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Oddajemy do r¹k Pañstwa majowy numer Dynowinki, redagowany tym razem, oprócz sta³ych redaktorów,
przez grupê nauczycieli Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, pod kierunkiem Redaktora Prowadz¹cego – p. Anny Mol.
Znajdziecie w nim Pañstwo informacje tematyczne
i okolicznoœciowe zwi¹zane z dniem 3 Maja, a wiêc rocznic¹ Uchwalenia Konstytucji 3 MAJA i œwiêtem NMP
Królowej Polski – g³ównej patronki Polski. Oprócz informacji tematycznych i sta³ych k¹cików, umieszczone s¹
relacje z przebiegu konkursu PODKARPACKA TÊCZA
oraz bogaty serwis zdjêciowy. ¯yczymy mi³ej lektury.
Stanis³aw Tymowicz

Zarz¹d Stowarzyszenia w zwi¹zku z organizacj¹ muzeum regionalnego – nadal, do dzisiaj nie ma
formalnie przyznanego lokalu –
opracowa³ projekt jego statutu
oraz projekt zmian statutu Stowarzyszenia.
Dokumenty te bêd¹ przedmiotem obrad wyznaczonego na czerwiec br., Walnego zebrania cz³onków Stowarzyszenia, podobnie jak
sprawozdanie z dzia³alnoœci
w 2005 roku oraz opracowane kierunki dzia³ania na lata 2006-2008. Termin Walnego zebrania podam w czerwcowym numerze „Dynowinki”.

Ju¿ dzisiaj zapraszam wszystkich cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia do wziêcia w nim udzia³u.
Zachêcam równie¿ nadal mieszkañców Dynowa do wstêpowania do naszej lokalnej organizacji.
W zwi¹zku z prezentacj¹ starych pocztówek Dynowa na
³amach „Dynowinki” i bardzo trudnym dostêpem do nich,
proszê Czytelników, o ile takowe posiadaj¹, o ich udostêpnienie celem zamieszczenia w kolejnych numerach.
Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Pocztówka istnieje od XIX wieku za spraw¹ Wilhelma
Stephana ze S³upska i Emanuela Herrmanna z Wiednia.
W ówczesnej Galicji, obejmuj¹cej równie¿ Dynów, w 1981
roku pojawi³y siê pocztówki z nadrukiem „Karta korespon-

Nr 5/128

dencyjna”, wydawane dziêki C.K. Poczty Austro – Wêgier.
Jak podaje Andrzej Potocki w ksi¹¿ce pt. „Powiat leski
sprzed lat na starej pocztówce”, nazwa „Pocztówka” istnieje oficjalnie od grudnia 1900 roku, kiedy to na pierwszej
wystawie kart pocztowych w Warszawie rozstrzygniêto konkurs na okreœlenie nazwy ilustrowanej karty pocztowej.
Spoœród wielu propozycji nades³anych na konkurs, zwyciê¿y³o s³owo „Pocztówka”, wymyœlone przez Henryka Sienkiewicza.
Dzisiaj prezentujê dalsze pocztówki Dynowa.
Andrzej Stankiewicz

Ogólny widok Dynowa.

Dynów. Dworzec kolejowy

Ci, co odchodz¹, wci¹¿ z nami s¹. I ¿yj¹ sobie obok nas.
Patrz¹ z mi³oœci¹ na nasze dni. Czasem siê œmiej¹ przez ³zy...
J. Cygan
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 12 maja 2006 roku zmar³a, prze¿ywszy 82 lata

Œ.P. DANUTA BIELAWSKA
d³ugoletnia wspania³a nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Dynowie,
wychowawczyni wielu pokoleñ m³odzie¿y, zas³u¿ona dla Ziemi Dynowskiej.

Pogr¹¿onej w smutku Rodzinie wyrazy najszczerszego wspó³czucia sk³adaj¹
Redakcja „Dynowinki” i Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Wspomnienie o P. Danucie Bielawskiej uka¿e siê w czerwcowym numerze „Dynowinki”.
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12 kwietnia 2006 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego odby³a siê XXXI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002/2006.
W sesji wziê³o udzia³ 27 radnych oraz
nastêpuj¹ce osoby:
1. Pracownik naukowy Uniwersytetu
Rzeszowskiego prof. dr hab. Kazimierz O¿óg
2. Pose³ na Sejm RP Stanis³aw O¿óg
3. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Janusz Kawalec
4. Dyrektor Biura Powiatowego
ARiMR Stanis³aw Dr¹¿ek
5. Dyrektor SP ZZOZ w Górnie El¿bieta
Burzyñska,
6. Dyrektor ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
Aleksander Panek,
7. Zastêpca Dyrektora Powiatowego
Urzêdu Pracy w Rzeszowie Gra¿yna ¯uchowska,
8. Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych
w Rzeszowie Bronis³aw Bawo³ek
9. Wójt Gminy Œwilcza Wojciech Wdowik
10. Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof
Grad
Sesjê poprzedzi³ wyk³ad prof. Kazimierza O¿oga w rocznicê œmierci Jana
Paw³a II.
2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37
Pan ¿ycia i œmierci powo³a³ do siebie
Papie¿a Jan Paw³a II, dziœ s³ugê Bo¿ego, który ponad 26 lat pe³ni³ pos³ugê
Pasterza Koœcio³a Chrystusowego. Pozostawi³ nam bezcenny skarb – œwiadectwo ¿arliwego umi³owania Jezusa Chrystusa, oddania siê Mu do dyspozycji
i konsekwentnego podjêcia s³u¿by Koœcio³owi i cz³owiekowi. Ka¿demu cz³owiekowi, niezale¿nie od koloru skóry, rasy, pochodzenia i religii. Jego ¿ywa œwiadomoœæ
polskich korzeni nie przeszkadza³a Mu
docieraæ do wszystkich narodów i g³osiæ
w sposób przekonywuj¹cy uniwersalne
orêdzie mi³oœci i pokoju zapisane
w Ewangelii. Rok temu, gdy Ojciec Œwiêty traci³ mowê i opada³ z si³, okaza³o siê,
¿e przemówi³ do ludzkoœci najdonioœlej.
Przemówi³ jêzykiem cierpienia, ale te¿ i
mê¿nej wiernoœci Bogu. Ojciec Œwiêty by³
pe³en ufnoœci w to, ¿e Jego œmieræ stanie
siê po¿yteczna dla tej najwiêkszej sprawy, której przez lata s³u¿y³: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej,

dla sprawy Koœcio³a i dla chwa³y samego Boga. Min¹³ rok. Czas przedziwny, bo
chocia¿ Jana Paw³a II nie by³o na ziemi, trudno znaleŸæ kogoœ, kto mówi³by,
¿e nie odczuwa jego obecnoœci. Dziœ, kiedy wspomina siê wszêdzie tak szczerze
Ojca Œwiêtego i Jego ostatnie dni na ziemi, nie powinno te¿ zabrakn¹æ szczerej
refleksji nad tym, jak ten Papie¿ prze¿ywa³ staroœæ i chorobê, jak odnosi³ siê do
ludzi w podesz³ym wieku i dotkniêtych
cierpieniem, do ubogich i tych wszystkich
„ma³ych” w oczach œwiata.
Ubogaceni œwiêtoœci¹ i m¹droœci¹ s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, powinniœmy
wychodziæ naprzeciw wyzwaniom, jakie
przed nami staj¹ w ¿yciu osobistym
i rodzinnym, ale tak¿e we wspólnocie
Koœcio³a i we wspólnocie narodu. Powinniœmy uczyæ siê mozolnie, nawet na b³êdach, jak korzystaæ z daru wolnoœci, niew¹tpliwie zwi¹zanego z pontyfikatem
Papie¿a. Rok temu, w dniach œmierci
i pogrzebu Jana Paw³a II, od¿y³o w nas
poczucie solidarnoœci i wiêzi, mimo
wszystkich ró¿nic i spraw dziel¹cych nas
na co dzieñ, zw³aszcza w sferze ¿ycia
spo³ecznego i politycznego. Trzeba powracaæ do tego doœwiadczenia, by nie trwoniæ pok³adów dobra, które przecie¿ jest
w nas, ale nie zawsze dochodzi do g³osu.
Po wys³uchaniu wyk³adu radni przyst¹pili do realizacji porz¹dku obrad
sesji. Wys³uchali informacji:
Komendanta Miejskiego Policji
w Rzeszowie o stanie bezpieczeñstwa
na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
Dyrektora Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Rzeszowie o przyczynach
opóŸnieñ w dop³atach do gruntów rolnych za 2005 r.
Dyrektorów Zak³adów Opieki Zdrowotnej o realizacji zadañ w 2005 r.
i aktualnej sytuacji zak³adów.
W kolejnym punkcie porz¹dku obrad radni przyjêli sprawozdanie z wykonania bud¿etu Powiatu za rok 2005.
Radni w trakcie obrad podjêli
uchwa³y w sprawie:
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- zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadañ i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za
2005 r.,
- absolutorium dla Zarz¹du za rok
2005 r.,
- ustalenia wartoœci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartoœci jednego punktu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego,
- wyra¿enia zgody na darowiznê Gminie Œwilcza nieruchomoœci po³o¿onej
w Trzcianie stanowi¹cej w³asnoœæ
Powiatu Rzeszowskiego,
- okreœlenia zadañ i przeznaczenia
œrodków na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych w 2006 roku,
- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2006,
- zaci¹gniêcia po¿yczki na prefinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1388 R (571) Terliczka - Stra¿ów”,
- zaci¹gniêcia po¿yczki na prefinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1384 R (540) Trzciana – Nosówka – Zwiêczyca”.
- upowa¿nienia Zarz¹du do zawarcia
umowy o dofinansowanie projektu
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1414 R (600) Budziwój – Hermanowa” i zabezpieczenia prawid³owego
wykonania umowy,
- wyst¹pienia z wnioskiem do Trybuna³u Konstytucyjnego,
- zawarcia porozumienia z Powiatem
Sanockim, dotycz¹cego wspólnej realizacji projektów stypendialnych
wspieraj¹cych rozwój edukacyjny
uczniów szkó³ ponadgimnzajalnych,
- zawarcia porozumienia z Powiatem
Sanockim, dotycz¹cego wspólnej realizacji projektów stypendialnych wspieraj¹cych rozwój edukacyjny studentów,
- zmiany uchwa³y Nr XXX/256/06
z dnia 15 lutego 2006 r.
Starosta Rzeszowski z³o¿y³ równie¿
sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du
Powiatu w okresie od poprzedniej sesji oraz wykonania uchwa³ Rady Powiatu. Zapytania oraz wolne wnioski
radnych wyczerpa³y porz¹dek obrad
sesji.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3-Maja maj¹ w Dynowie swoj¹
szczególn¹ wymowê.
W czasie tak wa¿nego dla Polski œwiêta, mieszkañcy Dynowa spotykaj¹ siê z
w³adzami miasta w modlitwie,
refleksji a tak¿e
podczas zabawy.
Po uroczystej
mszy, uœwietnionej
koncertem Chóru
AKORD i Orkiestry Dêtej poczty sztandarowe dynowskich szkó³, instytucji,
ochotniczych stra¿y po¿arnych i
uczestnicy obchodów przy marszach orkiestry, przeszli do
Domu Stra¿aka, gdzie odby³a siê druga czêœæ uroczystoœci.

Fot. (3) J. Prokop
Podczas hymnu pañstwowego wprowadzono poczty sztandarowe a potem wys³uchano okolicznoœciowego referatu i piêknej refleksyjnej recytacji dynowskich gimnazjalistów.
Czeœæ trzecia obchodów to „Estrada tañca i piosenki”
w wykonaniu przedszkolaków i uczniów dynowskich szkó³.
G.M.

Dnia 13 maja, w 25 rocznicê zamachu na papie¿a Jana
Paw³a II, spotkaliœmy siê przy koœciele œw. Bart³omieja, u
stóp Matki Bo¿ej, aby podziêkowaæ za jej orêdownictwo.
Uczniowie i absolwenci SP nr 2 w Dynowie ju¿ po raz
pi¹ty wyœpiewywali wdziêcznoœæ Bogu i Jego Matce.
Tym razem AVE MARYJA zabrzmia³o w ho³dzie wdziêcznoœci za dar ocalenia ¿ycia i dar pontyfikatu, S³ugi Bo¿ego,
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Fot. (2) J. Prokop

Bicie rozko³ysanych dzwonów odbija³o siê echem od okolicznych pagórków, a z wysokoœci wie¿y, ponad g³owami zebranych zabrzmia³y tr¹bki i pop³ynê³a pieœñ Czarna Madonno.
Wœród cichego majowego wieczoru rozbrzmiewa³y s³owa
pe³ne mi³oœci, oddania, ufnoœci i zawierzenia Matce Bo¿ej
zawarte w poetyckich strofach. Uwieñczeniem ca³oœci by³
koncert pieœni Maryjnych oraz utworów muzyki koœcielnej w
wykonaniu Chóru „Accordare” ze Szko³y Muzycznej I Stopnia w Kolbuszowej, który mogliœmy goœciæ dziêki uprzejmoœci pani Aleksandry Niezgoda dyrektorce szko³y i dyrygentowi wspomnianego chóru.
A. Wróbel
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Miasto Dynów realizuje obecnie projekt pn. „Transgraniczna ochrona
œrodowiska rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II”
w ramach Programu S¹siedztwa Polska – Bia³oruœ – Ukraina INTERREG
III A / TACIS CBC wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt dotyczy g³ównie zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i
skierowany jest do mieszkañców gmin nadsañskich: Gminy Miejskiej
Dynów i Gminy Sianki (Ukraina).
Projekt ma charakter transgraniczny i do jego realizacji konieczny jest
udzia³ partnera ukraiñskiego, gminy
Sianki, gdzie San ma swoje Ÿród³o.
Dnia 6 maja 2006 r. w ramach
wspó³pracy, o której mowa powy¿ej,
delegacja z Dynowa zosta³a zaproszona przez Wójta Gminy Sianek – Siepana Wasileczko do odwiedzenia tej malowniczej miejscowoœci.
Konferencja wyjazdowa zosta³a zorganizowana przez Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie oraz Urz¹d
Miejski w Dynowie, a udzia³ w niej

wziêli: Burmistrz Miasta – Anna Kowalska, radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzêdu Miejskiego i MOKiR-u, chór
AKORD oraz kapela Dynowianie. Delegacja polska zosta³a przyjêta bardzo
serdecznie przez Wójta Gminy Sianki,
pracowników Urzêdu oraz mieszkañców
Sianek.
W programie Konferencji wyjazdowej do Sianek znalaz³y siê:
· Wystêp chóru mieszanego AKORD z
Dynowa w Cerkwi w Siankach z okazji obchodów uroczystoœci œw. Jerzego;

Fot. J. Prokop

S

ianki – pierwotnie nazy
wane Szañskie, lub Siañ
W Siankach na Beskidzie, siedz¹c w
skie od nazwy Sanu (po
cieniu starego buka, spod którego korzeukraiñsku Sian). Pierwsi osadni San srebrnym wyp³ywa³ potokiem...
nicy przybyli tu w 1580 r.
Tu, u Ÿróde³ Sanu, w tym uroczysku zieSianki jako wieœ letniskowa
mi by³y pokoszone ³¹ki dooko³a i wonswój najwiêkszy rozkwit prze¿ynym sianem pachnia³ ca³y Beskid...
³a w po³owie lat 30-tych XX wieWincenty Pol
ku. Miejscowoœæ, której centrum
znajdowa³o siê po ukraiñskiej
stronie Sanu, liczy³a w 1937 r. 1500 sjonatów i 10 domów wczasowych, lukmieszkañców i 200 domów. Oferowa³a
susowe schronisko Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego (220 miejsc, elekwspania³e tereny narciarskie z infrastruktur¹ turystyczn¹, bêd¹c w przedwotrycznoœæ i centralne ogrzewanie) i jeszcze dwa inne schroniska turystyczne.
jennych Bieszczadach najwa¿niejszym
Sianki mia³y w sumie 2000 miejsc nocoœrodkiem turystycznym. Sta³o tu 6 pen-
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· Zwiedzanie Gminy Sianki i okolicznych miejscowoœci: U¿ok, Turka, Stary Sambor, Chyrów;
· Wspólna biesiada przy ognisku po³¹czona z dyskusj¹ dotycz¹c¹ dotychczasowej wspó³pracy w ramach projektu „Transgraniczna ochrona œrodowiska rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II” oraz
dalszych planów wspó³pracy w dziedzinie ochrony œrodowiska, a tak¿e
wymiany kulturalnej i edukacyjnej;
· Wspólne muzykowanie z kapel¹ Dynowianie, chórem AKORD oraz amatorskimi muzykami z Ukrainy.
Cel Konferencji wyjazdowej:
Celem spotkania w Siankach na
Ukrainie jest realizacja, wspieranie i
inicjowanie dzia³añ w ramach wspó³pracy transgranicznej a szczególnie w
nastêpuj¹cych dziedzinach:
· realizacji wspólnych dzia³añ maj¹cych na celu ochronê œrodowiska naturalnego rzeki San,
· rozwoju wymiany turystycznej i kulturalnej,
· promocji, kreowania oraz wspierania
wspólnych projektów s³u¿¹cych zrównowa¿onemu rozwojowi doliny Sanu,
· tworzenia warunków do wspólnych
przedsiêwziêæ, upowszechniania informacji turystycznej i kulturalnej,
· realizacji wspólnych przedsiêwziêæ
kulturalnych w zakresie ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego.
Konferencja nale¿y do projektu
„Transgraniczna ochrona œrodowiska
rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II” w ramach Programu S¹siedztwa Polska
– Bia³oruœ – Ukraina INTERREG
III A / TACIS CBC wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

legowych. By³y korty tenisowe, boiska,
skocznia narciarska i tor saneczkowy.
Dzia³a³o kilka restauracji, dancingi, biblioteka, orkiestra i teatr amatorski.
II wojna œwiatowa to gehenna
mieszkañców Sianek. Wieœ tak jak wiele w dolinie Górnego Sanu zosta³a przeciêta granic¹. W dworze Stroiñskich rozlokowa³o siê gestapo. Natomiast sowieci wysiedlili prawobrze¿ne Sianki w
rejon Kostopola na Wo³yniu. Po wkroczeniu Niemców w 1941 roku mieszkañcy powrócili do swoich domostw. Po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej grani(ci¹g dalszy na str. 8)

8
(ci¹g dalszy ze str. 7)

ca znów przeciê³a Sianki. Po stronie sowieckiej wysiedlono mieszkañców z 800metrowego pasa przy granicy, natomiast
ci którzy chcieli zostaæ musieli wybudowaæ nowe domy na terenie dworskim.
Mieszkañcy prawobrze¿nych Sianek
zostali wysiedleni w 1946 roku.
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Zabudowania wsi po polskiej stronie zosta³y prawie ca³kowicie spalone,
zosta³a cerkiew, ale i ona uleg³a spaleniu rok póŸniej. Obecnie po stronie
ukraiñskiej mieszka oko³o 50 rodzin.
Sianki odgrywaj¹ i teraz jak¹œ rolê
– przyk³adu skrajnego dla Polski klimatu: œniegu spada tu 1,5 m, wiatry
wiej¹ z prêdkoœci¹ do 70 km/godz., zim¹
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przydarza siê -40OC, a jednoczeœnie, jak
w ca³ej dolinie górnego Sanu, s³oñce
operuje tu mocniej ni¿ gdziekolwiek
indziej w Polsce – najwiêksza w kraju
iloœæ promieni s³onecznych na 1 m2 powierzchni.
Opracowanie informacji:

Anna Baran
Urz¹d Miejski w Dynowie

On urodzi³ siê w 1943 roku na Przedmieœciu Dynowskim w dziesiêcioosobowej rodzinie jako trzecie dziecko z kolei.
Ona przysz³a na œwiat 2 lata póŸniej w Izdebkach i mia³a troje rodzeñstwa.
Obie rodziny do najbiedniejszych nie nale¿a³y, ale On bêd¹c dzieckiem do
koœcio³a i do szko³y biega³ boso, Ona o nowych sanda³kach marzy³a d³ugo, a¿
mama-krawcowa zarobi³a przy maszynie.
Ca³e ¿ycie zawodowe spêdzili razem, pracowali i dalej pracuj¹ razem, w jednym zak³adzie, maj¹ tego samego szefa i ten sam adres firmy – od 40 lat. Do
pracy razem, z pracy razem, ale nie wygl¹daj¹ na znudzonych. Wprost przeciwnie...Mówi¹ o sobie uzupe³niaj¹c siê nawzajem, ¿artuj¹... S¹ znani, bo przychodz¹
do nich klienci z ca³ej okolicy. Maja dwie zamê¿ne córki i dwie wnuczki a tak¿e
blisk¹ spe³nienia nadziejê na powiêkszenie rodziny. Tylko zdrowia dobrego nie
maj¹... Oboje narzekaj¹ na chore krêgos³upy, bol¹ce nogi oraz inne przypad³aœci.
Fryzjerzy ca³e ¿ycie stoj¹, lub krêc¹ siê wokó³ fotela, na którym siedz¹ coraz to
inni klienci. Oni w zawodzie przepracowali ponad 45 lat.

Dziœ kolejek w zak³adach fryzjerskich nie
ma.Mo¿na umówiæ siê na godzinê, a poza tym w Dynowie jest zarejestrowanych
kilka tych placówek us³ugowych. Kiedyœ, w czasach komunistycznej walki z prywatn¹ inicjatyw¹,o fryzury
dbali tylko panowie : Stefan
Chmiel,Jan Mazur i Edward
Kowalski. On w³aœnie swoje marzenia
o zawodzie fryzjera realizowa³ terminuj¹c u Pana Jana Mazura. Mistrz
uczy³ nie tylko fachu, ale przede wszyst-

kim uczciwej, solidnej pracy
i kultury.
Edward Kowalski egzamin czeladniczy zda³ w 1962
roku, mistrzowski ju¿ w
1966. Przyznaje,sam wyuczywszy oko³o 40 uczniów,
¿e zosta³ dobrze przygotowany do zawodu, za co swojemu Mistrzowi jest bardzo
wdziêczny.
Osobny rozdzia³ w biografii E. Kowalskiego stanowi s³u¿ba wojskowa.
Powo³any do wojska w 1964 roku s³u¿y³ dwa lata w Przemyskim Oddziale

Wojsk Pogranicza w Przemyœlu, gdzie
narodzi³ siê aktor Edward. Tañczy³ w
zespole W.O.P.,prze¿y³ smak powodzenia i drobnych pora¿ek, ale po latach z
dum¹ prezentuje liczne dyplomy.
Wróciwszy do Dynowa otworzy³ w³asny zak³ad fryzjerski. Pocz¹tkowo prowadzi³ go sam, a od roku 1973 z ¿on¹
Mari¹. Pobrali siê w lipcu i odt¹d s¹
razem. Maria Owsiany przenosz¹c siê
do Dynowa mia³a spore doœwiadczenie
zawodowe, bo przez 7 lat pracowa³a
jako fryzjerka w Grabownicy. Jej rodzice mieli gospodarstwo w Izdebkach,
mama dorabia³a szyciem, nawet pani

Nr 5/128

DYNOWINKA

Kwiatkowskiej (w³aœcicielce dworu w Izdebkach, matce s³ynnej Ireny Kwiatkowskiej) szy³a bieliznê i suknie.
Maria uczy³a siê w
Brzozowie, bo przyznaje sama, zawsze chcia³a robiæ piêkne fryzury.
Osiad³szy w Dynowie,
pracowa³a na pe³ny zegar: w zak³adzie, w
domu, w gospodarstwie
mamy, która owdowiawszy d³ugo nie mog³a rozstaæ siê z ziemi¹. Wiele obowi¹zków
trzeba zaliczyæ do kategorii tzw. spo³ecznych, np. sprzeda¿ biletów na spektakle Zespo³u Teatralnego, robienie fryzur aktorom, szycie kostiumów dla
mê¿a – aktora. A On wieczory spêdza³
na próbach teatralnych, potem wyje¿d¿a³ na przegl¹dy, pokazy... Dziecko, dom, zak³ad na g³owie ¿ony. Nie narzeka³a, nie zabrania³a Mu rozumiej¹c,¿e to Jego pasja,która ubarwia³a Ich
pracowite i dosyæ monotonne ¿ycie. Dorabiali siê od zera, nie mieli czasu na
d³u¿sze wyjazdy, leczenie sanatoryjne.
Edward gra³ ró¿ne role, przewa¿nie
komediowe, chocia¿ bywa³ te¿ amantem. Gra³ w komediach: „Grube ryby”,
„Gwa³tu co siê dzieje”, „Wojna z babami”, „Rachunek prawdopodobieñstwa”,
„¯o³nierz i królewna”, „Obywatelka
z Krowodrzy”.

Po latach, gdy Edward myœl¹ przebiega swoje ¿ycie, czêsto wraca wspomnieniami do pewnego tragicznego zdarzenia z dzieciñstwa.
Po¿ar! Grudniowego wieczoru wybuch³ na Przedmieœciu! Jednej nocy
sp³onê³o 18 budynków mieszkalnych
i gospodarczych – wszystkie drewniane. Niespe³na siedmioletni brzd¹c
ucieka³ byle dalej od straszliwego
¿ywio³u! Jak dotar³ na Igiozê, dziœ
nie potrafi wyjaœniæ. Zmarzniêtego
znalaz³a w rowie Urszula Siekaniec
i to Ona uratowa³a Mu ¿ycie, a na
pewno wiarê w ludzk¹ dobroæ i serce.
Po latach pisz¹c wiersz o ¿yciu
stwierdzi³:
Dziwne jest dzisiaj ¿ycie moje
Jestem wœród ludzi, a ich siê bojê
Jak biedna ³ania na szerokim polu,
Jak sam na oceanie z³ym

Czarowny urok rozlany tu hojnie,
Prostot¹ dziwi i powabem nêci
A wiejska cisza panuj¹c spokojnie
Obudza czyste uczucia i chêci.
Maksymilian Zdulski

Szko³a w Harcie Dolnej
W oparciu o dostêpne Ÿród³a, trudno jest ustaliæ, kiedy
w Harcie powsta³a pierwsza szko³a. Nale¿y przypuszczaæ,
¿e na terenie Dynowszczyzny szko³y parafialne istnia³y ju¿
w XV wieku. Z wizytacji biskupich z lat 1646-1755 wynika, ¿e w tych latach istnia³a szko³a parafialna w Harcie.
Na jej bazie utworzono póŸniej we wsi szko³ê ludow¹.
Wydarzenie to mia³o miejsce 27.04.1875 roku, kiedy to
na podstawie orzeczenia Rady Szkolnej Krajowej powo³ano
do istnienia Szko³ê Ludow¹ w Harcie Dolnej. By³a to jed-
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Przyczyn niepokoju upatruje w ci¹g³ym poœpiechu naszego ¿ycia, który nie
sprzyja serdecznej rozmowie daj¹cej
pociechê i buduj¹cej zaufanie, dodaje
wiêc:
Wszechœwiat ogromny a w nim ziemi py³ek
Dumny ze swoich stworzeñ m¹drych
postêpowych
Wszystko gdzieœ pêdzi, ja w ciszy siê
skry³em
Nikt nie ma chêci do bratniej rozmowy.
Sporo prawdy o wspó³czesnoœci kryje siê w tych poetyckich wprawkach Mistrza fryzjerskiego. S¹ to próby powiedzenia tego, co tkwi najg³êbiej w duszy.
Najchêtniej mówi o pozazawodowych pasjach, np. o nauce jêzyka serbsko-chorwackiego. Uczy³ siê sam, przez 10 lat,
¿eby z kuzynk¹ mieszkaj¹c¹ w dawnej
Jugos³awii korespondowaæ w jej jêzyku
ojczystym, a potem nawet porozmawiaæ.
Ostatnio interesuje siê genealogi¹ swojej rodziny. Znalaz³ krewnego –pracownika K.U.L.-u i obaj tropi¹ rodzinne
œlady (po mieczu i po k¹dzieli), w Ulanicy, Paw³okomie, Bartkówce. Wspólnie
dotarli do przodków z 1752 roku.
„¯ycie jest pe³ne niespodzianek” powtarza z charakterystyczn¹ nut¹ w g³osie, ale tych przykrych najmniej sprawi³a mu KOCHAJ¥CA ¯ONA, bo zgodnie przyznaj¹: DWOJE w zaprzêgu
¯YCIE.
Krystyna D¿u³a

Koniecznoœæ przygotowania opracowania „Harta, jak¹
znam” wydawa³a mi siê oczywista, choæby z tego wzglêdu,
¿e wiele wiosek Pogórza Dynowskiego posiada podobne ju¿
od dawna.
Nie uzurpujê sobie prawa do stwierdzenia, ¿e jest ono
pe³ne i wszechstronne. Stara³em siê w trakcie przygotowania materia³ów ustrzec nieœcis³oœci, choæ niektóre kwestie
œwiadomie potraktowa³em subiektywnie.
Wyra¿am nadziejê, ¿e przedstawione w tym wydaniu informacje, chocia¿ w czêœci uzupe³ni¹ wiedzê o historii, zabytkach oraz wydarzeniach, które mia³y miejsce w Harcie.
Niniejsze opracowanie, wraz ze zdjêciami, zamieœci³em na
stronie internetowej: www.aleksander.stochmal.prv.pl

noklasowa szko³a. Umieszczona w drewnianym budynku,
zlokalizowana w doœæ k³opotliwym dla dzieci miejscu. Adam
Krynicki, ówczesny d³ugoletni nauczyciel, podj¹³ siê budowy nowej szko³y w innym miejscu, przy znacznym wsparciu
dziedzica, Ignacego Skrzyñskiego. Adam Krynicki pracowa³ w szkole 42 lata, po nim Stanis³aw Bienia, Maria
Konieczków, a nastêpnie Wojciech G³adysz jako kierownik szko³y. W latach 1918/1919 i 1919/1920 w szkole pracowa³o 4 nauczycieli a nauka odbywa³a siê w 2 salach. Mimo
(ci¹g dalszy na str. 10)
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obowi¹zku szkolnego, po wojnie dzieci nie by³y regularnie
posy³ane do szko³y. Dochodzi³o nawet do tego, ¿e zatrzymywane by³y przez rodziców do pomocy w gospodarstwie przez
5 miesiêcy a pozosta³¹ czêœæ roku uczy³y siê w szkole.
Pierwsze lata pañstwowoœci polskiej wp³ynê³y doœæ niekorzystnie na rozwój szkolnictwa w Harcie. Przeprowadzano czêste zmiany grona pedagogicznego, wystêpowa³y trudnoœci natury materialnej a w 1921 roku nast¹pi³ wybuch
epidemii czerwonki. Zarz¹d szko³y w Harcie Dolnej, zmuszony niejako fatalnym stanem budynku, zaapelowa³ do Powiatowej Rady Szkolnej i do Kuratorium we Lwowie o przyznanie pieniêdzy na remont szko³y. Z pocz¹tkiem 1924 roku
utworzono dziêki inicjatywie W. G³adysza, Komitet Odbudowy Szko³y, który zwróci³ siê do „krajan w Ameryce” o wsparcie tej akcji.
Na pocz¹tku 1933 roku na zas³u¿on¹ emeryturê przeszed³ wieloletni kierownik szko³y Wojciech G³adysz. Zastêpstwo po nim przejê³a Stefania Borkowska, a od
15.08.1933 r. urz¹d ten obj¹³ Jan Kwolek.
W 1934/1935 r. zobowi¹zanych do pobierania nauki w
szkole w Harcie Dolnej by³o 229 dzieci, trwa³y zabiegi o 3
salê lekcyjn¹.
W roku szkolnym 1937/1938 ukonstytuowa³ siê Komitet
Budowy Szko³y, który jednak napotka³ ogromne trudnoœci w
swym dzia³aniu wœród biednej ludnoœci wiejskiej. Dotychczasowa 3 klasowa szko³a w Harcie Dolnej przemianowana zosta³a z
dniem 15.11.1937 r. na powszechn¹ publiczn¹ szko³ê stopnia II.
Pierwszego kwietnia 1940 r. zwolniona zosta³a po 15
latach pracy Stefania z Borkowskich Kwolkowa a kierownik szko³y Jan Kwolek zosta³ po 8 latach pracy w Harcie przeniesiony na to samo stanowisko do Bachórza. Na
jego miejsce od 1.08.1951 r. rozpocz¹³ pracê Mieczys³aw
B³achut.
Szko³a mieœci³a siê w dwóch budynkach - starej szkole
macierzystej, w której by³y 2 sale lekcyjne i kancelaria oraz
w budynku wynajêtym, w którym by³o 2 sale lekcyjne. Uczy³o wtedy w szkole 5 nauczycieli: Mieczys³aw B³achut, Joanna B³achut, Stefania Kwolek, Janina £omnicka,
Maria Politowicz.
W roku 1952/1953 rozpoczêto starania o budowê nowej
szko³y. Prócz gromadzenia pieniêdzy, zaczêto rozgl¹daæ siê
za miejscem dla za³o¿enia cegielni, by wypalaæ ceg³ê nanow¹ szko³ê. Budowano j¹ etapami.
Rok szkolny 1963/1964 zosta³ rozpoczêty niezwykle uroczyœcie w zwi¹zku z otwarciem nowej szko³y w Harcie Dolnej. Szko³a ta by³a pierwszym Pomnikiem 1000-lecia Pañstwa Polskiego w dawnym powiecie brzozowskim. Otrzyma³a ona nazwê: „Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów
Walk Ch³opskich w Harcie”.
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W roku szkolnym 1999/2000 w wyniku wprowadzenia
reformy oœwiaty powo³ano ZS Nr 2 w Harcie i stanowisko
dyrektora tej placówki powierzono Krzysztofowi Kêdzierskiemu. Zdopingowany osi¹gniêciami swych poprzedników
(Czes³aw £ukasiewicz, Jan Bilski, Stanis³awa Chruszcz,
Helena Zawadzka) podj¹³ siê on opracowania strategii
dzia³añ na przysz³oœæ, w tym spe³nienia wymogów za³o¿eñ
reformy edukacji.
Dziêki zaanga¿owaniu radnych Stanis³awa Husa i Witolda Wardziñskiego oraz przychylnoœci Rady Gminy Dynów podjêto uchwa³ê o budowie hali sportowej jako zadania

Gminy. Po trzech latach od rozpoczêcia budowy, w dniu
17.09.2005 r. w obecnoœci przedstawiciela Podkarpackiego
Kuratora Oœwiaty Barbary D¿ugan, Starosty Rzeszowskiego Stanis³awa O¿oga, Wójta Gminy Dynów Adama Chrobaka, So³tysa Harty Adama Dziury oraz spo³ecznoœci szkolnej zosta³a ona poœwiêcona przez Ks. proboszcza Tadeusza
Ozgê i oddana do u¿ytku.
Kierownicy, Dyrektorzy szko³y: Wojciech G³adysz,
Mieczys³aw Barañski, W³adys³aw Mierzyñski, Jan Kwolek,
Mieczys³aw B³achut, Czes³aw £ukasiewicz, Jan Bilski, Stanis³awa Chruszcz, Helena Zawadzka, Krzysztof Kêdzierski.

Szko³a w Harcie Górnej
W 1899 r. utworzono drug¹ placówkê oœwiatow¹ na terenie Harty. Szko³a ta mieœci³a siê w Harcie Górnej w budynku dworskim, na folwarku. By³ to obiekt stary, zawilgocony i zagrzybia³y, dlatego te¿ Wojciech G³adysz przekona³ Radê Gminy do pozytywnego zaopiniowania wniosku o
starania w Radzie Szkolnej Krajowej o subwencjê na budowê nowej szko³y. W dniu 20.09.1911 r. odby³o siê uroczyste
poœwiêcenie kamienia wêgielnego przez Ks. Proboszcza
Andrzeja Trzynê, a w paŸdzierniku 1912 r. ukoñczono budowê i oddano j¹ do u¿ytku szkolnego. Tego samego roku w
lipcu Harta Górna zosta³a oddzielona od obwodu szkolnego
Harty Dolnej, równoczeœnie tworz¹c szko³ê dwuklasow¹. Kierownikiem szko³y, Rada Szkolna Krajowa mianowa³a w maju
1913 r. Wojciecha G³adysza. Szko³a w swej ponad 100-
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ku cz³onkowie OSP Harta utworzyli komitet budowy domu
stra¿aka i spo³ecznie wyprodukowali ponad 100 tysiêcy cegie³. Wykonali fundamenty i pomagali przy wszelkich pracach pomocniczych przy budowie obiektu.
W sk³ad komitetu budowy wchodzili: Józef Domin,
Antoni Kie³basa, Jan Koœmider, W³adys³aw Kaszycki, Józef
Pêkala, Józef Ho³dys, W³adys³aw Potoczny, Józef B³oñski,
Józef Dziura, Franciszek Pêkala i Stanis³aw Koœmider.
W 1976 r. dom stra¿aka zosta³ uroczyœcie oddany do
u¿ytku. W tym te¿ roku Stra¿ otrzyma³a samochód bojowy
„¯UK” wraz z now¹ motopomp¹. W latach 1990-1998 budynek domu stra¿aka zosta³ zmodernizowany i wyremontowany, co znacznie poprawi³o jego wystrój. Unowoczeœniono
zaplecze kuchenne i sanitarne oraz wybudowano tzw. GRZYBEK – letni domek dla zabaw tanecznych.
letniej historii prze¿ywa³a niejednokrotnie niedostatki materialne, ci¹gle zmieniali siê nauczyciele, brakowa³o opa³u i
funduszy szkolnych na bie¿¹ce remonty, zaniedbywana by³a
opieka zdrowotna uczniów. Jednak budynek by³ wielokrotnie modernizowany i remontowany. Franciszek Makara,
który rozpocz¹³ tutaj pracê w 1950 r., gruntownie szko³ê
zmodernizowa³ i jak na owe czasy bardzo dobrze wyposa¿y³
j¹ w pomoce naukowe i dydaktyczne. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e to
za jego spraw¹ rozpoczêto w 1960 r. budowê domu ludowego
w Harcie Górnej, którego uroczyste otwarcie nast¹pi³o
28.12.1962 r.
W budynku tym obecnie m.in. jest zastêpcza sala gimnastyczna, wiejski oœrodek zdrowia, filia biblioteki gminnej. Kierownik Franciszek Makara pe³ni³ przez dwie kadencje funkcjê radnego Powiatowej Rady Narodowej w Brzozowie, a 27.04.1961 r. zosta³ wybrany zastêpc¹ przewodnicz¹cego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzozowie. Obecnie szko³a jest gruntownie modernizowana przy
udziale œrodków gminy Dynów przez obecnego dyrektora
Bogdana Sieñkê.
Kierownicy, Dyrektorzy szko³y: Wojciech G³adysz, Karol Romaniszyn, Jan Sanecki, W³adys³aw Jaworski, Józef
Wojdanowski, W³adys³aw Naleziñski, £ukasz Ha³oñ, Antoni
Kuzy, W³adys³aw Ha³as, Franciszek Makara, Jan Bilski, Maria
Bilska, Krzysztof Kêdzierski i Bogdan Sieñko.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
Historia OSP Harta zawiera nazwiska wielu wspania³ych spo³eczników, którzy mieli i maj¹ uznanie wœród mieszkañców wioski za codzienn¹ pracê spo³eczn¹ na rzecz jednostki i spo³eczeñstwa. Mundur stra¿acki dla nich to nie
tylko powód do dumy, ale i wielkie zobowi¹zanie.
A wszystko zaczê³o siê w roku 1912, kiedy to zawi¹zano
w Harcie Stra¿ Ogniow¹ z inicjatywy Ks. Andrzeja Trzyny, senatora Antoniego Nowaka oraz rolników Micha³a
Duplagi, Antoniego Sieranta, Czes³awa Pêkali, Wawrzyñca Domina, Józefa Œliwy, Franciszka Ho³dysa, Wincentego Chuchli, Grzegorza Pêkali i Józefa Krupy. W latach 30 tych na wyposa¿eniu Stra¿y znajdowa³y siê sikawki rêczne blaszane. W czasie okupacji w³adze niemieckie
przydzieli³y sikawkê rêczn¹ na ko³ach tzw. dwutaktówkê,
któr¹ przywieziono z Krosna w 1943 r. W roku 1948 zakupiono poniemieck¹ motopompê, któr¹ obs³ugiwa³ W³adys³aw
Potoczny. Motopompa ta do po¿aru by³a przewo¿ona furmankami o zaprzêgu dwukonnym, których u¿yczali W³adys³aw Banaœ, Józef Pêkala, Stanis³aw Stochmal, Stanis³aw Pêkala i Stanis³aw Binko. W latach 60-tych XX wie-

W dniu 12.06.2005 r. w OSP Harta odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia i oddania do u¿ytku wozu stra¿ackiego z
udzia³em w³adz powiatowych, gminnych oraz 13 jednostek
OSP z terenu gminy Dynów i gminy B³a¿owa. Uroczystoœæ
ta poprzedzona by³a msz¹ œwiêt¹ w koœciele parafialnym
w intencji stra¿aków i zmar³ych druhów, któr¹ odprawi³
Ks. proboszcz Tadeusz Ozga i kapelan powiatowy Stra¿y Po¿arnych Ks. Józef Ksi¹¿ek.
Naczelnicy OSP Harta: Micha³ Kocaj, Józef Domin,
Stanis³aw Nowak, Bogus³aw B³oñski.
Prezesi OSP Harta: W³adys³aw Banaœ, Jan Koœmider,
Józef W¹sowicz, Jan Drewniak, Artur Szczutek.
Orkiestra dêta
W 1924 roku w Harcie powsta³a jako jedna z pierwszych
w okolicy orkiestra dêta.
Jej za³o¿ycielem i pierwszym dyrygentem by³ Jan Smyczyñski – organista w koœciele parafialnym. Pierwszymi
fundatorami instrumentów muzycznych, dla orkiestry byli:
Ks. proboszcz Andrzej Trzyna, senator Antoni Nowak
i Micha³ Duplaga. Wa¿nym wydarzeniem dla orkiestry dêtej by³ jej wystêp na krajowych do¿ynkach w Spale w 1936 r.
oraz udzia³ w zjeŸdzie Stronnictwa Ludowego w Nowosió³kach 1938 r. W okresie II wojny œwiatowej dzia³alnoœæ orkiestry uleg³a zwieszeniu. Natomiast w czerwcu 1948 r. odby³
siê przegl¹d orkiestr dêtych w Brzozowie, na którym to orkiestra z Harty zajê³a I miejsce, ale nagrody nie otrzyma³a,
(ci¹g dalszy na str.12)
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poniewa¿ nie by³a zrzeszona w Ochotniczych Stra¿ach Po¿arnych. Niezapomnianym prze¿yciem dla cz³onków orkiestry
by³ wystêp w czerwcu 1997 r. po³¹czonych orkiestr dêtych w
czasie wizyty Papie¿a Jana Paw³a II w Kroœnie. Orkiestra
zawsze bra³a i bierze udzia³ w wa¿nych uroczystoœciach pañstwowych, patriotycznych i koœcielnych na terenie wioski i
gminy. Œrednio wystêpuje w ci¹gu roku 30 razy.
Jest orkiestr¹ amatorsk¹, która ³¹czy wspólne zami³owanie do muzyki i pracy spo³ecznej. Jej wystêpy zawsze
zyskuj¹ du¿e spo³eczne uznanie i szacunek.

Dyrygenci orkiestry: Jan Smyczyñski, Franciszek
Kmiotek, Antoni Kie³basa, Edward Ryba, Andrzej Sowa.
D³ugoletni cz³onkowie orkiestry: Ignacy B³oñski, Tadeusz B³oñski, Stanis³aw Cieæko, Franciszek Chruszcz, Eugeniusz Domin, Józef Domin, Stanis³aw Domin, Jan Drewniak, Franciszek Ho³dys, Roman Ho³dys, Stanis³aw Ho³dys,
W³adys³aw Ho³dys, Jan Karnas, Antoni Kie³basa, Józef
Koœmider, Stanis³aw Koœmider, Franciszek Krupa, Jan Kuc,
Jan Kuœ, Tadeusz Kuœ, Józef Lichota, Stanis³aw Martowicz,
Feliks Nowak, Józef Nowak, Ignacy Pêkala, Józef Pêkala,
W³adys³aw Pêkala, Marian Sieñko, Stanis³aw Sierant, Wojciech Sierant, Stanis³aw Ska³uba, Stanis³aw Szeremeta,
Stanis³aw Wieszczyk i Bronis³aw Wrona.

by³o wa¿ne z uwagi na nastêpstwa prawne i roszczenia wobec organów decyzyjnych co do zwrotu obwodów ³owieckich.
Zarz¹d Wojewódzki PZ£ decyzj¹ z dnia 17.12.1990 r. zatwierdzi³ zmianê nazwy Ko³a z „Sarna” na „Sarenka”. W
1992 r. z okazji 40-lecia Ko³a myœliwi otrzymali okaza³y
sztandar, a w 1999 r. Ko³o zosta³o odznaczone Medalem
Zas³ugi Myœliwskiej. W roku jubileuszu 50-lecia do Ko³a
nale¿a³o 61 cz³onków, w tym 46 selekcjonerów oraz 4 niemacierzystych cz³onków.
Prezesi Zarz¹dów Ko³a £owieckiego: Andrzej W¹sowicz, Ignacy Florkiewicz, Wojciech Wyskiel, Ignacy Fuksa,
Izydor Grzybek, Boles³aw Ryba, Bronis³aw Wrona, Stanis³aw B³oñski, Jan Drewniak i Jan Cieæko.

Ko³o £owieckie „Sarenka”

Zespó³ Sygnalistów Myœliwskich
Ko³a £owieckiego „Sarenka”

Pierwsze zebranie myœliwych i kandydatów na myœliwych z terenu Dynowszczyzny zorganizowa³ w 1952 r. Andrzej W¹sowicz w Dynowie w sali kina „Oœwiata”. Rzeszowska Wojewódzka Rada £owiecka pismem w dnia
6.01.1954 r. zezwoli³a na utworzenie i zarejestrowanie Ko³a
£owieckiego „Jednoœæ” w Dynowie. W marcu 1957 r. Walne
Zebranie Cz³onków Ko³a „Jednoœæ” postanowi³o podzieliæ
Ko³o na Ko³o £owieckie nr 2 w Harcie i Ko³o £owieckie nr 4
w Szklarach. W kwietniu 1967 r. Walne Zebranie Cz³onków
Ko³a £owieckiego nr 4 w Szklarach, które wczeœniej przybra³o nazwê „Sarenka”, postanawia przenieœæ Ko³o £owieckie „Sarenka” do Harty. Przewodnicz¹cym Ko³a zosta³ Boles³aw Ryba. W Kole dochodzi³o czêsto do zmian Zarz¹du,
narasta³y wewnêtrzne konflikty i pomówienia, co spowodowa³o ¿e 7.01.1979 r. Ko³o zosta³o zlikwidowane. W wyniku
mozolnej pracy, starañ i zabiegów szczególnie Stanis³awa
B³oñskiego – radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Przemyœlu w dniu 4.07.1981 r. zosta³o powo³ane Ko³o £owieckie „Sarna” w Harcie.
Cz³onkami - za³o¿ycielami Ko³a byli: Stanis³aw B³oñski, Eugeniusz Ska³uba, Juliusz Galej, Jan Drewniak, Stefan
Drewniak, Zbigniew Sieñko oraz Izydor Grzybek.
Powo³ano równie¿ zespó³, którego celem by³o organizowanie prac zmierzaj¹cych do reaktywowania Ko³a „Sarenka” i zmiany nazwy Ko³a z „Sarna” na „Sarenka”, które

Zespó³ powsta³ 21.04.2001 r. z inicjatywy Jana Drewniaka – prezesa OSP w Harcie. G³ównym celem istnienia
zespo³u jest propagowanie i kultywowanie bogatej kultury,
zwyczajów i tradycji ³owieckiej. Cz³onkowie zespo³u doskonal¹ swoje umiejêtnoœci w grze na rogach myœliwskich ró¿nych melodii zwi¹zanych z tradycjami myœliwskimi jak: polowania, zawody strzeleckie, biesiady myœliwskie czy œwiêto patrona myœliwych œw. Huberta. Zespó³ ma na swoim
koncie udane wystêpy na krajowych i miêdzynarodowych festiwalach.
Sk³ad zespo³u: Maciej Skrabalak, Maciej Pilch, Micha³
Sowa, Artur Szczutek, Jan Starzec, Tomasz Dziura, Marcin
Sieñko i Micha³ Domin.
Kapela Ludowa „M³oda Harta”
Kapela powsta³a 19.12.2004 r. z inicjatywy nauczyciela
muzyki w ZS Nr 2 w Harcie Andrzeja Sowy. Repertuar
kapeli to kontynuacja melodii i pieœni znakomitej Kapeli
Ludowej Sowów z Pi¹tkowej.
Kapela nale¿y ju¿ do grona najlepszych w Polsce w swej
kategorii, o czym œwiadcz¹ nagrody i wyró¿nienia:
- I nagroda w konkursie „Du¿y Ma³y” w kategorii kapel
ludowych na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel, Œpiewaków
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i Instrumentalistów Ludowych - Kazimierz Dolny
26.06.2005 r.
- I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru M³odych” - Bukowsko 3.07.2005 r.
Obecny sk³ad kapeli: Joanna Baran, Jolanta Nowak,
Robert Domin – I skrzypce i œpiew, Monika Baran –
skrzypce secound, Andrzej Baran – cymba³y, Jacek Szeremeta – kontrabas, Rafa³ Ryœ – klarnet, Beata Paœciak,
El¿bieta Kuc, Barbara Sieñko i Maciej Cieœla – œpiew.
Samorz¹d wiejski, samorz¹d gminny,
samorz¹d powiatowy
W okresie II Rzeczypospolitej i w czasach PRL (do 1950 r.)
so³tys by³ organem pomocniczym zarz¹du gminnego, a póŸniej ³¹cznikiem pomiêdzy mieszkañcami wsi a gromadzk¹
rad¹ narodow¹.
W latach 70-tych ubieg³ego wieku so³tys poœredniczy³
miêdzy so³ectwem, a gminn¹ rad¹ narodow¹ i naczelnikiem
gminy. Zgodnie z ustaw¹ o radach narodowych z 1983 r. so³tys jest organem samorz¹dowym wsi, a od 1990 r. jest organem wykonawczym w so³ectwie.
So³tysi Harty: Tomasz Kaszycki, Józef Lichota, Antoni
Sierant, Jan Drewniak, Marian Nowak, Andrzej Gudyka,
Jan Koœmider, W³adys³aw Kaszycki, Irena Kaszycka, Antoni Drewniak, Adam Dziura.
Ukszta³towany w czasie zaborów samorz¹d terytorialny
stopnia podstawowego przetrwa³ w odrodzonej Polsce w
postaci gmin jednostkowych do 1933 r. W II po³owie XIX
wieku ca³a Dynowszczyzna znalaz³a siê w obrêbie powiatu
brzozowskiego. Bardzo powa¿n¹ reorganizacjê samorz¹du
ni¿szego stanu wprowadzi³a ustawa z dnia 23.03.1933 r., w
oparciu o któr¹ powstawa³y tzw. gminy zbiorowe. W sk³ad
powo³anej wówczas do ¿ycia gminy zbiorowej Dynów wesz³a
te¿ i Harta.
We wrzeœniu 1944 r. stosownie do dekretu KRN reaktywowano podzia³ administracyjno - terytorialny. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym ustawodawstwem z 06.12.1944 r. powsta³a gmina zbiorowa z siedzib¹ w Dynowie oraz ukonstytuowa³a siê
Gminna Rada Narodowa, której przewodnicz¹cym zosta³ Stanis³aw Kocaj – rolnik ze wsi Harta. W 1955 r. nast¹pi³a
likwidacja gmin zbiorowych, a w ich miejsce utworzono mniejsze jednostki terytorialne – Gromadzkie Rady Narodowe. W
latach 1955-1964 przewodnicz¹cym GRN w Harcie by³ Andrzej W¹sowicz a w okresie 1964-1972 funkcjê przewodnicz¹cego GRN w Harcie pe³ni³ Andrzej Gudyka.
Radni GRN Harta: Stanis³aw Mnich, Stanis³aw B³oñski, W³adys³aw Nowak, Stanis³aw Nowak, Andrzej Gudyka, Mieczys³aw B³achut, Zygmunt Pêpek, Jan Drewniak, Jan
Bilski, Jan Koœmider, Józef B³oñski, W³adys³aw Dziura, Jan
Koœmider s. Józefa, Stanis³awa Chruszcz, Stanis³aw Kru-
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pa, Józef Kaniuczak,
W³adys³aw Czerniecki,
Stanis³aw Tereszak,
Wojciech Nowak, Aniela Sieñko.
Reforma terenowych organów w³adzy i
administracji wprowadzona z dniem 1.01.
1973 r. spowodowa³a
powo³anie do ¿ycia
wspólnej Rady Narodowej dla miasta Dynowa
i gminy Dynów. Radnymi z Harty w ostatniej kadencji tej Rady byli: Antoni Drewniak, Mieczys³aw Drewniak, Stanis³aw Hus, Tadeusz
Pêkala i Stanis³aw Potoczny.
Od 1.01.1992 r. funkcjonowaæ zaczyna, po podziale Dynowszczyzny na dwie jednostki samorz¹dowe gmina Dynów,
w sk³ad której wchodzi Harta. Radnymi w Radzie gminy Dynów kadencji 1992-1994 byli: Antoni Drewniak, Mieczys³aw Drewniak, Stanis³aw Hus,
Tadeusz Pêkala i Stanis³aw Potoczny, kadencji 1994-1998 byli: Antoni Drewniak, Zbigniew Galej,
Stanis³aw Mnich, Janusz Ryœ,
Witold Wardziñski, kadencji 19982002 byli:Adam Dziura, Stanis³aw
Hus, Czes³aw £ukasiewicz, Jan
Sieñko, Witold Wardziñski, kadencji 2002-2006 s¹: Andrzej B³oñski,
Jan Cieæko, Franciszek Domin,
Czes³aw £ukasiewicz.
Reforma ustrojowa pañstwa polskiego, która wesz³a w
¿ycie 1.01.1999 r. przywróci³a powiat jako tradycyjn¹, polsk¹
jednostkê samorz¹du terytorialnego.
Radnymi Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 20022006 s¹: Jan Sieñko, Aleksander Stochmal.
Aleksander Stochmal
Materia³y i informacje do przygotowania powy¿szego
opracowania przekaza³y mi nastêpuj¹ce osoby: Ks. Proboszcz
parafii Harta – Tadeusz Ozga, Ks. Wojciech Wojtas, Ks. Maciej Gierula, Pan Sekretarz Gminy Dynów - Zygmunt Prokop, Pan Jacek
Sowa – pracownik Urzêdu Gminy Dynów, Pani Agata Pyra – pracownik Urzêdu Gminy Dynów, Pani Dyrektor LO w Dynowie –
Maria Radoñ, Pan Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2 w Harcie – Krzysztof Kêdzierski, Pan Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Harcie –
Bogdan Sieñko, Pan Prezes OSP w Harcie – Artur Szczutek, Pani
Stanis³awa Chruszcz, Pani Lidia Wojtas, Pan Feliks Nowak, Pan
Tadeusz Ryœ, Pan Jan Wojtas, Pan Andrzej Sowa, Pan Antoni Drewniak, Pan Andrzej Gudyka, Pan Stanis³aw Tereszak, Pan Józef Pêkala, Pan Marek Duch, Pan Antoni Nosek, Pan Wac³aw Toczek.

Parafia Rzymsko-Katolicka – Harta 432 tel. (0-16) 65-21-765
Wikarówka – Harta 431
tel. (0-16) 65-23-267
So³tys Wsi Harta – Adam Dziura
tel. (0-16) 65-23-307
Zespó³ Szkó³ nr 2 – Harta
tel. (0-16) 65-21-766
Szko³a Podstawowa nr 2 – Harta
tel. (0-16) 65-21-764
Wiejski Oœrodek Zdrowia – Harta
tel. (0-16) 65-21-458
Filia Biblioteki Gminnej – Harta
tel. (0-16) 65–21-770
Urz¹d Pocztowy – Harta
tel. (0-16) 65-21-782

14

DYNOWINKA

VI

spotkanie w ramach Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka
Têcza w ZSzZ w Dynowie przebiega³o „na jarmarku”. No mo¿e niezupe³nie
dos³ownie, choæ impreza odby³a siê w³aœnie
w czwartek. Podkarpacki jarmark to has³o tegorocznej edycji konkursu.
Kto nie pamiêta dawnych jarmarków? Zapisa³y siê one w naszych wspomnieniach smakiem czerwonego lizaka, waty cukrowej, oran¿ady z przewoŸnego dystrybutora czy szczypi¹cym w jêzyk, kiszonym ogórkiem. Atmosferê
tego miejsca przywo³aliœmy na pe³nej rozmachu, szkolnej imprezie. Rozkwit³y swymi ko-
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lorami, bogate w towary stragany, pojawi³y siê
piêkne dynowskie „przekupki”, oferuj¹ce swojskie jad³o, pokaza³y swe papierowe piêkno,
sztuczne kwiaty. Tym, którzy byli na naszej
szkolnej imprezie i tym, których z nami nie
by³o dedykujemy wêdrówkê miêdzy straganami „PODKARPACKIEGO JARMARKU”.
AJM

Kolorowe jarmarki
Kiedy patrzê hen za siebie,
W tamte lata co minê³y,
Czasem myœlê, co przegra³em,
Ile diabli wziêli,
Co straci³em z w³asnej woli,
Ile przeciw sobie.
Co wyliczê, to wyliczê,
Ale zawsze wtedy powiem,
¯e najbardziej mi ¿al...
Ref:
Kolorowych jarmarków,
Blaszanych zegarków,
Pierzastych kogucików,
Baloników na druciku
Motyli drewnianych,
Koników bujanych,
Cukrowej waty,
Z piernika chaty.
Gdy w dzieciñstwa wracam strony,
Dobre chwile przypominam,
Mego miasta s³yszê dzwony,
Czy ktoœ czas zatrzyma³?

Paulina Cynk
ZS w Kañczudze.

III miejsce
Natalia Leniar,
ZS w Kañczudze.
I gdy pytam cicho siebie:
Czego ¿al dziœ tobie?
Co wyliczê, to wyliczê,
Ale zawsze wtedy powiem,
¯e najbardziej mi ¿al...
piosenka z repertuaru Maryli Rodowicz

Wyniki rywalizacji konkursowych
VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Têcza
pod has³em „Podkarpacki jarmark”
W dniu 20 kwietnia 2006 r. w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie odby³a siê ju¿ VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Têcza pod has³em:
„Podkarpacki jarmark”.
Patronat nad VI edycj¹ konkursu sprawowali: Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Podkarpacki Kurator
Oœwiaty, Burmistrz Miasta Dynów, Miejski Oœrodek
Kultury i Rekreacji w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo
Przyjació³ Dynowa, Nadleœnictwo Dynów.
Do zmagañ konkursowych, podobnie jak i w poprzednich edycjach, zostali zaproszeni uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego
i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej), oraz uczniowie wszystkich szkó³ ponadgimnazjalnych i gimnazjów województwa podkarpackiego (w kategorii plastycznej i

krajoznawczej). Ogó³em udzia³ wziê³y 22 szko³y (11
gimnazjów 11 szkó³ ponadgimnazjalnych) rywalizowa³o 130 uczniów przygotowanych przez 34 nauczycieli.
W kategorii plastycznej wziê³y udzia³ 32 osoby z 12 szkó³, prace wykonane ró¿nymi technikami
by³y powi¹zane tematycznie z has³em konkursu: „Podkarpacki jarmark ”. Jury konkursowe w sk³adzie: p.
Anna Nowicka – Hardulak – artysta plastyk, kierownik ŒDS w Dynowie, p. Marek Pyœ – artysta z
Dynowa, p. Janusz Miklasz – artysta plastyk z Dynowa i p. Bogus³aw Kêdzierski - artysta rzeŸbiarz z
Dynowa, wy³oni³o nastêpuj¹cych zwyciêzców:
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I miejsce Diana Pyœ, II miejsce Ma³gorzata
Bajda – ZSZ w Dynowie, III miejsce – Natalia
Leniar - ZS w Kañczudze, wyró¿nienia Bernadeta
Piórkowska - ZS w Kañczudze, Kamil Samojedny ZSE w Rzeszowie, Pawe³ Sikora - ZSZ w Dynowie,
Barbara Toczek – ZS w Nozdrzcu, Angelika Szott ZSZ w Dynowie.
W kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej
podzielonej na dwie grupy wiekowe (gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne) uczestnicy prezentowali 1
utwór satyryczny lub kabaretowy, napisany przez
wybranego twórcê albo w³asny tekst poetycki (w
ca³oœci lub we fragmencie). Prezentacja nawi¹zywa³a do has³a konkursu – „Jarmark rymów” lub
stanowi³a monta¿ tekstów poetyckich. Obok klasycznych recytacji pojawi³y siê tak¿e bardzo interesuj¹ce etiudy teatralne, ujawniaj¹ce nie tylko umiejêtnoœci techniczne wystêpuj¹cych, ale i prawdziwe aktorstwo.
Komisja konkursowa w sk³adzie: p. Gra¿yna Malawska – dyrektor MOKiR w Dynowie, p. Jadwiga
Orzechowska – instruktor w WDK w Rzeszowie, p.
Ma³gorzata Kaczorowska z Nadleœnictwa Dynów,
wy³oni³a zwyciêzców:
w grupie gimnazjów (5 szkó³ – 8 osób): wyró¿nienia: Pawe³ Dañko - ZS w Nozdrzcu, Damian Cichy – ZS nr 5 w Dyl¹gowej, Natalia Góralewicz Gimnazjum w Nienadowej, Justyna Toczek - ZS
w Nozdrzcu,
w grupie szkó³ ponadgimnazjalnych (3 szko³y – 8
osób): I miejsce – Michalina Kotowicz - ZST–W
w Trzcianie, II miejsce Jolanta Nowak - LO w
Dynowie, III miejsce - Inez Nowakowska i Marcin Rosiek - ZST–W w Trzcianie, wyró¿nienie –
Ewelina Sza³êga - ZSZ w Dynowie.
W kategorii krajoznawczej uczestnicy z 12
szkó³ - 79 osób przygotowywali projekt kartki pocztowej przedstawiaj¹cej ró¿norodne walory Podkarpacia (krajobrazowe, przyrodnicze, etnograficzne, hi-

storyczne i inne). Komisjê konkursow¹ stanowili: p.
Iwona Zawadzka - inspektor w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, p. Adam Tarabu³a – Zastêpca
Nadleœniczego Nadleœnictwa w Dynowie, p. Marcin
Tupaj – inspektor w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie. Jury konkursowe po burzliwych obradach
wy³oni³o zwyciêzców:
I miejsce – Tomasz Toczek - LO w Dynowie i
Agnieszka Wilczyñska - Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie, II miejsce - Alicja Kie³basa - ZSZ w Dynowie i Dominika Kwolek - ZS w Tyczynie, III miejsce – Ewa Sura i Tomasz Wandas - ZSZ w Dynowie, wyró¿nienia: Marcin Lenart, Mi³osz Dudek i
Aneta Malak - XI LO w Rzeszowie, Rados³aw Toczek - ZS w Nozdrzcu, Ewelina Toczek - LO w Dynowie, Ma³gorzata Bajda -ZSZ w Dynowie, Natalia
Skiba -ZS w Nozdrzcu, Joanna Bielak - ZST w Le¿ajsku, Damian Chrapek - ZSZ w Dynowie, Magdalena Lech - ZSE w Rzeszowie.
Wszyscy uczestnicy konkursu, opiekunowie i szko³y otrzymali dyplomy i podziêkowania a zwyciêzcy
rywalizacji konkursowych cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Spó³dzielniê Inwalidów im. J. Kiliñskiego w Dynowie.
Halina Cygan

Handel Dynowa w XVII i XVIII wieku rozwija³
siê pod wp³ywem miêdzynarodowych dróg, którymi
kupcy ze s³owackich Koszyc i Bardiowa oraz wêgierskiego Humiennego docierali przez Prze³êcz Dukielsk¹ i £upkowsk¹ do miast Podkarpacia, a niekiedy dalej na pó³noc i wschód. T¹ te¿ drog¹ kupcy
z Podkarpacia udawali siê na S³owacjê i Wêgry.
Pierwszy z tych traktów przebiegaj¹c z Dukli przez
Rymanów i Krosno dociera³ do Dynowa, gdzie rozwidla³ siê w kierunku pó³nocnym na Rzeszów i na wschód
dolin¹ Sanu przez Dubiecko na Przemyœl i Lwów.
Drugi przekracza³ Prze³êcz £upkowsk¹ i przez
Cisnê, Baligród, Sanok dochodzi³ do Dynowa.
Nie utraci³ tak¿e dotychczasowego znaczenia
trakt wo³owy nazywany czêsto wschodnim lub solnym. Ci¹gn¹³ siê on od Pokucia przez tzw. Do³y Samborskie do Dobromila i Dynowa, i dalej na zachód
przez Brzozów, Strzy¿ów lub Ropczyce do Krakowa.
Po³o¿enie na tak ruchliwych drogach handlowych
wp³ywa³o o¿ywczo na miejscowy rynek, mimo i¿ samo
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miasto, by³o tylko punktem etapowym w wielkim
handlu miêdzynarodowym, w którym udzia³ Dynowa
by³ raczej skromny. Udzia³ ten zmniejszy³ siê znacznie w drugiej po³owie XVII i pierwszej XVIII wieku z
powodu wojen i napadów karpackich rozbójników, a
tak¿e w du¿ym stopniu w wyniku ogólnego upadku
gospodarczego jaki prze¿ywa³a Rzeczpospolita.
Mieszkañcy Dynowa uczestniczyli w wielkiej wymianie miêdzynarodowej tak¿e poprzez rynki Lwowa,
Krosna, Przemyœla i Jaros³awia – miast specjalizuj¹cych siê w obs³udze i organizacji handlu miêdzynarodowego. Wprowadzali do obiegu handlowego przede
wszystkim wytwory i produkty miejscowego pochodzenia, tj. zbo¿e, przêdzê, p³ótno, byd³o i mas³o, ale tak¿e
towar importowany, jak: wino, sukno, ¿elazo i inne
metale, sól, œledzie, korzenie, i przedmioty zbytku.
Kilku kupców wykorzystuj¹c korzystne po³o¿enie handlowe Dynowa prowadzi³o na szerok¹ ska(ci¹g dalszy na str. 16)
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(ci¹g dalszy ze str. 15)
le handel hurtowy, zapewniaj¹c sobie wysokie zyski.
Do najs³ynniejszych kupców tamtego okresu
nale¿a³ Andrzej Kêdzierski. który w 1634 roku zawar³ umowê z kupcami gdañskimi Janem Schlepem i Karolem Rudigerem, za poœrednictwem kupca jaros³awskiego Mateusza Szolca, na dostawê
kilkudziesiêciu ³asztów pszenicy.

Rozwojowi handlu w Rzeszowie sprzyja³o dogodne po³o¿enie pod wzglêdem komunikacyjnym. Pocz¹tkowo brak prawa sk³adu zastêpowa³o skrzy¿owanie
dróg. Mieszczanie rzeszowscy starali siê ¿yæ w zgodzie z kupcami Krakowa, którzy w XIV i XV wieku
mieli monopol handlowy w Ma³opolsce i na Rusi.
Kupcy krakowscy (szczególnie rzeŸnicy) prosili królów o wyznaczanie dróg
handlowych i punktów spêdu byd³a z uwzglêdnieniem Rzeszowa.
Byd³o pêdzone by³o z
ziemi ruskiej i wo³oskiej
oraz woj. sandomierskiego do Rzeszowa i dalej na
Ropczyce, Tarnów i Bochniê do Krakowa. Przywileje jarmarczne dla Rzeszowa nadane przez
pierwszych Rzeszowskich k³ad³y szczególny nacisk
na jarmarki handluj¹ce byd³em. Dla usprawnienia
handlu budowano drogi, mosty i groble. Niestety w
wiêkszoœci drogi staropolskie znajdowa³y siê w fatalnym stanie technicznym i by³y stosunkowo w¹skie. Po³¹czenia te zw³aszcza lokalne doœæ czêsto
zmienia³y swój bieg. Uk³ad dróg by³ w du¿ym stopniu uzale¿niony od aktualnego stanu wód gruntowych a nawet powierzchniowych, oraz od ró¿norodnych przeszkód terenowych w postaci czynnych osuwisk. Powszechnym zjawiskiem by³y wyboje, nie oborane pobocza a tak¿e olbrzymie ka³u¿e tworz¹ce
siê po intensywnych opadach oraz w czasie wiosennych roztopów. Przyczynia³o siê to do znacznego spowolnienia transportu ko³owego zw³aszcza kupieckiego. Z powodu niewystarczaj¹cej iloœci mostów doœæ
czêsto korzystano z brodów, je¿eli tylko pozwala³y
na to lokalne warunki.
Mieszczanie rzeszowscy pilnowali aby ¿aden
kupiec jad¹cy z towarem nie omin¹³ miasta. Przemytnikom grozi³a rekwizycja towaru. Miasto pobiera³o te¿ op³aty mostowe. Handel byd³em by³ prawdopodobnie najstarszym i najkorzystniejszym przedsiêwziêciem mieszkañców. Korzysta³a z niego okoliczna ludnoœæ, trudni¹ca siê dostarczaniem paszy
dla byd³a. Ten rodzaj handlu dominowa³ w Rzeszowie w XV i XVI wieku, póŸniej g³ównym oœrodkiem
handlu byd³em zosta³ Jaros³aw. Podobnie uprzywilejowane stanowisko mia³ Rzeszów pod wzglêdem
handlu winem wêgierskim i rybami. Jeœli chodzi o
wywóz towarów, to na pierwszy plan wysuwa³ siê
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Do zamo¿niejszych kupców dynowskich nale¿a³
tak¿e Miko³aj syn wójta, który zarejestrowany zosta³
na jarmarku w Lesku, gdzie sprzeda³ 3 beczki œledzi.
Dynowianie doœæ czêsto odwiedzali jarmarki w
£añcucie i Lwowie, w których licznie uczestniczyli
kupcy zagraniczni.
Opracowano na podstawie ksi¹¿ki
„Dynów Studia z dziejów miasta”.
Praca zbiorowa pod redakcj¹
Bronis³awa Jaœkiewicza i Andrzeja Meissnera
Dynów 1995

handel zbo¿em wysy³anym do
Gdañska. Postanowienia konstytucji z 1589 roku, aby rzeka Wis³ok by³a sp³awna „od granic wsi
Staromieœcie u Rzeszowa le¿¹cej”
przyczyni³o siê w du¿ej mierze do rozwoju handlu
rzecznego produktami rolnymi i innymi towarami.
Oprócz zbo¿a handlowano te¿: chmielem, œwie¿ymi
owocami, any¿em, we³n¹, mas³em, serem. Z wyrobów gotowych przywo¿ono: wosk, o³ów, skóry, sukno i
p³ótna. Najczêœciej w zapisach s¹dowych powtarzaj¹
siê partnerzy handlowi
kupców rzeszowskich:
Gdañsk, Toruñ, Wschowa,
Wroc³aw, Jassy, Moskwa,
Wêgry i Siedmiogród.
Wielki handel w mieœcie odbywa³ siê g³ównie
podczas jarmarków, drobniejszy w czasie trzydniowych targów, codzienny w
sklepach, kramach i domach prywatnych. Najstarsze jarmarki na œw.
Wojciecha (23 kwietnia),
œw. Feliksa (30 sierpnia) i œw. Barbarê (4 grudnia),
siêgaj¹ prawdopodobnie czasów za³o¿enia miasta.
Od 1726 roku dodatkowo jarmarki odbywa³y siê na
œw. Józefa, œw. Trójcê, œw. Jana Chrzciciela, M.B.
Anielskiej, Wszystkich Œwiêtych i œw. Tomasza.
W koñcu XV wieku wybuch³ spór miêdzy Rzeszowem a £añcutem dotycz¹cy przywileju jaki otrzyma³ £añcut od króla Jana Olbrachta na organizowanie jarmarku w dniu œw. Marka (25 kwietnia) czyli
w dwa dni po rzeszowskim jarmarku na œw. Wojciecha. Dopiero król Aleksander zniós³ to prawo.
Wojna o jarmarki rozgorza³a ponownie w roku
1600 miêdzy Stanis³awem Stadnickim (zwanym
Diab³em £añcuckim) a Miko³ajem Spytkiem Ligêz¹.
Stadnicki samow³adnie og³osi³ odbywanie jarmarków w £añcucie.
Korzystaj¹c z ¿o³nierzy najemnych, zacz¹³ zatrzymywaæ kupców, hamowaæ towary, wyci¹gaæ od
opornych op³aty jarmarczne.
Chc¹c temu zapobiec Ligêza zbrojnie ruszy³ na
ratunek kupcom.
Dosz³o do otwartej wojny ze Stadnickim która
trwa³a 5 lat w formie ró¿nych zajazdów, utarczek,
pozwów a skoñczy³a siê formaln¹ bitw¹ w 1605 roku.
W XVII wieku na jarmarkach przywo¿ono towary galanteryjne, sukna, jedwab, dywany, siod³a, tytoñ, oliwê, futra. Do handlu jarmarcznego zalicza³o
siê te¿ gotowanie potraw na rynku. Dla kilkutysiêcznego Rzeszowa przybycie paru tysiêcy obcych na
jarmark by³o zjawiskiem wymagaj¹cym zdwojonej
pracy i czujnoœci. W³adze miejskie wydawa³y spe-
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cjalne przepisy dotycz¹ce porz¹dku, bezpieczeñstwa
aby unikn¹æ po¿arów, kradzie¿y oraz ukróciæ awanturnictwo i ¿ebractwo. Magistrat pobiera³ od kupców op³aty targowe, kontrolowa³ miary, wagi i ceny.
Kontrola jakoœci wyrobów nale¿a³a do cechów. Sprzeda¿ towarów odbywa³a siê w wyznaczonych miejscach. Nie mo¿na by³o sprzedawaæ towaru poza
obrêbem miasta lub obnosiæ go potajemnie po domach prywatnych.
Handel wewnêtrzny w Rzeszowie dzieli³ siê na:
handel art. ¿ywnoœciowymi (na rynkach i placach
publicznych), handel sklepowy i handel zwi¹zany z
pewnymi rodzajami towarów sprzedawanych w
domu wytwórcy np. wyrób i sprzeda¿ alkoholi - piwa,
miodu, gorza³ki, wyrób i sprzeda¿ pieczywa, ubój
zwierz¹t i sprzeda¿ miêsa (jatki), wyrób i sprzeda¿
butów. Ponadto sprzeda¿ papieru i tytoniu móg³ prowadziæ tylko ten, kto posiada³ pozwolenie s¹du
grodzkiego i op³aca³ podatek pañstwowy.
Od po³owy X wieku najwiêksze znaczenie handlowe mia³a droga z Krakowa przez Wiœlicê, Po³aniec, Sandomierz i dalej przez Lubaczów lub Jaros³aw, Przemyœl i Gródek do Kijowa (od XIII wieku
przez Lwów). Dopiero w po³owie XIV wieku po przy³¹czeniu Rusi Czerwonej do Polski, droga wiod¹ca
przez Sandomierz zosta³a zagro¿ona w swym prymacie przez tzw. szlak ruski ze Lwowa przez Przemyœl, Jaros³aw, Przeworsk, Rzeszów, Pilzno do Krakowa. Droga ta poprzez Brody, Lwów, Kraków i Wroc³aw ³¹czy³a dwa wielkie, o ró¿nej strukturze gospodarczej regiony na wschodzie i zachodzie. Droga ta
pe³ni³a funkcjê jednej z dwóch nitek szlaków, którymi pêdzono wo³y z Siedmiogrodu, Mo³dawii i Ukrainy. Szlaki wo³owe mia³y pocz¹tek w Suczawie, sk¹d
droga prowadzi³a do Œniatynia i Stanis³awowa.

W ostatnim z wymienionych miast rozchodzi³a siê w
dwóch kierunkach. Jedna przez Rohatyn i Bóbrkê
oraz Lwów, Przemyœl, Jaros³aw, Rzeszów do Krakowa. Druga ze Stanis³awowa na Stryj, Drohobycz,
Sambor do Rzeszowa i dalej do Krakowa.
Miêdzynarodowe znaczenie w handlu mia³a te¿
trasa podkarpacka zwana te¿ drog¹ wielk¹ Bochnia, Czchów, S¹cz, Grybów, Gorlice, Jas³o, Krosno,
Dynów, Dubiecko i Przemyœl do Lwowa, oraz odga³êzienia tej drogi Krosno, Sanok, Lesko, Sambor.
Z traktu podkarpackiego wychodzi³y drogi na prze³êcze górskie dukielsk¹ i sanock¹. Têdy importowano wino z Wêgier. St¹d wêdrowa³y towary przez Krosno do Rzeszowa i Przemyœla.
W gospodarce miast ziemi przemyskiej istotne
znaczenie mia³y drogi prowadz¹ce na pó³noc od
magistrali Lwów - Kraków. Najwa¿niejsze by³y trakty wychodz¹ce z Jaros³awia: sandomierski przez
Krzeszów, Gorzyce, Sandomierz, Radom do Warszawy. Wa¿na dla handlu z Bia³orusi¹, Litw¹ i Moskw¹ by³ te¿ trakt lubelski przez Szczebrzeszyn i
Krasnystaw do Lublina. W XVII wieku zast¹piono
go prostszym po³¹czeniem przez Bi³goraj. Wzrost
znaczenia Zamoœcia spowodowa³ o¿ywienie ruchu
na drodze Jaros³aw - Tomaszów - Zamoœæ.
Rzeszów posiada³ dobre po³¹czenia przez Soko³ów i Le¿ajsk z drog¹ nadsañsk¹ i portami na tej
rzece oraz z Opatowem i Sandomierzem. San i Wis³ok wykorzystywane by³y te¿ jako sp³awne rzeki.

JARMARK, podstawowa (oprócz targu) forma
dawnego wielkiego handlu. Pocz¹tki jarmarku siêgaj¹ czasów rzymskich (byæ mo¿e nawet odleglejszych). W Europie licznie dzia³a³y we wczesnym œredniowieczu, szczyt swojej œwietnoœci prze¿ywa³y w XVII w., po czym stopniowo
traci³y na znaczeniu, zastêpowane
zw³aszcza przez gie³dy towarowe
i pieniê¿ne, w XIX–XX w. przez wystawy i targi miêdzynarodowe. Organizowane na ogó³ w miastach lub
w ich bezpoœrednim s¹siedztwie, w
œciœle okreœlonych terminach, zazwyczaj wi¹¿¹cych siê ze œwiêtami religijnymi, œci¹ga³y wielkich kupców,
niekiedy z bardzo odleg³ych stron,
oraz rzesze ludnoœci przybywaj¹cej
g³ównie dla rozrywki. Oprócz wielkich
jarmarków miejskich istnia³y liczne ma³e jarmarki
wiejskie. Niezale¿nie od zwyk³ych jarmarków towarowych, na których dokonywano masowych transakcji kupna-sprzeda¿y, odbywa³y siê w Europie jarmarki kredytowe (np. w koñcu XVI – pocz. XVII w.
w Piacenzie); ich dominacja w tej formie obrotu
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Opr. na podstawie ksi¹¿ki
RZESZÓW, RZESZOWSZCZYZNA,
PRZESZ£OŒÆ DALEKA I BLISKA
Bogdan Kaczmar
Muzeum Okrêgowe w Rzeszowie

upad³a w 2. æwierci XVII w. na korzyœæ gie³d pieniê¿nych (wówczas zw³aszcza w Amsterdamie). W
Polsce jarmarki pojawi³y siê w XIII w. (Gdañsk, Wroc³aw), znaczny ich rozwój nast¹pi³ XV-XVI w. Na
polskie jarmarki przywo¿ono z Zachodu przede
wszystkim: sukno, wyroby metalowe, korzenie, wino,
produkty luksusowe, skupowano zaœ na nich towary eksportowane zw³aszcza: futra,
wo³y, zbo¿e, produkty leœne, len.
Szczególne znaczenie mia³y jarmarki w Gdañsku, GnieŸnie i Lublinie.
Œciœle zwi¹zane z polskim eksportem na Zachód by³y jarmarki
w Brzegu (nad Odr¹), Wroc³awiu
i Lipsku. W XIX w. pruskie w³adze
zaborcze zlikwidowa³y znaczn¹
czêœæ mniejszych jarmarków,
zw³aszcza wiejskich; postêpowa³a
te¿ specjalizacja jarmarków – tworzy³y siê oddzielne jarmarki na
we³nê, tytoñ, konie, zwierzêta hodowlane, narzêdzia rolnicze, wyroby w³ókiennicze, itp. W II po³. XIX
w. postêpowa³ upadek jarmarków,
zastêpowanych nowoczesnymi formami handlu.
Opracowano na podstawie
Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN

Oprac. Halina Mêdzelowska-S³ota,
Katarzyna Marcinek
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Dziêkujemy za udostêpnienie fotografii panu Januszowi
Jaroszowi i panu Grzegorzowi Szajnikowi.
AJM

Nr 5/128

S¹ w miastach i miasteczkach
Ró¿ne majstersztyki
W jednym jest tort s³ynny
W innym s¹ pierniki
Lecz miasta to nie tylko
S³odziutkie specja³y!!!
Tu lecznicze wody
Tam gmach okaza³y
Konkursy, zawody...
Zdarzeñ gama ca³a!!!
Znajdziesz coœ dla duszy
I znajdziesz dla cia³a...
A ja Wam opowiem
Panie i Panowie
O czymœ, co ma miejsce
W miasteczku Dynowie
W którym poœród siedmiu
Kalendarza kartek
Jedna wyj¹tkowa!!!
Na imiê ma CZWARTEK!!!
Wtedy to handlarze
Z pierwszymi kurami
Targ przyozdabiaj¹
Swymi towarami...
Jeszcze na wpó³ sennie
W rytmie „money, money”

Nieod³¹cznym elementem
¿ycia miejskiego w dawnych wiekach by³o kupiectwo i rzemios³o.
Dynów nie by³ pod tym wzglêdem wyj¹tkiem, tote¿ ju¿ od czasów œredniowiecza osiedlali siê
tutaj mistrzowie ró¿nych specjalnoœci. ród³a historyczne podaj¹, ¿e w naszym mieœcie w
XVI wieku dzia³ali szewcy, piekarze, rymarze, rzeŸnicy, garncarze, kowale i krawcy.
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Z du¿¹ starannoœci¹
Stawiaj¹ stragany
Wœród nich siê zjawiaj¹
Jak gdyby niechc¹cy
Uzbrojeni w torby
Pierwsi kupuj¹cy...
P³ynie strumieñ ludzi
R¹k i nóg i twarzy
S³ychaæ „Daj pan, weŸ pan,
Dobrze, niech pan zwa¿y...”
Znów ktoœ coœ chce kupiæ
Wiêc wœród stoisk gania...
Tu œcirki, rynkawice
Gumniaki, ubrania...
„Tanie szatkownice!!!
WeŸmy cebuleczkê
Rach-ciach i w plasterki
Rach-ciach i w kosteczkê!!!”
„Patelnie, garnki, miski!!!”
„Maœæ, maœæ na odciski!!!”
I tak w zgodzie z prawem
Popytu, poda¿y
Sprzedaje siê, kupuje
Ale tak¿e gwarzy...
„Co u Was Józefie?”
„K³aniam, k³aniam nisko”
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„Coœ Franciszku kupi³?”
„Do wide³ stylisko!!!”
„Co tam z Twoim polem???”
„Sprzeda³eœ ja³ówki???”
„Pojedziem nastêpnym...
Kup piwko u Sówki!!!”
Choæ niewiele kupi¹
Proziaki*, Bodaki*
Zjawiaj¹ siê na targu
Bo to zwyczaj taki...
Wci¹¿ przychodziæ bêd¹
Habele*, Siegady*
Bo chc¹ se pogadaæ
Ni ma na to rady!!!
I tak jak od wieków
San p³ynie i p³yn¹³
DYNÓW Z TARGÓW S£YNIE
ZAWSZE BÊDZIE S£YN¥£!!!
Maciej Jurasiñski
Nauczyciel LO w Dynowie
Dynów, 20 kwietnia 2006 r.
*

Proziaki - mieszkañcy Futomy,
Bodaki - Bachórza,
Habele - Dynowa,
Siegady - Bartkówki

W nastêpnym wieku dosz³o do szczególnego rozwoju bran¿y w³ókienniczo-odzie¿owej w Dynowie.
Wœród specjalistów spotkaæ mo¿na by³o sukienników, p³ócienników, krawców, czapkarzy, powroŸników. Ciekawostk¹ na tym terenie by³a dzia³alnoœæ
szmuklerzy. Zajmowali siê oni
produkcj¹ pasmanterii do ozdoby odzie¿y, szat liturgicznych,
mebli, zas³on, firanek itp. Najwiêkszym zainteresowaniem w
Dynowie i najliczniej reprezentowany by³ zawód szewców. W
XVIII wieku w³asny cech posiada³a w mieœcie bran¿a metalowa, która skupia³a kowali, œlusarzy, p³atnerzy, kotlarzy i z³otników.
Od drugiej po³owy XIX wieku zauwa¿a siê wyraŸny podzia³
wykonywania poszczególnych
zawodów przez Polaków i ¯ydów
zamieszkuj¹cych nasze miasto.
Bran¿ami typowo polskimi by³y
metalowa, ceramiczno-budowlana
oraz drzewna. ¯ydzi dominowali w
specjalnoœciach takich jak:
szklarz, rzeŸnik, czapkarz, kuœnierz i powroŸnik.
Na prze³omie XIX i XX wieku
wyraŸnie zmniejszy³a siê iloœæ zak³adów rzemieœlniczych wszystkich
bran¿. Dzieje siê tak ze wzglêdu
na rozwój przemys³u, handlu czy
emigracjê zarobkow¹.
(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹g dalszy ze str. 19)

Okres miêdzywojenny charakteryzowa³ siê du¿¹ liczb¹ wyszkolonych fachowców we wszystkich
bran¿ach. Najliczniejsi byli: szewcy, krawcy, murarze, stolarze, ko³odzieje i kowale. Taka sytuacja
prowadzi³a do ostrej konkurencji,
a jednoczeœnie podnoszenia jakoœci œwiadczonych us³ug. Ka¿dy dba³
o swoich klientów i stara³ siê spe³niaæ oczekiwania rynku. Druga
wojna œwiatowa spowodowa³a
ogromne zniszczenia warsztatów
rzemieœlniczych, których istnia³o
na terenie miasta w roku 1944 tyl-

ko dziewiêæ. W latach 50-tych dzia³a³o w Dynowie
kilkanaœcie zak³adów rzemieœlniczych œwiadcz¹cych
us³ugi kowalskie, œlusarskie, krawieckie, szklarskie,
kominiarskie, blacharskie i inne. PóŸniej zaczêto
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tworzyæ spó³dzielnie i zak³ady
przemys³owe, które zdominowa³y i
wch³onê³y dotychczasowa dzia³alnoœæ rzemieœlnicz¹. Do najbardziej
znanych nale¿a³y: Oddzia³ Spó³dzielni Wikliniarskiej „Jednoœæ”,
Spó³dzielnia Inwalidów im. J. Kiliñskiego, Zak³ad Chemiczny Spó³dzielni Pracy Przemys³u Chemicznego „SAN”, Oddzia³ Spó³dzielni
Pracy Us³ugowo-Wytwórczej z siedzib¹ w Przemyœlu, Przedsiêbiorstwo Konstrukcji Stalowych i Monta¿y Budownictwa Rolniczego
„FERMSTAL”.
W dobie automatyki i robotyki

zawody rzemieœlnicze gin¹ a utrzymuj¹ siê tylko tam
gdzie zrêcznoœæ ludzkich r¹k nie mo¿e byæ zast¹piona
przez maszyny.
Oprac. A.J. Molowie

przy temperaturze oko³o 20OC. Mniejsze i œrednie
naczynia po dwóch dniach suszymy „do góry dnem”.
Pozyskiwanie gliny
Glinê nale¿y ukopaæ jesieni¹.
Przez okres zimy i wczesnej wiosny
jest przechowywana na pryzmie, gdzie siê „sezonuje”- zmienia swoj¹ strukturê na jednolit¹ plastyczn¹
masê przez dzia³anie czynników atmosferycznych:
deszczu, œniegu i mrozu. Na wiosnê po dodaniu wody
i „wyrobieniu” (dawniej deptano glinê bosymi stopami na drewnianej pod³odze-obecnie u¿ywane s¹
„walce” czyli prasa do gliny) nadaje siê do pracy. Po
„ubiciu” odpowiedniej jej porcji i zdobieniu ga³ki
rzucamy j¹ na ko³o - i do dzie³a!
Suszenie naczyñ
Suszenie trwa od kilku, do kilkunastu dni, w
zale¿noœci od wielkoœci naczyñ, oraz ich rodzaju
(kszta³tu). Suszenie odbywa siê w „atmosferze pracowni”, gdzie jest du¿o naczyñ w ró¿nych fazach
wysychania i panuje du¿a wilgotnoœæ powietrza

Wypa³
Do wypa³u naczyñ garncarz u¿ywa pieca ziemnego (tradycyjny piec jamowy trójdzielny), oraz nowoczesnego pieca elektrycznego.
Piec ziemny jest zwykle opalany drewnem i wykorzystywany w pó³roczu letnim do wypalania naczyñ biskwitowych
„zgrzebnych”. Wypa³ w
tym piecu trwa oko³o
30 godzin. Zazwyczaj
koñczy siê go noc¹,
gdy¿ koñcowe etapy
wypa³u oraz temperaturê pieca okreœla siê
na podstawie koloru
p³omienia. Naczynia
wypalane s¹ w temperaturze od 900 do
1000OC.
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Naczynia biskwitowe aby by³y w pe³ni u¿ytkowe s¹ „glazurowane” czyli szkliwione i ponownie
wypalane w temperaturze oko³o 1100O C.
Medynia - Gliniana Wioska
Medynia G³ogowska po³o¿ona jest na P³askowy¿u Kolbuszowskim, na pó³noc od £añcuta w pobli¿u piêknych lasów. Wraz z otaczaj¹cymi j¹ wioskami - Medyni¹ £añcuck¹, Pogwizdowem i Zalesiem tworzy³a kiedyœ niezwykle prê¿ny oœrodek
garncarski, jeden z najwiêkszych w Polsce.
W II po³. XIX wieku by³o tu czynnych blisko
120 warsztatów ceramicznych. Wyrabiano naczynia o zró¿nicowanym przeznaczeniu, zdobnictwie

i kszta³tach. Dominowa³y naczynia u¿ytkowe, które
ze wzglêdu na sposób wypalania dzieli³y siê na
siwaki i ceramikê czerwon¹. Ta ostatnia zaœ wystêpowa³a jako biskwity i naczynia glazurowane.
Pomimo lat zastoju w rzemioœle, jaki mia³ miejsce na tym terenie, wiele form przetrwa³o i jest
nadal wykonywanych przez kilku garncarzy z Zalesia, Medyni i Pogwizdowa.
Historia Garncarstwa w Medyni
Powstanie na tych terenach oœrodka garncarskiego wi¹¿e siê przede wszystkim z warunkami
œrodowiska naturalnego, w jakim ¿yli mieszkañcy
Medyni i Zalesia, tj. z po³o¿eniem wsi na obszarze
po³udniowego skrawka Puszczy Sandomierskiej
gdzie niesprzyjaj¹ce warunki dla rozwoju rolnictwa zmusza³y do poszukiwania dodatkowych Ÿróde³
zarobkowania, wœród których ju¿ od XVIII wieku
by³ wyrób cegie³ i dachówek ceramicznych, zwi¹zany z wykorzystaniem MIEJSCOWEJ GLINY. W II
pol. XIX wieku Medynia, wraz z otaczaj¹cymi j¹
wioskami, tworzy najwiêkszy w Polsce oœrodek
garncarski z
czynnymi blisko
120 warsztatami. Oœrodek
taki, skupiaj¹cy du¿¹ liczbê
garncarzy posiadaj¹cych ró¿norodne umiejêtnoœci by³ w
stanie zaspokajaæ zapotrzebowanie du¿ego rynku,
oferuj¹c szeroki asortyment wyrobów ceramicznych.
Przez dziesi¹tki lat wykonywane tu rzemios³o by³o
istotnym czynnikiem integruj¹cym spo³ecznoœæ wiosek. Garncarze udostêpniali s¹siadom glinê z w³asnego pola, wzajemnie organizowano jej transport,
wspólnie u¿ytkowano piec. Od pocz¹tku XX wieku

dostêpnoœæ bardziej trwa³ych i tañszych naczyñ blaszanych i porcelanowych oraz zmiany standardu
¿ycia ludnoœci wiejskiej WP£YNÊ£Y NA STOPNIOWE ZMNIEJSZANIE SIÊ ZAPOTRZEBOWANIA
NA NACZYNIA GLINIANE.
DZIEJE OŒRODKA po II wojnie Œwiatowej
wi¹¿¹ siê z przeobra¿eniem spo³eczno-politycznym
kraju. Podstawowa funkcjê wyrobów garncarskich
wyznacza zorganizowany mecenat instytucji pañstwowych. Poszukuj¹c nowego miejskiego odbioru
dla gin¹cych ga³êzi ludowej twórczoœci rozpoczêto
szerok¹ akcjê promocyjn¹ organizuj¹c konkursy i
wystawy. Garncarze
z Medyni brali liczny udzia³ w wystawach organizowanych w ca³ej Polsce.
Przy koñcu lat 60tych za spraw¹ Le¿ajskiej Cepelii w
Medyni formuje siê
prê¿ny oœrodek rzemios³a artystycznego. Wyroby garncarzy trafiaj¹ do
nowego miejskiego
odbiorcy i pe³ni¹
przede wszystkim
funkcjê dekoracyjn¹. W tym okresie rozpoczyna pracê twórcz¹ rzeŸbiarka W³adys³awa Prucnal, której ¿ycie nieoczekiwanie zwi¹zane jest z Medyni¹. Ludowe rzeŸby ceramiczne
artystki trafiaj¹ do Muzeów Sztuki Ludowej w
ca³ej Polsce, a nawet za granic¹. Do jej prywatnej
Galerii urz¹dzonej w opuszczonym rodzinnym
domu przyje¿d¿aj¹ goœcie zwiedzaj¹cy województwo, w poszukiwaniu oryginalnych pami¹tek.
W latach 60-tych i 70-tych liczba pieców garncarskich w Medyni dochodzi do 60-ciu. Podnosi siê
standard ¿ycia rodzin garncarskich. W³asne pracownie zak³adaj¹ te¿ m³odzi garncarze. W 1971
r. powstaje Ko³o Garncarskie przy szkole podstawowej na którym dzieci ucz¹ siê podstaw lepienia
i toczenia naczyñ. Rozwi¹zanie Cepelii spowodowa³o niemal¿e ca³kowity upadek rzemios³a, a co
za tym idzie pozbawi³ dziesi¹tki mieszkañców Ÿród³a utrzymania. Przez blisko 20 lat trwa³ zastój
w produkcji ceramiki wypartej przez inne nowoczeœniejsze materia³y.
Oprac.
Marta Sowa
i Barbara Trzyna
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w obiektywie

Oprac. Adam Bogusz, Waldemar S³ota

Pszczo³y gromadzon¹ miód w plastrze, gdzie ulega dojrzewaniu. W zale¿noœci od surowca, z jakiego powsta³
miód wyró¿niamy miody: nektarowe (kwiatowe), spadziowe i mieszane (nektarowo-spadziowe lub spadziowo-nektarowe). Miód
mo¿e mieæ konsystencjê gêstego p³ynu lub sta³¹, a barwê od jasno¿ó³tej do brunatnobr¹zowej.W postaci
p³ynnej nosi nazwê patoka,
w postaci zestalonej (skrystalizowanej) krupiec.
Miód, podobnie jak inne produkty pszczele, ma
w³asnoœci lecznicze.
· Wartoœæ kaloryczna 1 kg miodu waha siê w granicach 3200-3300 kcal (œrednio 3280 kcal)
· Miód nale¿y do pokarmów ³atwo przyswajalnych
przez organizm ludzki. Czêœæ cukrów prostych
zostaje od razu wch³oniêta do krwi. U dzieci
wzmaga rozwój umys³owy i zwiêksza odpornoœæ
na choroby. Niemowlêta powinny dostawaæ 7 g (1
³y¿eczka) dziennie; dzieci w wieku 5-12 lat powinny spo¿ywaæ 15-40 g miodu dziennie.
· Jest cennym produktem od¿ywczym, zw³aszcza dla ludzi wyczerpanych prac¹ fizyczn¹ czy
umys³ow¹. Obecnie miód wchodzi w sk³ad diety:
sportowców, alpinistów, nurków.
· Ze wzglêdu na du¿¹ zawartoœæ cukrów prostych:
glukozy i fruktozy, miód jest czêsto stosowanym
lekiem w chorobach serca. Równie¿ pomaga w
leczeniu wrzodów ¿o³¹dka i dwunastnicy, w¹troby, chorób oczu.

Leczenie miodem
Dzia³anie miodu na serce i uk³ad kr¹¿enia znane jest od dawna. Dziêki du¿ej zawartoœci glukozy i
fruktozy miód jest produktem ³atwo przyswajalnym
przez organizm, w tym przez miêsieñ sercowy. Wysoko energetyczne sk³adniki wch³aniane s¹ bezpoœrednio do krwi ju¿ w b³onie œluzowej ¿o³¹dka, z
pominiêciem przewodu pokarmowego. Miód w iloœci 100 g dostarcza œrednio 325
kcal energii.
Wystêpuj¹ca w miodzie acetylocholina wzmacnia si³ê
skurczu i wydolnoœæ miêœnia
sercowego. Przyczynia siê do
tego tak¿e potas wystêpuj¹cy
w miodzie w stosunkowo du¿ej iloœci.
Miód powoduje obni¿enie ciœnienia têtniczego krwi,
a tak¿e rozszerzenie naczyñ wieñcowych. Przyczynia
siê do zahamowania procesu mia¿d¿ycowego.
Wp³yw miodu na uk³ad oddechowy mo¿na wyjaœniæ jego szerokim zakresem dzia³ania biologicznego.
Miód odznacza siê w³aœciwoœciami antybiotycznymi,
przeciwzapalnymi, wykrztuœnymi i odnawiaj¹cymi.
Za dzia³anie przeciwdrobnoustrojowe miodu odpowiedzialny jest g³ównie nadtlenek wodoru. Wa¿n¹
rolê odgrywaj¹ równie¿ sk³adniki olejków eterycznych. Efekt ten ujawnia siê przede wszystkim przy
bezpoœrednim kontakcie miodu ze zmienion¹ zapalnie b³on¹ œluzow¹ dróg oddechowych. Z silnym dzia³aniem sk³adników olejkowych mamy do czynienia
w przypadku komponentów miodowych. Dla przyk³adu
terpeny z zio³omiodu sosnowego wch³aniaj¹ siê czêœciowo przez b³onê œluzow¹ górnego odcinka dróg
oddechowych, przedostaj¹ siê do p³uc i wydychane z
powietrzem oddzia³uj¹ na drobnoustroje wystêpuj¹-
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ce w nab³onku œluzowym. Terpeny odznaczaj¹ siê
równie¿ dzia³aniem przeciwzapalnym.
Miód powoduje podra¿nienie gruczo³ów wydzielniczych b³ony œluzowej dróg oddechowych, dziêki czemu dochodzi do up³ynnienia wydzieliny oskrzelowej. Pobudza on równie¿ ruch rzêsek aparatu migawkowego, co u³atwia odkrztuszanie wydzieliny i
usuwanie jej na zewn¹trz.
Miód odznacza siê równie¿ w³aœciwoœciami przeciwalergicznymi. Zwi¹zane jest to przede wszystkim ze zmniejszeniem obrzêku b³on œluzowych, który
towarzyszy stanom alergicznym dróg oddechowych,
jak równie¿ z dzia³aniem uodparniaj¹cym miodu.
Miód normalizuje zaburzon¹ czynnoœæ wydzielnicz¹ i motoryczn¹ ¿o³¹dka. Ponadto przyspiesza
gojenie powierzchni b³ony œluzowej ¿o³¹dka i dwunastnicy poprzez wch³anianie wody z chorej tkanki
i dzia³anie przeciwzapalne.
Miód pobudza czynnoœæ wydzielnicz¹ i motoryczn¹ jelit. Po podaniu tego produktu obserwuje
siê wzrost ruchów perystaltycznych jelita cienkiego
i zwiêkszone wydzielanie soku jelitowego.
Miód wykazuje wyra¿nie lecznicze dzia³anie na
w¹trobê i drogi ¿ó³ciowe. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ
glukozy i fruktozy jest on ³atwo przyswajalny przez
ten organ. Glukoza zawarta w miodzie, oprócz od¿ywiania komórek w¹trobowych, odgrywa tak¿e du¿¹
rolê w procesach odtruwania organizmu. W wyniku
³¹czenia zwi¹zków toksycznych z kwasem glukuronowym i pirogronowym powstaj¹ po³¹czenia ³atwo

rozpuszczalne w wodzie, które wydalane s¹ z organizmu wraz z moczem. Natomiast fruktoza prawie
ca³kowicie wykorzystywana jest do syntezy glikogenu, zwiêkszaj¹c w ten sposób jego zapas w w¹trobie. Prowadzi to do przyspieszenia przemiany materii w tkankach, a tak¿e do wzmocnienia czynnoœci ochronnej i odtruwaj¹cej w¹troby. Poza tym wystêpuj¹ca w miodzie cholina obni¿a poziom lipidów
w w¹trobie oraz zwiêksza wydzielanie ¿ó³ci.
Dziêki niskiej zawartoœci bia³ka oraz jonów sodu
i chloru, miód wykazuje korzystne dzia³anie na nerki
i drogi moczowe. Przyczynia siê do usuwania obrzêków pochodzenia sercowego i naczyniowego. Rozszerza naczynia krwionoœne nerek, zwiêkszaj¹c filtracjê k³êbkow¹. Ma to szczególne znaczenie w tych
schorzeniach nerek, którym towarzyszy zmniejszone wydzielanie moczu. Poza tym przyczynia siê do
usuwania obrzêków pochodzenia mózgowego. Zapobiega tak¿e tworzeniu siê piasku i kamieni w nerkach i pêcherzu moczowym.
Du¿a zawartoœæ cukrów redukuj¹cych, takich jak
glukoza i fruktoza oraz niewielka iloœæ sacharozy,
czyni¹ miód pomocnym w leczeniu cukrzycy. Cenna
jest przede wszystkim obecnoœæ fruktozy, cukru
³atwo przyswajalnego przez chorych na cukrzycê.
Korzystny wp³yw na metabolizm wêglowodanów w
organizmie wykazuje ponadto acetylocholina oraz
niektóre biopierwiastki, szczególnie cynk i chrom.

Koronkami s¹ nazywane wyroby
plecione, w których na a¿urowym tle
wystêpuje wyraŸny gêstszy ornament. S³u¿¹ do
ozdobnego wykoñczania sukien damskich, bielizny
osobistej, poœcielowej i sto³owej, jako swetry, szale,
ko³nierze, mankiety itp.
Koronki maszynowe s¹ wyrabiane z nitek
bawe³nianych, z jedwabiu sztucznego i syntetycznego, z nitek metalowych, jak równie¿ z ró¿nego
rodzaju jedwabi teksturowanych.
Koronki tiulowe s¹ wyrabiane na maszynach
zwanych bobinetami. Do koronek tiulowych zalicza
siê min. walensjanki. S¹ to lekkie, delikatne koronki bawe³niane lub z w³ókien sztucznych.
Koronki klockowe wykonuje siê je na maszynach z ustawionymi na obwodzie ko³a szpulkami, które
poruszaj¹c siê przeplataj¹ i ³¹cz¹ ze sob¹ nitki. Istnieje wiele odmian koronek klockowych charakterystycznych dla ró¿nych regionów œwiata. W zale¿noœci
od rodzaju koronki do jej zrobienia u¿ywa siê od kilku
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Oprac. Ewa Radzik

do ponad 100 par klocków. Czêsto nazywane s¹ niciankami. Koronki klockowe rêczne nale¿¹ do najciekawszych i najtrudniejszych technik rêkodzie³a
artystycznego, a ich historia siêga XV wieku.
Koronki haftowane s¹ wykonywane na tkaninach, dzianinach lub na tiulu. Nitka haftuj¹ca
jest czêsto z tego samego surowca co materia³
stanowi¹cy t³o haftu. Ze wzglêdu na technikê i
sposób wykonania wyroby te dzieli siê na:
- hafty g³adkie,
- hafty typu „gipiur”
- hafty ozdobne.
Koronka koniakowska to rêkodzie³o o ponad
200 letniej tradycji, dziêki niej Koniaków jest znany na ca³ym œwiecie. Z koronki koniakowskiej tradycyjnej wykonywano serwety i obrusy okr¹g³e, owalne i prostok¹tne. Serwety zdobi³y sto³y i o³tarze.
Koronka koniakowska to równie¿ elementy ubioru:
suknie, bielizna, a tak¿e zazdroski i wiele innych.
Tradycyjnymi koronkami koniakowskimi obdarowywani byli najznamienitsi ludzie tego œwiata, równie¿ papie¿, czy królowa El¿bieta.
Oprac. Anna Fara
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Bednarstwowo to dzia³ rzemios³a lub
przemys³u drzewnego.
Bednarze zajmuj¹ siê
wyrobem beczek, kadzi oraz naczyñ
(np. cebrzyki, balie, faski). Najczêœciej
produkty te wytwarzane s¹ z klepek
drewnianych. Naczynia klepkowe,
g³ównie wiadra z okuciami metalowymi, znane by³y u S³owian ju¿ w III - IV
w.; czêœæ z nich mog³a stanowiæ import
obcy, lecz czêœæ by³a produktem miejscowym. We wczesnym œredniowieczu
bednarstwo sta³o siê jednym z najbardziej rozpowszechnionych zajêæ. Poza
wiadrami wyrabiano beczki do przechowywania piwa, miodu, zbo¿a, a tak-

Stolarstwo przez d³u¿szy okres wytwarza³o stolarkê budowlan¹, tj. drzwi, okna
i okiennice. Od pocz¹tku XX wieku do
obowi¹zków stolarzy
dosz³o jeszcze uk³adanie sufitów i pod³óg
oraz projektowanie i
wykonywanie dekoracyjnych szczytów w
chatach. W budowanych chatach, do koñca XIX wieku, pod³ogi wykonywano z gliny z piaskiem,
sufity z nieheblowanych desek, a szczyty, tak jak i ca³y
dach przykrywano s³om¹. Prócz tego stolarze wykony-

Ko³odziejstwo to rzemios³o zajmuj¹ce siê wyrobem i napraw¹ kó³ do pojazdów konnych, uprawiane ju¿ od staro¿ytnoœci. Rozkwit wyrobu kó³ drewnianych w Polsce mia³ miejsce w
XV-XVII w. w zwi¹zku z rozwojem handlu. W XX w.
nast¹pi³ stopniowy upadek ko³odziejstwa spowodowany maszynow¹ produkcj¹ kó³ coraz czêœciej ogumionych.

Nr 5/128

¿e stanowi¹ce jeden z elementów wodoci¹gów, cebry,
dzie¿e, naczynia misowate ze œciankami sto¿kowatymi,
warznice, szkopki, anta³ki, kubki. Przedmioty te wykonywano z ró¿nego rodzaju drewna (np. z sosny, jod³y, cisa,
dêbu). Przy wyrobie tych przedmiotów
u¿ywano ciose³, no¿y do obcinania klepek i den, strugów, siekier, toporów, d³ut
i œwidrów. Nie wiadomo dok³adnie, kiedy bednarstwo wydzieli³o siê jako osobne rzemios³o, nast¹pi³o to jednak najpóŸniej we wczesnym œredniowieczu.
Proces ten nie zachodzi³ zreszt¹ wszêdzie w jednym czasie i przez ca³e wczesne œredniowiecze obok bednarstwa wyspecjalizowanego istnia³o bednarstwo
domowe. Wyroby bednarskie s¹ zastêpowane przez metalowe i z tworzyw
sztucznych ale nadal dêbowe beczki s¹
niezast¹pione do wina.

wali proste meble, a przede
wszystkim sto³y, ³awy, taborety,
skrzynie na ubrania i bieliznê
(sunduki) oraz warsztaty tkackie.
Tu¿ przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹, warsztaty z desek dêbowych, klonowych, jesionowych
lub innego drzewa liœciastego na
zamówienie wykonywa³y ozdobne szafy ubraniowe, komody, kredensy kuchenne i inne meble.
Wiejscy wytwórcy
sprzedawali wyroby
dr¹¿one i ¿³obione
(niecki, stêpy, czerpaki, a do dzisiaj ³y¿ki,
warz¹chwie), narzêdzia rolnicze lub ich czêœci (grabie, styliska do ³opat,
wide³ i kos), a tak¿e zabawki. Do najstarszych narzêdzi
stolarskich nale¿a³y; d³uta koœciane i krzemienne, a potem br¹zowe, ¿elazne i stalowe, pi³y, pilniki i narzêdzia
do toczenia stosowane ju¿ w II tysi¹cleciu p.n.e. Wspó³czeœnie rozró¿nia siê narzêdzia tn¹ce np. d³uta (p³askie,
¿³obaki, przysieki), œwidry i wiert³a, pi³y (ramowe, kab³¹kowe, wyrzynarki, grzbietnice, p³atnice, otwornice), pilniki (g³adziki, tarniki); narzêdzia do strugania rêcznego
- profilowego (strugi: wpustniki, wypustniki, wy¿³abiaki)
i kszta³towego (strugi: ¿³obniki, wa³kowniki i in.). Przybory pomocnicze to min.: o³ówki stolarskie, k¹towniki i
przymiary.

Rzemios³o drzewne. Oprac. Pawe³ Gierula,
Marek Paœciak, Marian Szpiech
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POCZTÓWKA Z DYNOWA
POCZTÓWKA – pojawi³a siê dopiero w XIX wieku.
Po roku 1869 obecna by³a ju¿ w Galicji, dziêki C. K.
Poczty Austro-Wêgier i posiada³a wtedy nadruk „Correspondenz–Karte”, a od 1871 r. opatrzona zosta³a
dopiskiem – „Karta korespondencyjna”.

NAZWA „pocztówka” – istnieje oficjalnie od grudnia 1900 roku. S³owo „POCZTÓWKA” wymyœlone
zosta³o przez Henryka Sienkiewicza.

W

tegorocznej edycji konkursu w kategorii krajoznawczej
zaproponowaliœmy nowy temat – PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ przedstawiaj¹cej ró¿norodne walory Podkarpacia (krajobrazowe, przyrodnicze, etnograficzne, historyczne i
inne). Na kartce nale¿a³o umieœciæ napis: TÊCZA PODKARPACKIEJ KUL-

dosycie jakie budz¹ oferowane do tej
pory przez wydawców widokówki z Dynowa i okolic. Choæ przez wiele lat najwytrwalsi nazbierali ich sporo, jednak

TURY. W ten sposób chcieliœmy mieæ
w³asny wk³ad w rozwój tej dziedziny
sztuki u¿ytkowej. Zaskoczy³o nas niespodziewane, bardzo ¿ywe zainteresowanie t¹ kategori¹. Œwiadczy to o nie-

nie ukrywajmy tego, wiele z nich nie
jest zbyt atrakcyjnych. M³odzie¿ zaproponowa³a swoje projekty. Poni¿ej
pokazujemy kilka prac konkursowych
maj¹c nadziejê, ¿e zainteresuj¹ one
sponsorów, którzy byliby gotowi je wydaæ i wprowadziæ do obiegu.
Dla porównania obok proponujemy
wspó³czesne pocztówki z tego terenu.
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M³odzie¿owe
propozycje pocztówek
– prace nagrodzone w konkursie
Autorami prezentowanych prac s¹:
1. Tomasz Wandas ZSzZ w Dynowie
2. Ewa Sura ZSzZ w Dynowie
3. Ma³gorzata Bajda ZSzZ w Dynowie
4. Alicja Kie³basa ZSzZ w Dynowie
5. Ewelina Toczek LO w Dynowie
6. Tomasz Toczek LO w Dynowie
Oprac. A.J. Molowie

Zapraszamy na swoist¹ podró¿ kulinarn¹ po
restauracjach i jad³odajniach Dynowa. Bêdzie to wycieczka tak w czasie, jak i przestrzeni. Zapraszamy!
Zupa wed³ug przepisu mistrza kuchni
KARCZMY POD SEMAFOREM
¯ur tradycyjny
Na zakwas: otrêby owsiane, 4 ³y¿ki m¹ki ¿ytniej
razowej lub pytlowej, 0,5 l. przegotowanej wody.
M¹kê zalej letni¹ wod¹ i wymieszaj z otrêbami.
Pozostaw w ciep³ym miejscu na 24 godziny. Mo¿-

na u¿yæ szklanki gotowego zakwasu.
Na ¿ur: 4 z¹bki czosnku, szklanka kwaœnej œmietany, 5 dkg. lekko wêdzonego boczku i kie³basy
(lub wiêcej), 1,5 l. wody (lub wywaru z jarzyn),
sól, cukier, suszone grzyby, œwie¿e pieczarki i przyprawy do smaku.
Zakwas wlej na wrz¹tek, dodaj pokrojony i podsma¿ony boczek, pokrojon¹ kie³basê, suszone grzyby i
pieczarki, zagotuj. Dodaj czosnek roztarty z sol¹,
œmietanê, szczyptê cukru. Podawaj z jajkiem, ziemniakami, chlebem lub proziakami.
Proziaki
Kilogram m¹ki, ³y¿eczka soli, czubata ³y¿eczka
sody, 2 jaja, kwaœne mleko, sól.
Zarób ciasto wolniejsze ni¿ na pierogi, rozwa³kuj,
pokrój na kwadraty lub prostok¹ty. Najlepiej upiecz
na p³ycie kuchennej. Mo¿esz te¿ usma¿yæ placki na
patelni posmarowanej t³uszczem.
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„Jak nad dzia³em b³ys³o gromem,
zatêskni³am za swym domem,
W³asny k¹t, wiadomo –
A przez dach ³zy ciekn¹!”
Krêci baba g³ow¹ – szkoda!
Chwyci³a siê lady.
Jeszcze chcia³aby byæ m³oda,
A nie daje rady...
A muzyka tryska, pluska,
A muzyka krzepi...
Tañcz, gdy pora – ziemio swojska,
Taniec serce krzepi!...
Jarmark w Dynowie! Trwa zabawa!
Jarmark w Dynowie! Raz siê zdarza!
Cichnie ju¿ wrzawa
Zdeptana trawa
Jarmark siê koñczy
A baba tañczy.
Mieszczki miejskie – rzêsy w dó³, pó³gêbkiem: „cyt!”
Bokiem, biegiem: „Co za hañba! Jaki wstyd. Wszyscy poszli – baba tañczy! Jaki wstyd!”
I straganiarz – bokiem mimo:
Zêby zjad³, a gêbê najad³:
„Wstyd?! A czyj¹ wszystko win¹?

armark w Dynowie!...
W Dynowie jarmark!...
Wysiadka z ciuchci! Tu targ i utarg!
Chusteczki barwi¹ siê, stragany garbi¹ siê,
Handlarze szarpi¹ siê:
„Tutaj!... Tutaj!...”
A z lad na lady w z³udnym szeleœcie
Fruwaj¹ p³ótna,
Pada z³otog³ów,
Posterunkowy oœlep³ i og³uch³
Mn¹c rêkawiczkê na rêkojeœci...
Zafrasowany
Wiruje w ci¿bie przekupniów w czapach
I nawet koniom cieknie po chrapach...
A kupcy – basem i tenorkami –
Kusz¹ – at³asem, perkalikami,
Kwasem, kie³bas¹ i koperwasem!
Poœwiêconymi medalikami!...
Spakowawszy swoj¹ brykê
Koñcz¹c dzieñ targowy,
Tañczy baba pod muzykê
A¿ siê kurzy z g³owy!
Gnie siê, tocz¹c w kr¹g oczyma,
Kipi jej uroda,
Paluszkami chustkê trzyma,
Niby jaka m³oda:
„Jak p³ynê³am rzek¹ Sanem
zjad³am jab³ka trzy rumiane,
S³odkie, pe³ne soku –
A ³zami namokle!”
Jak p³ynê³am rzek¹ Wiarem
Jad³am kaszê ze skwarkami,
Sucha jak ten kamieñ – A ³zami smakuje!”
„Jak p³ynê³am rzek¹ Jamn¹,
obsypana barwnym kwieciem,
ca³a jakby z bajki –
A ³zami wezbrana!”
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I filozof domoros³y,
Cierpi¹c dumnie, w kapeluszu –
¯e to miejsce ludzkie w b³ocie,
¯e to ¿ycie snem nie jaw¹...
A¿ j¹ uj¹³ naraz
Jakiœ cz³owiek szepn¹wszy – „Koñcz!...
Za rok znów jarmark w Dynowie!
W Dynowie jarmark!”
parafraza „Jarmarku w Sybirsku”
Eugeniusza Jewtuszenki

II miejsce
Ma³gorzata Bajda
ZSzZ w Dynowie

I miejsce
Diana Pyœ
ZSzZ w Dynowie
Ciasto wed³ug przepisu
DYNOWSKIEGO POKOJU DO ŒNIADAÑ
pana Jana Kêdzierskiego
Szarlotka babci Julii
25 dkg. m¹ki, 25 dkg. mas³a, 1 ³y¿ka octu, 1
¿ó³tko, 1/2 szklanki cukru, œmietany ile zabierze
ciasto, 50 dkg. jab³ek, najlepiej szarej renety.
Z wszystkich sk³adników wyrobiæ ciasto jak na
pierogi. Podzieliæ na dwie czêœci. Jedn¹ och³odziæ a drug¹ rozwa³kowaæ i wy³o¿yæ na blachê
œredniej wielkoœci. Podpiec w doœæ ciep³ym piekarniku i podpiec na z³oty kolor. Nastêpnie na
rumiane ciasto u³o¿yæ obrane i pokrojone jab³ka. Posypaæ cynamonem wed³ug uznania. Jab³ka przykryæ rozwa³kowanym, lub utartym na grubej tarce, och³odzonym ciastem. Ca³oœæ upiec w
ciep³ym piekarniku. Gotowy placek posypaæ cukrem m¹czk¹.

Deser: Lody wed³ug przepisu rodzinnego

s³ynnej dynowskiej lodziarni
pana Szczepana Szajnika
6 litrów mleka, 30 jaj, 1,80 kg cukru, wanilia
lub kawa, kakao.
Jaja utrzeæ z cukrem. Zagotowane gor¹ce mleko
dodawaæ w ma³ych iloœciach na ucierane ¿ó³tka, przy
czym ca³y czas mieszaj¹c, a¿ ca³oœæ zgêstnieje, uwa¿aæ by siê nie zagotowa³o, bo ju¿ po lodach. Dobrze
sch³odzone wlaæ do maszyny i mroziæ. Je¿eli lody
maj¹ mieæ smak owoców, te nale¿y dodaæ na samym koñcu przed wlaniem do maszyny i mro¿eniem. Nale¿y wówczas czy to truskawki, poziomki,
jagody, wiœnie dok³adnie z ca³oœci¹ wymieszaæ i
mroziæ.
SMACZNEGO!!
cdn.
Oprac. AJM
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...najbardziej mi ¿al:
Kolorowych jarmarków, blaszanych zegarków
Pierzastych kogucików, baloników na druciku
Motyli drewnianych, koników bujanych
Cukrowej waty i z piernika chaty
Jarmarki i targi stanowi¹ niematerialny zabytek. Dawniej by³y fragmentem rzeczywistoœci gospodarczej i handlowej, dzisiaj natomiast s¹ bardzo
wa¿nym elementem naszego narodowego, kulturowego dziedzictwa. Targi i jarmarki by³y nie tylko
miejscem handlowych transakcji - odbywa³y siê na
nich spotkania o charakterze towarzyskim i kulturalnym, tutaj dokonywa³y siê swoiste pokazy obowi¹zuj¹cej wówczas mody, by³y te¿ miejscem pozyskiwania i wymiany informacji. Mia³y swój koloryt,
swoj¹ „muzykê”, swój zapach, tak¿e swoje smaki.
Ta swoista specyfika jarmarków zadecydowa³a
o ich popularnoœci - sta³y siê jednym z ulubionych
tematów zarówno dla artystów malarzy, jak i pisarzy czy poetów. My natomiast dziêki ich dzie³om
mo¿emy prze¿yæ niesamowit¹ przygodê i powêdrowaæ w œwiat jarmarków pe³en niezwyk³ych towarów i niezwyk³ych ludzi... Zapraszamy...

TARG
Wczeœnie dzisiaj rano wóz na³adowano.
Do miasteczka rusza ¿ona Mateusza.
W rynku hucznie, ludnie a¿ przejechaæ trudnie.
Ledwie szeptem w t³umie, ma³o kto zrozumie.
Gosposia z daleka: „Dajcie¿ mi mleka,
Macie œmietanê, mas³a dostanê”.
Ten pyta o pierze, a jaja czy œwierze,
A marchew po czemu, us³u¿¹ ka¿demu.
Z ciekawoœci sama posz³a miêdzy kramy.
Krzykn¹: „Niech Bóg broni” – kupcy zaraz do niej
Zapraszaj¹ z dala: „Nie trzeba szala,
Chustki na g³owê, koszyk za z³otego –
Nie kup tu czego!
Zakupi³a ró¿nych rzeczy si³a:
Wiêc dla gospodarza tytoñ i fajeczka jako dar z
miasteczka,
Sporo trudu mia³a nim wytargowa³a
Miêkkie „materyjki” córkom na sukienki,
Ch³opcom rêkawice, dla siebie spódnicê,
Kukie³ka dla Anki,
Elce obwarzanki, Jaœkowi pajaca –
Tak sie z targu wraca.
(poezja ludowa z okolic Dydni)

J. Fa³at - Jarmark w U³aszkiewicach

Nr 5/128

KWIACIARKA Z PLANT
Gada sama ze sob¹, chyba wa¿ne sprawy
Bo nie potrafi siebie w tym powstrzymaæ.
S³uchaj¹ jej tylko same polne kwiaty,
Które za wszelk¹ cenê musi dzisiaj sprzedaæ.
Które za wszelk¹ cenê musi dzisiaj sprzedaæ.
Chodzi w sukience w ¿ó³te kaczeñce,
Które przywiêd³y jakby ju¿ nieco,
A ka¿dy pieni¹dz chowa g³êboko
Przed jeszcze gorsz¹ sw¹ samotn¹ bied¹.
Przed jeszcze gorsz¹ sw¹ samotn¹ bied¹.
Jest nasza wiosna wielkomiejska,
Której pilnie szukamy co roku,
A wœród jej kwiatów kwitnie szaleñstwo,
Przed jeszcze gorsz¹ sw¹ samotn¹ bied¹.
Przed jeszcze gorsz¹ sw¹ samotn¹ bied¹.
A. Ziemianin

S. Witkiewicz – Na jarmarku

A. Gierymski – ¯ydówka z cytrynami

KRYZYS W BRAN¯Y SZARLATANÓW
S³oneczko z ruskich bylin
ju¿ siê na zachód chyli
i pustoszeje targ.
Szarlatan na podmostku
sprzedaje lalki z wosku,
krzyczy gor¹czk¹ warg:
- Hej, panowie, paniusie,
bracia-siostry w Chrystusie,
kupcie ode mnie coœ:
Mam lalki od mi³oœci,
maœci od samotnosci
i Polikarpa koœæ...
Hej, paniusie, panowie,
kupcie u mnie cokolwiek –
z febry od rana dr¿ê!
Ocet siedmiu z³odzieji
i babiloñski kleik,
i poudre de pourlimpimpim...
Ale krzyk mnie pomaga
wszyscy mówi¹, ¿e blaga,
sztuczki w diabelskim pudle.
Wiêc ty. Najœwiêtsza Panno,
dopomó¿ szarlatanom,
by nie pomarli zim¹ jak wróble.
K.I. Ga³czyñski
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ROZPRAWA O STOLIKOWYCH BARANACH
Fantazjo warszawskiej Pragi,
masz assyryjskie rogi
i jedn¹ nogê
czerwono
lakierowan¹.
O bazar! bazar! bazar!
O baran! baran! baran!
To jego profil
- jak z lewej rêki i jego baranica piêkna –
ach! dwa profile Nefretete
z liworyzacj¹ tete à tete.
Cztery czerwone kropki uszu.
Babilony
trefione w srebra z t³uczonego lusterka
i czerwone chor¹giewki,
ko¿uchów z³ote Homery,
lazurowe coko³y.
A dalej: barany
w koronkach brabanckich
i barany z Bizancjum,
i barany w koronach oryniackich...
Jaki zwrotnik?
„Wiek który? - - Czas który?”
Magie - religie - rytua³y.
A to wszystko z jaskiñ
pod miastem,
nieustanne Mentony gminne,
a to
nieprzerwane dylu-dylu
dyluwium
preryferyjne.
M. Bia³oszewski

J. Brandt - Targ na soko³y
O GÓRALACH
Nasi karpaccy bracia górale
Siedz¹ w dolinkach, co siê zw¹ hale.
Pod modre niebo góry siê je¿¹ –
Œniegi tam zim¹ i latem le¿¹.
W nizinach szumi¹ wody rozliczne,
Przy wodach bujne ³¹ki przeœliczne,
Po ska³ach ciemne œwierki siê chwiej¹,
Jak zajrzysz – góry w mg³ach b³êkitniej¹.
Nadrzeczny kamieñ gdy weŸmiesz w d³onie,
To ciê zalec¹ fio³ków wonie.
Woda tak s³odka i taka ch³odna!
A dusza ludzka tak tam swobodna,
¯e sobie myœli: A Bogu¿ chwa³a,
Otom siê ¿yw¹ w niebo dosta³a!
(...)
Góral przez lato barany pasie;
A zwierza strzela w zimowym czasie,
A na doliny nierady schodzi:
Z tak piêknej ziemi wyjœæ siê nie godzi!
Chyba tam kiedy na jarmark jaki
Poniesie sprzedaæ zabite ptaki,
Chyba na odpust do Czêstochowy
Lub gdy w Krakowie brzmi dzwon zamkowy
Na Bo¿e Cia³o, lub gdy na wojnê
Wychodz¹ polskie zastêpy zbrojne:
O wtedy góral byd³o zostawi,
Matka mu stara pob³ogos³awi,
A siwy ojciec grosz da na drogêI star¹ kosê na zapomogê...
(...)
T. Lenartowicz

J. Brandt – Jarmark na Podolu

R. Okniñski – Targ w ma³ym miasteczku
M. Wywiórski-Gorstkin – Powrót z jarmarku

Oprac. Beata Irzyk, Bogus³awa Pinkowicz
i Ma³gorzata Sêkowska
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Józef Cupak, ur. 30 marca 1955 r., rolnik, zamieszka³y w Warze. Absolwent Zasadniczej Szko³y
Zawodowej w Dynowie. Tworzy liryki, satyry, wiersze religijne, refleksyjne,
patriotyczne i okolicznoœciowe. Stosuje regularne rymy. Wczeœniej tworzy³ „do szuflady”. Od
1997 roku jego utwory
ukazuj¹ siê na ³amach
miesiêcznika „Wiadomoœci Brzozowskie” i „Dynowinki”.
Wyda³ dwa tomy poetyckie – w 2001 roku pt.
„Stojê i s³ucham szumu wierzb nad Sanem” i w 2004 roku pt.
„Jeszcze mi wiosn¹ nacieszyæ siê dajcie”.
Prócz tego utwory Józefa Cupaka znalaz³y siê
w tomikach poetyckich „Wrzeciono’98” i „Wrzeciono’99”.
W latach 1998 i 1999
uczestniczy³ w V i VI Miêdzynarodowym Spotkaniu Poetów „Wrzeciono „ w Nowej
Sarzynie. W roku 1999 w konkursie jednego wiersza zdoby³ II miejsce. W XIX Miêdzynarodowym Konkursie
Poezji „Szukamy talentów
wsi” Opoczno 1999 otrzyma³ wyró¿nienie, a jego trzy zwyciêskie utwory zamieszczone
zosta³y w tomie poetyckim „Panu Jezusowi na
2000 urodziny”.
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W konkursie tym rywalizowa³o 610 poetów z 30
krajów.
Udzia³ w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Przywidzu woj. pomorskie zakoñczy³ siê kolejnym sukcesem pana Józefa. Wyró¿niony zosta³
za jedne z ciekawszych wierszy we wspó³czesnej literaturze
ludowej.
Zwieñczeniem jego dotychczasowej
twórczoœci by³y
przyznane w
2005 roku nagrody: Marsza³ka Województwa Podkarpackiego, Starosty Brzozowskiego i Zarz¹du Województwa Podkarpackiego „za ponadlokalne osi¹gniêcia literackie,
owocne krzewienie kultury s³owa pisanego zarówno
w ma³ej ojczyŸnie, jak i na forum ogólnopolskich konkursów poetyckich, a tak¿e za dokumentowanie dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu”. W 2005 roku
pan Józef Cupak w XI edycji konkursu „Wiadomoœci Brzozowskich” g³osami czytelników zosta³ wyró¿niony honorowym tytu³em „Indywidualnoœæ roku w regionie brzozowskim”.
***
Jest s³oneczna, zimna kwietniowa niedziela. Na
podwórku swojego domu w Warze krz¹ta siê pan
Józef. Niby poch³oniêty codziennymi zajêciami ale
bardzo uwa¿nie obserwuje otoczenie. Jego œmiej¹ce
siê oczy zauwa¿aj¹ ka¿dy drobiazg. Wydawa³oby siê,
¿e perspektywa œwiata ogl¹danego z niewielkiej podkarpackiej wioski powinna byæ jakaœ niepe³na, a
przecie¿ on widzi i opisuje tê nasz¹ rzeczywistoœæ
tak dok³adnie... Nie nazywa siê poet¹ natchnionym,
jest pe³en skromnoœci i pokory wobec œwiata. Nawet teraz kiedy patrzy ze swego podwórka na po³yskuj¹ce z oddali zakole Sanu myœli –
... O ziemio moja piêkna jak dziewica
Barwami têczy mieni siê twa szata...
W pisaniu wierszy nie widzi nic nadzwyczajnego, zajmuje siê tym przecie¿ od
dawna – to takie „urozmaicenie” w ¿yciu
rolnika.
Jego dom otwarty jest dla goœci. Nas te¿
¿ywo zaprasza „do œrodka”, gdzie króluje ju¿
pani domu dbaj¹ca o spe³nienie wszelkich wymogów goœcinnoœci. Widaæ, ¿e ¿ona jest dobrym duchem mê¿a i wspiera jego dzia³ania.
Te otwartoœæ na ludzi spotykamy w wierszach
pana Józefa. Z porozk³adanych na stole luŸnych kartek i tomików poetyckich wy³ania siê
cz³owiek o du¿ej wra¿liwoœci na urodê œwiata i
sprawy jego mieszkañców. Interesuj¹ go zarówno ³abêdzie na Sanie, jak praca oracza, smutek
dziecka czy wielka lub niewielka polityka.
W jego wierszach, jak w ¿yciu jest zarówno
nuta realizmu, smutku, jak i ciep³a, ¿artu, satyry a
nawet fantazji.
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Ludziom i Ziemi
Ja piszê me wiersze dla ludzi zwyczajnych
I piszê tak prosto jak oni s¹ proœci
I s¹ one smutne, kiedy jest mi smutno,
A ¿e œwiat ten kocham s¹ pe³ne mi³oœci.
W mych wierszach us³yszysz szum liœci na drzewie,
Skrzyde³ trzepotanie, cichy plusk strumyka
I o tym jak wiosn¹ wracaj¹ ¿urawie
I o tym, ¿e ¿ycie bezg³oœnie umyka.
Us³yszysz w nich troskê o kraj, o ludzi,
O dzieñ co nadchodzi i o ten co mija
I chwalê w nich wszystko co piêkne i dobre
I z³o krytykujê, bo ono zabija.
Ja jestem z poetów najmniejszy, ostatni
I nie zna mnie wielu, niewielu mnie s³ucha,
Bo ja jestem pieœni¹ ziemi mojej matki,
A pieœñ ta jest cicha, bezdŸwiêczna i g³ucha.

Gdzie siê zmniejszy³o centrum kraju,
A to po prostu tyle znaczy,
Wiêkszoœæ to ludzie z pogranicza
Zwyczajnej biedy i rozpaczy.
Gdzie upadaj¹ stare normy,
By rozgraniczyæ dobro z³o,
Gdzie powsta³ œwiêty mit reformy
Nie wa¿ne jak a wa¿ne kto.
Niech ktoœ mi powie, ¿e przesadzam
Niech ktoœ tam krzyknie, ¿e siê mylê,
Czo³ówka jest daleko z przodu
I tylko naród – zosta³ w tyle.

Dziwny kraj
Dziœ mi ¿yæ przysz³o w dziwnym kraju,
Gdzie politycy baju – baju,
Mo¿nym siê marzy tylko z³oto,
A szary cz³owiek patriot¹.
Gdzie ludziom tyle obiecano,
Nikt spe³niæ tego nie zamierza,
Gdzie wiêkszoœæ ludzi jest zbytecznych
Nie trzeba szewca i ¿o³nierza.
Gdzie redukuje siê etaty
Co siê w zasadzie sta³o norm¹,
Gdzie siê zamyka warsztat pracy,
A mêdrcy nazywaj¹ to reform¹.

Ziemio moja
Ja siê tej ziemi uczy³em na pamiêæ
I chcia³em poj¹æ co w niej niepojête
Chcia³em rozdzieliæ co szare, co œwiête
Lecz myœli moje zmieni³y siê w zamieæ.
I wirowa³y mi nieba ksiê¿yce
I z¿ó³k³e liœcie tañczy³y na wichrze
A ja szepta³em jej s³owa najcichsze
Pozwól niech jeszcze tob¹ siê zachwycê.
O ziemio moja piêkna jak dziewica
Barwami têczy mieni siê twa szata
W zieleñ, i z³oto, i czerwieñ bogata,
A pory roku maluj¹ twe lica.
I ta, nie inna wci¹¿ bêdzie mi mi³a
Tutaj chcê zostaæ wiêc niech bêdê Panie
Na owej ziemi skazany kochanie
Bo w niej ma radoœæ, nadzieja i si³a.

W imieniu swoim i czytelników „Dynowinki” ¿yczymy wielu piêknych wierszy.
Anna i Jaros³aw Molowie

Jarmarki Œwiêtojañskie
Co roku, prezydent Poznania przekazuje klucze
do miasta handlarzom i rzemieœlnikom. Jarmark
jest te¿ wydarzeniem artystycznym.
Na Starówce ustawiane s¹ dwie sceny, na których wystêpuj¹ muzycy, kuglarze, lalkarze i po³ykacze ognia. Nowoœci¹ na jarmarku jest kino pod go³ym niebem.
Dawniej Poznaniacy przychodzili
na Jarmark g³ównie na kichê, której i
teraz jest pod dostatkiem. Mo¿na siê
te¿ posiliæ kaszank¹ z grilla podawan¹
z zasma¿an¹ kapust¹ lub golonkami.
Zgodnie z tradycj¹, w uliczkach poœrodku Starego Rynku prezentuj¹ swe kolekcje handlarze staroci. Na ulicy Kurzanoga handlarze staroci
sprzedaj¹ porcelanê, monety, stare kartki pocztowe
oraz dawne sprzêty codziennego u¿ytku.
Jarmarki Magdaleñskie
Impreza odbywa siê w Pszczewie i ma charakter dwudniowego festynu, zaœ jej adresatem jest
szeroki kr¹g twórców-rêkodzielników, rzemieœlników
rzadkich zawodów, mi³oœników twórczoœci ludowej i
folkloru oraz mieszkañców regionu i turystów.
Termin imprezy przypada na okres szczytu tu-

rystycznego, zbiega siê równie¿ z lokalnym œwiêtem - odpustem parafialnym œw. Marii Magdaleny.
Wspó³czesne Jarmarki siêgaj¹ do pszczewskich
tradycji œredniowiecznych i spe³niaj¹ wiele rozmaitych funkcji. Przede wszystkim przypominaj¹ piêkno i kunszt rozmaitych
profesji, prezentuj¹ kulturê i promuj¹
turystykê regionu.
Wszystkie z wymienionych za³o¿eñ
realizuj¹ siê w œwi¹tecznej atmosferze
i przy wspólnej zabawie mieszkañców
gminy, goœci oraz licznie przebywaj¹cych
na tym terenie turystów.
Na Jarmark tradycyjnie ju¿ przybywaj¹ przedstawiciele ró¿nych rzemios³ i
rêkodzie³a m. in.: kowale, rzeŸbiarze, hafciarki, wikliniarze, graficy, kolekcjonerzy staroci.
W tym samym czasie na pszczewski rynek naje¿d¿aj¹ Wikingowie z Wolina i rozbijaj¹ obozowisko, przybli¿aj¹c uczestnikom Jarmarku kulturê
Wikingów i dawnych S³owian. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê walki na miecze - ka¿dy chêtny mo¿e
zmierzyæ siê z Wikingiem, postrzelaæ z ³uku, a potem posiliæ siê œwie¿o upieczonym podp³omykiem.
Pamiêtajmy, ¿e na naszym terenie tak¿e odbywaj¹ siê doroczne jarmarki w Brzozowie, Przemyœlu, Dukli, a tak¿e w ramach Dni Pogórza Dynowskiego w Dynowie.
Oprac. Katarzyna Huculak
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Podsumowaniem VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Têcza pod has³em „Podkarpacki jarmark” by³a uroczysta gala, na któr¹ przybyli
znakomici goœcie: w³adze Starostwa Powiatowego na czele z Starost¹ Rzeszowskim p.
Józefem Jod³owskim i
Naczelnikiem Wydzia³u
Spo³eczno-Oœwiatowego
p. Adamem Kozakiem,
radni powiatowi, radni
miasta Dynowa, sympatycy szko³y, animatorzy ¿ycia kulturalnego
miasta, sponsorzy i
oczywiœcie uczestnicy
poszczególnych rywalizacji konkursowych
wraz z opiekunami.
Punktem kulminacyjnym by³o og³oszenie
wyników, wrêczenie cennych nagród, wystêp
laureatów konkursu
recytatorsko-inscenizacyjnego, poety z Wary absolwenta naszej
szko³y pana Józefa Cupaka, kapeli „Dynowianie”, Szkolnej Grupy
Artystyczno-Teatralnej
„ANTRAKT” z programem zatytu³owanym „Na jarmarku, czyli zas³yszane historie”.
Laureaci poszczególnych kategorii konkursowych otrzymali cenne nagrody i dyplomy z r¹k:
Starosty Rzeszowskiego p. Józefa Jod³owskiego,
Naczelnika Wydzia³u Spo³eczno Oœwiatowego p. Adama Kozaka i
Dyrektora szko³y p. Stanis³awa
Tymowicza. Poza tym ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ pami¹tkowy dyplom a szko³a oraz nauczyciele – opiekunowie podziêkowania.
Uroczysta gala zakoñczy³a siê wyst¹pieniami zaproszonych goœci
Starosty Rzeszowskiego pana Józefa Jod³owskiego, Naczelnika Wydzia³u Spo³eczno – Oœwiatowego
pana Adama Kozaka, Redaktora
Naczelnego miesiêcznika „Dynowinka” pana Macieja Jurasiñskiego.
Organizatorzy na VI edycjê konkursu przygotowali ekspozycjê
g³ówn¹ „Podkarpacki jarmark”, na
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której znalaz³y siê
m.in. wyroby ze
szk³a, wikliny, gliny,
ró¿nego rodzaju wyroby rzemieœlnicze
oferowane na naszych podkarpackich
jarmarkach, a tak¿e
wyroby dynowskich
firm i zak³adów
us³ugowych, takich
jak; Spó³dzielni Inwalidów im. J. Kiliñskiego w Dynowie,
Gminnej Spó³dzielni
„SCH” w Dynowie, Nadleœnictwa Dynów, Piekarni
Ma³gorzaty i Stanis³awa Krupów, Karczmy „Pod Semaforem”, Andrzeja Górki z Krosna, Wies³awa Domina z Harty. Atrakcj¹ wystawy by³y pokazy: tkactwa, koronkarstwa, makram w wykonaniu instruktorów Uniwersytetu Ludowego Rzemios³a Artystycznego w Woli Sêkowej oraz garncarstwa w wykonaniu pañstwa Barbary i Andrzeja Plizgów z Medyni
G³ogowskiej. Prócz tego we wspó³pracy z m³odzie¿¹
przygotowano gazetki tematyczne, m.in. pocztówka
z Dynowa, jarmarki w sztuce i literaturze, historia
jarmarków i handlu na Podkarpaciu, podkarpacki
jarmark na starej fotografii i pocztówce, podkarpackie gin¹ce rzemios³o (kowalstwo, garncarstwo,
tkactwo, koronkarstwo, stolarstwo, bednarstwo, ko³odziejstwo, pszczelarstwo, plecionkarstwo). Tradycyjnie ju¿ przygotowano wystawy: prac dyplomowych
uczniów, rzeŸby pana Bogus³awa Kêdzierskiego twórcy i w³aœciciela galerii „Pniak” z Dynowa, prac
pana Jerzego Warcho³a z Dynowa, witra¿y i obrazów pañstwa Jolanty i Janusza Miklaszów - w³aœcicieli galerii „Na Zabramie”, zdjêæ starego Dynowa – ze zbiorów Grzegorza Szajnika.
Grono sympatyków, dziêki wspó³pracy z którymi konkurs móg³ siê odbyæ w tak atrakcyjnej for-
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mie znacznie siê powiêkszy³o. Do³¹czyli do niego:
Uniwersytet Ludowy Rzemios³a Artystycznego w
Woli Sêkowej, Karczma „Pod Semaforem”, Ko³o Gospodyñ w Dynowie – Bartkówce, p. Wies³aw Domin
z Harty, p. Andrzej Górka z Krosna, pp. Barbara i
Andrzej Plizgowie z Medyni G³ogowskiej.
Kolejna edycja konkursu potwierdzi³a, ¿e dzieci i m³odzie¿ bardzo dobrze potrafi¹ prezentowaæ
piêkno i bogactwo tego regionu. Poza tym odczuwaj¹, ¿e bogactwo i piêkno kulturowe, mo¿e stanowiæ prawdziwy walor.
Halina Cygan

PODZIÊKOWANIE
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za pomoc w organizacji
VI edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TÊCZA pod has³em: „ Podkarpacki
jarmark”

p. Józefowi Jod³owskiemu Staroœcie Rzeszowskiemu i Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie,
Podkarpackiemu Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie,
p. Annie Kowalskiej Burmistrz Miasta Dynów
i Urzêdowi Miasta w Dynowie,
p. Gra¿ynie Malawskiej i Miejskiemu Oœrodkowi Kultury i Rekreacji w Dynowie,
p. Andrzejowi Stankiewiczowi i Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –
Towarzystwu Przyjació³ Dynowa,

p. Barbarze i Zbigniewowi Marchewkom z Dukli,
p. Joannie i Andrzejowi Wrzecionkom z Dukli,
W³aœcicielom Karczmy „Pod Semaforem”,
p. Jolancie i Januszowi Miklaszom – w³aœcicielom Galerii „Na Zabramie” w Dynowie,
p. Zdzis³awowi Bielcowi – w³aœcicielowi sklepu
spo¿ywczego w Dynowie,
p. Piotrowi Krupie – w³aœcicielowi Zak³adu
Us³ugowo-Handlowego z Dynowa,
p. Liliannie Szaruga – w³aœcicielce sklepu spo¿ywczego z Dynowa,

p. Adamowi Pilchowi i Nadleœnictwu w Dynowie,

p. Wojciechowi Szarudze – w³aœcicielowi Hurtowni „U Wojtka” z Dynowa,

p.Robertowi Bielcowi Leœniczemu z D¹brówki
Starzeñskiej,

p. Ma³gorzacie Kochman i Radzie Rodziców
ZSzZ w Dynowie,

p. Jadwidze Orzechowskiej i Wojewódzkiemu
Domowi Kultury w Rzeszowie,

p. Barbarze Porzuczek z Dynowa,

p. Annie Nowickiej-Hardulak i ŒDS w Dynowie,
p. Stanis³awowi Baranowi i Bankowi Spó³dzielczemu w Dynowie,

p. Annie Chrapek z Dynowa,
p. Marii Bielec z Dynowa,
p. Wies³awowi Dominowi z Harty,
p. Andrzejowi Górce z Krosna,

p. Janowi Nosalowi i Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Dynowie,

pp. Barbarze i Andrzejowi Plizgom z Medyni
G³ogowskiej,

p. Ewie Czy¿owskiej i Spó³dzielni Inwalidów w
Dynowie,

p. Bogus³awowi Kêdzierskiemu z Dynowa,

p. Józefowi Cupakowi z Wary,
p. Monice Wolañskiej i Uniwersytetowi Ludowemu Rzemios³a Artystycznego z Woli Sêkowej,
p. Ma³gorzacie i Stanis³awowi Krupom – w³aœcicielom piekarni z Dynowa,

p. Agnieszce Bielec z firmy „Trak” z Dynowa,
p. Wojciechowi Jach i Adamowi Pinkowiczowi
w³aœcicielom firmy „Trak” z Dynowa,
p. Jerzemu Warcho³owi z Dynowa,
p. Grzegorzowi Szajnikowi z Dynowa,
Zespo³owi „Dynowianie”.

Ca³oœæ oprac. AJM
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Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie stwarza uczniom
wiele mo¿liwoœci rozwijania swoich zdolnoœci i zainteresowañ. Szko³a chc¹c przygotowaæ m³odzie¿ do aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we wspó³czesnym œwiecie ofe-

Leonardo da Vinci jest jednym z
programów Unii Europejskiej skierowanym zarówno do uczniów szkó³ œrednich
zawodowych jak i osób doros³ych zajmuj¹cych siê szeroko rozumian¹
oœwiat¹. W ramach tego programu
uczniowie mog¹ odbywaæ bezp³atne sta¿e w zak³adach, ró¿nego typu instytucjach, natomiast osoby doros³e zdobywaæ nowe umiejêtnoœci zawodowe i wiedzê podczas wymiany doœwiadczeñ w
krajach nale¿¹cych do struktur unijnych. Warunkiem udzia³u jest znalezienie odpowiedniego partnera w jednym
z krajów Unii Europejskiej, który przyjmie beneficjentów na sta¿ czy wymianê doœwiadczeñ, przygotowaniu odpowiedniego projektu i zaakceptowaniu go
przez Krajow¹ Agencjê Programu LdV
w Warszawie.
W dniach 3.04.2006r. - 7.04.2006r.
uczestniczy³am, razem z innymi nauczycielami województwa podkarpackiego,
w wymianie pod nazw¹ „Nauczanie na
ekranie”. Projekt wymiany doœwiadczeñ pod nazw¹: „Nauczanie na ekranie”, który by³ finansowany ze œrodków
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ruje liczne zajêcia pozalekcyjne : sportowe, artystyczne, dziennikarskie, informatyczne, taneczne i in. A oto krótki przegl¹d
niektórych dzia³añ podejmowanych przez nauczycieli i uczniów
ZSzZ w Dynowie.

europejskich, opracowa³ Zespó³ Szkó³
Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w
Rzeszowie. Promotor projektu za³o¿y³,
¿e nast¹pi wymiana doœwiadczeñ nauczycieli polskich z nauczycielami hiszpañskiej Andaluzji, w której od kilku
lat prowadzone jest nauczanie w szko³ach wszystkich szczebli z bardzo du¿ym wykorzystaniem Internetu.
Partnerami naszymi byli oœwiatowcy andaluzyjscy (Academia Cordoba
w Cordobie), którzy
ju¿ od ponad szeœciu
lat prowadz¹ nauczanie na odleg³oœæ z wykorzystaniem komputera i Internetu. Ta
forma nauczania zyska³a i zyskuje w
Hiszpanii coraz szersze krêgi zwolenników
zarówno wœród nauczycieli, uczniów jak
i rodziców, a tak¿e
w³adz oœwiatowych
Andaluzji. Zosta³a
stworzona platforma

edukacyjna pod nazwa TIC (ang. Technology of Information and Communication), któr¹ wykorzystuj¹ szko³y w
Hiszpanii (m.in. Cordoba, Martos, Jean,
Malaga). Nauczyciele, uczniowie, studenci i rodzice dziêki zastosowanej
platformie edukacyjnej umo¿liwiaj¹cej
kszta³cenie na odleg³oœæ maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z multimedialnych
materia³ów dydaktycznych. Pomoce te
s¹ udostêpniane za pomoc¹ sieci kom-

puterowej (wewnêtrznej Intranet i zewnêtrznej Internet). Ogólny nadzór techniczny nad funkcjonowaniem platformy
TIC sprawuje grupa nauczycieli informatyków przy wspó³pracy uczniów i
zainteresowanych nauczycieli. Bardzo
ciekawe by³o równie¿ zastosowanie sieci bezprzewodowych WLAN oraz laptopów, podczas zajêæ z najm³odszymi
uczniami. Ta metoda wydaje mi siê
szczególnie interesuj¹ca ze wzglêdu na
fakt, i¿ komputery przenoœne ze wzglêdu na swoj¹ mobilnoœæ, nie przyt³aczaj¹ m³odych s³uchaczy iloœci¹ kabli,
z³¹czy oraz technologii widocznej go³ym
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okiem, ukrytej w typowych
komputerach typu desktop. Podkreœliæ nale¿y
równie¿ fakt, i¿ uczniowie
„oswajaj¹” siê z prac¹ na
komputerze ju¿ podczas
pierwszych lat pobytu w
szkole, co znacz¹co u³atwia kontakt z zawansowan¹ technik¹.
W czasie wolnym od
zajêæ, trudy podró¿y zosta³y zrekompensowane
ciep³em i piêknymi widokami Hiszpanii. Zwiedziliœmy m.in. zabytki Martos, Jean, Cordoby, Granady
i Malagi. Naszymi opiekunami – przewodnikami by³y, m.in. studentki z Ru-

Nasuwa siê od razu przys³owie „Polak potrafi” oraz, ¿e nie wszyscy nasi
rodacy za granic¹ tylko pracuj¹, ale
jest coraz wiêksza grupa m³odych osób
studiuj¹cych, ucz¹cych siê za pieni¹dze unijne.
Wymiana uœwiadomi³a wszystkim

munii (odbywaj¹ce praktykê – sta¿ w
Andaluzji w ramach programu Leonardo da Vinci), a tak¿e Polka. Jej historia jest bardzo ciekawa, wyjecha³a w
ubieg³ym roku do pracy w Irlandii, obecnie studiuje w Dublinie kulturoznawstwo, a w Hiszpanii odbywa³a praktykê (uczy³a hiszpañsk¹ m³odzie¿ jêzyka
angielskiego) w ramach innego programu Unii Europejskiej dla studentów
„Erasmus.

Ci¹g dalszy
„Adopcji na odleg³oœæ”
Samorz¹d Uczniowski kontynuuje program opieki nad Bartholomeo z Zambii. Trwa wymiana korespondencji pomiêdzy szko³¹ a placówk¹ misyjn¹. Samorz¹d otrzyma³ pierwszy list od swojego podopiecznego. Korespondencja otrzymana od ch³opca pokazuje, ¿e Bartholomeo
robi coraz wiêksze postêpy w nauce i jest wdziêczny za jej umo¿liwienie.
Wielk¹ radoœæ sprawi³y m³odzie¿y prezenty przekazane z Afryki,
które wyeksponowane s¹ w specjalnej gablocie. S¹ to rysunki, przedmioty codziennego u¿ytku ( koszyk z trzciny, „tam-tam” z koziej skóry,
miniatury naczyñ wykorzystywanych do przyrz¹dzania potraw). Samorz¹d Uczniowski w przysz³oœci chcia³by zorganizowaæ spotkanie ze
swoim podopiecznym i poznaæ go osobiœcie.
Maria Szmul,
El¿bieta Kiszka
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jej uczestnikom, jak du¿e znaczenie ma
nauczanie za pomoc¹ Internetu oraz
tzw. e-lerningu. Ta metoda nauczania
nabiera szczególnego znaczenia, w dobie powszechnego dostêpu do Internetu, na obszarach gdzie dostêp do szkó³
jest mocno ograniczony poprzez znaczne odleg³oœci. Po zakoñczonej wymianie nasuwa siê jeszcze kolejna refleksja, ¿e warto korzystaæ z programów
finansowanych przez Uniê Europejsk¹
zarówno dla m³odzie¿y jak i osób doros³ych, podró¿e zawsze kszta³c¹.
Nasza szko³a – Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie przygotowuje siê do
realizacji kolejnego projektu sta¿y zagranicznych, w ramach programu Leonardo
da Vinci, tym razem dla uczniów technikum, w zawodzie technik handlowiec.
Halina Cygan
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Ju¿ po raz czwarty 2.03.2006r. w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie
zorganizowano konkurs matematyczny
„Super Matematyk”, którego adresatami s¹ uczniowie szkó³ gimnazjalnych z
terenu miasta i gminy Dynów. Celem
konkursu jest propagowanie wiedzy matematycznej oraz zachêcanie uzdolnionych uczniów do nauki. W tym roku chêæ
udzia³u w konkursie zg³osi³y dwie szko³y z naszej gminy: ZS nr 1 w Dynowie i
ZS nr 3 w £ubnie. W czasie konkursu
uczniowie mieli do rozwi¹zania cztery
zadania otwarte w czasie 90 minut. Po
up³ywie wyznaczonego czasu, prace zosta³y zebrane, zakodowane i poddane
sprawdzeniu. W czasie pracy komisji,
uczestnicy konkursu zwiedzili budynek
szko³y oraz obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ dotycz¹c¹ dzia³alnoœci ZSzZ

Czasopismo szkolne jest wa¿nym
elementem samorz¹dnoœci uczniowskiej. Jest równie¿ cennym narzêdziem
wychowawczym, które poprzez atrakcyjn¹ formê kszta³cenia, pobudza aktywnoœæ i wyobraŸniê twórcz¹ m³odych
ludzi. Gazetka szkolna, jak sama nazwa wskazuje, powinna zajmowaæ siê
sprawami i wydarzeniami szko³y, jej
problemami i osi¹gniêciami. Odzwierciedla ona bowiem charakter i ukazuje
priorytety danej szko³y. Czytaj¹c o ¿yciu szko³y mo¿na wnioskowaæ, czy jest
ona bezpieczna, radosna, jak siê w niej
uczy i wychowuje. Wydawanie gazetki
nie jest zadaniem ³atwym, gdy¿ wymaga czasu, pomys³ów i zaanga¿owania
uczniów i ich opiekunów.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie ju¿ od kilkunastu lat, posiada w³asne pisemko - „Elemencik”, redagowane zespo³owo przez uczniów ró¿nych
klas i drukowane w szkole. Pierwszy
numer gazetki zosta³ wydany w 1994
roku i od tej pory ukazuje siê ona raz
w semestrze. Wydawanie pisemka jest
odpowiedzi¹ na potrzeby uczniów, którzy chcieli rozwijaæ swoje zdolnoœci polonistyczne, plastyczne, informatyczne
i ujawniæ je w dziennikarskiej formie.
Pisemko jest niezale¿ne, gdy¿ jako
ogniwo samorz¹du uczniowskiego, jego
treœci nie podlegaj¹ wewn¹trzszkolnej
cenzurze (wykluczaj¹c oczywiœcie treœci
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Komisja konkursowa w sk³adzie: p.
Barbara Gierlach – przewodnicz¹cy, p.
Barbara Œlemp – cz³onek, Renata Mazur – cz³onek, wy³oni³a zwyciêzców:
I miejsce – Tomasz Karnas – ZS nr 3
w £ubnie, opiekun – mgr Kazimiera Baran
II miejsce – Anna Gierlach – ZS nr 1
w Dynowie, opiekun – mgr Adam
Jagusztyn
III miejsce – Justyna Skiba – ZS nr 1
w Dynowie, opiekun – mgr Anna
Chrapek
Wyró¿nienia otrzymali: Anna Jurasiñska i Katarzyna Salwiak z ZS
nr 1 w Dynowie.

Laureaci i osoby wyró¿nione otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe z
r¹k p. wicedyrektor Haliny Cygan.
Wszystkim uczestnikom zosta³y wrêczone pami¹tkowe dyplomy udzia³u w
konkursie a ich opiekunom podziêkowania za wysi³ek i trud w³o¿ony w przygotowanie swoich podopiecznych oraz
rozwijanie ich uzdolnieñ matematycznych.
Konkurs zosta³ zorganizowany dziêki wsparciu dyrektora szko³y p. Stanis³awa Tymowicza i wicedyrektor p. Haliny Cygan, którzy czuwali nad stron¹
organizacyjn¹ konkursu.
Nagrody dla zwyciêzców ufundowa³a p. Burmistrz Miasta Dynowa – Anna
Kowalska.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do
zorganizowania tego konkursu, sk³adam serdeczne podziêkowania za okazan¹ pomoc i wspó³pracê, a uczestnikom za chêæ podjêcia rywalizacji oraz
rozwijania swojej pasji, jak¹ jest matematyka.
Barbara Gierlach

obraŸliwe i pozbawione sensu). Artyku³
do gazetki mo¿e napisaæ ka¿dy - wystarczy mieæ ciekawy pomys³. Pisemko cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ ze wzglêdu
na szeroki wachlarz tematów, gdy¿ ka¿dy mo¿e znaleŸæ w niej coœ dla siebie.
Pod bacznym okiem opiekunów,
cz³onkowie zespo³u redakcyjnego zapoznaj¹ siê z tajnikami wiedzy dziennikarskiej i edytorskiej. Powstawanie
czasopisma wymaga realizacji okreœlonych zadañ, które polegaj¹ na zbieraniu materia³ów, pisaniu tekstów, foto-

grafowaniu,
rysowaniu
i sk³adaniu gazetki, a tak¿e jej powielaniu. M³odzie¿
tworz¹ca pisemko odczuwa
satysfakcjê ze swojej pracy,
uczy siê te¿ odpowiedzialnoœci za s³owo. Samodzielnoœæ w wydawaniu pisemka oraz swoboda w wyborze tematów sprawiaj¹, ¿e uczniowie czuj¹ siê
„sprawcami” tego, co robi¹. M³odzi redaktorzy nie tylko poznaj¹ tajniki pracy dziennikarskiej, ale równie¿ doskonal¹ umiejêtnoœæ komunikowania siê
z innymi ludŸmi. Wykonywanie ró¿nych
zadañ, wyzwala w nich pewnoœæ siebie,
a tak¿e poczucie w³asnej wartoœci, pobudza przedsiêbiorczoœæ, wzbogaca ich
wiedzê, doskonali jêzyk, kszta³tuje poczucie estetyki i wra¿liwoœci na ni¹,
buduje przywi¹zanie do szko³y, a tak¿e umo¿liwia wspó³tworzenie tradycji
szkolnej. Liczne dyplomy, nagrody i
wyró¿nienia s¹ dowodem, ¿e to co robi¹
jest wa¿ne, chocia¿ tak naprawdê
„bawi¹ siê w dziennikarstwo”.
Ostatnie osi¹gniêcia zespo³u redakcyjnego: I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie na Gazetê Szkoln¹
„Nasza Gazeta” o treœciach ekologicznych” zorganizowanym przez Pa³ac M³odzie¿y im. A. Kamiñskiego w
Katowicach oraz wyró¿nienie w II
Podkarpackim Konkursie Gazetek
Szkolnych utwierdzaj¹ w przekonaniu,
¿e wydawanie „Elemencika” nie jest
strat¹ czasu, a wszystkie podejmowane przez m³odzie¿ inicjatywy s¹ s³uszne i prowadz¹ do sukcesu.
Beata Irzyk

w Dynowie jak i oferowanych kierunków kszta³cenia w roku szkolnym 2006/
2007. Prezentacjê przeprowadzi³a p.
Anna Fara.
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Nieodzownym elementem
eksploatacji samochodu staj¹ siê
okresowe przegl¹dy w warsztacie samochodowym
oraz stacji diagnostycznej.

W ychodz¹c naprzeciw P
añstwa oczekiwaniom
Pañstwa
ju¿ od ponad 15 lat Zespó³ Szkó³ Zawodowych
- Warsztaty Szkolne w Dynowie
œwiadczy us³ugi w zakresie
diagnostyki samochodu i napraw.
W prowadzonej przez nas Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów wykonuje siê:
o Badania techniczne pojazdów kategorii ABT
ABT/ cdef
A – motocykle,
B – samochody do 3,5 tony,
T – ci¹gniki rolnicze,
c - pojazdy przystosowane do zasilania gazem,
d - pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granic¹,
e - pojazdy powypadkowe,
f - pojazdy marki „SAM”.
o Badania techniczne pojazdów sprowadzaj¹ siê
do wykonania m.in. nastêpuj¹cych czynnoœci:
– identyfikacji pojazdu,
– sprawdzenia uk³adu hamulcowego, jezdnego i kierowniczego,
– sprawdzenia zawieszenia i oœwietlenia,
– analizy spalin,
– sprawdzenia ogólnego stanu i wygl¹du pojazdu.
Identyfikacja pojazdów
polega na porównaniu zapisu w dowodzie rejestracyjnym
z trwa³ymi znakami: tabliczki znamionowej oraz numerem
nadwozia VIN wybitym na karoserii pojazdu.
Uk³ad jezdny i zawieszenie bada siê pod k¹tem:
– zu¿ycia amortyzatorów okreœlaj¹c ich sprawnoœæ w %,
– wykrycia luzów w miejscach ruchomych wizualnie i przy
wykorzystaniu pneumatycznego urz¹dzenia do wymuszenia szarpniêæ ko³ami S-CARTEC 2
2.
Uk³ad hamulcowy sprawdzany jest podczas wjazdu na
p³yty pomiarowe za pomoc¹ urz¹dzenia HEKA
HEKA.
Oœwietlenie i sygna³ dŸwiêkowy sprawdza siê wizualnie i z wykorzystaniem przyrz¹du do ustawiania œwiat³oœci œwiate³.
Analiza spalin przeprowadzana jest przy pomocy przyrz¹dów tzw. analizatorów spalin w celu sprawdzenia sk³adu spalin pod wzglêdem zawartoœci CO i innych toksycznych zwi¹zków. W ynik analizy spalin œwiadczy o „kondycji
silnika”, przek³adaj¹cej siê na zu¿ycie paliwa.
Sprawdzenie ogólnego stanu pojazdu dokonywane
jest w oparciu o oglêdziny poszczególnych elementów
celem wykrycia ew. skorodowañ, przecieków lub uszkodzeñ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu u¿ytkownika.

Przed poddaniem œrodka lokomocji do badania technicznego mo¿na wykonaæ we w³asnym zakresie kilka podstawowych czynnoœci diagnostycznych pojazdu, które na pewno zostan¹ sprawdzone przez diagnostê, a których wczesne wykrycie zapewni Pañstwu wy¿szy poziom bezpieczeñstwa i brak niespodzianek podczas badania technicznego:
- sprawdŸ stan: szyb, reflektorów oraz dzia³anie oœwietlenia pojazdu (pêkniête reflektory i spalone ¿arówki wymieniamy na nowe),
- dokonaj przegl¹du ogumienia (na jednej osi pojazdu
musz¹ znajdowaæ siê opony tej samej marki i typu o
g³êbokoœci bie¿nika nie mniejszej ni¿ 1,5 mm),
- sprawdŸ dzia³anie uk³adu hamulcowego (dzia³anie hamulca no¿nego i rêcznego na poszczególnych ko³ach
o podobnej sile hamowania),
- sprawdŸ uk³ad kierowniczy (luzy œwiadcz¹ o zu¿yciu poszczególnych elementów - usterki te trzeba usun¹æ).
Szybki rozwój motoryzacji sk³ania nas do ci¹g³ego inwestowania w najnowoczeœniejszy sprzêt. Nasza stacja wyposa¿ona jest w profesjonalny sprzêt firmy BOSCH
(KTS 550) do diagnostyki sterowników i uk³adów
wtryskowych silnika – ABS, AIR BAG, itp. oraz elektroniki najnowszych modeli samochodów
samochodów. Œwiadczymy równie¿ us³ugi miêdzy innymi w zakresie ustawiania geometrii kó³. Aby zapewniæ najwy¿szy poziom us³ug
urz¹dzenia te s¹ poddawane œcis³ej okresowej kontroli i
kalibracji. W trosce o jakoœæ œwiadczonych us³ug, diagnoœci systematycznie podnosz¹ swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach.
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mogê zakomunikowaæ
Pañstwu, i¿ obecnie jesteœmy najlepiej wyposa¿on¹ Stacj¹
Kontroli Pojazdów w naszym regionie, œwiadcz¹c¹ us³ugi
na najwy¿szym poziomie.
Dla naszych sta³ych klientów, korzystaj¹cych z us³ug Stacji
Kontroli Pojazdów i Warsztatów, przewidujemy specjalne
bonusy i uprawnienia do bezp³atnej regulacji lub sprawdzania stanu technicznego swoich pojazdów, czy te¿ upusty za wykonanie drobnych napraw, wymianê ogumienia
lub regulacje.
SPRA
WDZASZ POJAZD DOK£ADNIE SPRAWDZASZ
JEDZIESZ DALEJ I BEZPIECZNIE
Ryszard Dymczak

PODST
AWOW
A ST
ACJA KONTROLI POJAZDÓW ZSZ - Warsztaty Szkolne
PODSTA
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36-065 Dynów, ul. Polna 3, tel./fax: 016 6521056
strona internetowa:: www.zsz1dynow.republika.pl/
www.zsz1dynow.republika.pl/e-mail : warsztatyzsz1@wp.pl
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Oprac.
A.J. Molowie
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WYCIECZKA
9 i 10 wrzeœnia odby³a siê
wycieczka – nagroda dla
cz³onków Antraktu. Niezapomniane wra¿enia,
piêkna trasa - do Zwierzyñca, Zamoœcia, Majdanka, Pu³aw i Kazimierza nad Wis³¹...

Wystêpy jase³kowe –
* w ZSzZ w Dynowie...

Konkurs Poezji
Patriotycznej w Dynowie...

* w Domu Pogodnej Staroœci w Dynowie...
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* w Œrodowiskowym Domu Pomocy dla dzieci
niepe³nosprawnych z gminy Dynów...

Wigilia cz³onków ANTRAKTU...

Przedstawienie
studniówkowe...

„Têczowe wystêpy”...
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* w czasie Powiatowego Przegl¹du Widowisk
Jase³kowych w B³a¿owej...
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ANTRAKT „OD KUCHNI”

Z

akoñczy³a siê rywalizacja w ramach „Licealiady 2005/2006”.
M³odzie¿ naszej szko³y chêtnie
bierze udzia³ w rozgrywkach sportowych
i skrzêtnie gromadzi punkty do ogólnej
klasyfikacji. W tym roku szkolnym
mo¿emy poszczyciæ siê du¿ymi sukcesami, a najwa¿niejsze z nich to:
1. Zakwalifikowanie siê do rozgrywek na szczeblu rejonowym Daniela Sobolaka i Marcina D¹browskiego w indywidualnych biegach prze³ajowych. W
powiecie zajêli odpowiednio II i III
miejsce .Opiekunem by³ P. Gierula.
2. Zajêcie I miejsca w rozgrywkach
na szczeblu powiatowym i rejonowym
w pi³ce rêcznej dziewcz¹t. Uczennice zakwalifikowa³y siê do pó³fina³u woje-

wódzkiego, zajmuj¹c ostatecznie III
miejsce. Opiekunem dru¿yny by³a A.
Paœciak.
3. Zakwalifikowanie siê do fina³u
wojewódzkiego sztafety ch³opców. Po

zajêciu I miejsca w powiecie i II miejsca w rejonie, nasza dru¿yna uplasowa³a siê na X miejscu w ca³ym województwie, co jest sporym sukcesem.
Opiekunami dru¿yny byli P. Gierula i
M. Paœciak.
INNE OSI¥GNIÊCIA:
1. III miejsce ch³opców w pi³ce rêcznej. Opiekun M. Paœciak.
2. III miejsce dziewcz¹t w tenisie sto³owym. Opiekun J. Sochacki.
3. II miejsce dziewcz¹t w pi³ce siatkowej. Opiekun P. Gierula.
4. II miejsce ch³opców w pi³ce no¿nej.
Opiekun J. Sochacki.
Rozgrywki te skoñczy³y siê na szczeblu powiatowym.
Opracowali: Pawe³ Gierula
i Marek Paœciak
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ednym z celów edukacyjnych nowoczesnej szko³y jest nauczenie
ucznia odpowiedniego pos³ugiwania siê komputerem i technologi¹ informacyjn¹. Rozwój techniki komputerowej i telekomunikacyjnej, integracja
z Uni¹ Europejsk¹ stawiaj¹ przed bibliotek¹ szkoln¹ nowe zadania. Szczególnie wa¿ne wydaj¹
siê dwa: przygotowanie m³odych ludzi do samokszta³cenia i
¿ycia w spo³eczeñstwie
informacyjnym. By sprostaæ tym zadaniom, tradycyjne biblioteki zaczê³y przekszta³caæ siê w multimedialne centra informacyjne. Zmiany w procesie kszta³cenia nie ominê³y równie¿ biblioteki Zespo³u Szkó³ Zawodowych, która w
ci¹gu 4 lat, tj. od 2002 r. przeobrazi³a siê w Multimedialne Centrum Informacji.
Obecnie biblioteka pe³ni rolê oœrodka informacji dla uczniów i nauczycieli, wspieraj¹cego realizacjê programu
dydaktyczno – wychowawczego szko³y.

DYNOWINKA

nym, które skanuje, drukuje i kopiuje
oraz rzutnikiem pisma. Jeden z nich
s³u¿y bibliotekarzom wy³¹cznie do opracowywania zbiorów oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Pozosta³e
s¹ przeznaczone dla nauczycieli i
uczniów. W naszym MCI mo¿na obejrzeæ film na DVD, kasecie VHS.

Du¿ym usprawnieniem pracy biblioteki jest skomputeryzowany katalog
biblioteczny dzia³aj¹cy w programie
MOL Optivum. Oferuje on ró¿ne kryteria wyszukiwania, pozwala na jednoczesne poszukiwania ksi¹¿ek, artyku³ów z czasopism i innych typów dokumentów, daje odpowiedŸ na pytanie, czy
dany dokument jest aktualnie dostêpny w bibliotece, jeœli nie - okreœla datê
jego zwrotu. Ponadto oferuje gotowe
zestawienia tematyczne, umo¿liwia czytelnikowi sprawdzenie konta wypo¿y-
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czeñ. Mo¿na z niego korzystaæ równie¿
poza bibliotek¹, za pomoc¹ komputerów w sieci szkolnej i Internetu.
Biblioteka to tak¿e centrum kulturalne szko³y, które nie tylko rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, ale
tak¿e ich zdolnoœci artystyczne i manualne. Organizowane przez bibliotekê liczne konkursy, wystawy tematyczne, spotkania
s³u¿¹ popularyzacji czytelnictwa
i rozwijaj¹ zdolnoœci uczniów. Inn¹
wa¿n¹ inicjatyw¹ podejmowan¹ przez
bibliotekê jest gie³da ksi¹¿ek, która
umo¿liwia m³odzie¿y zakupienie podrêczników po atrakcyjnej cenie. Cieszy
siê ona zawsze du¿ym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców.
Biblioteka ZSzZ sta³a siê wiêc
szkoln¹ pracowni¹ interdyscyplinarn¹
s³u¿¹c¹ do zajêæ lekcyjnych i pracy samokszta³ceniowej, w której uczniowie
przygotowuj¹ siê do lekcji i realizuj¹
swoje pomys³y wykorzystuj¹c zgromadzone tam nowoczesne narzêdzia poszukiwania, przetwarzania i przesy³ania informacji. Nowoczesna biblioteka
wspomaga proces uczenia siê nie tylko
w sposób tradycyjny ( wypo¿yczalnia i
czytelnia), ale tak¿e poprzez media,
sprzêt komputerowy, dostêp do Internetu, skomputeryzowany katalog biblioteczny. Multimedialne Centrum Informacji sta³o siê atrakcyjnym miejscem w szkole. Korzystaj¹ z niego nauczyciele, pragn¹cy wzbogaciæ swe lekcje wykorzystuj¹c zasoby Internetu i dostêpne w bibliotece wydawnictwa multimedialne, a tak¿e uczniowie, pragn¹cy mile spêdziæ czas, jak te¿ chc¹cy uzupe³niæ i poszerzyæ sw¹ wiedzê.
Beata Irzyk,
Halina Ryba

Zapewnia fachow¹ pomoc w wyszukiwaniu i udostêpnianiu materia³ów potrzebnych w przygotowaniu do zajêæ,
matury i w poszerzaniu wiedzy. MCI
zaopatrzone jest w pokaŸny zbiór ksi¹¿ek, encyklopedii, czasopism, dokumentów elektronicznych oraz filmów. Ponadto biblioteka zosta³a wyposa¿ona w
odtwarzacz DVD, telewizor, programy
mulitmedialne na CD do nauki jêzyków obcych, encyklopedie ogólne i specjalne np. sztuki, literatury, biologii itp.
Obecnie biblioteka dysponuje 15 komputerami z odpowiednim oprogramowaniem i dostêpem do Internetu, 3 drukarkami i urz¹dzeniem wielofunkcyj-
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Obserwowane aktualnie dynamiczne zmiany zachodz¹ce w poradnictwie
zawodowym oraz reformy dotycz¹ce
œwiadczenia us³ug w edukacji i na rynku pracy stanowi¹ istotn¹ czêœæ planów
d¹¿enia do nowej jakoœci spo³eczeñstwa
informacyjnego w naszym pañstwie.
Niektóre pañstwa europejskie utworzy³y s³u¿by poradnictwa na poziomie
szkó³ podstawowych. U nas poradnictwo zawodowe znajduje siê na szarym
koñcu. Czêœciej udzielana jest specjalna pomoc uczniom maj¹cym k³opoty w
nauce, przejawiaj¹ca siê w zajêciach
dodatkowych, z których niestety, m³odzie¿ nie zawsze chce korzystaæ. Szkoda, ¿e nie stanowi ona czêœci ogólnej
strategii zachêcaj¹cej wszystkich
uczniów do nabywania mocnych nawyków kszta³cenia siê i umiejêtnoœci kierowania swoimi postêpami w nauce
oraz pracy przez ca³e ¿ycie. Doradztwo
zawodowe musi staæ siê istotniejsz¹ czêœci¹ sk³adow¹ realizowanych w szko³ach programów, maj¹cych na celu zapobieganie niew³aœciwym wyborom
przysz³ego zawodu. Podstawy umiejêtnoœci zarz¹dzania w³asn¹ karier¹ (na
przyk³ad umiejêtnoœæ podejmowania
decyzji, œwiadomoœæ w³asnego „ja”, pewnoœæ siebie) s¹ przyswajane we wczesnym etapie ¿ycia. M³odzi ludzie powinni ³agodnie przejœæ ze szko³y gimnazjalnej do pocz¹tkowych lat nauki w
szkole ponadgimnazjalnej. Wybór, jakiego dokonaj¹ na tym etapie, ma istotne konsekwencje dla dalszej edukacji i
mo¿liwoœci zatrudnienia.
Czêsto uwa¿a siê, ¿e uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych podjêli ju¿
wybory edukacyjne i zawodowe i nie potrzebuj¹ dalszej pomocy. Nic bardziej
mylnego. To za³o¿enie jest szczególnie
stosowane w przypadku uczniów bêd¹cych na konkretnych kierunkach edukacji zawodowej. Czêsto mówi siê o
koniecznoœci zwiêkszania elastycznoœci
programów nauczania i zakresu mo¿liwoœci zawodowych i zatrudnieniowych,
które mog¹ p³yn¹æ z ogólnie zaprojektowanej edukacji zawodowej i szkoleñ.
Bardzo mocnym argumentem
œwiadcz¹cym o potrzebie realizacji
us³ug poradnictwa zawodowego w szko³ach ponadgimnazjalnych jest czêsto
dramatyczna sytuacja naszej m³odzie¿y przy wejœciu na rynek pracy. Jeœli
zamierzamy zwiêkszyæ równoœæ szans
edukacyjnych uczniów, daæ im wiedzê i
umiejêtnoœci planowania rozwoju edukacyjno - zawodowego, uczyniæ aktywnymi podmiotami kreatywnie tworz¹cymi swoj¹ œcie¿kê edukacyjno-zawodow¹, to niezbêdne s¹ tu us³ugi dorad-
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cy zawodowego, które m³odzie¿ mo¿e
otrzymaæ w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie.
Zgodnie ze statystyk¹ publiczn¹,
mo¿emy bowiem od razu ustawiæ
wszystkich naszych szesnastolatków i
stwierdziæ ¿e:
prawie co drugi - po ukoñczeniu szko³y nie znajdzie od razu pracy (a 25%
z nich bêdzie czekaæ na swoj¹
pierwsz¹ pracê nawet ponad 24 miesi¹ce!);
prawie co drugi - podejmie próbê
ukoñczenia szko³y wy¿szej (lecz w
tym zaledwie co 130 ze wsi...);
co dziesi¹ty - zakoñczy swoj¹ edukacjê po ukoñczeniu szko³y zawodowej (w tym zdecydowana wiêkszoœæ
dzieci wiejskich);
zaledwie co trzydziesty mo¿e w swoich wyborach liczyæ na specjalistyczn¹ pomoc doradcy zawodowego;
co piêædziesi¹ty - z powodu braku perspektyw zacznie piæ, æpaæ lub nawet
kraœæ;
co trzechsetny - bêdzie leczony w poradniach odwykowych z powodu nadu¿ywania alkoholu lub innych œrodków”...
(Anna Paszkowska - Rogacz „Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery” – KOWEZiU, Warszawa
2001).
To tylko fragment d³ugiej wyliczanki - i jednoczeœnie fragment bilansu zysków i strat, który mo¿na by bardzo
precyzyjnie sporz¹dziæ i wyliczyæ.
Tymczasem ka¿dy uczeñ jest w stanie nauczyæ siê tak planowaæ swój rozwój zawodowy, aby by³ on zgodny z jego
osobistym potencja³em i potrzebami
rynku pracy.
W bardzo mocny sposób rolê poradnictwa zawodowego w tym procesie potwierdzi³a podpisana w ub. roku przez
Ministrów Edukacji UE Rezolucja do-
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tycz¹ca „Ca³o¿yciowego poradnictwa zawodowego w Europie” (bezpoœredni dostêp do bazy danych www.sdsiz.irk.pl).,
w której stwierdza siê, co nastêpuje:
1. W kontekœcie koniecznoœci kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie, poradnictwo
zawodowe odnosi siê do grupy dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zidentyfikowanie umiejêtnoœci, kompetencji i zainteresowañ obywateli w ka¿dej grupie wiekowej i znajduj¹cych siê na
dowolnym etapie ¿ycia. Poradnictwo
zawodowe umo¿liwia podejmowanie
trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz zarz¹dzanie w³asn¹
œcie¿k¹ ¿yciow¹ w trakcie nauki, pracy i w innych sytuacjach, intensywnie wp³ywa ono na rozwój b¹dŸ wykorzystanie wspomnianych zdolnoœci
i kompetencji.
2. Zapewnienie us³ug poradnictwa zawodowego w systemie edukacji i
kszta³cenia zawodowego, a w szczególnoœci w szko³ach (lub podczas innej nauki na poziomie szkolnym),
odgrywa zasadnicz¹ rolê w zagwarantowaniu, ¿e podjête przez m³odzie¿ decyzje dotycz¹ce edukacji i
planowania kariery zawodowej nie
bêd¹ przypadkowe./…/.
3. Ca³o¿yciowe poradnictwo zawodowe
przyczynia siê do osi¹gniêcia celów
obranych przez Uniê Europejsk¹, jakimi s¹: rozwój ekonomiczny, wydajnoœæ rynku pracy oraz mobilnoœæ
zawodowa i geograficzna, poprzez
zwiêkszanie efektywnoœci inwestycji
w edukacjê i kszta³cenie zawodowe,
a tak¿e poprzez wzmocnienie procesu kszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie,
oddzia³ywanie na potencja³ cz³owieka i rozwój zasobów ludzkich.
4. Efektywne œwiadczenie us³ug poradnictwa zawodowego odgrywa kluczow¹ rolê w przeciwdzia³aniu wykluczeniu spo³ecznemu, w promowaniu sprawiedliwoœci spo³ecznej, równoœci p³ci i aktywnoœci obywatelskiej
poprzez zachêcanie i wspieranie
uczestnictwa jednostek w edukacji i
szkoleniach oraz poprzez pomoc w
wyborze realistycznych i optymalnych karier zawodowych...”
(Rezolucja UE. 2004).
Rezolucja UE jednoznacznie wskazuje nam, ¿e równie¿ w szko³ach ponadgimnazjalnych nie mo¿e zabrakn¹æ
zaanga¿owania nowoczesnego poradnictwa zawodowego, które bêdzie wspiera³o rozwój naszej m³odzie¿y.
M³odzie¿ Dynowszczyzny mo¿e bezp³atnie korzystaæ z us³ug doradcy zawodowego. Bardzo zachêcam równie¿
rodziców do odwiedzenia naszego oœrodka. Zapewniam, ¿e wszyscy chêtni zostan¹ mi³o przyjêci i opuszcz¹ SzOK z
baga¿em nowej wiedzy.
Anna Fara
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Nauka jest bezp³atna, a zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w³¹cznie. Ta szko³a proponowana jest absolwentom liceów ogólnokszta³c¹cych, techników i liceów profilowanych, którzy maj¹ tylko œwiadectwo ukoñczenia szko³y œredniej i tym, którzy nie
dostali siê na studia, a chc¹ zdobyæ zawód.
Przyjêcia odbêd¹ siê na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej (po rozmowie kwalifikacyjnej) i za oceny na œwiadectwie ukoñczenia szko³y (z
przedmiotów: jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy,
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informatyka). Przeliczenie ocen na punkty jest nastêpuj¹ce: celuj¹cy - 20, bardzo dobry -16, dobry 12, dostateczny - 8 punktów.
Jeœli liczba kandydatów bêdzie mniejsza od liczby miejsc,
odstêpuje siê od rozmowy kwalifikacyjnej.
Podania przyjmowane s¹ do 24 sierpnia 2006 r.
Potrzebne dokumenty: * podanie wg wzoru ze strony internetowej lub w sekretariacie szko³y, * œwiadectwo
ukoñczenia szko³y œredniej, * 2 zdjêcia, * zaœwiadczenie lekarskie o przydatnoœci do zawodu.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie szko³y:
36-065 DYNÓW, ul. Polna 3, tel. (016) 6521-045, fax. (016) 6521-043,
www.zsz1dynow.republika.pl, e-mail: dynowzsz@poczta.onet.pl
lub zsz1dynow@poczta.onet.pl
Dyrekcja

Ca³oœæ oprac. Bogus³awa Pinkowicz
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Wiek XX to czas szybkiego rozwoju mediów, które sta³y siê nierozerwaln¹ czêœci¹
rzeczywistoœci. Liczba godzin spêdzanych
przed telewizorem lub komputerem to oko³o 3-5 godzin dziennie. Skoro statystycznie
ka¿dy cz³owiek spêdza tyle czasu przed szklanym ekranem to nasuwa siê pytanie: czy i
jaki wp³yw maja media na nasze ¿ycie, na
nasz¹ psychikê a w konsekwencji na nasze
zachowanie. Wreszcie, jaki wp³yw maj¹ one
na m³odego cz³owieka. Liczne badania prowadzone w ostatnich latach dotyczy³y w³aœnie tego zagadnienia. Wyniki badañ pozwoli³y stwierdziæ, ¿e œrodki masowego przekazu nios¹ ze sob¹ wiele zagro¿eñ. Badania
potwierdzaj¹, ¿e media oddzia³ywuj¹ pozytywnie i negatywnie na odbiorcê. Wp³ywaj¹
przede wszystkim na sferê intelektualn¹ powoduj¹c np. postawê biernoœci i obojêtnoœci.
Powoduj¹ problemy zdrowotne zw³aszcza u
osób, które bardzo du¿o czasu spêdzaj¹ przed
komputerem lub telewizorem ( wady wzroku i postawy, obni¿ona sprawnoœæ ruchowa, uzale¿nienia). RozluŸniaj¹ wiêzy miedzy ludzkie prowadz¹c do ca³kowitej izolacji.
Np. Internet daje z³udn¹ iluzje uczestnictwa
w „wielkim œwiecie” w zaciszu w³asnego pokoju bez wychodzenia z domu i kontaktu z
ludŸmi. Szczególny niepokój budzi wp³yw
mediów na sferê emocjonaln¹ cz³owieka
zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y. Tutaj wymieniæ
nale¿y wzrost poziomu agresji. Przekazy medialne w coraz wiêkszym zakresie nasycone s¹ obrazami przemocy. Mo¿na je spotkaæ
nawet w bajkach przeznaczonych dla dzieci.
Bardzo czêsto dla chwili spokoju od w³asnego dziecka rodzice sadzaj¹ swoje pociechy
przed ekranem telewizora nie patrz¹c jakie
treœci s¹ przekazywane. Od najm³odszych

Dobieg³a koñca kadencja
zarz¹du Klubu Europejskiego
w LO Dynów. By³y to dwa lata
dzia³alnoœci pod znakiem
wielkiej i m¹drej aktywnoœci.
Jest zatem za co dziêkowaæ.
Klub, zarz¹dzany przez p³eæ
¿eñsk¹ w osobach: Ewy Pielak, Agaty Bajdy, Eweliny
Kuli i Joanny Kaniewskiej,
zdo³a³ w ci¹gu tych dwóch lat
zorganizowaæ dwie du¿e
zbiórki makulatury i baterii
przeznaczonych do recyklingu.
Dba³ o rozwijanie postaw obywatelskich, organizuj¹c trzykrotne prawybory. Wspiera³
uczniów poszerzaj¹cych wiedzê o Unii Europejskiej. Wiele energii
poœwiêcono zorganizowaniu dwóch kolejnych edycji szkolnych konkursów „Po-
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lat dzieci bombardowane s¹ obrazami
przemocy.
Np.
stwierdzono ¿e przeciêtny dwunastolatek w ci¹gu swojego
¿ycia obejrza³ 100 tys. scen agresji. Badania
pokazuj¹, ¿e dzieci z natury spokojne, nieagresywne z biegiem czasu poprzez ogl¹danie scen przemocy zaczynaj¹ preferowaæ zachowanie agresywne. Zale¿nie od sytuacji
w jakiej znajduje siê m³ody cz³owiek sceny
przemocy i agresji dostarczaj¹ pomys³ów odpowiednich zachowañ. U¿ywanie przemocy
przez bohatera filmu lub gry komputerowej
dla osi¹gniêcia celów (np. obrony œwiata
przed zag³ad¹, walka z przemoc¹) powoduje, ¿e agresja zaczyna byæ traktowana jako
sposób do osi¹gniêcia swoich celów. Traktuje siê j¹ jako coœ normalnego, coœ czym mo¿na siê pos³u¿yæ w ¿yciu codziennym. D³ugotrwa³e, intensywne obcowanie z przemoc¹ i
agresja prowadzi do stopniowego odwra¿liwiania. Maleje uczucie wspó³czucia na cierpienie i ból drugiego cz³owieka. Wartoœæ ¿ycia
ludzkiego maleje w oczach dzieci i m³odzie¿y
a bardzo czêsto znaczy niewiele.
W psychologii uwa¿a siê, ¿e istnie kilka
p³aszczyzn zmian osobowoœci dziecka pod
wp³ywem mediów mianowicie zmiany dotychczasowych postaw i opinii, tworzenia
siê zupe³nie nowych, wzmacniania ju¿ istniej¹cych, os³abienia dotychczasowych postaw i opinii.
W wychowaniu zadaniem najwa¿niejszym a zarazem najtrudniejszym jest pomaganie dziecku stawaæ siê dojrza³ym,
m¹drym, odpowiedzialnym cz³owiekiem.
Ogromn¹ rolê odgrywaf¹ tutaj preferowanie w mediach pozytywne lub negatywne
wzorce zachowañ. Prasa, film czy Internet
preferuj¹ ró¿ne postawy ludzkich zachowañ. Od rodziców ich czujnoœci zale¿y, jakie postawy i opinie bêd¹ akceptowaæ i naœladowaæ ich dzieci. Rodzice musz¹ orien-

towaæ siê, jakie filmy ogl¹da syn czy córka,
czego dotycz¹ gry komputerowe i jak¹ prasê czytaj¹ ich dzieci. Cenzura treœci kierowanych przez media do dzieci i m³odzie¿y
jest konieczna.
Trzeba tutaj zwróciæ uwagê na bardzo
wa¿n¹ rzecz mianowicie na tematykê i treœci kierowane do m³odych czytelników. Czytaj¹c m³odzie¿ow¹ prasê bardzo ³atwo zauwa¿yæ, ¿e preferowany jest pewien system S-M-S, który opiera siê na trzech obszarach aktywnoœci cz³owieka: sensacja,
muzyka i seks (Ÿle pojêta mi³oœæ). Ten
ostatni temat zajmuje du¿o miejsca w ka¿dym m³odzie¿owym piœmie. Przedstawiana
w nich mi³oœæ ma charakter czystko erotyczny, Niewiele mówi siê o istocie wiêzi
duchowej, o tym ¿e mi³oœæ to coœ wiêcej ni¿
zauroczenie czy fascynacja. Bardzo czêsto
lansuje siê pogl¹d, ¿e spraw¹ najwa¿niejsz¹
jest zaspokojenie w³asnych potrzeb, które
powinny byæ zaspokojone bezwzglêdnie
wszelkimi mo¿liwymi sposobami (np. potrzeba posiadania markowego ciucha, telefonu, samochodu itp.)
Tematy zwi¹zane z rodzin¹ pojawiaj¹
siê bardzo rzadko. Jeœli jest poruszany to
dotyczy k³opotów jakie m³odzie¿ ma w kontaktach z rodzicami, którzy najczêœciej jej
nie zrozumiej¹ .Co zatem zrobiæ? Ograniczenie dostêpu do prasy, telewizji i Internetu nie jest rozwi¹zaniem. Konieczne jest
kszta³towanie w³aœciwych postaw u m³odego pokolenia, dziêki czemu nie bêdzie ono
siêgaæ np.po pisma pornograficzne czy brutalne gry komputerowe. Wa¿ne jest w³aœciwe wychowanie przez rodzinê oraz szko³ê, przygotowanie do odbioru mediów w
sposób krytyczny, wpojenie m³odym ludziom szlachetnych wartoœci, którymi bêd¹
kierowaæ siê w ¿yciu .Rodzice powinni interesowaæ siê propozycjami prasy telewizji
oraz producentów gier komputerowych i
tym co zawieraj¹.
El¿bieta Kiszka

Fot. M. Choma
lacy i Niemcy – kronika dobrych kontaktów”. Przedstawicielki zarz¹du wziê³y udzia³ w Podkarpackim Forum Klu-

bów Europejskich zorganizowanym w Rzeszowie. Stale
obecne na ³amach „Dynowinki” – zw³aszcza Ewa Pielak –
pokaza³y, ¿e na rzeczywistoœæ
mo¿na spojrzeæ jeszcze inaczej.
Uczniowie – zw³aszcza ci obdarzeni talentem artystycznym – nie szczêdzili czasu i
si³, by uprzyjemniæ ró¿ne uroczystoœci. Pamiêtali o po¿egnaniu odchodz¹cych kolegów,
o œwiêtach Bo¿ego Narodzenia,
zabawiali wszystkich w czasie
„Walentynek” i podarowali
du¿o radoœci w Dniu Kobiet.
Dziêkuj¹c za wspó³pracê, ¿yczê
samych sukcesów.
Opiekunka MKE
Ewa Hadam
LO Dynów
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Zespole Szkó³ w Dynowie w
dn. 21.-28.2006 r. obchodzony by³ „Tydzieñ Ekologiczny”
pod has³em: „Tylko jedn¹ mamy Ziemiê”. W ka¿dym dniu zajmowano siê
zagadnieniami szeroko rozumianej ekologii.
Obchody rozpoczêliœmy uroczystym
apelem z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia oraz otwarciem wystawy „Cywilizacyjne potworki”. Autorami prac plastycznych ze œmieci i odpadów byli uczniowie klas IV – VI. W
kolejnych dniach uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 i Gimnazjum spotykali
siê z pracownikami Nadleœnictwa Dynów i Bircza. Wys³uchali prelekcji na
temat: „Czy Ziemia mo¿e obyæ siê bez
lasów?”, oraz „Kompleks promocyjny –
Lasy birczañskie”. Nie brakowa³o konkursów, które uœwiadomi³y uczniom naszej szko³y zagro¿enia cywilizacyjne i
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mo¿liwoœci zapobiegania im. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê Konkurs poezji ekologicznej, w którym wziê³o
udzia³ 30 uczniów Zespo³u Szkó³. Konkurs rozgrywany by³ w trzech kategoriach: klasy I –III, IV-VI i Gimnazjum.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i s³odycze. Jako kolejny odby³ siê
konkurs” Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej” dla klas IV, w którym o miano
najlepszej walczy³y zespo³y kl. IVa, IVb
i IVc. Uczniów nagrodzono dyplomami
i upominkami ufundowanymi przez
Nadleœnictwo w Dynowie. Wykonanie
gazetek klasowych o tematyce ekologicznej i sprz¹tanie najbli¿szej okolicy
zgodnie z wyznaczonym planem jest najwiêkszym dowodem na to, jak wychowawcy wraz uczniami w³¹czyli siê do
ogólnoszkolnej akcji. Podsumowanie
obchodów Tygodnia Ekologicznego nast¹pi³o podczas apelu przygotowanego
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przez uczniów Gimnazjum. W tym samym dniu wspólnie sadziliœmy wokó³
szko³y drzewka podarowane nam przez
Nadleœnictwo w Dynowie, za które serdecznie dziêkujemy.
Projekt, który mia³ na celu przede
wszystkim kszta³towanie œwiadomoœci
proekologicznej uczniów, aktywizowanie
dzieci i m³odzie¿y do czynnego udzia³u
w zapobieganiu degradacji œrodowiska
oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialnoœci za nie jest jednorazow¹
akcj¹. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, widz¹c efekty swoich dzia³añ,
pragn¹ je kontynuowaæ i poszerzaæ.
Proces kszta³towania postaw proekologicznych jest procesem ci¹g³ym, a
zauwa¿alne efekty oddzia³ywañ przynosz¹ oczekiwane rezultaty i motywuj¹
do dalszego dzia³ania.
Ewa G¹secka-Stankiewicz

50

J

u¿ od dwóch lat Polska i 9 innych
krajów Europy jest cz³onkiem Unii
Europejskiej. Nasza akcesja nie
by³a jednak ³atwa, zarówno pod wzglêdem politycznym jak i spo³ecznym. Jak
pamiêtamy s³yszeliœmy mnóstwo g³osów za i przeciw integracji. Czy coœ siê
zmieni³o? OdpowiedŸ nale¿y do obywateli naszego kraju, naszego Dynowa i
jego okolic. W dwa lata po akcesji w
rocznicê tego wydarzenia chcia³bym czytelnikom „Dynowinki” przypomnieæ
nasz¹ drogê do Zjednoczonej Europy.
Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht, stanowi, ¿e: „Ka¿de pañstwo
europejskie mo¿e ubiegaæ siê o status
cz³onka Unii. Swój wniosek sk³ada ono
do Rady, która dzia³a jednomyœlnie, po
zasiêgniêciu opinii Komisji i po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który podejmuje decyzjê bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ g³osów. Warunki przyjêcia,
dostosowanie traktatów, na których
opiera siê Unia, bêd¹ przedmiotem
umowy pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi a pañstwem ubiegaj¹cym siê o
cz³onkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiaj¹ce siê
pañstwa, zgodnie z ich odpowiednimi
wymogami konstytucyjnymi”.
Pod koniec lat 80-tych XX wieku w
wyniku znacznych przemian spo³ecznopolitycznych zachodz¹cych w Polsce,
wœród znacznej czêœæ elit politycznych pojawi³a siê idea stowarzyszenia Polski z
Wspólnotami Europejskimi. Istnia³o kilka podstaw do tego, aby nasz kraj podj¹³
ku temu dzia³ania. Nale¿y tu przede
wszystkim wymieniæ tak wa¿ne kwestie
jak za³amanie siê krajowego transportu
na rynki Europy wschodniej i œwiadomoœæ
tego, ¿e wspó³praca Polski z krajami
Wspólnoty u³atwi w znaczny sposób dostêp polskich produktów na rynki WE.
Wa¿n¹ spraw¹ by³a te¿ mo¿liwoœæ uzyskania przez Polskê dostêpu do nowoczesnych systemów i zarz¹dzania oraz
mo¿liwoœæ uzyskania pomocy finansowej
i przyœpieszenie rozwoju gospodarczego.
Wspó³czesny œwiat jest urz¹dzony
tak, ¿e decyzje o jego losach zapadaj¹
zaledwie w kilku miejscach. Te miejsca to Waszyngton i Bruksela, w mniejszym wymiarze Moskwa, Pekin i Tokio. Gra toczy siê zatem o to, czy mamy
kontynuowaæ tradycje Kongresu Wiedeñskiego, Traktatu Wersalskiego, Konferencji Ja³tañskiej czy Poczdamskiej,
a wiêc „wszystko o nas bez nas”, czy
te¿ z³amaæ t¹ tradycje i sprawiæ, ¿e faktycznie i praktycznie obowi¹zywa³a
bêdzie zasada „nic o nas bez nas”. I w
tym w³aœnie celu przyst¹piliœmy do UE.
By³ to jedyny sposób na autentyczne
zabieganie o Polski interes narodowy
w miejscu, gdzie zapadaj¹ decyzje o
losach Europy, czyli w Brukseli. Natomiast nie przyst¹pienie do UE oznacza³o ze nie chcemy, aby Polska mia³a
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jakiekolwiek znaczenie polityczne we
wspó³czesnym œwiecie
Od razu nale¿y wspomnieæ, ¿e nikt
nawet nie marzy³ o tym, aby integracja czy nawet wspó³praca z Wspólnot¹
przebiega³a bezboleœnie. Ju¿ od pocz¹tku zdawano sobie sprawê z tego, ¿e
trzeba bêdzie ponieœæ znaczne koszty
gospodarcze i spo³eczne oraz w przysz³oœci mo¿liwe bêdzie pewne ograniczenie suwerennoœci pañstwa. I tu pojawi³ siê pierwszy problem. Ówczesne
elity polityczne, które podjê³y siê tego

trudnego procesu integracji jednak przeceni³y swoje si³y nad mo¿liwoœci. Owa
nieœwiadomoœæ wynika³a najpewniej z
braku doœwiadczenia w zakresie stosunków rz¹dz¹cych siê w sprawach miêdzynarodowych. Drobne wypowiedzi
przychylne Polsce przyjmowano z olbrzymim entuzjazmem, nie zauwa¿ano s³ów krytyki i nie brano pod uwagê
zimnych kalkulacji ekspertów pañstw
zachodnich zw³aszcza w dziedzinie gospodarki i rolnictwa.
Ju¿ we wrzeœniu 1988 roku dosz³o
do nawi¹zania stosunków dyplomatycznych miedzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a
Europejsk¹ Wspólnot¹ Gospodarcz¹.
Kolejne decyzje nast¹pi³y na spotkaniu pañstw Grupy G-7 (najbardziej
uprzemys³owione pañstwa œwiata) o
przyznaniu Polsce i Wêgrom pomocy
gospodarczej i o uruchomieniu Programu PHARE. Ponadto w lipcu utworzono Misje RP przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli – pierwszym ambasadorem RP akredytowanym przy
Wspólnotach zosta³ Jan Ku³akowski.
We wrzeœniu 1989 roku Polska podpisa³a umowê o handlu i wspó³pracy gospodarczej ze Wspólnot¹. Niespe³na
miesi¹c póŸniej polska delegacja uda³a siê do Brukseli w celu podjêcia pierwszych nieoficjalnych rozmów na temat
stowarzyszenia siê Polski ze Wspólnot¹.
Podczas tych rokowañ podjêto stano-
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wisko, ¿e Wspólnoty Europejskie nie
bêd¹ negocjowa³y oddzielnie z Polsk¹,
lecz równie¿ z Czechos³owacj¹ i Wêgrami, co do których odpowiednie stanowisko w sprawie podjêcia rokowañ
Wspólnota podjê³a wiosn¹ 1990 roku.
W maju 1990 roku Polska z³o¿y³a
wniosek o rozpoczêcie negocjacji umowy
o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. 22 XI 1990 roku rozpoczêto
oficjalne rokowania Wspólnoty z Polsk¹,
Czechos³owacj¹ i Wêgrami. Rokowania
te ju¿ po roku czasu przynios³y oczekiwane rezultaty. Ka¿de z pañstw podpisa³y osobne uk³ady stowarzyszeniowe ze
Wspólnotami Europejskimi tj. z WE,
Europejsk¹ Wspólnot¹ Wêgla i Stali
(CECA) i Europejsk¹ Wspólnot¹ Energii Atomowej (Euratomem)
Polski rz¹d ju¿ koñcem stycznia
1991 roku podj¹³ uchwa³ê w sprawie
powo³ania Pe³nomocnika Rz¹du do
spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy zagranicznej – urz¹d ten zosta³
obsadzony przez Jacka Saryusza-Wolskiego. W grudniu 1991 r. Rada podpisa³a z Polsk¹ w imieniu Wspólnot Europejskich na czas nieokreœlony Uk³ad
Europejski w sprawie stowarzyszenia
siê naszego kraju z tymi Wspólnotami1 .
W uk³adzie zawarto m.in. klauzulê, ¿e ka¿da strona mo¿e wypowiedzieæ
go w drodze notyfikacji drugiej stronie
(trac¹c moc po up³ywie 6 miesiêcy po
notyfikacji). Za³o¿ono, ¿e Uk³ad wejdzie
w ¿ycie najpóŸniej 1 stycznia 1993 roku.
Nast¹pi³ jednak problem poniewa¿
do koñca maja 1993 roku ratyfikowa³o
go jedynie 6 pañstw cz³onkowskich (Dania, Irlandia, Hiszpania, Luksemburg,
Grecja oraz Wielka Brytania) oraz Parlament Europejski. W przypadku Polski dopiero w lipcu 1993 roku Parlament RP wyrazi³ zgodê na ratyfikowanie go przez Prezydenta. OpóŸnienia te
wynika³y ponadto z pewnych kryzysów
– zw³aszcza gospodarczych w krajach
cz³onkowskich oraz na tle kontrowersji
które powsta³y po ratyfikacji Traktatu
z Maastricht. Ostatecznie uk³ad Europejski wszed³ w ¿ycie 1 lutego 1994 r.
Kilka s³ów nale¿y poœwiêciæ samemu Uk³adowi Europejskiemu. Jego
struktura oparta zosta³a na 122 artyku³ach, które zgrupowano w 9 czêœci
oraz na protoko³ach, za³¹cznikach oraz
na wspólnej deklaracji i jednostronnych
deklaracjach. Uk³ad jest zatem obszerny – liczy oko³o 500 stron formatu A4.
Cele jakie stawiali sobie sygnatariusze Uk³adu to:2
- stopniowa integracja Polski ze wspólnotami Europejskimi, przy czym w
preambule Uk³adu stwierdza siê, ze
koñcowym celem stowarzyszenia ma
byæ doprowadzenie do pe³nego cz³onkostwa Polski we Wspólnotach;
- ustanowienie odpowiednich ram dla
dialogu politycznego miêdzy Polsk¹
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a Wspólnotami i jej pañstwami cz³onkowskimi, który bêdzie umo¿liwia³
rozwój bliskich stosunków politycznych miêdzy nimi;
- rozwój handlu i harmonijnych stosunków gospodarczych miêdzy nimi,
sprzyjaj¹cych dalszemu dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i dobrobytowi w Polsce;
- stworzenie podstawy dla podstawy
finansowej i technicznej Wspólnot dla
Polski;
- rozwój wspó³pracy w dziedzinie kultury;
Okres przejœciowy stowarzyszenia
mia³ trwaæ do 10 lat, a jego cele mia³y
zostaæ zrealizowane w dwóch etapach,
z których ka¿dy mia³ obejmowaæ w zasadzie 5 lat.
Nie mo¿na nie wspomnieæ o tym,
¿e Uk³ad przewidywa³ dialog oraz
wspó³pracê pomiêdzy Polsk¹ a Wspólnot¹. Mia³ on na celu stopniowo zbli¿aæ
Polskê do Wspólnot, przyczyniæ siê do
wiêkszej zbie¿noœci politycznej miedzy
nimi, lepszego wzajemnego zrozumienia
i zapewnienia zgodnoœci stanowisk w
sprawach miêdzynarodowych. Dialog ten
mo¿e byæ prowadzony te¿ na szczeblu
parlamentarnym w ramach komitetu
Parlamentarnego Stowarzyszenia.
Istotn¹ kwesti¹ by³ równie¿ problem przep³ywu towarów. Uk³ad przewidywa³ dla poszczególnych grup towarowych stopniowe, ca³kowite lub czêœciowe znoszenie ce³ i ograniczeñ iloœciowych w obrotach miêdzy Polsk¹ a
WE. Z dniem wejœcia w ¿ycie Uk³adu

Dnia 25 kwietnia 2006 r. na zaproszenie p.Anny Chrapek z ZS w Dynowie i p.Ewy Hadam z LO w Dynowie
przybyli do nas aktorzy z rzeszowskiego Teatru im.Wandy Siemaszkowej.Dla
licznie zebranych gimnazjalistów i licealistów wystawili na scenie dynowskiego Domu Stra¿aka - „Pamiêtnik
narkomanki”- sztukê w re¿yserii Henryka Rozena,opart¹ na powieœci Barbary Rosiek.
Postaæ Basi - bohaterki zagra³a
Ewa Greœ.Towarzyszy³ jej Adam Mê¿yk,który œpiewaj¹c i graj¹c na gitarze
piêkne poetyckie piosenki Edwarda Stachury, upiêkszy³ i uœwietni³ sztukê.
„Pamiêtnik narkomanki” to prawdziwa, poruszaj¹ca historia dziewczyny, której narkotyki odebra³y kilkanaœcie lat normalnego ¿ycia, takiego jakie mieli jej rówieœnicy, a ona straci³a
bezpowrotnie.
Prawdziwe i bardzo osobiste, momentami drastyczne wyznania dziewczyny na pewno poruszy³y serce nie tyl-
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w handlu miedzy WE a Polsk¹ nie
mog³y byæ wprowadzane ¿adne nowe c³a
importowe lub eksportowe, lub inne
op³aty o podobnych skutkach, jak te¿
¿adne nowe ograniczenia iloœciowe importu lub eksportu.
Kolejn¹ kwestia któr¹ porusza³
Uk³ad by³ przep³yw si³y roboczej. Pañstwa cz³onkowskie zobowi¹za³y siê do
rozpatrzenia mo¿liwoœci przyznawania
polskim obywatelom mo¿liwoœci legalnego podjêcia pracy na ich terenie.
Bardzo wa¿n¹ sprawa jest przede
wszystkim stopniowe, ale skuteczne
zbli¿enie ustawodawstwa – jest to jeden z najistotniejszych warunków
wspó³pracy gospodarczej Polski z
Wspólnot¹. Nasz kraj zobowi¹za³ siê
do dostosowania prawa polskiego do
dosyæ sztywnych regu³ prawnych obowi¹zuj¹cych we Wspólnocie.
W celu realizacji tych za³o¿eñ Wspólnota zobowi¹za³a siê pomóc Polsce m.in.
poprzez wymianê ekspertów, dostarczenie odpowiednich informacji, organizacje prelekcji, szkoleni seminariów oraz
(co bardzo istotne) pomoc w t³umaczeniu ustawodawstwa Wspólnoty.
Wspó³praca pomiêdzy Polsk¹ a
Wspólnot¹ opieraæ mia³a siê na trzech
filarach: wspó³pracy gospodarczej, kulturalnej i finansowej.
Filar gospodarczy opiera³ siê na
wspieraniu osi¹gniêæ Polski oraz na coraz g³êbszym zacieœnianiu wiêzi gospodarczych, z korzyœci¹ dla obu stron. Owa
wspó³praca oparta zosta³a o 23 dziedziny, wœród, których wyodrêbniono kie-

ko moje, lecz tak¿e innych widzów obecnych na Sali.
Basia, balansuj¹ca na krawêdzi
¿ycia i œmierci - znajduje w sobie doœæ
si³y i odwagi, by wyrwaæ siê z uzale¿nienia. A ilu ludzi m³odych w dzisiejszym œwiecie w przeciwieñstwie do niej
nie potrafi, nie chce…
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runki i formy wspó³pracy wspólnoty i
Polski w tych dziedzinach. Do owych
dziedzin zaliczono: wspó³pracê przemys³ow¹, promocjê i ochronê inwestycji,
normy i atesty przemys³owe oraz rolnicze, wspó³prace w dziedzinie nauki i
techniki, edukacjê i szkolenie, rolnictwo i sektor rolno- spo¿ywczy, energetykê, ochronê œrodowiska, transport, telekomunikacja, bankowoœæ ubezpieczenia i inne us³ugi finansowe, polityka
monetarna, przeciwdzia³anie praktykom „pranie brudnych pieniêdzy”, rozwój regionalny, polityka socjalna, turystyka, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa,
informacje i media audiowizualne, c³a,
statystyka, ekonomia, przeciwdzia³anie
rozpowszechnianiu narkotyków.
Wspó³praca kulturalna mog³a obejmowaæ w szczególnoœci: t³umaczenia
dzie³ literackich, konserwacje i budowê pomników oraz zabytków a ponadto miejsc o znaczeniu historycznym i
kulturalnym.
Dla zrealizowania zamierzonych
celów Polska potrzebowa³a sporego
przyp³ywu finansowego. Uk³ad przewidywa³ mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy finansowej ze strony Wspólnoty dla
Polski w postaci subwencji i kredytów.
Ci¹g dalszy nast¹pi
Micha³ Ziêzio
1

Za³¹cznik do Dz.U. z 1994 nr 11 poz.
38 z póŸn. zm.
2
„Integracja Europejska” Zbigniew M.
Doliwa-Klepacki, wyd. Temida 2, Bia³ystok 2003
„Pamiêtnik narkomanki” to m¹dry,
przejmuj¹cy spektakl o ¿yciu w cieniu
œmierci, o cierpieniu i walce, ale przede
wszystkim o potêdze ¿ycia i nadziei. O
tym, co mo¿e zdarzyæ siê w ¿yciu ka¿dego z nas, kiedy zabraknie nam mi³oœci,
akceptacji i poczucia bezpieczeñstwa…
Wielu z nas jest uzale¿nionych, i
nie o narkotyki tu chodzi, wielu -tak
jak bohaterka- nie potrafi znaleŸæ swojego miejsca w ¿yciu, wielu zadaje sobie pytania:”Dlaczego tak tu jest? Dlaczego ja?. Dok¹d zmierzam?”
Spróbujmy znaleŸæ to, czego usilnie
szukamy, ludzi, którzy bêd¹ nas akceptowaæ i kochaæ, nie zwa¿aj¹c na nasz¹
przesz³oœæ, tylko na to, kim jesteœmy. Tego
¿yczy wam Basia- bohaterka sztuki.
„Nadal wierzê, ¿e ktoœ mnie pokocha tak¹, jaka jestem. Nie pamiêtam,
kogo znam, do kogo mogê siê przytuliæ,
uœmiechaæ, dla kogo napisaæ wiersz. Piszê, ca³y czas, nocami i dniami. Teraz
mogê pisaæ o tym. Dziesiêæ lat temu
wszystko siê zaczê³o. Od trzech lat próbujê z tym skoñczyæ. Widocznie musia³a to wszystko przejœæ, aby ¿yæ.
Zrozumia³am to dziœ rano…
Weronika Masaj
MKE LO Dynów, kl. I c
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sporego pomieszczenia z odpowiedni¹ nawierzchni¹. Chcielibyœmy mieæ
treningi czêœciej, ale nie mo¿emy.
Laweta: Prawdziwy problem zaczyna
siê na wakacjach, gdy szko³a jest
zamkniêta. Wtedy tañczymy na ulicy. (œmiech) W³aœciwie znaleŸliœmy
Witamy ponownie! Mamy nadziejê, i¿ dokonuj¹c M.O.R.D.-u w poprzednim
miejsce ko³o sklepu „Jedynka”. Jest
numerze, przypadliœmy Wam do gustu. Tym razem rozpoczynamy nowy cykl, pod
doœæ du¿a przestrzeñ wy³o¿ona p³ytnazw¹ N.O.R.A, który ma na celu wy³oniæ z naszego œrodowiska ludzi kreatywkami, dziêki ¿yczliwoœci pracowninych, z ikr¹, którzy pokazuj¹, ¿e w naszym mieœcie mo¿na robiæ coœ naprawdê
ków mo¿emy pod³¹czyæ radio do pr¹ciekawego. Pierwszymi, których wci¹gnêliœmy do N.O.R.Y. s¹ dynowscy B-boy’e.
du. Ale jak pada deszcz, to prakPonadto, prezentujemy wiersze, które sk³aniaj¹ do refleksji nad miejscem cz³otycznie nie mo¿emy æwiczyæ.
wieka w œwiecie i jego egzystencj¹.
D. Z.: Jak d³ugo trwa wasz trening?
Lucky: Zwykle tak 2 do 3 godzin.
D. Z.: A jak on wygl¹da?
Ballick: Zaczynamy od rozgrzewki.
Przez pó³ godziny wykonujemy æwiczenia rozci¹gaj¹ce, przygotowuj¹c
siê do wysi³ku fizycznego. PóŸniej
Czy naprawdê myœlisz, ¿e nasze miasto to „nora”, ¿e nic nie mo¿na tu zrobiæ, ¿e
ka¿dy indywidualnie podnosi swoje
trzeba siê st¹d wyrwaæ? Otó¿ mylisz siê. W naszej ma³ej spo³ecznoœci dzia³aj¹ luumiejêtnoœci. Dla osoby z zewn¹trz
dzie, którzy maj¹ ciekawe pomys³y, robi¹ coœ fajnego, organizuj¹ siê. Trzeba ich tylko
wygl¹da to tak, jakby ka¿dy robi³,
dostrzec. W tym numerze przedstawiam wywiad z grup¹ taneczn¹ Speace Reactor.
co mu siê podoba. Ale naprawdê
przez ca³y czas uczymy siê nowych
PO£AMANY TANIEC
rzeczy. Sporadycznie pod koniec treRzecz dzieje siê w auli ZSZ, jest poniedzia³ek, 24.04.2006 r., godzina 15.30. Z
ningu urz¹dzamy bitwy.
D. Z.: W³aœnie. Czêsto s³yszy siê o
B-boy’ami rozmawia³ Damian Zelwach.
bitwach w Break Dance. Na
czym one polegaj¹.
cie?
D. Z.: Jak nazywa siê wasza grupa?
Eddy: Bitwa w Break’u wygl¹da tak:
YoYo: Zajefajnie… (œmiech)
Eddy: Jesteœmy SPEACE REACTOR.
naprzeciw siebie staj¹ dwaj przeciwBarney: Tego nie da siê wraziæ s³owaD. Z.: Doœæ ciekawa nazwa. Sk¹d siê
nicy i walcz¹ „na taniec”. Kto wykami, to siê po prostu czuje. Gdy æwiwziê³a?
Barney: Wziê³o siê to st¹d,
¿e siê lepsz¹ sprawnoœci¹,
poka¿e lepsze figury, wygry¿e siedzieliœmy kiedyœ z
wa. Oczywiœcie zero agresji,
Eddy ’m na „Wyszukiwachodzi tylko o dobr¹ zabaniu informacji” i mieliwê.
œmy zrobiæ plan jakiegoœ
budynku, nie pamiêtam
Barney: Ogólnie, nasza
subkultura jest przeciwna
ju¿ dok³adnie, o co choagresji. Wolimy nasze prodzi³o. I nazwaliœmy to
blemy i nieporozumienia
PLAN
REACTOR.
rozstrzygaæ w tañcu. Jak
Spodoba³o nam siê to
logo, które w³aœciwie popojedziesz kiedyœ na turniej w Break’u, to zauwawsta³o niespodziewanie,
¿ysz, ¿e wszystkie nieporoznik¹d. Zmieniliœmy tylzumienia, które niew¹tpliko PLAN na SPEACE i
wie s¹, bo wszyscy jesteœmy
tak ju¿ zosta³o.
D. Z.: Co daje wam taniec?
tylko ludŸmi, s¹ rozwi¹zywane podczas bitew „na
Eddy: Taniec to nasza pataniec”. Nie ok³adamy siê
sja, wyra¿amy w nim sieniepotrzebnie piêœciami, po
bie, swoje emocje, uczuprostu tañczymy…
cia. Musimy tañczyæ, to
siedzi g³êboko w nas.
Eddy: Czasem w tañcu,
podczas walki, u¿ywa siê
Gdy nie mamy treningów
wulgarnych gestów, ale nikt
czujemy siê tak, jakby Sk³ad grupy: z przodu Barney (Kamil Baran), za nim Ballick (Grzegorz Bal) i Laweta (Pawe³
nie bierze ich na powa¿nie.
czegoœ nam brakowa³o,
Sikora), z ty³u Lucky (£ukasz Siekaniec), Eddy (£ukasz Sikora) i YoYo (Robert Janoszek).
Tak naprawdê wszyscy Bcoœ jest nie w porz¹dku…
Barney: Taniec sprawia, ¿e
boy’e s¹ braæmi, bo ³¹czy
nas naprawdê wiele.
czymy, uczymy siê nowych figur, wyjesteœmy razem. Jest pasj¹, która
D. Z.: Jak d³ugo ju¿ tañczycie?
lewaj¹c przy tym hektolitry potu,
³¹czy nas wszystkich. Gdy nie tañEddy: W tym sk³adzie æwiczymy od
wk³adaj¹c w to ca³e serce, wtedy naczymy, to ka¿dy idzie w swoj¹ stroponad roku. Ale nasza przygoda z
prawdê czujemy siê sob¹. W grunnê. Jasne, ¿e jesteœmy kumplami,
cie rzeczy chodzi przecie¿ o dobr¹
ziomami, ale tak naprawdê to BreBreak’iem trwa ju¿ jakieœ 4 lata.
D. Z. To kawa³ czasu. Czy podczas
zabawê.
ak Dance jest jak ³añcuch, który
æwiczeñ zdarzy³y siê jakieœ groŸD. Z.: Jak czêsto siê spotykacie?
trzyma nas wszystkich w grupie.
ne kontuzje? Bo t³umacz¹c naLucky: Obecnie æwiczymy 3 razy w tyEddy: Jesteœmy B-boy’ami te¿ w domu,
zwê waszego tañca ( BREAK
godniu, ale przyda³oby siê robiæ to
gdy jemy œniadanie, czy siedzimy na
czêœciej.
³awce pod blokiem. To jest nasz spoDANCE – PO£AMANY TANIEC)
mo¿na mieæ pewne obawy…
D. Z.: Wiêc co stoi na przeszkodzie?
sób bycia, tkwi g³êboko w podœwiaBarney: W ka¿dym sporcie zdarzaj¹
Barney: To nie takie proste. ¯eby æwidomoœci.
siê kontuzje. A nasza dyscyplina to
czyæ potrzebujemy sali, lub innego
D. Z.: Czy dobrze siê przy tym bawi-
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poniek¹d sport ekstremalny. Na
szczêœcie nikomu do tej pory nie
sta³o siê nic powa¿nego. Wszystkie
groŸne sytuacje koñczy³y siê na st³uczeniach, ostatecznie naci¹gniêciu
miêœni czy œciêgien.
Eddy: Wszyscy dbamy o swoje bezpieczeñstwo. Trudne figury robimy w
ochraniaczach, zawsze przed tañcem solidnie siê rozgrzewamy. Bezpieczeñstwo przede wszystkim.
D. Z.: Czy na treningach æwiczycie
uk³ady taneczne?
Barney: Nie. Zwykle zajmujemy siê raczej podnoszeniem swoich umiejêtnoœci indywidualnie i tañczymy
osobno. Ale gdy zbli¿a siê jakaœ
okazja publicznego wystêpu, to sk³adamy wszystko, co umiemy w ca³oœæ i w koñcu wychodzi z tego coœ
fajnego.
D. Z.: Czy zawsze chce wam siê æwiczyæ?
Eddy: Zawsze, w domu, na podwórku,
w szkole… Wszêdzie gdzie jesteœmy.
Nawet jak czasem idziemy do szko³y to lubimy sobie poskakaæ po
murkach.
D. Z.: Do jakiej muzyki tañczycie?
Eddy: Zwykle u¿ywamy muzyki zwanej
Break Beat. Ale prawda jest taka,
¿e Break’a mo¿na tañczyæ do wszystkiego. W muzyce wa¿ny jest bit. Je-

œli utwór ma „to coœ”, to wystarczy,
by przy nim krêciæ siê na g³owie.
D. Z.: A czego s³uchacie na co dzieñ?
YoYo: Hip-Hop’u, Break Beat’u, czasem
Techno. To, z jak¹ muzyk¹ siê identyfikujemy, zale¿y wy³¹cznie od
upodobañ ka¿dego z osobna.
D. Z.: Czy taniec i wasze zdolnoœci
pomagaj¹ wam jakoœ w ¿yciu?
Barney: Taniec jest dla nas przyjemnoœci¹ i tak go traktujemy. Czasem
po prostu reprezentujemy nasz¹
szko³ê czy miasto. Ale nie czerpiemy z tego jakiœ wymiernych korzyœci. Po prostu robimy to, co umiemy
najlepiej.
D. Z.: Co na to wasza rodzina? Czy
nie maj¹ nic przeciwko?
Eddy: Wrêcz przeciwnie – s¹ zadowoleni. Przecie¿ lepiej spêdzaæ czas w
ten sposób, ni¿ robiæ jakieœ podejrzane rzeczy.
D. Z.: A co ze œrodowiskiem szkolnym?
Eddy: Ludzie nas szanuj¹, mamy respekt. W koñcu nie robimy tego tylko dla siebie.
YoYo: I nie ka¿dy to potrafi.
D. Z.: Czy wasza pasja nie przeszkadza wam w nauce?
Eddy: Absolutnie. Taniec nie przeszkadza nam w niczym. Zwykle koñczymy treningi o 17, wiêc mamy du¿o

„Carpe diem”
Znów otoczy³y Ciê mroków ciemne kolory
Nie mo¿esz zasn¹æ, bo myœlisz, dlaczego tak jest?
Zegar wybija kolejne godzin potwory,
Mosiê¿na kotwica w dó³ ci¹gnie Ciê.
Spadasz gwa³townie, jak g³az rzucony w dó³,
Jak ptak bez skrzyde³ obdarty wczeœniej z piór.
Marzenia skradzione zosta³y daleko st¹d,
Zgubiony przez Ciebie jedyny ¿yciowy l¹d.
Wszystko nie tak, los œmieje siê w oczy Twe,
Ksiê¿yca blask odbija siê w strugach ³ez.
¯ycie boleœnie zrani³o Twe serce,
Nie ma w nim szczêœcia,
Lecz smutne trwa wci¹¿ w rozterce.
I myœlisz, ¿e nie masz ju¿ szans,
¯e nie dla Ciebie piêkny s³oñca blask,
¯e têcza nie bêdzie ju¿ kolorowa,
A ¿ycia nie warto zaczynaæ od nowa.
Wtem powiem Ci bracie, ¿e mylisz siê
Bo wszystko w tym œwiecie ma jakiœ sens.
Piêknie skowronek œpiewa na drzewie,
Stokrotka œlicznie pachnie dla Ciebie.
Popatrz na piêkno, co Ciê otacza
Niech szczêœcie i radoœæ do Ciebie powraca.
Ciesz siê codziennie, czy s³oñce, czy deszcz
Bo ¿ycie krótkie i jedno jest.
Nie traæ wiêc czasu na ¿ale, smutki,
Bo chocia¿ w œwiecie jesteœ malutki,
Masz prawo cieszyæ, radowaæ siê,
Prze¿ywaæ piêknie swój ka¿dy dzieñ!
Odwa¿nie stawiaj kroki ku przysz³oœci,
Nie pozwól przyæmiæ swojej radoœci,
Niech piêknym bêdzie deszczowy dzieñ,
Gdy szare myœli odrzucisz w cieñ.
Na skrzyd³ach marzeñ wznieœ siê wysoko,
Ramiona mi³oœci roz³ó¿ szeroko.
Wtem serce co niegdyœ smutne p³aka³o,
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wolnego czasu. To, czy siê uczymy,
zale¿y tylko od nas.
D. Z.: Czy macie jakieœ osi¹gniêcia?
Eddy: Braliœmy udzia³ w zawodach Bboy’ów z naszego regionu. Niestety,
nie stanêliœmy na podium, ale byliœmy na zawodach pierwszy raz. Przecie¿ chodzi g³ównie o zabawê i nowe
doœwiadczenia. Na ostatnich wakacjach czêœæ naszej ekipy by³a we
Wroc³awiu i mieliœmy zaszczyt trenowaæ u boku najlepszych w Polsce
– Nontoper Mielonka i TupTuperia.
D. Z.: A co ze wsparciem od nauczycieli lub w³adz. W jaki sposób
wam pomagaj¹?
Eddy: Nauczyciele udostêpniaj¹ nam
salê gimnastyczn¹ 3 razy w tygodniu. Resztê potrzebnych rzeczy
(ochraniacze, ciuchy) kupujemy za
w³asne pieni¹dze.
Laweta: Gdyby nie ta sala, to nie mielibyœmy gdzie æwiczyæ. Ci¹gle potrzebujemy miejsca, by spotykaæ siê
czêœciej. Oczywiœcie marzy nam siê
te¿ jakiœ sponsor, ale o takiego obecnie bardzo trudno.
D. Z.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
spe³nienia wszystkich waszych
marzeñ.
Uczeñ LO Damian Zelwach
Opiekun Iwona Kocaj

Tak teraz szczêœciem bêdzie pa³a³o.
Jak ksiê¿yc blaskiem gwiazdy opiewa,
Jak s³oñce œwiat promieniami rozgrzewa,
Tak ¿ycie Twoje bêdzie wspania³e,
Gdy w swoje rêce weŸmiesz je ca³e.
Uchroñ przed zgub¹ i zatraceniem,
A wszystko co bêdzie Twoim marzeniem,
Czym prêdzej spe³nij i d¹¿ do celu,
Aby szczêœliwych by³o tak wielu,
¯e kulê ziemsk¹ wype³ni¹ po brzegi
I stworz¹ silne, radosne szeregi.
Wszystkie swe troski porzuæ wiêc w cieñ,
¯yj pe³ni¹ ¿ycia i „chwytaj dzieñ”!
Cichy krzyk
Jak piorun szybki, przeszywaj¹cy…
gwa³towny, do stóp powalaj¹cy,
niszcz¹cy… Umys³y
Cz³owiek niejako w chaosie zgubiony
Wszystkim i niczym obezw³adniony
Jak punkcik znikomy na firmamencie
Trwaj¹cy ci¹gle w jednym momencie
Œwiat³o choæ widzi i dotkn¹æ je chce
Ono wnet czarne zaciera siê
Wszystko toñ ciemna przera¿aj¹ca
Pe³n¹ pustk¹
Ogarniaj¹ca
Cz³owiek bezwiednie nicoœci¹ po¿arty
W gromnym nie³adzie
wskroœ rozpostarty
I nawet gdy oczy
otworzy uœpione
Na zawsze zostan¹
nie otworzone!
Monika Szczepañska
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Palma – symbol odradzaj¹cego siê
¿ycia. Pod takim has³em grono nauczycieli z Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Bachórzu
zorganizowa³o konkurs adresowany do
wszystkich uczniów okolicznych szkó³.
Regulamin przewidywa³, ¿e zg³aszane
palmy nie mog¹ mierzyæ mniej ni¿ 1 metr
i musz¹ byæ wykonane w³asnorêcznie z
tradycyjnych materia³ów dekoracyjnych:
suszonych traw, mchów, kwiatów, bazi
oraz roœlin tj. borówka, cis, bukszpan itp.
Patronat nad konkursem objê³a Gminna
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Dynowie
pod przewodnictwem p. Heleny Nosal.
Idea konkursów zawsze przyci¹ga
uczniów. Tak by³o i tym razem. Organi-
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zatorzy byli zaskoczeni zarówno liczb¹
uczestników jak i poziomem artystycznym dostarczonych palm. Ogó³em zg³oszono 60 palm ze szkó³ w Laskówce,
Dyl¹gowej, £ubnie, Harcie, Paw³okomej
i Bachórzu.
Komisja mia³a powa¿ny dylemat
z wy³onieniem najpiêkniejszych palm,
gdy¿ wszystkie wykonane zosta³y zgodnie z za³o¿eniami, a autorzy wykazali
siê inwencj¹ twórcz¹ i pomys³owoœci¹
– palmy mieni³y siê bogactwem kolorów, zaskakiwa³y nietypowymi rozwi¹zaniami i piêknie pachnia³y nadchodz¹c¹ wiosn¹.
Komisja wy³oni³a laureatów w
trzech kategoriach wiekowych: klasy 03: I m. – Weronika Hadam (ZS Nr 4 w
Paw³okomie), II m. – Dominik Kucz (ZS
Nr 5 w Dyl¹gowej), III m. – Joanna
Kêdzierska (ZS Nr 3 w £ubnie); klasy
4-6: I m. – Anna S³upczyñska (ZS Nr 1
w Bachórzu), II m. – Ewa Piróg (ZS Nr
5 w Dyl¹gowej), III m.– Grzegorz Wydra (SP w Laskówce); klasy I-III gimnazjum: I m. – £ukasz Czochara (ZS

Nr 1 w Bachórzu), II m.– Izabela Krzywiñska (ZS Nr 5 w Dyl¹gowej), III m.
– Marzena Kamiñska (ZS Nr 4 w Paw³okomie)
Oprócz tego w ka¿dej kategorii wiekowej Komisja przyzna³a wyró¿nienia.
Gala konkursowa po³¹czona z rozdaniem nagród ufundowanych przez patrona konkursu oraz Wójta Gminy Dynów nast¹pi po œwiêtach.
Palmy zosta³y wystawione w Koœciele Parafialnym w Bachórzu, gdzie
ciesz¹ oczy tutejszych mieszkañców.
Prace autorstwa m³odych bachórzan
wezm¹ udzia³ w procesji w Niedzielê
Wielkanocn¹.
Przewodnia myœl konkursu, a mianowicie kultywowanie tradycji, powrót
do palm robionych rêcznie bez u¿ywania elementów gotowych, zosta³a zrealizowana. Pomys³owoœæ dzieci po³¹czona z wiedz¹ ich dziadków da³a wspania³e efekty. Oby wiêcej takich akcji
w œwiecie pe³nym sztucznoœci, kiczu i
pogoni za ³atwizn¹.
J. Wójcik

Majowe fraszki
Fr yderyk Radoñ
Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Komisja Sejmowa
Komisja liczy 11 cz³onków.
Koszyczki z pisankami
Prawid³owe rozmieszczenie koszyczków z pisankami (od górnego wierzcho³ka sto³u
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) 6, 2, 7, 5, 8, 3, 4, 1, 9.
Œwi¹teczne biesiadowanie
Kobiet przy stole by³o dwa razy wiêcej, ni¿ mê¿czyzn.
Krzy¿ówka pisanka
1) chlewik 2) futera³ 3) aktorka 4) chmurka 5) telefon 6) pisanka - malowanka
Krzy¿ówka rymowana
1) kryjówka 2) znaczek 3) sklep 4) baranek 5) zaj¹czek 6) czerwiec - bajka
Krzy¿ówka wielkanocna
Œwiêta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka

Maj – pi¹ty miesi¹c w roku wg u¿ywanego w Polsce kalendarza
gregoriañskiego, ma 31 dni. Nazwa miesi¹ca pochodzi od ³aciñskiej
nazwy Maius (kalendarz rzymski). Zosta³a ona zapo¿yczona przez
wiêkszoœæ jêzyków europejskich.
Wed³ug przys³ów ludowych...
Deszcz majowy, chleb gotowy
Gdy kuku³ka w maju, spodziewaj siê urodzaju
Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywaj¹ siana w szkodzie
Jeœli w maju grzmot, roœnie wszystko w lot
Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiœnie
Kto siê w maju urodzi, dobrze mu siê powodzi
Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon
W maju jak w raju
Wypada wiêc zazdroœciæ „urodzonym w maju”, uwa¿nie s³uchaj¹c,
czy kuku³ka majowa zapowie urodzaj, a majowe grzmoty sprawi¹,
¿e „wszystko w lot uroœnie”... I niech naprawdê bêdzie nam wszystkim jak w raju (niekoniecznie TYLKO w maju;-)

Prawdomówni
Polski polityk – cz³owiek honoru!
Walczy o prawdê a¿ do oporu!
I gotów walczyæ jest w ka¿dej chwili!
Sam prawdê powie – jak siê pomyli...
Obietnice
Zwyk³a wyborcza to nieuczciwoœæ!!!
Mia³o byæ Prawo i Sprawiedliwoœæ!!!
Lecz siê „rozmy³o” w niewiele dni,
Zosta³o tylko œrodkowe „i”...
Korekta
Co nowego dziœ w Dynowie???
Kto ma oczy – tak odpowie:
Bêdziemy mieæ nazwy zmianê!
Zamiast Dynów – ROZKOPANE...

Boles³aw Leœmian piêknie pisa³ w wierszu
„Ty przychodzisz jak noc majowa”:
Ty przychodzisz jak noc majowa...
Bia³a noc, noc uœpiona w jaœminie...
I jaœminem pachn¹ twe s³owa...
I ksiê¿ycem sen srebrny p³ynie...
Adam Asnyk we „Wspomnieniu”:
W maju, w urocze bogatym poranki,
W kwitn¹cej ¿ycia chwili, z marzeñ têczy
Komu¿ nie sp³ywa niebiañskiej kochanki
Widmo, co serce jak lutniê rozdŸwiêczy,
I pal¹c piersi namiêtnym oddechem,
Komu¿ nie porwie duszy niebios echem?...
Julian Tuwim „Do krytyków”
A w maju
Zwyk³em jeŸdziæ, szanowni panowie,
Na przedniej platformie tramwaju!
Miasto na wskroœ mnie przeszywa!
Co siê tam dzieje w mej g³owie:
Pêdy, zapêdy, ognie, ogniwa,
Weso³o w czubie i w piêtach,
A najweselej na skrêtach!
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Co prawda po Dynowie nie je¿d¿¹ tramwaje, ale to nie
znaczy, ¿e nie mo¿e nam byæ „weso³o w czubie i w piêtach”...
;-) Nikt te¿ z pewnoœci¹ nie bêdzie polemizowa³ z poetami
na temat tego, ¿e maj to wyj¹tkowo „mi³osny miesi¹c”...
Mam nadziejê, ¿e w tak radosnych nastrojach siêgn¹
Pañstwo z przyjemnoœci¹ po majowy numer „Dynowinki” i
po przygotowane dla Pañstwa zadania.

Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ informujê, ¿e Redakcja nawi¹za³a wspó³pracê z kolejnym znanym szaradzist¹
panem Leszkiem Grzywaczem z Przemyœla, cz³onkiem przemyskiego Klubu Szaradzistów „Przemek”,
z wykszta³cenia magistrem in¿ynierem rolnictwa, który od debiutu w 1993 roku opublikowa³ ju¿ 3000 (!!!)
zadañ (miêdzy innymi w „Rozrywce”). Specjalizuje
siê w ró¿nych formach zadañ diagramowych. Jak sam
napisa³ – bêdzie bardzo rad, jeœli Jego prace wzbogac¹ K¹cik Szaradziarski w „Dynowince”. Ja z kolei
mam nadziejê, ¿e pan Leszek Grzywacz na sta³e zagoœci na naszych ³amach. Tym razem – opracowana
przez Niego Krzy¿ówka z witra¿owym diagramem,
Majowy Diakrostych i Krzy¿ówka przestrzenna.

Oprócz tego – tradycyjnie ju¿ - zadania przygotowane przez
pana Bogdana Witka – BliŸniaki i Krzy¿ówka rymowana, a tak¿e kolejna „dawka” zagadek logicznych.
Zapraszamy do majowego „³amania g³owy”. Powodzenia!!!
Renata Jurasiñska

Poziomo:
10)bi³ siê na wielu wojennych frontach.
Pionowo:
6) miejsce pracy dla wielu palaczy.
7) cecha ró¿ni¹ca, swoistoœæ.
8) kulista dŸwignica do przemieszczania pojazdów szynowych z jednego toru na inny.
9) John, pisarz amerykañski („Na wschód
od Edenu”).
Prawoskoœnie:
1) ¿ycie chronione przed ingerencj¹ obcych.
2) staro¿ytne pañstwo-miasto, obecnie reprezentacyjne przedmieœcie Tunisu.
3) organ w³adzy pañstwowej pochodz¹cy z
wyborów powszechnych.
4) miasto w Bretanii, najwiêkszy port wojenny Francji.
10)chroniony ptak drapie¿ny (jak grzyb na
„schabowe”).
Lewoskoœnie:
2) do zabawy w parze z myszk¹.
3) chorobliwa ¿¹dza podpalania.
4) odmiana gruszy.
5) silna niechêæ, wrogoœæ.
11) zdenerwowanie przed wystêpem, egzaminem.
Leszek Grzywacz
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Mama, dzieci i gruszki
Mama przynios³a koszyk
pe³en gruszek i powiedzia³a
swoim dzieciom: Pierwsze z
was weŸmie 1/6 ca³oœci i
jedn¹ gruszkê, nastêpne – 1/
6 tego co, pozostanie i dwie gruszki, kolejne – 1/6 pozosta³oœci i trzy gruszki i tak dalej a¿ do opró¿nienia koszyka. Mama
wiedzia³a, ¿e wtedy wszystkie jej dzieci otrzymaj¹ po tyle
samo gruszek.
Ile by³o gruszek w koszyku i ile dzieci mia³a mama?
Prostok¹t
z prostok¹ta
Figurê, bêd¹c¹ prostok¹tem z³o¿onym z szeœciu pasków ciemnych
i szeœciu pasków jasnych (jak na rysunku), nale¿y podzieliæ
na DWIE czêœci, z których da siê z³o¿yæ prostok¹t z³o¿ony z piêciu pasków ciemnych i
piêciu pasków jasnych.
Jak to zrobiæ?
Renata Jurasiñska

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 11 utworz¹ rozwi¹zanie – tytu³ polskiego westernu (wg scenariusza Józefa Hena).
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Trzecie litery odgadniêtych wyrazów, oznaczone cyfr¹ 0, utworz¹
tytu³ wiersza Grzegorza Buka³y, którego fragment powstanie po
przeniesieniu pozosta³ych liter do diagramu.
A) oddalenie siê ¿o³nierza z koszar bez przepustki i wiedzy prze³o¿onych = 12 _ 29 _ 0 _ 76 _ 15 _ 53 _ 67 _ 92 _ 8 _.
B) nocny skok na sklep = 63 _ 23 _ 0 _ 85 _ 42 _ 13 _ 4 _ 45 _.
C) ga³¹Ÿ geofizyki badaj¹ca trzêsienia ziemi =
38 _ 80 _ 0 _ 18 _ 25 _ 69 _ 88 _ 2 _ 70 _ 36 _ 58 _.
D) lekka brona z d³ugimi zêbami, stosowana w uprawie roli i pielêgnacji roœlin = 55 _ 34 _ 0 _ 49 _ 6 _ 40 _ 61 _ 3 _ 43 _ 90 _ 81 _.
E) przeoczenie, chwilowy brak dozoru =
28 _ 79 _ 0 _ 71 _ 11 _ 30 _ 20 _ 1 _ 62 _ 82 _ 56 _ 7 _ 84 _ 91 _.
F) kolczak dachówkowaty, leœny grzyb jadalny =
59 _ 14 _ 0 _ 48 _ 35 _.

G) „serce” rozrz¹dowej stacji kolejowej =
19 _ 22 _ 0 _ 27 _ 66 _ 9 _ 41 _ 64 _ 51 _.
H) rybka morska, kszta³tem przypominaj¹ca figurê szachow¹ =
37 _ 31 _ 0 _ 89 _ 73 _ 83 _ 5 _ 52 _ 10 _ 75 _.
I) roztocz glebowy bior¹cy udzia³ w powstawaniu próchnicy glebowej (kalamburowo: p³onnik merynosów) =
50 _ 65 _ 0 _ 47 _ 87 _ 78 _ 16 _ 74 _ 33 _.
J) kobieta walcz¹ca o szczytne cele, idee =
21 _ 39 _ 0 _ 32 _ 54 _ 57 _ 44 _ 46 _ 72 _ 86 _ 24 _.
K) wieœ indiañska w Ameryce £aciñskiej =
60 _ 26 _ 0 _ 68 _ 77 _ 17 _.
Leszek Grzywacz

W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ wyrazy koñcz¹ce siê liter¹ T.
1) rodzinne miasto Nikifora.
2) nudnoœci na tle ¿o³¹dkowym.
3) lekkie ubranko dla dziecka (bluzeczka z majteczkami).
* boczne skrzyd³o budowli, wyró¿niaj¹ce siê odrêbnym
dachem.
4) imiê Björk i Ekberg – szwedzkich aktorek filmowych.
5) dwuko³owy pojazd konny, na którym Helios przemierza³
niebo.
6) domowa nalewka na szklankach.
7) koñcowy okres epoki kamienia.
8) drapie¿ny kot o rudawo¿ó³tym, cêtkowanym futrze.
9) precyzyjnie wykonany bibelot.
10) wielka XVI w. hiszpañska flota wojenna
11) portowe miasto na pó³wyspie w Andaluzji (Hiszpania).
12) doktryna teologiczna wyznawana przez braci polskich.
13) miasto powiatowe nad Jeziorakiem.
14) port i k¹pielisko morskie w Dalmacji (Chorwacja).
15) ob³awa na ludzi.
16) szaniec budowany naprêdce na ulicach miast.
17) dwuosobowa gra pionkami na szachownicy.
18) rozpoczêcie biegu przed sygna³em sêdziego.
Leszek Grzywacz
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Liter z pól dodatkowo oznaczonych kropk¹ utworz¹ rozwi¹zanie zadania.
Poziomo:

Pionowo:

4) Belfer czuwa nad uczniami,
a kto martwi siê szko³ami?

1) Przepe³niony o poranku
Zabiera ludzi z przystanku.

5) Doœæ szczególny to przybytek dom bo¿y, nierzadko zabytek.

2) Bêdzie z niego lateks, guma,
Tylko chemiê trzeba “kumaæ”.

6) Ptak wyrodny, ktoœ zarzuca innym jajo swe podrzuca.

3) Nic jej nie zast¹pi w œwiecie,
Jeœli kupiæ coœ zechcecie.
Bogdan Witek

Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ do diagramu rozpoczynaj¹c
od pola z liczb¹, wzd³u¿ pogrubionych linii. Uk³ad liter w bia³ych polach obu diagramów jest identyczny, za wyj¹tkiem zaznaczonego rzêdu, w którym nale¿y odczytaæ rozwi¹zanie koñcowe - cytat ze znanej komedii.
Diagram lewy:
1) wœród sprzêtów pla¿owych,
2) kardiolog lub internista,
3) wiosenna czynnoœæ rolnika,
4) Franciszek, popularny aktor (Gustlik w serialu „Czterej
pancerni i pies”),
5) najm³odszy w przedszkolu,
6) defensywa,
7) kromka chleba z dodatkami,
8) ogó³ dzie³ stworzonych przez pisarza,
9) niejedna w atlasie,
10) namiastka tarasu w bloku mieszkalnym,
11) brak w uzêbieniu,
12) dru¿yna w kajaku,
13) cz³owiek w kiepskiej kondycji fizycznej.

Diagram prawy:
1) niewielki nocny ptak,
2) s³abe, kiepskie wino,
3) Jan, satyryk, twórca kabaretu „Pod egid¹”,
4) lekcewa¿¹ce okreœlenie Francuza,
5) rzeka przep³ywaj¹ca przez Petersburg,
6) amalgamatowa w zêbie,
7) brak, uszczerbek,
8) ostrza³ artyleryjski,
9) popularna dzieciêca, zabawa ruchowa,
10) pañstwo na Pó³wyspie Indochiñskim,
11) Jerzy Dudek,
12) drewno przygotowane do spalenia,
13) sa³atka z surowych ogórków.
Bogdan Witek

58

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

DYNOWINKA

Nr 5/128

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiñski – redaktor naczelny, Gra¿yna Malawska, Jerzy Chudzikiewicz – sekretarze redakcji,
Ewa Czy¿owska, Zuzanna Nosal, Renata Jurasiñska, Jerzy Bylicki, Irena Weselak, Anna i Jaros³aw Molowie – kolegium
redakcyjne, Antoni Iwañski, Piotr Pyrcz – fotoreporterzy, Anna Baranowska-Bilska, Krystyna D¿u³a, Janina Jurasiñska,
Mieczys³aw Krasnopolski, Boles³aw Bielec, Grzegorz Hardulak – redaktorzy stale wspó³pracuj¹cy z Dynowink¹.
Adres Redakcji: MOKiR Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806
Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.
Sk³ad i ³amanie: Redakcja.

Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Tarnowie.

Nr 5/128

DYNOWINKA

59

60

DYNOWINKA

Nr 5/128

