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Szanowni Pañstwo

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy
b³ogos³awieñstwa Bo¿ej Dzieciny, wielu g³êbokich i radosnych
prze¿yæ w ciep³ej, rodzinnej atmosferze.

Niech rozpoczynaj¹cy siê Nowy 2008 Rok przyniesie po-
kój i radoœæ, sukcesy w ¿yciu prywatnym i zawodowym, szczê-
œcie oraz realizacjê wszystkich zamierzeñ

Z najserdeczniejszymi ¿yczeniami

Przewodnicz¹ca Rady Miasta   Burmistrz Miasta Dynowa
Józefa Œlemp    Zygmunt Frañczak

Dynów, Bo¿e Narodzenie 2007

„Cicha noc,
œwiêta noc,
jaki¿ w tobie dzisiaj cud
w Betlejem Dziecina Œwiêta
wznosi w górê swe r¹czêta
b³ogos³awi lud.”

Mili Czytelnicy!...

Dziêki „Dynowince” jesteœmy
w Pañstwa domach, a poniewa¿
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy
Rok to czas, w którym dzielimy siê
ciep³ym s³owem, z radoœci¹ obda-
rowujemy bliskich i przyjació³ –
prezent(ujemy) œwi¹teczne wy-
danie naszego lokalnego pisma.
Pragniemy w³¹czyæ siê w przygo-
towania do tych najbardziej rodzin-
nych œwi¹t, dlatego przygotowali-
œmy upominki literackie w postaci
pachn¹cych œwierkiem i sosn¹ ar-
tyku³ów i fotografii grudniowych;
maj¹c nadziejê, ¿e one sprawi¹
Pañstwu niespodziankê i radoœæ
w Œwiêta, a œwi¹teczne wspomnie-
nia, ¿yczenia etc. bêd¹ towarzyszyæ
przez ca³y 2008 rok Wam, Waszym
Rodzinom i przyjacio³om...

W ten wyj¹tkowy grudniowy
czas ¿yczê Pañstwu serdeczno-
œci wzglêdem innych; starajcie
siê postawiæ j¹ na pierwszym miej-
scu, uznaæ, ¿e to inni ludzie s¹ na-
szym najwa¿niejszym punktem od-
niesienia, a bliskie zwi¹zki z nimi
najistotniejszym celem ¿ycia.
Z uwag¹ s³uchajmy tych, którzy ju¿
to wiedz¹...

red. Zuzanna Nosal

W sobotê
8.12.2007 r.
ks. dr pra³at
Stanis³aw Ja-
nusz uroczy-
œcie poœwiêci³
„odnowion¹”
kapliczkê przy ul. Pi³sudskiego
w Dynowie.

W uroczystoœci, mimo padaj¹ce-
go deszczu, udzia³ wziêli obok or-
ganizatorów przedsiêwziêcia,
mieszkañcy miasta – najbli¿si jej
s¹siedzi.

Na adres Towarzystwa wp³y-
waj¹ kolejne oferty wspó³pracy nad
odnow¹ pozosta³ych kapliczek oraz
deklaracje wp³aty na ten cel œrod-

ków finansowych. Bêdê o tym infor-
mowa³ czytelników w kolejnych nu-
merach „Dynowinki”.

Nadszed³ grudzieñ a wraz z nim
zbli¿aj¹ siê Œwiêta i Nowy Rok.
Niech mi bêdzie wolno ¿yczyæ Pañ-
stwu prawdziwych wzruszeñ i praw-
dziwej radoœci p³yn¹cej z rodzinnych
spotkañ i niepowtarzalnej atmosfe-
ry Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz

nie mniej prawdziwych wzruszeñ i
radoœci p³yn¹cej ze „spotkañ” z „Dy-
nowink¹” w nadchodz¹cym 2008
roku.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu

Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Koñcz¹cy siê rok 2007 sk³ania do
podsumowania dzia³añ podjêtych w ci¹-
gu ostatnich 12 miesiêcy. W ka¿dej „Dy-
nowince” szczegó³owo informowa³em
o wykonanych zadaniach, myœlê  jed-
nak, ¿e warto przedstawiæ informacjê
obejmuj¹c¹ ca³y mijaj¹cy rok.

 I. Zadania  rozpoczête w 2006r.
1. Remont i zabezpieczenie osu-

wiska oraz prace stabilizacyjne -ul.
Krzywa w Dynowie

Zadanie realizowane w okresie od
31.08.2006 – 07.09.2007r.

Koszty ogó³em: 674 011, 14 z³
-  œrodki  zewnêtrzne 350 000,00 z³
- œrodki z bud¿etu miasta:
324 011, 14 z³
2. Budowa chodnika przy ul.

Grunwaldzkiej :
Zadanie realizowane w okresie od

20.10.2006 – 31.05.2007r.
Koszty ogó³em: 649 367,67 z³
- dofinansowanie z Programu Likwi-

dacji Miejsc Niebezpiecznych –
324 683,82 z³
- œrodki Podkarpackiego Zarz¹du

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie –
170 000,00 z³
- œrodki z bud¿etu Miasta Dynowa –
 154 683,85 z³

II. Zadania podjête w 2007r.
1.  Remont ul. B³onie oraz ul. Ja-

klów
Zadanie realizowane w okresie od

15.06.2007 do 31.08.2007r.
Koszty ogó³em : 118 325,38 z³
- œrodki powodziowe - 94 588,31 z³
- œrodki z bud¿etu miasta -
23 647,08 z³
2. Remont ulic na Osiedlu St. Wy-

szyñskiego (ul. Sienkiewicza, Konop-
nickiej, S³owackiego, Piotra  Skargi,
Matejki, Sobieskiego)

Zadanie realizowane w okresie od
21.08.2007 do 28.09.2007r.

Koszty ogó³em: 98 761,24 z³
- œrodki powodziowe -  79 008,00 z³
- œrodki z bud¿etu miasta:
19 753,24 z³
3.  Remont ul. Zielonej
Zadanie realizowane w okresie od

23.08.2007 do 28.09.2007r.
Koszty ogó³em: 45 014,66 z³
- œrodki powodziowe – 20 992,00 z³
- œrodki z bud¿etu miasta –

24 022, 66 z³
6. Remont ul. Podgórskiej
Zadanie realizowane w okresie

10.2007 do 12.2007r.
Koszty  ogó³em - 412 518,50 z³
- œrodki  powodziowe – 300 000,00 z³
- œrodki z bud¿etu miasta –
112 518, 50 z³
7. Remont dróg dojazdowych do

pól (ul.G³êboka)
Zadanie realizowane w okresie od

01.08.2007 do 28.09.2007r.
Koszty ogó³em : 32 854,63 z³
- œrodki zewnêtrzne - 14 600,00 z³
- œrodki z bud¿etu miasta –
18 254, 63 z³
8. ¯wirowanie dróg gminnych
Koszty ogó³em : 50 000  z³ (z bud¿e-

tu miasta)
£¹czne nak³ady na drogi gminne

w roku 2007 wynios³y 757 384,11 z³.
Na znaczn¹ czêœæ tej sumy sk³adaj¹ siê
œrodki zewnêtrzne. W wyniku podjê-
tych starañ uda³o siê pozyskaæ dla mia-
sta 509 188,00 z³. Œrodki pozosta³e po-
chodzi³y z bud¿etu miasta i wynios³y
248 196,11 z³

Remonty dróg powiatowych
- ul. Bartkówka
Zadanie realizowane w okresie od
09. 2007 do 10.2007
Koszty ogó³em : 292 000,00 z³
- œrodki zewnêtrzne (powiat ) –
292 000,00 z³
- ul. Œwierczewskiego ( chodnik

oraz nawierzchnia )
Koszty ogó³em : 322 000,00 z³
- œrodki zewnêtrzne (powiat) –
222 000,00 z³
- œrodki w³asne – 100 000,00 z³
£¹czne nak³ady na drogi powiatowe

wynios³y 614 000,00 z³. Dziêki zabie-
gom o œrodki z zewn¹trz mo¿na by³o
podj¹æ remont wymienionych dróg po-
wiatowych. Suma pozyskanych œrod-
ków na ten cel wynios³a 514 000,00 z³,
dalsze nak³ady w wysokoœci 100 000,00
z³ le¿a³y po stronie miasta.

Budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej – ul . Grunwaldzka

Zadanie realizowane w okresie:
11/12.2007
Koszty ogó³em: 110 000,00 z³
- œrodki zewnêtrzne – 60 000,00 z³
- œrodki w³asne – 50 000,00 z³

Zadanie realizuje Podkarpacki Za-
rz¹d Wojewódzki w Rzeszowie.

Inwestycje w oœwiacie
Zespó³ Szkó³ w Dynowie
- wymiana centralnego ogrzewania i

rur wodoci¹gowych – 278 000,00 z³
- zakup mebli , karniszy, rolet –
78 000,00 z³
- wykonanie monitoringu –
11 900,00 z³
- realizacja projektu „Z Dynowa do

sukcesu ” – 67 400,00 z³
Koszty ogó³em: 435 300,00 z³
Na tê kwotê sk³adaj¹ siê wy³¹cznie

œrodki pozyskane z zewn¹trz.
Szko³a Podstawowa nr 2
- remont kapitalny budynku ( Dom

Ludowy) – 199 248,00 z³
- zakup mebli – 15 000,00 z³
Koszt ogó³em : 214 248,00 z³
W tej sumie nak³adów znalaz³y siê

wy³¹cznie œrodki, które zosta³y pozy-
skane z zewn¹trz .

Przedszkole
 - zakup mebli – 15 000,00 z³
Maj¹c na wzglêdzie poprawê warun-

ków nauki i pracy w placówkach oœwia-
towych Miasta Dynowa, podj¹³em  licz-
ne starania o œrodki finansowe. Efek-
tem podjêtych dzia³añ jest pozyskana
z zewn¹trz kwota 664 548,00 z³, które
przeznaczona zosta³a na realizacjê
w/w zadañ.

W miarê posiadanych œrodków w³a-
snych podjête zosta³y dzia³ania maj¹-
ce na celu poprawê oœwietlenia i wize-
runku miasta.

- oœwietlenie ul. Dzia³owej –
31 200,00 z³
- oœwietlenie ul. Krzywej –
21 386,00 z³
- renowacja pomnika W³adys³awa

Jagie³³y – 24 000,00 z³
Koszty ogó³em : 76 586,00 z³

III.Kontynuacja zadañ podjê-
tych w roku 2007

1. Budowa kanalizacji sanitarnej
– ul. B³onie, Grunwaldzka, Polna,
Wêgierska - etap III

Zadanie realizowane w okresie od
12.04.2007 do 31.05.2008

Koszty ogó³em : 1 954 627,50 z³
-  œrodki zewnêtrzne -
1 028 948, 61 z³
-  œrodki w³asne - 925 678,89 z³
2. Budowa oœrodka turystyczne-

go z zapleczem „B³êkitny San ”
przy ul. Pla¿owej

 Zadanie realizowane w okresie od
08/2007 do 05/2008.

 Koszty ogó³em : 2 020 000,00 z³.
- œrodki zewnêtrzne – 1 474290, 10
-  œrodki w³asne – 545 709,90 z³
Realizacja niezbêdnych zadañ nie

jest mo¿liwa bez znacznego zaanga¿o-
wania œrodków zewnêtrznych. Opty-
malny poziom realizacji wyznaczonych
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zadañ strategicznych zak³ada wysoki
udzia³ œrodków zewnêtrznych . Ko-
niecznoœæ wysokiego zaanga¿owania
œrodków zewnêtrznych wynika z ni-
skiego poziomu dochodów samorz¹dów,
mieszkañców i przedsiêbiorstw z tere-
nu gminy miejskiej ,na co wp³ywa ak-
tualny poziom rozwoju gospodarczego
oraz zbyt ma³e w stosunku do potrzeb

anga¿owanie œrodków wyrównuj¹cych
ró¿nicê pomiêdzy dochodami na tym te-
renie a dochodami jednostek samorz¹-
du terytorialnego w innych regionach
Polski. Maj¹c na uwadze powy¿sze
czynniki , zabiega³em o uzyskanie jak
najwiêkszej iloœci œrodków zewnêtrz-
nych. Suma œrodków zewnêtrznych po-
zyskanych przeze mnie na realizacjê

ró¿nych zadañ w roku 2007 wynios³a
ponad dwa miliony z³. Na ³amach ko-
lejnego numeru „Dynowinki” chcia³bym
zapoznaæ Czytelników z  dzia³aniami
zaplanowanymi na rok  rok.

Zygmunt Frañczak
Burmistrz Miasta Dynowa

¯YCZY
ZARZ¥D I PRACOWNICY

GMINNEJ SPÓ£DZIELNI
„SAMOPOMOC CH£OPSKA”

W DYNOWIE

Szanowni Mieszkañcy
Dynowszczyzny

Drodzy Czytelnicy
„ D y n o w i n k i ”

Nadchodz¹ce Œwiêta Bo-
¿ego Narodzenia nios¹ ze
sob¹ wiele radoœci oraz
refleksji dotycz¹cych mi-
nionego okresu i planów
na nadchodz¹cy Nowy
Rok.

W tych dniach ¿yczê
Pañstwu zgromadzonym przy wigilijnym stole zadumy nad
cudem, jaki wydarzy³ siê dwa tysi¹ce lat temu w grudniow¹
noc w Betlejem, a tak¿e osobistego doœwiadczenia jego mocy
w codziennym ¿yciu.

Ten cudowny, pe³en radoœci czas Œwi¹t niech przyniesie
wiele szczêœcia i radoœci, a Nowy Rok niech spe³ni Pañstwa
najskrytsze marzenia.

Niech radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia towarzy-
szy Pañstwu przez ca³y Nowy Rok.

¯yczê, aby by³ to rok szczêœliwy w osobiste doznania,
spe³ni³ zamierzenia i d¹¿enia zawodowe, spo³eczne oraz by
przyniós³ wiele satysfakcji z w³asnych dokonañ.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskieg

sk³ada serdeczne ¿yczenia œwi¹teczne swoim sponsorom,
darczyñcom i wszystkim mieszkañcom Dynowa, a w szcze-
gólnoœci tym, bez których zarówno wystawy jak i wszelkie
organizowane przez nas imprezy nie mia³yby niepowtarzal-
nego smaku:
Jadzi Denisiuk za górê
pierogów, Pani J.
Prokopowej za
fantastyczne
ciasta, a Joli
i Bogumo-
wi Ryba-
kom za
œ w i e t n y
bigos.

Stowarzyszenie De-Novo

Jednoczeœnie zapraszamy na
Kolêdowanie po Dynowsku.
Terminy zostan¹ podane na plakatach.
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ROK 2000
- Wykonanie ogrodzenia cmentarza

parafialnego
- Powo³anie Zespo³u Szkó³  Nr 2
- Wykonanie instalacji gazowej

w agronomówce
- Remont nawierzchni drogi gmin-

nej nr. 3060013
Liczba mieszkañców: 2158
Urodzenia: 21
Zgony: 19

ROK 2001
- Powstanie Zespo³u Sygnalistów

Myœliwskich Ko³a £owieckiego
„ Sarenka”
- Wybrano so³tysem wsi Adama

Dziurê
- Remont drogi rolniczej nr 6891
- Odbudowa drogi gminnej nr

3306018
Liczba mieszkañców: 2148
Urodzenia: 20
Zgony: 10

ROK 2002
- Rozpoczêcie budowy hali sporto-

wej przy Zespole Szkó³ Nr 2
- Wykonanie oœwietlenia przy dro-

dze powiatowej - etap I
- Remonty dróg gminnych nr

3306029, nr. 3306010
- Remont drogi dojazdowej nr 2293
- Uroczystoœæ 50-lecia powstania

Ko³a £owieckiego „ Sarenka”
- Wybory samorz¹dowe kadencji

2002/2006:
radnymi Rady Gminy Dynów zosta-

li: Andrzej B³oñski, Jan Cieæko,
Franciszek Domin, Czes³aw £uka-
siewicz

radnymi Rady Powiatu Rzeszow-
skiego zostali: Jan Sieñko, Aleksan-
der Stochmal

Liczba mieszkañców: 2152
Urodzenia: 26
Zgony: 4

ROK 2003
- Opracowanie momografii  o wsi

 i zainstalowanie jej na stronie inter-
netowej przez Aleksandra Stochmala

- Jubileusz 50 – lecia Ko³a £owiec-
kiego „ Sarenka”

- Odnowienie polichromii w koœcie-
le pw. œw. Miko³aja Bpa

- Wykonanie oœwietlenia przy dro-
dze powiatowej – etap II

- Modernizacja stacji uzdatnienia
wody przy Zespole Szkó³ Nr 2

- Remonty dróg gminnych nr

3306010, nr. 3306013, nr. 3306014
- Odbudowa dróg gminnych nr

3306009, nr 3306012
- Remont drogi transportu rolnego

nr. 4902
Liczba mieszkañców: 2175
Urodzenia: 26
Zgony: 23

ROK 2004
- Uroczystoœæ Jubileuszu 200 – le-

cia koœcio³a pw.  Miko³aja Bpa z udzia-
³em Ks.  Arcybiskupa Józefa Micha-
lika

- Bierzmowanie m³odzie¿y w koœcie-
le pw. œw. Miko³aja Bpa

- Odnowienie elewacji koœcio³a pw.
œw. Miko³aja Bpa i konserwacja bocz-
nych o³tarzy  oraz ambony tego koœcio-
³a

- Wykonanie oœwietlenia przy dro-
dze powiatowej – etap III

- Powstanie m³odzie¿owej kapeli lu-
dowej „ M³oda Harta ”

- Przebudowa i modernizacja drogi
powiatowej na d³ugoœci 7.400 m

- Wybudowanie 4 zatoczek  autobu-
sowych przy drodze powiatowej

- Remont i modernizacja pomiesz-
czeñ dydaktycznych w Szkole

Podstawowej Nr 2
- Wymiana czêœci okien w Zespole

Szkó³ Nr 2
- Monta¿ moskitiery i parapetów

zewnêtrznych w Domu Stra¿aka
- Remont drogi transportu rolnego

nr. 2694
- Remont drogi gminnej nr. 3060013
Liczba mieszkañców: 2177
Urodzenia: 19
Zgony: 23

ROK 2005
- Zakoñczenie i oddanie do u¿ytku

hali sportowej w Zespole Szkó³ Nr 2
- Poœwiêcenie i oddanie do u¿ytku

wozu bojowego Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej

- Remont i modernizacja pomiesz-
czeñ dydaktycznych w Szkole

  Podstawowej Nr 2
-Adaptacja i przebudowa pomiesz-

czeñ Wiejskiego Oœrodka Zdrowia
z przeznaczeniem na mieszkania ko-
munalne

- Wykonanie oœwietlenia przy dro-
dze powiatowej – etap V

- Przebudowa dróg gminnych nr.
10831212, nr. 10831012

- Modernizacja drogi dojazdowej nr.
2975

Liczba mieszkañców: 2179
Urodzenia: 15
Zgony: 21

ROK 2006
- Wymiana czêœci okien w Zespole

Szkó³ Nr 2
- Wykonanie oœwietlenia przy dro-

dze powiatowej  - etap VI
- Wymiana okien w Domu Stra¿a-

ka
- Remont dwóch mostów na potoku

Harta
- Modernizacja instalacji elektrycz-

nej w budynku agronomówki
- Przebudowa drogi gminnej nr.

108312R
- Zamontowanie dwóch nowych

przystanków
- Po³o¿enie masy asfaltowej na pla-

cu ko³o OSP i na drodze do Szko³y
Podstawowej Nr 2

- Remont i modernizacja pomiesz-
czeñ szkolnych w Szkole Podstawowej
Nr 2

- Przeniesienie fili biblioteki gmin-
nej z budynku OSP do pomieszczeñ Ze-
spo³u    Szkó³ Nr 2

- Rejestracja Klubu Sportowego
„ Orze³ Harta ”

- Gminny turniej w pi³ce no¿nej dru-
¿yn z Dynowszczyzny

- Modernizacja pomieszczeñ po
Wiejskim Oœrodku Zdrowia z przezna-
czeniem   na mieszkania komunalne

- Gminne Œwiêto Niepodleg³oœci
- Wybory samorz¹dowe kadencji

2006/2010:
radnymi Rady Gminy Dynów zosta-

li: Andrzej B³oñski, Franciszek Do-
min, Maciej Pilch i Jacek Stoch-
mal

radnymi Rady Powiatu Rzeszow-
skiego zostali: Jan Sieñko i Aleksan-
der Stochmal

Liczba mieszkañców: 2179
Urodzenia: 13
Zgony: 11

ROK 2007
- Rozpoczêcie procedury admini-

stracyjnej zwi¹zanej ze scaleniem grun-
tów

- Spotkanie op³atkowe Akcji Kato-
lickiej

- Rozpoczêcie projektowania sieci
kanalizacyjnej i wodoci¹gowej

- Wykonanie oœwietlenia przy dro-
dze powiatowej – etap VII

- Wybrano so³tysem wsi Adama
Dziurê
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- Odnowienie Pomnika Strajków
Ch³opskich

- Wykonanie nowej elewacji na bu-
dynku Szko³y Podstawowej Nr 2

- Obchody 70 Rocznicy Strajków
Ch³opskich

- Wykonanie nowego dachu na bu-
dynku Zespo³u Szkó³ Nr 2

- Modernizacja pomieszczeñ po

Cogito ergo es.

Jak co roku, drugi dzieñ œwi¹t spê-
dzaliœmy u nas. Kilkoro przyjació³, zna-
jomych, bli¿szej i dalszej rodziny mia-
³o nas odwiedziæ. Nic wiêc dziwnego ¿e
stó³ ugina³ siê od sa³atek, wêdlin, plac-
ków i innych œwi¹tecznych rarytasów.
Niczego i nikogo nie zabrak³o, pojawili
siê wszyscy. Nawet znajomi moje ¿ony
z pracy, którzy nie tak dawno przepro-
wadzili siê niedaleko st¹d. Jakieœ dzie-
siêæ minut samochodem od naszego
domu.

„No to mo¿e, coœ…” zaproponowa-
³em Na stole pojawi³ siê w koñcu alko-
hol.

„Czyñ sw¹ powinnoœæ, gospodarzu”
ktoœ inny rzuci³ w moim kierunku. Gdy
doszed³em do znajomych ¿ony, przerwa-
³em na chwilê ten rytua³ nape³niania
szk³a.

„Kto dzisiaj ma wolne?” zapyta³em.
Dopiero zdziwione twarze podpowie-
dzia³y mi, ¿e nie mieli zielonego pojê-
cia, o czym mówiê. Wiêc pospieszy³em
z wyt³umaczeniem. „U nas kierowcy nie
pij¹.”

Zdziwienie na ich twarzach wyda³o

siê byæ jeszcze wiêksze. Dopiero po
chwili ta znajoma odezwa³a siê.

„Nie martw siê” powiedzia³a, „m¹¿
potrafi wypiæ i bezpiecznie jechaæ.”

„Mo¿e i potrafi, ale u nas nie mo¿e”
odpar³em z uœmiechem. „To kto?”

Wypad³o na mê¿a. Jednak nie na
d³ugo, bo mniej wiêcej po godzinie za-
czêli siê zbieraæ do domu. Nawet nie
pamiêtam z jakiego powodu. Musieli.

„Na zdrowie!” krzykn¹³ ktoœ. Na
zdrowie…

„Kochanie, wszystko w porz¹dku?”
W porz¹dku…?

***
„Nie martw siê, wygramy. Wszyst-

ko bêdzie w porz¹dku.”
No i poszliœmy na mecz. Mój brat

gra³ w ataku. Nie wiem, jak to robi³,
bo u nas nikt w rodzinie nie gra³ tak
dobrze w pi³kê, a on by³ najlepszym
strzelcem w dru¿ynie. No i jego kole-
ga, Klinek. Ten kolega by³ chyba na-
wet lepszy trochê, bo parê lat wczeœniej
strzeli³ jakiegoœ strasznie wa¿nego gola
i dosta³ za to samochód. Na ka¿dy mecz
nim przyje¿d¿a³.

Wygraliœmy 2:1. Brat strzeli³ jedn¹

Wiejskim Oœrodku Zdrowia  z prze-
znaczeniem na mieszkania komunalne

- Sprzeda¿ w drodze przetargu
obiektów Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych

- Wykonanie oœwietlenia przy dro-
dze wojewódzkiej

- Uroczystoœæ nadania Szkole Pod-
stawowej Nr 2 imienia Ks. Bronis³a-
wa Markiewicza

- Uroczystoœæ 55 – lecia powstania
Ko³a £owieckiego „ Sarenka ”

Liczba mieszkañców:
Urodzenia:
Zgony:

Aleksander Stochmal
wiêcej na stronie
www.aleksander.stochmal.prv.pl

bramkê, Klinek do³o¿y³ drug¹. No
i awansowaliœmy. Pamiêtam tê radoœæ,
jak kibice wybiegli na boisko, jak brat
mnie mocno œcisn¹³. Wygraliœmy!

„Nie, nie dziœ. Jestem z bratem,
rano idê do pracy” s³ysza³em jak brat
mówi³ w szatni. „Wiem, jest okazja, ale
nie mogê, powa¿nie. Muszê wczeœnie
wstaæ. Dziœ zrobiê sobie wolne.”

Noc by³a ciep³a, ksiê¿yc œwieci³,
gdzieœ gra³y œwierszcze. Tylko z dale-
ka dobiega³y nas jeszcze okrzyki. Na
zdrowie!  Na zdrowie!

I gdy wreszcie umilk³y, my w dro-
dze do domu, œwiat³a zagra³y, pisk,
i nie wiem kto pchn¹³ mnie do rowu.

***
„Homi, wszystko w porz¹dku?”
„Klinek by³ najlepszym kierowc¹

w okolicy. Potrafi³ zrobiæ rzeczy, któ-
rych nikt inny nie by³ w stanie. A tam-
tego wieczoru nie by³ w stanie omin¹æ
dwóch ludzi id¹cych poboczem” powie-
dzia³em do siebie.

Wszyscy na mnie spojrzeli. Jakoœ
dziwnie siê zrobi³o. Chyba nie wiedzie-
li, o czym mówiê. Tylko najukochañsza
z ¿on poca³owa³a mnie w to zamyœlone
czo³o i spojrzawszy w oczy wyszepta³a,

„Dlatego u nas kierowcy nie pij¹.”

plusqua@vp.pl

7 grudnia 2007 w godzinach wie-
czornych ju¿ po raz szósty swoimi ta-
lentami obdarowa³a nas dynowska
„m³odzie¿ ze szkolnej sceny”  oraz prze-
urocze przedszkolaki dopingowane go-
r¹co przez swoje Panie, dumnych ro-
dziców, babcie i dziadków.

Artystów natomiast prezentami
tradycyjnie obdarowa³ Œwiêty Miko³aj,
którego niebiañskie magazyny „zasili-
³y” MOKiR oraz Urz¹d Gminy w Dy-
nowie. Kosz s³odkoœci oraz maskotki
ufundowa³y dynowskie sklepy (dziêku-
jemy im rymowanymi reklamami!).

Ozdob¹ Miko³ajków by³y popisy pia-
nistyczne utalentowanego i utytu³owa-

nego Rafa³a Gudyki z Harty, o którego
sukcesach pisaliœmy w paŸdziernikowej
„Dynowince”. Podczas Jego koncertu
wœród publicznoœci „wêdrowa³a” czap-
ka, której zawartoœæ wrêczono Artyœcie.

MJ

Dziœ zosta³eœ Miko³ajem

Uwierz w to Artysto m³ody

Choæ nie mia³eœ reniferów

Ani czapki, ani brody...

Ale za to potrafi³eœ

Obdarowaæ swym talentem

Który przecie¿ jak¿e piêknym

Jak¿e cennym jest prezentem!!!
(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)

SKLEP „MARKIZ”

Niech siê ka¿dy z was dziœ dowie,
¯e sklep „Markiz” jest w Dynowie!!!
Wie ju¿ o tym pan M. Œwiêty
Bo kupuje tu prezenty!!!
I ³aduje je do sani,
Sklep wytworny jest, lecz TANI!!!

SKLEP P. BA£OWEJ
- czyli celuj¹cy warzywniak

Gdy chcesz d³u¿ej ¿yæ i zdrowiej
Jedz jarzyny od Ba³owej
A niebiañskie wst¹pi¹ moce
W Ciebie - kiedy zjesz owoce!
Okrzyk to puentuj¹cy:
„Trójka sklep to celuj¹cy!!!

SKLEP P. BANASIA

Do Jolanty, Joli apel
I do Jana i do Jasia
ODWIEDZAJCIE SKLEP
BANASIA!!!
Niech siê dowie du¿y, ma³y,
¯e sklep jego jest wspania³y!!!
W drodze na tak zwane „dzia³y”
Wst¹p – BO TOWAR DOSKONA£Y!!!

SKLEP P. HADAM

Poinformuj o tym mamê:
Gdy siê idzie na Zabramê
To po jezdni prawej stronie
Sklepik jest,
¯E KLASKAÆ W D£ONIE!!!
S¹ w nim d¿emy i sa³aty
S¹ wêdliny i herbaty
To sklep HADAM jest AGATY!!!

SKLEPY „BEWA”

Gdy u Bielca cos kupujesz
To z³otówki nie zmarnujesz
Konsumentów chór wiêc œpiewa
Sieæ najlepszych sklepów BEWA!

HANDLOWA ZAGADKA

Jest „punkt handlowy” w Dynowie,
Którego spis zalet d³ugi!
Czy zgad³eœ ju¿ konsumencie?
Hurtownia „U Wojtka” Szarugi!!!

Fot  Jan Prokop
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Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie zapro-
si³ mieszkañców Dynowa, wielbicieli teatru, na wieczór pod-
czas którego spotka³y siê dwa bardzo ró¿ne teatralne œwia-
ty.

Specjalny goœæ Spotkañ Teatr ARKA LWOWSKA  z Lu-
baczowa, przedstawi³ inscenizacjê sztuki Karola Wojty³y
„Przed sklepem Jubilera”. Spektakl ten wyre¿yserowa³
ks. Józef Jan Dudek, za³o¿yciel

Arki. Trudny, filozoficzny tekst, bêd¹cy apoteoz¹ zwy-
k³ej ludzkiej mi³oœci rozdartej pomiêdzy zmys³owoœci¹ a du-
chowoœci¹, zosta³ w skupieniu i z nale¿n¹ autorom atencj¹
wyj¹tkowo prze¿yty.

Brawom nie by³o koñca.

Po krótkiej przerwie na <<ma³a czarn¹>> i zmianê wy-
stroju i nastroju, Dynowski Teatr Towarzystwa Gimnastycz-
nego „SOKÓ£” zaprezentowa³ komediê wg. M. Ba³uckiego
„Jak Czecha w Dynowie swatali”. Spektakl, którego re¿yse-
rem jest P. Krystyna D¿u³a w œwietnie dobranej obsadzie
bawi³ widowniê doskonale. „Dawno siê tak nie uœmia³am” –
cytat z widowni i gromkie brawa.

Ci co nie skorzystali z zaproszenia na Spotkanie z Te-
atrem niech ¿a³uj¹. By³ to wyj¹tkowy wieczór.

G³êboka, m¹dra refleksja nad ¿yciem i zdrowy, radosny
œmiech, a wszystko to z jednej i drugiej strony szczere, spo-
wodowa³y, ¿e wszyscy byli usatysfakcjonowani, i to bardzo.

Widzowie nagrodzili wykonawców gromkimi brawami na
stoj¹co, a ja w imieniu swoim, teatru z Lubaczowa i Dyno-
wa serdecznie dziêkujê wspania³ej Dynowskiej publiczno-
œci, która jak podkreœlili goœcie z Lwowskiej Arki jest wy-
j¹tkowa.                                      Gra¿yna Malawska

fot J.Ch.

PODZIÊKOWANIE

Zespó³ Teatralny Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓ£” sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim
wspó³organizatorom teatralnego sezonu jesiennego za zaanga¿owanie w krzewienie kultury teatralnej
w naszym mieœcie i wymiern¹ pomoc tj.:

♦ pp. Gra¿ynie Malawskiej i Jerzemu Chudzikiewiczowi za sta³¹ obecnoœæ i pomoc w organizacji spek-
takli oraz opiekê techniczn¹;

♦ P. Grzegorzowi Wojdyle i Wojciechowi Szarudze za u¿yczenie transportu;
♦ P. Swiet³anie Teplickiej za charakteryzacjê cz³onków Zespo³u Teatralnego, a szczególnie makija¿

i fryzurê Gwiazdy Syberii;
♦ P. Urszuli Drelinkiewicz za materia³y na kostiumy teatralne;
♦ Panom Franciszkowi Karasiowi i Antoniemu D¿ule za dba³oœæ o muzyczn¹ stronê przedsiêwziêcia;
♦ Dyrektorom Szkó³ i cz³onkom Grona Pedagogicznego za promocjê spektaklu i przygotowanie teatral-

ne m³odzie¿y, a szczególnie:
- ZSz Nr 3 w £ubnie,
- ZSzZ w Dynowie,
- ZSzR im. Aleksandra Fredry w Nienadowej,
- ZSz z Dubiecka,
- ZSz w Warze,
- ZSz w B³a¿owej,
- ZSz w Dynowie;
♦ Dyrektorom: Tadeuszowi Œwiêsowi, Lucynie Wandas, Zbigniewowi Walusowi, Grzegorzowi Marsza³-

kowi, Ewie Czy¿owskiej za umo¿liwienie pracownikom-aktorom wystêpów.
Szczególne podziêkowania kierujemy w stronê Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Dynowie za prze-

kazanie kompletów mebli szkolnych na rzecz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” jako wy-
posa¿enie siedziby Stowarzyszenia.

za Zarz¹d Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
Krystyna D¿u³a
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„To tak jakbym dziêki Tobie

Uczy³ siê lepiej ¿yæ,

A wiêc nie umar³eœ, tylko stoisz

z boku

I inspirujesz mnie do lepszego ¿ycia.

Kiedy znowu siê spotkamy, bêdziesz

Ze mnie dumny.

To nie bêdzie czas stracony!”

Dwa spektakle podczas ostatniej
niedzieli listopada mogli obejrzeæ
mieszkañcy Dynowa w ramach Jesien-
nych Spotkañ z Teatrem.

Pomys³odawc¹ i g³ównym organiza-
torem imprezy by³ Miejski Oœrodek
Kultury i Rekreacji w Dynowie przy

wspó³pracy z zespo³em teatralnym To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Dynowie. Podczas Jesiennych Spo-
tkañ z Teatrem mieszkañcy Dynowsz-
czyzny mogli obejrzeæ dwa spektakle.
Pierwszy z  nich w wykonaniu Zespo³u
Teatralnego Miejskiego Oœrodka Kul-

Aktorzy po przedstawieniu Gwiazda Syberii – najczêœciej granej sztuki                                      Fot Grzegorz Szajnik

tury z Lubaczowa – „Przed sklepem ju-
bilera” – wg Karola Wojty³y, re¿yseria
Józef Dudka oraz drugi w wykonaniu
dynowskiego teatru „Jak Czecha
w Dynowie swatali” - wg M. Ba³uckie-
go w re¿yserii Krystyny D¿u³y. Na ko-
niec przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Jó-
zefa Œlemp podziêkowa³a zespo³om za
znakomite wystêpy. Kilka dni temu Dy-
nowscy aktorzy podsumowali swoj¹
pracê w koñcz¹cym siê roku. Jak siê
okazuje z podsumowañ najczêœciej
gran¹ sztuk¹ by³a Gwiazda Syberii.
Tylko w ostatnich tygodniach grano ja
kilkakrotnie, a sala dynowskiego domu
stra¿aka by³a prawie za ka¿dym razem
pe³na. Ogl¹dali ja mieszkañcy i ucznio-
wie Dynowa, Dubiecko, B³a¿owej, Nie-
nadowej, £ubna, Nozdrzca, Wary i wie-
lu innych miejscowoœci. Nie bez znacze-
nia jest równie¿ fakt, i¿ Dynowscy ak-
torzy za tê w³aœnie sztuk¹ zostali uzna-
ni najlepszym zespo³em podczas Ogól-
nopolskiego Spotkania Teatrów w Sol-
cu Kujawskim. W planach re¿yser Kry-
styna D¿u³a ma ju¿ pomys³y na kolej-
ne sztuki, tak wiêc przed aktorami ciê¿-
ka praca mimo œwi¹t.

G. Sz.

Tak trudno jest pisaæ w czasie prze-
sz³ym o Kimœ, Kto tak niedawno ¿y³
z nami, pracowa³ dla rodziny i œrodo-
wiska, udziela³ siê w tylu organizacjach
spo³ecznych, inspirowa³, doradza³ i ob-
darza³ otoczenie niewyczerpan¹ ¿ycz-
liwoœci¹ i gotowoœci¹ pomocy.

Cztery miesi¹ce temu w piêkny
sierpniowy pi¹tek po¿egnaliœmy na za-
wsze

JANKA D¯U£Ê

Jeszcze dziœ bliskim wydaje siê, ¿e
po 15- tej otworz¹ siê drzwi i wejdzie

zmêczony ca³odziennym mar-
szem po lesie, zapyta: jak by³o
w szkole, w pracy, zacznie swoje
opowiadanie... Jeszcze teraz po
20-tej wieczorem czekamy na
telefon od Niego, bo chocia¿ mia³
swoj¹ Rodzinê, sprawy zawodo-
we, zawsze pamiêta³ o nas i z
trosk¹ pyta³: co u Was s³ychaæ?
Dawno (trzy dni temu ) u nas nie
by³aœ!......

By³ bardzo „rodzinny”, naj-
czêœciej u Nich w domu spotykali

siê kuzyni i kuzynów kuzyni, czyli nawet dalecy krew-
ni… Zale¿a³o Mu nadzwyczajnie na pielêgnowaniu
zwi¹zków rodzinnych i tradycji. Zna³ dzieje rodziny,
potrafi³ je dzieciom opowiadaæ z niezwyk³¹ cierpliwo-
œci¹ i oddaniem, z podobnym przekonaniem jak Bogu-
mi³ Niechcic, który w „Nocach i dniach” wyrazi³ to bar-
dzo krótko: „Ja tu robiê historiê”.

Janek kontynuowa³ rodzinn¹ tradycjê „dziedzicze-
nia” zawodów. Dziadek –JAKUB D¯U£A - by³ leœni-
czym Skrzyñskich z Nozdrzca i za swoj¹ solidn¹ pracê
otrzyma³ „nadanie gruntu” ko³o ¯urawca.

Janek z dum¹ nosi³ mundur leœnika, bra³ udzia³ we
wszystkich uroczystoœciach resortowych i pañstwowych.
Zawsze znalaz³ czas, by wyst¹piæ w poczcie sztandaro-
wym Nadleœnictwa Dynów, odwiedziæ chorego kolegêJakub D¿u³a i wnuk Janek
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w domu, a nawet w dalekim szpitalu…
Ot, tak zwyczajnie, wsiada³ w samo-
chód i jecha³…

Spo³ecznie pe³ni³ ró¿ne funkcje
zwi¹zane z wykonywanym zawodem,
by³ Przewodnicz¹cym Zak³adowego
Ko³a Polskiego Towarzystwa Leœnego,
aktywnie dzia³a³ w Kole Stowarzysze-
nia In¿ynierów i Techników Leœnictwa
i Drzewnictwa, w Kole £owieckim
”Bór” w Birczy, z którym jeŸdzi³ na po-
lowania, ale w Jego wydaniu by³y to
„bezkrwawe ³owy”. Ofiarnoœæ i spo³ecz-
ne zaanga¿owanie zosta³y nagrodzone
m.in. Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
i Kordelasem Leœnika Polskiego.

Maj¹c cztery córki w ró¿nym wie-
ku, przez wiele lat wchodzi³ w sk³ad
Rad Rodziców ró¿nych szkó³, pomaga³
organizowaæ ró¿ne imprezy i bardzo
czêsto wykonywa³ bardzo prozaiczne
zajêcia z tym zwi¹zane np. zwyk³e, ale
niezbêdne - koñcowe sprz¹tanie.

Janek anga¿owa³ siê w kolejne wy-
bory samorz¹dowe wierz¹c niezmien-
nie, ¿e demokracjê trzeba budowaæ od-
dolnie, ¿e nale¿y aktywizowaæ ka¿de
œrodowisko lokalne i zawodowe. Mimo
kolejnych politycznych „zakrêtów” po
1991 roku, ON wierzy³, ¿e bêdzie le-
piej, dostrzega³ pozytywy, nie pozwa-
la³ sobie i bliskim na „czarnowidztwo”.
By³ idealist¹ i (wed³ug niektórych) nie-
poprawnym optymist¹. W toczonych
z Nim niekoñcz¹cych siê dyskusjach
s³ysza³am niezmiennie: Krystyna, trze-
ba dzia³aæ, nie wolno ci rezygnowaæ,
bo kto za nas „to” zrobi?

To niby takie oczywiste, ale czêsto
nadzwyczaj trudne, gdy œmieræ przy-
chodzi, jak najchytrzejszy z³odziej…

Janek bêd¹c radnym powiatowym
I kadencji Rady Powiatu Rzeszowskie-
go da³ siê poznaæ jako bardzo solidny,
zaanga¿owany samorz¹dowiec „walcz¹-
cy” o sprawy Dynowa na forum komi-
sji, rzadziej wystêpuj¹c na sesjach, bo
nie uwa¿a³ siê za dobrego mówcê.

Potrafi³ mile zaskoczyæ i uj¹æ ludzi
drobnym gestem, np. przywo¿¹c na
uroczyst¹ sesjê rady powiatu koñcz¹c¹
rok 2000 dynowskie podp³omyki, by po-
dzieliæ siê chlebem nie tylko symbolicz-
nie, ale i dos³ownie. Taki by³ zwyczaj-

ny i serdeczny…
By promowaæ Dynów zabiega³ o se-

sje wyjazdowe rady, by wszyscy radni
zobaczyli nie tylko znane uroki Dy-
nowszczyzny, ale tak¿e jej potrzeby.

W Radzie Miasta Dynowa III ka-
dencji pracowa³ niespe³na rok, a tyle
mia³ planów i zamierzeñ...

W kronice Zespo³u Teatralnego s¹
zdjêcia ze spektakli z udzia³em Janka.
Wystêpowa³ w latach 80 - tych, gdy stu-
diowa³ i zaczyna³ pracê zawodow¹. Gra-
liœmy wtedy „ Pana Damazego”. Razem
z Jurkiem Dziedzicem, Waldkiem Kê-
dzierskim kreowali role prowincjonal-
nych dandysów „poluj¹cych” na posa¿-
ne panny. Dziêki ca³ej trójce i Niezapo-
mnianemu St. Kosturowi bawiliœmy siê
œwietnie, i zespó³, i widownia!

Janek gra³ w kilku przedstawie-
niach, ale najlepiej czu³ siê w roli No-
wowiejskiego w scenicznej adaptacji
powieœci H. Sienkiewicza „Pan Wo³o-
dyjowski”. Wtedy pozna³ swoj¹
przysz³¹ ¿onê (w roli Basi Wo³odyjow-
skiej wystêpowa³a Zosia Majda ).

Janek nigdy nie mierzy³ czasu po-
œwiêcanego na spo³eczne dzia³anie. By³
wœród za³o¿ycieli reaktywowanego
w Dynowie Towarzystwa Gimnastycz-
nego „SOKÓ£”. Postulowa³ nawi¹zanie
do patriotycznych dzia³añ przedwojen-
nego stowarzyszenia, bo ju¿ wczeœniej,

od dwóch lat, dzia³aliœmy w podobnym,
ale z siedzib¹ w Rzeszowie.

I tak nagle odszed³...

Poeta Ks. Jan Twardowski pociesza:
„NIE MA UMAR£YCH, TYLKO CI,
CO ODESZLI„

Staraj¹ca siê
„by czas nie by³ stracony” -

Krystyna D¿u³a

Kordelas Leœnika Polskiego

J. D¿u³a z radnymi powiatu rzeszowskiego

Pan Damazy 1979

Ma³y rycerz i panny

P.S. Nie mog¹c wczeœniej wyraziæ
swojej wdziêcznoœci za okazane ser-
ce, wspó³czucie, ¿al i wszelk¹ pomoc:
Panu Adamowi Pilchowi Nadleœnicze-
mu Nadleœnictwa Dynów i wszystkim
Wspó³pracownikom Zmar³ego, Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Kroœnie, Pos³owi S. O¿ogowi, Sta-
roœcie Pow. Rzeszowskiego, Radnym
Powiatowym, Burmistrzowi Dynowa,
Z. Frañczakowi i Przewodnicz¹cej
Rady Miasta J. Œlemp oraz wszyst-
kim Radnym i Pracownikom UM,
wszystkim delegacjom z s¹siednich i
odleg³ych Nadleœnictw, Dyrektorom
Szkó³ i Nauczycielom, Kole¿ankom i
Kolegom Janka, S¹siadom, Znajo-
mym i Rodzinie – t¹ drog¹ czyni¹ to
teraz -

BÓG ZAP£AÆ
¯ona i córki
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 20 listopada br. zmar³ w Warsza-
wie, w wieku 85 lat, ks. Stefan Moysa.
Dziêki uprzejmoœci PP. Jurasiñskich,
nekrolog zawiadamiaj¹cy o jego œmier-
ci, ukaza³ siê na bramie koœcio³a dy-
nowskiego ju¿ dzieñ póŸniej.

    Ale nale¿y tê piêkn¹ Postaæ przy-
bli¿yæ, zw³aszcza czytelnikom m³od-
szym.

    Ks. Stefan urodzi³ siê w Rudni-
kach na Pokuciu  w 1922 roku, jako
jedyny syn Micha³a i Kingi z Trzecie-
skich, rodem z Dynowa.

Po utracie maj¹tku ju¿ w pierw-
szych dniach II wojny œwiatowej, po
zamordowaniu ojca przez bolszewików
we lwowskim wiêzieniu, zacz¹³ studia
chemiczne na tamtejszej Politechnice.

Ale i stamt¹d zostali z matk¹ wysie-
dleni w 1944 r i przybyli do Dynowa do
maj¹tku dziadków, Stefanów Trzecie-
skich. Tu podj¹³ najwa¿niejsz¹ decyzjê
swego ¿ycia: wst¹pi³ do zakonu OO. Je-
zuitów w Starej Wsi. Jej ukoronowa-
niem by³o przyjêcie œwiêceñ kap³añ-
skich w sierpniu 1953 z r¹k ks. Pry-
masa Stefana Wyszyñskiego (dodaæ na-
le¿y, ¿e by³y to ostatnie œwiêcenia, ja-
kich ks. Prymas udzieli³ przed swoim
uwiêzieniem przez w³adze komuni-
styczne we wrzeœniu tego roku).

     Od tego dnia ks. Stefan podj¹³
sw¹ pokorn¹ pos³ugê kap³añsk¹, któ-
ra trwa³a 55 lat.

     Sercem oddany Bogu i ludziom
nie uchyla³ siê od ¿adnej decyzji prze-
³o¿onych: w wytê¿ony sposób pracowa³
jako profesor teologii dogmatycznej
w seminarium OO. Jezuitów (w latach
90 tych przekszta³cony na Papieski Wy-
dzia³ Teologiczny) i Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, pisa³ rozprawy
naukowe, t³umaczy³ teksty z trzech
obcych jêzyków (zna³ znakomicie fran-
cuski, niemiecki i angielski), ale rów-
nie¿ jako cichy duszpasterz poszuku-
j¹cych, opiekun opuszczonych i bied-
nych. Nie zaniedbywa³ i spraw rodzi-
ny: b³ogos³awi³ wszystkie nasze ma³-
¿eñstwa, chrzci³ dzieci, wnuki, celebro-
wa³ jubileusze. Pamiêta³ o œwiêtach
i imieninach. Mia³ czas na d³ugie roz-
mowy w czasie których nie karci³, nie
poucza³, ale owszem, ¿artowa³ (g³ów-
nie z siebie), wprowadza³ swobodny,
przyjacielski nastrój, ale wiadomo by³o,
¿e to, o czym mówiono, obchodzi Go bar-

dzo.
     Sta³ zawsze, z wyboru, w cieniu

wielkich i s³awnych. Nie zwraca³ ¿ad-
nej uwagi na wyró¿nienia, czy przywi-
leje. Co mia³, co dostawa³ – rozdawa³
do koñca. Niektórych wspomaga³ od 40
lat, o czym dowiadywaliœmy siê przy-
padkowo i, naturalnie, nie od Niego.

    O nikim nigdy nie powiedzia³ z³e-
go s³owa. Nie znosi³ plotek i obgady-
wania.

     To, co Mu prze³o¿eni zlecali, wy-
pe³nia³ do koñca, choæ nie wszystko by³o
³atwym, np. nauka religii, z przygoto-
waniem do bierzmowania w³¹cznie,
m³odych licealistów francuskich, czy
codzienne duszpasterzowanie w domu
SS. Urszulanek; trzeba tam by³o iœæ
piechot¹, w obojêtnie jak¹ pogodê, cza-
sami przez „wykopki” uliczne, i tak do
bardzo póŸnej staroœci.

    Do Dynowa przyje¿d¿a³ wielo-
krotnie odwiedzaj¹c swa Matkê, Kin-
gê Moysow¹ i ciotki Józefê Paygertow¹
i Annê Trzeciesk¹. Ostatni raz by³ w
1993 aby poprowadziæ pogrzeb tej
ostatniej.Prymicje w Dynowie 23.08.1953

Z O. Arrupe, Lublin 1969
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   Wielu zapewne pamiêta jego spo-
kojny sposób bycia, pogodne i powa¿-
ne, gorliwe duszpasterzowanie.

     W 2005 r. uroczyœcie œwiêtowa³
jubileusz swego 60-lecia wst¹pienia do
zakonu. By³o to wielkie œwiêto dla
wspó³braci, ale i dla nas, rodziny, te¿.

Potem zaczê³y siê choroby, któ-
re znosi³ z bohatersk¹ wrêcz cierpliwo-
œci¹, bez s³owa skargi.....

     26 listopada Jego pogrzeb zgro-
madzi³ pe³en koœció³ tych, którzy go

60-lecie pos³ugi kap³añskiej kochali. Ka¿dy za coœ innego dziêkowa³
Mu w sercu.

     Jezuici ¿egnali Go jak przysta-
³o, z szacunkiem i serdecznym ¿alem.
Mszê Œw. w sanktuarium Œw. Andrze-
ja Boboli na ul. Rakowieckiej, koncele-

browalo ponad 80 kap³anów pod prze-
wodnictwem biskupa Pikusa (okaza³o
siê, ¿e to te¿ uczeñ Zmar³ego), w asy-
œcie byli klerycy, studenci.

    S³owa po¿egnania jakie pada³y
z ust rektora, O. Krzysztofa O³dakow-
skiego i prowincja³a O. Dariusza Ko-
walczyka, nie by³y zdawkowe. ¯egna-
no Przyjaciela.  ¯egnano Cz³owieka,
który nigdy nie b³yszcza³, a któremu
ka¿dy coœ zawdziêcza³. Wreszcie ¿egna-
no Kap³ana, którego ¿ycie by³o spe³nie-
niem Bo¿ego powo³ania.

     Ojciec Stefan spocz¹³ na Pow¹z-
kach w grobowcu. Jezuitów (wejœcie IV
bram¹, i 800 m. prosto).

     Szalej¹ca zamieæ nie odstraszy-
³a ¿a³obników. Grób pokry³y kwiaty
i znicze. Rozleg³a siê wielkanocna
pieœñ: „ Zwyciêzca œmierci, piek³a i sza-
tana...”

    Myœleliœmy nad s³owami, które
pad³y podczas kazania: ”Œmieræ jest
koron¹ ¿ycia. Ca³e ¿ycie to przygoto-
wanie do niej”...
     W imieniu rodziny pogr¹¿onej

w smutku,
 Maria Baraniecka-Witkowska,

cioteczna siostrzenica Zmar³ego

Pogrzeb 26.11.2007
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Na pocz¹tku swojej drogi twórczej
Beksiñskiego zachwyci³a fotografia.
Fotografia, jako dziedzina techniki
i sztuki zajmuj¹c siê otrzymywaniem
trwa³ych obrazów na materia³ach œwia-
t³oczu³ych jest raczej „sztucznym” spo-
sobem prezentowania rzeczywistoœci.
Mo¿e to w³aœnie dlatego, ¿e „Beksa” nie
znosi³ „naturalnoœci” metoda ta sta³a
siê  mu szczególnie bliska.

„Nie cierpiê niczego „prosto od kro-
wy”. Pijê kawê instant, mleko instant,
jadam zupy z proszku i miêso wy³¹cz-
nie z konserw, witaminy w pastylkach
– muzyka te¿ musi byæ z proszku lub
z pastylek”.

Beksiñski mniej interesowa³ siê
samym fotografowanym przedmiotem,
a bardziej okolicznoœciami „psychiczny-
mi”, które temu przedmiotowi towarzy-
szy³y. Rezultatem tego by³y ró¿norod-
ne efekty. Poczynaj¹c od kpiny z socre-
alizmu, poprzez osobliwe eksperymen-
ty formalne, szukanie ciekawych i zró¿-
nicowanych faktur, a¿ do dzie³ bliskich
surrealizmowi czy ekspresjonizmowi.
Nie by³y one tematycznie jednolite. By-
wa³o, ¿e zderza³y siê tu twarze dziecka
i staruszki, innym razem by³y to akty
obwi¹zane sznur-
kiem, a jeszcze in-
dziej monta¿e.
Beksiñski rzuci³
fotografiê gdy¿
uzna³, ¿e nie po-
siada tego typu
wyobraŸni, któr¹
powinien mieæ fo-
tograf. Ka¿de ujê-
cie skrupulatnie
wymyœla³ z u¿y-
ciem rekwizytów
i ludzi, po czym
dopiero siêga³ po
aparat. Namalo-
wanie tego, co wy-
myœli³ stanowi³o
lepsz¹ formê eks-
presji.

„Pragnê malowaæ tak, jakbym foto-
grafowa³ marzenia i sny. Jest to wiêc z
pozoru realna rzeczywistoœæ. Która jed-
nak zawiera ogromn¹ iloœæ fantastycz-
nych szczegó³ów.”

„Beksa” siêga po o³ówki, pastele,
tempery… Powstaj¹ce wówczas rysun-
ki ods³oni³y pok³ady drapie¿nej i mrocz-
nej wizji artysty, dominowa³a w nich
tematyka erotyczna.

„Krzycz¹ce postacie na pustyni, lu-

dzie z g³owami z kamienia, jakieœ
kobiety rodz¹ce, jacyœ ludzie w trak-
cie kopulacji, defekacji, umierania,
rozstrzeliwani czy wieszani, wiêzie-
nia, miasta bez okien”.

Prace te uznane przez Beksiñskie-
go za zbyt ekshibicjonistyczne i naiw-
ne spali³ po pewnym czasie w przydo-
mowym ogródku. Z tego okresu, do-
k³adniej z 1956 roku osta³ siê jeden
obraz, który wisi obecnie w jednym z
dynowskich domów nie wzbudzaj¹c po-
dejrzeñ ani kontrowersji.

Technik¹ olejn¹ zaczyna siê pos³u-
giwaæ w latach 1965-66. Osi¹gniecie
bieg³oœci w tej technice zajmuje mu
sporo czasu. Dopiero w 1970 roku de-

cyduje siê pokazaæ
swoje prace w Gale-
rii Wspó³czesnej
w Warszawie. Ta
wystawa oraz kolej-
ne robi¹ ogromne
wra¿enie na pu-
blicznoœci i œwiadku
artystycznym. Po-
pularnoœæ Beksiñ-
skiego roœnie. Staje
siê malarzem wziê-
tym i cenionym.
Wydaje siê, ¿e wy-
pe³ni³ swoim malar-
stwem pewn¹ pró¿-

niê, któr¹ w sztuce œwiatowej czêœcio-
wo zape³nia³a twórczoœæ Salvadora
Dali, nie posiadaj¹ca w Polsce odpo-
wiednika. Zaznaczyæ trzeba, ¿e twór-
ców tych ³¹czy tylko mimetyczna tech-
nika i nadrealna atmosfera, poetyka
dzie³a pozostaje ca³kowicie inna.

Publicznoœæ z zainteresowaniem
zwróci³a siê ku malarstwu, które z nie-
zwyk³ym dramatyzmem wyra¿a³o nie-
pokoje epoki, u¿ywaj¹c do tego trady-

cyjnych œrodków wyrazu. Pejza¿e, ob-
razy, postacie, sny niczym po wojnie
atomowej. Wizyjnoœæ i mroczna tajem-
niczoœæ dzie³ do dziœ wzbudzaj¹ emo-
cje. Wywo³uj¹c przy tym wiele niepo-
rozumieñ w odbiorze. Beksiñski z za-
sady nie tytu³owa³ swoich dzie³. T³u-
macz¹c to, brakiem sensu – „bo obraz
jest do ogl¹danie i sam nieraz nie wiem
co przedstawia”.

„Beksa” nie pozostawa³ w miejscu,
wci¹¿ szuka³ nowych sposobów prezen-

towania swojej twórczoœci.
W póŸniejszym okresie swo-
jej twórczej drogi zaj¹³ siê fo-
tomonta¿em komputerowym.
Ideê tego rodzaju zaszczepi³
sobie jeszcze wówczas, gdy
zajmowa³ siê fotografi¹.

„Robi³o go siê wtedy, wy-
cinaj¹c fragmenty fotografii
i sklejaj¹c je w inn¹ ca³oœæ.
Wszelkie manipulacje takie
jak reprodukcje, zmiana kon-
trastu czy skalowanie nastê-
powa³y pod powiêkszalnikiem
w ciemni fotograficznej. Mo¿-
liwoœci by³y bardzo ograniczo-

ne. Deformacjê uzyskiwa³o siê wygina-
j¹c papier pod powiêkszalnikiem, su-
mowanie przez sk³adanie dwóch nega-
tywów razem lub przez dwukrotne na-
œwietlanie, reliefowanie przez sk³ada-
nie pozytywu i kontrnegatywu razem
i przesuwanie ich wzglêdem siebie i tak
dalej. Nie do pomyœlenia by³a precyzja,
dok³adne przewidywanie efektu koñco-
wego i inne mo¿liwoœci jakie daje dziœ
komputer.”

Od 1998 roku dodatkowym narzê-
dziem Beksiñskiego staje siê program
„Photoshop”. „Komputer jest po prostu
nowym narzêdziem, a zabawa w twór-
czoœæ jest stara jak œwiat.”  Beksiñski
nie mia³ zamiaru sprzedawaæ swoich
wirtualnych prac, tworzy³ je dla same-
go siebie, traktuj¹c jako „zabawê star-
szego pana”. „Twórczoœæ powinna byæ
unikalna w sensie pomys³u, a nie w
sensie unikalnoœci samego przedmio-
tu.”

W jednym z wywiadów podkreœli³,
¿e nie istnieje dla niego w sensie kre-
atywnym ró¿nica pomiêdzy malar-
stwem, rysunkiem, rzeŸb¹ czy fotomon-

Zdzis³aw Beksiñski  z teœciow¹
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ta¿em. „Ka¿da z tych technik ma swój
w³asny obszar mo¿liwoœci i swój w³a-
sny obszar ograniczeñ i poniewa¿ te
obrazy nie pokrywaj¹ siê, gdy zmieniam
jedn¹ technikê kreacji w drug¹, to dla
mnie osobiœcie ka¿da z nich niesie cie-
kawe mo¿liwoœci twórcze”.

Zdarza³o siê, ¿e „przyjaciele” czy to
z zazdroœci, czy ze wzgl¹du na arty-
styczne spe³nianie siê zarzucali mu
tworzenie przy u¿yciu komputera. Na
ich zarzuty w innym z wywiadów od-
powiedzia³ w nastêpuj¹cy sposób:

„W koñcu niema³o ludzi s¹dzi, ¿e
komputer niezwykle u³atwia pracê
i byle cymba³ potrafi zrobiæ na nim ar-
cydzie³o. Tym radzi³bym kupno kompu-
tera, bo niew¹tpliwie nale¿¹ do cymba-
³ów, a wiec nie powinni traciæ szansy
na zostanie geniuszami. Mo¿e jednak
zmieni¹ zdanie, gdy przekonaj¹ siê jak
cholernie trudno jest przebrn¹æ przez
interfejsy poszczególnych programów
i pos³u¿yæ siê tymi programami w spo-
sób swobodny i œwiadomy.”

Nieod³¹cznym elementem towarzy-
sz¹cym pracy „Beksy” by³a muzyka. By³
jej wyj¹tkowym koneserem. Ale i tu
widoczna jest pewna duchowoœæ, psy-
chika malarza, która wyp³ywa z naj-
g³êbszych pok³adów jego natury.

„W zasadzie lubiê muzykê, przede
wszystkim smutn¹, tragiczn¹, pate-
tyczn¹, ekstatyczn¹, potê¿n¹, melan-

cholijn¹, naurastyczn¹ wreszcie, a na-
wet groteskow¹ i persyfla¿ow¹. Ale nie
cierpiê wrêcz muzyki pogodnej, weso-
³ej, pe³nej werwy i humoru, lekkiej,
¿artobliwej, ludowo skocznej i tak da-
lej”.

Beksiñski nie potrafi³ malowaæ bez
muzyki, pe³ni³a ona funkcjê tapety, ale
takiej, której twórca nie zauwa¿a³.
Uwielbia³ s³uchaæ muzyki z p³yt kom-
paktowych, nie wyobra¿a³ sobie chodze-
nia do filharmonii. Wola³ uwa¿aæ, ¿e
muzyka jest niematerialna, ¿e nie jest
przez nikogo wytwarzana. Z podobnych
powodów czu³ wrêcz obrzydzenie do
polskiej muzyki wokalnej. Twierdzi³, ¿e
s³owa zag³uszaj¹ mu ca³¹ treœæ dzie³a.
„Najczystsza” dla niego by³a muzyka
instrumentalna, s³uchana  przy tym
odpowiednio g³oœno.

Publicznoœæ zawsze sta³a po stronie
Beksiñskiego. Uda³o mu siê trafiæ do
kultury masowej. Jego pracê mo¿emy

spotkaæ ju¿ nie tylko w galeriach czy
muzeach, ale równie¿ w wielu albu-
mach, na ok³adkach ksi¹¿ek, p³yt kom-
paktowych, plakatach nie wspomina-
j¹c o pocztówkach. Popularnoœci¹ cie-
szy³ siê równie¿ wœród krytyków. Cza-
sami chwalono Beksiñskiego, by póŸ-
niej naskoczyæ na niego krytykuj¹c „de-
monizuj¹ce okrucieñstwo”. Artysta od-
cina³ siê od wszelakich opinii na jego
temat. Mia³ w zwyczaju nie czytywaæ

wpisów do ksi¹g pami¹tkowych po wy-
stawach, ani internetowych ksi¹g go-
œci na jego oficjalnych stronach.

Beksiñski pogodzi³ siê ze œmierci¹
ju¿ za ¿ycia. „Œmieræ jest czymœ, co wy-
znacza sens naszego istnienia. Jeœli nie
zdobêdziemy siê na jej oswajanie za
¿ycia trudniej bêdzie pogodziæ siê z tym,
¿e przyjdzie i po nas.” W swoim testa-
mencie ca³y dorobek postanowi³ zapi-
saæ sanockiemu Muzeum Historyczne-
mu. Znajduje siê tam teraz oko³o 300
obrazów, reliefów, rzeŸb, rysunków
i grafik. Zbiór ten jest niezwyk³ym
œwiadectwem wizji pe³nej dramatu,
lêku, destrukcji nie tyle œwiata ze-
wnêtrznego, co raczej duchowego czy
psychicznego. „Beksa” zadziwia nas
nawet parê lat po swojej œmierci. Ju¿
wkrótce w Sanoku na wystawie „Nie-
znany Beksiñski” bêdzie mo¿na zoba-
czyæ 29 stosunkowo pogodnych obrazów
malowanych na szkle. Nikt nawet nie
przypuszcza³, ¿e pos³ugiwa³ siê tak¹
technik¹. Niedawno pracownicy mu-
zeum w jego mieszkaniu odkryli skrzêt-
nie ukryte prace, które powsta³y w la-
tach 1957-1958. Beksiñski pomimo
swojej skromnoœci i bezpretensjonalno-
œci nie pozwoli nam o sobie zapomnieæ.
Jego dzie³a i wspomnienia o nim sa-
mym bêd¹ wiecznie ¿ywe. A mo¿e ten
zmar³y artysta czymœ nas jeszcze za-
skoczy?

Weronika Kêdzierska

W s³odkim Jeruzalem - nocka ju¿
zapada
Œpi¹ce stada byd³a - prze¿uwaj¹
dzieñ.
Zamyœlona gwiazda - kapelusz
zak³ada.
Niesie nad Betlejem: ciep³o, œwiat³o,
cieñ.
Gdzie taki - malutki.
Najz³ociej - z³ociutki.
Najczulej - wybrany.
Ma³y ch³opiec - œpi.
Najcieplej - cieplutka.
Najciemniej - ciemniutka.
Najd³u¿ej - czekana.

Noc w Betlejem... Dziœ.
W s³odkim Jeruzalem - mijaj¹
godziny.
W ma³ej stajeneczce - sennie kwili
czas.
Wtulony w k¹t nocy - tu¿ obok
dzieciny,
Czuwa œwiêty Józef. Czuwa ka¿dy z
nas.
Gdzie taki - malutki.
Najz³ociej - z³ociutki.
Najczulej - wybrany.
Ma³y ch³opiec - œpi.
Najcieplej - cieplutka.
Najciemniej - ciemniutka.

Najd³u¿ej - czekana.
Noc w Betlejem... Dziœ!
Jezu mi³osierny - ofiarujesz siebie.
Jak trudno to zrozumieæ. Czy to
nasza wina?
Odpowiedz po prostu: czy zawsze
tam w Niebie,
Gdy stary zasypia - budzi siê
dziecina?
Dlaczego - malutki.
Najz³ociej - z³ociutki.
Najczulej - kochany
Du¿y ch³opiec œpi?
Kto zimnem - zimniutkim.
Kto mrokiem - ciemniutkim.
Sypn¹³ w oczy œniegiem.
Pusto w Vis - á - Vis?

s³. Jan Nowicki
muz. Zbigniew Preisner
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70 osób spotka³o sie na tegorocz-
nej „Wigilii w lesie”. Przyjechali
z Rzeszowa, Le¿ajska, Dêbicy, Stalo-
wej Woli, Przeworska, Jaros³awia,
Strzy¿owa, £ubna i Dynowa.

Przeszli w piêknej scenerii tras¹
Dynów – Wyrêby pod opiek¹ trzech
przewodników: Adama Skiby, £uka-
sza Pasierb i Wac³awa Polewki.

Modlili siê, ³amali op³atkiem, wy-
lewali ³zy szczêœcia i radoœci, szepta-
li przyjacio³om wzruszaj¹ce ¿yczenia.

Zjedli pyszn¹ grochówkê, barszcz
czerwony z paluszkami, chleb ze
smalcem, pyszne placki.

Piekli kie³basê, pili kawê i herba-
tê.

Odwiedzi³ zebranych Œw. Miko³aj
przywo¿¹c pe³ne sanie paczek.

Zawi¹zali „£añcuch ¿yczliwych
serc” zabieraj¹c ze sob¹ legitymacjê
„przywi¹zania: serce i czapkê.

Kolêdowali pod kierunkiem muzy-
ków – gitarzysty £ukasza i skrzypka
– Micha³a.

Goœcili przedstawicieli Nadleœnic-
twa Strzy¿ów.

Z³o¿yli ¿yczenia urodzinowo-imie-
ninowe (do których do³¹czam siê jesz-
cze raz) – Adamowi Skibie i Januszo-
wi Witowiczowi.

Nagrodzili brawami Pani¹ Jadwi-
gê Buczek z Rzeszowa, która wydzier-
ga³a dla nas na drutach 90 czapek –
i Zofiê Hni³ka z D¹brówki (moj¹
Mamê), która wyhaftowa³a serwetki.

Zdjêcia robili: £ukasz Pasierb, An-
drzej Karnas, Janusz Witowicz, Józef
Szkotak, Wac³aw Toczek, Piotr Pyrcz
i wielu innych.

Ogniska pilnowali Jurek z Rzeszo-
wa i Krzysiek z Przeworska.

Serdecznie dziêkujê:
a) wszystkim, którzy przybyli,
b) Danusi i £ukaszowi Pasierbom

(œpiewniki, obs³ugê imprezy),
c) Basi i Wac³awowi Toczkom

(pyszn¹ grochówkê, pomoc w organi-
zacji),

d) Halinie i Wac³awowi Polewka
(przygotowanie dekoracji, pyszne
placki),

e) Paniom z „Niedziel za miasto”
(pyszne placki),

f) Nadleœnictwu Strzy¿ów i Dy-
nów,

g) W³adzom Oddzia³u PTTK

w Rzeszowie,
h) Cz³onkom „Towarzystwa Wza-

jemnej Adoracji” za wszelk¹ pomoc,
i)  p.G.Malawskiej, p.J.Prokop

i P.Z.Duchniakowi.

Wszyscy najgorêcej dziêkowali
i dziêkuj¹ Panu Bogu za wspania³¹
œwi¹teczn¹ pogodê, atmosferê, ¿ycz-
liwoœæ ludzi, wspólne radosne œwiê-
towanie.

Przewodnik beskidzki
Józefa Œlemp

fot. £ukasz Pasierb
fot. Andrzej Karnas

Na trasie

Muzycy wspierali kolêduj¹cych

Wigilia w lesie

Animator i dusza spotkania „Wigilia w lesie”
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W zimowej scenerii

Pierwsze œniadanie

Zawi¹zaliœmy „Kr¹g ¿yczliwych serc”

Przyszed³ do nas kolêdnik

Wysy³amy sygna³ œwietlny do nieba, koñczymy Wigiliê

Przyby³ Miko³aj

£amanie siê op³atkiem, wigilia

Nasz salon – czyli wiata pod lasem
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PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziêkujê Pani Ewie Bielec z d. Stankiewicz za udostêpnienie do druku archiwalnych, unikatowych

rodzinnych pami¹tek – œwi¹tecznych pocztówek oraz zimowych fotografii, które z wielk¹ przyjemnoœci¹ zamieszczam
w grudniowym numerze pisma – red. Z.N.

To by³ œwiat
W zupe³nie starym stylu,
To by³ œwiat
Zza szyb automobilu,
Œmieszny œwiat,
Pasjanse potem koncert,
W œwietle œwiec
Ktoœ gra³ na klawikordzie...

(Urszula Sipiñska)

Buriat i burunduk (3).

20.07.07. Pi¹tek.
Gdy dop³ynêliœmy do portu kupi³em

u furiatki wêdzonego omula i posili³em
siê przed kilkugodzinn¹ jazd¹ busem.
Odjechaliœmy od cudownego jeziora by
po przesiadce w Irkucku wróciæ nad nie
z powrotem. Zamieszkaliœmy w Bolszo-
je Go³ustnoje. U Iriny spo¿ywaliœmy
posi³ki i korzystaliœmy z bani zaœ spa-
liœmy na prywatnej kwaterze.

Na kolacjê zjedliœmy pyszn¹ zupkê
i dla urozmaicenia diety rybkê.

Buriacja, obszar zamieszkiwa-
ny przez Buriatów, którzy s¹ obec-
nie najliczniejsz¹ tubylcz¹ narodo-

woœci¹ Syberii. Ich jêzyk nale¿y do
wschodniej grupy jêzyków mongol-
skich, do rodziny a³tajskiej. Urod¹
przypominaj¹ Mongo³ów.

Zajmuj¹ siê g³ównie rolnictwem
i hodowl¹ byd³a, owiec i koni.

W rodzinie buriackiej panowa³
patriarchat. Domen¹ mê¿czyzn
by³o pasterstwo i myœlistwo..

21.07.07. Sobota.
Dzieñ rozpoczêliœmy od pysznych

naleœników ze œmietan¹ i d¿emem ma-
linowym. Po posi³ku udaliœmy siê na
wycieczkê po pobliskich wzgórzach, by
z nich podziwiaæ rozlewisko rzeki Go-
³ustnoje i turkusowy Bajka³. Grañ po-
strzêpiona, delikatnie pomarañczowa,
prezentowa³a siê niesamowicie. W do-
datku pachn¹ce, nieznane zio³a i kwia-
ty odurza³y swym zapachem i zacieka-
wia³y swymi kszta³tami.

Kilkugodzinn¹ wêdrówkê zakoñczy-
liœmy na moczeniu nóg w ch³odnej rze-
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ce, rozmowach i puszczaniu kaczek, zaœ
pod sklepem wypiliœmy ch³odny napój,
zajadaj¹c siê wyœmienitym omulem.

Poznano 53 gatunki bajkalskich
ryb, z 13 rodzin, w tym po³owa to
gatunki wystêpuj¹ce tylko tutaj.
Omul jest najcenniejsz¹ ryb¹ Baj-
ka³u, jest z ³ososiowatych ¿yje ok.
20 lat. W Bajkale ¿yje 5 rodzajów
omula.

Spacer na drugi koniec wsi zakoñ-
czyliœmy przy cerkwi. Wieœ niesamo-
wita, taki zamieszka³y przez Buriatów
skansen. Domy posiadaj¹ cudowne,
artystyczne okiennice.

Na kolacji spróbowaliœmy miêsa
z ³osia a póŸniej, do czasu a¿ nas zmo-
rzy sen, siedzieliœmy przy ognisku.

22.07.07. Niedziela.
Po œniadaniu wyruszyliœmy na wê-

drówkê wzd³u¿ brzegów Bajka³u,
w stronê Bolszych Kotow.

Po godzinie marszu kamienist¹
pla¿¹ skrêciliœmy na pobliskie wzgórza.
Wspinaczka by³a mozolna, kamieniste
piargi utrudnia³y wspinaczkê, ale war-
to by³o. Bajka³ prezentowa³ siê jak
„Król jezior”.

Po zejœciu ch³odziliœmy swe cia³a w
wodach jeziora. Tym razem p³ywa³em
ponad 30 minut. K¹piel w najg³êbszym
jeziorze œwiata sprawi³a mi niesamo-
wit¹ frajdê, zaœ opalanie na kamieni-
stej pla¿y by³o swoistym masa¿em cia-
³a.

Wieczór zakoñczy³ siê rozmowami
i tañcami.

23.07.07. Poniedzia³ek.
Ranek spêdziliœmy w busie, w nim

tez spo¿yliœmy œniadanie. Pierwszy
postój odby³ siê w Talcy, gdzie zwiedzi-
liœmy ciekawy skansen. Budowle Bu-
riatów, Ewenków i Rosjan  rozmiesz-
czone nad Angar¹ prezentowa³y siê
bardzo ciekawie.

Po zwiedzeniu, zakupach i ma³ej
czarnej ruszyliœmy dalej by dojechaæ do
kolejnego celu, Listwianki.

Tu by³ czas na spacer po kurorcie,
zakupy pami¹tek, posi³ek oraz zwie-
dzanie ciekawego przyrodniczego mu-
zeum. Najwiêcej atrakcji dostarczy³y
nam nerpy, foki bajkalskie wyczynia-
j¹ce cuda w swoim akwarium.

Promem przeprawiliœmy siê na dru-
gi brzeg Angary do Portu Bajka³. Tam
zabawiliœmy siê w koczowników, spê-
dzaj¹c czas na oczekiwanie nocnego
poci¹gu. Dobrze, ¿e sklep by³ w pobli-
¿u. Atrakcyjny przejazd kolejk¹, ma-
lowniczymi brzegami Bajka³u mieliœmy
w drugiej czêœci nocy, by na œniadanie
dojechaæ do Sliudanki.

24.07.07. Wtorek.
Ca³y dzieñ spêdziliœmy w Sliudan-

ce. By³ czas na odpoczynek, spacery
i zakupy, oraz k¹piel w jeziorze. Po po-
³udniu zwiedziliœmy muzeum minera-
³ów, na terenie, którego mieszkaliœmy.
Wieczór spêdziliœmy na przytulnym
stryszku usypiani przez odg³osy burzy.

25.07.07. Œroda.
Rano po burzy pozosta³y tylko ka-

³u¿e, wiêc wyszliœmy na 2 dni w góry
Chamar Daban. Naszym celem by³ Pik
Czerskiego, 2 090 m.n.pm.

Kilkakrotnie przekraczaliœmy
wzburzony górski potok, minêliœmy ka-
mienio³omy marmuru ze Sliudanki
wêdruj¹c do schroniska. Na miejsce
dotarliœmy ok.17.

Na nocleg wraz z kolegami wybra-
³em sobie platformê pokryt¹ z trzech
stron foli¹, coœ w rodzaju namiotu. Spa-
³em na œrodku i mia³em pecha gdy¿ w
nocy by³a burza a nade mn¹ folia by³a
przetarta i ca³¹ noc mia³em prysznic.

26.07.07. Czwartek.
Wsta³em wœciek³y, niewyspany

i mokry. Humor poprawi³ mi siê w trak-
cie wêdrówki na szczyt. Poprawia³ siê
wraz z pogod¹. Na szczycie stanêliœmy
ok.11.

Z góry przez godzinê podziwialiœmy
widoki.

Podczas schodzenia cieszyliœmy
oczy widokami.

W pobli¿u bazy mia³em przyjem-
noœæ ujrzeæ burunduka, który jest bar-
dzo podobny do wiewiórki a ¿ywi siê
m.in. orzeszkami cedrowymi.

Po obiadku, tym razem chiñszczy-
zna, ruszyliœmy w dó³, droga do Sliu-

danki. Z pó³godzinnym postojem w ka-
mienio³omach. Kawa³ki marmuru po-
wêdrowa³y do naszych plecaków.

Przed snem, po imieninach Ani, swe
cia³o obmy³em w bani u Ormianina,
który poczêstowa³ nas wódk¹ z morwy.

27.07.07. Pi¹tek.
Bardzo wczeœnie zapakowaliœmy siê

do busa, w którym siedzieliœmy jak œle-
dzie, a baga¿e na dach mia³y wielkoœæ
pojazdu i ruszyliœmy do doliny Tunkiñ-
skiej.

W Kyren zwiedziliœmy dacan, bud-
dyjsk¹ œwi¹tynie, na posi³ek dojecha-
liœmy prawie do koñca doliny, tu¿ przy
granicy z Mongoli¹, w drodze powrot-
nej k¹paliœmy siê w ¯emczug, w gor¹-
cych Ÿród³ach by na nocleg dojechaæ do
Arszan, s³yn¹cego z wód mineralnych.
Tu, u podnó¿a Golców Tunkiñskich spê-
dziliœmy 3 noce.

28.07.07. Sobota.
Wiêkszoœæ spêdziliœmy na wêdrów-

ce wzd³u¿ piêknej, górskiej rzeki Kyn-
garga, która s³ynie z 12 wodospadów,
najwiêkszy ma 8 m wysokoœci. Podzi-
wialiœmy je a tak¿e k¹paliœmy siê
w rwacych jej nurtach.

29.07.07. Niedziela.
Po nocnych rozmowach na wyjœcie

w góry zdecydowa³a siê tylko czêœæ gru-
py. Pozostali odpoczywali na dole,
w „kurorcie”.

Podejœcie by³o bardzo strome, nie
by³o zakosów, tylko prosto do góry. By³o
bardzo gor¹co.

Po drodze mia³em przyjemne spo-
tkanie z burundukiem.

(ci¹g dalszy na str. 20)
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Na szczyt, Pik Liubwi, ok. 2000 m,
doszed³em z ma³¹ iloœci¹ wody, wiêc
samo zejœcie by³o fatalne. Na szczêœcie
trasa nie by³a d³uga i po ok. 2 godzi-
nach doszed³em do Arszyn.

30.07.07.Poniedzia³ek.
Rano wyruszyliœmy do Irkucka, ok.

4 godziny jazdy. Po zakwaterowaniu
ruszyliœmy zwiedzaæ to piêkne, du¿e
miasto. Zobaczyliœmy wiêkszoœæ zabyt-
ków murowanych, ale mi najbardziej
podoba³y siê drewniane domy reprezen-
tuj¹ce syberyjski barok

Spacer móg³ trwaæ, trwaæ i trwaæ.
Tyle historii, Polonica i piêkna zabu-
dowa sprzyja³a wêdrówkom. Wzd³u¿
Angary wyruszyliœmy w kierunku noc-
legu, po drodze zwiedziliœmy jeszcze
dworzec kolejowy, ale to nie z niego
bêdziemy wyruszaæ dalej.

31.07.07. Wtorek.
Z okien samolotu dane nam by³o

zobaczyæ Syberie oraz bezkresne po³a-
cie Rosji. O 9 wylecieliœmy z Irkucka,
lecieliœmy 4 godziny i o 10 byliœmy
w Moskwie. Odzyskiwaliœmy godziny
po zmianach stref czasowych.

Moskwa zachwyci³a mnie. Spacero-
wa³em po niej z szeroko otwartymi
oczami. Tu trzeba przyjechaæ na d³u-
¿ej. Plac Czerwony i Arbat zrobi³y na
mnie wra¿enie.

Noc¹ opuœciliœmy Moskwê, pe³ni
wra¿eñ. Jeœli celnicy zapytaj¹ nas
o bogactwa to œmia³o mo¿emy powie-
dzieæ: prze¿ycia, przygody, przyjaŸ-
nie.

Z okazji nadchodz¹cych œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia pragnê z³o¿yæ Czytel-
nikom serdeczne ¿yczenia. Zdrowia, po-
gody ducha, realizacji planów oraz spe³-
nienia marzeñ w nadchodz¹cym No-
wym Roku ¿yczê.

Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz.

(ci¹g dalszy ze str. 19)

Mi³o nam donieœæ, ¿e „Dynowinko-
wy” cykl pt. „Ach, co to by³ za œlub...”
przetrwa³ próbê czasu i wraca na ³amy
pisma. Pañstwa pozytywne opinie na
jego temat, pytania, dlaczego nieregu-
larnie pojawia siê k¹cik z nowo¿eñca-
mi - zachêci³y redakcjê do stworzenia
nowej jego formu³y. Chcielibyœmy dzie-
liæ siê z Wami radoœci¹ nowo¿eñców,
zaprezentowaæ czar tego wa¿nego dnia
w ich ¿yciu. Mamy nadziejê, ¿e równie¿
naszym Czytelnikom stworzymy oka-
zjê do serdecznych wspomnieñ.

W niniejszym numerze z przyjem-
noœci¹ prezentujemy Pañstwu piêkne
pary, którym ¿yczymy „TAKIEJ MI£O-
ŒCI”, jak¹ w poetycki sposób zwerba-
lizowa³ Marek Grechuta...

red. ZN

Takiej mi³oœci
S³owa: Marek Grechuta
Muzyka: Marek Grechuta

Kiedy mnie pytasz: Czym jest
mi³oœæ?
Mówiê: Tob¹ jest
To twój ³agodny wzrok i uœmiech
To twój ka¿dy gest

To twój kolejny dramat
To twój kolejny ¿art
Oraz to wszystko co nam niesie
Œlepa talia kart

Wiêc siê nie pytaj, bo mi³oœæ nasza
Nie zna wielkich s³ów
Lubi tak milczeæ jak jasne s³oñce
Jak ksiê¿yca nów

A kiedy Ÿle to wicher za ni¹
Wyje, w deszczu ³ka
A kiedy radoœæ to rozp³ywa
Siê wilgotna mg³a

Takiej mi³oœci wiêc wam ¿yczê
Kiedy tylko wzrok
Mówi nam tyle, aby rozwiaæ
W¹tpliwoœci mrok

Takiej mi³oœci wiêc wam ¿yczê
Kiedy tylko gest
Mówi nam tyle, by zrozumieæ
Jak to z nami jest

Kiedy mi mówisz, ¿e nie wystarczy
Tylko wzrok i gest
Na tyle spraw codziennie innych
Mówisz: Wiesz, jak jest

Powiem ci, ¿e na pewno
Potrzeba wielu s³ów
St¹d tyle ró¿nych ksi¹¿ek
Pod poduszkami snów

W tej codziennoœci nam przecie¿
potrzeba
Prostej prawdy s³ów
By zauwa¿yæ jasne s³oñce
I ksiê¿yca nów

Wiêc skoro tyle s³ów wyszukanych
Oraz gorzkich ³ez
Kosztuje czasem prosta sprawa
My zostaniemy bez

Takiej mi³oœci wiêc wam ¿yczê
Kiedy tylko wzrok

Mówi nam tyle, aby rozwiaæ
W¹tpliwoœci mrok

Takiej mi³oœci wiêc wam ¿yczê
Kiedy tylko gest
Mówi nam tyle, by zrozumieæ
Jak to z nami jest

Zrób prezent M³odej Parze...

Zachêcamy wszystkich, którzy na
³amach „Dynowinki” chc¹ siê podzie-
liæ swoim szczêœciem, jak równie¿ ro-
dziców, rodzinê Nowo¿eñców etc., któ-
rzy chc¹ zrobiæ prezent M³odej Parze,
aby nadsy³ali do Redakcji fotografie
œlubne wraz z ich opisem na adres e-
mail: slub.dynowinka@op.pl
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Reporta¿ ten móg³bym zacz¹æ
i zakoñczyæ na poni¿szym cytacie – opi-
sie do wystawionej na digart.pl - foto-
grafii kolegi i zarazem uczestnika wy-
prawy A. Krupy:

„Ciekawy kraj, bardzo ciekawe
miejsce... te mkn¹ce ulicami Dacie, któ-
rych kierowcy u¿ywaj¹ klaksonu rów-
nie czêsto jak peda³ sprzêg³a czy gazu;
te pa³êtaj¹ce siê wszêdzie psy - czêste
ofiary wspomnianych ju¿ amatorów
rumuñskiej myœli motoryzacyjnej; cy-
gañskie dzieci pa³êtaj¹ce siê tymi sa-
mymi œcie¿kami co ich czworono¿ni
przyjaciele, z tym smutnym, zastyg³ym
w oczodo³ach spojrzeniem, i wyrazem
twarzy wo³aj¹cym „DAJ” zanim
otworz¹ usta; no i oczywiœcie palinka -
jedyne lekarstwo na zabicie smaku
„ciorby de pui” w wysuszonych
ustach...”

Na szczêœcie to tylko jedna stro-
na medalu, druga?... zacznijmy mo¿e
od pocz¹tku, a wiêc...

Tu¿ po zajêciu miejsc, spakowaniu
baga¿y, dwa bolidy (czerwony i po-
wiedzmy niebieski) melduj¹ siê w m³y-
nie na szybkie uzupe³nienie niezbêdnej
iloœci „m¹ki” ;) i w drogê !!! Podró¿ mija
szybko. Po krótkim b³¹dzeniu w wê-
gierskim Debrecenie i intensywnym
poszukiwaniu Berettyiou.....brrrrrrrrr,
meldujemy siê na granicy wêgiersko –
rumuñskiej. Odprawa nie trwa zbyt
d³ugo, celnik wita nas znajomo brzmi¹-
cym s³owem „dobrywieczor” i po chwili
jesteœmy w „Romanii”!!! Bomba!!!

Mijamy „przyjazn¹ Oradiê” kie-
ruj¹c siê na Arad... tu szok! Noc, ciem-
no jak..., drogi koszmarnie dziurawe,
a do tego martwe psy, koty i... nisko
przelatuj¹ce wielkich rozmiarów dzikie
„ptaszyska”. Na dodatek w dotarciu do
celu (Timisoara) przeszkadzaj¹ oznako-
wania drogowe, a raczej ich brak! Po
kolejnym z³ym skrêcie motywacje kie-

rowców i pilotów spadaj¹ do zera... i w
pewnym momencie prowadz¹ nas au-
topiloty :). Ju¿ w ca³kowitych „jasno-
œciach” wje¿d¿amy do Timisoary, po
kilku „rundach honorowych” udaje nam
siê znaleŸæ miejsce parkingowe. Tu
krótka wizyta w piêknej cerkwi i...
w akademiku ;). „Werbujemy” naszego
dynowskiego „Rumuna” - Mariana,
œwie¿o zaprzyjaŸnion¹ francuzkê Sarê
i w drogê... do Retezatu!!!

Podró¿ mija szybko, umilaj¹ j¹
widoki zrujnowanych fabryk, magazy-
nów, zniszczonych domów... Po drodze
podziwiamy przedziwn¹ rumuñsk¹
myœl techniczn¹ (m.innymi sieæ gazow¹
wprost na budynkach i dziwne pojaz-
dy drogowe...heh).

Wreszcie pierwsze d³ugo oczekiwa-
ne „górki” - jest piêknie. Dziurawa dro-
ga - jakie dziury?:) na tle kolorowych
jesiennych lasów, skalistych i stromych
gór przestaj¹ istnieæ, do momentu...

Tego jeszcze nie grali, serpentyny – tak,
ale szutrowa droga? Po przebyciu n-tej
iloœci zakrêtów doje¿d¿amy
do....hmmm, Pensiunea Dumbravita.
Kilka domków letniskowych, „restau-
racja” ;) he, he, he, psy do wyboru do
koloru, koñ... i jego w³aœciciel. Na s³o-
wo „Palinka”, czêstowany dynowskim
trunkiem regionalnym ;) o¿ywia siê
nagle. Ju¿ wiemy gdzie spêdzimy noc
:). Pokoje znoœne, gdyby nie zimna
woda – pe³nia szczêœcia (kolejna noc bez
ciep³ej wody i bez ogrzewania – zepsu-
³o siê ;) ooooo). Po ciê¿kiej nocy ;) - szyb-
ka pobudka i w drogê. Lokaln¹ tras¹
kierujemy siê do tamy powy¿ej jeziora
Lacul Gura Apei, usypanej z kamieni
(wielkoœci zapory w Solinie) – robi pio-
runuj¹ce wra¿enie.

 Tu pierwsza (i ostatnia) „bramka
sms” - wojskowi spisuj¹ nasze dane. S¹
bardzo uprzejmi ale... nie „kumaj¹” an-
gielskiego. Do boju wkracza nasz Ru-
mun ze swoim ³amanym angielsko – ru-
muñsko – rêczno – no¿nym esperanto
:). Dogaduj¹ siê œwietnie... tylko wol-
no. Po „chwili” jesteœmy na zaporze (ta-
mie). Chwila dla „reporterów” (wygla-
damy jak wycieczka z Chin, na 10
uczestników – 9 aparatów i 1 kamera)
i w dalsz¹ drogê na Peleage 2509 m
n.p.m.. Jedziemy w górê , droga (je¿eli
mo¿na to tak nazwaæ) nie pomaga
w dotarciu do miejsca z którego zaczy-
na siê szlak (Poiana Pelegii). Kamie-
nie „niszcz¹ podwozia samochodów”
jednak ostatecznie jesteœmy - „victo-
ria”!. Warto by³o – widok oœnie¿onych,
skalistych szczytów (podobnych do
Tatr) rekompensuje niedostatki podró-
¿y. Idziemy w górê, na Peleagê!!! Ko-
lejny szok, na dole piêkna jesieñ, a tu
– œrodek zimy. Odzie¿ ochronna – gore,
hydro... ani ¿adne inne sympatexy nie
zdaje egzaminu – w butach „chlupie”,
ale to nic, to nic... widoki nas rozgrze-
waj¹. Id¹c „chiñska wycieczka” nie
wypuszcza nawet na chwilê swoich „ko-
reañczyków”, tudzie¿ „japoñczyków”.
Karty w zapasie wiêc seri¹ za seri¹
rejestruj¹ wszystko co na drodze :) -
„nieprzyjaciel” (kozica) te¿ dostaje se-
riê ;).

RETEZAT - trzecie pod wzglêdem
wysokoœci góry w Rumunii i bez w¹t-
pienia nale¿¹ce do jednych z najbar-
dziej interesuj¹cych masywów gór-
skich Karpat.

Najwy¿szy szczyt Peleaga - 2509
m n.p.m., inne wa¿ne wzniesienia to:
Papusa (2508 m n.p.m.), Bucura
(2433 m n.p.m.), Vf. Retezat (2482 m
n.p.m.).

Uzupe³nieniem w krajobrazie s¹
jeziorka polodowcowe, kórych liczba
przekracza 80. Teren objêty jest Par-
kiem Narodowym Retezatu oraz re-
zerwatem biosfery UNESCO.

Mia³em cyganeczkê... w Lugoj (fot. D. Wyskiel)

 Nie dam siê Dacii (fot. D. Wyskiel)

Jezioro Lacul Gura Apei w Rezerwacie Retezatu (fot. D.
G¹secki)

Pasmo Muntii Retezat nad jeziorem Bucura (fot. D. G¹-
secki)
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Dochodzimy do opuszczonego
schroniska nad „Bucur¹”, najwy¿ej po-
³o¿onym jeziorem (2041 m n.p.m.).
Ostatnio przed nami ktoœ tu by³ we
wrzeœniu, no jesteœmy rzadkimi goœæ-
mi. Robimy przerwê na „obiad”. Kró-
luje niezast¹piona „chiñszczyzna”.
Znów pniemy siê w górê po...szlakach?
Latem mo¿e i s¹ tu szlaki teraz zostaje
jedynie przecieranie grubej warstwy
œniegu. S³oñce ma siê ku zachodowi,
podejmujemy jedyna s³uszn¹ decyzjê –
wracamy. Peleaga Winter Expedition”
zakoñczona niepowodzeniem... heh.
Noc w dzikich „romañskich” górach
skutecznie ostudza rozmarzone umys³y
uczestników „wyprawy”. Brak³o ok.
300 metrów (n.p.m.), szkoda...

Wracamy znów w ciemnoœciach,
powrót do pensjonatu przebiega na
wymianie wra¿eñ... i dramatycznym
wyci¹ganiu wniosków. Za³oga na
„piechtê” pêdzi za znikaj¹cymi czerwo-
nymi œwiate³kami, krzycz¹c: <<litoœci,
nie zostawiajcie nas tu!!!...>> bez Pa-
linki ;). Wszyscy g³odni, wiêc czeka nas
wizyta w „restauracji”. Wszystkie do-
tychczasowe przygody bledn¹ przy tym
co spotyka nas w/w lokalu. Sfilmowaæ
i pokazywaæ na szkoleniach jak nie
nale¿y obs³ugiwaæ klientów... tu do ak-
cji wkracza cenzura (brak zgody i chê-
ci dzielenia siê wra¿eniami z restaura-
cji) sorry. Po wyjœciu z „knajpy” wszy-
scy jednomyœlnie zauwa¿aj¹ brak... bia-
³ego psa he,he,he. Z czegoœ trzeba by³o
zrobiæ „Ciorbe de pui” (to pui jeszcze
wczoraj merda³o ogonem!!!). Na szczê-
œcie rano odetchnêliœmy z ulg¹ – przed
naszymi oczyma pojawia siê „pui”, do-
bry, dobry piesek....

Poranek zaczyna siê o godzinê póŸ-
niej ni¿ planowaliœmy. Szybka mobili-
zacja zmotywowana odkrywaniem i w
drogê do „Drakula”!!!.

Znów w samochodzie, tuz przed
Dev¹ krótki postój na pami¹tkow¹ fot-
kê na tle pasma Muntii Retezat. Jedzie-
my pó³ Rumuni po to, aby spotkaæ siê
z Drakulem. Po drodze mijamy Faga-
ras, Brasnov by ostatecznie zawitaæ
w „rumuñskim „Hollywood” - Brasovie.
Zwiedzamy piêkny rynek i w drogê –
Dracul czeka z „goœcin¹” w swoim zam-
ku w Bran.

Po dorodze mijamy Brasnov (t¹ na-
zwê zapamiêtujemy z widoku krów
uczestnicz¹cych w ruchu drogowym).

Niestety u Drakula jesteœmy
póŸno – „wylecia³ z gniazda” a wraz z
nim bilety wstêpu do zamku. Udaje
nam siê jednak zdobyæ ostatnie 5 bile-
tów (dla 10 osób). Polak potrafi... wejœæ,
maj¹c o 5 biletów za ma³o, ba. W zam-
ku nasz kolega odkrywa talent - prze-
wodnika... szkoda, ¿e zosta³ niezrozu-
miany. Pewna W³oszka dopatrzy³a siê
w tym nawet nutki szyderstwa z jej
uczuæ i chcia³a naszego przewodnika
pobiæ – biedak musia³ uciekaæ ;). Pa-
linka jednak szybko „uspokoi³a” jego
zszargane nerwy ;).

Znów ciemno, nie mamy noclegu
(wszystko zarezerwowane) a spanie
pod namiotem odpada. Prawie siê uda-
je, gdyby nie to, ¿e w³aœcicielka stosu-
je „ch³yt martetingowy”, bior¹c nas na
„litoœæ”. Jesteœmy wyrozumiali, ale nie
do tego stopnia, szukamy dalej. Do ak-
cji wkracza niezast¹piony dynowski
Rumun wraz z zaprzyjaŸnion¹ fran-
cuzk¹ Sar¹. Okazuje siê, ¿e w³aœcicie-
lem „pensjonatu pod ró¿¹” ;) jest fran-
cuz. Mamy dach nad g³ow¹... jest te¿
ciep³a woda!!!... ufff. Wieczór przeci¹-
ga siê prawie do rana na dyskusjach ;)
– na ratunek przychodzi zakupiony na
„benzynce” odrdzewiacz i w dalsz¹ dro-
gê, znów w ciemnoœciach. Po drodze
mijamy Brasnov i ju¿ tylko lokalna
droga dzieli nas przed celem jakim jest
Trasa Transfogarska.

„Miejscówa” przerasta nasze ocze-
kiwania do tego stopnia, ¿e wszyscy
dostaj¹ „dziecinnej g³upawki”. Przeja-

wia siê to w ró¿nej formie np. tañcem.
Kierowcy walcz¹ z w³asnymi osobowo-
œciami - „Szumacherem” czy „reporte-
rem” byæ, o to jest pytanie. Droga za-
chêca do szaleñstwa, widoki nie daj¹
od siebie oderwaæ spojrzenia. Wydoby-
waj¹cy siê z hamulców dym to znak, ¿e
jesteœmy na 2047 m n.p.m. Nasza tra-
sa koñczy siê na (niestety) zamkniêtym
tunelu. Pozostaje ma³y niedosyt, co po
drugiej stronie... Na os³odê podziwia-
my dwa najwy¿sze szczyty w Rumunii
– Moldoveanu 2543 m n.p.m. i Negoiu
2535  m n.p.m. oraz malowniczo po³o-
¿one jezioro Bâlea.

Na po¿egnanie popis daje natura –
warunki pogodowe zmieniaj¹ siê jak w
kalejdoskopie.

Podró¿ koñczymy puent¹ naszego
Rynek w Brasovie (fot. D. G¹secki)

Brasov – jak w Hollywood (fot. M. Biernasz)

Takie rzeczy tylko w erze, no chyba, ¿e...rumuñskie kro-
wy uczestnicz¹ w ruchu drogowym (fot. D. Wyskiel)

Trasa Transfãgãrãºan z do³u... fot. D. G¹secki)

„Chiñska wycieczka” w akcji (fot. A. Baran)

Grupa nad jeziorem Bâlea (fot. D. G¹secki)

(ci¹g dalszy na str. 24)
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kolegi i wspó³uczestnika wypadu Mar-
cina: „Rumunii nie trzeba zachodu, tu
jest dobrobyt...;)”. Na wiosnê tu wróci-
my...

Uczestnicy wycieczki: G¹zo, Tolo,
Ania B., Dziobak, Agnieszka, Gerda,
Bambo, Fosa, Sara i Marian (kolejnoœæ
przypadkowa).

(ci¹g dalszy ze str. 23)

...Trasa Transfãgãrãºan z góry...  (fot. D. G¹secki)

Grupa nad jeziorem Bâlea (fot. D. G¹secki)

Szosa Transfogarska (rum.
Transfãgãrãºan - trans + Fãgãrãº)
jest po Transalpinie najwy¿ej po³o-
¿on¹ drog¹ w Rumunii, oznaczona nu-
merem DN7C. Przebiega przez Kar-
paty, miêdzy najwy¿szymi szczytami
w kraju, Moldoveanu i drugim pod
wzglêdem wysokoœci Negoiu. Droga
³¹czy dwa historyczne regiony - Tran-

sylwaniê i Wo³oszczyznê, oraz miasta Sibiu i Piteºti.
Zbudowana w latach 1970 - 1974, podczas re¿imu Nicolae Ceauºescu. Po-

cz¹tkowo mia³a ona znaczenie militarne. Podczas jej budowy wykorzystano mi-
liardowe sumy pieniêdzy, 6 milionów kilogramów dynamitu. 40 ¿o³nierzy stra-
ci³o ¿ycie.

Droga wznosi siê na 2034 n.p.m. Najbardziej spektakularnie prezentuje siê
od strony pó³nocnej. Przy trasie od strony po³udniowej znajduj¹ siê liczne atrak-
cje - miêdzy innymi zapora na rzece Argeº o wysokoœci 160 metrów, tworz¹ca
jezioro Vidraru oraz zamek Vlada Þepeºa - pierwowzoru Drakuli w Poienari. Ze
wzglêdu na liczne zakrêty na drodze panuje ograniczenie prêdkoœci do
40 km/h.

Szosa Transfogarska a raczej znajduj¹cy siê na samej górze tunel zamkniê-
ty jest miêdzy paŸdziernikiem (lub listopadem) a kwietniem (lub majem) z po-
wodu œniegu i wiatrów.

Na trasie znajduje siê 5 wiaduktów, kilka mniejszych tuneli oraz niezliczo-
na iloœæ zakrêtów. W najwy¿szym punkcie znajduje siê jezioro Bâlea i najd³u¿-
szy tunel w Rumunii (884 m) przecinaj¹cy ³añcuch górski.

Redakcja „Dynowinki” gratuluje szczerze
wszystkim, którzy przyczynili siê do reno-
wacji kapliczni przy ulicy Pi³sudskiego i in-
formuje, ¿e 8 grudnia 2007 roku odby³o siê
jej uroczyste poœwiêcenie, z któ-
rego zamieszczamy kilka zdjêæ.

Fot (6) Jerzy Kêdzierski
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Jednoczeœnie popieraj¹c w dalszym
ci¹gu gor¹co tego rodzaju inicjatywy,
pocz¹wszy od tego numeru, w cyklu „To
warto ratowaæ!” bêdziemy informowaæ
Pañstwa o tych zabytkach, które cze-
kaj¹ w renowacyjnej kolejce. Na pocz¹-
tek trzy z nich...

Kapliczka przy ulicy Pi³sudskiego,
datowana nawet na po³owê XVIII wie-
ku. Niezwykle interesuj¹ce s¹ polichro-

mie, wype³niaj¹ce konchowe wnêki
i przedstawiaj¹ce: od frontu - Matkê
Bosk¹ Bolesn¹, Chrystusa Boleœciwe-
go; po bokach – Matkê Bosk¹ z Dzie-
ci¹tkiem oraz œwiêtych: Ró¿ê, Tadeusza
Judê, Dominika i Floriana.

W celu ratowania kapliczki Rada
Miasta podjê³a wstêpne kroki przeka-
zuj¹c na ten cel diety z jednej z sesji i

Rajcy Dynowa postanowili przeka-
zaæ swoj¹ dietê za udzia³ w uroczystej
sesji Rady Miasta z okazji odzyskania
niepodleg³oœci na remont kapliczki.

Nie tak dawno jeden z radnych,
Dariusz B³otnicki, zachêci³ mieszkañ-
ców do wspólnego dzia³ania i odnowy
jednej z kapliczek za Zabramie – jed-
nej z czêœci miasta. Pomys³ okaza³ siê
strza³em w dziesi¹tkê, kapliczkê odre-
montowano, teraz na wniosek przewod-
nicz¹cej rady Józefy Œlemp radni zgo-
dzili oddaæ swoja dietê na remont in-
nej kapliczki. Ta, o której mowa jest
najstarsz¹ na terenie miasta.  Znajdu-
je siê przy posesji na ulicy Pi³sudskie-
go. Wpisana jest do rejestru zabytków.
Niestety, od wielu lat nieuchronnie
niszczeje, a œrodków finansowych na jej

odnowê nigdy nie by³o. Kapliczka po-
chodzi z drugiej po³owy XVIII wieku,
wybudowano j¹ w formie czworoboku.
W jej wnêkach zachowa³y siê jeszcze,
choæ bardzo zniszczone polichromie.
Mo¿na na nich zobaczyæ Matkê Bosk¹
Bolesn¹ i Chrystusa Boleœciwego jak
te¿ Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem oraz
œwiêtych: Ró¿ê, Tadeusza, Judê, Domi-
nika i Floriana. Niestety, napisów nad
wnêkami nie da siê ju¿ odczytaæ, na
stropie kapliczki umieszczone zosta³o
Oko Opatrznoœci. Na jej szczycie znaj-
duje siê krzy¿yk z krucyfiksem.

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
wie, ¿e przekazana dieta jest tylko
kropl¹ w morzu potrzeb, ale liczy i ten
zacz¹tek pozwoli zdopingowaæ wszyst-
kich do wspólnego wysi³ku, aby ten
cenny zabytek odrestaurowaæ.

G. Sz.
Foto Grzegorz Szajnik

Najstarsza dynowska kapliczka czeka na gruntowny re-
mont

nawi¹zuj¹c wstêpny kontakt z konser-
watorem zabytków.

Grobowiec Rodziny Trzecieskich,
w tym ostatniego w³aœciciela Dynowa
– Stefana Trzecieskiego. Renowacji
podjê³o siê Towarzystwo Przyjació³ Dy-
nowa w porozumieniu z cz³onkami Ro-
dziny. Ukoñczenie prac renowacyjnych
zaplanowano na jesieñ 2008 roku.

Dawna kamienica ¿ydowska, póŸ-
niej pierwszy budynek dynowskiego
LO. Niestety trwaj¹cy proces s¹dowy
o tzw. „zasiedzenie” przylegaj¹cych do
budynku dzia³ek uniemo¿liwia  zain-
teresowanym inwestorom podjêcie ja-
kichkolwiek dzia³añ renowacyjnych!!!
A szkoda...

MJ

Fot (3) Daniel G¹secki
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 Mam tak¹ proœbê
Do udzia³u w programie radiowym

pt. „Jasiek - dobranocka dla najm³od-
szych” zaproszono kilkoro dzieci z lu-
belskiej starówki. Autorka programu,
Ewa Dados, zapyta³a je o wra¿enia z
wycieczki za miasto. Ku jej zdumieniu

by³a to pierwsza wycieczka dzieciaków
na wieœ. Opowiadaniom o lesie, mi³ych
ludziach, smacznych p¹czkach towa-
rzyszy³ niek³amany podziw .Po progra-
mie „ciocia” Ewa zaprosi³a ich na ma³y
poczêstunek. W kilka chwil zniknê³y
dro¿d¿ówki, ciastka i inne ³akocie. Je-

den z ch³opców, dziesiêcioletni Prze-
mek, z pewnym zak³opotaniem pod-
szed³ do Ewy Dados i powiedzia³, ¿e ma
wielk¹ proœbê. W jego rodzinie poza
chor¹ mam¹ jest jeszcze szeœcioro ro-
dzeñstwa. Zapyta³: „Czy mog³aby cio-
cia znaleŸæ dla mnie jakieœ zajêcie?”.
Przemek mia³ wielu przyjació³ z podob-
nymi problemami. To oni odwiedzali
niemal codziennie Radio Lublin, b¹dŸ
do nich w³aœnie pracownicy radia za-

Dynowscy stra¿acy z Posterunku Sta³ego PSP
odchodzili maleñki jubileusz – 5–lecia ist-
nienia.

Dok³adnie 1 grudnia 2002 roku
o godz. 7.30 rano dzwonek alarmowy
oznajmi³ przejêcie s³u¿by przez stra¿a-
ków PSP. Ma od tej pory Dynów stra¿
zawodow¹. Droga do jej utworzenia
by³a d³uga i krêta. Pierwsze nieoficjal-
ne rozmowy rozpoczê³y siê koñcem lat
dziewiêædziesi¹tych, kiedy na czele
dynowskiego samorz¹du sta³a bur-
mistrz Krystyna D¿u³a, nie bez znacze-
nia by³a pomoc starosty rzeszowskie-
go Stanis³awa O¿oga. Koñcem marca
2000 roku miejscy radni pozytywnie
zaopiniowali pomys³ utworzenia w Dy-
nowie oddzia³u PSP i przyjêli projekt
zintegrowanego systemu ratownictwa
dla miasta Dynowa i gmin oœciennych
opracowany przez Jerzego Bylickiego.
Pocz¹tkiem lutego z inicjatywy pos³a
W³adys³awa Stêpnia – ówczesnego Wi-
ceprzewodnicz¹cego Parlamentarnego
Zespo³u Stra¿aków dosz³o do spotka-
nia w Komendzie Wojewódzkiej PSP
w Rzeszowie w którym wzi¹³ udzia³
nadbrygadier Marek Jasiñski zastêp-
ca Komendanta G³ównego PSP. Na spo-
tkaniu tym przedstawiono wiele argu-
mentów które przemawia³y za powsta-
niem w Dynowie jednostki zawodowej.
Data 5 lipca 2001 roku by³a prze³omo-
wa. Pod porozumieniem w sprawie

utworzenia w Dynowie Posterunku
PSP podpisali siê ze strony stra¿y; Pod-
karpacki Komendant Wojewódzki PSP,
Komendanci Miejscy PSP w Rzeszowie
i Przemyœlu, Komendanci Powiatowi
z Przeworska i Brzozowa, ze strony sa-
morz¹dów: przedstawiciele starostw
powiatowych z Rzeszowa, Przemyœla,
Przeworska i Brzozowa oraz przedsta-
wiciele samorz¹dów miejskich i gmin-
nych których teren Dynowscy stra¿a-
cy mieli zabezpieczaæ. Ostatecznie po-
rozumienie które okreœla³o teren dzia-
³ania i zadania Jednostki Ratowniczo
– Gaœniczej Nr 2 w Rzeszowie - Poste-
runek Sta³y w Dynowie, zawarto 24
paŸdziernika 2002 roku.

Nie bez znaczenia by³a pomoc i wy-
konane prace przez stra¿aków ochot-
ników w budynku OSP Dynów Miasto
gdzie mia³a siê mieœciæ jednostka za-
wodowa. W oficjalnym otwarciu poste-
runku udzia³ wziêli miêdzy innymi:
pose³ W³adys³aw Stê-
pieñ, st. bryg. Andrzej
Stopa – Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
PSP, st. bryg. Kazimierz
G³adysz – zastêpca Pod-
karpackiego Komendan-
ta Wojewódzkiego, Ko-
mendanci Miejscy i Po-
wiatowi PSP, Staroœci,
Wójtowie i Burmistrzo-
wie okolicznych samo-

rz¹dów, oraz liczni stra¿acy. Obszar
jaki zabezpieczaj¹ Dynowscy stra¿acy
to siedem gmin w czterech powiatach.
W przeworskim – gmina Jawornik Pol-
ski, w brzozowskim – gmina Nozdrzec,
w przemyskim – gmina Dubiecko,
w rzeszowskim – miasto Dynów oraz
gminy Dynów, B³a¿owa, Hy¿ne. Pierw-
szym dowódc¹ posterunku zosta³ asp.
Wies³aw KuŸmik w chwili obecnej funk-
cjê tê pe³ni kpt. Robert Ryzner. Na Po-
sterunku pracuje w systemie ca³odobo-
wym pracuje piêtnastu stra¿aków. Do
dyspozycji maj¹ ciê¿ki samochód Jelcz
GÊBA 5/24 wraz ze sprzêtem ratowni-
czym, samochód operacyjny i ³ódkê do
prowadzenia akcji ratowniczych na po-
bliskim Sanie. Co rok stra¿acy uczest-
nicz¹ w oko³o dwustu zdarzeniach.

Dziêki utworzenia w Dynowie od-
dzia³u zawodowego mieszkañcy zabez-
pieczanych gmin mog¹ spaæ spokojniej
a w razie potrzeby liczyæ na szybk¹
i fachow¹ pomoc.

G. Sz.
Foto Grzegorz Szajnik

Dynowsy stra¿acy

Dworek w Iwierzycach Dworek w Nienadowej
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wozili paczki. Dzieci bêd¹cych w trud-
nej sytuacji ¿yciowej znalaz³o siê bar-
dzo, bardzo wiele.

Tak siê zaczê³o
W Radiu Lublin

zainicjowano zbiór-
ki darów pod ha-
s³em „Pomó¿ Dzie-
ciom Przetrwaæ
Zimê”. W ma³ym
radiowym studiu -
sk¹d pop³ynê³y w
eter nie tylko proœ-
by o pomoc, ale i po-
dziêkowania dla lu-
dzi o wielkich ser-
cach, podjêto ostateczn¹ decyzjê: W tej
akcji odcinamy siê od zbierania pieniê-
dzy. Dzielimy siê tym co mamy, ka¿dy
dzieli siê wed³ug swoich mo¿liwoœci i

nade wszystko chêci, tym, co ma: me-
dia udostêpniaj¹ „antenê” i ³amy, du¿e
firmy magazyny, samochody, sale kon-
certowe, ofiarowuj¹ swoje wyroby –
cukier, m¹kê, owoce, s³odycze, zabaw-
ki, ubrania.

Pracownicy oœrodków pomocy spo-
³ecznej wiedz¹, komu pomóc nale¿y.
Artyœci swoje kompozycje, teksty, pio-
senki, a ludzie swój czas i drobne, a jak-
¿e cenne dary . W kolejnych latach ak-
cja objê³a swoim zasiêgiem ca³y region
po³udniowo-wschodniej Polski.

Dlaczego nie my ?
Pomys³ wziêcia udzia³u w akcji zro-

dzi³ siê w sercu i umyœle Jacka Stoch-
mala. Jako radny Gminy Wiejskiej pro-
ponowa³, aby podobna zbiórka odby³a

siê we wszyst-
kich wioskach.
Nie czekaj¹c na
odzew pozosta-
³ych, przyst¹pi³
do wcielania
s³ów w czyny.
Akcjê nale¿a³o
zg³osiæ do Lubli-
na, zarejestro-
waæ sztab, po-
braæ identyfika-

tory. Chêtnych do stawienia czo³a wy-
zwaniu znalaz³ wœród cz³onków Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Harcie. I ju¿
wkrótce szeœcioosobowa grupa stra¿a-
ków, sztab nr 545 w sk³adzie : Tomasz
Gudyka, Krzysztof Pilch, Maciej Pilch,
Jacek Stochmal, Artur Szczutek, Grze-
gorz Szczutek obdarza³a s³owami po-
dziêkowañ ka¿dego, kto zawita³ z da-
rami. Wójt, Adam Chrobak, popar³ ca³e
przedsiêwziêcie, w³¹czy³ siê jako dar-
czyñca, poprosi³ pracowników GOPS-
u o wspó³pracê. W propagowaniu po-
mys³u zas³ugi po³o¿yli ksiê¿a probosz-
czowie z Harty i Bachórza oraz dyrek-
torzy szkó³ z tych miejscowoœci. Kiedy
akcja dobieg³a koñca, w protokole od-
notowano 259 kg darów. Z³o¿y³y siê na
nie g³ównie s³odycze, ¿ywnoœæ d³ugo-

terminowa, obuwie, zabawki, odzie¿,
artyku³y szkolne i papiernicze. Sta³o
siê to mo¿liwe dziêki ofiarnoœci 35 ro-
dzin. Patronat medialny nad akcj¹
„Pomó¿ Dzieciom Przetrwaæ Zimê”
przejê³o Polskie Radio Rzeszów. Wie-
dziona ciekawoœci¹ pani redaktor sta-
nê³a niespodziewanie w skromnych
progach Domu Stra¿aka w Harcie. Jej
zainteresowanie wynika³o miêdzy in-
nymi z faktu, ¿e akurat ludzie z tej
wiejskiej miejscowoœci zdecydowali siê
na w³¹czenie w dzia³ania. W nagranej
audycji nawi¹za³a przy okazji do pielê-
gnowanych przez OSP w Harcie trady-
cji, miêdzy innymi do dzia³alnoœci or-

kiestry dêtej. Cenna inicjatywa zas³u-
guje na pochwa³ê tak¿e i z tego powo-
du, ¿e zebranymi w jednej tylko miej-
scowoœci artyku³ami obdarowano dzieci
z ró¿nych miejscowoœci gminy wiej-
skiej. Pomys³odawca, Jacek Stochmal,
i Komendant Gminny OSP - Artur
Szczutek rozwieŸli dary do wskazanych
domów w asyœcie pracowniczek GOPS-
u. Uœmiech dzieci by³ najwiêksz¹ na-
grod¹. Po konsultacjach z dyrektora-
mi szkó³ i pani¹ Dorot¹ Polityñsk¹
mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e podarki trafi-
³y tam, gdzie siê na pewno przydadz¹.

 OD NAS WSZYSTKICH ZALE¯Y
DALSZY CI¥G TEJ HISTORII....

Ewa Hadam

Miejskie Przedszkole w Dynowie
nawi¹za³o wspó³pracê ze Œrodowisko-
wym Domem Samopomocy, w którym
zosta³a stworzona Sala Doœwiadczania
Œwiata, gdzie mog¹ uczêszczaæ i korzy-
staæ z niej nasze dzieci. Dziêki niej mo-
¿emy otworzyæ „drzwi”, gdzie panuje
œwiat „inny”, pe³en doznañ wzroko-
wych, s³uchowych, dotykowych i zapa-
chowych. Sala Doœwiadczania Œwiata
jest elementem wieloprofilowej, kom-
pleksowej metody usprawniania dzie-
ci i m³odzie¿y. Jest to specjalnie wyod-
rêbnione pomieszczenie wyposa¿one w
ró¿norodne urz¹dzenia stymuluj¹ce
rozwój zmys³ów.

Podczas spotkañ w Sali Do-

œwiadczania Œwiata panuje specyficz-
na atmosfera relaksu i odprê¿enia, któ-
ra wytworzona jest za pomoc¹ muzyki,
dŸwiêków, gry œwiate³ oraz innych
bodŸców. Ma to na celu uaktywnienie i
rozwój receptorów dziecka. To wyj¹t-
kowe miejsce pozwala naszym dzieciom
zacz¹æ postrzegaæ œwiat i rozbudzaæ
uœpione jeszcze zmys³y. Zapewniamy
dzieciom swobodê w wyborze dogodne-
go dla nich miejsca i formy aktywno-
œci, pamiêtamy o podstawowych zasa-
dach: nie stawiamy wymagañ, nie wy-
dajemy poleceñ, zostawiamy dziecku
mo¿liwoœæ wyboru. Najwa¿niejsze jest,
aby dzieci czu³y siê nieskrêpowane i
bezpieczne, a proponowane bodŸce

sprawia³y du¿o radoœci i likwidowa³y
lêk przed chêci¹ dzia³ania.

Specjalnie zaaran¿owana scene-
ria w Sali Doœwiadczania Œwiata (pó³-
mrok, w tle muzyka relaksacyjna) i ory-
ginalnoœæ oferowanych bodŸców odci¹-
ga dzieci od zachowañ niepo¿¹danych,
które na co dzieñ dezorganizuj¹ zajê-
cia i uniemo¿liwiaj¹ im prawid³owe
funkcjonowanie (autoagresja, g³oœne
krzyki). Dzieci nadpobudliwe wyciszaj¹
siê i uspokajaj¹. Dzieci bierne i zaha-
mowane wykazuj¹ aktywnoœæ, chêæ
poznawania i dzia³ania.

Ewa Ma³achowska
Miejskie Przedszkole w Dynowie
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Integracja kultur i tradycji oparta na warsz-
tatach artystycznych dla dzieci i m³odzie¿y
w Pojanie Mikuli - rumuñskiej Bukowinie.

Stowarzyszenie De-Novo, podjê-
³o siê realizacji projektu teatralno-pla-
stycznego dla dzieci i m³odzie¿y w wie-
lonarodowoœciowej i wielokulturowej
Pojanie Mikuli - ma³ej malowniczej
wiosce le¿¹cej 10 km powy¿ej Góry
Humorului i 50 km na pó³nocny-zachód
od Suczawy w rumuñskiej Bukowinie.

Koordynatorki projektu Ewa WoŸ-
niak (wice prezes Stowarzyszenia De-
Dovo) i Ewa Zieliñska odwiedzi³y wio-
skê Pojany Mikuli w sierpniu 2007.

Rezultatem ich wizyty by³o nawi¹za-
nie wspó³pracy ze Ambasad¹ RP w Bu-
kareszcie, Stowarzyszeniem Polaków w
Suczawie oraz zespo³em ludowym
Ma³a Pojana.

Realizacja przedsiêwziêcia p.t. Hu-
lanie Jelenia przewidziana jest na
okres zimowy, podczas którego dzieci i
m³odzie¿ nie s¹ a¿ tak bardzo zaanga-
¿owane w pracê w gospodarstwach rol-
nych. Projekt w Pojanie Mikuli rozpocz-
nie siê 06.01.2008 niedzielnym spotka-
niem mieszkañców, zwanym Zgroma-
dzeniem w Domu Polskim, a zakoñczy
02.02. 2008 w ostatni¹ sobotê karna-
wa³u korowodem zwanym Hulanie Je-
lenia - który pochodzi z tradycji pojañ-

skiej. Oprócz planowanego projektu w
Pojanie Mikuli bêdzie krêcony równo-
legle film dokumentalny poœwiêcony
mieszkañcom Pojany Mikuli i wykorzy-
stany przez ko³a naukowe Uniwersy-
tetów w Lublinie, Toruniu i we Wro-
c³awiu.

W projekcie weŸmie udzia³ ok. 75
dzieci i m³odzie¿y z Pojany Mikuli oraz
ich rodzice.

Dzieci i m³odzie¿ bêd¹ braæ udzia³
w cotygodniowych warsztatach teatral-
nych, tanecznych, cyrkowych, muzycz-
nych i plastycznych opartych na tra-
dycji i kulturze polsko – bukowiñskiej.
Ka¿dy tydzieñ warsztatów bêdzie za-
koñczony niedzielnym spotkaniem z
rodzicami przy wspólnym poczêstunku.

Do wspó³pracy przy projekcie zosta-
³y zaproszone ró¿ne osoby z Polski
(Marta Kuczyñska – cyrkowiec i wspó³-
organizatorka Miêdzynarodowych Spo-
tkañ Cyrkowych we Wroc³awiu, To-
masz Tereszak i Daniel Maziarz mu-
zycy ze Stowarzyszenia De-Novo, Jo-
lanta Sikorka i Andrzej Rusin – filmow-
cy z Warszawy i Lublina. O efektach
projektu czytelnicy dowiedz¹ siê mar-
cowym wydaniu Dynowinki. W per-
spektywie projekt ten bêdzie realizo-
wany w Dynowie.

                     Ewa WoŸniak,
Ewa Zieliñska

ZaprzyjaŸnieni gospodarze Wasiliena i Emil z Pojany Mi-
kuli

Ewa WoŸniak i Ewa Zieliñska w Pojanie Mikuli w sierpniu
2007

W dniu 6 grudnia 2007r po raz
kolejny w naszej szkole zosta³y zorga-
nizowane MIKO£AJKI podczas któ-
rych odwiedzi³ nas  Œwiêty Miko³aj. Do
szko³y zaproszone zosta³y wszystkie
dzieci mieszkaj¹ce w £ubnie wraz ze
swoimi rodzicami. Uroczystoœæ ta zo-
sta³a zorganizowana przez Samorz¹d
Szkolny przy wspó³pracy z pani¹
dyrektor i nauczycielami. Ucznio-
wie zaprezentowali siê w czêœci arty-
stycznej przygotowanej przez p. Rena-
tê Trzyna, p. Gra¿ynê Wielgos i p.

Danutê Gdyczyñsk¹. W nastrój
zimowej aury wprowadzi³ wszyst-
kich taniec ,,Œnie¿ynek’’ oraz piêk-
na dekoracja wykonana przez p.
Dianê Potoczn¹ i p. Krystynê
Wêgrzyn.  Jednak najwa¿niejszym
i najbardziej oczekiwanym  momen-
tem dla wszystkich maluszków oka-
za³ siê  czas rozdawania prezentów.
Zosta³y one obdarowane wspania-
³ymi zabawkami i s³odyczami. W za-
mian za to musia³y zaœpiewaæ ulubion¹
piosenkê lub te¿ powiedzieæ wierszyk.

G³oœnym œpiewem i oklaskami po¿e-
gnaliœmy Miko³aja i zaprosiliœmy go
do nas na nastêpny rok.

Krystyna Wêgrzyn
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„Pamiêtaj o nas,
Œwiêty Miko³aju,

nigdy nie spóŸniaj siê,
na ca³ym œwiecie dzieci

czekaj¹,
bardzo kochaj¹ ciê”.

 Piosenka na powitanie

(najpierw trzeba policzyæ cukierki)
W roli Miko³aja w inscenizacji wyst¹pi³ Dawid Wróbel uczeñ
klasy III

To fragment piosenki, któr¹ ucznio-
wie Szko³y Podstawowej w Laskówce
œpiewali, gdy w drzwiach klasy poja-
wi³ siê Miko³aj…

…a w tym roku nie tylko siê nie
spóŸni³, ale przyby³ 5 grudnia w samo
po³udnie.

Najpierw dzieci zaprezentowa³y
krótki monta¿ s³owno – muzyczny dla
Miko³aja i Mam, które pomaga³y mu
pakowaæ i nieœæ prezenty. Co roku Rada
Rodziców szykuje niespodzianki dzie-
ciom z w³asnych œrodków.

W tym roku by³o szczególnie co
dŸwigaæ dziêki sponsorom, do których
dotar³o kierownictwo Rady Rodziców:
Pani Magdalena Wróbel i Pani Danu-
ta Kaszycka.

Najlepiej zilustruj¹ to zdjêcia:

Rózgi by³y przyjmowane z uœmiechem

 Na pytania Miko³aja warto by³o odpowiadaæ

Gdy mama patrzy prosto w oczy,  trzeba mówiæ szczer¹
prawdê

 Rada Rodziców „przy pracy”

Samorz¹d Szkolny w imieniu
wszystkich uczniów Szko³y Podstawo-
wej w Laskówce sk³ada serdeczne po-
dziêkowania:

Hurtowni „U Wojtka” – za ma-
skotki

Hurtowni Warzyw i  Owoców
– za owoce

Gminnej Spó³dzielni „Samo-
pomoc Ch³opska” – za ciastka

Pani Halinie Banaœ z kwiaciar-
ni „Stokrotka” – za rózgi i stroiki

Panu Markowi Kryczykowi ze
Sklepu Spo¿ywczo–Przemys³o-
wego w Laskówce – za s³odycze.

Dziêkujemy równie¿ cukierni
„Genesis” za poczêstunek ufun-
dowany na „Andrzejki”.

Najm³odsi uczniowie naszej szko³y
wziêli równie¿  udzia³ w Gminnym
Konkursie Miko³ajkowym „ MOJE
SPOTKANIE ZE ŒWIÊTYM MIKO-
£AJEM” organizowanym przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 2 im. Ks. Bronis³awa
Markiewicza w Harcie. Konkurs odby³
siê pod patronatem Wójta Gminy Dy-
nów Pana Adama Chrobaka i so³tysa
Harty Pana Adama Dziury.

Dwie nasze uczennice za swoje pra-
ce plastyczne zdoby³y nagrody:
Wiktoria Sokó³ (z lewej) zdoby³a I miej-
sce
Weronika Kryczyk III miejsce.

               A. Banaœ
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Aneta Banat: Samorz¹d szkolny
wydaje gazetkê, w której umieszczamy
wywiady z ciekawymi ludŸmi z nasze-
go œrodowiska. Czy móg³by nam Pan
odpowiedzieæ na kilka pytañ?

Aleksander Stochmal: Oczywiœcie.

A.B.: Proszê siê nam krótko przed-
stawiæ.

A.S.: Jestem Harcanem - i zawsze
to podkreœlam. Urodzi³em siê tam i
mieszkam od piêædziesiêciu kilku lat.
Jestem od 6 lat radnym, mam ¿onê i
troje dzieci.
Od 1  wrzeœnia jestem ju¿ emerytem.

A.B.: Kim chcia³ Pan zostaæ, jako
dziecko?

A.S.: Szczerze mówi¹c, chcia³em
zostaæ pilotem.

A.B.: Jakie ma Pan wspomnienia z
lat szkolnych?

A.S.: Mile wspominam Liceum w
Dynowie, do którego chodzi³em w la-

tach 1964-1968.
A.B.: Jaki przedmiot lubi³ Pan naj-

bardziej?
A.S.: Biologiê.
A.B.: Co Pan robi w wolnych chwi-

lach?
A.S.: Nie mam wolnych

chwil. Zwykle uczestniczê w
spotkaniach na terenie gminy,
powiatu lub województwa.

A.B.: Jakiej muzyki Pan
s³ucha?

A.S.: Jestem wychowany
na muzyce trochê innej ni¿ Wy,
chocia¿ Wasza muzyka te¿ mi
siê podoba. Lubiê s³uchaæ Cze-
s³awa Niemena, Czerwonych
Gitar, The Beatles.

A.B.: Jakie s¹ Pana ulubione ksi¹¿-
ki?

A.S.: Na pewno lektury, ale bardziej
te starsze.

A.B.: Gdzie Pan chcia³by pojechaæ?
Ulubione miejsce?

A.S.: By³em w Niemczech, kilka
razy w Austrii, ale szczerze mówi¹c
najlepiej czujê siê w Polsce.

A.B.: Co Pan ceni u ludzi, a co Pana
denerwuje?

A.S.: Przede wszystkim nie znoszê
ob³udy. Ceniê prawdomównoœæ.

Krzysztof Jagusztyn: Proszê nam
przybli¿yæ zadania powiatu.

A.S.: Zadañ jest wiele. Jedno z nich

to oœwiata. Nastêpnie ochrona zdrowia,
komunikacja i  ochrona œrodowiska.

K.J.: Czy s¹ jakieœ plany zwi¹zane
z nasz¹ miejscowoœci¹?

A.S.: Trudne pytanie. Wiem, ¿e  dla
mieszkañców wsi  najwa¿niejsza jest
droga.

K.J.: Czy lubi Pan swoj¹ pracê?
A.S.: Tak. Nie wyobra¿am sobie,

¿ebym nic nie robi³. To jest niemo¿li-
we.

K.J.: Z czego Pan jest dumny, jako
radny powiatu?

A.S.: Dumny jestem, ¿e uda³o siê
wyremontowaæ Liceum w Dynowie.

 K.J.: Kogo poleci³by nam Pan na
nastêpne spotkanie?

A.S.: S¹dzê, ¿e powinniœcie poroz-
mawiaæ z nowym Proboszczem £ubna.

Dziêkujemy za rozmowê.

      Samorz¹d  Uczniowski

W dniu 15.11.2007r w Zespole
Szkó³ Nr3 w £ubnie odby³ siê kon-
kurs wiedzy o grzybach. Zosta³ on zor-
ganizowany przez Nadleœnictwo Dy-
nów i przeznaczony dla uczniów Szko-
³y Podstawowej klas IV-VI. Z naszej
szko³y udzia³ wziê³o w nim 27 uczniów.
Celem konkursu by³o pog³êbienie i
usystematyzowanie wiedzy o grzybach
leœnych oraz doskonalenie umiejêtno-
œci rozpoznawania grzybów w celu
unikniêcia zatruæ.

Uczniowie przygotowywani byli do
konkursu pod kierunkiem nauczyciel-
ki przyrody pani Wies³awy Polewka.
Poprawnoœæ odpowiedzi ocenia³a przed-
stawicielka Nadleœnictwa Dynów pani
M. Kaczorowska oraz nauczycielka
pani Jolanta Zabój.

W wyniku rozstrzygniêcia konkur-

su  uczniowie zdobyli nastêpuj¹ce
miejsca:

I miejsce: Zofia Drewniak kl.VI
Joanna Koszela kl. VI
Amelia Myæka kl. IV
Natalia Twardy kl. IV
Bart³omiej Kie³basa kl. IV

II miejsce:Maciej Drewniak kl. V
Tomasz Rebizak kl. V
Micha³ Trybalski kl. V

III miejsce: Beata Œwist kl. V
Agnieszka Œwist kl.V
Marek PaŸdziorny kl. V

Zwyciêzcy konkursu otrzymali
cenne nagrody ksi¹¿kowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia
ufundowane przez Nadleœnictwo Dynów.

30 listopada 2007 roku samorz¹d uczniowski Zespo³u Szkó³ nr 3 w £ubnie zaprosi³ Pana mgr Aleksandra Stochmala, radnego
powiatu  na „ kawiarenkê” szkoln¹. Nasz Goœæ zgodzi³ siê udzieliæ wywiadu redaktorom „Szkolnika”.



Nr 12/147 31

W roku szkolnym 2007/2008r. ju¿
dwa razy odwiedziliœmy halê na „Pod-
promiu”. Byliœmy obecni na dwóch naj-
wa¿niejszych meczach sezonu Polskiej
Ligi Siatkówki, gdzie Resovia zmierzy-
³a siê w pierwszym spotkaniu z mi-
strzem Polski- PGE Skr¹ Be³chatów, a
w drugim z wicemistrzem Polski- Mlek-
pol AZS Olsztyn. Dziêki tym wyjazdom
spotkaliœmy œwiatowej s³awy siatkarzy
takich jak: Stephane Antigua, Simon
Tanik, a co najwa¿niejsze, poznaliœmy

prawie ca³¹ kadrê reprezentacji Polski:
Piotra Gruszkê, Mariusza Wlaz³y, Da-
niela Pliñskiego, Micha³a B¹kiewicza,
Paw³a Zagumnego, Wojciecha Grzyba,
Marcina Mo¿dzonka oraz Grzegorza
Szymañskiego. Jednak najwiêksz¹
sympatiê i podziw wzbudzi³ w nas
Krzysztof Ignaczak graj¹cy w barwach
Asseco Resovia na pozycji libero, który
zosta³ NVP Meczu z Olsztynem.

Tym spotkaniom towarzyszyli nie-
zawodni kibice, którzy licznie przyby-

wali na mecze. Dziêki wyjazdom czuli-
œmy duchow¹ ³¹cznoœæ z zawodnikami
graj¹cymi na boisku. Po skoñczonych
rozgrywkach mieliœmy okazje zrobiæ
pami¹tkowe zdjêcia, zebraæ autografy
od swoich ulubieñców oraz zamieniæ z
nimi kilka cennych s³ów. Wyjazdy te
przynios³y nam wiele pozytywnych
emocji.

Sabina Cichy (kl. III gimn.)
ZSz Nr 5 w Dyl¹gowej

„Napis” w re¿. Macieja Englerta,
przywieziony na 46. Rzeszowskie Spo-
tkania Teatralne przez sto³eczny Teatr
Wspó³czesny, jest Ÿród³em relaksu, do-
starcza widzom uciechy ze scenek ko-
mediowych. Rzecz dzieje
siê w jednej z paryskich
kamienic, której miesz-
kañcy ceni¹ sobie nade
wszystko reputacjê,
maj¹ aspiracje, by miej-
sce uchodzi³o za dzielni-
cê wy¿szych sfer. Poli-
tyczna poprawnoœæ towa-
rzyszy wszelkim przeja-
wom codziennego ¿ycia:
wymiana uprzejmoœci,
integracja na imprezach
œrodowiskowych, ho³do-
wanie tym samym tren-
dom.Pojawienie siê no-
wego lokatora, a w œlad
za nim obel¿ywego napi-
su w windzie(anonimowy
sprawca postawi³ znak
równoœci miêdzy nim a wulgarnym
okreœleniem mêskiego przyrodzenia)
pozwala na introspekcjê mi³oœników

postêpu i wielokulturowoœci. Od tej
chwili widz zostaje w³¹czony w s¹siedz-
kie œledztwo.Ura¿ony pan Lebrun po-
szukuje sprawcy. Starsi lokatorzy d³u-
go udaj¹, ¿e taki napis nie ma wiêk-
szego znaczenia i nie nale¿y siê nim
przejmowaæ. Udawanie przynosi³o im
do tej pory wiele korzyœci. ¯ycie spo-
³eczne by³o wolne od napiêæ, wspólne
spotkania by³y Ÿród³em przyjemnoœci.
Niestety, wszystko, co oparte na fa³szu-
nie zdo³a przetrwaæ którejœ z rzêdu pró-

by. Pod mask¹ nowoczesnoœci kryj¹
siê ludzie, którzy maj¹

niewiele do powiedze-
nia. Pogoñ za nowin-
kami technicznymi i
chêæ bycia na topie
sprawia, ¿e pogubili
samych siebie. Ule-
gaj¹ stadnym odru-
chom, nadstawiaj¹
uszu medialnym slo-
ganom, nie ma mowy
o w³asnych przemy-
œleniach czy umoty-
wowaniu wypowia-
danych opinii. Na ich
przyk³adzie œwietnie

zaobserwowaæ ¿enuj¹c¹
bezradnoœæ intelektualn¹ wobec

wyg³aszanych tyrad. ̄ aden z lokatorów
nie jest wolny od swoistego rodzaju ob-
ci¹¿enia: jesteœmy nowoczeœni i otwar-
ci, choæby by³o to w postaci zreduko-

wanej do bana³u. Kto usi³uje uwolniæ
siê od takiego stereotypu, jak nowy lo-
kator w sztuce, tego czeka los outside-
ra?. Protestujesz przeciwko stadnej my-
œli i zachowaniom, jesteœ jak ów obe-
l¿ywy napis g³osi...

Przedstawienia broni g³ównie tekst,
niebezpiecznie aktualny w obliczu
ostatnich wydarzeñ, tak¿e w Polsce
.Autorem „Napisu” jest pisarz i scena-

(ci¹g dalszy na str. 32)
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rzysta Gérald Sibleyras, który zebra³
kilka nominacji do najwa¿niejszych
nagród teatralnych we Francji - Molie-
rów.

Dla aktorów gra pozorów stanowi
nie lada wyzwanie twórcze. Krzysztof
Kowalewski, Janusz Micha³owski i
Marta Lipiñska potrafili zbudowaæ
wiarygodne postaci. Przedstawienie

wywo³uje œmiech na widowni, nie ozna-
cza to jednak, ¿e jest taki zabawne.
Nawet oszkalowany pan Lebrun nie
jest postaci¹ jednoznacznie pozytywn¹.
Pozbawiony poczucia humoru i prze-
sadnie nieustêpliwy nie wzbudza sym-
patii. Racja nie le¿y wiêc po ¿adnej ze
stron .Jak  taki napis mo¿e staæ siê Ÿró-
d³em refleksji!!!              Ewa Hadam

LO Dynów

„Muzyka jest namiêtnoœci¹,
mi³oœci¹ i têsknot¹.”

Richard Wagner

W niedzielne popo³udnie 16 grud-
nia 2007 roku m³odzi Artyœci uczêsz-
czaj¹cy na zajêcia do Szko³y Muzycz-
nej „Virtuoso” zaprezentowali swe
umiejêtnoœci w dynowskim MOKiRze.

Popisy podziwiali licznie zgroma-
dzeni i bardzo przejêci rodzice, znajo-
mi i dopinguj¹cy swoich uczniów na-
uczyciele.

Wszystkie prezentacje nagradzane
by³y oczywiœcie gromkimi brawami, a
flesze aparatów b³yska³y nieustaj¹co,
jak na wystêpach najwiêkszych
gwiazd;-)

W koncercie zaprezentowali siê:
1. Iwona Pa³ac, Artur Mryczko,

Anna Mazur, Joanna Sieñko – Wœród
nocnej ciszy

2. Miko³aj Mryczko, Pawe³ Siwu-
lec – Lulaj¿e Jezuniu

3. Natalia Hadam – Gdy œliczna
Panna

4. Mariola Tworzyd³o, Przemys³aw
Mickiewicz – Mizerna cicha

5. Anna Mocha – Dzisiaj w Betle-
jem

6. Mateusz Siwulec – Ballada dla
Adeliny

7. Sylwia Undziakiewicz – Do szo-
py

8. Pawe³ Gudyka – The Unforgi-
ven

9. Daniel Siwulec – Gdy œliczna
Panna

10. Klaudia £ach – Domek na pre-
rii

11. And¿elika Grodecka, Marta
Ko³t – PójdŸmy wszyscy do stajenki

12. Joanna Martowicz, Klaudia
£ach – Jam jest Dutka

13. Edyta Kopacka – Jest taki dzieñ
14. Weronika Duda – Dzisiaj w Be-

tlejem
15. Marcin Ryœ – Jezus Malusieñki
16. Marcelina Wiœniowska – Przy-

st¹pmy do szopy
17. Anna Jurasiñska – Spojrzenie
18. Joanna Martowicz  - Kot w³óczy-

kij

1

2

3

4

5

6

(ci¹g dalszy ze str. 31)
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8
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12

13

14

15

16

17

18

„Po wszystkim”  mo¿na by³o juz spokojnie, bez tremy pozowaæ do wspólnej,
pami¹tkowej fotografii...

Dziêkujemy M³odym Artystom i ich Nauczycielom i z niecierpliwoœci¹ czeka-
my na ich kolejne popisy!

RJ
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Witamy na ³amach Dynowinki po
d³u¿szej nieobecnoœci. Dziœ mamy przy-
jemnoœæ zaprezentowaæ fragmenty na-
szej twórczoœci. Zamieszczone utwory
wziê³y udzia³ w literackim konkursie
podczas XV edycji Rzeszowskich Dni
Kultury Szkolnej.

„Niepe³na”
Smutna, nieswoja, inna troszeczkê…
Bez ciep³a mi³ego co przynosi dreszcze.
I czekam codziennie, powoli siê kru-
szê…
Kto wleje to ciep³o w m¹ pust¹ duszê?

Wci¹¿ tak niepe³na
I niezrozumiana
Stale niepe³na
W sobie ja sama…

Samotna, pusta, zamkniêta skrycie…
Nierówny rytm ma mego serca bicie.
I czekam codziennie, niepewnoœæ sw¹
kryjê…
Kiedy w harmonii z drugim zabije

Wci¹¿ tak niepe³na
I niezrozumiana
Stale niepe³na
W sobie ja sama…

Nieœmia³a, niepewna w duszy wejrze-
nia,
Czy¿ mog¹ siê spe³niæ moje marzenia?
I czekam codziennie, choæ to banalne
Wierzê, ¿e stan¹ siê one realne…

Wci¹¿ tak niepe³na
I niezrozumiana
Stale niepe³na
W sobie ja sama…

Drobna, malutka i tak przestraszona
Kr¹¿ê po œwiecie jak zagubiona
I czekam codziennie, tak ustêskniona
Na rêce, co chwyc¹ mnie mocno w ra-
miona…

Wci¹¿ tak niepe³na
I niezrozumiana
Stale niepe³na
W sobie ja sama…

Lecz zgodnie z losem
I przeznaczeniem
Zostanê nadal pustym naczyniem…
I mam w swym sercu cich¹ nadziejê
¯e ktoœ do niego mi³oœæ sw¹ wleje…

Bo ci¹gle jestem
Wci¹¿ tak niepe³na
Niezrozumiana
Stale niepe³na
W sobie ja sama…
Monika Szczepañska 27.09.2007r

„Klepsydra ¿ycia”
Wielka klepsydra po œrodku dwóch
œwiatów
Piasek w niej szybko siê sypie,
Co spadnie nie ma powrotu na górê
To sypie siê moje ¿ycie…

Nikt nie wie, jak du¿a jest jego klepsy-
dra
Ile na starcie piasku zdobywa,
Nikt nie wie kiedy skoñczyæ siê mo¿e
Nie wie jak szybko up³ywa…

Jeszcze niedawno œwiat by³ tak du¿y,
Poznawaæ go bardzo siê chcia³o,
Codziennie beztrosko sz³o siê przez
¿ycie
Lalki i misie czesa³o…

Piasek siê sypa³,
Œwiat stawa³ siê ma³y,
Nadesz³y pierwsze trudnoœci,
Smutki mnie dosiêg³y…

Lecz wraz z up³ywem ziarnek
Nie tylko ciemnoœæ nadesz³a.
By³ s³odki smak radoœci
Cudowne uczucie szczêœcia…

Zbiera³am wci¹¿ doœwiadczenia,
Emocje we mnie kipia³y,
Œwiat sta³ dla mnie otworem
A ziarnka wci¹¿ siê sypa³y…

Dzisiaj gdy stanê przed lustrem
Kogo w odbiciu zobaczê?
A kiedy ziarenek zabraknie
Uœmiechnê siê czy zap³acze?

Czy zanim piasek ustanie
I ziarnka ju¿ nie polec¹,
Zd¹¿ê naprawiæ krzywdy,
Przez które z oczu ³zy lec¹?

Czy zanim wybije godzina
Ca³ego piasku przesypu
Stanê œwiadoma spe³nienia
I powiem – „dobrze sz³am w ¿yciu”?

Mój piasek jeszcze siê sypie,
Moja klepsydra wci¹¿ dzia³a,
Postaram siê tak iœæ przez ¿ycie
Abym nie ¿a³owa³a…

Monika Szczepañska 9.03.2007

„Drabina”
Po drabinie ¿ycia siê wspinam
Wci¹¿ wy¿ej i wy¿ej
Dosiêgn¹æ gwiazd próbujê
Swe ¿ycie na marzeniach budujê

Lecz przyjdzie czas ¿e spadnê
Moje ¿ycie roztrzaska siê o beton
W otch³añ ciemnoœci wpadnê

Po drabinie mi³oœci siê wspinam
Ostro¿nie szczebelek po szczebelku
Smakujê ka¿de nowe doznanie
Zanim czar pryœnie i nadejdzie rozsta-
nie

Lecz przyjdzie czas ¿e spadnê
Moje serce roztrzaska siê o beton
W otch³añ ciemnoœci wpadnê

Po drabinie szczêœcia siê wspinam
Zach³annie stawiam ka¿dy krok
£apiê ka¿dy rzucony mi skrawek
Stajê siê kolejn¹ z Bo¿ych zabawek

I przyszed³ czas ¿e spad³am
Mój œwiat roztrzaska³ siê o beton
W otch³añ ciemnoœci wpad³am.

 ¯aneta Baluch

„Mi³oœæ”

To jest ta si³a
Która wci¹¿ mnie zabija,
Która ci¹gnie mnie w dó³.
Si³a która wzbrania mi oddychaæ
zabrania ¿yæ.
Si³a dziêki której powinnam czuæ siê
jak ptak
A przez ni¹ stajê siê jak cz³owieka
wrak.

Pchana wci¹¿ przez ni¹ idê...
Idê ku „lepszym” czasom,
Ku lepszemu ¿yciu.

Ukryæ siê przed ni¹ nie mogê
Dusi oddech w mej piersi.
Przyt³acza mnie.
Przez ni¹ stajê maleñka,
bezbronna...
gorsza...

Wyniszcza mnie wewnêtrznie
zabiera resztki godnoœci do samej
siebie
A potem œmieje siê bezlitoœnie ze
mnie.
I znów jestem maleñka
bezbronna...
gorsza...

Chcê uciec, wyrwaæ siê od niej.
A ka¿da taka próba koñczy siê
fiaskiem
Sprawia, ¿e znów jestem maleñka
bezbronna...
gorsza...

¯aneta Baluch
  Liceum Ogólnokszta³c¹ce w

Dynowie
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Grupa dynowskich dzia³aczy sportowych by³a najliczniej-
sza podczas szkolenia trenerów i instruktorów, jakie zorga-
nizowa³ Podkarpacki Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.

Blisko dwustu trenerów i
instruktorów wziê³o udzia³ w
specjalnie zorganizowanej kon-
ferencji metodyczno – szkole-

niowej, jaka odby³a siê 15 grudnia w ma³ej hali na Podpro-
miu w Rzeszowie. Organizatorem konferencji by³ Podkar-
packi Zwi¹zek Piki No¿nej w Rzeszowie.

Na wstêpie prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greñ
mówi³ o szansach dla Podkarpacia, jakie niesie ze sob¹ utwo-
rzenie w województwie pe³nowymiarowych boisk ze sztuczn¹
nawierzchni¹. Dziœ chêæ uczestnictwa w takim programie
wyrazi³o piêtnaœcie samorz¹dów. Po s³owach prezesa swój
wyk³ad teoretyczny rozpocz¹³ trener Jacek Zieliñski.

Nastêpnie odby³ siê trening pokazowy, a trening bram-
karski prowadzili bracia Maciej i Marcin Nalepa. Z Dyno-
wa w kursokonferencji uczestniczy³o dziewiêæ osób.

Byliœmy najliczniejsz¹ grup¹ i jedyn¹ która ma pami¹t-
kowe zdjêcie z trenerem Zieliñskim.

G. Sz.
Foto Grzegorz Szajnik

Dynowscy dzia³acze z trenerem Zieliñskim

Ponad dwustu zawodników z osiem-
nastu dru¿yn sportowych, w trzech
kategoriach wiekowych rywalizowa³o
miêdzy sob¹ w pierwsz¹ sobotê i nie-
dzielê grudnia.

Organizatorem turnieju by³ Klub
Sportowy Dynovia wspólnie z Miejskim
Oœrodkiem Kultury i Rekreacji w Dy-
nowie. Imprezê podzielona na dwa eta-
py. Pierwszy odby³ siê w sobotê i uczest-
niczy³o w nim cztery dru¿yny tramp-
karzy i szeœæ dru¿yn juniorów.
W trampkarzach wyst¹pili: UKS Po-
górze Dynów 1, UKS Pogórze Dynów
2, KS £ubno, W³adcy Pogórza. Po ro-
zegraniu meczy systemem ka¿dy z ka¿-
dym pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna
UKS Pogórze Dynów 2, II miejsce UKS
Pogórze Dynów 1, III miejsce – KS
£ubno, IV miejsce- W³adcy Pogórza.
Nagrody w postaci dyplomów, pucha-
rów i s³odyczy ufundowa³ zawodnikom
Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji.
Dru¿yny juniorów postanowiono po-
dzieliæ na dwie grupy. W pierwszej zna-
laz³y siê Dynovia Dynów, Za Sanie
D¹brówka, Przedmieœcie Dynów, w
grupie drugiej rywalizowa³y miedzy
sob¹: Orze³ Harta, MKP Dynów, B³a-
¿owianka B³a¿owa. Po rozegraniu me-
czy systemem ka¿dy z ka¿dym w me-
czu o trzecie miejsce w turnieju zmie-
rzy³y siê zespo³y B³a¿owianki i Za Sa-
nia D¹brówki. Po zaciêtej i emocjonu-
j¹cej walce lepszym okaza³ siê team z
D¹brówki. W fina³owym meczu spotka-
³y siê dru¿yny Dynovii Dynów – Orze³

Harta. Zwyciêskim zespo³em
okazali siê juniorzy Dynovii.
Turniej odbywa³ siê o Puchar
Wójta Gminy Dynów który
ufundowa³ zespo³om puchary
i pi³ki. W niedziele zaplanowa-
no rozgrywki seniorów. Do
udzia³u zg³osi³o siê osiem dru-
¿yn, które podzielono równie¿
na dwie grupy. W pierwszej
znalaz³y siê zespo³y: Dynovia
Dynów, Polonia Hy¿ne, Za Sa-
nie D¹brówka, Hudson Bread
B³a¿owa, B³a¿owa drugiej zaœ
grupie rywalizowa³y miêdzy
sob¹: LKS H³udno, Orze³ Har-
ta, Olimpia Dyl¹gowa, Bloker-
si Sów – Pol Dynów. Po roze-
graniu meczy grupowych
w spotkaniu o trzecie miejsce
w turnieju zmierzy³y siê zespo-
³y B³a¿owianki B³a¿owa –
Olimpia Dyl¹gowa 0:3. W fina-
le spotka³y siê zaœ dwa zespo³y
z Dynowa. Dynovia Dynów –
Blokersi Sów – Pol Dynów.
Obydwa zespo³y stworzy³y zna-
komite pi³karskie widowisko.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem
2:0 dla Dynovii. Turniej odby-
wa³ siê o Puchar Prezesa Fir-
my SZiK. Zespo³y otrzyma³y
pami¹tkowe dyplo-
my puchary i pi³ki.
Turniej sêdziowali:
Micha³ £amasz,
Grzegorz Szajnik,
Marcin Socha, Ma-
rek Bieñko. Uczest-
nicz¹ce w turnieju
zespo³y ju¿ czekaj¹
na kolejne tego
typu imprezy, które
maj¹ odbyæ siê
w styczniu. Organi-
zatorzy za znako- Zwyciêzcy w grupie seniorów Dynovia Dynów

Zwyciêzcy w grupie juniorów Dynovia Dynów

Zwyciêzcy w grupie trampkarzy UKS Pogórze Dynów 2

micie przygotowani i profesjonalnie przeprowa-
dzon¹ imprezê otrzymali liczne podziêkowania.

G. Sz.
Foto Grzegorz Szajnik
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We wrzeœniu i listopadzie policjan-
ci z komendy Miejskiej Policji w Rze-
szowie, a wœród nich policjanci z Dyno-
wa bronili barw komendy w turniejach
halowych.

Pierwszy z turniejów odby³ siê 14 i
15 wrzeœnia i by³ to IV Miêdzynarodo-
wy Euroregionalny Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej. Organizowany by³ on
przez Zarz¹d Regionu IPA dzia³aj¹cy
przy KMP w Rzeszowie. Turniej odby-
wa³ siê o Puchar Komendanta Miejskie-
go Policji w Rzeszowie. Patronat nad
turniejem objêli: Marsza³ek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Prezydent Mia-
sta Rzeszowa. Komendê Miejsk¹ repre-
zentowali: Józef Mikoœ, Pawe³ £ach i
Grzegorz Duchniak. W turnieju udzia³
wziê³y dwadzieœcia cztery dru¿yny z
trzech pañstw: Polski, Ukrainy i S³o-
wacji. Policjanci z Rzeszowa, a wœród
nich policjanci z Dynowa zajêli trzecie
miejsce. Najlepszym bramkarzem zo-
sta³ Daniel Kalandyk z rzeszowskiej
komendy. Kolejny z turniejów odby³ siê
w dniach 9 – 11 listopada. Tym razem
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim dla
uczczenia 5-lecia Regionu IPA. W za-
wodach udzia³ wziêli Józef Mikoœ i
Pawe³ ³ach. Dru¿yna rzeszowska w tur-
nieju zajê³a 6 miejsce. Jak siê okazuje
na co dzieñ policjanci nie tylko skutecz-
nie strzeg¹ porz¹dku i dbaj¹ o nasze
bezpieczeñstwo, ale równie skutecznie
graj¹ w pi³kê. Tak trzymaæ Panowie!

G. SZ.
Foto Józef Mikoœ.

Policjanci po turnieju

Cud zdarzy³ siê w Betlejem
Lud pyta³ ? co siê dzieje
¯e noc tak piêknie dnieje
Niezwyk³¹ jasnoœci¹

Wiêc poszli zadziwieni
Przez gwiazdê prowadzeni
Ufaj¹c ¿e na Ziemi
Spe³nia siê proroctwo

Szli ludzie i zwierzêta
Bo si³a niepojêta
Jak S³owo Bo¿e Œwiêta
Tak im nakaza³a

Ujrzeli Maleñkiego
Garnêli siê do Niego
Bo uœmiech dla ka¿dego
Ta Kruszynka mia³a

Choæ o tym nic nie pisz¹
Kot przyszed³ razem z mysz¹
Zwabiony dŸwiêczn¹ cisz¹
Ubogiej stajenki

Pies obok siê po³o¿y³
I nawet siê nie sro¿y³
Gdy anio³ dotkn¹³ bo¿y
Oblicza Panienki

Ptaszkowie zaœpiewali
Dzieci¹tku czêœæ oddali
¯arliwie siê starali
By siê radowa³o

W k¹ciku usiad³ paj¹k
Sukienkê srebrn¹ tkaj¹c
A wilk przy owcy staj¹c
Spogl¹da³ nieœmia³o

Dostojni monarchowie
Szepnêli On jest Bogiem
Co wielk¹ prawdê powie
Jakiej tu nie by³o

Pasterze przyklêknêli
Bo nagle zrozumieli
¯e wœród zimowej bieli
Na œwiat przysz³a Mi³oœæ

Poeci i pisarze
Przynieœli ksiêgi w darze
Za nimi zaœ malarze
P³ótna kolorowe

Kuglarze rozbawili
Muzycy w jednej chwili
Orkiestrê utworzyli
W Imiê Jezusowe

Cud zdarzy³ siê w Betlejem
Lud pyta³ ? co siê dzieje
¯e noc tak piêknie dnieje
Niezwyk³¹ jasnoœci¹

s³owa i muzyka:
Leszek Wójtowicz

Kapela DYNOWIANIE to jedna
z kilkunastu kapel ludowych Podkar-
pacia, która w swoim instrumenta-
rium posiada cymba³y. Na instrumen-
cie tym koncertuje P. Andrzej Kra-
snopolski. Na SPOTKANIACH kape-
la otrzyma³a wyró¿nienie, a koncer-
towa³a w sk³adzie:

Andrzej Krasnopolski – cymba-
³y

Micha³ Konopacki – skrzypce
secund

Roman Bielec – akordeon
Julian Zych – kontrabas
Kamil Krasnopolski – klarnet
Jerzy Chudzikiewicz – klarnet
Magda Aleksander – œpiew
Gra¿yna Malawska – œpiew

GM
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Jest taki dzieñ, bardzo ciep³y choæ grudniowy,
Dzieñ zwyk³y dzieñ,
w którym gasn¹ wszelkie spory
Jest taki dzieñ, którym radoœæ wita wszystkich,
Dzieñ, który ju¿ ka¿dy z nas zna od ko³yski.

Niebo ziemi, Niebu ziemia
Wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Mgnienie wiatru p³atkom œniegu

Jest taki dzieñ tylko jeden raz do roku,
Dzieñ zwyk³y dzieñ,
który liczy siê od zmroku.
Jest taki dzieñ gdy jesteœmy
wszyscy razem,
Dzieñ, piêkny dzieñ,
dziœ nam rok go sk³ada w darze.

Niebo ziemi, Niebu ziemia
Wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia.
A gdy wszyscy usn¹ wreszcie,
Noc igliwia zapach niesie.

Wszyscy chyba znaj¹ tê piêkn¹ piosenkê Sewery-
na Krajewskiego i zespo³u „Czerwone gitary”...

Œwiêta – te najpiêkniejsze w roku
(prawda?) – za pasem... I ten grudnio-
wy, ciep³y dzieñ, który liczy siê od zmro-
ku ju¿ naprawdê blisko... Obyœmy fak-
tycznie umieli „pogasiæ” wszystkie spo-
ry, obyœmy naprawdê byli razem i sk³a-
dali sobie szczere ¿yczenia...

Œniegu trochê jest, nie za wiele,
pewnie narciarze nadal wypatruj¹ go
z niecierpliwoœci¹;-) ale  ju¿ „czuje siê”
zimê... Zaczyna siê przedœwi¹teczne
„szaleñstwo” w domach, przede wszyst-
kim w kuchniach (wyrazy wspó³czucia
dla wszystkich Pañ Domu;-) nie ma
wiêc na razie czasu na odpoczynek i
relaks... Ale gdy ju¿ wszystko bêdzie
wysprz¹tane, ugotowane, upieczone –
na pewno z przyjemnoœci¹ zajrz¹ Pañ-
stwo do œwi¹tecznej „Dynowinki”, a
szczególnie do k¹cika „Rozrywka i Hu-
mor”, gdzie jak zwykle czekaj¹ na Pañ-
stwa ciekawe zadania. Mam nadziejê,
¿e pozwol¹ siê zrelaksowaæ i dadz¹ wie-
le satysfakcji z rozwi¹zywania;-)

Pan Bogdan Witek przygotowa³
Gwiazdkê, Choinkê mozaikow¹
oraz Œwi¹teczn¹ paczuszkê, zaœ pan
Leszek Grzywacz – Uzupe³niankê
i Œwi¹teczn¹ jolkê. Nie zabraknie
rzecz jasna kolejnej porcji zagadek
logicznych,  K¹cika Szachowego
oraz wierszyków p. Fryderyka Rado-
nia, komentuj¹cych satyrycznie nasz¹
rzeczywistoœæ.

Zapraszamy do czytania i rozwi¹-
zywania!

Na ten œwi¹teczny czas mamy dla wszystkich naszych czytelników piêkne i m¹dre „WIGILIJNE ¯YCZENIA”
autorstwa Anny WoŸniak-Kot...

Nie zostawiaj pustego miejsca, gdy nie czekasz, bo nie przyjdzie ten, którego nie znasz, otwórz wiêc
drzwi i obok siebie postaw nakrycie, by gor¹cy oddech wigilijnej strawy rozgrza³ twoje serce.

Spójrz w oczy szaleñstwu zimy, bo ¿ycie twoje to pory roku i jeœli mróz sku³ lodem twe serce -  walcz, by
z³o nie odebra³o ci reszty tej wiosny, która zakwit³a w twym sercu.

A jeœli ju¿ czekasz czekaj z pokor¹, bo nic co ciche nie zapuka g³oœno do drzwi w tak¹ noc, pomyœl o
tych, co nigdy nie spaceruj¹ w twych myœlach i powiedz im: „weso³ych œwi¹t”

Zgie³k fajerwerków szybko przemija, pozostaje p³omyk - twarz odbita w lustrze znajoma od lat, mo¿e
bardziej zamyœlona... WeŸ op³atek: „¿yczê ci, by Dobro mieszka³o w twym sercu”, poœciel ¿³óbek Maleñkiemu
i zanuæ kolêdê, raŸniej wam bêdzie we dwoje.

Przypomnij sobie ch³ód i ciemnoœæ zimowej nocy, byœ nigdy nie zapomnia³ pragnienia, by Wiara, Na-
dzieja i Mi³oœæ bi³y z twych r¹k, nie bój siê podnieœæ z ziemi liœci -wspomnieñ minionych dni, bo nie
wszystko stracone.

Nie odmawiaj pomocy, nie gaœ œwiecy, nie noœ urazy, bo nie zd¹¿ysz przeprosiæ, zbyt ciê¿ko wêdruje siê
pod wiatr bez odpoczynku w czyichœ ramionach, bez przyjmowania pomocy - ty dobrze wiesz gdzie jej
szukaæ.

Przy wigilijnym stole posadŸ nieprzyjació³, oni te¿ maj¹ gor¹ce serca, odwiedŸ chorych, zaparz im
herbatê, opowiadaj ociemnia³ym o gwieŸdzistym niebie, dla ka¿dego z nich b¹dŸ drogowskazem ¿ycia,
drog¹ która prowadzi do Boga.

nie zabijaj
nie okradaj
nie rañ
nie omijaj
... kochaj!

Spokojnych  Œwi¹t i Wspania³ego 2008 Roku –
Renata Jurasiñska
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„Do góry nogami”
W ubieg³ym wieku by³ ciekawy

rok... Jeœli zapiszemy ten rok na kart-
ce i kartkê tê nastêpnie odwrócimy „do
góry nogami”, rok pozostanie niezmie-
niony... Czy juz wiadomo, o jaki rok
chodzi?

Z jednakowych cyfr
Jak – pos³uguj¹c siê tylko dodawa-

niem – zapisaæ liczbê 28  przy pomocy
piêciu dwójek, a liczbê 1000 przy po-
mocy oœmiu ósemek?

Choinkowe ³añcuchy
Wszyscy chyba pamiêtamy z

„przedszkolnych” lat klejenie z pasków
kolorowego papieru ³añcuchów na cho-
inkê;-) A ¿e czas œwi¹teczny temu
sprzyja – zadanie (a w³aœciwie trzy za-
dania;-) w³aœnie o ³añcuchach!

1) Jak skleiæ z trzech pasków pa-
pieru ³añcuch o trzech ogniwach tak,
by po rozciêciu dowolnego z tych trzech
ogniw ³añcuch rozpad³ siê na trzy czê-
œci?

2) Jak skleiæ z 5 pasków papieru
³añcuch o 5 ogniwach, aby po rozciêciu
tylko jednego z tych ogniw – ³añcuch
rozpad³ siê na 5 oddzielnych czêœci?

3) Jak skleiæ z 5 pasków papieru
³añcuch o 5 ogniwach, aby po rozciêciu
dowolnego ogniwa – ³añcuch rozpad³ siê
na 5 oddzielnych czêœci?

Renata Jurasiñska

Rozwi¹zania zadañ z poprzednie-
go numeru:

Jaki znak?
Miêdzy cyframi 2 i 3 wystarczy po-

stawiæ przecinek;-) otrzymamy liczbê
2,3.

Przeprawa przez rzekê
1) Najpierw przeprawiaj¹ siê

dwie dziewczynki: b i c
2) Jedna z nich wraca i przewozi

trzeci¹
3) Jedna z dziewczynek wraca i

pozostaje ze swoim ojcem, a pozostali
dwaj ojcowie przeprawiaj¹ siê na dru-
gi brzeg

4) Jeden z ojców powraca ze swoj¹
córk¹ na pierwszy brzeg, dziewczyn-
ka pozostaje, a dwaj ojcowie przepra-
wiaj¹ siê na drugi brzeg

5) Przeprawia siê dziewczynka,
zabieraj¹c ze sob¹ drug¹.

6) Po ostatni¹ dziewczynkê prze-
prawia siê jej ojciec (lub kole¿anka).

Sprostuj omy³kê!
Po prze³o¿eniu jednej zapa³ki

otrzymujemy równoœæ, jak na rysun-
ku.

Gwiazda
Ciarki
Instrumenty muzyczne
Helikon
Swatka
Ka³u¿a
Wirówka
Krzysztof Globisz
Krzy¿ówka panoramiczna
Burmistrz

Nowoczesna randka

Gdy siê poznali – by³o to w lecie –
Ona do niego: „S³uchaj no stary,
Mo¿emy spotkaæ siê w internecie,
Tylko mi swoje podaj namiary!”

Zaraz z komórek numer spisany,
Potem w ruch posz³a elektronika...
Œle SMS-em: „Tyœ mój kochany!”
Po co do tego taka technika...?

A czy nie lepiej prababci wzorem,
Jakaœ prywatka, gdzie gra³ patefon?
Albo umówiæ siê pod jaworem?
Bo jak ca³owaæ siê przez telefon...?

Fryderyk Radoñ

Metamorfoza gabinetu

Ci¹gle nam mówili od wczesnej je-
sieni:
„Zag³osujcie na nas, a wszystko siê
zmieni!”
No i mamy zmiany wyraŸne, przej-
rzyste:
Ten juz by³ premierem, drugi by³
ministrem...
A ja mówiê prawdê i dajcie mi wia-
rê:
Gabinet jest NOWY, ale meble STA-
RE!!!

Ministerstwo Sprawiedliwoœci???

Nic nas tak nie dra¿ni, nic nas tak
nie z³oœci,
Jak objawy zwyk³ej niesprawiedli-
woœci.
Ale g³os zabra³a powa¿na Temida:
„Zróbcie ministerstwo, na pewno siê
przyda!”
I tu siê ju¿ koñczy anielska cierpli-
woœæ –
Bo jest ministerstwo.... a gdzie spra-
wiedliwoœæ???

Licytacja

Chocia¿ nie by³o jeszcze tak Ÿle,
Mieliœmy po¿yæ w Czwartej RP...
Ale „dobrobyt” pcha siê na grandê –
Bêdziemy mieli Drug¹ Irlandiê!!!

Pytanie

PiS w³adzê odda³ i nie ma rady!
Kto teraz bêdzie œledzi³ uk³ady...???

W kolorowe kratki nale¿y wpisaæ tytu³ popularnej kolêdy (po-
cz¹tek wpisu i kierunek do odgadniêcia), tak aby z ujawnionymi

literami powsta³a
prawid³owa krzy-
¿ówka.

Leszek Grzywacz
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Do diagramu nale¿y wpisaæ s³owa
odgadniête na podstawie zdjêæ. Aby
dowiedzieæ siê, jaka jest zawartoœæ
œwi¹tecznej paczuszki - z liter z pól z
gwiazdk¹ nale¿y u³o¿yæ wyraz.

Bogdan Witek

Prawoskoœnie:
1) w bajce Disneya walczy³ z ogra-

mi i potrafi³ wykonywaæ niesamowite
skoki dziêki sokowi z czarodziejskich
jagód,

2) wykonuje dzie³a Chopina,
4) Robert de …, gwiazdor amery-

kañski („Taksówkarz”, „Wœciek³y
byk”),

6) cechuje zachowanie osoby z wy-
¿szych sfer,

7) zmiana g³osu spowodowana prze-
ziêbieniem,

8) sieæ du¿ych sklepów z artyku³a-
mi wyposa¿enia mieszkañ,

10) przybytek mi³oœników gry w
pokera,

12) uderz w stó³, a odezw¹ siê,
14) potoczne okreœlenie gry liczbo-

wej, która pasjonuje tysi¹ce Polaków,
16) s¹siaduje z Jemenk¹,
18) gatunek delfina s³odkowodne-

go.
Lewoskoœnie:
1) pawie oczko z akwarium,
3) pierwszy przypadek w odmianie

rzeczowników,
5) dawne okreœlenie materia³u wy-

konanego na krosnach,
6)Jurgen, niemiecki aktor w Holly-

wood („Okrêt”, „Kod da Vinci”)
8) stromy brzeg nasypu,
10) naukowiec badaj¹cy przestêp-

stwa,
11) tworz¹ szkielet ryby,

13) Giorgio, dyktator mody,
15) korzyœæ, zastosowanie,
17) zdrobnione imiê ¿eñskie zawie-

raj¹ce rozpuszczaln¹ kawê,
18) bohater ¿ydowskich dowcipów.

Bogdan Witek

Rozwi¹zanie: CHOINKA
Bogdan Witek

Ul. Leœna 18
75-583 Koszalin 3

Choinka mozaikowa
Litery z pól dodatkowo oznaczonych

kropk¹, odczytane kolejno rzêdami
utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie.
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Ujawniono wszystkie litery £. Do dia-
gramu nale¿y wpisaæ wyrazy (w mia-
nowniku liczby pojedynczej) zast¹pio-
ne w tekstach kolêd i pastora³ek kre-
skami (kreska zastêpuje literê). Miej-
sce wpisywania do odgadniêcia. Litery
z pól ponumerowanych, napisane od 1
do 17, utworz¹ rozwi¹zanie.

Poziomo:
* Przyst¹pmy do _ _ _ _ _, uœciskaj-

my stopy Jezusa maleñkiego...
...Zawitaj Zbawco narodzony z
Przeczystej Panienki
Gdzie¿ _ _ _ _ _, gdzie twoje korony.

* Na kolanach u Mateñki le¿y Jezus
maluteñki:
Stuli³ oba oczka, bo ju¿ póŸna _ _ _ _
_.

* Tryumfy _ _ _ _ _ Niebieskiego
 zst¹pi³y z nieba wysokiego.

* Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w
Betlejem weso³a _ _ _ _ _ _ .

* Mêdrcy œwiata _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ gdzie œpiesznie d¹¿ycie?

* Œpij Jezuñku, œpij do ranka,
ciep³a we³na u baranka;
idzie bia³e, ma³e _ _ _ _ _ _, ogrzaæ
nó¿ki Tobie pragnie.

Pionowo:
* Gdy œliczna _ _ _ _ _ syna ko³ysa-

³a z wielkim weselem tak Jemu
œpiewa³a.

* Mizerna, cicha stajenka licha,
pe³na niebieskiej _ _ _ _ _ _
Oto le¿¹cy, przed nami œpi¹cy w
promieniach Jezus ma³y.

* ...Rzuæmy budy, warty, stada:
niechaj nimi _ _ _ Bóg w³ada,
a my do Betlejem.

* ...Ogieñ krzepnie, _ _ _ _ _
ciemnieje ma granice Nieskoñczo-
ny.

* Cicha noc, œwiêta noc
 _ _ _ _ _  niesie _ _ _ _ _ _ _
wszem.

* W dzieñ Bo¿ego Narodzenia
radoœæ wszelkiego _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ .

 Poziomo lub pionowo:
* Jezus malusieñki le¿y

nagusieñki, p³acze z zimna,
nie da³a Mu matula _ _ _ _ _
_ _ _ .
Bo uboga by³a, _ _ _ _ _ z
g³owy zdjê³a,
którym dzieciê owin¹wszy,
siankiem go nakry³a.

* Paœli _ _ _ _ _ _ _ _ wo³y
u zielonej _ _ _ _ _ _ _,
Anio³ siê im pokaza³, do
Betlejem iœæ kaza³.

* Gdy siê Chrystus rodzi i
na _ _ _ _ _ przychodzi

ciemna noc w jasnoœci promienistej
brodzi.
Anio³owie siê raduj¹, pod niebiosy
wyœpiewuj¹: _ _ _ _ _ _ .

* My te¿ pastuszkowie, nie tylko
królowie na wozie, na wozie jedziemy
z _ _ _ _ _ _
... Stach do swoich basów przypi¹³
szeœæ kie³basów,
weso³o, weso³o; Jan na swej oboi
wielkie figle stroi,
nu¿ w _ _ _ _ , nu¿ w _ _ _ _ .

* Dnia jednego o _ _ _ _ _ _ _,
gdym zasn¹³ w wielkiej _ _ _ _ _ _ _,
nie wiem czy na jawie, czy mi siê
œni³o,
¿e wedle mej budy œwieci³o.

* ... Na _ _ _ _ _
zawo³aj, niechaj
wstawaj¹,
Kuba i Miko³aj

niech wypêdzaj¹  _ _ _ _ _ _
i capy, owce, _ _ _ _ _, _ _ _ _ _
zamknione.
... Na te wo³ania z smacznego spania
porwa³ siê Stach z Grzeœkiem i spad³
z broga,
Grzeœko _ _ _ _ _ z³ama³, Stach na
nogê chroma³ bo j¹ w kolanie wy-
win¹³.

* Oj, Maluœki, Maluœki, Maluœki
jako _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
alboli te¿ jakoby, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
_ _ _ _ _ _.

Leszek Grzywacz
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Witam ponownie. Spotykamy
siê na ³amach dynowinki ju¿ ponad
rok i ci¹gle zdarzaj¹ siê nam wpad-
ki za które chcia³em przeprosiæ. W
poprzednim numerze diagramy zo-
sta³y zniekszta³cone poni¿ej za-
mieszczam je jeszcze raz:

Obrona s³owiañska

Obrona Nimzowitscha Diagram 21

Dziwne, ¿ e panuj¹c nad
œwiatem od Indii na wscho-
dzie do Andaluzji na zacho-
dzie nie mogê poradziæ sobie
z trzydziestoma dwoma fi-
gurkami rozmieszczonymi w
kwadracie o boku zaledwie
dwóch ³okci.

Kalif Ali-Mamun (IXw.)

Z liter w polach oznaczonych
kropk¹ nale¿y u³o¿yæ jednowyrazowe
rozwi¹zanie.

Okreœlenia odgadywanych wyra-
zów:

1) dobra o narodzeniu Jezusa
Chrystusa, g³oszona przez aposto³ów,

2) „… œwiata monarchowie” w po-
pularnej kolêdzie,

3) z prezentami pod choink¹,
4) œpiewana podczas œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia,
5) pod obrusem podczas wigilii,
6) jeden z trzech króli zmierzaj¹-

cych do Betlejem,
7) niepowtarzalny œwi¹t, kojarz¹-

cy siê z choink¹, cytrusami i potrawa-
mi,

8) obowi¹zkowy sk³adnik ciast.

Bogdan Witek
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1.H:h5+ S:h5 2.W:h5+ Kg8
3.Gh7+ Kh8 4.G:e4+ Kg8 5.Gh7+
Kh8 6.G:d3+ Kg8 7.Gh7+ Kh8
8.G:c2+ Kg8 9.Gh7+ Kh8 10.G:b1+
Kg8 11.G:a2 i czarne musz¹ ulec
przewadze bia³ych ta kombinacja
nazywana jest m³ynkiem.

Diagram 22

1.W:d7 K:d7(1…D:d7 2.H:b7 Wc8
3.Wd1) 2.Hd1+ Kc7 3.Hd8+ Kb8
4.Wd1 f6 5.Wd7 a6 6.W:b7+ K:b7 7.
Hb6#

W tym numerze trochê ponudzê za-
sadami prawid³owej gry œrodkowej.
A mianowicie:

1.Zasada centralizacji. Figury na-
le¿y ustawiaæ w centrum lub jego po-
bli¿u, a zawsze tak, aby mog³y skutecz-
nie na centrum dzia³aæ. Figury powin-
ny skutecznie ze sob¹ wspó³pracowaæ i
byæ gotowe do szybkiej koncentracji
przeciwko wybranemu punktowi ata-
ku lub obrony zagro¿onej pozycji. Po-
nadto dalekosiê¿nym figurom powinny
miêæ zapewnione otwarte linie.

2.Zasada profilaktyki. Nale¿y zapo-
biegaæ niekorzystnym dla nas dzia³a-
niom przeciwnika, przeszkadzaæ mu w
rozwoju i opanowaniu wa¿nych obsza-
rów centrum.

3.Zasada obrony z nadmiarem.
Wa¿ne strategicznie punkty powinny
byæ bronione ponad istniej¹c¹ w danej
chwili potrzebê. Obrona z nadmiarem
pozwala w ka¿dej chwili odejœæ jedne-
mu z obroñców, jeœli bêdzie on potrzeb-
ny w innym miejscu bez obawy os³a-
bienia tego strategicznego punktu.

4.Zasada hamowania i blokady wol-
nych pionów przeciwnika, zw³aszcza
centralnych. Taki pionek stwarza po-
wa¿ne niebezpieczeñstwo, nawet izolo-
wany. Jeœli ma swobodê ruchów nale-

¿y go zatrzymaæ a najlepiej zablokowaæ
stawiaj¹c przed nim nasz¹ figurê. Ta
blokuj¹ca figura zachowuje swobodê
ruchów a dodatkowo jest zabezpieczo-
na przed frontalnymi atakami przeciw-
nika tym w³aœnie pionkiem.

Nale¿y oczywiœcie pamiêtaæ, ¿ ina-
czej gramy przy centrum otwartym a
inaczej przy zamkniêtym. Innej takty-
ki wymaga gra przy roszadach jedno-
kierunkowych a innej przy roszadach
w przeciwne strony.

Niby proste i oczywiste ale jak to w
praktyce wykonaæ?

Przeanalizujmy poni¿sz¹ partiê
Smys³ow-Kotow nie jest ona przyk³a-
dem bezwzglêdnego stosowania tych
zasad ale pokazuje pewne b³êdy w stra-
tegii czarnych.

Pozycja pionków w centrum nie zo-
sta³a jeszcze ustalona. Centrum mo¿-
na tu otworzyæ lub zamkn¹æ i zabloko-
waæ. Czarne które ma j¹ teraz posu-
niêcie powinny d¹¿yæ do otwarcia cen-
trum, gdy¿ z powodu ods³oniêtej pozy-
cji bia³ego króla maj¹ szanse na silny
atak.

19… d5 20.Sf3 d4
Niekonsekwentne posuniêcie, nale-

¿a³o graæ 20….d:e4 21.S:e4 Hc6 22.Hh3
f5 23.g:f5 W:f5 i pozycja bia³ego króla
by³aby niebezpiecznie ods³oniêta. Za-
mkniêcie centrum jest oczywiœcie na
rêkê przeciwnikowi, gdy¿ uniemo¿liwia
atak z flanki.

21.Se2 Sc6
 Jeszcze teraz nale¿a³o próbowaæ

rozbiæ centrum przez 21…c4 22.d:c4 d3
22.Hh3…
Po zamkniêciu centrum bia³e mog¹

przyst¹piæ do ataku na czarnego kró-
la.

22… Kh7 23. Sg3 f6 24.Sf5…
Bia³e mog¹ teraz poœwiêciæ figurê

dla przyœpieszenia ataku.
24… G:f5

Przyjêcie ofiary otwiera pozycjê
czarnego króla.

25.g:f5 Sc7
Po 25… Sg5 26.G:g5 f:g5 27.S:g5+

Kg8 28Se6 z ³atw¹ wygran¹ bia³ych.
26Wg1 Se8 27.Wg6 Wf7 28.Wbg1

Kg8 29. W:h6 I pomimo uporczywej
obrony czarne ulegaj¹.

Jak widaæ zgrupowani figur w cen-
trum wcale nie oznacza jego opanowa-
nia, o ile nie s¹ one nale¿ycie wspiera-
ne i chronione.

Tyle teorii na grudzieñ.
Posuniêcie czarnych

Diag.23

Diag.24
Posuniêcie bia³y

Diag.25
Niemiec Dariusz


