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Mija rok, kolejny rok. Nadchodz¹ œwi¹teczne dni refleksji. Nasze dni
myœli biegn¹ ku bliskim, Tym co odeszli i Tym co daleko. Zabiegani usi¹-
dziecie, usi¹dziemy przy stole, przy którym bêdzie to wolne, puste miej-
sce…

Nasze mieszkania ozdobi¹ migoc¹ce, radosne choinki. Radoœæ i smu-
tek, zadowolenie i zaduma zagoszcz¹ na naszych twarzach, w naszych
sercach.

W tych chwilach, miêdzy posi³kami, miêdzy serialami siêgnijcie ku „Dy-
nowince”, która jest prezentem od Tych którzy j¹ wspó³tworz¹ spo³ecznie.

Mam nadziejê ¿e ka¿dy z Was znajdzie coœ dla siebie. S¹ sta³e kolumny,
s¹ nowoœci a tak¿e powroty.

Anielskiej cierpliwoœci, anielskiej s³odyczy a tak¿e humoru z diabli-
kiem w oczach ¿yczy

Piotr Pyrcz

Ranek w Betlejem    Fot. Piotr Pyrcz

Dobiega koñca 2008 rok. Nie chce siê wierzyæ, ¿e tak niedawno by³ rok 2000
i wchodziliœmy w XXI wiek. Za kilka dni bêdziemy siê cieszyæ oczekiwanymi
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Niebawem Sylwester i Nowy Rok 2009.

Z tej okazji w imieniu Zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
pragnê wszystkim jego cz³onkom, sympatykom, osobom wspie-

raj¹cym czynnie jego poczynania oraz wszystkim mieszkañ-
com dynowszczyzny, z³o¿yæ najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne —
du¿o zdrowia i samych sukcesów w nadchodz¹cym roku.

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Rok 2008 zbli¿a siê ku koñcowi i sk³a-
nia do podsumowania dzia³añ podjêtych
w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy. Przedsta-
wiam Pañstwu ogóln¹ informacjê doty-
cz¹c¹ realizowanych przez Miasto inwe-
stycji.

I. Zadania rozpoczête w 2007 roku

1. Budowa kanalizacji sanitar-
nej przy ul. Polnej, Grunwaldzkiej,
B³onie, Wêgierskiej – etap III w Dyno-
wie.

Zadanie realizowane w okresie od
08.04.2007r. do 30.05.2008r.
Koszty ogó³em: 2 142 817,90 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 1 103 363,39 z³.
Œrodki zewnêtrzne – ZPORR (œrodki unij-
ne): 866 212,09 z³.
Œrodki zewnêtrzne – bud¿et Pañstwa:
173 242,42 z³.

Ogó³em zadanie inwestycyjne zwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska: 2 142 817,90 z³.
w tym ze œrodków Gminy Miejskiej Dynów:
1 103 363,39 z³.

2.Budowa oœrodka turystycznego
z zapleczem „B³êkitny San” w Dy-
nowie przy ul. Pla¿owej.

Zadanie realizowane w okresie od
21.08.2007r. do 30.05.2008r.
Koszty ogó³em: 2 354 786,98 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 1 164 202,47 z³.
w tym podatek VAT 416 488,89 z³. zwrócony
Gminie Miejskiej Dynów.
Œrodki zewnêtrzne – ZPORR (œrodki unij-
ne): 1 050 515,74 z³.
Œrodki zewnêtrzne – bud¿et Pañstwa:
140 068,77 z³.

Ogó³em zadanie inwestycyjne zwi¹zane
z turystyk¹: 2 354 786,98 z³, w tym ze œrod-
ków Gminy Miejskiej Dynów: 747 713,58 z³.

II. Zadania podjête w 2008 roku.

Inwestycje na drogach

Zadania realizowane wy³¹cz-
nie ze œrodków Gminy Miejskiej Dy-
nów.

1. Remont drogi dojazdowej do
Dworca Autobusowego PKS w Dyno-
wie.

Zadanie realizowane w okresie od
17.03.2008r. do 30.05.2008r.
Koszty ogó³em: 55 354,69 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 55 354,69 z³.

2. Remont traktu pieszego
(przejœcie ³¹cz¹ce ul. Handlow¹ z ul.
Mickiewicza

Zadanie realizowane w okresie od
28.05.2008r. do 15.07.2008r
Koszty ogó³em: 44 979,34 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 44 979,34 z³.

3. Remont chodników zlokalizo-
wanych w centrum Miasta

Zadanie realizowane w okresie od
15.04.2008r. do 30.04.2008r.
Koszty ogó³em: 21 233,50 z³
Œrodki z bud¿etu miasta: 21 233,50 z³.

4. Remont schodów terenowych
³¹cz¹cych ul. Koœciuszki z ul.
£azienn¹

Zadanie realizowane w okresie od
03.07.2008r. do 29.08.2008r.
Koszty ogó³em: 40 110,03 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 40 110,03 z³.

5. Remont nawierzchni ul. Zam-
kowej

Zadanie realizowane w okresie od
09.05.2008r. do 31.07.2008r.
Koszty ogó³em: 25 000,00 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 25 000,00 z³.

6. Remont ul. Kaniowiec w

Zadanie realizowane w okresie od
08.09.2008r. do 24.11.2008r.
Koszty ogó³em: 30 717,53 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 30 717,53 z³.

Ogó³em zadania zrealizowane ze œrodków
Gminy Miejskiej Dynów: 217 395,09 z³.

Zadania realizowane ze œrod-
ków Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji oraz Gminy

Miejskiej Dynów.

1. Remont ul. Dworskiej

Zadanie realizowane w okresie od
09.05.2008r. do 30.07.2008r.
Koszty ogó³em: 177 616,97 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 39 523,40 z³.
Œrodki zewnêtrzne (MSWiA): 138 093,57 z³.

2. Remont ul. Gruntowej

Zadanie realizowane w okresie od
09.05.2008r. do 30.07.2008r.
Koszty ogó³em: 49 254,10 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 9 851,10 z³.
Œrodki zewnêtrzne (MSWiA): 39 403,00 z³.

3. Remont ul. Wierzbowej, re-
mont drogi gminnej „ul. Pod Ska³¹”,
remont drogi gminnej „boczna ul.
Sikorskiego”.

Zadanie realizowane w okresie od
08.09.2008r. do 24.11.2008r.
Koszty ogó³em: 351 132,69 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 73 040,26 z³.
Œrodki zewnêtrzne (MSWiA): 278 092,43 z³.

4. Remont ul. Ogrodowej (od
strony ul. Polnej).

Zadanie realizowane w okresie od
08.09.2008r. do 24.11.2008r.
Koszty ogó³em: 44 780,93 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 12 680,93 z³.
Œrodki zewnêtrzne (MSWiA): 32 100,00 z³.

Ogó³em zadania zrealizowane ze œrodków
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji oraz Gminy Miejskiej Dynów:
622 784,69 z³, w tym ze œrodków Gminy Miej-
skiej Dynów: 135 095,69 z³.

Zadania realizowane ze œrod-
ków Terenowego Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych oraz Gminy
Miejskiej Dynów.

1. Remont dróg rolniczych
(bocznej ul. B³onie i bocznej ul. Bart-
kówka)

Zadanie realizowane w okresie od
25.07.2008r. do 30.09.2008r.
Koszty ogó³em: 32 200,01 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 16 300,01 z³.
Œrodki zewnêtrzne – Terenowy Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych: 15 900,00 z³.

2. Remont drogi rolniczej (bocz-
na do ul. Podgórskiej)

Zadanie realizowane w okresie od
17.11.2008r. do 28.11.2008r.
Koszty ogó³em: 11 451,40 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 1 451,40 z³.
Œrodki zewnêtrzne – Terenowy Fundusz
Ochrony Gruntów Rolnych: 10 000,00 z³.
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Ogó³em zadania zrealizowane ze œrodków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych oraz Gminy Miejskiej Dynów:
43 651,41 z³, w tym ze œrodków Gminy Miej-
skiej Dynów: 17 751,41 z³.

Zadania realizowane ze œrod-
ków Samorz¹du Województwa Pod-
karpackiego oraz Gminy Miejskiej
Dynów – drogi wojewódzkie.

1. Budowa chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej nr 835 ul. Grun-
waldzka

Zadanie realizowane w miesi¹cach paŸdzier-
nik – listopad 2008r.
Koszty ogó³em: 284 338,57 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 100 000,00 z³.
Œrodki zewnêtrzne – Samorz¹d Wojewódz-
twa Podkarpackiego: 184 338,57 z³.

Inwestorem zadania by³ Podkarpacki Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Gmina
Miejska Dynów partycypowa³a w kosztach
budowy.

2. Remont chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 835 ul. Grunwaldz-
ka (odcinek od cmentarza do skrzy-
¿owania z ul. 1 Maja).

Zadanie realizowane w miesi¹cach paŸdzier-
nik – listopad 2008r.
Koszty ogó³em: 86 000,00 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 0,00 z³.
Œrodki zewnêtrzne – Samorz¹d Wojewódz-
twa Podkarpackiego: 86 000,00 z³.

Inwestorem zadania by³ Podkarpacki Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Ogó³em zadania zrealizowane ze œrodków
Samorz¹du Województwa Podkarpackiego
oraz Gminy Miejskiej Dynów: 370 338,57 z³.
w tym ze œrodków Gminy Miejskiej Dynów:
100 000,00 z³.

Zadania realizowane ze œrod-
ków Samorz¹du Powiatu Rzeszow-
skiego oraz Gminy Miejskiej Dynów
– drogi powiatowe.

1. Budowa i remont chodnika
przy ul. 1 Maja

Zadanie realizowane w miesi¹cach paŸdzier-
nik – grudzieñ 2008r.
Koszty ogó³em: 340 000,00 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 120 000,00 z³.
Œrodki zewnêtrzne – Samorz¹d Powiatu Rze-
szowskiego: 220 000,00 z³.

Inwestorem zadania jest Zarz¹d Dróg Powia-
towych w Rzeszowie, Gmina Miejska Dynów
partycypowa³a w kosztach budowy. Zadanie
na etapie realizacji (budowa i przebudowa sta-
rego chodnika na ca³ej d³ugoœci ul.1 Maja)

2. Remont drogi powiatowej ul.
£azienna

Zadanie realizowane w miesi¹cach paŸdzier-
nik – listopad 2008r.
Koszty ogó³em: 85 000,00 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 0,00 z³.
Œrodki zewnêtrzne – Samorz¹d Powiatu Rze-
szowskiego: 85 000,00 z³.

Inwestorem zadania by³ Zarz¹d Dróg Powia-
towych w Rzeszowie.

Ogó³em zadania realizowane ze œrodków
Samorz¹du Powiatu Rzeszowskiego oraz
Gminy Miejskiej Dynów: 425 000,00 z³.
w tym ze œrodków Gminy Miejskiej Dynów:
120 000,00 z³.

Ogó³em zadania inwestycyjne
drogowe: 1 679 169,76 z³. w tym ze
œrodków Gminy Miejskiej Dynów:
590 242,19 z³.

Inwestycje w oœwiacie

Zespó³ Szkó³ w Dynowie.

1. Remont instalacji elektrycz-
nej w starym budynku szko³y.

Zadanie realizowane w okresie od
07.08.2008r. do 31.12.2008r.
Koszty ogó³em: 349 715,10 z³.
Œrodki pozyskane z zewn¹trz: 349 715,10 z³.

2. Remont sali gimnastycznej –
wymiana pod³ogi, sufitu podwieszo-
nego, malowanie œcian w starym bu-
dynku sali gimnastycznej.

Zadanie realizowane w okresie od
10.10.2008r. do 31.12.2008r.
Koszty ogó³em: 265 922,00 z³.
Œrodki pozyskane z zewn¹trz: 265 922,00 z³.

Ogó³em zadania inwestycyjne w Zespole
Szkó³ w Dynowie: 615 637,10 z³.

Szko³a Podstawowa nr 2 w
Dynowie.

1. Malowanie sali, klas lekcyj-
nych i korytarza.

Zadanie realizowane w okresie od
04.01.2008r. do 31.01.2008r.
Koszty ogó³em: 14 075,47 z³.
Œrodki pozyskane z zewn¹trz: 14 075,47 z³.

2. Remont pomieszczenia kuch-
ni.

Zadanie realizowane w okresie od
21.03.2008r. do 30.06.2008r.
Koszty ogó³em: 41 388,35 z³.
Œrodki pozyskane z zewn¹trz: 41 388,35 z³.

Ogó³em zadania inwestycyjne w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 w Dynowie: 55 463,82 z³.

Ogó³em zadania inwestycyjne w oœwiacie:
671 100,92 z³.

Inwestycje zwi¹zane z oœwietle-
niem ulic

1. Budowa oœwietlenia przy ul.
Dworskiej

Zadanie realizowane w okresie od
02.10.2008r. do 19.12.2008r.
Koszty ogó³em: 38 819,16 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 38 819,16 z³.

Zadanie zakoñczone, w trakcie rozliczenia.

2. Budowa oœwietlenia przy ul.
ks.J.O¿oga

Zadanie realizowane w okresie od
20.10.2008r. do 17.11.2008r.
Koszty ogó³em: 14 919,14 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 14 919,14 z³.

Ogó³em zadania inwestycyjne zwi¹zane z
oœwietleniem ulic: 53 738,30 z³. w tym ze œrod-
ków Gminy Miejskiej Dynów: 53 738,30 z³.

Przygotowanie Inwestycji

1. Opracowanie dokumentacji
technicznej budowy kanalizacji sa-
nitarnej przy ul. Bartkówka, opra-
cowanie dokumentacji technicznej
budowy stacji uzdatniania wody
oraz budowy sieci wodoci¹gowej dla
Miasta Dynowa.

Koszty ogó³em: 300 840,00 z³.
Œrodki z bud¿etu miasta: 116 317,50 z³.
Œrodki zewnêtrzne – Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego (œrodki unijne):
184 522,50 z³.

Ogó³em zadania zwi¹zane z przygotowaniem
inwestycji: 300 840,00 z³. w tym ze œrodków
Gminy Miejskiej Dynów: 116 317,50 z³.

W roku 2008 uda³o siê wykonaæ ró¿-
ne prace na ogóln¹ wartoœæ ponad 2 700
000,00. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki po-
zyskaniu znacznej iloœci funduszy z ze-
wn¹trz, bez obci¹¿ania bud¿etu miejskie-
go i zaci¹gania na ten cel kredytów. Dziê-
ki podjêtym przez Miasto staraniom
uda³o siê zdobyæ oko³o 2 000 000,00.Oso-
bn¹ kwestiê stanowi rozliczenie inwesty-
cji podjêtych jeszcze w roku 2007.

O planach inwestycyjnych na rok
2009 poinformujê Pañstwa na ³amach
kolejnego numeru „Dynowinki”.

 Burmistrz Miasta Dynowa
 Zygmunt Frañczak
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Prawdziwie  radosnych
Œwi¹t  Bo¿ego  Narodzenia

oraz  uœmiechu  i  ¿yczliwoœci
na  ka¿dy  dzieñ  Nowego  Roku

¿ycz¹
Rada  Nadzorcza,  Zarz¹d

i  Pracownicy
Gminnej  Spó³dzielni

„Samopomoc  Ch³opska”
w Dynowie

Niech przy ¿ywicznym zapachu strojnej cho-

inki, up³yn¹ piêkne chwile polskiej Wigilii.

Niech Chrystus, który narodzi³ siê w ubogiej

stajence B³ogos³awi Pañstwu na œcie¿kach

¿ycia, niech darzy zdrowiem i si³¹ w pokony-

waniu trudnoœci. Niech Dobra Nowina i ¿yczli-

we s³owa g³oszone w czasie Œwi¹t Bo¿ego Naro-

dzenia nape³ni¹ nasze serca mi³oœci¹ i nadziej¹,

a Nowy 2009 rok otworzy drogê do lepszego

jutra.

Radny Powiatu Rzeszowskiego

Aleksander Stochmal

„Cicha noc,
 Œwiêta noc,
 jaki¿ w tobie dzisiaj cud,
 w Betlejem Dziecina Œwiêta,
 wznosi w górê swe r¹czêta,
 b³ogos³awi lud”
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Bardzo bogaty w wydarzenia kulturalne i pracowity by³
ostatni okres w naszym mieœcie.

Œwiêtowaliœmy 100-lecie Amatorskiego Ruchu Teatral-
nego w Dynowie.

W ramach tych obchodów:
– 9 listopada otwarta zosta³a bardzo ciekawa (mo¿na j¹

nadal ogl¹daæ w bibliotece miejskiej) wystawa pt.: Po-
wrót „Soko³a”.

– 16 listopada odby³y siê dwa spektakle teatralne: „Bla-
szany kubek” – przedstawi³ Zespó³ Teatralny TG „Sokó³”
w Dynowie i „Tango” – Zespó³ Teatralny z £añcuta.

– 22 listopada - wspania³a premiera wodewilu „Porwanie
Sabinek” - Zespó³ Teatralny TG „Sokó³” w Dynowie

– 23 listopada – jubileuszowe spotkanie Ludzi Teatru i
ich przyjació³. W trakcie tego spotkania wrêczone zosta-
³y nagrody i dyplomy: Pani re¿yser i kierownikowi teatru
Krystynie D¿ule, aktorom, scenografom. Odby³a siê rów-
nie¿ promocja bardzo udanego wydania monografii „Te-
atr w Dynowie”. Tak bogaty program obchodów wymaga³
ogromnej pracy w³o¿onej w ich przygotowanie, wielkiego
zaanga¿owania, pomys³owoœci i umiejêtnoœci organiza-
cyjnych. Gratulujê i dziêkujê Pani Re¿yser i wszystkim
cz³onkom Amatorskiego Teatru.

– 26 listopada Amatorski Teatr w Dynowie goœci³ w Wyso-
kiej ko³o £añcuta na zaproszenie GOK z tej miejscowo-
œci. Prezentowa³ tam sztukê „Blaszany kubek”. Wystêp
spotka³ siê z bardzo owacyjnym przyjêciem przez licznie
przyby³ych widzów, w tym Pana Wójta Gminy £añcut,
ksiê¿y, radnych gminy oraz mieszkañców Wysokiej.
28 listopada Miejski Klub Sportowy „Dynovia” œwiêto-
wa³ zakoñczenie rundy jesiennej rozgrywek sportowych.
Runda ta zakoñczy³a siê dla naszych pi³karzy znacz¹cy-
mi sukcesami, o których fachowo pisa³ prezes klubu Pan
Grzegorz Szajnik.
Uczestnicz¹c w tym spotkaniu Pan Burmistrz Zygmunt
Frañczak, Pan przewodnicz¹cy Roman Mryczko, Pan Jó-
zef Sówka – sponsor wielu imprez sportowych i ja wyra-
ziliœmy nasz¹ radoœæ i uznanie. Gratulujê prezesowi, tre-
nerom i sportowcom. ̄ yczê dalszych sukcesów. Najwiêk-

szym sukcesem w dzia³alnoœci tych m³odych ludzi jest
to, ¿e swój wolny czas i si³y wykorzystuj¹ na uprawianie
sportu.
29 listopada nowy program zaprezentowa³ Kabaret
„Nasz”. Gratulujê i dziêkujê kierownikowi kabaretu Panu
Maciejowi Jurasiñskiemu i wykonawcom za przygotowan¹
dla nas porcjê dobrego humoru.
5 grudnia Radni – cz³onkowie RGiF odbyli wyjazdowe
posiedzenie, w którym uczestniczyli równie¿ Przewodni-
cz¹ca Rady Miasta i Burmistrz. Wspólnie dokonali prze-
gl¹du wykonanych prac na terenie miasta w ostatnim
roku.
Obejrzeli kolejno:

1. nowe schody od rynku do ulicy £aziennej,
2. odcinek nowej nawierzchni po³o¿onej na ulicy

£aziennej,
3. czêœæ nowej nawierzchni na ulicy „Za Ska³¹”,
4. wy³o¿on¹ p³ytami ulicê Kaniowiec,
5. przebudowan¹ ulicê Wierzbow¹,
6. nowy chodnik przy ulicy Grunwaldzkiej i 1-go Maja

wraz z zatokami,
7. now¹ nawierzchniê na bocznej ulicy Pi³sudskiego,

przy zakrêcie na Wêgiersk¹,
8. wy¿wirowan¹ boczn¹ uliczkê od ulicy Podgórskiej,
9. wy¿wirowane ulicê Pawi¹ (od strony ulicy Wêgier-

skiej) i boczn¹ od ulicy Sikorskiego,
10. nowo po³o¿on¹ nawierzchniê i oœwietlenie na ulicy

Dworskiej,
11. now¹ nawierzchniê na czêœci ulicy ogrodowej,
12. wyasfaltowan¹ ulicê Gruntow¹,
13. wyasfaltowan¹ ulicê Zamkow¹,
14. wjazd na dworzec PKS.

Oceniaj¹c te wa¿ne dla miasta prace uczestnicz¹cy
w komisji zauwa¿yli konicznoœæ:

– poprawy nawierzchni ulicy Karolówka i Kaniowiec,
– przeczyszczenia zamulonego przepustu pod drog¹ wo-

jewódzk¹ na tym odcinku,
– poprawy nawierzchni na ulicy Polnej (droga powiato-

wa) i B³awatkowej,
– przebudowê przejœcia od ulicy Dworskiej na plac tar-

gowy, ³¹cznie z budow¹ mostku na rzece Dynówce,
– budowê nowych wiat na przystankach PKS.

Dziêkujê Panu Burmistrzowi i przewodnicz¹cemu Ko-
misji Panu Andrzejowi Œmietanie za zaproponowan¹
formy pracy, wszystkim za aktywny udzia³ w tym posie-
dzeniu, gdy¿ trudne warunki (bardzo zimny wiatr, ko-
niecznoœæ przemieszczania siê w terenie) bardzo utrud-
nia³y pracê.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp

Na uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 11 listopada
2008 r. czterem osobom:

Zygmuntowi Chudzikiewiczowi,
Zofii Kêdzierskiej,
Mieczys³awowi Krasnopolskiemu,
Aleksandrze Tabisz

przyznane zosta³y tytu³y „Zas³u¿ony dla miasta Dynowa”,
zgodnie z uchwa³ami Nr XIX 138/08 - 141/08 podjêtymi na
sesji 28 kwietnia 2008 r. Zgodnie z regulaminem przyzna-
wania tego tytu³u wrêczony mo¿e byæ on z okazji wa¿nych

œwi¹t: 3 maja lub 11 listopada, po uprawomocnieniu siê
i legalizacji w urzêdzie wojewody, co trwa oko³o miesi¹ca.
Dwie osoby Pani Aleksandra Tabisz i Pan Zygmunt Chudzi-
kiewicz nie doczeka³y tej wa¿nej dla Nich chwili, nie mog³y
odczuæ wyra¿onego Im zas³u¿onego uznania. Odwo³ani zo-
stali (jak mawia³ Pan Z.Chudzikiewicz) na wieczn¹ s³u¿bê
do Pana. Tytu³y dla Nich i dla Pana M. Krasnopolskiego,
który ze wzglêdu na chorobê w tym dniu nie móg³ przybyæ,
odebrali przedstawiciele rodzin: Pani Ma³gorzata Krasno-
polska, Pan Wojciech Wolañski i Pan Jerzy Tabisz. Zmar-
³ym oddajemy ho³d, ¿yj¹cym gratulujemy i ¿yczymy zdro-
wia, zas³u¿onego odpoczynku, wiele szczêœliwych i radosnych
chwil. Wszystkim jeszcze raz wyra¿amy podziêkowania za
ogrom pracy, ¿ycie poœwiêcone dla spo³ecznoœci Dynowa
i gratulujemy. >>



Nr  12/1598 DYNOWINKA

Wnioski o nadanie tytu³ów „Zas³u¿ony dla Miasta Dyno-
wa” z³o¿y³ zarz¹d Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, opi-
niowa³a pozytywnie Kapitu³a, a Rada Miasta podjê³a wspo-
mniane uchwa³y.

¯ycia nie da siê opowiedzieæ w kilku zdaniach. Zamiesz-
czamy zdjêcia i bardzo krótkie ¿yciorysy, aby choæ trochê przy-
bli¿yæ postacie Zas³u¿onych tym, którzy nie mieli okazji po-
znaæ Ich bli¿ej.

Zofia Kêdzierska urodzi³a siê w Dy-
nowie 01.02.1924 r. w rodzinie rzemieœl-
niczej. Tu ukoñczy³a szko³ê podstawow¹,
a nastêpnie Zawodow¹ Szko³ê Koszy-
karsk¹ w Dynowie. W latach 1945-55
pracowa³a jako ksiêgowa w Spó³dzielni
Rolniczej w Mikulicach, by³a sumiennym
pracownikiem. W czasie wojny Pani Kê-
dzierska pos³ugiwa³a w szpitalu utwo-
rzonym w Dynowie. Zawsze pomaga³a

mê¿owi Marianowi Kêdzierskiemu w prowadzeniu pracowni
krawieckiej i przygotowaniu uczniów do zawodu czeladnika
i mistrza. By³a dobr¹, wzorow¹ matk¹, tak¿e dla dzieci mê¿a
z pierwszego ma³¿eñstwa. Przygotowywa³a kostiumy i teatralne
rekwizyty. Z teatrem jest zwi¹zana od wczesnych lat szkol-
nych, bo ju¿ jako uczennica chêtnie wystêpowa³a na scenie.
Nale¿¹c do Zespo³u Teatralnego umiejêtnie wspó³pracowa³a
z kolejnymi re¿yserami: Janem Wêgrzynem, ks. Trojnarem,
Ignacym Wolañskim, Janin¹ Jurasiñsk¹ i Krystyn¹ D¿u³¹.
Zawsze punktualna, przygotowana drobiazgowo i w sposób prze-
myœlany do ka¿dej roli, uczy³a m³odszych powa¿nego trakto-
wania ka¿dego przyjêtego na siebie zadania. Dba³a o rekwizy-
ty i stroje, troszczy³a siê o podtrzymanie lokalnej teatralnej
tradycji, uczy³a patriotyzmu. Jest dla cz³onków Zespo³u Te-
atralnego Osob¹ godn¹ szacunku i naœladowania.

Aleksandra Tabisz urodzona
22.12.1913 r. w Kurowie. Wczeœnie osie-
rocona przez oboje rodziców wychowana
by³a przez dalsz¹ rodzinê. Ukoñczy³a
szko³ê œredni¹. W czasie wojny przeby-
wa³a w Trzeœniowie w rodzinie mê¿a
(obecny powiat brzozowski). Pani Tabisz
w czasie II wojny œwiatowej dzia³a³a
w Ruchu Oporu na terenie Trzeœniowa,
pe³ni³a funkcjê ³¹czniczki (m.in. poma-

ga³a w ukryciu mjr ¯ubryda i jego ¿ony Janiny). W Dynowie
podjê³a pracê w Pogotowiu Ratunkowym, gdzie by³a cenionym
pracownikiem. Bêd¹c na emeryturze pracowa³a spo³ecznie
w Zwi¹zku Emerytów i Rencistów. By³a uosobieniem ¿yczliwo-
œci, kole¿eñskoœci i odpowiedzialnoœci za ka¿de wspólne spo-
³eczne przedsiêwziêcie. Zmar³a 11 maja 2008 roku.

Zygmunt Chudzikiewicz zas³u¿o-
ny dzia³acz kultury, legenda Amatorskie-
go Ruchu Teatralnego, fundator Krzy¿a
Katyñskiego. Urodzi³ siê 25.02.1915 r.
a zmar³ 09.08.2008 r. Dynowianin wy-
chowany w ch³opskiej rodzinie w bardzo
patriotycznej atmosferze. Tu w Dynowie
ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, odbywa³
kursy przygotowania zawodowego, tu
pracowa³ ca³e ¿ycie. Najpierw (jeszcze
przed wojn¹) w sklepie za³o¿onym przez

Towarzystwo Kredytowo-Zaliczkowe a po wojnie w sklepach
Gminnej Spó³dzielni SCh. W czasie okupacji, zaprzysiê¿ony
przez plutonowego Józefa Drelinkiewicza, dzia³a³ w Ruchu
Oporu. Razem z ¿on¹ Jadwig¹ dzia³a³ w miejscowym oddziale
AK.

Od 1932 r. do 1992 r. przez 60 lat nale¿a³ do Zespo³u Te-
atralnego, w którym stanowi³ mocny filar. Zagra³ dziesi¹tki ról

– zawsze z najwy¿szym zaanga¿owaniem i wielkim talentem.
Dla m³odszych kolegów by³ niedosiêgnionym wzorem aktyw-
noœci i bezinteresownego poœwiêcenia dla teatru a tak¿e chóru
i orkiestry.

W 1994r. z w³asnej inicjatywy, na w³asny koszt i na w³a-
snej dzia³ce (na wzgórzu nad miastem) wybudowa³ wysoki
metalowy Krzy¿ Katyñski z tablic¹ poœwiêcon¹ dwom ¿o³nie-
rzom – ofiarom mordu katyñskiego. Kilka lat póŸniej ufundo-
wa³ rzeŸbê Matki Boskiej Katyñskiej, wykonan¹ przez artystê
rzeŸbiarza Pana Bogus³awa Kêdzierskiego.

Pan Zygmunt Chudzikiewicz od 23.03. 2007 r., gdy reakty-
wowa³ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” by³ jego honorowym
cz³onkiem.

Dokonania Pana Chudzikiewicza stanowi¹ dowód Jego
wielkiego patriotyzmu, umi³owania Dynowa i Ojczyzny – Pol-
ski.

Mieczys³aw Krasnopolski urodzi³
siê 27.03.1923 r. w Dynowie. Ojciec jego,
Tadeusz, by³ z zawodu stolarzem, mat-
ka Wiktoria, z domu Bajda zajmowa³a
siê ma³ym gospodarstwem rolnym.
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej Mie-
czys³aw Krasnopolski uczêszcza³ do Rol-
niczej Szko³y Handlowej w Dynowie. Pod-
czas II wojny œwiatowej pracowa³ jako
sprzedawca w sklepie Kó³ka Rolniczego

w Dynowie. W 1941 r. wst¹pi³ do AK. Bêd¹c cz³onkiem AK
bra³ udzia³ w wykonywaniu ró¿nych zadañ oraz w lipcu 1944 r.
w walkach partyzanckich z Niemcami w rejonie Ujazd i B³a-
¿owej. W ramach tajnego nauczania, zorganizowanego przez
podziemie, korzysta³ z wiedzy w zakresie szko³y œredniej, eg-
zaminów jednak nie sk³ada³. Tu¿ po wojnie ukoñczy³ Wieczo-
rowe Gimnazjum w Dynowie, a nastêpnie z³o¿y³ du¿¹ maturê
w Liceum Pedagogicznym w Przemyœlu. Jako nauczyciel pra-
cowa³ najpierw w Szkole Podstawowej w Nozdrzcu, a nastêp-
nie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie. W tym okresie
ukoñczy³ Studium Nauczycielskie w Rzeszowie. W 1960 r. zo-
sta³ mianowany kierownikiem Szko³y Podstawowej Nr 2
w Dynowie. Przez kilka lat pracowa³ nad rozbudow¹ tej szko-
³y, dokonuj¹c remontu starego budynku, a nastêpnie budowy
nowego. Po reformie szkolnictwa szko³a ta zosta³a zlikwido-
wana, a M. Krasnopolski obj¹³ funkcjê zastêpcy dyrektora Szko-
³y Podstawowej Nr 1 w Dynowie, gdzie pracowa³ do chwili przej-
œcia na emeryturê. W szkolnictwie przepracowa³ ³¹cznie
50 lat.

Pracuj¹c jako nauczyciel Pan Krasnopolski by³ jedno-
czeœnie aktywnym dzia³aczem spo³ecznym. Przez kilka kaden-
cji pe³ni³ funkcjê radnego Miejskiej Rady Narodowej w Dyno-
wie. Wspó³organizowa³ Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego
i przez wiele lat przewodniczy³ komitetom organizacyjnym rej
imprezy, trwaj¹cej zazwyczaj przez tydzieñ. Zorganizowa³ rów-
nie¿ Izbê Pamiêci w Dynowie, dla której przez szereg lat zbie-
ra³ eksponaty. Jako by³y cz³onek AK dzia³a³ równie¿ w Œwia-
towym Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, w którym pe³ni³
i nadal pe³ni funkcjê sekretarza Ko³a AK w Dynowie. Intere-
suj¹c siê zawsze histori¹, pozosta³ kronikarzem wydarzeñ do-
tycz¹cych Dynowa i okolicy w czasie II wojny œwiatowej i pierw-
szych lat po jej zakoñczeniu. Z jego materia³ów korzystaj¹ stu-
denci pisz¹cy prace magisterskie, a niekiedy tak¿e pracownicy
naukowi. By³ wspó³za³o¿ycielem lokalnego miesiêcznika „Dy-
nowinka”, w którym umieszcza³ artyku³y na temat przesz³oœci
Dynowa. Nale¿a³ równie¿ do komitetu organizuj¹cego budowê
Domu Pogodnej Staroœci w Dynowie. Aktywnie dzia³a³ w To-
warzystwie im. Œw. Brata Alberta. Przez oko³o 40 lat by³ sta-
³ym cz³onkiem Amatorskiego Zespo³u Teatralnego w Dynowie
(sufler) oraz miejscowego chóru.

Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Mgr Józefa Œlemp

>>
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/…Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dynowie zwany dalej „Zak³adem”
utworzony zosta³ Uchwa³¹ Nr XVIII/112/04 Rady Miasta Dynowa z dnia
23 stycznia 2004 roku w wyniku po³¹czenia: - Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej w Dynowie; - Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie; - Zak³adu
Kanalizacji i Oczyszczania Œcieków w Dynowie; w jeden zak³ad bud¿etowy.

 Zak³ad wykonuje zadania u¿ytecznoœci publicznej gminy, których celem
jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnoœci
w drodze œwiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.

Zadania
1. Do zadañ Zak³adu nale¿y:

- wywóz i utylizacja nieczystoœci
sta³ych i p³ynnych,

- utrzymanie czystoœci ulic, placów
i chodników,

- utrzymanie cmentarzy komunalnych,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- gospodarka wodno - œciekowa,
- gospodarka mieszkaniowa.

2. Oprócz dzia³alnoœci statutowej Zak³ad
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹
o profilu zbli¿onym do dzia³alnoœci
statutowej. …/
/informacja ze strony internetowej

http://www.dynow.pl/index.php?
lf=71&ls=73/

Zapis jest konkretny wiêc wydawaæ
by siê mog³o, ¿e nie powinno byæ w¹t-
pliwoœci a te jednak s¹. Pojawia siê
coraz wiêcej pytañ zwi¹zanych z oba-
wami o to w jakim kierunku zmierza
ZGK w Dynowie? Niepokoje s¹ uzasad-

nione bowiem patrz¹c na zakres reali-
zowanych zadañ wnioskowaæ mo¿na, ¿e
wybrana zosta³a droga prowadz¹ca do
minimalizacji zadañ a mo¿e nawet do
likwidacji tego Zak³adu. Najwiêcej nie-
pokojów budz¹ dostarczone miesz-
kañcom wypowiedzenia umów na
wywóz nieczystoœci (œmieci). Pomi-
jaj¹c, ¿e samo wypowiedzenie od stro-
ny formalnej budzi w¹tpliwoœci, poja-
wiaj¹ siê pytania, dlaczego Zak³ad nie
bêdzie realizowa³ statutowego zada-
nia?.

 Nie zosta³a omówiona na sesji
i Komisji Rozwoju Gospodarczego Bu-
d¿etu i Finansów problematyka tego
Zak³adu z takiego powodu, ¿e pe³ni¹cy
obowi¹zki Dyrektor by³ przed og³osze-
niem konkursu i nie mia³ ¿adnej wizji
przysz³oœci tego Zak³adu, wiêc nie by³o
o czym mówiæ.

¯ycie Podkarpackie z dnia 19 mar-
ca 2008r. tak pisa³o:

/….Nastêpnie mia³a odbyæ siê dys-
kusja nad ocen¹ dzia³alnoœci Zak³adu
Gospodarki Komunalnej. Do tej jednak
nie dosz³o. Jednie radny Stanis³aw Ty-
mowicz podj¹³ temat, pytaj¹c dlaczego
ogranicza siê w zak³adzie zatrudnienie
i nie ma wizji jego rozwoju. Na to pyta-
nie próbowa³ odpowiedzieæ burmistrz
Zygmunt Frañczak, twierdz¹c ¿e za-
trudnienie dostosowano do mo¿liwoœci
zak³adu. Przewodnicz¹ca rady Józefa
Œlemp poinformowa³a natomiast zebra-
nych, ¿e na odbywaj¹cej siê dzieñ wcze-
œniej komisji rozwoju gospodarczego
poœwieconej równie¿ ZGK, dyrektor za-
k³adu Wojciech Barañski zrezygnowa³
z pe³nionej funkcji i zapowiedzia³, ¿e to
nowy kierownik instytucji bêdzie siê
wypowiada³ co do wizji na przy-
sz³oœæ…../

http://www.zycie.pl/archiwum.php?
start=2008-03-12&end=2008-03-19

Pomimo og³oszonego konkursu nie
uda³o siê powo³aæ na to stanowisko
odpowiedniej osoby, a dotychczasowe
p.o. Dyrektora ZGK, Pan Burmistrz
powierzy³ tej samej osobie. Pe³ni¹cy
obowi¹zki dyrektor , sk¹din¹d sympa-
tyczny cz³owiek, nie ma chyba ¿adnej
koncepcji na prowadzenie tego Zak³a-
du. Jest te¿ trudnoœæ ze zwo³aniem
komisji w celu omówienia problemu,
wprawdzie mój wniosek o zwo³anie
Komisji Rozwoju Gospodarczego Bu-
d¿etu i Finansów w tej sprawie, zosta³
przyjêty ale terminy s¹ bardzo napiête
i nie jest ³atwo zwo³aæ Komisjê. Podej-
rzewam, ¿e zanim uka¿e siê ten arty-
ku³ coœ siê w tej sprawie wydarzy bo
ju¿ od pierwszej niedzieli grudnia 2008
Pan Burmistrz zwo³uje zebrania miesz-
kañców, na których wyjaœnia i przeko-
nuje jak s³uszna jest decyzja miasta
w tej sprawie. Ale kto to jest miasto(?)
i kiedy miasto zdecydowa³o o zmia-
nie systemu odbioru odpadów (?).

Dzisiaj o Radnym Gminy (Miasta).

Radny – cz³onek rady. Radnym mo¿e zostaæ ka¿dy
(je¿eli ukoñczy³ 18 lat i ma zaœwiadczenie o niekaralno-
œci). W Polsce najczêœciej mianem radnych okreœla siê
cz³onków wybieralnych organów samorz¹dowych, Np. rady
gminy czy rady powiatu. W Polsce wybiera siê radnych
czterech szczebli: wojewódzkim, powiatowym, gminnym
oraz jednostek pomocniczych gminy (so³ectwa, dzielni-
ce, osiedla).

Radny jest przedstawicielem w³adzy lokalnej. Wy-
konuj¹c swoje prawa i obowi¹zki powinien kierowaæ siê
przede wszystkim dobrem wspólnoty samorz¹dowej./…/
Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjona-
riuszy publicznych. G³ówn¹ funkcj¹ radnego jest praca
spo³eczna.

Do podstawowych dwóch obowi¹zków radnego nale¿¹:
utrzymanie sta³ej wiêzi z mieszkañcami i ich organiza-
cjami, uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz

innych instytucji samorz¹dowych do których zosta³ wy-
brany lub desygnowany, wybór przewodnicz¹cego rady,
reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych
instytucjach samorz¹dowych oraz troszczenie siê o ich
sprawy.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Radny

W Dynowie Rada Miasta sk³ada siê z 15 radnych
dzia³aj¹cych w trzech komisjach: Rewizyjnej, Rozwoju
Gospodarczego Bud¿etu i Finansów oraz Spraw Spo³ecz-
nych.

Wybrani radni powinni podejmowaæ najwa¿niejsze
decyzje w sprawach dotycz¹cych gminy (miasta) zgodnie
ze z³o¿onym œlubowaniem:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, œlubujê uroczyœcie obowi¹zki radnego spra-
wowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglê-
dzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców” (mo¿na
dodaæ: Tak mi dopomó¿ Bóg).

(ci¹g dalszy na str. 10)
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Po jednym zdaniu – o tym co by³o najwa¿niejsze na sesji
20.11.2008r. i 8.12.2008r.

1. Utracila moc uchwa³a Rady Miasta Dynów Nr XXV/169/08
w sprawie wyra¿enia zgody na przebudowê drogi gminnej i zaci¹-
gniecie zobowi¹zania w kwocie 550 tys. z³, a przyjêta zosta³a
nowa uchwa³a, która upowa¿nia Burmistrza do z³o¿enia wniosku
do PUW na dofinansowanie przebudowy drogi ul.Wuœki oraz za-
bezpieczenia na ten cel œrodków w³asnych w kwocie 275 tys. z³.

2. Podatki id¹ w górê, jedynie za psy pozosta³a ta sama kwo-
ta (20 z³) a podobno tylko 10 obywateli p³aci takie zobowi¹zanie.

Z powa¿aniem
Radny Stanis³aw Tymowicz

Czas przedœwi¹-
teczny czêsto wype³-

niony by³ obowi¹zkiem
wysy³ania kartek œwi¹tecznych. Nie
przypadkowo u¿yliœmy tu czasu prze-
sz³ego, poniewa¿ od niedawna zwyczaj
ten zast¹pi³y ¿yczenia sms-owe, tele-
foniczne czy przez pocztê elektroniczn¹.
Dosz³o ju¿ do tego, ¿e ostatnio w tele-
wizyjnej przerwie reklamowej zachêca
siê widzów do wysy³ania kart poczto-
wych z okazji œwi¹t.

Drzewiej bywa³o inaczej! Któ¿ z na-
szych dziadów opar³by siê pokusie wy-
s³ania oryginalnej pocztówki z powin-
szowaniami œwi¹tecznymi? ¯yczenia
mo¿e nie zmieni³y siê zbytnio ale for-
ma ich przekazu uleg³a du¿emu prze-
obra¿eniu.

Pierwsze kartki bo¿onarodzeniowe,
pochodzi³y z pocz¹tku XX wieku. Na
ziemiach polskich by³y one czarno-bia-
³e a nastêpnie, dla nadania im wiêk-
szej estetyki rêcznie podkolorowywane.
Pewnej ewolucji doczeka³y siê motywy
towarzysz¹ce Œwiêtej Rodzinie. Naj-
pierw w scenach œwi¹tecznych, umiej-
scowionych na tle dworów szlacheckich
czy wiejskich cha³up, wystêpowali bo-
haterowie narodowi, u³ani, uczestnicy
polskich powstañ itp. Stopniowo zastê-
powali ich polscy pisarze na przyk³ad
S³owacki, Krasiñski, Konopnicka, Prus.
Towarzyszy³y im atrybuty pisarzy –
pióro, ka³amarz, inkaust, stos ksi¹¿ek.
Wydawane w Krakowie pocztówki œwi¹-
teczne zdobione by³y elementami swoj-
skimi - krakowsk¹ architektur¹ histo-
ryczn¹ ( Wawel, Sukiennice) a w sta-
jence obok Œwiêtej Rodziny przedsta-
wiani byli górale czy krakowiacy.

Swój udzia³ w tworzeniu kart œwi¹-
tecznych mieli malarze tak ma³o zna-

... tradycje kartek œwi¹tecznych

ni, jak i ci o du¿ej renomie artystycz-
nej np.: Adam Setkowicz, W³odzimierz
Tetmajer, Wojciech Kossak, Wojciech
Weiss, B. Rychter – Janowska itp.

W okresie pierwszej wojny œwiato-
wej tematyka kart œwi¹tecznych nawi¹-
zywa³a do aktualnych wydarzeñ i sta-
³a siê pretekstem do ujawnienia ma-
rzeñ o wolnoœci i o szybkim powrocie
¿o³nierzy z frontu do domów.

PóŸniej stopniowo coraz bardziej
odchodzono od nadawania kartkom
œwi¹tecznym charakteru narodowego
i patriotycznego. Pojawi³y siê wp³ywy
nowych nurtów w sztuce – postimpre-
sjonizmu, futuryzmu i ekspresjonizmu.
Spowodowa³o to nadanie pocztówkom
wiêkszej uniwersalnoœci i ponadczaso-
woœci.

W okresie powojennym pocztówki
odchodzi³y od elementów religijnych
a popularn¹ sta³a siê kartka noworocz-
na np. z kominiarzem, szampanem
i serpentyn¹. Przez ca³e dziesiêciolecia
PRL-u zalewani byliœmy ma³o oryginal-
nymi wzorami kart œwi¹tecznych. Stop-
niowo zaczê³o siê to zmieniaæ. Druko-
wano kartki bêd¹ce reprodukcjami ob-
razów o tematyce Bo¿ego Narodzenia
malowanych przez znanych artystów.
PóŸniej zapanowa³a moda na pocztów-
ki patronowane przez UNICEF, które
wykonywa³y dzieci. Sklepy WERITAS-
u oferowa³y te¿ kartki œwi¹teczne
z op³atkami, szczególnie chêtnie wysy-
³ane do znajomych i rodziny za grani-
cê. Ostatnio du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê œwi¹teczne „korespondentki” z du¿¹
precyzj¹ i smakiem wykonywane rêcz-
nie.

Mo¿e kogoœ to zdziwi ale tak¿e i
w dzisiejszym „zabieganym œwiecie”
doby komputerów i Internetu s¹ tacy,

którzy ceni¹ sobie rêkodzie³o artystycz-
ne i sami przygotowuj¹ œwi¹teczne
pocztówki – a jednak to prawda...

Oprac. AJM

(ci¹g dalszy ze str. 9)
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Okazuje siê, ¿e anio³ ma wiele twarzy. Jest Anio³ od ks.
Twardowskiego, delikatny i subtelny siedz¹cy obok dziecka.
Jest Anio³ od Œw. Augustyna, który oznacza funkcje w nie-
bie. Jest Anio³ od Maryi, który oznajmi³ jej Wole Boga, ale
jest i anio³ od m¹drych teologicznych ksi¹¿ek czasami nie
do pojêcia. Gdyby próbowaæ opisywaæ œwiat Anio³ów brak³o-
by pamiêci w komputerze i kartek papieru. Bo jak opisaæ
ducha z dobr¹ dusz¹? Ale jest to œwiat niebywale nas cieka-
wi¹cy i wymuszaj¹cy pozagl¹danie w przestrzenie Nieba.

To Pismo Œwiête nazywa istoty duchowe, niecielesne -
Anio³ami. Koœció³ podaje prawdê o anio³ach do wierzenia.
Poza tym patrz¹c na Anio³ów widaæ jak piêknie w przeka-
zie o ich rzeczywistoœci harmonizuje siê jednomyœlnie Tra-
dycja i œwiadectwo Pisma Œwiêtego. To co stanowi o naturze
anio³ów, to rzeczy, przez które mo¿emy ich poznaæ i okreœliæ.
Anio³ to s³uga i wys³annik Boga. Jest stworzeniem bo¿ym
czysto duchowym. Posiada swój rozum i woln¹ wole. S¹ stwo-
rzeniami osobowymi i nieœmiertelnymi. Praktycznie rzecz
bior¹c to tyle charakterystyki anio³ów. Ale jak ogarn¹æ je
nasza „materialna” myœl¹? To tak, jakby na si³ê próbowaæ
wyobra¿aæ sobie czas, przestrzeñ, jak wyobra¿aæ sobie wiecz-
noœæ. Skoro coœ jest tylko duchowe w swojej istocie, to jako
stworzenie przewy¿sza coœ, co jest materialne. Skoro jest
przy Bogu bli¿ej jak cz³owiek i jednym z przymiotów jest
rozumnoœæ, to ich si³a poznania jest wiêksza. Bo jak siê
ogl¹da Boga to wiêcej mo¿na siê spodziewaæ od rozumu.
Natomiast skoro ma wiêcej doœwiadczenia Pana Boga to
pewnie dojrzalsza bêdzie wolnoœæ. Tym akuratnie nie wszy-
scy anio³owie siê wykazali.

Jedno jest pewne, anio³ to nie ten, który macha skrzy-
d³ami i ma twarz niby kobiety, niby mê¿czyzny. Zawsze m³ody
i zatroskany o losy innych. To nie ten z obrazów, którego
ludzka wyobra¿enie próbuje zamkn¹æ w bia³e stroje. To nie
ten, który gniewaj¹c siê na zleceniodawców pokazuje „za-
dek” na ratuszu w Bardejowie. Trudno go sobie wyobraziæ,
ale nie zwalnia to nigdy z poczynañ d¹¿enia do rozumienia
œwiata i rzeczywistoœci anio³ów. Wszak cechê rozumnoœci
mamy wspóln¹ z anio³ami.

„Angelos” z jêzyka greckiego oznacza pos³añca. W sta-
rym testamencie wystêpowali przewa¿nie jako pos³añcy do
œwiata i poœrednicy w zbawczych planach Boga. We wszyst-
kim byli od Boga zale¿ni. Posy³ani do opieki nad narodami,
lub specjalnej opieki nad osob¹ wybran¹ przez Boga.
W Starym Testamencie jest mowa tak¿e o Cherubach, któ-
rzy chronili wejœcia do raju. Izajasz w swojej wizji mówi
o Serafinach (P³on¹cych), którzy byli przed Tronem Boga.

W Nowym Testamencie rola anio³ów maleje na rzecz
Syna Bo¿ego. Widaæ w tym pewna logikê i porz¹dek Nieba.
Pojawiaj¹ siê obok Chrystusa jak choæby w Zwiastowaniu,
Narodzeniu, Getsemani, Zmartwychwstaniu.

Koœció³ wypowiada siê o anio³ach zawsze w kontekœcie
jakiegoœ zadania i s³u¿by. Czyli o czymœ co stanowi naturê
powo³ania anio³a. Oprócz œwiata materialnego stworzy³ Bóg
œwiat duchowy, którego najlepszymi reprezentantami s¹
anio³owie. S¹ osobowymi istotami obdarzonymi œwiadomo-
œci¹ i wolnoœci¹. Dlatego niestety, ale Koœció³ musi równie¿
nauczaæ o upad³ym aniele, jakim jest szatan. To rozumnoœæ
pozwoli³a mu rozeznaæ istnienie dobra i z³a. Potem podbiæ
mniemanie o sobie i wreszcie woln¹ decyzj¹ wypowiedzieæ
pos³uszeñstwo najwiêkszemu Dobru. Innej alternatywy nie
ma.

Wiara w Anio³a Stró¿a opiekuna i orêdownika, który jest
dany poszczególnym osobom przez Boga jest potwierdzona

ju¿ przez tradycjê ¿ydowsk¹ (Qumran i apokryfy). Nowy te-
stament jest tutaj bardziej wymowny: „Strze¿cie siê, ¿eby-
œcie nie gardzili ¿adnym z tych ma³ych, bo mówiê wam:
Anio³owie ich w niebie wpatruj¹ siê zawsze w Oblicze Ojca
mojego” (Mt 18,10). Nauka o anio³ach stró¿ach by³a bardzo
rozpowszechniona w tradycji Ojców Koœcio³a takich jak: Hie-
ronim, Ambro¿y, Orygenes, Klemens Aleksandryjski.

Anio³owie s¹ ró¿ni, nie tylko w podziale na dobrych
i z³ych. O ró¿nicach w hierarchii anio³ów œwiadcz¹ s³owa
Œw. Paw³a w liœcie do Kolosan, gdzie wymienia: Trony, Pa-
nowania, Zwierzchnoœci, Moce i W³adze. Anio³ów przedsta-
wia siê jako byty nale¿¹ce do œwiata przewy¿szaj¹cego
ziemsk¹ doczesnoœæ. Wielu teologów powtarza, ¿e jest taka
rzecz, której anio³owie zazdroszcz¹ cz³owiekowi, to mo¿li-
woœæ przyjmowania Cia³a Chrystusa w Eucharystii. To chy-
ba dobrze, ¿e jest tak wa¿na sprawa, która podkreœla wy-
j¹tkowoœæ naszych ludzkich mo¿liwoœci. Ale nie wolno zapo-
mnieæ, ¿e sprawa anielska czy ludzka i tak bêdzie dotyczyæ
samego Boga. Wszak wiele mamy wspólnego, ale do ideal-
nych anio³ków ca³kiem nam daleko.

Ks. Maciej Gierula

Siedzia³am sama w kuchni. Homi w³aœnie wróci³ z pra-
cy.

‘Czeœæ, kochanie, co s³ychaæ?’ zapyta³.
‘Nic ciekawego. A, Piotrek dzwoni³. Pyta³ o ten artyku³

do „Dynowinki”, który mia³eœ napisaæ, bo chcia³by ju¿ wie-
dzieæ…’

‘Ty napisz – ja padam na twarz. Dziœ nie dam rady. A ty
na pewno sklecisz coœ dobrego. Idê wzi¹æ prysznic i k³adê
siê spaæ. Dobranoc.’

‘No tak,’ pomyœla³am ‘napisz – tylko, o czym.’
‘Czeœæ mamo!’ Do kuchni wesz³a Gi. Zrobi³a sobie herba-

ty i siad³a na krzeœle. ‘Co robisz?’
‘Próbujê napisaæ artyku³, bo tato jest dziœ padniêty. Tyl-

ko nie wiem, o czym.’
Po chwili milczenia, wahania siê i zastanawiania,

Gi znowu siê odezwa³a.
‘Mamo, mogê ciê coœ zapytaæ? Jak to w³aœciwie by³o

z tob¹ i tat¹?’
‘Wszystko zaczê³o siê na studiach. Nie, w³aœciwie to wcze-

œniej. Bo ju¿ w podstawówce spotka³am Krzyœka.’
‘Krzyœka?’
‘Tak, mieszka³ z nami w tym samym bloku, czêsto go

widywa³am, nawet bardzo. I tak jakoœ z braku wielu opcji
zaczêliœmy siê spotykaæ. Potem liceum i wreszcie studia.
Krzysiek by³ naprawdê fajny – wysportowany, przystojny.’

‘A tato?’
‘A, tato… No có¿. Tatê spotka³am kiedyœ w takiej knajp-

ce jednej, jak wyg³asza³ w³aœnie na serwetce napisany wiersz.
Ktoœ nas przedstawi³. No, a potem on mnie odprowadzi³ do
domu. I tak zacz¹³ trochê czêœciej przychodziæ. To nie by³o
nic takiego. On wtedy mówi³, ¿e nie interesuj¹ go kobiety,
ani tym bardziej coœ powa¿nego. A ja przecie¿ ca³y czas spo-
tyka³am siê z Krzyœkiem. A¿ pewnego razu, spad³o coœ na
mnie jak grom z jasnego nieba, gdy czyta³am ksi¹¿kê o hi-
storii Turcji, któr¹ Krzysiek mi poleci³, zrozumia³am, ¿e coœ
jest nie tak. Turcja mnie nie interesowa³a a Krzysiek… By³
fajny, przystojny i tak dalej, ale czegoœ mu brakowa³o. Cza-
sami zdarza³o siê ¿e, siedzieliœmy w ciszy, bo nie mieliœmy
tematu do rozmowy.’
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‘I wtedy pojawi³ siê tato?’ przerwa³a Gi.
‘Homi odprowadzi³ mnie pewnego wieczoru do domu. Sie-

dliœmy jak zwykle na klatce – bo zawsze obiecywaliœmy
sobie tak¹ powa¿n¹ rozmowê, ale z tat¹ to mo¿na by³o mi-
lion godzin gadaæ o niczym…’

‘To tato by³ takim gadu³¹?’
‘Nie, no nie przesadzaj. Ale potrafi³ coœ bardzo wa¿nego

– s³uchaæ. I dlatego mo¿na by³o z nim zawsze o wszystkim
porozmawiaæ. A¿ pewnego razu, odprowadzi³ mnie do domu.
Siedliœmy na klatce, ciemno by³o. Przytuli³ mnie. Poca³owa³
moje w³osy i, tak jakby chodzi³o o najwa¿niejsz¹ sprawê na
œwiecie, zapyta³, czy chcê spêdziæ ca³e ¿ycie czytaj¹c historiê
pañstwa Turcji. Oczywiœcie, nikt by nie chcia³. Chcia³am po-
znaæ historiê jakiegoœ niezwyk³ego kraju. Wiêc wtedy on
powiedzia³, ¿e jeszcze jest takie jedno pañstwo, które jesz-
cze nie istnieje, a które bêdzie najwspanialszym pañstwem
na œwiecie. Poca³owa³ mnie w usta i wyci¹gn¹³ pierœcionek
– nasze pañstwo – powiedzia³.’

‘A co ty zrobi³aœ?’
‘Nic, nie odpowiedzia³am mu. Uciek³am do domu.’
‘Co?’
‘Musia³am do ubikacji. Wczeœniej byliœmy na piwie i…’
‘Wiêc jak to siê sta³o?’ zdenerwowana zapyta³a Gi.
‘Nie sta³o siê nagle. Nie by³o takiego momentu, gdzie

nagle ra¿ona b³yskawic¹ spojrza³am na niego i wiedzia³am,
¿e to on. Po prostu za ka¿dym razem czu³am siê bardzo
wyj¹tkowo z twoim tat¹ – jak w niebie.’

‘Tak jakbyœ unosi³a siê na wietrze, mog³a przenikn¹æ
wszystko. Jakby tysi¹c uœmiechów na twarzy twojej siê
mog³o pojawiæ, jakbyœ skrzyd³a mia³a i lecieæ w górê mog³a,
szybowaæ, jakbyœ anio³em w cz³owieczej skórze by³a…’

Gi zorientowa³a siê, ¿e na ni¹ patrzê podejrzliwie.
‘A ty czemu o to tak pytasz, tak w ogóle?’ zapyta³am.
‘Bo wiesz, spotka³am takiego Tomka. I jak jestem z nim

– to wiesz, nie wiem, jak to okreœliæ…’
Gi dopi³a resztki herbaty.
‘Fajnie jest byæ anio³em no nie?’ szepnê³a Gi. ‘I spotkaæ

drugiego anio³a na swojej drodze.’ Po chwili ciszy doda³a,
‘Pójdê ju¿. PóŸno, po³o¿ê siê. A, tylko w tym artykule nie
pisz nic o Tomku ani o tym, no wiesz, ¿e siê w nim…’

‘Nie napiszê,’ odpowiedzia³am.

No i nie napisa³am.
plusqua

Gdyby tak by³o, po co robiæ zdjêcia? Pisaæ wspomnienia?
Pamiêtaæ? Odnotowywaæ zmiany? Wyci¹gaæ wnioski? Poza
tym, co z drzewami i dzieæmi, które s¹ ¿ywym zaprzecze-
niem cyklicznoœci?

Pokusa jest. Lubimy koleiny. Trudniej z nich wypaœæ. Wiêc
w takim „szynowym” poczuciu bezpieczeñstwa suniemy na-
przód, zatrzymuj¹c siê najchêtniej na stacjach znanych. Nikt
nie zaryzykuje te¿ miana „wykolejonego”. Wiêc kolejne sen-
tymenty i deja vu. Kolejne ideologie dobudowywane do wy-
gody i stagnacji, które nazywamy tradycj¹ i doœwiadczeniem.

Historia przecie¿ lubi siê powtarzaæ - argumentujemy.
S¹ geny i dziedzictwo kulturowe. S¹. Jest te¿ teraŸniejszoœæ,
upominaj¹ca siê o uwagê.

Minê³o jakieœ 6 lat od moich utyskiwañ na ³amach „Dy-
nowinki”, ¿e nie obchodzimy Bo¿ego Narodzenia. Zmieni³o
siê coœ? Oczywiœcie. Mamy wiêksze hipermarkety i ponêt-

niejszych „Miko³ajów” p³ci obojga. A my? Zmieniliœmy siê?
S³yszê ripostê: „A po co mam siê zmieniaæ?... Tak jest do-
brze.”

To dlaczego chcemy wygraæ w Lotto? Po co jeŸdzimy do
Brytanii za funtami? Po co strzy¿emy trawniki i kupujemy
telewizory plazmowe? Chcemy zmian. Na lepsze. Zabiera-
j¹c siê do tego b¹dŸ nieporadnie, b¹dŸ wychodz¹c od nie-
zmiennie otumaniaj¹cej przes³anki, i¿ wiêcej mieæ oznacza
lepiej byæ.

Trzeba „mieæ”. Dobrze pouk³adane w g³owie. Przyjació³.
Czas dla innych. Od Boga pocz¹wszy, zamiast zamykaæ go
w choinkowych bombkach lub niedzielnej godzinie, ³aska-
wie wykrojonej z naszego tygodnia. Ludzie siê zmieniaj¹.
Codziennie. Zauwa¿amy to?

Dawno ju¿ wyjechali w œwiat ci, których uczy³em w dy-
nowskim LO. Ale odzywali siê i odzywaj¹ czasem, wspomi-
naj¹c i melduj¹c, co siê u nich i w nich zmieni³o. To mi³e
widzieæ, jak z pospolitów gamoniów wyroœli odpowiedzialni
faceci. Ci, których spotykam (za rzadko...) w pokoju nauczy-
cielskim, te¿ siê zmienili. U mnie te¿ wiele zmian: seicento
ma inny kolor, od kilkudziesiêcu miesiêcy nie posiadam te-
lewizora i podobno schud³em, czemu akurat przecz¹ cyferki
na wadze. Jeœli ktoœ ustawi w Dynowie radio na 98,2 MHz
(mo¿na te¿ próbowaæ na 104,5 MHz), bêdzie móg³ stwier-
dziæ, czy zmieni³ mi siê g³os.

Historia nie toczy siê ko³em. Czas zmierza konsekwet-
nie do swego koñca, kiedy to wszyscy bêdziemy s¹dzeni
z mi³oœci. Za czym têsknimy? Gdzie jest nasze serce, nasz
sens, nasz skarb?

Dziêkuj¹c za ¿yczliwe ponowe przyjêcie na ³amy, ¿yczê
wszystkim Czytelnikom zmian. Na lepsze. Zw³aszcza zgody
na to, by Bo¿e Dzieciê narodzi³o siê w Waszych sercach jak
gdyby po raz pierwszy. A mo¿e tak siê stanie w istocie?
Niech z Jego przyjœciem wszystko stanie siê inne. Co w jê-
zyku biblijnym oznacza „œwiête”.

ks. Krzysztof Rzepka



Nr  12/15914 DYNOWINKA

Kapliczki i krzy¿e przydro¿ne s¹ charakterystycznym elementem krajobrazu mia-
steczek i wsi podkarpacia, w tym tak¿e Dynowa.

Zachowane dynowskie kapliczki pochodz¹ g³ównie z koñca XIX wieku i pocz¹tków
XX wieku. Najstarsza zaœ zachowana kapliczka po³o¿ona jest przy ul. Pi³sudskiego 9
i datowana jest na drug¹ po³owê XVIII wieku.

Staraniem Towarzystwa Przyjació³ Dynowa, w okresie od czerwca do paŸdziernika
2008 r. odnowiono kolejn¹ kapliczkê po³o¿on¹ na przed³u¿eniu ulicy G³êbokiej, zwan¹
„Pod brzoz¹”, pochodz¹c¹ z oko³o 1910 r.

Kapliczka wymurowana jest z kamienia i ceg³y, otynkowana, o prostej formie gra-
niastos³upa z wnêk¹ od frontu zabezpieczon¹ przeszklonymi dzrzwiczkami w drewnia-
nej ramie. Ponad wnêk¹ znajduje siê odcinek profilowanego gzymsu. Dach dwuspado-
wy, kryty dachówk¹ ceramiczn¹, w jego kalenicy metalowy krzy¿yk. Wewn¹trz wspó³-
czesny obraz z wizerunkiem Matki Boskiej.

Kapliczkê uda³o siê wyremontowaæ ze œrodków pochodz¹cych z publicznej zbiórki
wspartej darowizn¹ Pani Joanny Stankiewicz – Kie³biñskiej z Gdyni w kwocie 3.000 z³.
Koszt wykonanych prac wyniós³ kwotê 2.461,09 z³ i nie obejmuje wielu prac wykona-
nych przez mieszkañców Dynowa i cz³onków Towarzystwa nieodp³atnie.

Na koncie pozostaje kwota 1.841,46 z³, która zostanie wykorzystana w 2009 r. na
renowacjê kolejnej kapliczki. O jej wyborze powiadomiê na ³amach „Dynowinki”.

Nieodp³atnie przy renowacji kapliczki pracowali oraz nieodp³atnie przekazali ma-
teria³y: W³adys³aw i Dariusz Radoñ, Adam Szczepañski, Józef Gancarz, Konrad Mi-
œniakiewicz, Józef Jamróz, Marian Borucki, Jolanta i Janusz Miklasz, Jacek Pyœ,
Dariusz i Stanis³aw Niedzielski, Dominika Tworzyd³o i inni. Ksi¹dz Dziekan Stani-
s³aw Janusz nieodp³atnie przekaza³ spor¹ iloœæ kamieni, pochodz¹cych z remontu pla-
cu koœcielnego, z których wykonano schody do kapliczki.

Poni¿ej zamieszczone zdjêcia prezentuj¹ kapliczkê w trakcie remontu i jej obecny
wygl¹d.

Andrzej Stankiewicz

Kapliczka z lat 50-tych         fot. Jan Wêgrzyn

Lipcowa „Dynowinka” zamieœci³a
czêœæ ksi¹¿ki pt. „Zarys dziejów rodu
Bobola” autorstwa Edwarda Boboli.
Wówczas zwraca³em siê do czytelników
o napisanie „historii swoich rodzin”.
Dzisiaj zamieszczam opracowanie pt.
„Rodzina Stankiewiczów” autorstwa
Pani Joanny Stankiewicz - Kie³biñskiej
z Gdyni.

Autorka zwi¹zana jest z Dynowem,
gdzie spêdzi³a lata okupacji. Jej histo-
ria zosta³a opublikowana w ksi¹¿ce pt.
„Gdynia Miasto i Ludzie”, która uka-
za³a siê w 2006 r. pod redakcj¹ Ewy

Ostrowskiej i Tomasza Degórskiego.

Pani Joanna Stankiewicz - Kie³biñ-
ska pisze :

„Jubileuszowa Ksiêga Gdynian”
w zamyœle jej projektodawców mia³a
na celu - jak s¹dzê - ukazanie historii
miasta poprzez pryzmat losów ludzi,
w ró¿ny sposób zwi¹zanych z tym mia-
stem. Jedni siê tu urodzili i zwi¹zali
ca³ym swoim losem i dzia³alnoœci¹, inni
zafascynowani dynamik¹ rozbudowy
portu i miasta okreœlanego „fenome-
nem Gdyni” z³¹czyli swoje losy z Gdy-

Wanda Stankiewicz

Leon Stankiewicz
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ni¹, bo chcieli mieæ w tym swój udzia³.
Zarówno jedni jak i drudzy nadawali
charakter miastu i stali siê nieroz-
³¹czn¹ czêœci¹ jego burzliwej historii.

Moi rodzice s¹ gdynianami z wybo-
ru, a nie z racji miejsca urodzenia, co
jest dowodem fascynacji tym miastem.
W przeciwieñstwie do miejsca urodze-
nia niezale¿nego od w³asnej woli, wy-
bór miejsca, w którym chce siê ¿yæ,
z którym chce siê zwi¹zaæ na dobre
i na z³e musi mieæ uzasadnienie. A Gdy-
nia je mia³a. Jej dynamiczny, imponu-
j¹cy rozwój zapocz¹tkowany w koñcu lat
20-tych, a osi¹gaj¹cy apogeum w latach
30-tych przyci¹ga³ ludzi, którzy chcieli
i mogli w tym uczestniczyæ.

Wanda Stankiewicz z dzieæmi : Zdzis³awem, Mi³oszem, Mie-
czys³aw¹ i Joann¹

Na przedwojennej pocztówce wyko-
nanej przez znanego gdyñskiego foto-
grafa Leona Durczykiewicza widnieje
samotna kamienica na tle Kamiennej
Góry. Mimo braku s¹siednich domów,
kamienica ojca zosta³a oznaczona nr
53, co jest dowodem, ze tereny by³y do-
k³adnie rozplanowane i przeczy obie-
gowym opiniom jakoby Gdynia budo-
wana by³a chaotycznie. Dom wybudo-
wano w niezwykle szybkim tempie.
Przy ówczesnym stanie techniki, g³ów-
nie prac¹ r¹k ludzkich powsta³ dom
o d³ugoœci 38 m, 5-ciu kondygnacjach
(+ poddasze) i 2 kondygnacjach piwnic
(jedna z nich ma 5,5 m wysokoœci) -
przeznaczona by³a na le¿akownie win
(dziadek po k¹dzieli by³ specjalist¹
w tej dziedzinie) wybudowano w nie-
spe³na rok ! Takie by³o gdyñskie tem-
po !!! W domu tym wyposa¿onym kom-
fortowo (c.o, winda, wykafelkowane
³azienki i ubikacje) zamieszkiwa³y zna-
mienite osobistoœci jak m.in. in¿. arch.
W³odzimierz Prochaska - projektant
tego domu, co jest uwidocznione na ta-
blicy umieszczonej na budynku, Kapi-
tan Stefan de Vaiden - dowódca „Wi-
chra”, dr S. Darski (po wojnie Min.
¯eglugi), dr Wanda i Benedykt Szpa-
kowscy - pierwsi ftyzjatrzy gdyñscy, dr
Unieszowski – lekarz, Józef Kunert -
rzeczoznawca ³adunków okrêtowych (po
wojnie wyk³adowca w Wy¿szej Szkole
Handlu Morskiego) i inni, a goœciem
bywa³ Prezydent Moœcicki.

Ale nadszed³ wrzesieñ 1939 roku,
który zniweczy³ wszystkie œmia³e pla-
ny i zamierzenia – jedynym pragnie-
niem i zasadniczym celem wszystkich
dzia³añ by³o ratowanie ¿ycia. Moi ro-
dzice wraz z nami – czwórk¹ dzieci
znaleŸli schronienie u dziadków w Dy-
nowie w ówczesnym Generalnym Gu-
bernatorstwie. Tam urodzi³a siê moja
najm³odsza siostra i tam prze¿yliœmy

Rok 1949 na ul. 10 - Lutego rodzina Stankiewiczów od le-
wej: Zdzis³aw, Mieczys³awa z mê¿em, matka Wanda, Joan-
na, Janina i Mi³osz (ojciec w wiezieniu)

ca³y okrutny okres okupacji.
Wiosn¹ 1945 r. przyjechaliœmy

do Gdyni. Spe³ni³y siê nasze marzenia
o zamieszkaniu w naszym gdyñskim
domu. Dom by³ wprawdzie uszkodzony
i spustoszony, ale by³ - zdawa³o nam
siê bezpieczny i komfortowy w porów-
naniu z okupacyjnym. Pamiêtam ile
radoœci sprawia³a mi jazda wind¹, dziœ
ju¿ zabytkow¹ (firmy Romana Groniow-
skiego). Bo tylko 2 takie uchowa³y siê
i nadal s¹ sprawne.

Ojciec z wrodzon¹ sobie energi¹
przyst¹pi³ do remontu wojennych uszko-
dzeñ i powojennych dewastacji oraz od-
nowienia elewacji, ale ju¿ w styczniu
1947 roku do naszego (bezpiecznego ?)
domu wkroczy³o U.B. i zabrali ojca na
d³ugie 3 lala. Jako wiêzieñ polityczny
otrzyma³ wyrok 6 lat wiêzienia, ale
amnestia skróci³a go do 3 lat. Równo-
czeœnie zas¹dzona konfiskata mienia
pozbawi³a nas mebli i wszelkiego do-
bytku w sposób tym bardziej dotkliwy,
¿e w czasie szczegó³owej rewizji
w mieszkaniu znaleŸli testament spi-
sany przez ojca, który jako prawnik
uwa¿a³, ¿e nale¿y go spisywaæ bêd¹c w
pe³ni w³adz umys³owych i w ten spo-
sób zdobyli dok³adny spis równie¿ ru-
chomoœci. Zostaliœmy bez œrodków do
¿ycia, bo mama niepracowa³a, a wszyst-
kie dzieci siê uczy³y. Musieliœmy prze-
kszta³ciæ cale dotychczasowe ¿ycie
i twardo z uporem d¹¿yæ do za³o¿onego
celu tj. ukoñczenia studiów wy¿szych
(ca³a nasza pi¹tka dzieci to osi¹gnê³a)
no i... prze¿ycia. Mama, która mia³a
ukoñczone konserwatorium podjê³a pra-
cê w gdyñskiej Szkole Muzycznej,
w której pracowa³a a¿ do emerytury.

Ojciec po 3 – letnim uwiêzieniu
otrzyma³ zakaz pobytu na Wybrze¿u.
No có¿ ... skoro móg³ taki zakaz otrzy-
maæ cz³owiek tej miary, co Minister
Eugeniusz Kwiatkowski, niekwestiono-
wany twórca Gdyni, to co siê dziwiæ ...

Ale nadszed³ rok 1956 - rok prze-
mian politycznych. Ojciec zosta³ zreha-
bilitowany, powróci³ do zawodu i wróci³
do Gdyni i do swojego odzyskanego
domu, ale do jego 5 - pokojowego miesz-
kania wprowadzi³y siê dodatkowo 2
rodziny, z których jedna w sposób szcze-
gólnie bezwzglêdny ignorowa³a prawa
w³aœciciela, a ówczesne wynaturzone
prawo tolerowa³o takie zachowania.

Tak jak wszystko w ¿yciu, tak na-
sze rodzinne zwi¹zki z Gdyni¹ mia³y
jasne i ciemne strony. Tym niemniej
czujemy siê ju¿ 2-gie i 3-cie pokolenie -
z tym miastem silnie emocjonalnie
zwi¹zani. Cieszymy siê patrz¹c jak po
latach stagnacji znów siê rozbudowuje
i piêknieje i chcemy mieæ w tym swój
udzia³, (…..)

Do takich nale¿a³ mój Ojciec. Jako
tzw. „wziê³y” adwokat wystêpowa³
w s¹dach wielu miast m.in. w Gdyni.
Gdynia zrobi³a na nim du¿e wra¿enie
swoj¹ prê¿n¹ rozbudow¹, odpowiada³a
jego aktywnej naturze. Postanowi³ w³¹-
czyæ siê w nurt rozbudowy miasta i tu
zainwestowaæ. Na nic nie zda³y siê per-
swazje mamy uzasadniaj¹cej swoje
opory zimnymi wiatrami od morza, co
dla niej, delikatnej jedynaczki by³o ar-
gumentem na „nic”, W konsekwencji
obopólnych uzgodnieñ ojciec kupi³ par-
celê u stóp Kamiennej Góry chroni¹cej
przed wiatrem od morza, który tak prze-
ra¿a³ moj¹ mamê i wybudowa³ okaza³¹
kamienicê przynale¿n¹ do zaplanowa-
nej ulicy Œw. Jañskiej - tak siê dawniej
tê nazwê pisa³o.
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„Dynowinka” publikuje zgodnie
z zapowiedzi¹ drug¹ i ostatni¹ czeœæ
rozdzia³u ksi¹¿ki £ukasza – Grzywacz
– Œwitalskiego pt. „Z walk na Podkar-
paciu” — „Pacyfikacja Dyl¹gowej”.

Po publikacji czêœci ksi¹¿ki w listo-
padowej „Dynowince” otrzyma³em do
r¹k w³asnych ksi¹¿eczkê autorstwa
Kazimierza Miêsowicza pt. „Obrona
Dyl¹gowej. Wspomnienia z czasów oku-
pacji niemieckiej i mojej s³u¿by w Po-
licji Pañstwowej” wydanej w marcu
2002 r. w Krakowie staraniem i ze œrod-
ków w³asnych jego dzieci.

Przedruk tej 31 – stronicowej ksi¹-
¿eczki mo¿liwy jest za wy³¹czn¹ zgod¹
wydawcy, o co czyniê starania.

Z chwil¹ jej otrzymania, w³aœciwym
bêdzie zamieszczenie jej treœci w na-
szym miesiêczniku.

„W tym czasie dosz³o do mych uszu,
¿e major nie pozwoli³ ks. Paœciakowi
na odprawienie Mszy œwiêtej dla uwiê-
zionych, a jedynie zgodzi³ siê, aby ksi¹dz
udzieli³ im b³ogos³awieñstwa „in arti-
culo mortis”. Napiêcie nerwowe wzro-
s³o u mnie do niebywa³ych granic. Po-
stanowi³em jednak osobiœcie rozmówiæ
siê z katem.

I oto kiedy uda³em siê do niego,
natkn¹³em siê na leutnanta Plaina,
który oznajmi³ mi, ¿e odbêdzie siê s¹d
w trybie doraŸnym. Sk³ad s¹du stano-
wili: kpt. Pferr jako przewodnicz¹cy, dr
Marburg oraz dwaj porucznicy jako ³aw-
nicy, por. Plain jako protokolant. Jak-
kolwiek sprawa byla daleka od wygra-
nej, radoœæ moja nie mia³a granic. Prze-
czuwa³em, ¿e wszystko mo¿e siê po-
myœlnie zakoñczyæ.

Ludzie uwiêzieni mieli byæ dopro-
wadzeni z koœcio³a na plebaniê partia-
mi po 20, a do sali posiedzeñ s¹du po
3. Ka¿d¹ grupê wprowadzon¹ do sali
poucza³em, w jaki sposób maj¹ odpo-
wiadaæ, aby „proces” szed³ sprawnie
i mo¿na by³o wszystkich przes³uchaæ.
Obawia³em siê gadatliwoœci ludzi, zgub-
nej nieraz dla naszej sprawy.

Z przyjemnoœci¹ stwierdziæ muszê,
¿e ludzie, wyczuwaj¹c moje ¿yczliwe dla
nich intencje, zastosowali siê do moich
wstêpnych wskazówek. Przes³uchanych
zosta³o 483 osoby. W ci¹gu przes³uchi-
wania dwukrotnie stara³ siê zak³óciæ
swymi donosami tok sprawy komen-
dant ukraiñskiej policji, którego w sk³ad
s¹du nie powo³ano, melduj¹c miêdzy
innymi o znalezieniu broni we wsi przez
policjanta ukraiñskiego. Bez trudu oba-
li³em jego wywody, tym ³atwiej ¿e w
czasie rozprawy wszyscy podoficerowie
¿andarmerii niemieckiej, wys³ani do

wsi dla przeprowadzenia rewizji zamel-
dowali, ¿e nie znaleŸli nic podejrzane-
go.

Nast¹pi³ pomyœlny zwrot w ca³ej
sprawie. Po ukoñczeniu posiedzenia
s¹du podszed³ do mnie leutnant Plain
i wezwa³ mnie, abym z nim poszed³ do
koœcio³a i t³umaczy³ ludziom. Poszliœmy
tam w otoczeniu cz³onków s¹du, gdzie
Plain odczyta³ wyrok zwalniaj¹cy
wszystkich uwiêzionych i pozwalaj¹cy
im na powrót do swych domów, a ja t³u-
maczy³em na jêzyk polski. Radoœæ
wœród ludzi by³a nie do opisania.

Wówczas wyst¹pi³ szef gestapo,
obok ukraiñskiego komendanta policji,
i w s³owach nadzwyczaj ordynarnych
zacz¹³ odgra¿aæ siê ludnoœci wsi,
oœwiadczaj¹c, ¿e wszyscy powinni byæ
wymordowani jako bandyci i wspólnicy
bandytów. Da³o siê zauwa¿yæ, ¿e oby-
dwaj byli nietrzeŸwi, albowiem ju¿
przedtem zauwa¿ono, ¿e komendant
ukraiñski mocno goœci³ gestapowców
alkoholem. Ludzie niewiele rozumieli
z tej przemowy, albowiem uwa¿a³em za
stosowne nie t³umaczyæ im tego na jê-
zyk polski. Ludzie instynktownie rzu-
cili siê do moich kolan, aby dziêkowaæ,
nie chc¹c jednak wzbudzaæ podejrzeñ
u Niemców, wycofa³em siê szybko z ko-
œcio³a.

Na cmentarzu koœcielnym przyst¹-
pi³ do mnie szef gestapo w towarzystwie
ukraiñskiego komendanta policji
i ostrym tonem zapyta³ mnie, czy ja
uwa¿am, ¿e ci ludzie zostali s³usznie
zwolnieni, na co ja bez namys³u odpo-
wiedzia³em, ¿e wyrok ten uwa¿am za
ca³kiem uzasadniony i sprawiedliwy.
Wtedy on zarzuci³ mi, ¿e ja nie pe³niê
s³u¿by bezpieczeñstwa, do czego zosta-
³em powo³any przez führera, lecz zaj-
mujê siê polityk¹. Wyczu³em w tym
powiedzeniu, ¿e zosta³ poinformowany
przez Ukraiñca o mojej rozmowie z
podoficerami ¿andarmerii niemieckiej.

Odrzek³em na to twardo i œmia³o:
— Nie ja ludzi tych zwolni³em, lecz
wasz s¹d wojskowy po przeprowadze-
niu dochodzeñ i rewizji, i s¹d uzna³ za
stosowne wydaæ taki wyrok. — Wów-
czas wœciek³y zagrozi³ mi, ¿e pogl¹dy
moje zakomunikuje swojej w³adzy. Cho-
cia¿ zrobi³o mi siê nieprzyjemnie, jed-
nak machn¹wszy lekcewa¿¹co rêk¹,
powiedzia³em, aby zrobi³, co uznaje za
stosowne, i wróci³em na plebaniê.

Zosta³em nastêpnie zaproszony
przez ks. Paœciaka na wspólny obiad,
który przygotowywano na plebanii,
uwa¿a³em jednak za stosowniejsze nie
braæ w nim udzia³u i odmeldowawszy
siê u Niemców, wyjecha³em do Dyno-

wa, motywuj¹c swój wyjazd konieczno-
œci¹ za³atwienia tam pilnych spraw.

¯egnaj¹ca mnie na podwórzu ple-
banii delegacja miejscowej ludnoœci
z ks. Paœciakiem na czele przyrzeka³a
mi dozgonn¹ wdziêczoœæ oraz uczczenie
tego wydarzenia pomnikiem przy ko-
œciele w Dyl¹gowej, tam gdzie miala
znaleŸæ ca³a ludnoœæ wsi wspóln¹ mo-
gi³ê. Pocieszywszy ich, ¿e Bóg da, i¿ siê
jeszcze w innych warunkach zobaczy-
my, ruszy³em z mymi ludŸmi furman-
kami do Dynowa. W lasach Dyl¹gowej
na drodze zostaliœmy ostrzelani z ka-
rabinów. Domyœliliœmy siê, ¿e to ¿egna
nas ukraiñska policja.

Jeszcze tego wieczoru zarz¹dzono
poœcig za oddzia³em partyzantów, któ-
ry przedziera³ siê lasami na teren Rze-
szowszczyzny w kierunku na Hy¿ne.
Dziêki u¿yciu pewnego fortelu uda³o mi
siê skierowaæ ob³awê w pró¿niê, ale to
ju¿ inna historia.

Na zakoñczenie chcialbym podkre-
œliæ pe³n¹ godnoœci postawê ks. pro-
boszcza Paœciaka, który aczkolwiek by³
jednym z najbardziej zagro¿onych lu-
dzi w tej ca³ej sytuacji, z pogod¹ ducha
szed³ z pociech¹ do zrozpaczonych lu-
dzi, a swoj¹ pe³n¹ powagi i godnoœci
rol¹ gospodarza wp³yn¹³ równie¿ zna-
komicie na ustosunkowanie siê Niem-
ców do ca³ej sprawy.

Jeœli ju¿ mowa o Kazimierzu Miê-
sowiczu, zacytujmy pewien, najlepiej
jego postawê charakteryzuj¹cy, doku-
ment:

„Prezydium Rady Narodowej powia-
tu kroœnieñskiego (woj. Rzeszów), jako
przedstawicielstwo tut. spo³eczeñstwa,
a tym samym najbardziej powo³ane,
aby daæ œwiadectwo prawdzie, stwier-
dza niniejszym, co nastêpuje:

 Wiadome nam jest, ¿e Ob. Miêso-
wicz Kazimierz Jan, ur. w r. 1892
w Korczynie, pow. Krosno, przed wojn¹
major polskiej policji pañstwowej
w Komendzie G³ównej Pol. Pañstwowej,
w Warszawie — obj¹wszy w czasie oku-
pacji niemieckiej stanowisko powiato-
wego komendanta policji granatowej
w tut. powiecie, wykaza³ w czasie pe³-
nienia swej s³u¿by na tym stanowisku
wszelkie zalety prawdziwego Polaka
i Patrioty.

W ciê¿kiej i trudnej w tych warun-
kach s³u¿bie, mimo gro¿¹cego mu sta-
le niebezpieczeñstwa ze strony prze³o-
¿onych w³adz niemieckich, stan¹³ na
wysokoœci zadania i wype³ni³ bez resz-
ty swe obowi¹zki Polaka wobec w³asne-
go spo³eczeñstwa.

Wychowuj¹c odpowiednio swych pod-
w³adnych, pouczaj¹c ich co do sposobu



Nr  12/159 17DYNOWINKA

i formy wyst¹pieñ s³u¿bowych wobec
w³asnego spo³eczeñstwa, karc¹c i piêt-
nuj¹c wybryki oraz samowolê niektó-
rych jednostek spoœród policji granato-
wej, omijaj¹c wreszcie zarz¹dzenia
w³adz okupacyjnych, godz¹cych w inte-
resy pol. spo³eczeñtwa, ukróci³ do mi-
nimum szykany stosowane do Polaków
w szczególnoœci: rekwizycje œrodków
¿ywnoœciowych wynoszonych na targi,
œci¹ganie kar administracyjnych, rewi-
zje w poszukiwaniu tajemnych ubojów
i przemia³ów, poszukiwania zbiegów,
oraz dostawê kontyngentu ludzi do pra-
cy w Niemczech.

Ostrzegaj¹c œciganych politycznie
podejrzanych Polaków o zamierzonych
aresztowaniach, uratowa³ nie tylko spo-
ro pojedynczych osób od wiêzienia, lecz
tak¿e spowodowa³, ¿e szereg ob³aw nie-
mieckich, zakrojonych na wielk¹ skalê,
uderza³o w pró¿niê.

Interweniuj¹c skutecznie u niem.
w³adz bezpieczeñstwa w obronie ¿ycia
i mienia wspó³rodaków wp³ywem swo-
im uratowa³ szereg osób od uwiêzienia,
wywiezienia do obozów, a nawet od kary
œmierci. Miêdzy innymi wiadomo nam
jest, ¿e ocali³ od masakry i zag³ady ze
strony niemiecko-ukraiñskich zbirów
polsk¹ wieœ Dyl¹gow¹ w pow. brzozow-
skim w dniu pacyfikacji 26.IV.1944.

Niszcz¹c i usuwaj¹c przesy³ane do
¿andarmerii niemieckiej doniesienia
anonimowe, pisane przez konfidentów
lub spodlonych wspó³obywateli, ratowa³
niewinnie oskar¿onych od przykrych
nastêpstw.

Stanowczym swoim wyst¹pieniem
wobec prze³o¿onych w³adz niemieckich
zdo³a³ usun¹æ trzech najwiêkszych spo-
œród ¿andarmów niemieckich ciemiê¿y-
cieli Polaków, a to: Penzhofera z Jedli-
cza, Schmidta z Krosna i Kemmerlin-
ga z Korczyny.

Z chwil¹ przygotowywania siê Niem-
ców do wycofania opar³ siê rozkazowi
wycofania na zachód policji granatowej
oraz objêcia urzêdu starosty, wskutek
czego musia³ uciekaæ i kryæ siê wraz
z rodzin¹ przed poœcigiem gestapo.

Z polskim spo³eczeñstwem utrzymy-
wa³ sta³y i œcis³y kontakt, a drzwi jego
kancelarii oraz mieszkanie prywatne
by³y stale otwarte dla poszukuj¹cych
pomocy czy porady rodaków, którym
zawsze chêtnie w granicach swych mo¿-
liwoœci pomocy udziela³.

Podkreœliæ nale¿y fakt, ¿e czyni³ to
wszystko zupe³nie bezinteresownie,
mimo ¿e tak w czasach okupacji, jak
i obecnie znajdowa³ siê wraz z rodzin¹
w nader przykrych, niemal z nêdz¹ gra-
nicz¹cych, warunkach materialnych.

Stwierdzamy to wszystko z tym
wiêksz¹ przyjemnoœci¹, ¿e major Miê-
sowicz Kazimierz, jako syn œp. Micha-
³a, jednego z pierwszych pionierów,
a póŸniej filara ruchu ludowego w tut.
powiecie, jest znany jako szczery de-
mokrata, odnosz¹cy siê do ludnoœci
wiejskiej i robotniczej ze szczególn¹
¿yczliwoœci¹.

To nasze stwierdzenie niechaj po-
s³u¿y Ob. majorowi Miêsowiczowi Ka-
zimierzowi, który przed wojn¹ zajmo-
wa³ powa¿ne stanowisko w urzêdzie
centralnym, aby gdy znajdzie siê na
innym terenie przy pracy nad odbudow¹
naszego pañstwa, spotka³ siê u wszyst-
kich w³adz i ca³ego spo³eczeñstwa pol-
skiego z pe³nym i gor¹cym poparciem,
na jakie sobie sw¹ ciê¿k¹ prac¹ i mê¿n¹
postaw¹ Polaka w dobie okupacji
w zupe³noœci zas³u¿y³.

Pieczêæ pod³u¿na: Rzeczpospolita
Polska — Powiatowa Rada Narodowa
w Kroœnie.

L.dz. 12/45
Stwierdza siê jako zgodne z prawd¹
Przewodnicz¹cy (—) Stanisz mp.
Krosno, dnia 1.VIII.1945.
Pieczêæ okr¹g³a: Rzeczpospolita Pol-

ska — Powiatowa Rada Narodowa
w Kroœnie.”

Jak daleko siêga wstecz moja pa-
miêæ, tak zawsze do mych uszu docho-
dzi³o utyskiwanie na ciê¿kie czasy.
Narzekali na nie rodzice, krewni, jak
te¿ bli¿si i dalsi s¹siedzi pojawiaj¹cy
siê czêsto w naszym domu. Przez kilka
najm³odszych lat nie mog³em poj¹æ na
czym te ciê¿kie czasy polegaj¹. Zacz¹-
³em nieco rozumieæ te s³owa dopiero
z chwil¹ , gdy niszcz¹c coraz szybciej
obuwie musia³em w ch³odnej porze
roku, jak i inne dzieci, wk³adaæ je na
nogi. Wówczas to od czasu do czasu bra³
ojciec do rêki rozcz³apane i popêkane
buciki i ogl¹daj¹c je mówi³ z wyrzutem:
„Niszczysz buty jakbym posiada³ sklep,
a tu takie ciê¿kie czasy. Oddam je szew-
cowi do naprawy, a ty tymczasem po-
siedzisz sobie w domu zanim zostan¹
po³atane”. W lecie k³opotu z obuwiem
nie by³o. Biegaliœmy od wczesnej wio-
sny do póŸnej jesieni boso, wiêc buty
nie by³y potrzebne, a w³aœciwie tylko
w niedzielê do koœcio³a.

 Resort, którym najbardziej intere-
sowa³ siê ojciec by³o obuwie, do matki
nale¿a³a bielizna i odzie¿. Szy³a ona
w domu, jak i wiêkszoœæ matek bieli-
znê, porciêta, marynarki, a tak¿e p³asz-

cze z jak najtañszego materia³u jakim
by³ cajg. O wygl¹d tych owoców mat-
czynej pracy nie dba³em wcale, jak
i moi rówieœnicy. Co nam dano, w tym
musieliœmy chodziæ. - Nie podoba ci siê
– mówi³y matki jeœli ktoœ grymasi³ –
to kup sobie nowe. Na wytart¹ lub po-
dart¹ na parkanach i ga³êziach drzew
odzie¿ nak³ada³y matki wiêksze lub
mniejsze ³aty, nie troszcz¹c siê zbytnio
o ich kolor nie zawsze harmonizuj¹cy
ze spodenkami czy
tak zwan¹ bluzk¹.
St¹d ka¿dy z nas
mia³ kolorowe, okr¹-
g³e ³atki najczêœciej
na ³okciach bluz
i prostok¹tne na sie-
dzeniu lub kolanach.
Owe porciêta mia³y
ró¿n¹ d³ugoœæ, uza-
le¿nion¹ od iloœci
materia³u , jakim
dysponowa³y matki.
U jednych kolegów
siêga³y one do po³o-
wy podudzia, u in-
nych nieco poni¿ej
kolan , albo te¿ nie

nakrywa³y ich wcale.
 Lata poprzedzaj¹ce drug¹ wojnê

œwiatow¹, mimo ogólnie panuj¹cej bie-
dy, nale¿a³y do najprzyjemniejszych
w moim ¿yciu. Chêtnie biega³em co-
dziennie do pobliskiej szko³y siedmio-
klasowej, jedynej w rozleg³ej okolicy. Tu
w gronie miejscowych kolegów i docho-
dz¹cych pieszo z najbli¿ej po³o¿onych
wsi w pobli¿u Dynowa czu³em siê do-
skonale, tym bardziej, ¿e nauka nie
sprawia³a mi trudnoœci

 Klasa nasza sk³adaj¹ca siê przez
kilka lat wy³¹cznie z ch³opców przypo-
mina³a stado rozbrykanych Ÿrebaków,
które uspokaja³ zazwyczaj kij le¿¹cy za

M³odzie¿ jednej klas. Obok siebie uczyli siê Polacy, ̄ ydzi i Ukraiñcy
– Zbiory Grzegorz Szajnik.
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piecem, b¹dŸ inne kary, do których na-
le¿a³o klêczenie obok tablicy, stanie w
k¹cie i najgorsza – pozostanie po lek-
cjach samotnie „w kozie”. „Lanie kijem”
po siedzeniu przez nauczycieli znoszo-
ne by³o bez krzyku i ³ez, ale pozostanie
przez 2 godziny po lekcjach bywa³o
obrzydliw¹ pokut¹, tym bardziej, ¿e
¿o³¹dek upomina³ siê o swoje. Kara ta
³ama³a niekiedy najbardziej krn¹br-
nych kolegów.

 W porównaniu z nami pejsaci ̄ ydzi
pod wzglêdem zachowania przypomina-
li anio³ów. Trzymali siê stale razem na
uboczu i po cichu szwargotali miêdzy
sob¹ w jêzyku jidisz. Wielu z nich mó-
wi³o niezbyt dobrze po polsku, popraw-
nie natomiast wys³awiali siê ̄ ydzi po-
chodz¹cy z rodzin inteligenckich i bo-
gatych kupców, maj¹cy zamiar w nie-
dalekiej przysz³oœci udaæ siê do gim-
nazjów.

 Z kolegami z najbli¿szych wsi, do-
chodz¹cymi do szko³y podobnie jak i my
boso, ¿yliœmy w zgodzie, a zawarte
z nimi przyjaŸnie przetrwa³y dziesi¹t-
ki lat. Podczas póŸniejszych spotkañ
niejednokrotnie wspominaliœmy minio-
ne chwile i szkolne wybryki.

 W okresie, kiedy uczêszcza³em do
szko³y podstawowej, nikt z moich kole-
gów nie mia³ pi³ki do gry, roweru, nart
lub ³y¿ew. Jedynie dziewczêtom szy³y
matki lalki lub kupowa³y niedu¿e gu-
mowe pi³ki, zwane balonami. Marze-
niem ch³opców by³a pi³ka i rower. Mu-
sia³y nam jednak wystarczyæ zabawy
bêd¹ce wynikiem pomys³ów rodz¹cych
siê w naszych g³owach. Zazwyczaj za-
chêca³y one uczestników do wspó³za-
wodnictwa i wyrabia³y tê¿yznê fizyczn¹.

 W ciep³ej porze roku, byœmy zbyt-
nio nie brykali, niemal ka¿dy z nas mia³
do towarzystwa krowê, z któr¹ spêdza³
ca³e d³ugie popo³udnia oprowadzaj¹c j¹
po miedzach, nieu¿ytkach i zagajnikach
w poszukiwaniu wiêkszej trawy. Stwo-
ry te jednak mimo wysi³ków z naszej
strony nigdy nie mog³y wype³niæ do syta
swoich pêkatych brzuchów. Niezale¿nie
od tego zapêdzali nas rodzice od wcze-

snej m³odoœci do wszystkich prac polo-
wych wymagaj¹cych pos³ugiwania siê
wid³ami, grabiami, jak te¿ sierpem
i motyk¹. „¯ycie nie jest lekkie”—po-
wtarzali nam ci¹gle rodzice.

 Pasienie krów mia³o sw¹ ujemn¹
stronê, gdy¿ poch³ania³o du¿o czasu,
lecz nie zabrak³o mu te¿ i dodatnich.
Samotne trwanie godzinami w polu
z braku rozrywek zmusza³o do myœle-
nia i zastanawiania siê nad wieloma
problemami, analizy w³asnej osobowo-
œci oraz prowadzenia obserwacji przy-
rody. Ile¿ to chwil spêdza³em wówczas
na obserwacjach zachowania siê pta-
ków i owadów, poznawaniu ró¿nych ro-
œlin i faz ich rozwoju, na rozmyœlaniu
czym chcia³bym zostaæ w przysz³oœci,
a tak¿e nad „znikomoœci¹ ludzkiego
¿ywota”.

Wspominaj¹c lata pasienia krów
i pracy w polu muszê podkreœliæ, ¿e nie-
mal wszyscy ojcowie w naszej mieœci-
nie byli rzemieœlnikami, a jednoczeœnie
ka¿dy z nich lub jego ¿ona dziedziczy³
po przodkach hektar, niekiedy wiêcej
lub mniej ziemi, któr¹ bardzo staran-
nie uprawia³. Dostarcza³a ona warzyw,
ziemniaków i trochê zbo¿a na chleb,
pozwalaj¹c prze¿yæ najtrudniejsze dni
w okresie bezrobocia. Pamiêtam takie
chwile, gdy z powodu braku pracy
w Dynowie i okolicy wyrusza³ ojciec wraz
z innymi rzemieœlnikami w teren
w poszukiwaniu roboty, jak wówczas
mówiono. Ka¿dy z nich wk³ada³ do wor-
ka nieco niezbêdnych narzêdzi, zapas
chleba i t³uszczu, po czym ¿egnaj¹c siê
krzy¿em wyrusza³ pieszo w kierunku
Krosna, Rzeszowa, Przemyœla lub in-
nego miasta z nadziej¹ znalezienia tam
pracy. Smutne by³y to chwile, gdy oj-
ciec powraca³ do domu z opuszczon¹
g³ow¹. O pracê wszêdzie by³o trudno.
W ten sposób ju¿ jako dziecko dostrze-
ga³em, ¿e ¿ycie nie jest lekkie.

 Powróæmy jednak jeszcze do szko-
³y, gdzie wœród przyjació³ zapominali-
œmy szybko o tym, jakie bywa ¿ycie.
Niekiedy jednak i tu dawa³o ono znaæ
o sobie w postaci kija le¿¹cego za pie-

cem. Nasi wycho-
wawcy przypomi-
nali nam stale, ¿e
mamy wyrosn¹æ na
ludzi uczciwych,
pracowitych i przy-
sz³ych obroñców oj-
czyzny. Dla utrwa-
lenia tych hase³
pos³ugiwali siê nie
tylko s³owem, ale
te¿ i wspomnia-
nym ju¿ kijem.
O czekaj¹cej nas
lepszej przysz³oœci
nikt nam nie
mówi³, zatem – jak
wnioskowaliœmy –

czeka nas los ojców: praca w ciasnym
warsztacie rzemieœlniczym, a naszych
pejsatych kolegów stanie za lad¹
w sklepiku lub kramie i wypatrywanie
klientów. Niezbyt ciekawie zapowiada-
³a siê nasza przysz³oœæ.

 Najbardziej mnie i moim kolegom
odpowiada³a rola przysz³ych obroñców
ojczyzny. Gotowi byliœmy nawet natych-
miast przyst¹piæ do jej obrony. Marzy-
³y siê nam ¿o³nierskie mundury i wal-
ka, o której tyle s³yszeliœmy od ojców
i s¹siadów bior¹cych udzia³ w niezbyt
odleg³ej wojnie. Có¿, gdy ¿ycie pokpiwa
sobie zazwyczaj z naszych marzeñ. Ju¿
w kilka lat póŸniej nasi ¿ydowscy kole-
dzy unikaj¹cy jak ognia bójek zostali
przez Niemców rozstrzelani, a wiêk-
szoœæ nas przez szereg lat nie rozsta-
wa³a siê z broni¹, ale nie dane nam
by³o wdziaæ mundurów.

 W szkole wszystkie lekcje przepo-
jone by³y umiejêtnie patriotyzmem. Nie
wt³aczali nam do g³ów na si³ê nauczy-
ciele dat i suchych faktów historycznych,
lecz wtr¹cali przy ka¿dej okazji zda-
nia o wolnej od kilkunastu lat Polsce,
o któr¹ walczyli nasi ojcowie, krewni
i ucz¹cy nas starsi wiekiem wychowaw-
cy. Lekcje historii nale¿a³y do najprzy-
jemniejszych, podczas których pani Ste-
fania Wolañska opowiada³a nam
w barwny sposób dawne dzieje, ryso-
wa³a postacie królów i bohaterów na-
rodowych tak ¿ywo, ¿e ca³a uwaga
uczniów skupia³a siê na jej s³owach. Po-
twierdza³a czêsto wspomnienia na-
szych rodziców, którzy swe najm³odsze
lata spêdzili w okresie zaborów i czê-
sto w domu œpiewali patriotyczne pie-
œni.

 Niemniej interesuj¹cy przebieg
posiada³y lekcje geografii, prowadzone
przez Wojciecha Bielawskiego (starsze-
go brata, W³adys³awa, pe³ni¹cego po
drugiej wojnie przez szereg lat funkcjê
kierownika szko³y). Z chwil¹ ukoñcze-
nia wy¿szych studiów rozpocz¹³ Woj-
ciech Bielawski pracê w naszym mia-
steczku. Posiada³ nieprzeciêtn¹ umie-
jêtnoœæ uczenia geografii, czyni¹c ka¿d¹
lekcjê zajmuj¹c¹, niemal rozrywkow¹,
a ponadto bywa³ zawsze weso³y. Zanim
ukara³ ucznia za przewinienie, wpierw
stawia³ mu zarzut, po czym pyta³ go,
czy przyznaje siê do winy. Jeœli uczeñ
przyznawa³ siê do pope³nionego wykro-
czenia, pozwala³ mu wybraæ rodzaj kary.
Poniewa¿ kary by³y lekkie, wiêc wszy-
scy winowajcy przyznawali siê ze
skruch¹ do ró¿nych wybryków. Po po-
nownym pope³nieniu tego samego prze-
stêpstwa nauczyciel stosowa³ ju¿ kary
surowsze.

 W porze letniej bywa³y niekiedy
dni, podczas których nasz nauczyciel nie
pojawia³ siê w szkole. Paradowa³ wów-
czas w mundurze z dystynkcjami po-
rucznika podczas æwiczeñ dynowskiej

Jeden z zak³adów rzemieœlniczych kszta³c¹cym m³odych adeptów zawodu.
– Zbiory Mieczys³aw Krasnopolski
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kompanii Obrony Narodowej. W jej
sk³ad wchodzili wytypowani rezerwiœci
z gminy Dynów, w tym równie¿ nasi
wujkowie, a niekiedy tak¿e i ojcowie.
Wszyscy w mundurach przechowywa-
nych starannie w domach ju¿ wczesnym
rankiem maszerowali wojskowym kro-
kiem pod dowództwem naszego nauczy-
ciela na æwiczenia w terenie. Z ty³u za
nimi pod¹¿a³a boso ca³a nasza groma-
da, któr¹ bezskutecznie przepêdzano
z miejsca æwiczeñ.

 Na wspomnienie zas³uguje te¿ wy-
soki i szczup³y nauczyciel matematyki
oraz wychowania fizycznego Antoni
£ukasiewicz. W m³odoœci nale¿a³ do
organizacji „Strzelec”, za³o¿onej przez
Józefa Pi³sudskiego, po czym w okre-
sie pierwszej wojny œwiatowej walczy³
w Legionach. Nasz wychowawca niezbyt
chêtnie prowadzi³ lekcje gimnastyki
w sali do tego celu przeznaczonej. Za-
pêdza³ go do niej jedynie deszcz. Wie-
dzia³ doskonale, ¿e w wolnych chwilach
poza szko³¹ ci¹gle biegamy, skaczemy,
mocujemy siê i wspinamy na najwy¿-
sze drzewa sprawnie niczym koty, wiêc
æwiczenia gimnastyczne na przyrz¹dach
nie sprawiaj¹ nam ¿adnych trudnoœci.
Jedynie ¯ydzi pozostawali za nami
w tyle pod tym wzglêdem. W tym miej-
scu nale¿y podkreœliæ, ¿e bior¹c pod
uwagê wzrost, byliœmy znacznie ni¿si
ani¿eli obecnie ch³opcy w naszym wie-
ku, lecz bez porównania od nich fizycz-
nie silniejsi i wytrzymalsi na trudy.

 Znaj¹c nasze mo¿liwoœci, po trwa-
j¹cej kilkanaœcie minut gimnastyce
prowadzi³ nauczyciel na dziedziñcu
szkolnym musztrê wojskow¹ : szybkie
zbiórki w szeregu lub dwuszeregu, któ-
rych linia musia³a byæ wyrównana nie-
mal do centymetra, zwroty na sposób
wojskowy, b³yskawiczne tworzenie
czwórek i powrót do dwójek, marsz
z zatrzymywaniem siê na rozkaz w jed-
nym momencie itp. W ciep³e dni zajê-
cia nasze obserwowali niekiedy doro-
œli, podziwiaj¹c jak sprawnie wykonu-
jemy æwiczenia, a podczas marszu
czwórkami na komendê „przybij” rów-
niutko uderzamy bosymi nogami o zie-
miê a¿ kurz unosi³ siê nad nami. – Bêd¹
z was ¿o³nierze i obroñcy ojczyzny –
mawia³ czêsto nauczyciel, co przyjmo-
waliœmy jako najwy¿sz¹ pochwa³ê.

 Lata szkolne przemija³y szybko,
bez powa¿niejszych k³opotów, gdy¿ te
spada³y na g³owy rodziców. My nato-
miast cieszyliœmy siê ¿yciem, wpraw-
dzie skromnym, lecz zadowoleni byli-
œmy ze wszystkiego co nam ono dawa-
³o. Nadchodzi³ w koñcu czas rozstania
siê ze szko³¹. Wszyscy odczuwaliœmy
smutek z tego powodu, a jednoczeœnie
niepokój, gdy¿ mieliœmy przekroczyæ
powa¿ny próg ¿yciowy, nie wiedz¹c co
nas za nim czeka. Nieprzenikniona
mg³a zakrywa³a najbli¿sz¹ przysz³oœæ.

Byæ mo¿e lepiej, ¿e nie mogliœmy jej
ods³oniæ.

 Z chwil¹ ukoñczenia siódmej klasy
zacz¹³em powa¿nie, wraz z rodzicami,
zastanawiaæ siê nad sw¹ przysz³oœci¹.
W kontakcie z tward¹ rzeczywistoœci¹
nie marzy³em teraz, jak niegdyœ, nie
lata³em w ob³okach ale przymierza³em
swe mo¿liwoœci do sytuacji material-
nej rodziców i œrodowiska, w którym nie
by³o dla mnie miejsca. Uczyæ siê dalej
nie mog³em, poniewa¿ najbli¿sze szko-
³y œrednie znajdowa³y siê w Rzeszowie,
Przemyœlu i Brzozowie, gdzie koszty
utrzymania ucznia przekracza³y mo¿-
liwoœci finansowe rodziców. Pozostawa-
³a mi tylko nauka rzemios³a w jednej
z licznych pracowni rzemieœlniczych
w Dynowie. Mistrzowie zawodu, zwani
wówczas majstrami, niechêtnie przyj-
mowali uczniów do nauki zawodu, gdy¿
sami nie posiadali zbyt wiele pracy,
a ponadto uczeñ po trzech latach tak
zwanego terminu wyrywa³ pracê swe-
mu nauczycielowi.

 Minê³o pó³ roku namys³u zanim
zdecydowa³em siê na zawód œlusarza.
Uda³em siê wiêc z ojcem pewnego dnia
do najwiêkszego warsztatu, mistrza
Dr¹¿ewskiego, z proœb¹ o przyjêcie mnie
na naukê zawodu. Wysoki i szczup³y
mistrz po chwili namys³u stwierdzi³, ¿e
owszem, mo¿e mnie przyj¹æ, ale z tej
nauki nie bêdê mia³ ¿adnych korzyœci.
Po ukoñczeniu trzyletniego terminu
i zdaniu egzaminu na czeladnika pozo-
stanê bezrobotnym, jakich wielu darem-
nie poszukuje teraz choæby najmniej
p³atnego zajêcia. – Szkoda czasu na
naukê rzemios³a, lepiej myœleæ o czymœ
innym – zakoñczy³ mistrz rozmowê.
Wróciliœmy do domu za³amani. Co ro-
biæ dalej ? W identycznej sytuacji znaj-
dowa³o siê wielu kolegów szkolnych.
Byliœmy nikomu niepotrzebni, m³o-
dzie¿¹ bez przysz³oœci.

Nadszed³ rok 1938. Latem rozesz³a
siê pog³oska, ¿e wkrótce otwarta zosta-
nie w Dynowie roczna szko³a przyspo-
sobienia handlowego. Zg³osi³em siê do
niej razem z wieloma kolegami, którzy
podobnie jak i ja pozostawali bez zajê-
cia. W otwartej we wrzeœniu szkole kie-
rownictwo obj¹³ przyby³y do Dynowa
surowy profesor Christiani, który przez
rok wtajemnicza³ nas w zasady prowa-
dzenia dobrego sklepu, zapoznawa³
z ksiêgowoœci¹, bankowymi kombina-
cjami, wekslami, formami reklamy itp.

W trakcie nauki pyta³em niekiedy
siebie : po co mi to wszystko? Przecie¿
na otwarcie sklepu potrzeba wiele pie-
niêdzy, a tych ani ojciec, ani te¿ ja ni-
gdy nie bêdziemy mieli. Nie po¿yczy te¿
ich bank bez odpowiednich zabezpie-
czeñ. Za sprzedawcê nikt mnie nie przyj-
mie, gdy¿ ka¿dy sklepik obs³ugiwa³
w³aœciciel z rodzin¹. W tej trudnej sy-
tuacji przygotowa³em sobie plan na

przysz³oœæ : ukoñczê szko³ê, pozostanê
jeszcze trochê w domu rodziców bior¹c
na swe barki szereg obowi¹zków, po
czym przed terminem zg³oszê siê do
odbycia s³u¿by wojskowej i zostanê na
sta³e w wojsku. Plan ten mia³ du¿e
szanse na realizacjê, ¿ycie jednak po-
toczy³o siê inaczej.

 W czerwcu 1939 r. ukoñczy³em
wspomnian¹ szko³ê handlow¹ i niespo-
dziewanie otrzyma³em propozycjê od-
bycia w lipcu miesiêcznej praktyki
w miejscowym sklepie spó³dzielczym,
zwanym powszechnie Kó³kiem Rolni-
czym. Jako kilkunastoletni ch³opiec, bez
¿adnych mo¿liwoœci na otrzymanie ja-
kiejkolwiek pracy, z chêci¹ skorzysta-
³em z okazji, tym bardziej, ¿e zapew-
niono mi skromne wynagrodzenie i po-
czyniono mglist¹ nadziejê zatrudnienia
mnie w przysz³oœci. Id¹c w pierwszy
dzieñ do pracy doœæ nieœmia³o przekra-
cza³em próg sklepu. Nie przypuszcza-
³em wówczas wcale, ¿e w spó³ - dzielni
tej spêdzê 9 lat i spotkam tu wiele
bardzo ¿yczliwych mi osób, które
w mym ¿yciu odegra³y znacz¹c¹ rolê.

 Sklep Kó³ka Rolniczego z tak zwa-
nymi towarami mieszanymi mieœci³ siê
w budynku stanowi¹cym w³asnoœæ Ban-
ku Spó³dzielczego, po³o¿onym naprze-
ciw koœcio³a. Nale¿a³ on w latach miê-
dzywojennych do najwiêkszych tego ro-
dzaju sklepów w Dynowie. Znany by³ z
wysokiej jakoœci towarów, przyzwoitych
cen i starannej obs³ugi. Wchodz¹cych
do niego klientów ju¿ w drzwiach ude-
rza³ silny zapach kawy i herbaty, zmie-
szany z woni¹ wanilii i cynamonu. Ku-
puj¹cych w nim obs³ugiwa³y cztery osoby
: kierowniczka, Maria Wyszatycka, naj-
starszy ze sprzedawców Marian DŸwi-
gaj oraz Antoni Kasprowicz i Zygmunt
Chudzikiewicz. Pracownicy ci obs³ugi-
wali tak¿e jedyn¹ na szerok¹ okolicê
hurtowniê soli, która mieœci³a siê
w odrêbnym budynku, tu¿ za sklepem.
Tam te¿ w piwnicy le¿a³y du¿e beczki
z naft¹, u¿ywan¹ powszechnie do lamp
naftowych.

 Na piêtrze, nad wspomnianym ju¿
sklepem, mieœci³o siê biuro spó³dziel-
ni, gdzie wiele czasu spêdza³ jej dyrek-
tor, znany dzia³acz spo³eczny, ksi¹dz
Jan Œmietana. Wraz z nim spotyka³ siê
tam Józef Æwikliñski, kasjer, wyró¿nia-
j¹cy siê potê¿nymi w¹siskami i brod¹.
W biurze tym urzêdowa³a te¿ od czasu
do czasu rada nadzorcza pod przewod-
nictwem by³ego senatora Antoniego
Nowaka z Harty.

 Praca w sklepie nie by³a ciê¿ka.
Klienci po nieco wiêkszym porannym
ruchu pojawiali siê niezbyt czêsto, wiêc
te¿ czas up³ywa³ na przecieraniu lad
i pó³ek z kurzu, uk³adaniu towarów, za-
miataniu pod³óg i oczekiwaniu na ku-

(ci¹g dalszy na str. 21)
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Losy mieszkañców D¹brówki Starzeñskiej w czasie
II wojny œwiatowej by³y dramatyczne, chocia¿ nie tak tra-
giczne jak dzieje spo³ecznoœci pobliskich: wsi: Dyl¹gowej
i Bartkówki. We wrzeœniu 1939 roku wkroczyli do D¹brówki
sowieci i na mocy uk³adu Ribbentrop - Mo³otow pola i zabu-
dowania nad Sanem potraktowali jako tereny graniczne. Ich
rz¹dy zaczê³y siê od wysiedlenia dolnej czêœci wsi a¿ pod
Reszów, by na „oczyszczonym terenie” stworzyæ pas granicz-
ny tzw. po³osê. Dwór Starzeñskich sta³ siê siedzib¹ rosyj-
skiego dowództwa, które tak¿e tu przeprowadzi³o haniebn¹
czystkê. Na najwiêkszym gazonie przed pa³acem spalony
zosta³ ksiêgozbiór Starzeñskich gromadzony przez kilka
pokoleñ. „Bia³e kruki’’ odlecia³y, tym razem bezpowrotnie.

Wysiedleni mieszkañcy wsi ¿yli w strasznej nêdzy,
g³ód doskwiera³ wszystkim, bo na dawne pola uprawne ni-
komu nie wolno by³o nawet wchodziæ. Dzieci nie uczy³y siê,
bo i gdzie? Pani Podgórska- przedwojenna nauczycielka -
wyjechawszy na wakacje w lipcu 1939 roku, nie mog³a po-
wróciæ na swoj¹ placówkê.

 22 czerwca 1941 roku – ten dzieñ starsi mieszkañcy
D¹brówki pamiêtaj¹ doskonale. Drog¹, w kierunku Jawor-
nika i Birczy, w pop³ochu uciekali niedawni „zdobywcy”.
Wozami, pieszo, konno, jak który móg³, byle dalej od hitle-
rowskiej nawa³y – niedawnych sojuszników! Do wsi wkro-
czyli Niemcy i od razu wprowadzili swoje porz¹dki. Przede
wszystkim „odtworzyli” folwark, zmusili m³odych ludzi do
pracy nad utrzymaniem du¿ego stada byd³a i „produkcji”
¿ywnoœci dla armii. Kilkoro zabrali na roboty przymusowe
do Rzeszy, W sytuacji sta³ego niemal¿e zagro¿enia ¿ycia
o systematycznej nauce nie mog³o byæ mowy, ale najm³od-
sze dzieci uczy³ okresowo Jan Blama.

Wojska radzieckie ponownie wkroczy³y do wsi w 1944
roku, zajê³y pa³ac i folwark dewastuj¹c je strasznie. ̄ o³nie-
rze pu³ku zapasowego kwaterowali prawie w ka¿dym domu
i co odwa¿niejsi, zaprzyjaŸniwszy siê z domownikami cza-
sem opowiadali o „komunistycznym raju”. Kiedy front ru-
szy³, na Zasaniu i w D¹brówce, zaczê³y siê nowe dni grozy.
Raz po raz s³ychaæ by³o mro¿¹ce krew w ¿y³ach wieœci
o napadach na s¹siednie miejscowoœci, wiêc mieszkañcy wsi
szukali schronienia za Sanem; w Nozdrzcu, Rzekach, w Dy-
nowie....Ca³ymi rodzinami koczowali w opuszczonym pa³acu
Skrzyñskich, kwaterowali u ¿yczliwych znajomych, u obcych
- dobrych ludzi, którzy czêsto, sami nie maj¹c co jeœæ, przyj-

mowali uciekinierów. 25 lutego 1947 roku banda UPA oto-
czywszy zamek w D¹brówce, spali³a go doszczêtnie, pozo-
sta³y tylko resztki murów i podworski budynek czeladny -
przed wojn¹ w du¿ej czêœci zajmowany przez dzier¿awcê
folwarku - ̄ yda Intratora.

W tym w³aœnie budynku rozpocz¹³ w 1948 roku naukê
pierwszy nauczyciel i kierownik szko³y JAN WYSKIEL
z Dynowa.

Przez pierwszy rok uczy³ sam i mieszka³ w budynku,
w którym brakowa³o okien i drzwi, a za tablicê s³u¿y³ od-
wrócony blat sto³u przyniesiony przez pilnych uczniów. Naj-
pierw uczy³y siê cztery klasy, a zajêcia odbywa³y siê na dwie
zmiany, a od 1950 roku w D¹brówce funkcjonowa³a ju¿ pe³-
na siedmioklasowa szko³a z 146 uczniami. Kierownik szko-
³y JAN WYSKIEL z pomoc¹ rodziców, maj¹c wsparcie w³adz
powiatowych w Brzozowie, remontowa³ budynek, stara³ siê
o jego wyposa¿enie tak, ¿e kiedy w 1955 roku odchodzi³ na
emeryturê, szko³a mia³a 4 sale lekcyjne, kancelariê, pokój
nauczycielski i mieszkanie dla rodziny nauczycielskiej.

JAN WYSKIEL pozosta³ we wdziêcznej pamiêci ca-
³ej wiejskiej spo³ecznoœci, a przecie¿ musia³ realizowaæ
zalecenia „przewodniej si³y narodu” i agitowaæ, to za kolek-
tywizacj¹ wsi, to przeciw „imperialistom”, którzy nawet ston-
kê ziemniaczan¹ „zrzucali” na pola w D¹brówce i wtedy trze-
ba by³o organizowaæ „lokalne brygady do jej ³apania”. Mo¿-
na siê teraz œmiaæ, ale nauczyciel w tamtych czasach nie
tylko uczy³, ale i musia³ „staæ na froncie walki ideologicz-
nej”! Nastêpcy Jana Wy-
skiela – TADEUSZ GER-
LACH (1955-1960), JAN
POLITYÑSKI (1960-
19660) nie tylko dbali o
bazê szkoln¹, ale przede
wszystkim o poziom naucza-
nia i rozwój uczniowskich
zainteresowañ. W szkole
dzia³a³ teatrzyk, przez pe-
wien czas zespó³ mandolini-
stów, kó³ka przedmiotowe,
fotograficzne, dru¿yna m³od-
szoharcerska i zuchowa. Za-
wsze dobrze pracowa³ Komi-
tet Rodzicielski- dzisiejsza
- Rada Rodziców.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e absolwenci ma³ej szko³y w D¹brów-
ce zdawali pomyœlnie egzaminy do wybranych szkó³
œrednich, koñczyli studia, wyje¿d¿ali w „szeroki œwiat”,
a teraz wracaj¹c do rodzin, dziwi¹ siê, ¿e wiêkszoœæ miesz-
kañców ich rodzinnej, piêknej miejscowoœci to w wiêkszoœci –
emeryci!

Po tej dygresji wróæmy z powrotem w szkolne progi. Jest
póŸna jesieñ, pocz¹tek zimy 1953, 1960, a mo¿e 1967 ro-
ku…(œpieszê wyjaœniæ wybór dat). W latach 1953-1967 uczy-
³a w D¹brówce niezapomniana wspania³a nauczycielka PANI
DANUTA KARNAS (Bu³dys). Jak kiedyœ Jej poprzednicz-
ka- Prawdziwa Si³aczka - PAULINA WOLAÑSKA - tak
Ona, codziennie pieszo, z Nozdrzca, korzystaj¹c z przewozu
³ódk¹ przez San, punktualnie przychodzi³a do pracy. PóŸn¹
jesieni¹ lub zim¹, gdy na Sanie dopiero co „stawa³ lód”
i nieznana by³a jego gruboœæ oraz trwa³oœæ – pierwsza co
rano pokonywa³a tê niepewn¹ przeszkodê. Kiedy indziej od-

Ci¹g dalszy historii od 1939 roku

PAULINA WOLAÑSKA –pierwsza nauczyciel-
ka i kierowniczka szko³y w D¹brówce w la-
tach 1908- 1910)

BRONIS£AWA PODGÓRSKA- nauczycielka i
kierowniczka szko³y w latach 1917- 1939 )

Dyr. JAN POLITYÑSKI
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wa¿nie wsiada³a do „krypy”, gdy woda siêga³a poziomu naj-
wy¿szego brzegu. A jak uczy³a! Umia³a zmobilizowaæ naj-
wiêkszego lenia!

W latach 1955-1966 w D¥BRÓWCE pracowa³a te¿
wspania³a polonistka PANI JANINA BUK£AD – POLI-
TYÑSKA.

JAN POLITYÑSKI jako dyrektor szko³y nadzorowa³
pracê 5-osobowego grona ucz¹cego w latach 60-tych od 117-
120 uczniów. W szkole nadal dzia³a³y kó³ka zainteresowañ,
a do najbardziej aktywnych nale¿a³o teatralne oraz dru¿y-
na harcerska. Podczas wakacji w parku Starzeñskich sta-
cjonowa³y obozy harcerskie, a w budynku szkolnym dzia³a³o
schronisko m³odzie¿owe. Jako ciekawostkê mo¿na podaæ, ¿e
od 1959 szko³a by³a zradiofonizowana, ale elektryfikacjê
wsi zakoñczono dopiero w latach 60-tych, wiêc pierwszy te-
lewizor pojawi³ siê w szkole w 1967 roku. Sta³o siê to dziêki
ówczesnemu dyrektorowi
szko³y JÓZEFOWI GIER-
LACHOWI.

¯eby uzyskaæ przydzia³
tej, na owe czasy limitowa-
nej pomocy naukowej, zmo-
bilizowa³ spo³ecznoœæ
wiejsk¹ do przedterminowej
wp³aty na Fundusz Rozbu-
dowy Szkó³ (116 %, pierw-
sze miejsce w powiecie).
Nagrodê w wysokoœci 7000
z³otych przeznaczono oczy-
wiœcie na zakup tej „ pomo-
cy audiowizualnej” dla szko-
³y, ale dziennik telewizyjny
przychodzili ogl¹daæ tak¿e
starsi mieszkañcy, dok¹d sami nie wzbogacili siê o ten tak
powszechny teraz sprzêt domowy.

JÓZEF GIERLACH pe³ni³ obowi¹zki dyrektora w latach
1966-1992, kieruj¹c oœmioklasow¹ szko³¹ w latach 1966-
1977, potem placówk¹ z klasami od I-IV i oddzia³em przed-
szkolnym (w latach 1977-1981 dowo¿ono dzieci klas star-
szych do szko³y zbiorczej w Dynowie).Od 1981-1992 znów
nadzorowa³ szko³ê oœmioklasow¹. Jak wszyscy Jego poprzed-
nicy i nastêpcy stara³ siê o poprawê bazy materialnej,
o coraz pe³niejsze zaopatrzenie w pomoce naukowe i dobr¹
kadrê nauczycielsk¹. W tym okresie wybudowana zosta³a
4-klasowa szko³a w Reszowie, ale po kilku latach zlikwido-
wano j¹ z powodu zbyt ma³ej liczby dzieci. Ci¹gle remonto-
wany podworski budynek, w którym od wojny uczy³y siê
wszystkie pokolenia mieszkañców D¹brówki, nie spe³nia³
wymogów, jakie stawia³y „nowe czasy”, dlatego za kadencji
wójta ADAMA CHROBAKA obok starego, stan¹³ nowy, bar-
dziej funkcjonalny.

Kolejni dyrektorzy placówki to:

JÓZEF GIERLACH

Opracowa³a
Krystyna D¿u³a

BARBARA GIERLACH (1992-1994)

LES£AW IWAÑSKI ( 1994-2000)

EWA ŒWIÊCH (2000- 2002)

AGATA SAPA (2002- do chwili obecnej

puj¹cych. W godzinach po³udniowych, wed³ug ustalonej
kolejnoœci, udawaliœmy siê do domów na obiad. Praca
w sklepie trwa³a od godziny 7 rano do oko³o 18.

Niezbêdne towary zamawia³a kierowniczka sklepu
pisemnie bezpoœrednio u producentów. NajpóŸniej do piê-
ciu dni dochodzi³y one kolejk¹, zwan¹ powszechnie ciuch-
ci¹ lub przywozi³ je fabryczny samochód starannie opa-
kowane w iloœciach oraz gatunkach nie wymagaj¹cych
reklamacji. Codziennie te¿ pojawiali siê w sklepie Kó³-
ka Rolniczego po zakupy drobni kupcy polscy z okolicz-
nych miejscowoœci. Otrzymywali je z odpowiednim ra-
batem, o wielkoœæ którego zawziêcie spierali siê z kie-
rowniczk¹. Tu równie¿ zaopatrywali swe sklepy w sól
kuchenn¹.

Czas up³ywa³ szybko, bez jakichkolwiek spiêæ ze star-
szymi pracownikami i „gór¹”, jak nazywaliœmy zarz¹d.
Pod koniec miesi¹ca otrzyma³em nieoczekiwanie wyso-
kie wynagrodzenie w wysokoœci 40 z³. By³a to jak na
owe czasy niema³a kwota, zw³aszcza dla pozostaj¹cego
na praktyce nieletniego pracownika. Jednoczeœnie te¿
zaproponowano mi dalsz¹ pracê i wy¿sze wynagrodze-
nie, co przyj¹³em z du¿ym zadowoleniem.

Miesi¹c sierpieñ up³ywa³ w atmosferze rosn¹cego
napiêcia nerwowego, wszystko bowiem œwiadczy³o o zbli-
¿aniu siê wojny. Mieszkañcy Dynowa i okolicy czynili
powa¿niejsze zakupy, kupcy zaœ zachêcali nabywców do
brania towarów na kredyt. Mimo zwiêkszonego ruchu w
sklepach towarów jednak nie brakowa³o. Niespokojn¹
atmosferê podgrzewa³y ró¿ne wieœci i otwarte wzdycha-
nia ¯ydów :”Id¹ na nas ciê¿kie czasy”. Spo³eczeñstwo
polskie obawia³o siê wojny, lecz ³udzi³o siê, ¿e z pomoc¹
zachodnich sojuszników Niemcy zostan¹ szybko poko-
nani.

 Na kilka dni przed wybuchem wojny zaalarmowana
miejscowa Obrona Narodowa opuœci³a Dynów autobu-
sami i furmankami udaj¹c siê szos¹ w kierunku Sano-
ka. Ot, wyjechali na æwiczenia w terenie – mówili opty-
miœci. 1 wrzeœnia wybuch³a wojna, a wraz z jej rozpo-
czêciem zakoñczy³a siê przedwczeœnie moja m³odoœæ.
Od tej pory rozpoczê³y siê naprawdê „ciê¿kie czasy”.

Mieczys³aw Krasnopolski

(ci¹g dalszy ze str. 19)
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Zawsze marzy³ mi siê Czerwony
Plac w Moskwie. Marzy³ mi siê prze-
jazd kolej¹ transsyberyjsk¹. Od daw-
na marzy³a mi siê Mongolia. I uda³o
siê. Na przygotowanie nie mia³em za
wiele czasu, bo dopiero koñcem maja
doczepi³em siê do ma³ej 6 osobowej
grupki jad¹cej do kraju Czingis Cha-
na. Te kilka tysiêcy kilometrów w po-
ci¹gu przera¿a³y na pierwsz¹ myœl.
Koñcem maja zakupi³em we Lwowie
bilety do Irkucka. Wyjazd zaplanowa-
no na 1 lipca. Kto podró¿owa³ ju¿ po
wschodzie dobrze zna tamtejsza kolej
z wagonami „plackartny”. Od Lwowa
do Moskwy a póŸniej do Irkucka,
mia³ to byæ nasz dom na najbli¿szy
tydzieñ. Jednak maj¹c kilka godzin
w stolicy Rosji na zmianê dworca
i poci¹gu pojechaliœmy na Plac
Czerwony. Coœ co ogl¹da³o siê tylko
w telewizji i coœ, co symbolizowa³o
miejsce defilad i potêgi dawnej
ZSRR budzi³o zachwyt. Odwiedza-
j¹c tamte miejsca Polak chyba ma
jednoznaczne skojarzenia z dawn¹
epok¹. Obok murów Kremla popier-
si Przywódców Rosji Sowieckiej
i znany grobowiec „wiecznie ¿ywe-
go” wodza rewolucji. Miejsce które
by³o wyczekiwane, by je zobaczyæ
w ca³ej okaza³oœci naprawdê budzi³o
zachwyt i przywo³ywa³o wydarzenia hi-
storyczne.

Ponad cztery doby trwa podró¿ ko-
lej¹ z Moskwy do Irkucka. Coœ co prze-
ra¿a na starcie nie jest ju¿ takie na

koñcu. Rodzinna atmosfera s³owian
mówi¹cych nie tylko po Polsku czy Ro-
syjsku daje du¿o radoœci. Ogl¹danie
ogromnych przestrzeni Syberii z okien
poci¹gu jest swoistym zwiedzaniem na
przestrzeni tysiêcy kilometrów.  Irkuck
– stolica Syberii, jako miasto potrafi
zachwyciæ zw³aszcza starymi drewnia-
nymi domami i niewielkim akcentem
polskim. Ponad sto lat temu Polacy
zbudowali tam koœció³, który do dziœ
stoi w centrum miasta prezentuj¹c neo-
gotycki styl, ale obecnie mieœci siê tam
sala przeznaczona do koncertów orga-
nowych. Jakieœ 70 kilometrów od Irkuc-

ka rozci¹ga siê morze Syberii, czyli
najg³êbsze jeziora œwiata, Bajka³. Naj-
g³êbsze, ale pewnie i najbardziej zim-
ne. Mnóstwo pla¿owiczów, ale nikt siê
nie kapie, bo po prostu nie da siê na-
wet wejœæ do tej wody.

Naszym celem podró¿y by³a jednak
Mongolia. Na granicy rosyjsko mongol-
skiej musieliœmy odstaæ swoje, bo po-
ci¹g bezczelnie przyjecha³ za wczeœnie
ni¿ celnicy zaplanowali sobie jego od-
prawê. W okropnym gor¹cu i dusznoœci
w szczelnie zamkniêtych wagonach
musieliœmy spêdziæ jakieœ 4 godziny.
O wyjœciu nie by³o mowy.

Suche Bator to pierwsze miasto po
miniêciu granicy mongolskiej. By³o tak,
jak wyobra¿aliœmy sobie. Zaokr¹glone
dachu wa¿niejszych budynków. Kobie-
ty i mê¿czyŸni o specyficznej urodzie.
I niestety, bardzo ubogo. Do stolicy spa-
linowa lokomotywa musia³a sun¹æ jesz-
cze ca³¹ noc przez stepy, ale wschód
s³oñca na stepach by³ niezwykle za-
chwycaj¹cy.

Stolica Mongolii przywita³a piêkna
pogod¹. Na dworcu chwila targowania

i wybierania oferty noclegu, bo chêtnych
z ofertami sporo. Wreszcie stanê³o na
Ganie. On œwietnie mówi³ po rosyjsku
a jego ³adna córka po angielsku. Oczy-
wiœcie, jak póŸniej wielokrotnie mieli-
œmy okazje siê przekonaæ byli i teraz
w hotelu u Gana m³odzi Polacy. Wiêc
by³a jakaœ okazja do wymiany doœwiad-
czeñ, gdy¿ oni tutaj ju¿ od kilku dni,
ale jak siê okaza³o wszyscy przejazdem
przez Mongolie dalej do Chin.

W U³an Bator spêdziliœmy kilka
dni. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³o narodo-
we œwiêto Nadam. Uroczysta ceremo-
nia otwarcia rozpoczyna siê przed pa-
³acem prezydenckim od wyniesienia
sztandarów narodowych na stadion.
Potem ca³a konkurencja w trzech dys-
cyplina sportowych odbywa siê na are-
nie oprócz jednego wspó³zawodnictwa .
Na stadionie mê¿czyŸni walcz¹ w za-
pasach, obok jest konkurencja w strze-
laniu z ³uku. Wszystko to w piêknych
strojach i z zachowaniem wielowieko-
wej tradycji. Natomiast kilkadziesi¹t
kilometrów od stolicy gdzie zaczyna siê

bezkresny step odbywa siê wyœcig
konny dzieci. Wygl¹da to niesamo-
wicie. Ogromny kurz, konie i dzieci
na granicy wytrzyma³oœci, ale duma
tych dzieciaków, ¿e bior¹ udzia³
w tego typu zawodach jest wielka.

Ta przestrzeñ stepu i ogromnej
pustyni Gobi by³a czaruj¹ca, ale bu-
dzi³a respekt. Coœ takiego widzia-
³em pierwszy raz. Jad¹c naszym wy-
najêtym U³azem przez setki kilo-
metrów pusto, albo jedynie kêpy
traw. O dziwo kierowcy bez ¿adnych
drogowskazów i drogi asfaltowej,
potrafili œwietnie trafiæ do celu. Coœ
na zasadzie, sto kilometrów jak

strza³a prosto, potem lekko w prawo
i nastêpne kilka set kilometrów a na
koñcu w lewo i bêdzie miasteczko. Za-
wsze trafiali i tylko my nie wiedzieli-
œmy dok³adnie gdzie jesteœmy.

„Puzio ile jeszcze bêdziesz napra-
wia³ ten samochód? Auto OK…,” ile razy
ju¿ to s³yszeliœmy a nigdy nie by³o O.K.
W koñcu nie wytrzymaliœmy i wymie-
niliœmy samochód z kierowc¹. Jednak
wczeœniej przysz³o nam spaæ na pusty-
ni w miejscu wylosowanym awari¹ sa-
mochodu. Kierowca ca³y czas go napra-
wia³. Najwiêksz¹ przygod¹ by³o zatrzy-
manie auta na dobê w szczerej pusty-
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ni. S³oñce pra¿y³o bardzo mocno a my
nie mieliœmy ani trochê cienia. Jedyny
pod autem, ale by³ zajêty przez Puzia
naprawiaj¹cego ruski wehiku³. Mieli-
œmy jakieœ 25 kilometrów do Majdan-
govi, ma³ego miasteczka na pustyni. Ale
w takim s³oñcu bez drogowskazów po
gor¹cym piasku nikt nie odwa¿y³ siê
przejœæ. Wieczorem, nie mieliœmy ju¿
wody, jedynie w karnistrze nabranej ze
studni pasterskiej. Ja ba³em siê piæ,
bo nie szczepi³em siê przed wyjazdem.
Jedyn¹ rzecz¹, która pozwoli³a w nocy
nieco ugasiæ pragnienie to szampan.
Jurek mia³ takie pragnienie: napiæ siê
szampana z truskawkami na pustyni.
Tym razem by³o bez truskawek ale
mokre, choæ strasznie nagrzane. W nocy
ktoœ próbowa³ nas holowaæ, niestety
lina siê urwa³a i utknêliœmy na dobre
w b³ocie po deszczu. Trzeba powiedzieæ,
¿e ta przygoda pustynna odbi³a siê bó-
lem ¿o³¹dka i kolorowa pustynn¹ bie-
gunk¹. Przez 3 dni podró¿y pustynnej
straciliœmy 2 dni zapasu, a przed nami
jeszcze prawie dwa tygodnie.

Uaz Puzia doprowadza³ nas do roz-
stroju nerwowego, co 10 kilometrów by³
postój. Jednog³oœnie stwierdziliœmy, ¿e
wymieniamy samochód. W najbli¿szym
miasteczku (to pojecie nie pasuje do
Polski) pojawi³ siê zasiêg telefonu ko-
mórkowego. Mieliœmy kupion¹ kartê
SIM z operatorem mongolskim wiêc
wymusiliœmy na Ganie – w³aœcicielu
hotelu w U³an Bator, aby coœ zrobi³. Na
œrodku pustyni sprawê uda³o siê za³a-
twiæ. Nie minê³o 4 godziny jak przyje-
cha³ nowy, tz. inny U³az. Tym razem
Bata – tak siê nazywa³ nowy kierowca,
sprawdzi³ siê na medal.

Zaczê³a siê przygoda z nowym kie-
rowc¹, która tym razem nie polega³a
na naprawianiu samochodu, ale na po-
dziwianiu ogromu pustyni. Pierwszej
nocy po zmianie samochodu zaczê³o
padaæ. Jak okaza³o siê rano, pustynia
Gobi po deszczu wygl¹da jak morze.
Jechaliœmy prawie non stop z w³¹czo-
nym drugim napêdem. Woda prawie
wlewaj¹ca siê przez drzwi samochodu.

Ostatnie miasto mijaj¹c pustyniê
to Dalandzagdad. W mieœcie by³o mu-
zeum pustyni, ale jakoœ nie specjalnie
interesuj¹ce. Natomiast najciekawsze
by³o spotkanie Mongo³a, który oprowa-
dza³ niemieckich turystów a sam mówi³

dobrze po Polsku. Okaza³o siê z roz-
mowy, ¿e goœcinny PRL zaprasza³ lu-
dzi z dalekiego wschodu na studia i st¹d
jego umiejêtnoœæ naszego jêzyka.

Niczym dotarliœmy w najdalszy
punkt podró¿y czyli Dalandzagdad,
musieliœmy pokonaæ jakieœ 7 tys.
a mo¿e 8 tys kilometrów od domu. To
kawa³ drogi który da³ ogromn¹ radoœæ.
Po drodze spotykaliœmy ludzi z ogro-
mn¹ fantazj¹ podró¿nika. Jak choæby
ten mieszkaniec Kielc. W Listwiance
nad Bajka³em, kupowa³ w sklepie piwo.
Jak siê okaza³o przyjecha³ tutaj 26 let-
nim U³azem. W dodatku niczym trafi³
nad Bajka³, by³ ju¿ w Kazachstanie
i Mongolii. Auto w którym drzwi nie
trzyma³y siê karoserii, nadwozie z bla-
chy i plastiku, jak na stepowe upa³y
niezbyt praktyczne. Do Kielc pewnie
jakieœ 5 tys. kilometrów. Podró¿ odby³
sam przez dwa miesi¹ce. Ludzie robili
sobie zdjêcia przy samochodzie, bo rze-
czywiœcie auto w takim stanie i w tym
miejscu z gwiazdkami unijnymi w re-
jestracji wzbudza³o nie ma³¹ ciekawoœæ.

Z Dalanzagdad jechaliœmy na za-
chód. Po drodze tak samo jak na pu-
styni zatrzymuj¹c siê przy pasterskich
jurtach. W czasie jednego postoju sku-
siliœmy siê na d³u¿sz¹ przeja¿d¿kê
wielb³¹dzi¹. Jak siê okaza³o, nawet

nieŸle nam to sz³o. Mój okaza³ siê naj-
szybszy. Gospodarz postawi³ warunek,
¿e musieliœmy wynaj¹æ Wielb³¹dy
z przewodnikiem. By³a nim ¿ona w³a-
œciciela zwierz¹t. Mia³a nas prowadziæ,
ale po chwili zamiast iœæ na przedzie
zosta³a na samym koñcu. Bo w nas obu-
dzi³y siê pragnienia szar¿y wielb³¹dziej.
Ca³kiem jak w czasach u³añskich.

Stamt¹d pojechaliœmy bardziej zie-
lona czêœci¹ Mongolii przez Cecerleg do
U³an Bator. I ta czêœæ kraju Czingis
Chana jest bardzo piêkna.

Niew¹tpliwie trudno w miesi¹c cza-
su przejechaæ stepy i lasy Mongolii. Ale
w tym czasie mo¿na niew¹tpliwie do-
œwiadczyæ goœcinnoœci w jurtach mon-
golskich. Goœcinnoœci budowanej na g³ê-
bokiej szczeroœci za któr¹ niew¹tpliwie
stoi stepowa bieda. Wypiæ kwaœny ku-
mys, zjeœæ grudki sera wielb³¹dziego,
ale co ciekawe w nieco „bogatszej” jur-
cie na pocz¹tek powitania goœci poczê-
stowaæ siê tabak¹ gospodarza. Na pew-
no u nas tego nie ma, a przynajmniej
w takim wydaniu. Dlatego warto wy-
braæ siê do Mongolii póki zachowuje
jeszcze coœ z dzikoœci i niezmiennoœci
¿ycia pewnie w jakimœ stopniu od naj-
s³ynniejszego Mongo³a Czingis Chana.

Ks. Maciej Gierula
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Bardzo, bardzo serdecznie
zapraszamy wszystkich by³ych
i obecnych cz³onków oraz sym-
patyków zespo³u na spotkanie,

z okazji

W programie oprócz widowiska pt.: „Jase³ka u Trze-
cieskich”, popisy sceniczne, nieco wspomnieñ, urodzino-
wy tort i du¿a dawka dobrego humoru. Ze wzglêdów
organizacyjnych  bardzo prosimy wszystkich zaintere-
sowanych uczestnictwem w tej imprezie o bezpoœredni
kontakt z p. Ann¹ Mol (w terminie do 10 stycznia
2009r.).

                                      Organizatorzy

Zaproszenie

10 rocznicy powstania
Grupy Artystyczno – Teatralnej ANTRAKT,

które odbêdzie siê 16 stycznia 2009 r. o godzinie 17:00,
w auli ZSzZ im. Kard. S. Wyszyñskiego w Dynowie.
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£zy w oczach, gromkie brawa, i liczne podziêkowania.
Tak najkrócej mo¿na opisaæ to, co dzia³o siê podczas pre-
miery „Porwania Sabinek”

W sobotni wieczór 22 listopada sala w domu stra¿aka
wype³ni³a siê do ostatniego miejsca. Z wielkim zaciekawie-
niem oczekiwali, kiedy ods³oni siê kurtyna, a na scenê wejd¹
aktorzy. Pierwsze spojrzenia po jej podniesieniu i oczarowa-
nie. Zobaczyliœmy z wielkim smakiem urz¹dzony pokój. To
dom prof. Owiadowicza j jego rodziny. Dekoracja wykonana
przez scenografów Annê i Grzegorza Hardulaków. W miarê
rozwoju sytuacji na scenie pojawiali siê aktorzy; profesor
Owiadowicz - Jerzy Tabisz, jego ¿ona Ernestyna - Ewa Ryba,
ich córki Madzia - Zuzanna Nosal i Anulka - Dorota Sówka
, przyjaciel profesora Gromski - Aleksander Gerula, doktor
Justyñski - Andrzej Karnas, wieczny student i aktor stara-
j¹cy siê o wzglêdy Anulki – Pawe³ Paw³owski, pomoc domo-
wa - Jolanta Kozubal – G³uchowska, dyrektor teatru Strzy-
ga – Strzycki – Piotr Pyrcz, a za kurtyn¹ jak zawsze skrom-
na, pe³ni¹ca rolê suflera Magdalena Bielec.

Niezwyk³ym odkryciem teatralnym okaza³ siê byæ dy-
nowski muzyk – Arkadiusz Banaœ. To jego aran¿acje mu-
zyczne sprawi³y, ¿e to, co dzia³o siê na scenie zyska³o dodat-
kow¹ wartoœæ.

Bardzo ¿ywo ³¹cz¹ca siê akcja, ubarwiona œpiewem du-
etów aktorskich i doskonale pokazanymi humorystycznymi

scenkami sprawi³y, ¿e widzowie co chwilê przerywali grê
aktorów gromkimi brawami, nagradzaj¹c ich doskona³a
grê. A grali doskonale. Wychodz¹cy po spektaklu zgodnie
stwierdzili, ¿e dorównali najlepszym zawodowym teatrom.
Znakomita obsada i dobór aktorów graj¹cych poszczegól-
ne role. Kolejny spektakl 21 grudnia. To trzeba prze¿yæ
jeszcze raz. Podziw wszystkich, a skrywan¹ wœród pañ
zazdroœæ wzbudzi³y piêkne stroje – suknie, kapelusze, fraki,
muszki i nagrodzony salwami œmiechu rzymski strój dy-
rektora teatru. Dopracowane w ka¿dym szczególe wabi³y
oczy i dodawa³y uroku graj¹cym.

Dotyczy to równie¿ licznych szczegó³ów dekoratorskich.
¯yczê pan stu, widzom i sobie, aby dane nam by³o takie
spektakle ogl¹daæ bardzo czêsto. Pani kierownik i re¿yser
Krystynie D¿ule i wszystkim aktorom gratulujê, wyra¿am
podziw i uznanie. Zapewniam – wszystkim podoba³o siê
bardzo. Jak kiedyœ bywa³o mo¿emy w³o¿yæ odœwiêtny lub
wieczorowy strój, pójœæ do teatru, zobaczyæ dobr¹ sztukê,
poœmiaæ siê, oderwaæ od codziennoœci, zapomnieæ o byle-
jakoœci programów telewizyjnych. Za to wszystko dynow-
skiemu teatrowi wielkie dziêki. A na koniec dodaæ nale¿y
i¿ z okazji obchodów 100 – lecia ruchu teatralnego nasi
aktorzy otrzymali wiele listów gratulacyjnych miêdzy in-
nymi od: Miros³awa Karapyty – Wojewody Podkarpackie-
go Zygmunta Cholewiñskiego – Marsza³ka Województwa
Podkarpackiego, Zygmunta Frañczaka – burmistrza Dy-
nowa, Józefy Œlemp – przewodnicz¹cej Rady Miejskiej,
Dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych.

Tekst i zdjêcia Grzegorz Szajnik
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Moja refleksja po Jubileuszowych
Uroczystoœciach 100-lecia Amatorskie-
go Ruchu Teatralnego w Dynowie jest
pe³na smutku, a nawet goryczy…
W uroczystoœciach bardzo nierówno roz-
³o¿ono akcenty na wymienione trzy okre-
sy dzia³alnoœci Zespo³u Teatralnego -
myœlê, ¿e z wyraŸn¹ szkod¹ dla lat
1955-1977, zarówno w s³owach, jak
i na prezentowanych fotografiach i we
wrêczanych odznaczeniach…

W s³owach zupe³nie zabrak³o pod-
kreœlenia zas³ug ludzi dzia³aj¹cych w
tamtym okresie w Zespole, re¿ysera
zreszt¹ tak¿e… A przecie¿ tacy sami –
wspaniali - ludzie zdobywali przys³o-
wiowe „ostrogi” u Pana Wêgrzyna, do-
skonalili siê u Pani Jurasiñskiej, a te-
raz istniej¹ u Pani D¿u³owej…

Przyk³adowo: Pan Stanis³aw Ko-
stur, pod ka¿dym wzglêdem dorównu-
j¹cy Panu Zygmuntowi Chudzikiewiczo-
wi, Pani Zofii Kêdzierskiej – przy od-
znaczeniach zosta³ pominiêty…  A prze-
cie¿ by³ jeszcze wieloletnim kapelmi-
strzem Orkiestry Stra¿ackiej i aktyw-
nym dzia³aczem sportowym!

Krystyna Dymczak, Marian Bajda,

Leonia Tarnawska, Ludmi³a Owska,
Adam Buczkowski, El¿bieta Kêdzier-
ska, Maria Chudzikiwicz (by³a ¿ona p.
W³adys³awa Chudzikiewicza), Stani-
s³aw Wolañski (zwany Kiciusiem), Pañ-
stwo Lachowie, Ryszard G¹secki, W³a-
dys³aw Wójtowicz i inni zostali tylko
wspomniani albo pominiêci, a przecie¿
stanowili filary wystawianych sztuk –
i to ambitnych autorów! Wymieniê tyl-
ko niektóre: „Dziady” Mickiewicza;
„Balladynê”, „Fantazego”, „Lillê Wene-
dê” S³owackiego; „Warszawiankê” Wy-
spiañskiego; „Eugeniusza Oniegina”
Puszkina; „Star¹ baœñ” Kraszewskie-
go; „Czarown¹ noc” Mro¿ka…

To prawda, ¿e jako kierownik i re-
¿yser Zespo³u nie dopilnowa³am, by w
zalewie nazwisk póŸniejszych aktorów-
amatorów (chwa³a im, ¿e s¹ i chc¹ dzia-
³aæ!) nie zblad³y dokonania wczeœniej
dzia³aj¹cych, a to przecie¿ dziêki nim
Zespó³ przeszed³ w roku 1978 w rêce
Pani re¿yser D¿u³owej z opini¹ licz¹ce-
go siê w Polsce Teatru Amatorskiego…
Chcia³oby siê powtórzyæ za poet¹: „…
mówiê, bom smutny i sam pe³en
winy…”

Ale te¿ nikt mnie nie zawo³a³, jako
¿yj¹cego œwiadka tamtych lat, nie skon-
sultowa³ listy wystêpuj¹cych aktorów,
a na Uroczystoœciach zabrak³o dla mnie
godnego kwiatka, którego nie musia³a-
bym siê wstydziæ przed rodzin¹ i zna-
jomymi… Wiêcej nawet - wtedy Prze-
wodnicz¹ca Rady nie raczy³a mi pu-
blicznie z³o¿yæ gratulacji, chocia¿ chy-
ba wynika to z elementarnych obowi¹z-
ków urzêdnika pañstwowego wybrane-
go przez podatników i wynagradzane-
go z ich pieniêdzy! Nie wiem, dlaczego
niektóre osoby nie potrafi¹ – nawet przy
takich okazjach – wyzbyæ siê osobistych
animozji, czêsto zupe³nie nieuzasadnio-
nych…

Gdyby nie Pan Burmistrz i nieza-
wodna publicznoœæ – która nagrodzi³a
mnie owacjami na stoj¹co – zosta³a-
bym w „k¹cie”… Te ich podziêkowania
by³y i s¹ dla mnie niezwykle drogie!
DZIÊKUJÊ WAM!

Janina Jurasiñska
kierownik i re¿yser Zespo³u

Teatralnego w Dynowie
w latach 1955-1977

Gdy przebrzmi¹ oklaski, przychodzi czas na refleksje… I dopiero wtedy widaæ, jak
niedoskona³e bywa celebrowanie rocznic …

Zwykle pojawiaj¹ siê wtedy z wyrzutem twarze pominiêtych lub tych ledwo tylko wspo-
mnianych… Bowiem ka¿dy spo³ecznik, aktywny, kreatywny w swoim ¿yciu, chcia³by po-
twierdzenia, ¿e by³ po¿yteczny, ¿e zostawi³ trwa³y œlad i wdziêczn¹ pamiêæ…

Kabarecik to z pozoru
Siê wydaje sprawa prosta
Œmiechem wszelk¹ rzeczywistoœæ
W instytucji tej siê ch³osta
Jeszcze w zwi¹zku z obocznoœci¹
Takie u³atwienie mamy,
¯e my sobie te¿ ch³oszczemy!
Oprócz tego, ze ch³ostamy!
Ale ile, ale ile
Ile trzeba siê natrudziæ
¯eby w sposób naturalny
Bez ³askotek ten œmiech wzbudziæ!

Lecz aby zdrowym byæ jak koñ
To œmiaæ siê trzeba- r¿eæ jak on!
Gdy masz chandrê, gdy masz do³a
To terapia ta weso³a
Niech zaufa pani, niech zaufa pan
Wnet zniszczy chorobowy stan.
Wiêc œmiej siê z tego, z tamtego
ŒMIECHU NASZEGO POWSZE-
DNIEGO!!!

Kabaret NASZ dziêkuje go-
r¹co P. Witoldowi Bielcowi za
zarejestrowanie kolejnej pre-
miery naszego zespo³u, a P.
Grzegorzowi Hardulakowi za
wykonanie scenografii

K³aniamy siê w pas!

29 listopada 2008 r. w Domu
Stra¿aka oby³a siê - po d³ugiej prze-
rwie – premiera kolejnego programu
kabaretu ”NASZ”. Ci, którzy przyby-
li (a sala by³a pe³na) – nie ¿a³owali
(mamy nadziejê;-), a tych, którzy nie
mogli – zapraszamy w pierwszej po-
³owie stycznia nowego roku (dok³ad-
na data – na plakatach).

MJ
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Fot. J. Prokop
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Poza tym koncertowaliœmy m.in. w Dynowie podczas XLII
Dni Pogórza Dynowskiego, Dubiecku, Zamoœciu, B³a¿owej,
Bachórzu, Krzywczy, Lesku, Rzeszowie.

Chcemy podziêkowaæ panu Burmistrzowi i Urzêdowi
Miasta, Miejskiemu Oœrodkowi Kultury i Rekreacji, Karcz-
mie Pod Semaforem za czêœciowe wsparcie finansowe, ja-
kiego udzielili nam podczas wyjazdów na imprezy ogólno-
polskie. Dziêki ¿yczliwoœci Spó³dzielni Inwalidów w Dyno-
wie kapela Toñko otrzyma³a nowe stroje, za które serdecz-
nie dziêkujemy. P³ytê kapeli mo¿na nabyæ w hurtownii
„U Wojtka”, w sklepie „To i Owo”, w Karczmie „Pod Semafo-
rem”. Bardzo dziêkujemy w³aœcicielom za pomoc w rozpo-
wszechnianiu.

P³yt¹ zainteresowa³a siê m.in. Telewizja Rzeszów, co
zaprocentowa³o nagraniem plenerowym z udzia³em kapeli
w ró¿nych zak¹tkach naszego miasta. Zachêcaliœmy czytel-
ników do obejrzenia programu „Spotkanie z folklorem” (tym
razem miejskim) z udzia³em zespo³u w dniu 31 sierpnia
2008 roku, w TVP3 Rzeszów o godzinie 8.45. Mo¿na nas
równie¿ s³uchaæ na antenie Radia Rzeszów w specjalnej
audycji poœwieconej kapelom podwórkowym. Szkoda, ¿e nikt
wiêcej nie chce nam pomóc w dystrybucji p³yty /?/, która
mo¿e w znaczny sposób przyczyniæ siê do promowania Pogó-
rza Dynowskiego. Dziêkujemy wszystkim, którzy ju¿ zaku-
pili nasz¹ p³ytê dorzucaj¹c tym samym skromn¹ cegie³kê
wspieraj¹c¹ nasz¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹.

Jako kierownik zespo³u pozwolê sobie na sformu³owanie
kilku spostrze¿eñ, które nasuwaj¹ siê po koncertach odby-
tych w ró¿nych miejscach Polski na przestrzeni ostatnich
5 lat. Ci¹gle niepokoj¹cy jest fakt ma³ego zainteresowania
poczynaniami artystycznymi kapeli TOÑKO przez w³adze
lokalne oraz instytucje do promowania takiej dzia³alnoœci
powo³ane. Mogê odpowiedzialnie stwierdziæ, ¿e gdybyœmy
nie zdecydowali siê na prowadzenie samodzielnej dzia³al-
noœci artystycznej zespó³ ju¿ by dzisiaj nie istnia³. Tylko
dziêki determinacji cz³onków zespo³u i ¿yczliwoœci sponso-
rów mogliœmy tak d³ugo wytrwaæ i muzykowaæ..

Uczestnictwo w amatorskich zespo³ach artystycznych
wymaga wielu wyrzeczeñ zarów-
no ze strony ich cz³onków jak te¿
ich rodzin. W chwili obecnej ka¿-
dy z cz³onków zespo³u musi po-
nieœæ znaczne nak³ady finansowe.
Zwyk³y przyjazd tylko raz w ty-
godniu na próbê samochodem ju¿
w jednym miesi¹cu urasta do
znacznych wydatków. Brzozów,
Grabownica czy Dyl¹gowa to miej-
scowoœci doœæ odleg³e. A przyjaz-
dów na próby oraz na koncerty
w ci¹gu ca³ego roku jest wiele.

Równie¿ potrzebne s¹ odpo-
wiednie stroje, instrumenty mu-
zyczne, struny, nuty, teksty, do-
brze przygotowany lokal na pró-

Pi¹ty rok dzia³alnoœci artystycznej Kapeli Podwórkowej
Toñko z Dynowa mo¿na œmia³o zaliczyæ do bardzo udanych
i równoczeœnie bardzo pracowitych. Na pocz¹tku br., dziêki
Dynowianinowi Wac³awowi Szafranowi i firmie ecoTRADE
z Gliwic, ukaza³a siê pierwsza p³yta, nagrana we wrzeœniu
2007 roku w Polskim Radiu Rzeszów, zatytu³owana „Dy-
nowski film”. Zawiera ona 14 utworów. Wœród nich piosenki
lwowskie, podmiejskie i utwory w³asne.

 W nagraniu p³yty uczestniczyli:
El¿bieta Mazur – œpiew, instr. perkusyjne,
Franciszek Karaœ – skrzypce,
Antoni D¿u³a – œpiew, gitara, klarnet, mandola,
Monika Sobkowicz – banjo, œpiew,
Monika D¿u³a-Radkiewicz – gitara, œpiew, inst.. perkusyjne,
Andrzej Ha³asik – akordeon, tara, œpiew,
Piotr D¿u³a – kontrabas, flet, œpiew,
Jan Turek – akordeon, tara, œpiew,
Janusz Paszko – kontrabas, œpiew, inst. perkusyjne.

Re¿yser nagrania – Jerzy Dziobak.
Zdjêcia – Antoni Iwañski, Piotr Pyrcz.
Projekt graficzny p³yty – Magdalena D¿u³a.

Z p³yt¹ udaliœmy siê tylko na niektóre (z braku œrod-
ków) Ogólnopolskie Festiwale Kapel Podwórkowych promu-
j¹c kr¹¿ek i Pogórze Dynowskie.

Braliœmy udzia³ w:
XXX Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel

Folkloru Miejskiego w Przemyœlu
/09-11 maja 2008/;

IV Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel Podwórkowych w Piotrko-
wie Trybunalskim /23-25 maja
2008 – wyró¿nienie/,

XIV Œwiatowym Festiwalu Po-
lonijnych Zespo³ów Folklorystycz-
nych w Rzeszowie /18-23 lipca
2008/ w koncercie pn. Kulturalny
Pejza¿ Podkarpacia /22 lipca/,

XI Festiwalu Kapel Ulicznych
i Podwórkowych w £êcznej /26-27
lipca 2008 – wyró¿nienie i nagro-
da specjalna za piosenkê pt. „Jar-
mark dynowski” – utwór w³asny
o tematyce targowo-jarmarcznej/
.

Piotrków Trybunalski 2008

Podczas nagrywania p³yty w Radiu Rzeszów

£êczna 2008 – wrêczenie pucharu za piosenkê „Jarmark dynowski”
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by, dobre nag³oœnienie, transport /powrotny bardzo czêsto
noc¹ /do domu rodzinnego, wy¿ywienie, telefony, foldery, zdjê-
cia, plakaty, s³owem -promocja zespo³u. To tylko niektóre
problemy wymienione przeze mnie by lepiej zrozumieæ dzi-
siejsz¹ sytuacjê artysty amatora. Ju¿ przed koncertem ka¿-
dy musi bardzo wiele zainwestowaæ, a przecie¿ nie zawsze
mo¿e liczyæ na rekompensatê. Dlaczego tak szczegó³owo
o tym piszê? Piêæ lat dzia³alnoœci zespo³u /skromny jubile-
usz/ upowa¿nia mnie i nas jako zespó³ do pewnych podsu-
mowañ i refleksji. Musimy sobie zadaæ pytanie: co dalej?
Czy nadal dzia³aæ? Je¿eli tak, to na kogo i czyje wsparcie
w przysz³oœci mo¿emy liczyæ, by choæ trochê dorównaæ naj-
lepszym w tej bran¿y w Polsce? By ci¹gle rozwijaæ siê arty-
stycznie trzeba mieæ w perspektywie gwarancjê sta³ego
wsparcia naszej dzia³alnoœci. W chwili obecnej tylko zainte-
resowania muzyczne i chêæ wspólnego muzykowania s¹ pod-
staw¹ istnienia i dzia³alnoœci zespo³u. W przysz³oœci ten
rodzaj motywacji mo¿e okazaæ siê za s³aby a wzglêdy eko-
nomiczne mog¹ zniweczyæ dotychczasowy dorobek artystyczny

zespo³u.
To nie uskar¿anie siê na obecn¹ sytuacjê, lecz wynik tro-

ski o dalsze losy kapeli. Wiem, ¿e inne zespo³y borykaj¹ siê
z podobnymi problemami. Mo¿e potrzeba wspólnych dzia-
³añ? Czy COŒ pozytywnego wyniknie z moich rozwa¿añ
i podsumowañ? Zobaczymy, czas poka¿e.

Zapraszamy na nasze strony internetowe:
www.dynow.pl<>www.bliskiesercu.dynow.pl<>www.kape-

latonko.art.pl<>.Dziêkujemy panu Janowi Prokopowi za ak-
tualizacjê stron zespo³u, a Mateuszowi Radkiewiczowi (mo-
jemu ziêciowi) za stworzenie nowej strony z mo¿liwoœci¹
prezentacji naszych nagrañ z p³yty. Oby nastêpny rok 2009
przyniós³ Kapeli Podwórkowej TOÑKO dalszy rozwój arty-
styczny, a naszym s³uchaczom, wiernym fanom, zawsze mi-
³ych wra¿eñ i wzruszeñ podczas koncertów oraz w czasie
s³uchania naszych nagrañ.

 Kierownik kapeli TOÑKO
Antoni D¿u³a

Dziêki staraniom mieszkañców,
w³adz miasta oraz s³u¿bom medycz-
nym 50 lat temu utworzono w Dynowie
Stacjê Pogotowia Ratunkowego. By³o to
bardzo wa¿ne wydarzenie dla ca³ej dy-
nowszczyzny. 13 lat od zakoñczenia
wojny – to by³y czasy bardzo trudne dla
naszego regionu. Bardzo zniszczone,
czêsto tylko polne, jesieni¹ i wiosn¹
b³otniste drogi, groŸny w czasie przy-
boru wód San, brak komunikacji (poza
furmankami, rowerami, gdzieniegdzie
motocyklami) – wszystko to opóŸnia³o,
czêsto uniemo¿liwia³o dostêp do leka-
rza, izby porodowej czy szpitala. St¹d
te¿ utworzenie Stacji Pogotowia Ratun-
kowego z zespo³em ludzi nios¹cych po-
moc, posiadaj¹cych do dyspozycji samo-
chód, co prawda tylko Warszawê – gar-
busa, ale na owe czasy dla chorych to
by³ luksus.

Znany jest mieszkañcom D¹brówki
Starz. przypadek przewo¿enia ciê¿ko
chorej kobiety, wracaj¹cej ze szpitala
do tej wsi. Woda na Sanie przybra³a,
prawie wyst¹pi³a z brzegów. Karetka
przywioz³a chor¹ do przeprawy promo-
wej. Przeniesiono j¹ na wóz wy³o¿ony
s³om¹, okryto pierzynami i przewiezio-

no promem. Odwaga ludzi spiesz¹cych
z pomoc¹ by³a niesamowita.

Z czasem warunki pracy, wyposa¿e-
nie w sprzêt, przygotowanie pracuj¹cych
ludzi poprawi³o siê. Obecnie tak samo
jak kiedyœ z wielk¹ nadziej¹ wypatru-
jemy nadje¿d¿aj¹cej karetki, gdy po-
trzebujemy pomocy, gdy nasze zdrowie,
czy ¿ycie jest zagro¿one. W pe³ni po-
trafimy doceniæ ludzi spiesz¹cych nam
z pomoc¹, czuwaj¹cych w dzieñ i w nocy,
gdy sami stajemy siê pacjentami, gdy
specjalistyczny ambulans przewozi nas
do szpitala.

Mówi¹c o 50 latach pracy SPR my-
œlimy o ludziach, którzy zawsze ofiar-
nie, z wielkim zaanga¿owaniem nieœli
i nios¹ pomoc.

Nigdy nie by³o ³atwo. Czêsto karet-
ka pozostawa³a na drodze, a do odle-
g³ego domu brn¹æ trzeba by³o po b³ocie
i w zaspach œnie¿nych. By³y te¿ momen-
ty tragiczne. 24 czerwca 1982 roku na
miejskim festynie zorganizowanym na
stadionie bawili siê weso³o mieszkañ-
cy miasta i okolicy. W tym samym cza-
sie do dy¿urki SPR wdar³ siê pijany
mê¿czyzna i zamordowa³ pe³ni¹c¹ tam
dy¿ur dyspozytorkê Mariê Stepañczak.

Zginê³a na stanowisku gotowa
do niesienia pomocy innym.

W pamiêci mieszkañców
bardzo rozleg³ego terenu, obs³u-
giwanego przez dynowsk¹ SPR
pozostan¹ na zawsze Ci, którzy
odeszli na wieczn¹ s³u¿bê do
Pana.

Wielk¹ ¿yczliwoœci¹, wdziê-
cznoœci¹ i uznaniem darzymy
tych, którzy odpoczywaj¹ na za-
s³u¿onych emeryturach.

Obecnie pracuj¹cych, czuwa-

j¹cych w czasie dy¿uru na wyznaczo-
nych stanowiskach widzimy wyró¿nia-
j¹cych siê nie swoim umundurowaniem,
ale pe³n¹ poœwiêcenia prac¹.

Odeszli od nas pracuj¹cy na pogotowiu:
– Lekarze:

Fil Micha³,
Gaworecki Jan,
Jasiñski Konrad,
Mol Krzysztof,
Makowej Jerzy,
Marzec Józef,
Oziêb³y Marian,
Rakowski Boles³aw,
Steciwko Zygmunt,
Zdanowski Wies³aw.

– Prowadz¹ca administracjê Aleksan-
dra Tabisz

– Sanitariusze:
Fara Boles³aw,
G¹secki Józef,
Go³¹b Jan,
Jurasiñski Andrzej,
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Poniedzia³kowa sesja Rady Miasta
Dynowa (8.12.2008) nale¿a³a do szcze-
gólnie wyj¹tkowych, a to dziêki pó³-
wiecznej s³u¿bie dynowskich ratowni-
ków.

Nie czêsto zd¹¿aj¹ siê sesje Rady
Miasta, które s¹ tak uroczyste i w któ-
rych uczestniczy tak wiele osób. Ale
jak¿e mog³o byæ inaczej skoro podczas
w³aœnie tej sesji obchodzono jubileusz
50 – lecia Pogotowia Ratunkowego na
Ziemi Dynowskiej. W tych obchodach
uczestniczy³o kilkudziesiêciu pracowni-
ków s³u¿by zdrowia. Tych którzy jesz-
cze nios¹ nam pomoc, jak i tych którzy
ju¿ od jakiegoœ czasu odpoczywaj¹ na
zas³u¿onej emeryturze. W sesji uczest-
niczyli oprócz w³adz miasta, radnych,
przewodnicz¹cych zarz¹dów osiedli,
dyrektorów jednostek bud¿etowych zna-

Mrozik Zygmunt,
Radoñ Marcin.

– Dyspozytorki:
Stepañczak Maria,
W¹sowicz Stefania.

– Kierowcy:
Chrzan Jan,
Chrzan Edward,
Charzewski Edward,
Fara Ryszard,
Gajewski Stanis³aw,
Matusiak Mieczys³aw,
Pyrcz Stanis³aw,
Stech Piotr,
Ryba Mieczys³aw.

Na emeryturze przebywaj¹:
– Lekarz Tadeusz Kozuba.
– Dyspozytorki:

Chrobak El¿bieta,
G³adysz W³adys³awa,
£ukaszewicz Zofia,
Mnich Józefa,
Pisarek W³adys³awa,
Rojek Kazimiera,
Siwulec Aniela,
Szpiech Zofia

– Sanitariusze:
Bielec Julian,
Rostafiñski Józef,
Sochacki Józef,
Szmyd Jan

– Kierowcy:
Drewniak Tadeusz,
Klaczak W³adys³aw,
Kopacki Marian,
Mikoœ Tadeusz,
Sieñko Stanis³aw,
Tymowicz Józef,
Tadla Stanis³aw.

Ponad 15 lat pracuj¹:
– Telesz Janina - Starsza

pielêgniarka koordynu-
j¹ca

– Dyplomowane pielê-
gniarki – dyspozytorki:

Iwañska Maria,
Pyrcz El¿bieta.

– Ratownicy medyczni:
Fara Wojciech,
Go³¹b Kazimierz,
Szmyt Zdzis³aw.

– Sanitariusze:
Bielec Wies³aw,
Dytko Stanis³aw,
Fara Waldemar,
Makara Adam,
Sieñko Bogus³aw.

– Kierowcy:
Bal Kazimierz,
Bielec Marek,
Czajkowski Jan,
Czajkowski Zbigniew,
Giergont Tadeusz,
Pi³at Józef,
Starzak Kazimierz.

Lista wymienionych osób byæ mo¿e
jest niepe³na (spisana na podstawie
wspomnieñ by³ych pracowników). Je-
œli tak przepraszam, proszê o uzupe³-
nienie.

Rozpocz¹³ siê ju¿ 51 rok pracy SPR.
Na ten i wszystkie nastêpne lata ¿yczê
wszystkim pracuj¹cym du¿o zdrowia,
si³ do pracy, wdziêcznoœci pacjentów,
satysfakcji z wykonywanych obowi¹z-
ków, bêd¹cym na emeryturze zas³u¿o-
nego odpoczynku. ¯yczê poprawy wa-
runków pracy, szczególnie lokalowych,

bo s¹ one w tej chwili bardzo trudne.
W ¿yciu osobistym samych radosnych,
wype³nionych szczêœciem, Bo¿ym B³o-
gos³awieñstwem dni.

Dziêkujê Pani Jadwidze Telesz
i Panu Kazimierzowi Go³êbiowi za po-
moc w przygotowaniu listy pracowni-
ków, szczególnie tych, którzy ju¿ ode-
szli.

Uczestnicz¹cym w uroczystoœci pra-
cownikom, którzy przepracowali ponad
15 lat w SPR wrêczone zosta³y dyplo-
my z podziêkowaniami za dotychcza-
sow¹ pracê.

W uroczystoœci uczestniczy³ Pan
Stanis³aw Rybak Dyrektor Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Odebra³ ¿yczenia i gratulacje od w³adz
miasta. Bardzo serdecznie pozdrowi³
pracowników SPR i z³o¿y³ im ¿ycze-
nia.

Przewodnicz¹ca Rady
Józefa Œlemp

mienici goœcie: Stanis³aw Rybak – dy-
rektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie oraz pani
Jadwiga Telesz – pielêgniarka koordy-
nuj¹ca pracê dynowskiego pogotowia.

Przybyli na sesjê pracownicy pogotowia ratunkowego wraz z w³adzami miasta Dynowa

>>
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Gratulacje od burmistrza odbiera Jadwiga Telesz.

Prezydium uroczystej sesji Rady Miasta, od lewej Roman Mryczko
– wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta, Jadwiga Telesz – pielêgniar-
ka koordynuj¹ca pracê dynowskiego pogotowia, Stanis³aw Ry-
bak – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Rzeszowie, Józefa Œlemp – przewodnicz¹ca Rady Miejskiej.

Burmistrz Dynowa Zygmunt Franczak wrêcza pami¹tkowa pate-
rê dyrektorowi Stanis³awowi Rybakowi.

O pracy tej jak¿e potrzebnej placówki mó-
wi³a przewodnicz¹ca Rady Miasta Józefa
Œlemp, która wraz z burmistrzem Zygmun-
tem Frañczakiem na rêce dyrektora Sta-
nis³awa Rybaka z³o¿y³¹ pami¹tkow¹ pa-
terê. Równie¿ dla wszystkich pracowników
przygotowano specjalne dyplomy od w³o-
darzy Dynowa za wieloletni¹ pracê. Zabie-
raj¹cy na koniec g³oœ radny powiatowy
Aleksander Stochmal ze z³ami w oczach
dziêkowa³ jednemu z pracowników za ura-
towanie ¿ycia jego dziecku. W imieniu ca-
³ej spo³ecznoœci Dynowskiej ¿yczymy na-
szym ratownikom jak najmniej wyjazdów
alarmowych i jeszcze d³ugich lat w niesie-
niu pomocy nam wszystkim.

Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik

>>

20 listopada 2008 roku rozpocz¹³ w Dynowie funkcjonowanie
Uniwersytet Z³otej Jesieni – wszechnica dla aktywnych !

Pod patronatem Tow. Gimnastycznego „Sokó³”, z wydatn¹ pomoc¹
organizacyjn¹ Przewodnicz¹cej Rady Miasta – P. Józefy Œlemp, za
zgod¹ Burmistrza Miasta, w sali narad Urzêdu Miasta, co dwa tygo-
dnie odbywaæ siê bêd¹ wyk³ady dynowskiego „uniwersytetu” dla ak-
tywnych: ludzi ¿¹dnych wiedzy, ciekawych œwiata, emerytów, renci-
stów, poszukuj¹cych pracy. Wyk³adowcy zaprezentuj¹ ró¿norodne za-
gadnienia, od medycznych po techniczne, przyrodnicze a tak¿e z sze-
roko pojêtej kultury.

S³uchacze dwóch odbytych wyk³adów mieli okazjê zapoznaæ siê
z tematami: „Technologie Efektywnych Organizmów” i „Komputero-
we projekty, realizacje ró¿nych oœwietleñ znanych œwiatowych i kra-
jowych obiektów architektonicznych”.

Zarówno pierwszy wyk³adowca: in¿. Wojciech Sowiñski z firmy
Greenland Technologia EM jak i dr Henryk Wachta z Politechniki
Rzeszowskiej, przygotowali multimedialny pokaz i æwiczenia prak-
tyczne. Na zakoñczenie wyk³adów odby³a siê dyskusja poprzedzona
pytaniami s³uchaczy.

Kolejne zajêcia Uniwersytetu Z³otej jesieni (UZJ) odbêd¹ siê do-
piero w styczniu, a wœród planowanych wyk³adów znajd¹ siê tematy:
„Ÿród³a geotermalne na Podkarpaciu”, „Œlady wa¿nych zdarzeñ hi-
storycznych w naszym regionie”, „Wp³yw nowoczesnych urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych na nasze zdrowie”.

Wszyscy chc¹cy wzi¹æ udzia³ w zajêciach U.Z.J. w Dynowie
winni zg³osiæ swój akces w biurze Rady Miasta lub bezpoœred-
nio przed kolejnym wyk³adem, którego termin zostanie og³o-
szony.

W imieniu organizatorów
Uniwersytetu Z³otej Jesieni

Krystyna D¿u³a

Oddzia³ PTTK Rzeszów œwiêtowa³ uroczystoœæ 60-lecia swojego
powstania. Uroczystoœci trwa³y dwa dni. Przyjechali na nie, zgodnie
z tradycj¹, przedstawiciele oddzia³ów PTTK z ca³ej Polski. By³y ¿ycze-
nia, prezenty, du¿o wymiany doœwiadczeñ, uroczysta Msza Œw. i aka-
demia.

Z okazji 60-lecia wielu przewodników skupionych w rzeszowskim
oddziale zosta³o wyró¿nionych. Dynów ma równie¿ swoj¹ reprezen-
tacjê w Rzeszowie – to dwoje bardzo aktywnych ludzi, cenionych
przewodników, lubianych przez osoby wspólnie uczestnicz¹ce w im-
prezach turystycznych – przewodnik beskidzki Józefa Œlemp i prze-
wodnik beskidzki Piotr Pyrcz. Wyró¿nieni zostali oni - Józefa Œlemp
dyplomem Zarz¹du G³ownego PTTK w Warszawie za zas³ugi w upo-
wszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, Piotr Pyrcz za zas³ugi
w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa.

W dniu 8 grudnia 2008 r. odbywa³y siê wybory w Kole Przewodni-
ków PTTK i wymienieni wy¿ej przewodnicy dostali kolejne wyró¿-
nienia za aktywn¹ pracê spo³eczn¹ na rzecz PTTK.

Sk³adamy gratulacje Józefince i Piotrowi i ¿yczymy bardzo du¿o
ciekawych wycieczek i wielu niezapomnianych przygód na trasach.

przewodnik beskidzki
Tadeusz Janas
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Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Har-
ta powsta³o zaledwie kilka miesiêcy temu.

Geneza Towarzystwa ma ca³kowicie pro-
zaiczny pocz¹tek. Osoby, których spotkanie
zwi¹zane by³o z przygotowaniem wieñca do-
¿ynkowego, dosz³y do wniosku, ¿e istnieje
potrzeba skupienia chêtnych do dzia³ania
w jakiejœ formalnej grupie. W dniu 20 wrze-
œnia 2008r. w œwietlicy Domu Stra¿aka w
Harcie odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie To-
warzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta,
podczas którego podjêto uchwa³y o przyjê-
ciu Statutu Towarzystwa i wyborze
w³adz. G³ównymi inicjatorami i za-
³o¿ycielami byli: Jacek Stochmal,
Maria Pa³ac i Beata Poñczocha. Pre-
zesem Towarzystwa zosta³a Anna
Potoczny. W g³ówne cele Towarzy-
stwa wpisana jest dzia³alnoœæ kul-
turalna na rzecz miejscowoœci, gmi-
ny a tak¿e regionu. W postanowie-
niach statutowych wykluczono pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Œrodki na dzia³alnoœæ pochodziæ
maj¹ ze sk³adek cz³onkowskich oraz
pozyskiwanych funduszy zewnêtrz-
nych.

Na efekty dzia³alnoœci Towarzy-
stwa nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.
Pierwsza wspólna inicjatywa mia³a
na celu integracjê mieszkañców,
a okazj¹ ku temu mia³ by³ wyjazd
do kina na film pt. ”Œwiadectwo”.
W po³owie listopada uda³o siê zorganizowaæ andrzejkow¹
zabawê taneczn¹ i ,jak wynika z relacji oko³o 70 uczestni-
ków , by³a Ÿród³em wspania³ej rozrywki. Jak zwykle mo-
gli liczyæ na wzajemn¹ pomoc oraz na p. Czes³awê Domin,
która nie ma równych sobie w sztuce kulinarnej i chêci
ofiarowania swojego talentu i czasu. Na dzieñ 6 grudnia
czekaj¹ niemal wszyscy harcanie. Uroczystoœæ Œwiêtego
Miko³aja Biskupa to parafialny odpust, a dzieci s¹ zainte-
resowane t¹ uroczystoœci¹ szczególnie. Cz³onkowie Towa-
rzystwa zorganizowali dla tych najm³odszych spotkanie
z Miko³ajem. Dzieci nie kry³y radoœci, a organizatorzy za-
dowolenia z przebiegu im-
prezy. Cz³onkowie towa-
rzystwa wziêli sobie za cel
tak¿e has³o:„ ocaliæ od za-
pomnienia „i tutaj chyba
w³aœciwie zechc¹ siê reali-
zowaæ. Zale¿y im na przed-
³u¿eniu egzystencji wszel-
kich tradycji i pod tym k¹-
tem bêdê uk³adaæ wszelkie
plany swojej dzia³alnoœci.
Promocji miejscowoœci s³u-
¿yæ ma niedawno utworzo-
na strona internetowa:
www.harta.pl. Powodzenia
we wszelkich podejmowa-
nych inicjatywach.

 Ewa Hadam
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Dnia 19 listopada 2008 r. w ramach programu MP i PS „Biblioteka
jako œrodek aktywizacji osób psychicznie chorych do pe³nienia nowych ról
spo³ecznych” realizowanego ze œrodków MP i PS w ŒDS w Dynowie odby³
siê konkurs plastyczny Pt. „Moja ksi¹¿ka”.

Konkurs adresowany by³ do dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dyno-
wie oraz uczestników naszego Domu. Jego tematem by³o wykonanie ilu-
stracji do bajki opowiadanej przez starego Macieja pt. „Trzy œwinki”. Sta-
ry Maciej, bajkomówca z niezwyk³ym przejêciem przekazywa³ swoim s³u-
chaczom historiê trzech ma³ych œwinek budowniczych. Ci po wys³uchaniu
opowieœci i obejrzeniu przedstawienia kukie³kowego przyst¹pili do prze-
noszenia tego na papier. Powsta³e dzie³a zdobi¹ œciany ŒDS.

Wspólne spotkania dzieci z osobami niepe³nosprawnymi s¹ niezmier-
nie wa¿nym elementem wzajemnej edukacji, prowadz¹ do interpretacji
œrodowiska, wzbogacaj¹c prze¿ycia oraz pozwalaj¹ ³amaæ czêsto wystêpu-
j¹c¹ barierê miêdzy osobami niepe³nosprawnymi, bowiem niepe³nosprawny
nie oznacza kogoœ gorszego. Ucz¹ tolerancji i szacunku do ludzi.

KONKURS RYSUNKOWY PT. ”MOJA KSI¥¯KA”

W dniu 26 listopada 2008 podczas balu andrzejkowego nast¹pi³o
otwarcie naszej biblioteki dla uczestników z innych Œrodowiskowych
Domów Samopomocy. Goœcie przyjechali do nas Birczy i Zagórza.

Nieodzownym elementem zabawy andrzejkowej by³y oczywiœcie
wró¿by, tañce i s³odkoœci. Wszyscy doskonali bawili siê przy muzyce
i efektach œwietlnych. które zapewni³y niezapomniane wra¿enia i wspo-
mnienia.

Nastêpnego dnia uczestnicy naszego Domu pojechali do zaprzy-
jaŸnionego Domu w Birczy gdzie równie¿ odby³a siê zabawa andrzej-
kowa.

Nasi uczestnicy po powrocie ca³y dzieñ dzielili siê wra¿eniami
z innymi i najchêtniej pojechaliby znów.

Wigilia, Piêkne rodzin zbratanie,
Kiedy nas bliscy otocz¹ w kr¹g,
Kiedy siê kruchy op³atek ³amie,
Wœród dobrych ¿yczeñ na ca³y rok
Weso³ych œwi¹t ¿yczy…

Kierownik, Pracownicy
i Uczestnicy
Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Dynowie

PODZIÊKOWANIE

Sk³adamy serdeczne podziêkowania na rêce w³aœci-
ciela firmy ”Woodstyle”

Pana Antoniego Balawejdra za nieodp³atne prze-
kazanie odpadów poprodukcyjnych z p³yt drewnianych
na rzecz Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Dyno-
wie

        Z wyrazami szacunku
 Kierownik ,pracownicy i uczestnicy
        ŒDS w Dynowie
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ZABAWA ANDZRZEJKOWA
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W dniu 7 listopada 2008 roku zosta³ rozstrzygniêty miê-
dzyszkolny konkurs plastyczny pod has³em „Jesieñ w le-
sie”. Jego organizatorkami by³y panie Aneta Ho³dys-Radoñ
i Jolanta Socha wychowawczynie œwietlicy Szko³y Podsta-
wowej w Dynowie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie
klas II i III Szko³y Podstawowej w £ubnie oraz wychowan-
kowie œwietlicy przy Szkole Podstawowej w Dynowie. Wszyst-
kie prace zosta³y ocenione przez komisjê, w której sk³ad
wchodzi³y panie: Ma³gorzata Galej i Anna Chrapek. Wyniki
konkursy przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

I miejsce: praca Kamila Bogusza z klasy II SP £ubno

II miejsce: praca Jakuba Rachwa³a z klasy II SP £ubno

III miejsce: praca Kamili Bielec z klasy III SP £ubno

Komisja przyzna³a wyró¿nienia oœmiu pracom:

Melania D¿u³a klasa III SP Dynów

Milena Gerula klasa II SP Dynów

Anna Chrapek klasa II SP Dynów

Kamil Kustra klasa III SP £ubno

Andrzej Nowak klasa III SP £ubno

Piotr Rebizak klasa III SP £ubno

Piotr Rak klasa III SP £ubno

Paulina Kie³basa klasa II SP £ubno
Nagrody, dyplomy i wyró¿nienia uczestnikom konkursu

wrêczy³a v-ce dyrektor Zespo³u Szkó³ w Dynowie pani El¿-
bieta ̄ ak. Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w konkursie ser-
decznie dziêkujemy. Mamy nadziejê, ¿e wspó³praca miêdzy
szko³ami w dalszym ci¹gu bêdzie siê rozwijaæ. Ca³e przed-
siêwziêcie mog³o byæ zrealizowane przy udziale sponsorów,
którzy dla uczniów przekazali œrodki finansowe na zakup
atrakcyjnych nagród.

T¹ drog¹ sk³adamy serdeczne podziêkowania dla firm:
- „Kompleksowe wykoñczenie wnêtrz i ³azienek” – Jacek

Stochmal
- „Prywatny Specjalistyczny Gabinet Lekarski” – Jacek Ra-

doñ
- „Agropol” - Krystyna i Wies³aw Gudyka
- „Zak³ad Instalatorstwa Elektrycznego” - Henryk Hadam

Dziêkujemy !

Chrystus siê rodzi

Dla tych, co biedni, bezdomni i sami
krocz¹ œcie¿yn¹ pokryt¹ cierniami -
jutrznia nadziei na niebiosach wschodzi;

Chrystus siê rodzi.

Dla tych, co p³acz¹ cicho nad niedol¹
których zranione krzywd¹ serca bol¹ -
chwila wytchnienia i ciszy nadchodzi:

Chrystus siê rodzi.

Dla tych, którymi œwiat gardzi, pomiata,
cud siê dziœ iœci, co ich z niebem zbrata,
winy daruje, z grzechów oswobodzi -

Chrystus siê rodzi.

Wszystkim, co smutni, nêdzni i zgnêbieni,
których dni p³yn¹ poœród ³ez i cieni -
myœl siê rozjaœni, duch siê rozpogodzi:

Chrystus siê rodzi.

O, pójdŸcie wszyscy smêtni i z³amani
ból siê ukoi, co wam serca rani,
cia³o odpocznie, dusza siê odm³odzi:

Chrystus siê rodzi.

Dla was i rodzin, ojczyŸnie i œwiatu
rozkwita dzisiaj najcudowniejszy z kwiatów -
Mi³oœæ, co z nieba do ludzi przychodzi:

Chrystus siê rodzi.

Wiêc w górê serca, otrzyjcie ³zy z powiek -
Bóg wstaje wœród was jako brat i cz³owiek,
krzy¿ wasz poniesie, dolê wam os³odzi:

Chrystus siê rodzi.

Ks. Franciszek B³otnicki

Dynów, 19.12.1948 rok.
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by³em odleg³¹ gwiazd¹
która wybuch³a p³omieniem
od twojego spojrzenia

rzucasz za siebie grzebyk
wyrastaj¹ lasy które w mgnieniu oka
zajmuj¹ siê ogniem
rozwijasz z w³osów wst¹¿kê rzeki
i po niej przeœlizgujê siê b³yskawic¹
s³yszysz mi³osny szept
pal¹cych siê traw
jestem po¿arem który ciê ogarnie
biegniesz wyschniêt¹ na upale ³¹k¹
ju¿ ¿arz¹ siê twoje oczy serce
ca³a jesteœ w p³omieniach
spadaj¹cej gwiazdy

(Mê¿czyzna i kobieta)
red.

Krystyna Pieróg i Krzysztof Toczek
18 paŸdziernika 2008r. zawarli zwi¹zek ma³¿eñski

w koœciele parafialnym w Dynowie

Joanna Drelinkiewicz i Mariusz Kustra
zawarli zwi¹zek ma³¿eñski 30 sierpnia 2008r.

Joanna Politowicz i Daniel Kasprowicz
wziêli œlub w Koœciele p.w. Œw. Wawrzyñca Dynowie,

dnia 2 sierpnia 2008r.
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28 listopada podczas pi¹tkowego
treningu dru¿yn Dynovii, odby³y siê od-
wiedziny w³adz miasta i podziêkowa-
nia za pracê sportow¹.

PóŸnym wieczorem w pi¹tek 28 li-
stopada hala Zespo³u Szkó³ w Dyno-
wie zape³ni³a siê bardzo liczn¹ repre-
zentacj¹ dynowskich sportowców. Na
spotkanie z w³adzami miasta przyby-
³y dru¿yny seniorów, juniorów i tramp-
karzy wraz ze swymi opiekunami. Po-
wodem tego niecodziennego spotkania
by³y podziêkowania w³odarzy Dynowa
i nie tylko za osi¹gniêcia sportowe. Pi³-
karzy odwiedzili Zygmunt Frañczak –
burmistrz Dynowa, Józefa Œlemp –
przewodnicz¹ca Rady Miejskiej, Ro-
man Mryczko – wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta, Ewa Hadam – przewod-
nicz¹ca Komisji Spraw Spo³ecznych
Rady Miejskiej, Bogus³aw Martowicz
– przedstawiciel Wójta Gminy Dynów,
Krystyna D¿u³a – prezes Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” w Dynowie
i Józef Sówka – dyrektor Firmy
SÓW-POL. Na wstêpnie burmistrz Dy-
nowa Zygmunt Frañczak podziêkowa³
sportowcom za ca³oroczn¹ pracê i osi¹-
gniête sukcesy. Pami¹tkowe puchary
i dyplomy za zdobycie tytu³ów Mi-
strzów Jesieni otrzyma³y dru¿yny ju-
niorów i trampkarzy. Prezes dynow-
skiego „Soko³a” Krystyna D¿u³a ufun-
dowa³a puchar dru¿ynie seniorów za
awans do pó³fina³u Puchary Polski,
natomiast dyrektor Józef Sówka – re-
prezentuj¹cy dynowskich przedsiêbior-
ców wrêczy³ pi³karzom puchar od swo-
jej firmy za osi¹gniête suscy. Pami¹t-
kowy dyplom otrzyma³ równie¿ prezes
klubu, a przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp – stwierdzi³a i¿ podziê-
kowania nale¿¹ mu siê za ogromne
zaanga¿owanie w prowadzeniu klubu,
ofiarn¹ pracê, umiejêtnoœci organiza-
cyjne, wytrwa³e zdobywanie funduszy,
wielk¹ umiejêtnoœæ wspó³pracy z m³o-
dzie¿¹, ró¿nymi podmiotami gospodar-
czymi i samorz¹dami lokalnymi.
Na koniec przyby³ych goœci nagrodzo-
no klubowymi gad¿etami.

Tekst:  Grzegorz Szajnik
Zdjêcia:  Antoni Iwañski

Dynowscy sportowcy zgromadzeni na spotkaniu z w³a-
dzami miasta.

Pami¹tkowy dyplom od w³adz miasta odpiera prezes klubu

Dyplom za zdobycie tytu³u Miasta Jesieni przez trampka-
rzy odbiera kapitan zespo³u Grzegorz Sokolik

Dyplom za zdobycie tytu³u Miasta Jesieni przez juniorów
odbiera kapitan zespo³u Adam Wróblicki

Puchar od w³adz miasta odbiera trener trampkarzy Damian Chu-
dzikiewicz.

Puchar od prezes TG „Sokó³” odbieraj¹ kapitan seniorów
Pawe³ Gierula i trener zespo³u Wies³aw Go³da.

Gratulacje od dyrektora Józefa Sówki dla zespo³ów Dy-
novii odbiera Mateusz B¹k.
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19 listopada rozlosowano Pó³fina³ Pucharu Polski na szczeblu
Okrêgu Rzeszów – Dêbica

W œrodê 19 listopada punktualnie o godzinie 16. w siedzibie
Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Rzeszowie odby³o siê loso-
wanie Pó³fina³u Pucharu Polski na szczeblu Okrêgu Rzeszów – Dê-
bica. Do rozgrywek awansowa³y cztery zespo³y MKS Dynovia Dynów,
Stal Rzeszów, Resovia Rzeszów i Wis³oka Dêbica. Losowanie odby³o
siê w obecnoœci przedstawicieli dru¿yn które awansowany do dal-

Dru¿yna seniorów MKS Dynovia która awansowa³a do Pó³fina³u Pucharu Polski.

Dru¿yny juniorów i trampkarzy Miejskiego Klubu Sportowego „Dy-
novia” zdoby³y tytu³y Mistrzów Jesieni 2008.

Nikt przed rozgrywkami pi³karskimi nawet nie przypuszcza³, i¿
osi¹gniêcia m³odych adeptów dynowskiego pi³karstwa bêd¹ tak wyso-
kie. Dru¿yna juniorów starszych w czerwcu awansowa³a do klasy okrê-
gowej i nikt nie przypuszcza³ za zawojuje t¹ ligê. A jednak sta³o siê.
Juniorzy przegrali tylko jeden mecz pozosta³e wszystkie wygrali.
W pierwszym meczu zmierzyli siê z Wis³okiem Wiœniowa i pokonali
swych rywali a¿ 7:0. W kolejnym goœcie nie stawili siê w Dynowie
i walkower na nasza korzyœæ 3:0. W Crasnovii wygrywamy 2:0. W ko-
lejnym spotkaniu podejmujemy u siebie Sawê Sonina w kolejna wy-
grana 4:1. W G³ogowie pokonujemy miejscow¹ G³ogoviê 4:0. Za Olcho-
viê kolejny walkower 3:0 na nasza korzyœæ. Najciê¿szy mecz rozgrywa-
my w Trzebownisku. Potworne warunki atmosferyczne. Boisko ca³e
w ka³u¿ach, pada nieustannie deszcz, myœlimy ¿e sêdzia nie dopuœci
do meczu, ale niestety nie. Musimy graæ. To kosztowa³o nas wiele zdro-
wia, ale wygrywamy 1:0. W kolejnym wyjazdowym meczu pokonujemy
TG Sokó³ soko³ów 1:2. No i wpadka. U sienie przegrywamy 3:1 z Czar-
nymi Czudec. Czuliœmy siê ju¿ zbyt pewnie. I ten kube³ zimnej wody
by³ potrzebny. W Górnovii wygrywamy a¿ 5:0. Œwiêtujemy. Jesteœmy
liderem. Trenerem zespo³u jest Pawe³ Szczawiñski.

Podobnie dru¿yna trampkarzy posz³a w œlady juniorów i pokaza³a
kto tu rz¹dzi. Ju¿ w pierwszym meczu pokonujemy MKS Strug Tyczyn
5:1, w kolejnym u siebie spuszczamy potworny ³omot Sawie Sonina, a¿
17:0. Z s¹siadami zza miedzy, B³a¿owiank¹ wygrywamy 7:2. W kolej-
nym meczu przeciwnicy woleli nie przyje¿d¿aæ. Walkower na nasz¹
korzyœæ 3:0. Jedziemy do woli Rafa³owskiej i kolejny ³omot. Naszym
przeciwnikom aplikujemy 18 bramek i nie dajemy sobie strzeliæ ani
jednej. Podczas kolejnego wyjazdu pokonujemy Crasnoviê 5:3 i wygry-
wamy u siebie z £KS –em £añcut 4:2. Liderujemy w tabeli. Zespó³
trenuje Damian Chudzikiewicz.

Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik Dru¿yna trampkarzy starszych MKS Dynovia – Mistrz Jesieni 2008 klasy okrêgowej

Dru¿yna juniorów starszych MKS Dynovia – Mistrz Jesieni 2008 klasy okrêgowej

szych rozgrywek, wiceprezesa podkarpackiego ZPN Tadeusza Kuli-
ka, przewodnicz¹cego Komisji Gier Podokrêgu Rzeszów Józefa G¹-
siora, a losowania dokonywa³a dyrektor biura podkarpackiego ZPN
Mariola Stachowicz. Jesteœmy jedynym zespo³em z klasy okrêgowej
który zawêdrowa³ tak wysoko i zagra z trzecioligowym zespo³em.
Planowanym terminem rozegrania meczu pucharowego jest 8 mar-
ca 2009 roku. Jest to niedziela poprzedzaj¹ce planowane rozpoczê-
cie rozgrywek ligowych. Je¿eli wszystko pójdzie pomyœlnie w³aœnie
w tym terminie mecz ten zostanie rozegrany. Po raz ostatni tak
wysoko w rozgrywkach Pucharu Polski, Dynovia by³a wiele lat temu.
Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy.

Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik
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W kolejn¹ rocznicê wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce MKS Dyno-
via Dynów zorganizowa³ Halowy Tur-
niej Pi³ki No¿nej dla dru¿yn juniorów
starszych dla uczczenia ofiar tamtych
dni.

Mo¿na by siê zastanawiaæ co sport
ma wspólnego z rocznic¹ stanu wojen-
nego, ale ma bardzo wiele. Dla wielu
m³odych ludzi organizacja imprez spor-
towych w takie w³aœnie rocznice przy-
bli¿a im je jeszcze bardziej ani¿eli lek-
cje historii.  Tamte tragiczne, odleg³e
czasy i ich ofiary przypomnieli goœcie
otwieraj¹cy turniej: Józefa Œlemp –
przewodnicz¹ca Rady Miasta Dynowa,
Aleksander Stochmal – radny Rady
Powiatu Rzeszów, Krystyna D¿u³a –
prezes Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³” w Dynowie i Gra¿yna Malaw-
ska – dyrektor Miejskiego Oœrodka Kul-
tury i Rekreacji w Dynowie. W turnieju
wystartowa³o dziewiêæ dru¿yn reprezen-
tuj¹cych cztery powiaty: rzeszowski –
ziemski i grodzki, przemyski i brzozow-
ski. W grupie pierwszej grali: Dynovia
Dynów 1, Pogórze Dubiecko, LKS H³ud-
no, w grupie drugie: Dynovia Dynów 2,
Grabowianka Grabówka, Orze³ Harta,
zaœ w grupie trzeciej rywalizowali: MKP
Dynów, Zimovit Rzeszów, Nozdrzec –
Izdebki. Turniej odbywa³ siê pod patro-
natem prezesa Podkarpackiego Zwi¹z-
ku Pi³ki No¿nej w Rzeszowie Kazimie-
rza Grenia. Turniej sêdziowali: Marek
Bieñko, Jakub Koszty³a, Damir Mehme-
dovic, Mateusz Szczepañski.

Mecze odbywa³y siê w nastêpuj¹cej
kolejnoœci:

Dynovia Dynów 1 - Pogórze Dubiecko
3:0

Dynovia Dynów 2 - Grabowianka Grabówka
5:3

MKP Dynów – Nozdrzec – Izdebki
2:4

Pogórze Dubiecko – LKS H³udno
3:0

Grabowianka Grabówka – Orze³ Harta
2:2

Nozdrzec – Izdebki – Zimovit Rzeszów
0:3

LKS H³udno – Dynovia Dynów 1
2:7

Orze³ Harta – Dynovia Dynów 2
6:3

Zimovit Rzeszów – MKP Dynów
2:2

Fina³

Dynovia Dynów  1 – Orze³ Harta
10:2

Orze³ Harta – Zimovit Rzeszów
0:3

Zimovit Rzeszów – Dynovia Dynów 1
2:5

I miejsce – Dynovia Dynów 1
II miejsce  - Zimovit Rzeszów
III miejsce – Orze³ Harta

Tekst i zdjêcia
Grzegorz Szajnik

Zwyciêzcy turnieju MKS Dynovia Dynów 1

II miejsce Zimovit Rzeszów

III miejsce Orze³ Harta

Pogórze Dubiecko

MKS Dynovia Dynów 2

Grabowianka Grabówka

MKP Dynów

LKS H³udno

Nozdrzec – Izdebki
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Grudzieñ chyba ka¿demu kojarzy siê przede wszystkim ze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, prawda? Redaktorzy k¹cika
„Rozrywka i Humor” pragn¹ wiêc z³o¿yæ Pañstwu ¿yczenia œwi¹teczne s³owami ksiêdza Jana Twardowskiego, który tak
piêknie pisze o Nocy Betlejemskiej…

Pomódlmy siê w noc Betlejemsk¹,
W Noc Szczêœliwego Rozwi¹zania,
by wszystko siê nam rozpl¹ta³o,
wêz³y, konflikty, powik³ania.
Oby siê wszystkie trudne sprawy
porozkrêca³y jak supe³ki,
w³asne ambicje i urazy
zaczê³y œmieszyæ jak kukie³ki.
I oby w nas z³oœliwe jêdze
Pozamienia³y siê w owieczki,
a w oczach m¹dre ³zy stanê³y,
jak na choince barwne œwieczki.
By anio³ podar³ ka¿dy dramat
a¿ do rozdzia³u ostatniego,
k³ad¹c na serce pogmatwane,
jak na osio³ka - kompres œniegu.
Aby siê wszystko uproœci³o -
by³o zwyczajne - proste sobie -
by szpak pstrokaty, zagrypiony
fika³ kozio³ki nam na grobie.
Aby w¹tpi¹cy siê rozp³aka³
na cud czekaj¹c w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych -
jak ciep³y pled wziê³a na rêce.

Do tych niepowtarzalnych s³ów do³¹czamy – pod choinkê;-) – kilka interesuj¹cych zadañ, które – mamy nadziejê –
umil¹ Pañstwu œwi¹teczne wieczory. Pan Bogdan Witek przygotowa³ dla Pañstwa Gwiazdê, Logogryf, Œnie¿ynkê i
Pantropê, zaœ Pan Leszek Grzywacz – Przesuwankê, Wirówkê i Krzy¿ówkê. Pan Fryderyk Radoñ podzieli siê z
Pañstwem Œwi¹tecznymi refleksjami Anno Domini 2008, a na œwi¹teczny deser – jak zwykle – kilka Zagadek logicz-
nych.

¯ycz¹c Pañstwu spokojnych i rodzinnych Œwi¹t oraz wielu sukcesów we wszystkich dziedzinach w Nowym Roku –
zapraszamy do gimnastyki umys³u;-) Powodzenia!

Renata Jurasiñska

Renata Jurasiñska

Imieninowy tort Ewy (na rysun-
ku) podzielono wzd³u¿ trzech pro-
stych na 7 czêœci w taki sposób, ¿e
w ka¿dej czêœci znalaz³a siê jedna
ró¿a. Jak to zrobiono?

Zimowy spacerImieninowy tort Ewy

Tajemnicza liczba
z piramidy

Pewien cz³owiek, wychodz¹c na zi-
mowy spacer, odruchowo przyjrza³ siê
po³o¿eniu wskazówek zegara. Wraca-
j¹c ze spaceru zauwa¿y³, ¿e obie wska-
zówki – minutowa i godzinowa – za-
mieni³y siê tylko miejscami. Jak d³u-
go trwa³ zimowy spacer?

W jednej z egipskich piramid ucze-
ni znaleŸli p³ytê kamienn¹ pocho-
dz¹c¹ z jakiegoœ nagrobka,  z wyryt¹
hieroglifami liczb¹ ….. (proszê od-
gadn¹æ, jak¹) PodpowiedŸ dla Pañ-
stwa – jest to najmniejsza liczba,
dziel¹ca siê bez reszty przez wszyst-
kie liczby ca³kowite od 1 do 10. Pew-
nie w³aœnie dlatego liczbê tê spotka³
taki zaszczyt…

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego
numeru:

Uzupe³nij staroindyjski kwadrat
magiczny
Pierwsza kolumna: 1, 14, 7, 12;
druga kolumna: 15, 4, 9, 6;
trzecia kolumna: 10, 5, 16, 3;
czwarta kolumna: 8, 11, 2 13.
Magiczna krzy¿ówka mozaikowa
MOTORYNKA
Przez jolkê do krzy¿ówki
ZIMNA PORA
Krzy¿ówka od A do ̄
W ostatnim wierszu krzy¿ówki zabra-
k³o czarnej kratki w œrodku diagra-
mu, oddzielaj¹cej dwa 5-literowe wy-
razy!
STARE CZASY
Krzy¿ówka koñska
FORYŒ
Szkotka
OWOCOBRANIE
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W diagramie ujawniono wszystkie litery G, S, W. Miej-
sce wpisywania do odgadniêcia. W kolorowych rzêdach po-
wstanie rozwi¹zanie.

Prawoskrêtnie (pierwsza litera w „pogrubionej” kratce, niektó-
re drugie – w polu ze strza³k¹):

* miêdzy jedno- a wielomianem.
* tkanina na ciep³y szlafrok.
* wyrób tkanin z przêdzy.
* ludzie z obstawy prezydenta.
* debata, polemika (dawniej).
* miejsce biwakowania zmotoryzowanych turystów.
* „P³yñ po morzach i oceanach ... nadajê ci imiê...”.
* doborowy ¿o³nierz piechoty osmañskiej.
* z minaretu, donoœnym g³osem wzywa wiernych do modlitwy.
* par¹ do obiecanki.
* w³óczêga z piosenki biesiadnej (A ... ¿yj¹ i gorza³ê pij¹...).
* teatr – spektakl, radio - ... .
* lwia ..., czyli wy¿lin wielki.
* tkanina dekoracyjna z frêdzelkami.
* to, co zachêca, podnieca do dzia³ania.
* zasiadaj¹ do wigilijnego sto³u wspólnie z dzieæmi.
* zanadrze (schowaæ za ...).
* „Ta ... Rzym siê nazywa” (Adam Mickiewicz).

Leszek Grzywacz

Œwi¹teczne refleksje
Anno Domini 2008
Ostatnimi czasy – a nie od zarania
Wczeœnie atakuje „œwi¹teczna kampania”.
Có¿ Ci oferuj¹ Drogi Czytelniku?
Œwi¹teczne specja³y zaraz w paŸdzierniku.
Czemu taki poœpiech? Dosz³y mnie ju¿ s³uchy,
By dro¿d¿owy placek by³ na œwiêta kruchy…
Ogromny harmider, a nawet komedia,
Kiedy do reklamy w³¹czaj¹ siê media!
Na szklanym ekranie, ju¿ od listopada
Zgraja Miko³ajów dziwne rzeczy gada.
Wyprawa do sklepu wcale nie jest ³atwa,
Wszêdzie oœlepiaj¹ migoc¹ce œwiat³a.
Z g³oœników „kolêdy” z dyskoteki rodem
Hucz¹ bez wytchnienia, s³uchasz mimochodem…
Jarmarczni handlarze zacieraj¹ rêce,
Chc¹ przy tej okazji „ugryŸæ” jak najwiêcej.
Je¿eli pomys³u lub czasu nie macie,
Mo¿na „kupiæ œwiêta” w s³ynnym pensjonacie.
A gdy nie dosta³eœ od szefa zaliczki,
To bank Ci udzieli „œwi¹tecznej po¿yczki”.
Dzisiaj polskich kolêd m³odzie¿ ju¿ nie œpiewa,
Przy obfitym stole siedzi siê i ……. ziewa,
Albo dyskutuje o rz¹dzie, o szmalu,
Œledz¹c dwutysiêczny odcinek serialu!
Na piêknej tradycji k³adzie siê to cieniem.
Co to ma wspólnego z Bo¿ym Narodzeniem???
Dlatego nie szczêdzê tych uszczypliwoœci,
Bo mi brak w tym zgie³ku krztyny DUCHOWOŒCI…
Piêknie œwiêtowali niegdyœ na wsi ch³opi:
By³ zapach choinki i olej z konopi,
Blask woskowych œwieczek, woñ siana na stole
I piêkne kolêdy – ja to jednak wolê!!!
Tym naszym tradycjom uczyñmy dziœ zadoœæ,
Nam bêdzie przyjemnie, dzieciom sprawi radoœæ!
Wo³anie na puszczy?
Mo¿e ktoœ us³yszy…
Wœród nocnej ciszy…

Œwi¹teczny paradoks
Œwiêta siê nam kojarz¹ z luzem, odprê¿eniem….
To dlaczego po œwiêtach czujemy zmêczenie…?

Zagadka z odpowiedzi¹
Z czego siê gospodyni nie cieszy, lecz z³oœci?
Z nieproszonych gosci!

Fryderyk Radoñ
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Litery z pól z kropk¹, odczytane rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie.

Poziomo:
2) „Wysokie …” – cotygodniowy dodatek „Gazety Wy-

borczej”,
5) angielski wœród tañców,
6) polski producent soków,
8) dreszcz strachu,
12) ludowe, luŸne ubranie wierzchnie z rêkawami,
18) artyleryjska kanonada,
19) ma dwie pary boków równych i równoleg³ych,
Pionowo:
1) bibelot przywieziony z wycieczki,
2) przedwojenny dom dziecka,
3) jednostka aktywnoœci promie-

niotwórczej (skojarz z polsk¹
noblistk¹),

4) widmo optyczne.
7) eksponat,
9) po³owa roku szkolnego,
15) œcisk, ci¿ba,
16) zakrzywiony nó¿ ogrodniczy,
17) bieg rzeki,
Prawoskoœnie:
11) amerykañskie województwo,
14) podstawa kolumny w architekturze,
Lewoskoœnie:
10) bezc³owa przy granicy,
13) kajzerka.

Bogdan Witek

Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ do pól ³¹cz¹cych nume-
ry podane przed okreœleniami. Litery w polach z kropk¹, od-
czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe.

Poziomo:
1 - 3) metal stosowany na ozdobne pow³oki chroni¹ce

przed korozj¹,
4 - 5) tarczowy lub bêbnowy w samochodzie,
8 - 9) miejsce narodzenie Jezusa,
10 - 12) piaszczysta atrakcja nadmorska.
Prawoskoœnie:
2 - 9) chrzeœcijañstwo lub judaizm,
3 - 7) mê¿czyzna o postawie w³adczej i zdobywczej,
4 - 11) staro¿ytna Grecja,
6 - 10) pod³u¿ny wa³ ziemi,
Lewoskoœnie:
1 - 6) Leonard, kanadyjski poeta i pieœniarz,
2 - 8) brat Remusa, wspó³za³o¿yciel Rzymu,
5 - 11) wêdruje z taborem,
7 - 12) niepewnoœæ, strach,

Bogdan Witek

Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ wzd³u¿ pogrubionej linii, rozpoczy-
naj¹c od pola z kropk¹. Okreœlenia podano w kolejnoœci przypadkowej.
Dopisane litery odczytane rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe.

Znaczenia wyrazów:
- zamiast serca u osoby nie znaj¹cej litoœci,
- bry³a z promieniem,
- ¿elazny lub uwierzytelniaj¹cy,
- K w PKP,
- naci¹gaczka.

Bogdan Witek
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Litery w œrodkowym rzêdzie utworz¹ rozwi¹-
zanie dodatkowe.

Poziomo:
7) zranienie palca od³amkiem szk³a.
8) cz³owiek o skrajnych pogl¹dach.

15) b³¹d wynikaj¹cy z niedopatrzenia.
16) ksi¹dz.

Pionowo:
1) ryba czystych potoków.
2) Indira, córka Jawaharlala Nehru.
3) dwuczuby ptak wodny.
4) w³óczkowy wokó³ szyi.
5) parlament izraelski.
6) odwzajemnienie siê.
9) wino zio³owe.

10) tymczasowy lub œledczy.
11) gwarowo: sztywny, mêski kapelusz.
12) œwiêta ksiêga mazdaizmu.
13) garnitur, garsonka, p³aszcz.

Leszek Grzywacz

Do diagramu nale¿y przesun¹æ wszystkie litery spoza jego obrysu (w po-
ziomie, w pionie a cztery naro¿ne po skosie) tak, aby powsta³a krzy¿ówka
z³o¿ona z rzeczowników pospolitych.

Leszek Grzywacz

Okreœlenia wyrazów:
1) Izajasz lub Jeremiasz,
2) zielony nalot na miedzi,
3) powolny taniec w³oski (anagram

s³ów DWA + PAN),
4) pomieszczenie kuchenne na statku,
5) Baden - …, twórca skautingu.

Bogdan Witek

Wszystkie odgadywane wyrazy roz-
poczynaj¹ siê jednakow¹ liter¹.  Litery
z kolorowych pól, odczytane rzêdami
utworz¹ aktualne rozwi¹zanie.






