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Witam gor¹co, ju¿ po raz kolejny,

w paŸdzierniku.

Elf jesienny ju¿ o rok starszy, a my bo-

gatsi o nowe doœwiadczenia, znajomoœci,

prze¿ycia.

W tym miesi¹cu prze¿ywaliœmy konsekra-

cjê o³tarza w koœciele parafialnym w Dynowie,

wieczornicê poœwiêcon¹ pamiêci o Janie Pawle

II, Dzieñ Edukacji Narodowej.

Nie zapomnia³am o wspania³ych Pierwszakach.

Zapraszam równie¿ do zapoznania siê ze wspo-

mnieniami z podró¿y na Kresy i Ba³kany.

Sta³e rubryki, piêkne fotografie, rozrywka to

wszystko, mam nadziejê, zachêci Pañstwa do siêgniê-

cia po Dynowinkê.

Diana Wasylowska-Kilon

Fot. Anna Bazanowska

W dniu Œwiêta
Zmar³ych cz³onkowie
Towarzystwa Przy-
jació³ Dynowa prze-
prowadz¹ na dynow-
skich cmentarzach
kolejn¹ zbiórkê pu-
bliczn¹ na ratowanie
pomników na „starym
cmentarzu”.

Zbiórka zostanie przeprowadzona
w godz. od 9 do 18 przy bramach cmen-
tarnych.

Pragnê przypomnieæ, ¿e w trakcie
dotychczasowych piêciu zbiórek, zgro-
madzono kwotê ogó³em 10.872,95 z³.
Do chwili obecnej wydano kwotê
3.932,95 z³. Kwotê 1.932,95 z³ przeka-
zano na renowacjê kaplicy cmentarnej,
zaœ kwotê 2.000 z³ na renowacjê mogi-
³y nieznanego powstañca styczniowe-
go. Na koncie bankowym zdeponowa-

na jest kwota 6.940 z³.
W dniu 17.06.2008 r. na Walnym

Zebraniu Stowarzyszenia zosta³a pod-
jêta uchwa³a o podjêciu w pierwszej
kolejnoœci renowacji grobu – pomnika
Trzecieskich – ostatnich w³aœcicieli
Dynowa, po³o¿onego obok kaplicy cmen-
tarnej. Wniosek o pozwolenie konser-
watorskie obejmuj¹cy piêæ pomników
zosta³ z³o¿ony przez Gminê Miejsk¹ w
Dynowie i dotyczy on równie¿ pomni-
ków rodziny Manc, Frischmanów i Ha-
suche. Renowacja jest bardzo kosztow-

na a posiadane obecnie œrodki nie wy-
starcz¹ na jej przeprowadzenie. Prace
konserwatorskie bêdzie nadzorowa³
konserwator - Pan Roman Dawidziuk.
Liczymy na poparcie w realizacji za-
mierzeñ.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu

Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Informacje dotycz¹ce inwestycji
zwi¹zanych z wykonaniem oœwietle-
nia na terenie naszego miasta

1) W miesi¹cu paŸdzierniku zosta-
nie wykonane oœwietlenie drogi miej-
skiej przy ul. Dworskiej. Bêdzie to sieæ
napowietrzna licz¹ca 8 sztuk lamp.
Nowe lampy oœwietleniowe bêd¹ usy-
tuowane na ulicy Dworskiej (odcinek od
placu targowego do gara¿y przy blokach
na ulicy 1 Maja).

Miasto posiada stosowne pozwole-
nie na budowê w/w oœwietlenia wyda-
ne przez Starostê Rzeszowskiego
w dniu 01-08-2008r.. Spoœród z³o¿onych
ofert wy³oniliœmy wykonawcê, którym
jest Pan Henryk Hadam – Zak³ad In-
stalatorstwa Elektrycznego, poniewa¿
oferta przez niego z³o¿ona by³a najko-
rzystniejsza. W dniu 02 paŸdziernika
zosta³a podpisana z nim umowa na
wykonanie tego¿ zadania, ca³kowity
koszt inwestycji to kwota 38.819,16 z³
brutto.

2) Kolejn¹ inwestycj¹ jest wykona-
nie oœwietlenia przy ul. Ks. J. O¿oga.
Dwie lampy zlokalizowane bêd¹ przy
g³ównej drodze powiatowej – ul. Ks.
J. O¿oga, a jedna przy bocznej drodze
tej ulicy prowadz¹cej do dawnej rozlew-
ni wód „GS” oraz do prywatnych domów.
Inwestycja ta bêdzie wykonana w li-
stopadzie tego roku. Miasto posiada
stosowne pozwolenie na budowê wyda-
ne przez Starostê Rzeszowskiego
w dniu 13-10-2008. Obecnie jesteœmy
na etapie wy³onienia wykonawcy na w/

w zadanie.
3) Jeszcze w tym roku planujemy

wymianê 48 starych lamp ulicznych
zlokalizowanych na terenie naszego
miasta. Bêd¹ to oprawy wraz z ¿arów-
kami energooszczêdnymi, daj¹cymi wiê-
cej œwiat³a . Zadanie to bêdzie finan-
sowane z bud¿etu miasta w ramach
umowy o konserwacjê i obs³ugê urz¹-
dzeñ oœwietlenia ulic, placów, dróg
i miejsc publicznych zawartej z ZKE
DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzib¹
w Zamoœciu, Rejonowy Zak³ad Energe-
tyczny w Przemyœlu.

Wykonanie nowego oœwietlenia oraz
wymiana starych opraw wp³ynie na
poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców
, a zarazem obni¿y koszty eksploatacji
i poprawi wizerunek miasta.

Informacja dotycz¹ca zainstalowa-
nia masztu fotoradaru przy drodze
wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin –
Przeworsk – Grabownica Starzeñska,
ul. Pi³sudskiego w Dynowie.

W zwi¹zku z interwencjami miesz-
kañców ulicy Pi³sudskiego odnoœnie
nagminnego przekraczania dozwolonej
prêdkoœci przez kierowców przy przed-
miotowej ulicy, Burmistrz Miasta Dy-
nowa wyst¹pi³ pisemnie do kompetent-
nych organów administracyjnych o za-
instalowanie masztu fotoradaru przy
w/w ulicy.

W odpowiedzi udzielono informacji,
¿e koszt lokalizacji przedmiotowego
masztu wyniesie oko³o 22 tysiêcy z³o-

tych. Powy¿sza kwota obejmuje wy³¹cz-
nie koszt ustawienia masztu oraz wy-
konanie przy³¹cza energetycznego. Nie
obejmuje ona kosztu zakupu urz¹dze-
nia samoczynnie rejestruj¹cego prêd-
koœæ pojazdów. Koszt przedmiotowego
urz¹dzenia wynosi oko³o 150 tysiêcy
z³otych.

Ponadto Komenda Wojewódzka Po-
licji w Rzeszowie poinformowa³a Gmi-
nê o braku wolnych masztów do rozdy-
sponowania oraz, ¿e podstawowym kry-
terium ich lokalizacji by³o instalowa-
nie na drogach krajowych i na odcin-
kach dróg, na których dochodzi do naj-
wiêkszej liczby wypadków i kolizji dro-
gowych spowodowanych przekracza-
niem dopuszczalnej prêdkoœci jazdy.

Z uwagi na du¿e koszty instalacji
fotoradaru Gmina Miejska Dynów nie
widzi obecnie mo¿liwoœci samodzielnego
sfinansowania powy¿szego projektu,
zw³aszcza ¿e przedmiotowa ulica wy-
maga kompleksowej przebudowy chod-
ników i nawierzchni drogi co bêdzie siê
wi¹za³o z koniecznoœci¹ partycypacji
w kosztach remontów.

Jednoczeœnie na pisemne interwen-
cje Burmistrza Miasta Dynowa Podkar-
packi Wojewódzki Inspektorat Trans-
portu Drogowego w Rzeszowie i Komen-
da Wojewódzka Policji w Rzeszowie
zobowi¹za³y siê do czêstszego przepro-
wadzania kontroli pojazdów porusza-
j¹cych siê po terenie miasta.

 Chcê Pañstwa zapewniæ, ¿e bezpie-
czeñstwo mieszkañców stanowi dla
mnie niezwykle istotn¹ kwestiê i w
zwi¹zku z tym bêdê czyni³ starania ,aby
przedmiotowy maszt fotoradaru wyko-
na³a Komenda Wojewódzka Policji
w Rzeszowie wraz z Podkarpackim Za-
rz¹dem Dróg Wojewódzkich jako w³a-
œcicielem drogi.

W kolejnym numerze „Dynowinki”
poinformujê Pañstwa o planach mia-
sta dotycz¹cych selektywnej zbiórki
odpadów.

       Burmistrz Miasta Dynowa
       Zygmunt Frañczak



10/157 5DYNOWINKA

Kieruj¹c siê dobrem wspólnoty sa-
morz¹dowej Powiatu Rzeszowskiego
i obowi¹zkiem sta³ej wiêzi z wyborca-
mi przedk³adam informacjê o mojej
dzia³alnoœci.

02.05.2008 r. – Spotkanie Radnych
z Harty, cz³onków Rady So³eckiej z Har-
ty i So³tysa Harty w sprawach bie¿¹-
cych wsi,

03.05.2008 r. – Uroczystoœci zwi¹-
zane z rocznic¹ uchwalenia Konstytucji
3 Maja w Dynowie,

04.05.2008 r. – Plener „Pêdzlem
z Winnicy w Dolinê Sanu” w Dynowie,

09.05.2008 r. – Przegl¹d dróg powia-
towych na terenie Dynowszczyzny
z udzia³em pracowników Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Rzeszowie,

10.05.2008 r. – Konferencja „Walory
przyrodniczo –historyczne Pogórzy”
w D¹brówce Starzeñskiej,

11.05.2008 r. – Gminne Œwiêto Lu-
dowe w B³a¿owej,

12.05.2008 r. – Dzieñ Europejski
w Zespole Szkó³ Nr 3 w £ubnie,

17.05.2008 r. – Widowisko plenero-
we pt. „ProwadŸ do Jezusa” w Bartków-
ce,

18.05.2005 r. – Przegl¹d kapel i in-
strumentalistów „Podgórzañska Nuta”
w Dynowie,

18.05.2008 r. – Wojewódzkie Œwiêto
Ludowe w Nockowej,

W trakcie tej uroczystoœci otrzy-
ma³em z r¹k wiceprezesa pos³a RP
Jana Burego odznaczenie PSL
„Z³ot¹ Koniczynkê”,

25.05.2008 r. – Powiatowy zjazd
PSL w Rzeszowie,

26.05.2008 r. – Posiedzenie Komisji
Spraw Gospodarczych i Transportu
w Rzeszowie,

28.05.2008 r. – Sesja Rady Powiatu
Rzeszowskiego,

Wyst¹pienie w sprawach:

- informacji Pañstwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego,

- informacji Dyrektora Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.

29.05.2008 r. – Sesja Rady Miasta
Dynowa

- bie¿¹ce informacje o dzia³alnoœci
Rady Powiatu

29.05.2008 r. – Posiedzenie Rady
Spo³ecznej ZOZ nr 2 w Rzeszowie

01.06.2008 r. – Œwiêto Szko³y w Paw-
³okomie

08.06.2008 r. – Piknik Rodzinny
w Dyl¹gowie

15.06.2008 r. – Zebranie wiejskie
w Harcie

18.06.2008 r. – Posiedzenie Zarz¹-
du Powiatowego PSL w Rzeszowie

19.06.2008 r. – Zakoñczenie roku
szkolnego 2007/2008 uczniów gimna-
zjum w Bachórzu

20.06.2008 r. – Zakoñczenie nauki
w roku szkolnym 2007/2008 w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Dynowie

20.06.2008 r. – Przyznanie nagród
Radnego Powiatu Rzeszowskiego Alek-
sandra Stochmala wyró¿niaj¹cym siê
uczniom w nauce szkó³ z Dynowszczy-
zny w zwi¹zku z zakoñczeniem roku
szkolnego 2007/2008 – Maciej Cieœla
– LO Dynów, Magdalena Aleksander
– LO Dynów, Agnieszka Medelczyk –
ZSZ Dynów, Sabina Cichy – Dyl¹go-
wa, Agnieszka K³y¿ – Paw³okoma, Kry-
stian Paœciak – Harta, Sabina Gu-
dyka – Harta, Aneta Banat – £ubno,
Dariusz Sycz – Dynów, Grzegorz Ko-
nopka – Bachórz

22.06.2008 r. – IX Powiatowy Dzieñ
Jednoœci z Osobami Niepe³nosprawny-
mi Powiatu Rzeszowskiego w Tyczynie

23.06.2008 r. – Sesja Rady Gminy
w Dynowie

- bie¿¹ca informacja o dzia³al-
noœci Rady Powiatu

23.06.2008 r. – Posiedzenie Komisji
ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszow-
skiego w Rzeszowie

23.06.2008 r. – Posiedzenie Komisji
Spraw Gospodarczych i Transportu w
Rzeszowie

25.06.2008 r. – Sesja Rady Powiatu
Rzeszowskiego w Rzeszowie

Wyst¹pienie w sprawach:
- informacji Prezesa Podkarpac-

kiego Oddzia³u Regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

- powo³ania Rady Spo³ecznej
ZOZ nr 2 w Rzeszowie

- przyznania Wy¿szej Szkole In-
¿yniersko – Ekonomicznej w Ropczy-
cach pierwszeñstwa w nabyciu lo-
kalu u¿ytkowego po³o¿onego w Mi-
³ocinie

- zmiany zakresu wykonywania
programu „Rozbudowa i moderni-
zacja infrastruktury s³u¿¹cej kon-
kurencyjnoœci regionów”

27.06.2008 r. – Premiera sztuki „Bla-
szany kubek” w Dynowie

27-29.06.2008 r. – Dni Pogórza Dy-
nowskiego

28.06.2008 r. – 60 lat Miejskiego
Klubu Sportowego „Dynovia”

29.06.2008 r. – 100 – lecie Amator-
skiego Ruchu Teatralnego na Dynowsz-
czyŸnie

30.06.2008 r. – Uroczyste wrêczenie
œwiadectw maturalnych w LO Dynów

06.07.2008 r. – Uroczyste obchody
95- lecia OSP Dynów – Przedmieœcie

06.07.2008 r. – Piknik Rodzinny
w Bachórzu

09.07.2008 r. – Sesja Rady Miasta
Dynowa

13.07.2008 r. – Dni Futomy
13.07.2008 r. – Turniej pi³karski

z udzia³em dru¿yn gm. Dynów w Harcie
15.07.2008 r. – Obrady Walnego Ze-

brania Cz³onków Stowarzyszenia „Aglo-
meracja Rzeszowska” w Rzeszowie

20.07.2008 r. – Uroczyste obchody
85 – lecia OSP £ubno

02.08.2008 r. – Spektakl plenerowy
„ Alicja w krainie czarów” w Dynowie

10.08.2008 r. – Rozpoczêcie rozgry-
wek w pi³ce no¿nej podokrêgu Rzeszów
Klasa A2 – Pogórze Bachórz – Sonina
w Bachórzu

25.08.2008 r. – Sesja Rady Gminy
w Dynowie

31.08.2008 r. – Do¿ynki Gminy Dy-
nów w Bachórzu

01.09.2008 r. – Rozpoczêcie roku
szkolnego 2008/2009 w ZSZ Dynów

03.09.2008 r. – Otwarcie Dziennego
Oœrodka Rehabilitacji w Hy¿nem

03.09.2008 r. – Sesja Rady Powiatu
Rzeszowskiego w Hy¿nem

wyst¹pienia w sprawach:
- informacji Dyrektora Zarz¹du

Dróg Powiatowych
- wyra¿enie opinii o projekcie

uchwa³y Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego w sprawie likwidacji
oddzia³u Neurologii i Rehabilita-
cji w Wojewódzkim Szpitalu w Rze-
szowie

- ustalenia wynagrodzenia dla
Starosty Rzeszowskiego

06.09.2008 r. – Spotkanie integra-
cyjne ZMW „Wici” z udzia³em Wicemi-
nistra Skarbu Pañstwa Jana Burego
w Dyl¹gówce

13.09.2008 r. – Uroczysta zbiórka
stra¿aków z okazji w³¹czenia jednostki
OSP – Harta do Krajowego Systemu Ra-
towniczo – Gaœniczego

18.09.2008 r. – Spotkanie z Dyrek-
torem Zespo³u Szkó³ w Harcie

20.09.2008 r. – Spotkanie organiza-
cyjne „Towarzystwa Rozwoju i Kultury
wsi Harta” w Harcie

21.09.2008 r. – Obchody 100 – lecia
Szko³y Podstawowej w D¹brówce Sta-
rzeñskiej

(ci¹g dalszy na str. 6)
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Kontynuuj¹c infor-
macje o w³adzy samo-
rz¹dowej dodam, ¿e
organ wykonawczy,
którym jest Bur-
mistrz czy Wójt, wy-
znaczone przez Radê
zadania, realizuje poprzez podleg³e
mu komórki urzêdu, a krócej poprzez
odpowiednich urzêdników.

/….Urzêdnik samorz¹dowy to
stanowisko w administracji samo-
rz¹dowej, czyli miejskiej, gminnej,
powiatowej lub wojewódzkiej. Takich
urzêdników w Polsce jest prawie 200
tys., a wiêc jest to dos³ownie rzesza
zatrudnionych, a dziêki temu rów-
nie¿ sporo miejsc pracy dla poten-
cjalnych kandydatów. Administracja
samorz¹dowa ró¿ni siê od pañstwo-

wej g³ównie tym, ¿e
urzêdnicy samorz¹do-
wi pracuj¹ dla swoje-
go otoczenia. Oznacza
to, ¿e musz¹ mieæ po-
czucie odpowiedzialno-
œci za swoje dzia³ania,
a efekty ich decyzji s¹
widoczne od razu w œro-
dowisku lokalnym…./

 Ÿród³o
http://www.park.pl/

22.09.2008 r. – Sesja Rady Gminy
w Dynowie

27.09.2008 r. – Zebranie za³o¿yciel-
skie „Towarzystwa Rozwoju i Kultury
wsi Harta” w Harcie

30.09.2008 r. – Sesja Rady Miasta
Dynowa

(ci¹g dalszy ze str. 5) 04.10.2008 r. – Kole¿eñski Zjazd
Absolwentów LO Dynów rocznik 1964-
1968

13.10.2008 r. – Spotkanie z Cz³on-
kiem Zarz¹du Województwa Podkarpac-
kiego Janem Burkiem w Rzeszowie

16.10.2008 r. – Dzieñ Papieski
w Dynowie

18.10.2008 r. – Zebranie cz³onków
Komitetu Obchodów 580 –lecia wsi Har-
ta w Harcie

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Wiêcej na stronie www.aleksan-
der.stochmal.prv.pl

Jest w Dynowie jeszcze wiele
miejsc i co najmniej kilka ulic, które
wymagaj¹ instalacji oœwietlenia
ulicznego. Od wielu lat (jeszcze za
kadencji poprzedniej Rady) zg³asza-
ne by³y wielokrotnie wnioski o uzu-
pe³nienie oœwietlenia ulicznego przy
ulicy ks. Józefa O¿oga (za stadio-
nem) oraz przy uliczce prowadz¹cej
do rozlewni wód i  domostw za
rzeczk¹.

Na pozór zadanie niewielkie ale
patrz¹c ile czasu up³ynê³o wygl¹da,
¿e bardzo trudne. Prawdopodobnie
gdyby nie „biurokracja” a mo¿e
i brak determinacji w dzia³aniach,
to lampy pewnie ju¿ by wisia³y ale
nie mo¿na tego zrobiæ bez planu.
Jeœli plan to wiadomo, ¿e: wniosek,
projekt, uzgodnienie, pozwolenie,
pieni¹dze itd. a jak ju¿ wszystko
jest to pozostaje jeszcze aby „pa-
piery” nabra³y mocy urzêdowej.

Za kadencji obecnej Rady, po-
trzebê uzupe³nienie oœwietlenia
(i nie tylko w tym miejscu), wielo-
krotnie poruszano na komisjach
i na sesji. Tak¿e w „notatniku – ka-

lendarzu” Pana Bur-
mistrza jest  k i lka
razy ta sprawa zapi-
sana. Realizacja jed-
nak bywa o  wie le
trudniejsza ni¿ chêci

i zapewnienia.
Jest jednak dobra wiadomoœæ

z ostatniej sesji (30.09.2008r.) mia-
nowicie, Pan Burmistrz odpowiada-
j¹c na moje pytanie w tej sprawie
zapewni³, ¿e oœwietlenie o którym
mowa, bêdzie w tym roku uzupe³-
nione i tak¿e przy ul. Dworskiej.

Jeszcze informacja o pokrywach
studzienek na ulicy Mickiewicza
i o fotoradarze.

1. Ha³asuj¹ce i poruszaj¹ce siê
pokrywy studzienek na ulicy Mic-
kiewicza, Wykonawca kanalizacji,
ma poprawiæ do koñca paŸdzierni-
ka 2008 r.- informacja Pana burmi-
strza na sesji 30.09.2008 r.

2. W sprawie postawienia s³u-
pa-masztu na fotoradar w Dynowie,
na wniosek Radnego Dariusza B³ot-
nickiego, niewiele siê da³o zrobiæ.
Z odpowiedzi Pana Burmistrza wy-
nika, ¿e urz¹dzenia takie s¹ insta-
lowane w pierwszej kolejnoœci na
drogach krajowych i w miejscach
szczególnie niebezpiecznych. We
wniosku jednak chodzi³o o to aby
postawiæ odpowiedni, dla tego urz¹-
dzenia,  s³up-maszt ze œrodków
miejskich a wyposa¿enie - fotora-
dar by³oby umieszczane przez Poli-
cjê jakiœ czas doraŸnie a¿ do mo-
mentu sta³ej instalacji.

Z powa¿aniem
Radny Stanis³aw Tymowicz

Fragment ul. Ks. J. O¿oga.

Chodzi o taki s³upek - maszt na fotoradar.
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Wielkie œwiêto parafii !
Historyczne wydarzenie !
Wizyta dwóch Dostojników
Koœcio³a w Dynowie!
To ogromne wyró¿nienie
i splendor !

Jeszcze wiele tytu³ów oceniaj¹cych
ten fakt historyczny i religijny mo¿na
by³oby formu³owaæ, ale poprzestañmy
na tych najbardziej spontanicznych
i emocjonalnych. Niew¹tpliwie ka¿dy
z nich niesie czêœæ prawdy o wymiarze
i znaczeniu tej uroczystoœci, która od-
by³a siê w naszym koœciele parafial-
nym w pierwsz¹ niedzielê paŸdzierni-
ka.

D³ugo przed godzin¹ 11.00 w œwi¹-
tyni gromadzili siê wierni w modlitew-
nym oczekiwaniu, a u bramy koœciel-

nej oczekiwali na Dostojnych  Goœci: Ks.
Proboszcz  St. Janusz, Przewodnicz¹-
ca Rady Miasta Jozefa Œlemp, Bur-
mistrz Zygmunt Frañczak, orkiestra
stra¿acka i wyraŸnie poruszeni pa-
rafianie.

Punktualnie o godz. 10.50 przy-
byli oczekiwani Goœcie Ks. Kardy-
na³ St. Nagy i Ks. Arcybiskup Prze-
myski Józef Michalik – Przewodni-
cz¹cy Konferencji Episkopatu Pol-
ski witani serdecznie przez oczeku-
j¹cych.

Powitalny marsz orkiestry
stra¿ackiej towarzyszy³ Dostoj-
nym Goœciom zmierzaj¹cym do
wype³nionej po brzegi œwi¹ty-
ni. Po cichej modlitwie przed
o³tarzem g³ównym zajêli hono-
rowe miejsca i wtedy powitali
Ich przedstawiciele m³odzie¿y,
Przewodnicz¹ca Rady Miasta

i Ks. Proboszcz.
Rozpoczê³a siê uroczysta koncele-

browana Msza Œwiêta, liturgia s³owa
Bo¿ego. Ks. Kardyna³ wyg³osi³ s³owo
pasterskie przybli¿aj¹c wiernym praw-
dê o obecnoœci Boga w koœciele, o sym-
bolice g³ównego o³tarza.

Bezpoœrednio ceremoniê konsekra-
cji o³tarza poprzedzi³o odœpiewanie
przez chór „Akord” psalmów i litanii
do Wszystkich Œwiêtych. Akt konsekra-
cji to by³ szczególnie podnios³y moment
uroczystoœci.

Ksiê¿a celebransi namaœcili o³tarz
krzy¿mem znacz¹c na œrodku krzy¿
i k³ad¹c oleje œwiête na czterech jego
rogach. Nastêpnie do kocio³ka z roz¿a-
rzonymi wêglami wsypane zosta³o ka-
dzid³o, którego dym symbolizuje chwa-
³ê i uwielbienie oddane Bogu Najwy¿-
szemu.

Na nowo konsekrowanym
o³tarzu ( wczeœniej poœwiêco-
nym uroczyœcie tylko przez
Ks. Proboszcza ) sprawowana
by³a  Najœwiêtsza Eucharystia.
W procesji z darami ofiarnymi
sz³a m³oda rodzina z trójk¹
dzieci, co oznacza³o, ¿e wszyscy
zebrani ofiaruj¹ Bogu cz¹stkê
swojej pracy. Modlitwa eucha-

rystyczna  i obrzêdy komunijne to za-
wsze najwa¿niejsze czêœci Mszy Œwiê-
tej.

 Po uroczystej liturgii przedstawi-
ciele parafian podziêkowali Dostojnym
Goœciom za dar konsekracji, a Ks. Pro-
boszczowi za wielki wk³ad pracy, sta-

(ci¹g dalszy na str. 8)
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rania o renowacjê – nie tylko o³tarzy –
ale ca³ej dynowskiej Œwi¹tyni. Pieœñ
„Bo¿e coœ Polskê”  zwieñczy³a serdecz-
ne modlitwy.

Po Mszy Œwiêtej Goœcie odprowa-
dzani przez w³adze miasta, wiernych
i orkiestrê podziwiali wyremontowan¹
œwi¹tyniê, ze szczególn¹ uwag¹ s³ucha-
j¹c objaœnieñ jak w ostatnich dniach
dobudowywano jedn¹ z wie¿yczek str¹-
conych przez wiatr podczas wichury.

Pamiêtna, religijna uroczystoœæ na-
le¿y ju¿ do historii, nie tylko naszej pa-
rafii.

P.S.
 Konsekracja (³aciñskie consecra-

tio – poœwiêcenie ) – oznacza akt litur-
giczny poœwiêcenia Bogu, wraz z prze-
znaczeniem do s³u¿enia Mu i szerze-
nia Jego kultu, osoby lub rzeczy: bisku-
pów i innych ksiê¿y, koœcio³ów, o³tarzy
i obiektów kultu.

Krzy¿mo (gr. chrisma – namaszcze-

(ci¹g dalszy ze str. 7) nie) olej œwiêty (mieszanina oliwy i bal-
samu), symbolizuj¹cy obecnoœæ Ducha
Œwiêtego oraz radoœæ. Krzy¿ma u¿ywa
siê do namaszczenia przy sakramen-
tach: chrztu œw., bierzmowania i ka-
p³añstwa, przy udzielaniu sakry monar-
chom oraz przy konsekracji koœcio³ów
i obiektów kultu, takich jak o³tarze, na-
czynia liturgiczne czy dzwony. („S³ow-
nik kultury chrzeœcijañskiej”)

Krystyna D¿u³a
Zdjêcia A. Iwañski

Ju¿ po raz jedenasty odby³y siê
w Dynowie Dni Kultury Chrzeœcijañ-
skiej. Pomys³odawc¹ i g³ównym orga-
nizatorem inicjatywy by³o Katolickie
Stowarzyszenie Wychowawców. W tym
roku projekt up³yan¹³ pod has³em:
B¹dŸmy Uczniami Chrystusa

W zaplanowanych imprezach wziê-
li udzia³ uczniowie:

 Zespo³u Szkó³ w Dynowie
 Szko³y Podstawowej nr 2 w Dyno-

wie
 Szko³y Podstawowej w Dyl¹gówce
 Zespo³u Szkó³ w Dyl¹gowej
 Szko³y Podstawowej w Paw³oko-

mie
 Gimnazjum w Weso³ej
 Zespo³u Szkó³ w £ubnie
 Gimnazjum w Nozdrzcu
 Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dy-

nowie
oraz
 Przedszkole SS. Dominikanek w Nozdrzcu
 Parafialna schola ,,Radoœæ” w Nozdrzcu

W pierwszym dniu, tj.3 paŸdziernika mia³a miej-
sce wystawa prac plastycznych skupiona wokó³ te-
matu: Nauczycielu, co dobrego mam czyniæ…?
Prezentowane rysunki wyra¿a³y emocje i przemyœle-
nia m³odych artystów, a zarazem stanowi³y próbê od-
powiedzi na tak wa¿ne pytanie.

Nastêpnego dnia, mimo ¿e za oknami si¹pi³
deszcz, w Domu Dobrego Pasterza ju¿ od rana pano-

wa³a mi³a i serdeczna atmosfera.Mi-
strzu przede mn¹ droga... – to has³o
przyœwieca³o wystêpom muzycznym
i recytatorskim sobotniego przegl¹du.
M³odzie¿ s³owem i pieœni¹ œwiadczy³a
o tym, ¿e Jezus jest niepodwa¿alnym
autorytetem dla ka¿dego cz³owieka.

Wspania³y dobór tekstów, ciekawa
interpretacja, zaanga¿owanie dzieci
i m³odzie¿y sprawi³y, ¿e wspomniany
przegl¹d zmusi³ ka¿dego do refleksji na
temat poszukiwania ,, w³aœciwych dróg
”oraz sta³ siê okazj¹ do mi³ego spêdze-
nia czasu. Dziêki hojnym sponsorom
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ka¿dy uczestnik otrzyma³ upominek,
a osoby wyró¿nione – dyplomy i nagro-
dy.

W tym miejscu pragniemy serdecz-
nie podziêkowaæ wszystkim ofiarodaw-
com, którymi byli:

Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt
Frañczak
Wójt Gminy Dynów Adam Chrobak
Pan Stanis³aw Krupa
Pani Halina Banaœ
Prezes GS Jan Nosal
Pan Wojciech Szaruga
Pani El¿bieta Domin
Pañstwo Anna i Micha³ Ostafiñscy

Jesteœmy bardzo wdziêczni ks. Dzie-
kanowi Stanis³awowi Januszowi, któ-
ry mimo wielu obowi¹zków, zaszczyci³
nas swoj¹ Osob¹, wyg³osi³ s³owo paster-
skie i skupi³ wszystkich na wspólnej
modlitwie.

S³owa podziêkowania kierujemy
tak¿e w stronê Uczestników, Opieku-
nów, zaproszonych Goœci oraz wszyst-
kich tych, którzy mieli swój wk³ad
w zorganizowanie XI Dni Kultury
Chrzeœcijañskiej.

 Serdecznie dziêkujemy!
 KSW

„W wychowaniu chodzi w³aœnie o to,
aby cz³owiek

stawa³ siê coraz bardziej cz³owiekiem
- o to, a¿eby by³, a nie tylko wiêcej mia³,

aby wiêc przez wszystko co ma, co posiada,
umia³ bardziej i pe³niej byæ cz³owiekiem,

to znaczy, a¿eby równie¿ umia³
bardziej byæ, nie tylko z drugimi,

 ale i dla drugich.”
 Jan Pawe³ II

Trzy lata temu, 2 kwietnia 2005
roku, odszed³ papie¿ Jan Pawe³ II -
Polak, obie¿yœwiat, patriota, poeta, fi-
lozof, ale przede wszystkim wys³annik
Bo¿y, którego pontyfikat na sta³e od-
mieni³ wizerunek pos³ugi papieskiej
i rolê papie¿a w Koœciele.

Zgodnie z tradycj¹ w Zespole Szkó³
nr 1 odby³a siê wieczornica w ramach
VIII Dnia Papieskiego, podczas której
uczniowie Gimnazjum pod czujnym
okiem pañ: Jadwigi Drewniak, Iwony
Kie³basy, Ma³gorzaty Marsza³ek i El¿-
biety Zdeb przypomnieli mieszkañcom

Dynowa o chwilach radoœci, wzruszenia
i entuzjazmu, których postaæ Papie¿a-
Polaka dostarcza³a nam przez 27 lat
swojej ludzkiej wêdrówki i g³oszenia
nauk.

Wystêp uczniów Gimnazjum by³
monta¿em poetycko-multimedialnym,
przerywanym przez znacz¹ce dla Jana
Paw³a II pieœni, wykonywane przez ze-
spó³ wokalny pod kierownictwem pana
Tomasza Tereszaka. Wraz z ka¿d¹ ko-
lejn¹ recytacj¹ i filmem wspominali-
œmy ¿ycie i dzia-
³alnoœæ papie¿a,

(ci¹g dalszy na str. 10)
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Stanis³aw Janusz podziêkowa³ serdecz-
nie organizatorom i wykonawcom za
trud, jaki w³o¿yli w to przedsiêwziêcie,
jak równie¿ pogratulowa³ pomys³u i ta-
lentu. G³os zabra³ tak¿e dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ nr 1 - pan Tadeusz Œwiês
– który podziêkowa³ za przybycie ksiê-
dzu proboszczowi oraz przedstawicie-
lom Rady Miasta.

Miejmy nadziejê, ¿e m³odzie¿, bê-
d¹ca pokoleniem Jana Paw³a II zrozu-
mie przes³anie, jakie zosta³o do niej
skierowane i wchodz¹c w swoje doros³e

(ci¹g dalszy ze str. 9)
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jego sto-
sunek do m³odzie¿y i dzieci. Filmowe
wypowiedzi papie¿a, jak równie¿ utrwa-
lone na taœmie fragmenty z jego piel-
grzymek przeplatane by³y dodatkowo
przepiêknymi slajdami, przedstawiaj¹-
cymi jego spotkania z wiernymi. Mo-
gliœmy zobaczyæ równie¿ papie¿a
w chwilach skupienia i modlitwy, do
której tak cierpliwie nas namawia³. Po-
nownie prze¿ywaliœmy radoœæ, z jak¹
witaliœmy Go w Polsce, ponownie mil-
kliœmy na wspomnienie o jego cierpie-
niu i œmierci. Przypominaliœmy Jego
przes³anie do œwiata i zag³êbialiœmy
siê w g³¹b Jego ludzkiej natury, by udo-
wodniæ sobie powtórnie, ¿e pomimo wy-
sokiego urzêdu i godnoœci, wci¹¿ pozo-
sta³ tym samym cz³owiekiem, którym
by³ przed powo³aniem Go na Tron Pio-
trowy.

Po zakoñczonej wieczornicy na twa-
rzach wszystkich obecnych (zarówno
widzów, jak i osób wystêpuj¹cych) ma-
lowa³o siê wzruszenie. W podsumowu-
j¹cym przemówieniu ksi¹dz proboszcz

¿ycie bêdzie pe³na nadziei, mi-
³oœci i wiary w lepszy œwiat,
którego budowanie dla przy-
sz³ych pokoleñ le¿y w jej rê-
kach.

Ma³gorzata Marsza³ek

Do¿ynki to starodawny obyczaj podziêkowania za dobry
plon. Jest to przede wszystkim œwiêto rolników, ale ³¹czy
nas wszystkich.

Wójt Gminy Dynów oraz Stowarzyszenie Kobiet wsi Ba-
chórz postanowili tê tradycjê podtrzymaæ.

Do¿ynki odby³y siê 31 sierpnia 2008 roku w Bachórzu.
Rozpoczê³a je uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez
ksiêdza dziekana Stanis³awa Janusza, ks. Tadeusza WoŸ-
niaka i ks. Jana Kosza³ka. W nabo¿eñstwie uczestniczy³y
delegacje z poszczególnych wsi, które przywioz³y ze sob¹
wieñce do¿ynkowe, oraz zaproszeni goœcie. W najbardziej
efektowny sposób zosta³ przywieziony wieniec ze wsi Harta
– na drewnianym konnym wozie.

Po zakoñczeniu Mszy, barwny korowód wyruszy³ do Domu
Stra¿aka. Goœci powita³a prowadz¹ca do¿ynki pani Gra¿y-
na Malawska cytuj¹c:

„Z ca³ego serca w g³êbokiej pokorze,
za ten œwiat piêkny
dziêkujê Ci, Bo¿e”.
Starostowie do¿ynek, pani Ma³gorzata Szczutko i pan

Tomasz Paœciak otworzyli Œwiêto Plonów przywo³uj¹c daw-
ny zwyczaj m³ócenia zbo¿a cepem, a nastêpnie przy dŸwiê-
kach kapeli „Bachórzanie” nast¹pi³o uroczyste wrêczenie
wieñców, do których „do³¹czono” okolicznoœciowe przyœpiew-
ki. Jako pierwsze wyst¹pi³y Gospodynie Wsi Bachórz ofia-
rowuj¹c swój wieniec, w kszta³cie dzwonu, panu Wójtowi
Gminy Dynów Adamowi Chrobakowi. Ko³o Gospodyñ z £ubna
swój wieniec podarowa³o przew. Rady Gminy Dynów panu
Tadeuszowi PaŸdziornemu, a Stowarzyszenie Kobiet Wsi
Bachórz Sekretarzowi Gminy Dynów panu Zygmuntowi Pro-
kopowi. Ko³o Gospodyñ z Dyl¹gowej wieniec swój przekaza-

³o so³tysowi wsi
panu Marianowi
Radoniowi, a Ze-
spó³ „Pogórzanki”
so³tysowi wsi
panu Tadeuszowi
Potocznemu. Ko³o
Gospodyñ w Ula-
nicy wieñcem po-
dziêkowa³o za
okazan¹, w ich
dzia³alnoœci, po-
moc Radnemu
panu Jackowi Bielcowi, a Towarzystwo Kultury i Rozwoju
Wsi Harta panu Markowi Dominowi.

Wójt Gminy Dynów podziêkowa³ rolnikom za piêkne plo-
ny oraz za trud w³o¿ony w prace na roli ¿ycz¹c wszystkim,
aby nigdy nie zabrak³o chleba na naszych sto³ach.

Do¿ynki uœwietnia³a sw¹ gr¹ Kapela „Bachórzanie”, Or-
kiestra Dêta OSP Harta, Kapela „Podwórkowa Toñko”, „Po-
górzanki”, „M³oda Harta” oraz wystêpy dzieci i m³odzie¿y
Zespo³u Szkó³ w Bachórzu.

Zorganizowano te¿ wystawê p³odów rolnych, która cie-
szy³a siê wielkim zainteresowaniem. Mo¿na by³o podziwiaæ
piêkne kwiaty, owoce oraz dorodne warzywa. Sponsorem
nagród dla wszystkich wystawiaj¹cych swoje plony by³ Sta-
rosta Do¿ynek. Pierwsze miejsce zdoby³ najm³odszy rolnik
Stanis³aw Hadam.

By³y te¿ stoiska z wyrobami rêkodzie³a artystycznego
oraz specja³ami kulinarnymi przygotowanymi przez cz³on-
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kinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich z naszej Gminy.
Po skoñczonych wystêpach odby³ siê tradycyjny festyn

na œwie¿ym powietrzu do bia³ego rana.
O bezpieczeñstwo osób bêd¹cych na do¿ynkach zadbali:

Cz³onkowie OSP Bachórza, Harty i Ulanicy.

Do¿ynki Gminne swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili przedsta-
wiciele w³adz powiatowych:

Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego – Danuta Garga³a
Dyrektor Podkarpackiego Doradztwa Rolniczego z Bogu-

chwa³y – Jan Kocój
Dyrektor Rolny Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa

Rolniczego w Boguchwale – Zenona Mokrzycka
W-ce przewodnicz¹ca Kó³ Gospodyñ Wiejskich na Pod-

karpaciu – Stefania Micha³ek
G³ówny specjalista w Departamencie Rolnictwa, Œrodo-

wiska w Urzêdzie Marsza³kowskim – Dorota Jamrozy
Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Agroturystycz-

nego Gospodarstw Goœcinnyc – Tadeusz Tupaj
Przewodnicz¹ca Rady Miasta Dynów – Józefa Œlemp
Prezes Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska

w Dynowie – Czes³awa Sochacka
Wójt Gminy Dynów – Adam Chrobak
Radny powiatowy – Aleksander Stochami
Radny powiatowy –  Jan Sienko

(ci¹g dalszy na str. 12)



Nr  10/15712 DYNOWINKA

Prezes Towarzystwa Przyjació³ D¹brówki Starzeñskiej
– Adam Ostafiñski

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dynów – Tadeusz PaŸdziory
Sekretarz Gminy Dynów – Zygmunt Prokop
Skarbnik Gminy Dynów – Wojciech Cymbalista
Prezes Gminnego Zarz¹du OSP – Edmund Trawka
Komendant Gminnego Zarz¹du OSP w Dynowie – Artur

Szczutek
Cz³onkowie Gminnego Zarz¹du OSP w Dynowie
So³tysi so³ectw Gminy Dynów
Mieszkañcy wsi Bachórz oraz Gminy Dynów

 Ewelina Dañko
Zdjêcia Witold Bielec

Podziêkowanie

Organizatorzy do¿ynek sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom, przyby³ym goœciom za uœwiet-
nienie swoj¹ obecnoœci¹ uroczystoœci oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do zor-
ganizowania Œwiêta Plonów.

 Prezes Ma³gorzata Szczutko

(ci¹g dalszy ze str. 11)

O bardzo dziwnej porze, niezra¿e-
ni pogod¹, a wiêc „dziwni” wsiedliœmy
w wehiku³ czasu by cofn¹æ siê w cza-
sie. Pojazdem kierowa³ Zygmunt, pi-
lotowa³a Ula a czas ubarwia³ Darek.

Brygada, za³oga zniechêcona bru-
talnie przez deszcz spisa³a siê znako-
micie. DZIÊKUJÊ!!!

Nik³e œwiat³a wszechœwiatu towa-
rzyszy³y nam podczas nocnej podró¿y.
Dwa przystanki nocne i jeden ranny
by³y przecinkami podczas tej samopi-
sz¹cej siê opowieœci. Granica polsko-
ukraiñska minê³a doœæ szybko, Lwów
zatrzyma³ nas wykopami na nocnej
drodze a gdy zabraliœmy Darka, prze-
wodnika, œwiat³a pojazdu skierowa³y

siê w stronê Podola, które czeka³o ju¿
na nas.

Œniadanie serwowaliœmy sobie
sami, zaœ historyczne posi³ki straw-
nie serwowa³ Darek. Pierwszy ranny
dociera³ do nas powoli, ale zarys twier-
dzy w miejscowoœci Krzywcze uda³o siê
nam zapamiêtaæ i utrwaliæ.

W³adaj¹cy wszechœwiatem nam
sprzyja³. Przez chmury przeciera³o siê
s³oñce, by po walce rozgoniæ je ca³ko-
wicie. Sobota buchnê³a ¿arem.

Okopy œw. Trójcy, by³y pierwszym,
d³u¿szym przystankiem na naszej tra-
sie. Miejsce, o którym czy-
taliœmy w „Nie-Boskiej ko-
medii” Krasiñskiego (albo
przeczytamy) zaistnia³o re-
alnie. Podziwiaj¹c pozosta-
³oœci twierdzy z czasów Jana
III Sobieskiego, w bardzo
krótkim czasie, w³asnymi
krokami po³¹czyliœmy
Zbrucz z Dniestrem, które

tu¿ za Okopami brataj¹ swe wody by
dalej jako Dniestr p³yn¹æ ku Morzu
Czarnemu. Ze wzgórz podziwialiœmy
doliny obu rzek. Pami¹tkowe zdjêcia
przy jednej z bram oraz rozmowa
z babci¹, mówi¹c¹ po polsku zakoñ-
czy³y nasz pobyt w tym historycznym
miejscu.

Dniestr towarzyszy³ nam podczas
jazdy, a po chwili podczas zdobywa-
nia twierdzy Chocim, która dumnie pre-
zentowa³a siê nad wodami. Twierdza
nie by³a ³atwa dla turystów, tym bar-
dziej dla jej mieszkañców i zdobyw-
ców. Spaceruj¹c stromymi schodami,
wchodz¹c w ciemne zakamarki oraz
patrz¹c z murów na szeroki Dniestr,
przywo³uj¹c s³owa przewodnika stara-
liœmy siê przywo³aæ czasy tych, którzy

tu ¿yli, mieszkali i walczyli.
W³ócz¹c siê wokó³ twierdzy, zerka-

j¹c na ni¹ znad brzegu rzeki w my-
œlach jako wojsko próbowaliœmy je
zdobyæ.

Wojsko z naszego autobusu po zdo-
byciu Chocimia opuœci³o to cudowne
miejsce by wyruszyæ na kolejne pod-
boje. Drogami ubarwionymi kolorowy-
mi drzewami (kiedyœ mo¿na by³o po-
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wiedzieæ Z³ota Polska Jesiaeñ), wœród
których dominowa³ orzech w³oski wy-
ruszyliœmy do Kamieñca Podolskiego.
Miasto przywita³o nas jak dawno ocze-
kiwanych goœci. S³oñcem, kolorami je-
sieni, muzyk¹ oraz ciekawymi wyda-
rzeniami. Trafiliœmy na Dni Kamieñ-
ca Podolskiego.

£atwo i szybko przedostaliœmy siê
przez kordony milicji do piêknego cen-
trum. Z okien naszych pokoi mieliœmy
widoki na wszystko, co najwa¿niejsze
i najpiêkniejsze. Olbrzymi w¹wóz
z b³êkitn¹ wst¹¿eczk¹ Smotrycza by³
na wyci¹gniêcie rêki.

Po krótkim odpoczynku ruszyliœmy
zdobywaæ miasto. Jako pierwsz¹ zwie-
dziliœmy katedrê œw. Piotra i Paw³a
z charakterystycznym minaretem
zwieñczonym figur¹ Matki Bo¿ej.

Œwi¹tyniê uwa¿a siê
za najdalej na wschód wy-
suniêt¹ gotyck¹ katedrê
Europy. Nastêpnie odwie-
dziliœmy dawny koœció³
Dominikanów, obecnie
Paulinów, w którym mo¿-
na zobaczyæ kolejn¹ pa-
mi¹tkê po islamie, minbar.
Koœció³ Trynitarzy zoba-
czyliœmy tylko z zewn¹trz
by po chwili zmieszaæ siê
z wojskami zmierzaj¹cymi

w stronê zam-
ku.

 To u pod-
nó¿a tej twier-
dzy obserwowa-
liœmy zrekon-
s t r u o w a n y
przebieg jednej
z bitw. Po po-
kojowym zdo-
byciu Twierdzy
oraz poznaniu
jej historii wy-
ruszyliœmy na

wyszukiwanie zakamarków, specja³ów
i pami¹tek.

My turyœci, mieszkañcy i b³êkitna
piêknoœæ wêdrowaliœmy zmieszani
z ¿o³nierzami polskimi, ruskimi oraz
tureckimi.

Wieczór i noc to czas
muzyki. W oparach dymu
grillowego s³uchaliœmy
ulicznych grajków, uczest-
niczyliœmy na rynku
w koncertach muzyki fol-
kowej i nie tylko, by póŸ-
niej w gronie znajomych
zakoñczyæ dzieñ przy gi-
tarze.

Rankiem obudzi³y nas
grzmoty, niestety to nie by³a bitwa,
lecz burza. Zanim jednak zjedliœmy
œniadanie i dojechaliœmy do Ska³y
Podolskiej przerodzi³a siê w desz-
czyk. Tu ujrzeliœmy piêknie po³o¿one
nad Zbruczem ruiny zamku z XIV wie-
ku wzniesionego przez ksi¹¿¹t Koria-
towiczów, a niszczonego przez Turków
i Tatarów.

Trembowla by³a kolejnym z miejsc
zaplanowanych do zdobycia. Chwyci-
liœmy w d³onie orê¿, parasolki i ru-
szyliœmy na wzgórze by ujrzeæ pozo-
sta³oœci zamku ( drugiego po Kamieñ-
cu) zbudowanego przez Kazimierza

Wielkiego, a póŸniej
w XVI wieku rozbudowa-
nego przez kasztelana
krakowskiego Jana Tê-
czyñskiego i w kolejnym
wieku przez starostê
Aleksandra Ba³abana.

 Z pozosta³oœci twier-
dzy rozlega³ siê piêkny

widok na miasteczko. Z góry na
szczêœcie tylko delikatnie kropi³o.
Rozpada³o siê bardziej podczas krót-
kiej wêdrówki po Tarnopolu. Nieste-
ty nie mo¿na mieæ wszystkiego. Pró-
buj¹c owoców z sadów i dzia³ek
mieszkañców Ukrainy wyruszyliœmy
ku ulubionej naszej granicy.

 Œliwka, gruszka, jab³ko i ¿ura-
wina.

¯urawina, jab³ko, gruszka i œliw-
ka smakowa³y nam bardzo po tru-
dach zdobywania i zwiedzania.

Bez wiêkszych strat (tylko 2 ter-
mosy), ale z pe³nymi plecakami, pe³-
ni wra¿eñ wróciliœmy do Ojczyzny.
Wszystko, co dobre szybko siê koñ-
czy. Ale zawsze mo¿e byæ nastêpny
raz.

Tekst i zdjêcia
Piotr Pyrcz



Nr  10/15714 DYNOWINKA

Svati Stefan. Czarnogóra. Mówi samo za siebie.

Adriatyk, Adriatyk.

 Widok na Budwê, Czarnogóra.

Œroda, 6 sierpnia 2008r.
Wsadziæ dupska w Adriatyk.

Budzimy siê wczeœnie, ale jeszcze
przez kolejne 2h nic siê nie zatrzyma.
Jad¹cy na swa zmianê kosowski pogra-
nicznik radzi czekaæ do 8.30, gdy bêdzie
têdy przeje¿d¿aæ autobus do pierwszej
miejscowoœci w Czarnogórze. Dobra, nie
mamy wyboru. Autobus zjawia siê
z szwajcarsk¹ dok³adnoœci¹, przeciw ce-
nie 5 euro nie mamy co oponowaæ. Ina-
czej byœmy siê z tego Kosowa w ¿yciu
nie wydostali. Peæ/Peje od Czarnogóry
dziel¹ piêtrz¹ce siê góry, wiêc ich poko-
nanie dostarcza nie lada widoków. Wie-
my ju¿ dlaczego nikt siê za t¹ granice
bez potrzeby nie wybiera. Gdzieœ przed
szczytem pobie¿na kontrola kosowska,
na zboczu – czarnogórska z piecz¹tk¹
(dzieli je mo¿e 15km). Potem jeszcze
kawa³ek i jest Ro¿ene, wita Czarnogó-
ra (na marginesie: pomys³ z Peæem/Peje
by³ poroniony, ³atwiej i taniej by³o siê
nam pewnie dostaæ do tego Ro¿ene bez-
poœrednio z Mitrowicy). Los siê musi
odmieniæ, wiêc idziemy na stopa. Z dro-
gi zabieraj¹ nas najpierw dwie czarno-
górskie Belgijki, wracaj¹ce w rodzinne
strony na wakacje (stop do miejscowo-
œci Wranec, sk¹d pochodzi doskona³e
czarnogórskie wino), a potem Czech –
kierowca grupy udaj¹cej siê na rowero-
we „prazdniny plne zazitku” w tutej-
szych górach. Jesteœmy ok. 70km od
Podgoricy i 120km od morza. Teraz to
trochê siê wyczekamy: g³ówna droga z
Serbii nad morze, ruch spory, ale chêt-
nych nas zabraæ – brak. Wreszcie ³apie-
my furgonetkê na blachach z Tivatu.
Mieliœmy problemy wejœæ na wspólna
p³aszczyznê jêzykow¹, ale z miksu an-
gielsko-serbskiego wysz³o, ¿e jedziemy
a¿ do Budwy nad Adriatykiem. No to
luz. Krêta droga szczytami gór – pierw-
sza klasa, widoki z gatunku takich, któ-
re siê bêdzie d³ugo pamiêtaæ. Prze-
je¿d¿amy przez Podgoricê, niby stopo-
waliœmy w³aœnie tutaj, ale chyba szczê-
œliwie mo¿emy je bezpoœrednio min¹æ.
Nic tam naszej uwagi nie zwróci³o. Prze-
je¿d¿amy przez Cetyniê, historyczn¹
stolicê Czarnogórców i ju¿ po chwili
z gór wy³ania siê Adriatyk. Uda³o siê,
dojechaliœmy! Goœæ wysadza nas w Bu-
dwie i zaczyna siê problem. Wyœwiad-
czona nam przys³uga zosta³a wycenio-
na na 15 euro (a mo¿e 5, albo 50 – nie
byliœmy jêzykowo online w tym momen-
cie). Na owym driverze nie robi³o wra-
¿enia, ¿e jesteœmy studentami, ¿e nie
umawialiœmy siê na ¿adn¹ kasê, gdy
wsiadaliœmy i ¿e w ogóle to nie fair tak

wyskakiwaæ nagle. Jego nic „nie intere-
sno” i za chwilê bêdziemy mieæ proble-
my z policj¹. Zrobi³o siê bardzo niesym-
patycznie i trochê groŸnie. Olewamy
kolesia i idziemy w swoj¹ stronê, ale
spokoju to on nam daæ nie zamierza.
Czai siê po mieœcie i czyha na nas, jesz-
cze dwa czy trzy razy staj¹c nam na
drodze. Przyjacielu, z tob¹ to znajomo-
œci kontynuowaæ nie zamierzamy i uwa-
¿aj, bo sam mo¿esz mieæ problemy z fi-
skusem, za nieopodatkowany p³atny
przewóz osób. Odczepi³ siê w koñcu, a
my mogliœmy siê rozejrzeæ w spokoju za
jakimœ campingiem. Ca³kiem dobr¹ pro-
pozycj¹ jest camping „Budva” w centrum
miasta, niedaleko wybrze¿a. Bierzemy,
zw³aszcza, ¿e cena to tylko 7,5 euro/g³o-
wa. Ogarniamy siê chwilê i wio na mia-
sto. Przede wszystkim trzeba zrealizo-
waæ drugi po Kosowie wa¿ny punkt wy-
prawy – k¹piel w Adriatyku. W tym celu
odnajdujemy Slovensk¹ pla¿ê poœrodku
budskiej riwiery. Turkusowa, przezroczy-
sta woda i kamienista pla¿a. Panie
i Panowie – Adriatyk w pe³nej krasie.
Powoli robi siê ciemno, wiêc warto za-
smakowaæ nocnego ¿ycia kurortu. A Bu-
dwê upodobali sobie w szczególnoœci
rosyjscy nowobogaccy, na ulicach królu-
je rosyjski, napisy g³ownie cyrylic¹.
Nam to jednak nie przeszkadza, zw³asz-
cza, ¿e towarzyszy nam czarnogórskie
wino - krstac, bêdziemy próbowaæ jesz-
cze lepszych, ale na pocz¹tek jest ok.
£adnie tu w tej Budwie, ale trzeba siê
zbieraæ.

Czwartek, 7 sierpnia 2008r.
Kotor, czyli dostaæ siê zanim miasto

odkryj¹ Angole

No to dziœ chcemy byæ w Kotorze.
W tym celu rozeznajemy po³¹czenia w
interesuj¹cym nas kierunku (ma byæ nie-
drogo, ok. 3 euro), ale póki co nasz¹
uwagê przykuwaj¹ kursuj¹ce co 15 mi-
nut busiki do miejscowoœci Svati Ste-
fan. Stefana znamy tylko z obrazków,
wiêc je¿eli tylko jest mo¿liwoœæ – tam

jedziemy. Dlaczego? Dla widoku ma³ej
wysepki o urokliwych czerwonych da-
chach po³¹czonej z l¹dem jedynie w¹-
skim przesmykiem. Tam chcemy chwilê
popla¿owaæ. Cena za turystyczny bus w
jedn¹ stronê – 1,5 euro, 15 minut jazdy
i oto Svati Stefan w ca³ej okaza³oœci.
Fotk¹ siê tego nie odda. Stawiamy siê
pod wejœciem na wyspê: niespodzianka,
remont. Kto wymyœli³ remont w œrodku
sezonu? No nic, tutejsza pla¿a by³a chy-
ba najpiêkniejsza ze wszystkich, na któ-
rych byliœmy. Wracamy do Budwy (znów

1,5 euro). Tam chwilê to trwa³o, nim zna-
leŸliœmy dworzec, ale trzeba oddaæ spra-
wiedliwoœæ kolesiowi z informacji tury-
stycznej – bilet mia³ kosztowaæ 3 euro
i rzeczywiœcie tyle kosztuje. To znaczy
w teorii tyle kosztuje, bo od ka¿dego ple-
caka pobierana jest op³ata specjalna
w wysokoœci 1 euro. Ta kasa raczej bu-
d¿etu przewoŸnika nie zasila, w przeci-
wieñstwie do prywatnej kieszeni kierow-
cy. Mo¿e 45km jazdy i Kotor.

W centrum informacji turystycznej
udzielono rekomendacji taniemu schro-
nisku m³odzie¿owemu znajduj¹cemu siê
w nastêpnej wiosce. No to mamy 2km
butowania, ale miejscówka naprawdê
dobra. Za 7 euro od g³owy dostaje siê
³ó¿ko w 10-osobowym dormitorium. To
ja rozumiem. Na sali spotykamy Caro-
line, Szwedkê podró¿uj¹c¹ po Ba³kanach
kolej¹. Okazuje siê, ¿e tej samej nocy
nocowaliœmy w tym samym hostelu w
Skopje, ale spotkaæ siê tam – nie da³o
rady. Œwiat jest ma³y. No to na Kotor
sami nie idziemy. Gdy dochodzimy do
murów starego, kamiennego miasta, jest
ju¿ po zmroku. Weneckie kszta³ty mie-
szaj¹ siê tutaj z wp³ywami z kontynen-
tu tworz¹c mieszankê, która dorównuje
Dubrownikowi. Zaœ okoliczne góry, sa-



10/157 15DYNOWINKA

Vranac. Dobre wino czarnogórskie.

Zatoka Kotorska.

Stary Most w Mostarze.

mymi grzbietami schodz¹ce do wód za-
toki, przewy¿szaj¹ ka¿d¹ inn¹ czêœæ
adriatyckiego wybrze¿a. Niesamowite,
¿e to miasto nie jest jeszcze potê¿nie
oblegane przez zagranicznych turystów.
Krz¹tamy siê bez mapy (tak najlepiej)
po uliczkach tak w¹skich, ¿e maj¹ pro-
blemy min¹æ siê dwie osoby. Magiczne
miejsce, w którym czas nie ma znacze-
nia. A chwile umila vranac, najlepsze
wino wyprawy. Polecam. Na wa³ach

twierdzy trwa festiwal muzyczny, na
ulicach – króluj¹ uliczni grajkowie. To
miasto ma swój klimat.

Pi¹tek, 8 sierpnia 2008r.
Jeszcze jeden dzieñ w Kotorze.

Nie ma bata, prêdko siê st¹d nie
ruszymy. Przed po³udniem – Kotor za
dnia, szukamy tych rzeczy, które wie-
czorem umknê³y, które spalone s³oñcem
ukazuj¹ inne swe oblicze. By³a te¿ pla-
¿a w Dobrocie – wy³o¿ona kostkami, ale
widoki bajkowe. Na koniec dnia – raz
jeszcze Kotor pod pow³ok¹ nocy.

 To by³ dzieñ totalnego lenistwa, na
jakie sobie zas³u¿yliœmy.

Sobota, 9 sierpnia 2008r.
Im piêkniej, tym dro¿ej – wita Du-

brownik.

Opierniczaniu siê mówimy ju¿ sta-
nowcze nie, teraz naszym celem jest
chorwacka riwiera i jej per³a – Dubrow-
nik. Tam najlepiej siê dostaæ przez Her-
ceg Novi, inny z czarnogórskich kuror-
tów. Chwilê ³apaliœmy stopa, ale pierw-
szym pojazdem który siê zatrzyma³ by

kursowy autobus, ¿ycz¹cy sobie jedyne
2,5 euro za 45km. Bierzemy. Same wi-
doki warte s¹ tej ceny – jedziemy wy-
brze¿em Zatoki Kotorskiej, z oczami
przyklejonymi do turkusowej pow³oki
wody. To trzeba zobaczyæ. Po nieca³ej
godzinie jazdy Herceg Novi, zwiedzania
dziœ nie bêdzie – nam œpieszno w stro-
nê Chorwacji. Butujemy za miasto
w stronê granicy (tam tylko 12km, a po-
tem kolejne 38 do Dubrownika), d³u¿sz¹
chwilê nic siê nie zatrzymuje, ale w koñcu
³apiemy niebiesk¹ audicê. W œrodku, no
w³aœnie, kto w œrodku? Goœæ jest Mace-
doñczykiem urodzonym w Australii,
mieszkaj¹cym w Finlandii. Œrednio to
wszystko po drodze, w ka¿dym b¹dŸ razie
jedzie z odwiedzin rodziny z kraju przod-
ków to swej aktualnej ojczyzny. Ale nim
siê tam dostanie musi sforsowaæ czar-
nogórsko-chorwackie przejœcie granicz-
ne. Zadanie do naj³atwiejszych nie na-
le¿y, zwa¿ywszy na procedury jakie tam
panuj¹: kolejka aut na godzinê stania,
szczegó³owa kontrola zawartoœci baga-
¿y pod k¹tem zgodnoœci z normami Re-
publiki Chorwackiej. Jakoœ siê z tym
uwinêliœmy, ale pó³torej godziny w ple-
cy jak nic. Potem jeszcze ponad pó³ go-
dziny jazdy i przed nami Dubrownik, a
konkretnie jeden z jego najpiêkniejszych
widoków – z wij¹cej siê ponad miastem
autostrady. To, ¿e Dubrownik jest piêk-
ny – ju¿ wiemy, to ¿e jest drogi – ostrze-
gano nas przed tym – dopiero siê ma
okazaæ. W centrum informacji turystycz-
nej wypytujemy o kantor (1 euro to 7
kun) i camping (ten na drugim koñcu
miasta). No siê nachodzimy. Dystans
niechrzeœcijañski, zwa¿ywszy na upa³
(szliœmy ponad godzinê), ale co powie-
dzieæ o cenach jakie nam zapodano.
1 namiot, 2 osoby, 1 podatek i 199 kun.
Trzeba prze³kn¹æ, aha, camping nazy-
wa siê Soldutio i to lokalny monopoli-
sta (byæ mo¿e kobiety, które zaczepia³y
przy wejœciu na stare miasto maj¹ cie-
kawsz¹ ofertê). Upa³ za du¿y by zwie-
dzaæ miasto, wiêc najpierw bêdzie pla-
¿a. Ta nazywa siê Copacabana i jest na
ty³ach campingu (to chyba jeden z nie-
wielu jego plusów). Woda chyba najlep-
sza z dotychczasowych, za to znów ¿wir
nagrzewaj¹cy siê do niebotycznych tem-
peratur. Stopy bol¹. Leniuchowanie na
pla¿y przerywa sms o wybuchu wojny
w Gruzji. Gdzie jest net!? Ten w cen-
trum – nale¿y siê tam dostaæ turystycz-
nym busem nr 6, kursuj¹cym pod bra-
my starego miasta (10 kun, p³atne
u kierowcy). Ceny neta trzymaj¹ du-
brownicki poziom – 15 kun za 36 mi-
nut. Jeszcze wizyta w sklepie (np. ‘kar-
lovacko’) i mo¿emy zatrzaskiwaæ za sob¹
bramê miasta. Ktoœ kiedyœ powiedzia³,
¿e Dubrownik to najpiêkniejsze miasto
na œwiecie, bêd¹c tu, mo¿na w to uwie-
rzyæ. G³ówne uliczki zat³oczone, wiêc my
uciekamy w boczne, nie mniej klimatycz-

ne. I tak, wœród dubrownickich zak¹t-
ków schodzi nam ca³y wieczór. Warto tu
przyjechaæ, ale na tym poziomie cen,
dziêkujemy, uciekamy. Nastêpnym ce-
lem jest Boœnia.

Niedziela, 10 sierpnia 2008r.
Kraj, w którym zacz¹³ siê XX wiek.

I skoñczy³.

Wczeœnie rano zbieramy manatki i
butujemy w stronê mostu dr. Franjo
Tudjmana (widoczny z ka¿dego punktu
miasta). Tam przebiega autostrada ad-
riatycka, która zawiedzie nas dziœ do
Boœni. Idziemy wzd³u¿ ma³ej zatoczki,
przy której zacumowane s¹ jachty war-
te miliony, dalej nabrze¿em Jana Paw-
³a II i na koniec trochê wspinaczki.
Mamy ten most, mamy te¿ dobre miej-
sce do ³apania – zatoczka na jego koñ-
cu. Nie trwa to d³ugo, gdy zatrzymuje
siê auto na boœniackich blachach, pu³-
kownik boœniackiej armii jedzie a¿ do
Sarajewa, wiêc Mostar nie jest ¿adnym
problemem. Kilkadziesi¹t kilometrów
za Dubrownikiem ma³a atrakcja – 10
kilometrów boœniackiego wybrze¿a z ich
kurortem Neum. Jako, ¿e opuszczamy
Chorwacjê (by za chwilê do niej wróciæ),
trzeba przejechaæ przez przejœcie gra-
niczne, ale tam znudzeni policjanci tyl-
ko machaj¹ rêk¹ (tak samo bêdzie i przy
wjeŸdzie z powrotem do Chorwacji).
W miejscowoœci Opouzen od magistrali
adriatyckiej odbija droga na Sarajewo.
Jeszcze 9km i tym razem ju¿ profesjo-
nalna odprawa graniczna. Teraz to ju¿
naprawdê jesteœmy w Boœni, tyle tylko,
¿e… tego nie widaæ. W przygranicznych
miejscowoœciach ¿yje spo³ecznoœæ chor-
wacka, dumnie prezentuj¹ca swoj¹ przy-
nale¿noœæ narodow¹ za pomoc¹ np.
wszechobecnych flag. Boœnia to taka Ju-
gos³awia w pigu³ce. Widoki za to feno-
menalne. Po jakiœ 2h z Dubrownika do-
cieramy do Mostaru, nasz kierowca-pu³-
kownik wysadza nas w œcis³ym centrum
i pokazuje jak dojœæ w stronê starego
mostu. W³aœnie dla tego starego mostu
tutaj przyjechaliœmy.

Symbol wojen ba³kañskich, a wcze-
œniej pokojowej koegzystencji muzu³ma-
nów, katolików i prawos³awnych, Boœnia-
ków, Chorwatów i Serbów, zosta³ znisz-

(ci¹g dalszy na str. 16)
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Tu siê zaczê³a I wojna œwiatowa.

czony przez chorwackie strza³y w 1993r.
Zrekonstruowany w 2004, trafi³ na Li-
stê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Jako ¿e jesteœmy w Boœni, trzeba po-
myœleæ o wymianie kasy. Tutejsza wa-
luta nazywa siê marka konwertowana
(KM) i za 1 euro p³aci siê 1,95km (cho-
cia¿ samo euro jest tu na u¿ytku dzien-
nym). Trzeba te¿ coœ zjeœæ. W mi³ej
knajpce oferuj¹: rybê albo èevapèièi, taki
kebab w ciep³ej bu³ce. Pycha! W kom-
plecie ‘sarajevskoe’ w butelce na eksport.
Co mieliœmy w Mostarze widzieæ, zoba-
czyliœmy, a ¿e pora by³a dosyæ wczesna,
realnym siê sta³ nocleg w Sarajewie.
Idziemy stopowaæ na wylotówkê, mija-
j¹c dworce: autobusowy i kolejowy (coœ
tam w ofercie mieli, ale w nieproporcjo-
nalnej dro¿yŸnie). Pierwszy stop wiezie
nas do miejscowoœci Konjec, znajduj¹-
cej siê w po³owie drogi miêdzy Mosta-
rem a Sarajewem. Trasê pokonaliœmy
raz dwa z miejscowym piratem drogo-
wym. Dobrze, ¿e pokonaliœmy j¹ cali.
Goœæ grza³ tak szybko, ¿e krajobrazy za
oknem mieni³y siê raz dwa, a napraw-
dê by³o w czym oko uczepiæ (jechaliœmy
dolin¹ rzeki Nerwety). Kto by pomyœla³,
¿e tu mo¿e byæ a¿ tak. W owym Konjecu
chwila czekania i tym razem stopa
mamy bezpoœredniego do Sarajewa.
Znów godzina drogi, tym razem przega-
dana o europejskich aspiracjach Boœnia-
ków i problemach wewnêtrznych. Tamhle
za kopcem je Sarajevo, tam dziœ œpimy.

Z tym spaniem to taka ³atwa spra-
wa nie by³a. Goœæ wysadza nas pod aka-
demikami, mówi¹c, ¿e w wakacje to jest
hostel. Nie jest. Do centrum musimy siê
dostaæ tramwajem, wg tego co siê do-
wiedzieliœmy, spisany z neta adres znaj-
duje siê tu¿ przy ostatnim przystanku
naszego tramwaju (przystanek ma na-
zywaæ siê Bašèaršija). Dobrze, jedŸmy
wiêc. Miasto z okien tramwaju zapowia-
da siê interesuj¹co. Jedziemy brzegiem
rzeki Miljackiej czekaj¹c na rzeczony
ostatni przystanek. Gdy po 40 minutach
jazdy zaczynamy o niego wypytywaæ,
okaza³o siê… ¿e przejechaliœmy go ja-
kieœ 15 minut temu. Paranoja. Koñco-
wy przystanek poœrodku trasy? Widaæ
to tutaj normalne. Zmieniamy wiêc li-
niê i pó³ godziny w plecy meldujemy siê
na tej Bašèaršiji. To œcis³e centrum mia-
sta. Mo¿e 50 metrów od przystanku jest
recepcja naszego campingu. Przestawia-
my swoj¹ sprawê, a goœæ w okienku za-
wyrokowa³, ¿e bêdzie nas to kosztowaæ
6 euro od g³owy. Powiedzia³ te¿, ¿e cam-
ping jest 300 metrów dalej. Szykujemy
siê wiêc do wyjœcia, gdy goœæ mówi, ¿e
lepiej poczekaæ na samochód. Po kija?
Oj, lepiej, ¿e czekaliœmy, bo z 300 me-
trów robi siê pó³tora kilometra, a cam-
ping to trochê za du¿o powiedziane, jak
na ogródek za prywatnym domem
z ³azienk¹ w piwnicy. Ale nie ma co wy-

brzydzaæ, jesteœmy w Sarajewie.
Pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ robimy, to wska-
kujemy w d³ugie gacie i sweter. Ten kraj
nazywa siê Boœnia i Hercegowina i o ile
w Mostarze (Hercegowina) panowa³ kli-
mat œródziemnomorski, to tutaj, w Bo-
œni klimat jest kontynentalny, co bez
trudu odczuwamy po sobie.

Sarajewo nie jest mo¿e piêkne, jest
za to bardzo klimatyczne i bardzo ko-
smopolityczne. Po drodze z campingu do
centrum odwiedzamy cmentarz muzu³-
mañski z grobem wojennego lidera Bo-
œniaków – Aliji Izetbegovica. Rzêdy bia-
³ych kolumn pn¹cych siê ku górze na
ma³ym wzniesieniu i woda strumyku
pomiêdzy nimi. To robi wra¿enie,
zw³aszcza pod stra¿¹ nocy. Dalej rze-
czona Bašèaršija, coœ jak turecki targ,
o tej porze ju¿ nieczynny, jeszcze dwie
katedry: katolicka i prawos³awna i wie-
lokulturowoœæ miasta czuæ jak na d³oni.
Teraz czas na the very best miasta: spa-
cer wzd³u¿ rzeki Miljackiej. Dochodzi-
my do s³ynnego mostu, przy którym swój
¿ywot zakoñczy³ Franciszek Ferdynand
i zaczê³a siê bitka, zwana I wojn¹.

 Trochê dalej miejski ratusz i spory
meczet (cesarski z XVI wieku). To mia-
sto jest naprawdê fajne. W nocy niemal
nie zamarzliœmy.

Poniedzia³ek, 11 sierpnia 2008r.
 O kondycji chorwackiego katolicy-

zmu.

Mamy jeszcze pó³ dnia na Saraje-
wo, wiêc nie ma co pró¿nowaæ. Najpierw
sprawa kasy – w portfelu nam zosta³y
serbskie dinary i chorwackie kuny
a szkoda ich przywoziæ. Ma³o który bank
jest jednak zainteresowany ich wy-
mian¹. Jeden, który siê zadeklarowa³,
by³ wyrzucony okrutnie z centrum mia-
sta. No nic, trzeba to trzeba. Wiêc
z wzbogaconym o konwertowane marki
portfelem udajemy siê raz jeszcze na
spacer miastem. Odwiedzamy muzeum
austriackiej okupacji Boœni (1878-
1914), która ca³a krêci siê wokó³ czynu
Principa. Jest film o ostatnich chwilach
¿ycia arcyksiêcia wraz z ma³¿onk¹,
mapa Sarajewa w feralny 28 czerwca
1914r. z zaznaczonymi pozycjami m³o-
doboœniaków i trochê o samej CK mo-
narchii. Za 2 marki rewelacji siê spo-

dziewaæ nie nale¿y.
Nasz plan wydostania siê z Boœni

przewiduje najpierw wydostanie siê do
miasteczka Visoke, przez które przecho-
dzi droga w stronê domu. By sprawdziæ
co szykuje dla nas lokalny PKS i PKP
idziemy na drugi koniec miasta, gdy¿
w³aœnie tam mieszcz¹ siê oba dworce.
Jest jedno po³¹czenie kolejowe o 15.43
i kosztuje 2,9 marki (zni¿ka 30% na
ISIC, zni¿ki na Euro<26 nie udziela siê).
Bierzemy, bo w cenie atrakcja przeja¿d¿-
ki boœniack¹ kolej¹. Mamy jeszcze chwi-
lê czasu, wiêc uderzamy na Grbavicê.
Kto widzia³ film Jasmily Zbanic, wie
dlaczego (zreszt¹ film œwietny). Dziel-
nicy wojna rzeczywiœcie da³a w koœæ.
Z boku g³ównej ulicy – targ owocny, do-
bre melony tam maj¹. W tej dzielnicy
naprawdê jest coœ.

Zbli¿a siê pora odjazdu poci¹gu, wiêc
kierujemy siê w stronê dworca. Poci¹g
ju¿ czeka na peronie, jego stan – wy-
¿szy od oczekiwañ. Przed nami ok. 20km
do wioski Visoko i 45 minut jazdy. Wa-
gon-salon, wype³niony po brzegi – za-
kaz palenia nie obowi¹zuje, bo gdzie¿
by œmia³. Krajobrazy zapomnianych
wiosek wokó³ Sarajewa i per³a poœród
nich Visoko. Pytamy okoliczn¹ ludnoœæ
o centrum informacji turystycznej
i o magistralê. O tej pierwszej nie s³y-
szano, drogê do drogi wskazano prawi-
d³owo. Pewnie byliœmy pierwszymi nie-
Boœniakami, z którymi nasza na oko
piêtnastoletnia interlokutorka rozma-
wia³a po angielsku. Jest i magistrala,
na tym odcinku w randze autostrady. Z
stopem bêdzie ciê¿ko, bo auta gnaj¹ jak
szalone. Nasz autostopowy los siê od-
mieni³, gdy zatrzyma³a siê furgonetka
mitsubishi na chorwackich tablicach.
Kolesia zwabi³a bia³o-czerwona flaga, bo
Polska to kraj Jana Paw³a II, a on „I’m
Catholic” i to takim bardzo bardzo ka-
tolikiem.

Zlatko zas³uguje na osobny akapit.
Ma 36 lat i od dwóch lat jest emerytem
z wojskow¹ emerytur¹ (ranga pu³kow-
nika). Ma jej 1200 euro, na chorwackie
warunki to godna suma („moja mama
ma 200 euro emerytury”). Zas³u¿y³ siê
walcz¹c w wojnie 1991-93 za Chorwa-
cjê pod dowództwem Serba („jest œwiet-
nym cz³owiekiem”). Teraz dla hobby pro-
wadzi winnicê („to auto s³u¿y mi do
tego”). Zreszt¹ jego samochód to jeden z
dziesiêciu takich wehiku³ów, które w rêce
Chorwatów dosta³y siê z demobilu po
Amerykanach („pali tylko 7 litrów na
100km”). Co do pogl¹dów naszego bo-
hatera to czuæ w nich LPR-owski po-
smak: niechêæ wobec UE, niechêæ wobec
¯ydów, niechêæ wobec homoseksualistów.
Chorwat-katolik powiadaj¹. Jednak
najwa¿niejsze, ¿e goœæ ma dobre serce,
postawi³ nam obiad (owe èevapèièi)
i dowióz³ gdzie chcieliœmy: na sam¹ gra-
nicê boœniacko-chorwack¹. A wszystko

(ci¹g dalszy ze str. 15)
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 Stopujemy i stopujemy...

Na koszulce krasnal z Wroc³awia, Miasta Spotkañ!

to za jedno „dziêkujê” i kartkê z Polski,
któr¹ obiecaliœmy przys³aæ.

Dobrze, ¿e znaleŸliœmy siê po chor-
wackiej stronie granicy. Ostatnie kilo-
metry w Boœni (teren Republiki Serb-
skiej, czêœci sk³adowej boœniackiej fe-
deracji) nie napawa³y niczym prócz stra-
chu. Bidne wioski, brak œwiate³, ciemno
i brudno. I pewnie towarzystwo tam
odpowiednie do warunków. Tak wiêc jesz-
cze tego wieczoru próbujemy siê wyrwaæ
dalej w stronê Chorwacji i Wêgier (tam
tylko 100km), ale nic nas braæ nie chce.
Bêdzie wiêc nocleg centralnie na przej-
œciu granicznym. Dom za 750km.

Wtorek, 12 sierpnia 2008r.
160km w 10 aut.

Budzimy siê na polecenie chorwac-
kiego stra¿nika o 6.45. Mówi, ¿e d³u¿ej
tu spaæ nie mo¿emy, a wogóle to bêdzie
lepiej jak siê przemieœcimy 200 metrów
dalej, bo tu jest przejœcie. Dobra, dobra,
tam te¿ jest dobra miejscówka, tylko
chwilê to trwa, nim ktoœ siê zatrzyma.
A pierwszym szoferem dnia jest Bo-
œniak, który swoj¹ ciê¿arówk¹ podrzu-
ca nas za Dakowo (40km). Jazda w pó³-
przysiadzie, ¿eby tylko policja siê nie
przyczepi³a. Dalej idzie nieŸle: 15km
z policjantem (zapominamy zabraæ wy-
siadaj¹c polskiej flagi; bêdzie to mia³o
swoje znaczenie), 10km na obwodnicê
Osijeku z m³odym Chorwatem i kolejne
15km do miejscowoœci Bili Monastir
z Chorwatk¹ wypytuj¹c¹ o Kosowo (nie
stopowaliœmy jej, sama siê zatrzyma-
³a). W Bilim Monastirze odwiedzamy
Lidla, celem pozbycia siê ostatnich kun
(czyt. zakupu wina do domu) i teraz
w spokoju mo¿emy stopowaæ na Wêgry
(tam jeszcze 15km). Bierze nas tam tico
na wêgierskich blachach. Oferuj¹ pod-
rzucenie do samego Mohacza (10km za
granic¹), ale nam wystarczy samo gra-
niczne przejœcie (Knezevo-Udvar).
W kolejce do odprawy ciê¿arówek auto
na blachach z Grodziska Mazowieckie-
go, wiêc jakby co, mamy siê czego ucze-
piæ. Przekraczamy granicê i idziemy 500
metrów dalej na stacjê benzynow¹.
100km pokonaliœmy w 4 godziny. Bez
rewelacji, ale nie jest najgorzej.

Atmosfera sielskiej, spokojnej wê-
gierskiej wioski. Tutaj nikt za niczym

nie spieszy, wszystko ma swój czas. Sto-
powanie idzie ciê¿ko, gdzieœ tam za
nami ustawia siê parka czekaj¹ca a¿
zwolnimy im miejsce. Stopujemy i sto-
pujemy, tkwimy tu ju¿ dobre dwie go-
dziny. Nagle na stacjê wje¿d¿a owa ciê-
¿arówka z Grodziska. Idziemy zagadaæ,
ale okazuje siê, ¿e goœæ nam nie pomo¿e
bo… wzi¹³ ju¿ dwójkê. To byli ci, którzy
czekali za nami, wepchnêli siê przed
kolejkê. No to niez³ego œwiñstwa stali-
œmy siê ofiarami. Tir odje¿d¿a a wraz
z nim nasze nadzieje na nocleg w Bu-
dapeszcie, odprowadzamy go wzrokiem
za tablicê informuj¹c¹ „Szekszard
60km”. A niech was! Wkurzeni chcemy
siê wydostaæ gdziekolwiek. Wêgierski
pogranicznik bierze nas na obwodnice
Mohacza (10km) – têdy idzie droga na
Szekszard i dalej na Budapeszt. Mogli-
œmy tu byæ 3 godziny wczeœniej z Wê-
grami jad¹cymi z Chorwacji. Trudno, nie
wiedzieliœmy tego wtedy. Mija nas parê
polskich aut, ale nie ma ich co zwabiæ
(wroc³awska koszulka z krasnalem to
wabik zdecydowanie za s³aby).

 Wreszcie po godzinie zatrzymuje siê
wêgierskie ma³¿eñstwo i bierze nas 2km
dalej – ku rondzie, przy którym roz-
je¿d¿aj¹ siê drogi na Mohacz, Pecs
i Szekszard (Budapeszt). Wa¿ne, ¿e coœ
ruszy³o, bo po chwili jedziemy kolejne
15km dalej. Wioska nazywa siê Bar
i wygl¹da jak koniec œwiata. Kierowca
PKS mówi, ¿e nikt siê nie zatrzyma
i mamy braæ busa. My ci stary poka¿e-
my, ¿e damy radê, chocia¿ wiara w to
zbyt wielka nie jest. Za wiosk¹ rozgl¹-
damy siê za kolejnym autostopem, ale
bardziej – za miejscem do spania. Do
Szekszard brakuje jeszcze 35km, Bu-
dapeszt dopiero za 175km. Dalej jest
merol i robol z budowy (plany budowy
dróg na Wêgrzech id¹ pe³n¹ par¹) ha³a-
œliwie s³uchaj¹cy techno. Jest ju¿ ciem-
no, gdy jesteœmy w Bataszku. Mo¿e jakoœ

uda siê st¹d wydostaæ. Zatrzymuje siê
Wêgier, wygl¹daj¹cy na tutejsz¹ grub¹
rybê. Mówi, ¿e nas weŸmie, tylko musi
chwilê pogadaæ z kumplami, którzy siê
zjechali tu¿ obok. Trwa to pó³ godziny,
ale mamy wóz na Szekszard. Jako, ¿e
nie mamy z goœciem p³aszczyzny jêzy-
kowej, ten wyci¹ga komórkê i dzwoni do
córki(?), ¿eby t³umaczy³a z angielskie-
go, czego oczekujemy. W taki oto sposób
trafiliœmy tam, gdzie chcieliœmy, na sta-
cjê benzynow¹ przy drodze na Budapeszt.
Köszönöm!. Goœæ wogóle okaza³ siê kla-
wy i popisa³ siê znajomoœci¹ Deyny, Laty
i Boñka. Celem na dzisiejszy wieczór
by³o znalezienie stopa w stronê stolicy,
ale skoro pecha mieliœmy ca³y dzieñ, to
i na wieczór los siê nie odmieni³. Do-
brze, ¿e chocia¿ stacja jest.

Œroda, 13 sierpnia 2008r.
„Ju¿ dzisiaj wieczorem bêd¹ bana-

ny”

Dzieñ rozpoczynamy bardzo wcze-
œnie i ok. 6.30 ³apiemy auto na Buda-
peszt. Goœæ daje nieŸle, wiêc 140km po-
konujemy w 1,5h. Wysadza nas w miej-
scowoœci Erd, na ringu miasta. Dalej
stop, którym jedziemy do centrum
Budy (mia³o byæ podrzucenie na w³a-
œciw¹ autostradê, a wysz³o centrum
Budy), spacer miastem do centrum in-
formacji turystycznej i decyzja, ¿e je-
dziemy stopowaæ na Ujpest, którym
przechodzi droga numer 2 w kierunku
przejœcia granicznego z S³owacj¹. Do
dzie³a wiêc: metro niebieskie (do stacji
Újpest-Városkapu; 270huf) i jesteœmy
na Ujpeœcie. Mog¹ byæ ze stopem pro-
blemy, nic siê samo nie chce zatrzymaæ,
jedziemy autem, którego szofer wo³a nas
o pomoc nie pytany. Podje¿d¿amy mo¿e
tylko 10km, ale trafiamy na autostra-
dê w kierunku S³owacji. O to nam cho-
dzi³o. Pora jest dosyæ dobra (ok. 12),
du¿e szanse na to, ¿e spaœæ po³o¿ymy
siê ju¿ w domu, zw³aszcza, ¿e po 5 mi-
nutach stopowania jedziemy ju¿ 30km
do miejscowoœci Szendehely. I tak jak
Howard Webb jest symbolem stronni-
czego sêdziowania, tak Szendehely to
symbol beznadziei autostopowicza. Nic,
po prostu nic siê nie zatrzymuje, mimo,
¿e trwamy na posterunku drug¹ i trze-
ci¹ godzinê. Boli, ¿e olewaj¹ nas Pola-
cy. Czas umilamy sobie odœpiewaniem
autostopowego songu (mo¿e 20 zwro-
tek na melodie „Nie bojê siê, gdy ciem-
no jest…” o tym, jak blisko celu ju¿
jesteœmy) oraz pracami nad substytu-
tem flagi. Pad³o na dwa czerwone t-
shirty wpakowane w bia³¹ skarpetkê.
Polak potrafi. Wreszcie jest auto 10km
dalej na stacjê benzynow¹. Dobre i to.
Kilometr za stacj¹ jest rondo (miejsco-
woœæ nazywa siê Retsag), pójdziemy
tam. Miejscówka dobra, ale zatrzymuj¹

(ci¹g dalszy na str. 18)
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Polak potrafi!

siê tylko Wêgrzy oferuj¹cy podwiezie-
nie kilka kilometrów dalej. Nasza „fla-
ga” dalej nie robi wra¿enia na Pola-
kach. Z tego¿ Retsagu zabra³ nas w
koñcu wêgierski Niemiec. Cel jazdy –
granica. Mo¿e na S³owacji bêdzie lepiej.
W miejscowoœci Sahy bardziej myœli-
my ju¿ o noclegu za stacj¹

i obchodzie polskich ciê¿arówek, gdy,
zupe³nie niespodziewanie, sama od sie-
bie, zatrzymuje siê furgonetka na war-
szawskich papierach. Tomek mówi, ¿e
weŸmie nas, gdzie nam pasuje. 2 dni
czekaliœmy na takiego stopa! Z nieba
nam spad³eœ, stary. Raz dwa przemie-
rzamy S³owacjê: Zwoleñ, Bañska By-
strzyca, Ru¿omberk, t¹ tras¹ jechali-
œmy 2 tygodnie temu. Dalej Dolny Ku-
bin i przejœcie w Chy¿nem. Oto Polska,
po dwóch tygodniach! Potem jeszcze
tylko trochê i mamy Kraków. Kto by
pomyœla³ w owym Szendehely, ¿e jesz-
cze przed pó³noc¹ tu bêdziemy. Fart po
dwóch dniach totalnego niefarta.

Czwartek, 14 sierpnia 2008r.
Kraków jeszcze nigdy tak jak dziœ…

Z obwodnicy trzeba dostaæ siê do
centrum. Najpierw kurs na zajezdniê

(cena: 1 boœniacka marka konwertowa-
na), a potem 50 minut oczekiwania na
nocny pod Dworzec G³ówny. Wspomnie-
nia dwóch tygodni, pierwsze podsumo-
wania i rozstrzygniêcia (najlepszy by³
‘jelen’, najgorsze ‘skopsko”). O 1.30 je-
steœmy na Dworcu G³ównym, sensow-
ne poci¹gi mamy dopiero ko³o 4, wiêc
idziemy posiedzieæ na Rynku, opowie-
dzieæ Mickiewiczowi, co nas spotka³o.
Adaœ wys³ucha³, razem popsioczyliœmy
na pijanych Angoli i polsk¹ ¿ulerniê.
Taki jest Kraków o drugiej-trzeciej w
nocy. Powolnym krokiem wracamy na
Dworzec. Za nami 2 tygodnie wyprawy,
teraz jeszcze tylko stokilkadziesi¹t ki-
lometrów do domu, ka¿dy w swoja stro-
nê. Ko³o 8-9, gdy obaj jesteœmy w swo-
ich domach (300km pomiêdzy nimi)
koñczy siê Ba³kaniada. By³o warto, nie
ma co.

(ci¹g dalszy ze str. 17)
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Tekst i zdjêcia: Pawe³ Sobik i Mateusz Ryba

Jeœli ktoœ zainteresowany Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie pyta
w miasteczku o datê jego otwarcia,
otrzymuje zazwyczaj odpowiedŸ,  ¿e
powsta³o ono po drugiej wojnie œwia-
towej. Osoby bardziej zaznajomione
z najnowsz¹ histori¹ Dynowa infor-
muj¹, ¿e szko³a rozpoczê³a sw¹ dzia-
³alnoœæ oko³o 10 paŸdziernika 1944
roku, a wiêc wkrótce po wyzwoleniu
spod niemieckiej okupacji. Nie wszy-
scy jednak mieszkañcy miasteczka
zgadzaj¹ siê z t¹ dat¹. Zdaniem wielu
z nich Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Dynowie powsta³o na przedwioœniu
1942 roku. Brzmi to wprost niewia-
rygodnie, jednak jest w tym sporo
racji.

W marcu 1942 r., w miasteczku pe³-
nym ci¹gle niemieckiego wojska i poli-
cji, wœród nauczycieli szkó³ œrednich,
których los rzuci³ do Dynowa, miejsco-
wego duchowieñstwa oraz przedstawi-
cieli ruchu oporu zapad³a decyzja, by
za przyk³adem wiêkszych oœrodków
miejskich zorganizowaæ nauczanie m³o-
dzie¿y w zakresie szko³y œredniej. Za-
dania tego podjêli siê: Agnieszka

Œwierczkowska, Aniela Stojanowska,
ks. Jan Œmietana, ks. Franciszek B³ot-
nicki, a po pewnym czasie tak¿e inni,
mog¹cy s³u¿yæ m³odzie¿y pomoc¹

w nauce. Wkrótce rozpoczê³y pracê
pierwsze tajne komplety sk³adaj¹ce siê
z uczniów uczêszczaj¹cych przed wojn¹
do ni¿szych klas szkó³ œrednich w ró¿-
nych miastach Polski, a nastêpnie
z chêtnych absolwentów szko³y po-
wszechnej. Od tej pory czêœæ dynowskiej
m³odzie¿y mog³a uczyæ siê i na ogó³ doœæ
systematycznie sk³adaæ wymagane eg-

Agnieszka Œwierczkowska – jedna z pierwszych nauczycie-
lek.

Aniela Stojanowska – równie¿ jedna z pierwszych nauczy-
cielek liceum.

(ci¹g dalszy na str. 20)
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zaminy. A zatem by³a to ju¿ szko³a,
dzia³aj¹ca nieprzerwanie do wyzwole-
nia. Ci sami te¿ nauczyciele, przy ener-
gicznym poparciu pierwszego po wojnie
burmistrza Dynowa W³adys³awa Ka-
sprowicza, uzyskali oficjalne zezwole-
nie na otwarcie szko³y œredniej i uczyli
w niej wraz z nowymi si³ami pedago-
gicznymi od oko³o 10 paŸdziernika 1944
roku przez szereg jeszcze lat. S³usznie
zatem mo¿na uwa¿aæ, ¿e Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Dynowie powsta³o
w 1942 r.

 O tym, na jakie niebezpieczeñstwo
nara¿ali siê nauczyciele i ucz¹ca siê
m³odzie¿ podczas okupacji, pamiêta
dziœ ju¿ tylko niewiele osób starszych.
Szkoda, gdy¿ o pewnych faktach i oso-
bach nie powinniœmy zapominaæ. Dla
przyk³adu nale¿y podaæ, ¿e w maju 1940
roku aresztowa³o gestapo w Dynowie
dziewiêciu m³odych ch³opców, tylko dla-
tego, ¿e przed wojn¹ uczêszczali oni do
szkó³ œrednich i na studia wy¿sze.
Wkrótce oœmiu z nich straci³o ¿ycie
w obozie w Oœwiêcimiu (Stanis³aw Ba-
raniecki, Emil Barañski, Stanis³aw Ba-
rañski, Antoni G¹ska, Stanis³aw Wo-
lañski, Mieczys³aw Wra¿eñ, Marian
Wyskiel i student uniwersytetu Antoni
Salwa). Taki sam los czeka³ ka¿dego
ucz¹cego i zdobywaj¹cego wiedzê pod-
czas okupacji.

Sta³y pobyt wojska niemieckiego
w Dynowie i ci¹gle wêsz¹cej policji nie-
mieckiej zmusza³ ucz¹cych siê do za-
chowania daleko posuniêtej ostro¿no-
œci. Ka¿dy fa³szywy krok ze strony m³o-
dych ludzi móg³ spowodowaæ nieobli-
czalne nastêpstwa. Cena wiedzy by³a
wówczas bardzo wysoka.

W latach 1942 do 1944 kilkudzie-
siêciu uczniów z Dynowa przerabia³o
materia³ nauczania z zakresu szko³y
œredniej i sk³ada³o egzaminy w Dyno-
wie, b¹dŸ te¿ w Pi¹tkowej lub B³a¿o-
wej. Dziêki wspania³ej dyscyplinie
ucz¹cych siê i rozwadze nie dosz³o do
tragicznych w skutkach nastêpstw. Po-
mijaj¹c trudnoœci zwi¹zane z brakiem
podrêczników, pomocy naukowych czy
mo¿liwoœci dekonspiracji warto przyto-
czyæ choæby dwa zdarzenia obrazuj¹ce
atmosferê, w jakiej odbywa³y siê ów-
czesne egzaminy.

W czerwcu 1942 roku podjêto decy-
zjê, by najbli¿szy egzamin odby³ siê
w domu stanowi¹cym w³asnoœæ ksiêdza
Jana Œmietany w Dynowie. Na dwa dni
przed wyznaczonym terminem, w czê-
œci tego budynku ulokowa³a siê grupa
wojskowa wraz z oficerem. Mimo zmia-
ny sytuacji , z ró¿nych powodów egza-
min nie zosta³ przesuniêty na inny ter-
min. Aby nie budziæ podejrzeñ, trzej
egzaminatorzy oraz piêciu zdaj¹cych
zasiad³o w pokoju ksiêdza wokó³ sto³u
przy szklankach zio³owej herbaty

i skromnych ciastkach. Z chwil¹ gdy do
pokoju niespodziewanie zapuka³ oficer,
poproszono go o wejœcie, po czym spo-
kojnie powiadomiono, ¿e bratanica ksiê-
dza obchodzi imieniny i zaproszono do
sto³u. Oficer nie skorzysta³ z zaprosze-
nia, lecz po z³o¿eniu ¿yczeñ solenizant-
ce wyszed³ z pokoju. W chwilê póŸniej
powróci³ i, o dziwo, wrêczy³ jej czekola-
dê, ¿o³nierzom natomiast poleci³, aby
nie przeszkadzali w prywatnej uroczy-
stoœci. W kilka godzin po tej scenie
nadesz³a z ¿yczeniami i kwiatami trój-
ka nowych, m³odych ludzi. Byli to ostat-
ni zdaj¹cy w tym dniu egzamin.

Nie zawsze zimna krew lub pomy-
s³owoœæ wystarcza³y. W marcu 1943 r.,
gdy grupa cz³onków AK z Dynowa sk³a-
da³a egzamin w B³a¿owej, omal nie
dosz³o do tragedii. Przebywaj¹cy tam
wówczas ¿o³nierze niemieccy, zaniepo-
kojeni pojawieniem siê i nag³ym znik-
niêciem obcych m³odych ludzi, zaczêli
za nimi poszukiwania.. Ucieczka ze
skromnego budynku, w którym odbywa-
³y siê egzaminy nie mia³a szans powo-
dzenia. Podjêto wiêc b³yskawicznie de-
cyzjê obrony, w czym uczestniczyli cz³on-
kowie AK z B³a¿owej wyci¹gaj¹c z ró¿-
nych zakamarków broñ. Tylko dziêki
temu, ¿e Niemcy nie zainteresowali siê
ma³ym budynkiem nie dosz³o do wal-
ki. Napiêta atmosfera tylko chwilowo
przerwa³a egzaminy. Po przejœciu nie-
bezpieczeñstwa prowadzono je da-
lej. W godzinach wieczornych powraca-
li zdaj¹cy do Dynowa z zachowaniem
jak najdalej id¹cej ostro¿noœci i jak
zwykle pieszo.

Mimo licznych niebezpieczeñstw nie-
mal wszyscy uczniowie korzystaj¹cy
z tajnego nauczania prze¿yli na ogó³
szczêœliwie okres okupacji. Zgin¹³ je-
dynie Adam Czekañski zastrzelony
w paŸdzierniku 1943 r. w Futomie, pod-

czas ucieczki przed niemieck¹ policj¹.
Pozostawmy ju¿ na uboczu okres

okupacji i przyjrzyjmy siê nieco bli¿ej
warunkom pracy nauczycieli oraz at-
mosferze panuj¹cej w pierwszej w hi-
storii Dynowa szkole œredniej otwartej
oficjalnie – jak ju¿ wspomniano – oko-
³o 10 paŸdziernika 1944 roku.

Szko³a, do której zg³osi³o siê mnó-
stwo m³odzie¿y z Dynowa i okolicy,
w tym niemal wszyscy uczniowie klas
ni¿szych z okresu tajnego nauczania,
nosi³a pocz¹tkowo nazwê Prywatnego
Gimnazjum Koedukacyjnego Zarz¹du
Miejskiego w Dynowie. Nauka w niej
rozpoczê³a siê w niezwykle trudnych
warunkach. Ciasny po¿ydowski budy-
nek niedostosowany do celów szkolnych,
zupe³ny brak podrêczników, pomocy
naukowych, sprzêtów prócz wykonanych
poœpiesznie przez stolarzy ³awek - oto
prawdziwy obraz tej szko³y. By³a nato-
miast chêtna do nauki m³odzie¿ i wspa-
nia³a, pe³na zapa³u do pracy kadra
nauczycielska, z³o¿ona po czêœci z osób
bior¹cych udzia³ w tajnym nauczaniu
w zakresie szko³y œredniej ( Aniela Sto-
janowska, Agnieszka Œwierczkowska,
ks. Jan Œmietana, ks. Franciszek B³ot-
nicki) oraz innych, pochodz¹cych z ró¿-
nych stron polski pedagogów (Aleksan-
der Moskwa, Bronis³awa Rychlik, Mie-
czys³aw Tulig³owicz, Moysa Kinga, W³a-
dys³awa Zborzyl, Jan Sza³ajda).
Wszystkich ucz¹cych cechowa³ zapa³ do
pracy i samokszta³cenia siê, bez wzglê-
du na trudnoœci z jakim stykali siê
w ¿yciu codziennym.

Naukê w szkole przerywa³y czêsto
pieœni radzieckich oddzia³ów maszeru-
j¹cych lub jad¹cych na niezbyt odleg³y
front przechodz¹cy górami na po³udnie
od Sanoka, przez rejon Dukli, Krosna
i Jas³a. By³y chwile, gdy wychowawcy
przerywali lekcje i z uwag¹ ws³uchiwa-

Grono pedagogiczne dynowskiego LO wraz z uczniami.

(ci¹g dalszy ze str. 19)
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li siê w odg³osy nasilaj¹cej siê kanona-
dy artyleryjskiej, od której dr¿a³y szy-
by w oknach budynku. Niekiedy na
twarzach uczniów i wychowawców po-
jawia³ siê nagle niepokój, Doœæ czêsto
bowiem, zw³aszcza w paŸdzierniku
i listopadzie, nadlatywa³y nad Dynów
znienacka jeden lub dwa niemieckie
samoloty, do których otwiera³o gwa³-
towny ogieñ szeœæ dzia³ artylerii prze-
ciwlotniczej ulokowanych nad Sanem,
w pobli¿u stacji kolejowej. Ich potê¿-
ny grzmot przygniata³ wprost uczniów
do ³awek i wt³acza³ w œwiadomoœæ po-
czucie realnego zagro¿enia ze strony
samolotów usi³uj¹cych dotrzeæ do ol-
brzymich sk³adów z amunicj¹ tu¿ obok
stacji kolejowej. Po kilku czy kilkuna-
stu wlok¹cych siê minutach, dzia³a
milk³y, po czym nauczyciele rozpoczy-
nali znów lekcje nie trac¹c ani chwili
na rozmowy o nalotach.

W styczniu 1945 roku front odsun¹³
siê daleko na zachód. W kilka miesiê-
cy póŸniej zakoñczy³a siê te¿ wojna.
Nie dla po³udniowo – wschodnich jed-
nak ziem Polski. W miêdzyczasie na
ziemiach tych uformowa³y siê bandy
UPA, które swymi wyst¹pieniami za-
czê³y powa¿nie zagra¿aæ bezpieczeñ-
stwu ludnoœci polskiej. Rozpocz¹³ siê
makabryczny okres trwaj¹cy niemal do
koñca 1947 roku., o którym do dziœ
wspomina siê ze zgroz¹.

Jakby na przekór ogólnej sytuacji,
pod koniec sierpnia 1945 roku dyrek-
cja gimnazjum og³osi³a zapisy na kur-
sy wieczorowe w zakresie szko³y œred-
niej, dla m³odzie¿y starszej wiekiem.
Nap³yw kandydatów z Dynowa i oko-
licy by³ bardzo du¿y. Z powodu braku
miejsc wielu chêtnych do nauki mu-
sia³o zaczekaæ na przyjêcie do przy-
sz³ego roku. Funkcjê dyrektora wieczo-
rowego gimnazjum obj¹³ mgr Aleksan-
der Moskwa ciesz¹cy siê s³aw¹ dosko-
na³ego pedagoga. Znany by³ z tego, ¿e
ucz¹c historii wymaga³ znajomoœci
szczegó³ów i wielu dat, jak te¿ zupe³-
nego podporz¹dkowania siê dyscypli-
nie szkolnej. Wkrótce te¿ ujarzmi³ star-
szych wiekiem uczniów, wœród których
wiêkszoœæ stanowili niezbyt dawni
cz³onkowie Armii Krajowej. Dziêki sta-
nowczoœci zaprowadzi³ szkolny ³ad i
gro¿¹c „wyrzuceniem na zbity pysk”
zmusi³ ich do rezygnacji z wielu nie
najlepszych przyzwyczajeñ. Nie znosi³
broni. Sytuacja jednak wymaga³a, by
starsi uczniowie wieczorówki przycho-
dzili z ni¹ niekiedy do szko³y. Wielu
bowiem wprost po zajêciach lekcyjnych
udawa³o siê na nocne warty.

Wprowadzone w 1945 roku, w ce-
lach samoobrony, warty nocne obowi¹-
zywa³y w Dynowie wszystkich mê¿-
czyzn w wieku od 18 do 65 roku ¿ycia.
Zobowi¹zani do ich pe³nienia odbywa-
li s³u¿bê regularnie co ósm¹ noc. War-

ty mia³y na celu obronê miasteczka
przed ewentualnym napadem band
ukraiñskich. Wiêkszoœæ niezbêdnej
broni i amunicji dostarczy³o wojsko, ze-
zwalaj¹c na przetrzymywanie jej
w domach, ponadto znaczn¹ iloœæ znaj-
duj¹cej siê w Dynowie, po zarejestro-
waniu, zgromadzono na wartowniach,
w tym granaty i karabiny maszynowe.

Przyniesiona do szko³y przez
uczniów broñ – zgodnie z surowym po-
leceniem dyr. Moskwy – musia³a staæ
w jednym k¹cie klasy, nie mog³a byæ
za³adowana amunicj¹ i nie wolno jej
by³o nikomu braæ do rêki. Zarz¹dzeñ
tych nikt nie oœmiela³ siê naruszaæ,
gdy¿ by³o wiadomo, ¿e „z Olesiem nie
ma ¿artów”. W tym niespokojnym cza-
sie równie¿ nauczyciele pe³nili warty
nocne, st¹d te¿ nie omija³y one i dyr.
Moskwy, mimo, ¿e utyka³ lekko na
nogê. Jeœli niekiedy uczeñ chcia³ go
zast¹piæ w nocnej s³u¿bie, obrusza³ siê
i stanowczo odrzuca³ ofertê, twierdz¹c,
¿e nie mo¿e swojego obowi¹zku zrzu-
caæ na uczniów, a ponadto wiêcej ludzi
umar³o w ³ó¿ku ani¿eli z broni¹ w rêce.

Surowy, pozornie osch³y dyr. Mo-
skwa za³ama³ siê jednak pewnego dnia
i to w obliczu ca³ej klasy. Zdarzenie to
mia³o miejsce 18 listopada 1946 roku.

Dwa dni wczeœniej (16 listopada)
dyr. Moskwa solidnie obruga³ Józefa
Rakowskiego za to, ¿e ten nie nauczy³
siê nale¿ycie ostatniej lekcji historii.
Nie przyj¹³ te¿ usprawiedliwiania siê
nieobecnoœci¹ w szkole. „Ty – tu zwró-
ci³ siê do mnie – zostaniesz z Józkiem
po lekcjach i dasz mu odpisaæ ten roz-
dzia³, którego nie umie’’. Poniewa¿
ksi¹¿ek nie by³o, wiêc dyrektor dykto-
wa³ fakty i daty bardzo szczegó³owo
do zeszytów. Polecenie nie podlega³o
dyskusji – musieliœmy pozostaæ.

Rozstaliœmy siê oko³o godziny 18.
W godzinê póŸniej ukraiñskie bandy
wdar³y siê do Dynowa, rozpoczê³a siê
walka. Jedn¹ z ofiar napadu by³ Jó-
zek Rakowski. Zgin¹³ z broni¹ w rêce.

Mimo ogólnego zdenerwowania wy-
wo³anego wydarzeniami, w poniedzia-
³ek wieczorem (18 listopada) zajêcia
w szkole rozpoczê³y siê normalnie .
Podczas lekcji jêzyka polskiego w kla-
sie pojawi³ siê nieoczekiwanie dyr. Mo-
skwa. Wstaliœmy wszyscy. Chwilê mil-
cz¹c patrzy³ ciep³o po naszych twa-
rzach, po czym zmienionym g³osem po-
wiedzia³ miêkko: - Ch³opcy, uby³ spo-
œród nas Józek Rakowski. Zgin¹³ bro-
ni¹c Dynowa, tej ma³ej cz¹stki ojczy-
zny….

Chcia³ jeszcze coœ powiedzieæ, lecz
wzruszenie œcisnê³o mu gard³o,
a w oczach jego zab³ys³y ³zy. Spuœci³
g³owê, chwilê posta³, a nastêpnie od-
wróci³ siê i energicznym krokiem wy-
szed³ z klasy wstydz¹c siê swego wzru-
szenia. Fakt ten bardzo zbli¿y³

wszystkich uczniów do dyrektora.
Doroœli uczniowie, z których wiêk-

szoœæ zbli¿a³a siê do dwudziestego
roku ¿ycia lub przekroczy³a ten wiek,
darzy³a swych nauczycieli g³êbokim
szacunkiem i zaufaniem. Nie by³y to
pozory. W wiele lat póŸniej zetkniê-
cie siê ucznia z dawnym nauczycie-
lem nacechowane by³o prawdziw¹ ser-
decznoœci¹. Obydwie strony ³¹czy³a
wiêŸ podobna do tej, która ³¹czy bli-
skie sobie osoby. Trwa ona nadal, gdy¿
po tylu ju¿ latach nie zabraknie ni-
gdy na grobach profesorów sk³adanych
kwiatów i zniczów zapalonych rêka-
mi by³ych uczniów. Nie inny te¿ by³ i
pozosta³ stosunek m³odszych roczni-
ków do swych wychowawców.

Starsi wiekiem, a tak¿e m³odsi
uczniowie, traktowali szkolne obo-
wi¹zki bardzo powa¿nie. Nikt nie zgry-
wa³ siê na nieuka, nikt nie odk³ada³
na póŸniej odrabiania powsta³ych z
przyczyn obiektywnych zaleg³oœci w
nauce. Jeœli ktoœ pozostawa³ w tyle
za przoduj¹cymi uczniami, móg³ liczyæ
na pomoc kolegów, a zw³aszcza na-
uczycieli, którzy nie z obowi¹zku lecz
z serca pomagali s³abym. Nie by³o te¿
mowy o spóŸnianiu siê na lekcje,
mimo ¿e kilku uczniów wieczorówki,
bez wzglêdu na stan pogody, codzien-
nie dochodzi³o pieszo z odleg³ych wio-
sek do Dynowa. Adam Rz¹sa, Stani-
s³aw Wróbel i inni robili ka¿dego dnia
po kilka kilometrów, a w okresach na-
wet najwiêkszego zagro¿enia ze stro-
ny band UPA szli do szko³y i powra-
cali z niej samotnie noc¹.

Niezwykle trudne by³y to lata, inni
ludzie, inna m³odzie¿ i jej zaintere-
sowania. Zahartowanych przeciwno-
œciami wojny uczniów cechowa³ upór
w d¹¿eniu do celu i ³amanie napotka-
nych trudnoœci, szko³a natomiast by³a
miejscem, do którego uczêszczali chêt-
nie, by czerpaæ wiedzê od wspania-
³ych, godnych naœladowania wycho-
wawców.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dyno-
wie jest dzie³em wielu ofiarnych lu-
dzi, a zw³aszcza pedagogów. Ich pa-
triotyzm i nadzieja zrodzi³y w ponu-
rych latach okupacji zal¹¿ek, który
równie¿ dziêki nim przekszta³ci³ siê
w szko³ê. Nie opuœcili te¿ nieokrze-
p³ej placówki w trudnych latach walk
z UPA. W chwilach gdy tak wiele osób
ucieka³o wprost z Dynowa nie mog¹c
znieœæ ci¹g³ego zagro¿enia, pedagodzy
pozostali na swych stanowiskach
ucz¹c i dziel¹c los pozosta³ych miesz-
kañców . Z tych powodów spo³eczeñ-
stwo Dynowa nie mo¿e o nich zapo-
mnieæ, m³odzie¿ zaœ powinna braæ
z nich przyk³ad, jak nale¿y ¿yæ i pe³-
niæ swe obowi¹zki.

Mieczys³aw Krasnopolski
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Szko³a w D¹brówce Starzeñskiej
podlega³a bezpoœrednio Radzie Szkol-
nej Okrêgowej w Brzozowie, która przez
swoich inspektorów w latach 1909 – 39
kontrolowa³a jej pracê, warunki loka-
lowe, wype³nianie obowi¹zków przez
ucz¹cych nauczycieli. Wizytacje odby³y
siê w latach: 1927, 1930, 1939, a do-
wodem s¹ m.in. wpisy do kroniki szkol-
nej.

W okresie od 1917 – 39 roku kie-
rowniczk¹ i jedyn¹ nauczycielk¹ w D¹-
brówce Starzeñskiej by³a Bronis³awa
Podgórska – wspania³y pedagog, m¹-
dry, oddany dzieciom i szkole. Jak si-
³aczka ̄ eromskiego walczy³a z analfa-
betyzmem o awans spo³eczny ch³op-
skich, bardzo biednych dzieci, uczy³a go-
r¹cego patriotyzmu i kultury osobistej,
zaradnoœci, oszczêdnoœci i praktycznej
wiedzy o ¿yciu np. prowadzenia ogród-
ków warzywnych i kwiatowych ze szcze-
gólnym akcentem na hodowlê ró¿ i upra-
wê sadów (zak³ada³a szkó³ki jab³onio-
we, uczy³a szczepienia drzew). Dyspo-
nuj¹c globusem, kilkoma mapami i ob-
razami rodzimych i egzotycznych zwie-
rz¹t rozbudza³a w ch³opskich dzieciach
ciekawoœæ œwiata i jego znajomoœæ. Wi-
sz¹ce na œcianach portrety w³adców
Polski, portrety J. Pi³sudskiego, prezy-
denta R.P. wykorzystywa³a umiejêtnie
w pracy wychowawczej. Gor¹ca patriot-
ka nauczy³a swoich uczniów mi³oœci do
Ojczyzny nawet w czasach, gdy wsi pol-
skiej i jej mieszkañcom ¿y³o siê ciê¿ko
i bardzo biednie. W programie wycho-
wawczym na ka¿dy rok realizowa³a z
uczniami bogaty kalendarz œwi¹t i rocz-
nic: Œwiêto Niepodleg³oœci 11listopa-
da,rocznica powstania listopadowego,
rocznica odsieczy wiedeñskiej, 3 Maja,
Œwiêto Pieœni póŸniej Œwiêto M³odzie-
¿y, imieniny marsza³ka J. Pi³sudskie-
go i Prezydenta I. Moœcickiego. Przygo-
towywane starannie programy arty-

styczne, które sk³ada³y siê z wierszy
i pieœni patriotycznych, pogadanek, re-
feratów, inscenizacji sztuk („Wiosna”,
„Zmartwychwstanie Polski”, „Czaro-
dziejski sen”, „Baœñ œwiêtojañska”),
oraz pokazów gimnastycznych. Na
szczególne uznanie zas³uguje fakt, ¿e
p. Bronis³awa Podgórska umia³a w³¹-
czyæ do szkolnych przygotowañ tak¿e
rodziców, starsz¹ m³odzie¿, miejscow¹
orkiestrê, ksiê¿y katechetów. Widzami
byli nie tylko rodzice, ale tak¿e hrabio-
wie Starzeñscy, ks. Proboszcz z Dyl¹-
gowej, nauczyciele z Dyl¹gowej, Sie-
dlisk, a nawet Dynowa. Wszystko od-
notowa³a w systematycznie prowadzo-
nej kronice szkolnej. Po raz pierwszy
fotograficzn¹ dokumentacjê uroczysto-
œci patriotyczno-religijnej zamieszczo-
no po œmierci marsza³ka J. Pi³sudskie-
go (uroczystoœæ ¿a³obna dn. 17.V. 1935r.
w koœciele w Siedliskach).

Niezapomniana p. B. Podgórska sta-
ra³a siê tak¿e oddzia³ywaæ na ca³¹
wiejsk¹ spo³ecznoœæ. W celu odci¹gniê-
cia m³odzie¿y starszej od pijañstwa i
przesiadywania w karczmie, w 1926
roku za³o¿y³a Ko³o M³odzie¿y, które
przygotowa³o kilka spektakli teatral-
nych: „Jase³ka”, „Mi³oœæ i polityka”,
„¯yd w beczce”, „Makol¹gwa”. M³odzi
ludzie czytali dostarczane im gazetki,
s³uchali prelekcji zaproszonych goœci. Po
dwóch latach Ko³o przesta³o istnieæ,
niestety, ze z³ej woli miejscowego sa-
morz¹du wsi. Na podkreœlenie zas³u-
guje tak¿e fakt, i¿ w 10 rocznicê odzy-
skania wolnoœci (1928) mieszkañcy wsi
samorzutnie utworzyli komitet budo-
wy pomnika niepodleg³oœci – czyli no-
wej szko³y. W jednym dniu zebrali spon-
tanicznie 53 z³ 08 gr i z³o¿yli to na rêce
naczelnika gminy jako dar na rozpo-
czêcie budowy. Ks. Katecheta poœwiêci³
te¿ plac pod przysz³¹ szko³ê. Niestety,
do wybudowania szko³y nie dosz³o, m.in.
z braku odpowiedniej dzia³ki.

 W programie nauczania przedwo-
jennej szko³y by³a oczywiœcie religia
i tej uczyli przewa¿nie katecheci z pa-

rafii w Dyl¹gowej, natomiast Msze œw.
na rozpoczêcie i zakoñczenie roku szkol-
nego odprawiano tak¿e w Siedliskach
i bardzo czêsto w kaplicy dworskiej,
któr¹ wybudowano i poœwiêcono 15 paŸ-
dziernika 1909 roku. Pani Podgórska
wspó³pracowa³a z dworem i s¹siedni-
mi szko³ami. Hrabiowie: Julia Starzeñ-
ska i jej synowie, Julian i Kazimierz
wspierali dziatwê szkoln¹ funduj¹c
w zimie do¿ywianie, co bardzo pozytyw-
nie wp³ywa³o na poprawê frekwencji.
Np. w 1934 roku Starostwo Powiatowe
w Brzozowie przydzieli³o na do¿ywia-
nie dziatwy szkolnej: 500 kg m¹ki, 20
kg kawy i 5 kg cukru (na jedno dziecko
25 dkg chleba i 1/4 l. kawy gotowanej
przez dzieci pod nadzorem P. B. Pod-
górskiej.

Hrabiowie Starzeñscy zapraszali
dzieci na posi³ki do kuchni dworskiej.

W roku szkolnym 1935/36 gmina
Nozdrzec wyasygnowa³a na do¿ywianie
dzieci 10 z³ a hrabia K. Starzeñski
ufundowa³ 12 obiadów przez styczeñ i
luty, w 1937 roku 17 obiadów przez
styczeñ, luty i marzec. W tym roku
gmina przekaza³a 9 z³ 26 gr na chleb,
5 kg kawy i 2 kg cukru, zbiórka na ten
cel wœród Mieszkañców wsi da³a: 19 z³
03 gr, zorganizowane przedstawienie
przynios³o dochód 6 z³ (³¹cznie 34 z³ 23
gr). Podziwiaæ nale¿y ogromn¹ zarad-
noœæ i zapobiegliwoœæ p. B. Podgórskiej,
troskê o biedne dzieci wiejskie. Mo¿na
by wiele mówiæ o Jej zas³ugach, tak¿e
o przygotowaniu dziewcz¹t do roli go-
spodyñ (szycie, pranie, haft). Nie da siê
przeceniæ zas³ug tej wspania³ej nauczy-
cielki, ale najwa¿niejsze chyba jest to,
¿e w czasie II wojny œwiatowej Jej
uczniowie czyli mieszkañcy wsi pozy-
tywnie zdali egzamin ze swojej uczci-
woœci i patriotyzmu. Solidarnie wystê-
powali wobec obydwu okupantów, nie
brali udzia³u w rabunkach i rozbojach,
które zdarza³y siê w okolicy pod koniec
dzia³añ wojennych i w pierwszych
dwóch latach po wojnie.             C.d.n.

 Krystyna D¿u³a

Szko³a to w ma³ych miejscowoœciach
centrum ¿ycia kulturalnego, a zarazem
miejsce, na które bacznym okiem patrzy
ca³a spo³ecznoœæ. A skoro jest tak wa¿ne
nale¿y pamiêtaæ o jego historii, pocz¹t-
kach powstania, a szczególnie patrz¹c
z perspektywy tego co by³o dbaæ o dzieñ
dzisiejszy i przysz³oœæ. Przysz³oœæ szko³y
to jej uczniowie, a przesz³oœæ – tradycja,

to jej absolwenci, nauczyciele, którzy tu
pracowali i sympatycy, którzy j¹ wspo-
magaj¹.

Wszyscy ci, którym czas i zdrowie
pozwoli³o spotkali siê 21 wrzeœnia 2008
roku na inauguracji obchodów 100 – le-
cia Szko³y Podstawowej w D¹brówce Sta-
rzeñskiej. Jak na tak powa¿n¹ uroczy-
stoœæ przysta³o, bo niew¹tpliwie 100 lat

to wiek powa¿ny zas³uguj¹cy na uznanie
i wdziêcznoœæ wobec tych, którzy byli
twórcami szko³y w D¹brówce Starzeñ-
skiej, obchody rozpoczêliœmy Msz¹ Œwiêt¹
w koœciele p. w. Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej celebrowan¹ przez ks. Probosz-
cza Kazimierza Piwowara wspólnie
z absolwentem naszej szko³y ks. dr Wi-
toldem Ostafiñskim.
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Wszyscy z uwag¹ wys³uchali g³êbo-
kiej w treœæ homilii wyg³oszonej przez
ksiêdza proboszcza, a wskazuj¹cej na
szko³ê jako oœrodek formowania serc
i umys³ów m³odego pokolenia.

Nastêpnie udaliœmy siê do budyn-
ku szko³y, gdzie wszystkich bardzo za-
interesowa³y archiwalia. Ka¿dy szuka³
swoich szkolnych wspomnieñ tak wy-
trwale, ¿e chwile trwa³o nim nasi go-
œcie usiedli w sali gimnastycznej by
wys³uchaæ prelekcji o historii szko³y.
W tê podró¿ sentymentaln¹ zabra³a nas
p. mgr Krystyna D¿u³a wiceprezes To-
warzystwa Przyjació³ D¹brówki Sta-
rzeñskiej, absolwentka i by³a nauczy-
cielka tutejszej szko³y.

Prelekcja by³a niezrównana nie tyl-
ko pod wzglêdem treœci, ale g³ównie
dlatego, i¿ przepojona by³a sentymen-
tem do miejsca, w którym wyg³aszaj¹-
ca j¹ uczy³a siê, a potem
pracowa³a. Wszyscy s³ucha-
li z zainteresowaniem
i wzruszeniem s³ów, które
odzwierciedla³y prawdziw¹
historiê szko³y w D¹brów-
ce Starzeñskiej.

Po zakoñczeniu prelekcji mogliœmy
obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹
przygotowan¹ przez Annê Ostafiñsk¹.
Ka¿dy z uœmiechem i w skupieniu ogl¹-
da³ zdjêcia szczególnie te najstarsze.
Mo¿na by³o wtedy równie¿ powróciæ do
wspomnieñ i kontynuowaæ poszukiwa-
nia swoich klas z dawnych lat ogl¹da-
j¹c stare dokumenty i rozmawiaj¹c
z innymi mieszkañcami, którzy przy-
byli na tê uroczystoœæ.

Nale¿y tu wspomnieæ o goœciach,

którzy zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹. A byli to p. Adam
Chrobak – wójt gminy Dynów,
p. Danuta Moskwa – wizyta-
tor Kuratorium Oœwiaty,
p. Aleksander Stochmal
i Jan Sieñko – radni Powiatu
Rzeszowskiego, p. Tadeusz
PaŸdziorny – przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dynów, dyrekto-
rzy szkó³ gminy Dynów, na-
uczyciele, którzy pracowali
w naszej szkole p. Jacek Si-
wulec, p. Ewa Sikora, p. Mo-
nika Szczepek, p. Maria K³y¿,
p. Jerzy Warcho³, p. Marian
Szpiech, p. Helena Krawiec,
p. Józefa Œlemp, p. Krystyna
D¿u³a. Szkoda tylko, ¿e by³o
ich tak niewielu.

Potem by³y
wpisy do szkol-
nej Kroniki i pa-
mi¹tkowe zdjê-
cia.

W godzinach
popo³udniowych
u r o c z y s t o œ c i
przenios³y siê do
Domu Stra¿aka,
gdzie nasi goœcie
mogli obejrzeæ czêœæ artystyczn¹ przy-
gotowan¹ przez uczniów i absolwentów
szko³y.

Wszyscy z zainteresowaniem i sym-
pati¹ obserwowali wystêpy uczniów

klas m³odszych, a potem ¿ywo
reagowali na popisy aktorskie
uczestników zajêæ kó³ka polo-
nistycznego prezentuj¹cych in-
scenizacjê bajki „Czerwony
Kapturek”. Zmiana nastroju
i rozœpiewanie ca³ej sali by³y
efektem wystêpu wokalno –
instrumentalnego absolwen-
tek szko³y, które swoimi pio-
senkami wzbogaci³y przebieg
uroczystoœci.

Ale to jeszcze nie koniec,
poniewa¿ czeka³a na nas
uczta duchowa. Pe³na sala
widzów obejrza³a spektakl
pt. „Blaszany kubek” w wy-
konaniu Zespo³u Teatralne-
go Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokó³” z Dyno-
wa, który goœcinnie uœwiet-
ni³ swoim wystêpem obcho-
dy œwiêta szko³y. Spektakl
dostarczy³ widzom wielu
wzruszeñ, wszyscy ogl¹dali
go z wielk¹ uwag¹ nie
szczêdz¹c s³ów uznania dla
zespo³u prezentuj¹cego.

Podczas tych uroczysto-
œci, ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ
dla siebie i mi³o spêdziæ nie-
dzielne popo³udnie. Du¿e
zainteresowanie mieszkañ-
ców D¹brówki Starzeñskiej
udzia³em w obchodach 100
– lecia szko³y œwiadczy
o tym, ¿e jest ona pozytyw-

nie postrzegana w œrodowisku.
A podsumowaniem tej uroczystoœci

niech bêdzie wiersz u³o¿ony przez jed-
nego z naszych szacownych goœci. Bacz-

(ci¹g dalszy na str. 24)



Nr  10/15724 DYNOWINKA

ni czytelnicy „Dynowinki” z pewnoœci¹
rozpoznaj¹ autora:

Dostojna Jubilatka
Miêdzy Sanem a lasem,
pomiêdzy górami,
Jest D¹brówka Starzeñska
wioska z tradycjami.
A w niej szko³a stuletnia
do nas siê uœmiecha,
To nie ta co pamiêta Franciszka Józefa,
Który cesarskim gestem,
czasem tylko s³owem,
Zezwoli³ by rozwijaæ
szkolnictwo ludowe.
Szkó³kê starsi widzieli,
ale nie wie m³ody,
¯e ma³o siê ró¿ni³a
od ch³opskiej zagrody.

Do szko³y przysz³a dziatwa
– to by³o normalne –
Zaczê³o siê rozwijaæ ¿ycie kulturalne.
Pocz¹tkowo niewielkie,
bo klas by³o cztery,
Uczniowie poznawali cyferki, litery.
Jedna mapa, tablica,
a w kacie liczyd³o,
Móg³ ogl¹daæ Jaœ ma³y,
gdy ju¿ popas³ byd³o.
Gdy dzwonek siê odezwa³
pêdzili na skróty,
Zim¹ tylko bogatsi,
którzy mieli buty.

W szkole „Ojciec Wirgiliusz”
uczy³ dzieci swoje,
Mia³ ich w klasach ³¹czonych
po czterdzieœci troje,
Lecz nigdy nie narzeka³
jeœli psoci³ który,
Uczy³ je patriotyzmu, roboty, kultury.
I pomimo szkolnych trudnoœci bez liku,
Szko³a ta wychowa³a
wielu spo³eczników,
Którzy w œwiat poszli œmia³o
nie za forsa goniæ,
Ale walczyæ o Polskê
– a potem jej broniæ.
Gdyby tak wychowankom
przygl¹dn¹æ siê z bliska –
To wielu z nich piastuje
wysokie stanowiska.
Ci co w miejscu zostali
nie czekali cudu,
W budowie nowej szko³y
nie szczêdzili trudu.
Wioskê sw¹ przekszta³cili
– nie ukrywam tego –
W piêkny, prê¿ny oœrodek
¿ycia spo³ecznego.

Tak liczne osi¹gniêcia
– przypadek to rzadki –
Zaliczamy na poczet Szko³y Jubilatki.
Sprawê stawiam otwarcie
– ja nie chcê buntowaæ:
By siê nikt nie odwa¿y³
szko³y likwidowaæ!!!

Dziêkujemy wszystkim
uczestnikom obchodów 100 –
lecia szko³y, naszym goœciom i
mieszkañcom D¹brówki Sta-
rzeñskiej. Pragniemy tak¿e po-
dziêkowaæ tym, którzy pomaga-
li nam przygotowaæ tê uroczy-
stoœæ:

 Zarz¹dowi Banku Spó³-
dzielczego w Dynowie,

 Zarz¹dowi Gminnej Spó³-
dzielni Samopomoc
Ch³opska w Dynowie,

 Hurtowni „Bewa”,
 Hurtowni „U Wojtka”,
 Towarzystwu Przyjació³
D¹brówki Starzeñskiej,

 Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w D¹brówce Sta-
rzeñskiej,

 Radzie So³eckiej,
 Cz³onkiniom Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich,

 Dyrekcji i Radzie Pedago-
gicznej.
Serdecznie dziêkujemy i za-

praszamy do dalszej wspó³pra-
cy.

W wyj¹tkowo piêkny dzieñ – niedzie-
lê 12 paŸdziernika w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie odby³ siê
koncert dynowskich zespo³ów artystycz-
nych.

Wyst¹pili: Orkiestra Dêta Dynowa
pod batut¹ kapelmistrza p. Tadeusza
Podkulki oraz solistkmi Samuel¹ £ach

i Madzi¹ Aleksander, Chór „Akord” pod
dyrekcj¹ p. Andrzeja Kêdzierskiego, Ka-
pela „Toñko” pod kierownictwem p. An-
toniego D¿u³y, Kapela Ludowa „Dyno-
wianie” pod „smyczkiem” p. Juliana
Zycha, rej wodzi³ p. Maciej Jurasiñski z
Kabaretem „Nasz”.

Tañczy³ tak¿e zespó³ tañca nowocze-

snego „Aplauz”- piêknych dziewcz¹t Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie pod
kierunkiem p. Alicji Paœciak i równie
piêkne dziewczyny i ch³opcy zespo³u tañ-
ca towarzyskiego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego w Dynowie, który tanecznym kro-
kiem prowadzi p. El¿bieta Klaczk - £ach.

Zaœpiewa³ zespó³ „Weso³e Nutki” SP

Kapela "Dynowianie" wita goœci i koncertuje na scenie WDK.

(ci¹g dalszy ze str. 23)

Agata Sapa
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nr 2 w Dynowie, prowadzony od kilku-
nastu lat przez p. Antoniego D¿u³ê
i Ola Potoczna z LO. Recytowa³a laure-
atka wielu konkursów recytatorskich,
uczennica dynowskiego gimnazjum An-
gela Mêdzela, a koncert zakoñczy³ zdo-
bywca I miejsca na Miêdzynarodowym
Konkursie Pianistycznym w Pary¿u –
Rafa³ Gudyka z Harty.

Goœæmi koncertu by³y zespo³y gospo-
darzy –Dzieciêcy Zespó³ Estradowy

„Uœmiech” WDK i placówek oœwiatowo
-wychowawczych w Rzeszowie oraz ze-
spó³ muzyczny „Kurant”

Po zakoñczonym koncercie na wie-
czornej „herbatce” cz³onków wszystkich
zespo³ów / bagatela - prawie setka dy-
nowskich artystów/ goœci³ dyr. WDK Rze-
szów p. Marek Jastrzêbski, który wrê-
czy³ tak¿e okolicznoœciowe dyplomy.

Udowodniliœmy, ¿e amatorskie ¿ycie
kulturalne Dynowa jest bogate jak bar-

wy jesieni - tak zakoñczy³ koncert pro-
wadz¹cy „Dynowskie impresje artystycz-
ne” p. Maciej Jurasiñski, jeden z wio-
d¹cych animatorów dynowskiego ¿ycia
kulturalnego. Podpisujê siê pod takim
stwierdzeniem „dwoma rêkami”.

 Dziêkujê bardzo wszystkim dynow-
skim dzia³aczom kultury i wszystkim
zespo³om, które tak piêknie reprezento-
wa³y Dynów na wojewódzkiej scenie.

 Gra¿yna Malawska

Orkiestra Dêta. Chór "Akord".

W lipcowy poranek mych œwiêceñ
Dla innych szary zapewne
Jakaœ moc przeogromna
Z nag³a poczê³a siê we mnie

 /J.Twardowski/

 Parafia Harta prze¿ywa³a w tym
roku radoœæ srebrnego jubileuszu ka-
p³añstwa ksiê¿y-rodaków. Ks. Mieczy-
s³aw Lignowski oraz ks. Stanis³aw
Œliwa wywodz¹ siê z jednej parafii,
razem udali siê do dynowskiego liceum
po edukacjê, zmierzyli siê z egzaminem
dojrza³oœci w 1977 roku, by potem, id¹c
za g³osem powo³ania kap³añskiego,
wst¹piæ do przemyskiego seminarium.
Uroczyst¹ Eucharystiê celebrowali tak-
¿e razem w asyœcie ksiê¿y rodaków

i ks. proboszcza Tadeusza Ozgi.
Ceremoniê powitania rozpocz¹³ go-

spodarz koœcio³a parafialnego ks. Ta-
deusz Ozga. Z nieukrywan¹ radoœci¹
przedstawi³ wszystkich wywodz¹cych
siê z Harty ksiê¿y, wœród których obec-
ni byli: ks. Adam Hus, ks. Bogus³aw

Koœmider, ks. Wojciech Wojtas, ks.
Grzegorz Staszczak, ks. Maciej Gieru-
la. Na powitanie równie¿ pop³ynê³y s³o-
wa wiersza ks. Jana Twardowskiego
„W³asnego kap³añstwa siê bojê” recy-
towane przez m³odzie¿ . Homiliê wy-
g³osi³ ks. Jubilat Mieczys³aw Lignow-
ski, a w jej treœæ opar³ na rozwa¿aniach
o powinnoœciach stanu kap³añskiego.

(ci¹g dalszy na str. 26)

Kabaret "NASZ". Wrêczanie dyplomów.
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nego œwiêta koœcielnego.
Dziœ w naszym koœciele

weso³o œpiewamy, naszych
Rodaków Jubileusz mamy.
Niech w ka¿dej godzinie Bóg
Ich darzy ³askami, Bo my
Was Jubilaci gor¹co kocha-
my.

We wrzeœniu ksiê¿a Jubilaci uczestniczyli w spotkaniu zorganizo-
wanym przez absolwentów liceum rocznika 1977, podczas którego od-
prawili mszê œw. w intencji nauczycieli  i kolegów.

Ewa Hadam
Zdjêcia Wac³aw Balawender

(ci¹g dalszy ze str. 25)
Warto dodaæ, ¿e na trzy kolejne dziesiêciolecia, od lat

siedemdziesi¹tych zaczynaj¹c, przypada w Harcie „rozkwit”
powo³añ kap³añskich. Wiele okolicznoœci, tych o pod³o¿u
oczywistym i zupe³nie niezg³êbionym, pozostaj¹cym tajem-
nic¹ Opatrznoœci Bo¿ej, wywar³o wp³yw na ¿ycie duchowe
m³odych ludzi, skoro w tym okresie do kap³añstwa powo-
³anych zosta³o tak wielu „¿niwiarzy”. Uroczystoœci jubile-
uszowe uœwietni³y wystêpy scholi parafialnej. Przy³¹cza-
j¹c siê do sk³adanych Jubilatom ¿yczeñ,
wyœpiewa³a miêdzy innymi „¯yczymy,
¿yczymy” oraz pieœñ pt.„Sutanna”. Uta-
lentowany pianista Rafa³ Gudyka wy-
st¹pi³ w pe³nionej stale roli parafial-
nego organisty. Nie zabrak³o tak¿e or-
kiestry dêtej OSP Harta. Przed 25 laty
orkiestra bra³a udzia³ w uroczysto-
œciach prymicyjnych Ksiê¿y Jubilatów,
tyle, ¿e z obecnego jej sk³adu tylko je-
den cz³onek zespo³u pamiêta owo wy-
darzenie. Na koniec Eucharystii odœpie-
wano Magnificat jako wotum dziêkczyn-
ne Deo Optimo Maximo (Bogu Najlepszemu i Najwy¿sze-
mu) za 25 lat kap³añstwa. Ksiê¿a Jubilaci podziêkowali
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do
umacniania ich kap³añstwa, a tak¿e do uroczystej
i wzruszaj¹cej oprawy uroczystoœci jubileuszowych.

 Wyrazy wdziêcznoœci skierowali miêdzy innymi do
cz³onków Akcji Katolickiej, którzy wraz z duszpasterzami
parafii do³o¿yli wszelkich starañ, by
ten dzieñ na d³ugo pozosta³ w pamiêci.
Pami¹tkowe fotografie wykonane przez
Wac³awa Balawendra, obrazki jubile-
uszowe oraz wi¹zanka utworów dedy-
kowanych przez orkiestrê wszystkim
uczestnikom eucharystii jubileuszowej,
stanowi³y zwieñczenie tego niecodzien-

Poniedzia³ek, 15.09.2008:
„Czy w Polsce zawsze pada?” – py-

tanie to zadawali uczniowie z Realschu-
le w Osterholz-Scharmbeck, którzy po
raz drugi, w strugach deszczu, przyje-
chali do Dynowa. Ale pal licho pogodê!
Bardzo serdecznie i ciep³o przyjêliœmy
naszych goœci z Niemiec. Uœciskom
i okrzykom radoœci z ponownego spo-
tkania nie by³o koñca. Jad³o przygoto-
wane przez rodziców smakowa³o wy-
œmienicie! Goœci przywita³ Dyrektor Ze-

spo³u Szkó³ pan Tadeusz Œwiês.
Razem z uczniami i nauczycie-
lami z Niemiec przyjecha³a rów-
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nie¿ pani Lilli Denecke, która ze
swoim œp. Mê¿em Karlem De-
necke zainicjowa³a wspó³pracê
obu szkó³. Za tê bezinteresown¹
pomoc i zaanga¿owanie w na-
wi¹zanie kontaktu ze szko³¹
z OHZ serdeczne podziêkowania
z³o¿yli Jej Burmistrz Miasta
p. Zygmunt Frañczak i Dyrek-
tor ZS p. Tadeusz Œwiês.

Wtorek, 16.09.2008:
Nadal pada³o! Mokro i zimno! Ale

w szkole panowa³a gor¹ca atmosfera.
Razem z niemieckimi przyjació³mi
wziêliœmy udzia³ w 2 pierwszych lek-
cjach. W klasie Va, gdzie goœciem
by³a p. Monika Deutsch, brak³o cza-
su na pytania i odpowiedzi. Ucznio-
wie tej klasy zadawali Goœciowi
mnóstwo pytañ o niemieck¹ szko³ê,

Œroda, 17.09.2008:
Myœlicie, ¿e s³oñce siê pokaza³o? Ani

odrobinê! Mieliœmy pojechaæ do Skan-
senu Budownictwa Naftowego w Bóbr-

Czwartek,18.09.2008:
Wstaliœmy bardzo wczeœnie, bo o godz. 6 wyje¿d¿aliœmy na

2-dniow¹ wycieczkê do
Krakowa i Wieliczki.
Znowu w strugach
deszczu! Ale Kraków
powita³ nas o wiele
lepsz¹ pogod¹. Co
prawda, by³o ch³odno,
ale s³oñce wygl¹da³o
zza chmur. Zwiedzali-
œmy Wawel – katedrê,
dzwon Zygmunta, gro-
by, póŸniej Sukienni-
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m³odzie¿, tradycje, podró¿e i wiele
innych rzeczy. Potem poszliœmy do
hali sportowej na rozgrywki. Tu do-
piero panowa³y emocje! Odby³ siê
mecz Polska – Niemcy w pi³ce no¿-

nej, grali te¿ nauczyciele kontra
uczniowie. Uzyskaliœmy o wiele lep-
sze rezultaty ni¿ nasza narodowa
reprezentacja.

Nie powiem, zawodnicy dali ze sie-
bie wszystko, ¿e nie wspomnê o tym
„samobóju”:) Do walki zagrzewali ich
wspaniali m³odzi kibice. Na zmianê s³y-
chaæ by³o okrzyki: Polska!, Niemcy!
Rozgrywki te by³y tylko rozgrzewk¹
przed dyskotek¹, która wieczorem od-
by³a siê w budynku gimnazjum. By³o
gor¹co i g³oœno! Nikomu nie przeszka-
dza³o to, ¿e na zewn¹trz nadal la³o.
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ce – ale jak tu spacerowaæ
po lesie w strugach desz-
czu? Zmieniliœmy plan za-
jêæ na ten dzieñ i pojecha-
liœmy do £añcuta. Ju¿ po
zbiórce w autokarze œwiê-
towaliœmy urodziny nie-
mieckiej kole¿anki. By³ pol-
sko-niemiecki „szybki” tort
ze œwieczkami, oczywiœcie
po polsku i niemiecku od-
œpiewaliœmy „Sto lat”, by³y
¿yczenia i wzruszenie sole-
nizantki. W £añcucie podziwialiœmy piêkny pa³ac, jego ogrody i powozy. Popo³u-
dniowe godziny spêdziliœmy na zakupach w Rzeszowie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(ci¹g dalszy na str. 28)
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ce, koœció³ Mariacki. Trzy popo³udniowe godziny spêdziliœmy w Aquaparku. Pod
wieczór, g³odni jak wilki, zjedliœmy obiadokolacjê w hotelu w Wieliczce. Nastêp-
nie rozlokowaliœmy siê w pokojach i zapadliœmy w kamienny sen.

(ci¹g dalszy ze str. 27)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pi¹tek, 19.09.2008:
Pobudka!!! Popatrzyliœmy przez okno, a tam

… la³o jak z cebra! Œniadanie w hotelu i wy-
szliœmy zwiedzaæ miasto. Oko³o po³udnia do-
tarliœmy do Muzeum ̄ up Solnych. Jak dobrze,
¿e przynajmniej pod ziemi¹ nie pada³o! Kopal-
nia soli zachwyci³a wszystkich. Setki schodów,
d³ugie korytarze, cudowne rzeŸby, solne krysz-

ta³y i niesamowite opowieœci
przewodników wywar³y na nas
ogromne wra¿enie. Ale, co su-
che, szybko siê koñczy;) Wyszli-
œmy znowu na deszcz i razem
z nim powróciliœmy do Dyno-
wa.

Sobota, 20.09.2008:
Nie organizowaliœmy wspólnych

wyjazdów. Ten dzieñ uczniowie z Nie-
miec spêdzili u rodzin goszcz¹cych. Po-
znawali nasze tradycje i zwyczaje. Spo-
tykali siê z kolegami i kole¿ankami
nie bior¹cymi bezpoœredniego udzia³u
w wymianie. Oczywiœcie „wa¿nym ele-
mentem” by³y spotkania m³odzie¿y
w La Loco.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po¿egnanie:
Autokar zap³akany deszczem.

Niemieccy i polscy uczniowie, mokrzy
od deszczu i ³ez, nie mogli siê roz-
staæ. Kilkoro naszych uczniów chcia³o
nawet wsi¹œæ do autokaru i jechaæ do
Niemiec. Jeszcze ostatnie uœciski,

ostatnie dziêkujê i do … szybkiego zo-
baczenia!

Takie spotkania m³odzie¿y (doro-
s³ych równie¿) z Niemiec i Polski po-
zwalaj¹ nam wzajemnie siê poznaæ,
zrozumieæ, wymieniæ pogl¹dy i uczyæ
siê od siebie szacunku, tolerancji, po-
zbywaæ uprzedzeñ. Prze¿ytych wspól-
nie chwil nie zast¹pi ¿adna lekcja,
program telewizyjny, ¿adne m¹dre
wyk³ady. To wtedy nawi¹zuj¹ siê przy-
jaŸnie, które kontynuowane s¹ po-
przez Internet i telefon, a¿ do nastêp-
nego spotkania. Cieszymy siê bardzo,
ze wspó³praca miêdzy naszymi szko-
³ami trwa i nadal siê rozwija. Nie
by³oby jej, gdyby nie m³odzie¿ i ro-
dzice z obu krajów, którzy chc¹ po-
œwiêciæ swój czas na tego typu spo-

tkania. Ogromna rolê odgrywaj¹ tu
nauczyciele z Niemiec i Polski, któ-
rzy przygotowuj¹ i prowadz¹ ka¿d¹
wymianê m³odzie¿y.

Staraniem Dyrekcji szkó³: Real-
schule z Osterholz-Scharmbeck i Ze-
spo³u Szkó³ z Dynowa pozyskaliœmy
odpowiednie fundusze na organizacjê
spotkañ.

Ta wspó³praca nie by³aby mo¿li-
wa, gdyby nie finansowe wsparcie Pol-
sko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie-
¿y z Warszawy, która przekazuje nam
œrodki na ka¿de spotkanie – a by³o
ich ju¿ cztery: 2 w Osterholz-Scharm-
beck i 2 w Dynowie. Dziêkujemy!

Anna Chrapek
Joanna Kasprowicz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Czêsto wydaje siê nam, ¿e na wszyst-
ko mamy niezwykle du¿o czasu. Nieste-
ty, okazuje siê bardzo szybko, ¿e minê³o
gimnazjum, przed nami ju¿ matura
i perspektywa dalszego, doros³ego ju¿
¿ycia. Maturzyœci maj¹ przed sob¹ bar-
dzo trudne ¿yciowe wybory. Po raz pierw-
szy musz¹ zadecydowaæ przecie¿ o w³a-
snej przysz³oœci. Jedn¹ z decyzji, jakie
podejmie wiêkszoœæ z nich, jest wybór
studiów. Wspó³czesny œwiat oferuje nam
szerok¹ gamê kierunków, tak byœmy bez
problemu trafili we w³asne upodobania.
Jako tegoroczna studentka I roku chcia-
³abym „sprzedaæ” Wam choæ namiastkê
tego, jak wygl¹daj¹ pocz¹tkowe studenc-
kie chwile.

Pierwszym i nieodzownym elemen-
tem bêdzie stres zwi¹zany ju¿ z sam¹
rekrutacj¹ na studia. Kiedy odbierzecie
œwiadectwa maturalne, poch³oniêci na
pewien czas zostaniecie wyborem kierun-
ku studiów, sk³adaniem podañ, reje-
stracj¹ internetow¹ i innymi zajêciami
zwi¹zanymi z naborem na studia. PóŸ-
niej na pewno zaczn¹ siê grupowe wy-
jazdy do miast studenckich” w celu zba-
dania” terenu. Wroc³aw, Warszawa, Kra-
ków, czy Rzeszów. Ró¿ni ludzie celuj¹ w
ró¿ne strony œwiata. Jednak bêdzie to
jeszcze powiedzmy ma³a beztroska.
W momencie og³oszenia wyników zaczn¹
siê naprawdê powa¿ne kroki naprzód.
Nie unikniecie na pewno rozmyœlañ
o studiowaniu tam, gdzie wasi przyja-
ciele, ale niestety nie zawsze siê to uda-
je. Mimo to posiadanie na starcie kogoœ
znajomego, czy mo¿e nawet bliskiego,
jest bardzo pomocne. Jednak zdarza siê,
¿e najbli¿sze Wam osoby bêd¹ setki ki-
lometrów od Was, przyt³aczaj¹ce, ale na
pewno s¹ do pokonania . Co poniektórzy
bêd¹ musieli wybraæ pomiêdzy studia-
mi zaocznymi oraz dziennymi. Nieunik-
nione na pewno s¹ rozmowy z rodzicami
na wszelkie zwi¹zane z tym tematy.
Bywa i tak, ¿e chc¹c usamodzielniæ siê

ju¿ ca³kowicie,
m³odzie¿ po-
dejmuje od
razu pracê
i studia. Na
czas pewien
Wasz œwiat
bêdzie siê krê-
ci³ jedynie
wokó³ studiów i spraw z nimi zwi¹za-
nych. Wszystko do czasu, kiedy nie za-
cznie siê prawdziwe studiowanie.

Myœlê, ¿e œmia³o mo¿na podzieliæ stu-
dentów na pewne grupy. Jedni mieszkaj¹
bli¿ej domu, inni dalej, jedni studiuj¹
dziennie, inni zaocznie. Na pewno tym,
którzy s¹ bli¿ej ma³ej ojczyzny jest tro-
szeczkê ³atwiej, bo czêœciej mog¹ poja-
wiaæ siê w domu, maj¹ szansê na bli¿sz¹
obecnoœæ przyjació³. Jednak nie zmienia
to faktu, ¿e przecie¿ tak¿e zaczêli nowy
rozdzia³ ¿ycia i ucz¹ siê wszystkiego po-
wiedzmy od podstaw. Niezwykle podzi-
wiam osoby, które podjê³y siê jednocze-
œnie studiowania i pracy. Myœlê, ¿e wy-
kaza³y siê tym samym niezwyk³¹ odwag¹
oraz udowodnili, ¿e mo¿e niepostrze¿e-
nie, ale s¹ jak najbardziej doroœli. Sza-
nujê ich niesamowicie, ¿e przy wysi³ku
wk³adanym w naukê , staraj¹ siê podo-
³aæ równie¿ i pracy. Ja akurat uplasowa-
³am siê w grupie studentów dziennych,
których od domu dzieli odleg³oœæ 200km.
Z mojej perspektywy wyjazd z rodzinnych
stron i rozpoczêcie zupe³nie nowego ¿ycia
w obcym mi œwiecie nie by³ ³atwy, ale jak
siê zwyk³o mawiaæ : nie ma tego z³ego,….
Ja zostawi³am gdzieœ daleko osoby bli-
skie memu sercu. Ciê¿ko przyzwyczaiæ siê
do ci¹g³ego braku, ale mocne wiêzi prze-
trwaj¹ najgorsze nawet kataklizmy, w to
wierzê. Na pocz¹tku otaczaj¹cy œwiat jest
nieznany, mija siê stale anonimowe twa-
rze. Na uczelni wszyscy z regu³y s¹ nam
obcy. W g³owie kot³uje siê mnóstwo imion
poznanych dopiero osób, które i tak za-
pomnimy po krótkim czasie. Zawsze jest

ten ma³y ukryty gdzieœ wewn¹trz strach.
Uniwersytet, Politechnika czy Akademia
nie przypomina ju¿ szko³y œredniej. Pa-
nuj¹ tam inne zasady, które dla w³asne-
go dobra nale¿y sobie wpoiæ. ̄ ycie zmie-
nia siê diametralnie, bo nagle uœwiada-
miamy sobie, ¿e trzeba zadbaæ samemu
o zrobienie zakupów, nauczyæ siê poru-
szaæ komunikacj¹ miejsk¹ do szko³y, roz-
s¹dnie gospodarowaæ pieniêdzmi, wyro-
biæ w sobie powiedzmy swoist¹ systema-
tykê, zacz¹æ ¿yæ ju¿ nie pod okiem rodzi-
ców, lecz swoim, a i jeszcze sprawiedli-
wie umieæ rozliczyæ siê z tego, jak nam
to wychodzi. Wszystko to daje nam nie-
samowicie wiele. Zdobywamy nowe umie-
jêtnoœci, które przygotowuj¹ nas te¿ do
dalszego ¿ycia. Mamy okazjê do pozna-
nia innego miasta, mo¿e nieco innych
ludzkich przyzwyczajeñ, kultury. Spotka-
my mnóstwo nowych ludzi, a kto wie,
mo¿e i wœród nich znajd¹ siê bratnie
dusze, dziêki którym cz³owiek siê
uœmiechnie. Czeka nas wiele spotkañ
towarzyskich, imprez, zabaw, gdzie spoj-
rzymy na wszystko bardziej wyluzowa-
nym okiem. Czekaj¹ na nas przyjaŸnie,
uroki danej miejscowoœci, jednym s³o-
wem, jak mówi wielu absolwentów, roz-
poczyna siê najpiêkniejszy okres w na-
szym ¿yciu. I tylko my sami sprawimy,
¿e taki w³aœnie bêdzie, jeœli odnajdzie-
my równowagê pomiêdzy studiami,
a ¿yciem prywatnym, systematycznoœci¹
i prac¹, a zabaw¹. Na wszystko jest prze-
cie¿ czas, a studiowanie ma to do siebie,
¿e ma w sobie swoisty urok, choæ pocz¹t-
kowo przera¿a, zaczyna siê podobaæ. I co
najwa¿niejsze, docenimy ludzi, z który-
mi ¿yliœmy do tej pory oraz dos³ownie
pokochamy nasz¹ rodzinn¹ miejscowoœæ.
Bywa³o pewnie nie raz, ¿e ka¿dy chcia³
uciec jak najdalej od niej, ale powrót do
domu, stanie siê naprawdê bardzo rado-
sny.

Có¿ powiedzieæ na podsumowanie.
Strach to ludzka rzecz, tak samo jak jest
ni¹ têsknota, ale czym jest ¿ycie bez
wyzwañ? Nie bójcie siê stawiaæ im czo-
³a, realizujcie marzenia o studiach,
a w nagrodê wiele w ¿yciu osi¹gniecie.

 Monika Szczepañska
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W tym wydarzeniu wziêli udzia³ wszyscy uczniowie naszej szko-
³y. Na pocz¹tku odby³ siê quiz dla klas IV-VI Szko³y Podstawowej,
a nastêpnie dla I-III Gimnazjum. Wybrani uczniowie musieli odpo-
wiedzieæ na szeœæ pytañ dotycz¹cych kultury Niemiec, za które zo-
sta³y przyznane punkty. Reszta klasy dopingowa³a swoim reprezen-
tantom i nagradza³a gromkimi brawami. Zaraz po tym – przy-
szed³ czas na prezentacje. Klasa IV wybra³a m.in. kilka ciekawych
bajek braci Grimm i przedstawia³a je. Klasa V ukaza³a nam w
bardzo ciekawy sposób s³awne osobistoœci Niemiec, a klasa VI po-
stanowi³a „odszukaæ zaginion¹ królow¹”. Klasy gimnazjalne doko-
na³y prezentacji w sposób bardzo humorystyczny. Ch³opcy z I i II
Gimnazjum wcielili siê w artystów zespo³u Rammstein, a dziewczê-
ta z III gimnazjum w Tokio Hotel (...)

Ten dzieñ by³ bardzo udany. Ka¿dy d³ugo bêdzie wspomina³
ka¿de z przedstawieñ, a plakaty jeszcze d³ugo bêd¹ widnieæ na kla-
sowych gazetkach œciennych.

(Karolina S³aba, klasa I gimnazjum)

(...) Na tej akademii panowa³a bardzo mi³a atmosfera. Wystêpy
uczniów rozbawia³y bardzo wymagaj¹c¹ publicznoœæ. Wszyscy wy-
chodzili z sali uœmiechniêci i rozbawieni (niektórzy nawet do ³ez).

(Maciej Cymbalista, klasa I gimnazjum)

(...) Rywalizacja [quiz-red.] by³a bardzo zaciêta. Jednak pierw-
sze miejsce zdoby³a klasa II gimnazjum, drugie – I gimnazjum,
zaœ trzecie – III gimnazjum. Nastêpnie odby³y siê przedstawienia
dla klas IV-VI i klas starszych. Na koniec, nauczycielka jêzyka
niemieckiego, pani Diana Wasylowska-Kilon, która zorganizowa³a
Dzieñ z Jêzykiem Niemieckim, wrêczy³a nagrody za naj³adniejsze
i najciekawsze rysunki, plakaty, a tak¿e za quiz i przedstawienia.

Myœlê, ¿e Dzieñ Jêzyka Obcego by³ udany, ciekawy, pouczaj¹cy
(...)

(Marzena Martowicz, klasa I gimnazjum)
      (red. Z.N.)

Angela Merkel w trakcie konferencji prasowej.

Marlena Dietrich z kl. V SP.

 30 wrzeœnia br. zainaugurowano w Zespole Szkó³ Nr 5 w Dyl¹gowej Dzieñ Jêzyka Obcego – dzieñ konkur-
sów: quizów, mini-przedstawieñ teatralnych oraz prezentacji plastycznych, poœwiêconych wybranemu pañstwu,
którego jêzyk Szko³a Podstawowa i Gimnazjum zg³êbiaj¹.
Tym razem by³y to Niemcy, a pomys³odawc¹ i realizatork¹
przedsiêwziêcia by³a p. mgr Diana Wasylowska-Kilon. W przy-
gotowanie konkursu zaanga¿owa³a siê równie¿ ca³a spo³ecz-
noœæ uczniowska i wychowawcy klas.

Kubica na torze...

Claudia Schiffer z klasy III gimnazjum.

Zmagania konkursowe-quiz.

Nad piêknym modrym Dunajem.
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/…W œwietle obowi¹zuj¹cych przepi-
sów, innowacj¹ pedagogiczn¹ (w szko³ach
publicznych i placówkach) s¹ nowator-
skie rozwi¹zania programowe, organiza-
cyjne lub metodyczne, maj¹ce poprawiæ
jakoœæ pracy szko³y.

Innowacja mo¿e obejmowaæ wszyst-
kie lub wybrane zajêcia edukacyjne, ca³¹
szko³ê, oddzia³ lub grupê, ale nie mo¿e
prowadziæ do zmiany typu szko³y. ../

(Rozporz¹dzenie MENiS z dnia
09.04 2002 r. w sprawie warunków pro-
wadzenia dzia³alnoœci innowacyjnej i eks-
perymentalnej przez publiczne szko³y i pla-
cówki – Dz.U z  2002 nr 56 poz. 506)

Wg W. Okonia
/…,,Innowacj¹ pedagogiczn¹ jest

zmiana struktury systemu szkolnego
(dydaktycznego, wychowawczego) jako ca-
³oœci lub struktury wa¿nych jego
sk³adników – w celu wprowadze-
nia ulepszeñ o charakterze wy-
miernym. Sk³adniki te obejmuj¹
m.in.: nauczycieli, uczniów progra-
my i podrêczniki, wyposa¿enie za-
k³adów wychowawczych, œrodki
masowego przekazu i œrodowisko
wychowawcze…./

Kieruj¹c siê tymi definicjami
i nie tylko, w Zespole Szkó³ Zawo-
dowych im.Kard.Stefana Wyszyñ-
skiego w Dynowie realizowane s¹
dwie innowacje pedagogiczne
w technikum. Jedna w zawodzie tech-
nik informatyk pod nazw¹: „Eduka-
cja transgraniczna- administracja cel-
na i bezpieczeñstwo wewnêtrzne”
oraz w zawodzie technik handlowiec:
„Obs³uga ruchu turystycznego”.

Pierwsza z nich realizowana jest, we
wspó³pracy z Wy¿sz¹ Szko³¹ Prawa
i Administracji Przemyœl - Rzeszów,
od ubieg³ego roku. Do planu nauczania

zosta³ wprowadzony nowy przed-
miot:„Edukacja transgraniczna - ad-
ministracja celna i bezpieczeñstwo
wewnêtrzne” obejmuj¹cy zagadnienia

zwi¹zane z edukacj¹ transgraniczn¹ i bez-
pieczeñstwem wewnêtrznym, m.in.

(wspólnotowy kodeks celny, strefa wol-
nego handlu, unia walutowa, unia celna,
zadania s³u¿by celne, elementy prawa
karnego i Unii Europejskiej).

Zajêcia z tego zakresu prowadzone
by³y m.in. przez wyk³adowców WSPiA:
dr Magdalenê Kêdzior, dr Katarzynê
Tkaczyk, dr Piotra Witkowskiego,
a tak¿e uczniowie pod opiek¹ nauczycieli
wyje¿d¿ali na zajêcia do siedziby uczelni.

Druga innowacja zosta³a wprowadzo-
na od wrzeœnia 2008r. pod patronatem
Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹-
dzania w Rzeszowie w zawodzie tech-
nik handlowiec pod nazw¹: „Obs³uga
ruchu turystycznego”.

Tematyka obejmowaæ bêdzie zagad-
nienia dotycz¹ce:

1.Podstawowych norm prawnych do-
tycz¹cych turystyki i rekreacji, organiza-
cji i funkcjonowania rynku turystyczne-
go, zasad funkcjonowania biur turystycz-
nych i zasad ekonomiki turystyki i re-
kreacji.

2.Zasad organizacji i systematyki
imprez turystycznych, wiedzy z za-
kresu prawa prywatnego obywate-
la Unii Europejskiej, etyki zawo-
dowej pracowników turystyki i re-
kreacji  oraz wiedzy z zakresu psy-
chologii i socjologii.

  3.Zasad ubezpieczeñ w tury-
styce i rekreacji, zastosowania in-
formatyki w turystyce i rekreacji.

4.Zasad zamówieñ publicznych
w turystyce i rekreacji a tak¿e wie-
dzy z zakresu etapów tworzenia
i realizacji imprez turystycznych.

Zainteresowanie wprowadzonymi in-
nowacjami jest bardzo du¿e o czym
œwiadcz¹ liczby uczniów w poszczególnych
klasach z innowacj¹ pedagogiczn¹. Stwo-
rzenie warunków do uzyskania dodatko-
wych wiadomoœci daje wiêksze szanse na
zdobycie ciekawej pracy lub u³atwi dal-
sze studiowanie.

Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

Zarz¹d oraz dru¿yna trampkarzy
starszych Miejskiego Klubu Sportowe-
go „Dynovia” w Dynowie sk³adaj¹ ser-
deczne podziêkowanie Panu Januszo-
wi Jaroszowi oraz Firmie Clico za ufun-
dowanie nowego kompletu strojów
i innego sprzêtu sportowego dla zespo-
³u. Dru¿yna wyst¹pi³a w nim po raz
pierwszy 11 paŸdziernika w wyjazdo-
wym meczu, który wygra³a a¿ 18:0 po-
konuj¹c Wolê Rafa³owsk¹. Serdecznie
dziêkujemy.

Tekst i zdjêcie: Grzegorz Szajnik Dru¿yna trampkarzy starszych w nowych strojach.
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Kiedyœ w plebañskim ogrodzie, na „wieœkowej” scenie
Zdarzy³o siê Dynowowi cudne przedstawienie…
Nie mydlana opera, nie cha³a, nie szmira!!!
Ale „Sen nocy letniej” Williama Szekspira…
W nim œliczna Marysia, która Hermiê gra³a
Piotrusiowi-Elfowi rêkê sw¹ odda³a…
Bo tak bywa czasem, gdy serce serca szuka,
¯e zrz¹dzeniem niebios w sukurs przychodzi sztuka…

      MJ

Pañstwu M³odym
du¿o szczêœcia na nowej drodze ¿ycia ¿yczy Redakcja DYNOWINKI
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Rozwi¹zania zadañ z poprzed-
niego numeru:

Rozrzutny król
W dniu objêcia w³adzy przez roz-

rzutnego króla w skarbcu by³o 7 skrzyñ
z³ota.

Owieczki na ³¹ce
Do zjedzenia trawy w ci¹gu 100

dni potrzeba 5 owieczek.
Tajemniczy wielok¹t
Jeœli wielok¹t ma n wierzcho³ków,

to liczba jego przek¹tnych wyra¿a siê
wzorem  n(n-3)/2. £atwo siê wiêc prze-
konaæ, ¿e nie istnieje wielok¹t, który
mia³by 100 przek¹tnych.

Jolka
Ale grzyby!
Krzy¿ówka „Dwa w jednym”
Wyrazy poziome: ksiê¿ycówka,

¿a³obnica, piekielnica.
Krzy¿ówka mozaikowa
Paschalska, woalka, „Lalka”.

 Na gie³dach, w bankach ca³ego œwiata sza-
leje kryzys… Ale my nie dajmy siê ponu-
rym, katastroficznym nastrojom i cieszmy
siê piêkn¹ jesieni¹!!! Co prawda poranki
i wieczory s¹ ju¿ zimne i mgliste, ale w dzieñ
mo¿emy siê jeszcze zachwycaæ s³oñcem… Oby jak najd³u¿ej! Pa-
miêtajmy, ¿e „S³oñce œwieci tym, którzy maj¹ podniesion¹
g³owê” , jak powiedzia³ Platon, s³ynny staro¿ytny filozof. Skoro -
wg niego - los sprzyja tym, którzy nie obawiaj¹ siê zmierzyæ
z trudem kolejnego dnia, to podnoœmy nasze g³owy wysoko…

Niebawem zmiana czasu na zimowy, zmrok zacznie wiêc za-
padaæ jeszcze szybciej… Na te coraz d³u¿sze jesienne wieczory

mamy dla Pañstwa ciekawe propozycje: Pan Bogdan Witek przy-
gotowa³  Wirówkê z gwiazd¹, Krzy¿ówkê-szyfr, Pantropê
i Krzy¿ówkê ósemkow¹ (jeszcze takiej u nas nie by³o;-) zaœ
pan Leszek Grzywacz – Krzy¿ówkê, Jolkê oraz Krzy¿ów-
kow¹ figurê magiczn¹.

Na „okrasê” jak zwykle kilka zagadek logicznych.

¯ycz¹c Pañstwu wysoko podniesionych g³ów, na przekór jesiennym
chandrom i wszelkim kryzysom -  zapraszamy do gimnastyki umys³u;-)

      Renata Jurasiñska

Pechowa, czy szczêœliwa 13?

Ulubion¹ liczb¹ pewnej uroczej pan-
ny jest 13. Wszystkie wa¿ne sprawy
stara siê za³atwiaæ trzynastego. A jeœli
dodatkowo jest to pi¹tek – to uwa¿a taki
dzieñ za wybitnie szczêœliwy! Wtedy po-
dejmuje najwa¿niejsze ¿yciowe decyzje…
10 stycznia 2008 roku panna postanowi³a,
¿e w nastêpny trzynastkowy pi¹tek zarêczy
siê, a w jeszcze nastêpny weŸmie œlub! To
niewa¿ne, ¿e jeszcze nie wie, z kim…;-) Wa¿-
ne, ¿e wie kiedy!!! Czy ju¿ siê zarêczy³a?
A kiedy odbêdzie siê œlub?

Struœ Szybkobiegacz

Struœ Szybkobiegacz
wbieg³ do tunelu  o d³ugo-
œci 200 m. U wylotu tunelu
spostrzeg³ nadje¿d¿aj¹cy
poci¹g, momentalnie wiêc
zawróci³ i z dwa razy
wiêksz¹ prêdkoœci¹ ni¿ po-
przednio uda³o mu siê przebiec
ca³y tunel z powrotem i unik-
n¹æ katastrofy!!! Przebiegniêcie
tunelu w obie strony zajê³o mu
30 sekund. Jaka by³a szybkoœæ
Strusia w pierwsz¹, a jaka
w drug¹ stronê?

Renata Jurasiñska

Wszystkie litery krzy¿ówki, odczytane zgodnie z nume-
racj¹, kolejno od 1 do 18 autworz¹ rozwi¹zanie – nazwê
grzyba.

Poziomo:
5) szereg u³o¿ony z drobnych przedmiotów,
1) krótki pleciony bicz z r¹czk¹.

Pionowo:
4) s³u¿y do czesania w³osów i mieœci siê w kieszeni spodni,
3) porcja leku, dawka.

      Bogdan Witek
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Odgadniête wyrazy
nale¿y wpisaæ do kolej-
nych kratek ³¹cz¹cych
pola o podanych nume-
rach. Litery z pól ozna-
czonych kropk¹, odczy-
tane rzêdami utworz¹
rozwi¹zanie koñcowe.

Okreœlenia wyrazów:
1 - 4) opowiadanie klechd i

legend,
1 - 16) bezosobowa forma cza-

sownika,
2 - 8) bieganie dla zdrowia,
3 - 7) broñ obuchowo – sieczna u¿y-

wana od XV do –XVIII wie-
ku,

4 - 13) szerzenie wiary, dzia³al-
noœæ misyjna,

5 - 6) tajemnicza rzecz do
odkrycia,

9 - 15) substancje che-
miczne bardziej
z³o¿one ni¿ pier-
wiastki,

10 - 14) mrzonka, ka-
prys,

11-12) du¿e miasto
nad Olz¹,

13-16) El¿bieta, wyko-
nawczyni poezji
œpiewanej.
Bogdan Witek

Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ
wzd³u¿ pogrubionych linii rozpoczynaj¹c od
pola z kropk¹. Miejsce wpisywania do od-
gadniêcia. Dopisane litery, odczytane rzê-
dami utworz¹ rozwi¹zanie – tytu³ filmu.

Znaczenie wyrazów:
- czêœæ mieszkania
- doskona³oœæ
- ostatni przypadek deklinacji
- s³ynny b³azen króla Zygmunta I Starego
- tradycyjny strój gejszy.

      Bogdan Witek

Kolejnoœæ okreœleñ przypadkowa.
Ujawniono wszystkie samog³oski
Y. Litery w górnym i dolnym rzêdzie
utworz¹ has³o dodatkowe.

> wg³êbienie dla siekacza.
> pisklê ptaka z koralami.
> greckie Z.
> mieszkanka Ameryki £aciñskiej.
> trójk¹tna p³ytka do szarpania strun

mandoliny.
> mniejsza od powiatu.
> zwisa z karnisza.
> skrzynia do przetrzymywania

¿ywych ryb.
> leczy choroby nowotworowe.
> przybrze¿na strefa dna morskiego.
> miêdzy tenorem a basem.
> drugie po £adodze.
> zatrzask do zapinania ubrania.
> wzi¹³ interes w swoje rêce.

Leszek Grzywacz



10/157 37DYNOWINKA

Kolejne litery odgadniêtego wyrazu nale¿y
wpisaæ rozpoczynaj¹c od centralnego pola
z liczb¹, kolejnego - oznaczonego strza³k¹, a na-
stêpnie doko³a zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Litery z kolorowych pól odczytane rz¹-
dami utworz¹ rozwi¹zanie – imiê i nazwisko
aktorki.

Okreœlenia wyrazów:
1) b³êdne drogi, bezdro¿a,
2) epos opisuj¹cy powrót do domu króla Itaki

po zakoñczeniu wojny trojañskiej,
3) tworzy dzie³a sztuki,
4) odŸwierny,
5) wybitny mówca staro¿ytnego Rzymu,
6) skórzany z banknotami,
7) David, kapitan pi³karskiej reprezentacji

Anglii,
8) lekki, przyjemny wietrzyk,
9) z³otnik,
10) b³azen.

Bogdan Witek

Litery z pól z kropk¹, czytane kolejno
rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie.

Poziomo:
5) sid³a, wnyki.
6) rozwija³ siê w piosence ¿o³nierskiej.
7) wytwarzanie i wydzielanie mleka przez

gruczo³y sutkowe.
11) kierowanie siê nadziemnych czêœci ro-

œlin np. w stronê s³oñca.
12) ciasto dro¿d¿owe z rodzynkami i cy-

namonem.
13) g³ówne miasto Jawy, oddzia³uj¹ce na

ca³¹ Indonezjê.
14) Jezioro £abêdzie po³¹czone 10 m strug¹

ze Œniardwami.

Pionowo:
1) druga (po czo³gu) mi³oœæ Gustlika.
2) dla Izraelitów by³a ni¹ Sara, dla war-

szawiaków –Sawa.
3) opowiadanie przebiegu akcji powieœci.
4) komórki pe³ni¹ce podobne funkcje w or-

ganizmie.
8) Io lub Grimhilda (matka Irydiona).
9) ornament ci¹g³y w formie rzêdu pere-

³ek.
10)p³ywanie pod ¿aglami na Zalewie So-

liñskim.
12)naciskane przez kolarzy na Tour de

Pologne.

Leszek Grzywacz
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Litery z pól z kropk¹, czytane rzêdami, utworz¹ nazwisko aktorki.

Poziomo i pionowo:

1) pracownik nadleœnictwa.
2) m¹¿ mamy.
3) szacunek maj¹tku.
4) kol¹cy krzew z jagodnika.
5) dramat wojenny Andrzeja Munka.
6) niejedna na trasie kolejki Przeworsk - Dynów.
7) ¿u¿el osadzaj¹cy siê na œcianach pieca hutniczego.
8) mówca ze swad¹.
9) zwrotka utworu poetycznego.
10) preparat do impregnacji drewna.
11) ósmy stopieñ gamy muzycznej.
12) zapis w umowie o pracê: 12 z³/godzinê.
13) niebieski barwnik do wybielania bielizny.
14) zak³ad przemys³owy zwi¹zany z przetwórstwem jêczmienia i chmielu.
15) japoñska sztuka samoobrony.

Leszek Grzywacz

Twarda waluta

Chocia¿ nie mamy jeszcze
zbyt wiele,
Schudn¹ nam ponoæ nasze portfele…
Premier na cztery nogi jest kuty,
Rz¹d zapowiada… zmianê waluty…

Powodów zmiany – wed³ug mnie –
nie ma.
Przecie¿ nasz z³oty
dobrze siê trzyma!
Jeœli towaru masz na dnie kosza,
To ci ze stówki wydadz¹ grosza!!!

Nie chcê uderzaæ w przebrzmia³e tony,
Gdy by³y jeszcze stare miliony,
Czy ktoœ handlowa³ mas³em,
czy serem,
To ka¿dy  Polsce by³ milionerem!!!

Lecz ¿ycie nasze szybko siê zmienia,
Bêdziemy mieli euro w kieszeniach.
Zmieni siê ¿ycie miejskie i wiejskie?
Tak! Ceny bêd¹ EUROPEJSKIE!!!

Mina Polaków siê rozweseli,
Nie bêd¹ dŸwigaæ grubych portfeli.
Ile zyskamy? Policzcie sami:
Zamiast piêæ z³otych
- euro z centami.

Gdy siê rz¹dowe plany nie zmieni¹,
Kim my bêdziemy z pust¹ kieszeni¹?
Ja siê nie martwiê, co bêdzie z nami!
Bêdziemy EUROPEJCZYKAMI!!!

Wartoœæ wymienna

Podobno czas - to pieni¹dz –
Nawet leñ tak twierdzi…
Choæ czasu ma do woli,
To groszem nie œmierdzi…

Zagadka z odpowiedzi¹

Na co cierpi cz³owiek,
Który ¿yje w nêdzy?
Na brak pieniêdzy…

      Fryderyk Radoñ
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