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ie ma co stêkaæ, chowaæ g³owy w piasek i udawaæ,
straszne zaaferowanie tysi¹cem spraw codziennych.
Nieuchronnie nadchodzi czas kiedy trzeba rozmówiæ siê z w³asnym sumieniem i o wyniku debaty powiadomiæ
wy¿sz¹ instancjê.
Z wielu Ÿróde³, w tym sama od siebie wiem, ¿e najczêœciej
jest to rozmowa poœpieszna, nieszczera, powierzchowna a wnioski nieobiektywne i przykrojone do w³asnej filozofii ¿ycia.
A mo¿e by siê tak raz zebraæ na odwagê i na pocz¹tek
zrobiæ solidny rachunek sumienia, tak na swój u¿ytek!
I znowu sama od siebie wiem, ¿e taka szczeroœæ na w³asny
temat wcale nie musi byæ przyjemna. Czasem cz³owiekowi
wstyd i sam by siê chêtnie w gêbê wyr¿n¹³ za ca³e z³o, jakie
sprawi³. Niekoniecznie wielkie z³o, ma³e te¿ mo¿e boleæ!
Bo czy to trzeba a¿ zbiæ drugiego cz³owieka, ¿eby odpowiadaæ z pi¹tego paragrafu?

Zbli¿a siê kolejna edycja „Dni
Pogórza Dynowskiego”. Towarzystwo Przyjació³ Dynowa, podobnie jak w poprzednich latach, pragnie zaznaczyæ w tych
obchodach swoj¹ obecnoœæ.
Za spraw¹ Pani Magdaleny
Miklasz oraz prowadzonej przez
ni¹ grupy „De-Novo” przygotowywane jest widowisko pt. „Dynowski skrzypek na dachu” po³¹czone z warsztatami teatralnymi. Przedstawieniu bêdzie towarzyszyæ wystawa pt. „Ludnoœæ ¿ydowska na terenie
dawnego Dynowa”.
Od marcowego numeru „Dynowinki” prezentowaæ
zamierzam dawne pocztówki i zdjêcia Dynowa oraz s¹siednich miejscowoœci.
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Czy trzeba fa³szywie oskar¿yæ, ¿eby naruszyæ ósmy paragraf?
Albo czy wystarczy „odbêbniæ” niedzieln¹ mszê, ¿eby trzeci paragraf zgrabnie omin¹æ?
Chyba jest wiele odcieni szaroœci i ka¿dy sam mo¿e zbadaæ ile nosi w sobie mroku, ile œwiat³a, ile dobrej woli, ile
mi³oœci do œwiata (w tym do ludzi - tych z Dynowa, z s¹siedniego mieszkania).
A gdyby Pañstwu zabrak³o motywacji do przedœwi¹tecznej walki z w³asnymi demonami, polecam najpierw wys³uchanie oratorium poœwiêconego Janowi Paw³owi II „TU ES
PETRUS – TY JESTEŒ SKA£A”.
Od tej muzyki, od tej poezji, od tego przes³ania ka¿dy
robi siê lepszy!
Weso³ych Œwi¹t ¿yczy kwietniowy redaktor
Ewa Czy¿owska

Drodzy Czytelnicy!
W zwi¹zku
ze zbli¿aj¹cymi siê
Œwiêtami Wielkanocnymi,
sk³adam
najserdeczniejsze ¿yczenia,
aby te piêkne Œwiêta natchnê³y
Was optymizmem
i pozwoli³y uwierzyæ
w lepsze jutro.

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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yœl za³o¿enia spó³dzielni zrowój bran¿y odzie¿owej. Przyjêto wówczas program rekonstrukcji spó³dzieldzi³a siê wœród grona dzia³ani oraz specjalizacji w zakresie produkczy spo³ecznych i kilkunastu
rzemieœlników w katach 1949-1950.
cji odzie¿y roboczej, znacznie zwiêkszono zatrudnienie. Rozpoczêto realizacje
Pierwsze zebranie za³o¿ycieli odby³o siê 27 lutego 1951 roku. Wœród cz³onzamierzeñ inwestycyjnych, które uwieñczone zosta³y w 1976 roku oddaniem
ków za³o¿ycieli by³o 17 szewców, 3 krawza³odze nowego zak³adu spó³dzielczeców i 3 dzia³aczy spo³ecznych, st¹d te¿
spó³dzielnia przyjê³a nazwê Jana Kigo. Wprowadzono nowoczesn¹ organizacjê produkcji oraz radykalnie popraliñskiego, na czeœæ bohaterskiego szewca
warszawskiej insurekcji.
wiono jakoœæ wyrobów.
Pierwszym prezesem zarz¹du zosta³ znany dzia³acz
ludowy z Ulanicy – Stanis³aw
Marsza³ek (1951-1953).
W maju 1951 roku Centrala Spó³dzielni Inwalidów
w Warszawie wyda³a zaœwiadczenie o celowoœci za³o¿enia spó³dzielni, a ju¿ 7
lipca 1951 roku S¹d Powiatowy w Sanoku dokona³ rejestracji nowej spó³dzielni.
W latach 1952-1957, dla
poszukuj¹cych zatrudnienia
spó³dzielnia tworzy³a nowe
stanowiska pracy w istniej¹cych zak³adach oraz organizowa³a nowe rodzaje dzia³alnoœci, zatrudniaj¹c od 47
do 60 pracowników.
Oprócz warsztatów
szewskich w Dynowie, Nozdrzcu, Siedliskach, JaworObecna siedziba Spó³dzielni
niku Polskim i warsztatu
krawieckiego w Dynowie,
W rok póŸniej, po gruntownym respó³dzielnia prowadzi³a tak¿e masarmoncie, na bazie obiektu po Gromadzniê, piekarniê, wytwórniê wafli, sieæ
kiej Radzie Narodowej w Bachórzu,
handlow¹ z³o¿on¹ z kliku sklepów i
zorganizowany zosta³ filialny zak³ad
kiosków spo¿ywczych zlokalizowanych
odzie¿owy zatrudniaj¹cy 60 osób.
w Dynowie i okolicznych wioskach oraz
jeden bar gastronomiczny „Kaprys”.
Prezesem zarz¹du by³ wtedy znany
dzia³acz spo³eczny dynowszczyzny JóPrezesami zarz¹du w tym czasie byli:
zef Kêdzierski (1962-1982).
Antoni Domin (1954), Zygmunt Wanicki
W latach osiemdziesi¹tych spó³(1954-1955) i Józef Fil (1955-1962).
dzielnia systematycznie poszerza³a proNa pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych
dukcje odzie¿y roboczej, wesz³a na rynszybko rozwija³a siê produkcja bran¿y
ki zagraniczne do by³ej NRD, rozwinêodzie¿owej, przy stopniowej likwidacji i
³a dzia³alnoœæ us³ug krawieckich. W
przekazywaniu innym pionom pozosta1987 roku wybudowany zosta³ w Ba³ych rodzajów dzia³alnoœci gospodarczej.
chórzu pawilon magazynowy, zwiêkszoW roku 1962 zorganizowana zostano wówczas zatrudnienie i po³o¿ono
³a dzia³alnoœæ produkcji odzie¿owej w
du¿y nacisk na sprawy rehabilitacji
systemie cha³upniczym, co przyczyni³o
siê do aktywizacji œrodowisk drobno rolzawodowej i spo³ecznej zatrudnionych
osób niepe³nosprawnych zapewniaj¹c
niczych okolicznych wiosek. Pocz¹tkoim podstawowa i specjalistyczna opiewo by³o to kilkunastu cha³upników a
kê medyczn¹ we w³asnej przychodni
pod koniec lat 80-tych ponad 180 osób.
rehabilitacyjnej. Dwa lata póŸniej, tj.
W tym czasie za³oga pracowa³a w
w 1989 roku oddano do u¿ytku budybardzo trudnych warunkach lokalowych,
nek mieszkalny z aptek¹, w którym
z prymitywnym zapleczem sanitarnym
w³asne mieszkania otrzyma³o 11 roi socjalnym – nawet w drewnianych
dzin niepe³nosprawnych pracowników.
barakach po zak³adzie chemicznym
Najwiêksze zatrudnienie, tj. 570 osób
przemys³u terenowego.
osi¹gnê³a spó³dzielnia w 1985 roku, a
Punktem zwrotnym w historii spó³trzy lata póŸniej zajê³a w skali ogólnodzielni by³o przyst¹pienie w 1966 roku
krajowego zrzeszenia producentów odziedo zrzeszenia producentów odzie¿y ro¿y roboczej jedno z czo³owych miejsc pod
boczej i s³u¿bowej oraz intensywny roz-
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wzglêdem potencja³u wytwórczego.
Do roku 1990 na terenie spó³dzielni dzia³a³o Towarzystwo Przyjació³
Dzieci, Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ko³o Sportowo-Turystyczne
„Start”, ko³o Polskiego Zwi¹zku Filatelistów i Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego z klubem muchowym, którego
cz³onek, Franciszek Szajnik zdoby³
tytu³ Mistrza Œwiata w wêdkarstwie
muchowym.
Pami¹tk¹ tamtych czasów i dobrej dzia³alnoœci
spo³ecznej i sportowo-turystycznej s¹ zdobyte trofea i
dyplomy.
Pracownicy spó³dzielni
anga¿owali siê tak¿e w popieranie czynów spo³ecznych
w œrodowisku, m.in. œwiadczyli dobrowolne datki na
rzecz komitetu budowy
Domu Spokojnej Staroœci, na czele którego sta³ ksi¹dz Józef O¿óg
– proboszcz dynowskiej parafii.
W roku jubileuszu 35-lecia
powstania nadany zosta³ spó³dzielni sztandar w dowód uznania jej wysi³ków w rozwój spo³eczno gospodarczy i rehabilitacjê inwalidów.
W uznaniu szczególnych zas³ug w dzia³alnoœci patronackiej
na rzecz szkó³ Minister Oœwiaty
i Wychowania nada³ spó³dzielni
w 1986 roku odznakê honorow¹
„Za zas³ugi dla oœwiaty”.
Od 1990 roku, wraz z upadkiem realnego socjalizmu i wprowadzeniem gospodarki wolnorynkowej, spó³dzielczoœæ
inwalidzka straci³a prawo wy³¹cznoœci
na produkowanie odzie¿y roboczej i prze¿ywa³a powa¿ny kryzys gospodarczy.
Wiele spó³dzielni nie potrafi³o dostosowaæ organizacji, zarz¹dzania i
konkurencyjnoœci do nowych warunków
i upad³o b¹dŸ uleg³o likwidacji. W naszym regionie zniknê³y: SI „Jasio³ka”
w Jaœle, „Zgoda” w Przeworsku, „Wolnoœæ” w Brzozowie, „Spólnota” w Rzeszowie, „Praca” w Przemyœlu.
W tym okresie spad³o zatrudnienie,
g³ównie w dzia³alnoœci nak³adczej, zlikwidowany zosta³ zak³ad odzie¿owy w Bachórzu a do obiektu przeniesiono centraln¹
krojowniê przez co poprawiono warunki
pracy zatrudnionym pracownikom.
Spó³dzielnia intensywnie poszukiwa³a nowych rynków zbytu, w tym tak¿e rynków zagranicznych. Dziêki penetracji rynków Republiki Federalnej
Niemiec, Danii, Holandii i Szwecji uda³o siê przetrwaæ najciê¿szy okres i co
najwa¿niejsze utrzymaæ zatrudnienie
na doœæ dobrym poziomie.
Od roku 1992 spó³dzielnia jest zak³adem pracy chronionej.
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Przy pomocy œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych praktycznie w ca³oœci
wymieniony zosta³ park maszynowy
pod potrzeby rozwoju produkcji eksportowej. Tym samym spó³dzielnia sta³a
siê nowoczesn¹ wytwórni¹ odzie¿y roboczej. Dobra jakoœæ produkcji w tym

Po podpisaniu kontraktu handlowego w Danii. Z prawej
Leif Ginnerup - szef firmy duñskiej w Aalborg. - VIII.1995
okresie, konkurencyjne ceny, dobre a
czasem nawet przyjacielskie stosunki
z partnerami zagranicznymi, wygrywanie przetargów krajowych na dostawy
odzie¿y roboczej pozwoli³y utrzymaæ
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zatrudnienie osób niepe³nosprawnych i
gwarantowaæ rozwój spó³dzielni.
W tym te¿ czasie uporz¹dkowana
zosta³a gospodarka wodno-œciekowa,
zmodernizowano kot³owniê z przejœciem na opalanie gazowe. Odnowiono
tak¿e elewacjê zewnêtrzn¹ budynku
oraz wewnêtrzn¹ estetykê pomieszczeñ
sanitarno-socjalnych.
Szacujemy, ¿e w okresie 55 lat od
chwili powstania pracowa³o w spó³dzielni ok. 2000 osób, w tym wiele rodzin
pokoleniowych.
W 55-cio letniej historii mo¿na wyodrêbniæ zasadniczo dwa okresy: 39-letni okres dzia³alnoœci w gospodarce nakazowo-rozdzielczej realnego socjalizmu
oraz 16-letni okres dzia³alnoœci w kapitalistycznej gospodarce wolnorynkowej,
nacechowany walk¹ o przetrwanie firmy.
Od dnia za³o¿enia do dzisiaj spó³dzielnia jest zak³adem pracy zatrudniaj¹cym osoby niepe³nosprawne z Dynowa i okolic.
Ekonomicznym celem zak³adu jest
wypracowanie zysku z prowadzonej
dzia³alnoœci, ale celem nadrzêdnym jest

ocztówka zwana równie¿ wczeœniej kart¹ pocztow¹,
to wspania³y dokument minionych i odleg³ych czasów. Nie wiadomo kiedy zosta³a wydana pierwsza
pocztówka przedstawiaj¹ca Dynów i jego okolice. By³o to na
pewno na pocz¹tku XX wieku.
Pocztówki, które pragnê zaprezentowaæ na ³amamch „Dynowinki” pochodz¹ z tamtych odleg³ych lat i przedstawiaj¹
czas, który bezpowrotnie przemin¹³.
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Pielêgniarki w firmowych fartuchach
zapewnienie pracy i rehabilitacji osobom niepe³nosprawnym.
I ten cel spó³dzielnia z powodzeniem realizuje ju¿ od 55 lat, za nic
maj¹c ekonomiczne, polityczne i wszelkie inne zawieruchy.
Janusz Rojek
(Prezes Zarz¹du 1982-2004)

O ile bêdzie to mo¿liwe, bêdê je zamieszcza³ w zestawieniu ze zdjêciami wykonanymi obecnie, które przedstawiaj¹ te same fragmenty miasta.
¯aden, nawet najbardziej dok³adny opis, nie da siê porównaæ z ogl¹danymi „na w³asne oczy” ulicami, obiektami,
czy fragmentami miasta sprzed 70-80 lat.
Pocztówki i zdjêcia, które prezentujê udostêpni³ mi Pan
Grzegorz Szajnik.
Andrzej Stankiewicz
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Koniecznoœæ przygotowania opracowania „Harta, jak¹ znam”
wydawa³a mi siê oczywista, choæby z tego wzglêdu, ¿e wiele
wiosek Pogórza Dynowskiego posiada podobne ju¿ od dawna.
Nie uzurpujê sobie prawa do stwierdzenia, ¿e jest ono
pe³ne i wszechstronne. Stara³em siê w trakcie przygotowania
materia³ów ustrzec nieœcis³oœci, choæ niektóre kwestie œwia-
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domie potraktowa³em subiektywnie.
Wyra¿am nadziejê, ¿e przedstawione w tym wydaniu informacje, chocia¿ w czêœci uzupe³ni¹ wiedzê o historii, zabytkach oraz wydarzeniach, które mia³y miejsce w Harcie.
Niniejsze opracowanie, wraz ze zdjêciami, zamieœci³em na
stronie internetowej: www.aleksander.stochmal.prv.pl

Czarowny urok rozlany tu hojnie,
Prostot¹ dziwi i powabem nêci
A wiejska cisza panuj¹c spokojnie
Obudza czyste uczucia i chêci.
/Maksymilian Zdulski/

Koœció³ pod wezwaniem
œw. Miko³aja Bpa.
Pierwotny koœció³ parafialny w Harcie ufundowany zosta³ przez Ma³gorzatê z Kmitów Moœcicow¹ w 1460 r. by³
koœcio³em drewnianym, podobnie jak i kolejny wzniesiony
w 1 6 4 6 r. Obydwa te koœcio³y sp³onê³y w wyniku wojen.
Obecnie istniej¹cy w Harcie koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Miko³aja Bpa. wybudowany zosta³ w latach
1779-1804 w stylu romañsko – renesansowym. Fundatorem by³ Ignacy Skrzyñski. Koœció³ jest jednonawowy, na
œcianach s¹ p³askie filary wieñczone kapitelami. W prezbiterium jest sklepienie w kszta³cie kopu³y. Ma 12 wielkich

Kolejnym zabytkiem jest dzwonnica, któr¹ wybudowano
1886 r. na planie kwadratu o boku 5 m i wysokoœci 11 m.
Posiada ona 2 dzwony. Mniejszy, o masie 150 kg, to dzwon
gotycki, bardzo cenny, poniewa¿ pochodzi prawdopodobnie z
koñca XV lub pocz¹tku XVI wieku. Drugi jest wiêkszy, wa¿y
280 kg i pochodzi z 1635 r. Dzwonnica by³a odnawiana ostatnio w 2004 r. na uroczystoœæ jubileuszu 200-lecia koœcio³a
parafialnego.
Plebania, która tak¿e jest zabytkiem, zosta³a wybudowana w roku 1863 w miejsce starej i drewnianej z funduszy Ks. proboszcza Konstantego Bêdaszewskiego. To
budynek parterowy na niskich kamiennych fundamentach

w kszta³cie litery „L”. Plebania wielokrotnie by³a modernizowana i remontowana. W sk³ad zespo³u koœcio³a wchodzi
te¿ wikarówka, której budynek zosta³a wybudowany na prze³omie XVIII i XIX wieku.
okien: 2 w prezbiterium i 10 w nawie g³ównej. Przy g³ównym wejœciu znajduje siê murowany chór wsparty na filarach. Koœció³ posiada ogrodzenie z czterema kapliczkami,
które zosta³y wybudowane w 1889 r.
Wa¿nymi datami w historii koœcio³a by³o:
1889 r. – przed³u¿enie koœcio³a o 9 m
1914 r. – wykonanie polichromii przez Franciszka Daniszewskiego z Krosna
1960 r. – odnowienie polichromii
1969 r. – po¿ar o³tarza g³ównego i zniszczenie organów
1970 r. – odnowienie wnêtrza koœcio³a i remont organów
1992 r. – dobudowanie nowej zakrystii
1993 r. – wpisanie koœcio³a do rejestru zabytków
2003 r. – odnowienie polichromii
2004 r. – odnowienie elewacji koœcio³a i konserwacja bocznych o³tarzy i ambony.

Parafia Harta
W aktach Kancelarii Biskupiej w Przemyœlu znajduje
siê informacja, ¿e parafia Harta powsta³a w 1460 r. Wed³ug
najstarszych istniej¹cych teraz zapisów pochodz¹cych z 1772
r. pierwsze dwa koœcio³y by³y drewniane. W latach 1867–
1870 wikariuszem by³ Ks. Bronis³aw Markiewicz, który
zosta³ wyniesiony na o³tarze 19 czerwca 2005 r. w czasie
Krajowego Kongresu Eucharystycznego.
Harta s³ynie z wielu powo³añ do stanu duchowego i zakonnego. Ksiê¿a Walenty Litwin, Kazimierz Litwin, Ignacy Potoczny po zas³u¿onej pracy dla chwa³y Koœcio³a spoczywaj¹ na cmentarzu parafialnym. W ostatnim okresie
kap³anami z Harty zostali: W³adys³aw Drewniak, Adam
Drewniak, Mieczys³aw Lignowski, Stanis³aw Œliwa,
Adam Hus, Wojciech Wojtas, Bogus³aw Koœmider, Grzegorz Staszczak, Maciej Gierula i Rafa³ Œliwa.
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Harta mia³a równie¿ szczêœcie do proboszczów w ostatnim stuleciu:
Ks. Andrzej Trzyna by³ proboszczem w latach 1907-1942.
To wielce zas³u¿ony kap³an dla
parafii zarówno na polu religijnym jak i oœwiatowym oraz spo³eczno – gospodarczym. Dba³ o
wszystkie wymiary ¿ycia parafialnego. By³ szanowany i posiada³ du¿y autorytet wœród parafian. Podczas napadu rabunkowego zosta³ zamordowany na plebani 02.12.1942 r.
Ks. Kazimierz Kotula by³ proboszczem w latach 19431952. Jako kapelan Sebastiana
Pelczara – biskupa Przemyœla,
napisa³ o nim bibliografiê. By³
pos³em wybranym do I Sejmu
Polski z ramienia Chrzeœcijañskiej Demokracji. W czasie swej
kadencji poselskiej spe³nia³ rolê
nauczyciela jêzyka polskiego i historii dla Nuncjusza Apostolskiego Achillesa Rattiego, który zosta³ wybrany papie¿em Piusem XI.
Ks. Józef Paœciak by³ proboszczem w latach 1952-1983.
Pe³ni¹c sw¹ misjê kap³añsk¹ zawsze potrafi³ zjednywaæ sobie parafian w tak trudnym okresie powojennym, gdzie jak w ka¿dej
¿ywej, barwnej spo³ecznoœci œciera³y siê radykalne nurty i idee.
W 1960 r. doprowadzi³ do odnowienia polichromii w koœciele a
w 1970 r. odnowi³ wnêtrze koœcio³a i przeprowadzi³ remont organów po po¿arze.
Ks. Stanis³aw Ryœ by³ proboszczem w latach 1984-1995.
Oprócz wykonywania codziennych
obowi¹zków kap³añskich w parafii rozpocz¹³ i ukoñczy³ budowê koœcio³a pod wezwaniem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Harcie
Górnej, dobudowa³ w 1992 r.
now¹ zakrystiê oraz rozpocz¹³
remont plebanii. Mimo krótkiego okresu pobytu w parafii zyska³ sobie ogromn¹ ¿yczliwoœæ,
wdziêcznoœæ i szacunek wœród parafian.
Obecnie proboszczem od 1995 r. jest Ks. Tadeusz Ozga.
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Koœció³ pod wezwaniem
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
W Harcie Górnej wybudowano drugi koœció³ parafialny
pod wezwaniem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Historiê tego koœcio³a rozpoczê³o zebranie mieszkañców Harty Górnej w dniu
10.02.1984 r., na którym wybrano spo³eczny komitet budo-

wy koœcio³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Tadeusz Ryœ kierownik budowy, Wies³aw Twardak kierownik budowy, Jan
Wojtas skarbnik oraz cz³onkowie Marian Pa³ys, Józef
Wojtas, W³adys³aw Sierant, Andrzej Domin, Zygmunt
Pêpek, Józef Banaœ, Stanis³aw Koœmider, Wojciech Ryœ,
Eugeniusz Wielgos, Stanis³aw Wyskiel, Tadeusz Smyczyñski, Jan Banaœ.
Teren pod koœció³ ofiarowali: Ryœ Tadeusz, Koœmider
Andrzej, Drewniak Helena, Ryœ Wojciech. Projektantem
koœcio³a by³ architekt W³adys³aw Jagie³³o.
Wa¿niejsze wydarzenia z historii koœcio³a:
- poœwiêcenie placu pod koœció³ przez Ks. Kazimierza Be³cha w 01.09.1984 r.
- I msza œw. odprawiona w podpiwniczeniu przez Ks. Stanis³awa Rysia w 25.11.1984 r.
- poœwiêcenie kamienia wêgielnego przez Ks. Abpa. Ignacego Tokarczuka w 04.08.1985 r.
- poœwiêcenie dzwonu (fundator Wojciech Wojtas) przez
Ks. Bpa. Stefana Moskwê w 1986 r.
- poœwiêcenie koœcio³a pod wezwaniem Matki Bo¿ej Ró¿añcowej przez Ks. Abpa. Ignacego Tokarczuka w
11.11.1987 r.
- ofiarowanie figur Matki Boskiej Fatimskiej przez Andrzeja i Salomelê Domin w 1987 r.
(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)

Kaplice, kapliczki
i krzy¿e
Na terenie Harty znajduj¹
siê liczne kaplice, krzy¿e i
ma³e kapliczki przydro¿ne, bêd¹ce wyrazem g³êbokiej wiary, wdziêcznoœci i oddawania
czci Bogu i Œwiêtym Pañskim.
Kapliczki
reprezentuj¹
wszystkie mo¿liwe formy i odmiany tego typu zabytków ludowych.
Na uwagê zas³uguj¹ kaplice:
- kaplica cmentarna wybudowana w stylu neogotyckim w II po³owie XIX wieku (pocz¹tkowo by³ to grobowiec rodziny Skrzyñskich),
- kaplica w Harcie Górnej z
pocz¹tku XX wieku wybudowana jako wotum dziêkczynne,
- kaplica w przysió³ku Lipnik wybudowana na prze³omie XIX i XX wieku,

Materia³y i informacje do przygotowania powy¿szego opracowania przekaza³y mi nastêpuj¹ce osoby : Ks. Proboszcz parafii
Harta – Tadeusz Ozga, Ks. Wojciech Wojtas, Ks. Maciej Gierula, Pan Sekretarz Gminy Dynów - Zygmunt Prokop, Pan
Jacek Sowa – pracownik Urzêdu Gminy Dynów, Pani Agata Pyra – pracownik Urzêdu Gminy Dynów, Pani Dyrektor
LO w Dynowie – Maria Radoñ, Pan Dyrektor Zespo³u Szkó³
nr 2 w Harcie – Krzysztof Kêdzierski, Pan Dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 2 w Harcie – Bogdan Sieñko, Pan Prezes
OSP w Harcie – Artur Szczutek, Pani Stanis³awa Chruszcz,
Pani Lidia Wojtas, Pan Feliks Nowak, Pan Tadeusz Ryœ,
Pan Jan Wojtas, Pan Andrzej Sowa, Pan Antoni Drewniak,
Pan Andrzej Gudyka, Pan Stanis³aw Tereszak, Pan Józef
Pêkala, Pan Marek Duch, Pan Antoni Nosek, Pan Wac³aw
Toczek.
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- kapliczka obok domu nr
30 z prze³omu XIX i XX
wieku,
- kapliczka obok domu nr
37 z XIX wieku,
- kapliczka obok domu nr
138 z 1888 r.
- kapliczka s³upowa obok
domu nr 160 z 1867 r.
- kapliczka obok domu nr
178 z II po³. XIX wieku,
- kapliczka obok domu nr
188 z prze³omu XIX i XX
wieku,
- kapliczka obok domu nr
191 z prze³omu XIX i XX
wieku.
Przed wojn¹ niedaleko
koœcio³a sta³ potê¿ny kamienny krzy¿ o 5 m wysokoœci z napisem „Od powietrza, g³odu, ognia i wojny
– zachowaj nas Panie”,
który by³ prawdopodobnie
pami¹tk¹ tragicznych wydarzeñ zwi¹zanych z licznymi
epidemiami jakie panowa³y
w Harcie.
Aleksander Stochmal
CDN

Parafia Rzymsko-Katolicka – Harta 432
tel. (0-16) 65-21-765
Wikarówka – Harta 431 tel. (0-16) 65-23-267
So³tys Wsi Harta – Adam Dziura
tel. (0-16) 65-23-307
Zespó³ Szkó³ nr 2 – Harta
tel. (0-16) 65-21-766
Szko³a Podstawowa nr 2 – Harta
tel. (0-16) 65-21-764
Wiejski Oœrodek Zdrowia – Harta
tel. (0-16) 65-21-458
Filia Biblioteki Gminnej – Harta
tel. (0-16) 65–21-770
Urz¹d Pocztowy – Harta
tel. (0-16) 65-21-782
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Ludzie maj¹ swoje ¿yciorysy, tajemnice i domy te¿...
W Dynowie, na Zabramie stoi dom,
który m³odszym dynowianom (i nie tylko im) kojarzy siê jednoznacznie z rodzin¹ dentysty - lekarza B³otnickiego,
natomiast starsi mieszkañcy miasta
interesuj¹cy siê histori¹ swojej „Ma³ej
Ojczyzny” kojarz¹ tê willê z rodzin¹
Æwikliñskich.
Józef i Antonina Na³êcz-Æwikliñscy przybyli do Dynowa w 1927 roku z
Jaros³awia, gdzie przeprowadzili siê
kilka lat wczeœniej z Czortkowa, rodzinnego miasta Józefa. To oni wybudowali ten drewniany dom, kiedyœ dobrze
widziany z ulicy, dziœ skryty za gêstym
szpalerem dorodnych œwierków. Tym
bardziej tajemniczy i interesuj¹cy...
Spróbujmy w³¹czyæ „wsteczne” ko³o
historii... W³aœnie po schodach z trudem schodzi na zalany s³oñcem trawnik starsza pani, Serafina z domu Lu-

Dom pañstwa Æwikliñskich
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bicz-Zalewska. Tu¿ za ni¹ biegnie „¿ywe
srebro” siedmioletnia Danusia. Urodzi³a siê w Czortkowie w 1922 roku, ale
od 1927 roku z rodzicami, siostr¹
Wand¹ i babci¹ mieszka w Dynowie.
Jej ojciec, powa¿ny jegomoœæ, od m³odych lat aktywny dzia³acz „Soko³a” jest
inspektorem kontroli skarbowej powiatu brzozowskiego a w Dynowie pe³ni
funkcjê kierownika. Nie ma go w domu,
bo obowi¹zków s³u¿bowych ma wiele,
za to mama Danusi (córka p. Serafiny)
jest zawsze ze swoimi pociechami, a
wolne chwile wype³nia piêkn¹ gr¹ na
cytrze. Starsza siostra Wanda (przysz³a
asystentka na wydziale pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) uczy siê pilnie, du¿o czyta i prowadzi d³ugie dyskusje pedagogiczne z
rodzicami, wszak obydwoje rodzice s¹
absolwentami seminariów nauczycielskich i wspieraj¹ plany przysz³ej reformatorki oœwiaty. Danusia ma inne za-
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interesowania. W³aœnie zak³ada babci
Serafinie opatrunek i zleca wypicie
bardzo gorzkiej mikstury. Babcia krzywi siê, ale wypija, bo przysz³a pani
doktor jest bardzo wymagaj¹ca i trzeba jej s³uchaæ. Do szko³y podstawowej
Danusia uczêszcza w Dynowie. W 1935
roku wyje¿d¿a do dalekiego Poznania,
gdzie pracuje Jej siostra Wanda. Tu w
miejscowym prywatnym gimnazjum
Aleksandry S³onimskiej, im. Serca Jezusowego koñczy cztery klasy i sk³ada
ma³¹ maturê. Wakacje 1939 roku,
przed³u¿one oficjalnie przez ówczesne
w³adze oœwiatowe o dwa tygodnie, dla
wielu uczniów trwa³y do koñca wojny.
Ale nie dla Danuty...Panienka Danuta,
podobnie jak Jej mama, od dawna ¿ywo
interesuj¹c siê ¿yciem miasteczka, bierze udzia³ w ró¿nych akcjach charytatywnych, dzia³a w miejscowym stowarzyszeniu katolickim, Akcji Katolickiej.
Tak np. p. Antonina Æwikliñska organizuje na prêdce komitet pomocy dla
uchodŸców przed posuwaj¹cym siê frontem armii niemieckiej we wrzeœniu
1939 roku. W szkole i domach prywatnych udziela uchodŸcom noclegów i posi³ków. Organizuje dla nich w szkole
prowizoryczny szpitalik, w którym
udziela pomocy rannym ¿o³nierzom cofaj¹cego siê frontu. Obowi¹zek pielêgniarek pe³ni¹ cz³onkinie Akcji Katolickej. Potem, na dzieñ Wszystkich
Œwiêtych w 1939 roku i w nastêpne lata
okupacji niemieckiej mama Æwikliñska
z córk¹ Danut¹ ubieraj¹ groby polskich
¿o³nierzy, którzy zostali pochowani na
cmentarzu w Dynowie. Zawsze gotowa
do pomocy potrzebuj¹cym, podtrzymuje wiarê i patriotyzm. Antonina Æwikliñska jest ¿ywym przyk³adem
(ci¹g dalszy na str. 10)
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Matki Polki. Okupacja niemiecka to
cios w marzenia i plany ¿yciowe nie
tylko m³odych. Bliskoœæ granicy niemiecko-rosyjskiej na Sanie a¿ nadto
wyraŸnie wskazywa³a na dwustronne
zagro¿enie. Od pierwszych dni okupacji narasta t³umiony na razie opór przeciwko agresorom. W 1940 roku nie ma
on jeszcze form zorganizowanych, ale
widaæ, ¿e duch w narodzie nie zgin¹³.
Nawet tak drobne gesty jak sk³adanie
wi¹zanek kwiatów na grobach poleg³ych
we Wrzeœniu lub na mogi³ach innych
bohaterów, œwiadcz¹ o woli stawiania
skuteczniejszego oporu i niepogodzeniu
siê z utrat¹ wolnoœci ukochanej Ojczyzny. Pod koniec listopada 1940 roku
obydwoje, Æwikliñscy i ich córka Danuta w³¹czaj¹ siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ i zostaj¹ zaprzysiê¿eni jako
cz³onkowie Zwi¹zku walki Zbrojnej
(ZWZ), który na terenie Dynowszczyzny
tworzy³ „Krogulec” - Micha³ Baræ przyby³y z Rzeszowa i czasowo mieszkaj¹cy w £ubnie. Gdyby dom Æwikliñskich
móg³ mówiæ... Wiele dramatycznych
zdarzeñ sta³oby siê znanymi... Domy
te¿ s³u¿y³y konspiracji a ten Dom Æwikliñskich czêsciej ni¿ inne... Oto pod
os³on¹ nocy przybyli doñ dwaj oficerowie.Zostan¹ tu krótko, bo s¹ w drodze
na Wêgry, a stamt¹d chc¹ siê przedostaæ do polskiej armii... W inn¹ noc z
goœcinnoœci gospodarzy korzystaj¹ uciekinierzy z niemieckiego wiêzienia, w
kolejn¹ ... opatruje siê tu rannych...
W tym domu w czasie okupacji niemieckiej by³o tajne nauczanie uczniów
(przez Danutê) w zakresie szko³y œredniej, szkolenie sanitariuszek, przygotowanie opatrunków sanitarnych na wypadek powstania, kilka egzaminów
pojedynczych i grupowych z ma³ej i du¿ej matury przeprowadzanych przez
tajn¹ Pañstwow¹ Komisjê Edukacyjn¹
„KuŸnica”, teoretyczny grupowy egza-

Tonika, Koza, Seret
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min tajnego kursu Szko³y Podchor¹¿ych
Rezerwy Piechoty, narady i odprawy
podziemnego kierownictwa ZWZ a potem AK.
Taka w³aœciwie codziennoœæ w tym
domu. Komendant dynowskiej placówki AK, Micha³ Baræ - „Krogulec”,
mówi³ kiedyœ Æwikliñskim, ¿e po
wojnie na ich domu bêdzie umieszczona tablica pami¹tkowa dla uhonorowania gospodarzy i domu za to
wszystko, co w³aœciciele z nara¿eniem ¿ycia zrobili dla Polski, miasto Dynów winno rodzinie Æwikliñskich tak¹ tablicê na ich domu
umieœciæ.
A jak ¿yli mieszkañcy tego domu?
Ile razy, ile godzin Danuta „Koza” i Jej
mama „Tonika” spêdzili na czatach
strzeg¹c spokoju uczestników narad,
odpraw lub zajêæ szkolnych w tajnym
nauczaniu? Pañstwowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza³a tu sprawdziany wiadomoœci; surowe, bez taryfy
ulgowej. Nawet aktywny uczestnik kursu tajnej szko³y podchor¹¿ych, Micha³
Kryczko (póŸniejszy historyk) a wówczas starszy gajowy w K¹kolówce, zdawa³ tu egzamin z jêzyka polskiego. W
tym czasie Danuta tkwi po uszy w pracy konspiracyjnej :
jest kolporterk¹ prasy
konspiracyjnej,
³¹czniczk¹. W maju /
czerwcu 1942 zdaje
egzamin maturalny
przed PKE - „KuŸnica”, kierowana przez
dr Gabriela Brzêka,
ps. „Dewajtis”. Po maturze przydzielona do
Wojskowej S³u¿by Kobiet (WSK), której organizatork¹ i komendantk¹ na DynowszczyŸnie jest Jej matDanuta - 1939-40
ka, „Tonika”, przechodzi intensywne szkolenie sanitarne, na prze³omie 1943/44 specjalny
kurs sanitarno-medyczny,
w czerwcu i sierpniu 1944
roku przejœciowo kieruje
konspiracyjnym szpitalikiem w Bachórzu, (w okresie przygotowañ do akcji
„Burza”). Po wejœciu
wojsk radzieckich do Dynowa pe³ni nadal funkcjê
³¹czniczki w podziemnych
strukturach placówki czy
by³ej placówki AK.
Jesieni¹ 1945 roku Danuta zdaje ponownie maturê jako eksternistka
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tym razem przed przed Pañstwow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w Liceum im. St.
Konarskiego w Rzeszowie, nastêpnie we
Wroc³awiu rozpoczyna studia medyczne na tamtejszym uniwersytecie. Nowe
komunistyczne w³adze robi³y trudnoœci
z weryfikacj¹ konspiracyjnych matur,
które zosta³y uznane dopiero w marcu
1946 roku. Utrzymuje bliskie kontakty z Tomaszem Go³¹bem, który zacz¹³
studia chemiczne w Gliwicach. Nadal
uczestniczy w ruchu niepodleg³oœciowym. Jako ³¹czniczka i kolporterka
dzia³a z Zarz¹dem Obszaru Zachodniego WiNu, organizacji Wolnoœæ i Niezawis³oœæ, powsta³ej we wrzeœniu 1945
roku po rozwi¹zaniu AK i DSZ (Delegatury Si³ Zbrojnych). W czerwcu 1949
roku ks. Leon Pêcherek w Koœciele
O.O.Bonifratrów we Wroc³awiu udziela
œlubu dwojgu konspiratorom, Danucie
Æwikliñskiej i Tomaszowi Go³¹bowi.
Niestety nie dana im by³a stabilizacja
i ¿ycie rodzinne. Tomasz w lipcu 1951
roku opuœci³ nielegalnie Polskê a ¿ona
Danuta kontynuowa³a studia medyczne, które przerwa³o Jej aresztowanie
17grudnia 1952 roku. Do wiêzienia w
wyniku zorganizowanej przez UB akcji
dosta³ siê tak¿e ks. Stanis³aw Kluz,
dynowski wikary i konspirator -kapelan AK w
okresie niemieckiej okupacji. Zdradzi³ ich i nie
tylko ich Stefan Sieñko,
bliski kolega konspiracyjny Tomasza z okresu
okupacji niemieckiej,
dzia³acz Winu zwerbowany do wspó³pracy przez
UB na agenta. Sieñko
pochodzi³ z okolic B³a¿owej. Danuta Æwikliñska
przetrzymywana by³a w
zak³adach karnych w
Opolu iw Warszawie na
Mokotowie, po rocznym
œledztwie zosta³a skazana na 7,5 roku pozbawienia wolnoœci.
Patriotka, konspiratorka ZWZ, AK, DSZ
i WiNu, m³ody obiecuj¹cy lekarz - spêdzi³a w ciê¿kich wiêzieniach, w Fordonie i Bojanowie 3 lata i 4 miesi¹ce.
W Jej wspomnieniach z tamtych lat
czytamy: „Wstrzymano gazety i ksi¹¿ki”. Wsadzano do cel malowanych na
czarno, w¹skich w pojedynkê a zape³niano co drug¹, na nastêpnych piêtrach
w kratkê, czyli pod pe³n¹ cel¹ sta³a pusta cela. Okna ma³e, zamalowane, po³ówka górna otwierana do œrodka (...),
pod³oga betonowa. Prycze skoœne, tak,
¿e spa³o siê nogami na dó³, na beton
(...). Poza rozkazami, zwykle jednym
s³owem podawanymi: „spacer, œniada-
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nie, rewizja” oddzia³owe nie odzywa³y
siê do wiêŸniarek. Bóg da³ si³y i pomóg³ Danucie Æwikliñskiej-Go³¹b prze¿yæ przeœladowania. Zwolniona na mocy
amnestii 30 kwietnia 1956 roku ju¿ w
czerwcu podjê³a pracê
W stacji krwiodawstwa Szpitala
Miejskiego w Przemyœlu. Rok póŸniej
zaliczy³a ostatni egzamin brakuj¹cy do
uzyskania dyplomu lekarza. Dyplom
lekarza otrzyma³a 15 kwietnia 1957
roku z Akademii Medycznej we Wroc³awiu. Marzenia z dzieciñstwa spe³ni³y siê.

Danuta - Przemyœl 1957
Dziêki mê¿owi Tomaszowi, który w
niecodziennych okolicznoœciach zorganizowa³ wyjazd ¿ony do Szwajcarii, w listopadzie 1957 roku Danuta mog³a
opuœciæ Polskê Ludow¹. Azyl polityczny Danuta uzyska³a w Niemczech Zachodnich, gdzie tak¿e zalegalizowa³a
swój sta³y pobyt, tam te¿ uznano Jej
dyplom lekarza wydany przez Akademiê Medyczn¹ we Wroc³awiu. Dyplom
ten nostryfikowano w Stuttgarcie, Stolicy Landu Badenii - Wurttenbergii.
Zaraz potem podjê³a studia doktoranckie na Uniwersytecie Alberta - Ludwikawe Freiburgu / Breisgau, zakoñczone uzyskaniem dyplomu doktora medycyny 23 wrzeœnia 1959 roku.
Pracê doktorsk¹ wykonywa³a w dziedzinie wirologii, a tematem pracy by³y:
„Badania nad Mechanizmami Deaktywizacji Poliowirusów Formaldehydem”.
W 1958 roku Danuta i Tomasz zawarli
w Niemczech formalny œlub cywilny,
uzyskali te¿ od w³adz szwajcarskich ze-
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zwolenie na pobyt sta³y i zamieszkanie w Bazylei .
(Szwajcaria) Danuta w lutym 1960 roku podjê³a pracê jako rezydent w miejskim
szpitalu w Bazylei. Odt¹d
wraz z mê¿em Tomaszem
Go³¹bem mogli ¿yæ spokojnie, bo Tomasz uzyska³ doktorat z chemii na tamtejszym uniwersytecie. W 1960
roku zdecydowali siê jednak
na emigracjê i pobyt sta³y
w Ameryce. Wychowanie
dwójki dzieci; Adama, Grzegorza (ur. w 1961 r.) i Teresy, Marii (ur. w 1962 r.) tak
poch³onê³o pani¹ Danutê, ¿e
zrezygnowa³a z pracy zawodowej. Przyczyni³y siê te¿ do
tego problemy ze zdrowiem
Danuta - Wielkanoc 1999
nadwyrê¿onym w wiêzieniach PRL-u.
Na podstawie:
Po upadku komunizmu kilkakrotnie przyje¿d¿ali do Polski z dalekiego
- obszernej biografii dr. Danuty ÆwiIndianapolis . W Czêstochowie na Jakliñskiej-Go³¹b opracowanej przez dr.
snej Górze w 1999 roku i rodzinnej pahab. Janusza Kurtykê, historyka
rafii w Dynowie w 2000 roku ufundoPAN-u, dyrektora IPN w Krakowie,
wali pomniki najwiêkszego z Polaków
opisanej w Zeszytach Historycznych
- Papie¿a Jana Paw³a II. Danuta zoWiNu nr. 19-20 w 2003 roku.
sta³a odznaczona Krzy¿em Armii Krajowej, Medalem Wojska (czterokrotnie), - Dr. Micha³ Kryczko - Ruch Oporu na
DynowszcyŸnie, „Wspomnienie o
Krzy¿em Weterana Walk o NiepodleÆwikliñskich (Rodzina Æwikliñg³oœci Krzy¿em Zrzeszenia WiNu - Wolskich)” - Dynowinka numer paŸdziernoœæ i Niezawis³oœæ. Czy Dynów panik, listopad i grudzieñ 1995 roku.
miêta o patriotycznej rodzinie Æwikliñskich ?O pani Danucie Æwikliñ- - Bronis³aw Jaœkiewicz i Andrzej Meskiej-Go³¹b?
issner - Dynów, studia z dziejów miasta, Dynów 1995 rok.
Opracowa³a: Krystyna D¿u³a
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Szanowni Mieszkañcy
Rada Miasta na sesji w dniu 24 marca 2006 roku przyjê³a
bud¿et miasta na rok 2006, który wynika z mo¿liwoœci finansowych gminy i oparty jest na wartoœciach realnych, tak po stronie
dochodów jak i wydatków.
Dochody zosta³y przyjête w oparciu
o analizê i œci¹galnoœæ z lat poprzednich oraz udokumentowane decyzjami
finansowymi, b¹dŸ przyjêtymi do realizacji programami i podpisanymi umowami np. Kanalizacja etap II, czy „Byæ
cz³owiekiem znaczy byæ odpowiedzialnym” – program kulturalno-ekologiczny.
W bud¿ecie znajduj¹ siê równie¿ wydatki, co do których brak jest na dzieñ
dzisiejszy decyzji finansowych. Istnieje jednak ustawowy wymóg umieszczania ich w bud¿ecie wraz z zabezpieczeniem œrodków w³asnych. Dotyczy to kanalizacji etap III i programów „B³êkitny San” – baza turystyczno-handlowa,
Cyfrowy Urz¹d. Programy te czekaj¹ na
umieszczenie ich w bud¿ecie i wtedy
dalsze procedowanie w Urzêdzie Marsza³kowskim.
Po bud¿ecie zostan¹ podjête nastêpne dzia³ania, celem sfinalizowania
ich w najbli¿szym okresie czasu.
Wszystkie one przesz³y pozytywn¹ weryfikacjê formaln¹.
I jest wreszcie ostatnia grupa zadañ, które bêd¹ realizowane, co do których posiadamy promesy a brak jest
umów i nie mo¿na na tym etapie wprowadziæ ich do bud¿etu. Bêd¹ one wprowadzane sukcesywnie, ale musieliœmy
na nie zabezpieczyæ wk³ad w³asny. Dotyczy to budowy dróg i ulic np. B³onie,
Za Skarp¹, Grunwaldzka, Sikorskiego.
Dwie z tych ulic, czyli Grunwaldzka i
Sikorskiego, poniewa¿ w³aœcicielami
jest PZDW i PZD bêd¹ realizowane
wspólnie z udzia³em w³aœcicieli. W bud¿ecie s¹ te¿ drobne a nawet groszowe
œrodki na wsparcie ma³ych grantów, które mog¹ wyst¹piæ w ci¹gu roku.
Taka konstrukcja bud¿etu jest bardzo trudna, wymaga du¿ej odpowiedzialnoœci i mobilnoœci Pani Skarbnik,
wymaga te¿ od kierownictwa urzêdu i
pracowników, przy rozbudowanym froncie inwestycyjnym, du¿ego zaanga¿owania w dopilnowaniu inwestycji, ich rozliczania i poszukiwania œrodków.
Dziêki takiej polityce udaje siê co
roku, a w tym szczególnie coraz lepiej
zaspokajaæ potrzeby mieszkañców wyra¿one na spotkaniach i artyku³owane

poprzez radnych. I wreszcie tak trudno
zdobywane œrodki pozwalaj¹ na rozwój
miasta, jego porz¹dkowanie i upiêkszanie, stwarzanie dobrych warunków dla
inwestorów. Miasto nasze stawiane jest
w województwie w gronie miast rozwijaj¹cych siê.
Od dochodów uzale¿nione s¹ wydatki a nasze dochody s¹ mizerne. W 2006
roku dochody przewidziane s¹ na kwotê 12.795.571,98 z tego tylko
3.571.030,00 s¹ rzeczywiœcie wypracowane u nas.
Pozosta³a czêœæ, czyli 9.224.541,98
pochodzi z dotacji, subwencji i programów unijnych, b¹dŸ œrodków zewnêtrznych. W prostym przeliczeniu jest to
1:3.
W zadaniach inwestycyjnych jest
podobnie 1:2,5 lub 1:3 uk³ada siê to ró¿nie i jest ewenement. Dobrze jest, je¿eli jedna z³otówka powoduje wp³yw te¿
1 z³otówki. W takiej konfiguracji zrealizowaliœmy niewiele zadañ.
Wyjaœniam dalej, z kwoty
3.571.030,00 rzeczywistych dochodów
tylko 151.000,00 pochodzi z podatku
rolnego, niewielki te¿ odsetek stanowi
podatek od nieruchomoœci od osób fizycznych, bo 144.000,00. Wiêkszy, bo
966.380,00 z tej kwoty 3.571.030,00
stanowi udzia³ w podatku dochodowym
od osób fizycznych i 878.500,00 podatek od nieruchomoœci od podmiotów gospodarczych. z tego z lat poprzednich
otrzymaliœmy 174.000,00 za BIG CARTON i 95.000,00 od Syndyka Fermstalu. Dlatego, musimy zrobiæ wszystko,
aby nasi ludzie pracowali, st¹d wszelka pomoc w poszukiwaniu dla nich
miejsc pracy, dbanie o to, aby mieszkañcy miasta otrzymali zatrudnienie i
aby w mieœcie daæ sygna³ dla inwestorów, ¿e s¹ sprzyjaj¹ce warunki.
Tak wiêc obalam tezê, „¿e miasto
¿yje z moich podatków”. Jest ona b³êdna. Miasto rozwija siê dziêki œrodkom
zewnêtrznym, które podkreœlam jeszcze raz wymagaj¹ du¿ego zaanga¿owania wszystkich. Szczególne s³owa podziêkowania kierujê do kierownictwa
Urzêdu Marsza³kowskiego.
Przy dochodach bud¿etowych
12.802.571,98 wydatki zosta³y zapla-
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nowane w wysokoœci 16.014.081,89 i
st¹d deficyt bud¿etowy w wysokoœci
3.718.509,91. Planuje siê, ¿e deficyt
ulegnie zmniejszeniu po otrzymaniu
umowy na realizacjê III etapu kanalizacji o 948.217,00 i umowy na realizacjê programu „B³êkitny San – baza turystyczno-handlowa” o oko³o 1mln z³.
Wg zapewnieñ Urzêdu Marsza³kowskiego obydwa zadania bêd¹ w tym
roku realizowane. Bior¹c pod uwagê
iloœæ zadañ i dalsz¹ mo¿liwoœæ siêgania po œrodki zewnêtrzne, pracownicy
administracji, kierownicy jednostek bud¿etowych zostali i zostan¹ zobowi¹zani do maksymalnej oszczêdnoœci,
zbêdnych wydatków i poszukiwania
œrodków zewnêtrznych.,
Jakie zadania bêdziemy zatem realizowaæ.
1. Kanalizacjê centrum miasta, dokoñczenie wraz z odbudow¹ dróg i
chodników – zadanie du¿e. Przepraszam za utrudnienie. Zakoñczenie przewidziane na VIII 2006r.
Wyjaœniam przy tym, ¿e samorz¹d
ma obowi¹zek zapewniæ odbiór
œcieków poprzez budowê kolektorów g³ównych. Przy³¹cza i przykanaliki budujemy w imieniu i na
rzecz mieszkañców dop³acaj¹c do
tego. ¯aden z mieszkañców nie partycypuje w budowie kolektorów.
Odp³atnoœæ zbieramy na przy³¹cza.
Wszelkie inne informacje s¹ szkodliwe i dzia³aj¹ na szkodê;
2. Planujemy rozpoczêcie III etapu w
l. Grunwaldzkiej, Polnej, B³onie –
œrodki oczekiwane unijne + w³asne
– 4.027.763,15;
3. Budowa oœrodka turystyczno-handlowego „B³êkitny San – œrodki
unijne + w³asne – 1.300.000,00;
4. Przygotowanie dokumentacji wraz
z pozwoleniem na budowê wraz z
umieszczeniem w programie IV etapu kanalizacji ul. Pi³sudskiego, Karolówka i boczne – koszt oko³o 44,5 mln z³;
5. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej
wraz z poszerzeniem o œrodki zewnêtrzne + w³asne + UM;
6. Modernizacja ulic: Sikorskiego, B³onie, B³onie, za Ska³¹ –œrodki zewnêtrzne + w³asne;
7. Dalsze prace dokumentacyjne i budowlane (rozpoczêcie) przy usuwiskach na ul. Krzywej i Podgórskiej
- œrodki Banku Œwiatowego + w³asne, zakres zale¿y od sp³ywu œrodków;
8. Cyfrowy Urz¹d – komputeryzacja
i dostosowanie do obecnych wymogów – œrodki zewnêtrzne + w³asne;
9. Modernizacja dalsza oœwietlenia
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ulic w tym roku planuje siê ul. Stawiska, uzupe³nienie ks. J. O¿oga,
Jaków i ul. Dzia³owej wraz z dokumentacj¹;
10. W ramach œrodków na stra¿e oraz
pozyskanych planuje siê zakoñczenie robót budowlanych zewnêtrznych przy stra¿nicy w Bartkówce,
rozpocz¹æ robót przy dalszej budowie gara¿u OSP i ubikacji w OSP
Dynów Przedmieœcie, drobne prace
w OSP Nr 1.
11. Trwaj¹ prace dokumentacyjne nad
uregulowaniem rzeki Dynówki
(œrodki RZGW);
12. Zak³ad Energetyczny Przemyœl
dziêki naszym staraniom modernizowa³ bêdzie oœwietlenie w Bartkówce.
13. Nasilamy dzia³ania wspólnie z
Urzêdem Marsza³kowskim na
przebudowê ul. Wêgierskiej w ramach drogi Przemyœl – Domaradz;
14. W ramach remontów planuje siê:
- drobne prace na drogach, rowach,
- dalsza adaptacje bazy pod ZGK,
- poszerzenie cmentarza, uporz¹dkowanie przyjêtego terenu i
ewentualne ogrodzenie,
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- za³o¿enie siatki przy boisku Zespo³u Szkó³,
- drobne prace w szko³ach i przedszkolu, szczególnie po pozyskaniu
œrodków zewnêtrznych,
- adaptacje a dok³adnie pomoc przy
adaptacji lokalu na muzeum regionalne.
W tym roku czekaj¹ nas uroczystoœci 40-lecia Dni Pogórza Dynowskiego i
570 miasta. Z tych okazji w druku jest
album Dynów, ale i przygotowania do
tych obchodów. Zamierzamy rozpocz¹æ
je w czerwcu a zakoñczyæ w miesi¹cu
wrzeœniu. Ich skala zale¿eæ bêdzie od
iloœci œrodków, jakie bêdziemy posiadaæ. Wszystkie uroczystoœci przygotowane bêd¹ dok³adnie do koñca IV i zbilansowane. Rozk³ad w czasie podyktowany jest te¿ trwaj¹cymi pracami zwi¹zanymi z kanalizacj¹. Kontynuowaæ
bêdziemy wspó³pracê z miastami na
Ukrainie i S³owacji. Zespó³ Szkó³ w
Dynowie z szko³¹ w Niemczech.
Orkiestra dêta otrzyma wsparcie w
postaci kapelmistrza a zespo³y amatorskie drobna pomoc finansow¹ za
udzia³ w uroczystoœciach.

chotnicza Stra¿ Po¿arna w Harrów przewo¿ono zaprzêgiem dwukoncie zosta³a za³o¿ona w 1912
nym. PóŸniej na wyposa¿eniu Stra¿y
roku. Wtedy to z inicjatywy: ks.
by³ samochód DOGE (potocznie DoKanonika Andrzeja Trzyny, Senatora
czka), który s³u¿y³ do przewo¿enia moAntoniego Nowaka,
topompy i sprzêtu po¿arniczego.
Wójta Józefa Krupy
oraz rolników Micha³a
Duplagi, Antoniego Sieranta, Czes³awa Pêkali, Wawrzyñca Domina,
Józefa Œliwy, Franciszka Ho³dysa, Wincentego Chuchli i Grzegorza
Pêkali, przy dzia³aj¹cym w Harcie Kó³ku
Rolniczym, zosta³a
utworzona Stra¿ Ogniowa.
Jednym z powodów
zorganizowania stra¿y
ogniowej by³y czêste
po¿ary gêsto zabudowanych, drewnianych
gospodarstw, co sprzyja³o szybkiemu rozprzestrzenianiu siê
ognia.
W latach 30-tych
na wyposa¿eniu stra¿y Orkiestra OSP Harta w 1926 roku.
znajdowa³y siê sikawki rêczne blaszane. W czasie okupacji
W po³owie lat 60-tych zawi¹za³ siê
(1943 r.) w³adze niemieckie przydzielikomitet budowy Domu Stra¿aka, w
³y sikawkê rêczn¹ na ko³ach tzw. dwuktórego sk³ad wchodzili: Antoni Kie³taktówkê. W 1948 roku zakupiono pobasa – Przewodnicz¹cy Komitetu Buniemieck¹ motopompê, któr¹ do po¿adowy, naczelnik Józef Domin, Jan Ko-
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W przygotowaniu jest równie¿ plan
architektoniczny Rynku (darowizna).
Je¿eli uda siê zwiêkszyæ dochody, b¹dŸ
pozyskaæ œrodki, konieczne jest zajêcie
siê dachem na Urzêdzie Miasta i popraw¹ elewacji, czy wrêcz jej renowacj¹.
Nie wymieniam innych drobnych
prac, które bêd¹ musia³y byæ zrobione,
b¹dŸ wnikn¹ w trakcie.
Jak wiecie – zakres zadañ jest bardzo du¿y i jest on uzale¿niony od wielu
czynników tak finansowych, jak i czasowych.
Istotny wp³yw na realizacjê zadañ
bêd¹ mia³y warunki klimatyczne. Wiêkszoœæ prac uzale¿nionych bêdzie od pogody, jak choæby budowa kanalizacji,
dróg i chodników. Obecna przerwa na
budowie kanalizacji podyktowana jest
te¿ warunkami klimatycznymi.
Zatem od kwietnika pracownicy
urzêdu bêd¹ rzadziej w biurze, a czêœciej na zadaniach inwestycyjnych i remontowych .
Uwa¿am, ¿e rok 2006 bêdzie dobrym rokiem dla miasta, czego Pañstwu
i sobie ¿yczê.
Burmistrz Miasta
Anna Kowalska
œmider, W³adys³aw Kaszycki, Józef
Pêkala, Józef Ho³dys, W³adys³aw Potoczny, Józef B³oñski, Józef Dziura,
Franciszek Pêkala i Stanis³aw Koœmider. Cz³onkowie komitetu pracuj¹c spo³ecznie wypalili ponad
100 tys. cegie³, wykonali fundamenty, oraz
uczestniczyli we wszelkich pracach przy budowie Domu Stra¿aka.
W 1976 uroczyœcie
oddano do u¿ytku Dom
Stra¿aka, wtedy te¿
OSP otrzyma³a samochód ¯uk wraz z now¹
motopomp¹.
W 1924 roku, jako
jedna z pierwszych w
okolicy, powsta³a orkiestra dêta. Jej za³o¿ycielem i pierwszym
dyrygentem by³ Jan
Smyczyñski – organista w Koœciele Parafialnym. Fundatorami
instrumentów dla orkiestry byli: ks. Andrzej Trzyna, senator
Antoni Nowak i rolnik
Micha³ Duplaga.
Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ w
¿yciu orkiestry by³ udzia³ w do¿ynkach
(ci¹g dalszy na str. 14)
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(ci¹g dalszy ze str. 13)

krajowych w Spale, w 1936 roku a tak¿e udzia³ w zjeŸdzie Stronnictwa Ludowego w Nowosió³kach w 1938r.
W okresie II wojny œwiatowej dzia³alnoœæ orkiestry uleg³a zawieszeniu.
Po wojnie, w czerwcu 1948 r. odby³ siê
przegl¹d orkiestr dêtych na którym orkiestra zajê³a I miejsce, ale nie otrzyma³a nagrody, poniewa¿ nie by³a zrzeszona w Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych.
Niezapomnianym prze¿yciem dla
cz³onków orkiestry by³ udzia³ w spotkaniu z Ojcem Œwiêtym w Kroœnie, w czasie jego wizyty, w czerwcu 1997r.
Od roku 2000 dyrygentem orkiestry
jest Pan Andrzej Sowa, nauczyciel
muzyki. Obecnie orkiestra liczy 30
cz³onków, z czego ok. 75% stanowi m³odzie¿. Najstarszym graj¹cym cz³onkiem
orkiestry jest prawie 80-cio letni Antoni Kie³basa.
W ró¿nym czasie orkiestr¹ dyrygowali: Jan Smyczyñski, Franciszek
Kmiotek, Antoni Kie³basa, Edward
Ryba, ponownie Antoni Kie³basa, a
obecnie Andrzej Sowa. Orkiestra dêta,

Orkiestra obecnie
przy OSP w Harcie, dzia³a nieprzerwanie do dzisiaj.
W latach 1990-98 przy du¿ym zaanga¿owaniu Prezesa OSP Jana Drewniaka przeprowadzono gruntowny remont Domu Stra¿aka, oraz wybudowano drewnian¹ pod³ogê taneczn¹ tzw.
„grzybek”.
W 2001r. na Walnym Zebraniu zosta³ zmieniony Zarz¹d, w sk³ad którego wesz³a wiêkszoœæ m³odych cz³onków
OSP. Nowy Zarz¹d od pocz¹tku swoje
dzia³ania skierowa³ na doposa¿enie
jednostki w nowoczesny sprzêt gaœniczy i ratowniczy.
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W 2002 roku zmar³
Prezes Jan Drewniak,
a jego pogrzeb by³
wielk¹ manifestacj¹
jednoœci stra¿aków,
ochotników z gminy
Dynów i oœciennych
gmin.
W 2003 r. OSP rozpoczê³a starania o
œredni samochód po¿arniczy. Zaczêto gromadziæ œrodki finansowe. W roku 2004 jednostka otrzyma³a z
Komendy Miejskiej
PSP w Rzeszowie saDru¿yna w pe³nym rynsztunku
mochód Star 266. Po
zgromadzeniu œrodków
Du¿ym zaanga¿owaniem w realizafinansowych, otrzymane podwozie zocji tego przedsiêwziêcia wykazali siê:
sta³o skarosowane na nowoczesny sa· Wójt Gminy Dynów – mgr Adam
mochód po¿arniczy. Inwestycja zosta³a
Chrobak
sfinansowana dziêki wsparciu:
· Prezes OSP – Artur Szczutek
· Wójta i Rady Gminy Dynów – dota· Sekretarz OSP – Maciej Pilch
cja w wysokoœci 45 tys. z³
W dniu 12.06.2005 r. nowy samo· Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotnichód po¿arniczy zosta³ uroczyœcie poczych Stra¿y Po¿arnych – dotacja: 65
œwiêcony i przekazany do u¿ytku.
tys. z³
W roku 2004 OSP wziê³a udzia³ w
· mieszkañców wsi Harta 16 tys. z³
konkursie „Stra¿acy na Medal” zorganizowanym przez Gazetê Codzienn¹
Nowiny (w którym bra³y udzia³ jednostki z ca³ego Podkarpacia - ok. 130 jednostek) i zajê³a w nim 2 miejsce.
OSP prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ
kulturaln¹ i rozrywkow¹ organizuj¹c
imprezy kulturalne, patriotyczne, rozrywkowe.
Obecnie OSP liczy 48 cz³onków
czynnych i 15 cz³onków honorowych.
Przy OSP dzia³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza maj¹ca 15 cz³onków
(ch³opcy i dziewczêta) i skupiaj¹ca m³odzie¿ zainteresowan¹ dzia³alnoœci¹
OSP.
W najbli¿szej przysz³oœci OSP za
cel stawia sobie w³¹czenie jednostki do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, pozyskanie nowego sprzêtu gaœniczego oraz do ratownictwa technicznego, podnoszenie kwalifikacji cz³onków jednostki
poprzez szkolenia.
Kolejni Prezesi OSP:
W³adys³aw Banaœ, Jan
Koœmider, Józef W¹sowicz,
Jan Drewniak, Artur Szczutek.
Kolejni Naczelnicy OSP:
Micha³ Kocaj, Józef Domin,
Stanis³aw Nowak, Bogus³aw B³oñski, Andrzej Nowak, ponownie Bogus³aw
B³oñski.
tekst zredagowali:
Artur Szczutek
Star 266 – duma stra¿aków
Maciej Pilch

Nr 4/127

Wielkanoc – najwiêksze œwiêto
chrzeœcijañskie, przerodzi³o siê w dawnej Polsce w najwiêksze œwiêto kulinarne. Gdy analizujemy opisy staropolskich
uczt wielkanocnych odnosimy wra¿enie,
i¿ strona religijna tego œwiêta zepchniêta zosta³a na dalszy plan ustêpuj¹c
pierwszeñstwa uciechom podniebienia.
Szeœciotygodniowy post koñczy³ siê rezurekcj¹, która rozpoczyna³a „wielk¹
kulinarn¹ bataliê”. W jadalni na wielkim stole ustawiano tradycyjne „œwiêcone”, na które sk³ada³y siê szynki, kie³basy, salcesony, ryby w galarecie, obowi¹zkowo pieczone w ca³oœci prosie, oraz wielkanocne ciasta: mazurki, torty, przek³adañce i staropolskie baby. Wspólne biesiadowanie rozpoczynano od dzielenia siê
œwieconym jajkiem, ugotowanym na
twardo, po³¹czonym z wzajemnym sk³adaniem sobie ¿yczeñ. Zaraz potem ruszono do sto³u, który stanowi³, ze wzglê-
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du na zestaw potraw, prototyp dzisiejszego zimnego bufetu. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tradycyjne polskie pieczywo wielkanocne – baby i mazurki.
Torty s¹ w naszej kuchni nabytkiem stosunkowo póŸnym i moda na nie przysz³a
zapewne z W³och dziêki królowej Bonie.
Pieczenie bab wielkanocnych w staropolskiej kuchni stanowi³o pewnego
rodzaju misterium . Kucharka i pani
domu zamyka³y siê w kuchni na klucz,
gdzie mê¿czyznom wstêp by³ surowo
wzbroniony. Najlepsza m¹kê pszenn¹
przesiewano przez sito, w donicach ucierano setki ¿ó³tek z cukrem, rozpuszczano w wódce szafran, który mia³ barwiæ
ciasto i u¿yczaæ mu korzennego aromatu. Do dro¿d¿owego zaczynu dodawano
mielonych migda³ów t³uczon¹ w moŸdzierzu waniliê i garœæ rodzynek. Na³o¿one do form ciasto nakrywano lnianymi obrusami, gdy¿ zaziêbiona baba nie

Baba muœlinowa - wykwintna
24 ¿ó³tka wbijamy do emaliowanego naczynia, dodaj¹c 30 dkg cukru. Naczynie z
¿ó³tkami wstawiamy do wiêkszego naczynia z gor¹c¹ wod¹ i ubijamy sprê¿yn¹, a¿
po³¹czywszy siê z cukrem, zbielej¹ i zgêstniej¹. Wówczas dodajemy do ubitych ¿ó³tek dro¿d¿e (6 dkg dro¿d¿y nale¿y rozkruszyæ w pó³ szklanki letniego mleka, dodaæ
³y¿kê m¹ki i ³y¿eczkê cukru, zamieszaæ i
poczekaæ a¿ zaczyn wyroœnie), nastêpnie
³¹czymy ze start¹ na proszek ³y¿k¹ wanilii oraz 25 dkg przesianej i lekko ogrzanej m¹ki pszennej. Ciasto ubijamy 30
min., po tym czasie dodajemy 10 dkg roztopionego, letniego
mas³a i znowu ubijamy 30 min. Gdy ciasto uroœnie w dwójnasób, przek³adamy je do wysmarowanej mas³em, lekko ogrzanej formy na baby. Dopiero gdy ciasto rosn¹c wype³ni formê
po brzegi, ostro¿nie wstawiamy formê do dobrze nagrzanego
piekarnika. Czas pieczenia wynosi 60-70 minut.
Mazurek orzechowy piankowy
W donicy ucieramy na puch 3 surowe ¿ó³tka z 25 dkg cukru
pudru, dodaj¹c w czasie ucierania, ma³ymi porcjami 12 dkg
mas³a. Do utartej masy dodajemy 12 dkg m¹ki pszennej i 25
dkg zmielonych orzechów w³oskich i ³¹cz¹c sk³adniki wyrabiamy jednolite w konsystencji ciasto. Blachê do ciast mazurkowych wyk³adamy op³atkiem na którym równomiernie k³adziemy ciasto i wyg³adzamy powierzchnie no¿em. 3 bia³ka ubijamy na sztywna pianê, dodaj¹c w czasie ubijania 8 dkg cukru
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ros³a i mia³a zakalec. Uszczelniano
wiêc w obawie przed przeci¹gami, okna
i drzwi kuchni. Odpowiednio wyroœniête baby wsadzano ostro¿nie do pieca
piekarskiego. Wreszcie, gdy na drewnianej ³opacie wyci¹gano je z gor¹cego piekarnika, nierzadko w kuchni rozlega³y
siê dramatyczne okrzyki. Nieudana
baba wielkanocna by³a dla gospodyni
kompromitacj¹. Wyjête z pieca ciasto
k³adziono na puchowych pierzynach, by
stygn¹c nie zgniot³y siê. Rozmawiano
szeptem, jako ¿e i ha³as móg³ delikatnemu ciastu zaszkodziæ. Wystudzone
baby piêknie lukrowano i ozdabiano.
Pochodzenie mazurków nie zosta³o
dotychczas dostatecznie wyjaœnione. Byæ
mo¿e, i¿ uwidoczni³y siê w nich wp³ywy
„s³odkiej kuchni” tureckiej. Mazurki to
niskie placki, przewa¿nie na kruchym
spodzie lub na op³atku, pokryte warstwa
masy orzechowej, migda³owej, bakaliowej lub serowej, barwnie lukrowane i
piêknie zdobione konfiturami. Dobre gospodynie posiada³y czêsto kilkadziesi¹t
przepisów na te delicje.
¯ycz¹c wszystkim spotkania ze
zmartwychwsta³ym Chrystusem i
smakowitych wypieków na wielkanocnym stole, dedykujemy kilka
dynowskich przepisów, których
wykonanie gwarantowaæ mo¿e udany œwi¹teczny deser.
pudru. Pian¹ pokrywamy równomiernie ciasto i k³adziemy na jej powierzchni, brzegiem,
w niezbyt wielkich odstêpach po³ówki obranych orzechów. Mazurek pieczemy w œrednio gor¹cym piekarniku. Nie powinien siê
zbyt zrumieniæ. Nale¿y go upiec dwa dni
przed œwiêtami, by dobrze skrusza³.

Mazurki suche
50 dkg mas³a, 1 kg m¹ki, kwaterkê kwaœnej œmietany, 9 jaj, 50 dkg cukru pudru,
trochê wanilii wymieszaæ razem na stolnicy. Ciasto wyrabiaæ tak d³ugo a¿ nabierze po³ysku. I jednolitej konsystencji. Nastêpnie rozwa³kowaæ je na gruboœæ jednego palca i
uk³adaæ na blasze. Piec do uzyskania z³otego koloru. Po
wyjêciu z pieca lukrowaæ i ubieraæ „czem kto chce”.
Mazurek pomarañczowy
Z 40 dkg m¹ki, 20 dkg mas³a, 2 jaj, 20 dkg cukru pudru i 1/
2 proszku do pieczenia zagnieœæ kruche ciasto, rozwa³kowaæ, wy³o¿yæ na blachê i upiec na rumiany kolor.
4 pomarañcze ponak³uwaæ, ugotowaæ na miêkko, wyj¹æ z
wody, zemleæ na maszynce lub pokroiæ w drobn¹ kostkê. Z 1
szklanki cukru i 1/2 szklanki wody zrobiæ syrop. Podsma¿yæ
na nim pomarañczê i wy³o¿yæ na podpieczone ciasto. 10 dkg
migda³ów sparzyæ, obraæ z ³upin, pokroiæ w paseczki i posypaæ po wierzchu. Wstawiæ do letniego pieca na 20 minut w
celu podsuszenia.
Oprac. AJM
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Informacja dotycz¹ca przyjêcia kandydatów do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

w roku szkolnym
2006/2007

Szko³a przygotowuje uczniów do Nowej Matury
oraz do kontynuowania nauki w wy¿szych uczelniach,
szko³ach pomaturalnych i policealnych wszystkich typów.
W roku szkolnym 2006/2007 kandydaci bêd¹ przyjmowani do nastêpuj¹cych klas pierwszych:

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYJÊÆ

OBOWI¥ZUJ¥CE TERMINY I DOKUMENTY

1. O przyjêciu do wybranej klasy decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata:
a ) z egzaminu gimnazjalnego;
b ) za oceny na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum z 4 przedmiotów zgodnie z poni¿szym wykazem;
c ) za inne osi¹gniêcia wymienione w œwiadectwie gimnazjalnym.
2. Wykaz przedmiotów, z których oceny przeliczane na punkty
decyduj¹ o przyjêciu do wybranej klasy:
KLASA I A - jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, informatyka
KLASA I B - jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, biologia
KLASA I C - jêzyk polski, historia, jêzyk obcy, sztuka –
plastyka
KLASA I D - jêzyk polski, jêzyk obcy, historia, geografia
3. Zasady przeliczania ocen na punkty: celuj¹cy – 20
pkt, bardzo dobry – 16 pkt, dobry – 12 pkt, dostateczny – 8 pkt
Pozosta³e oceny nie s¹ punktowane.
4. Inne osi¹gniêcia kandydata (maksymalnie 20 pkt):
a) ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem: 5 pkt (ocena bardzo
dobra z zachowania), 7 pkt (ocena wzorowa z zachowania)
b) udzia³ w konkursach organizowanych przez Kuratora Oœwiaty potwierdzony zaœwiadczeniem:
finaliœci konkursu wojewódzkiego – 8 pkt (pod uwagê
brane s¹ nastêpuj¹ce konkursy przedmiotowe: polonistyczny, historyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, matematyczny, informatyczny, fizyczny, j. angielskiego, j. niemieckiego oraz konkurs tematyczny „Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego - w latach 1531-1683.
Od Obertyna do Wiednia”
finaliœci konkursów ponadwojewódzkich, których program obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœci podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu – 10 pkt
uczestnicy olimpiad przedmiotowych dla szkó³ ponadgimnazjalnych na szczeblu okrêgowym – 10 pkt
c ) osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne: na szczeblu: powiatowym – 1 pkt, na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt, na
szczeblu ponadwojewódzkim – 4 pkt
5 . Kandydaci zostan¹ przyjêci do wybranej przez siebie klasy po
uzyskaniu w toku postêpowania kwalifikacyjnego co najmniej
90 pkt (zgodnie z pkt 1 a, b, c)

1 . Podanie o przyjêcie do wybranej klasy na druku pobranym w
sekretariacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie lub ze
strony internetowej nale¿y z³o¿yæ w szkole w okresie od 19
kwietnia do 31 maja 2006r.
2 . Dokumenty sk³adane w dniach: 23 – 27 czerwca
2006r.
a ) kopia œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
b ) kopia zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
c ) inne zaœwiadczenia, dyplomy (orygina³ lub kopia);
d ) 2 zdjêcia czytelnie podpisane na odwrocie;
3 . Dokumenty sk³adane w dniach: 29 czerwca do 3 lipca 2006r.
a ) orygina³ œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
b ) orygina³ zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
c ) wyci¹g z aktu urodzenia kandydata lub uwiarygodniona
kopia;
d ) karta zdrowia z bilansem i karta szczepieñ.
UWAGA!!! Kandydaci mog¹ sk³adaæ or ygina³y wszystkich dokumentów od dnia 23 czerwca 2006 r.
Wa¿ne ter miny
1. Og³oszenie listy kandydatów do szko³y – 28 czerwca 2006r.
godz. 1300
2. Pisemne potwierdzenie przez kandydatów woli podjêcia nauki
w wybranej klasie – od 29 czerwca do 3 lipca 2006r.
3. Rozpatrywanie przez dyrektora szko³y odwo³añ od wyników
rekrutacji – do 30 czerwca 2006r. do godz. 1500
4. Og³oszenie listy przyjêtych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie – 4 lipca 2006r. godz. 1500
5. Przyjmowanie orygina³ów dokumentów uczniów do klas, w których s¹ jeszcze wolne miejsca – do 6 lipca 2006r. do godz. 1500
6. Og³oszenie wyników rekrutacji uzupe³niaj¹cej – 7 lipca do godz.
1300
UWAGA! Szko³a zastrzega sobie prawo do przyjmowania uczniów do klasy I do wyczerpania limitu miejsc
w poszczególnych klasach.
Adres Szko³y:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Komisji Edukacji Narodowej
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel./fax. (016) 65-21-077
http://lodynow.w.interia.pl
Sekretariat czynny od godz. 8.00 – 15.30
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Witajcie Kochane Dzieci!
Nareszcie ciep³o! Siedzê sobie przed domkiem i wygrzewam siê w promieniach wiosennego s³oñca! Nie ma to jak cieszyæ siê z czegoœ, za
czym bardzo têsknimy i na co d³ugo czekamy, prawda? Ja bardzo têskni³em do s³oñca i ciep³a. Nareszcie mogê wybraæ siê na wycieczkê po
lesie, zobaczyæ, które roœliny i zwierzêta ju¿ siê przebudzi³y. Nie omieszkam te¿ wpaœæ z wizyt¹ do moich ma³ych przyjació³…

Weso³e przygody
Agatki i Miko³ajka
„Jak piêknie, jak romantycznie”- westchnê³a Agatka. „Phi - bez przesady, nie
fantazjuj tak. Czy dziewczyny zawsze
musz¹ byæ takie dziwne?” - zapyta³ Miko³ajek. Dzieci spacerowa³y po lesie. Pogoda by³a piêkna, s³oñce œwieci³o, ptaki œpiewa³y... Prawdziwa wiosna. Miko³ajek, choæ œmia³ siê z
siostry, te¿ by³ pod urokiem wiosennego
lasu. „Tato, a dlaczego te wszystkie kwiaty kwitn¹ teraz a nie latem?”- zapyta³y
dzieci. „Teraz maj¹ bardzo du¿o s³oñca i

nie musz¹ siê nim dzieliæ z innymi roœlinami. Przyjrzyjcie siê dobrze, drzewa dopiero siê budz¹ z zimowego odrêtwienia.
Jeszcze nie maj¹ liœci, i nie zabieraj¹ s³oñca, które mo¿e swobodnie dochodziæ do
dna lasu. Dziêki temu roœliny zielne, czyli
te w³aœnie kwiaty maj¹ pod dostatkiem
ciep³a i œwiat³a. Kiedy na drzewach rozwin¹ siê liœcie, do dna lasu nie bêd¹ ju¿
dociera³y promienie s³oneczne. Dlatego
niektóre roœliny wol¹ rozwijaæ siê i kwitn¹æ wczeœniej, ni¿ potem smutno czekaæ
w cieniu na kawa³eczek s³oñca. „Dobre rozwi¹zanie” - powiedzia³ Miko³ajek. „W ten sposób wszyscy s¹ zadowoleni: i drzewa i kwiaty”. „I ludzie - doda³a Agatka - poniewa¿ mog¹
cieszyæ siê piêknem lasu przez ca³y
czas”. „Dobrze powiedziane - potwierdzi³ tata”. „Fuj! - krzyknê³a nagle
Agatka - ale chyba las móg³by siê
obejœæ bez tych wstrêtnych robali!
By³by o wiele piêkniejszy, przynajmniej dla mnie!”. „To nie s¹ robale,
tylko owady, niemoto! Nie uczy³aœ siê
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na przyrodzie?” - upomnia³ siostrê Miko³aj. „Uczy³am siê, ale one s¹ tak okropne,
¿e nie mogê na nie mówiæ inaczej ni¿
wstrêtne robale! - odpowiedzia³a na to
Agatka - i nie b¹dŸ taki
przem¹drza³y!”. „Spokojnie - wtr¹ci³ siê tata Agatko, to s¹ owady a nie
jakieœ wstrêciuchy czy jak
je nazwa³aœ. A ten, którego zauwa¿y³aœ nazywa siê
¿uk leœny i jest bardzo ³adnym stworzonkiem. Poza
tym jest bardzo po¿yteczny w lesie”. „Ciekawe co robi! Ale i tak go
nie polubiê!” - odburknê³a na to Agatka.
„O! ten ma³y ¿uczek wykonuje bardzo
ciê¿k¹ i wa¿n¹ pracê - u¿yŸnia glebê. Ten
ma³y ¿uk ¿ywi siê resztkami martwych
zwierz¹t i roœlin i w ten sposób je rozk³ada. Pomyœl Agatko, co by siê sta³o gdyby
spadaj¹ce na ziemiê liœcie, ga³¹zki, martwe zwierzêta nie by³y rozk³adane przez
inne organizmy?”. „Wiem - odezwa³ siê
Miko³aj - musielibyœmy kopaæ tunele, ¿eby

iœæ do lasu. By³o by tego wszystkiego bardzo du¿o, zupe³nie jak góry œmieci”. „Miko³aj ma racjê. Dlatego owady, które rozk³adaj¹ wszystkie martwe czêœci roœlin i
zwierz¹t opad³e na dno
lasu s¹ bardzo po¿yteczne.
One sprawiaj¹, ¿e ziemia,
na której roœnie las jest
ci¹gle ¿yzna i bogata w
ró¿ne potrzebne roœlinom
sk³adniki. Takie owady i
inne organizmy rozk³adaj¹ce martwe roœliny i
zwierzêta nazywamy destruentami” - wyjaœni³ dzieciom tata.
„Bardzo trudne s³owo, na pewno go nie
zapamiêtam - rzek³a Agatka. „A ja ju¿ pamiêtam - odpowiedzia³ jej Miko³ajek detru… tato, pomó¿ mi!”. „Destruenci - poprawi³ tata - Miko³aj, miejmy nadziejê, ¿e
twoja siostra polubi owady”. „No nie
wiem, mo¿e nie bêdê nazywaæ ich robalami, bo rzeczywiœcie s¹ po¿yteczne, ale chyba jednak wolê kwiaty” - podsumowa³a
Agatka.

„Kwiecieñ - plecieñ, co przeplata trochê
zimy trochê lata” - to przys³owie bardzo
dobrze opisuje ten miesi¹c. Zdarzaj¹ siê
dni piêknej pogody, kiedy wydaje nam siê,
¿e lato tu¿ tu¿, ale bywa, ¿e poprószy œniegiem… Przyroda jednak nie daje siê oszukaæ i na dobre rozpoczyna siê wiosna. W
kwietniu na dnie lasu pojawia siê kolorowy dywan z kwitn¹cych kwiatów. Korzystaj¹ one ze s³oñca, póki nie rozwin¹ siê
liœcie drzew. Wtedy bowiem do dna lasu
bêd¹ dochodziæ ju¿ tylko pojedyncze s³oneczne promyki. Kwitn¹ tak¿e niektóre
drzewa - klon pospolity i jesion wynios³y.

A kiedy zaczn¹ rozwijaæ siê liœcie zakwitnie tak¿e buk - bardzo pospolite drzewo w
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naszych lasach. Buki maj¹ piêkn¹ srebrn¹
korê, któr¹ ³atwo rozpoznaæ wœród innych
drzew. Na pewno wiecie, Kochane Dzieci,
¿e w naszych lasach jest bardzo du¿o buków - dlatego lasy te nazywaj¹ siê buczynami. Nie tylko wœród roœlin panuje spore
o¿ywienie. Na ten miesi¹c przypada szczyt
¿abich koncertów - wiosenne mi³osne kumkania s³ychaæ w ca³ej okolicy. Do kraju

Leœnicy ci¹gle maj¹ pe³ne rêce pracy! Trwaj¹ przecie¿ odnowienia - o
czym opowiada³em wam w poprzednim miesi¹cu. Lasów jest du¿o, wycina siê w nich drzewa a na ich miejsce sadzi siê du¿o m³odych drzewek.
Kiedyœ myœla³em, ¿e leœnik zajmuje
siê liczeniem drzew w lesie. Potem
okaza³o siê, ¿e jest trochê inaczej.
Drzew jest w lesie bardzo du¿o i kto
by je wszystkie policzy³. Ale wiem,
¿e na miejsce jednego wyciêtego
drzewa sadzi siê oko³o 20 drzew!
Zaraz wam wyjaœniê, jak to policzy³em.
Otó¿ leœnicy sadz¹ na jednym hektarze 8
tysiêcy drzewek. Drzewka rosn¹, leœnicy
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przylecia³y ju¿ prawie wszystkie nasze ptaki. Ja na przyk³ad ju¿ widzia³em bociana!
Pod koniec kwietnia nasi skrzydlaci przyjaciele w wiêkszoœci zapomn¹ ju¿ o trudach
podró¿y i rozpoczn¹ amory. Nie tylko im
wiosna szumi w g³owach - w kwietniu i maju
bardzo kochliwe staj¹ siê tak¿e niedŸwiedzie. A to wszystko przez wiosnê. Hm,
mo¿e i ja siê zakocham…

o nie dbaj¹, wycinaj¹ tylko te gorsze, z
których nic nie wyroœnie, potem wybieraj¹ naj³adniejsze drzewa i dbaj¹ o nie
wiêcej ni¿ o inne, a nawet wycinaj¹
te, które im przeszkadzaj¹. Czasem bywa tak, ¿e drzewa same
usychaj¹. Tak po 80-100 latach od
posadzenia 8 tysiêcy ma³ych drzewek zostaje oko³o 400 naj³adniejszych drzew. Kiedy przyjdzie pora
leœnicy wytn¹ te drzewa sadz¹c na
ich miejsce nowy, m³ody las. Tak
wiêc na miejsce 400 drzew sadzi
siê znów 8 tysiêcy. Czyli ile ma³ych
drzewek przypada na jedno du¿o
drzewo? Trzeba 8000 podzieliæ
przez 400. Wed³ug moich rachunków wychodzi 20 drzewek. A mo¿e
spróbujcie policzyæ sami?
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Buk pospolity - to najczêœciej spotykane drzewo liœciaste. Lasy bukowe rosn¹ przewa¿nie nad morzem,
na pó³nocy polski lub na po³udniu,
w ni¿szych partiach gór. Drewno
buka jest cenne, u¿ywa siê go do wytwarzania parkietów, ró¿nego rodzaju sprzêtów gospodarstwa domowego. Pieñ buka jest bardzo ³atwy do
rozpoznania- ma srebrnoszary kolor
i jest g³adki. Owocami buka s¹
orzeszki zwane bukwi¹. Taka bukiew
jest przysmakiem ptaków i wiewiórek. Zreszt¹ orzeszki bukowe s¹ jadane tak¿e przez ludzi! Ja osobiœcie,
choæ najbardziej lubiê jeœæ nasionka
roœlin i m³ode listki i piæ wodê deszczówkê, te¿ nie pogardzê takim bukowym przysmakiem!
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¯uk leœny - biedny ¿uczek z tego ¿uka! Ilekroæ
siê spotkamy skar¿y siê na ludzi - ¿e go nie lubi¹,
deptaj¹. A to takie sympatyczne i po¿yteczne
stworzenie! Jest wolny, nie biega szybko i dlatego czêsto trudno mu uciec przed cz³owiekiem.
¯uk leœny pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê w rozk³adaniu
naturalnych nawozów w lesie, czyli odchodów i
resztek innych zwierz¹t i roœlin. Pod stertami
odchodów wygrzebuje w ziemi korytarze wewn¹trz których sk³ada jaja. W korytarzach gromadzi ma³e porcje nawozu, które bêd¹ stanowiæ
pokarm dla rozwijaj¹cych siê z jajeczek ¿uczkowych larw. W ten sposób ten spryciarz zapewnia
swoim dzieciom mnóstwo wartoœciowego dla nich
po¿ywienia. Kiedy znajomy ¿uk leœny Gustaw z
s¹siedniej polany us³ysza³, ¿e bêdê Wam opowiada³ o jego braciach, bardzo mnie prosi³ aby przekazaæ wam, Kochane Dzieci, proœbê: nie deptajcie tych po¿ytecznych zwierz¹t.

Dodatek przygotowa³a:
Ma³gorzata Kaczorowska
Nadleœnictwo Dynów
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Witamy! Grupa „M.O.R.D.” ma zaszczyt uczestniczyæ w comiesiêcznym redagowaniu Dynowinki. Za³o¿eniem naszej
organizacji jest zwrócenie uwagi Czytelników na ciekawe pozycje ksi¹¿kowe, muzyczne i filmowe oraz reporta¿e i
teksty pisane przez nas.
Debiutuj¹c, chcemy przedstawiæ recenzje cyklu ksi¹¿ek Andrzeja Pilipiuka, p³yty zespo³u Black Sabbath oraz
artyku³ dotycz¹cy obyczajów Œwi¹t Wielkanocnych w innych krajach.

Wojs³owice. Zwyk³a wieœ na Œcianie
Wschodniej. Mieszkaj¹ tu g³ównie dawni pracownicy pegeerów, ¿yj¹cy wed³ug
has³a „byle do pierwszego”. Nic dziwnego, ¿e starzec w obdartej kufajce i gumofilcach made by Stomil, nie wyró¿nia siê zbytnio. Ale ludzie znaj¹cy Jakuba Wêdrowycza wiedz¹, ¿e ten niegroŸny wygl¹d to jedynie zmy³ka. Naprawdê jest on „Najlepszym Cywilnym
Egzorcyst¹-Amatorem” w kraju. Niestraszne mu s¹ wampiry, radzi sobie z
duchami, przybyszami z innych planet,
nawet wys³annikami piekie³. Ponadto
jest on wirtuozem destylarki, a jego
bimber s³ynie w ca³ej okolicy. Niestety,
przez spo³eczeñstwo, a zw³aszcza organa œcigania, uznany zosta³ za jednostkê
wybitnie aspo³eczn¹, niepoprawnego k³usownika (chocia¿ do „³owów” u¿ywa jedynie linki rowerowej) i hienê cmentarn¹
(³¹czy siê to z jego sposobem unieszkodliwiania wampirów za pomoc¹ osikowego ko³ka). Jednak nikomu nie odma-

Zespó³: Black Sabbath
P³yta: Black Sabbath
Data wydania: 13.02.1970 r. (pi¹tek!)
Sk³ad: Ozzy Osbourne – wokal; Tony
Iommi – gitara; Geezer Butler – bas;
Bill Ward – perkusja

wia pomocy, a uzyskane w ten sposób
„wolne datki” skrupulatnie zakopuje w
ogrodzie, pozostawiaj¹c na „czarn¹ godzinê”. Wiêc jeœli masz problem z s¹siadem, który okaza³ siê wilko³akiem,
twój dom jest nawiedzony a dziecko zosta³o porwane przez Obcych, to nie zastanawiaj siê d³ugo. Egzorcysta-Amator na pewno nie odmów ci swojej pomocy, nawet za dwie butelki wina marki Uœmiech kombajnisty.
Andrzej Pilipiuk stworzy³ œwietny
cykl opowiadañ o przygodach Jakuba Wêdrowycza. Lekki styl pisania, doskonale
sprawdza siê w opisywaniu groŸnych, lecz
zawsze zabawnych i dobrze koñcz¹cych
siê przygód Egzorcysty. Pilipiuk posiada
wspania³¹ umiejêtnoœæ dostrzegania absurdów ¿ycia i potrafi bezlitoœnie siê z
nich nabijaæ. U¿ywa do tego wisielczego
humoru pierwszej klasy. Opowiadania
pe³ne s¹ zabawnych dialogów, oryginalnych postaci, piwa marki „Per³a” i bimbru made by Wêdrowycz. Przeciwko Eg-

13 lutego 1970 roku to niew¹tpliwie najwa¿niejsza data w historii „ciê¿kiej muzyki”. Wtedy to bowiem na pó³kach sklepowych pojawi³ siê debiutancki kr¹¿ek grupy Black Sabbath. Pierwszy raz us³ysza³em t¹ p³ytê kilka lat
temu, gdy brat przyniós³ j¹ do domu
(chwa³a mu za to). Z ka¿d¹ kolejn¹
minut¹ coraz bardziej mi siê podoba³a.
Album rozpoczyna siê kawa³kiem
Black Sabbath. Na samym pocz¹tku
s³yszymy grzmoty i spadaj¹ce krople
deszczu, które tworz¹ wspania³y, mroczny klimat. I... w koñcu pierwszy riff, riff
potê¿ny i przeszywaj¹cy cz³owieka na
wskroœ. Ogromny kunszt zespo³u podkreœla znakomicie odœpiewany przez
Ozzyego tekst – opowieœæ o zmar³ym,
który ma trafiæ do piek³a. Jest to istny

zorcyœcie staj¹ duchy, topielcy, z³ota rybka, ³owcy nagród, radziecka g³owica nuklearna, wygl¹daj¹ca jak pralka, œwinie
z inteligencj¹ Einsteina, czerwony kapturek i ca³a wioska neandertalczykówkanibal. Wszyscy oni musz¹ siê jednak
pogodziæ z faktem, ¿e jeszcze siê taki nie
urodzi³, co da³by radê Jakubowi (w³¹czaj¹c w to w³adcê piekie³). Jedno jest pewne – atrakcji nie zabraknie.
Cykl kierowany jest g³ównie do ludzi m³odych, ale polecam go wszystkim,
którzy potrafi¹ patrzeæ na otaczaj¹cy
nas œwiat z dystansem i pragn¹ prze¿yæ niezapomniane przygody z emerytowanym carskim gwardzist¹.
Opowiadania zosta³y wydane w czterech tomach: Kroniki Jakuba Wêdrowycza, Czarownik Iwanow, WeŸmisz czarno kure..., oraz Zagadka Kuby rozpruwacza, w serii Bestsellery polskiej fantastyki. Cena ¿adnej z ksi¹¿ek (œrednio po 250 stron) nie przekracza 30 z³otych, co jest niew¹tpliw¹ zalet¹. W
naszej bibliotece miejskiej dostêpne s¹
trzy tomy cyklu.
Damian Zelwach

hymn heavy metalu, który ka¿dy powinien choæ raz us³yszeæ!
Nastêpna œcie¿ka, to, rozpoczynaj¹cy siê od wstawki zagranej na harmonijce ustnej, The Wizard. Jest to
bardzo melodyczny utwór z porywaj¹cymi riffami i solówkami Iommiego.
Ward bije w bêbny jak oszala³y a Osbourne i Butler równie doskonale sprawdzaj¹ siê w swoich rolach.
Behind The Wall Of Sleep – ten
utwór daje niez³ego kopa i, jak to ju¿ w
Black Sabbath bywa, jest melodyczny.
Ch³opaki nie odpuszczaj¹. Iommi udowadnia, ¿e jest œwietnym „wioœlarzem”,
a Bill wystukuje naprawdê wyœmienity rytm.
Kolejna piosenka – kolejny klasyk –
N.I.B. Niech chowaj¹ siê wszyscy basiœci!
Pan Geezer daje przepiêkny popis swoich
(ci¹g dalszy na str. 22)
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Sleeping Village – piosenka wspania³a klimatycznie. Szczególnie jej pocz¹tek, w którym to Osbourne odœpiewuje
króciutki tekst. Dalsza czêœæ utworu
nale¿y do Iommiego, który wspania³ymi solowymi partiami dodaje mu barw.
Po ponad 20 minutach niez³ego grania nadchodzi czas na Warning – okropnie d³ugi kawa³ek, w którym na pierwszy
plan po raz kolejny wychodzi gitara. Piosenka wydaje siê koñczyæ po ok. 4 minutach, jednak ch³opaki znów daj¹ czadu i
wchodz¹ w bardziej bluesowe klimaty. Nie

s³yszymy ju¿ œpiewu Ozzyego, ale za to
pasjonuj¹ce partie instrumentalne. Utwór
godnie zamyka ca³¹ p³ytê.
Black Sabbath – Black Sabbath, to
wspania³y album, maj¹cy swój niepowtarzalny klimat. Jest to zdecydowanie p³yta wszech czasów, która pozwoli³a czerpaæ inspiracje, tworzyæ i da³a
nam wspania³y gatunek muzyki, jakim
jest heavy metal. Bez wahania dajê tej
p³ycie piêæ gwiazdek i zachêcam do
przes³uchania. Naprawdê warto!
Bart³omiej S³ota

Czy kiedykolwiek zastanawiamy siê, jak ludzie innych krajów obchodz¹
Œwiêta Wielkiej Nocy? Mo¿e w Hiszpanii byki znosz¹ kolorowe jajka, a we
W³oszech na drzewach zamiast cytrusów rosn¹ czekoladowe króliki? Przyjrzyjmy siê wiêc niektórym obyczajom wielkanocnym ró¿nych pañstw.

do œmierci ni¿ zmartwychwstania Chrystusa, st¹d nie ma obyczaju sk³adania
sobie ¿yczeñ. Zbli¿aj¹ce siê œwiêta og³aszaj¹ dŸwiêki bêbnów. W ca³ym kraju
odgrywane s¹ ró¿norodne przedstawienia pasyjne. Tradycje zale¿¹ od regionów Hiszpanii i ró¿ni¹ siê od siebie. W
Valcarlos Wielk¹ Niedzielê czci siê
weso³ymi tañcami, a w Elche wyplata
siê rzeŸby liœæmi palmowymi.

umiejêtnoœci, odgrywaj¹c fantastyczn¹
solówe. Do tego doskona³y riff gitarowy i
zaskakuj¹cy tekst opowiadaj¹cy o diable
zakochanym w kobiecie. Palce lizaæ...
Od tej p³yty nie mo¿na siê oderwaæ.
Znakomity cover zespo³u Crow - Evil
Woman równie dobrze podgrzewa atmosferê jak poprzednie kawa³ki. Utwór
oparty na cudownej linii melodycznej,
w której nie brakuje ciekawych zagrywek ¿adnego z cz³onków zespo³u.

Belgijska s³odkoœæ
Œwi¹t Wielkanocnych
Najbardziej znanym i rozpowszechnionym elementem wielkanocnym w
Belgii s¹ czekoladowe jajka, zaj¹czki i
kurczaczki. W okresie œwi¹tecznym nie
mo¿e zabrakn¹æ ich w ¿adnym sklepie.
Bardzo piêknym, lecz niestety zanikaj¹cym ju¿ zwyczajem, jest szukanie
przez dzieci w ogródkach czekoladowych
jajek i zabawnych drobiazgów, ukrytych
uprzednio przez doros³ych. W niedzielny poranek ma³ych ³akomczuchów budzi dŸwiêk dzwonu koœcielnego. Kraj nie
posiada tradycyjnych potraw œwi¹tecznych. Jak sami Belgowie przyznaj¹,
wiêksze znaczenie maj¹ dla nich Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Kwiaty i pieczone jagniê
symbolami bu³garskich œwi¹t
W Bu³garii na œwi¹tecznych sto³ach
nie mo¿e zabrakn¹æ kwiatów. Tradycyjnymi potrawami s¹ pieczone jagniê,
zielona sa³ata oraz s³odki ko³acz z orzechami i rodzynkami. Ciasto ozdabia siê
tam czerwonym jajkiem. W okresie
Œwi¹t Wielkanocnych, dominuje kolor
czerwony, symbolizuj¹cy zdrowie i dobrobyt. Czterdziestodniowy post koñczy siê wielk¹ uczt¹.
Wiosenna Wielkanoc w Czechach
U naszych po³udniowo-zachodnich
s¹siadów Œwiêta Wielkiej Nocy kojarzone s¹ z nadejœciem wiosny. Tradycj¹,
jest pieczenie s³odkich bu³ek w formie
wielkanocnego baranka oraz œlicznie
zdobione pisanki. Niezwykle popularnym obyczajem, który zastêpuje w Czechach œmigus-dyngus jest pomlazka,
czyli symboliczne bicie kobiet warkoczem, splecionym z witek wierzbowych

i wst¹¿ek. S¹dzi siê, ¿e uderzenie dodaje urody i witalnoœci kobietom.
Obyczaje œwi¹teczne w Danii
W Niedzielê Palmow¹, serca dzwonów, zamienia³o siê niegdyœ na drewniane, lub owijano materia³em, by st³umiæ ich donoœny dŸwiêk. W Wielk¹ Sobotê dzieci chodzi³y od domu do domu
prosz¹c o jajka. Wszystkie z nich nale¿a³o zjeœæ, aby zapewniæ sobie zdrowie
na ca³y rok. Jeœli jajko zakopano na
polu, dawa³o to gwarancjê na dobre plony. Utrzyma³a siê do dziœ tradycja chowania jajek, które musz¹ zostaæ odnalezione przez dzieci. Wed³ug obyczaju,
kolorowe pisanki w Danii znosi królik,
nazywany tam zaj¹czkiem. Dla wiêkszoœci Duñczyków, œwiêta kojarz¹ siê z
kurczakami, czekoladowymi jajkami,
¿onkilami, królikami i barankami.
Lataj¹ce dzwony we Francji
Od Wielkiego Pi¹tku dzwony w koœcio³ach milcz¹. Okazywany jest w ten
sposób szacunek dla zmar³ego na krzy¿u Chrystusa. Dzieci we Francji wierz¹
w to, i¿ dzwony odlecia³y do Rzymu.
Niedzielny poranek jest ich powrotem
z podró¿y. Wtedy dzieci wypatruj¹ ich
z okien domów. Rodzice w tym czasie
ukrywaj¹ czekoladowe jajka, które póŸniej z radoœci¹ odnajdywane s¹ przez
ich pociechy.
Obfitoœæ i uroczystoœæ
hiszpañskich Œwi¹t Wielkiej Nocy
Hiszpanie podczas Œwi¹t bardzo
licznie uczestnicz¹ w procesjach. Na
poboczach g³ównych ulic, ustawia siê
krzes³a, aby tym, którym brakuje si³,
umo¿liwiæ uczestnictwo w wydarzeniach. Wiêksz¹ uwagê przywi¹zuje siê

Zdobnictwo Holendrów
Wielkanoc uwa¿ana jest za wiosenne œwiêto. Przeró¿ne ozdoby umieszczane s¹ na drzwiach frontowych, natomiast wnêtrza przyozdabiaj¹ ¿ó³te wiosenne kwiaty. Kolorowe, czêsto drewniane jajka wielkanocne wiesza siê na
ga³êziach drzew w wazonach. Tradycja
mówi, ¿e Wielkanocy zaj¹czek chowa
w ogródkach kolorowe jajka, wykonane
oczywiœcie z czekolady. Odnalezione
przez dzieci, zawsze ze smakiem s¹
zjadane. Znany w Holandii jest równie¿
paasbrood, czyli s³odki chleb, o ¿ó³tej
barwie, nadziewany rodzynkami,
skórk¹ pomarañczy i cytryny.
Litewskie podobieñstwo
do Œwi¹t w Polsce
Obyczaje wielkanocne s¹ bardzo podobne do Polskich. Nieznany jest tam
jednak (poza Wileñszczyzn¹) œmigusdyngus, oraz darzenie dzieci smako³ykami i prezentami. W œwi¹teczny poniedzia³ek, rolnicy na WileñszczyŸnie
skrapiaj¹ pola wod¹, a skorupki z jajek
zakopuj¹ w ziemi lub pal¹. Zgodnie z
tradycj¹, wszelkie ciê¿kie prace nale¿y
zakoñczyæ przed Wielkim Czwartkiem.
Na sto³ach wielkanocnych dominuj¹:
pieczona cielêcina, wêdzona i gotowana
szynka, pieczony boczek, karkówka i
pisanki. Do dziœ jajka wielkanocne czêsto maluje siê naturalnymi sposobami,
czyli na przyk³ad, ok³ada siê je ŸdŸb³ami trawy czy te¿ maluje woskiem. Z
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wielkanocnych ciast, najczêœciej konsumuje siê mazurka i paschê.
Niemieckie kolory pisanek
U naszych zachodnich s¹siadów,
popularne jest obdarowywanie siê piêknymi rêcznie zdobionymi jajkami. W
Wielki Czwartek maluje siê je na zielono, st¹d nazywa siê go Zielonym
Czwartkiem. Szczególnie charakterystyczny jest bukiet wielkanocny, sk³adaj¹cy siê z zielonych ga³¹zek przybranych wydmuszkami i postawiony w
wazonie. Czasami zdobi siê przydomowe krzewy. Obowi¹zkowym elementem
dekoracyjnym jest zaj¹czek, wykonany
z cukru, czekolady czy materia³u. Pisanki chowane s¹ w specjalnych gniazdach w domu lub ogrodzie, a w Wielk¹
Niedzielê dzieci zajmuj¹ siê ich odnajdywaniem. Szczególn¹ moc wed³ug tradycji ma woda. W wielu regionach Niemiec zachowa³ siê zwyczaj, ¿e w nocy
(Z Wielkiej Soboty na Wielk¹ Niedzielê) dziewczyny, przede wszystkim te,
które chc¹ wyjœæ za m¹¿, nosz¹ wodê
ze Ÿróde³. Ma ona zapewniæ urodê i
zdrowie na ca³y rok. Wa¿ne jest, by w

Nie po raz pierwszy Chór Aleksnadrova stan¹³ przed publicznoœci¹ z Podkarpacia. Ta legendarna grupa artystyczna za³o¿ona przez utalentowanego profesora konserwatorium moskiewskiego – Aleksandra Aleksandrovada³a swój pierwszy koncert w 1928 roku
w 12 osobowym sk³adzie. Dzia³alnoœæ
chóru by³a odpowiedzi¹ na rosn¹ce zainteresowanie piosenk¹ ¿o³niersk¹ oraz
wystêpami tanecznymi. W sceneriê II
wojny œwiatowej artyœci wkroczyli otoczeni nimbem s³awy. Mieli za sob¹ sukcesy w Pary¿u oraz na Dalekim Wschodzie. Na froncie i ty³ach wojsk dali oko³o
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trakcie zabawy nie wypowiedzieæ ¿adnego s³owa, gdy¿ wówczas woda straci
sw¹ magiczn¹ moc. Podczas Œwi¹t
Wielkanocnych, czêsto obdarza siê nawzajem prezentami, które pakuje s¹ w
du¿e tekturowe jajka.
W³oska baba wielkanocna
We W³oszech Œwiêta Wielkanocne
obchodzone s¹ w ca³ym kraju. Tradycyjne potrawy to jagniêcia oraz karczochy z rusztu z papryk¹. Szczególnie
uwielbiana przez dzieci jest baba wielkanocna, wype³niona bakaliami i ozdabiana kolorowymi cukierkami w kszta³cie wielkanocnych jajek.
Œwiêta za oceanem
Amerykanie kupuj¹ jaja i maluj¹,
ale nie ma tam tradycji dzielenia siê
nimi. Wielkanocne œniadanie na ogó³
spo¿ywane jest w restauracjach. W
domu stawia siê drzewka wielkanocne, udekorowane jajkami. Oprócz tego,
przyozdabia siê równie¿ dom na zewn¹trz. Symbolem Wielkanocy w USA
jest królik (Easter Bunny). Dzieci
wierz¹, ¿e to w³aœnie on przynosi pre-

1500 wystêpów. Wystêpowali w koszarach, zanim ¿o³nierze
szli do ataku, na lotniskach oraz w szpitalach. Oktet wokalny,
dwaj tancerze oraz dwaj muzycy – takie by³y pocz¹tki. Dziœ zespó³ koncertuje w imponuj¹cym, licz¹cym oko³o 200
osób sk³adzie. Po ka¿dej trasie koncertowej w ponad 40 krajach okrzykniêto
ich „rewelacj¹, fajerwerkami wykonawczej maestrii”. Chór mêski zachwyca
si³¹ i czystoœci¹ brzmienia. Mieszana
grupa taneczna nie pozwala ani na chwilê oderwaæ od siebie oczu; zgrabne
dziewczêta w strojach wojskowych lub
ludowych oraz zwinni ch³opcy popisuj¹
siê niemal bez wytchnienia sztuk¹ baletow¹. Artystom uda³o siê po³¹czyæ
akademickie wymogi z emocjonalnoœci¹
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zenty. Niedziela Wielkanocna to czas
wielu parad. Najbardziej znan¹ jest
Easter Parade w Nowym Jorku. Tam,
eleganckie damy prezentuj¹ siê w strojach z dawnych epok. Eksponowane s¹
zw³aszcza kapelusze. Poniedzia³ek
Wielkanocny nie jest obchodzony. Jest
to ju¿ normalny dzieñ pracy. Tylko w
Bia³ym Domu odbywa siê dla dzieci
wielkanocna tradycja- toczenie jajek po
trawniku.
W ka¿dym pañstwie ludzie ró¿nie obchodz¹ Œwiêta Wielkiej Nocy.
U jednych jest to czas spokoju i zadumy, u innych wystawne parady,
bogate prezenty. Jednak wszystkich
³¹czy kurczaczek, baranek i pisanki, oraz piêkna wiosenna aura ozdobiona kolorami i pachn¹cymi kwiatami.
WESO£YCH ŒWI¥T!
Monika Szczepañska
Autorzy: Monika Szczepañska, Bart³omiej S³ota i Damian Zelwach,
uczniowie LO Dynów.
Opiekun: Joanna Kocaj

rosyjskiej muzyki ludowej. Maj¹ w repertuarze wspomniane ju¿ piosenki
¿o³nierskie, pieœni narodowe, utwory
ludowe oraz arcydzie³a œwiatowej muzyki popularnej. Nie zabrak³o zatem na
koncercie„Kalinki”, zabrzmia³ „Wieczorny dzwon”, zachwyci³y „Podmoskiewskie wieczory”, wzruszy³y „Czerwone
maki na Monte Casino” oraz zaskoczy³y „Brunetki, blondynki”. Nie sposób
wyliczyæ, co przygotowano na ten wieczór ; zespó³ ma w repertuarze ponad 2
tysi¹ce utworów, a niemal trzygodzinny wystêp by³ okazj¹ do zaprezentowania tych najstaranniej wybranych. Jedno
jest pewne: zespó³ osi¹gn¹³ granice perfekcji, a ekspresyjnoœæ muzyki rosyjskiej „ruszy” ka¿d¹ s³owiañsk¹ duszê.
Ewa Hadam
Opiekunka MKE LO Dynów
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I proszê, jak to zlecia³o... Dopiero
œwiêtowaliœmy Bo¿e Narodzenie - wraz
z rodzin¹ i przyjació³mi cieszyliœmy siê
choink¹, kolêdami i œniegiem, a tu ju¿
kwiecieñ. I mimo ¿e œnie¿ek nas tak
do koñca nie opuœci³, mamy ju¿ wiosnê
i kolejne œwiêta - Wielkanoc.
Jakoœ tak siê sta³o, ¿e w naszej
œwiadomoœci powsta³ raczej smutny
obraz tych œwi¹t, a przecie¿ dziêki
œmierci Jezusa mamy szansê na ¿ycie
wieczne… Wielkanoc uwa¿ana jest za
„ Œwiêto œwi¹t” i dlatego te¿ jest bardzo szczególnie obchodzona. Poprzedzaj¹cy j¹ Wielki Post sk³ania nas do refleksji nad naszym ¿yciem, jego sensem, celem i tym, co po nim… W Wielki Tydzieñ prze¿ywamy drogê Jezusa
przez mêkê i Jego œmieræ. A w Niedzielê Wielkanocn¹ spo¿ywamy poœwiêcony pokarm. Œwiêta te maj¹ bardzo powa¿ny, uroczysty wymiar i , o ile podczas Bo¿ego Narodzenia œmialiœmy siê
i pozwalaliœmy na zabawê, tu zachowujemy powagê i rozwa¿amy wielk¹
tajemnicê Zmartwychwstania. Ka¿dy
poddaje siê nastrojowi zadumy. Jednak
¿eby nie przedstawiaæ Wielkanocy jako
bardzo zasadniczej, przypomnê, ¿e jest
wiele takich drobiazgów, które pozwalaj¹ na zabawê, np. malowanie wielkanocnych jajek, czy oblewanie siê
wod¹. W niektórych regionach dzieci
odwiedza zaj¹czek, który „s³odko” je
obdarowuje.
Podczas œwi¹t mamy doskona³¹ okazjê, aby zjednoczyæ siê , scaliæ rodzinê i
pokonuj¹c codzienne konflikty, wspólnie
modliæ siê i rozwa¿aæ mêkê i œmieræ
Chrystusa. Prawdziwie chrzeœcijanie
spêdzaj¹ ten czas na nabo¿eñstwach w
koœciele, ale nie powinni tak¿e zapominaæ o swoich rodzinach. Bowiem jak
podczas ka¿dych œwi¹t, czy tych weselszych, czy smutniejszych, dopiero razem
z osobami bliskimi widzimy pe³ny sens
i przes³anie p³yn¹ce z tych uroczystoœci.
Dopiero wtedy odkrywamy ten wielki
dar, jakim jest rodzina i dostrzegamy,
¿e tak naprawdê cz³owiek nie mo¿e ¿yæ
sam, nie umie i nie chce tak ¿yæ!
W imieniu M³odzie¿owego Klubu
Europejskiego ¿yczê Pañstwu tego, abyœcie nigdy nie zostali sami… Abyœcie
w otoczeniu kochaj¹cych osób w pe³ni
odkryli wielk¹ mi³oœæ Boga, która ujawni³a siê w mêce, œmierci i zmartwychwstaniu Jego Syna.
Ewa Pielak
MKE LO Dynów
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1. VI Edycja Konkursu Podkarpacka Têcza „Podkarpacki Jarmark”
– 20 kwietnia
2. Obchody Rocznicy Ustanowienia Konstytucji 3-maja,
Szkolne Prezentacje Artystyczne – SZPAK
– 3 maja
3. Widowisko Maryjne „Matce Mojego Pana”
– 13 maja
4. Pogórzañska Nuta – Eliminacje do Kazimierza
– 21 maja
5. Dzieñ Matki
– 26 maja
6. Dzieñ Dziecka – Konkurs o B³êkitn¹ wstêgê Sanu” – 1 czerwca
7. XL Dni Pogórza Dynowskiego
– 22-25 czerwca
8. Festyn rodzinny „Mama tata i ja”
– Turniej dzikich dru¿yn
– 15 lipca
9. Bykowisko-Kabaretowisko
– 22 lipca
10.Widowisko teatralne „Skrzypek na dachu”
– 23 lipca
11. Do¿ynki na Zasaniu
– 27 sierpnia
12.Zakoñczenie obchody 570-lecia Miasta Dynowa
– 16, 17 wrzeœnia

ZAPRASZAMY!!!
G. M.

Za czymœ gonimy, o coœ ci¹gle zabiegamy, stawiamy przed sob¹
kolejne cele a czas pêdzi jak zwariowany... Odbiera nam z³udzenia,
dorzuca kolejne kilogramy... W³osów na g³owie mniej, za to wiêcej
zmartwieñ... I tylko... WSPOMNIEÑ NIE JEST W STANIE NIKT
NAM OBEBRAÆ!!!
Najpiêkniejsze, beztroskie, kolorowe i pe³ne niepowtarzalnego
uroku s¹ wspomnienia szkolne...
To przes³anie sk³oni³o grupê uczniów Dynowskiej Szko³y Podstawowej im. Juliana Przybosia (rocznik 1969-1976) do zorganizowania
Zjazdu Kole¿eñskiego (zaproszenia „w drodze”) o czym informujemy
Naszych Nauczycieli, Kole¿anki i Kolegów, ju¿ teraz mówi¹c DO
ZOBACZENIA!!!
Kontakt z Komitetem Zjazdowym
(0-16) 65 21 823,
(0-16) 65 21 028,
(0-16) 54 21 440.
W imieniu Komitetu Zjazdowego
Maciej Jurasiñski
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mitologiach wielu ludów mo¿na znaleŸæ opowieœæ o jaju, z
którego powsta³ œwiat. Uwa¿ano je równie¿ za symbol zmartwychwstania, nieustannego odradzania siê ¿ycia
w przyrodzie, symbol ¿ycia ukrytego w
zarodku, symbol tajemniczej
si³y istnienia. W symbolice
chrzeœcijañskiej zosta³o skojarzone ze œwiêtem Zmartwychwsta³ego Chrystusa, który „wsta³
z grobu jak z jaja kurczê” (Galicja XIXw.)
W ludowych wierzeniach
jajo by³o lekarstwem na chorobê, urok, chroni³o przed po¿arem, pomaga³o zdobyæ upatrzon¹ dziewczynê albo ch³opaka, zapewnia³o urodzaj, szczêœcie i pomyœlnoœæ. Taczanie jaja po ciele chorego mia³o „wlewaæ” w niego
nowe si³y. Noworodka my³o siê w wodzie,
do której wk³adano, poza innymi przedmiotami maj¹cymi zapewniæ szczêœcie i
bogactwo, równie¿ jajo. Wydmuszki pisanek wielkanocnych po³o¿one pod
drzewami owocowymi mia³y chroniæ je
przed szkodnikami. Wierzono, ¿e wrzucone w p³omienie ugasz¹ po¿ar.
Zwyczaj zdobienia jaj i wykorzystywania ich w celach magicznych jest bardzo stary, siêga bowiem staro¿ytnoœci.
Wykorzystywano je w obrzêdach pogrzebowych, a tak¿e zwi¹zanych z kultem
zmar³ych. Najstarsze pisanki odnaleziono w grobowcach i wykopaliskach na
Bliskim Wschodzie, w Asharah. Datuje
siê je na III w. Sztuka zdobienia jajek
znana by³a Egipcjanom, Persom, Chiñczykom, Fenicjanom, Grekom i Rzymianom.
Najdawniejsze polskie pisanki pochodz¹ z X w. (Opole na Ostrówku),
przyjmuje siê powszechnie, ¿e zdobienie jaj by³o S³owianom znane ju¿ wczeœniej.
Zdobione jaja okreœla siê ró¿nymi
nazwami w zale¿noœci od techniki wykonania. Jajka malowane na jeden kolor (zazwyczaj czerwony) to: kraszanki,
malowanki lub byczki. Jajka ozdobione
jedno-lub wielobarwnym deseniem, naniesionym na jednolite t³o, nazywa siê
pisankami. Znane s¹ jeszcze rysowanki,
skrobanki, nalepianki i wyklejanki.
Najbardziej rozpowszechniona w polszczyŸnie ogólnej jest nazwa pisanka,
któr¹ okreœla siê dziœ ka¿de zdobione
jajko, bez wzglêdu na rodzaj zastosowanej techniki.
Pisanki, kraszanki, rysowanki, oklejanki mia³y sens symboliczny. Uwa¿ano,
¿e malowanie jaj jest jednym z warunków istnienia œwiata. Ich zdobieniem
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we wzory geometryczne lub roœlinne zajmowa³y siê dawniej tylko kobiety, które
wypêdza³y z izby ka¿dego przybysza p³ci
mêskiej i odczynia³y urok, który móg³
rzuciæ na pisanki i jeszcze nie ozdobione jajka: „Sól tobie w oczach, kamieñ w
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nych, znajomych i przyjació³. Pe³ni³y one
te¿ rolê wykupu w obrzêdach wielkanocnych, np. w czasie smagania, dyngusu, chodzenia z barankiem lub kurkiem.
Jajo wykonane ze z³ota i kamieni szlachetnych by³o kosztownym prezentem.
Panna mog³a dostaæ tak¿e s³odkie jajo z
czekolady i marcepanu - czasem znajdowa³a w nim pierœcionek z brylantem,
ofiarowany przez adoratora. Tak od
XVIII w. obdarowywano siê w wytwornym towarzystwie. Do najdro¿szych i
najpiêkniejszych jaj wykonanych ze szlachetnych metali i kamieni nale¿¹ jaja z
pracowni Faberge.

zêbach. Jak ziemia woskowi nie szkodzi,
tak twoje oczy niech nie szkodz¹ pisankom”.
Pocz¹tkowo koœció³ zabrania³ jedzenia jajek w okresie wielkanocnym. Dopiero w XII w. zakaz ten cofniêto, nakazuj¹c jednak odmawianie przed posi³kiem specjalnej modlitwy. Fakt ten t³umaczyæ mo¿na tym, ¿e Œwiêta Wielkanocne na³o¿y³y siê na prastare œwiêta
pogañskie, poœwiêcone zmar³ym. Jajko,
jako daj¹ce pocz¹tek nowemu ¿yciu,
by³o uwa¿ane za istotê ¿yw¹ i o¿ywiaj¹c¹,
element si³y twórczej i wzmacniaj¹cej.
Z tego powodu odgrywa³o ono wa¿n¹
rolê m.in. w obrzêdach zwi¹zanych z kultem zmar³ych.
W minionych wiekach piêknie wykonane jajka wykorzystywano jako prezent. Obdarowywano nimi dzieci, krew-
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wielu kulturach, pocz¹wszy od
staro¿ytnoœci, zaj¹c by³ symbo
lem odradzaj¹cej siê przyrody,
wiosny i p³odnoœci. Czczony i otaczany
kultem z racji swojej witalnoœci, bywa³
tak¿e uznawany za symbol zmys³owoœci i
tchórzostwa. Wierzono równie¿, ¿e pod
postaci¹ zaj¹ca ukazuj¹ siê wiedŸmy na
rozstajnych drogach. W XVII w. skojarzono go z jajkiem wielkanocnym. Do
Polski dotar³ prawdopodobnie z Niemiec na pocz¹tku XX w. Wspó³czeœnie
jest raczej œwi¹tecznym rekwizytem ani¿eli bohaterem obrzêdu.
Przygotowano na podstawie:
”Zwyczaje i obrzêdy, rok polski”, Renata Hryñ-Kuœmierek, wyd.: Podsiedlik Raniowski i Spó³ka,
Poznañ 1998, http://www.priska.com.pl
”Wielkanoc w polskiej kulturze”, praca zbiorowa pod redakcj¹ Marii Borejszo, wyd. W drodze,
Poznañ 1997r.
”Rok koœcielny a polskie tradycje”, Ewa Ferenc-Szyde³kowa, wyd. Ksiêgarnia œw. Wojciecha,
Poznañ 1988r.
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czesnym rankiem nasza
grupa wyjecha³a z Dynowa, by przemierzaæ wiosenne zakamarki Ukrainy. Ka¿dy z
nas z dr¿eniem oczekiwa³ granicy,
marzenia senne konfrontowa³y siê
z rzeczywistoœci¹. Po jej przekroczeniu rozpoczê³a siê nasza pogoñ za
wra¿eniami. Nasz przewodnik, Aleksander Nu¿ny, czyli Sasza, oczekiwa³ nas w Moœciskach, które by³y
pierwszym celem na drodze poznawania. Omijaj¹c srebrzyste ka³u¿e, kroczyliœmy po zau³kach, by
zwiedziæ g³ówne œwi¹tynie
miasteczka. Historiê obu
koœcio³ów, zarówno parafialnego jak i redemptorystów
oraz ¿ycie parafii przedstawili
nam w³odarze tych miejsc.
S³oñce stanê³o w szranki z
ch³odnym wiatrem, by przekomarzaæ siê o nasze blade twarze.
My zaœ nie czekaj¹c wyniku utarczek ruszyliœmy przed siebie.
Obserwuj¹c przez szyby autobusu bohaterów, tych z ¿elbetonu, granitu i tych zmagaj¹cych siê z rzeczywistoœci¹ przemieszczaliœmy siê w¹skimi, dziurawymi ulicami wg³¹b
kraju. Sambor powita³ nas z³ociœcie,
odkrywaj¹c swoje piêkne i wstydliwe strony.
Schodami, po których sp³ywa³a
woda, powêdrowaliœmy w stronê
czworobocznego rynku, zatrzymuj¹c
siê przy cerkwi, która zarzuci³a nas
swoimi kolorami. Brakowa³o mi tylko cudownego œpiewu oplataj¹cego
wnêtrze i przebijaj¹cego siê przez
ikonostas.
Rzymskokatolicki koœció³, piêtnastowieczny, obejrzeliœmy tylko z
zewn¹trz, nale¿a³ on do tych nielicz-

Moœciska - Koœció³ pw. Œw. Jana Chrzciciela
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kawe miejsce opowiadaj¹c zaœpiewane anegdoty.
Historyczny Lwów przybli¿a³ siê.
Pokrzepieni i posileni udaliœmy siê
do centrum, by zaspokajaæ swe potrzeby duchowe. Teatr-opera ods³oni³ nam wiele. W tak piêknym wnêtrzu ujrzeliœmy fragment Ukrainy
ogl¹daj¹c spektakl „Zaporo¿e nad
Dniestrem”. Zmiana spektaklu nie
by³a jedyn¹ rzecz¹, która nas zaskoczy³a gdy¿ mile by³o ujrzeæ dzie³o Sie-

Nr 4/127

nych œwi¹tyñ, które opar³y siê re¿imowi i nieustannie trwa³y na modlitwie.
Ratusz obchodziliœmy prywatnie,
by zwiedzaæ, wymieniaæ, kupowaæ
oraz zaspokajaæ pragnienia.
Strwi¹¿ pod¹¿a³ ku Morzu Czarnemu, my zaœ ku okolicom Lwowa.
Ominêliœmy powoli samochód, który ugrz¹z³ na œrodku ulicy, przejechaliœmy wzd³u¿ lasów i ³¹k z t³umnie zebranymi bocianami, by zatrzymaæ siê w bagnistych Rudkach.
Œcie¿k¹ udeptan¹ w br¹zowej mazi
powêdrowaliœmy w kierunku koœcio³a parafialnego, by uk³oniæ siê Matce Bo¿ej Sudeckiej oraz w zadumie
przystan¹æ nad grobami Fredrów.
Sympatyczni ksiê¿a opowiedzieli
nam historiê pomieszan¹ z rzeczywistoœci¹, przybli¿yli to cie-

Zamek w Œwirzu

miradzkiego. W przerwach poprawialiœmy urodê w Sali Lustrzanej.
Smaczku operze doda³y zabawne incydenty z drewniana chochl¹ i murzynkiem.
Kontynuuj¹c mile rozpoczêty
wieczór wêdrowaliœmy przez centrum miasta ku naszemu wieszczowi – Mickiewiczowi.
Noc przebieg³a spokojnie przy
œpiewach przeplatanych muzyk¹ gitarow¹. ¯arty, œmiech i œpiew ko³ysa³y do snu tych, którzy w pe³ni
chcieli wykorzystaæ i tak ju¿ o 2 godziny skrócon¹ noc. Niedzielê rozpoczêliœmy msz¹ w Katedrze oraz
spacerem przez Rynek i zau³ki miasta. Byæ mo¿e minêliœmy duszê
Lema, który w tym czasie umiera³

a o którym opowiada³ nam przewodnik, gdy zatrzymaliœmy siê przy kamieniczce, gdzie mieszka³.
Po orzeŸwieniu wyjechaliœmy ku
mniej znanym a zwi¹zanym z Polsk¹
miejscom. Œwirz, a dok³adniej zamek
z po³owy XVII wieku, gniazdo rodowe
Œwirskich i Cetnarów, ostatnim jego
w³aœcicielem po 1920 by³ Tadeusz Bór
Komorowski, zdobywaliœmy walcz¹c
z pociskami deszczu. Osnuty mg³¹, otoczony ksiê¿ycem jeziora piêknie prezentowa³ siê nawet w szaroœciach.
Koœció³ œw. Miko³aja i dobrze zamaskowana synagoga by³y celem naszego spaceru po Bóbrce.
Ostatni punkt zwiedzania to Stare Sio³o. Ruiny zamku Zas³awskich
i Sieniawskich z I po³owy XVII wie-

ku mimo znacznej ruiny prezentowa³y siê wspaniale. Widaæ by³o jak
ten równinny zamek b³yszcza³ swoja potêg¹, by teraz zmagaæ siê z podmok³ym terenem, wandalami oraz
jednostajnym ruchem poci¹gów.
Szeleszcz¹c ró¿nobarwnymi
hrywniami wybraliœmy ró¿norodne
towary z pó³ek samoobs³ugowego,
posililiœmy siê jeszcze smakami
ukraiñskimi i przepe³nieni wra¿eniami udaliœmy siê ku znanym zakamarkom naszych posiad³oœci.
Brawo nasi pilnuj¹cy granic. Piêciogodzinne oczekiwanie na wjazd do
Ojczyzny wype³nialiœmy snem, rozmowami oraz œpiewem.
Tekst i zdjêcia
Piotr Pyrcz
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Na dzidziñcu zamku w Starym Siole

Fot. Piotr Pyrcz
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znowu minê³a kolejna kadencja Ko³a Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. Œwiêtego Brata
Alberta. Minê³a pracowicie, owocnie, bez
zbêdnego rozg³osu. Wydaje siê jednak,
i¿ „Dynowinka” z kronikarskiego obowi¹zku musi ten fakt na swoich ³amach
odnotowaæ.
Dynowskie Ko³o Albertyñskie dzia³a bowiem w duchu
bardzo po¿ytecznych hase³
g³oszonych przez Œw. Brata
Alberta.
Ale nie tylko! I œwieccy
myœliciele s¹ zwolennikami
tych hase³, chocia¿ w innych
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idei obydwu twórców jest uderzaj¹ca.
Italo Calvino zachêca do propagowania i utrwalania dobra, a przecie¿
Œwiêty Albert czyni to samo.
Pisze przecie¿ by przy Bo¿ej pomocy czyniæ dobro przez nasze rêce.
Z wys³uchanego sprawozdania z dzia-
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s¹, dzia³aj¹ i to zw³aszcza m³odzi.
Przyk³adem s³u¿yæ mo¿e choæby wolontariat.
Ilu¿ wolontariuszy w³¹cza siê w
akcje charytatywne, w niesienie pomocy bliŸniemu w szpitalach, schroniskach, domach opieki spo³ecznej.
Dzia³alnoœæ wolontariuszy
jest widoczna tak¿e w Dynowie, tak¿e w Dynowskim
Kole Towarzystwa Pomocy
im. Brata Alberta. Pomagaj¹
oni w akcjach spo³ecznych organizowanych przez Dom
Spokojnej Staroœci, którego
powstanie „wziê³o siê” tak¿e

Fot. Grzegorz Szajnik
kszta³tach s³ownych sformu³owanych,
nie wspominaj¹c ju¿ o Papie¿u Janie
Pawle II, bo to jest oczywiste.
Mimo woli przychodz¹ na myœl s³owa pisarza i dziennikarza XX wieku
Italo Calvino, który w utworze „Niewidzialne miasto” pisze: „Piek³o tworz¹
¿yj¹cy, na co dzieñ przebywaj¹c razem.
I cz³owiek ma dwa wyjœcia, zaakceptowaæ je, staæ siê jego czêœci¹, a¿ przestanie byæ dostrzegalne, albo z uwaga
odszukaæ, rozpoznaæ to co piek³em nie
jest, a potem to rozprzestrzeniaæ i
utrwalaæ”.
Brzmi to mo¿e zbyt filozoficznie, ale
po g³êbszym zastanowieniu zbie¿noœæ

³alnoœci AlbertyñFot. Grzegorz Szajnik
skiego Ko³a wynika, i¿ w tym duchu
w³aœnie ono dzia³a³o.
Wystarczy przejrzeæ dokumentacjê,
rozejrzeæ siê wewn¹trz i zewn¹trz budynku Domu Spokojnej Staroœci, przy
którym dzia³a, by z ³atwoœci¹ dostrzec,
ile ludzie dobrej woli zrobili dla swych
bliŸnich, by z³agodziæ dolegliwoœci zwi¹zane z niedostatkiem i niedo³ê¿noœci¹
wieku starczego.
Ludzie dobrej woli…! Ciekawe, ¿e
wspó³czeœnie, kiedy tyle mówi siê o z³u
kwitn¹cym w ludziach, tyle pokazuje siê
przemocy, tu¿ obok, ci ludzie dobrej woli

z dzia³alnoœci ludzi dobrej woli.
Na co dzieñ nie zawsze siê o tym
pamiêta.
A trzeba.
Wszak „z³o” jest wrzaskliwe, widaæ
je bez reklamy. Dobro zaœ trzeba „reklamowaæ wytrwale” by by³o zachêt¹
do po¿ytecznego dzia³ania.
Mo¿e wiêc nie jest tak Ÿle z cz³owiekiem, z jego kondycj¹ moraln¹?!
Oby to by³a prawda i oby jak najwiêcej ludzi w to wierzy³o.
Janina Urasiñska

tora porz¹dku obrad
Spotkanie rozw ¿adnym punkcie
poczê³a siê doœæ
oficjalnie nie znajdonietypowo gdy¿
wa³a siê informacja
zarz¹dcy bloku dyna temat prowadzorektorowi zak³adu
nej kanalizacji i pogospodarki komuwsta³ych zniszczeñ,
nalnej Jackowi
W œrodê 29 marca, odby³o siê zebranie wspólnoty mieszkaniowej bloku przy
to nie spodoba³o siê
Gierlachowi nie
ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Dynowie, którego najwa¿niejszym punktem by³o
mieszkañcom. Ju¿
spodoba³o
siê omówienie spraw zwi¹zanych z prowadzon¹ kanalizacj¹ i pêkaniem bloku.
w lutym zosta³y nauczestnictwo w
ruszone fundamenspotkani dziennity naszego domu – mówi³a Maria
karza ¯ycia Podkapackiego. To jest ty. To w³aœnie oni stanêli w jego obronie i w g³osowaniu stwierdzili i¿ bêKiszka – nikt nas o tym nie inforwewnêtrzne spotkanie naszej wspóldzie siê przes³uchiwa³ spotkaniu, jak
mowa³. Jestem w zarz¹dzie wspólnoty bez udzia³u osób trzecich i w
podkreœlili doœæ ju¿ jest tuszowania
noty i takiej informacji siê domagatej chwili chcia³bym siê dowiedzieæ
ca³ej sprawy trzeba j¹ nag³oœniæ i pomy. Pan nie uj¹³ tego w porz¹dku
w jakim charakterze pan tu wystêpuje. Dodajmy i¿ na spotkanie dzien- kazaæ nasz¹ tragediê – mówili miesz- obrad mimo, i¿ w tej sprawie wczekañcy.
œniej interweniowa³am. Najpierw
nikarza zaprosili w³aœciciele mieszW przedstawionym przez dyrekchcemy us³yszeæ najwa¿niejsz¹ dla
kañ a zarazem cz³onkowie wspólno-
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nas rzecz dotycz¹c¹ prowadzonej kanalizacji i szkód po niej powsta³ych.
Chcemy wiedzieæ co siê dzieje z naszym domem. Cz³onkowie zmienili
porz¹dek obrad.
Po wyborze przewodnicz¹cego i
protokolanta zebrania stwierdzono
jego prawomocnoœæ. Zaraz po tym
rozgorza³a kilkugodzinna dyskusja
nad kanalizacj¹. Obecny na zebraniu zastêpca burmistrza Zbigniew
Irzyk stwierdzi³, i¿ nieszczêœciem
inwestycji jest to, ¿e rozpoczê³a siê
ona w listopadzie. Powstaje bardzo
du¿o szkód na terenie miasta. Infrastruktura zaczyna reagowaæ.
Wszystkie pañstwa problemy na bie¿¹co zg³aszamy wykonawcy. Ta inwestycja jest ubezpieczona i to wykonawca i inspektor nadzoru za to
odpowiadaj¹. To wykonawca bêdzie
musia³ usun¹æ szkody. Nic nie tuszujemy, nie ma tu ¿adnej samowoli.
Dodatkowo zostanie sporz¹dzona
dokumentacja powsta³ych zniszczeñ.
To nie uspokoi³o mieszkañców.
My chcemy wiedzieæ o kwestiach bezpieczeñstwa. Czy powsta³e pêkniêcia
zagra¿aj¹ naszemu budynkowi – pytali mieszkañcy. Ja od jakiegoœ czasu powsta³e w œcianie dziury zalepiam sylikonem gdy¿ wiatr hula³ mi
po mieszkaniu – mówi³a Kazimiera
Rojek, ripostuj¹c jej pani Maria
Kiszka stwierdzi³a, za du¿o by³o kopania wzd³u¿ i wszerz niepotrzebnie
i bez zabezpieczeñ. Co gorsze nie by³o
nikogo z nadzoru.
Wzburzony wiceburmistrz doda³,
czy pani myœli ¿e ja nie chodzê po
inwestycji i nie widzê co siê dzieje.
To jeszcze bardziej rozz³oœci³o cz³onków wspólnoty. My przecie¿ pana
znamy, nikt pana nie widzia³, niech
siê pan nie oœmiesza – dodali mieszkañcy.
Zarzucono ponadto i¿ z nie pod³¹czonych studzienek wydobywa siê
straszny fetor. Œmierdzi teraz, co bêdzie latem – krzyczeli.
Szkoda tylko i¿ w zebrani wspólnoty nie wzi¹³ udzia³ wykonawca robót i inspektor nadzoru. Bo to do nich
mieszkañcy maj¹ najwiêksz¹ pretensje a wszystko skupi³o siê na w³adzach miasta i gospodarki komunalnej.
W najbli¿szym czasie ma siê spotkaæ rada budowy wspólnie z przedstawicielami wspólnoty i maj¹ oceniæ powsta³e szkody. Jak stwierdzili
mieszkañcy kupuj¹c te mieszkania
nabyliœmy siê oblaz³ego kota w worku. Co niektórzy posunêli siê do bar-
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Blok przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Dynowie.

dziej powa¿nych stwierdzeñ, mówi¹c
i¿ jest to ju¿ katastrofa budowlana.
Maria Kiszka zaproponowa³a podjêcie uchwa³y o doniesieniu do prokuratury o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa. Tak¹ uchwa³ê przeg³osowano.
Dyrektor Gierlach wyjaœni³, ¿e
ju¿ 21 lutego br. zwróci³ siê z pismem
do burmistrza miasta w którym
stwierdzi³ i¿ w tym budynku pojawi³y siê widoczne go³ym okiem pêkniêcia na œcianach. Poprosi³ równie¿ o
podjêcie stosownych kroków. Niestety zgromadzeni nie us³yszeli jaka jest
odpowiedŸ w³odarza miasta, gdy¿ odpowiedzi nie by³o.

Popêkane wejœcie do sklepów w bloku.
Fot. Grzegorz Szajnik
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Fot. Grzegorz Szajnik

W spotkaniu wziê³y udzia³ ponadto przedstawicielki firmy ubezpieczeniowej Generali, które powiadomi³y mieszkañców, gdybyœcie mieli
ubezpieczony blok wczeœniej, dziœ nie
mielibyœcie takich problemów. Nasz
firma by siê nimi zajê³a. W chwili
obecnej nie ma ju¿ mo¿liwoœci jego
ubezpieczenia. Szkoda, i¿ nikt wczeœniej o tym nie pomyœla³.
I po raz kolejny sprawdza siê
przys³owie m¹dry Polak po szkodzie.
Dyrektor Gierlach doda³, i¿ nie
wie jak by³o wczeœniej ale za jego kadencji blok nie by³ ubezpieczony.
Wychodz¹c wczeœniej ze spotkania wiceburmistrz Irzyk stwierdzi³,
i¿ my nie bronimy wykonawcy, jesteœmy z mieszkañcami. Szkoda tylko,
i¿ odczucie mieszkañców by³o zupe³nie inne.
W dalszej czêœci spotkania wys³uchano sprawozdania za rok 2005,
udzielono absolutorium zarz¹dcy i
zastanawiano siê czy nie zbieraæ pieniêdzy na zrobienie dachu.
Na koniec jeden z mieszkañców
podsumowa³ krótko – blok siê wali
a my zbieramy na dach! W zwi¹zku
z tym i¿ w bloku s¹ dwie wspólnoty,
niebawem odbêdzie siê spotkanie
kolejnej. Ale jak widaæ z podjêtych
decyzji i skierowaniu sprawy do prokuratury to nie koniec tej bulwersuj¹cej sprawy. O dalszych jej losach
bêdziemy informowaæ naszych czytelników.
Grzegorz Szajnik
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Po ile maj¹ lat...?
Adam ma 20 lat, Bogdan – 15, a Cezary – 30.
Brakuj¹ce wyrazy
1) KAR(CZEK)OLADA
3) POD(PORA)DA
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Homonimy
H1 topie/nie – topienie, H2 ¿e/gnamy – ¿egnamy
Szarada klasyczna
IDZIE OCIEPLENIE

2) PO(GROM)ADA
4) G(£UPI)E¯

Podzia³ figury przedstawia rysunek

Diakrostych
Sztaudynger „Podnoszenie oczek” – Patrzymy sobie w
oczy zuchwale i pilnie, Wszystko w spojrzeniu jak na niemym filmie, Siedzimy tak daleko, choæ tak bardzo blisko, I
tylko oczy, oczy mówi¹ wszystko.
Dywanik kwiatowy
Ró¿a, mi³ek, bratek, hiacynt, konwalia, nasturcja, margerytka, przebiœnieg, przylaszczka.
Z kwiatami
Bukiet, rabata, donica

Anagramy
A1 Sanowi – wiosna, A2 wieœci – œwieci

Metamorfoza
Marzec, remiza, Izrael, iloraz, Izolda, lod¿ia, odwil¿.

Kwiecieñ - czwarty miesi¹c w roku wg u¿ywanego w
Polsce kalendarza gregoriañskiego, ma 30 dni. Nazwa miesi¹ca (wg Brücknera) pochodzi od kwitn¹cych wtedy kwiatów; nazywany równie¿ ³¿ykwiatem, ³udzikwiatem, b¹dŸ brzezieniem lub dêbieniem. £aciñska nazwa Aprilis (kalendarz
rzymski) zosta³a zapo¿yczona przez wiêkszoœæ jêzyków europejskich.
Wed³ug ludowych przys³ów:
Choæ ju¿ w kwietniu s³onko grzeje, nieraz pole œnieg zawieje
Deszcze czêste w kwietniu wró¿¹, ¿e owoców bêdzie du¿o
Jak przygrzeje s³onko, przejdzie kwiecieñ ³¹k¹
Jeœli w kwietniu pszczo³y lataj¹, to d³ugie ch³ody siê zapowiadaj¹
Kwiecieñ-plecieñ, bo przeplata - trochê zimy, trochê
lata
Pogody kwietniowe - s³oty majowe
Suchy kwiecieñ, mokry maj, bêdzie ¿yto jako gaj

Maria Pawlikowska - Jasnorzewska pisze w swoim
wierszu „10 kwiecieñ”
œnieg i s³oñce! A w s³oñcu koszula siê huœta...
- - - - - - - - uœmiechniêtymi usty
d¹³ w ni¹ wiatr kwietniowy.
Na kolanach zwieszona ko³ysze siê, pusta
akrobatka na sznurze,
bia³a i bez g³owy.
Wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekamy na s³oñce, na zieleñ, na
wiosnê, na Œwiêta Wielkanocne, na pisanki, na Œmigus – Dyngus, na pysznoœci na stole, na œwi¹teczne radosne nastroje, na
b³ogie œwi¹teczne „nicnierobienie” (szczególnie, ¿e zwykle poprzedzone intensywnymi porz¹dkami i przygotowaniami)...
Autorzy K¹cika „Rozrywka i Humor” ¿ycz¹ Pañstwu na
te Œwiêta przede wszystkim pogody ducha, spokoju, radoœci, ciep³a (w sercach i za oknem...;-) i odpoczynku...
Gdyby Pañstwo jednak znudzili siê tym „nicnierobieniem” i
zechcieli trochê pogimnastykowaæ swoje umys³y – polecamy
nasze zadania. Przygotowaliœmy Krzy¿ówkê - Pisankê i Krzy¿ówkê rymowan¹ – dla naszych najm³odszych Czytelników,
du¿¹ Krzy¿ówkê Wielkanocn¹ – dla tych trochê starszych i
tradycyjnie – kilka zagadek logicznych – dla wszystkich.
Zapraszamy do zabawy;-)) Powodzenia!
Renata Jurasiñska

Oj, przeplata, przeplata... I trochê za du¿o jednak w tej
„przeplatance” zimy, a ci¹gle za ma³o lata...

biety znajdowali siê: kobieta i mê¿czyzna. Kogo by³o wiêcej
przy stole: mê¿czyzn czy kobiet i ile razy wiêcej?
Komisja Sejmowa (na czasie;-))
Siedmiu cz³onków pewnej Komisji Sejmowej popar³o pewien
kontrowersyjny projekt. Cz³onkowie ci stanowili wiêcej ni¿
60%, ale mniej ni¿ 2/3 ca³ego sk³adu Komisji. Ilu cz³onków
liczy Komisja?
Œwi¹teczne biesiadowanie
W trakcie rodzinnego œwi¹tecznego spotkania biesiadnicy
siedzieli przy okr¹g³ym stole w taki sposób, ¿e ka¿da kobieta mia³a obok siebie z jednej strony mê¿czyznê, a z drugiej
kobietê. Równie¿ o jedno miejsce dalej po obu stronach ko-

Koszyczki z pisankami
Jak rozmieœciæ 9 koszyczków z pisankami (zawieraj¹cych odpowiednio
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 pisanek)
na trójk¹tnym stole tak, aby
suma pisanek w koszyczkach
wzd³u¿ ka¿dego boku sto³u
wynosi³a 20?
Renata Jurasiñska
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Litery z pól z kropk¹ odczytane rzêdami utworz¹ rozwiazanie.

Bogdan Witek

Litery z pól oznaczonych kropk¹ utworz¹ rozwi¹zanie
zadania.
Poziomo:
4) Mieszka w owczarni, lecz czêsto tak bywa,
¿e jako chmurka po niebie p³ywa.
5) Kica po polu, sypia pod miedz¹,
póki myœliwi siê o nim nie zwiedz¹.
6) Co to za miesi¹c, w którym siê splata
Koniec nauki z pocz¹tkiem lata.

Pionowo:
1) Sekretne miejsce, gdy bêdziesz w potrzebie,
nikt z nieprzyjació³ nie znajdzie ciebie.
2) Czêsto lizany, lecz nie do jedzenia,
no i na poczcie jest do kupienia.
3) Nie mo¿esz udaæ siê tam po ³upy,
Trzeba po prostu zrobiæ zakupy.
4) Co to za kotki? Nie miaucz¹, nie jedz¹.
Wiosn¹ na witkach wierzbowych siedz¹.

Bogdan Witek
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych odczytane w kolejnoœci od 1 do 41 utworz¹ rozwi¹zanie – przys³owie.

Poziomo: 1) odpadek z pracowni
krawieckiej, 7) pracuje przy 86 pionowo, 12) jednostka przewodnoœci
elektrycznej (skojarz z niemieck¹
firm¹ telekomunikacyjn¹), 15)
sprzêt lekkoatletyczny miotany na
odleg³oœæ prawie 100 metrów, 17)
cicha mowa, 18) imiê Rydla, poety z
okresu M³odej Polski, 19) przyjmuje i wydaje okrycia w lokalu, 20)
korekta zdjêcia, 21) rzucane do korkowej tarczy, 22) œcierana g¹bk¹ z
tablicy, 23) kosmetyka paznokci u
r¹k, 24) têsknota za krajem, 25)
przewodzi bodŸce, 26) koñ lub ptak,
29) chêtnie paso¿ytuje na skórze
psa, 32) on i ona, 34) produkuje szk³o,
36) fiñska ³aŸnia parowa, 37) w¹troba lub serce, 38) Polski do Unii Europejskiej mia³a miejsce w 2004
roku, 43) propozycja zawarcia ma³¿eñstwa, 44) w jego sk³ad wchodzi
bieg, jazda na rowerze i p³ywanie,
45) potoczna nazwa regionu wielkopolskiego, 46) œwi¹tynia Ateny na
Akropolu w Atenach, 52) afrykañskie
pañstwo ze stolic¹ w Kigali, 56) w
œrodku œwiecy, 57) odmierza czas
piaskiem, 58) duchowieñstwo, 59)
srebrzysta ryba z rzek i jezior, 61)
pora leniuchowania, 63) bia³a szata
pod ornatem, 67) silny pr¹d powietrza w pomieszczeniu, 69) Alfred,
autor cyklu podró¿niczego o przygodach Tomka Wilmowskiego, 74) tasiemiec, 75) palone lub gaszone, 76)
krawêdŸ na nogawce spodni, 77) pachnie latem wieczorow¹ por¹, 78) bóle
w okolicy lêdŸwi, postrza³, 79) ¿ywica nak³adana na powierzchniê obrazu, 80) kawa rozpuszczalna, 83) wyœciela betlejemski ¿³óbek, 90) Pierce, odtwórca roli agenta 007 w ostatnich latach, 96) od Miko³aja dla niegrzecznych dzieci, 97) potocznie bogaty ch³op, zw³aszcza niemiecki, 98)
jedna z prac buldo¿era, 99) bije rekordy, 100) nigdy nie zd¹¿a na czas,
101) egzystowanie, istnienie, 102)
uboga kobieta, 105) ustoiny, mu³, 108)
chroni wynalazek, 111) ogrodzenie,
112) mieszkaniec Ufy, 116) czapka na
zimê, 120) najs³ynniejszy z rozbitków,
121) ptak z czerwonym brzuszkiem,

zimowy goœæ, 122) koszykówka, 123)
wielmo¿a z Rosji, 124) wœród sprzêtów ogrodniczych, 125) miejsce do
nocnego spoczynku, 126) w¹¿ dusiciel,
127) £u¿ycka lub K³odzka wœród
rzek, 129) wegetarianin, 131) jego
imiê mo¿na odczytaæ wprost i wspak,
132) zna siê na nim Lew Starowicz,
134) Jeanne; francuska aktorka filmowa („Viva Maria!”), 136) œrubokrêt,
138) popularny materia³ izolacyjny,
139) prowadzony przez artylerzystów,
140) szlachecki bunt,142) wojsko tatarskie, 143) danie serwowane w
wazie, 144) pêczek, 145) mieszkaniec
z Ameryki Œrodkowej, 146) wódka z
niemiecka, 148) rzeczoznawca, bieg³y,
150) mieszka³ w jednym z antycznych, wa¿nych greckich miast pañstw, 151) gwarantowanie, osobiste zapewnienie, 152) grube lub cienkie w uk³adzie pokarmowym, 153)
spisek, knowanie, 154) zacz¹tek roœliny, 155) król futbolu z Brazylii, 156)
uzupe³nia teoriê.
Pionowo: 2) góralska laska z toporkiem, 3) „Wolny…” w tytule wiersza
Marii Konopnickiej, 4) ch³opiec stajenny, 5) papierowy odg³os, 6) odmiana pierwiastka, 8) samochodowy sygna³, 9) pseudonim angielski pisarza
Teodora Józef Konrada Korzeniowskiego (”Lord Jim”), 10) g³os lec¹cych
¿urawi, 11) potocznie brzuch, 12) stacjonuje w remizie, 13) pl¹tanie, wik³anie, 14) tworzy go pó³mrok, spokojna muzyka i zapalone œwiece, 16)
piesek, 17) wychudzony koñ, 27) pocz¹tkuje hodowlê w stawie, 28) Adam,
poeta („Nad g³êbiami”), 30) zaleta
moralna, 31) z tego jêzyka pochodzi
dewiza papie¿a Jana Paw³a II „Totus
tuus”, 32) imiê mêskie w s³owie PROSPERITY, 33) zmiana w³asnych przekonañ, pogl¹dów pod wp³ywem ró¿nych zdarzeñ, 35) podanie sobie rêki
na powitanie, 39) w cudzys³owiu w
tekœcie, 40) pokój reprezentacyjny
przeznaczony do przyjmowania goœci,
41) Kofi, sekretarz generalny ONZ,
42) dawna gospoda, 47) jednostka monetarna Indii, 48) Górniak lub Bartosiewicz, 49) zakres dzia³ania, sfe-

ra, 50) miejska dba o porz¹dek w
mieœcie, 51) trofeum Indianina, 53)
obchodzi imieniny 14 kwietnia, 54)
skandynawskie królestwo, 55) w
magazynkach do broni palnej, 60)
iguana, 62) kobieta po wyjœciu z salonu piêknoœci, 64) pilot, 65) kolczasty
krzew ogrodowy, 66) towarzyskie zalecanki, 68) lista, 69) p³aska ryba z
sierœci¹ i oczami po jednej stronie
cia³a, podeszwica, 70) dokuczliwy
owad znad jeziora, 71) heros z „Iliady”, 72) droga asfaltowa poza miastem, 73) surowiec na kawior, 81)
p³ynne postacie leków, w których œrodek leczniczy zawieszony jest w wodzie, 82) uczestnik szkolenia, 84) bawe³niana tkanina poœcielowa, 85) zachcianka, chimera, 86) warsztat z czó³enkiem, 87) dobra ocena w gwarze
uczniowskiej, 88) ssak lub grzyb z
naszych lasów, 89) dobierana przez
re¿ysera podczas castingu, 90) ch³opiec o jasnych w³osach, 91) czeskie
miasto nad Odr¹, 92) prawie tak popularny jak Kowalski, 93) chêtka,
chrapka, 94) gawêdziarz, 95) sk¹py
kostium pla¿owy, 103) zespó³ przyrz¹dów, 104) du¿e przedsiêbiorstwo z³o¿one z kilku zak³adów, 106) dzieli
dom na piêtra, 107) odka¿anie, 108)
osoba wywodz¹ca siê z ludu, 109) sojusz polityczno-wojskowy Niemiec,
Austro - Wêgier i W³och z 1882 roku,
110) Murzyn, 113) bieg sprinterski,
114) Krzysztof, wyre¿yserowa³ filmy
„D³ug” i „Mój Nikifor”, 115) odprê¿enie, wypoczynek, 116) prawo do nabywania biletów po ni¿szej cenie, 117)
wzmocnienie konstrukcji poprzez
zalanie cementem, 118) pora¿ka, fiasko, 119) ³¹czy puzon z fajk¹, 125)
niepokoj¹cy odg³os przy os³uchiwaniu
serca, 128) jednorodny materia³, 130)
trawy lub przeciwnika na boisku pi³karskim, 132) wybór towarów w sklepie, 133) polski taniec ludowy, 135)
krwio¿ercza ryba ciep³ych wód Amazonki, 137) jednostka natê¿enia pr¹du elektrycznego, 141) ubranie, 143)
tama, 147) o tyczce lub w dal, 149)
schodki ³¹cz¹ce statek z nabrze¿em.
Bogdan Witek
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