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Tak piêknie o jesieni œpiewa³ Cze-
s³aw Niemen... Pierwsze liœcie spadaj¹
nam pod nogi, babie lato chwyta nas w
swoje sieci, œwiat mieni siê kolorami...
i tylko tragiczna pamiêæ polskiego
wrzeœnia i raczej brudny obraz zanu-
rzonej ju¿ po uszy w kampanii wybor-
czej polskiej polityki psuje nam ten
piêkny, jesienny pejza¿...

Mimozami jesieñ siê zaczyna
Z³otawa, krucha i mi³a
To Ty, to Ty jesteœ ta dziewczyna
Która do mnie na ulicê wychodzi³a

Od Twoich listów pachnia³o w sieni
Gdym wraca³ zdyszany ze szko³y
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwa³y za mn¹ jasne anio³y

Mimozami zwiêd³oœæ przypomina
Nieœmiertelnik ¿ó³ty paŸdziernik
To Ty, to Ty, moja jedyna
Przychodzi³aœ wieczorem do cukierni

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny
W parku p³aka³em szeptanymi s³owy
M³odzik z chmurek przeœwitywa³ jesienny
Od mimozy z³otej majowy

Ach czu³ymi, przemi³ymi snami
Zasypia³em z nim gasn¹cym o poranku
W snach dawnymi bawi¹c siê wiosnami
Jak t¹ z³ot¹, jak t¹ wonn¹ wi¹zank¹

Na szczêœcie mogliœmy siê równie¿ po
uszy zanurzyæ w piêknej poezji Jana Ry-
bowicza, Edwarda Stachury i Adama Zie-
mianina... a to dziêki koncertowi Starego
Dobrego Ma³¿eñstwa! Wydarzenie to sze-
roko komentujemy na naszych ³amach!

Oprócz tego spotkaj¹ siê Pañstwo
jak zwykle z Burmistrzem Miasta, Rad-
nym Powiatowym; Piotrek Pyrcz zapro-

Zbiórka publiczna na renowacjê zabytkowej kaplicz-

ki, o czym pisa³em w poprzednim numerze „Dynowin-

ki”, przynios³a oczekiwane rezultaty. Renowacja jest fak-

tem a jej efekty s¹ widoczne.

Na terenie dynowszczyzny wiele jest podobnych „po-

mników” przesz³oœci. Wierzê, ¿e Towarzystwo bêdzie

kontynuowaæ przedsiêwziêcia dla ich ratowania.

Podobnie jak w poprzednich latach, cz³onkowie To-

warzystwa przygotowuj¹ siê do zbiórki publicznej w dniu

1.11.2007 r., z której œrodki finansowe zostan¹ przezna-

czone na ratowanie „starego” cmentarza. Wiêcej na ten

temat napiszê w paŸdziernikowej „Dynowince”. W szcze-

gólnoœci przypomnê, jakie œrodki zebrano w poprzed-

nich latach i jak je wykorzystano.

W tym miejscu Pani Dyrektor Liceum Ogólnokszta³-

c¹cego w Dynowie – Marii Radoñ w zwi¹zku z przej-

œciem na emeryturê ¿yczymy du¿o zdrowia i wszelkiej

pomyœlnoœci.

Myœlê, ¿e Pani zobowi¹zanie jest nadal aktualne

i kolejny Zjazd Absolwentów Liceum odbêdzie siê ju¿

niebawem z Pani udzia³em w Komitecie Organizacyj-

nym.

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz

wadzi Was na „dach Europy”, dziêki
„Jak drzewiej bywa³o” zatañcz¹ Pañ-
stwo na niejednym weselu; a redakto-
rzy „Rozrywki i humoru” postaraj¹ siê
zapewniæ relaks i wypoczynek...

Pozdrawiamy jesiennie i zaprasza-
my do lektury!

Redaktorzy prowadz¹cy
Maciej i Renata Jurasiñscy
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Miasto Dynów wyst¹pi³o do Kura-
torium Oœwiaty w Rzeszowie z wnio-
skiem o dotacjê na realizacjê zajêæ po-
zalekcyjnych w ramach projektu „Z
Dynowa do sukcesu”. Projekt jest re-
alizowany w Zespole Szkó³ przy ul.
Szkolnej w Dynowie . Jego wartoœæ za-
myka siê w kwocie 67 420 z³. Projekt
jest realizowany od 2 lipca 2007 r. i
bêdzie trwa³ do 28 grudnia 2007 r.
Adresatami tego przedsiêwziêcia s¹
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 i
Gimnazjum.

Projekt obejmuje:
� wycieczki szkolne w Bieszczady, do

£añcuta, Krasiczyna, Przemyœla,
Sanoka, Zakopanego, wyjazdy do
kina, teatru, na basen;

� rozwijanie umiejêtnoœci korzystania z
dóbr kultury narodowej oraz przyrody;

� umiejêtne pos³ugiwanie siê zasobami
Internetu, wyszukiwanie informacji;

� pisanie podañ i listów formalnych,
tworzenie CV oraz listu motywacyj-
nego w jêzyku ojczystym, niemieckim
i angielskim;

� zajêcia psychologiczno-pedagogiczne;
� zajêcia wyrównuj¹ce braki edukacyj-

ne uczniów;
� zajêcia rozwijaj¹ce uzdolnienia i za-

interesowania uczniów;
� zajêcia sportowo-rekreacyjne;
� programy profilaktyczne;
� projekty innowacyjne;
� wychowanie patriotyczne.

Celem projektu jest rozwijanie wie-
dzy, zainteresowañ, uzdolnieñ i umie-
jêtnoœci uczniów, wyrównywanie szans
edukacyjnych z poszczególnych przed-
miotów, pomoc uczniom maj¹cych pro-
blemy w nauce poprzez zajêcia dydak-
tyczno-wyrównawcze, rozwijanie zain-
teresowañ i pog³êbianie wiedzy uczniów
uzdolnionych z poszczególnych przed-
miotów oraz rozwijanie uzdolnieñ ar-
tystycznych i sportowych.

Równolegle do wspomnianych wy¿ej
dzia³añ podj¹³em starania o pozyska-
nie œrodków finansowych na zakup wy-
posa¿enia do klas lekcyjnych.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

Pañstwu Marii i Zdzis³awowi Poñczochom
za udzielenie goœciny p. Antoniemu Piech.

Pañstwo zapewnili nieodp³atnie nocleg i dwudniowe wy¿ywienie, udostêpnili
sale kawiarni na wieczorny koncert. Serdecznie dziêkujê w imieniu Rady Miasta.

Antoni Piech jest muzykiem, koncertuje na lutni – gra stare melodie baroko-
we, prowadzi wraz z ¿on¹ dom noclegowy we dworze w Wysokiej przy trasie
Kraków – Jordanów – Spytkowice. Do Dynowa przywêdrowa³ pieszo realizuj¹c
plan pieszego przejœcia Przemyœl – Rzym.

W sk³adzie wyprawy wysokogór-
skiej, która w bardzo trudnych, wrêcz
ekstremalnych warunkach zdoby³a naj-
wy¿szy szczyt Europy Mont Blanc byli
przedstawiciele naszego miasta: Danu-
ta Œlemp-Pasierb i Piotr Pyrcz.

W szko³ach podleg³ych Gminie Miej-
skiej Dynów trwaj¹ prace remontowe.
W bud¿ecie miasta na rok 2007 nie prze-
widziano œrodków finansowych na ten
cel, ale uda³o siê je pozyskaæ z rezerwy
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W Zespole Szkó³ przy ul. Szkolnej
w „starym” budynku dydaktycznym wy-
konywane s¹ prace zwi¹zane z wymian¹
instalacji centralnego ogrzewania -
koszt prac po przetargu wynosi
260 000 z³. W ramach tego zadania
wymienione zostan¹ grzejniki, rury,
zawory, wykonane zostan¹ izolacje ru-
roci¹gów. Stara instalacja c.o., ze sko-
rodowanymi rurami i zaworami, czêsto
ulega³a awariom i wymaga³a napraw,
by³a te¿ nieefektywna i powodowa³a
du¿e straty ciep³a.

W Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.
Bartkówka realizowane s¹ prace zwi¹-
zane z wykonaniem brakuj¹cych izola-

cji poziomych, wymian¹ zagrzybionych
pod³óg, instalacji elektrycznej, tynków
wewnêtrznych, jak te¿ wymian¹ drzwi
wejœciowych oraz okien. Istniej¹cy okap
dachu zosta³ przed³u¿ony w celu zabez-
pieczenia elewacji przed deszczem. Za-
koñczono równie¿ prace zwi¹zane z
malowaniem dachu i remontem obró-
bek blacharskich. Rozpoczêto roboty
zwi¹zane z wymian¹ centralnego ogrze-
wania: rur, grzejników, kot³a gazowego.
Wartoœæ nowej instalacji c.o. to 66 000
z³ – po przetargu. Ocieplenie œcian ze-
wnêtrznych styropianem i nowa insta-
lacja c.o. zmniejsz¹ zu¿ycie gazu po-
trzebnego na ogrzanie obiektu. Przepro-
wadzone remonty znacznie poprawi¹
warunki nauki ucz¹cych siê tam dzie-
ci, poprawi¹ równie¿ estetykê budynku
szko³y. Wartoœæ robót to oko³o 140 000
z³ (dotacja w ca³oœci pozyskana z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej).

Remonty szkó³ w Dynowie

Dotacja na zajêcia

pozalekcyjne

Przewodnicz¹ca Rady Miasta gratuluje

Jest to ogromne osi¹gniêcie i pierw-
sze w historii naszego miasta.

Gratulujê wszystkim cz³onkom wy-
prawy i dziêkujê za rozs³awienie na-
szego regionu w Europie i œwiecie.
1. Danucie Œlemp-Pasierb,
2. Tadeuszowi Janasowi
3. Janowi Wolak – Dyszyñskiemu
4. £ukaszowi Pasierb
5. Piotrowi Pyrcz
6. Jerzemu Wnuk
7. Adamowi Wnuk

Szczególnie serdecznie dziêkujê kie-
rownikowi i organizatorowi wyprawy,
zas³u¿onemu dla rozwoju turystyki na
Podkarpaciu przewodnikowi Tadeuszo-
wi Janas reprezentuj¹cemu Le¿ajsk.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta dziêkuje...
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Œ.p. JAN D¯U£A
nasz kolega ze Szko³y Podstawowej i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie.

£¹czymy siê w bólu i ¿alu z ¿on¹ i córkami naszego kolegi.

kole¿anki i koledzy ze Szko³y,
rocznik 1957-1968

By³eœ tak bardzo zaanga¿owany w ¿ycie naszej dynowskiej spo³ecznoœci.
Pracowa³eœ w Radzie Rodziców w Zespole Szkó³ w Dynowie, w Radzie Rodzi-
ców w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie – zawsze gotowy do pomocy.
Podj¹³eœ razem z innymi trud reaktywowania Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³.
By³eœ przez wiele lat aktorem w Amatorskim Teatrze w Dynowie.
W III kadencji samorz¹dowej by³eœ radnym powiatowym, a przez ostatni rok
bardzo czynnym radnym w naszej radzie miasta.
To miedzy innym dziêki Tobie tyle zjazdów kole¿eñskich odby³o siê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie.
Uszanowa³eœ ka¿dego cz³owieka z którym los Ciê zetkn¹.
By³eœ dla rodziny, dla tych którzy Ciê znali wzorem ojca, mê¿a, obywatela
naszego miasta i naszej ojczyzny.
Mia³eœ tak wiele planów na przysz³oœæ, tyle marzeñ niezrealizowanych.
Odwo³a³ Ciê Bóg do swojej s³u¿by.
Dziêkujemy Ci my Radni Rady Miasta Dynowa w swoim imieniu i wszyst-
kich którzy Ciê znali. ¯egnamy Ciê.
Niech Dobry Bóg przyjmie Ciê do wiecznej szczêœliwoœci.

W imieniu spo³eczeñstwa Dynowa, Rady Miasta,
Przewodnicz¹ca Rady Miasta Józefa Œlemp

¯egnamy Ciê, Janku

Œpieszmy siê kochaæ ludzi
tak szybko odchodz¹

napisa³ ks. Jan Twardowski

Odszed³eœ od nas Janku nagle
Jak odchodzi cieñ nocy, gdy s³onko zaœwieci
Pozosta³o nam smutku ciche ³kanie
Które w Tobie ziemskiego ¿ycia nie roznieci

By³eœ skromny i kocha³eœ Boga
Twoje serce modlitw¹ karmi³eœ jak chlebem
Czemu taka krótka twego ¿ycia droga
nie zbadane s¹ wyroki Boga

¯egnamy Ciê Janku doroœli i mali
Ka¿dy z nas w sercu zachowa Ciebie
I modliæ siê bêdziemy, niech Bóg Ciê zbawi
I pozwoli siê spotkaæ kiedyœ razem w niebie.

(Po¿egnanie nad grobem w dniu pogrzebu)

Urodzi³ siê 16 lipca 1950 r. w Dy-
nowie. Tutaj uczêszcza³ do szko³y pod-
stawowej a nastêpnie do Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego.

Po ukoñczeniu szko³y œredniej, jako
18-letni m³odzieniec rozpocz¹³ pracê w
Nadleœnictwie Dynów. Pocz¹tkowo na
stanowisku pracownika biurowego, na-
stêpnie, w latach 1978-1981 na stano-
wisku instruktora technicznego.

Pracuj¹c w Nadleœnictwie rozpocz¹³
studia na Wydziale Leœnym Akademii
Rolniczej w Krakowie, które ukoñczy³
w 1979 roku uzyskuj¹c tytu³ in¿yniera
leœnika.

W latach 1981-1995 pe³ni³ funkcjê
Adiunkta w Nadleœnictwie a od roku
1995 zosta³ powo³any na stanowisko
In¿yniera nadzoru, na którym pracowa³
do chwili przedwczesnej œmierci.

Ceniliœmy Janka jako bardzo dobre-
go i ambitnego pracownika, prawego i
szlachetnego cz³owieka, bardziej ni¿
inni wra¿liwego na ludzkie problemy.
Nikt w Nadleœnictwie nie zna³ tylu lu-
dzi, co On, nie interesowa³ siê w takim

stopniu ich problemami, próbuj¹c po-
magaæ w trudnych ¿yciowych sytu-
acjach, a przynajmniej s³u¿yæ dobr¹
rad¹. Œwiadectwem jego 38-letniej pra-
cy na rzecz Lasu i Leœnictwa bêdzie
przez d³ugie lata wygl¹d i kondycja
Lasów Dynowskich, którymi z tak¹
pasj¹ siê zajmowa³.

 Wra¿liwoœæ na ludzkie problemy
sprawia³a, ¿e Œ.P. Jan czas wolny od
pracy zawodowej dzieli³ pomiêdzy rodzi-
nê i spe³nianie pasji spo³ecznikowskiej.

W latach 1998-2002 by³ Radnym III
kadencji Rady Powiatu Rzeszowskie-
go, uczestnicz¹c aktywnie w pracach
Komisji Rewizyjnej i Finansowo-Bud¿e-
towej. W trwaj¹cej aktualnie kadencji
Samorz¹du by³ Radnym Rady Miasta
Dynów, cz³onkiem Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Spraw Spo³ecznych. Spra-
wowa³ funkcjê Przewodnicz¹cego Ko³a
Zak³adowego Polskiego Towarzystwa
Leœnego w Nadleœnictwie Dynów a tak-
¿e by³ cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa Leœnego w Kro-
œnie. By³ tak¿e aktywnym cz³onkiem

inż. JAN DŻUŁA
Ko³a Zak³adowego Stowarzyszenia In-
¿ynierów i Techników Leœnictwa i
Drzewnictwa oraz cz³onkiem Ko³a
£owieckiego „Bór” w Birczy.

Uczestniczy³ równie¿ w pracach na
rzecz Parafii pod wezwaniem Œw. Waw-
rzyñca w Dynowie oraz dzia³a³ na rzecz
Rad Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej i Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Dynowie.

Za swoj¹ wieloletni¹ aktywnoœæ na
polu zawodowym oraz spe³nianie pasji
spo³ecznikowskiej zosta³ nadany Jan-
kowi w 2002 roku przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Srebrny Krzy¿
Zas³ugi.

Jego przedwczesna œmieræ sprawi³a,
¿e nie doczeka³ nastêpnych zaszczytów,
na które w pe³ni zas³u¿y³. Sprawi³a rów-
nie¿, ¿e Lasy Pañstwowe straci³y cenio-
nego leœnika, przyjaciela i spo³ecznika
a spo³ecznoœæ dynowska wa¿nego Oby-
watela i Osobistoœæ, której brak bêdzie-
my odczuwaæ przez d³ugie lata.

¯egnaj¹c naszego Kolegê wierzymy, ¿e
teraz, gdzieœ w krainie wiecznie zielonych,
szumi¹cych drzew przemierza Boskie
ostêpy w zielonym mundurze leœnika.

Niech w krainie wiekuistej szumi¹ mu
drzewa, które ukocha³ i o które tak dba³
w swoim krótkim i intensywnym ¿yciu.

Czeœæ Jego pamiêci.
Pracownicy

Nadleœnictwa Dynów

Dnia 22 sierpnia zmarł nasz kolega

– długoletni pracownik Nadleśnictwa Dynów

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 22.08.2007 r. zmar³ w wieku 57 lat
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Dlaczego tak siê sta³o? Tak wiele

mieliœmy nadziei w 2005 roku odsu-

waj¹c od w³adzy ekipê SLD-owsk¹...

Tyle us³yszeliœmy obietnic o naprawie

pañstwa, „rewolucji moralnej”, odzyska-

niu „prawdziwej” niepodleg³oœci, rozbi-

ciu potê¿nych a tajemniczych „uk³adów”,

prawoœci i uczciwoœci w³adz, praworz¹d-

noœci, równoœci spo³ecznej, nie mówi¹c

o 3 milionach mieszkañ i setkach kilo-

metrów autostrad... Wszystkie nadzie-

obecnych na uroczystoœciach koœciel-

nych.

Okaza³o siê, ¿e nasze „wahad³o

wyborcze” (od lewa do prawa i z powro-

tem) wychyli³o siê jednak za daleko od

linii wyznaczaj¹cej równowagê i ostat-

nie 2 lata okaza³y siê czasem chaosu

moralnego, dziwnego pomieszania po-

jêæ dobra wspólnego z dobrem partii

rz¹dz¹cej; równoœci spo³ecznej - z za-

garnianiem wszystkich stanowisk i lu-

kratywnych posad przez jej cz³onków;

s³u¿by publicznej – z w³adz¹, której

wszystko wolno; opozycji politycznej -

ze zdrad¹ narodow¹; a bezpieczeñstwa

pañstwa – z szukaniem wszêdzie wro-

gów, których wszelkimi sposobami na-

le¿y niszczyæ, oskar¿aæ, pods³uchiwaæ,

aresztowaæ i znies³awiaæ. Jednym s³o-

wem – walczyæ, walczyæ, walczyæ... i „od-

zyskiwaæ” dla siebie coraz to nowe dzie-

dziny ¿ycia spo³ecznego. W dyskusjach

publicznych, w sejmie, prasie, telewi-

zji zapanowa³ te¿ ten „wojenny” jêzyk,

pe³en agresji, insynuacji, obelg i potê-

Niespodziewanie stoimy znowu w obliczu wyborów parlamentar-
nych, swoistego „egzaminu dojrza³oœci” obywatelskiej. Wyborów
innych ni¿ zwykle, nie tylko wczeœniejszych, ale te¿ du¿o trudniej-
szych, wymagaj¹cych naprawdê g³êbokiego namys³u nad przy-
sz³oœci¹ Polski.

je okaza³y siê

p³onne, choæ

premier rz¹du

gwarantowa³

to wszystko,

twierdz¹c w publicznym wywiadzie, ¿e

jest w nim „samo dobro”, nieskazitel-

ny patriotyzm i prawdziwa pobo¿noœæ.

Eksponowa³ tê swoj¹ pobo¿noœæ wszê-

dzie, gdzie siê da³o, przemawiaj¹c na-

wet z ambon do pobo¿nych t³umów,

W dniu 12 wrzeœnia 2007 r. odby³a

siê VIII sesja Rady Powiatu Rzeszow-

skiego kadencji 2006/2010. Po otwar-
ciu sesji wyst¹pi³ pose³ Stanis³aw
O¿óg omawiaj¹c sw¹ dzia³alnoœæ w

sejmie.

Nastêpnie radni przyst¹pili do re-

alizacji porz¹dku obrad wys³uchuj¹c in-
formacji i sprawozdañ:

– Dyrektora Powiatowego Oœrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej
Zabieraj¹c g³os ni¿ej podpisany

zwróci³ uwagê na nieprawid³owoœci ja-
kie wystêpuj¹ w Dynowie w zwi¹zku z

przeprowadzon¹ modernizacj¹ gruntów
prosz¹c odpowiednie s³u¿by o skorygo-
wanie b³êdów.
– Dyrektora Zarz¹du Dróg Powia-

towych
Wykonano przebudowê drogi powia-

towej nr 503 Futoma – £azek oraz dro-
gi powiatowej nr 507 Bartkówka – Siel-
nica. W realizacji pozostaj¹ przebudo-
wa drogi powiatowej 507 (ul. Bartków-
ka) oraz remont chodnika w ci¹gu drogi
powiatowej (ul. Œwierczewskiego w Dy-
nowie).
– O wykonaniu bud¿etu Powiatu za

I pó³rocze w roku 2007
– Komisji Rewizyjnej o wykonaniu

rocznego planu kontroli za I pó³-
rocze roku 2007

– Powiatowego Planu Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Rzeszow-
skiego

– Powiatowego Programu Ochrony
Œrodowiska dla Powiatu Rze-
szowskiego

W drugiej czêœci obrad radni podjê-

li uchwa³y w sprawie:

– zmian w Statucie SP ZZOZ „Sa-
natorium” w Górnie.

– zmian w Statucie Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Rzeszowie.

– zmian w Statucie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Rzeszowie.

– wyra¿enia zgody na nabycie pra-
wa w³asnoœci zabudowanej nie-
ruchomoœci stanowi¹cej w³a-

snoœæ Województwa Podkarpac-
kiego, po³o¿onej w Rzeszowie przy
ul. Partyzantów 1a.

– zamiany uchwa³y Rady Powiatu
w Rzeszowie Nr V/48/07 z dnia 14
lutego 2007 r. w sprawie okreœle-
nia zadañ i przeznaczenia œrod-
ków na realizacjê zadañ z zakre-
su rehabilitacji spo³ecznej i zawo-
dowej oraz zatrudniania osób nie-
pe³nosprawnych w 2007 roku.

– zmian w bud¿ecie Powiatu na
rok 2007.

Radni wys³uchali równie¿ sprawoz-

dania Starosty w okresie od poprzed-
niej sesji oraz wezwañ do usuniêcia na-

ruszenia interesu prawnego z³o¿onych

przez radnych Powiatu Rzeszowskiego:
Jana Lecha, Jerzego Wiœniewskie-
go i Józefa Wilgi.

W wolnych wnioskach ni¿ej podpi-

sany przedstawi³ opracowanie dotycz¹ce

70-tej Rocznicy Strajków Ch³op-
skich na DynowszczyŸnie, których

obchody zaplanowano na dzieñ 16 wrze-

œnia 2007 roku w Harcie zapraszaj¹c
Zarz¹d Powiatu oraz wszystkich Rad-

nych Rady Powiatu do wziêcia w nich

udzia³u.
Aleksander Stochmal

Radny Powiatu Rzeszowskiego

Wiêcej na stronie
www.aleksanderstochmal.prv.pl
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Wzorem poprzednich „Dyno-
winek” prezentujê kolejne pocz-
tówki Dynowa. Mimo mojego po-
nownego apelu, czytelnicy nie
nades³ali do Redakcji ¿adnej nie-
znanej mi pocztówki.

W dalszych numerach bêdê prezentowa³ stare pocztówki
dotycz¹ce okolicznych miejscowoœci.

Redakcja zamierza wydaæ pocztówki Dynowa w formie
ksi¹¿kowej. Andrzej Stankiewicz

pieñ dla wszystkich œrodowisk krytycz-

nych wobec w³adzy – jak opozycyjne

„³¿e-elity”, intelektualne wolne zawo-

dy (np. prawnicy, lekarze), technokraci

i biznesmeni – „oligarchowie”. Znisz-

czono delikatn¹ tkankê zaufania wza-

jemnego, szacunku i spokoju spo³ecz-

nego. Miêdzynarodowa Komisja Praw-

ników pisa³a ostatnio (10 IX) w swoim

raporcie, ¿e „niechêæ prokuratorów do
dochodzenia odpowiedzialnoœci funkcjo-
nariuszy publicznych powi¹zanych z
ugrupowaniem politycznym godzi w pra-
worz¹dnoœæ, ma efekt demoralizuj¹cy i
os³abia zaufanie obywateli do pañstwa”.

Wed³ug innych komentatorów publicy-

stycznych „Sejm sta³ siê bezrefleksyjn¹
maszyn¹ do produkowania ustaw wa¿-
nych dla w³adzy, podporz¹dkowanych
polityce a nie prawu, ³ami¹c standardy
dobrej legislacji” – dlatego musia³ ulec

rozwi¹zaniu.

Kogo teraz wybierzemy? Kto nie

bêdzie dzieli³ Polski na „solidarn¹” (tê

lepsz¹) i „liberaln¹” (tê gorsz¹), a oby-

wateli – na Polaków „prawdziwych” i

„nieprawdziwych”; na komuchów i post-

komunistów, solidarnoœciowców, zdraj-

ców, k³amców, z³odziei, germanofilów,

antysemitów, gejów itp.? Kto nie bêdzie

wyci¹ga³ z IPN-u „haków” na opozycjê,

nie bêdzie urz¹dza³ „czystek” personal-

nych na wszystkich szczeblach w³adzy,

bêdzie szanowa³ konstytucyjne prawo

i podzia³ w³adz? Nie potraktuje Polski

jako „³upu” zwyciêzcy, który bierze

„wszystko”?

Mam nadziejê, ¿e nad ka¿dym kan-

dydatem zastanowimy siê g³êboko tak,

by wybraæ ludzi prawych, uczciwych,

kompetentnych, o wysokiej kulturze

osobistej i poczuciu odpowiedzialnoœci

za Polskê, która jest wspólnym dobrem

nas wszystkich. Ten namys³ bêdzie na

pewno trudny przy „morderczej” kam-

panii wyborczej, której pierwsze próby

juz mamy okazjê ogl¹daæ. Nie dajmy

siê omamiæ „kie³bas¹ wyborcz¹”, obie-

cankami, górnolotnymi zapewnieniami

o mi³oœci Ojczyzny i „biednego ludu”

miast i wsi. Nie dajmy siê zwariowaæ!

Nie wierzmy bezkrytycznie i bezreflek-

syjnie w wynik wyborów, juz 4 wrze-

œnia og³oszony w wywiadzie dla dzien-

nikarza, który zapyta³ Jaros³awa Ka-

czyñskiego, ilu pos³ów bêdzie mia³o PIS

w nowym sejmie i otrzyma³ nastêpu-

j¹c¹ odpowiedŸ: „poni¿ej 280 w ogóle
nie przyjmê do wiadomoœci. W przeciw-
nym razie najpierw zdymisjonuje wszyst-
kich, a póŸniej sam podam siê do dymi-
sji”. To zakrawa na jak¹œ nieprawo-

rz¹dn¹ groŸbê kierowan¹ do nas – wy-

borców, ¿e albo dalej MY (TKM), albo

NIKT... Takiego „cudu nad Wis³¹” jesz-

cze nie by³o i obyœmy go nie doczekali!

Z t¹ nadziej¹ gor¹co zachêcam do

t³umnego i przemyœlanego g³êboko

udzia³u w wyborach!

G³os Wolny
– Wolnoœæ Ubezpieczaj¹cy

Anna Baranowska-Bilska
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Od 1 wrzeœnia 2007 roku
w obu dynowskich szko-
³ach ponadgimnazjalnych
„ber³o szkolne” przesz³o
w nowe rêce... Na emery-
tury odeszli bardzo za-
s³u¿eni Dyrektorzy: Pani Maria Radoñ
i Pan Stanis³aw Tymowicz.

W³adzê w szko³ach przejêli:
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
� Pan Kazimierz ̄ ak (dyrektor)
� Pani Ewa Hadam (zastêpca dyrek-

tora)

w Zespole szkó³ Zawodowych
� Pani Halina Cygan (dyrektor)
� Pan Piotr Zdeb (zastêpca dyrekto-

ra).

O zas³ugach odchodz¹cych i planach
nowych dyrektorów napiszemy w na-
stêpnych numerach „Dynowinki”.

MJ
Po¿egnanie Pani Dyrektor Marii Radoñ (pierwsza z lewej) przez nowego dyrektora Pana Kazimierza ̄ aka (drugi z prawej),
zastêpcê Pani¹ Ewê Hadam (trzecia z prawej) i cz³onków Rady Pedagogicznej

 Obecny zastêpca dyrektora ZSZ Pan Piotr Zdeb (z prawej) Pani Halina Cygan (nowa dyrektor ZSZ) i Pan Stanis³aw Tymowicz (odchodz¹cy dyrektor ZSZ)

Pami¹tkowe po¿egnania dla odchodz¹cych dyrektorów „... Uda³o siê razem wiele zdzia³aæ...”
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U
roczystoœci rocznicowe w Bo-

rownicy zawsze skupiaj¹ du¿o

ludzi – okolicznych mieszkañ-

ców, kombatantów i ich rodziny oraz

przedstawicieli w³adz na ró¿nych szcze-

blach. Walki o Borownicê, jakie toczy³

17 pu³k piechoty 12 wrzeœnia 1939 r.

nale¿a³y do najkrwawszych w tym re-

gionie. Pamiêtaj¹ o tym ju¿ nieliczni.

Tegoroczne odchody wojny obronnej

w Borownicy by³y pod wieloma wzglê-

Wrzesieñ jest miesi¹cem, w którym na-
der czêsto wspominamy burzliwe dzieje
naszej ojczyzny. Nie zawsze uœwiada-
miamy sobie, ¿e staruszka historia do-
tyczy nas bezpoœrednio – miejsc, w
których nadal ¿yjemy, ludzi którzy byli
bliscy nam, naszym rodzicom czy dziad-
kom. St¹d te¿ najbardziej przemawiaj¹
do nas wydarzenia lokalne, bliskie nam
choæby geograficznie.

dami wyj¹tkowe. Hono-
rowy patronat nad uro-
czystoœci¹ obj¹³ Dyrek-
tor Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Pañstwowych
w Kroœnie. Jak co roku
nastrój uroczystoœci by³
bardzo podnios³y. Roz-
poczêliœmy od z³o¿enia
wi¹zanek przy pomniku
pomordowanych miesz-
kañców Borownicy. Na
miejscowym cmentarzu
przy grobie p³k. dypl.
Beniamina Kotarby –
dowódcy 17 pp., który
zgin¹³ œmierci¹ ¿o³nie-
rza, z³o¿yliœmy wi¹zan-
ki i zapaliliœmy znicze.
Po mszy œwiêtej uczest-

(ci¹g dalszy
na str. 10)
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Na Podkarpaciu nie
ma powiatu gdzie nie by-
³oby 70 lat temu wyst¹-
pieñ ch³opskich. Podkar-
packa ziemia us³ana jest
kopcami, pomnikami i
mogi³ami z lat 1936-1937
r. W strajkach tych zginê-
³o tutaj 44 ch³opów.

Okr¹g³e rocznice, tak
jak i w przypadku 70 rocz-
nicy strajków ch³opskich
inspiruj¹ do podjêcia pró-
by odtworzenia minionych
wydarzeñ. 70 lat to nie
jest du¿o, to nie jest czas
odleg³y, ale próba odtwo-
rzenia przebiegu wyda-
rzeñ, które mia³y miejsce
w Harcie 19 sierpnia 1937 r. napotyka
na trudnoœci.

G³ówni bohaterowie na ogó³ nieœwia-
domi celów i wagi wydarzeñ, w których
brali udzia³ ponieœli œmieræ. Pozostali
uczestnicy którzy ¿yj¹, s¹ ludŸmi w
bardzo podesz³ym wieku. Ma³o jest re-
lacji z pierwszej rêki. Posi³kowaæ siê
trzeba informacjami osób, które te wy-
darzenia znaj¹ z przekazu krewnych.
St¹d ³atwiej o wiadomoœci, które trak-
tuj¹ o wydarzeniach lat 30-tych w ska-
li globalnej ni¿ opis epizodów.

nicy obchodów udali siê na pierwszy
przystanek œcie¿ki przyrodniczo-histo-
rycznej „Borownica”. Tam nast¹pi³o
otwarcie i poœwiêcenie œcie¿ki. Kulmi-
nacyjnym punktem trasy jest miejsce
upamiêtniaj¹ce œmieræ dowódcy pu³ku
p³k. dypl. Benjamina Kotarby oraz jego
¿o³nierzy. Tam równie¿ oddaliœmy ho³d
poleg³ym ¿o³nierzom. Koñcowym punk-
tem uroczystoœci by³o spotkanie na
ostatnim przystanku œcie¿ki gdzie na-
st¹pi³o podsumowanie obchodów. Tam
te¿ Nadleœniczy Nadleœnictwa Dynów
mgr in¿. Adam Pilch zosta³ odznaczo-
ny honorow¹ odznak¹ „Za Zas³ugi Dla
Zwi¹zku By³ych ̄ o³nierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego”.

Spotkanie zakoñczy-
liœmy ¿o³niersk¹ gro-
chówk¹ i wystêpem
Klubu Garnizonowe-
go.

Obchody 68 rocz-
nicy wojny obronnej w
Borownicy zakoñczy³y
siê, ale œcie¿ka przy-
rodniczo-historyczna
jest dostêpna przez
ca³y rok. Mo¿na na
niej zapoznaæ siê z hi-

stori¹ i dzia³aniami 17 pu³ku piechoty,
obcowaæ z piêkn¹ na tym terenie przy-
rod¹ oraz zaznajomiæ siê z zabiegami
gospodarczymi prowadzonymi w lasach
przez leœników. Wbrew pozorom dwie
tak odrêbne dziedziny jak historia i
przyroda przenikaj¹ siê nawzajem.
Mo¿e w ciszy i majestacie lasu ³atwiej
ws³uchaæ siê o czym szumi¹ drzewa –
œwiadkowie tamtych zdarzeñ?

Ma³gorzata Kaczorowska
Nadleœnictwo Dynów

(ci¹g dalszy ze str. 9)

By³y takie momenty w historii Dynowszczyzny, ¿e brat strzela³ do brata,
zabiera³ mu wolnoœæ, zabiera³ mu nawet ¿ycie.
Nasi ojcowie, dziadowie walczyli o swoje prawa, o ziemiê, o zwyczajn¹ ludzk¹
godnoœæ.
O sprawiedliw¹ Polskê! Winniœmy im pamiêæ!

Pocz¹tek lat 30-tych II Rzeczypo-
spolitej to koszmar wielkiego kryzysu
gospodarczego, który szczególnie odczuli
ch³opi. W polityce trwa³a walka miê-
dzy sanacj¹ a opozycj¹ demokratyczn¹
o kszta³t Polski.

Wewnêtrzna polityka rz¹du uczyni³a
ch³opów obywateli ni¿szej kategorii, a
wieœ zepchnê³a do ekonomicznej nêdzy.

„Wieœ od¿ywia siê coraz gorzej –
pisa³ Wincenty Witos. Nawet zamo¿-
niejsi gospodarze nie u¿ywaj¹ cukru.
Oszczêdzaj¹ tak¿e na soli, która czêsto

stanowi jedyn¹ ju¿ okra-
sê. Przecinanie zapa³ek na
kilka czêœci, przenoszenie
¿arz¹cych wêgli z jednego
domu do drugiego, sta³o
siê spraw¹ codzienn¹. W
nocy wieœ tonie w ciemno-
œciach, rzadko w jakim
oknie poka¿e siê s³abo
migoc¹ca ³ojówka. Niedo-
statek i braki powoduj¹
coraz liczniejsze choroby.
Grasuj¹ca w sposób nie-
s³ychany gruŸlica zbiera
mnogie ofiary. Ludnoœæ cho-
dzi bez obuwia, bez ko-
niecznej bielizny, dodziera-
j¹c reszty ³achmanów.
Szko³y pustoszej¹…”

Tak te¿ by³o i na DynowszczyŸnie.
W przeludnionym i typowo rolni-

czym regionie Dynowszczyzny, oddalo-
nym znacznie od oœrodków przemys³o-
wych odczuwano w tym czasie dotkli-
wie brak pracy i g³ód ziemi. Wiêkszoœæ
mieszkañców ¿y³a tu w nêdzy i w zaco-
faniu. Ludzie w okresie przednówków
g³odowali. Sytuacja na wsi dynowskiej
nie tylko, by³a trudna, ale z ka¿dym
dniem jeszcze siê pogarsza³a. Ludno-
œci na wsi przybywa³o i coraz wiêcej osób
musia³o wy¿yæ ze skromnego kawa³ka
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ziemi. Nast¹pi³ gwa³towny spadek cen
na wyroby rolnicze a przy wzroœcie cen
na artyku³y przemys³owe przyœpieszy-
³o to proces zubo¿enia ludnoœci wiej-
skiej. Do trudnej sytuacji ekonomicz-
nej trzeba dodaæ silny ucisk podatko-
wy. Wielu mieszkañców Dynowszczyzny
w obawie przed g³odem wyje¿d¿a³o za
granicê „za chlebem”.

Ch³opi mieli nadziejê, ¿e poprawi
siê ich los z chwil¹, kiedy Polska odzy-
ska³a niepodleg³oœæ. By³y to jednak z³u-
dzenia, które rozwia³a smutna rzeczy-
wistoœæ.

Starsze pokolenie doskonale pa-
miêta czêsto œpiewane w tym okresie
bojowe, ch³opskie pieœni:

„O czeœæ wam panowie magna-
ci…”, „ Gdy naród do boju”.

Ta niezwykle trudna sytuacja spo-
³eczno-ekonomiczna zmusi³a Naczelny
Komitet Wykonawczy Stronnictwa Lu-
dowego do og³oszenia ogólnopolskiego
10 dniowego strajku ch³opskiego, który
rozpocz¹³ siê 16 sierpnia 1937 roku. W
specjalnie wydanej ulotce do ch³opów
stwierdzono. „W tym czasie wszyscy
ch³opi w Polsce […] winni nic nie kupo-
waæ, ani nie sprzedawaæ. Nie wyje¿d¿aæ
do miast, pracowaæ tylko przy koniecz-
nych pracach na swych gospodarstwach.
Wzywamy Was ch³opi do wykonywania
naszego wezwania. B¹dŸcie solidarni.
Uœwiadamiajcie drugich, pouczajcie
nale¿ycie „³amistrajków”. Zwracajcie
siê o wspó³pracê i pomoc do innych
warstw spo³ecznych, a szczególnie do
robotników. Nie dajcie siê jednak spro-
wokowaæ do ¿adnych innych wyst¹pieñ.
Zachowujcie siê spokojnie, zachowujcie
siê godnie na wypadek aresztowañ. […]
Strajk ten nie jest wymierzony prze-
ciwko jakiejkolwiek innej warstwie spo-
³ecznej, nie ma na celu wyg³odzenia
miast, ale jest manifestem za koniecz-
noœci¹ likwidacji systemu sanacyjnego
w Polscei przywróceniem obywatelowi
praw mu przynale¿nych i do ¿ycia ko-
niecznych. […] Nasz nowy czyn ch³op-
ski, ten nasz 10 dniowy strajk ch³op-
ski, musi byæ pocz¹tkiem do przywró-
cenia ch³opu w Polsce praw do ¿ycia,
wspó³gospodarza, a krajowi ³adu, po-
rz¹dku i bezpieczeñstwa”.

W ten sposób w³adze SL zamierza-
³y zmusiæ rz¹d do poczynienia odpo-
wiednich kroków maj¹cych na celu po-
prawê sytuacji panuj¹cej wœród ludno-
œci wiejskiej. Decyzja ta spotka³a siê
tak¿e z uznaniem ogó³u cz³onków i sym-
patyków SL na Dynowszczyznie, któ-
rych tutaj nie brakowa³o.

Np. w Harcie by³o trzy Ko³a Stron-
nictwa Ludowego. Na Lipniku nale¿eli
do niego: Andrzej Galej, Jan Sieñko,
Franciszek Wrona, Wojciech Kie³ba-
sa, Bronis³aw Wrona, Karol Galej,

Józef Nowak, Andrzej Banaœ, Józe-
fa Stanek, Stanis³aw Smyczyñski,
Franciszek Koszela, Jan Hamerla,
Antoni Hamerla, Jan Kuœ, Wojciech
Radoñ , Józef Radoñ, W³adys³aw
Lignowski i Walenty Œliwa. Prezesem
tego ko³a by³ Wincenty Pêkala, a jego
zastêpc¹ W³adys³aw Czarniecki.

Drugie Ko³o w Harcie Œrodkowej
tworzyli: Andrzej W¹sowicz – prezes
Ko³a, W³adys³aw Banaœ, Franciszek
Kustra, Jan Potoczny, Józef Domin,
W³adys³aw Karnas, Jan Chuchla,
Józef Œliwa, W³adys³aw Potoczny,
Jan £ysiak, Jakub Panto³, Wincen-
ty Paœciak i Micha³ Domin. W Har-
cie Górnej cz³onkami Ko³a Stronnictwa
Ludowego byli miêdzy innymi: Andrzej
Domin, Jan Drewniak, Wincenty
Szmul i Stanis³aw Kocaj, Józef Ko-
caj, Józef Szmul i Jan Koœmider.

Przed strajkiem podczas narady u
Andrzeja Urbañskiego w Harcie,
w której uczestniczyli znani dzia³acze SL
z Powiatu Brzozowskiego i przywódcy
Kó³ Wiejskich omówione zosta³y szcze-
gó³owo zadania dla strajkuj¹cych ch³o-
pów oraz przydzia³ niezbêdnych funkcji
na czas strajku. Naradê zwo³a³ prezes
Ko³a Józef Chuchla. Ustalono sk³ad
stra¿y porz¹dkowej, któr¹ tworzyli Piotr
Nowak, Józef Nowak, Andrzej Galej,
Ludwik Wróbel, Bronis³aw Górny,
Wojciech Radoñ, Florian Stochmal,
Tadeusz Tynek i Józef Piróg.

Znacz¹c¹ rolê w rozwoju ruchu lu-
dowego na DynowszczyŸnie odegrali:
Walenty D¿u³a z Nozdrzca, Stanis³aw
Gradkowski z £ubna, Józef Banat
z Ulanicy, Wojciech Pluta z Wary,
Antoni Kocaj z Dydni, Alojzy Tymo-
wicz z Przedmieœcia Dynowskiego,
Aniela Spólnik z Dydni.

Wed³ug relacji jednego z uczestni-
ków tamtych wydarzeñ, mieszkañca
Harty – Ignaca Pi³ata, strajk na Dy-
nowszczyznie poprzedzi³ wiec zorgani-
zowany przez SL, w dniu 15 sierpnia
1937 r. na rynku w Dynowie.

Strajk rozpocz¹³ siê 16 sierpnia i
dziêki temu, ¿e zyska³ równie¿ pe³ne
poparcie ch³opów niezrzeszonych w SL
przybra³ masowy charakter.

Pocz¹tkowo przebiega³ spokojnie,
bez zak³óceñ. Posterunki ch³opskie – jak
ustalono wczeœniej – otoczy³y Dynów,
by nie dopuœciæ do miasteczka artyku-
³ów produkowanych przez wieœ. Cel ten
osi¹gnê³y w pe³ni, a ich obecnoœæ by³a
jakoby niedostrzegana przez miejscow¹
policjê. Sytuacja uleg³a nag³emu za-
ostrzeniu z chwil¹ przybycia do Dyno-
wa plutonu szko³y policyjnej. Przyszli
policjanci bardzo wczeœnie rano 17
sierpnia przepêdzali pikiety, skutkiem
czego musia³y one zaj¹æ stanowiska bar-
dziej oddalone od Dynowa. Rankiem

19 sierpnia si³y szko³y policyjnej
wzmocni³ oddzia³ policji przyby³y
z Przemyœla. Spiesz¹cy z Przemyœla
do Dynowa policjanci rozpêdzili zebra-
nie ludowców w Bachórzu, w którym
bra³a udzia³ nieomal ca³a wieœ. Mocno
pobito pa³kami gumowymi kilku uczest-
nicz¹cych w nim ch³opów. Józef Sieñ-
ko z tej miejscowoœci ucierpia³ najbar-
dziej – zosta³ kalek¹.

Wiadomoœæ o zajœciu rozbieg³a siê
b³yskawicznie po okolicy. W godzinach
przedwieczornych 19 sierpnia na skrzy-
¿owaniu dróg obok m³yna i tartaku w
Harcie zebra³o siê ponad 5 tys. ch³o-
pów z Harty, Bachórza, £ubna, Lasków-
ki, Ulanicy, Przedmieœcia Dynowskie-
go, Dyl¹gowej, D¹brówki Starzeñskiej,
Weso³ej, Futomy i Pi¹tkowej oraz nie-
liczni przedstawiciele z dalszych wio-
sek. Wœród zgromadzonych znajdowa-
³y siê osoby uzbrojone nawet w broñ
paln¹, w wid³y i kosy. Po zabarykado-
waniu drogi Przemyœl – Krosno zebra-
ni ch³opi oczekiwali na przybycie poli-
cji. W przypadku jej pojawienia siê,
przedstawiciele Stronnictwa Ludowego
mieli zamiar przed³o¿yæ swoje ¿¹dania
oraz wyraziæ pretensje o pobicie uczest-
ników zebrania w Bachórzu. Zgodnie z
przewidywaniami o zmierzchu na miej-
sce zgromadzenia przyby³ z Dynowa
znaczny oddzia³ policji. Do rozmów jed-
nak nie dosz³o, gdy¿ przeszkodzi³ temu
prawdopodobnie strza³ oddany do poli-
cji przez nieodpowiedzialnego uczest-
nika licznego zgromadzenia ch³opów,
wzglêdnie prowokatora.

W odpowiedzi policja odda³a kilka
krótkich serii z karabinu maszynowe-
go do zebranych, które mia³y zmusiæ ich
do ucieczki. Ch³opi przeszli do natar-
cia, ukryli siê w pobli¿u stawu, nad
rzek¹ jak te¿ wœród desek le¿¹cych obok
tartaku. Potyczka z policj¹ trwa³a kil-
ka godzin.

Bilans strajku by³ smutny i tragicz-
ny.

Œmieræ w dniu 19 sierpnia 1937 r.
poniós³ Stanis³aw Surmacz z Lasków-
ki i Andrzej Galej z Harty. W póŸniej-
szym czasie z powodu powa¿nych ran
postrza³owych zmar³ Józef Potoczny
z Harty. Powa¿nie rannymi zostali
Stanis³aw Karnas i Stanis³aw Dud-
ka z Ulanicy. Na posterunku policji w
Dynowie bardzo mocno zostali pobici
Józef Sobota i  Miko³aj Kaszycki.
Wielu rannych i pobitych z obawy przed
aresztowaniem leczy³o siê póŸniej po-
k¹tnie.

W Harcie by³o takich przypadków
52, w Baryczy 4, w Dyl¹gowej 12, w
Ulanicy 3. By³y równie¿ ofiary œmier-
telne po stronie policji.

(ci¹g dalszy na str. 12)
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W ci¹gu nastêpnych dni strajk na
DynowszczyŸnie za³ama³ siê zupe³nie.
Odpowiedzi¹ na strajk by³y represje, a
zw³aszcza pacyfikacje wsi bior¹cych
w nim czynny udzia³. Na DynowszczyŸ-
nie szczególnie dotkliwie ucierpia³a
wówczas Harta, Bachórz i Ulanica.
Harcanów o planowanej pacyfikacji wsi
powiadomi³ Antoni Kiszka. Dzieñ
przed pacyfikacj¹ u Andrzeja W¹so-
wicza odby³o siê tajne spotkanie, w
którym uczestniczyli: Walenty D¿u³a,
Grzegorz Pêkala, Jan Chuchla, Sta-
nis³aw Stochmal, W³adys³aw Po-
toczny, W³adys³aw Macio³ek, Józef
Banat i W³adys³aw Czerniecki, na
którym omówiono kwestie zwi¹zane z
przebiegiem starcia z policj¹ i planem
dzia³añ na przysz³oœæ. Policja poszuku-
j¹c broni demolowa³a w tych wsiach
domy i zagrody, niszczy³a ¿ywnoœæ, znê-
ca³a siê nad cz³onkami rodzin u zna-
nych dzia³aczy ludowych. Broñ znale-
ziono w Harcie u Jana Sieñko, Anto-
niego B³oñskiego, Ignaca Pi³ata,
Franciszka Wrony, Antoniego Ha-
merli, Ludwika Nowaka. W trakcie
pacyfikacji w Harcie zniszczono 77
gospodarstw. Dzia³ania policji by³y pe³-
ne okrucieñstwa i barbarzyñstwa.

Aniela W¹sowicz i Józefa Stanek
tak mocno by³y pobite przez policjan-
tów, ¿e przez d³ugi okres czasu odczu-
wa³y tego skutki.

 Aresztowano w Harcie 24 ch³opów,
którzy zostali wywiezieni do Brzozowa
i Lwowa do wiêzienia Brygidki, w któ-
rym byli bici i maltretowani, a nastêp-
nie przetransportowano ich do Rzeszo-
wa na rozprawy s¹dowe. Wielu cz³on-
ków SL bior¹cych czynny udzia³ w or-
ganizowaniu strajku s¹dy skaza³y na
kary wiêzienia, a niektórych po zakoñ-
czeniu przes³uchañ wypuszczono na
wolnoœæ. Czo³owi dzia³acze SL z Harty
otrzymali wówczas nastêpuj¹ce wyro-
ki: Jan Sieñko – 3 lata, W³adys³aw
Czarniecki – 2 lata, Antoni Kiszka,
Andrzej Uryæ, Ignacy Pi³at i Antoni
B³oñski – po pó³tora roku.

Wkrótce po pacyfikacji (14 wrze-
œnia), tu¿ obok m³yna w Harcie dwaj
nieznani osobnicy zastrzelili komendan-
ta policji z Dynowa Jana Kunika
i ciê¿ko zranili policjanta Michalaka.
Sprawcy morderstwa nie zostali wykry-
ci, powszechnie jednak twierdzono wów-
czas, ¿e œmieræ ta mia³a zwi¹zek ze
strajkiem ch³opskim.

Fina³ strajku ch³opskiego wstrz¹-
sn¹³ Dynowszczyzn¹,a œmieræ kilku
osób odgrodzi³a w³adze pañstwowe od

spo³eczeñstwa. Odpowiedzialnoœci¹ za
przelan¹ bez potrzeby po obydwu stro-
nach krew obci¹¿ono rz¹d sanacyjny.

Strajk ch³opski w 1937 roku by³
jeszcze jednym dowodem walki ch³opów
o swe prawa, o polepszenie ich doli,
protestem przeciwko krzywdz¹cej poli-
tyce sanacyjnego rz¹du polskiego, by³
po prostu buntem nêdzy ch³opów.

By³ buntem przeciw rz¹dowi w
obronie pañstwa. Nawo³anie ch³opów
rz¹d odpowiedzia³ salwami policyjnymi,
katowaniem i aresztami zbuntowanych
obywateli. Sanacja nie potrafi³a wyci¹-
gn¹æ ¿adnych wniosków z ch³opskiego
buntu. Zamiast przyci¹gn¹æ masy ludo-
we do wspó³odpowiedzialnoœci za losy
kraju, co mog³oby wzmocniæ pañstwo,
odepchnê³a je brutalnie od pañstwa.

Dzisiaj obchodzimy 70 rocznicê tych
tragicznych wydarzeñ.

Symbolem zrywu ch³opskiego na
DynowszczyŸnie sta³ siê przepiêk-
ny pomnik – orze³ zrywaj¹cy siê do
lotu w miejscu tragedii.

Uczcijmy pamiêæ Tych, którzy za
sprawê ch³opsk¹ oddali ¿ycie lub
ponieœli inne tragiczne konsekwen-
cje. Jesteœmy im to winni.

Aleksander Stochmal

I dziêkowaliœmy w dynowskim ko-
œciele w czasie Najœwiêtszej Ofiary ce-
lebrowanej przez naszych Kolegów – ks.
Józefa i ks. Kazimierza. Najpierw za
naszych Profesorów, którzy nie tylko

Dziœ po 50-ciu latach od naszej matury po-
dziêkujmy Panu Bogu za wszelkie dobro, któ-
rym ubogaca³ nas w ci¹gu minionego pó³wie-
cza. WyraŸmy wdziêcznoœæ za przyjaŸñ i piêk-
ny odcinek drogi naszego ¿ycia, który prze-
byliœmy razem – to dedykacja naszego Kole-
gi ks. J. Dziwika.

niewidzialni – byli œwiadkami naszych
radosnych okrzyków powitania i ³ez
wzruszenia i wspomnieñ.

Patrzyliœmy na swoje twarze z tam-
tych lat na fotografiach i na dzisiejsze...

dzielili siê z nami
swoj¹ wiedz¹, ale
swoim przyk³a-
dem dawali wzór
¿ycia. Potem
wspominaliœmy
Kole¿anki i Kole-
gów, którzy ode-
szli do wiecznoœci.
Myœlê, ¿e chocia¿

To nic, ¿e ¿ycie na³o¿y³o na nie rozma-
ite œlady! Czuliœmy siê znowu m³odzi!
Cieszyliœmy siê, ¿e jest z nami Pani
Profesor Janina Jurasiñska, taka jak
dawniej, budz¹ca podziw i szacunek.
Pewnie wystawi nam „cenzurkê” po wy-
s³uchaniu krótkich relacji z naszego po-
maturalnego ¿ycia.

Po sutym obiedzie poszliœmy na dy-
nowski cmentarz, by koronk¹ do Mi³o-

(ci¹g dalszy ze str. 11)
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sierdzia Bo¿ego modliæ siê za dusze na-
szych drogich Profesorów – P. P. Pay-
gerta, W. Zborzylow¹, E. Owskiego, Cz.
Glazerow¹, M. Zubilewicza i Kole¿anki
– Waleriê i Marysiê, oraz za spoczywa-
j¹cych na innych cmentarzach.

I znowu wracamy do œwiata ¿ywych,
a ¿e dzieñ by³ ch³odny, wiêc lampka do-
brego wina, kawa lub herbata i niekoñ-
cz¹ce siê rozmowy o krêtych drogach
naszego ¿ycia; a niesie ono wiele chwil
trudnych, wiêc wspieramy siê dobrym

Zamknêli na klucz troski, smutki,
dramaty nawet...

Pokazali uœmiechniête twarze, za-
dbane sylwetki i dziarskie miny!

To nic, ¿e ¿ycie ich doœwiadcza³o,
czêsto boleœnie... Nie poddali siê!

s³owem, jak przed laty... Danusiu – choæ
ca³a w ¿a³obie – uœmiechnij siê, choæ
serce p³acze... Jesteœmy z Tob¹! Tere-
sko – z Tob¹ tak¿e! I z Tob¹ Kaziku,
który oczekujesz wnuka!

Dzieñ dobiega koñca... ̄ egnamy siê
z tymi, którzy musz¹ wracaæ do swoich
obowi¹zków. Nie mówimy sobie
„¯egnajcie”, mówimy „Do zobaczenia” i
serdecznie siê œciskamy. Pozostali wra-
caj¹ do przerwanych rozmów, wymiany
adresów, telefonów...

Idziemy odpocz¹æ, by rano spotkaæ siê
znowu. Opowiadaniom k³adzie kres od-
jazd ostatnich goœci... Nam – gospodarzom
spotkania – robi siê jakoœ tak pusto...

Mo¿e siê jeszcze spotkamy???
Koñcz¹c – sk³adamy podziêkowania

Panom Grzegorzowi i Antoniemu Iwañ-
skim, którzy wspomagali nas przy przy-
gotowaniu spotkania i na bie¿¹co wy-
konywali zdjêcia z uroczystoœci. DZIÊ-
KUJEMY!

Zofia Welc

wspaniali ludzie! I ilu ich jeszcze
jest! Pewnie to na nich „Polska
stoi”, na ich codziennej pracy, obo-
wi¹zkach... Jak to dobrze, ¿e s¹!
To oni du¿o zrobili przez pó³ wie-
ku, to ich dzieci i ich wnuki bêd¹
budowaæ przysz³oœæ.

Co za satysfakcja s³yszeæ w
homilii wyg³oszonej w³aœnie
przez Józia – dziœ ksiêdza Jó-
zefa – takie dojrza³e, m¹dre s³o-
wa: o ¿yciu, o œwiecie, o relacjach
miêdzyludzkich...

Dziêkujê, ¿e pamiêtaliœcie,
¿e zaprosiliœcie mnie, ¿e obdarzyliœcie
ciep³ym s³owem, ba... nawet komple-
mentami! Serdecznie dziêkujê!

Janina  Stêpieñ-Jurasiñska
nauczycielka  jêzyka polskiego

Po pó³ wieku spotkali siê, by spojrzeæ na siebie, by odœwie¿yæ wspo-
mnienia, by jeszcze raz spróbowaæ prze¿yæ licealne lata... Absolwenci
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie rocznik 57...

Co za radoœæ i duma dla na-
uczyciela: ¿e ta Terenia „od tañ-
ca”, a ta Krysia „od teatru” i ten
Kazio, i ten Józio, i ta Romcia,
Hela, Marysia, Zosia... Jacy to
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We mszy uczestniczyli dawni
uczniowie, starsze panie i panowie,
kole¿anki i koledzy babci. Mszê odpra-
wili dwaj koledzy babci ks. Józef Dzi-
wik i ks. Kazimierz Biœto, których wcze-
œniej pozna³em w zakrystii.

Homiliê wyg³osi³ ks. Józef tak in-
teresuj¹c¹, ¿e s³ucha³em z wielkim

zaciekawieniem. Dowiedzia³em siê,
jak to by³o w dynowskim liceum pó³
wieku temu. Ciekawie by³o jak ks.
Józef powiedzia³: ”przeka¿my sobie
znak pokoju”. Wtedy wszyscy wszyst-
kim przekazywali „pokój niech bêdzie
zawsze”, a to trwa³o doœæ d³ugo. Na
zakoñczenie mszy, po b³ogos³awieñ-

stwie ksiê¿y Józefa i Kazimierza,
pan organista zagra³ piêkny utwór
muzyczny.

Chcia³em jeszcze dodaæ, ¿e oprócz
mojej babci do dynowskiego liceum cho-
dzili moi dziadkowie Antoni i Zygmunt,
mama Maria, tato Les³aw, brat moje-
go taty Grzegorz, jego ¿ona Katarzyna,
ciocie i wujkowie, a teraz jest w III kla-
sie mój brat Hubert.

Nie wiem czy bêdê jeszcze kiedyœ
uczestniczy³ w tak piêknej i niezapo-
mnianej uroczystoœci.

¯yczê wszystkim uczestnikom jubi-
leuszowej uroczystoœci du¿o zdrowia i
spotkania siê na nastêpnym jubileuszu
za 10 lat.

Karol Iwañski

W sobotê 8.09.2007 r. s³u¿y³em wraz z kolegami ministrantami: Dominikiem Go³êbiem, Mate-
uszem i Danielem Siwulcami do uroczystej mszy. By³a to msza jubileuszowa 50-lecia zdania
matury w dynowskim liceum mojej babci Marii.

Fot. (11) Antoni Iwañski
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Stare Dobre Ma³¿eñstwo
Zespó³ wyrós³ z krêgów studenckich, zaczynali jako duet mêskich g³osów i gitar.
Byli to Krzysztof Myszkowski oraz Andrzej Sidorowicz. Ci dwaj panowie
grali ze sob¹ w szkole œredniej, a póŸniej na studiach. Pierwszemu kibicowali
studenci z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugiemu zaœ Politechni-
ki. Na jednym z akademickich wystêpów zapowiada³ ich kolega, który stwierdzi³,
¿e graj¹ razem ju¿ tyle lat i trzymaj¹ siê jak stare dobre ma³¿eñstwo... Etykieta na
pocz¹tku by³a wspominan¹ anegdot¹, lecz póŸniej przerodzi³a siê w nazwê zespo-
³u, która – jak wiemy – przetrwa³a do dzisiaj.

S¹ wyj¹tkow¹ i niepowtarzaln¹
grup¹ muzyczn¹ w naszym kraju, któ-
ra gdzie siê pojawi – dzia³a jak magnes.
I niewa¿ne czy jest to Nowy Jork, Chi-
cago czy £owicz.

„Stare Dobre Ma³¿eñstwo” znalaz³o
jedyny dla siebie sposób na œpiewanie
poezji bez smêdzenia, przynudzania i
bez cierpiêtnictwa narodowego. Okazuje
siê bowiem, i¿ poezj¹ mo¿na czarowaæ,
olœniewaæ, zachwycaæ. Trzeba j¹ tylko
tak œpiewaæ, ¿eby wzbogaca³a siê mu-
zyk¹ i za ka¿dym razem coœ nowego od-
krywa³a, wci¹¿ nas zaskakiwa³a. Ale
¿eby tak trafnie - intuicyjnie i zmys³owo
– umuzyczniæ poezjê, trzeba mieæ to
„coœ”, czyli talent...[...]

Nie s³ychaæ ich zbytnio w rozg³o-
œniach radiowych, telewizja te¿ ich nie
rozpieszcza, ale oni s¹ w salach koncer-
towych, na po³oninach bieszczadzkich,
przy ogniskach – wreszcie – na p³ytach i
kasetach tak chêtnie s³uchanych. Nawi¹-
zuj¹ do najlepszych tradycji poezji œpie-
wanej rodem z „Wolnej Grupy Bukowi-
na” i Wojtka Bellona, ale poszli w³asn¹,
oryginaln¹ drog¹ i sami ju¿ wyznaczaj¹
i tworz¹ tradycjê w tym nurcie. Wymy-
kaj¹ siê krytykom i nie daj¹ siê zaszu-
fladkowaæ. I choæ próbowali na nich
„wieszaæ psy” g³usi jak pieñ krytycy
muzyczni, oni przetrwali tê nagonkê, a

nawet wyszli z niej mocniejsi i pewniej-
si tego co tworz¹, bo „psy szczekaj¹, a
karawana jedzie dalej!”

Najwa¿niejsze, ¿e kocha ich publicz-
noœæ i to nie dlatego, i¿ chc¹ siê jej przy-
podobaæ. Oni po prostu robi¹ swoje – z
¿elazn¹ konsekwencj¹ godn¹ podziwu.
Sw¹ muzyk¹ nios¹ radoœæ, zachwyt i
olœnienie œwiatem. S¹ refleksyjni i pe³ni
zadumy, ale jednoczeœnie tryskaj¹ hu-
morem i „mru¿¹ oko” w pastiszowych,
ironicznych balladach. Gdyby tworzyli
na Zachodzie, pewnie zna³by ich znacz-
nie szerszy kr¹g odbiorców.

Si³¹ motoryczn¹ zespo³u „Stare Do-
bre Ma³¿eñstwo” s¹ koncerty „na ¿ywo”.
Daj¹ wtedy z siebie wszystko. I nie ma
takich wystêpów, które kiedykolwiek
chcieliby odpuœciæ. Nawet w najmniejszej
miejscowoœci „id¹ na ca³oœæ”, bo dla nich
zawsze najwiêkszym skarbem by³a i jest
publicznoœæ. Ta niepisana umowa pro-
centuje. Ka¿da nowa p³yta SDM jest ko-
lejnym poszukiwaniem, kolejnym kro-
kiem do przodu. Ich droga twórcza przy-
pomina leœn¹ œcie¿kê pe³n¹ niespodzia-
nek i zauroczeñ. I to ci¹g³e zaskakiwanie
s³uchaczy. Ale nie ma siê co dziwiæ „Sta-
re Dobre Ma³¿eñstwo” jest jak dobre wino.
Im starsze – tym lepsze. Im dojrzalsze –
tym mocniej uderza do g³owy...

Prawdziwa historia zespo³u zaczê-
³a siê w roku 1984, kiedy to dwaj stu-
denci wziêli udzia³ w eliminacjach do
„Festiwalu Piosenki Studenckiej” w
Krakowie. Wtedy to po raz pierwszy
duet przedstawiaj¹c siê szerszej pu-
blicznoœci wykorzysta³ nazwê SDM.

Zasiadaj¹cy wtedy w jury Wojciech
Bellon, lider „Wolnej Grupy Bukowiny”,
zauwa¿y³ i doceni³ œwie¿e, optymistycz-
ne brzmienie duetu. W efekcie zaprosi³
SDM do udzia³u w koncercie „Œwiat³o”
odbywaj¹cego siê w ramach œwinouj-
skiej FAMY. Tam dosz³o do zacieœnie-
nia znajomoœci, która jesieni¹ 1984
zaowocowa³a wspólnym recitalem. Wte-
dy to do³¹czy³a do grupy Aleksandra
Kie³b-Szawu³a, która wspar³a ich de-
likatnie brzmi¹cym g³osem (rozsta³a siê
z zespo³em w 1989). Zaraz póŸniej przy-
by³ kolejny wa¿ny wokalista – S³awek
Plota, który da³ pocz¹tkuj¹cym kole-
gom wsparcie w postaci swego g³osu i
gitary. Na pocz¹tku roku 1985 do³¹czy-
li: Marek Czerniawski (skrzypek) oraz
Alina Karolewicz (sopran). W ten spo-
sób po odejœciu Andrzeja Sidorowicza
powsta³ silny kwintet muzyczno-przy-
jacielski. Wskutek ró¿nicy wizji arty-
stycznych i programowych - Alina, a
póŸniej tak¿e Marek po¿egnali siê z
reszt¹ za³ogi. W miejsce Marka doko-
optowano znanego w œrodowisku ani-
matora festiwali piosenki turystycznej
– skrzypka Wojciecha Czemplika. W
1988 wspó³pracê z zespo³em rozpocz¹³
Roman Ziobro, a w 1989 – do zespo³u
do³¹czy³ Ryszard ¯arowski. Akusty-
kiem zespo³u zosta³ Wojciech Go³osz.

W latach 1989-2002 SDM by³ for-
macj¹ „mêsk¹” o stabilnym sk³adzie:
Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czem-
plik, Ryszard ̄ arowski, Roman Ziobro.
Kolejne zmiany w zespole nast¹pi³y we
wrzeœniu 2002 r. – zespó³ opuœci³ Ro-
man Ziobro. W jego miejsce - jeden se-
zon – na gitarze basowej gra³ Robert
Szyd³o, póŸniej – Andrzej Stagra-
czyñski. W 2006 r. do zespo³u do³¹czy³
gitarzysta Dariusz Czarny, a w 2007
– Przemys³aw Cho³ody (harmonijka).

Adam Ziemianin
– którego teksty (np. s³ynny Czarny blues o czwartej nad ranem) œpiewaj¹

– tak o Nich pisze...

1. „Dla wszystkich
starczy miejsca” 1990

2. „Makatki” 1990

3. „Czarny blues
o czwartej nad ranem” 1992

4. „Pod wielkim dachem nieba”
1992

5. „Live in £owicz” 1992

6. „Niebieska tancbuda” 1993

7. „Dolina w d³ugich cieniach” 1995

8. „Latawce pogodnych dni” 1996

Dyskografia zespo³u:

9. „Miejska strona ksiê¿yca” 1998

10. „Cudne manowce” 1999

11. „Bieszczadzkie anio³y” 2000

12. „Biesy i czady w Chicago” 2002

13. „Kino objazdowe” 2002

14. „Z³ota kolekcja” 2003

15. „Bucalala!” 2004

16. „Beretka dla Bejdaka” 2004

17. „Missa Pagana” 2005

18. „Tabletki ze s³ów” 2006

(ci¹g dalszy na str. 16)
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K
oncert SDM w Dynowie wyda-

wa³ siê byæ niemo¿liwy... A jed-

nak! Dziêki staraniom Pani

Gra¿yny Malawskiej, szefowej dynow-

skiego MOKiR-u oraz wsparciu Pañ-

stwa Miklaszów i Pana Marka Py-

sia, którzy osobiœcie znaj¹ cz³onków

zespo³u (choæby ze spotkañ na „Biesz-

czadzkich Anio³ach”) uda³o siê spe³-

niæ marzenia wielu Dynowian i nie

tylko... Zainteresowanie koncertem

przesz³o wszelkie oczekiwania! T³u-

my œpiesz¹ce do dynowskiego ZSZ

naprawdê robi³y wra¿enie! Mojemu

pokoleniu (licznie reprezentowanemu,

co nie dziwi, w tym t³umie;-) SDM

kojarzy siê z czasami studenckimi,

z piosenkami œpiewanymi przy ogni-

sku, na rajdach, na wycieczkach... Ale

obecnoœæ tak wielu m³odych ludzi –

mo¿e zaskakiwaæ, ale i cieszyæ! Jak
to dobrze, ¿e w zalewie ch³amu i by-

lejakoœci s³uchaj¹ jeszcze poezji œpie-

wanej!

Pierwsz¹ czêœæ koncertu wype³ni³y

utwory nowe, powsta³e na bazie poezji

Publicznoœæ przyjê³a nowe piosenki
zespo³u ciep³o, nagradzaj¹c ka¿d¹
gromkimi brawami. Zachwyca³ niesa-
mowity g³os Krzysztofa Myszkow-
skiego, gitarowe popisy Ryszarda
¯arowskiego, Dariusza Czarnego i
Andrzeja Stagraczyñskiego, wirtu-
ozerska gra na skrzypcach Wojciecha
Czemplika, „wariacje” na harmonijce
Przemys³awa Cho³ody czy wreszcie
saksofonowe szaleñstwa Arkadiusza
Osenkowskiego...

Nie da siê jednak ukryæ, ¿e wszyscy
czekali z niecierpliwoœci¹ na „stare”
szlagiery SDM... Artyœci doskonale zda-
wali sobie chyba sprawê z oczekiwañ
publicznoœci i w koñcu zabrzmia³y....
„...Jest ju¿ za póŸno, nie jest za póŸno...”,
„...Z nim bêdziesz szczêœliwsza, du¿o
szczêœliwsza bêdziesz z nim, ja có¿, w³ó-
czêga, niespokojny duch... Ze mn¹ mo¿-
na tylko pójœæ na wrzosowisko i zapo-
mnieæ wszystko...”, „Opad³y mg³y, ju¿
miasto ze snu siê budzi, gór¹ czmycha
ju¿ noc.. Ktoœ tam cicho czeka, by ktoœ
powróci³, do gwiazd jest bli¿ej, ni¿
krok...”, „... Nikt nie zna œcie¿ek gwiazd,
wybrañcem, kto wœród nas, zapuka³
ktoœ... To do mnie goœæ.. W³óczy³em siê
jak cieñ, czeka³em na ten dzieñ..., Ju¿
stoisz w drzwiach, jak dziwny ptak...”,
„...Nie brookliñski most, ale przemieniæ
w jasny, nowy dzieñ najsmutniejsz¹ noc
– to jest dopiero coœ...” a publika osza-
la³a!

Mam nadziejê, ¿e zespo³owi by³o
mi³o, gdy prawie ca³a sala chórem œpie-
wa³a wraz z nim wiêkszoœæ tych piose-

Organizatorzy koncertu bardzo dziêkuj¹ Pani Dyrektor
ZSZ Halinie Cygan i Panu Zastêpcy Dyrektora ZSZ Pio-
trowi Zdebowi, za ¿yczliwoœæ i ogromn¹ pomoc!!!

nek... Ja – i chyba nie tylko ja – czeka-
³am na wspomniany ju¿ „Czarny blues
o czwartej nad ranem” i co prawda do-
piero w którymœ kolejnym (a wiele ich
by³o;-) bisie, ale w koñcu „...stra¿ak
wszed³ na solo, ten z mariackiej wie¿y...”,
i œpiewaliœmy z nim bluesa, choæ nie
by³a to wcale czwarta ani pi¹ta nad
ranem i wcale nie zale¿a³o nam na tym,
by nie budziæ s¹siadów... Nie doczeka-
³am siê co prawda „Bluesa dla ma³ej” i
„Zbiegu okolicznoœci ³agodz¹cych”, po-
dobnie jak siedz¹ce przede mn¹ dziew-
czyny, które prawie zdar³y gard³a, do-
magaj¹c siê „Majki”... Ale nie przecie¿
mo¿na mieæ wszystkiego..;-)

Wydawa³o siê, ¿e zespó³ nie da
rady zakoñczyæ wystêpu... Ka¿da pró-
ba koñczy³a siê „wyklaskiwaniem”
artystów do kolejnego wyjœcia na sce-
nê... Ale w koñcu „Bieszczadzkie anio-
³y” przyfrunê³y na pomoc... i przy ich
wsparciu uda³o siê przekonaæ publicz-
noœæ, ¿e to ju¿ koniec... Trzeba jed-
nak by³o jeszcze „wytrzymaæ” t³umy
fanów i fanek, czekaj¹ce na autogra-
fy i zdjêcia... Muzycy – mimo niew¹t-
pliwego zmêczenia – obdarzali
wszystkich uœmiechami, a dla czytel-
ników „Dynowinki” napisali kilka
mi³ych s³ów...

Obiecali ze sceny, ¿e wróc¹ do
Dynowa... Oby jak najszybciej! Dziê-
kujemy za niesamowite wzruszenia
i czekamy...!

Renata Jurasiñska

Jana Rybowicza, promuj¹ce ostatni¹
p³ytê „Tabletki ze s³ów” , któr¹
zreszt¹ mo¿na by³o kupiæ po koncercie
(i oczywiœcie „ozdobiæ” autografami ar-
tystów).
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Zmieniaj¹ siê czasy, mody, upodoba-
nia, ludzi zajmuj¹ coraz to nowe spra-
wy, wszyscy d¹¿¹ podobno do nowocze-
snoœci ale s¹ przecie¿ w naszym ¿yciu
chwile kiedy chêtnie siêgamy do trady-
cji, przypominamy dawne zwyczaje i za
wszelk¹ cenê chcemy pewnym wydarze-
niom nadaæ wyj¹tkowy wymiar. Do tych
szczególnych chwil w ¿yciu ka¿dego do-
ros³ego cz³owieka niew¹tpliwie nale¿¹
uroczystoœci weselne. Która dziewczyna
nie marzy³a o piêknej, bia³ej sukni œlub-
nej, z welonem niesionym przez dru¿ki?
Która para m³oda nie chcia³aby na swo-
im weselu dobrej orkiestry, hucznej za-
bawy, weso³ych biesiadników? Tradycja
ludowa jest istn¹ kopalni¹ wiadomoœci
o tym jak nale¿a³oby przygotowywaæ siê
do tej uroczystoœci.

Co ciekawe niezbyt chêtnie zabie-
gamy w tych przygotowaniach o nowo-
czesnoœæ. Co prawda wkracza ona w
formie na przyk³ad zastêpowania owsa,
którym posypywano na szczêœcie parê
m³od¹ – ry¿em, pieniêdzmi lub cukier-
kami, czy bryczki weselnej bia³¹ limu-
zyn¹. Ra¿¹ nas jednak charakterystycz-
ne dla pewnych sfer ekstrawagancje jak
choæby kolorowe suknie œlubne, czy nie-
zwyk³e okolicznoœci zaœlubin – podczas

lotu balonem, nurkowania, podró¿y, al-
pinistycznej wyprawy. Nie przyjê³a siê
moda na bardzo skromne, kilkunasto-
osobowe przyjêcia weselne.

Nie tylko forma ale nawet pora we-
sel te¿ zosta³a utrwalona w tradycji.
By³ to najczêœciej okres po ¿niwach lub
zapustów.

Na decyzje o ma³¿eñstwie mia³y
wp³yw ró¿ne czynniki. Dawniej wystar-
czy³a wola pana, urzêdnika czy rodzi-
ca. Czêsto za plecami m³odych zawie-
rano umowy œlubne kieruj¹c siê jedy-
nie wyrachowaniem, na zimno, tylko pod
katem materialnych korzyœci. Nierzad-
ko nie zwracano uwagi nawet na du¿¹
ró¿nicê wieku przysz³ych ma³¿onków.
Bywa³o jednak, ¿e m³odzi nie czekaj¹c
na podpowiedzi rodziców sami dokony-
wali wyborów. To w³aœnie uczucie sta³o
siê g³ównym re¿yserem zalotów, które
przybiera³y ró¿ne formy. Jeszcze dzisiaj
w okolicach dolnego Sanu ¿ywe s¹ ta-
kie rodzaje „zalicania siê” jak: „kawa-
lirowanie”– chodzenie na muzykê, za-
bawê, „œmieciarze” czy „majówka”.

W ogóle wesele stanowi ukszta³to-
wany w ci¹gu wieków, bardzo rozbudo-
wany zespó³ zwyczajów i obrzêdów to-
warzysz¹cych zawarciu ma³¿eñstwa.
Zwyczaje te choæ w g³ównych rysach po-
dobne, jednak bardzo ró¿ni¹ siê nawet
miêdzy poszczególnymi wsiami a nawet
rodzinami. Szczególn¹ rolê w zawarciu

porozumienia o ma³¿eñstwie, czyli w
czasie tzw. zmówin, pe³ni³ poœrednik
zwany pos³em lub wiaduchem.

Po tych wstêpnych ustaleniach
g³ówn¹ rolê przejmowa³ starosta zwa-
ny swatem, który czuwa³ nad przebie-
giem wesela i dope³nieniem wszystkich
obrzêdów. Starosta by³ g³ówn¹ osobi-
stoœci¹ tej uroczystoœci. Funkcjê tê naj-
czêœciej powierzano zamo¿nemu i ¿ona-
temu mê¿czyŸnie, ciesz¹cemu siê spo-
³ecznym uznaniem i autorytetem. Naj-
wa¿niejsz¹ rolê pe³ni³ w czasie zrêko-
win i dzielenia ko³acza a ponadto
nadzorowa³ przebieg przyjêcia wesel-
nego, zbierania pieniêdzy na wieniec
w czasie oczepin oraz by³ odpowie-
dzialny za zabawê – grê muzykantów
i zachowanie dru¿bów. Ponadto jego
zadaniem by³o wyg³aszanie oracji we-
selnych i ¿yczeñ dla nowo¿eñców. Do-
k³adne przepisy w jaki sposób nale¿y
przygotowywaæ siê do wesela by³y na-
wet spisywane przez sta³ych bywalców
tych zabaw. Niektórzy swatowie pe³ni-
li swe funkcje tak czêsto, ¿e nawet
mo¿na ich uznaæ w tej dziedzinie za-
wodowcami. Do dzisiaj przetrwa³y ca³e
scenariusze weselne z dok³adnie spi-
sanymi tekstami ¿yczeñ, oracji, pieœni
i toastów. Wesela by³y zawsze praw-
dziwym œwiêtem nie tylko dla rodzin
nowo¿eñców ale dla ca³ej spo³ecznoœci.
Zachwyca³y piêknymi, odœwiêtnymi,
kolorowymi strojami i wabi³y weso³¹
muzyk¹ i zabaw¹.

Szczególnie w ostatnim czasie co-
raz czêœciej s³yszy siê o od¿ywaniu daw-
nych tradycji weselnych.

Dla wszystkich tych, którzy przygo-
towuj¹ siê w³aœnie do uroczystoœci we-
selnych opracowaliœmy, wed³ug tradycyj-
nych przepisów, kolejnoœæ dzia³añ jakie
nale¿y podj¹æ aby impreza by³a udana...

� Zmówiny – oficjalne przedstawienie ch³opaka staraj¹-
cego siê o rêkê dziewczyny i uzyskanie zgody na œlub
oraz uzgodnienie wiana.

� Umowa przedœlubna – pisemny kontrakt o charakte-
rze prawnym zawarty u notariusza, dotycz¹cy maj¹tku,
w który wyposa¿ali rodzice przysz³ych ma³¿onków.

� Pacierze – egzamin u ksiêdza z podstawowych prawd
wiary.

� Zapowiedzi – trzykrotne og³aszanie w czasie mszy, przez
ksiêdza, planowanego zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego.

� Zaproszenia na wesela – wa¿ny etap przygotowañ do
obrzêdowego zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Zapraszano
zwykle po trzy razy. Po raz pierwszy sz³a przysz³a pan-
na m³oda w towarzystwie starszej ubogiej kobiety. Ob-
chód ten nazywany by³ na Pogórzu chodzeniem po wilku.

� Wybór starosty, swaszki, starszego dru¿by, starszej
dru¿ki...

� Gromadzenie zapasów ¿ywnoœci...
� Przyjêcie weselne – wspólne ucztowanie uczestników,

które pocz¹tkowo odbywa³o siê w domu panny m³odej.
� Œlub – odbywa³ siê najczêœciej w poniedzia³ek lub wto-

rek rzadziej w œrodê.

� Wicie rózgi weselnej – zwanej te¿ wiech¹ jako podsta-
wowego atrybutu obrzêdowego. W Soko³owie na przyk³ad
by³a to drewniana deseczka o œrednicy 15 cm, z wywier-
conymi oœmioma otworami na patyki d³ugoœci 50 cm,
wokó³ których upinano wianuszki kwiatów, nasadzano
na nie jab³ka i przybierano koralikami, wst¹¿kami i piór-
kami. Pieni¹dze zaszywano w chusteczkê, k³adziono na
deseczkê i przykrywano serwet¹.

� Swaszczyny – przyjêcie z muzyka i z tañcami urz¹dza-
ne przez swaszkê w przeddzieñ œlubu. Podczas tej orga-
nizowanej w przeddzieñ œlubu uroczystoœci ustalano sk³ad
i porz¹dek orszaku œlubnego.

� B³ogos³awieñstwo i zrêkowiny – by³o to obrzêdowe
wy³¹czenie panny m³odej z rodziny. Poprzedza³o wyjazd
do œlubu. Przebiega³o œciœle wed³ug ustalonego porz¹d-
ku przy rzewnym œpiewie dru¿ek i p³aczu panny m³odej.

� Procesja orszaku œlubnego – ustalony i w ka¿dej wsi
nieco odmienny porz¹dek w jakim pod¹¿ano do koœcio³a.
Na Pogórzu na przyk³ad porz¹dek by³ nastêpuj¹cy: przo-
dem jecha³ wóz z dru¿b¹ i muzykantami, za nimi panna
m³oda z dwoma swatami, pan m³ody z dwiema dru¿ka-

(ci¹g dalszy na str. 18)

Oj dziewczyno, co ty masz,
¯e mi siê tak podobasz
Oj dana, dana!...
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Zarówno oba œluby, jak
i obrzêdy weselne ³¹czy³y
tradycjê z elementami
wspó³czesnymi, które piêk-
nie wzbogaci³y obie uroczy-
stoœci.. By³a wiêc swaszka,
by³ dru¿ba, by³ starosta,
by³y weselne przyœpiewki,
by³y „drobniaki” na szczê-
œcie...; ale by³ te¿ utwór Ba-
cha zagrany wspaniale na
skrzypcach dla Beaty i
Paw³a oraz zaœpiewany
piêknym basem utwór „Ave
Maria” dedykowany Ma³go-
rzacie i Tomaszowi.

Jest jeszcze jedna rzecz,
która ³¹czy bohaterów tych
wa¿nych wydarzeñ... W
pewnym sensie „wyswata-
³o” ich dynowskie liceum,
dlatego pisz¹cy te s³owa
dedykuje obu przesympa-
tycznym parom taki oto
wierszyk:

mi, dalej wozy z goœæmi weselnymi a po bokach dru¿bo-
wie na koniach.

� Bramy weselne – przeszkoda na drodze ustalona w
celu wymuszenia okupu w postaci wódki, piwa lub pie-
niêdzy. Z czasem „bramy weselne” przekszta³ci³y siê w
przedstawienia o ró¿norakim komicznym charakterze.

� Przyjêcie weselne i zabawa z tañcami – ...!!
� Oczepiny – kulminacyjny obrzêd weselny symbolizuj¹cy

zmianê statusu panny m³odej – przejœcie z grupy dziewcz¹t
do kategorii kobiet zamê¿nych. Uroczystoœci tej towarzyszy-
³o powszechne œpiewanie pieœni miêdzy innymi o chmielu...

� Przenosiny – uroczystoœæ przeprowadzania panny m³o-
dej do domu pana m³odego.

� Dzielenie ko³acza – du¿y okr¹g³y chleb ozdobiony ze-
wn¹trz wykonanymi z ciasta kwiatami i innymi elemen-
tami roœlinnymi i zwierzêcymi, inaczej zwany korowa-
jem lub korowalem.

Witaj¿e nam, witaj piêkny korowalu,
bo wodeñka w tobie z samego Dunaju,
piêknyœ korowalu z pszenicznego ciasta,
a m¹ka jest w tobie a¿ z Pary¿a miasta...

� Wystawienie wiechy – wiecha, czyli rózga weselna wy-
stawiana by³a na dach co stanowi³o zamkniêcie obrzê-
du.

� Poprawiny – ... i by³y weso³o, ¿e hej!!! A wspomnienia
na ca³e ¿ycie.

Oprac. AJM

(ci¹g dalszy ze str. 17)

Nawi¹zuj¹c do tematu tradycji weselnych, po-
ruszonego w cyklu „Jak drzewiej bywa³o”,
uprzejmie donoszê, ¿e 18 sierpnia 2007 roku
w Koœciele Parafialnym w Dynowie w zwi¹-
zek ma³¿eñski wst¹pili:
Beata Sarnicka i Pawe³ Paw³owski

(o godzinie 13:00) oraz
Ma³gorzata Ryba i Tomasz Dziura

(o godzinie 14:00).

Niecodzienne spotkanie przed dynowskim koœcio³em; jedni ju¿ „po”, drudzy
jeszcze „przed”... Ciekawe, czego sobie ¿yczyli?

 Beata i Pawe³ Ma³gorzata i Tomasz

Wpad³a Amora strza³a
Do liceum znanego
Przeœliczn¹ dziewczynê trafiaj¹c
I ch³opca przystojnego!

Tañcz¹ wskazówki zegara
Ko³em fortuna siê toczy
Zakocha³ siê w piêknej dziewczynie
Na zabój ch³opak uroczy!

Szybko jak strza³a Amora
Pomknê³o serce ku sercu
Dziœ bohaterzy zdarzenia
Staj¹ na œlubnym kobiercu!

Niech na Ich wspólnym niebie
Szczêœliwa gwiazda jaœnieje,
A podczas d³ugiego „rejsu”
Tylko pomyœlny wiatr wieje!

Niechaj w ich domu rozbrzmiewa
Œmiech œlicznych, szczêœliwych dzieci,
A z kranu niech zamiast wody
Strumieñ pieniêdzy wci¹¿ leci!!!

Maciej Jurasiñski
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Informujemy, ¿e w wyniku przeprowadzonej
we wrzeœniu kwesty zebrano 4083,5 z³ (suma
ta mo¿e byæ wy¿sza, gdy¿ niewykluczone, ¿e
na konto Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
wp³ynê³y jeszcze jakieœ pieni¹dze).

Kapliczka w roku 1910

Ju¿ teraz mo¿na powiedzieæ, ¿e ofiar-
noœæ Dynowian przesz³a wszelkie ocze-
kiwania! Jedni daj¹ przys³owiowy „wdo-
wi grosz”, inni ca³kiem znacz¹ce sumy;
firmy nieodp³atnie przekazuj¹ materia³y
budowlane albo te¿ kieruj¹ swoich pra-
cowników do prac przy kapliczce; w pra-
cach tych w miarê mo¿liwoœci pomagaj¹
te¿ mieszkañcy Dynowa.

(ci¹g dalszy na str. 20)

Prace remontowe trwaj¹

Fatalny stan kapliczki przed rozpoczêciem
remontu
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Komitet Odbudowy Kapliczki oraz Towarzystwo Przyja-
ció³ Dynowa dziêkuj¹ wszystkim, którzy pomogli i prosz¹ o
dalsze wsparcie!

Lista ofiarodawców jest naprawdê imponuj¹ca!

53. Kustra Tadeusz
54. Lemierz Krzysztof
55. Lubiñska Agata
56. £ach Wioletta i Krzysztof
57. Marsza³ek Józefa i Halina
58. Matu³a Irena
59. Matusiak Maria
60. Mol Anna i Jaros³aw
61. Mroziak Jadwiga
62. Mroziak Wiktoria
63. Naw³oka Henryk
64. Nowak Roman
65. Pêpek Teresa
66. Pindyk Dorota
67. Poñczocha Zdzis³aw
68. Potoczna Józefa
69. pracownicy Nadleœnictwa
70. Prokop Józefa
71. Puliñski Bronis³aw
72. Pyœ Danuta
73. Pyœ Maria
74. Rebizak Halina
75. Ró¿ycka Stanis³awa
76. Rybka Marek
77. Sikorowicz Jadwiga
78. Skrabalak Krystyna
79. Socha Kazimierz
80. Stankiewicz Andrzej
81. Stankiewicz Anna
82. Stankiewicz Stanis³aw
83. Szafran Kazimierz
84. Szafran Zdzis³aw
85. Szaruga Liliana
86. Œmigiel Jan
87. Tabisz Jerzy
88. Tarnawski Eugeniusz
89. Tarnawski Marian
90. Tepliccy Swiet³ana i Andrzej
91. Tworzyd³o Leszek
92. Wandas Józef
93. Wasieñczak Danuta
94. Wêgrzyn Mieczys³aw
95. Zubilewicz Anna
96. Zubilewicz Jadwiga
97. Zubilewicz Zofia
98. Zych Danuta

Materia³y lub prace
1. Bielec Stanis³aw
2. Bilski Rafa³
3. B³otnicki Micha³
4. Borucki Marian
5. Bury Andrzej
6. Drelinkiewicz Andrzej
7. Drelinkiewicz Dawid
8. Drelinkiewicz Mateusz
9. Frañczak Krystyna
10. Grz¹dziel Jan
11. Kêdzierski Bogus³aw
12. Kêdzierski Jerzy
13. Koœmider Wies³aw
14. Kozak Arkadiusz
15. £ysek Ignacy
16. Majda Tadeusz
17. Matusiak Maria
18. Miklasz Jolanta i Janusz
19. Miœniakiewicz Helena
20. Ostafiñski W³adys³aw
21. Peszek Bogdan
22. Pêpek Ryszard
23. Priñ W³adys³aw
24. Prokop Wojciech
25. Pyœ Jacek
26. Salomon Czes³aw
27. Stankiewicz Andrzej
28. Wilk Jan
29. Wilk Pawe³
30. „EXDOM” Szczepañski Grze-

gorz
31. „BUDMET” Uryæ Andrzej,

Siekaniec Adam
32. „MAR-KAZ” Bachórz
33. „OSTEL” Ostafiñski Micha³
34. „LIKOS” Mikoœ Krzysztof

35. ZUH Miœniakiewcz Konrad
36. ZGK Dynów
37. PUH „TRANS-KOP”

Szaruga Ryszard
38. ¯wirownia Socha Zdzis³aw

Siedliska
39. FPUH „PROF-BUD” Radoñ

W³adys³aw, Radoñ Dariusz
40. FHU „GEZO” Siry Krzysztof
41. PPH „TRAK” Dynów
42. „AUTO-SZKO£A”

Toczek Adam
43. „BOJAN” s.c. Kopacki Bole-

s³aw, Jarosz Janusz
44. PUH Wojciech Szaruga
45. „AGROPOL” s.c.

Gudyka W. i K.
46. PIEKARNIA Krupa Ma³go-

rzata i Stanis³aw
47. FPHU „GRANIT” Drelinkie-

wicz Wac³aw, Ko³t Mariusz
48. FHPU „TOCZEK”

Toczek Waldemar
49. Bank Spó³dzielczy Dynów
50. Zak³ad Stolarski „RUDEK”

Siry Marek
51. „WOODSTYLE Balawejder”

s.j. Balawejder Antoni

Kwesta
1. Adamczyk Danuta
2. Apostolat Maryjny
3. Bajda Zyta
4. Banaœ Halina
5. Bielec Stanis³aw
6. Bielec Tadeusz
7. Bilski Rafa³

8. B³otnicki Dariusz
9. B³otnicki Marcin
10. Borucka Adela
11. Borucka Anna
12. Buczkowski Kazimierz
13. Bu³dys El¿bieta
14. Chudzikiewicz Dorota
15. Chudzikiewicz Maria
16. Chudzikiewicz Maria
17. Derda Leokadia
18. Drelinkiewicz Maria
19. Drelinkiewicz Stanis³aw
20. Drelinkiewicz Teresa
21. Dytko Ma³gorzata
22. Filip Irena
23. Frañczak Zygmunt
24. G¹secka Irena
25. G¹secki Andrzej
26. G³adysz Anna i Lucjan
27. G³adysz Ryszard
28. G³uchowska Jolanta
29. Goszty³a Barbara
30. Herman Marta
31. Iwañski Antoni
32. Jamrozik Agata
33. Jurasiñski Maciej
34. Ka³amuccy Elwira i Marek
35. Karaœ Janina
36. Karaœ Zygmunt
37. Kêdzierska Edwarda
38. Kêdzierska El¿bieta
39. Kêdzierska El¿bieta
40. Kêdzierska Józefa
41. Kêdzierska Kazimiera
42. Kêdzierska Maria
43. Kêdzierska Maria (¿ona An-

toniego)
44. Kêdzierska Stefania
45. Kêdzierski Andrzej
46. Kocaj Magdalena
47. Kowalski Edward
48. Kozak Wies³awa
49. Koz³owska Joanna
50. Kozubal Tadeusz
51. Krasnopolski Julian
52. Kurowska Ma³gorzata

(ci¹g dalszy ze str. 19)

18 wrzeœnia nadesz³a oczekiwana lekcja WOS-u, która na pewno pozostanie w na-
szej pamiêci..
„Subkultury” – taki temat zapisaliœmy tego dnia w zeszytach, na pierwszy rzut oka
nazwa ta brzmi doœæ tajemniczo i niecodziennie. A wiêc o kryje siê pod ni¹ i na czym
polega jej niezwyk³oœæ?

SUBKUTURA to nieformalna grupa osób dzia³aj¹ca wed³ug odrêbnych
wzorów i zasad postêpowania. Osoby uto¿samiaj¹ce siê z poszcze-
gólnymi subkulturami to zazwyczaj ludzie bardzo m³odzi, ucznio-
wie szkó³ œrednich i studenci. Warszawa, Wroc³aw, Gdañsk i Kra-
ków to miasta, w których najczêœciej mo¿na ich spotkaæ. S¹ oni
czasami wytykani palcami, oœmieszani oraz prowokowani do bójek.
Na szczêœcie do takich rêkoczynów nie dosz³o na naszej lekcji.

Ewelina Socha i Sabina Sarnicka

Kiedy tylko zadzwoni³ dzwonek, profesor Jurasiñski z dziennikiem
pod rêk¹ wszed³ do klasy. Nie móg³ uwierzyæ w³asnym oczom, gdy zoba-
czy³ klasê III d, która wygl¹da³a nieco inaczej ni¿ zazwyczaj. Kolorów,
koralików i symboli nie by³o koñca…

PUNK – (ang. coœ zgni³ego, bezwartoœciowego,
œmieæ, itp.)
Subkultura ta powsta³a w USA w latach sie-
demdziesi¹tych. Has³a, które g³osz¹ jej cz³on-
kowie, to: „zrób to sam”, „nie ma przysz³oœci”.
Punki tworz¹ miêdzy innymi muzykê, nawi¹-
zuj¹c¹ do tradycyjnego rocka – punk-rock, a tak¿e
wydaj¹ w³asn¹ prasê i ksi¹¿ki. Podstawowe ele-
menty ich stylu to: stara, skórzana kurtka na-
bijana æwiekami, æwiekowy pas, pieszczotka na
przegubach d³oni, podarte spodnie, ciê¿kie woj-
skowe buty - glany oraz wygolona po bokach
g³owa, poœrodku w³osy u³o¿one w czub a’la Iro-
kez, do tego kolczyki lub agrafki w uszach.
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METALOWCY – to subkultura powsta³a w koñcu
lat szescdziesi¹tych si¹gaj¹ca korzeniami do
muzyki hard-rock.£¹cz¹ ich przede wszystkim
upodobania muzyczne. Nie posiadaj¹ wspól-
nej ideologii, g³ównie ze wzglêdu na ró¿norod-
noœæ tematyki s³uchanych utworów. Skórzane
lub d¿insowe ubrania, p³aszcz lub ramone-
ska, czarna bluza, czarna koszulka, skórzane
spodnie, czarne d¿insy lub bojówki, glany b¹dŸ
trampki, ozdoby z nabitymi æwiekami - to pod-
stawowy strój metalowca. Najpopularniejsz¹
fryzur¹ s¹ d³ugie w³osy. Udzia³ w wyj¹tko-
wych koncertach i oryginalne p³yty to powód
do dumy!

Katarzyna Cukrzyñska, Maria Papiernik, El¿bieta Szaruga, Marlena Marchelek, Justyna Bieñko, Ewa Wojtas

Angelika Ostafiñska, Agnieszka Gancarz, Ma³gorzata D¿u³a, Mag-
dalena Radoñ, Magdalena Aleksander

Ewelina Toczek, Karolina Socha, Justyna Toczek, Joanna Pudysz, Joanna Socha

W przedstawicieli kolejno punków, hipisów
itd. wcieli³a siê nie tylko nasza klasa, ale rów-
nie¿ pozosta³e klasy trzecie. Bez w¹tpienia dla
wszystkich by³a to wspania³a zabawa. Jedni
traktowali to jako oderwanie od rzeczywistoœci,
inni zaœ pokazywali swoje prawdziwe „ja”.

Dziœ pozosta³y ju¿ po tym tylko wspomnienia...
Marlena Marchelek, Justyna Bieñko

Kl. III d LO

RASTAFARIANIE – ruch ten powsta³ w latach trzydziestych XX wieku wœród
Murzynów, jako protest przeciwko rasizmowi. Nazwê zawdziêcza w³adcy
Etiopii, ksiêciu Ras Tarari. Ulubione kolory: zielony, czerwony, ¿ó³ty; kla-
syczna fryzura – to dredy. Propaguj¹ prosty styl ¿ycia i s³uchaj¹ reggae.

HIPISI, dzieci kwiaty (ang.: hippie,-s;
to be hip – ¿yæ na bie¿¹co, dniem dzi-
siejszym) – to bunt i zarazem rewo-
lucja m³odych przeciwko œwiatu do-
ros³ych (nie wierzcie nikomu po trzy-
dziestce) oraz instytucjom. Ich g³ów-
ne idee to: jednoœæ, wolnoœæ, pokój.
Make love, not war (czyñ mi³oœæ, nie
wojnê), Non-violence (bez przemocy)
i Peace and love (pokój i mi³oœæ) –
has³a te by³y aktualne zw³aszcza w
obliczu wojny w Wietnamie (1965-
73). Kolorowe, kwieciste, luŸne bluz-
ki z szerokimi rêkawami, poncza, wy-
tarte jeansy z szerokimi nogawkami
lub spódnice, oraz ozdoby z drewna,
rzemyki, koraliki, pacyfki, apaszki i
opaski na w³osach – to podstawowy
ubiór hipisa. Narkotyki to jedna ze
zgubnych cech tej grupy spo³ecznej.

Maciej Kwasi¿ur, Gabriel Socha, Piotr Wo¿niak, Jacek Golonka

HIP-HOP – to subkultura, której cztery g³ówne aspekty, b¹dŸ „elemen-
ty” to rymowane melodeklamacje, muzyka rap, breakdance i graffiti.
Teksty ich piosenek s¹ pe³ne wulgaryzmów i sprzeciwu wobec otacza-
j¹cej ich rzeczywistoœci. Podstawowy strój to: szerokie spodnie, luŸne
bluzy, kaszkiety, ³añcuchy.
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Zaczê³o siê od jednodniowego spóŸ-
nienia. Ale siê zaczê³o. Przejazd to po-
mieszanie radoœci z niepewnoœci¹. Ta
druga towarzyszy³a nam jeszcze d³ugo.
Pierwszy nocleg w Chamonix, na dole,
u podnó¿a Alp. Otoczeni dooko³a szczy-
tami podejmowaliœmy trudne decyzje.
W zwi¹zku z prognozami nieciekawy-
mi dla nas przyœpieszyliœmy wyjœcie w
kierunku Mont Blanc. Tam, dok¹d mo¿-
na by³o pomogliœmy sobie w przemiesz-
czeniu kolejk¹ linow¹ i tramwajem. By
ruszyæ dalej licz¹c na swoje nogi i si³y.
Ob³adowani jak nikt inny na szlaku za-
czêliœmy pokonywaæ wy-
sokoœci.

Znudzone kozice pozo-
wa³y nam podczas odpo-
czynków, do pami¹tko-
wych fotografii, my zaœ
podekscytowani zerkali-
œmy na ods³aniaj¹ce siê,
co jakiœ czas szczyty. Ka-
mieniste otoczenie wraz
z naszym wêdrowaniem
przechodzi³o w formacje
bielsze, zbli¿aliœmy siê
do pierwszego lodowca.
Tam przy schronisku Tete Rousse, na
skraju lodu, os³oniêci kamiennymi mur-
kami roz³o¿yliœmy nasze namioty,
wzmocnione przy pomocy kamieni.
Oczekuj¹c na wodê topion¹ ze œniegu
zerkaliœmy na trasê, która prowadzi³a
strom¹ œcian¹ ku kolejnemu schroni-
sku i dalej w kierunku najwy¿szego
szczytu Europy.

W nocy, t¹ tras¹ ruszyli wszyscy
nasi s¹siedzi. My nie mogliœmy tak wy-
ruszyæ, gdy¿ nie mieliœmy aklimatyza-
cji. Dopiero ranek wypêdzi³ nas z na-
miotów, które zostawiliœmy wraz z czê-
œci¹ mniej potrzebnych baga¿y. Œnia-
danie, jedzone bez apetytu, uprz¹¿
wci¹gana powoli na jeszcze senne cia-
³o, raki mozolnie umocowywane na bu-
tach, kask na g³owê, czekan do rêki i w
drogê. I oczywiœcie ciê¿ki plecak na ple-
cy. Rozbudzaliœmy siê podczas podej-
œcia lodowcem, by w pe³ni obudziæ siê
przy ¿lebie ze spadaj¹cymi g³azami.
Ka¿dy spadaj¹cy kamieñ to zagro¿enie.
Spadaj¹ w dzieñ, kiedy same chc¹. Tu¿
po tym, jak ostatni z naszych przeszed³

ten odcinek, ujrzeliœmy lawinê kamie-
ni.

Nas szeœciu i Danusia ruszyliœmy
strom¹ œcian¹ powoli do góry. By³y trud-
ne momenty, na szczêœcie nie by³o œli-
sko. By³a piêkna pogoda. Wychodz¹c by-
liœmy pe³ni nadziei, ¿e pogoda siê jed-

nak nie za³amie. Umê-
czeni, po kilku godzinach
wspinaczki dotarliœmy
do ostatniego schroniska
na trasie, du Gouter. Tam
odpoczêliœmy, zarezerwo-
waliœmy miejsca na pod-
³odze i wyruszyliœmy na
lodowiec, w kierunku
Dome du Gouter, chcieli-
œmy poæwiczyæ na lodow-
cu wychodzenie ze szcze-
lin, a tak¿e by troszecz-
kê siê zaaklimatyzowaæ.

Dotarliœmy na wysokoœæ 4000, by zejœæ
z powrotem. Pogoda by³a wymarzona
na zdobywanie szczytów.

Nocleg na pod³odze, pobudka o 2 w
nocy. I tu niespodzianka. W nocy pada³
œnieg. Wed³ug prognozy noc mia³a byæ
bezchmurna, rano mia³o zacz¹æ siê
chmurzyæ, za³amanie pogody mia³o na-
st¹piæ ok. 16.

Ok. 3, my oraz kilkanaœcie osób ze
schroniska wyruszy³o na Dach Europy.
Z nadziej¹ na poprawê pogody. Oœwie-
tlaj¹c czo³ówkami drogê w¹sk¹ œcie¿k¹
przez lodowiec wêdrowaliœmy, by osi¹-
gn¹æ cel swych marzeñ. Wiatr wzmaga³
siê coraz bardziej, lecz my powoli poko-
nywaliœmy wysokoœci, walcz¹c ze swo-
imi s³aboœciami i objawami choroby wy-
sokoœciowej. Na szczêœcie nie dopad³a
na ostro nikogo z nas. Po krótkim odpo-
czynku w schronie Vallot ruszyliœmy na
ostatni odcinek wspinaczki. Coraz stro-
miej, coraz wietrzniej, coraz mniejsza
widocznoœæ oraz ostre p³atki œniegu i my
po³¹czeni linami, walcz¹c z si³ami na-
tury oraz s³aboœciami, by stan¹æ na naj-
wy¿szym szczycie Europy.

Plan zrodzi³ siê w naszych g³owach. Scena-
riusz napisaliœmy sami zaœ re¿yserem sta³a siê
pogoda. Rolami podzieliliœmy siê wed³ug umie-
jêtnoœci i zainteresowañ.
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Mont Blanc (4807 m n.p.m.) zdo-
byliœmy ok. 9:00.

Nasza radoœæ oraz inne emocje
by³y zamarzniête. Pogoda kaza³a
nam szybko po¿egnaæ siê ze szczy-
tem. Przy schodzeniu, nagle, pi-
sz¹cego te s³owa dopad³o total-
ne os³abienie, ale to minê³o po
kilku minutach, zaœ za³ama-
nie pogody wrêcz siê nasila-
³o. Pierwsze grzmoty us³y-
szeliœmy siedz¹c w schro-
nie. Gdy ucich³y, zaczêliœmy
schodziæ. Po kilkunastu mi-
nutach zaczê³y siê problemy.
Zero widocznoœci, zasypana
œcie¿ka, zmro¿ony, ostry
œnieg oraz porywisty wiatr
utrudnia³y nam powrót. Naj-
gorsze pojawi³o siê za mo-
ment, burza œnie¿na z pioru-
nami, a my naszpikowani
¿elastwem, szukaj¹cy
drogi oraz szczelin lo-
dowcowych czyhaj¹cych
na nierozwa¿nych alpi-
nistów. Kompas Jur-
ka pokazywa³ nam
kierunek, wiêc
zmarzniêci scho-
dziliœmy w dó³.
Iskierka nadziei
pojawi³a siê w
naszych sercach,
gdy we mgle ujrze-
liœmy dwie postacie
id¹ce na szczyt. Kieruj¹c siê ich œlada-
mi trafiliœmy na w³aœciw¹ œcie¿kê i wy-
szliœmy z chmur. Jednak noc musieli-
œmy spêdziæ w górnym schronisku, gdy¿
kolejne burze utrudnia³y nam zejœcie
strom¹ œcian¹. Noc w ciep³ych ³ó¿kach,
kosztuj¹cych tyle, co pod³oga trwa³a d³u-
go. Zaœ na œniadanie przywita³o nas ko-
lejne za³amanie pogody. Trudno by³o
podj¹æ decyzjê o zejœciu, ale gdy tylko

wypogodzi³o siê ruszyliœmy. Nie-
stety. Ju¿ po kilkunastu minutach
niepewna pogoda przerodzi³a siê
w burzê z piorunami. Liny, po któ-
rych siê wpinaliœmy równie¿

przyci¹ga³y b³yskawice. Ostat-
ni z id¹cych to nawet po-
czu³, na szczêœcie delikat-
nie. Œciana naszpikowa-
na by³a trudnoœciami.
Ka¿dy krok trzeba by³o
podejmowaæ bardzo
rozwa¿nie. Mimo i¿
pioruny oddali³y siê
trzeba by³o ratowaæ
siê przed zdmuchniê-
ciem, poœliŸniêciem
oraz upadkiem wraz z
niestabilnym kamie-

niem. Lêk podczas scho-
dzenia w dó³ przyæmiewa³

radoœæ ze zdobycia szczy-
tu. ¯leb ze spadaj¹cymi
kamieniami tym razem
zastyg³ i nie utrudni³ i
tak trudnego zejœcia. Na
dole czeka³ na nas tyl-
ko jeden namiot, dru-

 Autor na szczycie Mont Blanc

gi(a w³aœciwie
jego fragmenty)
znaleŸliœmy po
drugiej stronie
lodowca, zaœ
trzeci gdzieœ so-
bie ulecia³.

Trudno. Wa¿-
niejsze by³o to,
¿e ¿yjemy.

Mont Blanc widziany z do³u

Noc spêdziliœmy w przyjemnym
schronisku, na analizowaniu swoich
prze¿yæ, na rozmowach.

Radoœæ ze zdobycia Dachu Europy
by³a wielka.

Grupa odpoczywaj¹ca w schronisku

Kolejne dni to radosne wêdrowanie
po piêknych Alpach oraz ogl¹danie Ko-
pu³y Œnie¿nej w ró¿norodnych ods³onach.
Dopiero z do³u mogliœmy ogl¹daæ szczyt,
który zdobyliœmy.

Udzia³ wziêli:
Tadeusz Janas z Le¿ajska – szef wy-

prawy;
Danusia Œlemp-Pasierb z Dynowa;
£ukasz Pasierb z Rzeszowa;
Jurek Wnuk z Lublina;
Adam Wnuk z Lublina;
Jan Wolak-Dyszyñski z Jaros³awia;
Piotr Pyrcz z Dynowa.

Dziêki Wam za wspólny trud zdo-
bywania.

DŸwiêk i œwiat³o zapewni³a natu-
ra.

Tekst i zdjêcia:
Piotr Pyrcz
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Tryptyk niebylecki I

BIA£E EPITAFIUM

Bezzapachowy jaœmin otula
czerwcow¹ noc i mój dom
Groszek wiruje kolorami

i toczy z³ota ko³a po³udnia
Wiœnie jab³ka papierówki

renklody lipy

W rozwartych wrotach pejza¿u
podkarpackiego Niebylca szukam

œladów Juliana Przybosia i
wielu jeszcze innych œcie¿ek
wpisanych w otwarty ci¹gle

widnokr¹g

Stary poeta z Mielca odnalaz³
dziewannê Granata i mazurki

Chopina

Wielkie ogrody zieleni wci¹¿
barwi¹

cienie bliskie i cienie dalekie
Bia³a odchodzi z moj¹ ludzk¹

rozpacz¹
Mruczeniem ¿egna swoje œlady

leszczynowego szlaku

Pod oknem bia³y irys p³onie
marzeniem grzechu

Czerwona piwonia dra¿ni dawny
wstyd

Fioletowy irys jak koœcielny witra¿
odbija wczesny œwit i czarny œwiat

Niebylec – Rzeszów, 7.07.2007 r.

Mieczys³aw Arkadiusz £yp

urodzi³ siê w 1947 r. w Radomsku.
Jest absolwentem WSP w Rzeszo-
wie i Studium Podyplomowego Psy-
chologii Wojskowej w Warszawie.
W 1990 r. przy Wojskowej Pracow-
ni Psychologicznej w Rzeszowie
utworzy³ Wojskow¹ Galeriê Malar-
stwa, która upowszechnia³a wœród
poborowych, ¿o³nierzy, kadry i pra-
cowników cywilnych wojska kultu-
rê i sztukê Podkarpacia.

Od 1993 r. wydaje rocznik „Krajo-
brazy”. Opublikowa³ monografiê
Literacka m³odoœæ Rzeszowa 1945-
1990. Rzeszów 1990. Zredagowa³
Almanach Jarmarku Poezji o Laur
„Prometeja”. Pejza¿ polski. Rze-
szów 1991. Wyda³ tomik poezji „Na
œcie¿kach pamiêci”. Rzeszów 2005.
Jest tez redaktorem i edytorem
wierszy M. Mularskiego (Rzeszów
1990), J. Szelca (Rzeszów 1995),
L. Pietruszkowej (Rzeszów 1995),
A. Desowskiego (Rzeszów 1997).
W roku 2000 rozpocz¹³ serie wy-
dawnicz¹ „Poeci Podkarpacia”. Do-
tychczas ukaza³y siê cztery tomiki
literackie. Wyda³ te¿ dwa zeszyty
pisma „Artyœci Podkarpacia”: Ze-
szyt Nr 1 Joanna Janowska, Sta-
nis³aw Wiœniewski (Rzeszów
2000), Zeszyt Nr 2 Andrzej Korzec,
Teresa Paryna (Rzeszów 2004).
Jest cz³onkiem za³o¿ycielem Towa-
rzystwa Przyjació³ Rzeszowa
(1987), prezesem Stowarzyszenia
Artystycznego „W Dolinie Wis³oka”
i cz³onkiem Stowarzyszenia Twór-
ców Fotoklubu w Warszawie (1997).
Laureat Oddzia³u ZLP w Rzeszo-
wie „ Z³ote Pióro” (1992), Nagrody
Wojewody Rzeszowskiego (1992,
1995) i Nagrody Miasta Rzeszowa
(1995).

Jego wiersze by³y t³umaczone na
jêzyk angielski, niemiecki, rumuñ-
ski, rosyjski, ukraiñski, bia³oruski,
kazachski, bu³garski, turecki, turk-
meñski.

Opracowa³a
Ewa Pielak

WSPOMNIENIE WIGILIJNE

Matka zbiera lato do bañki
lato wczesne

nie do koñca czerwone
kwaœne ale radosne radoœci¹

istnienia

buchaj¹ca zieleñ wiœniowych liœci
konturuje jej kruchy piêkny portret

bia³a chustka jak malarski ob³ok
zaklina lipcow¹ pogodê

a dzisiaj przywo³uje
bielszy od bieli zimowej op³atek

Rzeszów, 12.12.2005 r.

Tryptyk niebylecki II

PRZESTWÓR

Danucie Heller

Za Niebylcem œcierniska jak z³ote
ikony

z³oc¹ niebo obietnic¹ raju
Zielone kopu³y parafialnego

koœcio³a
g³osz¹ chwa³ê wiecznoœci

Trzepotliwe kuropatwy p³osz¹ fale
zielnego powietrza

Belach s³omy graj¹ œwierszcze
i Wiktora Bochenka

Poni¿ej cisza zatopiona w
kartofliskach

czerwieniej¹cych jarzêbinach i
m³odych brzozach

Ca³y œwiat otwiera siê
widnokrêgiem

Niebylec – Rzeszów, 7.08.2007 r.

GASN¥CE NASTURCJE

Pamiêci Franciszka Fr¹czka
– „S³oñces³awa”

Nasturcja w balii chce utopiami
lato

¿arz¹ce piêkno lipca
rozlany p³omieñ naszych dawnych

wêdrówek

a tu
w dolinie Wis³oka

gwiazdy gwie¿d¿¹ zmierzch
i noc z czereœniami

Cmentarne dzwony
zamykaj¹ za Tob¹ dzieñ

i wiecznoœæ

Odchodzisz
A Twoje s³oñce œwieci
dopala póŸne wiœnie

i wci¹¿
¿egluje cieniami zieleni

Rzeszów, 21.07.2006 r.
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Program naszych rodzimych satyry-
ków zosta³ przyjêty bardzo ciep³o przez
zakliczyñsk¹ publicznoœæ i jurorów, co
zaowocowa³o przyznaniem SREBRNEJ
MICHY ŒMIECHU.

Na pewno przyczyni³a siê do tego
piosenka „Przyzwoitoœæ” z tekstem
Macieja Jurasiñskiego, piêknie zaœpie-
wana przez Gra¿ynê Malawsk¹.... Nie-
stety, ci¹gle jest „na czasie”

Kabaret „NASZ”, który przygotowuje siê do
swojego benefisu (planowanego na listopad),
wzi¹³ udzia³ w I Zakliczyñskim Festiwalu Ka-
baretów, który odby³ siê 8 wrzeœnia 2007 r.

Ca³kiem siê pogubi³a
I nie umie znaleŸæ
A zmarnia³a, ¿e bierze a¿ litoœæ...
W zdartych butach wci¹¿ chodzi
Miejsca zagrzaæ nie mo¿e
A nazywa siê PRZYZWOITOŒÆ.

Na pochwa³y nie liczy
Bardzo bliska jej prawda
Przyjació³k¹ nie s³awa- lecz skrytoœæ
Nie chc¹ jej w polityce
Potania³a na rynku
A nazywa siê PRZYZWOITOŒÆ.

Tam gdzie groszem nie œmierdzi
Jeszcze mo¿na j¹ spotkaæ
Rzadziej, gdzie wszelka obfitoœæ
Œmia³o w oczy Ci patrzy
Bo jest szczera i ludzka
A nazywa siê PRZYZWOITOŒÆ.

Gratulujemy Kabaretowi sukcesu
i z niecierpliwoœci¹ czekamy na obie-
cany BENEFIS!

Jej dorobek artystyczny jest intere-
suj¹cy. W roku 2000 otrzyma³a nagro-
dê za re¿yseriê spektakli autorskich
Wahad³o i Historia bez mora³u podczas
XX Festiwalu Artystycznego M³odzie-
¿y w Krakowie. Rok 2001 przyniós³ jej
nagrodê Z³otego Chocho³a za spektakl
autorski Przystanek Autobusowy. Juro-
rzy XXI edycji Festiwalu Artystyczne-

Magdalena Miklasz – wspó³-
za³o¿ycielka Nieformalnej
Grupy „De-Novo”, funkcjonu-
j¹cej obecnie jako stowarzy-
szenie, jest absolwentk¹ Aka-
demii Teatralnej im. A.Zelwe-
rowicza w Warszawie.

go M³odzie¿y przyznali jej w tym sa-
mym roku nagrodê za indywidualnoœæ
artystyczn¹. I to nie by³ koniec wszel-
kich sukcesów w owym roku. Po
pierwsz¹ nagrodê posz³a Magda na
Festiwal Ma³ych Form Scenicznych.

Pokaz spektaklu Pragnienie na fe-
stiwalach w Niemczech, W³oszech i Cze-
chach dostarczy³ wiele satysfakcji

i utwierdzi³ Magdê w przekonaniu, ¿e
re¿yseria jest jej wielk¹ pasj¹. Przez
cztery kolejna lata organizowa³a w na-
szym miasteczku du¿e widowiska te-
atralne, ³¹cz¹c profesjonalistów z ama-
torami .Dziêkujemy jej za ten olbrzy-
mi wk³ad pracy i mamy nadziejê, ¿e
dzie³o bêdzie kontynuowane.

We wrzeœniu tego roku Magda
zda³a egzamin na Pañstwow¹ Wy-
¿sz¹ Szko³ê Teatraln¹ w Krakowie i
bêdzie studiowa³a na Wydziale Re-
¿yserii Dramatu. Na wydzia³ przy-
jêto 6 studentów!!! Gratulujemy bar-
dzo, bardzo...!!!!

Ewa Hadam
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Kto dot¹d nie czyta³ tej powie-
œci, musia³ zadowoliæ siê reklam¹:
to nie bêdzie grzeczny spektakl.
Czego bowiem spodziewaæ siê po
wokaliœcie zespo³u punkrockowego?
Nagle przysz³o mu zmierzyæ siê
z faktem œmierci perkusisty swojej
kapeli. Przekonuj¹co kreuje ¿al
cz³owieka, który straci³ wieloletnie-
go kumpla. Aktor wk³ada wiele trudu
w odtworzenie swojej relacji z Grubym.
Gdy perkusista ¿y³, by³ nieustannie kry-

Przedszkole stawia sobie za cel
wspieranie osobowoœci dzieci od 3. do
6. roku ¿ycia oraz przygotowuje ich do
nauki w szkole. Tworzy, jego zdaniem,
optymalne warunki do rozwijania mo¿-
liwoœci ka¿dego wychowanka w toku sta-
³ego i œwiadomego obserwowania po-
trzeb i aktywnoœci dziecka. Niesie po-
moc rodzicom pracuj¹cym zawodowo.
Jedynym warunkiem uczêszczania do
przedszkola, koniecznym do spe³nienia,
jest przystosowanie i adaptacja w no-
wym œrodowisku.

My jako nauczyciele pracuj¹cy w
przedszkolu pragniemy wyjœæ i rodzi-
com i dzieciom naprzeciw w tej trudnej
dla nas wszystkich sytuacji.

Ma³e dzieci ¿yj¹ w swoim œwiecie.
Pierwsza nieznan¹ osob¹, z któr¹ dziec-
ko nawi¹zuje kontakt w przedszkolu
jest nauczycielka. Jest to nowa sytu-
acja dla dziecka.

Zdarza siê, ¿e dziecko 3-letnie, a
nawet starsze 4-5 i 6-letnie pierwszy
raz znajduj¹ce siê w nowym dla niego
œrodowisku, jest zdezorientowane. Nie

wie, z kim nawi¹zaæ kontakt emocjo-
nalny, jest zagubione, a ten stan obni-
¿a jego poczucie bezpieczeñstwa.

Pierwszy kontakt dziecka z du¿a
grup¹ dzieci w przedszkolu jest prze³o-
mowym momentem w jego ¿yciu. W
domu ka¿de dziecko otoczone jest trosk¹
i uwag¹, wszystkie jego potrzeby zaspa-
kaja rodzina. Kiedy dziecko znajdzie siê
w przedszkolu, obce jest mu wszystko.
Zamiast mamy jest nauczyciel i groma-
da dzieci. U dziecka pojawia siê lêk
przed porzuceniem, lêk przed nowym i
nieznanym. Oderwanie od najbli¿szych
budzi w nim strach, ¿e stanie siê coœ

okropnego. „Traci wiêc poczucie bezpie-
czeñstwa, bodaj najwa¿niejszej potrze-
by psychicznej. Przez d³ugi czas kojarzy
nauczycielkê z momentem utraty bez-
pieczeñstwa. Uczucie lêku skutecznie
blokuje chêæ poznawania nowych rzeczy:
dziecko jest tak skupione na swoich
emocjach, ¿e nie zwraca uwagi na oto-
czenie” (Edyta Gruszczyk-Kolczyñska,
Ewa Zieliñska „Wspomaganie rozwoju
umys³owego…”).

Przykre odczucia towarzysz¹ tak¿e
rodzicom rozstaj¹cym siê ze swoimi
dzieæmi. Z rozmów z rodzicami wyni-
ka, ¿e towarzyszy im niepokój, lêk,
strach czasem poczucie winy. Maj¹ oni
jednak œwiadomoœæ, ¿e pobyt ich dzieci
w przedszkolu pozytywnie wp³ywa na
ich rozwój. Wydaje siê, ¿e jest to dobry
moment do rozpoczêcia wspó³pracy pe-
dagogicznej z rodzicami.

Zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e ka¿de
dziecko ma indywidualna drogê rozwo-
jow¹ oraz ka¿de musi przejœæ przez okres
adaptacji w nowym œrodowisku, stara-
my siê poprzez nasze przedsiêwziêcia
z³agodziæ trudne prze¿ycia jakim jest
przekroczenie progu przedszkola.

Zachêcamy rodziców do wspó³pracy,
aby nasze poczynania stanowi³y inte-
graln¹ ca³oœæ.
1. W pocz¹tkowym okresie dobrze jest

odbieraæ dziecko wczeœniej, ponie-
wa¿ 3-latek ma inne poczucie cza-

W pamiêci tutejszej widowni przechowy-
wane jest œwie¿e jeszcze wspomnienie Pio-
tra Warszawskiego. W lipcu goœci³ na planie
„Skrzypka na dachu „, a ju¿ w sierpniu gru-
pa dynowskich fanów pod¹¿y³a do Cisnej.
Monodram„Tequila”, oparty na powieœci
Krzysztofa Vargi, pozwoli³ ujrzeæ szerok¹
gamê aktorskich mo¿liwoœci Piotra.

dawkowane we wszelkich jego po-
staciach. Po wykorzystaniu ¿ycia
we wszystkich mo¿liwych formach,
nastêpuje przesyt i rozk³ad. Pio-
trowi Warszawskiemu uda³o siê
pokazaæ zblazowanego muzyka.
Z ³ezk¹ w oku odœwie¿a swoj¹ m³o-
doœæ, jest przera¿ony oznakami jej
utraty. Swój bunt ju¿ dawno wy-
stawi³ na sprzeda¿, teraz rozgl¹-
da siê za zyskiem, wpada w szpo-
ny „komerchy’’. Znakomity jest
Piotr Warszawski , gdy na prze-
mian wchodzi w rolê muzyka i me-
ned¿era. Nie szczêdzi przy tym
wulgaryzmów. Dla fanów punkroc-
ka nie by³oby to jednak zbyt prze-
konywuj¹ce. Za ma³o ostrej muzy-
ki. Jednak to nie koncert, a mono-
log narratora. Z wypowiadanych
s³ów wy³ania siê obraz szalonego,
ale nie pozbawionego lêku œwia-
ta. Oszczêdne gospodarowanie ele-
mentami scenografii nie pomniej-
sza wartoœci spektaklu. W rolach
teatralnych tkwi mnóstwo mo¿li-

woœci pokazania kunsztu aktorskiego i
Piotr to udowodni³.

Ewa Hadam

tykowany . Gdy go zabrak³o, znik³ sens
¿ycia. Jakie by³o to ¿ycie? Bez œladu
ingerencji cenzury obyczajowej, prze-

(ci¹g dalszy na str. 28)
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su i okres przebywania poza do-
mem wydaje mu siê bardzo d³ugi.

2. Wprowadzajmy w domu sta³y rytm
dnia.

3. Nie zapominajmy o dziecku bêd¹c
na zakupach czy spotykaj¹c siê z
kole¿ank¹, przecie¿ ono cierpliwie
czeka.

4. Nie ok³amujmy dziecka, ¿e przyj-
dziemy po nie wczeœniej, poniewa¿
bêdzie nieszczêœliwe, gdy nas nie
bêdzie.

5. Nie sk³adajmy obietnic, których nie
mo¿emy wype³niæ.

6. Dotrzymujmy danego mu s³owa.
7. Nigdy nie straszmy dziecka przed-

szkolem.
8. Przyzwyczajajmy je do urozmaico-

nych potraw, koñczmy z rozdrab-
nianiem pokarmów. Trzylatek
mo¿e swobodnie gryŸæ pokarm.

9. Wdra¿ajmy dziecko do przestrze-
gania zasad i umów.

10. Przyzwyczajajmy do samoobs³ugi,
pozwólmy dziecku samemu za³a-
twiæ potrzeby fizjologiczne, mycie
r¹k, ubieranie, itp.

11. Odzwyczajajmy od smoczków, pam-
persów, nocnika.

12. Pozwólmy dziecku zabraæ cz¹stkê
domu do przedszkola np. przytu-
lankê, kocyk.

13. Powstrzymajmy siê od g³oœnego
rozwi¹zywania naszych problemów,
niedomówieñ czy ostrych wymiany
zdañ przy dziecku. Pamiêtajmy, ¿e
wszystkie niepowodzenia dziecko
przypisuje sobie i obarcza siê win¹.

14. Pozwólmy dziecku uczestniczyæ w
przygotowaniach do przedszkola
(wspólne zakupy: kapci, wyprawki,
itp.)

15. Dajmy dziecku mo¿liwoœæ do przy-
zwyczajania siê do tych rzeczy

Pierwszy krzy¿, jaki zosta³
postawiony na dynowskim
dziale, stan¹³ w 50-t¹ roczni-
ce zbrodni katyñskiej i mia³o
to miejsce w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych. W krzy¿u wyryty
by³ napis „W 50 ROCZNICÊ
ZBRODNI KATYÑSKIJ”.
Jego fundatorem by³ mieszka-
niec Dynowa pan Zygmunt
Chudzikiewicz. Poœwiêcenia
pomnika dokona³ nie¿yj¹cy
ju¿ dziœ dziekan dekanatu dy-
nowskiego ks. pra³at Józef
O¿óg w obecnoœci fundatora pomnika,
Jego przyjació³ i licznie zgromadzonych
mieszkañców miasta. Dziewiêæ lat póŸ-
niej dla uczczenia 59 – rocznicy stan¹³
nowy metalowy krzy¿ na którym
umieszczono du¿y napis: „OJCZYZNO
MA TYLE RAZY WE KRWI SK¥PA-
NA” oraz zawieszona zosta³a pami¹t-
kowa tablica poœwiêcona dwóm ofice-
rom Wojska Polskiego z Dynowa, któ-
rzy w Katyniu strza³em w ty³ g³owy
zostali w bestialski sposób zamordo-
wani. Byli to por. Józef Bielec i ppor.
Antoni Tucki. Tym razem poœwiêcenia
obelisku dokona³ ks. dziekan Stanis³aw
Janusz. Fundatorem nowego pomnika

by³ równie¿ pan Zygmunt Chudzikie-
wicz. Cztery lata temu obok krzy¿a sta-
nê³a pami¹tkowa kapliczka – rzeŸba
Matki Bo¿ej Katyñskiej, któr¹ na za-
mówienie pana Zygmunta wykona³
miejscowy rzeŸbiarz Bogus³aw Kêdzier-
ski. Dla wielu mieszkañców miasta jest
to miejsce bardzo wa¿ne. Przez szereg
lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej,
budowa tego pomnika mog³a byæ tylko
marzeniem wielu. Przez szereg lat pró-
bowano nam wszystkim wmówiæ, i¿
sprawcami tego okrutnego i bestialskie-
go mordu byli nasi okupanci zza za-
chodniej granicy. PóŸniej siê okaza³o,
¿e rêce sk¹pane w polskiej krwi maj¹

mocodawcy ze wschodu. Dziœ pan Zyg-
munt ma ponad dziewiêædziesi¹t lat.
Jak opowiada, od ma³ego wychowywa-
ny by³ w duchu patriotycznym, z umi-
³owaniem Ojczyzny. Jak relacjonuje,
jego tato przez kilka lat s³u¿y³ w arty-
lerii w twierdzy Przemyœl, z powodu
gruŸlicy zosta³ jednak zwolniony i po-
wróci³ do rodzinnego Dynowa. Panu
Zygmuntowi w pamiêci utkwi³a jedna
bardzo wa¿na chwila - kiedy jego tato
stan¹³ w drzwiach rodzinnego domu i
powiedzia³: „Bo¿e daj mi choæ jeden
dzieñ popatrzeæ na woln¹ Polskê”. Ma-
rzenie siê spe³ni³o, jednak nie trwa³o
d³ugo. Tato pana Zygmunta zmar³ ma-
j¹c ponad trzydzieœci lat. Syn natomiast
kochaj¹cy Ojczyznê jak w³asn¹ matkê
postanowi³ upamiêtniæ dynowskich
mêczenników. Tym bardziej gdy¿ - jak
opowiada - Antoni Tucki by³ jego ko-
leg¹ i rówieœnikiem z m³odzieñczych lat.
Razem biegali, bawili siê, chodzili do
szko³y i razem walczyli z okupantem.

Ten Krzy¿ jest dziœ w Dynowie sym-
bolem cierpieñ ofiar sowieckiego tota-
litaryzmu. Cierpieñ, które do dzisiaj nie
pozostaj¹ wyjaœnione, a decyzja rosyj-
skiej prokuratury jest dla wielu nieja-
sna, zaskakuj¹ca i nie do przyjêcia.
Wszak decyzjê o rozstrzelaniu Polaków
wyda³ nie kto inny jak sam Józef Sta-
lin.

W imieniu Przewodnicz¹cej Rady
Miasta Dynowa sk³adam wszystkim,
którzy przyczynili siê do odrestaurowa-
nia tak wa¿nego dla naszej historii
pomnika, serdeczne podziêkowania.
Dziêkujemy sponsorom, za œrodki fi-
nansowe i rzeczowe, a m³odym ch³opa-
kom za odnowienie Krzy¿a.

Grzegorz Szajnik

w domu, aby w przedszkolu to wszyst-
ko nie by³o takie nowe, a ju¿ znajo-
me i zaraz ³atwe do rozpoznania.

16. Organizujmy dziecku kontakty z
rówieœnikami i innymi dzieæmi.

17. Stosujmy w przedszkolu krótkie
po¿egnania (mo¿na wejœæ do sali,
wspólnie pobawiæ siê z malusz-
kiem, ale kiedy postanowimy wyjœæ
nale¿y po¿egnaæ siê krótko. Kiedy
przed³u¿amy po¿egnanie dzieci
cierpi¹ d³u¿ej ).

18. Nie okazujmy dziecku w³asnych
rozterek zostawiaj¹c je w przed-
szkolu, przekazujemy wtedy dziec-
ku lêki.

19. Przygotujmy dla 3-latka wygodny
strój do samodzielnego ubierania,
który mo¿na pobrudziæ pastelami
lub farbami.

Maria Dudziak
Przedszkole Miejskie

w Dynowie

(ci¹g dalszy ze str. 27)

Na dynowskim dziale zwanym
Wuœki góruj¹cym nad miastem
wznosi siê stalowy Krzy¿. Krzy¿ –
Pomnik Ofiar Katynia. Kilka dni
temu odnowili go m³odzi ch³opcy z
Klubu Sportowego Dynovia.

Prace podczas odnawiana Krzy¿a Katyñskiego. Fot. Grzegorz Szajnik
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Po wakacyjnej przerwie w miesi¹cu sierpniu

· kapela „Dynowianie” koncertowa³a na do¿ynkach gmin-
nych w Zagórzu i do¿ynkach powiatu przemyskiego w
¯urawicy

· kabaret „Nasz” wzi¹³ udzia³ w I Zakliczyñskim Festi-
walu Kabaretów i zdoby³ Srebrn¹ Michê Œmiechu

· Zespó³ instrumentalno-wokalny wraz z kabaretem „Nasz”
przygotowuj¹ program na 10-lecie Kabaretu

A gdyby tak za³o¿yæ „Dyno-
winkow¹ Ksiêgê Rekordów”
i zapisywaæ w niej to, co zdaniem
czytelników mo¿na okreœliæ
s³ówkiem „naj” i co zdarzy³o siê
w naszym miasteczku?

Czemu nie!
Niech wiêc grzyb, znaleziony

przez Pana Zygmunta Teresz-
czaka, bêdzie rekordem numer
1, który oficjalnie wpisujemy do
„Dynowinkowej Ksiêgi Rekor-
dów”.

Uczciwie na to zas³u¿y³, bo-
wiem wa¿y³ 1,31 kg, a kapelusz
mia³ o œrednicy 34 cm. Pan Zyg-

Naj… najwiêkszy, najlepszy,
naj³adniejszy,

no i oczywiœcie z Dynowa...
munt pytany o miejsce, w którym zna-
laz³ borowika szlachetnego, uœmiecha
siê pod w¹sem i mówi, ¿e tak sobie rós³
niezobowi¹zuj¹co pod jednym krzacz-
kiem.

Po sfotografowaniu borowik zosta³
komisyjnie rozkrojony i pod s³owem ho-
noru nie mia³ ¿adnych robaków. Ten ol-
brzym by³ zdrowy! Jednak¿e ze wzglê-
du na podesz³y wiek nie przeznaczono
go na sos, tylko na susz.

I co znalaz³ ktoœ wiêkszego? Nie
wystarczy siê pochwaliæ trzeba jeszcze
udowodniæ.

Ewa Czy¿owska

Zapraszamy Pañstwa serdecznie:
� 26 paŸdziernika na konkurs poetycki „ Masz pra-

wo marzyæ tu i teraz”
� 10 listopada na 10 lecie Kabaretu NASZ
� 11 listopada na Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci
� 24 i 25 listopada na Spotkania teatralne

 GM
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...Wrzesieñ:
Wrzosy, babie lato, wrzenie,
ptasie wrzaski w rzêsistym lesie.
Dajcie siê babie zabawiæ!
WejdŸ przez sieñ...

pisze w wierszu „Anno Domini” Ma-
ria Pawlikowska-Jasnorzewska...

...Zna³em ciê tylko raz,
Wtenczas gdy wrzesieñ gas³,
Ach, bo wrzeœnie tak wczeœnie
gasn¹!
Gasn¹ na to, by czas
Móg³ zape³niæ tê wiecznoœæ
ciasn¹...

ubolewa w „Przebudzeniu” Jan Brze-
chwa...

Dni coraz krótsze, s³oñca coraz
mniej, coraz ch³odniejsze noce i coraz
bardzie mgliste poranki... Koñczy siê
lato;( Wezm¹ Pañstwo do r¹k ten nu-
mer „Dynowinki” ju¿ jesieni¹... Oby by³a
ciep³a i piêkna...! Mo¿e taka, jak w wier-
szu „Z³ota jesieñ” Konstantego
Æwierka...

...Piêkna jest polska jesieñ w
liœciach z³otych,
W uœmiechach s³oñca bladych i
³agodnych.
Liœæ spada cicho jak z³ocisty
motyl:
Wieczór gwiaŸdzisty jest rzeŸ-
wi¹co ch³odny

Do lasu teraz iœæ bierze ochota:
Ile¿ tam teraz z liœci ¿ó³tych
z³ota...

Oczywiœcie popieramy jak najbar-
dziej wyprawy do lasu, jesienne space-
ry i aktywny wypoczynek! Ale nie za-
pominajmy o naszym intelekcie;-) Aby
mogli Pañstwo trochê go „pogimnasty-
kowaæ”, przygotowaliœmy kilka cieka-
wych zadañ...
– Pan Bogdan Witek poleca Psotkê

oraz Labirynt literowy, zaœ Pan
Leszek Grzywacz – Pantropê z
krzy¿ówk¹.

– ja oczywiœcie gor¹co zachêcam do za-
stanowienia siê nad Zagadkami lo-
gicznymi.

– po wakacyjnej przerwie na nasze
³amy wracaj¹ szachiœci z dynow-
skiego LO (co chyba nie tylko mnie
bardzo cieszy;-) i ich k¹cik „Szachy
– gra dla ludzi myœl¹cych”.

– Pan Fryderyk Radoñ komentuje
nasz¹ rzeczywistoœæ swoimi satyrycz-
nymi wierszykami.

Mam nadziejê, ¿e ka¿dy z Pañstwa
znajdzie coœ interesuj¹cego dla siebie!
Zachêcamy do rozwi¹zywania! Powo-
dzenia;-)

Renata Jurasiñska

Tysi¹c
Jak mo¿na zapisaæ liczbê 1 000 za pomoc¹ oœmiu JED-

NAKOWYCH cyfr? Oczywiœcie wolno u¿ywaæ równie¿ zna-
ków dzia³añ!

Szeœæ rzêdów
Czy jest mo¿liwe ustawienie 24 osób

w 6 rzêdach w taki sposób, aby ka¿dy
rz¹d sk³ada³ siê z 5 osób?

Jedynka z patyczków
Z patyczków u³o¿ono „rzymski” u³a-

mek (jak na rysunku). Nale¿y zmieniæ
po³o¿enie TYLKO JEDNEGO PATYCZ-
KA tak, by otrzymaæ 1.

Renata  Jurasiñska

Rozwi¹zania zadañ z numeru
lipcowego – jubileuszowego:

Przestawianka jubileuszowa:
Piêtnaœcie lat razem.

Rebus jubileuszowy: W Dynowie
warto i prasê poczytaæ – ma czar
ta lektura.
Cz³ony rebusu: Iwony (wspak),
Ewa, Piotr (wspak), ar (wspak),
sêp, oczy, at (wspak), æma, czarta
lek, tur, dwa (wspak).
Jolka jubileuszowa: (Piêtnaœcie
lat) z czytelnikami.
Jubileuszowa krzy¿ówka-szyfr:
(„Dynowinko”! Masz ju¿ 15 lat,
wiêc...) puszczaj oczko i flirtuj i ro-
mansuj!
Krzy¿ówka lubileuszowa: Krysz-
ta³owe gody „Dynowinki”.

Rozwi¹zania zadañ z numeru
sierpniowego:

Ma³¿onkowie: M¹¿ ma obecnie 72
lata, zaœ ¿ona – 36.
Dzielenie przez 11: Najmniejsza
z liczb o ¿¹danych w³asnoœciach, to:
102 347 586, zaœ najwiêksza, to:
987 652 413.
Stó³ o trzech nogach: Wyt³uma-
czenie jest bardzo proste: przez trzy
punkty (niewspó³liniowe, czyli nie
le¿¹ce na jednej prostej) w prze-
strzeni mo¿na poprowadziæ dok³ad-
nie jedn¹ p³aszczyznê, wiêc stó³ na
trzech nogach nigdy nie bêdzie siê
chwia³!
BliŸniaki mozaikowe: Kto czyta,
¿yje wielokrotnie.
Owocobranie: Jagody, je¿yny,
brzoskwinie.
Krzy¿ówka z has³em: Skwarne
lato.

Uk³ady
Na tê przestêpczoœæ ju¿ nie ma rady!
Gdziekolwiek spojrzysz – mafie, uk³ady...
Byæ mo¿e walka z tym nie jest ostra...
A mo¿e to ju¿ jest Cosa Nostra???

Bêdzie weso³o
Okazji do œmiechu nasz Sejm nam nie sk¹pi!
Kadencji dopiero po³owa...
Uchwalili zgodnie, ¿e trzeba ust¹piæ...
CI SAMI startuj¹ od nowa...!

Do szko³y marsz!
Mówili nam za Giertycha,
¯e polska oœwiata zdycha...
A ja Wam mówiê cichutko,
¯e w szkole teraz Leg(k)utko...!

Fryderyk Radoñ
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* proces produkcji m¹ki z ziaren zbó¿.
* roztropek.
* groŸny sk³adnik gazów kopalnianych.
* skok z trampoliny czêsto ³¹czony z pó³œrub¹.
* potocznie zwana jest gum¹.
* kolorowanie tkanin z u¿yciem wosku.
* ksiêstwo w Pirenejach.

* bojowe do wype³nienia, domowe do odrobienia.
* sztuka z okresu schy³kowego baroku.
* Stephen, hongkoñski aktor i re¿yser („Shaolin Soccer”).
* masa szesnastej czêœci funta angielskiego.
* awangardowa – prezentowana na wybiegu.
* imiê Seroczyñskiej, polskiej panczenistki.
* bezwzglêdny, nieokrzesany osi³ek.
* Szalom, pisarz ¿ydowski (trylogia „Przed potopem”).
* ¿aglowiec dwumasztowy.
* pogawêdka przez Internet.
* prawy dop³yw Rodanu maj¹cy Ÿród³a w górach Jura.
* œrodowisko ¿ycia roœlin i zwierz¹t na okreœlonym terenie.
* ma wziêcie nie tylko w t³usty czwartek.
* jeden z twórców ka¿dego numeru „Dynowinki”.
* dzielnica Czêstochowy z punktem wyjœciowym na Szlak

Orlich Gniazd w kierunku Krakowa.

Leszek Grzywacz

Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ do diagramu
wzd³u¿ linii pogrubionych, zaczynaj¹c od pól z kropk¹.
Objaœnienia podano w przypadkowej kolejnoœci. Po wpi-
saniu wszystkich s³ów i zaczernieniu ujawnionych li-
ter w diagramie powstanie krzy¿ówka.

Poziomo:
3) rozpijany pod go³ym

niebem,
6) brojenie,
7) osocze kiwi,
8) zrzucana podczas za-

lotów,
10) pracuje w barku,
12) zabawa w zbieranie

rozsy³anych patycz-
ków,

13) przynosi j¹ prymas,
15) uwielbia spowiadaæ,
18) okulary farciarza,
19) odp³atne korzystanie

z popieszczenia,
20) monodram,
21) potrawa z zielonego

miêsa,

W ka¿dym okreœleniu
chochlik zmieni³ jedn¹
literê, wiêc nale¿y naj-
pierw ustaliæ w³aœciwy
sens opisu odgadywa-

nego wyrazu. Litery z pól z kropk¹ utworz¹ osta-
teczne rozwi¹zanie.

Pionowo:
1) mieszkaj¹ na osi,
2) azyl przestêpny,
3) wschodni widz,
4) oblot ptaków na zimê,
5) dziad w firmie,
9) dok statku,
10) marne dzia³o,
11) efekt balansu,
12) b³oga w uchu,
14) gor¹ca maœæ,
16) znoszone przez wioskê,
17) cynik bez zwyciêzcy,
18) sk³adnik lepkich sto-

pów,

Bogdan Witek
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Litery wyrazów odgadniêtych na podstawie obraz-
ków nale¿y przenieœæ do prawej kolumny zgodnie z
kierunkiem wskazywanym przez strza³ki i odczytaæ roz-
wi¹zanie – tytu³ filmu, a jednoczeœnie z³ot¹ myœl.

Bogdan Witek

Autork¹ tych naprawdê ³ami¹cych jêzyki wierszyków
(proszê spróbowaæ przeczytaæ je g³oœno, œwietna zaba-
wa;-) jest Ma³gorzata Strza³kowska, ksi¹¿eczka ukaza-
³a siê w Wydawnictwie Media Rodzina w 2006 roku.
Polecamy j¹ gor¹co szczególnie uczniom – warto na
pocz¹tku roku szkolnego trochê poæwiczyæ dykcjê;-)

B¥K
Spad³ b¹k na str¹k, a str¹k na p¹k.
Pêk³ p¹k, pêk³ str¹k, a b¹k siê zl¹k³.

BYCZKI
W trzêsawisku trzeszcz¹ trzciny,
trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny,
a trzy byczki znad Trzebyczki
z trzaskiem trzepi¹ trzy trzewiczki.

BZYK
Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdury,
bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy
i nad Bzur¹ w bzach bajdurzy,
bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka,
bo zbzikowa³ i ma bzika!

CHRZ¥SZCZ
Trzynastego, w Szczebrzeszynie
chrz¹szcz siê zacz¹³ tarzaæ w trzcinie.
Wszczêli wrzask Szczebrzeszynianie:
 - Có¿ ma znaczyæ to tarzanie?!
Wezwaæ trzeba by lekarza,
 zamiast brzmieæ, ten chrz¹szcz siê tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego s³ynie,
¿e w nim zawsze chrz¹szcz BRZMI w trzcinie!
A chrz¹szcz odrzek³ niezmieszany:
- Przyszed³ wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrz¹szcze w trzcinie
brzmia³y, teraz bêd¹ siê tarza³y.

CIETRZEW
Trzódka pieg¿y dr¿y na wietrze,
chrzêszcz¹ w zbo¿u skrzyd³a chrz¹szczy,
wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze
drepcz¹c w kó³ko poœród g¹szczy.

CZY¯YK
Czesa³ czy¿yk czarny koczek,
czyszcz¹c w koczku ka¿dy loczek,
po czym przykry³ koczek toczkiem,
lecz czêœæ loczków wysz³a boczkiem.

DZIÊCIO£
Czarny dziêcio³ z chêci¹ pieñ ci¹³.

GORYL
Turla³ goryl po Urlach kolorowe korale,
rudy góral kartofle tar³ na tarce wytrwale,
gdy spotkali siê w Urlach
góral tar³, goryl turla³
chocia¿ sensu nie by³o w tym wcale.

HUCZEK
Hasa³ huczek z t³uczkiem wnuczka i niechc¹cy hukn¹³ ¿uczka. –
Ale heca... – wnuczek mrukn¹³ i z hurkotem w he³m siê stukn¹³.
Le¿y ¿uczek, le¿y wnuczek, a pomiêdzy nimi t³uczek.
St¹d dla huczka jest nauczka, by nie hasaæ z t³uczkiem wnuczka.
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A wygl¹da to tak:
1.e4 e6 2.d4 d5
Czarne zyskuj¹ œciœniêt¹ ale solidn¹
pozycjê. W tym momencie mamy do
wyboru cztery podstawowe warianty:
Z kontynuacja 3.e5-
3.e5 c5 4.c3 Hb6
(tym ostatnim ruchem czarne utrzy-
muj¹ nacisk na piona d4 i bior¹ na cel
piona b2 hamuj¹c rozwój bia³ego goñ-
ca i skoczka na skrzydle hetmañskim)
 5.Sf3 Sb8 6.a3…(z³e jest 6.b3 z powo-
du 6…c:d 7.c:d Gb4+ 8.Gd2 S:d4. Ce-
lem 6.a3 jest zagranie7.b4 wyzwalaj¹c
siê z zagro¿enia)
6…a5 7.Gd3…

(bia³e zastawiaj¹ pu³apkê. Jeœli czar-
ne skusz¹ siê na piona 7…c:d 8.c:d S:d4
9.S:d4 H:d4 to po 10.Gb5+ trac¹ het-
mana)
7.Gd7 8.0-0…(ofiara piona za inicjatywê)
8…c:d4 9.c:d4 S:d4 10.S:d4 H:d4
11.Sc3 Hb6 (niebezpieczne jest braæ
drugiego piona:11…H:e5 12.We1 Hd6
13.Sb5 z silnym atakiem)

12.He2(bia³e dysponuj¹ inicjatyw¹ re-
kompensuj¹ca ofiarowanego piona)

Tarrascha-
3.Sd2 c5(czarne utrzymuj¹ izolowane-
go pionka, uproœci³y pozycjê i korzyst-
nie rozwijaj¹ swoja pozycje. Granie
3…Sf6 lub 3…Sc6 prowadzi do skom-
plikowanej i s³abszej dla czarnych gry)
4.e:d5 e:d5 5.Sf3 Sf6

Wymienny-3.e:d5 e:d5 …

Nimzowitscha-3.Sc3 Gb4…

Partia ma trzy fazy: w
pierwszej ma siê nadziejê,
¿e stoi siê lepiej, w drugiej
wierzy siê, ¿e pozycja jest
lepsza, w trzeciej widzi siê,
¿e pozycja jest przegrana.

Ksawery Tartakower

Witam!
Po d³u¿szej przerwie, za któr¹ przepraszam, wracamy do naszych szachów.
Kontynuuj¹c rozpoczêt¹ seriê debiutów przedstawiam obronê francusk¹ w dwóch podstawo-
wych wariantach. Osobiœcie tym w³aœnie debiutem rozpoczyna³em wiêkszoœæ swoich ostatnich
turniejowych partii z pozytywnym skutkiem.

Diag. 17

Do zobaczenia za miesi¹c!
Niemiec Dariusz

Diag. 16

Diag. 15

A to porcja kombinacji na wrzesieñ
doœæ prostych ale wartych uwagi
zw³aszcza pocz¹tkuj¹cych szachistów.
Strategia tych rozwi¹zañ brzmi „po
trupach do celu”. Posuniêcia nale¿¹ do
bia³ych:

Rozwi¹zania
poprzednich diagramów:

Diagram12
1.W:d7 K:d7(1…G: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#

Diagram 13
1.Wh8+ K:h8 2.Hh4+ Kg8 3.Hh7+ Kf8
4.Hh8+ Ke7 5.Sg6+ Kf7 8.Hf8#

Diagram 14
1.G:c7+ W:c7 2.He3+ K:e8 3.Wb8+
Wc8 4.W:c8#



DYNOWINKANr 9/144 35



DYNOWINKA Nr 9/14436


