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W dniu 14 stycznia 2005 roku, w sie-
dzibie Stowarzyszenia przy ul. Rynek 13
w Dynowie, odby³o siê kilkugodzinne Ze-
branie Noworoczne jego cz³onków i sym-
patyków.

Na spotkanie przyby³o 26 osób. Swoj¹
obecnoœci¹, zebranych zaszczyci³a Pani
Burmistrz Dynowa Anna Kowalska. By³o
uroczyœcie (lampka szampana, kawa, her-

bata, ciastka) ale równie¿ bardzo roboczo. Zdecydowano, ¿e
1 lipca 2005 r. odbêdzie siê II Sesja Popularno – Naukowa
pt. „Zabytki, ludzie, historia Dynowa i okolic jako jeden z
walorów tyrystycznych”.

Wybrano komitet roboczy dla opracowania pierwszego
„Dynowskiego Rocznika Historycznego”, którym kierowaæ
bêdzie Pani Lucyna Wandas.

Ustalono redaktorów prowadz¹cych dla poszczególnych
numerów Dynowinki na ca³y 2005 rok.

Pani Burmistrz zapewni³a,
¿e w ci¹gu miesi¹ca wska¿e
obiekt na lokalizacjê Muzeum.

W dyskusji podnoszono, i¿
Stowarzyszenie jest liczbowo
„s³abe”. Brak jest nap³ywu no-
wych cz³onków, szczególnie lu-
dzi m³odych, m³odzie¿y… Powo-
duje to, i¿ realizacja programu Stowarzyszenia jest trudna.
Apele o wsparcie podejmowanych inicjatyw pozostaj¹ bez
wiêkszego echa.

Gor¹co proszê o przystêpowanie do Stowarzyszenia.
Wszystko co uda Nam siê zrobiæ, pozostanie w Naszym mie-
œcie i bêdzie jego wizytówka.

 Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dy-
nowskiego

Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz

Ewa Bielec
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ZROBIONE W 2004 ROKU
 Rok 2004 by³ bardzo pracowity dla

mnie i ca³ego Urzêdu Miejskiego. Zak³a-
dany plan wykonaliœmy z ob³o¿eniem. Widaæ to w mieœcie i
na jego obrze¿ach. A fakt, ¿e niektóre inwestycje uda³o siê
zakoñczyæ w rekordowym tempie jeszcze bardziej cieszy. Za
sukces Rady Miasta i swój uwa¿am skoncentrowanie siê na
okreœlonej wizji przysz³oœci miasta. Sprawa przygotowania
do realizacji najwiêkszego zadania jakim jest kanalizacja
ma powszechn¹ akceptacjê zarówno wœród radnych jak i
mieszkañców.

Drogi, chodniki mo¿na by³o budowaæ tylko tam, gdzie
nie bêdzie robiona kanalizacja.

NAJWIÊKSZY SUKCES – NAJWIEKSZA PORA¯KA
NAJWIÊKSZY SUKCES
1. Przychylna atmosfera w Radzie Miasta
2. Szturm na kasê – zdobycie ponad 3 mln dodatkowych

œrodków na bardzo rozproszone zadania.
3. Sprowadzenie nowych inwestorów na nasz rynek i na-

dzieja na zagospodarowanie przez nich maj¹tku po upa-
d³ych zak³adach.

PORA¯KA
1. Marzenia o œrodkach Unii Europejskiej zderzy³y siê z

rzeczywistoœci¹ i by³o to bolesne.
2. Nie uda³o siê stworzyæ wewn¹trz miasta szerszej grupy

lobbingowej dla ¿ywotnych spraw miasta.
3. Za ma³o ofert dla ludzi m³odych – pracy i rozrywki.

INWESTYCJE I REMONTY
OŒWIATA
1. Zakoñczenie budowy hali sportowej i gimnazjum dla Ze-

spo³u Szkó³ – nak³ady 2004 r. – 1.218.149,74
2. Zakup nowego wyposa¿enia hali sportowej oraz sprzêtu

szkolnego do wszystkich nowych klasopracowni, w tym po-
zyskanie – klasopracowni komputerowych, zakup windy.

3. Budowa i oddanie zespo³u boisk sportowych przy Zespole
Szkó³ w Dynowie – koszt ponad 300 tyœ z³.

4. Kontynuowanie remontu starej czêœci Szko³y Podstawo-
wej w Dynowie poprzez:

- dokoñczenie wymiany okien,
- wymiana pieca co,
- ocieplenie czêœci szko³y,
- wymiana ogrodzenia wraz z przebudow¹ parkingu.

5. Remont w Szkole Podstawowej przy ul. Bartkówka:
- adaptacja pomieszczeñ w Domu Ludowym (szko³a) na
Sto³ówkê i Gabinet Lekarski.

6. Rozpoczêcie remontu w Przedszkolu Miejskim (remont kapi-

talny – 1 ³azienki)

GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Zakup sprzêtu do pracy na sk³adowisku odpadów
komunalnych w tym:
- nowoczesnego spychacza – wartoœæ zadania –

603.000,00 z³,
- najazdowej wagi elektronicznej – wartoœæ zadania –

79.000,00 z³,
- belownicy do belowania surowców wtórnych – wartoœæ

zadania – 14.518,00 z³.
2. Pozyskanie œrodków na zakup 150 nowoczesnych kub³ów

na selektywn¹ zbiórkê odpadów.
3. Opracowanie dokumentacji na budowê przy³¹cza energe-

tycznego do sk³adowiska odpadów komunalnych i zabez-
pieczenie œrodków na jego budowê.

4. Przyst¹pienie do remontu bazy dla ZGK przy ul. Pi³sud-
skiego, opracowanie dokumentacji (w toku)

5. Przyjêcie od „Fermstalu” – (w upad³oœci) stacji uzdatnia-
nia wody.

KANALIZACJA
Rozpoczêcie i zakoñczenie kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej w ulicach: Podgórska, Sikorskiego (czêœæ górna), •ró-
dlana (w czêœci), Plebañska – wartoœæ oko³o 1 mln z³otych.

DROGI I CHODNIKI
1. Now¹ asfaltow¹ nawierzchniê otrzyma³o 7 ulic – koszt

ponad 400 tys. z³. S¹ to: ul. Karolówka, Podgórska, Szkol-
na, Konopnickiej, Sienkiewicza, •ródlana, Za Graby wraz
z parkingami (ul. Bartkówka).

2. Nowe chodniki powsta³y przy ul. Podgórskiej, jedn¹ stro-
n¹ ul. Grunwaldzkiej (reszta materia³u zgromadzona na
okres po kanalizacji), Szkolna, po³¹czono chodnikiem
budynki szkolne w
Bartkówce.

3. Nowy trakt pieszy
powsta³ na tzw.
„Organistówce”.

4. Poprawie uleg³y dro-
gi ¿wirowe a to:
¯urawiec, Stra¿ac-
ka, Wierzbowa,,
Ogrodowa, boczna
Sikorskiego, Igioza,
boczna Wuœki, G³ê-
boka, Kaniowiec,
boczna 1-go Maja, B³awatkowa, Podwale, Karolówka, Rogo-
zów, górna czêœæ Za Graby, Bartkówka – potok.

Odmulono i poprawiono czêœæ rowów.

CMENTARZE
1. Odrestaurowany zosta³ z œrodków pozyskanych z zewn¹trz

grobowiec Powstañca Styczniowego.
2. Wy³o¿ono bazaltem g³ówne alejki na cmentarzach.

Hala Sportowa i Gimnazjum Zespo³u Szkó³ Nr 1

Sk³adowisko odpadów komunalnych

ul. Podgórska – nowa nawierzchnia i chodnik



DYNOWINKANr 1/113 5

3. Pozyskany zosta³ od strony zachodniej teren na poszerze-
nie cmentarza.

INNE
1. Odmalowano kilka budynków w tym na stadionie LKS.
2. Wymieniono ogrodzenie na 1 stronie boiska LKS.
3. Przebudowano gara¿e dla potrzeb stra¿y zawodowej i OSP

Dynów 1, zamontowane zosta³y nowe automatyczne bramy.
4. Bojler i radiotelefon otrzyma³a OSP Dynów – Przedmieœcie.
5. Zakupiono ksi¹¿ki do Biblioteki Miejskiej i pozyskano

dla jej potrzeb 3 komputery.

URZ¥D MIASTA
1.Zakoñczony zosta³ za wyj¹tkiem sali narad remont po-

mieszczeñ w budynku urzêdu, który wreszcie nabra³ es-
tetycznego wygl¹du.

2. Zakupione zosta³o oprogramowanie do komputerów, trwa
systematyczne dosprzêtowienie w komputery.

3. Zakupiono niezbêdny sprzêt biurowy.
4. Mieliœmy te¿ swój udzia³ na miarê mo¿liwoœci samorz¹do-

wych, w tworzeniu nowych miejsc pracy. Organizowane by³y
roboty publiczne, prace interwencyjne, sta¿e, szkolenia.

Prace projektowe:
1. Zakoñczyliœmy opracowanie dokumentacji na budowê ka-

nalizacji sanitarnej i deszczowej Dynów – centrum miasta
2. Trwa projektowanie kanalizacji Dynów – etap III
3. Zlecone sa prace na dokumentacjê pod zapewnione œrodki

na drogi i inne zadania ujête w planie na 2005 rok i lata
póŸniejsze.

By³ to zatem dobry rok dla inwestycji i remontów w mieœcie.

Dzia³ania strategiczne
Rada Miasta uchwali³a „ Strategiê Rozwoju Miasta”.

Miasto po raz pierwszy posiada plan pracy w nowych re-
aliach ekonomicznych i spo³ecznych, realiach przynale¿no-
œci do Unii Europejskiej.

Posiadany, uchwalony przez Radê Miasta - Plan Rozwo-
ju Regionalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Plan Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi, Plan Ochrony Œrodowiska.
S¹ to dokumenty, które nie le¿¹ w szafach, ale ci¹gle z nimi
i nad nimi pracujemy.

Kondycja finansowa miasta i Ÿród³a finansowania
WskaŸniki finansowe œwiadcz¹ o prawid³owej kondycji

finansowej miasta a przede wszystkim o tym, ¿e posiada ono
mo¿liwoœci zaci¹gania w kolejnych latach kredytów i po¿y-
czek w celu zapewnienia œrodków jako udzia³ œrodków w³a-
snych niezbêdnych we wnioskach sk³adanych o dofinansowa-
nie zadañ z Unii Europejskiej i z mo¿liwoœci krajowych.

Staraliœmy siê jako miasto wykorzystaæ ka¿d¹ nada-
rzaj¹c¹ siê okazjê, by szukaæ sojuszników do wsparcia w
realizacji nowych planów.

Dlatego pomoc finansowa przysz³a g³ównie z:
- Unii Europejskiej – program SAPARD – 1 420 753,14 z³
- Kontrakt Wojewódzki – 500 000,00 z³
- MENiS- u – 429 495,00 z³
- PUW – ok. 150 000,00 z³
- Urzêdu Marsza³kowskiego –

100 000,00 z³
- Kancelarii Premiera – ponad

200 000,00 z³
Ponadto otrzymaliœmy dotacje z

Narodowego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie, Ministerstwa
Kultury, Telewizji Polskiej oraz innych
fundacji.

Dobre tempo rozwoju i osi¹gniête efekty, mam nadziejê,
¿e zauwa¿one zosta³y przez naszych mieszkañców. Popra-
wi³a siê te¿ estetyka i czystoœæ w mieœcie. Sta³o siê to mo¿-
liwe dziêki jak ju¿ wspomnia³am zrozumieniu w Radzie
Miasta, sprawnie dzia³aj¹cym pracownikom Urzêdu i jed-
nostek podporz¹dkowanych. Ten trend mam nadziejê utrzy-
maæ w 2005 roku.

Nie samym chlebem cz³owiek ¿yje
Troszczyliœmy siê równie¿ o kulturê i sport. Miejski Oœro-

dek Kultury i Rekreacji by³ organizatorem lub wspó³organi-
zatorem wielu ciekawych imprez o zasiêgu lokalnym i regio-
nalnym. Niech wspomnê choæby Dni Pogórza Dynowskiego
tak hucznie obchodzone, majówkê w Bartkówce, Do¿ynki i
inne liczne koncerty, przegl¹dy, wystawy.

Wiele ciekawych imprez odbywa³o siê w tym roku w szko-
³ach. Je¿eli nie byliœmy organizatorami jak w przypadku Wo-
jewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2004/2005 to zazna-

czaliœmy swoj¹ obecnoœæ zarówno w „ Podkarpackiej Têczy”,
40-leciu powstania ZSZ czy 60-leciu LO. Oprócz zespo³ów tj:
chór, kabaret „Nasz”, kapeli „Dynowianie”, przy MOKiRZe po-
wsta³ kolejny zespó³ muzyczny, dzia³a te¿ szko³a „Yamahy”.

W myœl zasady ¿e „wszystkie dzieci s¹ nasze” pomaga-
liœmy w miarê œrodków i mo¿liwoœci wszystkim placówkom
i organizacjom dzia³ajacym w Dynowie. Wspó³uczestniczyli-
œmy w finansowaniu LKS „Dynowia” UKS, powsta³a œwie-
tlica dla dzieci niepe³nosprawnych. Wspó³pracujemy ze sto-
warzyszeniami i organizacjami dzia³aj¹cymi w mieœcie. Do-
brze uk³ada siê wspó³praca ze Stowarzyszeniem Przyjació³
Dynowa, Zwi¹zkiem Gmin Turystycznych. Wspieraliœmy cie-
kawe i udane imprezy obu organizacji.

Kontynuowana by³a wspólpraca z miastem Vranow nad
Toplo’u, nawi¹zywaliœmy wspó³pracê z drugim po Jaremczy
miastem na Ukrainie Kulikowem. Rok 2005 zaowocuje sze-
regiem wymian dzieci i zespo³ów artystycznych.

Dziêki temu pozyskaliœmy na 2005 rok nowe œrodki z
ma³ych grantów na wymianê kulturaln¹, rozwój dziedzic-
twa narodowego, promocjê miasta.

Co dalej
1. Poszukujemy nowych Ÿróde³ finansowania dla planowa-

nych w mieœcie zadañ.
2. Pozyskujemy nowych sprzymierzeñców na zewn¹trz na-

szego œrodowiska.
3. Piszemy nowe programy, nowe wnioski gospodarcze, spo-

³eczne i kulturalne.
4. Mamy ciekaw¹ ofertê turystyczn¹.

Naszym konkretnym zamierzeniem jest utrzymaæ wyso-
kie tempo rozwoju miasta, tak jak w 2004 roku, pozyskaæ
jeszcze wiêcej œrodków.

W dalszym ci¹gu gros naszych starañ kierowaæ bêdzie-
my na to, by Dynów sta³ siê jeszcze piêkniejszy i bardziej
przyjazny dla mieszkañców, biznesu i turystów.

Anna Kowalskaul. Za Graby

XXXVIII Dni Pogórza Dynowskiego
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W dniu 28 grudnia w sali kolumno-
wej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódz-
kiego odby³a siê XX sesja Rady Po-
wiatu Rzeszowskiego kadencji 2002-
2006, któr¹ poprzedzi³o okolicznoœcio-
we spotkanie op³atkowe.

Przybyli na nie J. E. Ks. Biskup
Kazimierz Górny, senator RP Kazi-
mierz Jaworski, burmistrzowie,
wójtowie, dyrektorzy placówek edu-
kacyjnych z terenu Powiatu Rze-
szowskiego oraz kierownicy powia-
towych inspekcji i stra¿y.

Ks. Biskup zwracaj¹c siê do rad-
nych oraz zaproszonych goœci przypo-
mnia³ o istocie i znaczeniu dla chrze-
œcijan œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Od-
niós³ siê równie¿ do wykonywanej przez
radnych pracy która powinna przede
wszystkim s³u¿yæ mieszkañcom powia-
tu. ¯yczy³ dalszych sukcesów w dzia-
³alnoœci samorz¹dowej w trosce o nasz¹
Ojczyznê, która prze¿ywa rozmaite
przeobra¿enia, o mi³oœci do Ojczyzny
nie tylko jako chwilowe wzruszenie ale
oczekuj¹cej uczciwej i twórczej pracy
dla Niej, odpowiedzialnoœci w polityce,
szacunku dla tradycji, dla wartoœci
narodowych i chrzeœcijañskich.

Po odœpiewaniu kolêdy „Wœród noc-
nej ciszy” i po³amaniu siê op³atkiem,

¿yczono sobie nawza-
jem by rok 2005 obfi-
towa³ w sukcesy w
¿yciu zawodowym jak
i osobistym, przyniós³ jak najwiêcej ra-
doœci i satysfakcji, by by³ lepszy i ra-
doœniejszy od poprzedniego.

Po tej uroczystoœci przyst¹piono do
realizacji porz¹dku obrad XX sesji.
Radni w trakcie sesji podjêli uchwa³ê
w sprawie:
- planu pracy Rady Powiatu na rok

2005
- zatwierdzenia planów pracy ko-

misji na rok 2005
- zmiany uchwa³y Rady Powiatu

Nr XII/99/04 z dnia 27 marca 2004
w sprawie okreœlenia zadañ i
przeznaczenia œrodków na reali-
zacjê zadañ z zakresu rehabilita-
cji spo³ecznej i zawodowej oraz
zatrudnienia osób niepe³no-
sprawnych

- sprzeda¿y zabudowanej nieru-
chomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Powiatu Rzeszowskiego po³o¿o-
nej w Soko³owie Mp³.

- sprzeda¿y nieruchomoœci stano-
wi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rze-
szowskiego po³o¿onych w Mi³oci-
nie

- wydelegowania przedstawicieli
do Komisji Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku

- programu wspó³pracy Powiatu
Rzeszowskiego z organizacjami
pozarz¹dowymi na rok 2005

- upowa¿nienia Zarz¹du do zawar-
cia umowy o dofinansowanie pro-
jektu „Likwidacja i rekultywacja
sk³adowisk odpadów niebez-
piecznych zawieraj¹cych rtêæ” i
zabezpieczenia prawid³owego
wykonania umowy

- wykazu wydatków, które nie wy-
gasaj¹ z koñcem roku bud¿etowe-
go

- zatwierdzenia zmiany Powiato-
wego Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym

- zmian w bud¿ecie Powiatu na
rok 2004

- wyra¿enia zgody na zawarcie po-
rozumienia z Miastem Rzeszów w
sprawie realizacji na rzecz Po-
wiatu Rzeszowskiego zadañ z za-
kresu pomocy spo³ecznej œwiad-
czonych przez Oœrodek Adopcyj-
no-Opiekuñczy w Rzeszowie.

W koñcowej czêœci obrad Starosta
z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Za-
rz¹du oraz wykonania uchwa³ Rady
Powiatu.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Co zrobiæ, ¿eby w tym Nowym Roku
g³upota, z³o, zawiœæ nie przeszkadza³y
w budowaniu w miarê wygodnego ¿ycia
mieszkañcom Dynowa i okolicy?!

Has³o Papie¿a „Z³o Dobrem zwy-
ciê¿aj” jest wielkim wyzwaniem, ale
bardzo trudnym. Mo¿e wiêc na pocz¹-
tek trzeba budowaæ tamy Z³u. Nie w skali
ogólnej, bo ma³ym spo³ecznoœciom trud-
no siê przebiæ, ale w skali lokalnej.
Pierwsze kroki zosta³y postawione. Kil-
ka inicjatyw wyda³o ju¿ widoczne plony.
Oby tylko w³aœnie z³o, g³upota i zawiœæ
nie przeszkodzi³y dalszym poczynaniom.

Najtrudniejsza jest praca pozytywi-
styczna. Próbowano jej w II po³owie XIX

wieku w ró¿nym skutkiem. Wymaga
cierpliwoœci. Cierpliwoœci owego œwiê-
tokrzyskiego pielgrzyma z legendy przy-
toczonej przez Gustawa Herlinga-Gru-
dziñskiego w opowiadaniu „Wie¿a”,
który niezmordowanie posuwa³ siê w
kierunku szczytu góry na klêczkach o
ziarenko maku – ale konsekwentnie,
wbrew niesprzyjaj¹cym okolicznoœciom.

Cha, cha... skomentuj¹ niektórzy...
Ale gdyby nie by³o owych „pielgrzymów”,
jak wygl¹da³by œwiat i ¿ycie ludzi...?
Przecie¿ za ka¿dym wynalazkiem, za
ka¿dym udogodnieniem codziennoœci
kryje siê taki cierpliwy pielgrzym...

S¹ podobni i na DynowszczyŸnie...
Amatorski Teatr, Chór, Kapele, Towa-
rzystwo Œw. Brata Alberta, Stowarzy-
szenie Promocji i Rozwoju Regionu Dy-
nowskiego - Towarzystwo Przyjació³
Dynowa, Stra¿acka orkiestra Dêta, Klu-
by Sportowe, Kabarety, Stowarzyszenia
Katolickie, liczne Zespo³y Szkolne...
Przecie¿ KTOŒ za tymi spo³ecznie dzia-
³aj¹cymi Zespo³ami „stoi”...

Zwykle nag³aœnia siê przyk³ady z³a,
g³upoty, zawiœci i ten obraz napawa pe-

symizmem, zniechêca... A tyle jest prze-
cie¿ przyk³adów mrówczej, rzetelnej
pracy, dziêki której ten nasz œwiat jesz-
cze nie „zwariowa³”...

Media te¿ czêœciej pokazuj¹ z³e
przyk³ady, bo „dobrze siê sprzedaj¹”...
Mo¿na obserwowaæ jakieœ „zach³yœniê-
cie siê” sensacjami... Potem dopiero
przychodzi refleksja, czy takie nachal-
ne nag³aœnianie tragedii cz³owieka jest
etyczne...???

Mo¿e nie trzeba pozostawiaæ w ta-
kim „cieniu” przyk³adów dobra... Mo¿e
ludzie nie s¹ a¿ tacy Ÿli, zawistni, a
ju¿ na pewno nie wszyscy...

Wspó³czesna medycyna g³osi prze-
konywuj¹co, ¿e optymiœci ¿yj¹ d³u¿ej
i choruj¹ rzadziej... Mo¿e nale¿y jej
wierzyæ??? I powtórzyæ za Stanis³awem
Brzozowskim, publicyst¹ „M³odej Pol-
ski”:

„Gdziekolwiek jesteœ, wstañ i twórz.
Grzechem zasadniczym jest ¿ycie bez-
p³odne. Optymistyczne dzia³anie rozwi-
ja sprawnoœæ, myœlenie i porz¹dkuje
cz³owieka wewnêtrznie”.

Janina Jurasiñska

Rozwa¿ania
Noworoczne...
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Co prawda ju¿ po œwiêtach, ale w³a-
œnie teraz jest dobry moment, by wró-
ciæ pamiêci¹ do tego chrzeœcijañskiego
wydarzenia i zadaæ sobie pytanie: Kie-
dy zaczê³y siê œwiêta? Mo¿e pytanie
niezasadne, ale tylko pozornie. Wystar-
czy chocia¿by popatrzeæ na wystawy
sklepowe. Dobrze, ¿e w Polsce jest ob-
chodzony dzieñ wszystkich œwiêtych i
dzieñ zaduszny. Te dwa dni o ca³kiem
innym wymiarze powstrzymuj¹ marke-
tingowców od og³oszenia œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia ju¿ gdzieœ w paŸdzierniku
albo jeszcze wczeœniej. Mo¿e trzeba
oddaæ sprawiedliwoœæ ekonomii, która
pcha siê gdzie mo¿e i wspó³czeœnie
wyprzedza nawet okresy liturgiczne.
Ale niekiedy jednak to du¿a przesada.
Handlowcy, ³api¹ siê czego mog¹, by
zarobiæ. Mo¿na mieæ do nich nieco pre-
tensji o instrumentalizacjê tego co bo-
skie. Jednak wszystko to dotyczy bar-
dzo mocno naszej mentalnoœci i wywiera
niema³e piêtno. Wszêdobylskiego kon-
sumpcjonizmu mo¿e i trudno powstrzy-
maæ, ale czy musimy tak naprawdê
powielaæ b³êdy innych spo³eczeñstw,
gdzie zatar³a siê granica pomiêdzy sa-

ŒWIÊTY
WOLNY RYNEK

crum a profanum? W imiê wolnego ryn-
ku stworzy³ siê chaos, a nie wspó³¿ycie
tego, co boskie i tego, co cesarskie. Nie
wiadomo-komu wychodzi to na zdrowie.
Ktoœ pope³ni³ b³¹d i ca³e spo³eczeñstwa
liczone na dziesi¹tki, ba, setki milio-
nów kulej¹ moralnie. Mo¿e wielu to nie
przeszkadza i z ca³a stanowczoœci¹
twierdz¹, ¿e jest im dobrze, ale, proszê
wybaczyæ, pozostanê przy swoim. Ja-
kieœ zasady musza byæ i czasem trud-
no z nimi dyskutowaæ.

Handlowcy handlowcami, ale istnie-
je równie¿ spo³eczne przyzwolenie na
tego typu dzia³alnoœæ. Dajemy siê pod-
sycaæ byle wygl¹dem œwi¹tecznym za-
uwa¿onym ju¿ kilka miesiêcy przed
œwiêtami. Poza tym pojawiaj¹ siê ju¿
niesmaczne instrumentalne wykorzy-
stywanie tekstów ewangelii czy tekstów
tradycyjnych kolêd do celów reklamo-
wych. Mo¿e dla kogoœ Bo¿e Narodzenie
nic nie znaczy, ale powinna istnieæ
jakaœ granica przyzwoitoœci obowi¹zu-
j¹ca wszystkich bez wzglêdu na prze-
konania.

¯yjemy w epoce wielkiej wiary, ale
tak¿e wielkich w¹tpliwoœci. Wymóg cza-
sów dzisiejszych jest taki, ¿e nierzad-
ko musimy mierzyæ siê z wyborem tego,
co Bo¿e i tego, co œwieckie. Mo¿na mieæ
pretensje do handlowców, ¿e czêsto
traktuj¹ Bo¿e Narodzenie, kojarzone z
rodzinna atmosfer¹, jak chwyt marke-
tingowy, ale problem jest szerszy i nie
dotyczy tylko i wy³¹cznie grudniowych
œwi¹t. Wszystko co Bo¿e zosta³o we-
pchane na waleczny, czêstokroæ dziki,
wolny rynek. Jeœli tak, to wrzuci³o siê

do jednego worka to, co przez sw¹ war-
toœæ powinno pozostaæ oddzielone. I co
wa¿niejsze, to w³aœnie ludzie, a dok³ad-
nie chrzeœcijanie powinni pilnowaæ, by
tak siê nie sta³o. Niestety, wielu przy-
padkach jest nasze ciche przyzwolenie
na takie zabiegi. Dla sprawiedliwoœci
wiêc - pretensje mo¿na mieæ tylko do
siebie.

No dobrze, o rzeczywistoœci jaka
istnieje w tej kwestii ju¿ powiedzieli-
œmy. Wielu mo¿e mieæ swoje zdanie i
chwa³a im za to. Jednak oby oddawa³o
ono sprawiedliwoœæ temu, co boskie i
temu, co cesarskie. Ale sami dobrze
wiemy, ¿e to nie takie ³atwe.

Skoro ¿yjemy w epoce wielkiej wia-
ry (bynajmniej nie chodzi mi o to, ¿e w
dzisiejszym œwiecie wiara jest wielka
w spo³eczeñstwach, ale o to, ¿e albo ona
jest mocna albo niema jej wcale) albo
my osobiœcie jesteœmy wielcy nasza
wiar¹, albo po prostu nie. Mo¿e mar-
keting bo¿onarodzeniowy by³ prowo-
kacj¹, by zacz¹æ temat, to resztê musi-
my dopisaæ sobie sami w³asn¹ refleksj¹
nad prywatnym odniesieniem do rze-
czywistoœci. Czy zgadzam siê na wiele
ofert wspó³czesnoœci, gdzie nie brakuje
materialnych bo¿ków? Czy… Zreszt¹
chyba nie jest to miejsce, by podsuwaæ
pytania pod rachunek sumienia. Mamy
swoje zasady tylko czasem trzeba do-
konaæ ich przegl¹du czy nie wkrad³ siê
jakiœ wirus i nie czyni chaosu i spusto-
szenia. A co najistotniejsze - sprawa
nie dotyczy tylko grudnia i œwi¹t.

ks. Maciej Gierula

S³owa to wspania³e narzêdzie
przekazywania tego, co mamy w ser-
cu i w myœlach. Powinniœmy siê nimi
dzieliæ z innymi ludŸmi w celu
uszczêœliwiania i ubogacania naszej
i ich duchowoœci.

S³owo ma s³u¿yæ wyra¿aniu mi-
³oœci i ka¿dy z nas musi zrozumieæ,
¿e rzetelnoœæ treœci zawartej w s³o-
wie jest najwa¿niejsza.

S³owa „czarcie, ponure i z³e” lej¹
siê w dzisiejszych czasach z³owró¿eb-
nym potokiem. Spotykamy je w pra-

sie, teatrze, filmie, a nade wszystko
w szarej codziennoœci ¿ycia. Po-
chodz¹ z ludzkich doœwiadczeñ, wyj-
mowane z mia¿d¿onych sumieñ ludz-

kich „tn¹ bardziej ni¿ brzytwa”. A po-
tem wracaj¹ „wypolerowane” do lu-
dzi. To robi wra¿enie!

Œwiat wspó³czesny jest powa¿nie
chory, a choroba ta polega na wy-
czerpywaniu siê prawdy, mi³oœci i od-
powiedzialnoœci za s³owa i czyny.

Musimy wiêc zwracaæ baczniejsz¹
uwagê na formê i treœæ wypowiada-
nych s³ów, zw³aszcza, gdy towarzysz¹
im zdenerwowanie i niecierpliwoœæ.

Nale¿y jeszcze powiedzieæ o s³o-
wach, których dziœ nikt siê nie wsty-

dzi, takich, które niszcz¹ ludzkie za-
ufanie. One zawsze bêd¹ moralnie
negatywne, chocia¿ na pozór wyda-
wa³yby siê prawdziwe.

Przyk³adem takiej niedobrej
prawdomównoœci jest niepotrzebne
mówienie o cudzych, czêsto rzeko-
mych wadach. Jeszcze inny rodzaj
„pseudoprawdy” to donosicielstwo,
zdradzanie powierzonej tajemnicy
prywatnej, czy urzêdowej.

Zakoñczeniem tych rozwa¿añ
niech bêd¹ s³owa z wiersza J. Tuwi-
ma:

„Lecz nade wszystko – s³owom
naszym

zmienionym chytrze przez krêtaczy
Jedynoœæ przywróæ i prawdziwoœæ
Niech prawo zawsze prawo znaczy
A sprawiedliwoœæ – sprawiedliwoœæ”

Barbara Blama

Kto ostro¿ny w jêzyku – ten m¹dry

O odpowiedzialnoœci za s³owo
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Wakacje... 16 lipca... Rynek pe³en
ludzi, œmiej¹ siê, bawi¹ szczerze do
póŸnych godzin nocnych na I Woje-
wódzkich Prezentacjach Kabareto-
wych (W DYNOWIE!).

Dzieñ póŸniej ogl¹daj¹ „Sen nocy
letniej”, widowisko plenerowe na pod-
stawie sztuki Szekspira, które zgroma-
dzi³o t³umy i przyci¹gnê³o uwagê me-
diów regionalnych a nawet ogólnopol-
skich (wydarzy³o siê W DYNOWIE!)

W DYNOWIE odby³y siê dwie se-
sje naukowe (marzec, lipiec), podczas
których prelekcje wyg³aszali profesoro-
wie Uniwersytetów z Rzeszowa, Kra-
kowa i Lublina.

W DYNOWIE dzia³a Kapela „Dy-
nowianie”, która bierze udzia³ w prze-
gl¹dach ogólnopolskich i zaznaczy³a ju¿
swoje miejsce na mapie folklorystycz-
nej kraju; dzia³a Kabaret „NASZ”, któ-
ry niejednokrotnie reprezentowa³ Dy-
nów w przegl¹dach ogólnopolskich
(m.in. II miejsce w Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Kabaretowych w Sycowie w
2003 r.); dzia³a utytu³owany Teatral-

Redakcja „Dynowinki” przypomina, ¿e termin przyjmowania materia³ów
do kolejnych numerów miesiêcznika up³ywa 5 dnia ka¿dego miesi¹ca.
Prosimy równie¿ o dostarczanie materia³ów (tylko i wy³¹cznie) na dys-

kietkach i CD.
W roku 2005 za kolejne numery „Dynowinki” odpowiadaj¹ nastêpuj¹ce osoby

i instytucje: n luty – Anna Chrapek n marzec – Urz¹d Miasta n kwiecieñ –
Renata Jurasiñska n maj – Zespó³ Szkó³ Zawodowych n czerwiec – Liceum
Ogólnokszta³c¹ce n lipiec – Jerzy Bylicki n sierpieñ – Urz¹d Miasta n wrze-
sieñ – Maciej Jurasiñski n paŸdziernik – Zuzanna Nosal n listopad –Diana
Wasylowska-Kilon n grudzieñ – Piotr Pyrcz n

Zapraszamy do wspó³pracy!

ny Zespó³ Amatorski, którego ostat-
ni spektakl cieszy³ siê du¿ym powodze-
niem; od niedawna MA DYNÓW Ka-
pelê Podwórkow¹, a od dawna dwa
zespo³y o bogatych tradycjach muzycz-
nych, czyli Chór i Orkiestrê Dêt¹.

W styczniu W DYNOWIE odbywa
siê M³odzie¿owy Konkurs Kolêd i
Pastora³ek (reporta¿ w obecnym nu-
merze „Dynowinki”); w marcu-kwietniu
Podkarpacka Têcza, impreza o ran-

dze wojewódzkiej, któr¹ dostrzeg³ sam
Prezydent Aleksander Kwaœniewski,
przysy³aj¹c w roku 2003 list gratula-
cyjny na rêce organizatorów; w maju –
Szkolne Prezentacje Artystyczne;
latem – Dni Pogórza Dynowskiego;
w listopadzie – Konkurs Poezji Pa-
triotycznej; w grudniu – Miko³ajki
Artystyczne....

 W DYNOWIE wreszcie wychodzi
ca³kiem niez³y miesiêcznik „Dyno-
winka”, którego Redakcja sk³ada naj-
lepsze ¿yczenia noworoczne zarówno
pracownikom MOKiRu, jak i
wszystkim spo³ecznikom, którzy po-
woduj¹, ¿e mapa kulturalna Dynowa
jest tak bogata i ró¿norodna....

REDAKCJA „DYNOWINKI”

„Dzieci, rady mej s³uchajcie,
Ojcowski rz¹d zachowajcie:
Œwiêto niechaj œwiêtem bêdzie,
Tak bywa³o przedtym wszêdzie.

Œwiêta przedtym ludzie czcili
A przedsiê wszystko zrobili;
A ziemia hojnie rodzi³a,
Bo pobo¿noœæ Bogu mi³a.

Dziœ bez przestanku pracujem,
I dniom œwiêtym nie folgujem:
Wiêc te¿ tylko zarabiamy,
Ale przedsiê nic nie mamy.”

/Jan Kochanowski
„Pieœñ œwiêtojañska o Sobótce”/

Zaskakuje nas – ludzi XXI wieku,
nieprawdopodobna aktualnoœæ s³ów re-
nesansowego poety z Czarnolasu. Jak
dziœ nazwa³by zabieganie, pracoholizm
i zmaterializowanie?

S¹ tylko jedne œwiêta, w
czasie których naprawdê zatrzy-
mujemy siê na chwilê, docenia-
my ognisko domowe, skupiamy
siê nad Tajemnic¹ Œwiêtej Ro-
dziny. Bo¿e Narodzenie kojarzy
siê z pewnymi zwyczajami –
wigilia, pasterka, choinka, ko-
lêdy, szopka... Czêsto zadajemy
sobie pytanie o pochodzenie
naszych tradycji. Porównujemy
je z tymi kultywowanymi przez
inne narody.

Od najm³odszych lat spoty-
kamy w naszych koœcio³ach
barwne szopki. Któ¿ z nas nie
ma wspomnieñ z anio³kiem,
którego g³ówka czêsto podpar-
ta by³a zapa³k¹, ¿eby móg³ po-
kiwaæ z aprobat¹ nad nasz¹
szczodrobliwoœci¹? Kto nie pamiêta fi-
gurek zwierz¹t wype³niaj¹cych szopkê?

Szopka ustawiona w rynku Brzozowa.

Czy zastanawialiœmy siê wtedy nad
nielogicznoœci¹ proporcji, przecie¿ wo³y
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i os³y zawsze by³y maleñkie w stosun-
ku do postaci ludzkich.

A wszystko podobno zaczê³o siê
gdzieœ w dalekiej Italii....

Jase³ka, ¿³óbek, szopka, figurki
Dzieci¹tka, Maryi, Józefa , pasterzy,
trzech króli, wo³u, os³a owiec wielb³¹-
dów... Œwiat postaci zwi¹zanych z Bo-
¿ym Narodzeniem. Autentyczna naiw-
na szopka ludowa, której pocz¹tki siê-
gaj¹ œwiêtego Franciszka z Asy¿u. On
jako pierwszy mia³ jakoby w czasie
pasterki odprawianej w lesie przedsta-
wiæ dramatycznie narodzenie Pana w
prawdziwym ¿³obie, na sianie. Wido-
wisko to odgrywane póŸniej w licznych
koœcio³ach i klasztorach franciszkañ-
skich szybko rozprzestrzeni³o siê po
ca³ej Europie i trafi³o równie¿ w XIII
wieku do Polski. Najdawniejsze zacho-
wane drewniane figurki jase³kowe w
naszym kraju pochodz¹ z pocz¹tku XIV
wieku a darowane by³y najprawdopo-

dobniej przez siostrê Kazimierza Wiel-
kiego, El¿bietê do koœcio³a œwiêtego An-
drzeja w Krakowie. Przedstawiaj¹ one
Maryjê i Józefa, siedz¹cych na tronach,
ozdobionych liœæmi winogron, oraz jak¹œ
smuk³¹ postaæ damy dworu. O donio-
s³oœci wykonanej z lipowego drewna
szopki mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e królo-
wa poleci³a wprawiæ Maryi kosztowne,
szklane oczy.

W XVI wieku t³em dla ustawionej

w koœciele szopki by³ górzysty krajo-
braz a od XVII wieku zaczê³y pojawiaæ
siê figury diab³a, czarownicy i œmierci.
PóŸniej stopniowo chêtnie umieszcza-
no w otoczeniu Œwiêtej Rodziny posta-
cie œwieckie, wywodz¹ce siê z ró¿nych
stanów spo³ecznych. Za czasów króla
Jana Sobieskiego do szopek w³¹czano
motywy narodowe.

Od XVI wieku wprowadzono pierw-
sze teksty jase³kowe. Tak oto z statycz-
nych przedstawieñ szopka przeistoczy-
³a siê w barwne, ¿ywe widowisko.
¯ywio³owoœæ tych inscenizacji i zbyt
rozbudowane laickie w¹tki spowodowa-
³y, ¿e przedstawienia jase³kowe niewiele
mia³y wspólnego z ich pierwotnym, re-
ligijnym charakterem i stawa³y siê ro-
dzajem frywolnego teatru dla ludu.
Oburzony œwieckoœci¹ szopek poznañ-
ski biskup Teodor Czartoryski zabro-
ni³ ich wystawiania w koœcio³ach od
1736 roku. Od tego czasu rozpoczê³a siê

tradycja „chodzenia z
szopk¹”, czyli tzw. „be-
tlejk¹”, w której wystêpo-
wa³y kukie³ki. Teksty do
tych przedstawieñ pisali
bardzo czêsto sami kolêd-
nicy a scena z narodze-
niem Chrystusa w tym
ludowym teatrze by³a tyl-
ko symbolem. „Betlejki”
da³y pocz¹tek ma³ym
szopkom ustawianym w
domach, pod choink¹.

Up³yn¹æ musia³y pra-
wie dwa stulecia, by szop-
ka znów wróci³a do ko-
œcio³ów. Rzadko by³a ona
ruchoma, ju¿ bez humo-
rystycznych akcentów, za
to coraz czêœciej z ele-
mentami narodowymi.

Najbogatsz¹ tradycjê
wykonywania szopek ma
Kraków. Do dzisiaj ¿ywe
s¹ w nim zwyczaje przy-
gotowywania tych mister-
nych budowli, czêsto ru-
chomych, odtwarzaj¹cych
architekturê starego Kra-
kowa. Co roku odbywa siê
tam bardzo popularny

wœród mieszkañców konkurs na naj-
piêkniejsz¹ szopkê. Te cacka ustawia-
ne s¹ na cokole pomnika Adama Mic-
kiewicza a póŸniej przenoszone do Mu-
zeum Historycznego w Krzysztoforach.

Niezwyk³e wydarzenie, zwi¹zane z
szopk¹ eksponowan¹ pod koniec II woj-
ny œwiatowej w koœciele nad Pilic¹, opi-
suje ksi¹dz Zbigniew Trzaskowski.
Zwiedzaj¹ca œwi¹tyniê gromada m³o-
dych ¿o³nierzy sowieckich zainteresowa-

³a siê stajenk¹ i figurami w niej
umieszczonymi. Oprowadzaj¹cy przyby-
szów proboszcz opowiedzia³ o Bo¿ym
Narodzeniu. „Narodzi³ siê On – mówi³
– w stajence, aby podkreœliæ, ¿e przyszed³
przede wszystkim do ubogich i nie chce
mieæ nic wspólnego z bur¿ujami. Trzej
królowie – ci¹gn¹³ opowieœæ – tak tylko
siê nazywaj¹, w istocie byli to ludzie
uczeni. Najwiêcej – t³umaczy³ – jest przy
Chrystusie pastuszków, o których mo¿-
na powiedzieæ, ¿e s¹ prawdziwymi pro-
letariuszami”. Audytorium s³ucha³o du-
chownego w skupieniu i z widoczn¹ sym-
pati¹. Nagle jeden z ¿o³nierzy przerwa³
mu i pokazuj¹c na zawieszon¹ nad
szopk¹ gwiazdê, oœwietlon¹ wewn¹trz
ma³¹, czerwon¹ lampk¹ zawo³a³: „a oto
i krasnaja zwiezdoczka!”. Tak to przy
¿³óbku nast¹pi³o zbratanie dwóch od-
miennych krañcowo œwiatopogl¹dów.

Nie mo¿na wyobraziæ sobie jase³ek
bez tradycyjnych kolêd. Jest to osobny,
ciekawy i bardzo szeroki temat, który
byæ mo¿e uda siê rozwin¹æ w przysz³o-
œci. Wypada tylko wspomnieæ, ¿e pierw-
szym autorem pieœni bo¿onarodzenio-
wej by³ podobno znów œwiêty Franci-
szek z Asy¿u. Do Polski kolêdy przy-
wêdrowa³y w XIV wieku poprzez Cze-
chy. Najstarszym znanym z rêkopisu
utworem by³a pochodz¹ca z 1424 roku
pieœñ zaczynaj¹ca siê od s³ów: „Zdrow
b¹dŸ krolu anjelski...”. Ogromny rozwój
kolêd przypada na wiek XVII i
pierwsz¹ po³owê XVIII wieku. Pieœni
te uk³adane by³y do melodii popular-
nych tañców – poloneza („Bóg siê ro-
dzi”), krakowiaka („Hej bracia czy wy
œpicie”) czy mazura („Dzisiaj w Betle-
jem”). Wiele kolêd powstawa³o do obe-
rków, hajduków, gonionych, góralskich,
zbójnickich a tak¿e menuetów i gawo-
tów.

Najstarsz¹ œpiewan¹ dot¹d kolêd¹
jest znany ju¿ w XV wieku utwór pt.
„Anio³ pasterzom mówi³”. Autorem po-
pularnej do dziœ pieœni bo¿onarodzenio-
wej pt. „W ¿³obie le¿y” by³ wielki ka-
znodzieja Piotr Skarga a napisa³ j¹ do
melodii poloneza koronacyjnego króla
W³adys³awa IV. Istnieje szczególnie dla
nas ciekawa hipoteza, ¿e kolêda pt.
„Bóg siê rodzi” stworzona zosta³a przez
Franciszka Karpiñskiego w s¹siednim
Dubiecku.

Tradycja przygotowywania szopek
jest wci¹¿ kultywowana. Do dzisiaj
Franciszkanie w Krakowie czy Sanoku
podtrzymuj¹ zwyczaj umieszczania w
nich ¿ywych zwierz¹t. Szkoda, ¿e nie-
kiedy piêkne, stare, drewniane figurki
zastêpowane s¹ w koœcio³ach gipsowy-

(ci¹g dalszy na str. 10)

Szopka w Koœciele Franciszkanów w Sanoku.
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mi a nawet (o zgrozo!) tandetnymi, pla-
stikowymi postaciami.

Godne pochwa³y s¹ inicjatywy przy-
gotowywania w szko³ach widowisk ja-
se³kowych – barwnych, dynamicznych
a jednoczeœnie nios¹cych przes³ania re-
ligijne. Nie wolno zapominaæ, ¿e s¹ to
zawsze przedstawienia dydaktyczne,
ukazuj¹ bowiem wartoœci wieczne, któ-
rych nie zdo³a zniszczyæ z³o, ludzki ego-
izm i pycha.

„... Jaka stajnia anielska
Jaka strzecha niebieska
Józef z Maryj¹ s¹ zdumieni
¯e nad stajni¹ œwiat siê zmieni³”

(Ludowa pastora³ka przemyska)

Opracowali AJM

Jase³ka w wykonaniu Grupy ANTRAKT z ZSzZ w Dynowie.

(ci¹g dalszy ze str. 9)

Ju¿ po raz czwarty har-
cerze 40. Dru¿yny prze-
kazali Betlejemskie

Œwiat³o pokoju W³adzom na-
szego miasta, zak³adom pra-
cy, zaproszonym goœciom i
wszystkim mieszkañcom.
Uroczystoœæ ta odby³a siê na
dynowskim rynku w dniu
21.12. 2004r. Zaœ w dniu

06.01.2005r. 14 harcerzy naszej dru¿y-
ny wziê³o udzia³ w przekazaniu Œwia-
te³ka Merowi i mieszkañcom Lwowa.
Do udzia³u w tej uroczystoœci zaprosi-
³a nas komendantka Hufca Ziemi Rze-
szowskiej harcmistrz Janina Koryl. Wy-
jazd zosta³ zorganizowany na zaprosze-
nie Mera Lwowa w ramach wspó³pracy
miast partnerskich, jakimi s¹ Rzeszów
i Lwów.

Chocia¿ pogoda nie dopisa³a, ca³y
czas la³o, jak z przys³owiowego cebra i
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by³o zimno, humory
mieliœmy fantastycz-
ne. Ca³a podró¿ od-
bywa³a siê w bardzo
przyjemnej atmosfe-
rze, przy œpiewie ko-
lêd, które intonowa-
li cz³onkowie zespo-
³ów muzycznych z
Rzeszowa. Po obie-
dzie znaleŸliœmy siê
pod ratuszem, sk¹d
wyruszyliœmy z w³a-
dzami Lwowa i ze-
spo³ami artystyczny-
mi na rynek, gdzie
Komendantka Hufca
przekaza³a Œwiate³-
ko Merowi, a druh, który zajmuje siê
wspó³prac¹ z zagranic¹ z³o¿y³ na rêce
Mera ¿yczenia od Prezydenta Rzeszo-
wa. Ca³¹ uroczystoœæ uœwietnia³y wy-
stêpy ukraiñskich i naszych zespo³ów
artystycznych. Mieliœmy okazjê poznaæ
lwowskie tradycje zwi¹zane ze œwiêta-
mi Bo¿ego Narodzenia. Nasz pobyt na
rynku Lwowa wzbudzi³ ogromne zain-
teresowanie zebranych mieszkañców i
przedstawicieli rozg³oœni radiowych

oraz telewizyjnych.
Nastêpnie wraz z
przewodnikiem
udaliœmy siê na
Cmentarz £ycza-
kowski, gdzie przy
grobie Marii Ko-
nopnickiej odœpie-
waliœmy „Rotê.”
Wiêkszoœæ prze-
piêknych grobow-

ców, pomników jest
œwiadkami polsko-
œci tego miasta.
Zwiedziliœmy rów-
nie¿ Cmentarz Or-
l¹t. Na obu cmen-
tarzach sk³adali-
œmy wi¹zanki i za-
palaliœmy znicze.
Wieczorem o godzi-
nie 18 wziêliœmy
udzia³ we Mszy Œw.
w katedrze pol-
skiej. To historycz-
ne miejsce, gdzie
król Jan Kazimierz
sk³ada³ Œluby, wy-

war³o na nas ogromne wra-
¿enie. Po nabo¿eñstwie ze-
spó³ muzyczny z Rzeszowa
da³ piêkny koncert kolêd pol-
skich, do których œpiewania
przy³¹czyliœmy siê a z nami
mieszkañcy Lwowa, obecni w
koœciele. Tak¿e tutaj spotka-
liœmy siê z du¿ym zaintere-
sowaniem i serdecznoœci¹ ze
strony tubylców. Wierni, ze-
brani w katedrze pytali nas,

sk¹d jesteœmy i jak¹ organizacjê repre-
zentujemy. To. ¿e przyjechaliœmy do
nich z polskimi kolêdami, by³o dla nich
wielkim prze¿yciem – na niejednej twa-
rzy widaæ by³o ³zy wzruszenia. Dziêku-
j¹c nam, jedna lwowianka, powiedzia-
³a, ¿e to by³a dla nich piêkna uczta
duchowa i prosi³a, ¿eby nastêpnym ra-
zem napisaæ im s³owa pieœni, bo oni
ich nie pamiêtaj¹. S³owa i wdziêcznoœæ
tej kobiety s¹ dla nas nagrod¹ za nie-
dogodnoœci podró¿y i brzydk¹ pogodê.
Chocia¿, jak wspomnia³am we wstêpie
Lwów powita³ nas deszczem i zimnem,
to ogrza³a nas serdecznoœæ i wdziêcz-
noœæ jego mieszkañców.

Anna Chrapek

Min¹³ ju¿ prawie miesi¹c od dnia,
w którym usiedliœmy wszyscy razem
przy stole wigilijnym, ³ami¹c siê op³at-
kiem. Przemijanie jest nierozerwalnie
zwi¹zane z ¿yciem cz³owieka. Nieustan-
nie jedne wydarzenia odchodz¹ w prze-
sz³oœæ, na inne oczekujemy. Œwiêta mi-
jaj¹ tak szybko - zwyk³o siê mawiaæ ze
smutkiem i nostalgi¹. Dlatego czas
oczekiwania na coœ lub na kogoœ jest
du¿o wa¿niejszy ni¿ samo wydarzenie.

Zamieszanie, gwar zniecierpliwie-
nie. T³umy ludzi przemierzaj¹cych uli-

ce miast, przeszukuj¹cych pó³ki i rega-
³y sklepów w poszukiwaniu czegoœ
atrakcyjnego, niebanalnego a co paso-
wa³oby na prezent pod choinkê. Wysta-
wy sklepowe coraz bardziej kusz¹ mi-
goc¹cym blaskiem œwiate³ i zachêcaj¹
by wejœæ. Mijamy jedni drugich, coraz
bardziej siê spiesz¹c nie zauwa¿amy
siebie nawzajem...

 Zatrzymaj siê choæ na chwilkê Cz³o-
wieku pocz¹tku dwudziestego pierwsze-
go wieku. Zagoniony, zapracowany, pê-
dz¹cy przed siebie, niecierpliwie szu-

kaj¹cy i ci¹gle rozczarowany. Poszuku-
j¹cy pracy, pieniêdzy, szczêœcia, mi³o-
œci. Bronisz dostêpu do swej pseudo
prywatnoœci. Zamykasz drzwi z na-
dziej¹, ¿e nikt nieproszony w nie zapu-
ka a Ty nie bêdziesz musia³ otworzyæ.
A przecie¿ wierzysz i czekasz z nadzie-
ja, ¿e narodzi siê Ten, dla którego tak
siê stara³eœ i tyle siê napracowa³eœ...

Szanujemy tradycje naszych ojców,
Na stole przykrytym bia³ym obrusem,
pod który wk³adamy siano, stawiamy
jedno dodatkowe nakrycie dla przygod-
nego goœcia. Ale czy znajdzie on miej-
sce przy naszym stole?

(ci¹g dalszy na str. 12)
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Otwórzmy siê dla ludzi i na ich mi-
³oœæ, na wzór stajenki betlejemskiej
otwartej zawsze i dla ka¿dego, promie-
niej¹cej MI£OŒCI¥, wiêc „ œpieszmy siê
kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”.

Dnia 22 grudnia 2004 roku w Szkole
Podstawowej Nr 2, wzorem lat ubieg³ych,
odby³o siê op³atkowe spotkanie. Przy sto-
le zasiedli wszyscy, którzy zechcieli po-
œwiêciæ odrobinê swojego czasu i przyjœæ
do nas. W uroczystoœci udzia³ wziêli :
Burmistrz Miasta Anna Kowalska, rad-
ni Rady Miasta z przewodnicz¹cym Zyg-
muntem Frañczakiem, Dyrektor Kance-
larii Zarz¹du Województwa Podkarpac-
kiego Jerzy Wiœniowski, przedstawiciele
instytucji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na
terenie miasta. Na to coroczne spotka-
nie przyszli starsi i m³odsi, dziadkowie,
rodzice i dzieci - mieszkañcy ul. Bart-
kówka, gdzie znajduje siê szko³a.

Dziêki pracy twórców programu i
opiekunów zespo³ów p. H. Paw³owskiej
i p. A. D¿u³y, nauczycieli, rodziców, pra-
cowników MOKiR oraz wszystkich m³od-
szych i starszych aktorów i artystów
dane nam by³o prze¿yæ po raz kolejny
na nowo, cud betlejemskiej nocy, kiedy
w lichej, ma³ej stajence narodzi³ siê
Zbawiciel Œwiata - Jezus Chrystus.

Stajenka betlejemska to miejsce
otwarte zawsze i dla wszystkich, bez
wyj¹tku. Niezale¿nie od tego, kto przy-
szed³ i co móg³ ofiarowaæ, Dzieciê Jezus
b³ogos³awi ka¿demu, kto tylko zachce
skorzystaæ z Jego darów. I pozwoli na-
rodziæ siê Mu w sobie.

„W pewnym cz³owieku narodzi³ siê
Chrystus. Ale ten cz³owiek nie s³ysza³
anielskich harf, ani g³osów pasterzy.
Nie przyniós³ mu tak¿e mirry, kadzi-
d³a i z³ota. Przyniós³ Chrystusowi w
darze swoje cierpienia, swoj¹ samot-
noœæ, swoje grzechy, swoje upadki. Po
prostu wszystko, co posiada³.”

Wykonana na fina³ „Kolêda dla nie-
obecnych” dostarczy³a wszystkim wielu
bardzo osobistych wzruszeñ. Poruszy³a
najczulsze, najtkliwsze i najbardziej bo-
lesne wspomnienia. Wywo³a³a ze œwiata
cieni bliskie nam i kochane osoby, któ-
rych ju¿ z nami nie ma. Wprowadzi³a w
nastrój melancholii i zadumy, prowoku-
j¹c do refleksji nad sensem ludzkiego
¿ycia i nad jego przemijaniem. Z niejed-
nych oczu sp³ynê³a po policzkach ³za.

Zebrani nagrodzili „aktorów” wielkimi
brawami. Zgodnie z tradycj¹ chrzeœcijañsk¹
przed rozpoczêciem wieczerzy wszyscy
³amali siê op³atkiem, sk³adaj¹c sobie wza-
jemnie p³yn¹ce z serca ¿yczenia.

Agata Wrobel
SP. 2. Dynów

(ci¹g dalszy ze str. 11)
W Nowym 2005 Roku

Nauczyciele i uczniowie
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Dynowie

¿ycz¹ wszystkim czytelnikom DYNOWINKI
„oby siê wszystkie Wasze trudne sprawy

porozkrêca³y jak supe³ki.
W³asne ambicje i urazy zaczê³y œmieszyæ jak kukie³ki.”

Podziêkowanie
Wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji Spotkania Op³atko-

wego w SP Nr 2 w Dynowie, wsparli nasze dzia³ania, udzielaj¹c mate-
rialnego wsparcia – serdecznie dziêkujemy

Szczególnie dziêkujemy: Halinie Banaœ z kwiaciarni „Stokrotka” za „kwia-
tow¹ pomoc” w scenografii uroczystoœci, oraz Krzysztofowi Szczepañskiemu,
dyrektorowi Szko³y Muzycznej YAMAHA za udostêpnienie sprzêtu, instrumen-
tów dla zespo³u wokalno – instrumentalnego MOKiR i pomoc organizacyjn¹.

W imieniu Organizatorów: Gra¿yna Malawska , Wies³awa Marsza³ek
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Œwiêta s¹ niepotrzebne… Nie
warto pomagaæ innym… Nie
mo¿na siê cieszyæ ze œwi¹t,

jeœli siê jest samotnym i biednym…
W koñcu…, nie mo¿na dostrzec Boga
w dzisiejszym œwiecie…

Te i inne tezy próbowaliœmy obaliæ
przedstawiaj¹c ma³¹ for-
mê teatraln¹ pt. „O Bogu
przechodz¹cym”, któr¹ wy-
stawiliœmy 22 grudnia w
naszej szkole. Jej przygo-
towaniem zajê³a siê prof. Ewa Hadam.
Obsadê stanowili uczniowie: Ewelina
Kula, Agata Bajda, Joanna Kaniewska,
Ewa Pielak, Andrzej Kopczak, £ukasz
Kuœ, Iwona Siekaniec, Natalia Cichocka
i Marta Hus.

Przedstawienie to ró¿ni³o siê nieco
od tradycyjnych œwi¹tecznych jase³ek.
G³ówny nacisk po³o¿yliœmy bowiem na
wspó³czesny œwiat, na ¿yj¹cych teraz
ludzi, na ich stosunek do otoczenia i
œwi¹t. Akcja toczy siê w parku: na ³awce
siedz¹ dwie kole¿anki, które rozma-
wiaj¹ o atmosferze œwi¹tecznej w ich
domu. Przytaczaj¹ argumenty za i

przeciw. Jedna z nich potêpia uroczy-
stoœci tego typu, bo uwa¿a je za sztucz-
ne i nieszczere. Druga natomiast do-
strzega w œwiêtach inny wymiar – wi-
dzi w nich Boga, mi³oœæ, wiarê w lu-
dzi… Na ich drodze pojawiaj¹ siê lu-
dzie potrzebuj¹cy pomocy, a wœród nich:

ma³¿eñstwo z maleñkim dzieckiem,
które poszukuje schronienia, kole¿an-
ka zbieraj¹ca dary dla potrzebuj¹cych.
Jednak decyduj¹cy wp³yw na postawê

dziewczyny ma ¿ebrak, który t³umaczy
jej, ¿e niczego nie posiada, jednak cie-
szy siê ze œwi¹t, bo wie, ¿e Bóg przyj-
dzie do niego: „ Tylko trzeba umieæ Go
zobaczyæ jak przyjdzie…”.

Przes³anie jest proste, ale i piêkne
jednoczeœnie. W dzisiejszym œwiecie,

wœród korków ulicznych,
szumu miast, poœpiechu i
tylu w³asnych problemów,
nie powinniœmy zamykaæ
siê na drugiego cz³owieka.

Musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e nawet
³zy dziewczynki z zapa³kami plami¹ na-
sze sumienia…. Bo, jak powiedzia³ Ce-
sare Pavese: „ Szczêœcie jest nieod³¹cz-
ne od ofiarowania siebie innym”. I tu
pojawia siê Bóg. On jest szczêœciem.
Ofiarowa³ siê za nas, bo wiedzia³, ze je-
steœmy tego warci. Wiedzia³, ze potrafi-
my kochaæ…. Dlaczego wiêc siê tak przed
tym bronimy? Czego siê boimy? Prze-
cie¿ dopiero, gdy dzielimy swe ¿ycie z
innymi, mo¿emy poczuæ, jakie jest piêk-
ne. I to nie tylko w œwiêta…

Ewa Pielak
LO w Dynowie, Kl. II d

 Protokó³ VIII M³odzie¿owego
Konkursu Kolêd i Pastora³ek w Dynowie

z dnia 16 stycznia 2005 roku.

Jury w sk³adzie: Antoni D¿u³a – przewodnicz¹cy; Janina Ju-
rasiñska – cz³onek Komisji; Andrzej Kucab - Cz³onek Komisji.

Po wys³uchaniu 6 prezentacji postanowi³o przyznaæ:
I miejsce - Zespo³owi wokalnemu „Brevis” z Gimnazjum w

Dynowie
II miejsce – Zespo³owi wokalnemu LO Dynów
III miejsce – Zespo³owi wokalno-instrumentalnemu Zespo³u

Szkó³ nr 4 w Paw³okomie
oraz dwa wyró¿nienia: Zespo³owi „Qadro” z Harty;
Monice Paœciak z Gimnazjum w Dynowie

Goœcinnie wyst¹pi³ zespó³ wok. instr. S.P. nr 2 w Dynowie
„Weso³e Nutki”, który otrzyma³ zas³u¿one brawa oraz nagro-
dê w postaci poczêstunku w Karczmie „Pod Semaforem”.

Organizatorzy Konkursu; Stowarzyszenie Promocji i Roz-
woju Regionu Dynowskiego oraz MOKiR w Dynowie serdecz-
nie dziêkuj¹ uczestnikom konkursu, tym wszystkim, którzy
pomogli przy organizacji oraz wspania³ej Dynowskiej publicz-
noœci.

Firma Yamaha
to nie tylko pro-
dukcja i sprzeda¿
instrumentów. Od
1954 r. w Japonii,
a od roku 1992 w
Polsce, powsta³a,
rozwija siê i udo-
skonala sieæ placó-
wek pod nazw¹
Szko³a Muzyczna
Yamaha. Szko³a to przede wszystkim nowoczesne pro-
gramy nauczania muzyki. Szko³a muzyczna Yamaha pre-
feruje zasadê, ¿e nie ma ludzi niemuzykalnych. S¹ tylko
nieodkryte talenty.

Do dzisiaj na terenie ca³ego œwiata w systemie Szkó³
Muzycznych Yamaha liczba uczniów zamyka siê w licz-
bie ponad 600 tys.

Pocz¹tki szkó³ muzycznych Yamaha w Polsce siêgaj¹
1992r. Najpierw by³y to spotkania informacyjne, doty-

(ci¹g dalszy na str. 14)
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cz¹ce systemu edukacji. Mia³y one miej-
sce w Warszawie, u jednego z dilerów
Yamahy. Zebranych zainteresowa³a
nowa, kontrowersyjna metoda grupowe-
go nauczania gry na instrumentach. W
1993r. wszyscy zainteresowani mieli
okazjê poznaæ przedstawicieli Dzia³u
Popularyzacji Muzyki w Szkole Muzycz-
nej Yamaha.

W styczniu, a nastêpnie w maju
1994r. powsta³y w Polsce dwie pierw-
sze Szko³y Muzyczne
Yamaha. Obecnie jest
ich ponad 70, uczy siê
w nich na ró¿nych pro-
gramach oko³o 4000
uczniów.

We wrzeœniu 2004
r. Szko³a Muzyczna
Yamaha rozpoczê³a
swoj¹ dzia³alnoœæ w
Dynowie.

Przygotowa³a dla
szkó³ z Dynowa i okolic audycje mu-
zyczne dla oko³o 1000 dzieci. Szko³a
zagwarantowa³a wszystkim uczestni-
kom audycji spoza Dynowa bezp³atny
transport.

Dzia³alnoœæ szko³y rozpoczê³a siê w
paŸdzierniku.

Wszyscy, którzy zechcieli i nadal
chc¹ rozwijaæ swoje uzdolnienia i umie-

(ci¹g dalszy ze str. 13)

jêtnoœci mu-
zyczne, mog¹
to robiæ pod
kierunkiem
nauczycieli –

profesjonalistów. W Dynowie do Szko-
³y Muzycznej Yamaha uczêszcza 26.
uczniów, kszta³c¹cych siê w kierunku;
keyboard, gitara klasyczna i gitara elek-
tryczna.

W listopadzie 2004 r ,dziêki przy-
chylnoœci Dyrektorów-Zespo³u Szkó³ i
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie,
odby³y siê koncerty zorganizowane przez

YSM Dynów, podczas których wyst¹pi³
zespó³ THE FAMILY POWER - sztan-
darowy zespó³ YAMAHY, który bêdzie
corocznie wystêpowa³ dla uczniów szkó³
dynowskich.W koncertach uczestniczy-
³o oko³o 1200 uczniów szkó³ ponadpod-
stawowych i œrednich Dynowa.

YSM gwarantuje swoim uczniom in-
strumenty najnowszej generacji, produ-
kowane przez firmê YAMAHA.

Krzysztof Szczepañski
Dyrektor Szko³y Muzycznej

YAMAHA w Dynowie.

„P³ynie Wis³a, p³ynie
Po polskiej krainie,

A dopóki p³ynie,
Polska nie zaginie”.

Czy wystarczy woda rzeki?
By nasz naród trwa³ przez wieki?

Mi³o jest, tak przy niedzieli
wcisn¹æ siê gdzieœ w g³¹b foteli
i rozpocz¹æ narzekanie.
- „co siê dalej z Polsk¹ stanie?”
Nie ma dzisiaj idea³ów.
Wszystko spad³o z piedesta³ów.
Moralnoœci brak, przykazania rozwia³ wiatr.
Dok¹d ten dziœ zmierza œwiat?
W co te¿ nasza m³odzie¿ wierzy?
/ w dyskoteki, narkotyki, rozboje i bijatyki. /
Zewsz¹d s³ychaæ g³os krytyki.

Po kolêdzie, kto przybêdzie – ka¿dy siê ucieszy
A kto z nami chce zaœpiewaæ – niechaj prêdko spieszy
Nie w tygodniu, przy niedzieli,
Radowaæ siê i weseliæ.
Hej kolêda, kolêda.

To nie rock, nie dyskoteka,
W ko³ysance Jezus czeka – Oj Maluœki, Maluœki..

Trzej Królowie utrudzeni
i pasterze zaskoczeni,
¿e to im witaæ siê godzi
- wielk¹ M I £ O Œ Æ - co przychodzi
na Ziemiê

 Nie ma przekleñstw, ni ha³asu…
A Ty - znowu nie masz czasu.

PrzyjdŸ, i zobacz -
¿e s¹ m³odzi
Którym MODA nie zaszkodzi.
Chc¹, tradycje pielêgnowaæ.
W swoim sercu zawsze chowaæ
Trzy wspania³e idea³y
Co po OJCACH nam zosta³y
Wiedz¹ sk¹d ich „polskie plemiê”
I chc¹ wrastaæ w polsk¹ ziemiê.

PrzyjdŸ, i zobacz –
¯e nie wszystka m³odzie¿ z³a,
¯e jest taka, co ma czas
I dla Boga i dla ludzi
I ¿e o to, KTOŒ siê trudzi.
Nie pomo¿e w Wiœle woda
Kiedy nam wci¹¿ czasu szkoda.
Lecz po nas zostanie
„taka Polska, jakie naszej m³odzie¿y chowanie”.

Agata Wróbel

NIE POMO¯E W WISLE
WODA…



DYNOWINKANr 1/113 15

“Nie potom przypi¹³ harcerski krzy¿,
by b³yszcza³ na mej piersi.
Lecz bym pamiêta³, ¿e w drodze wzwy¿
harcerze id¹ pierwsi.”

Z³o¿enie Przyrzeczenia, Harcerskie-
go jest bardzo wa¿nym momentem w
¿yciu ka¿dego harcerza. W dniu
20.12.2004r. 36 cz³onków naszej dru-
¿yny z³o¿y³o Je na Betlejemskie Œwia-
t³o Pokoju w obecnoœci komendantki
Hufca Ziemi Rzeszowskiej harcmistrz
Janiny Koryl, Dyrekcji Szko³y, nauczy-
cieli i uczniów. Sk³adaj¹c Przyrzecznie
harcerz zobowiazuje siê:

MAM SZCZER¥ WOLÊ, to znaczy
dobrowolnie, bez niczyjego nakazu, bez
¿adnego przymusu, CA£YM ̄ YCIEM,
ze wszystkich si³ mego ducha, z ca³ego
serca, wykorzystuj¹c wszystkie dane mi
mo¿liwoœci PE£NIÆ S£U¯BÊ BOGU,
który stanowi uosobienie najwy¿szych
idea³ów, takich jak mi³oœæ, prawda,
dobro, sprawiedliwoœæ, wolnoœæ, piêkno,
przyjaŸñ i braterstwo, wiara, nadzieja.
Idea³y te ³¹cz¹ wszystkich ludzi dobrej
woli, niezale¿nie od pochodzenia, naro-
dowoœci, wyznania, wywodz¹ siê z norm
moralnych opartych na uniwersalnych,
etycznych i kulturowych tradycjach
chrzeœcijañstwa.

Pragnê s³u¿yæ POLSCE, OjczyŸnie
moich przodków, o której honor, niepod-
leg³y byt, tradycje i kulturê walczyli
czynem i s³owem, któr¹ otrzyma³em w
spadku jako bezcenn¹ wartoœæ mego
pokolenia, któr¹ z ca³ym jej bogactwem
duchowym i materialnym mam prze-
kazaæ moim nastêpcom. Stale posze-

rzam œwiat mych myœli i uczuæ, wierny
zasadzie, ¿e wiêcej wiedzieæ, to g³êbiej
pokochaæ. Szanujê prawa innych
pañstw i narodów.

Chcê NIEŒÆ CHÊTN¥ POMOC
BLI•NIM nie tylko wtedy, gdy o pomoc
poprosz¹, ale zawsze wtedy, gdy do-

strzegê, ¿e na drodze mego ¿ycia stan¹³
ktoœ, kto potrzebuje pomocy, opieki,
wsparcia, pocieszenia.

Mam byæ POS£USZNY PRAWU
HARCERSKIEMU, chcê by Ono by³o
zawsze wskazówk¹ mego postêpowa-
nia, by Ono decydowa³o zawsze o zgod-
noœci moich myœli, s³ów i czynów.

Przyrzeczenie nie jest przysiêg¹ ani
œlubowaniem. Przestrzeganie Prawa
Harcerskiego jest spraw¹ honoru ka¿-
dego harcerza i Ÿród³em jego radoœci.
Za wype³nienie Przyrzeczenia ka¿dy
odpowiada przed w³asnym sumieniem.

Anna Chrapek

Ju¿ po raz drugi w Zespole Szkó³ w
Dynowie odby³a siê akcja charytatyw-
na „Podziel siê z innymi”, której celem
by³o przygotowanie œwi¹tecznych upo-
minków dla dzieci z rodzin znajduj¹-
cych siê w trudnej sytuacji material-
nej. Przygotowano ³¹cznie 95 paczek,
w sk³ad których wchodzi³y: s³odycze,
zabawki, artyku³y spo¿ywcze i papier-
nicze, œrodki czystoœci oraz odzie¿.

Za poœrednictwem „Dynowinki” ser-
decznie dziêkujemy wszystkim wymie-
nionym ni¿ej sponsorom, którzy tak hoj-
nie zechcieli wesprzeæ nasz¹ akcjê:

Alicja Drelinkiewicz- sklep „Ale-
xis”, Dynów

Krzysztof Maszczak- Delikatesy

z innymi, wrzucaj¹c do koszy dary w
czasie VIII Dynowskich Dni Kultury
Chrzeœcijañskiej i w okresie przedœwi¹-
tecznym w sklepach „Jedynka” i „Deli-
katesy Centrum”.

Szczególne s³owa uznania i wdziêcz-
noœci kierujemy tak¿e do dzieci, m³odzie-
¿y i nauczycieli z naszej szko³y, którzy
tak chêtnie wziêli udzia³ w akcji.

To w³aœnie dziêki pomocy, zapa³owi
i zaanga¿owaniu w/w osób i instytucji
powodzenie tego przedsiêwziêcia sta³o
siê mo¿liwe.

Z nadziej¹ na dalsz¹ wspó³pracê:
opiekunki akcji

Aneta Bator
Lucyna Choma

Lucyna Wandas

„Centrum”, Nozdrzec
Wojciech Szaruga- hurtownia „U

Wojtka”, Dynów
Swjet³ana i Andrzej Tepliccy-

salon piêknoœci „Magnolia”, Dynów
Maria G¹secka- sklep „Ananas”,

Dynów
Ewa Jandziœ- firma us³ugowo-han-

dlowa „Bewa”, Dynów

Dziêkujemy równie¿ „Stowarzysze-
niu Na Rzecz Osób Niepe³nospraw-
nych” w Dynowie reprezentowanemu
przez pani¹ Ma³gorzatê Kochman i
Urzêdowi Parafialnemu

w Dynowie za przekazanie arty-
ku³ów spo¿ywczych oraz wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy podzielili siê
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ROZDZIA£ 1
I.

Marian Gerber wierci³ siê niespo-
kojnie w swoim wygodnym bujanym fo-
telu. Raz po raz zapala³ nerwowo pa-
pierosa i kicha³. By³ to cz³owiek w sile
wieku, który osi¹gn¹³ ju¿ sporo (tak
przynajmniej myœla³), bo jak¿e nazwaæ
ukoñczon¹ zawodówkê w Pochy³ej Gór-
ce i póŸniejszy biznes masarniany, któ-
ry z powodzeniem prowadzi do dziœ. Ma
te¿ dwóch doros³ych synów i ¿onê. W³a-
œnie ona sta³a siê przyczyn¹ jego znie-
cierpliwienia. Agata – bo tak ma na
imiê pani Gerber postanowi³a zabawiæ
siê w politykê i wystartowa³a w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego z
listy swojej ulubionej partii „Samoza-
g³ady”. Ju¿ za chwilê maj¹ zostaæ og³o-
szone wyniki. Nic dziwnego, ¿e pan
Gerber jest taki stremowany – Stara
za chwile pojedzie do Brukselki- my-
œla³. By³ on prawie pewien zwyciêstwa
¿ony, która by³a gruntownie przygoto-
wana do rz¹dzenia w Europie. Ukoñ-
czy³a trzyklasow¹ podstawówkê, matu-
rê zda³a po trzydniowym kursie eks-
ternistycznym, a po za tym ile posz³o
œwiniaków, kie³bas i brymuchy – my-
œla³ pan Marian. Na jego twarzy poja-
wi³ siê jednak grymas. Czy, aby na pew-
no nikt siê nie zorientuje, ¿e dodruko-
wali nieco wiêcej kart do g³osowania i
z ma³ej Pochy³ej Górki zrobi³a siê dwu-
milionowa stolica. Jego rozmyœlania
przerwa³ dzwonek telefonu. Zerwa³ siê
na równe nogi, przewróci³ jeszcze ku-
bek z kaw¹, ale w miarê sprytnie wzi¹³
do rêki s³uchawkê aparatu. Po minucie
ciszy w domu pañstwa Gerberów zapa-
nowa³ ha³as i optymizm. Agata Gerber
zosta³a Pos³em Parlamentu Europej-
skiego.

II.
Kamienica przy ulicy Kokosza 2 by³a

zaniedbana, ale prezentowa³a siê ma-
jestatycznie. Jej w³aœcicielka pani Te-
resa Bond schodzi³a w³aœnie do pokoju
goœcinnego, gdy nagle zadzwoni³ tele-
fon. Kobieta z roztargnieniem podnio-
s³a s³uchawkê i z wymuszon¹ grzecz-
noœci¹ prowadzi³a krótk¹, ale treœciw¹
rozmowê. Na jej twarzy pojawi³ siê
dyskretny uœmiech. Podziêkowa³a roz-
mówcy i przesz³a do pokoju zabaw. Kto

dzwoni³? – zapyta³a sêdziwa starusz-
ka, która w³aœnie podk³ada³a drewno
do kominka – Dzwonili z Komitetu
wyborczego – odpowiedzia³a Teresa –
Karol jedzie do Brukseli.

III.
Fryderyk Zwinny przechodzi³ w³a-

œnie obok swojego starego domu przy
ulicy Kar³owickiej. By³ to mê¿czyzna
m³ody, wysportowany i wykszta³cony.
Jego twarz by³a zmêczona, pe³na nie-
pokoju i ¿alu. —To ju¿ rok – pomyœla³ i
przystan¹³, aby zapaliæ papierosa. Ka¿-
dego miesi¹ca przychodzi³ w³aœnie tu i
ogl¹da³ dom, który podstêpnie mu
ukradziono. Spojrza³ w górê i zobaczy³
zapalone œwiat³o w kuchni

- Pewnie Hanka rozwi¹zuje krzy-
¿ówkê – podrapa³ siê po nosie i ju¿ mia³
odchodziæ, gdy nagle us³ysza³ pisk i
krzyk. Zerwa³ siê na równe nogi, popa-
trzy³ przed siebie i zobaczy³ coœ co nie
by³o mu obce – jego szwagier Jurek
szed³ pijany i œpiewa³ „Odê do rado-
œci”. Chcia³ odejœæ, ale Jerzy zobaczy³
go i bardzo niewyraŸnym krokiem pod-
szed³ kilka metrów. Nagle wrzasn¹³:
Won spod domu pos³a z Europy! Won!
Fryderyk uœmiechn¹³ siê z gorycz¹ i
westchn¹³. – Ile to ju¿ razy po pijaku
ten stary dureñ by³ prezydentem czy
premierem? Stary pijak – pomyœla³ i
odszed³.

ROZDZIA£ 2
I.

Fragment artyku³u prasowego z
gazety „ Ryta Górka”:

„Jest nam niezmiernie mi³o zako-
munikowaæ naszym czytelnikom, ¿e
Agata Gerber – w³aœcicielka miejsco-
wej masarni, przyk³adna ¿ona i matka
bêdzie reprezentowaæ nasze wojewódz-
two w Parlamencie Europejskim. Pani
pose³ jest osob¹ niezwykle odpowied-
ni¹ na tym stanowisku. Zna jêzyki,
posiada umiejêtnoœæ komunikowania
siê z ludŸmi, zna ich problemy i po-
trzeby. ¯yczymy wielu sukcesów”.
Redaktor Naczelny – Adrian Gerber

II.
List Teresy Bond do przyjació³ki

Marii Kozie³

Teresa Bond. 25 maj 2050r.
Kokosza 2
22-222 Lisie Do³y

Droga Marysiu,

ale¿ jestem podniecona. Karola zrobili
pos³em!!! Wreszcie stanê siê s³awna,
bêdê mog³a du¿o podró¿owaæ, kupowaæ
sobie drogie kiecki i co najwa¿niejsze
wyrwaæ siê od starej. Fakt, ¿e gdyby
nie jej pieni¹dze to nigdy bym nie mo-
g³a pojechaæ do Brukseli, ale mam ju¿
jej dosyæ. Karolek obieca³ mi, ¿e wszyst-
ko za³atwi i ju¿ w czerwcu jedziemy.
Powiedzia³, ¿e bêdzie mi kupowa³ du¿o
fajnych rzeczy. On jest taki kochany i
rozrzutny – on mnie bardzo kocha. Bê-
dziemy mieli willê nad morzem, piêæ
samochodów, korty tenisowe, pole gol-
fowe i du¿o innych potrzebnych drobia-
zgów. Pamiêtaj kochana, ¿e my siê ju¿
nie bêdziemy widywaæ, bo ja bêdê na-
le¿eæ do towarzystwa, zwracaj siê do
mnie Pani Pose³, a gdyby ktoœ ciebie
pyta³ o mnie to mów mu, ¿e ja miesz-
kam w Warszawie, a w Lisich Do³ach
mam letni¹ rezydencjê.

Serdecznie pozdrawiam
Twoja Przyjació³ka

Tereska

III.
Centrum handlowe „Ma³y Bazar”

mieœci³o siê na obrze¿ach miasta. Dzi-
siejszy ranek by³ jakiœ smutny, ale w
jednym z pawilonów owego centrum, a
konkretnie w sklepie z u¿ywan¹ odzie¿¹
panowa³ ruch jak nigdy. Nic dziwnego –
przecie¿ jego w³aœcicielk¹ by³a Hanka
Zwinna – ¿ona pos³a. Wszystkie kole-
¿anki sk³ada³y jej ¿yczenia, gratulowa-
³y i zastanawia³y siê co Hanka powinna
zrobiæ. Ona s³ucha³a przeró¿nych porad,
ale tak naprawdê by³a tym ca³ym fak-
tem przera¿ona. Jej m¹¿ by³ dobrym,
ale wybuchowym cz³owiekiem. Pamiê-
ta³a bardzo dobrze jak wyrzuci³ z jej
rodzinnej kamienicy rodzonego brata,
jak czêsto przychodzi³ do domu pod
wp³ywem alkoholu. Jak ci ludzie go wy-
brali po tym skandalu z Luiz¹? – za-
stanawia³a siê uœmiechaj¹c do swojej
kole¿anki Marty, która w³aœnie prosi³a
j¹ o podes³anie jej jakiegoœ przystojne-
go i niekoniecznie wolnego pos³a.

„Czas siê nie œpieszy – to my nie nad¹¿amy” powiedzia³
kiedyœ Lew To³stoj i przez ostatnie szeœæ miesiêcy dobrze
siê o tym przekona³em. Jak ¿egna³em siê z Czytelnikami
„Dynowinki” nie przypuszcza³em, ¿e na tak d³ugo. Od maja
2004 wydarzy³o siê tak wiele, ¿e nie sposób nawet ogarn¹æ
tych wszystkich sukcesów i pora¿ek jakie mia³y miejsce w
Europie, naszym kraju i oczywiœcie w Dynowie. Postaram

siê jakoœ nadrobiæ moj¹ absencjê w formie opowiadania.
„Gdzieœ w przysz³oœci, w piêknym kraju odbywaj¹ siê

wybory do Europarlamentu. Jak zwykle wyborcy „popêdzili”
na nie z ochot¹ i wiar¹ na lepsze jutro. No i wybrali. Kogo?
Proszê siê przekonaæ....”

Bohaterami tej mojej Europrzygody jest trójka pos³ów,
ludzi na pierwszy rzut oka ma³o ciekawych, ale proszê mi
uwierzyæ, ze jak pojawi¹ siê w Brukseli to poka¿¹, ¿e Euro-
pejczyk umie, potrafi i jak chce to naprawdê jest sympa-
tyczny.

Serdecznie pozdrawiam
Micha³ Ziêzio
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 Po skoñczonej pracy Hanka posz³a
zrobiæ zakupy i wróci³a do pustego
domu, gdzie czeka³ na ni¹ jedynie kot
Maciek i stosy nowych rachunków za
kampaniê mê¿a.

Rozdzia³ III
I.

Stolica to piêkne miasto – pomyœla-
³a Agata i wysiad³a z poci¹gu. Rzeczy-
wiœcie miasto têtni³o dziœ pe³ni¹ ¿ycia,
by³o ciep³o, ale nie upalnie. Pani Gerber
za³o¿y³a wiêc swoje nowe okulary prze-
ciws³oneczne, poprawi³a makija¿ i uda-
³a siê w stronê Kancelarii Doradztwa
Europejskiego, w której mia³a otrzymaæ
informacje o wyjeŸdzie do Brukseli.
Urz¹d ten powsta³ zaraz po wst¹pieniu
do Wspólnoty i s³u¿y³ za miejsce opar-
cia niedoœwiadczonych pos³ów. Mieœci³
siê w okaza³ym budynku, piêknie wyre-
montowanym za unijne pieni¹dze. Aga-
ta znalaz³a go bez trudu. Dowiedzia³a
siê, ¿e jako pos³owi przys³uguj¹ jej ró¿-
ne prawa, ale musi te¿ wykonywaæ wie-
le obowi¹zków. Zosta³a te¿ przewidzia-
na do pracy w komisji badaj¹cej spory
pomiêdzy krajami UE o nazwie Euro-
pejska Komisja Badaj¹ca Spory Pomiê-
dzy Krajami UE (EKBSPKUE). Pani
pose³ dosta³a s³u¿bowego laptopa, nowy
wirtualny zegarek za pomoc¹ którego
bêdzie mog³a g³osowaæ wychodz¹c z sali
obrad i jeszcze kilka innych europejskich
cudeniek. Wieczorem posz³a do kina
obejrzeæ „Tytanica”. Widzia³a ten film
pierwszy raz i pop³aka³a siê jak g³upia,
ale na szczêœcie podczas projekcji by³a
sama na sali kinowej.

II.
Wieczorem do domu pañstwa Bon-

dów mieli przyjœæ bardzo wa¿ni goœcie.
Pos³a mia³ odwiedziæ partyjny kolega
Stefan Kolano wraz z ma³¿onk¹, która
w³aœnie wróci³a z wycieczki do Brukseli,
gdzie jak twierdzi³a wiele siê mo¿na
nauczyæ. Gospodarza nie by³o w domu,
ale pani Teresa wcale siê tym nie przejê-
³a. Gdyby tylko nie ta niewychowana sta-
ruszka – pomyœla³a i zaczê³a podawaæ
herbatê. W³aœnie ona sta³a siê powodem
sprzeczki jaka wybuch³a pomiêdzy pani¹
Kolano a Teres¹. Otó¿ gospodyni poda³a
goœciom herbatê ekspresow¹. Pani Kola-
no oœwiadczy³a, ¿e jej nie wypije. W Bruk-
seli pije siê tylko herbatê sypan¹ – od-
powiedzia³a i zaczê³a siê krzywiæ. Tere-
sa zaczê³a p³akaæ, a jakby tego by³o ma³o
¿ona pana Stefana oœwiadczy³a, ¿e picie
herbaty w taki sposób jest plebejskie i
proste. Wieczór zakoñczy³ siê wiêc skan-
dalem towarzyskim. Ciê¿ko jest byæ ¿on¹
pos³a – pomyœla³a Maria i po³o¿y³a siê
spaæ.

III.
Najgorsza dla pos³a Zwinnego by³a

ostatnia noc przed wyjazdem do stoli-
cy Unii Europejskiej. Wierci³ siê w

³ó¿ku, przewraca³ z boku na bok i du¿o
myœla³ patrz¹c na œpi¹c¹ ¿onê. Dopie-
ro teraz zda³ sobie sprawê, ¿e bêd¹ od
siebie tak daleko. Ona mu tyle wyba-
czy³a, a on j¹ teraz zostawia. Tyle afer
a on ma byæ pos³em. I jeszcze ten skan-
dal z Eliz¹. Ile to ju¿ lat? Chyba z sie-
dem, a on wci¹¿ pamiêta³ jej p³acz na
dworcu kolejowym. Jak mo¿na by³o
wyrzuciæ na bruk w³asn¹ córkê? Bo¿e –
pomyœla³ - zrobi³em tyle z³ego, ale ko-
niec z tym. To, ¿e mnie wybrali to jest
znak dlatego muszê zrobiæ teraz wiele
dobrego dla tego kraju. Jak sobie tak
postanowi³ poczu³ ulgê i zasn¹³.

Rozdzia³ IV
I.

Impreza powitalna!!! – super, pomy-
œla³a Agata – jak to dobrze, ¿e bêdzie-
my mogli siê wreszcie zintegrowaæ. Rze-
czywiœcie o ma³ym „wieczorku zapoznaw-
czym” mówi³o siê w kuluarach Parla-
mentu ju¿ od kilku dni. Najlepsze by³o
to, ¿e ka¿dy musia³ przebraæ siê za jak¹œ
narodow¹ postaæ lub symbol. Agata rzu-
ci³a siê wiêc w wir szalonych zakupów.
Odwiedzi³a chyba wszystkie butiki w
Brukseli, ale nie znalaz³a nic dla sie-
bie. Zdesperowana zadzwoni³a do Pol-
ski bo tylko tam widzia³a dla siebie
ratunek. Poprosi³a mê¿a ¿eby skontak-
towa³ siê z pani¹ Krysi¹ – w³aœcicielk¹
sklepu z odzie¿¹ u¿ywan¹, aby ona (która
zna Agatê od wielu lat) jej coœ znalaz³a
i wys³a³a paczk¹ priorytetow¹ do Bel-
gii. Wieczorem Agata odwiedzi³a pos³a
z Niemiec, który w³aœnie mierzy³ swój
nowy kostium krasnala ogrodowego –
ale bêdzie zabawa zamyœli³a siê pos³an-
ka Gerber i pochwali³a strój kolegi.

II.
List Teresy Bond do przyjació³ki

Marii Kozie³

Teresa Bond 1 czerwiec 2050 r.
Kokosza 2
22-222 Lisie Do³y

Droga Przyjació³ko,

 Nigdy mi nie uwierzysz co dzisiaj
prze¿y³am!!! Otó¿ Karolek mia³ jakieœ
nudne posiedzenie Komisji dotycz¹ce
zmiany ustawy o zmianie ustaw, które
zosta³y lub zostan¹ zmienione, dlate-
go te¿ ja postanowi³am udaæ siê do
nowo otwartego Muzeum Europejskie-
go. Kochaniutka – co ja siê tam dowie-
dzia³am to tylko ja sama chyba wiem.
Oczywiœcie zaopatrzy³am siê w odpo-
wiednie pomoce naukowe ju¿ wczeœniej,
tak wiêc zna³am ju¿ wiele ciekawych
rzeczy o tej ca³ej Europejskiej Unii.
Moja droga czy wiedzia³aœ na przyk³ad,
¿e Parlament Europejski ju¿ od 1957
roku reprezentuje - jak to okreœli³a
m³oda pani przewodnik: „ narody
pañstw zespolonych we Wspólnocie

Europejskiej” pytam siê Ciebie droga
przyjació³ko tylko co to znaczy „zespo-
liæ” – bo o ile sobie przypominam w
towarzystwie siê tego s³owa nie u¿y-
wa. Pierwsze wybory odby³y siê w 1979
roku, co oznacza, ¿e ju¿ prawie od 70
lat wybierani s¹ Pos³owie do tego jak-
¿e wa¿nego urzêdu. Mój Karolek jest
wiêc wybrañcem i muszê tobie napisaæ,
¿e moja wizyta w Muzeum zakoñczy³a
siê k³ótni¹. Otó¿ ta wredna przewod-
niczka oznajmi³a, ¿e Karolek mo¿e byæ
Pos³em tylko przez 5 lat bo tak podob-
no trzeba. Przecie¿ to jest SKANDAL,
bo przecie¿ Karolka wszyscy tu kochaj¹
i nikt na pewno nie bêdzie mu kaza³
siê z st¹d wyprowadzaæ. Takie mnie
nerwy ponios³y, ¿e popchnê³am ¿onê
pos³a z Luksemburga na porcelanow¹
wazê, z której kiedyœ jada³ jakiœ Ro-
bert Schuman. Ta waza siê trochê znisz-
czy³a, ale przecie¿ ta niekompetentna
kobieta mnie zdenerwowa³a. Skoñczy-
³o siê tym, ¿e ten pose³ z Luksembur-
ga, który jest demokratom obrazi³ siê
na mojego Karolka i oœwiadczy³, ¿e nie
zag³osuje za przeg³osowaniem ustawy
o zmianie zamiany bud¿etu dla rolni-
ków w po³udniowej Szkocji. Jest to o
tyle smutne, ¿e my mamy przyjació³ ze
Szkocji, z którymi gramy czêsto w bry-
d¿yka. ¯egnam ciebie kole¿anko, tylko
nie pisz do mnie bo jeszcze ktoœ sobie
pomyœli, ¿e ja jestem z tej naszej ma-
³ej mieœciny. Œciskam i œlê uœmiechy.

Twoja Tereska.
III.

Pose³ Zwinny bez problemu odnalaz³
hotel w którym mia³ zamieszkaæ. Otrzy-
ma³ te¿ odpowiedni grafik, z którego
wynika³o, ¿e spotkanie Socjaldemokra-
tów odbêdzie siê jeszcze w tym tygodniu.
W dniu spotkania pos³a drêczy³y bule
brzucha – To z nerwów – pomyœla³. Na
spotkaniu czu³ siê jeszcze gorzej. W pew-
nym momencie zatoczy³ siê i pad³ ze-
mdlony na pod³ogê. Ockn¹³ siê dopiero w
Europejskim Szpitalu Parlamentarnym.
Otacza³o go mnóstwo personelu medycz-
nego, a on sam nie wiedzia³ co siê sta³o.
Zasn¹³ g³êbokim snem. Obudzi³ go
brzdêk aparatu do mierzenia ciœnienia i
zapyta³ polskiej pielêgniarki co siê z nim
sta³o. Okaza³o siê, ¿e ma ciê¿ki przypa-
dek wrzodu ¿o³¹dka i, ¿e by³o z nim na-
prawdê Ÿle. Po kilku dniach wypoczynku
pose³ rzuci³ siê w wir obowi¹zków. Praca
w Komisji Ochrony Œrodowiska dawa³a
niez³e perspektywy i móg³ przecie¿ po-
móc europejskim rolnikom. Zosta³ nawet
wytypowany jako sprawozdawca i przy-
gotowa³ raport dotycz¹cy ochrony wody
s³odkiej w krajach nadba³tyckich. Dzieñ
zdania raportu by³ bardzo emocjonuj¹cy.
Przedstawi³ komisji projekt raportu, któ-
ry jego koledzy przeg³osowali jednog³o-
œnie. Odby³a siê dyskusja na plenum i
g³ówne g³osowanie. Wreszcie zrobi³em cos
po¿ytecznego – pomyœla³ Jerzy – ale to
dopiero pocz¹tek.
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Urodzi³ siê w 1923 roku w rodzinie
rzemieœlnika Tadeusza Krasnopolskie-
go mieszkaj¹cego w samym centrum
Dynowa ( dom przy dawnej ul Soko³a ).

 Jak w wiêkszoœci rodzin mieszczan
dynowskich matka zajmowa³a siê wy-
chowaniem dzieci i prowadzeniem ma-
³ego gospodarstwa rolnego, natomiast
ojciec pracowa³ jako wziêty stolarz .O
latach dzieciñstwa Pan Mieczys³aw
mo¿e opowiadaæ godzinami a ostatnio
zdecydowa³ siê na opisanie swoich „lat
sielskich, anielskich” ( patrz
art. „ ciê¿kie czasy” )

 Ukoñczywszy 7 klas szko-
³y powszechnej, marzy³ o dal-
szej nauce, ale rodziców nie
staæ by³o na op³acanie stan-
cji w Rzeszowie czy Przemy-
œlu, wiêc gdy nie powiod³y siê
starania o przyjêcie na naukê
u œlusarza, ukoñczy³ roczny
kurs handlowy i otrzyma³
pierwsz¹ pracê w sklepie „Kó³-
ka Rolniczego” znanym z so-
lidnoœci.

 Wybuch wojny zburzy³
spokój miasteczka a m³odych
ludzi zmusi³ do podejmowa-
nia „ trudnych wyborów”. O
dzia³alnoœci konspiracyjnej, o
dynowskim podziemiu Boha-
ter tego szkicu pisa³ ju¿ wie-
lokrotnie nie tylko na
³amach „Dynowinki”, ale przygoto-
wa³ te¿ obszerny materia³ , który
czeka na wydawcê.

 Ten niebezpieczny okres wojenny
wykorzysta³ Pan Mieczys³aw tak¿e na
naukê. W wykazie maturzystów z 1943
roku figuruje obok Tomasza Go³¹ba,
Danuty Æwikliñskiej, Juliusza Pi¹t-
kowskiego i Mariana Zubilewicza. Z
uznaniem wspomina takich oddanych
nauczycieli jak: ks. B³otnicki, ks. J.
Œmietana, prof. Gabriel Brzêk i inni.

 Po wojnie musia³ zdaæ drugi egza-
min maturalny, ukoñczyæ Liceum Pe-
dagogiczne w Przemyœlu, by s³u¿yæ dzie-
ciom i m³odzie¿y w Nozdrzu i przez
wiêkszoœæ ¿ycia zawodowego w Dyno-
wie.

Z podziwem ogl¹da³am i czyta³am,
z braku czasu tylko fragmenty kroniki
szko³y na Przedmieœciu, sagi rodów
mieszczan dynowskich, dzieje Dynowa
od 1942 roku spisywane tydzieñ po ty-
godniu a bardzo czêsto dzieñ po dniu.

Wczeœniejsze notatki spali³ Pan Mie-
czys³aw, gdy w czasie okupacji zagro-
¿ony by³ aresztowaniem przez Niem-
ców za niewykonanie rozkazu zg³osze-
nia siê do brygady budowlanej ( Bau-
dunstu). Jego kolega Aleksander Dre-
linkiewicz – za podobne postêpowanie
wcielony zosta³ do obozu karnego w wa-
piennikach P³aszowa.

 Zgromadzona przez Pana Mieczy-
s³awa literatura faktu, kroniki, wspo-
mnienia zajmuj¹ lwi¹ czêœæ pokoju a

wiêkszoœæ zbiorów obejmuj¹ca teksty
obwieszczeñ, zarz¹dzeñ, listy, fotogra-
fie gromadzone przez lata, nadsy³ane
przez przyjació³ znaj¹cych pasjê kole-
gi, znalaz³y miejsce w archiwum na
strychu domu.

Zasobne poddasze dostarcza mate-
ria³ów nie tylko studiuj¹cym i pisz¹-
cym prace naukowe, ale te¿ powa¿nym
naukowcom, którzy zajmuj¹ siê tema-
tyk¹ II wojny œwiatowej.

Wszystkie próby kierowania rozmo-
wy na sprawy osobiste koñcz¹ siê ,,po-
wrotem,, do Dynowa, bo u Pana Mie-
czys³awa na pierwszym planie zawsze
by³ i jest rodzinny Dynów jego prze-
sz³oœæ ta najdawniejsza i ta nowsza a
tak¿e wspó³czesnoœæ, która bardzo szyb-
ko staje siê tym, co ,,wczoraj’’ i, co nie-
stety oddala siê, oddala...

 ̄ yciowa pasja dzia³acza spo³eczni-
ka, kolekcjonera pami¹tek i twórcy Izby
Pamiêci Narodowej w Dynowie, zbie-

Nauczyciel, dyr. Sz. P.
nr 2 (Dynów – Przedmie-
œcie), by³y ¿o³nierz AK (
obecnie sekretarz Ko³a
AK w Dynowie), radny
miejski, kronikarz Dyno-
wa, dzia³acz spo³eczny,
cz³onek Amatorskiego
Zespo³u Teatralnego, chórzysta, inicjator i cz³onek wielu stowarzyszeñ i organi-
zacji spo³ecznych, m.in. Towarzystwa Przyjaciól Dynowa i Ko³a Towarzystwa im.
Œw. Brata Alberta...

 Trudno bez pomy³ki wymieniæ choæby wa¿niejsze funkcje i prace spo³eczne
podejmowane przez PANA MIECZYS£AWA KRASNOPOLSKIEGO, a namó-
wiæ Go do zwierzeñ jeszcze trudniej.

Pan Mieczys³aw pierwszy z siedz¹cych. Grono pedagogiczne Sz. P. nr 1 w Dynowie w 1973/4 r.
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racza bibliofila uchroni³a (ocali³a) od
zapomnienia fakty i ludzi,o których w
powa¿nych dzie³ach naukowych wspo-
mina siê,, jednym zdaniem’’. Na ³amach
,,Dynowinki’’ przez 10 lat nieprzerwa-
nie prowadzi³ dzia³ historyczny, cykle
felietonów, Z dawnych lat’’, ,,Zas³u¿eni
dla Dynowa’’, opracowa³ dzieje organi-
zacji, stowarzyszeñ i zespo³ów dzia³a-
j¹cych w mieœcie, w tym Amatorskiego
Zespo³u Teatralnego, który w³asn¹ kro-
nikê prowadzi dopiero od 1976 roku. Z
teatrem dynowskim Pan Mieczys³aw
zwi¹za³ siê jeszcze w 1946 r. s³u¿¹c mu
wytrwale przez d³ugie lata jako sufler
(we wspó³czesnej nowomowie; kierow-
nik tekstu).Zdyscyplinowany, obowi¹z-
kowy, podczas przedstawieñ, nawet w
najbardziej nerwowych sytuacjach po-
trafi³ zachowaæ ,,zimn¹ krew’’. Jego su-
flerski szept s³yszeli nawet najbardziej
stremowani aktorzy i wdziêczni Mu byli
bardzo za wybawienie z niejednej opre-

sji na scenie. Chêtnie s³u¿y³ rad¹ od-
wo³uj¹c siê do swoich bogatych do-
œwiadczeñ, wszak wspó³pracowa³ z kil-
koma re¿yserami: J. Wêgrzynem, J.
Jurasiñsk¹ i K. D¿u³¹.

W artykule programowym ,,Pod roz-
wagê’’ ówczesny zespó³ redakcyjny za-
powiada³;

,,Oddajemy do Twoich r¹k czytelni-
ku jednodniówkê poœwiêcon¹ Dynowo-
wi i jego sprawom. Mo¿e zachêci Ciê
ona do innego spojrzenia na miastecz-
ko, w którym ¿yjesz i zamierzasz re-
alizowaæ plany ¿yciowe. Nie jesteœ za-

dowolony z tego, co tu siê dzieje. to
prawda?

Ale czy znasz je na tyle, by odpo-
wiedzieæ sobie, dlaczego tak jest?

Parê lat pó¿niej, bo w 1986 roku w

Sufler stoi trzeci od lewej

Od pamiêtnej jednodniówki ,,Gazeta dynowska’’ w 1980 roku zaczê³a siê redakcyjna przygoda.

550 rocznicê za³o¿enia miasta (a w³a-
œciwie pisemnego potwierdzenia jego
praw miejskich),w kolejnej jednodniów-
ce ju¿ pod tytu³em „Dynowinka”

Pan Mieczys³aw K. pisa³ o szansach
rozwoju miasta:

Nale¿y szukaæ ich w zapobiegliwo-
œci o wspólne dobro i w pracowitoœci
wszystkich mieszkañców a tak¿e w
energii w³adz administracyjnych...”.

Trzecia zespo³owa próba wydawa-
nia gazety lokalnej w czerwcu 1992 roku
okaza³a siê udana. Ile artyku³ów napi-
sa³ Pan Mieczys³aw – mo¿na policzyæ
nawet bardzo dok³adnie, ale po co?.
Najwa¿niejsze jest to, ¿e pisze nadal,
zara¿a pasj¹ kolekcjonowania, s³u¿y
rad¹ i swoimi zbiorami wszystkim,
którzy Go o to poprosz¹.

Biografia Kronikarza Dynowa nie
mieœci siê w ramach jednego felietonu,
trzeba do niej wracaæ jeszcze wiele razy
i uczyæ siê, uczyæ... i podziwiaæ.

 K. D¿u³a
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Ballady „Œwitezianka” i „Lilie” by³y
tematem przedstawienia jakie odby³o
siê w czwartek 16 grudnia w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie. Wystêp
przygotowa³a klasa II a pod nadzorem
prof. Katarzyny K³y¿. Na wystêpie obec-
ne by³y pani dyrektor Maria Radoñ
oraz prof. El¿bieta Klaczak - £ach. Ca³e
przedstawienie zosta³o uwiecznione na
filmie przez prof. Mariusza Chomê.

Wystêp zacz¹³ siê oko³o godziny
dziesi¹tej. Klasa podzielona na dwie
grupy, mia³a za zadanie przedstawiæ
treœæ obu ballad. Pierwsza grupa, któ-
rej re¿yserem by³a Paulina Baran,
przedstawia³a „Œwiteziankê”, druga na-
tomiast re¿yserowana przez Katarzy-
nê Lubiñsk¹ podjê³a siê przygotowania
inscenizacji „Lilii”, a raczej jej uwspó³-
czeœnionej wersji pod tytu³em „Chry-

Dziêki uprzejmoœci Pana Mieczys³a-
wa Krasnopolskiego uda³o siê dokonaæ
odpisu notatki sporz¹dzonej oko³o 1905
roku. A oto ona (w oryginalnej pisowni)
D Z I E J E    G W A R D J I

Miasta Dynowa

W roku 1624 – tym RAKOCZY z
Tatarami napad³ na Dynów, ze strony
³aŸni.

Po³owa ludnoœci skry³a siê do lasu,
druga po³owa broni³a siê do upadku –
kamieniami itp. z wa³ów. – Nareszcie
brak³o i kamieni do obrony, Rakoczy
wdar³ siê ze swoj¹ hord¹ do wnêtrza,
zrobi³a straszne spustoszenie, kto nie
uciek³ do lasu ............

I spali³ ten¿e – zamordowa³ pro-
boszcza spali³ i doszczêtnie zniszczy³
miasto Dynów.

 Po tym strasznym napadzie przy-
emigrowa³o du¿o rzemieœlników ró¿ne-
go rodzaju, jak i ci, którzy siê z lasów
powracali, uzbroili siê w topory z d³u-
gimi toporzyskami i nosili za pasami
jak szable. – Porobili sobie piki i to im
s³u¿y³o do polowania, z tego jedynie ¿yli
jak i te¿ z po³owu ryb. –

 Po pewnym czasie znowu horda ta-
tarska z p³askatymi nosami, spad³a jak
chmura na Dynów – Tym razem nie kryli
siê ju¿ po lasach, ale na wa³ach bronili
siê rycersko i zmasakrowali prawie po-
³owê Tatarów – reszta ratuj¹c ¿ycie ucie-
k³a wracaj¹c tam sk¹d przysz³a i nie
mieli ju¿ czem napadaæ na okoliczn¹
szlachtê. Ta¿ szlachta powiadomi³a o
tem zorganizowanej stra¿y, ¿e niedopu-
œci³a hordy do wnêtrza, lecz strasznie
pobi³a i rozegna³a na cztery wiatry.

 Król wys³a³ im na dalsz¹ obronê
³uki i oszczepy, jako te¿ i szable im
pos³a³ wraz z pergaminem na którym
by³ dekret królewski, gdzie by³y ró¿ne
przywileje dla komendanta twierdzy i
okolicznej szlachty. –

 Nada³ te¿ król im nieograniczone pra-
wa, jako to n. p. do prowadzenia sporu
miêdzy przecz¹cymi siê takie jako sê-
dzia pokoju w mniejszych sprawach. –

W zbrodniach zaœ przyje¿d¿a³ sê-
dzia JUNGA ze Sambora i wraz z ko-
mendantem gwardji zas¹dzali na kary
wiêksze.- Gwardja za ka¿dym rokiem
siê zwiêksza³a, ¿e w koñcu przesz³o 100
ludzi do niej nale¿a³o. –

GWARDIA

MIEJSKA
- uzupe³nienie informacji

 Komendanta tej¿e gwardji obiera-
no co 6 lat. Dekret królewski mia³ ta-
kie znaczenie jak korona; gdy obrano
komendanta zanosili mu ten dekret w
wielkiej uroczystoœci. –Ten dekret w
koñcu dosta³ siê nowo obranemu ko-
mendantowi Wawrzyñcowi Kêdzierskie-
mu. –

 W po³owie jego urzêdowania wy-
buch³ w mieœcie po¿ar tak wielki, ¿e
ledwie ludnoœæ ¿ycie unios³a, miasto
sp³onê³o, a z nim równie¿ sp³on¹³ i de-
kret królewski.-

 Kiedy Polskê rozdarli – Austrja
znios³a Gwardjê, odebra³a Jej broñ, za-
broni³a jej skupiaæ siê. –

 Jaœnie Wielmo¿ny Pan Jakub
Trzecieski, jako oficer sztabowy z p.
Hrabi¹ Starzeñskiem jako szambela-
nem domu Habsburgów wyprosili u na-
miestnika we Lwowie, ¿e wolno by³o siê
ponownie zorganizowaæ, ale ju¿ nie jako
gwardja narodowa lecz jako Gwardja
koœcielna. –

 Dali sobie porobiæ drewnianne pa-
³asze i tak podczas uroczystoœci s³u¿y-
li w koœciele czyli przy Bo¿ym Grobie
stali. – JWP. Trzecieski da³ swoje 3 pa-
³asze i pozbiera³ od okolicznych panów
i tak zaopatrzy³ Gwardjê w prawdziwe
pa³asze.

Napowrót robili porz¹dki jako or-
gan bezpieczeñstwa. –

 W r. 1846 p. Cr. powsta³ rabunek –
Gwardja wyst¹pi³a I niedozwoli³a mia-
sta rabowaæ, ani te¿ niszczyæ, jednak
ha³astra wpad³a do koœcio³a w³aœnie
gdy ks. proboszcz Logadowski odpra-
wia³ nabo¿eñstwo i jeden z wieœniaków
rzuci³ siê na niego w czasie Ofiary Mszy

œw. i chcia³ go zar¹baæ. – Komendant
Gwardji Maciej Biernasz pe³ny odwagi i
si³y ju¿ na .........radusach rozbroi³ napast-
nika.- T¹ zgrajê ............ z koœcio³a wyrzu-
ci³a, a koœció³ zamk³a. Ko³o koœcio³a pe³-
ni³ s³u¿bê, a ksi¹dz siê skry³ , a¿ na sy-
gnaturkê i patrza³ jak z Przemyœla przy-
jad¹ na obronê.- Od tych czas ks. pro-
boszcz Kolasiñski pozwoli³ Gwardji staæ
z dobytymi szablami przed o³tarzem przy
wiêkszych uroczystoœciach. –

 Do tej Gwardji przyjmowano tylko
moralnych i trzeŸwych, a kto siê dosta³
do tego Towarzystwa to siê wkupywa³ i
konsolidacjê dla wszystkich sprawia³.-

 W Towarzystwie tem by³a nadzwy-
czajna karnoœæ i pos³uszeñstwo, podob-
nie–¿

jak przy wojsku, za najmniejsze
przekroczenie cz³onek by³ surowo ka-
rany, a nieraz i wyrzucony. –

 Od jakiegoœ czasu zaczyna upadaæ
Gwardja, niemamy dzisiaj takich ju¿
chêtnych do tej s³uŸby, niektórzy potrze-
buj¹ uk³onów próœb i.t.d. nadany im
przez naszych dziadów strój poniewie-
raja, nieuznaj¹ wartoœci Komendanta
Gwardji, lekcewa¿¹ go i ka¿dy robi
wed³ug swego widzimisiê. –

 Przed II wojn¹ œwiatow¹ Gwardia
liczy³a oko³o 20 cz³onków, wystêpowa-
³a te¿ w czasie defilady 3 maja. Przed-
ostatnim komendantem Gwardii Ko-
œcielnej by³ Jan Kedzierski a ostatnim
Józef Pyœ.

Mam nadziejê, ¿e nie jest to ostat-
ni dostêpny dokument wyjaœniaj¹cy hi-
storiê tej formacji.

 Krystyna D¿u³a

zantemy z³ociste”. Gdy ju¿ wszyscy wi-
dzowie zajêli odpowiednie miejsca, roz-
pocz¹³ siê spektakl. Przygas³y œwiat³a
i kurtyna powoli rozsunê³a siê, ukazu-
j¹c piêkn¹ leœn¹ sceneriê. Wystarcza³
pierwszy rzut oka aby od razu zwróciæ
uwagê na œwietne dopracowanie szcze-
gó³ów przyrody. Jezioro falowa³o za
spraw¹ czterech uczennic poruszaj¹cych
b³êkitnym materia³em, ubranych w
œwietnie dobrane kostiumy w kolorze
jeziora. Drzewa wspaniale ko³ysa³y siê
na wietrze równie¿ dziêki odpowiednio
dobranym kostiumom aktorek. Ca³oœæ
robi³a ogromne wra¿enie, które dodat-
kowo potêgowa³a niezwyk³a muzyka
p³yn¹ca w tle. Po chwili na scenê wkro-
czyli g³ówni bohaterowie: piêkna Œwi-
tezianka i Strzelec. Oni równie¿ odpo-
wiednio przebrani zachwycali publicz-
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Jak daleko siêga wstecz moja pa
miêæ, tak zawsze do mych uszu
dochodzi³o utyskiwanie na ciê¿kie

czasy. Narzekali na nie rodzice, krew-
ni, jak te¿ bli¿si i dalsi s¹siedzi poja-
wiaj¹cy siê czêsto w naszym domu.
Przez kilka najm³odszych lat nie mo-
g³em poj¹æ, na czym te ciê¿kie czasy
polegaj¹. Zacz¹³em 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 oj-
ciec 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 bieliznê,
porciêta, marynarki, a tak¿e p³aszcze
z jak najtañszego materia³u jakim by³
cajg. O wygl¹d tych owoców matczynej
pracy nie dba³em wcale, jak i moi ró-
wieœnicy. Co nam dano, w tym musieli-
œmy chodziæ. —Nie podoba ci siê - mó-
wi³y matki jeœli ktoœ grymasi³ - to kup
sobie nowe. Na wytart¹ lub podart¹ na

noœæ swoj¹ piêkn¹ gr¹ i wyczuciem
sytuacji. Nastêpnie pojawi³a siê nim-
fa, która piêkn¹ mow¹ cia³a kusi³a
Leœniczego. Ogl¹daj¹c ten wystêp po
raz pierwszy mia³o siê wra¿enie, ¿e nie
s¹ to zwykli uczniowie a zawodowi ak-
torzy, którzy spektakl ten przedsta-
wiaj¹ od lat. Wystêp pierwszej grupy
zakoñczy³ siê prezentacj¹ aktorów, a
tak¿e osób bior¹cych udzia³ w przygo-
towywaniu sceny. Po nim nastêpuje
krótka przerwa, podczas której pani
dyrektor omówi³a z wszystkimi szcze-
gó³y wystêpu, jego wielkie zalety i drob-
ne niedoci¹g³oœci. Po chwili nadszed³
czas na drugie przedstawienie.

Wystêp zapowiada³a sama pani re¿y-
ser wystêpuj¹ca w roli narratora. Scene-
ria uleg³a znacz¹cej zmianie, przedstawia
bowiem klimaty rodem z filmów o mafii.

Na scenê wesz³a g³ówna bohaterka,
która zasiad³a do dyskusji z ksiêdzem.
W rolê ksiêdza wcieli³ siê jeden z
uczniów o wielkim talencie aktorskim,
który na tyle umiejêtnie zagra³ powie-

rzon¹ mu rolê, ¿e pani dyrektor wraz z
prof. Chom¹ zgodnie stwierdzili, i¿ po-
winien siê g³êboko zastanowiæ nad ka-
rier¹ duchownego. W nastêpnych sce-
nach pojawi³a siê reszta aktorów gra-
j¹cych braci g³ównego bohatera, mafio-
sów i dzieci. Ogólnie sceneria spekta-
klu nie zrobi³a takiego wra¿enia jak w
inscenizacji „Œwitezianki”, nale¿y jed-
nak doceniæ wysi³ek jaki w³o¿y³a druga
grupa w dopracowanie tekstów, humor
i specyfikê zachowañ g³ównych bohate-
rów. Przedstawienie zakoñczy³o siê ty-
pow¹ dla okresu romantyzmu tragiczn¹
œmierci¹, która jednak zosta³a przepe³-
niona elementami satyrycznymi. Teraz
z kolei nast¹pi³a pora na ocenê drugie-
go przedstawienia. I tu tak¿e pani dy-
rektor nie stroni³a od komplementów
jak i od rad i wskazówek. Wszyscy
wyraŸnie podekscytowani g³oœno rozpra-
wiali na temat swoich indywidualnych
b³êdów i sukcesów, wiêkszoœæ uczniów
porz¹dnie stremowana swoim wystê-
pem mog³a wreszcie swobodnie ode-

tchn¹æ, jednak nie na d³ugo, gdy¿ pani
dyrektor wyraŸnie podbudowana gr¹
m³odzie¿y zaproponowa³a wystêp przed
rodzicami i innymi klasami. Ogólnie
jednak wszyscy zadowoleni rozeszli siê
do klas aby z resztkami dekoracji
i makija¿u braæ udzia³ w pozosta³ych
lekcjach.

Patrz¹c na wystêp kolegów i kole-
¿anek z klasy II a mo¿na od razu za-
uwa¿yæ jak wielki potencja³ drzemie w
ka¿dym z nas. Dla wiêkszoœci uczniów
spektakl ten by³ debiutem na scenie.
Nieobeznani w zwyczajach i nawykach
zawodowych aktorów œwietnie dawali
sobie radê. Ka¿dy by³ mocnym punk-
tem swojej grupy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
sami nauczyciele wraz z pani¹ dyrek-
tor byli wprost zdumieni poziomem
wystêpu. Tak wiêc podsumowuj¹c ca³e
wydarzenie widzimy jak wielk¹ rolê w
naszym ¿yciu szkolnym odgrywa praca
w grupie i umiejêtnoœæ pokazania
prawdziwego siebie.

Autor: S³awomir Karnas

parkanach i ga³êziach drzew odzie¿
nak³ada³y matki wiêksze lub mniejsze
laty, nie troszcz¹c siê zbytnio o ich ko-
lor 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 siedzeniu lub kolanach.
Owe porciêta mia³y ró¿n¹ d³ugoœæ, uza-

le¿nion¹ od iloœci materia³u , jakim
dysponowa³y matki. U jednych kolegów
siêga³y one do polowy 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 codzien-
nie do pobliskiej szko³y siedmioklaso-
wej, jedynej w rozleg³ej okolicy. Tu w
gronie miejscowych kolegów i dochodz¹-
cych pieszo z najbli¿ej po³o¿onych wsi
w pobli¿u Dynowa czu³em siê doskona-
le, tym bardziej, ¿e nauka nie sprawia-
³a mi trudnoœci

Klasa nasza sk³adaj¹ca siê przez
kilka lat wy³¹cznie z ch³opców przypo-
mina³a stado rozbrykanych Ÿrebaków,
które uspokaja³ zazwyczaj kij le¿¹cy za
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
przypominali anio³ów.
Trzymali siê stale razem
na uboczu i po cichu
szwargotali miêdzy sob¹ w
jêzyku jidisz. Wielu z nich
mówi³o niezbyt dobrze po
polsku, poprawnie nato-

miast wys³awiali siê ¯ydzi pochodz¹cy
z rodzin inteligenckich i bogatych kup-
ców, maj¹cy zamiar w niedalekiej przy-
sz³oœci udaæ siê do gimnazjów.

Z kolegami z najbli¿szych wsi, do-
chodz¹cymi do szko³y podobnie jak i my
boso, ¿yliœmy w zgodzie, a zawarte z
nimi przyjaŸnie przetrwa³y dziesi¹tki
lat. Podczas póŸniejszych spotkañ nie-
jednokrotnie wspominaliœmy minione
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-

(ci¹g dalszy na str. 22)



DYNOWINKA Nr 1/11322

chêca³y one uczestników do wspó³za-
wodnictwa i wyrabia³y tê¿yznê fizyczn¹.

W cieplej 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” powta-
rzali nam ci¹gle rodzice.

Pasienie krów mia³o sw¹ ujemn¹
stronê, gdy¿ poch³ania³o du¿o czasu, lecz
nie zabrak³o mu te¿ i dodatnich. Samot-
ne trwanie godzinami w polu z braku
rozrywek zmusza³o do myœlenia i zasta-
nawiania siê nad wieloma problemami,
analizy w³asnej osobowoœci oraz prowa-
dzenia obserwacji przyrody. Ile¿ to chwil
spêdza³em wówczas na obserwacjach
zachowania siê ptaków i owadów, po-
znawaniu ró¿nych roœlin i faz ich rozwo-
ju, na rozmyœlaniu czym chcia³bym zo-
staæ w przysz³oœci, a tak¿e nad „zniko-
moœci¹ 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 mó-
wiono. Ka¿dy z nich wk³ada³ do worka
nieco niezbêdnych narzêdzi, zapas chle-
ba 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 szko³y,
gdzie wœród przyjació³ zapominaliœmy
szybko o tym, jakie bywa ¿ycie. Nie-
kiedy jednak i tu dawa³o ono znaæ o
sobie w postaci kija le¿¹cego za pie-
cem. Nasi wychowawcy przypominali
nam stale, ¿e mamy wyrosn¹æ na ludzi
uczciwych, pracowitych i przysz³ych

obroñców ojczyzny. Dla utrwalenia tych
hase³ pos³ugiwali siê nie tylko s³owem,
ale te¿ i wspomnianym ju¿ kijem. O
czekaj¹cej nas lepszej przysz³oœci nikt
nam nie mówi³, zatem - jak wniosko-
waliœmy - czeka nas los ojców: praca w
ciasnym warsztacie rzemieœlniczym, a
naszych pejsatych kolegów stanie za
lad¹ w sklepiku lub kramie i wypatry-
wanie klientów. Niezbyt ciekawie za-
powiada³a 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 silê 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, rysowa³a
postacie królów i bohaterów narodo-
wych tak ¿ywo, ¿e cala uwaga uczniów
skupia³a siê na jej s³owach. Potwier-
dza³a czêsto wspomnienia naszych ro-
dziców, którzy swe najm³odsze lata
spêdzili w okresie zaborów i czêsto w
domu œpiewali patriotyczne pieœni.

Niemniej interesuj¹cy przebieg po-
siada³y 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
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 tylu 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. Zapê-
dza³ go do niej jedynie deszcz. Wiedzia³
doskonale, ¿e w wolnych chwilach poza
szko³¹ ci¹gle biegamy, skaczemy, mo-
cujemy siê i wspinamy na najwy¿sze
drzewa sprawnie niczym koty, wiêc æwi-
czenia 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 cieple 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 pochwalê.

Lata szkolne przemija³y szybko, bez
powa¿niejszych k³opotów, gdy¿ te spa-
da³y na g³owy rodziców. My natomiast
cieszyliœmy siê ¿yciem, wprawdzie
skromnym, lecz zadowoleni byliœmy ze
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wszystkiego co nam ono dawa³o. Nad-
chodzi³ w koñcu czas rozstania siê ze
szkol¹. Wszyscy odczuwaliœmy smutek
z tego powodu, a jednoczeœnie niepo-
kój, gdy¿ mieliœmy przekroczyæ powa¿-
ny próg ¿yciowy, nie wiedz¹c co nas za
nim czeka. Nieprzenikniona mg³a za-
krywa³a najbli¿sz¹ przysz³oœæ. Byæ
mo¿e lepiej, ¿e nie mogliœmy jej ods³o-
niæ.

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 pól 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. Wró-
ciliœmy do domu za³amani. Co robiæ
dalej? W identycznej sytuacji znajdo-
wa³o siê wielu kolegów szkolnych. By-
liœmy nikomu niepotrzebni, m³odzie¿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 kombinacja-
mi, 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 szkolê, 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
szansê na realizacjê, ¿ycie jednak po-
toczy³o siê inaczej.

W czerwcu 1939 r. ukoñczy³em wspo-
mnian¹ szko³ê handlow¹ i niespodzie-
wanie otrzyma³em propozycjê odbycia
w lipcu miesiêcznej praktyki w miej-
scowym sklepie spó³dzielczym, zwanym
powszechnie Kó³kiem Rolniczym. Jako
kilkunastoletni ch³opiec, bez ¿adnych
mo¿liwoœci na otrzymanie jakiejkolwiek
pracy, z chêci¹ skorzysta³em z okazji,
tym bardziej, ¿e zapewniono mi skrom-
ne wynagrodzenie i poczyniono mglist¹
nadziejê zatrudnienia mnie w przysz³o-
œci. Id¹c w pierwszy dzieñ do pracy doœæ
nieœmia³o przekracza³em próg sklepu.
Nie przypuszcza³em wówczas wcale, ¿e
w spóldzielni tej spêdzê 9 lat i spo-
tkam tu wiele bardzo ¿yczliwych mi
osób, które w mym ¿yciu odegra³y zna-
cz¹c¹ 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 oso-
by: kierowniczka, Maria Wyszatycka,
najstarszy ze sprzedawców Marian
DŸwigaj oraz Antoni Kasprowicz i Zyg-
munt Chudzikiewicz. Pracownicy ci ob-
s³ugiwali tak¿e jedyn¹ na szerok¹ oko-
licê 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
pólek z kurzu, uk³adaniu towarów, za-
miataniu pod³óg i oczekiwaniu na ku-
puj¹cych. W godzinach po³udniowych,
wed³ug ustalonej kolejnoœci, udawali-
œmy siê do domów na obiad. Praca w
sklepie trwa³a od godziny 7 rano do
oko³o 18.

Niezbêdne towary zamawia³a kie-
rowniczka sklepu pisemnie bezpoœred-
nio u producentów. NajpóŸniej do piê-
ciu dni dochodzi³y one kolejk¹, zwan¹
powszechnie ciuchci¹ lub przywozi³ je
fabryczny samochód starannie opako-
wane w iloœciach oraz gatunkach nie
wymagaj¹cych reklamacji. Codziennie
te¿ pojawiali siê w sklepie Kó³ka Rol-
niczego po zakupy drobni kupcy polscy
z okolicznych miejscowoœci. Otrzymywa-
li je z odpowiednim rabatem, o wiel-
koœæ którego, zawziêcie spierali siê z
kierowniczk¹. Tu równie¿ zaopatrywa-
li swe sklepy w sól kuchenn¹.

Czas up³ywa³ szybko, bez jakichkol-
wiek spiêæ ze starszymi pracownikami i
„gór¹”, jak nazywaliœmy zarz¹d. Pod ko-
niec miesi¹ca otrzyma³em nieoczekiwa-
nie wysokie wynagrodzenie w wysokoœci
40 z³. By³a to jak na owe czasy niema³a
kwota, zw³aszcza dla pozostaj¹cego na
praktyce nieletniego pracownika. Jedno-
czeœnie te¿ zaproponowano mi dalsz¹
pracê i wy¿sze wynagrodzenie, co przyj¹-
³em z du¿ym zadowoleniem.

Miesi¹c sierpieñ up³ywa³ w atmos-
ferze rosn¹cego napiêcia nerwowego,
wszystko bowiem œwiadczy³o o zbli¿a-
niu siê wojny. Mieszkañcy Dynowa i
okolicy czynili powa¿niejsze zakupy,
kupcy zaœ zachêcali nabywców do bra-
nia towarów na kredyt. Mimo zwiêk-
szonego ruchu w sklepach towarów jed-
nak nie brakowa³o. Niespokojn¹ atmos-
ferê podgrzewa³y ró¿ne wieœci i otwar-
te wzdychania ̄ ydów: „Id¹ na nas ciê¿-
kie czasy”. Spo³eczeñstwo polskie oba-
wia³o siê wojny, lecz ³udzi³o siê, ¿e z
pomoc¹ zachodnich sojuszników Niem-
cy zostan¹ szybko pokonani.

Na kilka dni przed wybuchem woj-
ny zaalarmowana miejscowa Obrona
Narodowa opuœci³a Dynów autobusami
i furmankami udaj¹c siê szos¹ w kie-
runku Sanoka. Ot, wyjechali na æwicze-
nia w terenie - mówili optymiœci, 1 wrze-
œnia wybuch³a wojna, a wraz z jej roz-
poczêciem zakoñczy³a siê przedwczeœnie
moja m³odoœæ. Od tej pory rozpoczê³y
siê naprawdê „ciê¿kie czasy”.

Mieczys³aw Krasnopolski
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Prawdopodobnie tego¿ dnia w ma-
³ym, cichym i spokojnym Dynowie po-
jawi³a siê grupa Niemców z oddzia³ów
SS. W oczy mieszkañców rzuca³a siê
trupia g³ówka umieszczona na ich czap-
kach. Lepiej by³o nie wchodziæ im w
drogê. Oko³o godziny 15. Wermacht pod
dowództwem SS rozpocz¹³ akcjê ma-
j¹c¹ na celu likwidacjê czêœci dynow-
skich ¯ydów. Uzbrojeni z krzykiem
wpadali do mieszkañ i na bruk wyrzu-
cali jego mieszkañców. Strach i przera-
¿enie panowa³o na ka¿dej ulicy, w ka¿-
dym zau³ku. Nied³ugo po tym plac obok
koœcio³a zape³ni³ siê przera¿onymi
mieszkañcami narodowoœci ̄ ydowskiej.
Z niepokojem i strachem czekali na
dalsze kroki zbrodniarzy. Przed wieczo-
rem czwórkami w zwartym szeregu pod
eskort¹ wojska ruszyli szos¹ biegn¹c¹
w kierunku Brzozowa. Po raz ostatni
spogl¹dali na miasto swych narodzin,
swego dzieciñstwa i dorastania. Tu¿ za
Dynowem na skraju lasu zwanego
¯urawiec oko³o stu ̄ ydów przy pomocy
broni maszynowej hitlerowcy pozbawi-
li ¿ycia. Jak wspomina to jedna z by-
³ych mieszkanek Karolówki, masakra
ta przebiega³a niespodziewanie. Wów-

czas pas³am razem z ojcem krowy w
pobli¿u lasu. Widzieliœmy Niemców i
prowadzonych do lasu mieszkañców
narodowoœci ¿ydowskiej. Niektórych z
nich znaliœmy, byli to nasi znajomi. Po
doœæ d³ugiej chwili mo¿na by³o us³yszeæ
strza³y. Te zaœ powtarza³y siê kilkakrot-
nie. Wystraszy³am siê. Przera¿enia doda³
fakt, i¿ jeden z Niemców zawo³a³ mnie,
ojca i kilka osób pas¹cych byd³o, aby-
œmy poszli na miejsce kaŸni. Tam po-
wiedziano nam, ¿e je¿eli chcemy mo¿e-
my zabraæ rzeczy pomordowanych w
postaci obuwia, ubrañ. Nikt jednak do
tego siê nie kwapi³. Nad tym wszystkim
panowa³y szydercze uœmiechy niemiec-
kich ¿o³nierz w czarnych mundurach z
wizerunkami œmierci na czapkach. Ko-
lejne grupy ludzi trafia³y na skraj mia-
sta obok drogi biegn¹cej na Kazimie-
rówkê (dziœ styk ulic Podgórskiej i ks.
O¿oga). Tu œmieræ ponios³o oko³o dwu-
stu ¯ydów. Tego¿ dnia za b³¹kanie siê
po godzinie policyjnej Niemcy rozstrze-
lali trzy osoby narodowoœci polskiej.
Ludnoœæ miasteczka z przera¿eniem
wygl¹da³a przez okna boj¹c siê wyjœæ
na zewn¹trz. To nie by³ jeszcze koniec
feralnego dnia. Ciemn¹ noc rozœwietli-
³a ³una, nikt jednak nie œmia³ spraw-
dziæ, od czego. Upojeni rasow¹ niena-

wiœci¹ Niemcy podpalili w centrum mia-
sta synagogê, w której znajdowa³a siê
znaczna grupa ¯ydów. Próbuj¹cych
stamt¹d uciekaæ wrzucano do studni i
przysypywano. Od p³on¹cej synagogi po-
¿ar rozprzestrzeni³ siê na dwa domy
modlitwy. Wiele unikatowych i bezcen-
nych dzie³ stracono bezpowrotnie. To
wydarzenie równie¿ relacjonuj¹ miesz-

By³ najprawdopodobniej 18 wrzeœnia 1939 roku. Dzieñ niby nieró¿ni¹-
cy siê od innych wojennych dni. Lecz w³aœnie ten dzieñ, ta data, sta³a siê
tragiczn¹ dla olbrzymiej czêœci mieszkañców Dynowa – dla ̄ ydów. To ich
pamiêci poœwiêcam te wspomnie-
nia.

£yd Teich – w³aœciciel sk³adu desek w Dynowie w 1938 roku.
Zb. M. Krasnopolskiego

Uroczystoœæ z 1935 roku z w³adzami Dynowa i przedstawicielami na rodowoœci ¿ydowskiej (¿ydzi z brodami i w jarmu³kach
na g³owie).  Zb. M. Krasnopolskiego

kañców wówczas ulicy £aziennej – za-
pad³a noc. Klêk³am zmówiæ pacierz. Na-
gle w pokoju zrobi³ siê jasno. Narobi-
³am krzyku, ¿e coœ siê pali. Wybiegli-
œmy z rodzin¹ z domu i pod¹¿yliœmy w
kierunku po¿aru. U styku obecnych ulic
£aziennej i Sanowej zatrzyma³o nas nie-
mieckie wojsko. Nie pozwolili dalej iœæ.
Wraz z s¹siadami widzieliœmy jak w gó-
rze na skarpie p³onie synagoga a wraz z
ni¹ zgromadzeni tam ludzie. To by³
straszny i przera¿aj¹cy widok. Zgroma-
dzeni tam ludzie p³onêli ¿ywcem. Wo³a-
li o pomoc. Nikt jednak nie potrafi³ im
jej udzieliæ. Wœród zabitych znajdowali
siê uchodŸcy z odleg³ego Krakowa czy
Nowego S¹cza, jak te¿ innych miejsco-
woœci, próbuj¹c tu szukaæ schronienia.
Od tej chwili œmieræ i przera¿anie pa-
nowa³a na dynowskich ulicach.

28 wrzeœnia 1939 roku odby³ siê
kolejny akt tragedii. Rozpoczêto wysie-
dlenia za San pozosta³¹ czeœæ miesz-
kañców narodowoœci ̄ ydowskiej. Dzieñ
ten mia³ bardzo szczególn¹ wymowê,
przypada³, bowiem na ¿ydowskie œwiê-
to Sukot (Œwiêto Sza³asów) przypomi-
naj¹ce wêdrówkê ¿ydów po pustyni. Ta
czêœæ mieszkañców prze¿y³a „j¹” jesz-
cze raz. Pod kar¹ œmierci zebrano
wszystkich na miejscowym rynku. St¹d
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wyruszyli w kolejn¹
podró¿ – nad rzekê
San. Perfidii doda-
wa³ fakt, i¿ ¯ydzi
opuszczali swe mia-
sto przy akompania-
mencie orkiestry. Po
przybyciu na miejsce
niechêtnych do wej-
œcia w wiry g³êbokiej
i rw¹cej wody zachê-
cano seriami z kara-
binów maszynowych.
W nurtach rw¹cej
rzeki œmieræ ponios³o
kilka osób, starszych
kobiet. Nie by³a to
jedna odosobniona
akcja okupanta. Pamiêtam wyraŸnie –
mówi jedna z mieszkanek – to by³o je-
sieni¹, niedu¿¹ grupê ludzi narodowo-
œci ¿ydowskiej nienieckie wojsko prowa-
dzi³o nad San. W oczy rzuci³a mi siê
kobieta z gumow¹ nog¹. By³a w tej gru-
pie. Wysiedlono ich za rzekê. Widzia³am
ich po radzieckiej stronie przez dwa lub
trzy dni. Sowieci równie¿ nie garnêli siê
do ich przygarniêcia. Potem ju¿ ich nie
widywa³am, nie wiem gdzie ich zabra-
no. Równie¿ Niemcy nie pozwalali ju¿
tak czêsto pasaæ byd³a kolo Sanu.

Nielicznym ¿ydowskim mieszkañ-
com uda³o siê przetrwaæ dni wojny. By³o
to mo¿liwe tylko dziêki wielkiej odwa-
dze nie¿ydowskich dynowian którzy
udzielili im schronienia. Wymaga³o to
wielkiej odwagi i bohaterstwa. Za ukry-
wanie ¯ydów grozi³a tylko jedna kara
– kara œmierci. Z nara¿eniem w³asne-
go ¿ycia i ¿ycia bliskich nielicznym po-
zosta³ym takiego schronienia udzielo-
no. Do takich osób nale¿eli Maria Hryc-

 Udanie siê
w przesz³oœæ.
Nieliczni ju¿

mieszkañcy Dyno-
wa wspominaj¹ to
co by³o. Z niechê-
ci¹ o tym mówi¹.
Z trudem przypo-
minaj¹ sobie tam-
te odleg³e chwile,
niestety czas dla
wielu by³ nieub³a-
gany, zrobi³ swoje.
Dynowszczyzna od

ko i jej syn Franciszek, którzy ukrywa-
li ¿ydówkê Blimê Bezem. W 1991 roku
za ten, czym przyznano im przez In-
stytut Yad Washem w Jerozolimie me-
dal Sprawiedliwy Wœród Narodów
Œwiata. Niestety nie wszystkim uda³o
siê prze¿yæ do koñca wojny. Feliks Ra-
doñ i jego syn Micha³ zostali rozstrze-
lani w 1943 roku za pomoc udzielan¹
¯ydom. Tak dramatyczne sceny trwa³y
do koñca wojny.

Dziœ o tamtych tragicznych chwilach
przypominaj¹ mieszkañcom dwa
¯ydowskie cmentarze, które corocznie
odwiedza spora grupa wyznawców Ji-
dysz z ca³ego œwiata

Grzegorz Szajnik
Cmentarz ¿ydowski w Dynowie przy ul. Pi³sudskiego. Fot. Grzegorz Szajnik

Uroczystoœci 11 listopada 1937 roku. W prawym górnym rogu widoczna czêœæ synagogi. Zb. M. Krasnopolskiego.

Mija³y lata wojny, prze-

szed³ front. Wszyscy z upra-

gnieniem czekali na spokój,

którego brakowa³o. Tym bar-

dziej, i¿ Dynowszczyzna jako

po³o¿ona w bezpoœredniej bli-

skoœci Ukrainy, nêkana by³a

co chwile przez Ukraiñsk¹

Powstañcz¹ Armiê. Mieszkañ-

cy organizowali obronê. Na ile

mogli. Broni przecie¿ nie bra-

kowa³o, by³o jej pod dostat-

kiem. Niestety za jedn¹ z tych

akcji przysz³o im srogo zap³a-

ciæ. Dziœ ma³o kto o tym pa-

miêta.
 Centrum Dynowa tu¿ przed II wojna œwiatow¹. Ze zbiorów Mieczys³awa Krasnopolskiego.

(ci¹g dalszy
na str. 26)
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zakoñczenia okupacji prze¿ywa³a
bardzo niespokojne chwile. Organizu-
j¹ca siê powoli na tych terenach „w³a-
dza ludowa” nie dawa³a sobie ze
wszystkim rady, brakowa³o oddzia-
³ów obronnych. Co chwile dochodzi³o
do staræ na tle narodowoœciowym.
27.02.1945 roku w Dynowie zastrze-
lono 11 Ukraiñców za antypolskie
nastawienie. Walkom sprzyja³o poja-
wienie siê na DynowszczyŸnie pocho-
dz¹cej z okolic odleg³ego Lwowa
zbrojnej grupy „Wac³awa”.

Skarga na NKWD
Po tych wydarzeniach delegacja

Ukraiñców z niedalekiego £ubno uda³a
siê ze skarg¹ do Sanoka gdzie stacjo-
nowa³ oddzia³ NKWD. Mocodawcy ze
wschodu broni¹c swych braci Ukraiñ-
ców skargê uwzglêdnili. Nie wolno prze-
lewaæ bratniej krwi wspó³plemieñców.

14 marca 45. w kierunku Dynowa
wyruszy³ pieszo pododdzia³ NKWD o
nazwie 375 C Ï 59 BB NKWD ZSRR.
¯o³nierze maszeruj¹c do Dynowa wzbu-
dzali zdziwienie w okolicznych wioskach.
O zbli¿aj¹cym siê niebezpieczeñstwie
powiadomiono mieszkañców miasta.
Tu¿ przed Dynowem 15.03. NKWD po-
dzieli³o siê na dwa pododdzia³y: jeden
dowodzony przez kapitana Mo³czanowa
uda³ siê przez £ubno, Kazimierówkê i
od Przedmieœcia Dynowskiego usi³owa³
wedrzeæ siê do miasta. Drugim zaœ do-
wodzi³ kapitan W³uaszwili i jego zada-
niem by³o wejœcie do miasta od strony
PKP drog¹ biegn¹c¹ z Brzozowa.

Zaciek³a obrona.
Powiadomieni wczeœniej Dynowia-

nie wprêdce szykowali siê do obrony
miasta. Tak naprawdê to sami nie wie-
dzieli z kim przyjdzie im walczyæ. Z
NKWD nie mieli potrzeby, ale myœleli,
¿e to Ukraiñcy przebrani w radzieckie
mundury. Do akcji obronnej w³¹czyli siê
funkcjonariusze posterunku Milicji Oby-

watelskiej, wsparci przez
mieszkañców Dynowa, Ba-
chórza, Harty i Ulanicy.
Przyby³a równie¿ kilkuoso-
bowa grupa S³u¿by Ochro-
ny Kolei z Przeworska za-
alarmowana przez burmi-
strza miasta W³adys³awa
Kasprowicza. O zbli¿aniu
siê wojska do miasta
ostrzeg³a syrena alarmowa
w³¹czona przez jednego z
mieszkañców w jednym z
zak³adów pracy. Po chwili
rozdzwoni³y siê koœcielne
dzwony. Zaniepokojeni mieszkañcy
us³yszeli wystrza³y dochodz¹ce z przed-
mieœcia. Próbuj¹cych wedrzeæ siê do
miasta Rosjan, skutecznie powstrzy-
mywali jego dzielni mieszkañcy. Drugi
oddzia³ powstrzymywany by³ przez pro-
wadz¹cych ostrza³ przez rzekê Sanu
mieszkañców Bartkówki i grupy „Wa-
c³awa”. Ko³o po³udnia Rosjanie u¿yli
moŸdzierzy, co spowodowa³o czêœciowe
wycofanie obroñców Dynowa. W miê-
dzyczasie na pomoc przyby³o wojsko z
odleg³ego Rzeszowa.

Przecie¿ to ruscy –
uciekajcie.

Przyby³y dowódca
wojska polskiego uda³
siê na miejsce walk, kie-
dy przez lornetkê zoba-
czy³ z kim walcz¹ Dyno-
wianie nie móg³ wyjœæ ze
zdziwienia. Popatrzy³
jeszcze raz. Z kim wy
walczycie, to ruscy, teraz
zaczn¹ siê k³opoty. Woj-
skowy oficer okaza³ siê
na tyle Polakiem, ¿e ni-
kogo nie aresztowa³, a obroñcom na-
kaza³ z miasta uciekaæ. Wybuch³a pa-
nika. Ka¿dy ucieka³ gdzie tylko móg³.
Specjalnie w tym dniu mieszkañców
wywozi³a dwukrotnie do Szklar kolej-
ka w¹skotorowa. Dynów opustosza³.
Pod wieczór oko³o 18. Rosjanie weszli

do miasta. Obrony nie zasta-
li. Aresztowañ nie by³o.

Sprytna zasadzka.
Nastêpnego dnia NKWD

opuœcili miasto. Powoli ¿ycie
powraca³o do normy, wracali
z tu³aczki jego mieszkañcy.
Liczyli na spokój. Wieczorem
17 marca nie przeczuwaj¹-
cych niczego Dynowian oto-
czy³y w mieœcie znaczne si³y
sowieckie. W „czarn¹ nie-
dzielê” rozpoczê³o siê prze-
szukiwanie mieszkañ, aresz-
towania, ka¿da ucieczka koñ-

czy³a siê fiaskiem. Dynów by³ otoczony
szczelnym kordonem wojska. W sumie
zatrzymano 320 osób. Po licznych prze-
s³uchaniach 19 marca 282 aresztowa-
nych pod silna eskort¹ NKWD pieszo
prowadzono do Sanoka. Tam umiesz-
czono ich w piwnicach sanockiego s¹du,
gdy¿ brak³o wiêziennych cel. Po licznych
przes³uchaniach, prowadzonych w jêzy-
ku rosyjskim ponad 30 mieszkañców
wys³ano na Syberiê. Pojechali bo nie
udzielali odpowiedzi przes³uchuj¹cym,
gdy¿ nie znali rosyjskiego, co uznano

za dowód winy.

Skazani na Badajewkê!
Kar¹ by³ obóz w centralnej Azji, na

wschód od Nowosybirska zwany Bada-
jewk¹. W nieludzkich warunkach, g³o-
dzie, pracowali na chwa³ê zwi¹zku so-
wieckiego. Nie wszyscy doczekali po-
wrotu do rodzinnego Dynowa. Kilku
zmar³o z wycieñczenia, chorób, g³odu.
Czeœæ powróci³a, lecz nie byli ju¿ tymi
samymi ludŸmi. Byli wewnêtrznie i ze-
wnêtrznie zniszczeni. Byli upokarzani
za to ze byli Polakami. Po tych niespo-
kojnych chwilach w mieœcie utworzono
oddzia³y samoobrony i ka¿dej nocy Dy-
nowa strzeg³o blisko stu uzbrojonych
ludzi.

Grzegorz Szajnik

Na podstawie maszynopisu Mie-
czys³awa Krasnopolskiego pt. „Star-
cie z NKWD”

Zwiad konny AK w Dynowie. Ze zbiorów Mieczys³awa Krasnopolskiego.

Nieliczni mieszkañcy Dynowa którzy powrócili z Sybiru.
Ze zbiorów Mieczys³awa Krasnopolskiego.

Po¿ar Bartkówki podpalonej przez UPA w nocy z 3/4 paŸdziernika 1946 roku.
Ze zbiorów Bogus³awa Rybaka.

(ci¹g dalszy ze str. 25)



DYNOWINKANr 1/113 27

Dane T.Kowalskiego o „Ekstermina-
cji ̄ ydów Na Rzeszowszczyznie w Okre-
sie II Wojny Œwiatowej” nie s¹ pe³ne.

 Jak wynika z danych w schematy-
zmie diecezji przemyskiej z roku 1938
na terenie parafii Dynów (Przedmieœcie
Dynowskie, Ulanica, Bartkówka) by³o
oko³o 1400 ̄ ydów. Wiêkszoœæ zajmowa-
³a siê handlem. By³o miêdzy nimi doœæ
du¿o inteligentów, rzemieœlników, ale
nie brakowa³o tak¿e biedoty. W latach
trzydziestych, przed wojn¹, mieszkañ-
cy Dynowa rozpoczêli konkurencje z
¯ydami w dziedzinie handlu. Powsta³y
sklepy w ka¿dej bran¿y, prowadzone
przez miejscowych katolików, by³y rów-
nie¿ piekarnie oraz zak³ady krawiec-
kie i szewskie.

 W 1933 roku akademicy studiuj¹-
cy we Lwowie przeprowadzili bojkot
sklepów ¿ydowskich. PrzywieŸli ulotki
„Ligi Zielonej Wst¹¿ki” i rozwiesili je
w ró¿nych miejscach miasteczka, a my
(by³em wtedy w VII klasie szko³y pod-
stawowej) rozwiesiliœmy te ulotki w
ka¿dej klasie i pilnowaliœmy , aby
¿ydowscy koledzy ich nie zrywali. Jed-
na z kole¿anek, Hanka Schreier nawet
„oberwa³a” od kolegi Henryka Rojka,
gdy zerwa³a kartkê z drzwi. Wyrostki
¿ydowskie otoczy³y wtedy szko³ê i chcia-
³y nas biæ, ale dyrektorka szko³y, pani
Monika Wojnarówna wezwa³a policjê,
która odpêdzi³a ich od szko³y. By³ to
jednak chwilowy odruch i skoñczy³o siê
tylko na konkurencji z ¯ydami.

 Oko³o roku 1936 ¯ydzi otworzyli
dla siebie plac zabaw i klub sportowy
(obecnie znajduje siê tam fabryka che-
miczna). By³o boisko tenisowe i plac do
gry w siatkówkê. Ich dru¿yna „Maka-
bi” rozgrywa³a mecze z naszymi dru¿y-
nami „Strzelca”, „GKS-u” (którego by-
³em kapitanem), i „Modelu”, klubu fa-
brycznego. Tak by³o do wybuchu wojny.

 Dnia 9.09.1939 roku niemiecki od-
dzia³ pancerny zmierza³ ku Dynowowi
drog¹ od Krosna (tzw. Cesarski goœci-
niec), ale na szczycie, gdzieœ w okolicy
Ujazd, zosta³ ostrzelany przez nasze
dzia³a przeciwpancerne i wycofa³ siê w
kierunku po³udnia. Tymczasem nasze
wojsko mia³o zamiar stawiæ opór na
linii Sanu. W tym dniu, na polecenie
mojego ojca, który s³ucha³ nawo³ywañ
przez radio, aby uchodziæ na wschód,
bo tam formuje siê opór, z braæmi W³a-
dys³awem i Stanis³awem uda³em siê
na uciekinierkê przez Dyl¹gowê, Birczê,
Rybotycze, Kalwariê Pac³awsk¹, Dobro-
mil, Chyrów, Felsztyn i razem doszli-
œmy pod Sambor (Strza³kowice), gdzie

11.09. dostaliœmy siê pod panowanie
Niemców. 10.09. Niemcy bombardowa-
li Przemyœl, gdzie X.Bp. Franciszek
Barda wyœwiêca³ na kap³anów klery-
ków, którzy ukoñczyli IV rok teologii.

 Do Dynowa Niemcy wkroczyli do-
piero 12.09. i wkrótce zaczêli mordo-
waæ ¯ydów. Dnia 14.09. rozstrzelali ich
oko³o 140 pod ̄ urawcem. Równoczeœnie
przeprowadzili masakrê oko³o 400
¯ydów przy drodze prowadz¹cej od ple-
banii do £ubna. O tym dowiedzia³em
siê w czasie Œwi¹t Wielkanocnych od
Boles³awa Rybaka (¿onaty z moj¹ ku-
zynk¹ Mari¹ Wolañsk¹). Patrzy³ na ca³¹
akcjê z okna swojego domu, mimo, ¿e
matka nie chcia³a mu na to pozwoliæ.
Boles³aw mia³ 16 lat, a dzia³o siê to w
odleg³oœci oko³o 200 metrów od ich
domu. Mówi³ mi, ¿e nad wykopanym
do³em zatrzymywa³y siê samochody ciê-
¿arowe okryte brezentem, z których
Niemcy wyprowadzali gromady ¯ydów
i tam ich rozstrzeliwali. W nastêpnym
roku na rozkaz samego Hitlera w³adze
niemieckie nakaza³y przeprowadziæ eks-
humacjê zamordowanych ¯ydów z obu
tych miejsc i pracuj¹cy przy tym ludzie
zakopywali ich na cmentarzu ¿ydow-
skim na Karolówce. Mówi³a mi o tym
pod koniec kwietnia Zofia Stankiewicz
– Lewandowska zamieszka³a w War-
szawie. Podobno interweniowa³a w tej
sprawie u Hitlera jakaœ bardzo wa¿na
i bogata ¯ydówka z zagranicy.

 Z uciekinierki wracaliœmy wynajêt¹
furmank¹ z bratem W³adys³awem, Sta-
nis³awem i wujem Aleksandrem Piwo-
warczykiem. Dojechaliœmy 16.09 oko³o
godziny dwudziestej (godzina policyjna)
do Bachórza i zatrzymaliœmy siê w
domu Osypanków. Wtedy zobaczyliœmy
olbrzymi¹ ³unê w okolicy Dynowa. Na
drugi dzieñ dowiedzieliœmy siê, ¿e
Niemcy spalili g³ówn¹, murowan¹ sy-
nagogê i dwa drewniane budynki (te¿
domy modlitwy) zwi¹zane z t¹ syna-
gog¹. Wewn¹trz by³o oko³o 50 ¯ydów.
Zofia Stankiewicz- -Lewandowska, bê-
d¹c w domu swej ciotki (Nowakowej),
który sta³ niedaleko bo¿nicy, widzia³a,
jak Niemcy wrzucali do ognia ¿ywego
¯yda. Ona powiedzia³a mi równie¿, ¿e
w paŸdzierniku lub listopadzie 1939
roku policjant miejski og³osi³ (zwo³u-
j¹c ludzi bêbenkiem), ¿e wszystkie
¯ydówki z dzieæmi maj¹ siê zebraæ na
rynku. Podobno przysz³o ich oko³o 300.
Niemcy popêdzili je na prom poni¿ej
stacji PKP i wys³ali na drugi brzeg
Sanu, na stronê sowieck¹. Równie¿ w
kwietniu tego roku mój szkolny kolega,

Andrzej Górniak opowiada³ mojemu
bratu, W³adys³awowi, ¿e Niemcy za³a-
dowali oko³o 100 ¯ydów na prom pana
Marynowskiego (ko³o zakrêtu Sanu) i
wys³ali ich na stronê sowieck¹. Ci, któ-
rzy nie zmieœcili siê na promie, poszli
w bród, ale utonêli, bo San w tym miej-
scu by³ g³êboki.

W czasie minionych œwi¹t opowia-
da³a mi równie¿ Stanis³awa Wandaso-
wa, mieszkaj¹ca nad samym Sanem na
Karolówce, ¿e s³ysza³a kilka razy, jak
Niemcy w pobli¿u ich domu, gdzie San
by³ doœæ p³ytki przepêdzali grupy ̄ ydó-
wek z dzieæmi (mia³a wtedy oko³o 15
lat). Jeszcze dziœ pamiêta p³acz tych
ludzi. Podobno niektórzy Polacy prze-
prowadzali ¯ydów za pieni¹dze, ale
koñczy³o siê to czasem tragicznie. W
czasie tych akcji jakaœ czêœæ ¯ydów z
pewnoœci¹ rozproszy³a siê po okolicy.

Mieszka³a w Dynowie rodzina Bur-
stinów. Burstin, bardzo uczciwy adwo-
kat, nigdy nie przyj¹³ ¿adnej „brudnej’
sprawy. Jego syn Mieczys³aw ochrzci³
siê jeszcze przed wojn¹ i o¿eni³ siê z
Karolin¹ Buczkowsk¹. Jego córka
mieszka i pracuje w Krakowie. Nato-
miast córka Burstinów Blanka po ukoñ-
czeniu IV klasy szko³y podstawowej
ochrzci³a siê i zaczê³a naukê w gimna-
zjum prowadzonym przez SS.Benedyk-
tynki w Przemyœlu, gdzie w r.1938 zda³a
maturê, razem z Zofi¹ Stankiewicz i
innymi dwiema kole¿ankami. Obydwoje
Burstinowie przyjêli chrzest 1.05.1939
roku, dlatego Niemcy przez jakiœ czas
ich nie niepokoili. On wkrótce zmar³ w
Dynowie. Blanka ukrywa³a siê z matk¹
podobno w dwu miejscach, ale ostatecz-
nie odkryta, czy zdradzona przez jak¹œ
przyby³¹ do Dynowa warszawiankê zo-
sta³a ujêta. Potem pêdzone do Brzozo-
wa podobno w drodze zosta³y rozstrze-
lane.

Oprócz Burstinów moja druga kole-
¿anka szkolna Hanka Schreier zosta³a
jeszcze jakiœ czas w Dynowie. Tê prze-
trzymywa³ granatowy policjant Rudolf
Wojtowicz. Wykorzysta³ j¹ seksualnie,
a potem zastrzeli³ j¹ na rynku w Dyno-
wie. Tam by³ jej dom rodzinny. Rudolf
te¿ ju¿ nie ¿yje. Przed kilku laty ¯ydzi
z zagranicy wybudowali ma³y murowa-
ny domek na starym cmentarzu ¿ydow-
skim, na którym obecnie znajduje siê
park przy ul. Pi³sudskiego, wynajêli
dozorcê, za³o¿yli mu telefon i kilka razy
w roku, nieraz ca³ymi autokarami przy-
je¿d¿aj¹ tu i modl¹ siê. Natomiast

WSPOMNIENIA Œ.P. KSIÊDZA PRA£ATA KAZIMIERZA PYSIA
O LUDNOŒCI ¯YDOWSKIEJ W DYNOWIE

(ci¹g dalszy na str. 28)
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cmentarz na Karolówce uporz¹dkowa-
li, otoczyli murem i te¿ go odwiedzaj¹.
Dozorc¹ cmentarza jest Tadeusz Bu-
jasz.

W moim s¹siedztwie (trzeci dom)
mieszka³a zamo¿na rodzina ¿ydowska
Abraham Hoch, wraz z ¿on¹ i dzieæmi
Jakubem, Hank¹ i Herszem (Rebeka
zmar³a w VI klasie przed wojn¹ na bia-
³aczkê). Mieli sk³ad desek, piêkny mo-
drzewiowy dom, budynek gospodarczy,
4 ha ziemi oraz kawa³ek lasu. Byli to
bardzo pobo¿ni, bardzo uczciwi i uczyn-
ni ludzie. Dla moich rodziców byli chy-
ba najlepszymi s¹siadami. Dzieci
wszystkich naszych s¹siadów bawi³y siê
z nami na naszym ogrodzie, albo u nich
w sk³adzie desek. Hochowie mieli kon-
takt ze Stanis³awem Sochackim, za-
mieszka³ym na tzw. Karolówce, za
stacj¹ kolejow¹, nad Sanem, który pra-
cowa³ dla nich jako furman. W³aœnie
on przewióz³ ca³¹ rodzinê Hochów na
drug¹ stronê Sanu do Jawornika Ru-
skiego, gdzie Hochowie mieli jak¹œ ro-
dzinê. By³ potem jeszcze u nich i za
us³ugi dosta³ od nich dwa konie. Nie-

stety w drodze powrotnej Ukraiñcy za-
brali mu jednego konia, a ju¿ w Dyno-
wie gestapowcy poinformowani przez
konfidenta zabrali mu drugiego. Ten
informator ma na sumieniu wiêcej
¯ydów i ich maj¹tki, za które kupi³
potem piêkny dom z ogrodem (dziœ on
nie ¿yje, dom jest prawie w ruinie, a
ziêæ, który wybudowa³ nowy dom i jesz-
cze w nim nie zamieszka³, przed kilko-
ma miesi¹cami umar³ – mia³ niewiele
ponad 40 lat). Przed opuszczeniem
Dynowa Hochowa zostawi³a trochê bie-
lizny, dwie spódnice i firanki i prosi³a
moj¹ Mamusiê, aby da³a to jej siostrze,
gdy siê po to zg³osi. Rzeczywiœcie po
paru tygodniach zg³osi³a siê ta niewia-
sta i Mamusia odda³a jej wszystko, choæ
tamta chcia³a Mamusi zostawiæ przy-
najmniej firanki. Mamusia kaza³a jej
i jej towarzyszce zaraz w naszym domu
ubraæ spódnice, aby mog³y spokojnie
wyjœæ na ulicê.

Z Jawornika Ruskiego sowieci wy-
wieŸli Hochów do lasów na dalek¹ pó³-
noc Rosji, a potem do sowchozu w Ka-
zachstanie. Stamt¹d uda³o im siê wy-
jechaæ. Rodzice z Jakubem i herszem
osiedlili siê w Haifie, a Hanka wysz³a

za m¹¿ za ¯yda z Dubiecka Bertrama
i wyjecha³a do Brooklynu w USA, gdzie
przypadkowo spotka³a siostrê mego ojca
Józefê D¹browsk¹, która na pocz¹tek
udzieli³a jej pomocy. Bertramowie maj¹
jedn¹ córeczkê, która jest lekark¹. Ja-
kub te¿ o¿eni³ siê z ¯ydówk¹ z Rozwa-
dowa (ju¿ nie ¿yje) i ma jedn¹ córkê.
Mój ojciec przez pewien czas p³aci³ po-
datki z ich pola w Dynowie od dzier-
¿awców do czasu gdy w³adze przejê³y
ich nieruchomoœci. Plac po ich domu,
który spali³ siê podczas po¿aru w Dy-
nowie kupi³ s¹siad i zap³aci³ Hance
dolarami dolarami Brooklynie.

Brooklynie czasie mojego pobytu w
Ziemi Œwiêtej Jakub przyjecha³ na spo-
tkanie ze mn¹ do Jerozolimy, a gdy
by³em w USA równie¿ Hanka przyje-
cha³a z córk¹ do Manville, gdzie by³em
w tym czasie.

W ubieg³ym roku Hanka by³a w
Dynowie, by³a u Mamusi, chodzi³a po
Dynowie z W³adkiem (bratem), a za-
trzyma³a siê u córki Sochackiego, któ-
ry kiedyœ u nich pracowa³. W tym roku
zmar³ jej m¹¿ w Brooklynie.

Opracowa³a
Jolanta Pyœ -Miklasz

Po œwi¹tecznej przerwie po-
wracamy do prezentacji mo¿-
liwoœci edukacyjnych w kra-
jach UE. Ostatnio przybli¿y³y-
œmy Wam cztery pañstwa, któ-
re wydawa³y siê nam najbar-
dziej popularne . Dzisiaj po-
wiemy o równie atrakcyjnych
krajach.

Pierwszym i najwa¿niejszym w tym
gronie jest Wielka Brytania – kraj, w
którym ,jak nigdzie indziej, przywi¹zuje
siê du¿¹ wagê do tradycji. Chodzi tu
oczywiœcie o renomowane uczelnie :
Cambridge i Oxford. Ale bez obaw,
oprócz nich istnieje jeszcze wiele kole-
giów i tzw. nowych uniwersytetów. Stu-
diowanie w WB nie nale¿y do tanich.
Nie bêdzie tak¿e tak, ¿e od razu bê-
dziesz móg³ podj¹æ studia wy¿sze. Naj-
pierw trzeba odbyæ roczny kurs przygo-
towawczy. Poza tym obowi¹zkowo mu-
sisz przedstawiæ miêdzynarodowy cer-
tyfikat potwierdzaj¹cy znajomoœæ jêzy-
ka angielskiego.

Bezpoœrednio z Wielk¹ Brytani¹
³¹czy siê Irlandia, w której wita Was
siedem uniwersytetów i wiele innych
szkó³; instytuty technologiczne, czy kole-
gia edukacyjne, które maj¹ podobn¹ ran-
gê. Testy nie s¹ konieczne – zale¿y to od
uczelni i iloœci kandydatów. Bez w¹tpie-
nia jêzyk angielski trzeba mieæ „w ma-
³ym paluszku”. Tanio na pewno nie bê-
dzie, bo dziewiêciomiesiêczny rok aka-
demicki kosztuje ok. 8 tys. euro. NA po-

cieszenie powiemy, ze nie potrzeba wizy!
Robi siê coraz zimniej – jesteœmy

ju¿ w Islandii. Tu ju¿ nie ma tak du¿ego
wyboru, bo mamy trzy uniwersytety i
cztery uczelnie techniczne, gdzie na
dodatek mówi siê po islandzku. Plus:
jest tanio. Nie p³aci siê czesnego, a
jedynie wpisowe.

Skoro wêdrujemy po pó³nocy,
przyszed³ czas na Finlandiê. Uczelni
tu jak lodu. Dodatkowym plusem jest
mo¿liwoœæ pobierania edukacji w
jednym z trzech jêzyków: fiñskim,
szwedzkim lub angielskim. Nauka jest
bezp³atna, ale na utrzymanie potrzeba
ok.600 euro miesiêcznie, co nie jest
stanowi oferty konkurencyjnej.
Niestety,na stypendium nie ma szans.
Konieczna jest tak¿e wiza.

Wêdrówka po zielonych obszarach
mapy Europy doprowadzi nas do kraju
„kwitn¹cych tulipanów”. Chcielibyœcie
zostaæ jednym z 13 tysiêcy studentów
zagranicznych w tym kraju? Jeœli tak,
Holandia wita z otwartymi ramionami.
Nie jest tanio, ale nie ma egzaminów
wstêpnych. Poza tym króluje wolnoœæ…!

Na pocz¹tku wystarczy tylko
znajomoœæ j. angielskiego, ale
na wy¿szym poziomie
konieczny jest holenderski.

W s¹siedniej Belgii
zdziwi³a nas przede
wszystkim selekcja uczelni
wed³ug wyznania. Wybór szkó³
jest ogromny: od

uniwersytetów publicznych przez szko³y
zawodowe do prywatnych (czêsto
wyznaniowych). U¿ywa siê francuskiego
lub niderlandzkiego. Testów prawie nie
ma. Koszty s¹ œrednie. Korzyœæ: jeœli
masz mniej ni¿ 30 lat, przys³uguje ci
zni¿ka na transport kolejowy.

Bagatela; ponad 200 uczelni
wy¿szych w tak ma³ym kraju jak
Dania,to olbrzymia niespodzianka.
Jedyne wymagania to: znajomoœæ
angielskiego lub duñskiego, spora iloœæ
„kasy” i pozwolenie na pobyt. Aby
dobrze wystartowaæ w nowym kraju,
zapraszaj¹ na komisariat policji – ale
bez obaw, tylko w celu zameldowania
siê.

Tym optymistycznym akcentem
koñczymy edukacyjn¹ podró¿ po krajach
UE. Mo¿e niektórzy skorzystaj¹ i
wybior¹ siê za granicê, bo ma to swoje
zalety, ale… no w³aœnie, czy w domu
nie jest najlepiej…?

Ewa Pielak
Agata Bajda

M³odzie¿owy Klub Europejski
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

(ci¹g dalszy ze str. 27)
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Wiadomo jak tworz¹ siê legen-
dy : informacja przekazywana
z ust do ust, im dalej od Ÿró-

d³a, tym odleglejsza od prawdy, w koñ-
cu odpowiednio wyidealizowana poda-
wana jest w formie idyllicznej bajki.
Zw³aszcza, gdy po drodze, w dobrej czy
z³ej wierze, zostanie przez kogoœ odwró-
cona o 180 stopni.

Próbê stworzenia swego rodzaju le-
gendy podj¹³ G.Sz. w artykule „Dy-
nowszczyzna pod wod¹” zamieszczonym
w Dynowince nr 8/10 (paŸdziernik/listo-
pad). W tekœcie artyku³u mianowicie,
in fine, pisze: „Po raz pierwszy w histo-
rii posterunku sta³ego PSP w Dynowie
jego stra¿acy uratowali ¿ycie cz³owieka.
01.08 tu¿ po godz. 19 stra¿acy otrzy-
mali zg³oszenie, ¿e w miejscowoœci Wara
ko³o Dynowa w rw¹cej rzece San
konarów trzyma siê mê¿czyzna.
Po kilku minutach stra¿acy byli
na miejscu. Za³oga w sk³adzie:
Rybka Wies³aw, Knap Zbigniew
i Jan Pa³ac uratowali ¿ycie cz³o-
wieka. Jak relacjonuj¹, by³ ju¿
w stanie skrajnego wycieñczenia,
jeszcze kilka chwil i puœci³by siê
konarów, których siê trzyma³. Po
udzieleniu mu fachowej pomocy
zosta³ zabrany do szpitala. Stra-
¿acy, za uratowanie cz³owieka
zostali odznaczeni.”

Tymczasem relacja ta nie-
wiele ma wspólnego z prawd¹,
o czym zaœwiadczyæ mog¹ uczest-
nicy tamtego wydarzenia ( w tym ni¿ej
podpisany).W rzeczywistoœci wszystko
zaczê³o siê i przebiega³o mniej wiêcej
tak:

Tamtego dnia wybraliœmy siê – ja,
mój wujek ks. Stanis³aw Kuœ i przeby-
waj¹ca u rodziny na wakacjach 16-let-
nia Natali z Niemiec, nad San w okoli-
ce k³adki w Warze. W ostatnim dniu
wspólnych wakacji chcieliœmy zrobiæ
kilka zdjêæ z naszych okolic. Woda na
Sanie by³a jeszcze mocno podwy¿szo-
na i niemal wylewa³a siê z koryta na
okoliczne pola, nios³a z mêtnym nur-
tem rozmaite porwane po drodze przed-
mioty. Stanêliœmy poœrodku k³adki i
przygl¹daliœmy siê rzece. W pewnym
momencie wujek Stanis³aw zauwa¿y³
dziwny obiekt w górze nurtu Sanu, który
przypomina³ zwyk³¹ k³odê drewna, lecz
osobliwie siê porusza³ dryfuj¹c z pr¹-
dem. By³ jeszcze tak daleko, ¿e trudno
by³o cokolwiek jednoznacznego o nim
powiedzieæ. Nasze spory nad tym co to
jest usta³y, kiedy podp³yn¹³ bli¿ej nas.
Okaza³o siê , ¿e jest to przewrócony
kajak, którego kurczowo trzyma siê cz³o-
wiek próbuj¹c „wios³owaæ” woln¹ rêk¹
jak najbli¿ej w stronê brzegu. Natych-

miastowy telefon pod nr alarmowy. Jed-
noczeœnie, gdy pechowiec znalaz³ siê w
zasiêgu naszego g³osu zaczêliœmy krzy-
czeæ czy nic mu nie jest, ¿e sprowadzi-
my pomoc. Choæ najwyraŸniej nas s³y-
sza³, nie móg³ z zimna nic odpowiedzieæ.

Kiedy nurt zniós³ go ju¿ poni¿ej nas,
zbiegliœmy szybko z k³adki i pod¹¿yli-
œmy za nim brzegiem. „Wios³owanie”

przynios³o pewne efekty, gdy¿ nieszczê-
œnik zdo³a³ na tyle przybli¿yæ siê do
brzegu, ¿e by³ w stanie uchwyciæ siê
zwieszonych w nurcie wody konarów
wierzby. W takiej pozycji pozosta³, nie
mog¹c wykonaæ ¿adnego ruchu, gdy¿ ka-
jak w miêdzyczasie wypad³ mu z r¹k.

Wujek Stanis³aw wydzwania³ i kil-
kakrotnie kontaktowa³ siê ze Stra¿¹,
Pogotowiem , OSP w Warze. Sami nic
nie mogliœmy pomóc. Próba ratunku
mog³a skoñczyæ siê dla niego jak i dla
ratuj¹cego pop³yniêciem z nurtem, z
drugiej strony widaæ by³o, ¿e d³ugo w
takiej pozycji nie wytrwa. Szukaj¹c spo-
sobu, w jaki mo¿naby mu pomóc, spo-
strzeg³em oko³o 50 m poni¿ej ³owi¹cych
wêdkarzy. By³o ich 3. Pobieg³em w ich
kierunku, wyjaœni³em w czym rzecz i
powróciliœmy w miejsce, gdzie kajakarz
trzyma³ siê konarów wierzby. Wêdka-
rze posiadali przydatny w ca³ej akcji
sprzêt – siekierê . Wychodz¹c na wierz-
bê, trzymaj¹c jeden drugiego, ryzyku-
j¹c wypadniêcie do wody wyci¹gnêli
delikwenta na brzeg. ( Z tego momentu
pochodzi za³¹czona fotografia, na któ-
rej widaæ wierzbê, trzymaj¹cego siê
konarów kajakarza i ratuj¹cych go wêd-

karzy). Ktoœ przyniós³ koc i pechowiec
zosta³ szczelnie okryty. Pytany przez
nas sk¹d p³ynie i kim jest, przez d³ugi
czas nie móg³ wydobyæ z siebie g³osu,
tak by³ wych³odzony i wyczerpany. We-
zwani stra¿acy utknêli na krzy¿ówce w
Warze ( wujek Stanis³aw musia³ w
miêdzyczasie wyjechaæ im naprzeciw ,
aby ich sprowadziæ - nie mieli pojêcia
gdzie jest k³adka w Warze). Przyby³o 3
stra¿aków z PSP w Dynowie, którzy po
przybyciu okryli ju¿ uratowanego „ama-
tora przygód” mat¹ termiczn¹. Za chwi-
lê przyjecha³a karetka pogotowia ra-
tunkowego i zabra³a go do szpitala.
Przyby³y policjant z posterunku w Noz-
drzcu i wys³ucha³ relacji uczestników
zdarzenia. Do zdarzenia przybyli tak-
¿e Ochotnicy z OSP W Warze, którzy

przytomnie zabezpieczali
g³ówn¹ drogê Wara –
Niewistka kieruj¹c ru-
chem ( gromadzi³y siê na
niej samochody i ludzie
zainteresowani zdarze-
niem).

Tak z grubsza wygl¹-
da³o „ uratowanie cz³o-
wieka przez stra¿aków,
„za który to czyn bohate-
rowie zostali odznacze-
ni”. Oczywiœcie gdyby nad
Sanem nie by³o wêdka-
rzy, tylko Stra¿acy PSP
byliby tymi, którzy mie-
liby szanse pomóc kaja-

karzowi, ale czy wytrzyma³by tyle przy
tej ga³êzi ??? Fakty s¹ jednak takie jak
je wy¿ej przedstawi³em . Przy moim
wielkim szacunku do trudnej roli i pra-
cy stra¿aków, ale je¿eli naprawdê okry-
cie mat¹ le¿¹cego ju¿ na brzegu, a
uprzednio wydobytego z wody przez
kogo innego, jest „uratowaniem mu
¿ycia” to albo w PSP obowi¹zuj¹ takie
dziwne kryteria przyznawania odzna-
czeñ za zas³ugi, albo ktoœ tu kogoœ
wprowadzi³ w sposób zamierzony w
b³¹d. Nie zwalnia to bynajmniej auto-
ra artyku³u z odpowiedzialnoœci za nie-
dochowanie nale¿ytej starannoœci przy
pozyskiwaniu informacji i z powinno-
œci przeproszenia wszystkich którzy byli
przy zdarzeniu i rzeczywiœcie czymœ ry-
zykowali (nale¿a³o siêgn¹æ do protoko-
³u Policji).

 W zaistnia³ej sytuacji chcia³em
podziêkowaæ anonimowym wpraw-
dzie wêdkarzom, którzy bez zasta-
nowienia przyst¹pili do akcji . To oni
s¹ tymi, którym „amator wodnych
sportów” zawdziêcza szczêœliwe za-
koñczenie wyprawy kajakiem po
wezbranych wodach Sanu.

Andrzej Panto³
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Wróci³em z Anglii, kraju nale¿¹ce-
go do tak zwanego krêgu cywilizacji za-
chodniej, czyli obszaru ludzi m¹drych,
przedsiêbiorczych, szczêœliwych, spe³-
nionych. W trakcie koszenia trawy, lub
tez wdmuchiwania liœci z chodnika na
trawnik tam¿e, dziêki indywidualizmo-
wi tej pracy mia³em doskona³e warun-
ki do przemyœleñ. Narasta³y w¹tpliwo-
œci nurtuj¹ce prawdopodobnie ka¿dego
rodaka. Có¿ angielscy pó³bogowie, prze-
chodz¹cy obok ubranego w kretyñski,
odblaskowy trykot, s³uchawki i maskê
szarego przedstawiciela Lechistanu
wiedz¹ o mym kraju? Czy doceniaj¹ war-
toœci, które wielcy Polacy wnosili do cy-
wilizacji europejskiej? Co myœl¹ o bo-
haterskim Koœciuszce, odwa¿nym So-
bieskim, m¹drym Janie Pawle II? Czy
widz¹ w nas spadkobierców wielkiego
pokolenia Polaków, ratuj¹cego i broni¹-
cego w powietrzu ich dziadków i bab-
cie, czy raczej prymitywnych dzikusów,
którzy choæ nieokrzesani, potrafi¹ ³ad-
nie zamieœæ chodnik?

 Po przeprowadzeniu prywatnej son-
dy wiara w boskoœæ owych szczêœliwych
ludzi uleg³a zachwianiu. Có¿, niektó-
rzy po dok³adnym wyt³umaczeniu, ¿em
jest z Poland, a nie z Holland, mówili,
¿e owszem fajnie, lubi¹, OK., niektórzy
nawet z dok³adnoœci¹ Wilhelma Tella
trafiaj¹cego strza³¹ z kuszy w jab³ko
na g³owie ma³olata umiejscawiali nasz

kraj na mapie
œwiata. „To
prawdopodobnie
gdzieœ w Euro-
pie…?”, „Aha,
wiem, ale¿ mnie
zaæmi³o, po roz-
padzie Zwi¹zku
Radz ieck iego

siê tych waszych pañstw namno¿y³o!”,
„…stawiam, ¿e to gdzieœ na Ba³kanach,
albo niedaleko…” Po zadaniu pytania
o jakiegoœ znanego Polaka, dwóch na
stu interlokutorów wskaza³o Kieœlow-
skiego (wprawdzie jeden z rozmówców
d³ugo myœla³, czy to aby nie Czech, ale
jest to cokolwiek sensacyjny wynik), po
jednym g³osie otrzyma³ Jerzy Dudek,
Roman Polañski i Lech Wa³êsa. Na stu
pytanych! Tak po prawdzie „plebiscyt”
wygra³ Jelcyn ex equo z Vaclavem Ha-
vlem – oto dwaj najbardziej znani Po-
lacy w stolicy hrabstwa Kent!

 Po analizie tych bez ma³a szoku-
j¹cych wyników sondy, próbowa³em zna-
leŸæ przyczyny, usprawiedliwiæ jakoœ
jeszcze niedawnych pó³bogów. Cywili-
zacja spe³niona, szczêœliwa nie ch³onie
wiedzy, nie ma ci¹gu poznania, zrozu-
mienia, „ma du¿o jedzenia, nie chce nic
zmieniaæ”. Ale rozmawia³em przecie¿
z lekarzami, studentami, prawnikami,
którzy mieli problemy z przypomnie-
niem sobie nazwisk g³ów najwiêkszych
pañstw œwiata.

 -„I co z tego?” – odpowiedzia³o mi
dwóch nowohuckich z³omiarzy z który-
mi wczeœniej zd¹¿y³em omówiæ sytuacjê
polityczn¹ na Ukrainie – „co z tego,
Panie, ¿eœmy m¹drzejsi, a oni takie
têpaki, skoro u nich siê przewala, a u
nas, Panie, bida!”

 Dali mi do myœlenia owi z³omia-

rze, nie ma co ukrywaæ. Zap³aci³em im
nale¿ne, dwuz³otowe myto, spe³niaj¹c
spo³ecznikowski obowi¹zek i materia-
lizuj¹c ich marzenia o ¿ulerskiej am-
brozji. Popatrzy³em im g³êboko w oczy
i krzykn¹³em w myœlach – EUREKA!!!

 ¯ycie Anglików jest jak linia rów-
na, sta³a. Nieznaczne t¹pniêcia w jedn¹
czy te¿ w drug¹ stronê nie s¹ w stanie
zmieniæ faktu, ¿e ich dostatnie ¿ycie od
samego urodzenia nie ulega drastycz-
nym zmianom. Szczêœcie równa siê con-
stans. Wiêc czy to szczêœcie? Sk¹d oni
maj¹ to wiedzieæ, skoro nie znaj¹ inne-
go stanu? Z oczu z³omiarzy po wrêcze-
niu brzêcz¹cego bilonu kipia³o szczêœcie
nieznane tysi¹com angielskich bogaczy.
Anglicy chc¹ wakacji na Majorce – jad¹
tam, chc¹ ¿ony – starczy czasem kilka
klikniêæ na klawiaturze, napiæ siê – pij¹,
zjeœæ – jedz¹…Wszystko przychodzi im
bardzo ³atwo, wiêc nie maj¹ œwiadomo-
œci swego szczêœcia. Z³omiarze dwa dni
z taczkami zasuwali, skrobi¹c przy tym
kilku ³ebków po z³otówce, aby po moim
dwuz³otowym wk³adzie doczekaæ chwi-
li, której jad¹cy co roku na Korfu Bry-
tyjczyk pewnie nie osi¹gnie. Sami wie-
my, ¿e linia, o której wspomnia³em wy-
¿ej nie jest u nas tak prosta i równa jak
u wysparzy, jest to wrêcz ca³kiem spora
amplituda. Dziêki temu doskonale roz-
poznajemy chwile szczêœcia, gdy¿ pozna-
liœmy równie¿ cierpki smak pora¿ki. Dla
nas dostatek pañstw zachodu jest ku-
sz¹cy. Ci, którym tak zazdroœcimy, po-
strzegaj¹ to jako normê (w ogóle nie
przypuszczaj¹, ¿e gdzieœ na œwiecie
mo¿na ¿yæ inaczej) i wcale nie czuj¹ siê
wybrañcami losu. Nie ma szczêœcia, bez
poznania cierpienia.

Adam Miklasz
adammiklasz@hotmail.com

Sylwester nie nale¿a³ do najspo-
kojniejszych dni w roku. Tego dnia
dynowscy stra¿acy mieli pe³ne rêce
roboty.

Tu¿ po 15. na dynowskim posterun-
ku PSP odebrano meldunek o po¿arze
gara¿u w miejscowoœci Harta. Do akcji
oprócz stra¿aków zawodowych skiero-
wano ochotników z czterech jednostek
OSP: Dynów Miasto, Dynów Przedmie-
œcie, Bachórz oraz Harta. Najpierw
przez pewien okres czasu stra¿acy nie
mogli namierzyæ ognia gdy¿ posiad³oœæ
z p³on¹cym gara¿em zas³oniêta by³a
przez liczne wzniesienia. Straty osza-

Harta. Po¿ar i wypadek.

Niespokojny Sylwester

cowano wstêpnie na 3,5 tyœ. z³. W akcji
która trwa³a ponad pó³tora godziny
bra³o udzia³ 27 stra¿aków z piêciu jed-
nostek. Dzia³aniami kierowa³ ogn. An-
drzej Stecko z Posterunku PSP w Dy-
nowie.

Po godzinnej przerwie o 17.40 stra-
¿acy ponownie udali siê do Harty. Tym
razem zabezpieczali i oœwietlali miej-
sce wypadku drogowego w którym kie-
rowca mercedesa z Dynowa potr¹ci³ pie-
szego. Na miejscy wczeœniej by³o pogo-
towie ratunkowe , byli tak¿e dynowscy
policjanci. Ta akcj¹ równie¿ dowodzi³
ogn. Andrzej Stecko.

Stra¿acy równie¿ podsumowali mi-

niony rok. Interweniowali w sumie 169
razy w tym do po¿arów 42, do miejsco-
wych zagro¿eñ 119 oraz mieli 8 fa³szy-
wych alarmów. Byli wzywani równie¿
28 razy do pomocy s¹siednim powia-
tom. Jak powiedzia³a Monika Bara
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
PSP w Rzeszowie najczêstsz¹ przyczy-
na po¿arów w okresie wiosennym i let-
nim jest wypalanie traw, na drugim
miejscu znajduje siê nieostro¿noœæ osób
doros³ych, wady urz¹dzeñ elektrycznych,
grzewczych, wady œrodków transportu,
wy³adowania atmosferyczne, nieostro¿-
noœæ nieletnich.

Dane statystyczne pokazuj¹, i¿
stra¿ zawodowa jest temu œrodowisku
bardzo potrzeba, dziêki niej mieszkañcy
Dynowszczyzny mog¹ liczyæ w razie
potrzeby na szybka i fachow¹ pomoc.

Grzegorz Szajnik
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Tegoroczna zima zaskakuje nas
swoj¹ ³agodnoœci¹. Œnieg tyl-
ko kilka razy przykry³ bia³ym

puchem zszarza³y krajobraz. Tempera-
tura utrzymuje siê w granicach zera
stopni, rzadko pojawia siê jakiœ silniej-
szy mróz. Wszystko zdaje siê potwier-
dzaæ przypuszczenia o ocieplaniu siê
klimatu. S¹ jednak ci¹gle na œwiecie
miejsca, gdzie zima zmusza swoj¹ su-
rowoœci¹ ca³¹ przyrodê do prawdziwej
walki o przetrwanie. Królestwo œniegu,
lodu i mrozu to pó³nocne, oko³obiegu-
nowe obszary kuli ziemskiej. Roœliny i
zwierzêta maj¹ tu niewiele czasu w ci¹-
gu roku na pe³ny roz-
wój. Zima ogranicza
ich aktywnoœæ do zera,
a ptaki zmusza do
ucieczki.

Co dziwnego, du¿o
ptaków z pó³nocy wca-
le nie wybiera na
miejsce swego zimowi-
ska Afryki czy rejonów
Morza Œródziemnego.
Przys³owiowym „cie-
p³ym krajem” jest dla
nich Polska. Zimy u
nas, choæ nam mog¹
wydawaæ siê surowy-
mi, dla ptaków pó³no-
cy, przyzwyczajonych
do wielkich mrozów,
s¹ zupe³nie znoœne. £agodniej¹cy kli-
mat rozleniwia ptaki. Coraz wiêcej z
nich nie poszukuje zimowisk na po³u-
dniu Europy, ale zostaje w Polsce. Wte-
dy mo¿emy obserwowaæ u nas intere-
suj¹ce gatunki ptaków.

Jednym z nich jest z pewnoœci¹
myszo³ów w³ochaty (Buteo lagopus).
Gniazduje na pó³nocy w strefie tundry.
Gdy pojawia siê tam du¿o gryzoni, któ-
rymi przewa¿nie siê ¿ywi, zwiêksza
swoja liczebnoœæ i czêsto w czasie zimy
pojawia siê u nas. Zachowaniem przy-
pomina myszo³owa zwyczajnego (Buteo
buteo). Kr¹¿y nad polami lub wykorzy-
stuje do polowañ na norniki s³upki i
krzewy na polach. Mo¿e nie raz obser-
wuj¹c myszo³owy nawet nie zdawali-
œmy sobie sprawy, ¿e to nie nasz rodzi-
my ptak, ale goœæ z pó³nocy. Myszo³ów
w³ochaty, jak wiêkszoœæ zwierz¹t z pó³-
nocy, ma w swoim ubarwieniu du¿o bie-
li. Pewna cecha, po której mo¿emy go
odró¿niæ od myszo³owa zwyczajnego, to
bia³y ogon (od góry i od spodu) zakoñ-
czony czarnym paskiem. U myszo³owa
zwyczajnego ogon jest ciemny – w od-
cieniach szaroœci i br¹zu, z paskami.

Jeœli mówimy o goœciach z pó³nocy
to nale¿y te¿ koniecznie opowiedzieæ o

jemio³uszkach (Bombycilla garrulus).
Ptaki te gniazduj¹ w strefie tajgi – igla-
stych borach z drzewami obroœniêtymi
mchami i porostami. Szczególnie licz-
nie pojawiaj¹ siê w Polsce w czasie
ostrych zim na pó³nocy. Dziêki bardzo
charakterystycznemu wygl¹dowi ptaka
tego nie mo¿na pomyliæ z ¿adnym in-
nym. Jest wielkoœci szpaka, ma krêp¹
budowê i br¹zowo-czerwone upierzenie,

nasionach. Obsiadaj¹ ³¹ki z wystaj¹-
cymi spod œniegu chwastami, krzewy i
pola. S¹ wielkoœci naszych ziêb, maja
pomarañczowe piersi, jasne brzuchy i
bia³e kupry. Samce wyró¿niaj¹ siê nie-
mal zupe³nie czarnymi g³owami.

Pó³nocne ptaki mo¿emy obserwowaæ
nie tylko na polach. Czêsto przylatuj¹
w pobli¿e domów. Korzystaj¹ z po¿y-
wienia wyk³adanego do karmników.
¯eruj¹ te¿ na pozosta³ych na drzewach
zmro¿onych owocach i obsiadaj¹ ozdob-
ne krzewy w przydomowych ogródkach.
Do karmników œci¹gaj¹ je przede
wszystkim nasiona – zbo¿e, proso, s³o-
necznik. Najpierw nieœmia³o obserwuj¹
otoczenie, by po chwili wspólnie z na-
szymi mazurkami i sikorami zajadaæ
siê przysmakami.

Obserwuj¹c przelatuj¹ce stada gaw-
ronów (Corvus frugilegus) mog³oby siê
nam wydawaæ, ¿e to mieszkañcy któ-
rejœ z dynowskich koloni gawronich, np.
tej ko³o Domu Pogodnej Staroœci, po-
szukuj¹ intensywnie po¿ywienia. Jed-
nak nasze gawrony zimê spêdzaj¹ na
po³udnie od Polski. Do nas przylatuj¹
ptaki z zimniejszych obszarów. W
wietrzne dni, szczególnie na tle czer-
wonego od zachodz¹cego lub wschodz¹-
cego s³oñca nieba, ci¹gn¹ nieraz olbrzy-
mie stada gawronów, tworz¹c upiorn¹
sceneriê. Gawrony z pó³nocy, przyzwy-
czajone do ostrzejszych warunków at-
mosferycznych bez problemu znosz¹
nasz¹ zimê, podczas gdy rodzime pta-
ki musz¹ poszukiwaæ cieplejszych te-
renów. Wêdruj¹ce stada gawronów s¹
namacalnym dowodem ucieczki ptaków
przed surowym klimatem. Podobnie jak
gawrony zachowuj¹ siê i inne ptaki kru-
kowate, np. kawki (Corvus monedula)
czy wrony (Corvus corone), choæ mo¿e
ich wêdrówka nie odbywa siê w tak
spektakularny sposób lub czêsto pod-
ró¿uj¹ one wmieszane w stada gawro-
nów.

Oczywiœcie nie przedstawi³am tu
wszystkich goszcz¹cych u nas ptaków
surowych, pó³nocnych obszarów, gdy¿
jest ich wiele – nieraz s¹ to pojedyn-
cze, zab³¹kane osobniki rzadkiego u nas
gatunku. Jednak patrz¹c na te przy-
k³ady warto sobie zweryfikowaæ pojê-
cie „ciep³ych krajów”. Ptaki nie zimuj¹
jedynie w Afryce! Niektóre gatunki lec¹
do Azji, wiele do po³udniowej Europy,
w rejon Morza Œródziemnego. Dla in-
nych „ciep³ymi krajami” staje siê Pol-
ska. PrzejdŸmy siê wiêc polami, popa-
trzmy na zadrzewienia, na sady – mo¿e
zobaczmy jakichœ ptasich goœci z pó³-
nocy.

Marta Bylicka

a na g³owie doœæ spory czubek. W Pol-
sce jemio³uszki pojawiaj¹ siê w mniej-
szych lub wiêkszych stadkach i w nich
siê przemieszczaj¹ w poszukiwaniu
po¿ywienia. Siedz¹ napuszone na krze-
wach i drzewach, nawo³uj¹c siê terko-
cz¹cymi g³osami. Przy tym ¿eruj¹ na
owocach jarzêbiny, g³ogu czy objadaj¹
siê w sadach pozosta³ymi tam zmro¿o-
nymi œliwkami.

Wszyscy przyzwyczailiœmy siê do
widoku ziêb (Fringilla coelebs) i do ich
wiosennego œpiewu – w koñcu to jeden
z najpospolitszych naszych ptaków.
Zim¹ odwiedzaj¹ nas ich bliscy kuzyni
- ziêby jer (Fringilla montifringilla).
Przylatuj¹ przewa¿nie du¿ymi stada-
mi z pó³nocnych obszarów. ¯eruj¹ na

Jemio³uszki zim¹

Ziêby jer przy karmniku.
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Kurtyna przepe³niona kolorem mg³y,
zamazane kontury szczytów, czerñ sku-
pionych w rozmowie drzew… majacz¹-
ce zarysy Pilska, Wielkiej Raczy a w
rogu zadziwione spojrzenia grupki osób.
To wszystko skropione przeci¹g³ym
deszczem.

Zmêczony pogod¹ scenograf w ten
oto sposób wymalowa³ kawa³ek listo-
padowej dekoracji.

Kurtyna unios³a siê powoli, ja zaœ
szybko, z przepe³nionym plecakiem
przeskoczy³em na drug¹ stronê.

Radoœæ ze spotkania z Przyjació³-
mi przyæmi³a szaroœæ otoczenia. Re¿y-
ser po mistrzowsku wype³ni³ nam czas.

Akt – WIOSNAWIOSNAWIOSNAWIOSNAWIOSNA.

 W sercu maj,
nad nami b³êkitne
niebo, delikatne
desenie chmur, w
marzeniach nie
spodziewa³em siê
takiego scenariu-
sza. Nasze kwestie,
spojrzenia, gryma-
sy, przyjacielskie
rozmowy, zwierze-
nia to prawda prze-

platana gr¹. Trasa doœæ krótka, krople
potu nawet nie zd¹¿y³y zadomowiæ siê
na naszych twarzach, uciekaj¹c przed
s³oñcem i wietrzykiem. Szczyt przepe³-
niony gwarem, s³oñcem, smakiem ¿urku
w schronisku, tak zapamiêta³em Ry-
siankê. S³uchaj¹c wskazówek scenarzy-
stów, czytaj¹c znaki, obserwuj¹c kwia-
ty (to nic, ¿e zasuszone) wyruszyliœmy
ku dolinom.

W antrakcie, wype³nionym dŸwiêka-
mi gitar, naszym œpiewem, tañcem
¿yczyliœmy koledze wszystkiego najlep-
szego.

Akt – LALALALALATOTOTOTOTO.

Có¿ pobudka w tak piêknie zapo-

wiadaj¹cy siê dzieñ by³a przyjemnoœci¹.
Dzieñ zapowiada³ siê wspaniale. Z nie-
ba zniknê³y chmury przepêdzone przez
re¿ysera. Opalaæ siê w listopadzie?
Dziwne a jednak prawdziwe. Radoœæ jak
baterie s³oneczne zasila³y nas w si³ê,
która w³aœnie dziœ, podczas najd³u¿szej
trasy, by³a nam bardzo potrzebna.

Romanka, i znów Rysianka, Pilsko
i widoczna w tle Babia Góra towarzy-
szy³y nam podczas wêdrówki, przes³u-
chuj¹c siê naszym rozmowom, wy³apu-
j¹c perlisty œmiech. W ciszy wy³apywa-
liœmy nagrania ptasiej muzyki. Bol¹ce
nogi, spragnione usta w przepe³nionych
schroniskach zaspokaja³y swoje potrze-
by.

Wieczorem, zwariowanych w³óczê-
gów, zaopatrzonych kupców (oczywiœcie
zakupy na S³owacji te¿ by³y) powita³a
karczma staruszka w Jeleni. Nie wiem
czy to 200 lat, czy ciekawy wystrój, czy
te¿ moje zmêczenie sprawi³y, ¿e w kwa-
œnicy nie mog³em znaleŸæ œwiñskiego
ryja.

Wieczór, w niewielkim
gronie, w maleñkim po-
mieszczeniu, wype³ni³y
nam wspomnienia, plano-
wanie oraz zwariowana ra-
doœæ.

Akt – JESIEÑJESIEÑJESIEÑJESIEÑJESIEÑ.
Dwa dni pogody to i tak

du¿o jak na listopadowego
scenografa. Trzeci dzieñ to
wyci¹ganie butów z b³ota,

zostawianie zarysów sylwetek we mgle,
to wêdrówka wœród kropli padaj¹cego
deszczu. Schroniska wy³aniaj¹ce siê
nagle, jak zjawy sprawia³y nam niesa-
mowit¹ radoœæ. Ciep³e, s³odkie racusz-
ki, g³upie, œmieszne kawa³y urozmaici-
³y mokr¹, b³otnist¹ wêdrówkê.

Wieczorem, nasze niezmêczone nogi
mêczy³y siê podczas tañców, zaœ zmê-
czone usta mêczy³y siê œpiewem.

Akt – ZIMA.ZIMA.ZIMA.ZIMA.ZIMA.

Tym razem
re¿yser zasko-
czy³ nas ca³ko-
wicie. Piêkna
zima zosta³a
namalowana.
Radoœæ przero-
dzi³a siê w œnie-
¿ki. Trasa wio-
d³a przez las, ku
chatce pod
Babi¹ Gór¹.
Prowadz¹cy zaœ

skróci³ boleœnie trasê. Szczyt nie poka-
za³ nam swego oblicza. Powrotna kon-
templacja zimowego pejza¿u musia³a
zast¹piæ po³o¿one wy¿ej zamierzenia.

Jeszcze tylko powrotny posi³ek prze-
pe³niony ³zami po zjedzonej ostrej pa-
pryczce, radosny ból brzucha i szczêki.

Kurtyna opadaj¹ca powoli poœród
zgie³ku, salw radoœci i odg³osów moto-
ru silnika. Czas napisaæ kolejn¹ sztu-
kê, namalowaæ inn¹ scenografiê.

Piotr Pyrcz
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NOWE ZADANIA

W tym miesi¹cu mamy dla Pañstwa niespodziankê - „Krzy-
¿ówkê z iksem”, której rozwi¹zaniem bêdzie imiê i na-
zwisko znanego wszystkim z pewnoœci¹ Dynowianina ,
któremu z okazji styczniowych imienin Redakcja „Dynowin-
ki” sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia!!!
Oprócz tego, tradycyjnie, kilka zagadek logicznych. Zapra-
szamy do gimnastyki umys³u! Powodzenia!!!!

ZAGADKI LOGICZNE
Awaria
W czasie awarii, gdy zgas³o œwiat³o, zapali-
³am dwie œwiece: grubsz¹, która w ca³oœci
spala siê w ci¹gu 5 godzin i cieñsz¹, która w
ca³oœci spala siê w ci¹gu 4 godzin. Obie
by³y jednakowej d³ugoœci. Po usuniêciu
awarii, gdy znów zab³ys³o œwiat³o,
stwierdzi³am, ¿e to, co zosta³o z jed-
nej ze œwiec, jest cztery razy d³u¿sze
ni¿ to, co zosta³o z drugiej.
Ile czasu trwa³a awaria?

Lokatorzy
Ka¿dy z panów mieszka na innym piêtrze czterokondygna-

cyjnego domu.
Adam nie mieszka na czwartym piêtrze.

Jest piêkna tradycja, której nikt nie zmienia
By na Nowym Roku s³aæ sobie ¿yczenia
Ten piêkny obyczaj znany od zarania
Sk³ania do przemyœleñ i podsumowania
Robi¹ tak masowo miliony rodaków
Trudno o wylewnoœæ wiêksz¹ od Polaków...
Jest op³atek w sejmie, w wiêzieniu, w urzêdzie,
W szkole i w szpitalu – jednym s³owem – wszêdzie.

W Dynowie okazja bez echa nie minie,
Wiêc siê spotykaj¹ w doœæ licznej rodzinie
Dzia³acze kultury. Wiemy o kim mowa
Jest to Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
Choæ ¿yciorys jego nie jest jeszcze stary
To dzia³acze mierz¹ si³y na zamiary
I organizuj¹ ciekawe imprezy
Kto nie uczestniczy³, niech na s³owo wierzy.
A by³o ich sporo w ubieg³ym ju¿ roku
Wystarczy³o tylko rozejrzeæ siê wokó³
Wyliczaæ nie muszê – bo nie o to chodzi
Zerkn¹æ w „Dynowinkê” nigdy nie zaszkodzi

Do Siego Roku

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru

Prezenty „pod choinkê”: 36-letni lekarz Andrzej, m¹¿ Danu-
ty, kupi³ ¿onie bluzkê za 140 z³. 42-letni malarz Bogdan,
m¹¿ Barbary, kupi³ ¿onie poñczochy za 70 z³. Tokarz Cezary
ma 26 lat, kupi³ ¿onie Alinie sweter za 210 z³. In¿ynier
Damian kupi³ ¿onie sukienkê za 350 z³. Ma 52 lata, jego
¿ona to Czes³awa.

Bogdan nie mieszka na parterze.
Cezary nie mieszka ani na parterze, ani

na czwartym piêtrze.
Damian mieszka wy¿ej ni¿ Bogdan.
Edward nie s¹siaduje ani przez pod³ogê,

ani przez sufit z Cezarym.
Cezary nie s¹siaduje ani przez pod³ogê, ani

przez sufit z Bogdanem.
Kto gdzie mieszka?

Szkolne zawody
W szkole licz¹cej trzystu uczniów zorga-
nizowano zawody lekkoatletyczne w
trzech konkurencjach: biegach,
rzutach i skokach. W ka¿dej kon-
kurencji bra³a udzia³ taka
sama liczba uczniów. Ka¿dy
z uczniów bra³ udzia³ w
przynajmniej jednej konku-
rencji. Polowa uczestników
biegów, jedna trzecia
uczestników skoków i jed-
na czwarta uczestników rzutów bra³a udzia³ w tylko jednej
konkurencji.
Po ilu uczniów bra³o udzia³ w poszczególnych konkurencjach?
Ilu we wszystkich trzech konkurencjach?

Renata Jurasiñska

Ciekawy spacerek
Mê¿czyzna przeszed³ 2 p  w a, co oczywiœcie daje odpo-
wiedŸ na drugie pytanie: wypi³ dwa piwa;-)
Kolorowe bombki choinkowe
W pude³ku jest co najmniej 6 bombek: np. jedna czerwona,
dwie niebieskie i co najmniej trzy ¿ó³te.
Œwi¹teczna krzy¿ówka-choinka: GDYBY MIA£ ADAM WIÊ-
CEJ EW, WNET BY ZABRAK£O W RAJU DRZEW.

Bo tam jak w zwierciadle, jawnie a nie skrycie
Widoczne jest ca³e kulturalne ¿ycie
Brak mi kompetencji aby podsumowaæ
Chcia³bym tylko bardzo piêknie podziêkowaæ
Za to co ju¿ by³o. Nieœmia³oœæ i dreszcze
Nie pozwolê prosiæ, aby wiêcej jeszcze.

Znaj¹c wolê, upór – œmia³o dajê g³owê
¯e bêdzie Muzeum niczym Narodowe
Bo Teatr ju¿ mamy, a Rocznik powstanie
Widaæ go w programie ju¿ na drugim planie
Co do innych planów – nie moja w tym g³owa.
Uda siê na pewno Sesja Naukowa
Zazdrosnym s¹siadom bardzo zrzednie minka
Jak piêknie opisze wszystko „Dynowinka”

Gdy siê tak planuje ³za siê krêci w oku
Oby jeszcze lepiej wysz³o w nowym Roku...
Spe³nienia tych planów – we w³asnym imieniu
¯yczê „Dynowince” i Stowarzyszeniu
Na koniec pozdrawiam Ferajnê Kochan¹
Ad Multos Annos!

Fryderyk Radoñ
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i Rozwoju Regionu Dynowskiego -

Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Pionowo: 1) republika rosyjska z Syktywkarem (znajdŸ w
s³owie ZNAKOMITOŒÆ), 2) k³uta lub szarpana, 3) Europej-
ka z Berna, 4) muzyka Louisa Armstronga, 5) sztuczna dro-
ga wodna, 6) damskie œniegowce, 7) konkuruje z Super
Expressem, 9) przy tr¹bce lub fajce, 10) w³oskie wybrze¿e z
San Remo, 12) pe³zak wœród jednokomórkowców, 13) powód
postêpowania, 15) W³odzimierz, rosyjski bard, 16) kraina
reniferów, 20) odstêp miêdzy ko³ami, 22) zwierz¹tko przy
kataryniarzu, 23) automat w ³azience, 24) fiolka z lekar-
stwem, 26) kolebka „Dynowinki”, 28) mieszanie kart, 29)
ludowe powitanie wiosny, 30) radzieckie gospodarstwo rol-
ne, 32) kolor pomarañczowy, 33) kêdziory, 35) krótkie w³osy
przy uszach, 37) kiwi lub struœ, 39) poobiednia drzemka,
42) wykrywacz obiektów podwodnych, 43) g³ówny bohater
„Potopu”, 46) grecki Mars, 47) portugalskie wyspy na Atlan-
tyku, 48) odmiana gruszy, 49) s³odkie ciastko z ubitego bia³-
ka, 50) prostak, cham, 51) szekspirowski król, 52) legendar-
na skrzynia z 10. przykazaniami, 54) kontynent za Uralem,
56) podnios³y utwór poetycki, 58) uk³ad militarny.

Bogdan Witek

Poziomo:
 3) Stanis³aw, który œpiewa³ „Cud niepamiêci”, 8) osiada na
meblach, 11) zespó³ z Kor¹, 14) podobny do elipsy, 17) „œnieg”
we w³osach staruszki, 18) nie wybieraj siê z ni¹ na S³oñce,
19) oblicze, 21) fioletowy kamieñ pó³szlachetny, 23) wycho-
wawczyni dla pierwszoklasistów, 25) drzewo iglaste, 27) gór-
nicze miasto z Oper¹ Œl¹sk¹, 31) pan Sarmata, 34) miasto
w województwie lubelskim, nad Wieprzem, 36) dzie³o Galla
Anonima, 38) ¿artobliwie lub z przek¹sem o rzekomym do-
broczyñcy, 41) budka z gazetami, 44) po klapsie na planie
filmowym, 45) niezdecydowanie, 48) sensacyjna wiadomoœæ,
50) smuk³a antylopa, 53) rozgoryczenie, zasmucenie, 55) piê-
œciarz, 57) s³ynny staro¿ytny bajkopisarz, 59) wychodzi
wiosn¹ w pole, 60) niemiecki samochód z 4. kó³kami w go-

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki w zaznaczonych rzêdach powstanie imiê
i nazwisko znanego Pañstwu z pewnoœci¹ Dynowianina...

dle, 61) urzêdowa op³ata, 62) cudzoziemska jazda w XVII
wieku, 63) demaskuje piratów drogowych, 64) Czarny L¹d.


