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Marzec – to te¿ Dzieñ Kobiet, wiêc
wszystkim Czytelniczkom „Dynowinki” sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia… ¯yczymy im, aby czasami mog³y sobie pozwoliæ na to,
czego od dawna pragn¹, a nie tylko na to, co musi im wystarczyæ; ¿yczymy dobrych wspomnieñ, aby dziêki nim mog³y
przetrwaæ z³e chwile; ¿yczymy
tej radoœci, gdy czyjaœ twarz rozjaœnia siê na ich widok; ¿yczymy, aby zawsze by³y komuœ potrzebne; ¿yczymy ostroœci spojrzenia, triumfu zrozumienia i
satysfakcji tworzenia; ¿yczymy,
aby znalaz³y szczêœcie, którego
szukaj¹…

Kto sprawi³,
¿e ptaszek zaœpiewa³?
To wiosna! To wiosna!
¯e krzewy zakwit³y
i drzewa?
To wiosna! To wiosna!
Kto tyle uczyni³ zieleni?
To wiosna! To wiosna!
Na ³awkach
rozrzuci³ tych leni?
To wiosna!
Kto smutki roztapia
i œniegi?
Kto sypie fio³ki? I piegi?
Kto wiatrem
tak psoci sukienkom
I ka¿e siê wstydziæ
panienkom?
Kto puœci³ go³¹bka
w zaloty?
To wiosna! To wiosna!
Kto tyle uczucia wla³ w koty?
To wiosna! To wiosna!
Kto pieœñ da³ s³owikom mi³oœn¹?
To wiosna! To wiosna!
I ludzkie westchnienia zaroœlom?
Wiosna! Wiosna!
Marzec – to wiosna, o której tak
piêknie pisze w „Pieœni o wioœnie” Jeremi Przybora… Co prawda tegoroczna wiosna nie bardzo siê do nas
œpieszy, ale PRZYJDZIE… Na pewno!
Na razie niestety nie przypomina tej
z „Pieœni…”, sypi¹cej fio³kami i piegami, wlewaj¹cej uczucie w koty…,
a bardziej tê z wiersza „Brudna wio-
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sna” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej:

W okr¹g³ych b³otnych miskach
z obcasów i kopyt
lœni¹ turkusy niebieskie
i chmur heliotropy.
Ka³u¿a p³ynie z wiatrem –
tu mleczna, tam ruda,
wiosna rynny wy¿yma
lubuj¹c siê w brudach...
- Serce ordynarnieje
i godzi siê z b³otem,
skoro w nim s³oñce
usta zanurzy³o z³ote...

Zgodnie z zapewnieniem, o
czym poinformowa³em czytelników w styczniowym numerze
„Dynowinki”, Pani Burmistrz
pisemnie powiadomi³a Zarz¹d
Towarzystwa, i¿ istnieje mo¿liwoœæ przeznaczenia na cele
Muzeum Dynowszczyzny, lokali po³o¿onych przy ul. Rynek 5 i
10 w Dynowie, daj¹c Towarzystwu jednoczeœnie mo¿liwoœæ
jego wyboru. Oba obiekty wymagaj¹ jednak przeprowadzenia
gruntownych remontów. W bie¿¹cym roku miasto nie
ma na ten cel ¿adnych œrodków finansowych. Nale¿y

W tym roku marzec – to te¿ Œwiêta Wielkanocne, ¿yczymy wiêc
wszystkim z tej okazji spokoju, odpoczynku w rodzinnym gronie,
mi³ych œwi¹tecznych wizyt
przyjació³, rozs¹dku przy œwi¹tecznych sto³ach ;-), nie za du¿o
wody w „Lany Poniedzia³ek”,
pogodnego nastroju… Mamy nadziejê, ¿e w te wolne dni znajd¹ Pañstwo trochê czasu na wiosenno-œwi¹teczny numer „Dynowinki”… Przygotowaliœmy dla Pañstwa specjalne
„œwi¹teczne” strony, znacznie „bogatszy” k¹cik „Rozrywka i Humor”;
polecamy te¿ nasze sta³e rubryki i
piêkne zdjêcia Dynowa na ok³adce…
Redaktor Prowadz¹cy
Renata Jurasiñska

równie¿ zdecydowaæ w jakich
strukturach powsta³e muzeum
bêdzie funkcjonowaæ.
Te kwestie oraz szereg innych, które siê z tym wi¹¿¹, bêd¹
przedmiotem najbli¿szego poszerzonego posiedzenia Zarz¹du Towarzystwa w pierwszych
dniach kwietnia br. O podjêtych decyzjach i ustaleniach
poinformujê czytelników na ³amach „Dynowinki”.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Wielkanocnymi, wszystkim czytelnikom sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia.
Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W dniu 21 marca 2005 roku odby³a
siê Sesja Rady Miasta na której przyjêto bud¿et Miasta Dynów na 2005 rok.
Bud¿et Miasta Dynowa na 2005 rok, przedstawia siê
nastêpuj¹co:
Wydatki bud¿etu ³¹cznie z zadaniami zleconymi wynosz¹
12.228.858,00 z³ i przewy¿szaj¹ dochody o kwotê
1.681.300,00 z³.
Jest to deficyt bud¿etu bêd¹cy ró¿nic¹ pomiêdzy:
1. wydatkami nie znajduj¹cymi pokrycia w planowanych
dochodach w wielkoœci 2.411.400,00 z³ , a œrodkami przeznaczonymi na sp³atê rat kredytów i po¿yczek na kwotê
730.100,00 z³

Ÿród³em sfinansowania wydatków nie znajduj¹cych pokry-

cia w planowanych dochodach , w tym: deficytu w wysokoœci 1.681.300,00 z³ wskazuje siê:
1) d³ugoterminowe kredyty i po¿yczki na wielkoœæ
2.219.000,00 z³
2) wolne œrodki stanowi¹ce nadwy¿kê œrodków pieniê¿nych
na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ce z rozliczeñ
kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych na sumê 192.400,00 z³
Do przewidywanych zadañ objêtych finansowaniem z d³ugoterminowych kredytów i po¿yczek w kwocie 2.219.000,00 z³ nale¿¹:
1) kanalizacja przy ul. Podgórskiej – ostatnia rata
176.900,00 z³
2) doprowadzenie przy³¹cza energetycznego do sk³adowiska
odpadów komunalnych 78.800,00 z³
3) dofinansowanie zadañ finansowanych przy udziale œrodków Unii Europejskiej /utworzona rezerwa/ - 200.000,00 z³
4) budowa kanalizacji, ci¹g dalszy - 1763.300,00 z³
Dochody podatkowe przyjêto w oparciu o stawki uchwalone
przez Radê Miasta na 2005 rok.
Zosta³y one skalkulowane na realnym poziomie tj:
- nie uwzglêdniano zaleg³oœci podatkowych,
- nie zak³adano podatku od jednostek bêd¹cych w z³ej kondycji finansowej, od których nie rokuje siê œci¹gniêcia
nale¿noœci,
- nale¿noœci podatkowe obliczono przyjmuj¹c 95 % ich przypisu
Subwencja ogólna oraz udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikaj¹ z ostatniego zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 06.01.2005 r. znak: ST34820-3/2005.
Dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej ujêto w wielkoœciach wynikaj¹cych z pisma Wojewody Podkarpackiego znak:F.VI.3011-1/2/05 z dnia
18.05.2005 r.
Dochody wed³ug Ÿróde³ ich pochodzenia przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
struz³
ktura
Dochody ogó³em
10.547.558,00 100,00
z tego: 1. Dochody w³asne, w tym:
3.400.581,00 32,24
1) podatki i op³aty lokalne
1.401.600,00 13,29
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2) udzia³y we wp³ywach z podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
839.122,00
7,95
3) dochody z maj¹tku gminy
440.730,00
4,18
4) pozosta³e dochody, g³ównie z tytu³u przyjmowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin
719.129,00
6,82
2. Subwencja z bud¿etu pañstwa
4.385.763,00 41,58
z tego:
1) czêœæ oœwiatowa
2.494.592,00 23,65
2) czêœæ podstawowa
1.838.547,00 17,43
3) czêœæ równowa¿¹ca
52.524,00
0,50
3. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
1.932.403,00 18,32
z tego na:
1) pomoc spo³eczn¹
1.837.060,00 17,42
2) bezpieczeñstwo publiczne i ochronê przeciwpo¿arow¹
7.000,00
0,07
3. cmentarze
8.000,00
0,08
4) realizacjê zadañ z zakresu spraw obywatelskich
79.388,00
0,75
6) prowadzenie sta³ego rejestru wyborców
955,00
4. Œrodki z Programu SAPARD
722.101,00
6,85
5. Dotacja z Funduszy Ochrony Œrodowiska
106.710,00
1,01
Wydatki w ujêciu rzeczowym przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Wydatki ogó³em
12.228.858,00 100,00
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce, w tym:
9.439.227,00 77,19
a) utrzymanie dróg
40.000,00
0,42
b) pomoc finansowa dla Urzêdu Marsza³kowskiego
50.000,00
0,53
c) usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
120.000,00
1,27
d) utrzymanie oœwiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej
3.726.400,00 39,48
e) wydatki na pomoc spo³eczn¹
2.297.457,00 24,34
z tego finansowane œrodkami w³asnymi
460.397
6,00
f) utrzymanie administracji publicznej
1.599.263,00 16,94
g) wydatki na kulturê i biblioteki
303.652,00
3,22
h) wydatki na gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska
587.200,00
6,22
i) obs³uga d³ugu publicznego
180.100,00
1,91
j) wydatki na ochronê przeciwpo¿arow¹ i bezpieczeñstwo publiczne
105.000,00
1,11
k) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu
45.000,00
0,48
l) rezerwa bud¿etowa na dofinansowanie zadañ realizowanych przy udziale œrodków pochodz¹cych z
Unii Europejskiej
200.000,00
2,12
³) pozosta³e wydatki bie¿¹ce
185.155,00
1,96
2) wydatki maj¹tkowe i zakupy inwestycyjne
2.789.631,00 22,81
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z tego:
- zagospodarowanie Nabrze¿y Sanu
30.000,00
-przejêcie mienia od Syndyka oraz zakup placu pod przysz³e targowisko
295.700,00
- wydatki maj¹tkowe na stra¿ po¿arn¹
5.000,00
-zap³ata zobowi¹zañ dotycz¹cych budowy kompleksu
sportowo-gimnazjalnego
216.135,00
- budowa kanalizacji sanitarnej
1.995.232,00
- budowa kanalizacji deszczowej
77.360,00
-budowa przy³¹cza energetycznego do sk³adowiska odpadów komunalnych
113.204,00
Jak z powy¿szych danych wynika, to bud¿et Miasta Dynowa opiera siê g³ównie o œrodki pochodz¹ce z zewn¹trz takie jak: subwencje z bud¿etu pañstwa 41,58 %, dotacje celowe z bud¿etu pañstwa 18,32 %, udzia³y we wp³ywach z podatków 7,95% i œrodki z Programu SAPARD 6,85%.
Do wydatków bie¿¹cych oœwiaty i edukacyjnej opieki wychowawczej dok³adamy z w³asnych œrodków
1.231.808,00 z³,
z tego:
Miejskie Przedszkole
470.000,00 z³
Szko³a Podstawowa Nr 1 w Dynowie
232.855,00 z³
Szko³a Podstawowa Nr 2 przy ul. Bartkówka 238.264,00 z³
Gimnazjum
2.900,00 z³
Klas zerowych przy ul. Bartkówka
43.800,00 z³
Œwietlica szkolna
154.000,00 z³

dytów mo¿emy jedynie funkcjonowaæ, ograniczyæ siê wy³¹cznie do wydatków bie¿¹cych ( np.: oœwiata, administracja,
gospodarka komunalna, utrzymanie dróg), ale wówczas nie
ma mowy o rozwoju miasta.. Na drogi za³o¿one jest niewiele œrodków, gdy¿ znaczna ich czêœæ bêdzie odbudowywana w
ramach realizacji kanalizacji. Projekt bud¿etu zak³ada du¿¹
dyscyplinê w wydatkach bie¿¹cych.
Czêœæ radnych obawia siê wpadniêcia Miasta w pêtlê
d³ugów. To nieuzasadnione obawy. Bud¿et jest trudny, ale
realny. Prognoza kwoty d³ugu na lata 2005-2013 w ¿adnym
z wymienionych okresów nie odnotowuje przekroczenia dopuszczalnych wielkoœci w zakresie stanu zad³u¿enia Miasta Dynów. Na koniec 2004 zad³u¿enie Miasta wynosi³o kwotê
3.561.647,00 z³. W 2005 r. planuje siê zaci¹gn¹æ kredyty na
wielkoœæ 2.219.000,00 z³, natomiast sp³aty wynios¹
730.100,00 z³. Realny przyrost zad³u¿enia to kwota
1.488.900,00 z³ . Na koniec 2005 roku zad³u¿enie wynosi³oby sumê 5.050.547,00 z³, co stanowi 47,88 % dochodów. Nadmieniam równie¿ i to, ¿e realizacja kanalizacji zosta³a roz³o¿ona w czasie – II etap na okres dwóch lat. Jeœli w bie¿¹cym roku uda nam siê pozyskaæ œrodki z funduszy strukturalnych, to przyst¹pimy do budowy kanalizacji objêtej III
etapem i wówczas zajdzie potrzeba zaci¹gniêcia kredytów i
po¿yczek w planowanej wysokoœci.
W przypadku przeniesienia realizacji kanalizacji III etap
na rok 2006 zad³u¿enie miasta bêdzie mniejsze, gdy¿ wymagany wk³ad w³asny do realizacji kanalizacji etap II wynosi w 2005 roku 1.300.000,00 z³
Dynów 22.03.2005r

Potrzeby inwestycyjne Miasta s¹ bardzo du¿e. Je¿eli chcemy zrealizowaæ kanalizacjê , potrzebne s¹ kredyty. Bez kre-

SZANSA DLA KA¯DEGO
W dniach 14-21
marca br. wolontariusze Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Miasta i Gminy Dynów
przy pomocy Miejskiego Oœrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie przeprowadzili szkolenie ph. „ Spó³dzielnie socjalne - Ka¿dy ma szansê”.
Szkolenie to zorganizowane by³o w
ramach projektu finansowanego przez
Agencjê Rozwoju Spó³dzielczego z Krakowa.
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Program szkolenia obejmowa³ miêdzy innymi omówienie spraw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ spó³dzielni, zasadami ich tworzenia i funkcjonowania.
Przedstawiono i praktycznie wykorzystano podstawowe programy komputerowe a szczególny nacisk po³o¿ono na
wyszukiwanie interesuj¹cych danych,
informacji korzystania i nowoczesnej
³¹cznoœci.
Zajêcia prowadzone by³y przez informatyków Urzêdu Miejskiego w Dynowie i Miejskiego Oœrodka Kultury.

Maria Wyskiel-Cedzid³o
Poza programem merytorycznym
szkolenia, zajêcia te pozwoli³y tak¿e
prze³amaæ – przynajmniej czêœciowobariery psychiczne zamykaj¹ce ludzi nie
tylko we w³asnych domach ale przede
wszystkim „w sobie”, we w³asnej samotnoœci czy innoœci, pozwoli³y – mamy
nadziejê- spojrzeæ na siebie i otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ z optymizmem.
W imieniu swoim oraz Stowarzyszenia dla wszystkich Czytelników DYNOWINKI naszych Przyjació³ wszelkiej pogody i radoœci z okazji Œwi¹t Wielkanocnych.
Za Stowarzyszenie
Ma³gorzata Kochman
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W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego w dniu 16.II.2005r. odby³a siê XXII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002/2006.
Po otwarciu sesji i zatwierdzeniu porz¹dku obrad radni przyst¹pili do jej
realizacji. Rada podjê³a uchwa³ê w
sprawie bud¿etu Powiatu na rok
2005.
Ustalono dochody bud¿etu Powiatu na
2005r. w kwocie 57 800 493 z³, na
które sk³adaj¹ siê:
— dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
na bie¿¹ce zadania zlecone – 3 664
805 z³
— dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
na bie¿¹ce zadania w³asne – 7 849
300 z³
— dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
na zadania wykonywana na podstawie porozumieñ - 18 000 z³
— dotacje na zadania wykonywane na
podstawie porozumieñ miêdzy j.s.t.
– 970 260 z³
— subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
- 21 761 464 z³
— udzia³y w podatku dochodowym od
osób fizycznych - 8 795 710 z³
— udzia³y w podatku dochodowym od
osób prawnych - 260 000 z³
— dofinansowania otrzymane do zadañ
w³asnych - 7 690 614 z³
— pozosta³e dochody - 6 790 340 z³
Ustalono wydatki bud¿etowe Powiatu na 2005r. w kwocie 65 883 804 z³,
które przeznaczone bêd¹ wed³ug rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej na:
— rolnictwo i ³owiectwo - 40 000 z³
— leœnictwo - 207 730 z³
— transport i ³¹cznoœæ - 19 343 343 z³
W roku bie¿¹cym w miesi¹cach marzec – sierpieñ, realizowany bêdzie projekt Phare Ukraina 2002, którego pe³ny tytu³ a jednoczeœnie myœl przewod-

—

gospodarkê
mieszkaniow¹ 100 000 z³
— dzia³alnoœæ us³ugow¹ - 1 565 782 z³
— administracjê publiczn¹ - 6 809 330 z³
— bezpieczeñstwo publiczne i ochronê
przeciw po¿arow¹ - 10 000 z³
— obs³ugê d³ugu publicznego - 410 000 z³
— ró¿ne rozliczenia - 250 000 z³
— oœwiatê i wychowanie - 12 532 412 z³
— ochronê zdrowia - 2 032 656 z³
— pomoc spo³eczn¹ - 13 207 900 z³
— pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej - 3 689 500 z³
— edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹ - 2
653 797 z³
— gospodarkê komunaln¹ i ochronê œrodowiska - 2 909 354 z³
— kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego - 76 000 z³
— kulturê fizyczn¹ i sport - 46 000 z³
Ustalono, ¿e deficyt bud¿etu Powiatu na koniec 2005r. wynosiæ bêdzie
8 083 311 z³. Ponadto radni podjêli
uchwa³y w sprawie:
— planu finansowego Powiatowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r.
— planu finansowego Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na
2005r.
— zaci¹gania po¿yczki na realizacjê
projektu p.n.: „Likwidacja i rekultywacja sk³adowisk odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych rtêæ”.
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— utworzenia Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej do Pracy w Mrowli.
— regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia w roku
2005.
— regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego w 2005r.
— okreœlenia dochodów gromadzonych
przez jednostki bud¿etowe na rachunkach dochodów w³asnych.
— okreœlenia zadañ i przeznaczenia
œrodków na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej oraz zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych w 2005r.
— zmiany uchwa³y z dnia 20.10.2004r.
nr XVIII/152/04 w sprawie organizacji oraz szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atnoœci za pobyt w
oœrodkach wsparcia, mieszkaniach
chronionych i oœrodkach interwencji
kryzysowej.
Radni w trakcie sesji przyjêli sprawozdania z prac komisji za 2004 rok:
Komisji Bud¿etowo – Finansowej,
Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, Komisji Spraw Spo³ecznych i
Bezpieczeñstwa Publicznego, Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku oraz Komisji Rewizyjnej.
W koñcowej czêœci obrad sesji Starosta z³o¿y³ obszerne sprawozdanie z
dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji i wykonania uchwa³
Rady Powiatu.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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nia wszystkich dzia³añ brzmi „ Kultura
bez granic – w poszukiwaniu wspólnych
korzeni” – polsko – ukraiñska wspó³praca kulturalna Dynów – Kulików.
Miesi¹c marzec poœwiêcony zosta³
na przygotowanie materia³ów promocyjnych / biuletyny, foldery/ , opracowanie propozycji szczegó³owego kalendarza imprez i wydatków, zbieranie
ofert.
W dniach 10 i 11 marca, na zaproszenie Burmistrza miasta Dynowa
przebywa³a w Dynowie delegacja w³adz
Kulikowa z merem na czele. W dniach
tych goœciliœmy tak¿e w³adze Sodowej
Wiszni. Na spotkaniach tych zosta³
szczegó³owo omówiony i ostatecznie zaakceptowany program realizacji projektu „Kultura bez granic”, który finansowany bêdzie z Programu Phare i ze œrodków w³asnych wnioskodawcy, czyli gminy miejskiej Dynów.
W imieniu realizatorów projektu
zapraszam serdecznie na imprezy, w

których udzia³ wezm¹ zespo³y artystyczne, twórcy ludowi polscy i ukraiñscy, stowarzyszenia regionalne, prezen-
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tuj¹c walory turystyczne, kulturowe,
obyczajowe swoich miast - regionów
przygranicznych.

Program imprez

„Kultura bez granic –––w
–w poszukiwaniu wspólnych korzeni”
20-22 kwietnia
POLSKO – UKRAIÑSKI PRZEGL¥D TAÑCÓW REGIONALNYCH - Zespó³ Szkó³ w Dynowie
- warsztaty taneczne dla dzieci z Dynowa i Kulikowa
(tañce rzeszowskie i ukraiñskie)
- spotkania w M³odzie¿owych Klubach Europejskich
- wystawy ph. „Moje korzenie”
22 kwietnia
Koncert zespo³ów artystycznych polskich i ukraiñskich
- prezentacja tañców poznanych na warsztatach
22 maja (Rynek Miasta)
DZIEÑ UKRAINY
- Przegl¹d Kapel, Œpiewaków i Instrumentalistów Ludowych
- Festyn Folklorystyczny – kiermasz sztuki ludowej,
kuchnia, obyczaje Ukrainy
26 czerwca – 3 lipca (Rynek Miasta)
XXXIX DNI POGÓRZA DYNOWSKIGO
FESTIWAL KULTURY KARPACKIEJ
26 czerwca
FESTIWAL GALICJA
- Panorama Artystyczna Gmin Pogórza Dynowskiego
- Wystêpy zespo³ow artystycznych z Litwy Ukrainy i
S³owacji
27 czerwca
- Rozpoczêcie pleneru rzeŸbiarskiego Zespo³u Szkó³ Pla-

stycznych i A. Kenara w Zakopanem
30 czerwca
NA LUDOWO I ROCKOWO
- koncert kapel ludowych, folkowych, kiermasze
- koncert zespo³ów rockowych
1 lipca
- Dynowski Turniej Dzikich Dru¿yn w pi³ce no¿nej
- Dynowskie Kabaretowisko – Bykowisko
2 lipca
- Imprezy rekreacyjno-sportowe z udzia³em goœci z zagranicy
3 lipca
GALA FESTIWALU KULTURY KARPACKIEJ
- koncert zespo³ów artystycznych, polskich, ukraiñskich i s³owackich
- Festyn taneczny/ pokaz ogni sztucznych/
Zapraszamy tak¿e na inne imprezy Dynowa
- 7 kwietnia na kolejn¹ edycjê PODKARPACKIEJ TÊCZY
- 8 maja na spotkanie artystyczne MY W EUROPIE
- 9 lipca na recital wspania³ego polskiego tenora PAW£A SKA£UBY
Szczegó³y w kolejnych wydaniach „Dynowinki” i na plakatach
GM
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do roli lidera przemian na Starym –
nomen omen – Kontynencie, dziarscy
m³odociani konkwistadorzy chc¹ z marszu zalegalizowaæ aborcjê, eutanzjê,

CHCÊ BYÆ ZACOFANY
Powiedzia³a mi z telewizora jedna
z polskich pos³anek, ¿e skoro za ma³¿eñstwo uznajê sformalizowany zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety, to jestem nie
tylko zacofany, nie tylko g³uchy na œwiatowy bieg wydarzeñ, ale wrêcz szkodliwy spo³ecznie. Zmiesza³em siê i pos³usznie podda³em weryfikacji w³asne
pogl¹dy. Z pomoc¹ ponownie przysz³a
mi telewizja i pewna m³oda Hiszpanka. Z zainteresowaniem, a chwilami
wrêcz z fascynacj¹, ws³uchiwa³em siê
w jej p³omienne s³owa, którymi obwieœci³a œwiatu, ¿e jej spo³eczeñstwo „zbyt
d³ugo by³o zbyt tradycyjne” i ¿e czym
prêdzej trzeba unowoczeœniæ iberyjsk¹
obyczajowoœæ. A oto, w karko³omnym
skrócie, hiszpañska recepta na nowoczesnoœæ.
Na pocz¹tek nale¿y zwi¹zaæ ze sob¹
osobników tej samej p³ci. W nadziei,
¿e ju¿ wkrótce klonowanie rozwi¹¿e
krêpuj¹cy problem reprodukcji gatunku ludzkiego i raz na zawsze oœmieszy
mit szczêœliwych par heteroseksualnych. A poniewa¿ Hiszpania aspiruje

eksperymenty na embrionach, klonowanie i – chyba z rozpêdu – wszystko, co
nawet zliberalizowany œwiat nauki
uzna³ za szarlataneriê (np. mieszanie
genotypów ludzkich i zwierzêcych). Premier Zapatero wydaje siê przyklaskiwaæ tym inicjatywom, przynajmniej
wiêkszoœci, i zgoda na zwi¹zki homoseksualne ju¿ wkrótce ma nabraæ mocy
prawnej.
Nie dziwi wiêc oburzenie polskich
pos³anek, bo u nas – co? – odwrotnie.
Jedno z ostatnich badañ opinii spo³ecznej pokazuje, ¿e m³odzi Polacy, zamiast
anarchizowaæ i eksperymentowaæ, zamiast goniæ œwiatow¹ i europejsk¹ czo³ówkê obyczajow¹, chc¹ prawoœci, uczciwoœci, wiernoœci, tradycji, patriotyzmu
i religii. Jakby na przekór rozpaczliwym
staraniom nadwiœlañskich reformatorów, bynajmniej nie m³odocianych. Pomyœla³em sobie: biedne dzieciaki... Jak
chc¹ siê zabawiæ – krzycz¹ na nich stró¿e moralnoœci. Kiedy chc¹ byæ etyczni i
tradycyjni – krzycz¹ na nich z telewizora, ¿e hamuj¹ rozwój Ojczyzny. Ale
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pomyœla³em te¿ sobie: dzielne dzieciaki!… Jakoœ daj¹ sobie radê w tym pogmatwaniu. Mo¿e, urodzeni w epoce internetu i hipermarketów, lepiej umiej¹
poruszaæ siê w g¹szczu ideologii i œwiatopogl¹dów? A mo¿e wprost przeciwnie:
maj¹ tego chaosu serdecznie doœæ i têskni¹ za jakimœ sta³ym punktem odniesienia? Za m¹droœci¹ ojców?
Puentuj¹c.
Umiem uszanowaæ czyjeœ postanowienie, by od pewnego momentu czarne nazywaæ bia³ym lub np. niebieskie
zielonym. Mo¿e ktoœ – podobnie jak
wypromowany przez Paszport “Polityki” Bodzianowski - generuje w sobie
nowe rozumienie koloru i sztuki w ogóle. Niech sobie generuje.
Lubiê zasi¹œæ do sto³u z kimœ, kto
kieruje siê w ¿yciu zupe³nie innymi
zasadami ni¿ moje. ¯eby siê poznaæ i
nauczyæ czegoœ od siebie nawzajem.
Jak mam jednak porozumiewaæ siê
z kimœ, kto bez mrugniêcia okiem zmiata z powierzchni ziemi podstawowe
dane pochodz¹ce ze zmys³ów, zdrowego
rozs¹dku, wielowiekowej historii i tradycji czy oczywistych wniosków nauki?
Pojmujê œcieranie siê ró¿nych pomys³ów na ¿ycie, ale ¿eby wed³ug ideologicznego klucza negowaæ biologiê?
Je¿eli na tym ma polegaæ nowoczesnoœæ, to ja chcê pozostaæ zacofany.
Krzysztof Rzepka

Po¿egnanie
Dnia 18 lutego 2005 r. odprowadziliœmy na miejsce wiecznego spoczynku nauczycielkê

Czes³awê Glazer
(z domu Kilarsk¹)

Urodzi³a siê w Dynowie i tutaj prze¿y³a swoje dzieciñstwo. Wczeœnie
osierocona przez obydwoje rodziców, by³a wychowana przez krewnych.
W roku 1934 skoñczy³a seminarium nauczycielskie w Jaworowie k.
Lwowa, a w 1935 r. dodatkowo kurs wychowania fizycznego dla nauczycieli szkó³ podstawowych. Pracê w zawodzie nauczyciela rozpoczê³a w
lutym 1945 r. w Szkole Podstawowej w Dynowie. W latach 1951-55 zosta³a przeniesiona do pracy w Szkole Ogólnokszta³c¹cej stopnia Licealnego
w Dynowie, ale na w³asn¹ proœbê powróci³a do pracy w Szkole Podstawowej, gdzie pracowa³a do sierpnia 1972 r.
W 1970 r. zmar³ Jej m¹¿ Aleksander Glazer, który w latach 1950-1968
piastowa³ urz¹d naczelnika poczty w Dynowie. Syn pracuje i mieszka w
Przemyœlu i tam te¿ przenios³a siê pani Czes³awa nied³ugo po przejœciu
na emeryturê.
Pewnie têskni³a do rodzinnego Dynowa... Powróci³a, by spocz¹æ obok
mê¿a na dynowskim cmentarzu ¿egnana przez syna i jego najbli¿szych
oraz nieliczne grono nauczycieli, uczniów, znajomych...

Spoczywaj w pokoju

Z.W.
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PAWE£ KOZIO£
Absolwent dynowskiego LO
(jako uczeñ „obs³ugiwa³” scenograficznie wiêkszoœæ szkolnych
imprez, jak Jase³ka, wystêpy
szkolnego kabaretu itp.), obecnie student II roku kierunku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zajmuje siê g³ównie grafik¹.
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Ksi¹dz Profesor
Obfitoœci ³ask Bo¿ych
i b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ
kap³añskiego trudu,
opieki Matki Bo¿ej,
zdrowia, pogody ducha,
zrozumienia i wdziêcznoœci
parafian
¿ycz¹ Ksiêdzu Profesorowi
ZBIGNIEWOWI KOTYRBIE
w 80 rocznicê Urodzin i z okazji
Imienin
wdziêczni
cz³onkowie parafialnych
organizacji katolickich

... Kap³añstwo jest tajemnic¹ tak
samo jak wiara...
Bóg nie wybiera na kap³ana
tego, kto jest piêkny, dobry, szlachetny. Wybiera tego, kogo chce. Wybiera œwiêtego, aby by³ bardziej œwiêty; wybiera grzesznika, aby nie by³
grzesznikiem. Ciekawy jest ten wybór.

Ksiêdzu zosta³a dana niezwyk³a
noc. Bierze udzia³ w Misterium i w
czasie Mszy œw. uto¿samia siê z Jezusem, który chcia³ spe³niæ wolê Ojca
i takiej postawy uczy³ ca³ym swoim
¿yciem ziemskim. W czasie sprawowania Mszy œw. moc¹ swoich œwiêceñ ofiarowuje Bogu Jego Syna.
Jest to jedyna ofiara godna
Boga.
Wyjaœnienie
Nie przyszed³em pana nawracaæ
zreszt¹ wylecia³y z g³owy wszystkie m¹dre kazania
jestem od dawna obdarty z b³yszczenia
jak bohater w zwolnionym tempie
nie bêdê panu wierciæ w brzuchu
pytaj¹c co pan s¹dzi o Mertonie
nie bêdê podskakiwa³ w dyskusji jak indor
z czerwon¹ klapk¹ na nosie
nie wypiêkniejê jak kaczor w paŸdzierniku
nie podyktujê ³ez, które siê do wszystkiego
przyznaj¹
nie zacznê panu wlewaæ do ucha œwiêtej
teologii ³y¿eczk¹
po prostu usi¹dê przy panu
i zwierzê swój sekret
¿e ja, ksi¹dz
wierzê Panu Bogu jak dziecko
ks. Jan Twardowski
Wyboru dokona³a Krystyna D¿u³a
Z okazji Urodzin Ksiêdza Profesora Zbigniewa Kotyrby sk³adamy
Ksiêdzu najpiêkniejsze ¿yczenia wielu ³ask od Jezusa, opieki Matki Bo¿ej
i ¿yczliwoœci od ludzi, ¿ycz¹c równoczeœnie, aby przez nastêpne lata cieszy³
siê Ksi¹dz zdrowiem i radoœci¹, która p³ynie z pos³ugi kap³añskiej przy
o³tarzu i w konfesjonale.
Dziêkujemy za wszystkie lata s³u¿by w naszej parafii, obiecujemy równie¿ modlitwê w intencji Ksiêdza Profesora i dalszej pos³ugi duszpasterskiej w Dynowie.
¯yczenia sk³adaj¹ rodziny z Domowego Koœcio³a w Dynowie

Fot. A. Iwañski
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egoroczna zima wydajê siê byæ zupe³nie nienormalna. Najpierw
zaskoczy³a nas bezœnie¿nym, z
temperatur¹ ponad 0 o C grudniem i
styczniem, zadomawiaj¹c siê u nas na
dobre dopiero w lutym, a teraz gdy
mamy ju¿ marzec i z utêsknieniem czekamy na wiosnê, nie ma zamiaru siê
wynieœæ. Trochê smutno jest bez wiosennych ptaków, które jeszcze nie powróci³y
do nas z zimowisk i bez kwiatów, œpi¹cych
pod pokryw¹ bia³ego œniegu.
Wiosna jednak z pewnoœci¹ do nas
przyjdzie. W radiu s³yszymy, ¿e w drodze do Polski s¹ ju¿ bociany. Id¹c ulic¹,
szczególnie rano, s³yszymy wiosenne
œpiewy ptaków – sikor i drozdów, które
spêdza³y u nas zimê. Oprócz œpiewów
z ró¿nych punktów miasta rozlega siê
dziwne terkotanie. Jeden terkot zdaje
siê odpowiadaæ na wezwanie drugiego terkotu. Kto mo¿e wydawaæ z siebie taki g³os? OdpowiedŸ jest prosta,
choæ zaskakuj¹ca. S¹ to nasze, dobrze
wszystkim znane jako przys³owiowe
„lekarze drzew”, dziêcio³y.
W Polsce wystêpuje a¿ 10 gatunków dziêcio³ów. Najpospolitszy jest
oczywiœcie dziêcio³ du¿y pstry (Dendrocopos major), o pstrokatym czerwonobia³o-czarnym upierzeniu, który zasiedla nie tylko wszelkiego rodzaju lasy,
ale potrafi zagnieŸdziæ siê w dziupli starego drzewa w przydomowym ogrodzie.
On te¿ najczêœciej spotykany jest w zimie na s³oninie przy karmniku. Pod
koniec lutego dziêcio³y du¿e pstre rozpoczynaj¹ swój okres godowy. G³oœne terkotanie nale¿y do sta³ych elementów ich
zachowañ godowych. Ptaki te wyszukuj¹
sobie martwe fragmenty drzew, w które bardzo szybko uderzaj¹ dziobem.
Uderzanie w martwe czêœci drzew
zwiêksza si³ê rozlegaj¹cego siê odg³osu. Ostatnio, w ramach przystosowañ
do cywilizacji, dziêcio³y do wydawania
terkotu wykorzystuj¹ anteny telewizyjne na naszych dachach czy s³upy energetyczne. Koncerty terkotów dziêciolich
najczêœciej odbywaj¹ siê wczesnym rankiem. Zreszt¹ wiêkszoœæ ptaków najbardziej nasila swój œpiew w³aœnie w godzinach porannych. T³umaczy siê to zjawisko wiêksz¹ akustyk¹ powietrza,
wystêpuj¹c¹ o wschodzie s³oñca. W wiêkszych miastach du¿¹ rolê w wyborze
pory intensywnego œpiewu ptaków odgrywa jeszcze jeden element – zag³uszaj¹ce odg³osy cywilizacji, nasilaj¹ce
siê w miarê jak miasto budzi siê do
¿ycia. Ptaki wol¹ œpiewaæ rano, by nie
przekrzykiwaæ naszej cywilizacji.
Dziêcio³ du¿y pstry charakteryzuje
siê jeszcze jednym ciekawym zachowaniem. Tworzy on tzw. kuŸnie. Zbiera
szyszki, najczêœciej sosnowe i wtyka je
w szczeliny kory i pêkniêcia pni. Nastêpnie rozkuwa je i wydziobuje smaczne nasiona. W lasach takie drzewakuŸnie nie s¹ rzadkoœci¹. Pod nimi le¿¹
nieraz ca³e stosy zniszczonych przez
dziêcio³y szyszek.

DYNOWINKA
W naszych lasach i parkach wystêpuje jeszcze wiêcej dziêcio³ów o pstrokatym ubarwieniu, które mo¿na pomyliæ z najpospolitszym dziêcio³em du¿ym
pstrym. Nale¿y do nich rzadki dziêcio³
bia³oszyi (Dendrocopos syriacus), mieszkaniec parków i ogrodów. Jest nieco
mniejszy i czarny panel na szyi nie siêga mu grzbietu i potylicy, co znalaz³o
odzwierciedlenie w jego nazwie - „bia³oszyi”. Jeszcze mniejszy od dziêcio³a
bia³oszyjego jest dziêcio³ œredni ( Dendrocopos medius). Wyró¿nia siê bardzo
du¿¹ czerwon¹ czapeczk¹ wystêpuj¹c¹
zarówno u samca jak i u samicy. Jest
doœæ rzadko spotykany. Zamieszkuje
g³ównie d¹browy. Czasem gnieŸdzi siê
w du¿ych parkach, w których rosn¹ stare dêby. Najmniejszym z dziêcio³ów
pstrych jest dziêcio³ek (Dendrocopos

Dziêcio³
du¿y pstry

m i n o r ),
o
wielkoœci wróbla, doœæ pospolity w naszych
ogrodach i lasach.
Najrzadszymi dziêcio³ami Polski
s¹: dziêcio³ bia³ogrzbiety (Dendrocopos
leucotos) i dziêcio³ trójpalczasty (Picoides tridactylus). Tego pierwszego mo¿emy spotkaæ w naszych lasach, szczególnie po³o¿onych na po³udnie od Sanu.
Obserwowanie go jednak nie jest proste, poniewa¿ dziêcio³ ten prowadzi
skryty tryb ¿ycia. Wygl¹dem przypomina dziêcio³a du¿ego pstrego, ale wyró¿nia siê, jak wskazuje jego nazwa gatunkowa – bia³ymi plecami. Dziêcio³a
trójpalczastego, który rzeczywiœcie ma
tylko trzy palce, trudno nam bêdzie
zaobserwowaæ w naszych lasach. Jego
¿ycie zwi¹zane jest z borami œwierkowymi, gdzie ¿eruje przewa¿nie na martwym drewnie. Bory takie wystêpuj¹ np.
w Tatrach. Mo¿e uda siê komuœ zaobserwowaæ go w czasie wakacyjnego wyjazdu. Dobr¹ cech¹ rozpoznawcz¹ dziêcio³a trójpalczastego jest ¿ó³ta czapka
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na g³owie samca.
Oprócz dziêcio³ów pstrych s¹ równie¿ dziêcio³y o zielonym ubarwieniu.
Dziêcio³ zielony (Picus viridis) to ptak
doœæ sporych rozmiarów, w odcieniach
zieleni z czerwon¹ czapk¹. Wystêpuje
w lasach ³êgowych, tzn. porastaj¹cych
brzegi strumieni i rzek. Mo¿na go spotkaæ równie¿ wœród starych topoli i
wierzb nad rzek¹ Dynówk¹ w Dynowie.
Jego przysmakiem s¹ larwy mrówek.
Podobny do niego, nieco mniejszy i bledszy jest dziêcio³ zielonosiwy (Picus canus), spotykany w lasach i zadrzewieniach.
Najwiêkszym naszym dziêcio³em
jest niew¹tpliwie dziêcio³ czarny (Dryocopus martius) o smolistoczarnym
upierzeniu z czerwon¹ czapk¹. Zamieszkuje wiêksze kompleksy leœne.
¯eruje na pniach martwych
z³amanych
drzew, gdzie wykuwa
du¿e otwory i dziuple.
Wyró¿nia siê wydawaniem wielu ciekawych
g³osów, np. w locie jego
skrzyd³a wytwarzaj¹
charakterystyczny treluj¹cy dŸwiêk, po którym mo¿na go rozpoDziêcio³
znaæ ju¿ z daleka.
zielonosiwy
Najciekawszym i
najdziwniejszym naszym dziêcio³em jest
krêtog³ów (Jynx torquilla). Prowadzi skryty
tryb ¿ycia. Wygl¹dem
nie bardzo przypomina
dziêcio³a. Pstrokate
barwy w odcieniach
br¹zu pozwalaj¹ mu
doskonale maskowaæ
siê. Zaniepokojony, by
przestraszyæ przeciwnika, udaje wê¿a
– syczy i wygina siê. Jego pokarmem
s¹ larwy i jaja mrówek. Dlatego te¿ jako
jedyny z naszych dziêcio³ów zmuszony
jest do opuszczania Polski na zimê,
któr¹ spêdza w cieplejszych rejonach
œwiata.
Myœlê, ¿e dziêcio³y to ptaki budz¹ce sympatiê ze wzglêdu na sw¹ pozytywn¹ rolê ekologiczn¹ w naszym œrodowisku przyrodniczym. Znaj¹ je chyba wszyscy, nawet ludzie którzy nie
maj¹ nic wspólnego z przyrod¹. Dobrze
jest, myœl¹c o nich, pozostawiaæ w naszym otoczeniu trochê starych drzew,
gdzie znajd¹ sobie miejsce do ¿erowania i gniazdowania. Jeœli ktoœ z Czytelników „Dynowinki” zainteresuje siê
bardziej tymi ciekawymi ptakami, mo¿e
poszerzyæ swoje wiadomoœci o dziêcio³ach, korzystaj¹c z kolorowych atlasów
i przewodników do rozpoznawania ptaków. Mo¿na tam znaleŸæ przede wszystkim kolorowe ilustracje, które wp³ywaj¹
na nasz¹ wyobraŸniê i u³atwiaj¹ rozpoznawanie ptaków w lasach i ogrodach. ¯yczê udanych obserwacji.
Marta Bylicka

12

R

uiny zamku zastyg³e ze zdziwienia. Rozleniwiony, s³oneczny
kot zdziwiony tym widokiem.
Odje¿d¿aj¹cy poci¹g gwi¿d¿¹cy nam na
po¿egnanie. W nim odje¿d¿a³y nasze
wspomnienia przyklejone do œcian oraz
¿arciki ze wstydu schowane pod siedzenia.

DYNOWINKA
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ka¿e nam iœæ dalej.
Œcie¿k¹ a raczej zaspami wêdrujemy wœród drzew, tych uœpionych i tych
w bólu wyrwanych, skrêconych i rzuconych na ziemiê. Jak dobrze ¿e wiatr
ma dziœ inn¹ postaæ.
Znu¿enie ka¿e nam oddaæ szacunek
tym przegranym w walce ¿ywio³ów. My

Nasze du¿e plecaki szczêœliwe na
naszych plecach a my zadowoleni na
grzbiecie oœnie¿onej ziemi. Wêdrówka
z Rytra ku szczytom, ku chmurom a
przyziemnie ku schronisku, przebiega³a spokojnie, œlisko. Drzewa wyrywa³y
siê by nam towarzyszyæ.
Grzeszne ob¿arstwo, grzeszne ciep³o i grzeszne wygody i nasze rozleniwione gadanie usypia³y nas w pustym
schronisku.

Grzeszne naleœniki z bit¹ œmietan¹,
grzeszna szarlotka, grzeszny grzaniec
z zio³ami. Grzeszne sny. Szeroko otwieraj¹ce siê oczy przy czarnej uœwiadomi³y nam rozpoczynaj¹cy siê dzieñ.
D³uga wêdrówka przed nam, zasypany œwiat dooko³a, drzewa rysuj¹ce
przeró¿ne wzory na bia³ym tle. Tylko
nasze œlady, tylko nasze g³osy, tylko
nasze sylwetki owiewane zmro¿onym
wiatrem. Tylko nasze owoce poch³aniane pod drzewem z widokiem na Tatry.
Góry, chmury, drzewa przeplataj¹ce
siê nawzajem. Nad, pod, obok, drzewa,
góry, chmury, my i chmury, drzewa, góry…biel, czerñ, czerñ, biel i b³êkit. Bia³o czarne puste schronisko by³o proz¹
poœród przepe³nionych poezj¹ widoków.
Krótki przystanek, odpêdzanie znu¿enia, przywo³ywanie si³. W drogê. Jak
ciê¿ko i powoli plecaki wchodzi³y nam
na w³aœciwe dla nich miejsce. Przed
nami jeszcze du¿o œniegu, drzew i ciszy barwionej wiatrem. Œnieg zaczyna
przyciemniaæ. My zastanawiamy siê czy
nastêpne schronisko nas przywita, czy

równie¿ walczymy ze s³aboœci¹.
Wszystko wydaje nam siê jakieœ szare, smutne. Radoœæ w nas zagoœci³a, gdy
ukaza³y siê informacje o schronisku.
Zab³ys³o wraz z radoœci¹ czerwone s³oneczko wœród drzew. Szybko zgas³o, jednak nasze plecaki przyœpieszy³y, uciekaj¹c przed wzmagaj¹cym siê œnie¿nolodowym wiatrem.
Zimno, brak kolorów, brak œwiat³a.
Jednak to czarne schronisko wybuch³o
w nas kolorami. Wnêtrze przywita³o nas
œwiat³em i ciep³em kominka. £azanki
zaspokoi³y g³ód.
To przepe³nione cieniami schronisko
powoli rozbrzmiewa³o muzyk¹ g³osów,

plecakowiczów takich jak
my, narciarzy oraz goœci z
niziny. By nagle wybuchn¹æ œwiat³em i gwarem.
Wspominam ten nocleg
przepe³niony
œcie¿k¹
dŸwiêkow¹ czterech gitar,
œpiewem przypadkowo dobranych g³osów, ciep³em
kominka i ch³odem pokoju.
Radosne wspomnienia
dotycz¹ talerza ¿urku. Gdy
po kilku wios³owaniach
gospodarz chcia³ nam dodaæ czosnek, a gdy byliœmy
w po³owie, dola³ nam œmietanê.
Gdy chwilow¹ elektrycznoœæ zast¹pi³y licznie rozstawione œwieczki schronisko rozœpiewa³o siê na dobre. Œpiew
przeplatany snem, sen przeplatany
œpiewem wype³ni³ nam noc. Grochówka (tylko i wy³¹cznie) czerniawy
p³yn,(na szczêœcie by³), zachryp³e po¿egnania by³y pocz¹tkiem naszego powrotu. Jeszcze tylko lodowe rzeŸby na porywistym górskim potoku, oœnie¿one
banie cerkwi, zdziwione spojrzenia, do
których ju¿ przywykliœmy. Jeszcze tylko leniwe w dworcowej i leniwy wywo¿¹cy nas z Muszyny.
Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz.
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raz z dynamicznym rozwojem
gospodarczym Europy w ostatnim stuleciu, przyroda ca³ego
kontynentu sta³a siê coraz bardziej zagro¿ona. Od wielu lat podejmowane by³y
próby skoordynowania na drodze prawnej wysi³ków ró¿nych krajów europejskich w zakresie ochrony przyrody. Jednym z pierwszych aktów okreœlaj¹cych
miêdzynarodowe normy w ochronie przy-

W

ny poszczególnych elementów sieci pozostawia siê danemu pañstwu. Najwa¿niejsze jest osi¹gniêcie celu, czyli zachowanie przedmiotu ochrony we w³aœciwym stanie.
Dyrektywa Ptasia ma na celu ochronê gatunków ptaków, gospodarowanie
nimi i regulowanie ich liczebnoœci. Dyrektywa podaje listê gatunków rzadkich
lub zagro¿onych wyginiêciem z powodu

rody by³a Konwencja Ramsarska
(1971 r.),odnosz¹ca siê do ochrony obszarów wodno – b³otnych. PóŸniej by³y inne,
z których najwiêksze znaczenie maj¹
Konwencja Boñska (1979 r.) i Berneñska (1982 r.). Mimo to obserwowano
zmniejszenie siê ró¿norodnoœci biologicznej na ró¿nych poziomach organizacji
¿ycia ca³ego globu.
W rezultacie w 1992 roku podpisano Konwencjê o ró¿norodnoœci biologicznej (tzw. Konwencjê z Rio),odnosz¹c¹
siê do ochrony ca³ego bogactwa przyrodniczego Ziemi. Celem tej Konwencji
jest ochrona ró¿norodnoœci biologicznej,
zrównowa¿one wykorzystanie jej elementów i gospodarowanie nimi, a tak¿e sprawiedliwy podzia³ korzyœci czerpanych z zasobów genetycznych.
Sieæ Natura 2000 to sposób na wype³nienie zobowi¹zañ Unii Europejskiej, na³o¿onych przez Konwencjê w
Rio. Podstawê prawn¹ sieci Natura
2000 stanowi¹ dwa akty prawne: tzw.
Dyrektywa Ptasia z 2 kwietnia 1979
roku i Dyrektywa Siedliskowa z 21 maja
1992 roku. Przewiduj¹ one stworzenie
systemu obszarów, po³¹czonych korytarzami ekologicznymi, tworz¹cych razem
spójn¹ funkcjonalnie sieæ ekologiczn¹.
Jej zadaniem bêdzie utrzymanie ró¿norodnoœci biologicznej przez ochronê
najcenniejszych, najrzadszych elementów przyrody, ale te¿ najbardziej typowych, wci¹¿ jeszcze powszechnych uk³adów przyrodniczych, charakterystycznych dla regionów biogeograficznych np.
alpejskiego czy kontynentalnego.
Tworzenie takiej sieci jest obowi¹zkiem ka¿dego kraju cz³onkowskiego UE,
gdy¿ dyrektywy unijne maj¹ charakter
tzw. „twardego prawa”- a wiêc musz¹
byæ przestrzegane pod groŸb¹ sankcji
finansowych.
Dzia³anie sieci Natura 2000 opieraæ siê bêdzie na metodach ochrony
obszarowej i gatunkowej. Zasiêg sieci
powinien byæ proporcjonalny do zasobów krajowych. Wybór sposobów ochro-

zmian zachodz¹cych w ich siedliskach
(w Polsce 267 gatunków).
Dyrektywa siedliskowa ma na celu
zapewnienie ró¿norodnoœci biologicznej
przez ochronê siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory na europejskim terytorium pañstw cz³onkowskich.
Siedliska przyrodnicze to nowe pojêcie w ochronie przyrody. Rozumie siê
przez nie: obszar l¹dowy lub wodny,
naturalny lub pó³naturalny, wyodrêbniony na podstawie cech geograficznych,
abiotycznych (nieo¿ywionych) i biotycznych (o¿ywionych) œrodowiska. Siedliska przyrodnicze odpowiadaj¹ ró¿nym
zbiorowiskom roœlinnym, takim jak:
³¹ki u¿ytkowane ekstensywnie, murawy kserotermiczne, torfowiska wysokie
itp., których w Polsce wystêpuje 76.
Drugim elementem podlegaj¹cym
ochronie na mocy Dyrektywy Siedliskowej s¹ gatunki roœlin i zwierz¹t (z wyj¹tkiem ptaków) i ich siedliska. Siedlisko gatunku to obszar wyznaczony
przez charakterystyczne cechy biotyczne i abiotyczne, na którym gatunek
wystêpuje w którymkolwiek stadium
swojego cyklu biologicznego. W Polsce
wystêpuje 44 gatunki roœlin i 88 gatunków zwierz¹t z listy Dyrektywy Siedliskowej.
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, minister ds. œrodowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura 2000. Na
szczeblu wojewódzkim obszary te bêd¹
podlegaæ wojewodzie, który sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi obszarami Natura 2000 mo¿e powierzyæ dyrektorom parków narodowych i krajobrazowych, na których terenie one powstan¹. Okaza³o siê, ¿e malownicze
tereny Pogórza Przemyskiego zosta³y
w³¹czone do sieci Natura 2000 jako
obszary specjalnej ochrony ptaków.
Sieæ Natura 2000 jest powi¹zana z
programami rolno- œrodowiskowymi
wdra¿anymi przez Uniê Europejsk¹ od
1993 roku. Dlatego istnieje mo¿liwoœæ
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rekompensowania rolnikom poniesionych kosztów lub utraconych korzyœci.
Szczegó³owe warunki i tryb udzielania
pomocy finansowej na wsparcie przedsiêwziêæ rolno - œrodowiskowych okreœla Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z
dnia 20 lipca 2004 roku.(Dz.U.nr.174,
poz. 1809),zgodnie z którym p³atnoœæ
rolno-œrodowiskowa jest udzielana w
ramach ró¿nych pakietów np. utrzymanie ³¹k lub pastwisk ekstensywnych.
Wyznaczenie obszaru Natura 2000 na czêœci terenów
Pogórza Przemyskiego, to
przede wszystkim ogromna,
bezp³atna promocja naszego
regionu. Status obszaru Natura 2000 jest gwarancj¹ dobrego stanu œrodowiska przyrodniczego, a wiêc
zachêca do wyboru takiego terenu na
miejsce odpoczynku. Powinien tak¿e
przyci¹gaæ osoby zainteresowane ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi, osoby umiej¹ce uszanowaæ cenne gatunki
flory i fauny, a wiêc byæ podstaw¹ rozwoju tzw. turystyki kwalifikowanej. Zarówno m³odzie¿ szkolna, jak i studenci mog¹ odbywaæ na takich terenach
æwiczenia, szkolenia czy praktyki zawodowe. Teren taki mo¿e byæ równie¿
obiektem doœwiadczalnym dla naukowców. Nap³yw turystów szukaj¹cych ciekawych ofert z zakresu agroturystyki
bêdzie motorem rozwoju infrastruktury turystycznej naszego regionu. Wzroœnie zapotrzebowanie na miejsca noclegowe ,transport publiczny, punkty masowego i indywidualnego ¿ywienia. Konieczne te¿ bêdzie stworzenie punktów
informacyjnych, œcie¿ek dydaktycznych
i rozwiniêcie dzia³alnoœci wydawniczej.
Zbyt znajd¹ ró¿nego typu pami¹tki, regionalne rzeŸby itp.
Wszystkie te dzia³ania wi¹¿¹ siê z
tworzeniem nowych miejsc pracy, a wiêc
zmniejszaj¹ bezrobocie, powoduj¹
wzrost stopy ¿yciowej mieszkañców.
Stworzona infrastruktura bêdzie
zaœ wykorzystana przez mieszkañców
przez ca³y rok, co wp³ynie na poprawê
warunków ich ¿ycia.
Wyznaczenie obszaru Natura 2000
oraz nadanie mu europejskiej rangi
wœród obszarów chronionych daje podstawy do ubiegania siê o dodatkowe
fundusze. Dotyczy to zarówno programów rolno- œrodowiskowych, jak i przeznaczonych na ochronê œrodowiska,
rozwój obszarów wiejskich, edukacyjnych itp. Bardzo istotnym elementem
jest tak¿e mo¿liwoœæ korzystania na co
dzieñ z dobrze zachowanego œrodowiska i niezniszczonej przyrody.
Renata Potoczna
Bibliografia:
1. Ministerstwo Œrodowiska - „Sieæ Natura
2000”.
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Miasta i Gminy
Dynów jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ swoja dzia³alnoœæ rozpoczê³o w 2001
roku. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w ¿yciu codziennym niepe³nosprawnych mieszkañców miasta i gminy Dynów.
karpackiego oddzia³u Pañstwowego FunStowarzyszenie od momentu poduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nowstania aktywnie pomaga wszystkim
sprawnych otrzyma³o komputery, gdzie
potrzebuj¹cym. Nie tylko niepe³nowk³ad w³asny wynosi³ zaledwie dziesiêæ
sprawnym ale równie¿ ich rodzinom.
Pomaga przygotowywaæ odpowiednie
procent. W tym roku posiadamy ju¿ odwnioski na turnusy rehabilitacyjne, sapowiedni druki wniosków aby nasi cz³onnatoria, pomaga w zakupie sprzêtu
kowie mogli skorzystaæ ze œrodków
komputerowego. W ubieg³ym roku stoPFRON na dofinansowanie turnusów rewarzyszenie otrzyma³o odpowiednie pohabilitacyjnych, na likwidacjê barier armieszczenia, Urz¹d Miejski finansowa³
chitektonicznych i komunikacyjnych dla
wyposa¿enie œwietlicy dla
dzieci a komisja ds. przeciwdzia³ania alkoholizmowi
wspar³a finansowo prowadzenie spotkañ integracyjnych, zosta³ zakupiony
sprzêt do gier i zabaw, pomoce naukowe a co najwa¿niejsze sprzêt rehabilitacyjny. Dziêki temu stowarzyszenie w ka¿dy poniedzia³ek po po³udniu organizuje
zajêcia z rehabilitacji ruchowej – które prowadz¹
Maria Chudzikiewicz i
Krzysztof Turek, terapii
zajêciowej – prowadz¹cy Rehabilitant Krzysztof Turek podczas pracy.
Marzena Wróblicka, Teresa
£azor, Barbara Organ, aerobiku, organizuje wspólne gry i zabawy dla najm³odszych. W prowadzeniu
œwietlicy oprócz wykwalifikowanej kadry zajêcie pomagaj¹ prowadziæ nauczyciele Zespo³u Szkó³ – Aneta Bator, Ewa
Stankiewicz, Lucyna Choma, oraz dynowscy wolontariusze – Katarzyna
Marsza³ek, Agnieszka Kosior, Justyna
Kochmañska – uczennice Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Dynowie.
Corocznie cz³onkowie stowarzyszenia bior¹ udzia³ w takich imprezach jak:
M³odzie¿ podczas zajêæ terapeutycznych.
„Powiatowe Dni Jednoœci z Osobami
Niepe³nosprawnymi”, „Poznaj
swój talent”, „Ka¿dy ma szansê”, w których mog¹ pokazaæ
swe zdolnoœci jak te¿ co jest
dla wielu nie bez znaczenia
otrzymaæ wyró¿nienia i nagrody. W ubieg³ym roku dziêki pomocy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Urzêdu
Miasta osoby niepe³nosprawne skorzysta³y z turnusu w
oœrodku wypoczynkowym w
Polañczyku. Jak mówi Ma³gorzata Kochman – ubieg³y rok
by³ bardzo korzystny, a¿ dziePanie Janina Wilk i Ewa Tarnawska ze swymi dzieæmi podczas zajêæ.
wiêciu naszych cz³onków z podFot. (3) Grzegorz Szajnik
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osób niepe³nosprawnych, oraz zakup
œrodków medycznych i sprzêtu rehabilitacyjnego.
Ubieg³y rok zaowocowa³ równie¿
wsparciem Podkarpackiego Banku ¯ywnoœci dla osób o niskim dochodzie, oraz
bior¹cych udzia³ w zajêciach integracyjnych.
Stowarzyszenie jest organizacja pozarz¹dowa, dlatego te¿ ubiega siê o
œrodki z zewn¹trz w tym roku z³o¿one
zosta³y wnioski do MENiS-u na organizacjê zajêæ integracyjnych oraz zajêæ
sportowych, PCPR na zakup sprzêtu rehabilitacyjnego, oraz na organizacje czasu wolnego dla dzieci niepe³nosprawnych, Agencji Rozwoju Spó³dzielczoœci
na szkolenia osób niepe³nosprawnych.
Stowarzyszenie nie posiada w³asnych dochodów, dlatego te¿ stara siê
pozyskiwaæ œrodki z zewn¹trz.
W imieniu w³asnym chcia³abym podziêkowaæ wszystkim osobom, które
czuj¹ problem niepe³nosprawnoœci i
wspieraj¹ nasz¹ organizacjê poœwiêcaj¹
swój czas na prowadzenie zajêæ integracyjnych. Dyrekcji Zespo³u Szkó³ za udostêpnieniu lokalu, w którym prowadzimy zajêcia – dodaje Ma³gorzata Kochman.
Z pracy stowarzyszenia bardzo zadowoleni s¹ rodzice niepe³nosprawnych
dzieci pani Janina Wilk – mówi, i¿ dziœ
nie potrafi³abym sobie poradziæ bez jego
pomocy, moja córeczka Kasia ma bardzo g³êbokie upoœledzenie, dziêki stowarzyszeniu ju¿ dwukrotnie wyjecha³a na turnus rehabilitacyjny,
otrzyma³am równie¿ komputer.
Panie Ewa Tarnawska i Krystyna Siry – jesteœmy dumne z inicjatyw stowarzyszenia, które pomaga nam w ¿yciu codziennym
– mówi¹ – pomaga nam w wielu sprawach. Tu my, a przede
wszystkim nasze dzieci mog¹ liczyæ na bardzo fachow¹ pomoc.
Nasze dzieci ucz¹ siê jak rozmawiaæ i zachowywaæ siê w towarzystwie swych rówieœników aby
byæ traktowani jak równi z równymi.
Stowarzyszenie w 2005 roku
chce powiêkszyæ swoj¹ dzia³alnoœæ statutowa o szerszy zakres podopiecznych
by móc skorzystaæ z wiêkszych œrodków
z zewn¹trz oraz pomóc tym którzy tej
pomocy potrzebuj¹. Zachêcaj¹ równie¿
mieszkañców miasta i gminy o skorzystanie z pomocy stowarzyszenia zapraszaj¹c na zajêcia i poradê w ka¿dy poniedzia³ek od 15. do 17. w „harcówce”
Zespo³u Szkó³ w Dynowie. Stowarzyszenie poszukuje równie¿ chêtnych sponsorów gotowych wesprzeæ jego dzia³alnoœæ.
Grzegorz Szajnik
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Mieszkañcy ulicy Kolejowej
w Dynowie ju¿ kilkakrotnie widzieli z³odziei z³omu okradaj¹cych ciuchciê.
Dynowska stacja kolejki nale¿y do bardzo cichych. Ruch zamar³
tu w chwili obecnej zupe³nie. To
znakomity raj dla z³odziei z³omu.
Ju¿ kilkakrotnie mieszkañcy widzieli sprawców, jak rozcinali miedziane rurki z zabytkowego taboru zgromadzonego na stacji. Dziœ
ich zniszczenia s¹ bardzo widocz- Zabytkowy tabor na dynowskiej stacji PKP
nie. Niestety je¿eli ktoœ w porê nie
zabezpieczy tego co jeszcze zosta³o, to za chwilê przybywaj¹cy do Dynowa turyœci nie bêd¹ mieli czego, poza
wrakami ogl¹daæ. Jak podkreœlaj¹
mieszkañcy proceder rozkradania ciuchci trwa ju¿ od d³u¿szego czasu. Za
pierwszym razem kiedy przyszli z³odzieje, to sami mieszkaj¹cy na stacji
lokatorzy ich wystraszyli. Jak podkreœlaj¹ mieszkañcy, sprawcy przychodz¹
noc¹, s³ychaæ tylko wtedy pi³owanie. Nie
zawsze no¿na ich dostrzec. Poza tym
mieszkañcy obawiaj¹ siê i o siebie. Nie
wiedz¹, czym dysponuj¹ z³odzieje. Cz³owiek równie¿ obawia siê o w³asne ¿ycie.
Zniszczenia dokonane przez z³odziei, obciête miedziane
Choæ ci co to kradn¹, to jak widaæ amatorzy, gdy¿ powoduj¹ bardzo wiele
rurki.
Fot. Grzegorz Szajnik
zniszczeñ. Jak tylko ktoœ ich sp³oszy
uciekaj¹ w kierunku Sanu. Niestety w
nek na stacji dynowskiej kolejki. Bo
ciemnoœciach nie mo¿na ich zobaczyæ.
okradaj¹ nas wszystkich, z kultury, traNiedawno na pomoc mieszkañcy wedycji i piêknych wspomnieñ zwi¹zanych
zwali Policjê. Jednak sprawcom uda³o
z dynowsk¹ kolejka w¹skotorow¹..
siê zbiec, oby by³ to ich ostatni rabuGrzegorz Szajnik

Dynowscy wêdkarze z Ko³a Miejskiego PZW podsumowali rok na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym.
W zebraniu wêdkarskim w Dynowie
uczestniczy³o ponad piêædziesiêciu wêdkarzy zrzeszonych w Kole Miejskim
PZW. Jak co rok w dyskusji poruszano
sprawy zwi¹zane z ochrona œrodowiska
naturalnego, zarybianiem rzek oraz ich
ochron¹. W zebraniu uczestniczy³ przedstawiciel w³adz zwierzchnich z Przemyœla pan Stanis³aw Cichocki. Wêdkarze
wybrali równie¿ nowy zarz¹d ko³a, komisjê rewizyjn¹ i s¹d kole¿eñski. W
sk³ad zarz¹du weszli Franciszek Szajnik – prezes, Jan Kêdzierski – wiceprezes, S³ota Waldemar – sekretarz,
Maria Siekaniec – skarbnik, £ach Andrzej, Wojdy³o Jerzy – zostali cz³onkami zarz¹du, kapitanem sportowym a
zarazem cz³onkiem zarz¹du wybrano
Tomasza Drewniaka, Komisji Rewizyj-

Wêdkarze podczas zebrania i wyboru
w³adz.
Fot. (3) J. Jarema
nej przewodzi³ bêdzie
Grzegorz Wojdy³o, a S¹dowi Kole¿eñskiemu Jan
Kêdzierski.
Grzegorz Szajnik
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24 lutego Posterunek Sta³y Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Dynowie wzbogaci³ siê o dodatkowy
sprzêt.

Nowy sprzêt dynowskich stra¿aków.
Fot. Grzegorz Szajnik
Kilka tygodni temu dynowscy stra¿acy otrzymali z Jednostki Ratowniczo
– Gaœniczej nr 2 PSP w Rzeszowie
³ódkê „Romana” wraz z podwoziem do
przewo¿enia, silnikiem zaburtowym,
oraz niezbêdnym wyposa¿eniem dla za³ogi.. Jak powiedzia³a st. sek. Monika
Bara – rzecznik prasowy KM PSP w
Rzeszowie – wyposa¿enie stra¿aków w
dodatkowy sprzêt ma na celu zabezpieczenie Dynowszczyzny w sytuacjach
powodziowych, a takie zagro¿enie niesie ze sob¹ rzeka San. Dziêki temu
mieszkañcy tych terenów w razie potrzeby mog¹ liczyæ na szybk¹ i fachow¹
pomoc.
Grzegorz Szajnik
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Harta, luty 2005
W bie¿¹cym roku, ju¿ po raz czwarty z rzêdu, uczniowie naszego Zespo³u
Szkó³ w Harcie zaprosili przyjació³
szko³y, rodziców, dziadków i wszystkich
zainteresowanych na spotkanie, tym
razem „Spotkanie Zapustne”, które odby³o siê w Domu Stra¿aka.
Spotkania takie s¹ od kilku lat wpisane w kalendarz
imprez szkolnych i na rzecz
œrodowiska, a odbywaj¹ siê
w okresie œwi¹teczno – karnawa³owym. Maj¹ one na
celu zbli¿enie spo³ecznoœci
wsi do szko³y, pokazanie
pracy i umiejêtnoœci naszych uczniów, oraz mo¿liwoœæ spotkania siê nauczycieli, rodziców, uczniów i
przyjació³ szko³y w innych warunkach.
Zwykle spotkania z rodzicami kojarz¹
nam siê z wywiadówk¹, zaproszeniem
na zebrania, spotkaniami z wychowawc¹, itp. Dwa pierwsze spotkania organizowane by³y w szkole i mia³y charakter op³atkowy. Ide¹ przewodni¹ jest
pokazanie corocznego dorobku kulturalnego naszych uczniów i po prostu spotkania siê, porozmawiania, z³o¿enia
sobie ¿yczeñ, s³owem – przybli¿enia œrodowisk, które na co dzieñ wystêpuj¹ „po
dwóch stronach katedry”. Program sk³ada siê z elementów czêœci artystycznych
i przedstawieñ przygotowanych w ci¹gu roku szkolnego ujêtych w ca³oœæ z
pewn¹ myœl¹ przewodni¹ pokazuj¹c i
opisuj¹c obrzêdy ludowe te aktualne i
te ju¿ czêœciowo zapomniane. Po czêœci
artystycznej wszyscy spotykamy siê
przy stole przygotowanym przez
uczniów i nauczycieli. W zale¿noœci od
charakteru czêœci artystycznej podawane s¹ potrawy zwi¹zane z tradycj¹.
Podawane s¹ zwykle ciasta (ostatnio
przygotowane przez piekarniê Genesis),
barszcz czerwony z paluszkami itp.
Ostatnie „Spotkanie Zapustne” zakoñczyliœmy p¹czkiem. W przygotowaniu
spotkañ zaanga¿owani s¹ wszyscy chêtni. Uczniowie podejmuj¹ siê zadañ, które im odpowiadaj¹, dziel¹ siê na grupy,
planuj¹ prace, wspó³pracuj¹ ze sob¹.
Gotowanie barszczu, przygotowywanie
kawy, herbaty, zastawienie i dekoracja
sto³ów, podawanie do sto³ów s¹ jedynie
obserwowane przez odpowiedzialnych
nauczycieli, którzy s³u¿¹ ewentualn¹
rad¹ czy podpowiedzi¹. Uczniowie wykonuj¹ te zadania bardzo odpowiedzialnie i z roku na rok bardziej elegancko.
Œwi¹teczne ubrania, garnitury, bia³e
koszule, krawaty daj¹ obraz naszej
m³odzie¿y i s¹ wyrazem szacunku dla
zaproszonych goœci. Uprzejme zwroty,
kierowanie do szatni, wieszaków na
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ubrania, na salê gdzie odbywa siê impreza itp., przez uczniów klas gimnazjalnych robi bardzo pozytywne wra¿enie. W ubieg³ym roku czêœæ artystyczna przygotowana by³a z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II i przedstawiona w koœciele parafialnym w
Harcie. Atmosfera spotkania by³a
wzruszaj¹ca i niepowtarzalna. Oprócz

czêœci artystycznej spo³eczeñstwo wsi
mog³o obejrzeæ wystawê plastyczn¹,

której autorami byli uczniowie obydwu
szkó³ w Harcie od oddzia³u „0”, po trzeci¹ klasê gimnazjum. Wszystkie wystawione prace zosta³y nagrodzone.
Poziom prac by³ wysoki. Wed³ug scenariusza, program przewidziany by³ na
50 minut, trwa³ faktycznie oko³o 90
minut. Po raz pierwszy orkiestra dêta
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dzia³aj¹ca przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Harcie wyst¹pi³a wspólnie z
chórem Zespo³u Szkó³ nr 2. Pieœni koœcielne œpiewane przez chór, któremu
akompaniowa³a orkiestra dêta, przy
akustyce panuj¹cej w koœciele, sprawi³y zaskakuj¹ce wra¿enia. Koœció³ by³
wype³niony wiernymi jak w dzieñ œwi¹teczny. Po wystêpie ksi¹dz proboszcz
bardzo ciep³o i wzruszaj¹co
podziêkowa³ organizatorom
i wykonawcom. By³ to ostatni element spotkania, lecz
nikt z zebranych nie wsta³
do wyjœcia. Pieœñ pt. „Czarna Madonno” brzmia³a tego
wieczoru kilkakrotnie. By³o
mi bardzo mi³o, gdy odbiera³em telefony (w domu i
szkole) z gratulacjami i podziêkowaniami za to spotkanie, które faktycznie nale¿a³y siê naszym
uczniom i nauczycielom.
Spotkanie tegoroczne zaplanowano na koniec karnawa³u w okresie tzw. zapustów. Ze
wzglêdu na liczbê wystêpuj¹cych uczniów,
zaproszonych goœci, spodziewanych rodziców i
mieszkañców wsi, poprosiliœmy o pomoc stra¿aków, którzy udostêpnili nam salê, naczynia,
ogrzali pomieszczenia
(na zewn¹trz by³o 24 O C) oraz pomogli
przygotowaæ spotkanie.
Zaproszeni goœcie –
przyjaciele szko³y – w osobach Wójta
Gminy Dynów Adama Chrobaka, So³tysa wsi Harta Adama Dziury, radnych
powiatowych w osobach Aleksandra
Stochmala i Jana Sieñki oraz radnych
wsi Harta zaszczycili nasz¹ uroczystoœæ. Program zawiera³ scenki i krótkie przedstawienia zaprezentowane
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przez najm³odszych uczniów naszej
szko³y, recytacje wierszy patriotycznych, wystêp laureatki pierwszego miejsca konkursu recytatorskiego And¿eliki Kulon, zespo³u œpiewaczego dziewcz¹t naszego gimnazjum oraz mini koncertu Rafa³a Gudyki, ucznia klasy III
SP. Rafa³ zaprezentowa³ kilka utworów
muzyki powa¿nej. Jego wystêpy na coraz wy¿szym poziomie towarzyszom
nam ju¿ od trzech lat. Zaproszeni go-

dzi³, ¿e szkoda, i¿ nie by³o tu przedstawicieli prasy, aby mogli zobaczyæ prawdziwe oblicze spo³ecznoœci Harty, której przedstawicieli mieliœmy przyjemnoœæ ogl¹daæ. Widownia ¿ywo reaguj¹ca na to, co dzia³o siê na scenie, to równie¿ spo³ecznoœæ wsi. Z g³êbi serca podziêkowa³em i ja za wspania³y wystêp
uczniom i wszystkim tym, którzy zajêli siê organizacj¹ tego spotkania. Zwróci³em uwagê na wspó³pracê pomiêdzy

œcie byli œwiadkami prapremiery dzia³aj¹cej zaledwie od szeœciu tygodni przy
ZS nr 2 w Harcie kapeli ludowej „M³oda Harta”, której za³o¿ycielem i kierownikiem jest Pan Andrzej Sowa.
Kapela odnios³a pierwszy prawdziwy
sukces, choæ wyst¹pi³a w po¿yczonych
strojach i gra³a na
prywatnych b¹dŸ
po¿yczonych instrumentach. Gor¹ce
brawa i trzykrotny
bis by³y efektem i
jednoczeœnie nagrod¹ za wystêp.
Prawdziwy koncert
zosta³ zaprezentowany przez orkiestrê dêt¹ i chór prowadzone równie¿
przez Pana Andrzeja Sowê. Po obejrzeniu i wys³uchaniu
wiêkszoœci programu Pan Wójt, wzywany innymi obowi¹zkami, przekaza³ podziêkowanie za
zaproszenie oraz gratulacje i bardzo
wa¿n¹ obietnicê dla nowej kapeli. Poprosi³ o przekazanie nastêpuj¹cych
s³ów: „ proszê powiedzieæ, ¿e jeszcze w
tym roku kapela otrzyma pierwsze stroje …”. S³owa te wywo³a³y prawdziw¹
burzê braw. Pan Aleksander Stochmal
w swojej wypowiedzi wyrazi³ podziêkowanie i swego rodzaju zaskoczenie; „
… nie spodziewa³em siê, ¿e zobaczê taki
wystêp, …, jestem zaskoczony”. W dalszej czêœci swojej wypowiedzi stwier-

szko³¹ i organizacjami dzia³aj¹cymi na
terenie wsi. Przyk³adem jest choæby ten
program i miejsce gdzie mogliœmy go
przedstawiæ. Powiedzia³em równie¿, ¿e
szko³a to nie tylko „s³upki, zadania, wypracowanie, wkuwanie i klasówki”.
Szko³a to delikatna spo³ecznoœæ, która

wymaga pola na tzw. samorealizacjê,
pokazania siê, spragniona pochwa³ i zajmowania siê ni¹. Pozostawiona sama
sobie po odpracowaniu obowi¹zkowych
zajêæ, choæby z zegarmistrzowsk¹ punktualnoœci¹, odchodzi w œwiat z³ych wp³ywów, patologicznych monokultur m³odzie¿owych, grup chuliganów itp. Jesteœmy tego œwiadomi i pomimo bardzo
skromnych, lub wrêcz braku œrodków
na dzia³alnoœæ kulturaln¹ szkó³, wype³niamy tê pustkê prac¹ spo³eczn¹ (dziœ
kompletnie niemodn¹ i w³aœciwie niezgodn¹ z obowi¹zuj¹cym prawem) ofe-
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ruj¹c uczniom zajêcia artystyczne, naukê gry na instrumentach, chór, zespó³
œpiewaczy i jednoczeœnie zajêcia wyrównawcze w nauczaniu pocz¹tkowym oraz
kó³ko fizyczne, matematyczne i pomoc
w nauce na œwietlicy socjoterapeutycznej (trzy godziny s¹ tu p³atne). Wydaje
mi siê, ¿e spe³niamy oczekiwania, jakie stawia nam spo³eczeñstwo. St¹d
równie¿ pomys³ pokazywania siê i
„chwalenia” osi¹gniêciami. W tonie
uznania, ¿yczeñ i podziêkowania utrzymana by³a wypowiedŸ Pana Adama
Dziury, który ¿ywo interesuje siê naszymi problemami i jest zawsze mile
widziany w naszej szkole, poniewa¿ gor¹co popiera nas w przedsiêwziêciach i
s³u¿y pomoc¹. Nasz zespó³ szkó³ liczy
w bie¿¹cym roku niespe³na 230 uczniów.
Prawie po³owa uczniów bra³a bezpoœredni udzia³ w organizacji spotkania,
zaproszeni goœcie, rodzice i mieszkañcy to grubo ponad trzysta osób zgromadzonych w jednym miejscu. Nie dysponujemy jeszcze w naszej szkole pomieszczeniem abyœmy mogli przyj¹æ
tak¹ liczbê osób. W niedalekiej przysz³oœci bêdziemy dysponowali nowoczesn¹ hal¹ gimnastyczn¹. Bez pomocy komendanta Artura Szczutka i stra¿aków nie by³o by tak du¿ej imprezy.
Dziêkujê im za to, deklaruj¹c jednoczeœnie pomoc z naszej strony w dziedzinach, w których pomóc mo¿emy. Zaznaczyæ nale¿y równie¿, ¿e szeœciu naszych
uczniów jest cz³onkami orkiestry dêtej,
a jeszcze kilku uczy siê gry na instrumentach. Próby odbywa³y siê wczeœniej
w Domu Stra¿aka, teraz w zwi¹zku z
k³opotami lokalowymi odbywaj¹ siê w
budynku naszej szko³y. To w skrócie
oferta, jak¹ znajdziemy w Zespole Szkó³
nr 2 w Harcie.
W chwili obecnej trwaj¹ prace wykoñczeniowe na hali sportowej wybudowanej przy budynku szko³y, Wójt
Gminy Adam Chrobak czyni starania
o œrodki na remont szko³y (wymianê
okien), planujemy i szukamy œrodków
na przebudowê poddasza. Obecnie
mamy tzw. stropodach, wymagaj¹cy
remontu. Planujemy przebudowê tak,
aby w poddaszu wygospodarowaæ pomieszczenia u¿ytkowe na aulê, klasê i
œwietlicê. O problemach i planach poinformujemy w przysz³oœci.
Czy mo¿emy odpowiedzieæ sobie teraz na zadane wczeœniej pytanie, czy
s¹ jeszcze w¹tpliwoœci?... „dok¹d zmierza Harta?”. Zapraszam raczej do
prawdziwej obserwacji a nie opieraniu
siê na mitach, bzdurach i sensacjach
kompletnie dziwnych dla mieszkañców
Harty.
Krzysztof Kêdzierski
Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2
w Harcie
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W³adys³aw Kupiec przyszed³
na œwiat 14 wrzeœnia 1927 roku.
Jego rodzice posiadali gospodarstwo
rolne w Dyl¹gowej ko³o Dynowa.
Przed wojn¹ ukoñczy³ czteroletni¹ Szko³ê Powszechn¹. W czasie
wojny ukoñczy³ klasê pi¹t¹. Wojna
niemiecko-radziecka uchroni³a jego
rodzinê przed wyjazdem na Syberiê.
Klasê siódm¹ ukoñczy³ w Dynowie.
Nastêpnie podj¹³ naukê na tajnych
kompletach gimnazjalnych, których
kierownikiem by³ Jan Kucharek –
pseudonim „Dyl”.
W grudniu 1942 roku w czasie pobytu w Niebylcu u wuja ksiêdza
Franciszka Murasa, zosta³ zaprzysiê¿ony do Szarych Szeregów przez Zbigniewa Mazura, komendanta II Dru¿yny, przyjmuj¹c pseudonim „Kula”,
jaki posiada³ te¿ w AK a póŸniej w
WiN.
Od pocz¹tku 1944 roku by³
uczniem Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Dynowie.
Ma³¹ maturê z³o¿y³ w lipcu 1946
roku, a póŸniej ukoñczy³ Liceum
Pocztowo-telekomunikacyjne w Rzeszowie. Zosta³ skierowany do pracy
w Urzêdzie Pocztowym nr 2 we Wroc³awiu.
Podj¹³ wówczas studia na Wydziale Prawno-Administracyjnym na
Uniwersytecie Wroc³awskim. Na
ostatnim roku studiów otrzyma³ zgodê Ministerstwa Sprawiedliwoœci na
podjêcie aplikacji s¹dowej, któr¹
ukoñczy³ w marcu 1953 roku, po
czym jako asesor do pracy w S¹dzie
Powiatowym w Kamiennej Górze.
Od 1956 roku by³ wiceprezesem
tego¿ s¹du.
Orzeka³ w sprawach cywilnych i
w postêpowaniu nieprocesowym.
Rozpoznaj¹c spawy cywilne, widzia³
potrzebê anga¿owanie siê w szerzenie oœwiaty spo³eczno-prawnej, g³ownie z zakresu prawa rodzinnego i
opiekuñczego, a tak¿e wiedzy ¿yciowej. Mia³ wiele wyk³adów w gmi-
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nach wiejskich, za co otrzyma³ odznakê „Zas³u¿ony Popularyzator
Wiedzy TWP”.
Nie zaniedbywa³ te¿ pracy zawodowej. Uzyskiwa³ najlepsze orzecznictwa cywilne i to by³o powodem
propozycji przeniesienia Go do S¹du
Wojewódzkiego we Wroc³awiu. Z
propozycji tej skorzysta³ dopiero z
pocz¹tkiem 1960 roku. Przed tym co
najmniej raz na kwarta³ powo³ywano Go do orzekania w Wydziale Cywilno-Rewizyjnym S¹du Wojewódzkiego.
Po roku 1956 jako bezpartyjny
zosta³ wybrany do Miejskiej Rady
Narodowej w Kamiennej Górze. Tu
by jedynym prawnikiem, st¹d by³
bardzo obci¹¿ony ró¿nymi zajêciami.
Okresowo pe³ni³ te¿ obowi¹zki notariusza.
W marcu 1960 roku obj¹³ stanowisko sêdziego S¹du Wojewódzkiego we Wroc³awiu. Tu rozpoznawa³
g³ównie sprawy karne, gospodarcze,
komunikacyjne, a nadto sprawy o
odszkodowania dla ofiar stalinizmu.
Jego orzecznictwo w sprawach rozpoznawanych by³o aprobowane przez
S¹d Najwy¿szy.
W latach 1963-1965 oprócz orzekania przewodniczy³ spo³ecznie Radzie Zak³adowej przy S¹dach we
Wroc³awiu, która obejmowa³a ponad
500 pracowników, w tym ponad 100
sêdziów.
Na pocz¹tku lat 70 na Jego proœbê przeniesiono Go do wizytacji.
By³a to praca bardzo ciekawa, która
stwarza³a mo¿liwoœæ szybkiej korekty wykonywanych kar, tak by by³y
zgodne z przepisami, a przede
wszystkim z humanizmem XX wieku. By³ te¿ trzykrotnie delegowany
na kilka miesiêcy do orzekania w
Izbie Karnej S¹du Najwy¿szego oraz
jako konsultant w Departamencie
Ustawodawczym Ministerstwa Sprawiedliwoœci, opracowuj¹c tak¿e projekty ustaw o ochronie œrodowiska,
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nadzoru s¹dowego nad
umieszczonymi w zak³adach
psychiatrycznych, itp.
W marcu 1980 roku zosta³ pos³em z ramienia ZSL.
Ta kadencja trwa³a do paŸdziernika 1985 roku. Jako jeden z
nielicznych z tego¿ Stronnictwa zosta³ przydzielony do Komisji Prac
Ustawodawczych oraz Komisji
Spraw Wewnêtrznych i Wymiaru
Sprawiedliwoœci.
W okresie stanu wojennego
umieszczono Go na liœcie do internowania dla sêdziów i pos³ów, którzy mieli zostaæ odizolowani, gdyby
tylko pogorszy³a siê sytuacja w kraju. Bêd¹c pos³em przebywa³ w Sejmie 903 dni. By³a to praca ogromnie wyczerpuj¹ca, gdy¿ wiêkszoœæ
pos³ów nie zna³a zasad tworzenia
prawa. Wielkie przeci¹¿enie prac¹
by³o powodem dwukrotnego zabierania Go z Sejmu do Kliniki Kardiologicznej. Wszystko to mia³o wp³yw
na Jego stan zdrowia. Po przebytej
œmierci klinicznej i wszczepieniu
rozrusznika serca, nie móg³ ju¿ samodzielnie pracowaæ. W okresie póŸniejszym po raz drugi wszczepiono
Mu rozrusznik.
Jego du¿¹ zas³ug¹ jest budowa
dworca PKS, poczekalni na lotnisku,
budowa Klinik Wroc³awskich, Przetwórni Owocowo-Warzywnej w Prusicach ko³o Trzebnicy. Dziêki Jego
staraniom powo³ano Towarzystwo
Pomocy dla Bezdomnych oraz utworzono Schronisko im. Brata Alberta. To tylko niektóre dokonania pos³a W³adys³awa Kupca, wspania³ego
Cz³owieka, Rodaka z Ziemi Dynowskiej, bliskiego naszemu sercu.
Bêd¹c u Niego dwukrotnie w
Jego goœcinnym domu z ³ezk¹ w oku
wspominaliœmy naszych profesorów
gimnazjalnych, którym mamy bardzo wiele do zawdziêczenia.
Kolega W³adys³aw odszed³ od nas
na zawsze w dniu 23 maja 1999 roku,
pozostawiaj¹c w wielkim smutku rodzinê, krewnych oraz kolegów. Non
omnis moriar.
Adam Rz¹sa
emerytowany
nauczyciel akademicki
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Rzadko chrzeœcijanie wszystkich wyznañ obchodz¹ Wielkanoc tego samego
dnia. Prawos³awne œwiêta Wielkanocne
zazwyczaj przypadaj¹ w terminie póŸniejszym, ni¿ katolickie i protestanckie.
Zawsze jednak Wielki Pi¹tek to dzieñ
¿a³oby i œcis³ego postu. W tym dniu w koœcio³ach, cerkwiach i zborach nie sprawuje siê liturgii eucharystycznej.

Prawos³awni
W Wielki Pi¹tek rano w cerkwiach odprawiane s¹ Godziny
Królewskie, podczas których czytane s¹ Ewangelie opisuj¹ce
mêkê Pañsk¹. O 16, wierni ubrani w ciemne, ¿a³obne stroje bior¹
udzia³ w Wieczerni oraz Jutrzni
Wielkiej Soboty. Najpierw odczytane zostaje proroctwo Izajasza i
Ewangelie. PóŸniej nastêpuje
symboliczne zdjêcie Chrystusa z
krzy¿a i z³o¿enie do grobu. Kap³an wynosi zza o³tarza na œrodek cerkwi œwiêty ca³un (P³aszczenicê - ikonê namalowan¹ na
p³ótnie). Procesja wiernych z ca³unem, odbywaj¹ca siê dooko³a
cerkwi, symbolizuje pogrzeb
Chrystusa. Na zakoñczenie wierni ca³uj¹ P³aszczenicê. Zostaje
ona wniesiona do cerkwi i
umieszczona na jej œrodku do nastêpnego dnia. Ci, którzy nie zd¹¿yli na jutrzniê mog¹ jeszcze
przyjœæ pok³oniæ siê ca³unowi.
Katolicy
W Wielki Czwartek wspominana jest Ostatnia Wieczerza,
podczas której Jezus umy³ nogi

Aposto³om. Na pami¹tkê tego
wydarzenia, w niektórych katedrach celebrans myje nogi mê¿czyznom.
Wielki Pi¹tek przeznaczony
jest na cich¹ modlitwê, rozwa¿anie i czuwanie. Jedyn¹ form¹
wspólnej modlitwy jest liturgia
godzin (jutrznia, godzina czytañ
i nieszpory). Po po³udniu odbywa siê Nabo¿eñstwo Mêki Pañskiej. W ciszy kap³an pada na
twarz przed o³tarzem, od czwartkowego wieczoru odkrytym jako
symbol cierpi¹cego Jezusa. W czasie nabo¿eñstwa czytany jest opis
mêki i œmierci Chrystusa z
Ewangelii wed³ug œw. Jana, jedynego aposto³a, który pozosta³ pod
krzy¿em Jezusa a¿ do Jego
œmierci.
Potem wierni oddaj¹ czeœæ
krzy¿owi. W czasie adoracji krzy¿a œpiewane s¹ pieœni pasyjne.
Nastêpnie wierni zaczynaj¹ czuwanie przy symbolicznym grobie
Chrystusa. Czuwanie to koñczy
siê w Wielk¹ Sobotê przed zachodem s³oñca, bo wed³ug biblijnego czasu po zmroku zaczyna siê
ju¿ nowy dzieñ, czyli Niedziela
Zmartwychwstania.
Wielka Sobota to dzieñ odwie-

dzin grobów, modlitw i œwiêcenia
pokarmów przez kap³anów. W poranek niedzieli wielkanocnej odbywa siê uroczysta procesja z Najœwiêtszym Sakramentem. Wierni trzykrotnie obchodz¹ koœció³.
Procesji towarzyszy bicie dzwonów.
Ewangelicy
Wielki Pi¹tek jest przez ewangelików obchodzony bardzo uroczyœcie. Jest to jedno z wielkich
œwi¹t chrzeœcijañskich, które ma
pocz¹tek w narodzinach Jezusa
Chrystusa, a zakoñczenie w zes³aniu Ducha Œwiêtego.
Tego dnia wierni spotykaj¹ siê
na rannym lub wieczornym nabo¿eñstwie z sakramentem Wieczerzy Pañskiej. Jest to dzieñ
refleksji i zadumy. Podczas zwiastowania S³owa Bo¿ego wierni
przypominaj¹ sobie, co dla nich
uczyni³ Chrystus umieraj¹c na
krzy¿u. Nie jest to jednak dzieñ
¿a³oby, Chrystus bowiem zmartwychwsta³.

Renata Jurasiñska

20

DYNOWINKA

Uroczyste œniadanie wielkanocne poprzedza ceremonia
dzielenia siê poœwiêconym
jajkiem oraz serdeczne ¿yczenia
radoœci, zdrowia i szczêœcia w
¿yciu rodzinnym, które sk³adaj¹
sobie nawzajem uczestnicy œwiêconego. Dzielenie siê jajkiem
przypomina prze³amywanie
op³atka na pocz¹tku wieczerzy
wigilijnej i wyra¿a - podobnie jak
obrzêd bo¿onarodzeniowy - przyjaŸñ, mi³oœæ i ¿yczliwoœæ uczestników wielkanocnej biesiady, a
ponadto rzadko kiedy œwiadomie
wypowiadane ¿yczenia p³odnoœci.
Bogata, ró¿norodna, czasem
wewnêtrznie sprzeczna jest symbolika jajka. W wielu kulturach
uwa¿ano, ¿e ma ono wspólny
rytm ze œwiatem i wszechœwiatem, ze S³oñcem, Ziemi¹, si³¹
¿yciow¹, p³odnoœci¹, odrodzeniem, zmartwychwstaniem, kojarzono je z powrotem wiosny,
poczuciem bezpieczeñstwa, domem, gniazdem, ale tak¿e uwa¿ano za wiêzienie, z którego pisklê uwalnia siê rozbijaj¹c dziobem skorupkê. U wielu ludów na
ró¿nych kontynentach jajka u¿ywano w magii leczniczej i oczyszczaj¹cej, czêsto wykorzystywano
do rozmaitych zabiegów s³u¿¹cych ochronie cz³owieka przed
szeroko rozumianym z³em
oraz wystêpowa³o we
wszelkich rytua³ach
maj¹cych na celu wyzwolenie lub wzmocnienie si³ witalnych.
Wœród najstarszych i najbardziej
rozpowszechnionych symboli s¹ narodziny œwiata z
jaja wy³aniaj¹cego
siê z chaosu. W mitach œródziemnomorskich jajo oznacza niebo-

sk³on z³o¿ony z siedmiu sfer. Fiñski epos „Kalewala” upatruje pocz¹tku wszechœwiata w szeœciu
z³otych jajach. Jednak¿e mityczna genealogia œwiata nie wyczerpywa³a symboliki pocz¹tku.
W poetyce normatywnej pojêcie „od jaja” - ab ovo pojawia
siê za spraw¹ Horacego, który w
swojej Sztuce poetyckiej chwali
Homera za to, ¿e w Iliadzie przyst¹pi³ od razu do sedna sprawy,
do gniewu Achillesa. £aciñski
zwrot z zakresu sztuki kulinarnej czy zwyczajów biesiadnych:
ab ovo usque ad mala przypomina o jajku podawanym na pocz¹tku posi³ku: „od jajka do jab³ek”, czyli - od zak¹ski do deseru.
Jajko odgrywa wa¿n¹ rolê w
wierzeniach religijnych jako
symbol zmartwychwstania.
W niektórych grobowcach antycznych umieszczano pos¹¿ki
Dionizosa trzymaj¹cego w d³oni
jajko oznaczaj¹ce powrót do
¿ycia, wk³adano jajka do grobowców egipskich i katakumb rzymskich.
Najstarsze pisanki znaleziono podczas prac wykopaliskowych
na terenie sumeryjskiej Mezopotamii. Malowanie jajek znane by³o
w czasach cesarstwa rzymskiego. Wzmiankuj¹
o tym zwyczaju Owidiusz, Pliniusz i Juwenalis. U nas zaœ jak pisze Kad³ubek
charakteryzuj¹c
wewnêtrzn¹ sytuacjê polityczn¹
kraju - „Polacy z
dawien dawna (...)
bawili siê z panami swymi jak z
malowanymi jajkami”. Owa zabawa, nazywana „na
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wybitki”, „w bitki” lub „walatka”,
polega³a na uderzaniu jednej pisanki o drug¹ - wygrywa³ ten, kto
st³uk³ jajko przeciwnika. „Zwyczaj malowania jaj wielkanocnych
by³ powszechny w narodzie” - pisze Gloger w Encyklopedii staropolskiej i podaje ró¿ne sposoby, do
dziœ zreszt¹ stosowane, przygotowywania pisanek i kraszanek .
Farbuj¹ jaja w brezylii czerwonej
i sinej, w odwarze z ³upin cebuli, z
kory dzikiej jab³oni, listków kwiatu malwy, kory olszowej, z robaczków czerwcem zwanych, w szafranie, krokoszu itd. Rysuj¹ jajko rozpuszczonym woskiem, aby farba
miejsc powoskowanych nie pokry³a. Rysowanie zowi¹ „pisaniem”,
st¹d nazwa „pisanki”, tak jak dawnych „dzbanów pisanych” (...).
Upowszechnione desenie maj¹
swe nazwy od wzorów i podobieñstw, rysuj¹ wiêc w ga³¹zki, w
drabinki, w wiatraczki, w jab³uszka, w serduszka, w kurze ³apki itd.
Jako narzêdzi do pisania u¿ywaj¹
szpilek, igie³, kozików, szyde³, s³omek i drewienek.
Zdobieniem jajek zajmowa³y
siê dawniej tylko kobiety i to nie
wszystkie; np. jeœli któraœ w tym
czasie by³a „nieczysta”, nie powinna wykonywaæ pisanek. Na Podlasiu, w niektórych wsiach, kobiety „pisz¹ce” jajka zbiera³y siê
w jednej izbie, do której wzbraniano wstêpu innym, zw³aszcza
mê¿czyznom. Gdy któryœ z nich
przypadkiem czy celowo wszed³
do wnêtrza, kobiety wypêdza³y
go i zaciera³y œlady po intruzie
spluwaj¹c ukradkiem lub rzucaj¹c za siebie odrobinê soli. We
wsiach jeszcze dalej ku wschodowi le¿¹cych odczyniano urok, który móg³ rzuciæ mê¿czyzna, posypuj¹c sol¹ pisanki i jajka jeszcze
nieozdobione, a tak¿e przybory do
„pisania”. – Sól tobie w oczach,
kamieñ w zêbach - szepta³y kobiety. - Jak ziemia woskowi nie
szkodzi, tak twoje oczy niech nie
szkodz¹ pisankom.
Malowane lub kraszone jajka
otrzymywali najpierw cz³onkowie rodziny oraz dzieci chrzestne, a póŸniej, w tygodniu po Wielkanocy - osoby zaprzyjaŸnione.
Podarowanie pisanki ch³opcu czy
dziewczynie poczytywano za dowód sympatii. Dorastaj¹cy ch³opak – czytamy w relacji sprzed
wieku – poczuwszy wolê bo¿¹ do
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którejœ z dziewcz¹t, czeka uroczystoœci Zmartwychwstania Pañskiego; wtedy wyra¿a jej swoje
uczucia mi³osne przez dorêczenie
pisanki. Je¿eli dziewczyna przyjmie pisankê i w zamian da swoj¹,
to ka¿e tym siê domyœlaæ, ¿e bêdzie wzajemn¹. Trzyma siê jednak z dala, je¿eli jest przezorna,
dopóki nie zmiarkuje, ¿e ch³opak
ma uczciwe zamiary. Nawi¹zane
tym sposobem mi³ostki koñcz¹ siê
czêsto ma³¿eñstwem.
Pisankami obdarowywano nie
tylko ¿ywych, lecz tak¿e zmar³ych, daj¹c w ten sposób wyraz
pamiêci o przodkach i – byæ mo¿e
nie ca³kiem œwiadomie – nawi¹zuj¹c do prastarych wierzeñ, które kaza³y upatrywaæ w jajku zal¹¿ka ¿ycia i jego potencji, a wiêc
mo¿liwoœci odrodzenia, ci¹g³oœci
trwania. St¹d pisanki na cmentarzach, g³ównie prawos³awnych,
sk³adane tam w drug¹ Niedzielê
Wielkanocn¹. Prawdopodobnie
jedn¹ z form takiego w³aœnie obrzêdu zaduszkowego by³a pierwotnie krakowska Rêkawka.
Gloger nie mia³ co do tego w¹tpliwoœci, skoro w Encyklopedii
staropolskiej napisa³:
Corocznie w dniu trzecim
œwi¹t Wielkanocnych, po po³udniu, œpiesz¹ gromadnie mieszkañcy Krakowa za Wis³ê, na wzgórze zwane Krzemionkami, przy potê¿nej mogile Krakusa, i t³umo-

Podobno
Rzymianie mawiali, ¿e je¿eli
przestan¹ barwiæ jaja na czerwono, to œwiat zginie (pod nawa³¹
barbarzyñstwa). Dzisiaj, w dobie
gotowego majonezu i gotowego
chrzanu i gotowych pisanek... - no
w³aœnie, kto dziœ jeszcze krasi jaja
w ³upinach z cebuli na pomarañczowo-z³oty kolor...? (a to jest
doskona³a okazja, ¿eby przegl¹dn¹æ ca³¹ cebulê w piwnicy, zbyt
wyroœniêt¹ œci¹æ do przepisów
wielkanocnych, i przy okazji obraæ
z ³usek). Mo¿na te¿ barwiæ w
obierkach z buraków na purpu-
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wi biednych ch³opców czepiaj¹cych siê na pochy³oœci, rzucaj¹ z
wy¿yny: bu³ki, chleb, pierniki,
jab³ka, orzechy i jaja wielkanocne. Dawniej zwyczaj ten wygl¹da³ inaczej, gdy¿ ubodzy
schodzili siê pod górê lub
mogi³ê Krakusa, a mieszczanie rozdawali im obfite resztki œwiêconego.
(...) Rêkawka jest pami¹tk¹ staro¿ytnej polsko-s³owiañskiej stypy pogrzebowej,
czyli ugoszczenia ludu, zebranego na
obrzêd
pogrzebowy Krakusa dla usypania mu potê¿nej mogi³y.
Sypano j¹ rêkami, noszono ziemiê
rêkawami, a „rêkawka” oznacza
górê z ziemi, rêkami usypan¹”.
Jeszcze po piêciu wiekach od
przyjêcia chrzeœcijañstwa mieszkañcy Krakowa i okolic przybywali na wiosnê pod kopiec nazywany Rêkawk¹, aby – wed³ug relacji Stanis³awa Sarnickiego w
Ksiêgach Hetmañskich z oko³o
1475 roku – sadziæ drzewka, paliæ ogniska, braæ udzia³ w igrzyskach i zawodach szermierczych.
Uczestnicy obrzêdu zakopywali u
podnó¿a wzniesienia drobne pie-

ni¹dze. Tylko w naszym stuleciu
pod darni¹ Kopca Krakusa odkryto 28 monet, z których najstarsza to trzeciak koronny W³adys³awa Jagie³³y, a najm³odsza pochodzi z czasów
wspó³czesnych.
Dotychczas nie
wyjaœniono przekonuj¹co pochodzenia nazwy „Rêkawka” oznaczaj¹cej domnieman¹ mogi³ê.
Przyjmuje siê na
ogó³, tak¿e w
opracowaniach
naukowych, wersjê pochodz¹c¹ z
dzie³a E. H.
Pruszcza „Kleynoty Sto³ecznego
Miasta Krakowa”, wydanego
po raz pierwszy w 1647 roku,
zbie¿n¹ z przytoczon¹ wy¿ej informacj¹ Encyklopedii staropolskiej. Obdarowywanie biednych
¿ywnoœci¹ nosi znamiê stypy pogrzebowej urz¹dzanej podczas
wiosennego wspominania zmar³ych. Zdaniem cracovianisty J.
£epkowskiego, „...jajecznica i
jaja przy tych ucztach na mogi³ach, a t³uczenie jaj i tarzanie ich
po kurhanach, jest w obrzêdach
owych koniecznoœci¹ nieodzown¹...”.

rowo (sporo tego powstanie przy
okazji przepisów) lub szpinaku na
bladozielono, liœciach czerwonej
kapusty, ³upinach orzechów na
matowo¿ó³ty czy soku grapefruita na lilioworó¿owo albo kawie
na br¹zowo.
Metoda jest zawsze taka sama
- surowe, umyte (mo¿na w p³ynie do naczyñ - odt³uszcza) jaja,
o w miarê jednakowym kolorze
skorupek, wk³adamy do garnka
z „naturalnym barwnikiem”, dodajemy soli (¿eby nie popêka³y) i
octu (¿eby barwnik „nadgryz³”
skorupkê). Mo¿na przedziurkowaæ koñce jajek nak³uwaczem.
Potem gotujemy ok. 8-10 minut

(nie 20 – bo bêdzie ciemna obwódka wokó³ ¿ó³tka) i OSTRO¯NIE (¿eby nie zadrapaæ wybarwienia) wyjmujemy ³y¿k¹ na papierowy rêcznik.
Uzdolnieni artystycznie
mog¹ zastosowaæ któryœ ze
sposobów kraszenia skorupki
- malowanie stearyn¹ ze œwieczki PRZED lub skrobanie ¿yletk¹
/ ig³¹ PO malowaniu. Farbkami
kupnymi barwi siê jaja JU¯ UGOTOWANE (to jest napisane na torebce), najlepiej w szklanych s³ojach po miodzie (maj¹ szerokie gard³o). Do wyci¹gania najlepiej u¿yæ
starych, cynowych ³y¿ek (bo zabarwiaj¹ siê od zanurzania). Jaja o ró¿nych kolorach nie powinny siê stykaæ po wyci¹gniêciu (bo przebarwi¹ siê). Po wyschniêciu nacieramy skórk¹ odciêt¹ z boczku wêdzonego (¿adnym tam mas³em ani
oliw¹).

22

DYNOWINKA

Jaja w zalewie kminkowej (czarne)
Ugotowaæ 10 jaj na twardo (nawet 20 minut), po³owê obraæ, drugiej
po³owie tylko pot³uc skorupki (poturlaæ lub poobijaæ ³y¿eczk¹), w³o¿yæ
do s³oja z 1 czosnkiem i zio³ami (rozmaryn, 4 szczypty tymianku), sosem sojowym.Zagotowaæ 0.3 l wina czerwonego z sol¹, 2 ³y¿kami sto³owymi octu, pieprzem, ³y¿k¹ sto³ow¹ cukru, ³y¿eczk¹ koriandru, ³y¿eczk¹
kurkumy, ³y¿k¹ kminku, ³y¿k¹ czarnej herbaty liœciastej, ew. ga³k¹ muszkato³ow¹, mielonym goŸdzikiem czy cynamonem; zalaæ gor¹cym jaja
(uwa¿aæ, aby s³ój nie pêk³). Wynieœæ zrazu do zimnej piwnicy lub na
schody (je¿eli na dworze jest za ciep³o - wstawiæ potem do lodówki) na
2-3 dni. Mo¿na trzymaæ do tygodnia.

Jaja-niespodzianki nadziewane
Ugotowaæ jaja na twardo, obraæ, w³o¿yæ do kieliszków do jaj, œci¹æ
czubki i ³y¿eczk¹ ostro¿nie wyci¹gn¹æ ¿ó³tka. Przygotowaæ farsze:
majonezowy
2 ¿ó³tka utrzeæ z 3 ³y¿kami majonezu, dodaæ szczypiorek drobno posiekany, przyprawiæ sol¹, pieprzem, papryk¹ ew. musztard¹ lub koncentratem pomidorowym;
paprykowy
drobno posiekaæ ogórek, pó³ papryki, pomidor, bia³y koniec pora. Zalaæ
sosem z cytryny, soli, cukru, pieprzu;
rybny
puszkê ryby (np. tuñczyka, choæ mo¿e te¿ byæ w sosie pomidorowym)
rozgnieœæ widelcem, przyprawiæ sokiem z cytryny i pieprzem;
kaparowy
3 ¿ó³tka utrzeæ 2 ³y¿kami twaro¿ku i 2 ³y¿kami majonezu. Doprawiæ
sol¹, pieprzem, ostr¹ papryk¹. Dodaæ posiekan¹ ³y¿kê kaparów i siekan¹ zielon¹ cebulkê.
Puste bia³ka wype³niaæ farszem, udekorowaæ zielenin¹ i warzywami. Mo¿na zrobiæ obwódki
miêdzy bia³kiem a kieliszkiem:
zawi¹zaæ ³odygê szczypiorku, zrobiæ pierœcionek z wydr¹¿onego
ogórka albo plastra pomidora.
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Jaja faszerowane sma¿one
a la ostryga
Mas³o wyci¹gn¹æ z lodówki.
Ugotowaæ jaja na twardo, zalaæ
zimn¹ wod¹ do wystudzenia i
ostro¿nie no¿em-pi³k¹ przeci¹æ
skorupki wzd³u¿ na pó³ (aby nie
pokruszyæ ani nie powyszczerbiaæ
brzegów skorupek). £y¿eczk¹ od
herbaty wyci¹gn¹æ bia³ko z ¿ó³tkiem ze skorupki (zachowaæ te
skorupki!).
Wnêtrza jaj posiekaæ w misce,
dodaæ na ka¿de jajo po ³y¿eczce
mas³a, ³y¿ce tartej bu³ki, siekany
koperek, sól, pieprz. Zagnieœæ masê
widelcem lub rêkami - powinna siê
³adnie zlepiæ ze sob¹.
Nak³adaæ masê do wnêtrza skorupek jaj z lekkim czubem, delikatnie ugniataj¹c (masy jest wiêcej, ni¿
by³o jaj!). Na talerz wysypaæ tart¹
bu³kê i panierowaæ otwart¹ górê
po³ówek jaj.Na patelni (teflonowej)
rozpuœciæ ociupinkê mas³a i pouk³adaæ po³ówki jaj panierunkiem na
dó³. Przykryæ pokrywk¹ (mas³o wytapia siê z jaj) i sma¿yæ do ³adnego
zrumienienia panierunku (nie odwracaæ skorupek).
Podawaæ na liœciach zielonej
sa³aty wraz z ³ódkami cytryny.

Jaja panierowane
8 jaj ugotowaæ na twardo, ostudziæ, obraæ, opanierowaæ w m¹ce,
1 jaju (surowym), bu³ce tartej. Sma¿yæ w g³êbokim t³uszczu (1/2 kg
smalcu).
Podaæ na sa³atce: 1/4 kg twarogu rozdrobniæ widelcem. dodaæ gêstej
œmietany (lub jogurtu), 1 ogórek pokrojony w æwieræ-plastry, zielon¹
cebulkê posiekan¹ ze szczypiorkiem.
Renata Jurasiñska
rys. Anna Warcha³

Czy ju¿ wszystko wiemy
o Œwiêtach Wielkanocnych?
Wielkanoc to jedno z najpiêkniejszych œwi¹t chrzeœcijañskich. W Wielk¹
Niedzielê dzwony w koœciele og³aszaj¹ œwiatu, ¿e Chrystus zmartwychwsta³. Ca³a rodzina zasiada do uroczystego œniadania. Na wielkanocnym
stole stoi koszyczek, a w nim cukrowy baranek, pisanki i pokarmy poœwiêcone w Wielk¹ Sobotê. Wszyscy dziel¹ siê jajkiem, ¿ycz¹c sobie pomyœlnoœci, zdrowia i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Z Wielkanoc¹ wi¹¿e siê
wiele piêknych legend i ludowych zwyczajów. Przypomnijmy niektóre z

Jajko - to znak
wszelkiego pocz¹tku,
narodzin i zmartwychwstania. W ludowych wierzeniach
jajko by³o lekarstwem na choroby, chroni³o przed po¿arem i z³ymi duchami, zapewnia³o urodzaj

w polu i ogrodzie, a nawet powodzenie w mi³oœci. Wierzono, ¿e
jajko ma znaczenie magiczne, dlatego u¿ywano go jako kamienia
wêgielnego przy budowie nowych
domów. 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. Œwiêconym jajkiem dotykano zwierz¹t gospodarskich - co
mia³o ochroniæ przed chorobami.
Pisankê zakopywano pod progiem
domu w celu zagrodzenia dostêpu si³om nieczystym.
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Pisanki dawano w podarunku jako dowód ¿yczliwoœci
i sympatii. Dostawali je cz³onkowie rodziny,
dzieci chrzestne, osoby zaprzyjaŸnione. Jeœli ch³opakowi podoba³a siê jakaœ panna, oznajmia³ jej
o tym, wrêczaj¹c pisankê. Je¿eli
dziewczyna j¹ przyjê³a i w zamian
da³a swoj¹, znaczy³o to, ¿e odwzajemnia uczucia kawalera. Ale tylko panny na wydaniu mog³y robiæ pisanki!” Kogo kocham i mi³ujê, temu jajko podarujê.”
Nazwy jaj wielkanocnych
zale¿¹ od sposobu ich barwienia.
Kraszanki - jajka o czerwonej
barwie, od staropolskiego s³owa „krasiæ” - barwiæ, upiêkszaæ.
Malowanki - jajka jednobarwne
o innych kolorach.
Skrobanki - na jednolitym tle
kraszanki lub malowanki wyskrobuje siê wzorek (np.
szpilk¹).
Wyklejanki - jajka z naklejonym
obrazkiem z listków, sitowia,
w³óczki itp.
Nalepianki - jajka ozdobione nalepionymi na skorupkê ró¿nobarwnymi wycinkami z papieru.
ŒWIÊCONE
to zwyczaj znany w
chrzeœcijañskiej
kulturze tylko u
S³owian. Wywodzi
siê on z prastarych
obiat ku czci zmar³ych. W sk³ad tradycyjnego œwiêconego wchodzi³y jaja, chleb, ko³acze, sól, chrzan. Œwiêcone przyozdabiano bukszpanem. Na stole
stawia³o siê baranka wielkanocnego z ciasta, gipsu lub cukru.
ŒMIGUSDYNGUS to
zwyczaj oblewania siê nawzajem wod¹.
Praktykowany w Poniedzia³ek
Wielkanocny, dawniej te¿ we
Wtorek i nastêpne dni. Ma zwi¹zek z magi¹ deszczow¹, praktykowan¹ u wielu ludów w czasie
wiosennych uroczystoœci agrarnych (sprowadzanie deszczu na
pole). Mo¿na go te¿ interpretowaæ jako magiczne oczyszczanie
siê po obrzêdach poœwiêconych
zmar³ym.
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EMAUS to wielka
ludowa zabawa w Poniedzia³ek Wielkanocny na Zwierzyñcu
(dzielnica Krakowa).
W tym dniu miejsce to zape³nia
siê niezliczon¹ liczb¹ kramów,
huœtawek, karuzeli. Kramy pe³ne by³y dewocjonaliów, zabawek
i s³odyczy. Wœród zabawek z
Emausu zwraca³y uwagê gliniane ptaszki, które w wierzeniach
s¹ symbolem duszy, gliniane
dzwonki o kszta³tach archaicznych, u¿ywane dawniej do wiosennych praktyk, grzechotki,
które odgrywa³y rolê drzewka
¿ycia, figurki ¯ydków emausowych. Wœród s³odyczy królowa³y
piernikowe serca.
SIUDA BABA to
zwyczaj znany w
Krakowie na Zwierzyñcu jeszcze w XIX
wieku. Siudy Baby
to ch³opcy przebrani
za baby wiejskie, dziady i dziadówki. Siudy chodz¹ zwykle we
dwójkê. Jeden z ch³opców przebrany jest za babê ciê¿arn¹, kiedy indziej trzyma na rêku kuk³ê
dziecka wykonan¹ z ³achmanów.
Drugi, usmolony, jest obwieszony ró¿añcem wykonanym z powroza, z nanizanych na sznurek
ziemniaków lub kasztanów, daje
przechodniom do poca³owania
krzy¿ nabity gwoŸdziami. Maszkary te napastuj¹ przechodniów,
wymuszaj¹c od nich datki, dziewczêta zaœ ci¹gn¹ do wody. Ciê¿arna kobieta symbolizuje budzenie
siê przyrody do nowego ¿ycia wegetatywnego, dziecko zaœ jest
owocem tej wegetacji. Napastowanie przez Siudê B0abê (ciê¿arne) zapewnia³o osobom dotkniêtym przez nie - p³odnoœæ i dostatek w nowym roku agrarnym.
RÊKAWKA - zwyczaj ten jest obchodzony w trzecim dniu
œwi¹t Wielkanocnych
na Krzemionkach.
Nazwa Rêkawka wywodzi siê wg etymologii ludowej
od rêkawów, w których ludnoœæ
nosi³a ziemiê sypi¹c kopiec po
œmierci Krakusa, legendarnego
za³o¿yciela Krakowa. Podobnie
jak i na Emausie, by³y tam karuzele, huœtawki, katarynki z papugami ci¹gn¹cymi losy, kramy
z zabawkami i s³odyczami. Remi-
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niscencj¹ dawnych popisów sportowych by³o wspinanie siê na
wysoki s³up, fechtowanie palcatami i siekierkami. Dopiero póŸniej dosz³y inne atrakcje w postaci wyœcigów w workach, strzelania z wiatrówek itp. Wszystkie
te zabawy mia³y na celu zademonstrowanie swojej si³y i zrêcznoœci. Rêkawce praktykowano
prastare obrzêdy, maj¹ce na celu
œwiadczenie przys³ug zmar³ym –
sadzenie drzew, rozsiewanie pieniêdzy tzw. œw. Jana oraz szermiercze igrzyska. Do 1897 roku
zachowa³ siê na Rêkawce zwyczaj
rzucania zebranemu t³umowi u
podnó¿a koœció³ka œw. Benedykta œwiêconych jaj, chleba, jab³ek,
orzechów. Dary te by³y, jak wiadomo, obrzêdowym pokarmem
zmar³ych (do dzisiaj na £emkowszczyŸnie Prawos³awni sk³adaj¹ je na grobach w tym okresie).
Rêkawka by³a w Polsce zabytkiem zaduszek wiosennych, które koœció³ rzymski wypar³ na rzecz
ustanowionych w X wieku zaduszek jesiennych.
Œwiêta wielkanocne oznacza³y kres d³ugiego i monotonnego
postu. W jego ostatnich dwóch
dniach symbolicznie rozbijano
garnek z ¿urem lub wieszano œledzia na drzewie. Na œwiêta przygotowywano jad³o w wielkiej obfitoœci, w najlepszym rodzaju.
W dzisiejszych czasach nie zachowa³o siê zbyt wiele obrzêdów
i zwyczajów pochodzenia pogañsko- œwieckiego - dominuj¹ elementy sakralne. Œwiêta Wielkanocne wraz z poprzedzaj¹cym je
okresem czterdziestodniowego
postu i pokuty maj¹ szczególne
znaczenie w ¿yciu duchowym
chrzeœcijan. Œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa jako centralny wyraz zbawienia stanowi¹
okazjê do refleksji, rozwa¿añ,
kontemplacji.
¯yczymy wszystkim czytelnikom „Dynowinki”, aby czas
œwi¹teczny wniós³ coœ wartoœciowego w codzienne ¿ycie, by
wype³ni³ nas spokojem i doda³
nadziei.
Ewa Pielak
Agata Bajda
M³odzie¿owy
Klub Europejski
LO Dynów
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Ze wzglêdu na to, i¿ zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne, chcia³abym przybli¿yæ troszeczkê ich tradycjê, gdy¿ wspó³czeœnie
ma³o o niej wiemy.
Dla chrzeœcijan, jest to najstarsza uroczystoœæ obchodzona ju¿ od II w. po narodzeniu Chrystusa, w Polsce od X w.,
czyli od momentu chrystianizacji. Obecnie katolicy pos³uguj¹ siê wyrazami o tysi¹cletniej nieraz historii niezgodnie
z ich utrwalon¹ form¹ i znaczeniem.

Wielkanoc - nazwa ta przywêdrowa³a do Polski razem z pocz¹tkami chrzeœcijañstwa - IX-X wiek.
Najprawdopodobniej jest to wyraz
zapo¿yczony z jêzyka staroczeskiego (veliká noc).
Wielki Post - okres poprzedzaj¹cy Wielkanoc. Obecnie trwa 40 dni.
Ale nie zawsze tak by³o. Przed wiekami by³ on o 3 tygodnie d³u¿szy,
gdy¿ na pocz¹tku VII w. papie¿
Grzegorz I Wielki nakaza³ jego rozszerzenie, ustanawiaj¹c przy tym
przedpoœcie. Trzeba zaznaczyæ, i¿
niegdyœ pocz¹tek przedpoœcia wyznacza³a Niedziela Starozapustna,
zw.in. Siedemdziesi¹tnic¹ (70 dni
przed Wielkanoc¹).
Niedziela Starozapustna- w
wiekach œrednich od niej w³aœnie
rozpoczynano post wielki.
Œroda Popielcowa- nazwê t¹
równie¿ zawdziêczamy naszym s¹siadom Czechom (popielec od czeskiego popolec). To od tego dnia katolicy rozpoczynaj¹ 40. dniowy post.
Obecnie nie jest on ju¿ tak rygorystycznie przestrzegany jak w dawnych stuleciach.
Nie obchodzi siê równie¿ a¿ tak
hucznie karnawa³u jak dawniej.
Najbardziej szaleñczo bawili siê
mieszkañcy wsi, gdy¿ cykl ich ¿ycia
wi¹za³ siê z liturgi¹ koœcieln¹. Kulminacja zabaw nastêpowa³a tu¿
przed Popielcem. Ma³o z nas wie,
i¿ wówczas œwiêtowano miêsopust,
zapusty, ostatki, podkozio³ek,
podkurek lub œledŸ (œledzik).
Wszystkie te nazwy s¹ bliskie znaczeniowo i oznaczaj¹ ostatnie dni
karnawa³u. S³ownik wileñski podaje, i¿ miêsopust- to œwiêto, bêd¹ce
symbolicznym pogrzebem boga Pusta: „Gdy koñcz¹ siê zapusty, s¹dz¹
Pusta, przezwanego dopiero za
chrzeœcijañskich czasów miêsopustem, w miejscu którego stawiaj¹

s³omianego ba³wana w kajdanach.
Œcinaj¹ go wreszcie jako pogañskiego diab³a”. W s³owniku tym odnajdujemy równie¿, ¿e Pust to „w szeregu dwunastu s³owiañskich bogów
niebieskich jedenasty, bóg pijackiej
uciechy lub tyle co Bochus”. Na czeœæ
Pusta bawi¹cy siê robili sobie kulig. W Krakowskiem zwyczaj zapustów by³ po³¹czony z figlarn¹ osob¹
ksiêcia Zapusta. Wed³ug ludowej
wyobraŸni by³a to cudacznie ubrana persona, aby w czasie zapustów
zabawiaæ wiejsk¹ spo³ecznoœæ swym
zachowaniem, „przybywa³a” a¿ z
Mantui. Oskar Kolberg opisa³ dok³adnie zwyczaje zwi¹zane z „ksi¹¿êc¹ moœci¹”, zanotowa³ te¿ œpiewan¹ przez Zapusta piosenkê:
Ja jestem Zapust, mantuañskie ksi¹¿e,
idê z dalekiego kraju,
gdzie psy ogonami szczekaj¹,
ludzie gadaj¹ ³okciami,
a jedz¹ uszami.
S³oñce o zachodzie wschodzi, a o
wschodzie zachodzi,
a kurczê kokoszê rodzi,
ka¿dy na opak gada, a deszcz z ziemi do nieba pada!
W niektórych regionach Polski
obchodzono podkurek- by³ to ostatni wieczór hulanek. Ks. Jêdzrzej Kitowicz, pamiêtnikarz czasów Augusta III i Stanis³awa Augusta uwa¿a, i¿ nazwa ta wywodzi siê z gwar,
i wi¹¿e siê bezpoœrednio z „maœlan¹
kolacj¹”, sk³adaj¹c¹ siê g³ównie z
mleka, jaj i œledzi, któr¹ jadano nieraz dopiero nad ranem, nim kur zapieje. Podkozio³ek, to zabawa typowo wielkopolskiego regionu. By³o
to rzucanie monet pod kozio³ka wystruganego z drzewa, dooko³a którego tañczono w wieczór zapustny.
Obecnie regionalizm ten jest znany
w ca³ej Wielkopolsce. ŒledŸ natomiast, to zabawa taneczna w ostat-

ni wieczór
karnawa³u.
Jest to nazwa
ponadregionalna.
Zabawy te i hulanki
musia³y siê zakoñczyæ
do pó³nocy. Wtedy rozpoczyna³ siê Wielki Post.
Niedziela Palmowanazwa ta przyjê³a siê w Polsce dopiero w XX w. Otwiera ona
Wielki Tydzieñ. Kulminacj¹ Wielkiego Tygodnia jest rezurekcjanajbardziej uroczysta msza w ca³ym roku koœcielnym. Nazwa pochodzi od ³aciñskiego (resurrectio- zmartwychwstanie). Zaznaczyæ trzeba, ¿e
jest to typowo polski akcent, nigdzie
indziej nie wystêpuj¹cy.
Nieodzown¹ czêœci¹ tych œwi¹t
s¹ pisanki. Najstarsza zachowana
polska pisanka pochodzi z X w. Kraszankê od pisanki ró¿ni to, ¿e kraszanki s¹ malowane na jeden kolor, pisanki maj¹ wzory. Pisanki s¹
symbolem zmartwychwsta³ego cia³a.
Ostatni¹ nazw¹, jak¹ chcia³abym
wyjaœniæ jest œmigus oraz dyngus.
Pierwotnie odnosi³y siê do dwóch
ró¿nych zwyczajów. Œmigus polega³
na biciu rózgami i polewaniu wod¹
w Lany Poniedzia³ek oraz dawanie
pannom kwiatów. Dyngus natomiast oznacza³ zwyczaj chodzenia
po wsi i zbierania ró¿nych datków,
w tym pieniêdzy tak¿e na wódkê.
Datki te by³y jakoby okupem za to,
¿e w tym mokrym dniu oszczêdzili
daj¹cych i nie potraktowali ich wod¹.
Nazw zwi¹zanych ze Œwiêtami
Wielkanocnymi jest bardzo du¿o.
Wy¿ej wymienione mocno zakorzeni³y siê w polskiej tradycji, chocia¿
z ¿alem muszê przyznaæ, ¿e coraz
mniej o nich wiemy.
Joanna Kocaj
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Wszystko, co ¿yje, pochodzi z jaja.
William Harvey
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czerwieni³y siê. Wysz³a wtedy przed
dom , spotka³a aposto³ów i opowiadaj¹c o zmartwychwstaniu Pana
rozdawa³a wszystkim kolorowe jaja.
Wed³ug innej wersji Maria Magdalena zwróci³a siê do Heroda z
proœb¹, by ulitowa³ siê nad Jezusem. W darze ofiarowa³a mu malowane jaja. Legendy te da³y pocz¹tek przekonaniom utrzymuj¹cym siê
w ludowych zwyczajach po dziœ
dzieñ, ¿e kobiety jedynie mog¹ przygotowywaæ pisanki.
Zdobienie jaj jest nadal bardzo
popularne. Zabawy ludowe, w czasie których wykorzystywano pisanki, choæ znane jeszcze w ró¿nych regionach nie s¹ tak czêste jak dawniej – „walatka” (uderzanie jajkiem
o jajko) czy „burda” (rzucanie do siebie pisanek).
Nazwy jajek wielkanocnych
zale¿¹ od sposobu, w jaki zosta³y zrobione – pomalowane na jeden kolor
nosi³y nazwê kraszanek, malowanek,
byczków, a³unek. Rysowanka lub skrobanka to te, na których znajdowa³ siê
wyskrobany deseñ. Pisankami natomiast nazywano jajka malowane na

Czy wyobra¿acie sobie Pañstwo
ko, które po przejœciu stada oddawaWielkanoc bez œwi¹tecznych jajek?
no biednym z proœb¹ o modlitwê za
Nie s¹dzimy ¿eby by³o to mo¿liwe.
byd³o. Aby zwierzêta przez lato staNawet ci, dla których jajko nie ma
³y siê okr¹g³e toczono po ich ciele jajjakiegoœ kusz¹cego smaku patrz¹
ka. Mia³y one tak¿e swoist¹ moc
wtedy na nie z du¿¹ ¿yczliwoœci¹.
uzdrowicielsk¹.
Sk¹d wziê³a siê zatem tak du¿a
Toczanie jaja po ciele chorego
jego popularnoœæ?
mia³o „wlewaæ” w niego nowe si³y,
Jajo ³¹czy w sobie symbolikê poodradzaæ go. Noworodka my³o siê
cz¹tku, zarodku Wszechœwiata ale
w wodzie, do której wk³adano, poza
te¿ chaosu i zmartwychwstania. Nainnymi przedmiotami maj¹cymi zarodziny œwiata z jaja
pewniæ szczêœcie
to wierzenie, które
i bogactwo, rówJeszcze tego nie by³o,
znajdujemy w ca³ym
nie¿ jajo. Wy¿eby jajo kurê uczy³o. dmuszki pisanek
Starym Œwiecie, od
Galii do Japonii, od
wielkanocnych
Kartaginy do Indonepo³o¿one pod
zji. Œlady tych przekonañ obecne s¹
drzewami owocowymi mia³y je chrojeszcze w wielu legendach. Grecy i
niæ przed szkodniRzymianie wywodzili œwiat z jaja,
kami. Wierzono, ¿e
które wed³ug Herodota zniós³ Feniks
rzucone w p³omieJedno stêch³e jajko psuje ca³¹ potrawê.
w œwi¹tyni Heliosa. Wed³ug Finów
nie ugasz¹ po¿ar.
rzeczywistoœæ powsta³a z jaja orleIstnieje równie¿
go. Persowie wierzyli, ¿e na pocz¹twiele legend dotycz¹cych malowajeden lub kilka kolorów i ozdabiane
ku by³o jajko, z którego „wy³upi³ siê”
nia jajek. Podanie greckie z X wiebia³ym wzorem. Wszystkie nacieraœwiat ca³y ze s³oñcem (bia³ko) i ksiêku t³umaczy, ¿e zwyczaj ten wprono po ostygniêciu smalcem dla nada¿ycem (¿ó³tko). Inn¹ wersjê wypadwadzi³a œwiêta Magdalena. Podobnia im po³ysku. Aby uzyskaæ ró¿ne
ków podaj¹ leno kiedy p³abarwy stosowano rozmaitych barwgendy ukraiñka³a przy puników na przyk³ad:
skie. Wed³ug Gdyby jajko mia³o inna formê, stym grobie
o kolor ¿ó³ty – ³upy cebuli,
nich przed wie- ¯ycie kury by³oby potworne.
Zbawiciela
o kolor zielony – wid³ak (uwaga dziœ
kami, Bóg zepodszed³ do
jest pod ochron¹!!), m³ode ¿yto,
s³a³ na ziemiê
niej anio³ i
barwinek, suszony kwiat fio³ka,
koguta, by j¹ o¿ywi³. Ten zniós³ jajpocieszy³ j¹ s³owami – „Nie p³acz,
jemio³a,
ko, z którego wyp³ynê³o siedem rzek
Chrystus zmartwychwsta³.” Uspoo kolor brunatny – bazylia, wióry
i zrosi³o glebê. Tak rozpocz¹³ siê rozkojona kobieta pobieg³a do domu i
dêbowe,
wój bujnej roœlinnoœci i ¿ycia.
spostrzeg³a, ¿e wszystkie jajka zaWed³ug wierzeñ ludowych jajko mia³o tak¿e znaczenie magiczne. Stanowi³o si³ê przeciwdzia³aj¹c¹
z³ym duchom i u¿ywane by³o w kulcie zmar³ych. Wk³adano je nieboszczykom do grobów, aby oczyœciæ ich
z grzechów i zapobiec b³¹kaniu po
œwiecie. Ponadto aby przeciwdzia³aæ z³ym mocom jaja u¿ywano jako kamienia wêgielnego
przy zak³adaniu nowych miast
czy budowli. Podobno sta³o siê
tak w czasie wznoszenia koœcio³a
Mariackiego w Krakowie.
Jajko obecne jest tak¿e w czasie wszystkich obrzêdów zwi¹zanych
Pisanki rosyjz pracami rolnika. Gdy na wiosnê
skie na lace.
pierwszy raz wyprowadzano byd³o na
pole, na progu stajni k³adziono jaj-
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o kolor fioletowy – ciemna malwa,
o kolor czerwony – krokus, ³upy cebuli, kora dêbu, owoce czarnego
bzu, odwar z robaczków, zwanych
czerwcami ( tego nie polecamy!!),
o kolor czarny – kora olchy, m³ode
liœcie czarnego klonu.
Ponadto u¿ywano tak¿e farbki do
bielizny, atramentu, kawy, cynamonu. Dobieranie barw jajek wcale nie
by³o przypadkowe. Wi¹za³a siê z
tym okreœlona symbolika. Kolor fioletowy oznacza³ ¿a³obê, ¿ó³ty, zielony i ró¿owy - radoœæ ze zmartwychwstania Chrystusa a
czerwony symbolizowa³ krew
Jezusa przelan¹ za grzechy.
Zdobienie pisanek wi¹za³o siê œciœle z tradycj¹
ludow¹. Umieszczane na
jajach ornamenty czêsto
by³y po prostu powieleniem tych stosowanych
od lat na haftach ludowych. Nak³adano na jaja
wosk kostk¹, pisakiem lub
kwaczykiem a potem barwiono. Wydrapywano deseñ szpilk¹ – jab³uszka,
koguciki, kurze ³apki,
dzwoneczki itp.
Pisanki by³y ulubionym podarunkiem wielkanocnym. Ca³e ich stosy ofiarowywano w dowód przyjaŸni najbli¿szym i przyjacio³om.
Wielkanoc jest najwiêkszym
œwiêtem koœcielnym, tote¿ ludzie ze
wszystkich klas spo³ecznych obdarowywali siê tymi „symbolami
zmartwychwstania”. Znawcy twierdza, ¿e ¿adne pisanki nie by³y równie piêkne jak te wykonywane dla
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cara Aleksandra III i cara Miko³aogromne obrazy znanych twórców.
ja II przez nadwornego z³otnika FaPrzez lata zmieniaj¹ siê nieco
berge. W petersburtechniki zdobienia
skiej pracowni wykojaj. Stosowanie nanano 58 cesarskich Nie zawsze z³ote jaj- turalnych barwnipisanek. Co roku za- ka kokoszka niesie.
ków zastêpowane
mawiano dwie sztubywa syntetycznyki (dary dla ¿ony i
mi. Jakie piêkne
matki). Atrakcj¹ tych podarków
wzory potrafi¹ na tych wielobarwby³a ukryta we wnêtrzu miniaturonych jajach wyczarowaæ tak¿e nasi
wa niespodzianka – zwierz¹tko,
dynowscy regionalni twórcy – wizemodel pa³acu, karoca, maleñki porrunki Chrystusa, bazie, kurcz¹tka,
trecik albo jakieœ inne „cukrokusy, sarenki...
deñko”. Ujmowa³y wszystOstatnio urzek³y nas przepiêkkich sw¹ precyzj¹, pomyne pisanki wykonane przez m³os³owoœci¹, i filigranem.
dziutk¹ artystkê z naszych okolic.
Jak nie móg³by budziæ
Oklejone niæmi jaja zamieniaj¹ siê
zachwytu
górski
w prawdziwe cacka. Ile precyzji, jaki
kryszta³ w kszta³cie
jajka, w którego wnêtrzu znajduje siê 12
portrecików przedstawiaj¹cych pa³ace odwiedzane przez carycê Aleksandrê, czy najwiêksza,
bo 30cm. pisanka wykonana ze z³ota, pokryta
emali¹ z umieszczonym
wewn¹trz mechanizmem zegara i kogucikiem ukazuj¹cym siê o
Pisanki
pe³nej godzinie, który
zdobione kolorowymi niæmi.
pieje, pochyla g³ówkê i
trzepocze skrzyd³ami.
zmys³ plastyczny, co za pomys³oWszystkie te klejnoty
woœæ!! Jak dobrze, ¿e w tym zagowykonywane by³y
nionym œwiecie s¹ ludzie, „pozytywprzez sztab ludzi w ci¹gu wielu mienie zakrêceni”, którzy chc¹ jeszcze
siêcy.
pochyliæ siê nad piêknem...
Urokiem ujmuj¹ tak¿e wykonaA mo¿e i my staropolskim wzone z laki pisanki rosyjskie, z piêkrem zaczniemy obdarowywaæ siê
nie malowanymi wzorami kwiatopiêknie zdobionymi pisankami, bêwymi lub figuralnymi. To istne cuda
d¹cymi wyrazem dobrych ¿yczeñ i
udowadniaj¹ce, ¿e miniatury maserdecznych uczuæ?
larskie mog¹ byæ równie piêkne co
Opracowali AJM

Maria Terlikowska

Pisanki
Z zielonej, fajansowej miski –
jakieœ chichoty, jakieœ piski...
A to pisanki kolorowe
wiod¹ rozmowy pisankowe.
¯ó³ta powiada:
Mam szeœæ kogutków!
Kr¹¿¹ doko³a pomalutku.
Ka¿dy w ogonie ma cztery pióra.
Ile jest piórek?
Czy zgadnie która?!
Na to zielona:
- Ja nie zgadnê.
Ja mam choinki.
O, jakie ³adne!
Pod ka¿d¹ siedz¹ dwa krasnale.
Szkoda, ¿e ich nie widaæ wcale...
Ja mam wiatraczki! - niebieska wo³a.

- Wszystkie siê krêc¹ dooko³a!
W ka¿dym wiatraczku m³ynarz mieszka,
M³ynarz nie wiêkszy od orzeszka!
Na to czerwona:
Jaki m³ynarz?
Widzê, ¿e bujaæ nas zaczynasz!
M³ynarz jest wiêkszy od koguta!
Wcale nie zmieœci³by siê tutaj!
Ciiicho!
To przecie¿ tylko bajka.
Kogutek wiêkszy jest od jajka.
Choinka wiêksza od kogutka –
A patrzcie, jaka jest malutka!
Choinka z bajki
i kogutki,
piórka,
wiatraki,
krasnoludki...
A m³ynarz?
W m³ynie m¹kê miele.
Na s³odkie ciasto, na niedzielê.
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WIELKANOCNE PRZYS£OWIA
W przys³owiach ludowych odnajdujemy przede wszystkim wiele prognoz meteorologicznych oraz rad, dotycz¹cych czasu rozpoczynania i koñczenia prac gospodarskich.
Zalecenia te z regu³y zwi¹zane s¹ z imionami koœcielnych
patronów, czyli popularnych œwiêtych, nie zaœ z obowi¹zuj¹cym kalendarzem pañstwowym, numeruj¹cym kolejne dni i miesi¹ce roku wed³ug ustalonego zwyczajowo
porz¹dku.

Popielec (Wstêpna Œroda)
- Gdy w Popielec pogoda, wiosna bêdzie sucha, gdy deszcz, bêdzie mokra, a je¿eli zimno, bêdzie zimna.
- Gdy w Popielec pogoda s³u¿y, such¹
wiosnê wró¿y.
- Jeœli w wstêpn¹ œrodê jest piêkna pogoda, to w polu nadzwyczaj jest piêkna uroda.
- Jeœli w wstêpn¹ œrodê œwiec¹ noc¹
gwiazdy, kury bêd¹ nios³y, mówi u nas
ka¿dy.
- Gdy w wstêpn¹ œrodê deszcz pada, to
rój g¹sienic kapustê zjada.
- W popielcow¹ œrodê jak deszcz z góry
pada, trzecia kopka ch³opu na polu
przepada.
- A powiedzcie wstêpnej œrodzie, niech
zaczeka na ogrodzie.
- Mi³o jak w Popielec.
- We wstêpn¹ œrodê zapuœæ brodê, a
¿urek staw na murek (¯ur by³ dawniej
podstawow¹ potraw¹ wielkopostn¹)..
- Wstêpna œroda ¿urowi uprz¹ta.
- Kto tam puka? Wstêpna œroda ¿urowi...
- Wstêpna œroda nastêpuje, pani matka ¿ur gotuje.
- Zwiêd³a jak panna w wstêpn¹ œrodê.
(Wstêpna Œroda rozpoczyna³a okres Wielkiego Postu i wed³ug dawnych zwyczajów wiejskich dziewczyna, która w okresie
karnawa³u nie wysz³a za m¹¿, musia³a
czekaæ do przysz³ego roku)
Wielki Post
- Suchy post - dobry rok.
- D³ugi jak post wielkanocny.
- Gorzko na krótkoœæ postu narzeka,
kogo w Wielkanoc wyp³ata czeka (lub
w inne wersji: Ten ma krótki post, co
pieni¹dze d³u¿ny, które na Wielkanoc maj¹ byæ zap³acone).
- Komu post mi³y, niech gryzie œledzia,
pan zje niedŸwiedzia.
- Nie ma w chlebie oœci, kiedy siê cia³o
wypoœci.
- Po glinianym moœcie jedzie ¿ur w poœcie.
- Post i trzeŸwoœæ to zabawa, popió³ z
chlebem to potrawa.
- Postem Pana Boga nie przekupisz.
- W post jeleñ srogi, ukol¹ ciê rogi.
- W poœcie bo¿ym s³owem maœcie.
- Wiêkszy post z gêby jak do gêby.

Dziœ, w czasach znacznych osi¹gniêæ technicznych,
zw³aszcza w dziedzinie meteorologii i rolnictwa, u¿ytecznoœæ
przepowiedni ludowych nie jest ju¿ tak du¿a jak w wiekach
minionych. Wiêkszoœæ z nas podchodzi te¿ do nich doœæ
sceptycznie. Przys³owia stanowi¹ jednak nadal niezwykle interesuj¹cy element tradycyjnej folklorystyki ludowej, s¹ œladem zmys³u obserwacyjnego wielu pokoleñ naszych przodków i choæby z tego wzglêdu warto o nich pamiêtaæ.

- Wola³by ¯yda zabiæ, ni¿ post prze³amaæ.
- W post zaloty, a goœæ we ¿niwa zawsze
niespore (nie w porê) bywa.
Œródpoœcie
- Kwasi siê jak ogórek w Œródpoœcie.
- Niedziela g³ucha œrodopostnej s³ucha (Niedziela G³ucha to trzecia niedziela Wielkiego Postu, a Niedziela Œrodopostna to czwarta niedziela Wielkiego Postu)
Niedziela Palmowa
(Kwietnia Niedziela)
- Je¿eli Kwietnia Niedziela sucha, rok
ca³y mokry, je¿eli mokra, rok suchy.
- Gdy w Palmow¹ Niedzielê s³oñce œwieci, bêd¹ pe³ne stodo³y, beczki i sieci.
- Pogoda w Kwietni¹ Niedzielê wró¿y
urodzajów wiele.
- W Niedzielê Kwietni¹ dzieñ jasny, jest
to dla lata znak krasny.
- Gdy mokro w Kwietni¹ Niedzielê, rok
siê sucho œciele.
- Kwietnia Niedziela zimna - i listopad
zimny.
Wielki Tydzieñ
- Kto we Wielki Tydzieñ sieje, bêdzie
mia³ szyæko wielgie.
Wielka Œroda
- We œrodê po ko³aczach, gdy ¿aba zakuka, ju¿ nas zima mrozami pewnie
nie oszuka.
Wielki Pi¹tek
- Gdy Wielki Pi¹tek ponury, Wielkanoc
bêdzie bez chmury.
- Jeœli w Wielki Pi¹tek deszcz kropi, radujcie siê ch³opi.
- Deszcz na Wielki Pi¹tek napcha ka¿dy k¹tek.
- W pi¹tek przed Wielkanoc¹, gdy deszczyk przerosi, pospólstwo urodzaje
tego roku wnosi.
- W Wielki Pi¹tek gdy deszcz hojnie doliny zleje, ¿e du¿o mleka bêdzie, s¹
pewne nadzieje.
- Jak w Wielki Pi¹tek jest rosa, bêdzie
obfity plon prosa.
- Kiedy w Wielki Pi¹tek pada, suche
lato deszczyk nam ten przepowiada.
- Jak w Wielki Pi¹tek rosa, to dosiewaæ

prosa, a jak mróz, to kamieniem proso przy³ó¿.
- We Wielki Pi¹tek deszcz, nieurodzaju
wieszcz.
- W Wielki Pi¹tek mróz, na suchym
brze¿ku siana wóz.
- Jak we Wielki Pi¹tek mróz, to na go³ej
kêpce siana wóz.
- W Wielki Pi¹tek mróz, gdzie b¹dŸ na
wzgórku siana wóz, w Wielki Pi¹tek
rosa, na ³¹ce nie chwyci kosa.
- Kto w Wielki Pi¹tek sieje, ten siê w
¿niwa œmieje.
- W Wielki Pi¹tek dobry zasiewu pocz¹tek.
- We Wielki Pi¹tek rozsadê kapusty siej,
a gawiedŸ jej nie chwyci.
- W Wielki Pi¹tek rób pocz¹tek, a w
sobotê koñcz robotê.
- W Wielki Pi¹tek boleœci Marii pocz¹tek.
- Ubi³ sprawê jak Judasza w Wielki Pi¹tek (Jest to zapewne aluzja do zabawy
polegaj¹cej na w³óczeniu w Wielkim Tygodniu s³omianej kuk³y, symbolizuj¹cej
Judasza, któr¹ bito i poniewierano, a¿ siê
zupe³nie rozpad³a).
- Chodzóm jak we Wielki Pióntek do
koœcio³a (Tzn. t³umnie jak na groby wielkanocne).
- U niego jest wiêcej w Wielki Pi¹tek ni¿
u mnie w Wielk¹ Niedzielê.
- Nie œpiewaj alleluja a¿ po Wielkim Pi¹tku (Tzn. nie raduj siê przed czasem).
Wielkanoc
- W Wielk¹ Niedzielê pogoda, du¿a w
polu uroda.
- Zielone Bo¿e Narodzenie, a Wielkanoc bia³a, w polu uciecha ma³a.
- Pogodny dzieñ wielkanocny grochowi wielce pomocny.
- Gdy na dzwony wielkanocne pada,
suchoœæ nam przez ca³e lato w³ada.
- Jak pada we Wielkanoc, to trzeci k³os
na polu ginie, ale jak pada na Zielone Œwi¹tki, to naprawi.
- Je¿eli w wielkanocn¹ niedzielê deszcz,
miêdzy Wielkanoc¹ i Œwi¹tkami wiêcej s³oty ni¿ pogody.
- Od Wielkiejnocy do Zielonych Œwi¹tek mo¿e laæ i w pi¹tek (Chodzi tu o
popularny dyngus, czyli zwyczaj oblewania siê wod¹).
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- Gdy na œwiêtego Marka (25 IV) Wielkanoc przypada, ca³y œwiat zawo³a
biada.
- Bo¿e Narodzenie nie obejdzie siê bez
strucli, zapusty bez p¹czków, Wielkanoc bez œwiêconego, a œwiêty Marcin bez gêsi.
- Jeszcze jedna nocka, a bêdzie Wielkanocka, miêsko ham, ham.
- Szo³dra na Wielkanoc lepsza ni¿ zwierzyna.
- Ktokolwiek jarz¹bka na Wielkanoc
jada, wiêŸniem nie bêdzie.
- Nie ka¿dy ma prosiê na Wielkanoc
(Mowa o pieczonym prosiêciu, którym
przystrajano stó³ wielkanocny)..
- Wdziêczy siê jak prosiê na Wielkanoc.
- Tak go pokraja³ jak wielkanocne prosiê.
- Dwór to wór: bab w nim pe³no jak na
Wielkanoc.

- Kto dzieñ i noc goœci, to w Wielk¹
Niedzielê poœci.
- Ma szczêœcie jak œledziowa g³ówka w
Wielk¹ Niedzielê.
- Obdarzy³ ksi¹dz ubog¹ - na Wielkanoc kurz¹ nog¹.
- Mocne jak jajo wielkanocne (Jest to
aluzja do popularnej w okresie œwi¹tecznym zabawy, polegaj¹cej na toczeniu po
stole malowanych jaj i sprawdzaniu, które z nich ma mocniejsz¹ skorupkê i nie
pêknie przy uderzeniu)..
- Niewinny jak baranek wielkanocny.
- I œwiêcone nieraz upadnie (Tzn. wszystko mo¿e siê pobrudziæ, przydarzyæ).
- Lepszy by jeden m¹dry w pi¹tek ni¿eli
b³aznów w Wielk¹ Niedzielê dziesi¹tek.
- Nie ka¿dej niedzieli Wielkanoc.
- Na Zmartwychwstanie dziadek przy
p³ocie stanie.

Na wielkanocnym stole
Z pewnoœci¹ ka¿da gospodyni ma swoje, „sprawdzone” przepisy œwi¹teczne!
W ferworze porz¹dków, zakupów, przygotowañ przedœwi¹tecznych ciê¿ko o
wolny czas i nie zawsze ma siê wtedy ochotê na „eksperymenty” kulinarne...
Ale mo¿e warto czasem przyrz¹dziæ coœ nowego??? Mam nadziejê, ¿e Panie
(zreszt¹... nie dyskryminujmy mê¿czyzn, im te¿ wolno ;-) znajd¹ chwilkê
czasu na – choæby - przeczytanie tych (ciekawych!!!) przepisów, a mo¿e „skusz¹”
siê na wypróbowanie któregoœ z nich... Polecam i ¿yczê SMACZNEGO....
SZYNKA, KIE£BASA,
BARSZCZ...
Gotowanie
wielkanocnej szynki
Szynkê surow¹ (ok. 5-cio kilow¹, m³od¹ i niezbyt t³ust¹) kupiæ
3 tygodnie wczeœniej. Usun¹æ koœci. Ut³uc 20 dag soli, 1 dag saletry, 1 dag kolendry, 4 goŸdziki,
po 15 ziaren pieprzu i ziela angielskiego, 5 liœci laurowych, 3
z¹bki czosnku (zim¹ dodaæ jeszcze 1 dkg cukru). Po³owê przypraw
wetrzeæ starannie w miêso, u³o¿yæ
je ciasno w naczyniu (kamionka,
drewno, emalia lub stal nierdzewna), przykryæ czymœ mniejszym od
naczynia (drewniany kr¹¿ek, talerzyk), doci¹¿yæ. Odstawiæ na dwa dni
w pokojowej temperaturze.
Po dwóch dniach przygotowaæ
zalewê z 2.5 litra wody oraz pozosta³ej po³owy przypraw i ch³odn¹
zalaæ miêso. Miêso ma siê marynowaæ w zalewie 3 tygodnie, w temperaturze +4 do +8 OC. W tym czasie nale¿y je przewracaæ co 2-3 dni.
Wyj¹æ, op³ukaæ z przypraw, os¹czyæ i obwi¹zaæ wyparzonym sznurkiem, zachowuj¹c 2-3 centymetrowe
odstêpy. Przed wêdzeniem obsuszyæ.
Uwêdzon¹ szynkê moczyæ 4 godziny
w zimnej wodzie. Gotuje siê najlepiej
w wysokim garnku, takim, aby szynka mieœci³a siê w nim pionowo (mo¿na j¹ zawiesiæ na drewnianej ³y¿ce
po³o¿onej na garnku). Zalaæ wrz¹c¹

wod¹ (co pozwoli zachowaæ szynce
soczystoœæ), mo¿e byæ z w³oszczyzn¹
i ew. chrzanem, tak, aby by³a ca³a
przykryta. Gotowaæ bardzo powoli
(ma tylko „mrugaæ”, jak rosó³) 2-3
godziny. Uzupe³niaæ ubytki wody.
Jeœli woda oka¿e siê za s³ona, odlaæ
trochê i uzupe³niæ wrz¹tkiem. Mo¿na
na koniec gotowania wlaæ butelkê
malagi. Sch³adzaæ nie wyjmuj¹c z
wywaru. Dla leniwych, którzy kupuj¹
surow¹ wêdzon¹ szynkê, pozostaje
tylko samo gotowanie, ale o ile¿ mniej
satysfakcji... i smak ju¿ nie ten...
Bia³a kie³basa
Do garnka z zimn¹ wod¹ w³o¿yæ
w³oszczyzny jak na rosó³: porê, pietruszkê, ew. marchew i seler (ale
bez kapusty; nie trzeba te¿ dodawaæ ¿adnych przypraw ani soli); zagotowaæ i pogotowaæ oko³o trzech
kwadransów. Surow¹ bia³¹ kie³basê umyæ i w³o¿yæ do wywaru, na
ma³ym ogniu powoli doprowadziæ do
wrzenia i natychmiast przykrêciæ nie gotowaæ, ale powoli „mrugaæ” w
cieple oko³o kwadransa. Kie³basê
wyci¹gn¹æ i natychmiast podawaæ
w ogrzanej salaterce na stó³; wodê
zostawiæ do barszczu lub ¿urku!!!
Barszcz na rosole z szynki
z jajami, kie³bas¹ i uszkami
Wieczorem w Wielk¹ Sobotê namoczyæ garœæ suszonych grzybów
oraz pó³ garnka fasoli Jaœ. Wyszoro-
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- Strzelaj¹ jak na rezurekcj¹ (Tzn. bez³adnie, byle g³oœno. Chodzi tu o dawny
zwyczaj strzelania podczas mszy rezurekcyjnej dla wyra¿enia radoœci z powodu
zmartwychwstania Jezusa).
- Kichn¹³ tak potê¿nie jak moŸdzierz
na rezurekcjê bij¹cy.
- Sprawi³ im dyngus (Tzn. da³ siê powa¿nie we znaki, dokuczy)..
- Czyœ siê z choinki wielkanocnej urwa³?
- Ma wiêcej do roboty ni¿ piece na Wielkanoc.
- Raz w rok oko³o Wielkiejnocy (Jest to
uprzys³owiony fragment czwartego przykazania koœcielnego. Mówi siê tak o czymœ,
co zdarza siê bardzo rzadko).
- Na rachmañsk¹ Wielkanoc zrobiæ
(Tzn. nigdy nie zrobiæ. Wed³ug A. Brucknera jest to przys³owie ruskie).
Renata Jurasiñska

waæ w zimnej wodzie 1/2 kg buraków i upiec w piekarniku (w ³upinach!)
do miêkkoœci – ok. 1.5-2 godziny.
Wyj¹æ, wynieœæ do wystudzenia.
Rano ugotowaæ grzyby i fasolê
(soli siê na koñcu gotowania!). Buraki obraæ z ³upin i zetrzeæ na drobnej tarce, w³o¿yæ do garnka i zalaæ
1/2l kwasu buraczanego, zostawiæ
w cieple na co najmniej godzinê.
Buraki zalaæ wywarem z gotowania szynki, bia³ej kie³basy, dodaæ kilka liœci laurowych, kilka
ziarenek ziela angielskiego- i zagotowaæ. Przecedziæ przez sito (wywar zostaje, buraki wyrzucamy).
Grzyby pokroiæ i wraz z odwarem
dodaæ do zupy. Dodaæ 1-2 z¹bki
czosnku przet³oczone i posiekane ze sol¹, zagotowaæ krótko. Cebulê obran¹ ze skórki naszpikowaæ kilkoma goŸdzikami i wrzuciæ do ciep³ego barszczu, do³o¿yæ
³y¿kê miodu (ju¿ nie gotowaæ), zostawiæ w cieple na jakieœ pó³ godziny.
Wyci¹gn¹æ cebulê, podgrzaæ, podawaæ z fasol¹, jajkami na twardo (raczej bez uszek czy pasztecików), pokrojon¹ w plastry reszt¹
bia³ej kie³basy.
CHRZAN, SOSY,
PRZYSTAWKI....
Chrzan tarty z jajkami
8-10 dag chrzanu (jedna laska)
umyæ, oskrobaæ, zamroziæ; zetrzeæ
na drobnej tarce. 2 jaja na twardo
(ca³e lub tylko ¿ó³tka - jak kto woli)
drobniutko posiekaæ i utrzeæ z 1/8 l
œmietany.
Dodaæ utarty chrzan, doprawiæ
do smaku sol¹, cukrem pudrem i
sokiem z cytryny. Mo¿na równie¿
dodaæ utarte (bez skórki) winne
jab³ko.
Smakuje wyœmienicie jako dodatek do wêdlin.
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Chrzan zasma¿any po litewsku
20-25 dag (du¿a laska) chrzanu umyæ, oskrobaæ, zamroziæ. Przy
tarciu zamro¿onego chrzanu nie bêdziemy roniæ ³ez.
Dzieñ przed podaniem wyj¹æ.
Zetrzeæ na drobnej tarce, trzymaj¹c przez œciereczkê (¿eby nie odmroziæ palców ani nie rozgrzaæ
chrzanu). Przelaæ wrz¹tkiem na sitku.
Przesma¿yæ chrzan krótko w
rondelku na 5 dag mas³a. Dodaæ
tyle s³odkiej œmietanki, ¿eby powsta³ gêsty krem. Zagrzaæ raz jeszcze, ale nie gotowaæ! Dodaæ sok z 1
cytryny, sól, cukier puder do
smaku. Zaci¹gn¹æ surowym ¿ó³tkiem, uwa¿aj¹c, ¿eby siê nie œciê³o. Wystudzony sos trzymaæ w lodówce. Podawaæ na zimno.
Sos wiosenny
Ugotowaæ na twardo 4 jajka. Oddzieliæ ¿ó³tka od bia³ek. Bia³ka posiekaæ drobniutko. ¯ó³tka rozetrzeæ
z sokiem z 3 cytryn. Mo¿na dodaæ ½
ùyýki œwie¿o utartego chrzanu.
Umyæ i osuszyæ 2-3 pêczki szczypiorku, ew. koperku lub rze¿uchy.
Posiekaæ drobno. Mo¿na dodaæ czubat¹ ³y¿kê cebuli utartej na drobnej tarce i trochê posiekanej natki
pietruszki. Wymieszaæ wszystko ze
szklank¹ œmietany gêstej, lekko
kwaœnej (jak ktoœ lubi, mo¿e daæ
czêœæ majonezu). Doprawiæ do smaku sol¹ i cukrem pudrem.

Och³odziæ, obraæ ze skórki i poszatkowaæ na cieniutkie plasterki.
8-10 dag chrzanu (jedna laska)
umyæ i oskrobaæ, zamroziæ. Zetrzeæ
na drobnej tarce. Dodaæ 1 ³y¿kê (1
dag) sparzonego wrz¹tkiem kminku, sól, cukier, sok z jednej cytryny, 1/2 szklanki surowego
kwasu buraczanego i kieliszek
czerwonego wytrawnego wina .
Ubiæ wszystko w kamiennym garnku lub s³oju tak, ¿eby buraki by³y
przykryte p³ynem na 2 palce. Zawi¹zaæ pergaminem i trzymaæ w
ch³odnym miejscu.
S³upki ogórkowe
nadziewane twarogiem
Surowe zielone ogórki obraæ cieniutko ze skórki, odci¹æ koñce, przekrajaæ w poprzek na s³upki wysokoœci ok 5 cm. Z jednej strony ostro¿nie wydr¹¿yæ ze œrodka (nie do koñca) pestki i trochê mi¹¿szu (pozostaje taki garnuszek z ogórka) liczymy po jednym na osobê. Twaróg wymieszaæ ze œmietan¹, siekanym szczypiorkiem, ew. start¹
rzodkiewk¹, sol¹, pieprzem, mo¿na dodaæ mi¹¿sz z avokado rozgnieciony widelcem - ma ³adny zielony kolor. S³upki ogórkowe ustawiæ
na listkach zielonej sa³aty, nape³niaæ ³y¿eczk¹ twarogiem (z czubem
- zrobiæ jakby odciêty zaokr¹glony
koniec ogórka. Mo¿na w niego wetkn¹æ plasterki rzodkiewki, papryki, ...
NA S£ODKO....

Ostry sos do zimnych miês
1 ¿ó³tko surowe rozetrzeæ z 1
³y¿k¹ oliwy, 3 ³y¿kami chrzanu
tartego (oczywiœcie z lasek, bo w s³oikach jest za gorzki), 2 ³y¿kami
œmietany (m³odej, kwaœnej), sokiem z du¿ej 1 marchwi utartej,
³y¿eczk¹ octu estragonowego,
doprawiæ sol¹, pieprzem bia³ym,
wymieszaæ do gêstoœci kremu. Rozrzedziæ zimnym, mocnym bulionem miêsnym, przefasowaæ przez
rzadkie sito, dodaæ cukier puder.
Klasyczny sos Cumberland
Do 2 ³y¿ek chrzanu drobno
startego dodaæ skórkê start¹ z 1 cytryny i 1 pomarañczy, skropiæ sokiem z tej cytryny i pomarañczy,
dodaæ 2 dkg skórki pomarañczowej sma¿onej (siekanej), 2 ³y¿ki
galaretki porzeczkowej, 2 dkg
musztardy, pó³ szklanki czerwonego wina, sól, cukier.

Mazurek pomarañczowy
Sparzyæ 4 cytryny (ew. obraæ ze
skórki, gdy nie tolerujemy nadmiaru goryczki) i 1 kg pomarañcz; zetrzeæ na tarce odrzucaj¹c pestki.
W³o¿yæ do teflonowego rondla, dodaæ 1/2 kg cukru, ew. kostkê mas³a i sma¿yæ na wolnym ogniu (bez
przykrycia) na GÊST¥, przejrzyst¹
masê, czêsto mieszaj¹c, dodaæ 20
dkg migda³ów w paskach.
Mo¿na robiæ go na spodzie z kruchego ciasta, lub na waflu. Ciep³¹
masê wyk³ada na wafel, wyg³adza
no¿em maczanym w gor¹cej wodzie
do równoœci, dekoruje paskami migda³ów, kokosem (tak¿e kolorowym),
kandyzowanymi owocami (np. wiœniami). Je¿eli masa nie jest gêsta
- wafel przesi¹knie.
Kroi siê najlepiej tak¿e no¿em
maczanym w gor¹cej wodzie.

Æwik³a po staropolsku

Baba wielkanocna zaparzana,
nas¹czana ponczem
i lukrowana

Æwik³ê zrobiæ na dwa dni przed
podaniem. 1,2 kg buraków (kilka
do kilkunastu, niedu¿ych) wyszorowaæ szczoteczk¹ i op³ukaæ. Upiec w
piekarniku lub ugotowaæ, zalewaj¹c
wrz¹c¹ wod¹.

Skórkê z pó³ cytryny i szczyptê szafranu namoczyæ w kieliszku
spirytusu (lub likieru amaretto)
na min. 3 godziny.
5 dkg dro¿d¿y w³o¿yæ do garnuszka, je¿eli mro¿one - zostawiæ

29
na 1-2 godziny a¿ rozmarzn¹. Dodaæ ³y¿kê m¹ki, ³y¿eczkê cukru,
odrobinê mleka, rozrobiæ ³y¿eczk¹
(nie wyci¹gaæ jej), pod³o¿yæ talerzyk
pod spód i zostawiæ rozczyn na niespe³na godzinê a¿ dro¿d¿e „rusz¹”.
Æwieræ kilo m¹ki przesiaæ do miski
z robota, zaparzyæ pó³ szklanki
wrz¹cego mleka, wymieszaæ, ostudziæ. Dodaæ 5 dkg rodzynek (op³ukanych wrz¹tkiem i os¹czonych mo¿na obtoczyæ w sypkiej m¹ce), 5
dkg migda³ów (zalanych wrz¹tkiem, ob³uskanych ze skórki i pokrojonych w piórka; mo¿na dodaæ
kilka gorzkich migda³ów - gdy nie
u¿yliœmy wczeœniej amaretto). Wyrabiaæ robotem, dodaj¹c stopniowo
¿ó³tka z 5 jajek i 6 dkg cukru pudru, æwieræ ma³ej ³y¿eczki soli,
cukier waniliowy. Dodaæ wyroœniête dro¿d¿e, przep³ukaæ garnuszek
odrobin¹ mleka, wyrabiaæ dalej - a¿
uka¿¹ siê pêcherzyki (min. pó³ godziny). Wlaæ powoli 5 dkg mas³a
stopionego (ale letniego!). Dodaæ
drobno posiekan¹ skórkê pomarañczow¹, namoczon¹ skórkê cytrynow¹, spirytus. Ubiæ sztywn¹ pianê z pozostawionych bia³ek, dodaæ
do ciasta. Teraz powinno siê ju¿
wyrabiaæ rêk¹ na stolnicy (lub w
robocie) - a¿ zacznie odstawaæ od
rêki czy miski (nastêpne pó³ godziny). Okr¹g³¹ formê z wysokim
kominkiem przesmarowaæ t³uszczem i wysypaæ m¹k¹. Nape³niæ formê do 1/3 ciastem, postawiæ w cieple i spokoju, bez przeci¹gów - aby
wyros³o do ca³ej formy.
Nagrzaæ piekarnik, ostro¿nie posmarowaæ bia³kiem wierzch ciasta,
wstawiæ delikatnie do piekarnika i
piec ok. godziny (nie powinno siê
otwieraæ piekarnika).
Wy³¹czyæ piekarnik, lekko uchyliæ drzwiczki (nie ma mowy o ¿adnym otwieraniu okna w kuchni!!!)
zostawiæ do wystygniêcia. Ostro¿nie
wyj¹æ, odwróciæ formê i wysun¹æ na
drewnian¹ deskê (kiedyœ - na poduszkê z po³o¿onym pergaminem i
pod pierzynê do wystygniêcia).
Pó³ szklanki wody zagotowaæ z
8 dkg cukru i otart¹ skórk¹ z 1/2
cytryny, sch³odziæ, doprawiæ sokiem z cytryny i rumem. Ostudzon¹ babê nak³uæ w wielu miejscach i ³y¿k¹ nas¹czyæ ponczem.
Ugotowaæ syrop „do nitki” z 8 dkg
cukru, 3 ³y¿ek wody i ³y¿eczki
octu, odszumowuj¹c. Po ostudzeniu
prze³o¿yæ do makutry i ucieraæ do
bia³oœci. Doprawiæ rumem i cytryn¹.
Polukrowaæ pêdzlem gotow¹ babê.
Pascha
Zemleæ kilo twarogu (t³ustego,
niekwaœnego, dobrze odciœniêtego ¿aden tam „potrójnie mielony” czy
inny z domieszk¹ margaryny); mo¿na te¿ u¿yæ mascarpone (jest od
ponad roku w wielkich domach towarowych). 5 ¿ó³tek utrzeæ z 30 dkg
cukru (najlepiej pudru), dodaæ
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1/4 l œmietanki, ogrzewaæ (mieszaj¹c - najlepiej na parze; broñ Bo¿e
nie zagotowaæ!) do zgêstnienia, zdj¹æ
z ognia, wmieszaæ kostkê mas³a
(rozmro¿onego i raczej miêkkiego),
ser, 10 dkg migda³ów (sparzonych,
obranych i posiekanych), op³ukane
wrz¹tkiem 10 dkg rodzynków,
drobno pokrajane pó³ laski wanilii, sok z cytryny, kieliszek spirytusu (lub mocnego rumu), ew. kandyzowanych wiœni. Dobrze wymieszaæ; sito wy³o¿yæ serwet¹, wy³o¿yæ
na to masê, przycisn¹æ (deseczk¹
lub talerzykiem, na to s³oik z wod¹),
wynieœæ do zimnego do odciekniêcia
serwatki minimum 3 godziny.
Wyrzuciæ z sita na okr¹g³y talerz, zdj¹æ serwetê, udekorowaæ.
Przechowywaæ w ch³odzie.

nie stwardnia³.
Æwieræ kilo orzechów ³uskanych (w³oskich, choæ raz mo¿na zrobiæ i z laskowych - dla zmiany smaku) zemleæ, dodaæ 20 dkg cukru
pudru, waniliê, pó³ szklanki
œmietany (gêstej, lecz niekwaœnej);
utrzeæ dobrze i wy³o¿yæ na wafel.
Kostkê mas³a miêkkiego utrzeæ
na pulchn¹ masê, dodaj¹c kolejno
2 ¿ó³tka, 20 dkg cukru pudru,
rozgrzan¹ tabliczkê czekolady
(najlepsza - gorzka z Wedla), zmielone 10 dkg orzechów zmielonych
(nie podmieniaæ ich na migda³y, bo
smak wyjdzie marcepanowy jak w
Niemcach), kieliszek spirytusu.
Dobrze utrzeæ i rozsmarowaæ na
masie orzechowej. Ostudziæ; daje
siê krajaæ wy³¹cznie no¿em maczanym we wrz¹tku.

Mazurek orzechowy
Zemleæ 25 dkg w³oskich orzechów ³uskanych. Utrzeæ 12 dkg
mas³a na puch, dodaæ kolejno ¿ó³tka z 3 jaj, 25 dkg cukru pudru,
orzechy, 12 dkg m¹ki.
Na blasze lub w tortownicy u³o¿yæ wafel, wy³o¿yæ masê, wyg³adziæ
no¿em. Piekarnik nagrzaæ do
250O C.
Ubiæ pianê z bia³ek, dodaæ 8 dkg
cukru pudru, waniliê, wy³o¿yæ na
masê, przybraæ po³ówkami orzechów.
Piec 30 minut - je¿eli nie œcina
bia³ek, to piekarnik jest za zimny.
Wystudziæ we formie, w³o¿yæ na 2
dni do plastykowego woreczka ¿eby skrusza³.
Mazurek orzechowo- migda³owy pieczony
¯ó³tka z 10 jajek utrzeæ z 1/4
kilo cukru pudru na pulchny
krem, dodaj¹c 1 czubat¹ ³y¿kê
kakao (przesianego i rozprowadzonego na papkê w odrobinie mleka),
æwieræ kilo orzechów w³oskich
zmielonych, laskê wanilii ut³uczon¹
na proszek.
Du¿¹ tortownicê wysmarowaæ
mas³em i wysypaæ m¹k¹ ziemniaczan¹, na³o¿yæ masê orzechow¹. Od
razu za³¹czyæ piekarnik i przyrz¹dziæ masê migda³ow¹: pozosta³e
bia³ka ubiæ, dodaj¹c stopniowo
æwieræ kilo cukru pudru, na bardzo sztywn¹ pianê. Dodaæ sok z pó³
cytryny, laskê wanilii utart¹ na
proszek, 3 ³y¿ki biszkoptów utartych i przesianych przez rzadkie
sito, æwieræ kilo zmielonych migda³ów. Dok³adnie wymieszaæ, wy³o¿yæ na masê orzechow¹ kopiato w
œrodku (upada po upieczeniu!)
Piec 50-55 minut w piekarniku
w 200-250 OC. Zostawiæ do wystygniêcia w piecu - bo „siada”.
Nazajutrz wierzch i boki mo¿na pokryæ cienk¹ warstw¹ ciep³ego
d¿emu pomarañczowego, a po zaschniêciu polaæ lukrem czekoladowym/kawowym. Powinno siê trzymaæ w woreczku plastykowym, ¿eby

Mazurek czekoladowy surowy
12 ¿ó³tek z ugotowanych jaj
przterzeæ przez sito do makutry,
dodaæ 4 tabliczki czekolady starte na tarce, 20 deko cukru pudru,
20 deko migda³ów zmielonych, 1
jajo ca³e, ucieraæ 2 godziny.
Wy³o¿yæ masê na op³atki - same zastygaj¹.
Mazurek czekoladowy pieczony
40 deko cukru pudru, 4 tabliczki czekolady gorzkiej startej
na tarce, 40 deko migda³ów krajanych w paski, 1 ³y¿kê m¹ pszennej, 2 jaja ca³e wymieszaæ dobrze
w misce, dodaæ pianê z 6 bia³ek,
wymieszaæ ostro¿nie.
Rozsmarowaæ na op³atkach na
gruboœæ palca, zlepiaæ z góry z drugim op³atkiem. Piec 15 minut.
Mazurek cygañski
¯ó³tka z 5 jaj utrzeæ na parze z
20 dkg cukru pudru na puszyst¹
masê, a¿ zgêstnieje; zdj¹æ z ognia i
ubijaæ dalej do ostudzenia.
Dodaæ 10 dkg rodzynków (nie
moczyæ ich, bo bêdzie „p³ywa³”), pokrojone 10 dkg fig, 10 dkg daktyli, 5 dkg skórki pomarañczowej,
10 dkg orzechów, 10 dkg migda³ów (te ju¿ raczej w piórkach), tabliczkê czekolady gorzkiej, startej na drobnej tarce, na koñcu no¿a
goŸdzików zmielonych i pieprzu
angielskiego, sok z cytryny, mo¿na dodaæ kandyzowany melon lub
papajê, suszone morele - co kto
ma (np. z kompotu wigilijnego) i
lubi... Wymieszaæ porz¹dnie i wy³o¿yæ na wafel rozsmarowuj¹c równo
na gruboœæ palca. Pianê z pozosta³ych bia³ek ubiæ najlepiej na parze,
dodaj¹c pó³ kilo cukru pudru wy³o¿yæ na masê bakaliow¹.
Piec bardzo ³agodnie (ma siê suszyæ, a nie schn¹æ) ponad godzinê.
Wyj¹æ, wy³o¿yæ z blachy, ostudziæ. Niektórzy jeszcze lukruj¹ (np.
pomad¹ pralinow¹).

Nr 3/115
Mazurek makaronikowy
Wzi¹æ 20 dkg wiórków kokosowych (niektórzy podmieniaj¹ ca³oœæ lub czêœciowo na zmielone orzechy lub p³atki owsiane zrumienione w piekarniku i zmia¿d¿one wa³kiem na stolnicy) oraz 2-3 bia³ka
(nie za du¿o, bo za rzadkie), 20 deko
cukru, 5 deko m¹ki, kieliszeczek
likieru amaretto, start¹ skórkê i
sok z 1 cytryny. Zagnieœæ ciasto,
„kulaæ” wa³eczki gruboœci palca, u³o¿yæ na waflu (na blasze) skoœn¹ kratkê smaruj¹c od spodu bia³kiem
(„oka” tak ze 4 x 4 cm). Wa³eczki
przycisn¹æ do wafla, mo¿na ozdobiæ
z wierzchu. Upiec w œrednio gor¹cym piekarniku (jak makaroniki),
wyj¹æ. Kratki zape³niæ lekko rozgrzanymi (jak w kuchence mikrofalowej
- to zdj¹æ wieczko) d¿emem i konfitur¹ (niekoniecznie w „szachownicê” - mo¿na wzi¹æ wiêcej d¿emów i
stworzyæ wzór: morelowy, porzeczkowy, wiœniowy, truskawkowy z
owocami...
To musi potem zmiêkn¹æ w woreczku plastykowym - jak makaroniki.
Sernik
1 kg twarogu niekwaœnego i
dobrze odciœniêtego zemleæ. Pó³
kostki mas³a utrzeæ na pulchn¹
masê, dodaæ kolejno ¿ó³tka z 12
jajek, 40 dkg cukru pudru (przesianego przez sito), ser, 5 dkg skórki pomarañczowej posiekanej
drobno, op³ukane 5 dkg rodzynków, otart¹ skórkê z cytryny
(uprzednio sparzonej wrz¹tkiem),
cukier waniliowy, szczyptê soli, 2
³y¿ki kaszy manny, 4 dkg migda³ów (sparzonych, obranych i posiekanych w paski), starannie utrzeæ
(mo¿e byæ w robocie kuchennym).
Do bia³ek dodaæ szczyptê soli i
ubiæ sztywn¹ pianê, wy³o¿yæ na
masê, lekko wymieszaæ. Nagrzaæ
dobrze piekarnik, tortownicê wysmarowaæ mas³em, wysypaæ tart¹
bu³k¹, wlaæ masê, posmarowaæ z
wierzchu bia³kiem. Piec 50-60 minut; gdy za bardzo rumieni siê po
wierzchu - przykryæ pergaminem.
Wy³¹czyæ piekarnik, lekko uchyliæ
i wystudziæ nie wyci¹gaj¹c – opada ! Nastêpnego dnia przybraæ (do
wyboru) górê i boki:
lukrem na zimno
ucieraæ w kamiennej makutrze
20 dkg cukru pudru z 2 bia³kami a¿ powstanie gêsta masa. Wcisn¹æ sok z 1/2 cytryny i porz¹dnie
rozetrzeæ.
polew¹ czekoladow¹
Ugotowaæ syrop „do nitki” z 15
dkg cukru, 1/4 szklanki wody i
³y¿ki octu, odszumowuj¹c. Po ostudzeniu prze³o¿yæ do makutry i ucieraæ do bia³oœci. Dodaæ stopione pó³
tabliczki czekolady i rozetrzeæ porz¹dnie.
Renata Jurasiñska
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toœ sformu³owa³ kiedyœ bardzo m¹dr¹ sentencjê: „Nawet najm¹drzejszy mê¿czyzna nie jest w stanie zrozumieæ prostej kobiety”. S³owa te chyba najlepiej obrazuj¹ przepaœæ jaka istnieje
pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹. Mi³oœæ czy te¿ przyjaŸñ to swego rodzaju mosty, które budujemy ca³e ¿ycie,
aby poznaæ tê drug¹ osobê.
Pozwolê sobie najpierw opisaæ
kobietê jako organizm z gatunku:
cz³owiek o p³ci ¿eñskiej. Jak ka¿dy
wie (i na to nie bêdê zwracaæ szczególnej uwagi) budowa anatomiczna
kobiet ró¿ni siê od tej¿e budowy u
mê¿czyzn. Wynika to oczywiœcie z
przeznaczenia i funkcji poszczególnych narz¹dów, jak te¿ kobiety jako
ca³ego cia³a.
„La donna e mobile”* - jak mawiaj¹ W³osi. Cykl menstruacyjny
powoduje u „donny” wahanie nastrojów, wybuchy p³aczu i œmiechu oraz
wra¿liwoœæ niektórych narz¹dów w
poszczególnych fazach tego¿ cyklu.
Maj¹ na to wp³yw tak¿e: zró¿nicowany poziom hormonów i czynniki
zewnêtrzne tj. pogoda, przyjació³ki,
itd. Jednak¿e kobieta to nie tylko
piersi, macica i zbiornik estrogenów.
To tak¿e delikatna, pe³na wdziêku
istota. Istota nadaj¹ca blask, kolor i
sens ¿yciu mê¿czyzny. Wiedz¹ o tym
poeci, rzemieœlnicy, tynkarze i leœnicy. Sw¹ wiedzê w tej¿e dziedzinie
okazuj¹ niezbyt czêsto i, mo¿na
rzec, doœæ prymitywnie.
Wielcy twórcy ju¿ w staro¿ytnoœci dostrzegali ogromn¹ si³ê duchow¹
kobiet - jak choæby Sofokles w „Antygonie”. Jego bohaterka to odwa¿na, pe³na mi³oœci i sprawiedliwoœci
m³oda kobieta, która nawet za cenê
w³asnego ¿ycia spe³nia obowi¹zki
wobec brata.
Jeœli chodzi o œredniowiecze to,
delikatnie mówi¹c, nie obfituje ono
w pora¿aj¹ce umys³ i cia³o dzie³a literackie dotycz¹ce kobiet. XIX-wieczny filolog Joseph Bedier dokona³
kompilacji ró¿nych wersji pewnej
francuskiej legendy. Tak powsta³y
„Dzieje Tristana i Izoldy”. Piêkna
opowieœæ o mi³oœci, powinnoœci i
szczêœciu.
A archetyp Izoldy - piêknej bia³og³owy przewija³ siê przez literaturê
wiele razy.
Jan Kochanowski równie¿ nie po-
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zostaje z ty³u. Przecie¿ dziewiêtnaœcie piêknych utworów jego autorstwa, zwanych trenami, poœwiêcone
s¹ komu? Kobiecie! Jego malutkiej
córce - Orszulce.
Zaœ barokowy poeta Daniel Naborowski w wierszu „ Do Anny” wy-

liczaj¹c ¿e wszystko przemija „Z czasem” koñczy
siê utwór s³owami „Szczyra mi³oœæ ku tobie Anno
me kochanie,/ Wszystkim
czasom na despekt nigdy
nie ustanie”.
Gdybym mia³a wyliczaæ
wszystkich artystów, którzy próbowali przez wieki
zamkn¹æ urodê, wdziêk i
gracjê kobiecoœci w ramach p³ótna czy te¿ w s³owach wierszy, sonetów i
pieœni nie zdo³a³abym zrobiæ tego a¿ do Wielkanocy.
A nie to jest mym celem. W XXI wieku spotykamy siê jadnak z wieloma skrajnymi postawami
wobec roli kobiety w œwiecie. Nie zgadzam siê ani z
feministkami,
które
skrzywdzone przez los lub
jednego z mê¿czyzn zaczê³y ich nienawidziæ i bezsensownie wmawiaæ sobie, i¿
poradz¹ sobie same. B³êdne jest te¿ przekonanie, ¿e
kobieta to s³u¿¹ca „samca”,
a apogeum szczêœcia powinna osi¹gaæ, gdy m¹¿ zje
wszystko z talerza, pójdzie
ogl¹daæ telewizjê, a ona zostanie w kuchni ze stert¹
brudnych naczyñ. NIE!
Kobieta to pojêcie, dla
mnie, metafizyczne. Jest
to osoba, silnie-delikatna,

surowo-czu³a, stabilno-spontaniczna.
Dlaczego? Gdy¿ nie da siê jej zdefiniowaæ, wyt³umaczyæ ani opisaæ.
Kobieta po prostu jest.
Joanna G³adysz
*”La donna e mobile” - (z w³.) Kobieta
zmienn¹ jest.

KOBIETA
Delikatna niczym p³atek ró¿y,
piêkna niczym zorza polarna,
wydawa³o siê, i¿ promyk
s³oñca ca³uje jej twarz
kobieta...
doskona³a macica z umiêœnionymi
œciankami, zbiór estrogenów i progesteronów
dwie piersi s³u¿¹ce do karmienia potomstwa,
kobieta...
natchnienie poetów,
zguba Tristana,
muza Petrarcki,
kobieta...
matka, sprz¹taczka, kucharka,
praczka, niañka, ¿ona,
przyjació³ka, pocieszycielka
kobieta...
kobieta tylko i a¿
ogromna si³a w kruchym ciele,
malarka nadaj¹ca temu œwiatu
barwê mi³oœci,
szczêœcie...
KOBIETA.
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SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYJÊÆ
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:
– finaliœci konkursu wojewódzkiego – 8 pkt (pod uwagê brane s¹
nastêpuj¹ce konkursy przedmiotowe: polonistyczny, historyczny,
chemiczny, biologiczny, geograficzny, matematyczny, informatyczny, fizyczny, jêzyka angielskiego, jêzyka niemieckiego oraz
konkurs tematyczny „Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego”)
– 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
– na szczeblu wojewódzkim – 2
– na szczeblu ponadwojewódzkim – 4
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 )
OBOWI¥ZUJ¥CE DOKUMENTY
1. Podanie o przyjêcie do wybranej klasy na druku pobranym w
sekretariacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie lub ze strony internetowej - od 11 kwietnia do 31 maja 2005r.
2. Œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum
– kopia – od 24-28 czerwca do godz. 15.00
– orygina³ od 29 czerwca do 1 lipca 2005r.

3. Zaœwiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
– kopia – od 24-28 czerwca do godz. 15. 00
– orygina³ – od 29 czerwca do 1 lipca 2005r.
4. Inne dokumenty (np. zaœwiadczenia, dyplomy) - od 24 – 28
czerwca 2005r do godz. 15. 00
5. Dwa zdjêcia czytelnie podpisane na odwrocie - od 24 do 28
czerwca 2005r.
6. Wyci¹g z aktu urodzenia kandydata lub uwiarygodniona kopiaod 29 czerwca do 1 lipca 2005r.
7. Karta zdrowia z bilansem i karta szczepieñ - od 29 czerwca do
1 lipca 2005r.
U W A G A ! uczniowie mog¹ sk³adaæ orygina³y wszystkich
dokumentów od dnia 24 czerwca.
OBOWI¥ZUJ¥CE TERMINY
1. Sk³adanie podañ przez uczniów - od 11 kwietnia do 31 maja 2005r.
2. Sk³adanie pozosta³ych dokumentów – od 24 czerwca do 1 lipca
2005r.
3. Og³oszenie listy kandydatów do szko³y na podstawie wyników
rekrutacji – 29 czerwca 2005r. godz. 13.00
4. Pisemne potwierdzenie przez ucznia woli podjêcia nauki w wybranej klasie od 29 czerwca do 1 lipca 2005r. godz. 14.30
5. Rozpatrywanie pisemnych odwo³añ od wyników rekrutacji - do
30 czerwca 2005r. do godz. 15.00
6. Og³oszenie listy uczniów przyjêtych do szko³y - 1 lipca 2005r.
godz. 15.00
7. Przyjmowanie orygina³ów dokumentów uczniów do klas, w których s¹ jeszcze wolne miejsca
do 4 lipca 2005r. do godz. 15. 00
8. Og³oszenie wyników rekrutacji uzupe³niaj¹cej - 8 lipca 2005r. do
godz. 13.00
U W A G A !!!
Szko³a zastrzega sobie prawo do:
1. Przyjmowania uczniów do klasy pierwszej do wyczerpania
limitu miejsc w poszczególnych klasach.
Wzór podania dostêpny jest na stronie internetowej szko³y.
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

D Z I E Ñ O T W A R T Y - 8 kwietnia (pi¹tek) 2005r.
Zapraszamy do szko³y uczniów klas trzecich gimnazjum pod opiek¹ nauczycieli w
dniu 8 kwietnia od godziny 9. 00 do 14.00
Przekazane zostan¹ informacje o
szkole, planie nauczania i przedmiotach z rozszerzonym programem nauczania. Uczniowie otrzymaj¹ foldery szko³y, wzory podañ, bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia szko³y, spotkania ze
starszymi kolegami, nauczycielami i dyrektorem szko³y. Zapraszamy równie¿
na wystêpy artystyczne w auli szko³y.
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Szko³a przygotowuje uczniów do Nowej Matury oraz do
kontynuowania nauki w wy¿szych uczelniach, szko³ach pomaturalnych i policealnych wszystkich typów. W roku szkolnym 2005/2006 kandydaci bêd¹ przyjmowani do nastêpuj¹cych klas pierwszych:
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W roku szkolnym 2005/2006
gimnazjaliœci bêd¹ mogli kszta³ciæ siê w nastêpuj¹cych szko³ach:
1. 4-letnim TECHNIKUM w zawodzie: technik mechanik i technik handlowiec
2. 3-letnim LICEUM PROFILOWANYM: zarz¹dzanie informacj¹, kreowanie ubiorów i
ekonomiczno- administracyjny
3. 3-letniej ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w zawodzie: operator obrabiarek skrawaj¹cych i
mechanik pojazdów samochodowych
Do szkó³ œrednich, a wiêc do technikum i liceum
profilowanego, trzeba spe³niæ warunek- minimum 65
punktów (przyjêcia do wyczerpania limitu miejsc),
a do zasadniczej szko³y zawodowej- 30 punktów.
Ukoñczenie Technikum uprawnia do wykonywania okreœlonego zawodu albo do kontynuowania dalszej nauki w szko³ach wy¿szych dowolnego typu.
Po ukoñczeniu Liceum Profilowanego mo¿na
poszerzyæ kwalifikacje zawodowe w szkole policealnej lub kontynuowaæ naukê w szko³ach wy¿szych.
Zasadnicza Szko³a Zawodowa daje przygotowanie zawodowe z tytu³em robotnika wykwalifikowanego w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych lub operator obrabiarek skrawaj¹cych. Po
ukoñczeniu takiej szko³y mo¿na podj¹æ pracê albo
kontynuowaæ naukê w Technikum lub Liceum Uzupe³niaj¹cym. Edukacja wtedy koñczy siê matur¹,
która uprawnia do dalszego kszta³cenia na studiach
wy¿szych.
Pomimo du¿ego bezrobocia, absolwenci-fachowcy po zasadniczej szkole zawodowej, w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i
operator obrabiarek skrawaj¹cych mog¹ ³atwo znaleŸæ pracê pod warunkiem, ¿e wyka¿¹ siê wiedz¹ i
umiejêtnoœciami zawodowymi. Ci którzy nie „przegapi¹” szkolnej edukacji, zostan¹ wyposa¿eni w odpowiedni¹ wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci zawodowe. Bêd¹ mogli pos³ugiwaæ siê co najmniej dwoma jêzykami obcymi (angielskim i niemieckim) oraz
poznaj¹ zasady pracy w kraju i poza granicami (w
Niemczech a mo¿e i w innych pañstwach) podczas
praktyk zawodowych.

Ogromny postêp techniczny i coraz wy¿sze
wymagania klientów sprawiaj¹, ¿e w administracji,
handlu, biurach i prywatnych firmach nie wystarczy
ju¿ œwiadectwo maturalne, ale nale¿y mieæ konkretne umiejêtnoœci. Pos³ugiwanie siê komputerem, urz¹dzeniami biurowymi czy te¿ wykorzystywanie w codziennej pracy okreœlonych programów nale¿eæ bêdzie do podstawowych umiejêtnoœci pracownika.
Pracodawcy szybciej zatrudni¹ osoby, które posiadaj¹ umiejêtnoœci wyszukiwania informacji, interpretowania przepisów, przygotowywania analiz ekonomicznych, obróbki tekstów,kreowania ubiorów,
planowania dekoracji czy tworzenia materia³ów z
grafik¹. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie (technikum i liceum profilowane) daje szanse zdobycia
takich kwalifikacji oraz stwarza warunki do rozwijania zdolnoœci i zainteresowañ.
Wszystko to mo¿esz zdobyæ w naszej szkole gdy
wybierzesz jej konkretny rodzaj, profil lub zawód.
JEŒLI SKOÑCZY£EŒ SZKO£Ê ŒREDNI¥, NIE UCZYSZ
SIÊ DALEJ I NIE PRACUJESZ!!!
Mamy dla Ciebie propozycjê nauki w 2-letniej
SZKOLE POLICEALNEJ (technik informatyk lub technik prac biurowych)
1. Przyjêcia po rozmowach kwalifikacyjnych
uwzglêdniaj¹cych oceny na œwiadectwie ukoñczenia szko³y (j.polski, matematyka, j.obcy i informatyka).
2. Nauka jest bezp³atna.
3. Mo¿esz zdobyæ zawód jeœli jesteœ po Liceum Ogólnokszta³c¹cym lub Liceum Profilowanym a tak¿e
mo¿esz uzyskaæ drug¹ specjalnoœæ, jeœli jesteœ po
Technikum.
4. Nie dosta³eœ siê na studia to wybierz inne rozwi¹zanie – Szko³ê Policealn¹.
5. Rekrutacja do 24 sierpnia 2005 roku.
6. Zapisz adres gdzie z³o¿yæ podanie:
Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Stanis³aw Tymowicz

Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.Kard.Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, ul.Polna 3, tel. 16 6521045
zsz1dynow@poczta.onet.pl; dynowzsz@poczta.onet.pl; www.zsz1dynow.republika.pl

34

DYNOWINKA

Nr 3/115

Nr 3/115

DYNOWINKA

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru
Tajemnicze dodawanie: S¹ dwa mo¿liwe rozwi¹zania
1144 + 1144 + 4411 + 4411 = 11110
2288 + 2288 + 8822 + 8822 = 22220.
Owoce: Panów by³o piêciu, ³¹cznie wziêli 20 gruszek, Adam
wzi¹³ 7 jab³ek.
Liczbowy labirynt: Szukana trasa zaznaczona jest na rysunku.

Walentynkowy anagram: A1 – kuli, liku; A2 – tylu, luty.
Walentynkowe pary: Poziomo: 2) Callas, 7) Heloiza, 9)
Medea, 10) Emma, 14) Mira, 15) Eurydyka, 16) Ludmi³a,
18) Kasia, 22) Bianka, 23) Hera, 24) Marusia, 26) Lotte,
27) Stefcia, 30) Fiona, 32) Zosia, 33) Jagna, 34) Barbie, 35)
Marysieñka, 36) Galatea
Pionowo: 1) Julia, 3) Steffi, 4) Dora, 5) Messalina, 6) Sand,
8) Eliza, 11) Maryna, 12) Helana, 13) Laura, 17) Dalila, 19)
Izabela, 20) Beatrice, 21) Dulcynea, 25) Kolombina, 28) Ofelia, 29) Barbara, 31) Oleñka
Dodatkowe rozwi¹zanie: Marion, Robin Hood

NOWE ZADANIA
Do wiosenno-œwi¹tecznego numeru przygotowaliœmy dla
Pañstwa wiele niespodzianek...
Pewnie nie wszyscy pamiêtaj¹, ze dok³adnie rok temu,
równie¿ w marcowym numerze „Dynowinki”, ukaza³y siê po
raz pierwszy zadania autorstwa p. Bogdana Witka z Koszalina. Wspó³praca uk³ada siê znakomicie ;-) i mamy nadziejê, ¿e rozwi¹zywanie Jego krzy¿ówek, anagramów, szarad itp. dostarcza Pañstwu du¿o przyjemnoœci. Z tej okazji
- specjalny „Logogryf rocznicowy”, a tak¿e „Jolka – szyfr”,
z piêknym aforyzmem.
Prezentem dla wszystkich Czytelniczek „Dynowinki” na
Dzieñ Kobiet niech bêdzie krzy¿ówka „Polki od A do Z”.
Bohaterem „Krzy¿ówki z iksem” jest z kolei osoba doskonale znana wszystkim Dynowianom, bardzo zas³u¿ona
dla naszego miasta.
Wszystkim niecierpliwie wyczekuj¹cym koñca zimy polecamy „Szaradê anagramow¹”.
Oprócz tego – tradycyjnie - kilka zagadek logicznych.
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Synonimy
Od lat z gór¹ piêtnastu jest ju¿ w Polsce doœæ ³adnie,
Nie ma ¿adnych z³odziei i nikt nam nic nie kradnie...
A teraz do Was mrugam i robiê g³upie miny...
Nie ma w Polsce z³odziejstwa... zosta³y SYNONIMY
Od których a¿ siê roi w codziennych informacjach,
Gdzie zamiast o kradzie¿ach
– pisz¹ o MALWERSACJACH...
Obywatel nie z³odziej, ale te¿ i nie œwiêty,
On nikomu nie ukrad³, lecz POPE£NI£ PRZEKRÊTY...
Czasem kogoœ na niby zamknêli ju¿ do kicia,
Gdy siê spytasz „co ukrad³?” Nic, on ZA NADU¯YCIA...
Jeœli masz wokó³ siebie ró¿nych bogaczy nowych,
To pochodz¹ przewa¿nie
Z PRZEKSZTA£CEÑ W£ASNOŒCIOWYCH...
Wiêc nie próbuj oskar¿aæ, bo nie bêdziesz mia³ racji,
Oni wszystko nabyli w drodze PRYWATYZACJI...
Niepotrzebnie o wszystkich robi siê wokó³ wrzawa,
¯e s¹ milionerami - lecz w majestacie prawa.
Nad tymi „ZARADNYMI” nie chcê siê pastwiæ wiêcej...
Oni po prostu sprawy WZIÊLI WE W£ASNE RÊCE...
Gdzie indziej za prawa z³amanie siê do wiêzienia zabiera.
A u nas KOMISJA ŒLEDCZA, a u nas KOLEJNA AFERA...
Dla nas nieudaczników prosty mora³ wynika:
Usun¹æ jak najprêdzej z³odziei ze... s³ownika!!!
Lecz lud prosty jak zwykle – mówi¹c tak miêdzy nami –
Bêdzie zwa³ ich jak dot¹d... po prostu Z£ODZIEJAMI...
Fryderyk Radoñ

Zapraszamy do gimnastyki umys³u, ¿ycz¹c Pañstwu Weso³ych i Spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, smacznego
jajka, mokrego Dyngusa oraz mi³ego odpoczynku przy rozwi¹zywaniu naszych zadañ! Powodzenia!!!!
ZAGADKI LOGICZNE
Wêdkarze
Czterej (znani ju¿ Pañstwu z poprzednich numerów) przyjaciele, zapaleni wêdkarze, udali siê na ryby. Postanowili wspó³zawodniczyæ ze sob¹ i opracowali nastêpuj¹c¹ skalê porównawcz¹: kto z³apie suma – otrzyma 5 punktów, kto z³apie
szczupaka – 4 punkty, kto z³apie p³otkê - 2 punkty, kto z³apie uklejê – 1 punkt.
Wszyscy wêdkarze zdobyli ³¹cznie 18 punktów. Najmniej punktów zdoby³ Bogdan, choæ z³owi³ najwiêcej ryb. Ka¿dy z wêdkarzy uzyska³ inn¹ liczbê punktów ni¿ pozostali. Bogdan i Cezary zdobyli ³¹cznie tyle punktów, ile Adam i Damian razem.
Z³apano trzy ukleje. Damian z³owi³ wiêcej ryb, ni¿ Adam.
Ile i jakich ryb z³owili poszczególni panowie?
(ci¹g dalszy na str. 36)
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(ci¹g dalszy ze str. 35)
Rodzeñstwo
Syn mojej przyjació³ki powiada:
- Trzy lata temu by³em siedem razy starszy od mojej siostry, dwa lata temu by³em od niej starszy czterokrotnie.
Po ile lat maj¹ dziœ syn i córka mojej przyjació³ki?
Ciêcia
Figurê pokazan¹ na rysunku nale¿y dwoma prostymi ciêciami rozci¹æ na trzy czêœci w taki sposób, by mo¿na by³o z
tych czêœci z³o¿yæ kwadrat.

Najprostsze mno¿enie
Dla wszystkich jest oczywiste, ¿e
DWA • DWA = CZTERY
Jeœli litery zast¹pimy cyframi (tê sam¹ literê zawsze t¹
sam¹ cyfr¹), oka¿e siê, ¿e istniej¹ trzy ró¿ne „rozwi¹zania”
tego najprostszego z mno¿eñ.
Jakie to rozwi¹zania?
Renata Jurasiñska

Litery z zaznaczonych pól odczytane rzêdami utworz¹ aktualne rozwi¹zanie.

Znacznie wyrazów:
Poziomo:
1) Irena, œpiewa³a „Kawiarenki” i „Wymyœli³am Ciê”
3) pieni¹dze przes³ane poczt¹
4) wyg³aszane podczas mszy
5) ró¿owy ptak wodny, czerwonak
Pionowo:
2) brat Abla
Bogdan Witek
Litery z pól ponumerowanych, odczytane w kolejnoœci od
1 do 52 utworz¹ rozwi¹zanie -aforyzm autora, którego imiê
i nazwisko umieszczono ju¿ w diagramie.
Znaczenia wyrazów (kolejnoœæ przypadkowa):
- badacz, naukowiec
- ciastko z parzonego ciasta z bit¹ œmietan¹
- czêœæ osobowoœci góruj¹ca nad idem
- goniec, emisariusz
- jeszcze nie harcerz
- kwaœna przyprawa
- linia telekomunikacyjna
- przysmak sprzedawany w tabliczkach
- rycerz z czasów Mieszka I
- sklep z koszykami na zakupy
- strata poniesiona wskutek zaniedbania
- tchnienie wiatru
- tradycyjna polska potrawa z kapusty
- truj¹cy opar nad zat³oczonymi szosami
- udaje innego ni¿ jest w rzeczywistoœci
- zjazd biskupów w Watykanie
- znak rodowy szlachcica
Bogdan Witek
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Polki od A od Z
Ka¿dy odgadywany wyraz rozpoczyna siê inn¹ liter¹ alfabetu, podan¹ przed objaœnieniem. W nawiasach podano
liczbê liter w odgadywanych s³owach. Miejsce wpisywania
nale¿y ustaliæ samodzielnie. Litery z zaznaczonych pól odczytane rzêdami utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie.
A) Majewska lub Resich – Modliñska (6),
B) Olga, malarka, przedstawicielka polskiego impresjonizmu (9),
C) Joanna, polska Agata Christie (11),
D) Czarna madonna polskiej piosenki (9),
E) Plater lub Krakowska
(6),
F) Jolanta, dziennikarka
i prezenterka TVP2 (9),
G) Hanna, razem z mê¿em prowadzi program
„Z kamer¹ wœród zwierz¹t” (9),
H) Ewelina, muza Balzaka (6),
I) Schymalla, prezenterka
telewizyjnej jedynki
(5),
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J) Krystyna, aktorka z „Przes³uchania” i „Cz³owieka z ¿elaza” (5),
K) Maria – pisarka, Gabriela – popularna aktorka (8),
L) Anita, która œpiewa „Wszystko siê mo¿e zdarzyæ, gdy
g³owa pe³na marzeñ…” (8),
£) Jadwiga, autorka „Panienki z okienka”, ukrywaj¹ca siê
pod pseudonimem Deotyma (11),
M) Helena, s³ynna aktorka z prze³omu XIX i XI wieku (12),
N) Zofia, autorka „Granicy” i „Medalionów” (9),
O) autorka „Listów œpiewaj¹cych” (7),
P) Halina, 1935-67, jedna z najbardziej cenionych polskich
poetek naszych czasów „Opowieœæ dla przyjaciela” (12),
R) Barbara, druga ¿ona Zygmunta Augusta (13),
S) Maria, uczona noblistka (10),
Œ) Aleksandra, filmowa królowa Bona, (6),
T) Dorota lub Ma³gorzata, wielokrotne mistrzynie Polski w
narciarstwie alpejskim (6),
U) wylansowa³a przebój „Bia³y miœ” (7),
W) Maryla, m³odzieñcza mi³oœæ Mickiewicza (14),
W) pachn¹ca mi³oœæ Napoleona (8),
Z) Magdalena, niezapomniany hajduczek z filmowego „Pana
Wo³odyjowskiego” (8),
¯) Joanna, aktorka z „Klanu” i „Zespo³u adwokackiego” (9),

Bogdan Witek
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki w zaznaczonych rzêdach nale¿y odczytaæ rozwi¹zanie – osobê znan¹ ka¿demu Dynowianinowi.

Redaktorzy k¹cika „Rozrywka i humor”
sk³adaj¹ „bohaterowi” krzy¿ówki
serdeczne ¿yczenia z okazji Jubileuszu.
Poziomo: 5) miejsce pracy urzêdnika, 8) Alec, Stephen,
William lub Daniel – klan amerykañskich braci aktorów,
13) zuch w nazwie polskiego motocykla, 17) w¹¿ na szyj
elegantki, 21) strumieñ, 22) francuski pionier lotnictwa, który
jako pierwszy na œwiecie oderwa³ siê od powierzchni ziemi
przelatuj¹c 50 metrów, 23) wczesna pora dnia, 24) jad kie³basiany u¿ywany do wyg³adzania zmarszczek, 25) unieruchomienie, 28) osoba, z któr¹ jest luŸny kontakt, 31) Nick,
aktor amerykañski („Pogoda dla bogaczy”, „Ksi¹¿ê przyp³ywów”), 32) uchwyt przy fili¿ance, 35) uprzywilejowana grupa osób, 37) pieczywo jak ksiê¿yc, 38) rwetes, zamieszanie,
40) ³owny ptak z rodziny kuraków, bia³y zim¹, a szary latem, 41) gruba ga³¹Ÿ, 42) Ludwik Jerzy, autor satyrycznych
wierszy z „Przekroju”, 43) przyboczny oddzia³ monarchy, 44)
tytu³owy obywatel z filmu Orsona Wellsa.
Pionowo: 1) ptak ³asy zim¹ na s³oninkê, 2) grecki myœliwy
przeniesiony miêdzy gwiazdy, charakterystyczny gwiazdozbiór na polskim niebie, 3) w matematyce elementy tworz¹ce ca³oœæ, nale¿¹ce do wiêkszego zestawu, 4) ubiór mnicha,
6) do ca³owania, 7) b³êkitny chwast zbo¿owy, 9) znak firmowy, 10) zdrobnienie imienia piosenkarki Rinn, 11) adnotaWydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
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cja w dokumencie, 12) s³ownictwo naszpikowane neologizmami, 13) oczko w g³owie rodziców, 14) francuski malarz i
rysownik dzia³aj¹cy w Polsce w okresie oœwiecenia („Konstytucja 3 maja”), 15) broñ wodna na wyposa¿eniu policji,
16) pszenica lub ¿yto, 18) bity przez sportowców, 19) trud,
wysi³ek poniesiony dla innej osoby, 20) specjalista od badania krwi, 25) bar na angielsk¹ mod³ê, 26) p³ynie w korycie,
27) obszar wodny, 28) pod kranem w kuchni, 29) palma krzaczasta (anagram s³owa PANI), 30) angielski odpowiednik
metr, 33) ptak ³asy na b³yskotki, 34) szwedzki grosz, 36)
jarmark, rynek, 39) imiê ¿eñskie w s³owie ALIGATOR.
Bogdan Witek

Z liter wyró¿nionych w rymowance nale¿y u³o¿yæ dwuwyrazowe rozwi¹zanie o podanych literach pocz¹tkowych.
Marzec
KONIA Z rzêdem dam
temu, kto powie,
Co siê sta³o SYNOWI,
¿e zielono ma w g³owie.
O – 6, W – 6
Bogdan Witek
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