, które podzielono na dwie grupy, mecze rozgrywano syste-
mem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrekto-
ra otrzymała drużyna Gimnazjum z Jawornika Polskiego 
(opiekun p. Tadeusz Pieniądz), II miejsce drużyna Gimna-
zjum z Dubiecka (opiekun p. Piotr Jureczko), III miejsce 
drużyna Gimnazjum z Dynowa (opiekun p. Damian Chu-
dzikiewicz), wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali na-
grodzeni pamiątkowymi dyplomami. 

Natomiast indywidu-
alne cenne nagrody  rze-
czowe (sprzęt sportowy) 
zdobyli: Krystian Sta-
nowski (król strzelców) 
z Gimnazjum w Jaworni-
ku Polskim, Karol Kar-
nas (najlepszy bram-
karz) z Gimnazjum w Dy-
nowie, Miłosz Bembe-
nek (najlepszy zawod-
nik) z Gimnazjum w Du-
biecku. 

W turnieju w tenisie 
stołowym wyniki końcowe były następujące: I miejsce – Piotr 
Front z Gimnazjum w Dubiecku, II miejsce – Radosław 

Grzegorzak z Gimnazjum w Dubiecku, 
III miejsce – Karol Barański z Gim-
nazjum w Dynowie. Przed rozpoczęciem 
zawodów wystąpiła Szkolna Grupa Spor-
towo – Taneczna „APLAUZ” pod opie-
ką p. Aliny Paściak. 

   Natomiast w dniu 13.02.2013r. od-
był się Międzyszkolny Turniej Piłki 
Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dy-
rektora Szkoły. Udział w nim wzięli 
uczniowie (6 drużyn) z Gimnazjum w: 
Bachórzu, Dylągowej, Dubiecku, Iz-
debkach, Jaworniku Polskim oraz uczniowie naszej szko-
ły, które podzielono na dwie grupy, mecze rozgrywano syste-
mem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrekto-
ra otrzymała drużyna Gimnazjum z Dubiecka (opiekun p. 

Paweł Chruścicki), II miejsce drużyna Gimnazjum 
z Izdebek (opiekunowie: p. Artur Cyparski i p. Krzysz-
tof Organ), III miejsce drużyna Gimnazjum z Dy-
lągowej (opiekun p. Grzegorz Marszałek), wszystkie 
drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi dyplomami. 

Natomiast indywidualne cenne nagrody rzeczowe 
(sprzęt sportowy) zdobyły: Patrycja Drożdżal (naj-
lepsza zawodniczka turnieju) z Gimnazjum w Izdebkach 

i Izabela Sosnowska (najlepsza zawodniczka meczu finało-
wego) z Gimnazjum w Dubiecku. 

W turnieju w tenisie stołowym wyniki końcowe były nastę-
pujące: I miejsce –Monika Antosiak z Gimnazjum w Du-
biecku, II miejsce – Barbara Karaś z ZSzZ w Dynowie, III 
miejsce – Gabriela Pniewska z Gimnazjum w Jaworni-
ku Polskim.  

      Ostatniego zaś dnia turnieju w dniu 14.02.2013r. od-
był się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 
o Puchar Dyrektora Szkoły. Udział w nim wzięli uczniowie 
(6 drużyn) z Gimnazjum w: Bachórzu, Dylągowej, Dyno-
wie, Harcie, Jaworniku Polskim oraz uczniowie naszej 
szkoły, które podzielono na dwie grupy, mecze rozgrywano sys-
temem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrek-
tora otrzymała drużyna Gimnazjum z Dylągowej (opiekun 
p. Piotr Sarnicki), II miejsce drużyna Gimnazjum z Dyno-
wa (opiekun p. Damian Chudzikiewicz), III miejsce druży-
na Gimnazjum z Bachórza (opiekun p. Lucyna Stochmal), 
wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi dyplomami. 

Natomiast indywidualne cenne nagrody rzeczowe (sprzęt 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
w okresie ferii zimowych także tętnił życiem !!!

 ZESPóŁ SZKóŁ ZAWODOWYCh 

dzania perfum i kosmetyków. Zajęcia muzyczne były oka-
zją do pośpiewania oraz zapoznania z zasadami właściwej 
emisji głosu. A ruch, żywioł i taniec to przedsmak tego, co 
można przeżyć w doborowym towarzystwie grupy aerobi-
cu. Na zajęciach z informatyki dużym powodzeniem cieszy-
ła sie animacja komputerowa 

Cieszymy się, że młodzież gimnazjów dopisała. Mamy 
nadzieję, że zajęcia się podobały, a obiad ze szkolnej stołów-

ki smakował. Już dziś 
wszystkich gimnazja-
listów zapraszamy na 
dzień otwarty.

LO Dynów 
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sportowy) zdobyli: Paweł Wojdyło (najlepszy zawodnik tur-
nieju) z Gimnazjum w Dynowie i Marcin Kamiński (najlep-
szy zawodnik meczu finałowego) z Gimnazjum w Dylągowej. 

Rozrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, 
a poziom gry w piłce nożnej i siatkowej jak i tenisie stołowym 
z roku na rok jest coraz wyższy, co dobrze rokuje na przy-
szłość. Każdego dnia przed rozpoczęciem zawodów sportowych 
uczniowie gimnazjów mieli możliwość zapoznania się z ofer-
tą kształcenia na rok szkolny 2013/2014, którą przedstawili: 
wicedyrektor szkoły p. Piotr Zdeb i doradca zawodo-
wy p. Anna Fara. 

Zajęcia sportowe przygotowali nauczyciele wychowania fi-
zycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyń-
skiego w Dynowie: p. Alina Paściak, p. Paweł Gierula, 
p. Piotr Marcinek, p. Marek Paściak we współpracy z dy-
rekcją szkoły i innymi nauczycielami. 

Uczniom i opiekunom gratulujemy i dziękujemy 
za udział, zapraszając za rok !!!! 

Halina Cygan 
ZSzZ w Dynowie

III EDYCjA POWIAtOWEgO KONKURSU 
MAtEMAtYCZNO - LOgICZNEgO

„POtYCZKI LOgICZNE”

„Słodko spożywamy matematykę
i dzieje się nam jak Lotofagom;
bo skosztowawszy jej,
nie chcemy już od niej odstąpić 
i owłada nami jak kwiat lotosu.”

Arystoteles

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

W dniu 05 marca 2013r. Zespół Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był 
gospodarzem III edycji Powiatowego Konkursu Mate-
matyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logicz-
ne”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwija-
nie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popula-
ryzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom 
możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, ba-
danie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matema-
tyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym ty-
pie kształcenia. 

Patronat  nad  konkursem  sprawował Starosta Rze-
szowski Pan Józef Jodłowski. Uroczystego otwarcia kon-
kursu w imieniu Starosty Rzeszowskiego Pana Józe-
fa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana 
Marka Sitarza dokonał Wicedyrektor szkoły Pan Piotr 
Zdeb odczytując list skierowany do uczestników, opieku-
nów i organizatorów konkursu. 

Konkurs składał się z II etapów i miał charakter ze-
społowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Komisja 
konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszcze-
gólnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła na-
stępujące wyniki. 

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, opiekunowie: 
Pani Barbara Gierlach, Pani Renata Mazur. 

II miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Ma-
łopolskim opiekun Pani Agnieszka Pomykała.

III miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun 
Pan Zbigniew Tesznar. 

IV miejsce  drużyna  z Zespołu Szkół Technicz-
no – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte 
w Trzcianie, opiekun Pani Dorota Stokłosa.

IV miejsce drużyna  z Zespołu Szkół w Tyczynie, 
opiekunowie: Pani Kinga Sozańska i Pani Agnieszka 
Najdecka . 

Nagrody laureatom wręczyli: Naczelnik Wydziału Spo-
łeczno – Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rze-
szowie Pan Adam Kozak, były Dyrektor szkoły Pan 
Stanisław Tymowicz i Wicedyrektor szkoły Pan Piotr 
Zdeb. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dy-

plom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiato-
we w Rzeszowie a szkoła i opiekunowie podziękowania. Dla uczestni-
ków konkursu, opiekunów wystąpiła Szkolna Grupa Sportowo – Tanecz-
na „APLAUZ” pod opieką Pani Aliny Paściak. 

 W konkursie uczestniczyła także doradca metodyczny dla szkół po-
wiatu rzeszowskiego Pani Barbara Selwa. III edycja Powiatowego Kon-
kursu Matematyczno – Logicznego pod nazwą „Potyczki Logiczne” mo-
gła się odbyć dzięki ogromnemu wsparciu Organu Prowadzącego Powia-
tu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim 
i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydzia-
łu Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka. 

Halina Cygan ZSzZ w Dynowie

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu  18 kwietnia 2013r., 

organizuje XIII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza 
pod hasłem „Młodzieńcze  Podkarpacie”. 

Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej:
www.zsz1dynow.republika.pl. 

Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły 
(osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol),  tel. (16) 652 10 45 albo 

email: dynowzsz@poczta.onet.pl lub zsz1dynow@poczta.onet.pl. 

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej
                                                                                                                   Organizatorzy 

 XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza
                     pod hasłem „Młodzieńcze Podkarpacie”
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Z zeszytu studenta medycyny

Temat: Tarczyca.
Co to takiego?
Tarczyca, to jeden z największych gruczo-

łów dokrewnych, składa się z dwóch pła-
tów tkanki gruczołowej połączonych pasmem 

węziny , leży 

w przednio-dolnej części szyi w okolicy krta-
ni i tchawicy.

Jaka jest jej funkcja tego gruczołu?
Wydziela on hormony: tyroksynę (T4) i tri-

jodotyroninę (T3).

Do czego służą nam te hormon, jaka jest 

ich funkcja?:
 » zwiększają podstawową przemianę materii,
 » wzmagają przemianę tłuszczów i węglo-

wodanów,
 » wzmagają syntezę białek (są budulcem 

naszego organizmu),
 » u młodych osób przyspieszają wzrost,

 » zwiększają zużycie witamin,
 » mają wpływ na gospodarkę wapniowo-fos-

foranową (procesy tworzenia i resorp-
cji kości),

 » są niezbędne do prawidłowego rozwoju 
i dojrzewania układu nerwowego.
Ich obecność jest więc konieczna do utrzy-

mania całego organizmu w równowadze.

A  co się dzieje jeśli tarczyca nie dzia-

ła prawidłowo?
Choroby tarczycy są dość powszechne, 

szczególnie często dotykają kobiet. Mogą prze-

biegać z nadczynnością (za dużo hormonów) 

lub niedoczynnością (za mało hormonów). Naj-

częściej wynikają one z procesów autoimmu-

nologicznych, zapalnych rzadziej rozrostowych 

(guzy łagodne, nowotwory złośliwe)
 Poniższe objawy są sygnałem nieprawidłowej 

pracy tarczycy. Pojawienie się ich jest wskaza-

niem do wizyty u lekarza w celu oceny funk-

cji gruczołu (m.in. poprzez badanie krwi, USG)

Wczesne wykrycie umożliwia rozpoczęcie odpowiedniego pro-

cesu leczenia i ograniczenie groźnych powikłań. Zaniedba-

na, nieleczona, skrajnie ciężka niedoczynność lub nad-

czynność tarczycy jest stanem zagrożenia życia (śpiącz-

ka hipometaboliczna, przełom tarczycowy). Nie można więc 

lekceważyć niepokojących objawów. Należy jednak z rozwa-

gą ocenić swój stan zdrowia, gdyż część z wyżej wymie-

nionych sygnałów może po prostu leżeć w naszej natu-

rze (niskie ciśnienie, skłonność do nadwagi) lub wynikać 

z diety czy stylu życia. Objawy te mogą być powiązane 

również z innymi chorobami i jeśli pojawienie 
się ich jest niepokojące, dobrze jest skon-
sultować to z lekarzem rodzinnym.

Marta Kołt 
Studentka IV roku kierunku lekarskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
absolwentka Liceum Ogólnokształcącego 

w Dynowie

Objawy wskazujące na niedoczynność tarczycy

 » wzrost masy ciała, zbyt szybki, nieproporcjonalny 

do spożywanych posiłków i aktywności fizycznej,

 » nietolerancja zimna, ciągłe odczuwanie chłodu, 

łatwe marznięcie,
 » zimne ręce,
 » zimna, sucha skóra, suche łokcie, kolana,

 » szorstkie, rzadkie włos, wypadanie brwi,

 » zmniejszenie pocenia się,

 » zaparcia,
 » brak miesiączki u kobiet miesiączkujących,

 » niskie ciśnienie tętnicze,

 » apatia, zmęczenie,
 » wole-powiększenie tarczyc, możliwe do zaobserwo-

wania jako charakterystyczne zgrubienie na szyi,

 » obrzęki na twarzy.

Objawy wskazujące na nadczynność tarczycy

 » utrata masy ciała mimo dobrego apetytu,

 » nietolerancja ciepła, ciągłe uczucie gorąca,

 » wilgotne dłonie, zwiększone pocenie,

 » drżenie rąk,
 » utrata włosów,
 » biegunka, 
 » krwotoki miesiączkowe,
 » przyspieszona praca serca, szybki puls,

 » bezsenność, niepokój, nadpobudliwość,

 » wole,
 » obrzęk nóg (podudzi),
 » wytrzeszcz oczu.
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Zespół Szkół powstał 1 września 1999 r. W jego skład 
wchodzi  oddział  przedszkolny,  szkoła podstawowa  i  gim-
nazjum. W budynku mieści  się 8 klasopracowni, a  także 
pracownia  komputerowa,  świetlica,  biblioteka,  sala  gim-
nastyczna, mini-siłownia, miejsce zabaw dla najmłodszych 
oraz zaplecze kuchenne. Obok szkoły znajdują się 2 boiska 
do piłki nożnej.

Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domem. 
Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy bez-
pieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowa-
niu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać w fa-
scynujący świat wiedzy. 

Wszystkim uczniom zapewniamy:
•  wysoki poziom nauczania,
•  zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni kompu-

terowej,
•  naukę informatyki od klasy pierwszej,
•  opiekę w świetlicy szkolnej,
•  uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań,
•  lekcje wychowania fizycznego w sali gimnastycznej,
•  zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne,
•  korzystanie z biblioteki,
•  szeroki program imprez klasowych i szkolnych,
•  bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych,
•  wycieczki turystyczno-krajoznawcze do najdalszych za-

kątków Polski,
•  wyjazdy do kina, imprezy sportowe.

ZESPóŁ SZKóŁ NR 4 W PAWŁOKOMIE

A jednak..

Wciąż tyle marzeń krąży niespełnionych,
choć przeminęły najpiękniejsze lata,
pragnień umarłych, uczuć poranionych,
a jednak nie mam pretensji do świata.

Jeszcze mnie wiosna napawa nadzieją,
jeszcze śpiew ptaków gra na zmysłach duszy,
wciąż stawiam czoła wichrom i zawiejom,
a odruch serca aż do łez mnie wzruszy.

Jeszcze za wcześnie by ukryć się w cieniu,
jeszcze za szybko jest na umieranie,
gdy diament rosy lśni w słońca promieniu,
a dróg tysiące kusi jak wyzwanie.

Póki wciąż jeszcze widzę cel przed sobą,
póki mnie kuszą lasy, łąki pola,
póki w modlitwie wciąż rozmawiam z Tobą
strzeż życia mego – lecz bądź Twoja wola.

   Józef Cupak 
   Wara, marzec, 2012

Na świąteczny czas....

„W wielkanocny dzień do domu przyszły białe bazie w go-
ści, by pisankom po kryjomu kolorów zazdrościć”. Trudno 
więc uwierzyć, że gdy piszę ten tekst do Świąt pozostało nie-
co ponad dwa tygodnie, a za oknem obficie pada śnieg. Mimo 
to, mieliśmy już w tym roku „przebłyski” wiosennej pogody, 
w przydomowych ogrodach pojawiły się przebiśniegi a nad 
Sanem bazie. Pamiętajmy jednak, że nadchodząca Wielka-
noc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 
marca a 25 kwietnia, a wiadomo „w marcu jak w garncu” 
a „kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.

  Wielkanoc jest jednym z najstar-
szych  świąt  chrześcijańskich  obcho-
dzonym już w II wieku n.e. na pamiąt-
kę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Chrystusa. Poprzedzający  ją  tydzień, 
stanowiący  okres wspominania  tych 
najważniejszych dla wiary chrześcijań-

skiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. 
Niedziela Wielkanocna,  zwana  też Wielką Niedzielą 

lub Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego,  to  pierwszy 
dzień Świąt Wielkanocnych. W Polsce w godzinach poran-
nych odprawiana jest msza tzw. rezurekcja. W dawnych cza-
sach nabożeństwo to odbywało się w Wielką Sobotę o pół-
nocy. W czasach stanisławowskich, gdy niebezpiecznie było 
chodzić nocą po ulicach, przeniesiono tą uroczystość na bar-
dziej bezpieczną godzinę. 

Po rezurekcji wszyscy udają się do domów na uroczy-
ste  rodzinne  śniadanie, które  rozpoczyna  się  składaniem 
życzeń i dzieleniem się święconką. Na stołach znajdują się 
jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. stoły zdobio-
ne są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów.

Poniedziałek Wielkanocny nazywany również „oblewa-
nym poniedziałkiem”  lub  „Śmigusem-dyngusem”,  to  dru-
gi dzień Świąt Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego dnia 
polewa się dla żartów wodą inne osoby, nawet nieznajome. 
Zwyczaj ten nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łą-
czonych z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co 
rok odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. Do dziś zwyczaj 
kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy ranek przez 
gospodarzy jest spotykany we wsiach na południu Polski

Święta Wielkiej Nocy to jak już wspomniałem również 
kuchnia i związane z nią tradycje bo jak powiedzenie gło-
si „komu święta, to święta, a brzuch zawsze o głodzie pa-
mięta”. Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może za-
braknąć takich potraw jak: żurek, biała kiełbasa, szynka, 
faszerowane jajka. 

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem świąt jest jaj-
ko, które króluje na wielkanocnym stole  i  jest symbolem 
życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święco-
nym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Per-
sowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione 
jaja. Zwyczaj ten przejęli od nich Grecy i Rzymianie. Jaj-
ko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie ko-
nieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, 

Kontakt do szkoły: tel. 16 6522030, 606 88 11 02
Email: marmo10@wp.pl
Strona internetowa: www.zs4pawlokoma.edu.pl
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sole mineralne i witaminy. 
Na deser do wspólnej rodzinnej kawy na stole powinna 

znaleźć się babka wielkanocna, mazurek lub sernik.
Tradycja wypiekania przepysznych ciast wśród gospo-

dyń w Gminie Nozdrzec jest naprawdę długa i oczywiście 
smaczna. Pani Teresa Bobola, przewodnicząca KGW w Wa-
rze specjalnie dla czytelników Dynowinki podaje jeden ze 
swoich przepisów. 

„Mazurek z sera idealny na kryzys”
Składniki:
- 45 dkg mąki, 2 całe jaja, pół proszku do pieczenia, 
- 30 dkg margaryny, 10 dkg cukru pudru,
- zapach do ciast,
Ciasto zagnieść i upiec z niego 3 placki
Masa serowa:
- 0,5 kg sera, 
- 30 dkg cukru pudru,
- 15 dkg margaryny, 1 łyżeczka maki ziemniaczanej,
- 1 szklanka mleka, 1-2 żółtka, zapach cytrynowy,
- rodzynki.
Ser mielimy 2 razy przez maszynkę, dodajemy wszystkie 

składniki i smażymy ciągle mieszając. Gorącą masą prze-
kładamy placki i polewamy polewą.

Warto przypomnieć jeszcze najciekawsze zwyczaje świą-
teczne, niektóre z nich praktykowane są zresztą do dziś. 
I tak, kiedyś gospodynie same piekły chleb na Wielkanoc. 
Miało to zapewniać urodzaj. W tym celu wychodziły do sadu 
obejmowały drzewa rękami oblepionymi ciastem. 

W dawnej Polsce na stole stawiało się anguska, baran-
ka z ciasta i masła a dookoła stawiano kosze ze święconym 
i pisankami. W bogatych domach podawano pieczonego pro-
siaka w całości i otaczano go zwojami kiełbas.

Oprócz zacytowanych już przysłów i powiedzeń spoty-
ka się również porzekadła ludowe, które mają przewidywać 
pogodę i tak „gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho 
Ściele oraz „gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam 
przez całe lato włada.” 

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwo-
nów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć za-
twardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów....

Pamiętajmy jednak, że Wielkanoc to czas czas odradza-
nia wszystkiego co piękne i dobre w człowieku, starajmy się 
więc zastanowić nad sobą, to również jedna z kilku okazji 
w roku, kiedy mamy szansę spędzić więcej czasu z rodzi-
ną i najbliższymi. 

Wszystkim Czytelnikom Dynowinki  z  okazji  zbliża-
jących się Świąt składam wiosenne życzenia, aby w czas 
Świąt Wielkanocnych w Waszych sercach, rodzinach i do-
mach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzają-
cego się życia.

Michał Zięzio

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTEKACH 
GMINY NOZDRZEC...

W Warze...

W okresie ferii ciekawą ofertę dla dzieci przygotowała 
Biblioteka w Warze.

Podczas dotychczasowych zajęć dzieci wykonywały kart-
ki walentynkowe i pisanki wielkanocne metodą Quillingo-
wą, a także wycinały i sklejały zabawki z papieru. W zaję-

ciach wzięły dotychczas udział: Andżelika, Amelka, Adrian, 
Aleks, Daniel, Gabrysia, Justynka, Kacper, Klaudia, Kubuś, 
Natalka, Nikolka, Oliwka, Paulina, Sabinka, Szymon, To-
mek, Wiktoria i Zuzia – tworząc zachwycające kompozycje. 

W  czwartek,  21  lutego  odbyły  się  -  ostatnie  już  zaję-
cia w okresie ferii zimowych – w bibliotece w Warze. Tego 
dnia  dzieci wyklejały  kolorowym  ryżem motywy  z  bajek 
Tuwima. Następnie, po wykonaniu kukiełek bawiliśmy się 
wspólnie w mini teatrzyk. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim tym, którzy wspólnie z nami zechcieli spędzić okres zi-
mowej przerwy w nauce. 

W Siedliskach...

Przez okres zimowy biblioteka w Siedliskach zorganizo-
wała cykl spotkań dla dzieci i młodzieży. W grudniu i stycz-
niu uczestnicy metodą decoupage wykonywali bombki choin-
kowe i wazoniki na kwiaty. Z bibuły powstały piękne kom-
pozycje kwiatowe. W okresie ferii dzieci malowały ilustra-
cje do przeczytanych bajek – które można podziwiać w pla-
cówce bibliotecznej w mini  galerii. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się tradycyjne gry planszowe. 

W Hłudnie...

Tekst - http://nozdrzec.blogspot.com/
Fot. Marta Bobola

Z ŻYCIA OSP...

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%

TRWA OD 01.01.2013 R. DO 30.04.2013 R.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE

ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212

ORAZ CEL SZCZEGÓŁOWY 
- NAZWĘ I ADRES OSP LUB INNY
więcej informacji na www.zosprp.pl

źródło: 
http://ospgminynozdrzec.blogspot.com/

ŚRODOWISKOWY DOM 
SAMOPOMOCY 

im. ANNY W IZDEBKACH

Dzień Kobiet w ŚDS

„Kobieta natchnieniem jest mężczyzny zmysłów.
Dla dłoni skarbem, co postać świetlistą
Kreślą, dotykiem palców pieszczą włosy,
Które nagie ramię okryły jak poranne rosy”.
     Danuta Czaja

W Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Iz-
debkach, w dniu 8 marca zorganizowany został uroczysty 
Dzień Kobiet. Już od rana można było zauważyć, że w pla-
cówce  panuje  odświętna  atmosfera. W  spotkaniu  udział 
wzięły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawcu, któ-
re uświetniły spotkanie pięknymi wierszami oraz zabawa-

Lp. Gmina Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem

1 Brzozów 87 300 9 396

2 Domaradz 17 37 0 54

3 Dydnia 15 45 0 60

4 Haczów 32 81 4 117

5 Jasienica R. 21 60 1 82

6 Nozdrzec 22 45 2 69

Razem 194 568 16 778

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
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mi przygotowanymi  specjalnie na  tę  okazję.  Jak  co  roku 
zadbały o upominki, słodki poczęstunek i nagrody rzeczo-
we dla uczestników bioracych udział w konkursie wiedzy 
o gminie i powiecie.

Panowie uczcili ten dzień wręczając paniom kwiaty oraz 
słodycze. Uczestnicy  przygotowali  krótki występ  teatral-
no-muzyczny. Na  początku w  zabawny  sposób wytłuma-
czyli kim jest kobieta i po co zdaniem mężczyzn istnieje na 
świecie. Następnie wykonali układ taneczny do piosenki ze-
społu Weekend – „Ona tańczy dla mnie”.

Całe  przedstawienie  dostarczyło  nam wiele  radości 
i  uśmiechu. Nie  zabrakło  też  pięknych  życzeń,  pysznego 
obiadu  i  słodkiego  poczęstunku. Dziękujemy naszym pa-
nom za pamięć oraz piękne życzenia.

Ten szczególny dzień upamiętniliśmy kilkoma zdjęciami.

Zakończenie karnawału

Karnawał to okres zimowych balów, maskarad i hucz-
nych zabaw. W naszym ośrodku zabawy w tym okresie sta-
ły się już niemal tradycją, więc także w tym roku 7 lutego 
została  zorganizowana Zabawa Karnawałowa. Uczestni-
cy w pięknych i kolorowych strojach przygotowanych przez 
nich na tę okazję, bawili się w rytm znanych i lubianych 
piosenek. Tańcom towarzyszyły konkursy i zabawy. Nawet 
najbardziej nieśmiali dołączyli się do tanecznych pląsów.

W trakcie zabawy został rozstrzygnięty konkurs na naj-
ciekawsze przebranie, w którym zwyciężyła Danuta Kudła. 
Drugie miejsce zajął Wiesław Socha a trzecie – Jarosław 
Majda. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe a pozosta-
li uczestnicy, którzy również wykazali się pomysłowością 
i kreatywnością – wyróżnienia i drobne upominki.

W przerwach uczestnicy mogli się częstować słodkościa-
mi oraz ostudzić pragnienie napojami chłodzącymi.

Zabawa Walentynkowa

W dniu Świętego Walentego zakochani obdarowują się 
„walentynkami”, są to zazwyczaj wierszyki, wyznania mi-
łosne, niekiedy laurki i prezenty.

Z tej okazji również uczestnicy ŚDS w Izdebkach posta-
nowili  zorganizować  zabawę  taneczną. W programie  im-
prezy znalazły się takie zabawy jak: losowanie imion przy-
szłych  partnerów,  zabawa  z  balonami,  losowanie  cukier-
ków z imionami partnerów do tańca, poszukiwanie drugiej 
połówki serca.

Przez  cały  tydzień  poprzedzający  imprezę  działa-
ła POCZTA WALENTYNKOWA, która cieszyła się dużą po-
pularnością wśród uczestników. Każdy mógł przesłać wy-
znanie miłosne dla wybranej osoby. Bal Walentynkowy do-
starczył wszystkim wielu przyjemnych wrażeń.

  Tekst i zdjęcia: http://sdsizdebki.pl/

Dzieci z Izdebek na nartach... 

27 lutego i 4 marca 2013 roku uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Iz-
debkach po raz kolejny wzięli udział w projekcie „Narty Dzieciom” 
realizowanym przez Ośrodek Narciarski ”Kiczera Ski” w Puławach 
Górnych. Chętnych na wyjazd było bardzo wielu uczniów, a liczba 
miejsc ograniczona, dlatego zorganizowano losowanie. Tradycyjnie 
już, był to wyjazd integracyjny ze Szkołą Podstawowa nr 2 w Izdeb-
kach i Szkołą Podstawową nr 4 w Izdebkach.

Akcja „Narty Dzieciom”obejmuje całodzienny pobyt w ośrodku, 
wypożyczenie kompletnego sprzętu dla każdego dziecka, naukę jaz-
dy na nartach i opiekę instruktorów, ciepły posiłek, zjazdy na wszyst-
kich trasach, a wszystko to za jedyne 28 zł . Warto dodać ze, jeżeli 
w grupie jest rodzeństwo, to koszty opłaca tylko jedno z nich, dru-
gie… i następne ma pobyt bezpłatny. Jest to chyba jedyny ośrodek 
w Polsce dający tak przyjazne dla szkol warunki uczestnictwa. War-
to podkreślić, ze w wypożyczalni sprzętu każde dziecko otrzy-
mało buty, narty, kask, kijki - wszystko odpowiednio dobrane 
do swoich rozmiarów.

Przygoda, zarówno 27 lutego jak i 4 marca w Ośrodku Nar-
ciarskim ”Kiczera Ski” trwała do późnych godzin popołudnio-
wych. Uczniowie mieli świadomość, ze to chyba ostatni wyjazd 
w tym sezonie, dlatego chętnie zostaliby dłużej :))) .

Składamy serdeczne podziękowania „całej załodze” Kiczery 
za przygotowanie tak wspanialej oferty dla naszej szkoły, mamy 
nadzieję, ze w przyszłym roku też tak będzie :))) . Dziękujemy 
Panu Antoniemu Gromali -Wójtowi Gminy Nozdrzec za pomoc 
w zorganizowaniu wyjazdu i udostępnienie szkolnego autobu-
su, co znacznie zmniejszyło koszty uczestnictwa.

Tekst: http://gimizdebki.edupage.org

Uwaga Konkurs!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udzia-
łu w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tyl-
ko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:

„W jakiej miejscowości dzieci ze szkół w Izdebkach 
wzięły udział w akcji NARTY DZIECIOM?”

Na odpowiedzi czekam do 15 kwietnia 2013r. pod adre-
sem e-mail: spacerkiempogminie@interia.pl

Naprawdę warto  udzielić  poprawnej  odpowiedzi  - Na 
pierwszego  jej  autora  czeka  bardzo  atrakcyjna  nagroda 
książkowa.

Całość opracował Michał Zięzio

Informacje dla Mieszkańców 
Gminy Nozdrzec
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Drużyna Drink Team Dynów obroniła mistrzowski tytuł 
i po raz drugi z rzędu triumfowała w Halowej Lidze Dyno-
wa. W finale który przyciągnął na trybuny hali ZS w Dyno-
wie nadkomplet widzów obrońcy tytułu nie dali szans Bad-
Boys Dynów pokonując rywali aż 9:2. Na najniższym stop-
niu podium stanęli Blokersi Dynów, którzy po kapitalnym 
spotkaniu pokonali HTP Brzozów 3:2, a zwycięską bram-
kę dla Blokersów zdobył bramkarz Tomasz Wandas na… 
2 sekundy przed końcem spotkania! W meczu o utrzyma-
nie Przedmieście Dynów pokonało Olimpię Dylągowa. Tym 
samym zespół z Dylągowej będzie musiał brać udział w eli-
minacjach do III edycji HLD. 

Finał:
Drink Team Dynów- BadBoys Dynów 9:2
(3x Hrycko,  2x G. Kaniewski,  2x Goleś,  Jagodziński, 

Mehmedovic - Krasnopolski, Szczepański)
Mecz o trzecie miejsce:
Blokersi Dynów - HTP Brzozów 3:2
(M. Karnas, Undziakiewicz, Wandas - Tesznar, Damian 

Barański)
Przed finałem II edycji HLD odbył się pokaz wsadów do 

kosza, a wystąpili w nim czołowi polscy dunkerzy: Damian 
Harsze z Błażowej, Fabian Lesner z Nowego Targu i An-
drzej Wawrzkiewicz z Krakowa.

Podsumowanie II edycji HLD
1. Drink Team Dynów
2. BadBoys Dynów
3.  Blokersi Dynów
4.  HTP Brzozów
5.  ZaSanie Dąbrówka Starzeńska
6.  Azbest Zabrama Dynów
7. BIP Team Dynów
8.  Mix Team Jawornik Polski
9.  Play 4Fun Dynów
10. AKS Lech Team Dynów
11. Przedmieście Dynów
12. Olimpia Dylągowa

Król strzelców: 
Damian Barański – 33 bramki (HTP Brzozów)
Najlepszy zawodnik: 
Mateusz Szczepański (BadBoys Dynów)
Najlepszy bramkarz: 
Tomasz Wandas (Blokersi Dynów)
Nagroda FAIR PLAY: Blokersi Dynów

Chcielibyśmy podziękować:
•  Panu Kazimierzowi Greniowi, Prezesowi Podkarpackie-

go ZPN-u za ufundowanie pucharów i medali dla naj-
lepszych drużyn i piłkarzy, 

•  Panu Zygmuntowi Frańczakowi, Burmistrzowi Dyno-
wa i Urzędu Miejskiemu w Dynowie za ufundowanie 
nagród dla zawodników

•  Panu Aleksandrowi  Stochmalowi,  radnemu powiatu 
rzeszowskiego, za ufundowanie nagród dla zawodników

•  Panu Łukaszowi Potocznemu, radnemu gminy Dynów, 
za ufundowanie pucharu,

•  Panu Tadeuszowi Święsowi, dyrektorowi Zespołu Szkół, 
za udostępnienie hali sportowej

•  Mateuszowi  Słabemu,  Pawłowi Gieruli  i Marcinowi 
Gwarze za sędziowanie podczas II edycji HLD
oraz wszystkim, którzy pomagali przy organizacji i roz-

grywkach Halowej Ligi Dynowa.

Podziękowania również dla naszych sponsorów:
•  Sów – Pol
•  Zajazd na Rozdrożu 
•  Hotel Aleksandria
•  Kwiaciarnia „Stokrotka”
•  Zakład Instalacji i Doradztwa „WOD – KAN – C.O. – 

GAZ”, Domin Piotr
•  Delikatesy „Zielony Koszyk”
•  MyNET – Mariusz Mazur
•  FHU Morfeusz 
•  Pizzeria „Torino”
•  SanSport
•  Krupp
•  Alior Bank
•  Pan Przemysław Hyjek
•  Pan Aleksaner Stochmal
•  Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Drink team Dynów obronił tytuł!

Bad Boys Dynów & Blokersi Dynów Drink Team Dynów
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W rozegranej w Jaśle  I  edycji Futsalowej Podkarpac-
kiej Ligi Mistrzów, mistrz Halowej Ligi Dynowa  - Drink 
Team Dynów pokazał się z bardzo dobrej strony zajmując 
ostatecznie 5 miejsce ex aequo z Tomy Więc-Pol Stobierna. 
W ćwierćfinale mistrzowie HLD minimalnie ulegli Huraga-
nowi Gniewczyna przegrywając 0:1. Wcześniej Drink Team 
wygrał grupę A pokonując mistrza ligi jasielskiej Skensów 
Sztos Jasło 2:1 oraz wygrał walkowerem (5:0) mecz z mi-
strzem ligi mieleckiej - Dąbrówkami. Po mistrzostwo się-
gnął Heiro Rzeszów wygrywając w finale z wicemistrzem 
ligi mieleckiej Kirchhoffem Mielec 2:1. Trzecie miejsce wy-
walczyli gracze PCOW Stalowa Wola, którzy pokonali Hu-
ragan Gniewczynę 6:3.

Finał:
Heiro Rzeszów – Kirchhoff Mielec 2:1
Mecz o III miejsce:
PCOW Stalowa Wola – Huragan Gniewczyna 6:3

Trzeba dodać, że w Jaśle wystąpiły zespoły na co dzień 
grające w II i III lidze futsalu min. Heiro Rzeszów, Tomy 
Więc-Pol Stobierna czy Kirchhoff Mielec i na turniej przy-
jechały z całym zapleczem szkoleniowym i specjalnie 
przygotowanymi taktykami. 

DRINK tEAM DYNóW V DRUŻYNą 
NA PODKARPACIU!

Drink Team Dynów w Jaśle reprezentowali:
Mateusz Murawski - bramkarz 
Damir Mehmedovic – kapitan drużyny 
Andrzej Goleś 
Robert Hrycko 
Grzegorz Kaniewski 
Damian Barański 
Robert Słaby 
Wiesław Jandziś 
 
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Heiro Rzeszów  
2. Kirchhoff Mielec 
3. PCOW Stalowa Wola
4. Huragan Gniewczyna 
5. Drink Team Dynów
# Tomy Więc-Pol Stobierna 
7. Skensy Sztos Jasło 
8. Serwatka Żabno 
9. Guardi Jasło 
10. Aleco Leżajsk 
11. Radtur Krosno 
12. Dąbrówki

Za nami  pierwsze  eventy w  2013  roku  organizowane 
przez „Aktywny Dynów”.  

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy mecz siatkówki na 
śniegu i był to świetny pomysł. Pomimo zimna rozegrali-
śmy ponad godzinny mecz,  a każdy  z uczestników bawił 
się znakomicie. Oczywiście nie zabrakło wielu śmiesznych 
i humorystycznych sytuacji związanych z upadkami na śli-
skiej nawierzchni. 

Pierwszy raz w tym roku Dynów znowu pobiegł. Tym 
razem już w lutym zapoczątkowaliśmy cykl biegów pod ha-
słem „Dynów Biega”. W tym roku w nieco zmienionej for-
mule. Każdy z organizowanych biegów w 2013 roku będzie 
wiązał się z jakimś wydarzeniem. Poniżej przedstawiamy 
harmonogram i zapraszamy mieszkańców Dynowa to wspól-
nego rekreacyjnego biegania!

ŚNIEgóWKA CZYLI SIAtKóWKA 
NA ŚNIEgU ORAZ „DYNóW BIEgA 

– BIEg WALENtYNKOWY” 

3 maja - Dynów Biega – Bieg Konstytucji
1 czerwiec - Dynów Biega – Bieg na Dzień Dziecka
21 czerwiec - Dynów Biega – Bieg na I Dzień Lata
13 lipiec - Dynów Biega – Otwarcie Dni Pogórza Dy-
nowskiego

Dynów Biega Śniegówka

1 wrzesień - Dynów Biega – Zakończenie wakacji
23 wrzesień - Dynów Biega – Pożegnanie lata
11 listopad - Dynów Biega – Bieg Niepodległości

Harmonogram biegów z cyklu „Dynów Biega” na 2013 rok.

W dniu 8 marca 2013r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Dynowie odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Sportowego „Dyno-
via” Dynów. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Miasta Dy-
nowa Zygmunt Frańczak, radni oraz kibice. Nie zabrakło również przedsta-
wicieli Zarządu Klubu oraz piłkarzy. Zebranie rozpoczął oraz przywitał gości 
Prezes Zarządu Stanisław Trawka. Następnie przystąpiono do głosowania 
nad porządkiem obrad, który przyjęty został w następującej formie:
•  wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
•  wybór komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków
•  sprawozdanie  z  działalności Towarzystwa Sportowego  „Dynovia” Dynów 

za rok 2012

•  sprawozdanie komisji rewizyjnej
•  dyskusja
•  wolne wnioski
•  udzielenie absolutorium Zarządo-

wi Towarzystwa Sportowego „Dy-
novia” Dynów

•  zakończenie zebrania
 

Przewodniczącym oraz sekretarzem ze-
brania wybrani zostali odpowiednio pa-
nowie Zbigniew Duchniak oraz Ra-
fał Bilski. Kolejnym punktem było od-
czytanie sprawozdań z działalności fi-
nansowej  oraz merytorycznej Towa-
rzystwa Sportowego w roku 2012. 
Swój  protokół  przedstawiła  również 
Komisja Rewizyjna,  która  nie  opi-
sała żadnych uchybień ze strony Za-
rządu. Podczas dyskusji poruszanych 
było wiele tematów, m.in. finansowa-
nia  i  przyszłości  klubu  oraz  otwar-
cia i korzystania z boiska Orlik przez 

T O W A R Z Y S T W O   S P O R T O W E

DYNOVIA Dynów
w w w . d y n o v i a . f u t b b o l o w o . p l

Stowarzyszenie Aktywny Dynów
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klub. Ostatnim punktem było  udzie-
lenie  absolutorium Zarządowi,  któ-
re zostało przegłosowane jednogłośnie.

W przerwie zimowej w „Dynovii” 
doszło do kilku zmian kadrowych. Naj-
ważniejszą z nich jest przejęcie opieki 
nad drużyną seniorów przez Przemy-
sława Matułę, który zastąpił na sa-
tanowisku Krzysztofa Majdę. Zmia-
ny personalne nastąpiły  także w ka-
drze. Od  początku  okresu  przygoto-
wawczego z drużyną trenuje bramkarz 
Sówka Rafał, który wrócił z wypoży-
czenia i miejmy nadzieję będzie pew-
nym punktem w  bramce  „Dynovii”  
w rundzie wiosennej. Obronę wzmoc-
nił nasz były zawodnik, doświadczony 
środkowy obrońca Mateusz Bąk, który 
przez ostatnie trzy sezony reprezento-
wał barwy IVligowych drużyn (Reso-
via II Rzeszów i Strumyk Malawa). 
Nową postacią jest również utalento-
wany bramkarz  - młodzieżowiec Ka-
mil Kurdziel, który wcześniej bronił 
bramki LKSu Hłudno. Ponadto z ka-
drą  pierwszego  zespołu  trenują wy-
różniający się juniorzy. Prawie wszy-
scy dotychczasowi zawodnicy „Dyno-

vii” wyrazili chęć reprezentowania biało-niebieskich barw w rundzie wiosen-
nej. Treningów nie wznowił tylko bramkarz Tomasz Wandas, któremu praca 
nie pozwala na regularną grę. Tomek został wypożyczony do Orła Harta. Jak 
widać Zarząd Klubu wyciągnął daleko idące wnioski z dużej liczby straconych 
goli w rundzie jesiennej i solidnie wzmocnił zarówno obsadę bramki jak rów-
nież środek obrony.

Wszystkim nowym zawodnikom życzymy samych udanych występów 
w barwach „Dynovii” i jak największej liczby odniesionych zwycięstw!

 Zarząd T.S. „Dynovia” Dynów

Zdrowych, pogodnych i wesołych
Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka oraz mokrego Śmigusa - Dyngusa
wszystkim kibicom, piłkarzom, trenerom

i sympatykom tS „Dynovii”

składa Zarząd towarzystwa Sportowego
„Dynovia” Dynów

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w 2013 
roku Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Przeworsku obchodzi 50-lecie swego 
istnienia. 13 lutego 1963 roku w Są-
dzie Powiatowym w Rzeszowie doko-
nano rejestracji jej sądowej działalno-
ści gospodarczej, która trwa i funkcjo-
nuje po dzień dzisiejszy.

 Obchody 50-lecia Przewor-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej stają 
się okazją do przypomnienia jej historii 
i dorobku, a więc realizacji celów sta-

tutowych – budowy mieszkań, osiedli, 
infrastruktury, terenów zielonych, ale 
przede wszystkim integrowania człon-
ków spółdzielni przez wspólne rozwią-
zywanie problemów związanych z za-
mieszkiwaniem w spółdzielczych zaso-
bach mieszkaniowych.

Istotą spółdzielczości jest współ-
działanie i wspólne poczucie własno-
ści i odpowiedzialności za wszystko, co 
przez dziesięciolecia zostało w ogrom-
nym trudzie stworzone i na trwałe wpi-
sane w pejzaż Przeworska, Kańczugi 
i Dynowa.

Jednocześnie za pośrednictwem 
„Dynowinki” dziękujemy każdej z tych 
osób, które swoją pracą i zaangażowa-
niem przyczyniły się do rozwoju bu-
downictwa spółdzielczego w miastach, 
gdzie znajdują się nasze osiedla. Wie-
lu z nich już odeszło, inni przeszli na 
emerytury lub porozjeżdżali się po ca-
łym kraju, a nawet za granicę. Wobec 
wszystkich nasza wdzięczność pozosta-
je ogromna i niezapomniana.

     
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Przeworsku

Pół wieku Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Przeworsku

Historia  Przeworska,  Kańczugi 
i Dynowa w XX wieku nierozerwalnie 
związana jest ze spółdzielczym budow-
nictwem mieszkaniowym.  

12 września 1962 roku w Przewor-
sku odbyło się Zebranie Organizacyj-
ne, a cztery dni później Walne Zgroma-
dzenie Założycielskie uchwaliło Statut 
Spółdzielni  oraz wybrano Radę Nad-
zorczą  i  Zarząd,  którego Przewodni-
czącym został Stanisław Hajduk, jego 
zastępcą Bolesław Młynarski a sekre-
tarzem Zbigniew Pilek. Pierwszą Radą 
Nadzorczą kierował Józef Kądziołka, 
jego zastępcą był Jan Cwynar a sekre-
tarzem Kazimiera Małek. 

Trzynastego lutego 1963 roku w Są-
dzie Powiatowym w Rzeszowie dokona-
no rejestracji sądowej działalności go-
spodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Przeworsku. 

Pierwsze  budynki mieszkalne  od-
dano kolejno w 1966 roku, był to blok 
mieszkalny przy ulicy Grunwaldzkiej, 
w którym znajdowało się 35 mieszkań, 
a dwa lata później przy ulicy Tysiącle-
cia 7, liczący 65 mieszkań. Był to po-
czątek długiej i pięknej drogi budow-
nictwa mieszkalnego na terenie Prze-
worska i nie tylko, gdyż warto zazna-
czyć,  że SM Przeworsk swoje budyn-
ki mieszkaniowe stopniowo budowała 
również na terenie Kańczugi (osiedla: 
Witosa i Słowackiego) i Dynowa (osie-
dla Grunwaldzka, 1-go Maja oraz blok 
przy ulicy Mickiewicza). 

Lata  70.  Okazały  się  niezwykle 
płodne w  inicjatywy  budowlane.  Jak 
słusznie odnotowano w „Nowinach” (nr 
34 z 1972 r.): „Członkowie Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Przeworsku otrzyma-
ją w bieżącym roku klucze do 90 miesz-
kań...”, a był to dopiero początek. Nale-
ży wymienić tu oddanie 10 budynków 
mieszkalnych przy ulicy Konopnickiej, 
które liczyły 429 mieszkań oraz wybu-
dowanie  pawilonu  handlowo-usługo-
wego. Jego budowa podyktowana była 
również potrzebami lokalowymi samej 
Spółdzielni, która rozwijała się w szyb-

kim  tempie,  o  czym świadczy przede 
wszystkim oddanie w tej dekadzie oko-
ło  21  000 m²  powierzchni  użytkowej 
lokali mieszkalnych  (529 mieszkań), 
2000 m² powierzchni lokali użytkowych 
oraz 3 budynków zakładów pracy w ad-
ministracji zleconej, tj. 145 mieszkań. 

„Pomyślnie przebiega w Przewor-
sku realizacja programu budownictwa 
mieszkaniowego... plan na lata 1976-
1980 został wykonany przed dwoma 
laty...” czytamy w Życiu Przemyskim  
z 1980 roku (nr 4, str.12). 

Kolejne  budynki w  latach  80 wy-
budowano na osiedlach: Sienkiewicza, 
gdzie powstało 14 budynków mieszkal-
nych, osiedle Krasickiego I (4 budynki) 
oraz osiedle „Jagiellonka”, gdzie jak do-
nosiło „Życie Przemyskie” (nr 34 z 1984 
roku): „zamieszka 130 rodzin, tj ponad 
500 osób... na potrzeby handlu, zakła-
dów usługowych poczty, biblioteki i in-
nych placówek przeznaczono  3700m² 
powierzchni użytkowej”.

W początku lat 90. XX wieku (1991-
1992) wybudowano  na  ulicy Krasic-
kiego kolejnych 6 bloków, na czym ze 
względu na ogromne koszty związane 
z oddaniem do eksploatacji oraz kredy-
tami mieszkaniowymi działalność in-
westycyjna podejmowana przez Spół-
dzielnię zamarła.

Ostatnią jak dotąd poważną inwe-
stycję budowlaną SM Przeworsk zre-
alizowała na przełomie lat 1994/1995, 
kiedy to Zakład Budowlano-Remonto-
wy wybudował trzy domy jednorodzin-
ne w zabudowie szeregowej w miejsco-
wości Studzian, której wartość w sta-
nie surowym wyniosła około 126 tysię-
cy złotych. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prze-
worsku zrealizowała ponadto wiele in-
westycji, których znaczna część zwią-
zana była z modernizacją posiadanych 
zasobów, zaliczymy tu m.in.: dociepla-
nie  budynków mieszkalnych, moder-
nizację pawilonu handlowego przy ul. 
Konopnickiej, stały remont dróg i chod-
ników oraz budowę parkingów osiedlo-
wych,  termomodernizację  budynków 

mieszkaniowych, 

renowację dachów, malowanie klatek 
schodowych itp.

Ważną inicjatywą było wybudowa-
nie kotłowni gazowych w Przeworsku 
na  osiedlach Krasickiego,  Jagielloń-
skiej, Grunwaldzka, Sienkiewicza i Mi-
siągiewicza  oraz  dla  potrzeb  osiedlo-
wych w Dynowie przy ul. Grunwaldz-
kiej 25, 1-go Maja 23, Mickiewicza 5 
i dla budynku socjalnego przy ul. Grun-
waldzkiej 29a. Warto tu zaznaczyć, że 
kotłownie na mocy podpisanych umów 
dostarczają również ciepło do mieszkań 
Przeworskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego i trzech wspólnot 
mieszkaniowych. 

W 2008  roku Spółdzielnia  zreali-
zowała projekt „Przebudowa kotłowni 
węglowej na gazową wraz z moderni-
zacją węzłów cieplnych oraz instalacji 
przy ul. Sienkiewicza.” Dokonano tego 
przede wszystkim dzięki dofinansowa-
niu ze środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (60%), pozostała część inwe-
stycji pochodziła  z wkładu własnego. 
Dokonano  likwidacji  przestarzałych 
źródeł ciepła i wybudowano kotłownię 
gazową  z  podgrzewającymi wodę ko-
lektorami słonecznymi.

Warto  kilka  słów poświęcić  orga-
nizacji SM w Przeworsku, która opar-
ta jest na obowiązujących przepisach 
prawa oraz Statucie uchwalonym przez 
Zebranie  Przedstawicieli  Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Przewor-
sku w dniu 30 listopada 2007 roku. Za-
kres działania SM Przeworsk to przede 
wszystkim: gospodarowanie spółdziel-
czymi zasobami mieszkaniowymi, za-
bezpieczenie dostawy z własnych i ob-
cych źródeł energii cieplnej, elektrycz-
nej, wody do lokali spółdzielczych, wy-
konywanie usług na rzecz własnych za-
sobów mieszkaniowych i obcych odbior-
ców przez grupy konserwatorów i pra-
cowników  remontowo-budowlanych, 
prowadzenie  działalności  inwestycyj-
nej zmierzającej do powiększenia mo-
dernizacji  zasobów mieszkaniowych 
i prowadzenie planowanej działalności 
remontowej zasobów mieszkaniowych. 

Dynów, ul. 1-go Maja 5 i Grunwaldzka 25
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Podstawową  działalnością  gospo-
darczą  prowadzoną  przez  SM Prze-
worsk jest eksploatacja zasobów miesz-
kaniowych oraz lokali użytkowych. Na 
koniec 2012 roku Spółdzielnia zrzesza-
ła około 1800 członków i administro-
wała  zasobami mieszkaniowymi  i  lo-
kalowymi-  o  łącznej  powierzchni  bli-
sko 103000 m². W strukturze organi-
zacyjnej SM Przeworsk dla swoich re-
alizacji statutowych wyodrębnia: Dział 
Finansowo-Księgowy, Dział Gospodar-
ki Zasobami Mieszkaniowymi i Zakład 
Budowlano-Remontowy. 

Historia SM Przeworsk  to przede 
wszystkim ludzie, którzy  ją  tworzyli, 
zarządzali i dbali o jej rozwój. Wspo-
mniano  już  o  „ojcach  założycielach”, 
ale należy również przypomnieć tych, 

którzy kierując jej organami przyczy-
nili się do rozwoju budownictwa na te-
renie Przeworska, Kańczugi i Dynowa 
byli to Prezesi poszczególnych Zarzą-
dów: Stanisław Hajduk, Bolesław Pół-
torak, Tadeusz Piątek, Stanisław Gi-
lecki, Kazimierz Jakubowski, Roman 
Bobrek Stanisław Pilek, Ryszard Du-
liban, Mieczysław Piątek, Wiesław Ro-
sół. Obecnie funkcję Prezesa Zarządu 
od  1997  r.  sprawuje Roman Dudek, 
a jego zastępcą jest od 1998 roku Zbi-
gniew Zięzio. Liczba osób, które praco-
wały przez tyle lat funkcjonowania SM 
Przeworsk jest trudna do przedstawie-
nia ze względu na ich dużą ilość, co po-
kazuje jak ważną instytucją na prze-
strzeni ostatnich czterech dekad funk-
cjonowania stała się Spółdzielnia z sie-

dzibą przy ulicy Konopnickiej 15. 
Podsumowując, warto napisać,  że 

Spółdzielnia  od  przeszło  50  lat,  bez 
względu na panujący ustrój państwo-
wy, na zmieniające się rządy i samo-
rządy odnosi wiele sukcesów. Zaliczy-
my  tu  systematyczny  i  stabilny  roz-
wój  tej  instytucji,  sprawne zarządza-
nie  zasobami,  stosowanie  nowocze-
snych  technik  i  urządzeń  oraz  stałe 
prowadzenie prac remontowo-konser-
wacyjnych. 

Co warte podkreślenia działalność 
Spółdzielni  sprawiła,  że  Przeworsk, 
Kańczuga  oraz Dynów  rozwijają  się 
i pięknieją. Lokale Spółdzielni są za-
dbane, czyste, otoczone zielenią, przy-
jazne  środowisku  i  co  najważniejsze 
bezpieczne. 

W  grudniu  2012  roku  ukazało  się 
czwarte wydanie „Leksykonu Podkarpac-
kich Smaków”.  Publikacja wpływa  zna-
cząco na wypromowanie  i popularyzację 
podkarpackiej żywności tradycyjnej, regio-
nalnej i ekologicznej. Jest w nim 400 ha-
seł z produktami tradycyjnymi, 111 pro-
duktów wpisanych na ministerialna listę 
produktów tradycyjnych i 40 nowych re-
ceptur na regionalne potrawy w tym słyn-
ny płyn klarowny o lekko słomkowej bar-
wie - Harcianka z Harty. 

„To nie jest książka, którą można po-
stawić na półce. Tą książkę można wziąć 
do ręki i z tych przepisów skorzystać na 
co dzień” – mówi Marek Kot, z-ca dyrek-
tora Departamentu Rolnictwa  i Gospo-
darki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego.

Nowa edycja „Leksykonu Podkarpac-
kich Smaków” powstała dzięki finansowe-
mu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego  oraz  fun-
duszu  promocji  produktu  regionalnego/
tradycyjnego/ekologicznego – NGO, JST, 
który jest współfinansowany przez Szwaj-

Jolka – poziomo: SAMOSIEW-

KA, KAMILIANKA, pionowo: 

ŁOSIĘ, EILIF, SWING, KAYAH

Logogryf – TAK CZY SIAK, 

LEZIESZ W SAK

Szyfrogram – KONIECZNOŚĆ 

UWALNIA OD MĘKI WYBORU

Krzyżówka mozaikowa – PO-

ŁAJANKA

Pantropa – PIĘKNO TO KRU-

CHE DOBRO, OWIDIUSZ

Krzyżówka przerywnikowa – 
ŚWIĘTY WALENTY

Tak śpiewają „Fasolki” w znanej wszystkim dzieciom piosence… Marzec-
czarodziej w tym roku wyczarował zimę! Wszystkich  (niestety najbardziej 
drogowców) zaskoczyły obfite opady śniegu w połowie marca! Nieprzejezdne 
drogi, chodniki nie do przejścia, zasypane po dachy samochody… Oby to były 
ostatnie podrygi Pani Zimy i oby na – bardzo wczesne w tym roku – Święta 
Wielkanocne zdążyła Pani Wiosna!

Nasi współpracownicy przygotowali – jak zwykle - dla Państwa wiele cie-
kawych zadań. Pan Bogdan Witek poleca Jolkę kle, kle; Jajeczko mo-
zaikowe; Krzyżówkę przerywnikową; Logoszyfr i Wężyk, zaś Pan Le-
szek Grzywacz zaprasza do zmierzenia się z niełatwą, ale bardzo ciekawą 
Krzyżówką Raz, Dwa, Trzy. Mam nadzieję, że w ferworze świątecznych 
przygotowań znajdą Państwo czas na rozwiązywanie;-) 

Święta Wielkanocne kojarzą się z jajkami, przypo-
minam więc kilka przysłów i powiedzeń z jajem w roli 
głównej,  polecam  też wierszyk  „naczelnego”  o  królo-
wej-pisance…

Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus: 
i już pączki na patyku
i już trawka na śnieżniku.
Och, ten marzec – czarodziej!

Chodzi marzec - czarodziej,
Po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus - pokus:
słońce rzuca swe błyskotki,
że aż mruczą bazie -kotki
Och, ten marzec - czarodziej!

Chodzi marzec - czarodziej,
po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus – pokus: 
przez kałuże skaczą kaczki,
żółte kaczki - przedszkolaczki.
Och, ten marzec - czarodziej!

Jaj zwykle nam nie brakuje,
Wszystkich tu nie wyliczę!

Mamy jaja kurze, gęsie, kacze i indycze...

A tych, które zjadamy,
Tych to dopiero mamy…!

Smażone oraz sadzone,
Na miękko, częściej na twardo…

Z chrzanikiem albo  
z musztardą,

W sosie tatarskim,  
w barszczyku,

W kanapce, 
w majoneziku...

Jest jaj różnych bez liku!
 

A puentą taką
Skończę wyliczankę:

Wszystkie z nich 
za królową

Świąteczną mają 
pisankę!

Maciej Jurasiński

KRóLOWA PISANKA

Na świąteczne dni życzymy Państwu spokoju,  

odpoczynku, radości, pięknej pogody, miłych rodzinnych 

spotkań i wielu pyszności na stołach!

WESOŁYCh ŚWIąt!
Renata jurasińska

ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

NOWE ZADANIA

4. Leksykon podkarpackich smaków

Wielkanocna baba parzona
Przepis:  Beskid Dukielski

Składniki: 70 dag mąki, 15 dag masła, 20 dag cukru, 10 dag drożdży, 7 żółtek, 1 szklanka mleka, szczypta soli, 
cukier waniliowy, rodzynki

Wykonanie: Mleko zagotować i zaparzyć nim tyle mąki, by powstała masa gęstości śmietany. Dokładnie roze-
trzeć grudki, dodać drożdże, łyżkę cukru, sól, pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Żółtka z cukrem sta-
rannie utrzeć na pulchną masę, dodać do wyrośniętego rozczynu, wsypać przesianą mąkę i dokładnie wyrobić cia-
sto. Ciasto powinno odchodzić od naczynia. Dodać sklarowane masło, wyrabiać jeszcze 20 minut. Wsypać oprószone 
mąką rodzynki, cukier waniliowy i wszystko wymieszać. Ciasto włożyć do wysmarowanej tłuszczem formy, na 1/3 
jej wysokości, przykryć i pozostawić do wyrośnięcia. Wkładać do dobrze nagrzanego piekarnika, gdy baba dwukrot-
nie zwiększy swoją objętość. Po godzinie wyjąć z piekarnika polukrować.

carię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej (Szwajcarsko – Polski Program Współ-
pracy, Projekt pn.  „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”. Działanie 5 
Fundusze Grantowe). 
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Krzyżówka przerywnikowa

Jolka "Kle kle boćku, kle kle..." 

Litery z pól zaznaczonych kropką, odczytane rzędami, 
utworzą rozwiązanie. 

Bogdan Witek

Poziomo: 
4)   duży, gdy urodzaj.
7)   piesek pokojowy.
11)  niemieckie auto.
12)  Murzynka z powieści 
      “W pustyni i w puszczy”.
13)  pieniądze powierzane
      bankowi. 
Pionowo:
1)   reprezentacja kraju.
2)   używane do bielenia drzew.
3)   broń rycerza podczas
    turnieju.
4)   dawna jednostka ciśnienia 
      (anagram słowa PAZIE).
5)   legowisko zwierzyny.
6)   stawek w ogródku.
7)   dawna skrzynia podróżna.
8)   gatunek antylopy.
9)   broń na muchy, komary.
10)  gra w karty.

Ukośnik mozaikowy

Prawoskośnie
1) wejście  dziarskim, woj-
skowym krokiem.
2) są „domem” żołnierza.
3)  podstawowa  forma  cza-
sownika,  np..  pisać,  żar-
tować.
5) przeciwieństwo zapału.
Lewoskośnie: 
1)  roślina  ozdobna, wyko-
rzystywana  także w  lecz-
nictwie.
2) okrada ludzi w miejscach 
publicznych.
4) mocne  przywiązanie  do 
tradycji
6) pracuje w operze.

•  mędrsze jajko niż kokosz
•  jeszcze tego nie było, by jajko kurę uczyło
•  lepiej mieć jajo bez znoju, niż kurę po ciężkim boju
•  nie stłukłszy nie dowiesz się, czy złe, czy dobre jajo
•  gdyby kwoka nie gdakała, ani by kto wiedział, że jaj-

ko zniosła
•  serce w  bogactwach  jest  szybciej  twarde  niż  jajko  

w gotującej wodzie
•  przyjdzie św. Weronika, zniesie jajko kaczka dzika
•  już pierwszego Franciszka, gdy jajka ma pliszka
•  na święty Wojciech zniesie jajko bociek

Wężyk Litery  odczytane wzdłuż  strzałki 
utworzą rozwiązanie końcowe. 

Bogdan Witek

Poziomo: 
4) czeski grosz.
5)  roślina  ozdobna 
o  drobnych  żółtych 
kwiatach z postrzę-
pionymi płatkami.

6)  puszka  fotograficz-
na  do  wywoływa-
nia klisz.

7)  nadawanie  progra-
mu telewizyjnego.

Pionowo:
1)  usposobienie  czło-

wieka.
2) rzemieślnik zatrud-

niany  przy  kładze-
niu kafelków.

3) wytwarzanie  dóbr, 
towarów.

1 2 3

4

5

6

7

Jajko w przysłowiach Jajko w powiedzeniach
JAJKO KOLUMBA – określenie prostego rozwiązania po-

zornie trudnego zagadnienia (Podobno postawienie jajka na sztorc 
zlecił Kolumbowi żartem kardynał Mendoz na przyjęciu wyda-
nym na cześć żeglarza. Według innej wersji legendy to Kolumb 
był autorem samej zagadki. Na obiedzie, podczas którego inni go-
ście, zazdrośni o sukcesy Kolumba, próbowali zdyskredytować jego 
odkrycia, twierdząc, że przepłynięcie przez ocean to najprostsza 
rzecz na świecie, Kolumb spytał, kto z nich potrafi postawić jaj-
ko w pionie. Kiedy nikomu się nie udało, Kolumb dokonał tego 
nadtłukując lekko skorupkę, na co nikt przed nim nie wpadł.)

OBCHODZIĆ SIĘ Z CZYMŚ (KIMŚ) JAK Z JAJKIEM – 
bardzo o coś  (kogoś) dbać, nawet przesadnie, traktować kogoś 
z nadmierną troskliwością i delikatnością, mieć na uwadze przede 
wszystkim czyjeś dobro, bezpieczeństwo.

PODRZUCIĆ KOMUŚ KUKUŁCZE JAJO – zrzucić na 
kogoś jakiś niemiły obowiązek, obarczyć kogoś odpowiedzialno-
ścią za coś niezwykle trudnego do wykonania; zrobić komuś nie-
chciany, niemiły prezent.

SIEDZIEĆ JAK KURA NA JAJACH – być zniecierpliwio-
nym, wyczekiwać czegoś.

NOSIĆ SIĘ JAK KURA Z JAJKIEM – zbyt długo rozwa-
żać i analizować jakiś drobny problem, zanudzając wszystkich 
dookoła.

KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJKA – niezwykle dochodo-
we przedsięwzięcie.

ZROBIĆ KOGOŚ W JAJO – oszukać, okpić kogoś.

Litery  z  pól  zaznaczonych kropką,  odczytane  rzędami, 
utworzą rozwiązanie. 

                    Bogdan Witek
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rzystwo Przyjació³ Dynowa

Poziomo:
1)   krzyżówka z poziomymi i pionowymi strzałkami w nie-

których kratkach diagramu.
6)   roślina zbożowa wyhodowana w II połowie XX w.
7)  sentymentalny film.
9)   nadmiar HCl w soku żołądkowym.
11)  amerykański samochód osobowy produkowany do 2009r.
12) muzeum nad Newą.
14)  tekst przepisany po naniesieniu poprawek w pierwopi-

sie.
17)  osoba roztargniona.
18)  liczko.
19)  cerkiewna przegroda z trojgiem drzwi.
Pionowo:
2)   portowa budowla ochronna.
3)   największe miasto w RPA.
4)   diagonalna tkanina na spodnie i katany.
5)   samodzielne rozluźnianie mięśni wybranych partii cia-

ła.
8)   dziwaczne przyzwyczajenie.
10)  oficer administracyjno-gospodarczy.
11)  okradanie strychów.
13)  rosyjski  4-kołowy, resorowany pojazd podróżny z XIXw.
15) pot.: kara śmierci przez powieszenie.
16) autor powieści, nowel.

Logoszyfrogram Litery szyfrogramu należy przenieść do prawego diagramu i wolne pola uzupełnić 
tak, aby powstały dłuższe słowa, których określenia podano w kolejności przypadko-
wej. Dopisane litery, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe. 

Bogdan Witek 

RAZ, DWA, TRZY W pola z kropką wpisuje się dwie litery, w pozostałe – jedną lub trzy. Z liter 
w polach z gwiazdą należy ułożyć jednowyrazowe rozwiązanie. 

Leszek Grzywacz

Diagram (szyfrogram):
Poziomo:
1)   mocny alkohol
6)   część karabinu opierana na ramieniu.
11)  cienki makaron.
16)  obraz w cerkwi. 

Diagram (logogryf):
Poziomo (kolejność określeń przypadkowa):
- nauka o roślinach
- duży pojemnik obsadzony roślinami ozdobnymi 
- kofeina, morfina lub nikotyna
- potocznie samochód do przewozu pasażerów
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