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�wiat zmaglowany

polityka pud³o
dom ju¿ nie tamten
inna brama

nie wierz¹cy na roratach w ko�ciele

tylko mi³o�æ
wariatka ta sama

Przepraszam za ten trochê pesymistyczny a jednocze-
�nie piêkny i prawdziwy �wstêpniak�, s³owami wiersza �Mi-
³o�æ� ks. Jana Twardowskiego.

Odszed³ jeden z najwiêkszych wspó³czesnych poetów �
ks. Jan Twardowski.
Politycy ju¿ w pierwszych dniach 2006 roku zd¹¿yli nas

bardzo, ale to bardzo zmêczyæ i zniechêciæ do siebie.
Mija prawdziwie �zimowy� styczeñ, za nami kilka ro-

dzinnych dynowskich spotkañ, bo i kolejny koncert na rzecz
WO�P, Konkurs Kolêd i Pastora³ek, Dzieñ Babci i Dziadka

a przede wszystkim spotkania dynowian przy Szopce, w
której nie tylko dzieci¹tko Jezus z Rodzin¹ w bajkowej,
�wietlnej oprawie Rynku, ale tak¿e dynowski �mi�� który
ust¹pi³ miejsca �najwa¿nieszemu z go�ci� i spokojnie, tu¿
obok, zapad³ w sen zimowy.
W³a�nie ta szopka, nie pozwoli³a nam szybko wyj�æ ze

�wi¹tecznego nastroju i pewnie nabraæ dystansu do rzeczy-
wisto�ci.

Pozostania jak najd³u¿ej w tym nastroju
�mi³o�ci wariatki�
wiary
�w rado�æ ni z tego ni z owego
w anio³a co spad³ z nieba by bawiæ siê w �niegu
w serce co chce wszystkiego i jeszcze cokolwiek
w u�miech�

I oczywi�cie przyjemno�ci w czytaniu kolejnego numeru
DYNOWINKI.

Redaktorzyprowadz¹cy
Gra¿ynaMalawska

JerzyChudzikiewicz
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Rok zapowiada siê podobnie jak po-
przednie pod znakiem du¿ych inwesty-
cji i mnóstwa zadañ.
Dlatego te¿ wzajemne zrozumienie i

¿yczliwo�æ szczególnie bêdzie nam po-
trzebna. Liczymy, ¿e nasze spo³eczeñ-
stwo, jak zawsze ofiarne i aktywne rów-
nie¿w tym roku, tak zwyczajnie, �po dy-
nowsku�, zaanga¿uje siê we wspólne
przedsiêwziêcia.Abêdzie ichbardzodu¿o,
szczególnie zadañ uci¹¿liwych dla co-
dziennego ¿ycia, ale niezbêdnych do roz-
woju miasta. I tak - rozpoczêta w 2005
roku kanalizacja bêdzie zakoñczonaw I
pó³roczu 2006 roku. Obejmuje ona cen-
trum miasta a wiêc ze wzglêdów tech-
nicznych i organizacyjnych jest trudna.
Na ca³ej d³ugo�ci kanalizacji ulicy

g³ównej, po obu stronach wymienimy
chodniki i po³o¿ymy now¹ nawierzch-
niê. �rodki na ten cel posiadamy, oprócz
wp³at mieszkañców. Podobnie nale¿y
odbudowaæ pozosta³e ulice w centrum
miasta. Zabiegamy w tym temacie o
pomoc w Starostwie Powiatowym w
Rzeszowie, gdy¿ brakuje do zamkniê-
cia finansowania tego zadania oko³o
34% �rodków. Na dzieñ dzisiejszy sta-
nowisko powiatu w tej sprawie nie jest
dla nas znane. O pomoc w pozyskaniu
�rodków na odbudowê dróg powiato-
wych zwróci³am siê do naszych radnych
powiatowych.

W jesieni chcemy rozpocz¹æ kanali-
zacjê strony pó³nocnej wDynowie tj. ul.
Polnej, 1-goMaja, Grunwaldzkiej i B³o-
nie.
Wniosek nasz jest na li�cie rezer-

wowej w Urzêdzie Marsza³kowskim i
mam nadziejê, ¿e �rodki z ZPORR-u w
wysoko�ci 1.864.360,67 zasil¹ bud¿et
miasta.
Pozosta³¹ kwotê oko³o 2.200.000

zmuszeni bêdziemy pokryæ ze �rodków
w³asnych, w tym z p³atno�ci dobrowol-
nej mieszkañców.
St¹d apel do naszych mieszkañców

o wp³aty zarówno na obecnie realizo-
wan¹ kanalizacjê jak i przysz³¹. Kwoty
w porównaniu z odp³atno�ciami w in-
nych gminach nie s¹ du¿e. Rozk³adamy
jewpojedynczychprzypadkach ratalnie.
Proszê, aby mieszkañcy podpisywali
umowy i dokonywali wp³at, to zdecydo-
wanie przy�pieszymy inwestycje.
Nowa ustawa o ochronie �rodowi-

ska nak³ada na nas i mieszkañców
potrzebê udokumentowania wywozu
nieczysto�ci na oczyszczalniê �cieków
w przypadku posiadania szamb. Je¿e-
li przyjmiemy normê 3m3zu¿ycia wody
na jednego domownika w przeci¹gu
miesi¹ca, to odp³atno�æ za wywóz
szamb bêdzie du¿ym obci¹¿eniem dla
gospodarstw domowych. Nie chcê tym
obci¹¿aæ naszych mieszkañców.Wyko-

Szanowni Pañstwo
Nadszed³ rok 2006. Co on namprzyniesie. To pytanie zadaje sobie
na pewno ka¿dy, szczególnie obecnie w d³ugie zimowe i mro�ne
wieczory. Nie jeste�mywolni od nich i mywUrzêdzieMiasta.

rzystajmy zatem wszystkie stworzone
mo¿liwo�ci przy³¹czenia siê do kanali-
zacji.
Przygotowujemy dokumentacjê na

skanalizowanie pozosta³ej czê�ci mia-
sta bez ul. Bartkówki.
Wspólnie z innymi gminami w ra-

mach Zwi¹zku Gmin Pogórza Dynow-
skiego, przygotowujemywnioski do fun-
duszy unijnych, na ten etap. Mam na-
dziejê, ¿e uda siê nam pozyskaæ �rodki
dotacyjne. Wtedy problem kanalizacji
by³by w mie�cie rozwi¹zany docelowo.
Mieszkañcówul. Bartkówki zachêcamy
równie¿ do podjêcie tematu.
W tym roku wiele bêdzie siê dzia³o

na drogach. Planujemy przebudowê ul.
Krzywej, B³onie, rozpocz¹æ pracew gór-
nej czê�ci ul. Podgórskiej, po³o¿yæ dy-
wanik na ul. Sikorskiego (górna czê�æ).
W dalszym ci¹gu trwaæ bêdzie posze-
rzenie i budowa chodnika przy ul.Grun-
waldzkiej. Podjête zosta³y kroki do
budowy chodnika przy ul. Karolówka.
W tym roku planujemy zagospoda-

rowaæ zakupiony plac tzw. buraczany.
Utworzyæ o�rodek sportowo-wypoczyn-
kowo-handlowy.
S¹ to zadania najwa¿niejsze. Jest

ich du¿o, ale wzorem lat ubieg³ych na
pewno zostan¹ zrealizowane.
Tak szeroki zakres prac jest mo¿li-

wy tylko przy dobrej pracyUrzêduMia-
sta, m¹drych decyzjach Rady Miasta i
�rodkachzewnêtrznych,które sukcesyw-
nie pozyskujemy.
Nic nie mo¿e odbywaæ siê równie¿

bez udzia³u jego mieszkañców.
Zaanga¿owaniemiejscowych zak³a-

dów, podmiotów gospodarczych jest
du¿e, za co dziêkujê i liczê na dalsze
wsparcie. Ale o tym w nastêpnym nu-
merze.
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Wsesji wziêli udzia³ wszyscy radni
Rady Powiatu oraz dyrektorzy powia-
towych jednostek organizacyjnych, po-
wiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y, na-
czelnicy wydzia³ów Starostwa Powia-
towego w Rzeszowie, a ponadtoPose³
RPStanis³awO¿óg iKs. drEdward
Rusin.
Po powitaniu wszystkich obecnych

przezPrzewodnicz¹cego Rady roz-
poczê³o siê przedstawienie jase³kowe,
w którym wyst¹pi³a m³odzie¿ Zespo³u
Szkó³ Agroprzedsiêbiorczo�ci wMi³oci-
nie.
NastêpnieKs.EdwardRusin, pro-

boszcz parafii w Mi³ocinie odczyta³
uczestnikom sesji fragment Pisma �w.
i pob³ogos³awi³ op³atki, którymi zebra-
ni dzielili siê sk³adaj¹c sobie ¿yczenia
�wi¹teczne i noworoczne.
Po zakoñczeniu uroczysto�ci op³at-

kowej Rada przyst¹pi³a do realizacji
dalszej czê�ci porz¹dku obrad sesji.
Przewodnicz¹cy poprosi³ o zabranie g³o-
su Pos³a Stanis³awa O¿oga, który z
uwagi na pilny wyjazd do Warszawy
poprosi³ o udzielenie g³osu na pocz¹t-
ku sesji.
Pose³ poinformowa³, ¿e sejmowa

Komisja Finansów Publicznych, w któ-
rej pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego
na jego wniosek bêdzie g³osowaæ nad
poprawkami do bud¿etu na 2006 rok,
dotycz¹cymi inwestycji naPodkarpaciu.
Poprawki dotycz¹ zapewnienia �rodków
na rozbudowê terminalu w Jasionce,
budowê autostrady oraz drogi ekspre-
sowej
Pose³ Stanis³awO¿óg zaprzeczy³,

jakoby czê�æ instytucji na terenie Rze-
szowamia³a ulec likwidacji, b¹d� prze-
niesieniu do innych miast. W Rzeszo-
wie pozostanie tak¿e, wbrewwcze�niej-
szym obawom Delegatura Minister-
stwa Skarbu Pañstwa oraz Wojskowe
Biuro Emerytalne. Potwierdzi³ te¿, ¿e
ma zamiar utworzenia filii Biura Po-
selskiegownajbardziej odleg³ych punk-
tach Powiatu, tj. w Soko³owie i w Dy-
nowie.

Przewodnicz¹cy przypomnia³, ¿e
podczas poprzedniej sesji Rady Powia-
tu podjêto uchwa³êw sprawiewyga�niê-
cia mandatu by³ego Starosty Stanis³a-
wa O¿oga.
Wojewódzki Komisarz Wyborczy w

Rzeszowie wskaza³ jako nastêpnego w
kolejno�ci do obsadzenia wygas³ego
mandatuPanaStanis³awaGancarza.
Projekt uchwa³y w tej sprawie zosta³
pozytywnie zaopiniowany przez rad-
nych, którzy jednog³o�nie opowiedzieli
siê za jego przyjêciem. NastêpniePan
Stanis³awGancarz z³o¿y³ �lubowanie
wymagane przypisami prawa i tym
samym obj¹³ mandat radnego.
Radni w trakcie sesji wys³uchali

informacji:
Dyrektora Poradni Psycholo-

giczno �PedagogicznejNr 1wRze-
szowie
Poradnia obejmuje opiek¹ psycho-

logiczno-pedagogiczno-logopedyczn¹
wszystkie dzieci i m³odzie¿ z terenu 13
Gmin Powiatu Rzeszowskiego, O�rod-
ka Szkolno-Wychowawczego wMrowli
i Zespo³u PlacówekOpiekuñczo-Wycho-
wawczychwBudziwoju.
W roku szkolnym 2004/2005 w po-

radni przyjêto 1705 dzieci. Wykonano
994 badañ psychologicznych, 1451 ba-
dañ pedagogicznych, 241 badañ logo-
pedycznych oraz 574 badañ lekarskich.
Zespo³y orzekaj¹ce poradni orzek³y po-
trzebê kszta³cenia specjalnego w sto-
sunku do 254 dzieci. W ramach dzia-
³añ profilaktycznych przeprowadzono
badania przesiewowe, psychologiczno �
pedagogiczne w trzech przedszkolach
obejmuj¹c nimi 68 dzieci. Dwóch psy-
chologówporadniutworzy³opunktykon-
sultacyjne dla dzieci, rodziców i nauczy-
cieli w Zespole Szkó³ w Dynowie i G³o-
gowieMa³opolskim.
W zakresie pomocy psychologiczno

� pedagogicznej w przychodni przepro-
wadzana jest terapia pedagogiczne
wobec dzieci ujawniaj¹cych trudno�ci w
czytaniu, pisaniu i matematyce, tera-
pia z wykorzystaniem elementów tera-

pii systemowej rodzin, terapia indywi-
dualna wobec dzieci i m³odzie¿y z trud-
no�ciami emocjonalnymi, trudno�ciami
zwi¹zanymi z funkcjonowaniemwszko-
le, zaburzeniami w zachowaniu, tera-
pia dzieci mocz¹cych siê i terapia logo-
pedyczna.

O stanie o�wiaty w Powiecie
Rzeszowskim w roku szkolnym
2005/2006
Informacja dotyczy³a nastêpuj¹cych

zagadnieñ: oferty edukacyjnej szkó³
powiatowych, rekrutacji, zmianyw sie-
ci szkó³, kadry nauczycielskiej, do-
kszta³cania i doskonalenia nauczycie-
li, wyników nauczania i wychowania
uczniów,wyników egzaminówmatural-
nych, kszta³cenia specjalnego, finanso-
wania zadañ o�wiatowych oraz progra-
mu stypendialnego dla uczniów.
DyrektoraZarz¹duDrógPowia-

towychwRzeszowie
Wramach prowadzonych robót wy-

konano: renowacjê rowów � 22 101
mb., niwelacjê poboczy � 18 766 m2,
przebudowê i oczyszczanie przepustów
� 157 mb., remont nawierzchni dróg
¿wirem i t³uczeniem � 3270m2, remon-
ty bie¿¹ce mostów m.in. Laskówka
1433R(509), £ubno 1428R(504), Dyl¹-
gowa 1432R(507), D¹brówka Starzeñ-
ska 1431R(506), przebudowano 26
sztuk przepustów, umacniano dna ro-
wów � 230 mb., remonty nawierzchni
jezdni o powierzchni 16147m2, remon-
ty chodnikówm.in. Dynów 1430R(505),
Dynów1431R(506).
Na ci¹gach dróg powiatowych wy-

konano 23,4 km odnów dróg i chodni-
ków m.in. Bartkówka � Sielnica
1432(507) � 500 m, £ubno � Nozdrzec
1428(504) � 870 m.
W ramach Programu ZPOR w re-

alizacji pozostaj¹ przebudowy dróg
Trzciana � Nosówka � Zwiêczyca
1388R(540), Terliczka � £¹ka � Stra-
zów 1384R(571).
DyrektoraPowiatowegoO�rod-

kaDokumentacjiGeodezyjnej iKar-
tograficznejwRzeszowie
Wroku 2005 kontynuowano prowa-

dzenie ewidencji uzgodnionych doku-
mentacji projektowych w technice in-
formatycznej dla 24 obrêbów, tj. Bart-
kówka, B³a¿owa Dolna, B³êdowa Ty-
czyñska, Borówki, Budziwój, Bzianka,
Dyl¹gowa, m. Dynów, Futoma, m. G³o-
gów M³p., K¹kolówka, Lecka, £ubno,
NowaWie�, Pi¹tkowa, Przybyszówka,
m. Soko³ówM³p., Strobierna, �wilcza,
m. Tyczyn,Wyrêby,WysokaG³ogowska,
Zabratówka.

W dniu 27 grudnia 2005 r. sali widowiskowo-sportowej w Mi³ocinie odby³a siê
XXIX sesja Rady Powiatu RzeszowskiegoXXIX sesja Rady Powiatu RzeszowskiegoXXIX sesja Rady Powiatu RzeszowskiegoXXIX sesja Rady Powiatu RzeszowskiegoXXIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego II kadencji.

(ci¹g dalszy na str. 6)
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Wykonane roboty geodezyjno �
kartograficznew 2005 roku
- modernizacja ewidencji gruntów i
za³o¿enie ewidencji budynków dla
obrêbu Boguchwa³a

- wykonanie numerycznej mapy za-
sadniczej dla obrêbu Lecka

- za³o¿enie poziomej osnowy pomiaro-
wej na terenie gmin Soko³ów M³p. i
Boguchwa³a

- modernizacja ewidencji gruntów i
za³o¿enie ewidencji budynków dla
obrêbu Trzebownisko

- wykonanie numerycznej mapy ewi-
dencyjnej i zasadniczej dla obrêbu
Nowa Wie�

- wykonanie numerycznej mapy za-
sadniczej dla miasta G³ogów M³p.

- wykonanie numerycznej mapy za-
sadniczej dla miasta Soko³ów M³p.

- wykonanie dokumentacji do za³o¿e-
nia ewidencji gruntówpo scaleniuwsi
Bia³ka

- doprowadzenie do zgodno�ci granic
dzia³ek i u¿ytków czê�ci opisowej z
czê�ci¹ kartograficzn¹ dla obrêbów
Pi¹tkowa, Stobierna, Wysoka G³o-

Wdniu4 stycznia 2006rRadaPedagogicz-
na iUczniowie Szko³yPodstawowejNr 2wDy-
nowie po¿egnali Absolwentkê, a od wrze�nia
2005r nauczycielkêwOddzialePrzedszkolnym
�AgnieszkêKêdziersk¹. By³a osob¹ skromn¹ i
¿yczliw¹, oddan¹ dzieciom i swej pracy.

gowska
- dokumentacje geodezyjno-prawne do
wprowadzenia zmian w operacie
ewidencji gruntów dla obrêbów: Ka-
mieñ, Mi³ocin, Rac³awówka, Nie-
chobrz, Zabajka, Trzciana, Bratko-
wice, Matysówka, Kielnarowa, m.
Dynów, £ukawiec, S³ocina, Wólka
Nied�wiedzka, D¹browa, Wola Ra-
fa³owska, Malawa

- uzupe³nienie informatycznej bazy
danych ewidencji gruntów i budyn-
ków dla powiatu o PESEL

- dokumentacja do zmian klasyfika-
cyjnych dla obrêbów Borek Stary,
�wilcza, Borek Nowy, Straszydle.
W trakcie obrad radni podjêli

uchwa³y w sprawie:
- planupracyRadyPowiatunarok
2006,

- zatwierdzenia planówpracyKo-
misji na rok 2006,

- zmianynazwyZespo³uSzkó³Rol-
niczeCentrumKszta³ceniaUsta-
wicznego im.BohaterówWester-
plattewTrzcianie,

- zmiany uchwa³y Rady Powiatu
Nr XXII/190/05 z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie okre�lenia za-

dañ i przeznaczenia �rodkówna
realizacjê zadañ z zakresu reha-
bilitacji spo³ecznej i zawodowej
oraz zatrudnianiaosóbniepe³no-
sprawnychw 2005 r.,

- wyra¿enia zgodynazawarciepo-
rozumieniazMiastemRzeszóww
sprawie realizacji na rzecz Po-
wiatuRzeszowskiego zadañz za-
kresu pomocy spo³ecznych
�wiadczonych przez O�rodek
Adopcyjno-Opiekuñczy w Rze-
szowie,

- wykazuwydatków,któreniewy-
gasaj¹zkoñcemrokubud¿etowe-
go,

- zmian w bud¿ecie Powiatu na
rok 2005.
W koñcowej czê�ci obrad sesji Sta-

rosta z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alno-
�ci Zarz¹du Powiatu w okresie od po-
przedniej sesji oraz wykonania uchwa³
Rady Powiatu.
Ni¿ej podpisany w okoliczno�cio-

wymwyst¹pieniu dokona³ podsumowa-
nia dzia³alno�ci RadyPowiatuw2005r.

RadnyPowiatuRzeszowskiego
AleksanderStochmal

Agnieszka Kędzierska
1981-2006Nie p³aczmy nad braæmi,

których Pan zabra³ z tego �wiata,
poniewa¿ wiemy, ¿e nie zginêli,
lecz odeszli przed nami:
pozostawili nas,
jak podró¿nicy, jak nawigatorzy,
aby nas uprzedziæ.
Mamy wiêcej powodów do zazdro�ci
ani¿eli do p³aczu nad nimi;
nie ubierajmy siê zatem w ponure stroje,
gdy w tym samym czasie
nosz¹ oni w niebie l�ni¹ce szaty.

�wiêty Cyprian

Agnieszko
– pozostaniesz w naszej pamięci...

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Senior Bieñko, znany w okolicy ko-
wal, niewiele mia³ ziemi ornej, wiêc
stara³ siê synów wykierowaæ na rze-
mie�lników. Dzieci uczy³y siê dobrze, a
najlepiej W³adek. Kierowniczka szko³y
Pani Ostrêgowa w 1936 roku podpisa-
³a jego �wiadectwo ukoñczenia szko³y
z samymi bardzo dobrymi ocenami,
oprócz �piewu. Do tego talentu nie mia³,
wola³ kuæ twarde ¿elazo ni¿ �piewaæ
szkolne piosenki. Pamiêta tylko jedn¹...
o zbieraniu malin, ale ta chyba nie
nale¿a³a do szkolnego repertuaru.
Wojenna zawierucha dotar³a do

H£UDNA zagubionego w�ród lasów,
wtulonego miêdzy wzgórza nad ka-
pry�n¹ Magierówk¹. Okupanci szybko
wprowadzili swoje nowe porz¹dki. Naj-
dotkliwsze okaza³y siê kontyngenty
[zbo¿e, byd³o] egzekwowane z ca³¹ bez-
wzglêdno�ci¹ i wysy³ki m³odych ludzi
na roboty przymusowe do Rzeszy. Naj-
pierw zabrali W³adkowego brata, a la-
tem 1942 roku wezwali jego, bo w³a-
�nie skoñczy³ 18 lat.
Zbuntowa³ siê i uciek³... Ca³e lato

ukrywa³ siê po okolicznych lasach i
jako� szczê�liwie unikn¹³ aresztowa-
nia. Niejeden raz jad³ tylko le�ne jago-
dy, bo kto� z rodziny nie zd¹¿y³ mu pod-
rzuciæ jedzenia. Zacz¹³ siê listopad,
pierwsze przymrozki i pierwszy �nieg....
Schroni³ siê na jedn¹ noc pod dachem
rodzinnego domu... Niestety, kto� zoba-
czy³, doniós³... Przyszli granatowi poli-
cjanci i �odstawili� do Krosna. St¹d z
dwustu innymi przez Jas³o dowiezieni
zostali do Krakowa. Na nic zda³y siê
próby symulowania �wielkiej choroby�,
lekarze nie stwierdzili ¿adnych oznak
padaczki, wiêc z pierwszym transpor-
tem pojecha³ na roboty do Rzeszy. Dwie
doby bez jedzenia jechali min¹wszy
Ulm, Eslingen a¿ zatrzymali siê na sta-
cji przed Ebersbach. Tu wy³adowano
dwudziestu i wys³ano do pracy w fa-
bryce. Jej w³a�ciciel zatrudnia³ jeñców
rosyjskich, a teraz otrzyma³ polskich
wyrobników, pó�niej tak¿e francuskich.
Ci ostatni byli uprzywilejowani: jedli
pierwsi w sto³ówce, ziemniaki mieli
obierane, a �si³a robocza�� znad Wis³y i
Sanu - kartofle w ³upinach i garnuszek
czarnej kawy... G³odowali ci¹gle, nawet
w wigiliê 1942 dostali tylko trzy kar-
tofle w ³upinach. Wtedy nawet naj-
twardsi p³akali...

JAK SYNKOWALASTA£ SIÊKOWALEM
W£ASNEGOLOSU...

W H³udnie by³o kilka rodzin o nazwisku Bieñko.W H³udnie by³o kilka rodzin o nazwisku Bieñko.W H³udnie by³o kilka rodzin o nazwisku Bieñko.W H³udnie by³o kilka rodzin o nazwisku Bieñko.W H³udnie by³o kilka rodzin o nazwisku Bieñko. W£ADYS£AW£ADYS£AW£ADYS£AW£ADYS£AW£ADYS£AW BIEÑKOW BIEÑKOW BIEÑKOW BIEÑKOW BIEÑKO
� syn Stanis³awa � mia³ trzech braci i dwie siostr� syn Stanis³awa � mia³ trzech braci i dwie siostr� syn Stanis³awa � mia³ trzech braci i dwie siostr� syn Stanis³awa � mia³ trzech braci i dwie siostr� syn Stanis³awa � mia³ trzech braci i dwie siostr yyyyy, wiêc ród siê rozrasta³, wiêc ród siê rozrasta³, wiêc ród siê rozrasta³, wiêc ród siê rozrasta³, wiêc ród siê rozrasta³
a drzewo genealogiczne zyskiwa³o coraz to nowe linie boczne.a drzewo genealogiczne zyskiwa³o coraz to nowe linie boczne.a drzewo genealogiczne zyskiwa³o coraz to nowe linie boczne.a drzewo genealogiczne zyskiwa³o coraz to nowe linie boczne.a drzewo genealogiczne zyskiwa³o coraz to nowe linie boczne.

W³adys³aw Bieñko jako przymusowy robotnik w Rzeszy.

gdy wojna siê koñczy³a, zapêdzono ich
do pracy na wsi. W gospodarstwie
Niemki, której syn zgin¹³ w Afryce, zo-
sta³ wyzwolony przez Amerykanów. O
dziwo! W czo³gu wioz¹cym mu wolno�æ
byli: Polak i £otysz.

Co to by³a za rado�æ!... Po latach
trudno j¹ opisaæ i wyobraziæ sobie... Nie-
stety... krótkotrwa³a...

Robotników przymusowych umiesz-
czono w obozie przej�ciowym w Eslin-
gen. Znów jedli czarny chleb, ale z mar-
garyn¹, spali na betonie. W drugim
obozie amerykañskim by³y lepsze wa-
runki. W magazynie odkryli suszone
ziemniaki, które zalewali gor¹c¹ wod¹
i mieli bardzo po¿ywn¹ papkê. Po ty-
godniu, towarowym poci¹giem przeje-
chali £abê. W radzieckiej strefie oku-
pacyjnej znów dostali siê do obozu, tym
razemw lesie. Je�æ nie by³o co, ale szko-
lenia polityczne trwa³y kilka godzin
dziennie. Z serdecznym koleg¹ Zdzi-
chem zaryzykowali ucieczkê. Uda³o
siê... Trochê pieszo, trochê poci¹giem to-
warowym i dotarli do Zielonej Góry. Gdy
jechali z rosyjskim transportem ma-
szyn ciê¿kich wywo¿onych z Niemiec,
ukryli siê obok ogromnej tokarki. Prze-
pêdzeni stamt¹d gro�b¹ zastrzelenia,
przesiedli siê po tygodniu oczekiwania
do polskiego oflagowanego poci¹gu i
szczê�liwie dojechali do Rawicza. Tu do-
stali dokumenty repatriacyjne, wiêc bez
przeszkód dotarli do Sosnowca. W³a-
dek dotar³, bo kolega zosta³ na jednej
ze stacji, gdy poszed³ szukaæ jedzenia,
a poci¹g nie chcia³ na niego czekaæ.

By³o piêkne lato, gdy odnalaz³szy
siê, obaj dotarli do Przeworska. W³a-
dek gotów by³ piechot¹ i�æ do H³udna,
ale na szczê�cie ciuchcia kursowa³a.
Ju¿ w poci¹gu dowiedzia³ siê, ¿e na
stacji w Dynowie mo¿e byæ ró¿nie....
Gdy wysiad³, mia³ na plecach worek z
rzeczami osobistymi i zdobycznym
suknem, zaopiekowa³ siê nim przystoj-
niak w kapeluszu i broni¹ w rêce. W³a-
dek nie zgodzi³ siê na wspólny marsz
popod ¯urawiec... Wola³ przez pola i
dzia³y, ze star¹ kobiet¹, która od wie-
lu ju¿ dni wychodzi³a na stacjê po swe-
go syna. Szli szybko, byle prêdzej do
domu... Ostatni odcinek drogi przez
pola pokona³ biegiem... By³ wczesny ra-
nek, gdy zobaczy³ Mamê krz¹taj¹c¹ siê
ko³o kuchni.

Wróci³ po trzech latach tu³aczki....
mia³ szczê�cie. Jego starszy brat zgin¹³
gdzie� na robotach na granicy czesko -

Po przyuczeniu do zawodu (dwa dni
szkolenia po 12 godzin) pracowali na
akord produkuj¹c wytwornice acetyle-
nowe. W³adys³aw Bieñko jako syn ko-
wala dodatkowo obs³ugiwa³ tokarniê.
Fasowali po kilka marek i kartki ¿yw-
no�ciowe. za które... niestety... w dostêp-
nym dla nich sklepie mogli kupiæ jedy-
nie �piwniczne piwo��.
Tak prze¿yli do pa�dziernika 1944

roku, kiedy to wywieziono ich poci¹giem
w okolice Freiburga i zakwaterowano
w szkolnych salach. Spali na s³omie,
ale koce mieli. Pod stra¿¹ kopali rowy
przeciwczo³gowe. Nad Renem trwa³y
walki, alianci wykonywali loty zwia-
dowcze, a potem ostrzeliwali wielki

most kolejowy. Wiê�niowie przez trzy
miesi¹ce pracowali pod obstrza³em. Cie-
szyli siê, gdy pada³ deszcz, bo loty by³y
wstrzymane, ale ich podarte ³achmany
na plecach nie wysycha³y. Na pocz¹tku
dostali rozkaz wykopania dla siebie
ziemnych schronów o wymiarach: 1/0.5/
0.5m. Najczê�ciej jednak kryli siê pod
os³on¹ ³opaty lub szufli. W³adys³awa
kule szczê�liwie ominê³y....
W grudniu 1944 roku znów prze-

transportowano ich do Ebersbach, do
przymusowej pracy w firmie. Wiosn¹, (ci¹g dalszy na str. 8
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otó¿ odda³ wielkie us³ugi pierwszej w
zaborze austriackim polskiej organiza-
cji konserwatorów zabytków: Gronu
KonserwatorówGalicji Wschodniej we
Lwowie. To stowarzyszenie naukowepo-
wo³ane zosta³o � podobnie jak analo-
giczneGronoKonserwatorówGalicji Za-
chodniej w Krakowie � w 1888 roku,
na zje�dzie konserwatorów i korespon-
dentów c. i k. Komisji Centralnej Ar-
cheologicznej. Oba towarzystwamia³y
przede wszystkim na celu prowadzenie
prac inwentaryzacyjnych oraz stworze-
nie nowoczesnej teorii konserwacji za-
bytków.
Karol Notz wspó³pracowa³ z Gro-

nem Konserwatorów Galicji Wschod-
niej. Najlepsze �wiadectwo wystawia
mu opinia, wydana przez konserwato-

rów w pi�mie, podsumowuj¹cym efek-
ty akcji rozsy³aniaw�ród spo³eczeñstwa
ankiety, w której nale¿a³o wpisywaæ
�pomniki sztuki i zabytki historyczne�:
Bardzo po¿yteczn¹ i owocn¹ okaza³a siê
natomiast dzia³alno�æ p. Karola Notza,
nauczyciela w Nisku, któremu Ko³o
udzieli³o zapomogi w kwocie 100 k. na
inwentaryzacjê w czasie ferii powiatu
bohorodczañskiego i nadwórniañskiego.
Jak z kolei stwierdzi³ prof. dr hab.

Tadeusz Chrzanowski z Uniwersytetu
Jagielloñskiego i Polskiej Akademii
Nauk, opis autorstwa Notza (...) ma
ogromn¹warto�æ dokumentaln¹, opisu-
je bowiem zabytki, w szczególno�ci cer-
kwie drewniane (...) które w wiêkszo�ci
dzi� ju¿ nie istniej¹. (...)Tekst mo¿e za-
interesowaæ etnografa, historyka sztuki,
historyka regionu oraz badacza kultury
ukraiñskiej. Cytowane przez autora in-

skrypcje ukraiñskie mog¹ ponadto za-
interesowaæ jêzykoznawców i dialekto-
logów. Jest to w ogóle niewzykle cenny
dokument o tak bardzo zdewastowanej
kulturze pogranicza polsko-ukraiñskie-
go, obszaru � dodajmy � jeszcze mniej
przebadanego dotychczas ni¿ obszary
Karpat i Pogórza.
Materia³, zebrany przez Karola

Notza, przechowywany w Bibliotece
Narodowej wWarszawie, sta³ siê ogól-
nodostêpny dziêki krakowskiej Funda-
cji �w. W³odzimierza Chrzciciela Rusi
Kijowskiej, która przed dwoma laty, w
cyklu �Biblioteka Fundacji �w.W³odzi-
mierza�, wyda³a pracê Jadwigi Styrny
i Agaty Mamoñ �Zabytki ziemi luba-
czowskiej. Przemiany w latach 1904-
2004 na podstawie rêkopisu Karola
Notza�. Zdaniem autorek, z zawodu
konserwatorek zabytków: Wykonane

Je�li kto� kiedy� bêdzie opracowywa³ dzieje dy-Je�li kto� kiedy� bêdzie opracowywa³ dzieje dy-Je�li kto� kiedy� bêdzie opracowywa³ dzieje dy-Je�li kto� kiedy� bêdzie opracowywa³ dzieje dy-Je�li kto� kiedy� bêdzie opracowywa³ dzieje dy-
nowskiego szkolnictwa, nie powinien pomin¹æ wnowskiego szkolnictwa, nie powinien pomin¹æ wnowskiego szkolnictwa, nie powinien pomin¹æ wnowskiego szkolnictwa, nie powinien pomin¹æ wnowskiego szkolnictwa, nie powinien pomin¹æ w
nich postaci Karola Notza, zatrudnionego w szko-nich postaci Karola Notza, zatrudnionego w szko-nich postaci Karola Notza, zatrudnionego w szko-nich postaci Karola Notza, zatrudnionego w szko-nich postaci Karola Notza, zatrudnionego w szko-
le powszechnej od 1 wrze�nia 1915 do 21 wrze-le powszechnej od 1 wrze�nia 1915 do 21 wrze-le powszechnej od 1 wrze�nia 1915 do 21 wrze-le powszechnej od 1 wrze�nia 1915 do 21 wrze-le powszechnej od 1 wrze�nia 1915 do 21 wrze-
�nia 1919 roku. Mo¿e nawet nie z powodu jego�nia 1919 roku. Mo¿e nawet nie z powodu jego�nia 1919 roku. Mo¿e nawet nie z powodu jego�nia 1919 roku. Mo¿e nawet nie z powodu jego�nia 1919 roku. Mo¿e nawet nie z powodu jego

dokonañ zawodowych � choæ kto wie, czy praca,dokonañ zawodowych � choæ kto wie, czy praca,dokonañ zawodowych � choæ kto wie, czy praca,dokonañ zawodowych � choæ kto wie, czy praca,dokonañ zawodowych � choæ kto wie, czy praca,
jak¹ prowadzi³ w trudnych latach I wojny �wiato-jak¹ prowadzi³ w trudnych latach I wojny �wiato-jak¹ prowadzi³ w trudnych latach I wojny �wiato-jak¹ prowadzi³ w trudnych latach I wojny �wiato-jak¹ prowadzi³ w trudnych latach I wojny �wiato-
wej, nie zapisa³a siê czym� wyj¹tkowym? � ale zwej, nie zapisa³a siê czym� wyj¹tkowym? � ale zwej, nie zapisa³a siê czym� wyj¹tkowym? � ale zwej, nie zapisa³a siê czym� wyj¹tkowym? � ale zwej, nie zapisa³a siê czym� wyj¹tkowym? � ale z
pewno�ci¹ z uwagi na dorobek w jak¿e odmiennejpewno�ci¹ z uwagi na dorobek w jak¿e odmiennejpewno�ci¹ z uwagi na dorobek w jak¿e odmiennejpewno�ci¹ z uwagi na dorobek w jak¿e odmiennejpewno�ci¹ z uwagi na dorobek w jak¿e odmiennej
dziedzinie.dziedzinie.dziedzinie.dziedzinie.dziedzinie.

Karol Notz

niemieckiej.
Nied³ugo zabawi³ w domu. W po-

szukiwaniu pracy wyjecha³ a¿ do Gdañ-
ska - Wrzeszcza. Pó³roczny kurs spa-
walnictwa dawa³ mu nowe kwalifika-
cje i uprawnienia czeladnicze, dosyæ
dobre zarobki i obietnice awansu. Po-
pracowa³ trochê, ale serce nie s³uga....
Ci¹gnê³o go do H³udna, gdzie nie tylko
rodzice mieszkali, ale zosta³a piêkna
Antonina.

Wróci³, pobrali siê i znów wyjechali
w �wiat. Tym razem do Ole�nicy. W³a-
dys³aw marz¹c o poznawaniu Polski,
postanowi³ zostaæ maszynist¹ kolejo-
wym. Przez pó³tora roku praktykowa³
jako pomocnik, niestety badania lekar-
skie przekre�li³y marzenia o zdobyciu
kolejarskiego fachu.

Za to wojsko upomnia³o siê o �doj-
rza³ego� rekruta. W S³ubicach stacjo-
nowa³a jednostka pancerna i tam do-
sta³ powo³anie.

Po wojsku kilka lat pracowa³ na
�l¹sku, a gdy ojciec ciê¿ko zachorowa³,
wróci³ do rodzinnego H³udna. Przej¹³
rodzinne gospodarstwo, ale ci¹gnê³o go

Ten wy¿szy to czo³gista Bieñko

do rzemios³a. Mia³ ju¿ tytu³ mistrza
kowalskiego, kiedy w Dynowie powsta-
³a szko³a zawodowa. W 1964 roku zo-
sta³ zatrudniony jako nauczyciel kowal-
stwa. Dokszta³ca³ siê ca³y czas na ró¿-
nych kursach, a w 1972 roku ukoñczy³

Technikum Mechaniczno - Elektryczne
w Rzeszowie ze specjalno�ci¹ obróbka
skrawaniem. Lubi³ swój zawód, uczy³
szacunku dla ciê¿kiej pracy i odpowie-
dzialno�ci. W nastêpnym roku ukoñczy³
Pedagogiczn¹ Szko³ê Techniczn¹ wKra-
kowie i uzyska³ tytu³ mechanika.
Za wzorow¹ pracê pedagogiczn¹ w

1976 otrzyma³ nagrodêMinistra O�wia-
ty I stopnia i ze wzglêdu na stan zdro-
wia odszed³ na rentê.
Z ¿alem powtarza:
Nikt mnie ju¿ nie pamiêta...
Nie, Panie W³adys³awie.
Pamiêtamy dobrego Kolegê,
Nauczyciela,
pracowitego Instruktora.

SYN KOWALABY£ KOWALEMW£A-
SNEGO LOSU.

Niestety, w starszym wieku
coraz trudniej, nie tylko
kowalowi �kuæ� swój los...

Z szacunkiem dla
ZWYCZAJNEGO

� NIEZWYCZAJNEGO
KrystynaD¿u³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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przez niego inwentaryzacje zabytków za-
s³uguj¹ na uznanie za solidno�æ i szcze-
gó³owe opisy ogl¹danych obiektów (w
tym akt i ksi¹g). Zawieraj¹ cenne infor-
macje, a tak¿e w³asne, interesuj¹ce spo-
strze¿enia i oceny estetyczne inwentary-
zatora. Nie bêd¹c profesjonalist¹, w dzi-
siejszym tego s³owa znaczeniu, interesu-
j¹co, dok³adnie i trafnie scharakteryzo-
wa³ zinwentaryzowane obiekty.
Ten takkomplementowany�za¿ycia

i po �mierci � rejestrator pomników
przesz³o�ci nie by³ ani historykiem sztu-
ki, ani historykiem; przynajmniejw cza-
sie swej wspó³pracy z Gronem Konser-
watorów. Urodzony w 1869 roku we
Lwowie, w 1890 ukoñczy³ w rodzinnym
mie�cie seminarium nauczycielskie,
natomiast dwa lata pó�niej z³o¿y³ w
GimnazjumMêskimwSanoku egzamin
maturalny. Dalsze jego zawodowe losy
uk³ada³y siêw rytmkolejnych lat szkol-
nych: zgodnie z ówczesnym obyczajem,
nie³atwo by³o nauczycielowi � zw³asz-
cza m³odemu � uzyskaæ sta³e zatrud-
nienie na d³u¿szy czas. 1wrze�nia 1894
obj¹³ wiêc pierwsz¹ posadê, tzw. nade-
tatnauczycielski,wPrzemy�lanach.Tam

prawdopodobnie o¿eni³ siê z Angel¹
Smerz¹, tam przyszed³ na �wiat jego
pierwszy syn, Artur.
Kolejny rok szkolny, 1895, rozpocz¹³

NotzwNiedzieliskach: funkcjê tymcza-
sowego nauczyciela sprawowa³ do 1899.
W tym czasie uzyska³ patent kwalifi-
kacyjny do szkó³ ludowych (w 1897) i
patent kwalifikacyjny do szkó³ wydzia-
³owych I grupy (1898). Rok pó�niej zo-
sta³ zatrudniony w 5-klasowej szkole
w Bohorodczanach, gdzie spêdzi³ czte-
ry lata (i zinwentaryzowa³ zabytki po-
wiatubohorodczañskiego), po czymobj¹³
posadê w 5-klasowej szkole mieszanej
w Nisku (stamt¹d wyprawia³ siê na
penetracje powiatu cieszanowskiego �
dzisiejszy lubaczowski).
W Nisku Notz spêdzi³ tylko rok, by

na kolejne trzy zwi¹zaæ siê z pod-
lwowsk¹ Bóbrk¹ - jako nauczyciel w 6-
klasowej szkole mêskiej. W 1905 roku
uzyska³ dyplom ukoñczenia Uniwersy-
tetu Lwowskiego, na którym studiowa³
filozofiê, jêzyki i historiê. W 1907 r.
przeniós³ siê do Turki nad Stryjem (6-
klasowa szko³a mêska), a w 1910 � do
znanego ju¿ sobie Cieszanowa (5-kla-

sowa szko³a mieszana). W tym samym
roku zosta³ cz³onkiem zamiejscowym
Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzy-
stwa Pedagogicznego.
W 1915 roku trafi³ na Podkarpacie.

Przez dwa lata szkolne uczy³ w 5-kla-
sowej szkole mêskiej w Brzozowie, na-
stêpnie obj¹³ analogiczn¹ posadê w
Dynowie. W rodzinnych dokumentach
zachowa³ siê zapisek, ¿e zarabia³ wte-
dy 7.800 koron rocznie.
Po czterech latach wDynowie Notz

otrzyma³ awans: po wygraniu konkur-
su zosta³ mianowany kierownikiem
szko³y ludowej 4-klasowej w Golcowej.
Tam zaczê³o mu szwankowaæ zdrowie.
W 1922 roku prosi³ nawet w³adze brzo-
zowskiego okrêgu szkolnego o zaliczkê
na jego podratowanie, ale swoje obo-
wi¹zki wype³nia³ nale¿ycie. W kwiet-
niu 1923 roku spotka³ go ostatni awans:
otrzyma³ skierowanie na inspektora
szkolnego wKielcach.
Niestety, nowej posady nie danemu

by³o obj¹æ: w dniu przyjazdu do jede-
nastego w zawodowym ¿yciu miejsca
pracy, 24 kwietnia 1923, zmar³...

(wald)

W³adys³awKopaliñski wyja�nia w swym

�S³ownikumitów i tradycji kultury�, ¿e do
wiekuXVIII w Polsce na okre�lenie kobie-
ty u¿ywano nazwy�bia³og³owa�.Nazwanie

to wywodzi siê od bia³ego zawoju tzw. pod-
wiki, którynoszonyby³ przezmê¿atki. Rów-

nocze�nie stosowano te¿ takie nazwy jak:
�podwika�, �¿ona�(w sensie kobieta),�nie-
wiasta� czy�prz¹dka�.

Jak podaje Aleksander Brückner w
�S³owniku etymologicznym jêzyka polskie-

go� s³owo �niewiasta�, �niewiastka� lub �nie-
wiesta� wesz³o do jêzyka polskiegowwieku
XIV i oznacza³o pocz¹tkowo �¿ona� a w
wiekach XV i XVI -�synowa�.

Okazuje siê, ¿e s³owo �kobieta� rozpo-
wszechnione zosta³o dopiero w roku 1550
przezMarcina Bielskiego, który w swoich
utworachpos³uguje siênimwyra�niewzna-

Wzory, kanony, idea³y zmieniaj¹ siê tak szybko jak szybko toczy siê postêp cywilizacyjny i kulturowy.
Pojêcie dobrego smaku, gustu czy mody ulega ci¹g³ym przeobra¿eniom.Okazuje siê, ¿e nawet s³owo
�kobieta��kobieta��kobieta��kobieta��kobieta� nie zawsze by³o znane lub tak rozumiane jak dzisiaj.

czeniuobel¿ywym i krytycznym.Pochodz¹-

ca z 1586 roku satyra tego autorapt.: �Sejm
niewie�ci� zawiera tak¹ wypowied� kobiet
o swychmê¿ach:

�Chocia oni nas zow¹ bia³og³owy, prz¹dki,
ku wiêtszemu zel¿eniu kobietami zow¹�.

Wyraz ten pojawia siê w latach 1550 �
1700, niemal wy³¹cznie w literaturze sowi-
zdrzalskiej, jako s³owo obra�liwe.

Jeszczew twórczo�ciWac³awaPotockie-
go wyraz ten wystêpuje rzadko ale, jak po-

dajeAleksanderBrückner, odXVIII wieku
stopniowo ruguje on s³owo�niewiasta�.

Pe³n¹ rehabilitacjê wyraz kobieta za-

wdziêcza utworowi Ignacego Krasickiego
z 1775 roku pt.: �Myszeida� o czym �wiad-

czy nastêpuj¹cy cytat:
�Mimo tak wielkie p³ci naszej zalety,
my rz¹dzim �wiatem, a nami kobiety�.

Pozycja kobiety w dobie staropolskiej

Mo¿na by³oby zaryzykowaæ stwierdze-

nie, ¿e tak jak znaczenie s³owakobieta stop-
niowoewoluowa³o, tak i rola kobiety ulega-

³a na przestrzeni wiekówpodobnym zmia-
nom. Pierwotnie pozycja bia³og³owy by³a
bardzo niska. Traktowano j¹ jak rzecz ku-

pion¹, niewolnicê, s³ugê i nieprzyznawano
nawet prawa dodziedziczenia. Kobieta ro-

zumia³a swoj¹ rolê ipokornie j¹ znosi³a, sko-
ro za mê¿em sz³a nawet na stos. Chrze�ci-
jañstwo, przez obowi¹zek jedno¿eñstwa,

podnios³o znaczenieniewiast, które sta³y siê
jakby równouprawnione, ale wprowadzi³o

jednocze�nie bardzo intryguj¹ce przepisy
jak choæby zakaz �lubu rodziców chrzest-

(ci¹g dalszy na str. 10)
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nych, zakaz obcowaniama³¿eñskiegopod-

czas postów czy obowi¹zek wprowadzania
do ko�cio³a ¿ony �po³o¿nicyw celu oczysz-

czenia jej z grzechów.Mimo, ¿e tonakobie-
têw³a�nie spada³ g³ównyobowi¹zekprowa-
dzenia gospodarstwa i wychowania dzieci

tonigdyniemog³awyj�æ
spod opieki mê¿a czy

opiekuna. W obliczu
s¹du musia³a stawaæ za-
wsze zmê¿czyzn¹. Stop-

niowo modyfikowane
prawo przyzna³o jej w

koñcu mo¿liwo�æ dzie-
dziczenia dóbr ziem-
skich ale w ograniczo-

nymstopniu�córkimia-
³y tzw. prawoczwarcizny,

czyli do czwartej czê�ci
maj¹tku. Osobne miej-
sce w�ród p³ci piêknej

zajmowa³y pozornie
bardziej niezale¿ne

mniszki.
Wobec �rednio-

wiecznego lekcewa¿enia

czy nawet potêpienia kobiet wyj¹tek stano-
wi³ tekst Przec³awaS³oty (Z³oty) �Ochlebo-

wym stole�. Nakazywa³ on szanowaæ i us³u-
giwaæ kobietom.Znatury kobiecej na�mie-
wa³ siê tak¿e anonimowy autor kalendarza

z1529 roku, którydlakobietw³a�nie t³uma-
czy³ ten tekst z ³aciny aby�pospolity cz³owiek

polskimóg³ czytaæ, a osobnie panny, panie, gdy¿
matka Ewa to im po sobie zostawi³a, ¿eby ka¿-
da z nichwiedzieæ tajemno�ci chciwaby³a, a to,

cowie, ¿adnymobyczajemnie zatai³a�. Podob-
neg³osypojawia³y siê tak¿ewrenesansie sko-

ro znany antyfeministaWac³awBojanowski
g³osi³ � �Bia³og³owa najniedoskonalsze jest
zwierze miedzy zwierzêty, a zatem dostojno�ci

abo ma³ej, abo nijakiej przeciw dostojno�ci
mê¿czyñskiej�. Kobiety ¿y³y wiêc w cieniu

mê¿czyzn.Pewnymurozmaiceniemsta³a siê
dla nich jedyniemoda i stroje, na które za
wzorem panów zwraca³y baczn¹ uwagê

szczególniewko�ciele.
Wzór Bony a szczególnie kolejnych

królowych Francuzek wp³yn¹³ na stopnio-
we emancypowanie siê damzdomówwiel-
kopañskichanawet �redniegoziemiañstwa.

Zmienia³ siê ich gust i pojêcie estetyki. Po-
woli wyzbywa³y siê staropolskiego wstydu,

chêtnie odbywa³y zagranicznewoja¿e oraz
uczy³y siê jêzyków obcych. Zaczyna³ymieæ
ju¿ tak¿e swój udzia³ w literaturze, szcze-

gólnie przek³adowej. Zmienia³y siê tak¿e
obyczaje np. bardzo popularne sta³y siê

rozwody ko�cielne.
Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e cza-

sy saskie a szczególnie o�wieceniowewyod-

rêbni³y kobiety na tradycjonalistki z pro-
wincji i nowoczesne, �mia³e warszawianki.

Spostrze¿enie to jednak, jak ka¿de uogól-

nienie, nie jest w pe³ni prawdziwe.

Uroda kobiety w dobie staropolskiej

�redniowieczne kobiety by³y ca³kowi-

cie podporz¹dkowane i uzale¿nione od
mê¿czyzn. Jednak z czasem zaczyna³y od-

grywaæ coraz wiêksz¹
rolê w spo³eczeñstwie.
Uroda fizycznaniewiast

nie by³a tak wa¿na jak
ichpiêknowewnêtrzne.

Idealna kobieta w �re-
dniowieczu odznacza³a
siê takimi cnotami jak:

skromno�æ, pos³uszeñ-
stwo, wstydliwo�æ, po-

bo¿no�æ, znajomo�æ
etykiety dworskiej. Jed-
nak nie bez znaczenia

by³a równie¿ uroda,
wdziêk i urok osobisty.

Wystarczy tylko popa-
trzeæ na opisy �rednio-
wiecznychbohaterek li-

terackich. Idea³empiêk-
no�ci staje siê szczup³a

kobieta o piêknej, zgrabnej figurze, blond
w³osach i jasnej cerze. Nic dziwnego, ¿e w
czasach, kiedywiêkszo�æ kobiet imê¿czyzn

wiod³a ¿ycie na ³onie natury, gdy czêsto
zmienianomiejsca pobytu, gdy ¿ycie up³y-

wa³ona czêstymkontakcie z przyrod¹, cery
ogorza³e, czê�ciej spotykane, cieszy³y siê
mniejszymuznaniem.Wa¿nymelementem

urody kobiecej stawa³o siê wysokie czo³o.
Je¿eli, która� z niewiast niemog³a siê nim

szczyciæ radzi³a sobie w bardzo prosty spo-
sób � powszechnie wyskubywano w³osy
znad czo³a aby zatuszowaæ ten �manka-

ment� urody.
Renesansowy idea³ kobiety odrodzenia

zosta³ zaczerpniêty z antyku. W tym okre-
sie znowu zacz¹³ liczyæ siêwygl¹d zewnêtrz-
ny. Kobieca piêkno�æ

ujawnia³a siê w regular-
no�ci kszta³tów i w nieza-

chwianych proporcjach.
Jednymznajbardziej zna-
nychdzie³ przedstawiaj¹-

cychkobiety renesansu to
portret Mony Lizy Le-

onarda da Vinci. Ta ta-
jemniczo u�miechaj¹ca
siê mieszczka wyra¿a

swoj¹ osob¹ u�miech
�wiecznej kobieco�ci�.

Autor, pragn¹c jak najle-
piej uchwyciæ jej piêkno,
zawar³ tym samym cechy

urody ówczesnych pañ.
Florencka dama wzbu-

dza³a u wspó³czesnych
wielki zachwyt i uchodzi-

³a zaniebywa³¹piêkno�æ.Renesansowa ide-

alna kobieta posiada³a zaokr¹glone kszta³-
ty, przepiêkne, z³ociste w³osy, szczup³e po-

liczki, niewielkie usta, zgrabny nos i du¿e,
migda³owe oczy oraz delikatne brwi.

Czasy baroku stworzy³y typ kobiety bo-

gobojnej i pracowitej.W¿yciu codziennym
wymagano od niej serdeczno�ci, ciep³a i

pomocy.Wyra�nie zmieni³ siê idea³ urody
niewie�ciej. Lubowano siê w kobietach ro-
s³ych, zmocnymi ramionami i obfitymbiu-

stem.Nadmiar cia³a by³ bardzo po¿¹dany.
Kobieta powinna mieæ talie osy, szerokie

ramiona i biodra, du¿y biust, odstaj¹cy ty-
lec, anadewszystkogustownie, nawetprze-
sadnie starannieubrana.Podoba³a siê stroj-

no�æ, zami³owanie do koronek i at³asów.

Role kobiety wspó³czesnej

Wspó³czesne kobiety s¹ jak¿e odmien-

ne od ich dawniejszych poprzedniczek.
Kobieta XXI wieku to przecie¿ kobieta

sukcesu, niezale¿na, równamê¿czyznom.
Musi ³¹czyæ wype³nienie swej roli rodzin-
nej z zawodow¹. Czêsto zdarza siê, ¿e z

pozycji istoty ca³kowicie podporz¹dkowa-
nejmê¿czyznom staje siê dominuj¹c¹ i ce-

ni¹c¹ w ¿yciu przede wszystkim karierê za-
wodow¹. Niestety wtedy sprawa wychowa-
nia dzieci staje siê dla niej drugorzêdn¹.

Ta pokusa zach³y�niêcia siê ¿yciem zawo-
dowym jest jakby powetowaniem przez

kobietê jej wielowiekowej, drugorzêdnej
pozycji w spo³eczeñstwie. Uroda jest dla
niej bardzo wa¿na, dlatego ³atwo ulega

zmieniaj¹cej siê modzie, tendencjom do
eksponowania tylko iwy³¹cznie swojegocia-

³a. Stereotypemwygl¹du sta³a siê figura top
- modelek czy hollywoodzkich aktorek, o
której dzisiejsze panie ci¹glemarz¹, a nie-

raz d¹¿¹c do niej przyp³acaj¹ to w³asnym
zdrowiem.

Czy warto jednak ulegaæ stereotypom?
Czy warto mieszaæ siê z t³umem identycz-

nie wygl¹daj¹cych, ale

za to co sezon inaczej
ubranych kobiet?

Nale¿ypamiêtaæ, ¿e
kobieta,bezwzglêduna
epokê w której ¿yje, na

po³o¿enie spo³eczne,
jest swoist¹ indywidual-

no�ci¹. W ka¿dej jest
choæbyodrobinaorygi-
nalno�ci, któr¹ powin-

nawsobiepielêgnowaæ,
bo inaczej w przysz³ej

epoce kobiety zmieni¹
siêw idealne roboty lub
modne lalki Barbie i

nastan¹ bezsensowne
czasy �Sexmisji�.

Oprac. AJM

(ci¹g dalszy ze str. 9)
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�
wiat siê starzeje, pokoleniamijaj¹, a

pewne problemy ¿yciowe s¹ wci¹¿
¿ywe... Przygl¹danie siê, jak sobie lu-

dzie znimi radz¹, nieodmiennie interesuje
cz³owieka (st¹dpopularno�æ teatru, filmu,
a teraz rozlicznych seriali). Interesuje nie

tylko profesjonalistów, ale i amatorów. Po-
twierdzeniem tej tezy jest istnienieTeatrów

Amatorskichwwielupañstwach, no i oczy-
wi�cie w Polsce.

Spo³eczno�æDynowszczyznymia³aprzy-

jemno�æ zetkn¹æ siêwdniu14 stycznia2006
r. z takimw³a�nie amatorskim teatrem.Na

zaproszenie p. Krystyny D¿u³y (która pro-
wadzi Dynowski Teatr Amatorski), przyje-
cha³ do nasZespó³ Teatralny Tarnogrodz-

kiego O�rodka Kultury. Zespó³ pokaza³
sztukêHenryka Zwierzchowskiego�Ma³-

¿eñstwo Loli�.
Autor tej sztuki zaj¹³ siê problemem

zak³amania w rodzinie, zwanego tak¿e

�dulszczyzn¹�. Jest to problem ci¹gle nie-
stety aktualny... Ró¿ni autorzy próbuj¹ go

o�mieszyæ, gdy¿ wiadomo przecie¿, ¿e
�miech jest gro�n¹ broni¹ wwalce z u³om-
no�ciami natury ludzkiej!!!

Aktorzy z Zespo³u Tarnogrodzkiego,
których re¿yserka - Helena Zaj¹c - potrafi-

³a �zaraziæ� pasj¹ aktorsk¹, wcielili siê z po-
wodzeniemwbohaterówkomedii, szydz¹c
z niewierno�ci ma³¿eñskiej, uwodziciel-

skich mê¿czyzn, b³êdów kobiet, plotkar-
stwa...

Chêtnie �miejemy siê z bohaterów sztu-

ki i ichperypetii, nie zauwa¿aj¹c, ¿e �mieje-
my siê tak naprawdê � z samych siebie...

Padaj¹cezescenys³owajednejzg³ównych
bohaterek: �AlepanFio³ek zostanie...�u�wiada-
miaj¹nam,zewalkazwadamiludzkimi jestw

gruncierzeczy�walk¹zwiatrakami�,alemimo
wszystkoniemo¿na jej zaniechaæ...

Optymistyczne jest to, ¿e troska o �mo-

rale� rodziny towarzyszy od wieków poko-
leniom i chwa³aZespo³owiTarnogrodzkie-

mu za powiêkszenie �grona walcz¹cych o
dobre obyczaje�, których wspó³cze�nie
bardzo nampotrzeba...

Janina Jurasiñska

Dajê Ci wszystko Panie

Przyjdê do Ciebie Panie
Z ciê¿kim dniem na plecach.
Wype³niamme skromne zadanie:
Nie by³am zdolna trwaæ na kolanach,
Ale sz³am i pracowa³am.
Wo³a³am do Ciebie z otch³ani zmêczenia,
Które mnie ogarnia
W czasie dnia i na jego koñcu.
Tobie ofiarujê wszystkie te pokorne prace,
Któr¹muszê powtarzaæ ka¿dego dnia.
Tobie ofiarujê tak¿e to, co czyni mój bli�ni.
Tobie ofiaruje moje ¿ycie,
To, któro przemija, ¿ale, rado�ci, pociechy.
Tobie ofiaruje ci¹¿¹ce mi stopy
I zmêczone rêce.

Brakuje mi Ciebie!
Brakuje mi Ciebie jak s³oñca na niebie;
Jak ksiê¿yca co wieczór �wieci i ³zy moje wysysa:
Jak gwiazdy na niebie, a ja wci¹¿ w�ród nich szukamCiebie:
Jak wody w strumyku, co z p³aczu zasycha mi w prze³yku:
Jak dnia szczê�liwego, kiedy by³e� u bokumego.

Brakuje mi Ciebie w ka¿de �wiêto i niedziele,
Przy �wi¹tecznym stole i w kosciele.
Brakuje mi Ciebie ju¿ tyle lat, a ja za Tob¹ têskniê i usycham jak kwiat.
Nic mnie ju¿ nie cieszy, nie weseli:
Same smutki, zmartwienia - od niedzieli do niedzieli.
I ju¿ siê u mnie nic nie zmieni:
Odszed³e� bez s³owa jak mg³a, a ja bym za Tob¹ na kolanach sz³a.

Matko Boska Nieustaj¹cej Pomocy!

Nie tylko klejnoty b³yszcz¹ wTwojej szacie
I z³ota korona zdobi Twoj¹ skroñ.
Nie tylko królowie k³aniaj¹ siê przed Twoim tronem.
Tu nie zliczone rzesze umêczonych ludzi,
Chyli siê do Twoich stóp
Matko BoskaNieustaj¹cej Pomocy.

Ich mi³o�æ i ³zy, modlitwy i ból,
Wplecione w blask Twojej chwa³y,
I w cieñ smutnego oblicza.
Tu zagubionych obejmujesz wspó³czuciem i lito�ci¹ prawdziwa
Do czekaj¹cegoOjca iWieczernika.

Nieskoñczonejmi³o�ci
Idziesz z nimi do wiosek zapomnianych
Domiast gdzie rozbite ³odzie namorzu ludzkiego ¿ycia wo³aj¹ o ratunek.
Ratuj nasMatko Boska Nieustaj¹cej Pomocy!

Brakuje mi Ciebie
Zapraszam Szanownych Czytelników do k¹cika wierszy P. Jadwigi Sikorowicz

� wierszy pe³nych mi³o�ci, têsknoty i bardzo osobistych prze¿yæ.
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Ciê¿kie zmagania w czasie sro-
giej zimy 1915r. gdy trwa³a
I wojna �wiatowa spowodowa-

³y ogromne zniszczenia. Czterokrotnie
zmienia³y swe pozycje wojska austriac-
kie i rosyjskie odbieraj¹c sobie strate-
giczne miejsce � wyniesion¹ nad Sian-
kami prze³êcz U¿ock¹. Brat walczy³
przeciw bratu przymuszeni przez za-
borców. Sp³ywa³a bratnia krew do
Sanu. Tylko cmentarz pozosta³.
17.09.1939r. dokonano IV rozbioru

Polski. Na Sanie wyzna-
czono granicê. Rozdarto
spokojny, sielankowy
�wiat nadsañskich miej-
scowo�ci na pó³. Sowieci
wyzwolili Sianki. Tak g³o-
�no opowiadali - spod bur-
¿uazyjnej w³adzy pañskiej
Polski. ¯ydzi uciekli ze
strony niemieckiej na

wschód, Polacy ze strony so-
wieckiej starali siê wyjechaæ
na zachód. Zachodni brzeg
Sanu nakazem Niemców
okupowa³ oddzia³ Wegrów.
Nie byli uci¹¿liwiwycofali siê
w 1944r. Ostrza³y i bombar-
dowania sowieckie dotkliwie
lewobrze¿n¹ czê�æ piêknych
Sianek.
Do s¹siada zza rzeki nie

puszcza³a stra¿. Po wschod-
niej stronie zarz¹dzono
oczyszczenie 800m nadsañ-
skich terenów z zabudowy.
Pas przygraniczny zaorano
za³o¿ono druty kolczaste. W gruzy po-
sz³y piêkne pensjonaty, restauracje. Ju¿
nie by³y potrzebne korty tenisowe, te-
atr. Ludzie rozebrane domy zabierali
na wozy i przewozili 800m od po³osy.
Koñczy³a siê wojna. Rado�æ wielka za-
kwit³a, ³¹ki zazieleni³y siê. Wraca³a
nadzieja. Wychodzili z chat ludzie na
poorane pociskami pola.
Hospody pomy³uj! Bo¿e zmi³uj siê!

Krzyk uniós³ siêwniebo. Tragiczny, roz-
paczliwy. To w�ród kwitn¹cych sadów
rozleg³ siê gluchy tupot. Tajemniczewoj-
sko wdar³o siê do wsi 2 VI 1946r.
Zabrali tak niewiele. Có¿ mo¿e � zroz-
paczony, zastraszony cz³owiek spako-
waæ na swoja biedn¹ furkê w tak krót-
kim czasie. Dzieciska przera¿one trzy-
maj¹ ikonê zdjêt¹ ze �cianymatka pro-
wadzi³a zawozemwychudzon¹, ocala³¹
z wojennej po¿ogi krowê.
To blisko tylko za San. Tam bêdzie

wam dobrze. Potê¿ny huk odbiera na-
dziejê powrotu. £una po¿aru obejmuje
nawet �wiêt¹ cerkiew. Pozostali tylko
zmarli Hrabina Klara Stroiñska z mê-
¿em � wielka romantyczna mi³o�æ od
pierwszego wejrzenia, gdy spotkali siê
na balu we Lwowie. Zostali biedni i bo-
gaci z nadziej¹wiecznego spoczynku na
przycerkiewnym cmentarzu. Was ju¿
nikt nie przesiedli. Pozosta³o kilkaset

hektarów obsianych pól, kwitn¹ce sady,
kaplica cmentarna. Cisza. Smutek.
Przybieg³a sarenka a gdzie dzieci? Je¿
potoczy³ opad³e jab³ko w sadzie � dla-
czego nikt ciê nie zabra³? Lis szuka kur-
nika, dzik pustoszy pola. P³acze deszcz,
utula ¿al �nieg, zawodzi wiatr.
Za�wieci³o wiosenne s³oñce. Rodzi

siê nowe ¿ycie. To bujne trawy, to m³o-
dy las bierze w posiadanie tê piêkn¹
opustosza³¹ krainê. Nikt traw nie kosi,
krzaczków nie wycina nad studni¹ siê

nie pochyla. Tylkoumarli
trwaj¹ na swoich pozy-
cjach.
Nie by³o im dane od-

poczywaæ spokojnie.
Jeszcze raz ruszy³o w t¹
piêkna dolinê wojsko.W
latach 70 m³odzi ch³op-
cywwojskowychmundu-
rach rozpoczêli wojnê z

szalej¹c¹ przyrod¹. Realizo-
wali czyj� niedorzeczny po-
mys³. Musieli u¿yæ materia-
³ówwybuchowychabyzatrzeæ
ostatnie �lady wspania³ej
przesz³o�ci.Wylecia³a do nie-
ba piêkna neogotycka kapli-
ca w Siankach, piêkne p³yty
nagrobnewTarnawieHenio-
wej. Powsta³ ogromny kom-
binat hodowlany iglopolu na
kilka tysiêcy sztuk byd³a.
Rycza³y biedne zniewolone
g³odem gdy z Polski central-
nej nie dowieziono dla nich
paszy. Ale któ¿ móg³ im po-

móc. Wjazdu do wydzielonej w Biesz-
czadach doliny Sanu pilnie strzeg³o
wojsko.
Przys³uchiwa³a siê temu zwierzyna

le�na nie przeczuwaj¹c nawet ¿e dla
niej równie¿ ciê¿kie dni nadchodz¹. W
Tucznem u podnó¿a Bukowego Berda
nowy gospodarz pojawi³ siê. Gospodarz
czy niszczyciel? Luksusowy hotel pu³-
kownik, Doskoczyñski wybudowa³. Z
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Organizowane przez rzeszowskich
przewodnikówPTTKniedzielnewypra-
wy zamiasto przekroczy³y ramy czaso-
we zakre�lone przez pomys³odawców
jeszcze wiele lat temu. Oficjalnie za-
koñczonew ostatni¹ niedzielê pa�dzier-
nika dalej trwaj¹ i maj¹ siê zupe³nie
nie�le.Oczywi�cie zas³ugawielkaw tym
paru osób z kierownictwa PTTK, które
popar³y pomys³ organizowania wycie-
czek poza sezonem.

Ostatnia niedziela przywiod³a nas
w go�cinne dynowskie progi (ju¿ po raz
szósty). Nie muszê chyba pisaæ,¿e wy-
cieczka by³a zorganizowane przez bar-
dzo popularn¹ w Rzeszowie przewod-
niczkê - Józiê �lemp. Jej trasy, pomy-
s³y (zawsze bardzo oryginalne) znane
s¹ w ca³ym �plecakowym towarzy-
stwie�. Niestety mimo piêknej pogody
i chyba atrakcyjnej trasy marszu, na
przystanku PKS-u w Rzeszowie zgro-
madzi³a siê nas garstka zaledwie piê-
ciu osób.
Pocz¹tekmarszu - przechadzka nad

Sanem. Potem dwa kilometry asfaltem
do D¹brówki Starzeñskiej, gdzie naj-
pierw uczestniczyli�my we Mszy �w. a
potem zwiedzali�my to co zosta³o z
imponuj¹cego kiedy� pa³acu i starego
parku.
Pomys³ na dalsz¹ wêdrówkê by³

prosty. Poszli�my wzd³u¿ g³êbokiej do-

Przepraszamy p. Janusza Witowicza

Wpoprzednimnumerze, z przyczyn technicznych, nie uka-
za³ siê napisany przez Pana tekst. Zdjêcia natomiast bez

podpisu, umieszczone zosta³y przy innym. Bardzo przepra-
szam w imieniu swoim i redaktora poprzedniego numeru �
Piotra Pyrcza. ¯yczymyPanu Januszowi wielu piêknychwy-
praw i zdjêæ.

Józefa �lemp

liny wsi D¹brow-
ka Starzeñska w
stronê Dyl¹gowe.
Poruszali�my siê
gór¹, maj¹c ca³y
czaswidoknaoko-
liczne wzgórza,
rzekê San i osy-
pane �wie¿ym
�niegiem pola i
lasy. Trochê pod
górê, trochêw dó³,
przekracza j¹c
liczne terenowe
przeszkody znaj-
dowali�my szcze-
gólna rado�æ obco-
wania z �dzikim�
nieznanym tere-
nem. S³oñce, któ-
rego sko�ne promieniewydobywa³o nie-
widoczne w innej porze roku szczegó³y
rze�by terenowej, wygodne �cie¿ki (jesz-
cze niedawno b³otniste teraz skutemro-
zem) doda³y wiele atrakcji tej nie mê-
cz¹cej wêdrówce.Dzieñ o tej porze roku
bardzo krótki mia³ siê ku koñcowi,kie-
dy znale�li�my siê na biwakowej pola-
nie.Wystarczy³o tylko podpaliæ przygo-
towane ju¿ polana na ognisko (trochê
by³o z tym k³opotu, Józia gdzie� na
chwilê zniknê³a, by po chwili pojawiæ
siê z bia³ym obrusem, op³atkami,

�wieczk¹) jednym s³owem wszystkie
wigilijne �artefakty� znalaz³y siê na
miejscu, gdzie� w g³êbi le�nej g³uszy.
Potemwiadomo,modlitwa, ³amanie siê
op³atkiem, kolêdy i wspania³y bigos.
Nie ja jeden, ale wszyscy jeste�my bar-
dzo wdziêczni za zorganizowanie tak
wspania³egowigilijnego sto³u.My�lê, ¿e
jeszcze d³ugo bêdziemy wspominaæ te
naprawdê wspaniale chwile.

Zdjêcia i tekst:
JanuszWitowicz

przepychem i rozmachem go urz¹dza³,
a zna³ siê na tym. Gdy �wie¿o kupiony
nowykolorowy telewizornie chcia³ funk-
cjonowaæ pod las kaza³ gowynie�æ i roz-
strzela³. Porz¹dek ma by! To by³ po-
cz¹tekwielkiego strzelania. Przyje¿d¿a-
li wybrani � wielkie polowania, organi-
zowano bale. Królomwielkim, magna-
tom chciano dorównaæ. Herby, sygnety
pojawia³y siê u pragn¹cych chwa³y.
Biedna zwierzêta nie wiedzia³y ¿e licz-
nie wyk³adana pasza to pu³apka, przy-
nêta. Wpada³y jak ryby w sieci. Teren

ogrodzono. Wchodziæ mog³y dziki, wil-
ki, nied�wiedzie. Zagl¹dali ludzie
trwo¿nie z daleka.
Przeminê³o ucich³o. A San piêkny,

b³êkitny uciszy³ ludzki krzyk, otar³ oczy
od ³ez, zaniós³ krew na ³¹ki cmentar-
ne. Tu u jego �róde³ witaj¹ ranek rado-
�nie. Trzeba ¿yæ.
Wêdrujcie dziewczêta i ch³opcy,m³o-

dzi i starsi. Urocza dolina Sanu otwar-
ta.Westchnijcie przy grobie dobrej, piêk-
nej Klary, która tyle dobrego uczyni³a.
Cerkiew fundowa³a, dzia³kê na cmen-

tarz ofiarowa³a, wiejskie dzieci uczyæ
kaza³a. Wyznanie przy jej grobie w
Siankach uczynione do Boga doleci.
Ws³uchajcie siê w szmer b³êkitnego, ro-
mantycznego potoczku,w szum czerwo-
nych jesieni¹ buków, wdrapcie siê na
Tarnicê, Halicz. Najpiêkniej st¹d
wschód s³once widaæ. Ca³¹ Polskê bê-
dziecie mieli przed sob¹. A krzy¿ na
Tarnicy kierunek wamwyznaczy, wiel-
kich Polaków za wzór postawi.

Józefa �lemp
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�Kolêda od wieków �rednich wyra-
¿a³a sob¹ wiele charakterystycznych
elementówduszy narodowej. Jestwniej
dostojno�æ i skupienie duchowe, jest
bujny temperament sarmacki, s³owiañ-
ska duma i têsknota, naiwno�æ i czu-
³o�æ. Jest humor i weso³o�æ, jest zama-
szysto�æ kontuszowego szlachcica i kra-
kowskiego ch³opa.
Kolêda sta³a siê jakoby odbiciempro-

staka imêdrca, dziecka i doros³ego cz³o-
wieka; przemawia zatemdowszystkich.
Nigdzie wiêcej na �wiecie pie�ñ na

Bo¿e Narodzenie, pie�ñ ko�cielna i
�wiecka zarazem - nie sta³a siê tak
ogólnie przyjêt¹, tak ukochan¹ pie�ni¹,
jak w Polsce...�

15 stycznia2006 r.w saliDomuStra-
¿aka ju¿ po raz dziewi¹ty odby³ siêM³o-
dzie¿owyKonkursKolêdiPastora³ek.

Jury w sk³adzie: An-
toni D¿u³a �przewodni-
cz¹cy, Janina Jurasiñ-
ska,MagdalenaMiklasz
iFryderykRadoñ przy-
zna³o:
·G³ówn¹nagrodêwpo-
staciZ³otej Bombki, ko-

lêdy w wysoko�ci 200 z³, a tak¿e
nagrodê specjaln¹ w wysoko�ci
80 z³ � Kapeli Ludowej �M³oda
Harta� pod kierownictwem p. An-
drzeja Sowy

· II nagrodê w postaci Srebrnej
Bombki i kolêdy w wysoko�ci
150 z³ � Zespo³owi wokalno-in-
strumentalnemuzLOwDynowie
pod kierownictwem p. Ewy Hadam

· III nagrodê w postaci Br¹zowej
Bombki i kolêdy w wysoko�ci
100 z³ �Zespo³owiwokalnemu-in-
strumentalnemu �Iskry� z Zespo-
³u Szkó³ w Paw³okomie pod kie-
rownictwem p. Ewy Pasiecznik

· Wyró¿nienia w postaci maskotek �
MonicePa�ciak iKarolinie Szere-
mecie z Prywatnej Szko³y Muzycznej
�Vitruoso�p.JackaKulikowskiego,oraz
wystêpuj¹cemupozakonkursemZespo-

Tradycj¹ ju¿, sta³y siê dynowskie
koncerty na rzecz Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy zainicjowane przez
muzykuj¹c¹ m³odzie¿ naszego miasta.
Zespó³ �Bocca della Verita�, zespo³y
szkolne,O�rodkaKultury odpowiedzia³y
ju¿ na drug¹ Wielk¹ Orkiestrê Jurka
Owsiaka.DynowskiO�rodekKultury od
pocz¹tku by³ wspó³organizatorem kon-
certów. M³odzi ludzie kwestowali przy
okazji koncertów po niedzielnych
mszach i w ró¿nych szczególnie uczêsz-
czanych miejscach Dynowa. Ci m³odzi
ludzie sami zg³aszali swoj¹ wolê kwe-
stowania w Sztabach Wielkiej Orkie-
stry, bior¹c odpowiedzialno�æ za uczci-
wo�æ przy zbiórce pieniêdzy.
W roku bie¿¹cym XIV ju¿ koncert

zosta³ tak¿e zorganizowany przezMiej-
ski O�rodek Kultury i zespo³y, które
tak¹ wolê wyrazi³y. Miejscem imprezy
by³ go�cinny klub LA LOCO p. Paw³a
Majdy i Edwarda Hesa. W progamie
koncertu z³o¿onego z dwóch czê�ci, ko-
lêdowej i rockowej wyst¹pili, �Kolêdni-
cy� dzieci z m³odymi ale ju¿ doros³ymi
bardzo dobrze muzykuj¹cymi ludzi,
twórcami tradycji koncertowania na

³owi zPrzedszkolaMiejskiegopod
kierownictwemp.EwyMa³achowskiej

· Wyró¿nieniewpostaci poczêstunku
w �Karczmie pod Semaforem� � Ze-
spo³owi Wokalnemu �Brevis� z
GimnazjumwDynowiepodkierow-
nictwem p. Andrzeja Kêdzierskiego
OrganizatorzyKonkursu � czyliTo-

warzystwo Przyjació³ Dynowa i
Miejski O�rodek Kultury i Rekre-
acji dziêkuj¹ sponsorom:
· pani Irenie Kopackiej (�KARCZ-
MAPODSEMAFOREM�)

· pañstwuAnnie i Micha³owi Osta-
fiñskim (FIRMA �OSTEL�)

· pañstwu Ewie i Zbigniewowi Ko-
�midrom (ZAJAZD �NA ROZ-
DRO¯U�)

· panuAntoniemuBalawejderowi
(FIRMA �WOODSTYLE�)

za ufundowanie wyró¿nieñ, a m³odzie-
¿y:Agnieszce Jurasiñskiej, Marcie
Hus,Micha³owiOstafiñskiemuiPio-
trowi Krasnopolskiemuza pomoc w
organizacji imprezy.
Do zobaczenia za rok, na dziesi¹-

tym � jubileuszowym � Konkursie Ko-
lêd i Pastora³ek!!!

Maciej Jurasiñski

rzecz WO�P p. Paw-
³emGerul¹ i Danielem
Maziarzem - zespó³ in-
strumentalno-wokalny
MOKIR, zespo³y
POSTMORTEM I VA-
NITAS.

Koncert by³ bileto-
wany a kto mia³ jesz-
cze chêæ,móg³ dorzuciæ
dodatkowy grosz do
wystawionej przez
MOKIRpuszki. Ca³o�æ
finansowa imprezy
prowadzona by³a przez
G³ówn¹ Ksiêgow¹
O�rodkaKultury, poli-
czona i podana do
ogólnej wiadomo�ci po
zakoñczeniu koncertu.
(Dowódwp³atyw za³¹-
czeniu).

WszyscyCi, którzy
mieliby ochotê praco-
waæ na rzecz Orkiestry czy to koncertu-
j¹c, czy kwestuj¹c, zawsze mog¹ uzy-
skaæ akceptacjê, wsparcie i pomoc w
MOKIR a kwestowanie, sposób zaan-

ga¿owania w WO�P to indywidualna
sprawa ka¿dego �gor¹cego serca�.

Gra¿ynaMalawska
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Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Dynowie i filia w
Bartkówce s¹ po³¹czone z
Miejskim O�rodkiemKultu-
ry i Rekreacji w Dynowie.
Biblioteka zapewnia sys-

tematyczn¹ i szerok¹ obs³u-
gê czytelnicz¹. I nie tylko dla

doros³ych czytelników, ale dla dzieci i studiuj¹cej m³odzie¿y. Obej-
muje czytelnictwem równie¿ ludzi chorych i niepe³nosprawnych.
Systematyczne uzupe³nianie ksiêgozbioru przyczyni³o siê do wzro-

stu liczby czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna w 2005 r. zaku-
pi³a 951 pozycji ksi¹¿kowych, a filia 181.
Oprócz zakupionych ksi¹¿ek biblioteki otrzyma³y 60 pozycji ksi¹¿-

kowych jako dar od czytelników. Du¿ym uzupe³nieniem ksiêgozbioru
by³a dotacja zMinisterstwaKultury na zakup nowo�ci wydawniczych.
Nowo zakupione ksi¹¿ki wykorzystywane by³y do sporz¹dzania

wystawek w celu zachêcania czytelników do wypo¿yczania i czytania
nowych ksi¹¿ek, do poszerzania wiedzy czytaj¹cych oraz do rozwija-
nia zainteresowañ u dzieci i m³odzie¿y.
Kwota wydana w 2005 roku na zakup ksi¹¿ek ³¹cznie z fili¹ wy-

nosi³a: � ze �rodków bud¿etowych 7700 z³; � kwota na zakup ksi¹¿ek
z Ministerstwa Kultury 10 037 z³.
Z ksiêgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej i filii w 2005 roku

korzysta³o 1284 czytelników wypo¿yczaj¹c ogó³em: 29 118 wolumi-
nów w tym: * dla doros³ych - 13 744 * dla dzieci - 10 895 * literatury
niebeletrystycznej � 4 479.
Znaczn¹ czê�æ czytelników stanowi³a m³odzie¿ i studenci, korzy-

stali z ksiêgozbioru równie¿ emeryci, nauczyciele, robotnicy.
Miejska biblioteka Publiczna w Dynowie i filia rozwija³y swoja

dzia³alno�æ informacyjno-o�wiatow¹ w miarê swoich mo¿liwo�ci. W
ramach dzia³alno�ci o�wiatowej i podnoszenia czytelnictwa organi-
zowano: * przegl¹d nowo�ci wydawniczych * okoliczno�ciowe wystaw-
ki ksi¹¿ek znanych pisarzy i poetów w zwi¹zku z rocznicami * plaka-
ty, gazetki, wystawy zwi¹zane z wa¿nymi �wiêtami narodowymi i
¿yciem �rodowiska.
Udzielana by³a pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materia³ów

na okre�lony temat.
W styczniu br. w Miejskiej Bibliotecznej w Dynowie zosta³y uru-

chomione trzy stanowiska komputerowe z przy³¹czem internetowym.
Koszty w/w przedsiêwziêcia zosta³y pokryte z funduszy Unii Euro-
pejskiej. Wcze�niej w bibliotece istnia³o zaledwie jedno stanowisko
komputerowe z przy³¹czem internetowym, co powodowa³o d³ugi czas
oczekiwania na skorzystanie z Internetu. Dziêki tej inwestycji zwiêk-
szy³ siê komfort korzystania u¿ytkowników biblioteki z Internetu.
Mimo 3- krotnego zwiêkszenia ilo�ci stanowisk nadal chc¹c skorzy-
staæ z informacji trzeba czekaæ w kolejce nawet do 1 godziny.

BarbaraPorzuczek

W tym roku nieco inaczej ni¿ do-
tychczas przebiega³o �wiêto z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Odbiegaj¹c od
tradycyjnego podejmowania szanow-
nych go�ci w budynku przedszkola, te-
goroczn¹ uroczysto�æ zorganizowano w
Zespole Szkó³ w Dynowie.

WKarczmiepodSemaforemwBachórzukil-
kadni temuotwartowystawê jednegoobrazu.
W³a�ciciel karczmy Janusz Jarosz to prawdzi-

wy dynowski koneser sztuki. Zbiera wszystko, co
zwi¹zane jest z PogórzemDynowskim. Jego zbiory,
choæ nie tylko, mo¿na ogl¹daæ na �cianach karcz-
my. Tu¿ przed �wiêtami uda³o mu siê nabyæ piêkny
obraz zwi¹zany z Dynowem. Jak mówi to najpiêk-
niejszy �wi¹teczny prezent. Obraz namalowany
zosta³ przez Zygmunta Sawczyñskiego kredk¹ w
1914 roku i przedstawia dynowsk¹ synagogê.
Oprócz samej bo¿nicy przedstawionych jest na nim
równie¿ kilka budynków, które jeszcze dok³adnie
pamiêtaj¹ najstarsi mieszkañcy. Artysta go wyko-
nuj¹cy by³ architektem i asystentem Architektury
Politechniki Lwowskiej. Zgin¹³ tragicznie wwieku
29 lat. Obraz jest kolejnym dowodem na wielokul-
turowo�æ miasteczka i stykanie siê tu trzech kul-
tur: polskiej, ¿ydowskiej i ukraiñskiej. Szkoda tyl-
ko, i¿ po synagodze i cerkwi zosta³y ju¿ tylko wspo-
mnienia, oraz stare zdjêcia i obrazy. Wystawa tego
arcydzie³a potrwa przez kilka tygodni. Mo¿e kie-
dy� takie piêkne arcydzie³a zawisn¹ na �cianach
dynowskiego muzeum. Ale do tego, jak s³uchaæ co-
raz dalej, ni¿ bli¿ej. A szkoda! Jak widaæ nie
wszystkimwmie�cie zale¿y na utworzeniu tej bar-
dzo potrzebnej �rodowisku placówki.

GrzegorzSzajnik

Otwarcia dokona³a dyrektor przed-
szkola mgr Maria Biernasz sk³adaj¹c
najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim
Babciom i Dziadkom. T¹ szczególn¹
uroczysto�æ zaszczyci³a równie¿ swoj¹
obecno�ci¹ Burmistrz Miasta Dynowa
Anna Kowalska, która swoim wyst¹-
pieniem i ¿yczeniami poruszy³a serca
zebranych.
Nastêpnie przed bardzo licznie

zgromadzon¹ publiczno�ci¹ w³asne
umiejêtno�ci zaprezentowa³y dzieci z
poszczególnych grupwiekowych.Wier-
sze, piosenki, ¿yczenia to dar, który naj-
m³odsi ofiarowali ka¿dej Babci i Dzia-
dziowi. Bogaty w tre�ci oraz przepe³-

niony mi³o�ci¹ program artystyczny
uzupe³nia³a odpowiednia dekoracja oraz
piêkne strojemaluchów.Uwieñczeniem
godzinnegowystêpunajm³odszychw ca-
³o�ci dedykowanego dla Babæ i Dziad-
ków obchodz¹cych swoje szczególne
�wiêto by³a inscenizacja ba�ni pt. �Kop-
ciuszek�, w której wyst¹pi³y przedszko-
laki najstarszej grupy wiekowej.
Po przedstawieniu ukochane wnu-

czêta w dowód pamiêci i mi³o�ci wrê-
czy³y swoimBabciom i Dziadkom piêk-
nie wykonane przez siebie laurki.A po-
tem to ju¿ tylko tañce przymuzyce �Ka-
peli Dynowianie�

J.P.

Obraz dynowskiej synagogi namalowany przez Zygmunta Sawczyñskiego.
Fot. Grzegorz Szajnik
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W jednym z artyku³ów Stefana
Chwina pojawia siê teoria nadmiernej
tyranii optymizmu. Niepisanym do-
gmatem szko³y jest wychowanie dla
sukcesu �podnosi autor -cytuj¹c powta-
rzane czêsto s³owa : �Jak dacie z sie-
bie wszystko, to wcze�niej czy pó�niej
znajdziecie siê na topie� I nie chodzi
tu jedynie o sukces zawodowy.Wszel-
kie przejawy nieudanego ¿ycia powin-
ny pozostaæ w ukryciu. Skoro brak suk-
cesu kompromituje, nale¿y ukrywaæ ten
fakt przed �wiatem. W pod�wiadomo-
�ci cz³owieka zakodowany jest �pêd� do
sukcesu. Po sukces przychodz¹ m³odzi
ludzie tak¿e do szko³y. Wcze�niej czy
pó�niej dochodzi do �zwa¿enia i zmie-
rzenia � mo¿liwo�ci uczniów, a zatem

Szko³a wspieraj¹c obowi¹zki rodzi-
ców d¹¿y do wszechstronnego rozwoju
uczniówwwymiarze:
- intelektualnym
- psychicznym
- spo³ecznym
- zdrowotnym
- moralnym i duchowym.
Zespó³ Szkó³wDynowie,(szko³a pod-

stawowa oraz gimnazjum) realizuj¹c
swoje funkcje wychowawcze prowadzi
dzia³ania profilaktyczne skierowane do
uczniów oraz rodziców a ich celem jest
wzmocnienie czynników chroni¹cych
przed patologi¹ oraz promowanie zdro-
wego stylu ¿ycia.
Rozpoczynaj¹c dzia³ania profilak-

tyczne szko³a w pierwszej kolejno�ci
diagnozuje zagro¿enia wystêpuj¹ce na
jej terenie i w �rodowisku lokalnym.
Narzêdziami badawczymi pomocny-

mi w postawieniu diagnozy s¹:
1. Ankiety skierowane do:
- uczniów
- nauczycieli
- rodziców
- higienistki
- pracowników administracji i obs³u-
gi szkolnej

- pracownikówM.O.P.SwDynowie

- pracowników Komisariatu Policji w
Dynowie � zajmuj¹cych siê sprawa-
mi nieletnich.

2. Obserwacje zachowañ uczniów.
3. Analiza dokumentacji szkolnej.
4. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
Na podstawie zebranych informa-

cji zostaje ustalona diagnoza zagro¿eñ,
która w przypadku Zespo³u Szkó³ w
Dynowie wyznaczona jest przez nastê-
puj¹ce problemywychowawcze:
- zachowania agresywne uczniów
- niszczenie mienia spo³ecznego
- wagarowanie
- brak motywacji do nauki
- kradzie¿e
- u¿ywanie �rodkówpsychoaktywnych.
Przyczyn wystêpowania przedsta-

wionych problemów nale¿y szukaæ w
�rodowisku :rodzinnym, szkolnym, lo-
kalnymw �rodkachmasowego przeka-
zu oraz w samym uczniu.
W�ród wymienionych przyczyn ist-

niej¹ czynniki chroni¹ce uczniów przed
podejmowaniemzachowañryzykownych
oraz czynniki sprzyjaj¹ce podejmowa-
niu patologicznych zachowañ (ryzyka).
Czynnikami chroni¹cymi s¹:

- silna wiê� emocjonalna dziecka z ro-
dzicami

- zainteresowanie nauk¹ szkoln¹
- regularne praktyki religijne
- poszanowanie prawa,norm,warto�ci
i autorytetów spo³ecznych

- ciekawo�æ poznawcza, zainteresowa-
nia

- radzenie sobie z emocjami
- podejmowanie aktywno�ci( sport,
nauka,twórczo�æ)

- wsparcie i opieka osób doros³ych
- przynale¿no�æ do pozytywnej grupy.
Czynnikami ryzyka s¹:

- niska samoocena
- wysoki poziom lêku i niepokoju
- niedojrza³o�æ emocjonalna i spo³ecz-
na

- s³aba kontrola wewnêtrzna
- nierealistyczne oczekiwania wobec
siebie i otoczenia

- brak zainteresowañ
- zaburzona wiê� z rodzicami
- nieprawid³owa struktura i funkcjo-
nowanie rodziny
Dzia³ania profilaktyczne podejmo-

wane przez Zespó³ Szkó³ w Dynowie
koncentruj¹ siê na wzmacnianiu czyn-
ników chroni¹cych oraz eliminowaniu
lub os³abieniu czynników ryzyka.

Ma³gorzataKasprowicz
pedagog szkolny

do pewnej selekcji mniej lub bardziej
uzdolnionych i pracowitych. Z mojego
szkolnego do�wiadczenia wiem,¿e
uczniowie nie od razu zapowiadaj¹ siê
jako �skazani na sukces�. Zdarza siê,
¿e dopiero studia pozwalaj¹ im rozwi-
n¹æ skrzyd³a, wiedz¹ czego tak napraw-
dê chc¹, a ich osi¹gniêcia s¹ imponuj¹-
ce. Z sukcesu nie sposób siê nie cieszyæ,
nie eksponowaæ go.Jak jednak zmierzyæ
siê z ¿yciem pozbawionym wielkich
osi¹gniêæ, naznaczonychniepowodzenia-
mi w ró¿nych dziedzinach ? O takie re-
cepty znacznie trudniej, co wiêcej, nie
istniej¹ ¿adne gotowe do zastosowania
instrukcje.Nieporozumieniem by³oby
szerzenie za³o¿enia, ¿e ¿ycie bêdzie nie-
udane. Znacznie bardziej wskazane jest
uczenie, jak prze¿yæ ¿ycie, nawet wte-
dy, gdy nie jest ono spe³nione. Dlaczego
to takie wa¿ne ? Presji �¿ycia dla i w
sukcesie � nie wszyscy s¹ w stanie sta-
wiæ czo³a. Je�li w wiêkszo�æ ¿ycia m³o-
dego cz³owieka wrós³ pogl¹d, ¿e niepo-
wodzenie jest stanemprzej�ciowym, ale
potem nale¿y koniecznie siê �wybiæ�, to
w obliczu niepowodzenia pozostanie

wstyd, frustracja, ucieczka od ¿ycia, nie-
kiedy na zawsze.
Autor wspomnianych rozwa¿añ jest

zdania, ¿e przedmioty humanistyczne
maj¹ do spe³nienia wa¿n¹misjê ; nada-
nie sensu ¿yciu niespe³nionemu, zbli-
¿enie do ¿ycia prawdziwego, awiêc tak-
¿e niedobrego.Nie ulega ¿adnej w¹tpli-
wo�ci, ¿e uczniowie powinni poznawaæ
tekstywzmacniaj¹ce ich duchow¹ ener-
giê.Dla równowagi nale¿y toczyæ dysku-
sjê tak¿e wokó³ �zak³óconych� relacji
miêdzyludzkich.�Bo cz³owiek mo¿e siê
jako� spe³niæ tak¿e w ¿yciu niespe³nio-
nym, rzecz tylko w tym, by go przygoto-
waæ do takich prób, to znaczy obdarzyæ
g³êbsz¹ wiedz¹ o tym, jak ¿yæ wzglêd-
nie szczê�liwie im¹drzewnieszczê�ciu.
Do rodziców i wychowawców nale¿y za-
tem obowi¹zek prowadzenia rozmów o
prawdziwym ¿yciu, o tym como¿em³o-
dych ludzi oczekiwaæ. Nie nale¿y jed-
nak zbyt brutalniewyrywaæ ich ze �wia-
ta szczê�liwo�ci.

EwaHadam
MKELODynów
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Rok szkolny 2005/2006 to w naszej
szkole rok nowych egzaminów: matu-
ralnego w szko³ach �rednich i potwier-
dzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w 4-
letnim technikum, w zawodach: tech-
nikhandlowiec, technikmechanik, tech-
nik technologii odzie¿y i w zasadniczej
szkole zawodowej. Maj¹c na uwadze
potrzebê solidnego przygotowania siê
uczniów do egzaminów maturalnych i
zawodowych, udostêpnionow szerszym
zakresie, skomputeryzowan¹ i zw³asn¹
stron¹ internetow¹, bibliotekê wraz z
czytelni¹ i pracowni¹ multimedialn¹.
Dziêki pe³nemuwykorzystaniu progra-
muMOLOptivummo¿na korzystaæ z
zasobów bibliotecznych drog¹ interne-
tow¹ a tak¿e bezpo�rednio w bibliote-
ce przy pomocy nauczycieli biblioteka-
rzy p. Haliny Ryby i p.Beaty Irzyk.
W ramach programu MEiN �Pra-

cownie internetowe dla szkó³�, wspó³fi-
nansowanego z EFS, szko³a otrzyma³a
now¹ pracowniê internetow¹ i pracow-

3. Zajêcia sportowe dla doros³ych.
4. Zajêcia artystyczne: grupy artystycz-
no-teatralnej �ANTRAKT�, redakcji
gazetki szkolnej �Elemencik�, kó³ re-
cytatorskich.

5. Zajêcia bran¿owo-przedmiotowe: eko-
nomiczne, informatyczno-internetowe,
mi³o�ników ksi¹¿ki �Sowa�, technicz-
ne, kreowania ubiorów.

6. Zajêciawyrównawcze dla klas pierw-
szych z jêzyka:polskiego, angielskie-

chêtna do pracy, a nauczyciele �nie za-
sypiaj¹ gruszek w popiele�. W ostat-
nim czasie uczniowie naszej szko³y zdo-
byli kolejne nagrody,m.in. II miejsce
zajê³a El¿bieta Kie³basa (opiekun p.
Maria Wardziñska) w konkursie �Ro-
�linymojego lasu� zorganizowanym
przez Nadle�nictwo w Dynowie a gru-
pa artystyczno�teatralna �ANTRAKT�
zajê³a I miejsce w Powiatowym
Przegl¹dzieWidowiskJase³kowych

ni¹multimedialn¹(20 komputerów)wy-
posa¿one dodatkowow sprzêtmultime-
dialny, dziêki któremu bêdzie mo¿na
lepiej wykorzystywaæ programy i inne
materia³ymultimedialne znajduj¹ce siê
w szkole i Internecie.
Dla tych, którzy chc¹ rozwijaæ swo-

je zdolno�ci i czynnie spêdzaæ czas wol-
ny, od wrze�nia 2005 roku prowadzone
s¹ nastêpuj¹ce zajêcia pozalekcyjne w
wiêkszo�ci nieodp³atnie (praca spo³ecz-
na nauczycieli):
1. Zajêcia sportowe - sekcja pi³ki: siat-
kowej, rêcznej, koszykowej dziewcz¹t
i ch³opców.

2. Zajêcia grupy sportowo-tanecz-
nej�APLAUZ�.

go, niemieckiego i matematyki.
7. Fakultety przygotowuj¹ce do egza-
minumaturalnego i potwierdzaj¹ce-
go kwalifikacje zawodowe.
W szkole dzia³a tak¿e Szko³a Na-

uki Jazdy (kat. �B�), w której ucznio-
wie zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtno�ci
do egzaminu na prawo jazdy. Statysty-
ki podaj¹, ¿e zdawalno�æ jest wysoka i
wynosi 82%, jest to jedna z wy¿szych
w Polsce.
W grudniu 2005 roku dziêki �rod-

kom trzymanym ze Starostwa Powia-
towego wRzeszowie szko³a wzbogaci³a
siê o nowy samochód do nauki jazdy
Fiat �Punto�. Efekty podjêtych dzia³añ
�wiadcz¹, ¿e m³odzie¿ jest zdolna i

w B³a¿owej, który w tym roku odby³
siê 15 stycznia (opiekunowie pp. Anna
i Jaros³awMolowie) zMisteriumBo¿o-
narodzeniowym, zatytu³owanym
�Drzwi s¹ otwarte � wejd��.Od po-
cz¹tku istnienia przegl¹du czyli od 4
lat grupa �ANTRAKT� dziêki solidne-
mu przygotowaniu zajmuje corocznie
pierwsze miejsce. Zgodnie z coroczn¹
tradycj¹, grupa ta wystawi³a jase³ka
tak¿e dla pensjonariuszy Domu Spo-
kojnej Staro�ci, uczestników�DS i dzie-
ci ze Stowarzyszenia Osób Niepe³no-
sprawnychwDynowie.

HalinaCygan
Wicedyrektor ZSZwDynowie



DYNOWINKA Nr1/12422

Ju¿ po raz trzeci w Zespole Szkó³ w
Dynowie odby³a siê akcja charytatyw-
na �Podziel siê z innymi�, której celem
by³o przygotowanie �wi¹tecznych upo-
minków dla dzieci z rodzin wielodziet-
nych oraz znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji materialnej. Przygotowano
³¹cznie 113 paczek, w sk³ad których
wchodzi³y: s³odycze, zabawki, ksi¹¿ki,
artyku³y spo¿ywcze, �rodki czysto�ci
oraz odzie¿.
Za po�rednictwem �Dynowinki� ser-

decznie dziêkujemywszystkimwymie-
nionym ni¿ej sponsorom, którzy tak
hojnie zechcieli wesprzeæ nasz¹ akcjê:
BankSpó³dzielczywDynowie
Spó³dzielnia Inwalidówim.J.Kiliñ-
skiegowDynowie

p. Alicja Drelinkiewicz- sklep wielo-
bran¿owy �Alexis�,Dynów

p. Anna Hadam- sklep spo¿ywczo-
przemys³owy�Ga³da�, Dynów

p. Ewa Jandzi�- firma handlowo-
us³ugowa�Bewa�, Dynów

p. Zdzis³awa Jasiñska, Stanis³awa
Go³êbiewska i SabinaBajda- ap-
teka �Galena�, Dynów

p. Krzysztof Maszczak- Delikatesy
�Centrum�,Nozdrzec

p.Daniel Wolañski- sklep spo¿ywczo-
przemys³owy�Markiz�, Dynów
Dziêkujemy równie¿�Stowarzysze-

niuNaRzeczOsóbNiepe³nospraw-
nych�wDynowie reprezentowanemu
przez pani¹Ma³gorzatêKochman za
przekazanie artyku³ów spo¿ywczych do

Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.Kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego
wDynowie jest placówk¹ eduka-

cyjn¹ o tradycjach technicznych, propo-
nuj¹c¹ m³odzie¿y wiele ciekawych za-
jêæ pozalekcyjnych, czy te¿ takich, któ-
re rozwijaj¹ lub wype³niaj¹ wolny czas.
W ca³okszta³cie pracy szko³y staramy
siê dostarczaæ naszymuczniomnie tylko
wiadomo�ci, ale tak¿e umiejêtno�ci i
wzorce, jak równie¿ kszta³towaæ posta-
wy, które warunkuj¹ ¿ycie aktywne, ra-
dosne i twórcze w harmonii z samym
sob¹ i otaczaj¹cym �wiatem.
Szko³a preferuj¹c zdrowe, bezpiecz-

ne i po¿yteczne spêdzanie wolnego cza-
su oferuje uczniom urozmaicone zajê-
cia pozalekcyjne. Du¿ym zainteresowa-
niem i udzia³em m³odzie¿y ciesz¹ za-
jêcia sportowe, pi³ka: siatkowa, rêcz-
na, no¿na, koszykowa, tenis sto³owy, za-
jêcia taneczno � sportowe. Efekty tej
pracy s¹ widoczne w postaci punkto-
wanych miejsc w ró¿nych formach
wspó³zawodnictwa sportowego.
Najwa¿niejsze sukcesyw roku szkol-

nym 2005/2006 to:
·III miejsce w rozgrywkach Lice-

aliady za rok szkolny 2004/2005 w�ród
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu rze-
szowskiego,
·IImiejsceDanielaSobolaka iIII

miejsce Marcina D¹browskiegow
Powiatowej Licealiadzie w indywidual-
nych biegach prze³ajowych (opiekun p.
Pawe³ Gierula),
·I miejsce w Powiatowej i Rejono-

wej Licealiadzie oraz III miejsce w
pó³finale wojewódzkim w pi³ce rêcznej

dziewcz¹t (opiekun p. Alina Pa�ciak),
· IIImiejscewPowiatowej Licealia-

dzie w pi³ce rêcznej ch³opców (opiekun
p. Marek Pa�ciak),
· IImiejscewPowiatowej Licealia-

dzie w pi³ce siatkowej dziewcz¹t (opie-
kun p. Pawe³ Gierula),
· IIImiejscewPowiatowej Licealia-

dziew tenisie sto³owymdziewcz¹t(opie-
kun p. Jakub Sochacki).
Certyfikat Szko³y Promuj¹cej Zdro-

wie do czego� zobowi¹zuje, a w zwi¹zku
z tym szko³a proponuje uczniom wiele
imprez i akcji o charakterze sportowo �
zdrowotnym, promuj¹cych zdrowy styl
¿ycia poprzez ruch, taniec, muzykê i
sztukê. W ramach realizowanego pro-
gramu o tematyce antyalkoholowej
�Byæ wolnym� zosta³ zorganizowany
konkurs plastyczny o tym samym tytu-
le a oprócz tego odbywaj¹ siê systema-
tycznie inne dzia³ania jak: akcja plaka-
towa, pogadanki, zajêcia sportowe.

�Recepta na zdrowie� to kolejny
programprofilaktyczny, promuj¹cy zdro-
wy styl ¿yciaw ramach którego, ucznio-
wie naszej szko³y wziêli udzia³ w Po-
wiatowymKonkursie Plastycznym �Po-
rozmawiajmy o AIDS�, który zakoñczy³
siê sukcesem dlaMa³gorzaty Bajdy -
IImiejsce iEwySury -wyró¿nienie
( opiekun p. Alina Pa�ciak).Ponadto dla
dziewcz¹t zosta³ zorganizowany cykl
spotkañ z lekarzem � ginekologiem i
po³o¿nymi z Przychodni Rejonowej w
Dynowie na tematmetod zapobiegania
chorobom nowotworowym u kobiet.
Szko³a realizuje programy profilak-

tyczne wmy�l przys³owia:�Lepiej za-
pobiegaæ ni¿ leczyæ�bowiemwszyst-
kie te dzia³ania pozwalaj¹ na lepsze
rozpoznanie uczniowskich problemów i
skutecznie im przeciwdzia³aj¹.

HalinaCygan

paczek oraz Zarz¹dowiGminnej Spó³-
dzielni �Samopomoc Ch³opska� w
Dynowie zawystawienie koszy na dary
w okresie bo¿onarodzeniowymw skle-
pach �Jedynka� i �Delikatesy Cen-
trum�, a przede wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy wrzucaj¹c do nich
artyku³y, zechcieli podzieliæ siê z inny-
mi.
Wielkie s³owa uznania i wdziêczno-

�ci kierujemy równie¿ doDyrekcji, dzie-
ci, m³odzie¿y i nauczycieli Zespo³u
Szkó³, którzy tak chêtnie wziêli udzia³
w akcji.
To w³a�nie dziêki pomocy, zapa³owi

i zaanga¿owaniu w/w osób i instytucji
powodzenie tego przedsiêwziêcia sta³o
siê mo¿liwe.

Z nadziej¹ na dalsz¹ wspó³pracê:
opiekunki akcji
AnetaBator

LucynaChoma
EwaG¹secka- Stankiewicz
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PrzedstawienieJase³kowe, kolê-
dy, wigilijne potrawy � tak wygl¹-
da³wigilijnypoczêstunekprzygoto-
wanyprzezmiejskie przedszkole.
W czwartek 22 grudnia przedszko-

le zorganizowa³a uroczysty poczêstunek
wigilijny. Na uroczysto�ciach nie mo-
g³o zabrakn¹æ rodziców najm³odszych
dzieci. To w³a�nie dla nich najm³odsi
przygotowali wspania³¹ imprezê któr¹
rozpoczê³yJase³ka. Dzieci ju¿wcze�niej
uczy³y siê okre�lonych ról, wierszy, no-
wych kolêd.Mimo tremy,wszystko uda-
³o siê wspaniale. Po uroczysto�ciach
przyst¹piono do sk³adania Bo¿onaro-
dzeniowych iNoworocznych ¿yczeñ, po-
dzielono siê op³atkiem. Pop³ynê³y ko-
lêdy. Nie oby³o siê równie¿ bez wigilij-
nego poczêstunku, serwowano barszcz
czerwony, go³¹bki i inne potrawy. Uro-
czysto�æ by³a bardzo rodzinna, ciep³a,
pena rado�ci i pokoju. W³a�nie takie
powinny byæ ka¿de �wiêta.

GrzegorzSzajnik

Dom Pogodnej Staro�ci w Dynowie to miejsce szczegól-
ne. To w³a�nie tu
przebywaj¹ osoby
starsze, schorowa-
ne, nierzadko sa-
motne. Jednak
�rodowe popo³u-
dnie 21 grudnia
by³o dla nich pe³-
ne wzruszeñ, cie-
p³a i rado�ci. W
tymdniu program
Bo¿onarodzenio-
wy dla pensjona-
riuszy domuprzy-
gotowa³y dzieci z
przedszkola. Nie bra-
kowa³o wspólnego
kolêdowania, ¿yczeñ
i ³ez. Z nimi najstar-
si siê nie kryli. Po
przedstawieniu w³o-
darz miasta Anna
Kowalska oraz kie-
rownik miejskiego
o�rodka pomocy spo-
³ecznej Henryka Papiernik ¿yczy³y najstarszymmieszkañ-
comDynowawszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdro-
wia. Dodatkowo wiele starszych osób obchodz¹ce okr¹g³e
rocznice urodzin otrzyma³y od w³adz �wi¹teczne ¿yczenia.
To oni w tym dniu dziêkowali za pamiêæ. Program przygoto-
wany przez m³odzie¿ i ¿yczenia w³adz nagrodzone zosta³y

KolêdyKolêdyKolêdyKolêdyKolêdy, ¿yczenia, ³zy szczê�cia i rado�ci towarzyszy³y, ¿yczenia, ³zy szczê�cia i rado�ci towarzyszy³y, ¿yczenia, ³zy szczê�cia i rado�ci towarzyszy³y, ¿yczenia, ³zy szczê�cia i rado�ci towarzyszy³y, ¿yczenia, ³zy szczê�cia i rado�ci towarzyszy³y
czwartkowej wizycie w³adz Dynowa w Domu Pogodnejczwartkowej wizycie w³adz Dynowa w Domu Pogodnejczwartkowej wizycie w³adz Dynowa w Domu Pogodnejczwartkowej wizycie w³adz Dynowa w Domu Pogodnejczwartkowej wizycie w³adz Dynowa w Domu Pogodnej
Staro�ci.Staro�ci.Staro�ci.Staro�ci.Staro�ci.

Przedszkolaki podczas przedstawienia. Fot. (4) Grzegorz Szajnik
¯yczenia i podziêkowania od najstarszych mieszkañ-
ców kierowane do burmistrz Anny Kowalskiej.

Licznie zgromadzeni pensjonariusze dynowskiego domu
starców

Dzieci podczas Jase³kowego przedstawienia. Fot. Grzegorz Szajnik

brawami i dwoma anio³kami przekazanymi burmistrzowi
Annie Kowalskiej i kierownikowiMOPSHenryce Papiernik,
a wykonanymi przez pensjonariuszy domu. Jak powiedzia-
no, te anio³ki maj¹ strzec i pomagaæ w chwilach najtrud-
niejszych.

GrzegorzSzajnik
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Ponad setka dzieci z przedszkola miejskiego w Dyno-Ponad setka dzieci z przedszkola miejskiego w Dyno-Ponad setka dzieci z przedszkola miejskiego w Dyno-Ponad setka dzieci z przedszkola miejskiego w Dyno-Ponad setka dzieci z przedszkola miejskiego w Dyno-
wie uczestniczy³a w przedstawieniu teatralnym.wie uczestniczy³a w przedstawieniu teatralnym.wie uczestniczy³a w przedstawieniu teatralnym.wie uczestniczy³a w przedstawieniu teatralnym.wie uczestniczy³a w przedstawieniu teatralnym.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, a przede wszystkim same
dzieciaki s¹ bardzo szczê�liwe kiedy mog¹ obejrzeæ teatral-
ne przedstawienie. Niestety Dynów jest za daleko oddalony
od o�rodków w których
znajduj¹ siê teatry dla
najm³odszych. Problem
stwarza równie¿ d³uga
i wyczerpuj¹ca droga.
Tak wiêc wszyscy s¹
szczê�liwi kiedy dzieciê-
ce teatrzyki przy-
je¿d¿aj¹ do miasta, tak
by³o i w czwartek 15
grudnia. Ponad setka
dzieciakówmog³a ogl¹-
daæ przedstawienie pt.
Trele � Morele zorgani-
zowane prze teatrzyk
P³omyczek z Jaros³a-
wia. Po przedstawieniu
arty�ci zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami najm³odszych mieszkañcówmia-
sta. Ju¿ teraz dzieci czekaj¹ na kolejne przedstawienia.

GrzegorzSzajnik

Dzieciaki podczas przedstawienia.
Fot. Grzegorz Szajnik

Przygotowania do sylwestra rozpo-
czê³y siê przesz³o miesi¹c wcze�niej.
Na najpopularniejszym w Dynowie
Balu u sportowców bawi³o siê ponad
sto osób. Tu obowi¹zywa³y stroje wie-
czorowe. Wykwintne ubiory, sza³owe
fryzury. Na to wszyst-
ko trzeba by³o wydaæ
kilkaset z³otych. Dy-
nowska m³odzie¿ ba-
wi³a siê przewa¿nie
na dyskotekach i pry-
watkach. Jak podkre-
�laj¹ nie wa¿ne gdzie
siê cz³owiek bawi, ale
z kim. Towarzystwo
jest najwa¿niejsze.
Mimo, i¿ w mie�cie
nie organizuje siê ple-
nerowej imprezy set-
ki osób spotka³o siê
na dynowskim rynku.

O pó³nocy wystrzeli³y butelki z szam-
panem, posypa³y siê ¿yczenia. Najczê-
�ciej powtarzanym by³o jedno: aby
nadchodz¹cy rok, by³ lepszy od tego,
który po¿egnali�my. Niebo nad Dyno-
wem roz�wietli³y sztuczne ognie. Z
ka¿dej strony miasta, wszêdzie gdzie
siê bawili mieszkañcy nocn¹ ciszê za-
k³óca³y wystrza³y petard i okrzyki ra-
do�ci. Mo¿na mieæ nadziejê, i¿ w przy-
sz³ym roku w³adze miejskie zadbaj¹,
aby na dynowskim rynku odby³y siê
koncerty, i aby na powitanie nowego
roku przyszli wszyscy mieszkañcy
Dynowa.

GrzegorzSzajnik

Bale, dyskoteki, prywatki. Setki li-Bale, dyskoteki, prywatki. Setki li-Bale, dyskoteki, prywatki. Setki li-Bale, dyskoteki, prywatki. Setki li-Bale, dyskoteki, prywatki. Setki li-
trów szampana i sztuczne ognie.trów szampana i sztuczne ognie.trów szampana i sztuczne ognie.trów szampana i sztuczne ognie.trów szampana i sztuczne ognie.
Mieszkañcy Dynowa powitali NowyMieszkañcy Dynowa powitali NowyMieszkañcy Dynowa powitali NowyMieszkañcy Dynowa powitali NowyMieszkañcy Dynowa powitali Nowy
Rok.Rok.Rok.Rok.Rok.

M³odzi mieszkañcy miasta sk³adaj¹cy sobie ¿yczenia na rynku Dynowa. Fot. Grzegorz Szajnik (3)

Pokaz sztucznych ogni które roz�wietli³y Dynów.
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Stowarzyszenie ju¿ od kilku lat
bardzo aktywnie uczestnicy w ¿yciu
niepe³nosprawnych mieszkañców
Dynowszczyzny. To dziêki pracy sto-
warzyszenia osoby starsze, jak m³o-
dzie¿ ma mo¿liwo�æ wyjazdu na tur-
nusy rehabilitacyjne, otrzymaæ
sprzêt komputerowy, rehabilitacyj-
ny czy bardzo potrzebne i konieczne
lekarstwa. Prezes Stowarzyszenia
Ma³gorzata Kochman, choæ nie tyl-
ko, dwoi siê i troi aby zdobyæ �rodki
finansowe. Jak mówi corocznie sk³a-
danych jest wiele wniosków na dofi-
nansowanie dzia³alno�ci stowarzy-
szenia i pomoc potrzebuj¹cym. Ju¿
wiadomo, i¿ spo�ród 53 wniosków o
dofinansowanie jakie wybrano ze
112, które wp³ynê³y do Polsko �
Amerykañskiej Fundacji Wolno�ci
zwyciêskim jest wniosek dynowskie-
go stowarzyszenia. Przygotowa³o
ono projekt pn. Poniedzia³kowa

szkó³ka � spotkania integracyjne i
terapia zajêciowa osób niepe³no-
sprawnych z terenu miasta i gminy
Dynów. Realizowany jest od 15 stycz-
nia do 30 kwietnia 2006 roku. Ca³-
kowity koszt to blisko osiem tysiêcy
z³otych, z czego Fundacja do³o¿y³a
ponad piêæ tysiêcy. Z projektu sko-
rzysta czterdzie�ci osób. Podczas
spotkañ uczestnicy wezm¹ udzia³ w
profilaktycznych zabawach, nauce
�piewu, plastyki, bardzo wa¿ne bêd¹
spotkania z lekarzami specjalistami,
do których dostêp jest ograniczony
� mówi Ma³gorzata Kochman � po-
nadto projekt zak³ada zakup sprzê-
tu rehabilitacyjnego, który wzboga-
ci prowadzon¹ przez stowarzyszenie
si³ownie. W pracy stowarzyszenia
pomagaj¹ bezinteresownie wolonta-
riusze i nauczyciele, nie bez znacze-
nia pozostaje pomoc urzêdu miasta,
urzêdu gminy i komisji przeciwdzia-
³ania alkoholizmowi, a tak¿e spon-
sorów. W chwili obecnej kilka wnio-

29 grudnia radni gminni uczest-
niczyli w ostatniej sesji w 2005 roku.
Dokonali zmian w bud¿ecie gminy
na 2005 rok, oraz w Palnie Rozwoju
Lokalnego gminy Dynów. Przyjêli
równie¿ uchwa³ê o inwestycjach wie-
loletnich. W ramach programu B³ê-
kitny San w Bachórzu mia³aby siê
rozpocz¹æ budowa infrastruktury
turystycznej gminy Dynów. Tam
w³a�nie urz¹d znalaz³ dzia³kê o po-
wierzchni blisko 6 hektarów, która
jest jego w³asno�ci¹. Jak mówi³ na
sesji wójt Adam Chrobak koszt pro-
jektu to jeden milion sze�æset tysiê-
cy z³otych. W Bachórzu mia³aby po-
wstaæ przystañ kajakowa, miejsca
dla wêdkarzy, pole kempingowe i
biwakowe, zaplecze kuchenne, bo-
iska sportowe, alejki i oczywi�cie

stró¿ówka. Przyjête przez radnych
uchwa³y by³y konieczne, aby gmina
mog³a z³o¿yæ wniosek i staraæ siê o
pieni¹dze ze �róde³ unijnych. Radni
popieraj¹c starania wójta stwierdzi-
li, i¿ gmina nie ma innej mo¿liwo�ci
rozwoju jak turystyka. Na ni¹ chc¹
postawiæ. Inwestycja ma powstawaæ
sukcesywnie, ju¿ niewielkie kwoty
zaplanowano na ni¹ w bud¿ecie na
2006 rok. Przyjmuj¹c zmianê w bu-
d¿ecie 2005 roku radni dodatkowe
�rodki skierowali na drogi gminne
� 45 tys., zakup umundurowania dla
OSP � 5 tys., drugie piêæ tysiêcy prze-
kaza³ Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku OSP,
oraz 12 tys. przeznaczono na oddzia³
biblioteki publicznej w Bachórzu.
Sesjê zakoñczy³a lampka szampana
i noworoczne ¿yczenia w�ród któ-

Pole kempingowe, kort do tenisa, przystañ kajakowa, to tylko niektóre in-Pole kempingowe, kort do tenisa, przystañ kajakowa, to tylko niektóre in-Pole kempingowe, kort do tenisa, przystañ kajakowa, to tylko niektóre in-Pole kempingowe, kort do tenisa, przystañ kajakowa, to tylko niektóre in-Pole kempingowe, kort do tenisa, przystañ kajakowa, to tylko niektóre in-
westycje turwestycje turwestycje turwestycje turwestycje turystyczne maj¹ce powstaæ w gminie Dynówystyczne maj¹ce powstaæ w gminie Dynówystyczne maj¹ce powstaæ w gminie Dynówystyczne maj¹ce powstaæ w gminie Dynówystyczne maj¹ce powstaæ w gminie Dynów.....

Wójt gminy Dynów Adam Chrobak.
Fot. Grzegorz Szajnik

rych przewija³o siê jedno, aby gmi-
na mia³a tyle pieniêdzy, aby mog³a
zrealizowaæ wszystkie swe zadania.

Grzegorz Szajnik

2006 rok dla stowarzyszenia na rzecz osób niepe³nosprawnych miasta i gminy2006 rok dla stowarzyszenia na rzecz osób niepe³nosprawnych miasta i gminy2006 rok dla stowarzyszenia na rzecz osób niepe³nosprawnych miasta i gminy2006 rok dla stowarzyszenia na rzecz osób niepe³nosprawnych miasta i gminy2006 rok dla stowarzyszenia na rzecz osób niepe³nosprawnych miasta i gminy
Dynów zacz¹³ siê do�æ pomy�lnie.Dynów zacz¹³ siê do�æ pomy�lnie.Dynów zacz¹³ siê do�æ pomy�lnie.Dynów zacz¹³ siê do�æ pomy�lnie.Dynów zacz¹³ siê do�æ pomy�lnie.

Prezes stowarzyszenia Ma³gorzata Kochman.

sków jest z³o¿onych i czeka na roz-
patrzenie, inne w trakcie roku bêd¹
sk³adane do fundacji i instytucji zaj-
muj¹cych siê pomoc¹ niepe³nospraw-
nych.

Grzegorz Szajnik
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Niemowlê, jak sama nazwa
wskazuje, nie mówi, ale wie o
jêzyku zadziwiaj¹co du¿o. Ba-

dania wykaza³y, ¿e 4-dniowe noworod-
ki odró¿niaj¹ g³os matki od g³osu innej
kobiety, a tak¿e wol¹ s³uchaæ zdañ wy-
powiadanych w jêzyku w³asnym ni¿ w
obcym. Dziecko w ³onie matki s³yszy co
siê dzieje na zewn¹trz i jeszcze przed
urodzeniem oswaja siê z melodi¹ jej
g³osu. Rozwojem jêzyka rz¹dzi zasada,
¿e rozumienie wyprzedza mówienie,
wiêc skoro dziecko zaczyna mówiæ, to
znaczy, ¿e rozumia³o ju¿ du¿o wcze�niej.

W wieku 2-3 miesiêcy pojawia siê
g³u¿enie - pojedyncze d�wiêki gard³o-
we. Nastêpny etap, od 6 miesi¹ca, to
gaworzenie, w którym s³ychaæ ju¿ ci¹g
sylab, np. ma-ma-ma, ba�ba-
ba. Z czasem w gaworzeniu co-
raz wyra�niej pobrzmiewaj¹ g³o-
ski jêzyka ojczystego. Oko³o roku
za �s³owo� uwa¿amy sekwencjê
d�wiêków konsekwentnie po-
wi¹zan¹ ze znaczeniem. Pierw-
sze s³owa to uproszczone formy
zwyk³ych wyrazów (meko, buti).
S³ownictwo dziecka w tym wie-
ku bazuje na onomatopejach
(hau, bach), na prostych jednosylabow-
cach (am, be) i na wyrazach z³o¿onych
z dwóch identycznych lub niemal iden-
tycznych sylab (mama, tata, baba, sisi).
S¹ w nim nawet czasowniki (myju�
myju), na wzór których dzieci tworz¹
w³asne (pisiu � pisiu).

Roczna przeciêtna dziewczynka po-
winna znaæ oko³o 7 wyrazów, a ch³opiec
mniej, bo 4. Pó³toraroczny ch³opiec po-
winien znaæ ju¿ oko³o 30 wyrazów a
dziewczynka 80 s³ów. Tak wynika z
badañ przeprowadzonych przezMagda-
lenê Smoczyñsk¹, które objê³y 2,5 ty-
si¹ca polskich dzieci.

Pó³toraroczne dziecko powinno za-
czynaæ ju¿ ³¹czyæ ze sob¹ wyrazy i od-
mieniaæ je. Przeciêtna dziewczynka za-
czyna ³¹czyæ wyrazy w wieku 18 mie-
siêcy, a ch³opiec o 2 miesi¹ce pó�niej.

Dwuletni ch³opiec powinien mówiæ
�rednio 160 wyrazów, a dziewczynka
215. Dwulatek powinien ju¿ budowaæ
tak¿e zdania. Najpierw proste, czêsto
opuszczaj¹c przyimki ,,Mama idzie pla-
cy� (do pracy). Potem pojawiaj¹ siê zda-
nia rozwiniête: �Mama jedzie autem do
klepu�. I wreszcie zdania z³o¿one � naj-
pierw s¹ to zestawienia dwóch zdañ po-
jedynczych, np. ,,Mamusia umyje j¹æki,
j¹æki bludne�. Potem zdania wspó³rzêd-
nie z³o¿one z �i�, np. ,,Mama �pi i krów-
ka �pi, i piesek �pi�. Wcze�nie pojawiaj¹
siê zdania przeciwstawne: ,,Tatu� ma
motoj, wujek nie ma motoj�, a z pod-
rzêdnie z³o¿onych - przyczynowe �Mama
nie id� do placi, bo zimno na dwozie�.

W wieku 2,5 roku ch³opiec powinien
u¿ywaæ oko³o 450 wyrazów a dziewczyn-
ka 550. W tym wieku dziecko powinno

budowaæ zdania rozwiniête, znaæ wiele
typów zdañ z³o¿onych, co nie oznacza,
¿e jego jêzyk nie bêdzie siê rozwija³ na-
dal i wzbogaca³.
Du¿e ró¿nice w sprawno�ci jêzyko-

wej pomiêdzy rówie�nikami nie musz¹
�wiadczyæ o zaburzeniach mowy jedne-
go z nich. Nie trzeba wpadaæ w przera-
¿enie. Ale te¿ lepiej sprawy nie lekce-
wa¿yæ, bo mo¿e siê za ni¹ kryæ co� po-
wa¿niejszego, np. ubytek s³uchu, zabu-
rzenia neurologiczne albo ogólne opó�-
nienie rozwoju.
Je¿eli dziecko ju¿ mówi³o, a od ja-

kiego� czasu bez widocznej przyczyny
mówi wyra�nie mniej, jest to powa¿ny
sygna³ do podjêcia szybkich dzia³añ.
Warto ¿eby takie dziecko zobaczy³ spe-

cjalista od diagnozowania autyzmu. Co
innego, gdy taki krok wstecz pojawi siê
po trudnych przej�ciach, po pobycie w
szpitalu, roz³¹ce z matk¹, pierwszych
tygodniach w ¿³obku. To tylko przej�cio-
wy kryzys, który wymaga porady psy-
chologa.Poradynale¿y zasiêgn¹æ, gdy
po ukoñczeniu:
- 2 lat dziecko wymawia tylko 3-4 s³o-
wa i nie u¿ywa zdañ dwuwyrazowych,

- w wieku 3 lat rozumie tylko wyra¿e-
nia domowników, nazywa jedynie naj-
bardziej codzienne czynno�ci i przed-
mioty i jego s³ownictwo ogranicza siê
do 50-60 wyrazów. Gdy tak¿e po³yka
g³oski na koñcu wyrazu i nie tworzy
liczby mnogiej wyrazów i nie sk³ada
prostych zdañ,

- 4-latek z trudem okre�la przedmio-
ty i codzienne czynno�ci lub robi to
nieprawid³owo, ma problemy z budo-
waniem poprawnych zdañ, mówi nie-
zrozumiale, zastêpuje g³oski k, g-t,
d, mówi toñ � zamiast koñ i nie po-
trafi oddaæ s³owami prostych tre�ci.
O zaburzeniu rozwoju mowy mówi

siê, kiedy opó�nienia s¹ znaczne (po-
nad pó³ roku) i u dziecka mo¿na zaob-
serwowaæ nastêpuj¹ce objawy:
- problemy z rozumieniem poleceñ,
- ograniczone s³ownictwo np. wszyst-
ko co je�dzi, to dla dziecka samochód
lub wszystko okre�la s³owem �to co��,

- zaburzenia wymowy np. fiatek za-
miast kwiatek, inka zamiast choin-
ka - maluch nie potrafi poprawnie wy-
mówiæ pojedynczych g³osek i dlatego
upraszcza je, omija lub zastêpuje in-
nymi, bo nie umie wymówiæ okre�lo-
nej g³oski. Mo¿e to te¿ wskazywaæ,

¿e maluch nie s³yszy ró¿nicy np. miê-
dzy g³osk¹ d�wiêczn¹ a bezd�wiêczn¹
- myli pó³kê z bu³k¹, kurê z gór¹,

- seplenienie czyli zamiana g³osek sz,
¿, cz, d¿, na s, z, c, dz. Jego przyczyn¹
mo¿e byæ zbyt ma³a sprawno�æ jêzy-
ka lub wada zgryzu,

- b³êdna gramatyka (np. czasowniki
wypowiadane w formie bezokoliczni-
kowej: ja i�æ do domu, albo maj¹ nie-
poprawn¹ formê: �Tam my ju¿ by-
³em�) oraz problemy z tworzeniem
liczby mnogiej �Trzy samochodów�,

- naturalne j¹kanie. Miêdzy drugim a
czwartym rokiem ¿ycia prawie ka¿-
de dziecko nie mówi p³ynnie i zdaje
siê j¹kaæ. To rozwojowa niep³ynno�æ
mowy. Dzieci zatrzymuj¹ siê w po³o-

wie wymawianego zda-
nia, powtarzaj¹ g³oski,
sylaby albo ca³e s³owa.
Dzieje siê tak dlatego,
¿e my�l¹ szybciej, ni¿
mog¹ mówiæ. Ale nie
przeszkadza im to i
mówi¹ dalej. Jest to
zachowanie normalne,
które przemija.
Z prawdziwym j¹-

kaniem, wymagaj¹cym pomocy specja-
listy, mamy do czynienia, gdy utrzymuje
siê ono przynajmniej przez pó³ roku lub
gdy dziecko skoñczy³o 6 lat i mo¿na u
niego zaobserwowaæ nastêpuj¹ce zacho-
wania: - powtarza pierwsz¹ g³oskê, a
nastêpnie koñczy wyraz, np. p-p-p-pi³-
ka, przynajmniej trzykrotnie powtarza
sylabê, np. do-do-do- domek,
- przeci¹ga g³oskê d³u¿ej ni¿ sekundê,
np. mmmmmmama,

- zdaje sobie sprawê, ¿e siê j¹ka, na-
pina cia³o gdy mówi, mruga oczami,
ma zaburzenia oddechu.
Takich problemów nie nale¿y lek-

cewa¿yæ mówi¹c: �Wyro�nie z tego�.
Nale¿y skorzystaæ z pomocy logopedy.
Je�li oka¿e siê, ¿e terapia jest koniecz-
na, to im wcze�niej siê j¹ rozpocznie,
tym szybciej maluch poradzi sobie z
zaburzeniami. Starsze dzieci w wieku
szkolnym znacznie trudniej nadrabiaj¹
zaleg³o�ci ni¿ maluchy. Maj¹ wiêksze
problemy z nauk¹ czytania i pisania,
bo jak mówi¹, tak bêd¹ pisaæ i czytaæ.
Poci¹ga to za sob¹ gorsze oceny w szko-
le, mniejsz¹ aktywno�æ na lekcjach, bo
dzieci wstydz¹ siê odzywaæ z powodu
swojej wady wymowy. W rezultacie po-
woduje to niechêæ do szko³y. Takie dzie-
ci maj¹ tak¿e problemy z nawi¹za-
niem kontaktów spo³ecznych z rówie-
�nikami. W grupie rówie�niczej zaj-
muj¹ ni¿sz¹ pozycjê, czêsto bêd¹c wy-
�miewanymi i wytykanymi przez in-
nych. W ¿yciu doros³ym takie osoby
maj¹ problemy ze znalezieniem wyma-
rzonej pracy, je¿eli wymaga ona po-
prawnej wymowy, np. praca w telewi-
zji, czy w radio. inf. w³.
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Zabiegi kosmetyczne zazwyczaj
wzbudzaj¹ przyjemne skojarze-
nia i taki te¿ jest cel ich wyko-

nywania. Generalnie maj¹ one popra-
wiaæ nam samopoczucie. Nowa fryzu-
ra, profesjonalny, okoliczno�cio-
wy makija¿, opalenizna z sola-
rium nawet w ponure zimowe
dni, a dla odwa¿niejszych trwal-
sza ozdoba w postaci tatua¿u,
to nie tylko sprawa estetyki i
schludnego wygl¹du. To tak¿e
co�, co w du¿ej mierze wp³ywa
na nasze poczucie w³asnej war-
to�ci, atrakcyjno�ci. Czy wobec
tego z zabiegami kosmetyczny-
mi mog¹ wi¹zaæ siê jakie� nie-
bezpieczeñstwa dla zdrowia
klienta, kosmetyczki, fryzjera? Zagro-
¿enia takie istniej¹, a sposoby zapo-
biegania im,to g³ówny temat nieodp³at-
nego szkolenia zorganizowanego z ini-
cjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Strzy¿owie, dziê-
ki uprzejmo�ci Naczelnika Urzêdu
Skarbowego Tadeusza Wolana. Udo-
stêpniono salê wyk³adow¹ i sprzêt.

Du¿a frekwencjamile zaskoczy³a orga-
nizatorów. Zebrani zapoznali siê z wie-
loma nowymi propozycjami, rozwi¹za-
niami technicznymi, zaleceniami, prze-
pisami i jak¿e wa¿nymi w praktyce-

zwyczajnymi poradami. Go�ciem spe-
cjalnym spotkania by³a LucynaKrzysz-
tyniak- przedstawiciel naukowy firmy
�Med.i Lab� zWarszawy. Swoje prelek-
cje mieli tak¿e pracownicy PSSE :
Agnieszka Baszak, Aldona Sebastian-
ka, Ma³gorzata Jeleniówna.
G³ówne zagro¿enia to oczywi�cie cho-

roby zawodowe, przenoszenie chorób za-

ka�nych, tj. wirusowe zapalenie w¹tro-
by, HIV/AIDS gdy dojdzie do zranienia
przywykonywaniuzabiegu, jak te¿wsza-
wica czy �wierzb. Nie zawsze mo¿liwa
jest ocena stanu zdrowia klienta na
podstawie jego wygl¹du. Stosowanie
�rodków ostro¿no�ci dotyczyæwiêcmusi
ka¿dego klienta. Podkre�lano tak¿e
wagê sterylnegomycia narzêdzi po ka¿-
dym zabiegu oraz w³a�ciwego postêpo-
wania z odpadkami, które niemog¹ byæ
wyrzucanewraz z innymi �mieciami do
zbiorowych �mietników, gdy¿ mog¹ za-
wieraæ krew. Pamiêtajmy, ¿e �mietniki
bywaj¹ przedmiotem zainteresowania
nie tylko zwierz¹t, ale nierzadko tak¿e
bezdomnych, narkomanów, jak te¿ bez-
trosko bawi¹cych siê dzieci, dla których
�mietnik bywa swoistym skarbcem.
Zwrócono nawet uwagêna-wydawaæ by
siê mog³o - rzecz banaln¹, tj. estetykê
pomieszczenia. Bo có¿ je�li nawet jest
sterylne,ale nieprzytulne.Klient podda-
j¹c siê zabiegom zmieniaj¹cym, popra-
wiaj¹cym jegowygl¹d chce tak¿e odprê-
¿yæ siê psychicznie.

inf. w³.

Gdzie nale¿y zg³aszaæ reklamacjê?Gdzie nale¿y zg³aszaæ reklamacjê?Gdzie nale¿y zg³aszaæ reklamacjê?Gdzie nale¿y zg³aszaæ reklamacjê?Gdzie nale¿y zg³aszaæ reklamacjê?
w przypadku gdy zakupiony towar okaza³ siê nieodpowiedniej jako�ci, aw przypadku gdy zakupiony towar okaza³ siê nieodpowiedniej jako�ci, aw przypadku gdy zakupiony towar okaza³ siê nieodpowiedniej jako�ci, aw przypadku gdy zakupiony towar okaza³ siê nieodpowiedniej jako�ci, aw przypadku gdy zakupiony towar okaza³ siê nieodpowiedniej jako�ci, a
sklep w którym dokonali�my zakupu uleg³ likwidacji?sklep w którym dokonali�my zakupu uleg³ likwidacji?sklep w którym dokonali�my zakupu uleg³ likwidacji?sklep w którym dokonali�my zakupu uleg³ likwidacji?sklep w którym dokonali�my zakupu uleg³ likwidacji?

Wobecnej sytuacji gospodarczej co-
raz czêstsze s¹ przypadki likwidacji
przez handlowców dzia³alno�ci, firmy z
kolei zmieniaj¹ swoje siedziby, a wiêk-
sze � likwiduj¹ swoje filie lub dokonuj¹
przebran¿owieñ. Taki stan rzeczy bar-
dzo utrudnia konsumentom dochodze-
nia swoich praw. O tym, jak nale¿y siê
zachowaæwwy¿ej zaistnia³ych przypad-
kach i o tym, jakie istniej¹ szanse osi¹-
gniêcia powodzenia � decyduje wiele
czynników m.in. to: pod jak¹ forma
prawn¹ przedsiêbiorca prowadzi swoj¹
dzia³alno�æ, czy nast¹pi³a likwidacja fir-
my, czy jej profilu lub czy zamkniêta
zosta³a filia. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 2
lipca 2004 roku o swobodzie dzia³alno-
�ci gospodarczej � przedsiêbiorc¹ jest
osoba fizyczna, osoba prawna i jednost-
ka organizacyjna nie bêd¹ca osob¹
prawn¹, ale którama zdolno�æ s¹dow¹.
Za przedsiêbiorców uznaje siê tak¿e
wspólników spó³ki cywilnej w zakresie
wykonywanej przeznichdzia³alno�ci.W
przypadku osoby fizycznej prowadz¹cej
dzia³alno�æ gospodarcz¹, za zobowi¹za-
niawynikaj¹ce z prowadzonej przez nie
dzia³alno�ci odpowiada ona po likwida-

cji tej dzia³alno�ci ca³ym swym maj¹t-
kiem osobistym. W konsekwencji po-
wy¿szego, konsument który dokona³ za-
kupu towaru niezgodnego z umow¹ np.
zakup obuwia w sklepie, który uleg³ li-
kwidacji, mo¿e skutecznie dochodziæ
swoich roszczeñ od by³ego przedsiêbior-
cy np.: mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem na-
prawy towaru lub jegowymiany. Podob-
nie wygl¹da sytuacja w przypadku
zmiany asortymentu towaru w sklepie
prowadzonym przez osob¹ fizyczn¹.
Zmiana profilu sklepu nie zwalnia
przedsiêbiorcy z uwzglêdnienia uzasad-
nionych roszczeñ konsumentów zwi¹za-
nych z zakupem towaru niezgodnego z
umow¹.Wprzypadkuprowadzeniadzia-
³alno�ci gospodarczej w formie spó³ki
cywilnej za zobowi¹zania spó³ki np.: wy-
nikaj¹ce ze sprzeda¿y towaru lub wy-
konania us³ugi niezgodnej z umow¹,
zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego,
odpowiadaj¹ solidarnie wspólnicy na-
wet po rozwi¹zaniu umowy spó³ki cy-
wilnej. Poprzez odpowiedzialno�æ soli-
darn¹nale¿y rozumieæ to, i¿ konsument
mo¿e ¿¹daæ ca³o�ci lub czê�ci �wiadcze-
nia od wszystkich wspólników ³¹cznie,
od kilku z nich, lub od ka¿dego z osob-
na, a zaspokojeniewierzyciela przez któ-
regokolwiek z nich zwalnia pozosta³ych

d³u¿ników. Wybór, od którego wspólni-
ka spó³ki i w jakim zakresie kierowaæ
swoje roszczenia decyduje konsument.
Podobnie jak w spó³ce cywilnej w przy-
padku spó³ek osobowych, tj. spó³ki jaw-
nej, partnerskiej, komandytowej i ko-
mandytowo-akcyjnej, ka¿dy wspólnik
odpowiada za zobowi¹zania spó³ki bez
ograniczenia ca³ym swym maj¹tkiem
solidarnie z pozosta³ymi wspólnikami.
W przypadku likwidacji filii, w której
konsument dokona³ zakupu towaru po-
przez przedsiêbiorcê prowadz¹cegodzia-
³alno�æ handlow¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e
nie wp³ywa ona na mo¿liwo�æ z³o¿enia
reklamacji przez klienta sklepu. Kon-
sument mo¿e z³o¿yæ reklamacjê ze
wszystkimi skutkami prawnymi do cen-
trali przedsiêbiorcy. W razie nieuzna-
nia reklamacji przez w³a�ciciela skle-
pu, który jako powód odmowy poda³
zmianê profilu dzia³alno�ci � konsu-
ment mo¿e zwróciæ siê o pomoc do w³a-
�ciwego miejscowo inspektoratu In-
spekcji Handlowej poprzez z³o¿enie
wniosku omediacjê. Je¿eli przedsiêbior-
ca nie wyrazi zgody na rozstrzygniêcie
sporu przez s¹d konsumencki, konsu-
mentowi pozostajemo¿liwo�æ skierowa-
nia sprawy na drogê postêpowania cy-
wilnego. inf. w³.
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ZAGADKI LOGICZNE

Namioty
Na polu na-

miotowym stoj¹
trzy namioty: w
pierwszym miesz-
kaj¹ dwaj ch³opcy (oznaczono go zna-
kiem M), w drugim � dwie dziewczyny
(oznaczono go znakiem K), w trzecim �
dziewczyna i ch³opak (oznaczono go zna-
kiem KM). Kto� poprzestawia³ w nocy
znaki tak, ¿e ¿aden znak nie zgadza siê
ze sk³adem osób w namiotach ;-(

Jaki znak nale¿y wybraæ, aby po za-
obserwowaniu pierwszej osoby wycho-

Przed wyborem pewien Pan
Wrzeszcza³: ¯yj¹ ponad stan!!!
Jakie biura, jakie bryki!!!
Wdar³ siê nam do polityki
Proszê Pañstwa � wielki szpan!!!
Krzycza³ tak na wiecach Pan...
Obiecywa³ oszczêdno�ci...
A wiêc poszli ludzie pro�ci,
Kto� z rodziny i s¹siedzi
No i Pan na Wiejskiej �siedzi�...
Tydzieñ od wyborów min¹³,
Je�dzi sobie limuzyn¹....
Sekretarek ma ze sze�æ....
Lubi wypiæ.... Dobrze zje�æ.....
Wci�nie sobie czasem guzik...
Pe³en szpan i pe³en luzik!!!
Zapomnia³em!!!!
W pi¹tek po�ci.....

W³a�nie w ramach
OSZCZÊDNO�CI....

Maciej Jurasiñski

�wi¹teczna wizyta
Adam powinien poprawiæ za³o¿on¹ na
lew¹ stronê koszulê, kapelusz ¿ony za-
³o¿y³ Damian, Bogdan wyst¹pi³ w za
krótkich spodniach syna.

Pude³ka z bombkami choinkowymi
Bombek zielonych by³o 22, ¿ó³tych � 14,
czerwonych � 12.

Choinka z zapa-
³ek
Po prze³o¿eniu 6
zapa³ek otrzy-
mamy figurê,
jak na rysunku.

�wi¹teczna krzy¿ówka z has³em
Poziomo: 3) wcisk 6) majonez 7) sanna
8) Ekwador 9) ³azik 12) Herody 13) cieki
14) wierch 16) �led� 19) bratowa 20)
Indie 21) miesi¹c 22) tar³o
Pionowo: 1) parkieciarnia 2) kolano 4)
czara 5) sanki 10) ziele 11) knia� 15)
retusz 17) lanca 18) dzia³
Rozwi¹zanie: Weso³ych �wi¹t

Choinka mozaikowa

Prawosko�nie: 1) kotek 2) dalekopis 4)
Tipo 6) u³amanie 7) mi³o�æ 9) Nemo
10) Z³ocieniec 12) wangal 14) Aniela
16) migda³ 18) smak

Lewosko�nie: 1) Kodak 3) telepatia 5)
pi³a 6) upominek 8) ma³o�æ 10) z³omo-
wanie 11) nici 13) Enigma 15) Engels
17) biedak 18) sala
Rozwi¹zanie: Kamizelka

Krzy¿ówka przestrzenna z prezentem 1
1-17) narzeczeni 2-6) zabawa 3-16) ta-
tuowanie 4-8) dziura 5-10) bazarowicz
5-13) banan 7-14) zawód 9-15) re¿im
11-12) nowo¿eniec 13-18) nadymienie
Rozwi¹zanie: Barbie

Krzy¿ówka przestrzenna z prezentem 2
1-17) zawini¹tko 2-6) kakadu 3-16)
matematyka 4-8) biceps 5-10) kurso-
wanie 5-13) kogut 7-14) rutka 9-15)
obrus 11-12) gitarzysta 13-18) trans-
lator
Rozwi¹zanie: zegar

Styczeñ - pierwszy miesi¹c w roku wg u¿ywanego w
Polsce kalendarza gregoriañskiego, ma 31 dni.

Nazwamiesi¹ca (wg Brücknera) pochodzi od s³owa �tyki�,
które w tym czasie sporz¹dzali gospodarze. W jêzyku staro-
polskim styczeñ nazywano równie¿ tyczniem, godnikiem i
ledzieniem (por. wspó³czesna czeska nazwa miesi¹ca).

£aciñska nazwa Ianuarius (w kalendarzu rzymskim)
zosta³a zapo¿yczona przez wiêkszo�æ jêzyków europejskich.

Wed³ug przys³ów ludowych:
Gdy styczeñ burzliwy ze �niegami, lato burzliwe z deszczami
Gdy styczeñ jasny i bia³y, w lecie bywaj¹ upa³y
Gdy styczeñ mrozów nie daje, sprowadzi nieurodzaje
Gdy w styczniu ciep³o na dworze, pustki bêd¹ w komorze
Gdyw styczniumrozy i �niegi, bêd¹ stodo³y po brzegi!!!!!!!!

Idzie styczeñ, niesie wiele ¿yczeñ
Styczeñ to miesi¹c nowy, na nowo te¿ bol¹ g³owy

Ostatnie mro�ne dni daj¹ siê wszystkim mocno we zna-
ki!!!! No, ale je�li faktycznie ma to �zaowocowaæ� pe³nymi
stodo³ami...., to mo¿e warto pocierpieæ??? W dodatku space-
ry (chyba przy takiej temperaturze nikt siê na nie nie wy-
biera...) mo¿na zast¹piæ �gimnastyk¹� szarych komórek i
spêdziæ mi³o ;-) czas przy rozwi¹zywaniu naszych ³amig³ó-
wek i krzy¿ówek.
Tym razem przygotowali�my dla Pañstwa Psotkê plus-

minus, Uzupe³niankê �Tanecznie�, Jolkê i �Strza³ki�, a
tak¿e � tradycyjnie � kilka Zagadek logicznych.
¯yczymy dobrej zabawy i mamy nadziejê, ¿e nasze za-

dania bêd¹ na tyle �rozgrzewaj¹ce�, ¿e zapomn¹ Pañstwo o
dokuczliwym mrozie...

Renata Jurasiñska

dz¹cej z namiotu nim oznaczonego wy-
wnioskowaæ, kto nocowa³ w którym na-
miocie?

Roztargnionymeloman
W bogatej ta�motece pewnego me-

lomana znajduj¹ siê kasety dok³adnie
trzech rodzajów: muzyka powa¿na, soul
oraz country. Niestety roztargnionyme-
loman nie opisa³ ¿adnej
z kaset! Ile minimum
kaset musi wybraæ, aby
byæ pewnym, ¿e w�ród
nich znajduj¹ siê przynaj-
mniej dwie kasety tego same-
go rodzaju???

Brakuj¹ce liczby
W puste kratki nale¿y wpisaæ licz-

by 1, 2, 3, 4, 5 w taki sposób, aby w
¿adnym wierszu, w ¿adnej kolumnie i
w ¿adnym obszarze ograniczonym lini¹
nie powtórzy³a siê ¿adna liczba.

Renata Jurasiñska

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
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Poziomo nale¿y wpisaæ s³owa zwi¹zane tematycz-
nie z ujawnionym wyrazem wiedz¹c, ¿e jednakowym
liczbom odpowiadaj¹ takie same litery. W rozwi¹za-
niu wystarczy podaæ wyrazy zawieraj¹ce literê �P�.

BogdanWitek

Poziomo:
4) drapie¿na ryba morska
5) Dostojewski lub Szalapin
Pionowo:
1) rzymskie m�cicielki wszelkiej nieprawo�ci
2) d³uga, prosta tyczka
3) Jean-Michel, s³ynny francuski kompozytor muzyki elektro-
nicznej, który ostatnio koncertowa³ w Gdañsku.

BogdanWitek

Litery z pól ze strza³kami przeniesione do kratek poza
diagramem, zgodnie ze wskazywanymkierunkiem, utworz¹
koñcowe rozwi¹zanie.

Litery z pól po-
numerowanych
od 1 do 38 utworz¹
rozwi¹zanie - afo-
ryzm autora, któ-
rego nazwisko
ujawniono w dia-
gramie.

Okre�lenia
wyrazów:

- czê�æ ³o¿yska �li-
zgowego

- dru¿yna, której
kibicujemy

- lanie, ciêgi

- list z urzêdu

- pierwsza, czêsto
ratuje ¿ycie

- r¹banie na o�lep,
krwawa jatka

- staro¿ytne naczy-
nie na zwoje i rê-
kopisy (meta-
gram s³owa LI-
STA)

- wiêksza od skrzy-
piec, altówka

- znu¿enie spowo-
dowane wysi³-
kiem

BogdanWitek
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Poziomo:
1) pañstwowy strój,
5) fragment testu,
9) koniec pó³ki,
10) przed ceownikiem,
11) ryje w drenie,
16) �piewka z solist¹,
18) leczy cia³o i³ami,
21) podawane w d³ugim popisie,
22) z czterema koz³ami,
27) uderza w ni¹ maszynista,
28) lu�na szmata,

W ka¿dym okre�leniu nale¿y dodaæ lub usun¹æ jedn¹
literê, aby powsta³o w³a�ciwy opis odgadywanego wyra-
zu. Na przyk³ad z okre�lenia �Mieszka w brudzie� mo¿-
na usun¹æ literê �R� i powstanie opis - �Mieszka w bu-
dzie�, a do diagramu nale¿a³oby wpisaæ s³owo �PIES�.
Litery z pól oznaczonych kropk¹, utworz¹ ostateczne
rozwi¹zanie.

29) jeszcze nie powód,
30) zabezpiecza przed nadmiernym
faulowaniem.

Pionowo:
1) rzymski heros,
2) u¿ywane przy podwo¿eniu,
3) jest nim te¿ tabu,
4) u³atwiaj¹ pracê z gojem,
5) runda w parku,
6) do pary z planem,
7) szczególny makron,

8) autowy kolor,
12) czaruje Ady,
13) wystêpuje w budowie zrêbów,
14) cz³owiek od zbytków,
15) rodzi dla dziecka,
17) bo¿e na chleb,
19) trzyma w rêku pastora
20) os³ania przed bomami,
23) charakteryzuje siê d³ugimi spêdami,
24) do�wiadczone od czynnego cz³owieka,
25) g³êboki nabierany przez knurka,
26) nieprzyjemny chód.

BogdanWitek
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