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raz z nastaniem wrzeœnia
spora czêœæ m³odych ludzi
zapewne boleœnie prze¿ywa
powrót z wakacji do „tej dziury – tego
ma³ego miasta, w którym nic siê nie
dzieje”*. Trudno siê dziwiæ, bo jakie
rozrywki oferuj¹ nierzadko ma³e miasta? Poza przesiadywaniem na rynku,
okupywaniem ³awek na plantach, pi-

coœ wspólnie wymyœliæ i zrealizowaæ.
I choæ „iskrzy” te¿ czasem, i to nie tylko od twórczego zapa³u – coœ siê tam
jednak wspólnymi si³ami – udaje.
Mieszkañcom tych miejsc chce siê ruszyæ g³ow¹, ¿eby wymyœliæ jakieœ interesuj¹ce zajêcie, i to nie tylko od œwiêta. Mieszkañcom tych miejsc, zw³aszcza tym zwyczajnym – niezwyczajnym,

ciem alkoholu, nie ma tam nic do zrobienia. W konsekwencji, np. pan profesor na wieczornym spacerze z psem
mo¿e doœwiadczyæ zderzenia z w³asnym
uczniem, który ledwo trzymaj¹c siê na
nogach i podpieraj¹c mury próbuje przypomnieæ sobie drogê do domu...
Ambitni wyjechali na studia i zapewne niewielki procent wróci tam na
sta³e. Ulice po godzinie 20. zamieraj¹,
a wraz z nimi Dom Kultury, w którym
nic siê prawie nie dzieje, kino, w którym filmy nie s¹ wyœwietlane, kilka
kawiarni, w których przebywaj¹ doroœli albo naje¿one na siebie, skrajne m³odzie¿owe subkultury.
Choæ to nieco deprymuj¹ce, to taki
problem istnieje i to nie tylko w czasie
wakacji...
S¹ jednak miejsca, w których mieszkaæ i odpoczywaæ siê da, a i powietrze,
którym siê tam oddycha jest rzeœkie
od ca³kiem ciekawych pomys³ów. Wszyscy siê tam znaj¹, nie najtrudniej te¿

nie idzie przecie¿ o jakieœ w³asne korzyœci, których siê czasem w ich inicjatywach doszukuje.
A to latem zbierze siê w takim miejscu grupa teatralna, by - de novo - rozpocz¹æ pracê nad kolejnym spektaklem
w plenerze. Popo³udniami, w miejskiej
bibliotece zbiera siê, jak co tydzieñ grupa amatorów, równie¿ mi³oœników teatru, którzy kontynuuj¹ myœl sprzed
100 lat o koniecznoœci jego istnienia
w ma³ym mieœcie. Pomiêdzy spor¹
grup¹ zapaleñców s³owa pisanego tocz¹
siê dyskusje nad kszta³tem kolejnego
lokalnego pisma. Raz w tygodniu spotykaj¹ siê chóralnie, gromko i z ochot¹
ci, którzy pokochali œpiew. Swoje talenty
instrumentalne te¿ mo¿na tu w rozwijaæ. Gra i œpiewa kapela rodzinna
i kapela miejska. Drgnê³o i o¿y³o drzewo w rêkach m³odych adeptów sztuki
z Zakopanego pod okiem lokalnego mistrza; teraz ich rzeŸby snuj¹ siê po ca³ym Rynku, zagl¹daj¹ do okien starych

W dniu 5.09.2006 r. odby³o siê
Nadzwyczajne Walne Zebranie
Cz³onków Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa.
Zosta³o ono poœwiêcone w zdecydowanej czêœci sprawie utworzenia muzeum regionalnego. Jest to
bowiem temat fundamentalny dla
Towarzystwa.
Powodem spotkania by³a okolicznoœæ pojawienia siê wielu nieœcis³oœci, problemów a w konsekwencji wzajemnych oskar¿eñ dotycz¹cych zakresu koniecznych robót, ich wartoœci oraz sposobu finansowania.
Nie do pokonania okaza³a siê sprawa w³asnoœci nak³adów poczynionych przez Towarzystwo na kapitalny remont
otrzymanego lokalu przy ul. Rynek 10, które zdaniem w³adz
Miasta mia³y przejœæ na jego w³asnoœæ w przypadku rozwi¹zania umowy u¿yczenia lokalu. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e projekt umowy u¿yczenia przewidywa³ okres obowi¹zywania umowy tylko na 3 lata.

kamieniczek, a na skwerach ulic, splataj¹cych siê jak pajêczyna, krótkich
i krêtych – dziewczêta z malarsk¹ pasj¹
rozpinaj¹ swoje sztalugi. Jest na co
popatrzeæ. W ramach cyklicznych tu Dni
Regionu to ma³e miasto goœci du¿ych
i wielkich artystów. W kameralnej zaœ
miejskiej bibliotece jest zawsze mo¿liwoœæ zaprezentowania swojego talentu
w formie wystawy,
prezentacji.
Tak jest w³aœnie w Dynowie –
wszyscy siê tu
znaj¹ wiêc niepotrzebnie wymieniaæ nikogo z nazwiska; i tak wiadomo o kogo, o co chodzi. Tutaj, naprawdê, nie wszyscy
w³ócz¹ siê bez celu po mieœcie, albo
siedz¹ li tylko na ³awce przed blokiem.
Prowincja to stan ducha rzek³ by³
bard legendarnej Piwnicy Pod Baranami – goszcz¹c w naszym mieœcie...
Umieæ doceniæ urok ma³ych miast...
Tam rodz¹ siê piêkne inicjatywy, ³atwo
nawi¹zuj¹ siê bezpoœrednie kontakty.
Tutaj te¿ mo¿na ¿yæ ciekawie. Wystarcz¹ dobre chêci, spontanicznoœæ
w dzia³aniu i du¿o cierpliwoœci wobec
malkontentów, którzy przecie¿ pojawiaj¹ siê wszêdzie.
¯yczê mi³ej lektury, inspiruj¹cych
pomys³ów i ich realizacji Uk³ony –
Zuzanna Nosal
(red. prowadz¹cy)
* s³owa zas³yszane w mocno zat³oczonym poci¹gu relacji Zakopane – Kraków P³aszów

Wiele krytycznych wzajemnych
uwag w tym wzglêdzie wypowiedziano w trakcie posiedzeñ Komisji
Rady Miasta, w których uczestniczy³em i Rady Miasta. Znalaz³y one odzwierciedlenie w przygotowywanym przez
Urz¹d dokumentach, czêsto sprzecznie i w sposób odbiegaj¹cy od prawdy.
Ostatecznie w dyskusji Pani Burmistrz zaproponowa³a,
co znalaz³o odzwierciedlenie w uchwale Walnego Zebrania
Towarzystwa, i¿ otrzymany lokal zostanie zwrócony w³aœcicielowi. Urz¹d Miasta zobowi¹zuje siê przeprowadziæ jego
kapitalny remont w terminie do dnia 31.03.2007 r. i przygotowaæ go wed³ug koncepcji przedstawionej przez Towarzystwo.
Pozostajemy w przekonaniu, ¿e tym razem sprawa powo³ania muzeum zostanie ostatecznie dla Miasta i jego
mieszkañców rozwi¹zana. Bêdziemy systematycznie wracaæ do tego tematu.
Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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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.
Ca³kowita wartoœæ realizowanego
projektu (zgodnie z umow¹) wynosi
3 305 921,46 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 2 299 532,98 PLN.
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.
Celem projektu jest ochrona i likwidacja zanieczyszczeñ œrodowiska naturalnego, obejmuj¹cego zlewniê rzeki San
i budowanie œwiadomoœci ekologicznej
spo³ecznoœci j¹ zamieszkuj¹cej.
Projekt skupia siê na podnoszeniu œwiadomoœci i promocji wspó³pracy w dziedzinie ochrony œrodowiska, zwi¹zanego z Sanem. Budowa kanalizacji ma
na celu podniesienie standardu ¿ycia
spo³ecznoœci i wp³ynie na poprawê stanu œrodowiska naturalnego w wyniku
zmniejszenia zanieczyszczenia Sanu.
Wiêksza liczba mieszkañców bêdzie korzystaæ z kanalizacji sanitarnej, a rozwój œwiadomoœci ekologicznej, spowodowany szkoleniami, konkursami oraz
promocj¹, wzmocni wspó³pracê ukierunkowan¹ na ochronê œrodowiska.
Projekt skierowany jest do spo³ecznoœci zamieszkuj¹cych tereny nadsañskie, w szczególnoœci Dynowa i Sianek
oraz okolicznych miejscowoœci. Korzyœci z realizacji projektu, bêd¹ siê zatem odnosi³y do mieszkañców obu krajów, co wzmocni jego transgraniczny
charakter. Bezpoœrednim beneficjentem
projektu bêd¹ mieszkañcy objêci systemem kanalizacyjnym miasta Dynowa. W ujêciu szerszym realizacja projektu poprawi sytuacjê obecnych i potencjalnych mieszkañców ca³ego dorzecza Sanu, stwarzaj¹c warunki do rozwoju m. in. turystyki zarówno na obszarze Polski, jak i Ukrainy.
Budowa kanalizacji umo¿liwi poprawê stanu wód i stanie siê zachêt¹
do wykorzystania rzeki San, jako

atrakcji turystycznej. Dziêki temu powstan¹ warunki do tworzenia obszarów aktywnoœci gospodarczej. Dla partnera ukraiñskiego stan¹ siê wzorcowym
przyk³adem wykorzystywania œrodowiska naturalnego w sposób zrównowa¿ony. Niegdyœ Sianki by³y jedn¹ z najwa¿niejszych miejscowoœci wypoczynkowych w Karpatach Wschodnich. Ponowne w³¹czenie siê Sianek w strefê dzia³alnoœci turystycznej pozwoli na wspólne uzupe³nianie i promowanie regionów
przygranicznych.
Do tej pory w ramach projektu zosta³ podjête nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Opracowana zosta³a dokumentacja
projektu – Studium Wykonalnoœci
i wniosek.
2. Przeprowadzone zosta³y procedury
przetargowe i wy³oniony zosta³ wykonawca robót budowlanych.
3. Zorganizowana zosta³a Konferencja
Samorz¹dowa w Dynowie z udzia³em
delegacji z Gminy Sianki z Ukrainy.
Na Konferencji omówiono i ustalono
przebieg i wykonanie poszczególnych
dzia³añ w ramach w/w projektu. Samorz¹dowy z Ukrainy zapoznali siê
z zadaniami Urzêdu Miejskiego
w Dynowie w zakresie ochrony œrodowiska ze szczególnym uwzglêdnieniem rzeki San.
Omówiony zosta³ harmonogram
wspó³pracy w ramach wspólnego projektu pn. „Transgraniczna ochrona œrodowiska rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II”.
Samorz¹dowcy polscy i ukraiñscy
brali równie¿ udzia³ w spotkaniu
z dziennikarzami ukraiñskimi i Konsulem Generalnym USA w Krakowie
dotycz¹cym m.in. promocji dzia³añ
ekologicznych i wykorzystania œrodków unijnych do realizacji programów.
Podczas wizyty ukraiñscy goœcie
zwiedzili na terenie miasta: Zespó³
Szkó³, Œrodowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole Miejskie oraz
Dom Pogodnej Staroœci w Dynowie.
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Konferencja Samorz¹dowa stanowi³a pierwszy etap wspó³pracy w ramach projektu, mamy nadziejê, ¿e
kolejne etapy pozwolê na zacieœnienie kontaktów pomiêdzy spo³ecznoœciami nadsañskimi i zaowocuj¹ kolejnymi wspólnymi projektami.
Og³oszony zosta³ Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Barwy przyrody naszego miasteczka” w Zespole
Szkó³ i Szkole Podstawowej nr 2
w Dynowie.
Konkurs o ekologicznej tematyce
og³oszony zosta³ równie¿ na terenie
Gminy Sianki.
Rozstrzygniêcie konkursu mia³o
miejsce 2 marca 2006 r.
W zakresie prac budowlanych, do tej
pory wykonano:
kanalizacjê (kolektor g³ówny) na ulicach: Pi³sudskiego, Mickiewicza, W¹ska, Stra¿acka, Zielona, £azienna
kanalizacjê (kolektor g³ówny) na ulicach: Zamkowa, Podwale.
kanalizacjê (kolektor g³ówny) na ulicach: Szkolna, Œwierczewskiego,
Krzywa
kanalizacjê (kolektor g³ówny) na ulicach: Rynek, Kazimierza Wielkiego,
Koœciuszki, Handlowej.
odtworzono czêœæ nawierzchni dróg
i chodników.
Opracowana zosta³a informacja do
wydawnictwa przez Gminê Sianki
i Gminê Miejsk¹ Dynów oraz wydrukowano publikacjê pn. „Transgraniczna ochrona œrodowiska rzeki San
– wspó³praca Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Sianki”.
Zorganizowano konferencjê tematyczn¹ w Siankach na Ukrainie
z udzia³em przedstawicieli Gminy
Sianki oraz Gminy Miejskiej Dynów,
radnych Gminy M. Dynów, mieszkañców Dynowa i Sianek.
Zorganizowano konferencjê dotycz¹c¹
prezentacji projektu i planów wspó³pracy partnerów.
Przeprowadzono akcjê promocyjno –
informacyjn¹ projektu w Siankach
i w Dynowie – wykonano dwie tablice pami¹tkowe informuj¹ce o dofinansowaniu projektu ze œrodków
Unii Europejskiej.

Projekt zakoñczy siê 25 sierpnia
2006 r.
Gra¿yna Malawska
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W sali Zespo³u Opieki Zdrowotnej nr
2 w Rzeszowie odby³a siê XXXII sesja
Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002/2006. W sesji wziê³o udzia³ 28
radnych. Po zatwierdzeniu porz¹dku
obrad radni minut¹ ciszy uczcili pamiêæ
radnego poprzedniej Rady Powiatu œp.
Stanis³awa WoŸnego.
Nastêpnie zajêli pozytywne stanowisko w sprawie wniosku o nadanie
tytu³u Honorowego Starosty Powiatu Rzeszowskiego dla pos³a RP Stanis³awa O¿oga.
Na dzisiejszej sesji goœcimy pos³a na
sejm V Kadencji Pana Stanis³awa
O¿oga-by³ego Starostê Powiatu Rzeszowskiego, aby z³o¿yæ Mu gratulacje
i podzieliæ siê satysfakcj¹ z uhonorowania powiatu rzeszowskiego dyplomem
otrzymanym 21.06.br. za zajêcie pierwszego miejsca w rankingu na najtañszy
urz¹d powiatowy w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkañca w latach 2002-2004
przeprowadzonego przez Pismo Samorz¹du Terytorialnego „Wspólnota”.Wyró¿nienie to jest Jego niezaprzeczalnym
sukcesem, poniewa¿ to On zajmowa³ siê
tworzeniem administracji powiatowej
oraz kierowa³ ni¹ jako Starosta od
1 stycznia 1999 r. do 19 listopada 2005 r.
I nie jest to Jego jedyny sukces. Pod Jego
kierownictwem, oprócz obecnego wyró¿nienia, ju¿ dwukrotnie powiat zajmowa³
pierwsze miejsce w rankingu na najtañszy urz¹d – w roku 2001 z kwot¹ wydatków administracyjnych 30,7 z³
w przeliczeniu na 1 mieszkañca oraz
w roku 2003 z kwot¹ 34,87 z³. Zajêcie
pierwszego miejsca œwiadczy o dobrej
organizacji urzêdu. Z oszczêdnoœci¹
wi¹¿¹ siê przemyœlane, istotne dla mieszkañców powiatu, a przede wszystkim
ekonomicznie uzasadnione przedsiêwziêcia. Od 2000 r. powiat rzeszowski uczestniczy w ka¿dej edycji plebiscytu „Podkarpackiej Nagrody Samorz¹dowej”.
Starosta Rzeszowski Stanis³aw
O¿óg – zosta³ dwukrotnie nagrodzony
tytu³em Najlepszego Starosty w województwie podkarpackim: w 2000 r. oraz
2003 r., zaœ w 2002 r. i w 2003 r. otrzyma³ Nagrodê imienia Grzegorza
Palki (tragicznie zmar³ego prezydenta
£odzi), tzw. Samorz¹dowego Oskara.
Jest to nagroda przyznawana przez Ligê
Krajow¹ za wybitne zas³ugi dla samorz¹du terytorialnego oraz za dzia³ania
o znaczeniu ponadlokalnym. W 2006 r.
Kapitu³a Podkarpackiej Nagrody Samo-
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rz¹dowej przyzna³a Panu Stanis³awowi O¿ogowi wyró¿nienie dla najlepszego Starosty Województwa Podkarpackiego, a powiatowi rzeszowskiemu
tytu³ Lidera Samorz¹dnoœci w Województwie Podkarpackim.Starosta Rzeszowski otrzyma³ równie¿ Medal Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji „Za rozwijanie Polsko-S³owackiej
wspó³pracy transgranicznej”. Powiat
nasz nie posiada³ odpowiednio wysokich
œrodków na realizacjê swoich zadañ,
a mimo to Starosta radzi³ sobie z wykonywaniem wci¹¿ rosn¹cej liczby powierzonych mu dzia³añ. Najistotniejszym jednak problemem dotycz¹cym
Ÿróde³ finansowania dla dzia³añ, jak te¿
dla ka¿dego innego powiatu, by³a i nadal bêdzie mo¿liwoœæ wygospodarowania œrodków na inwestycje. ¯eby realizowaæ przedsiêwziêcia inwestycyjne musia³ pokonywaæ olbrzymie braki finansowe. Znajdowa³ i skutecznie pozyskiwa³ dodatkowe œrodki – inne ni¿ kredyty, nie obci¹¿aj¹c bud¿etu powiatu. Dziêki temu zad³u¿enie powiatu jest ma³e
i w ostatnich latach uda³o nam siê przeznaczyæ na dzia³ania inwestycyjne bardzo wysok¹ kwotê – ponad 100 mln z³.
Z programów i funduszy UE pozyskaliœmy ok. 46 mln z³. Kolejne lata wcielania w ¿ycie idei samorz¹dnoœci lokalnej
przynios³y z sob¹ wiele nowatorskich
rozwi¹zañ oraz licznych inicjatyw
i przedsiêwziêæ sprzyjaj¹cych rozwojowi powiatu rzeszowskiego. Dziêki operatywnoœci Starosty odnowiliœmy blisko 40% dróg bêd¹cych w gestii powiatu, tj. ok. 240 km, a jak wiadomo stan
infrastruktury drogowej ii dostêpnoœæ komunikacyjna to podstawowe czynniki decyduj¹ce o atrakcyjnoœci danego obszaru. Starosta Rzeszowski anga¿uj¹c siê
w pomna¿anie mienia powiatu kszta³towa³ odpowiedni klimat dla rozwoju
tego regionu. Dokonywa³ systematycznej
rozbudowy, remontowa³, modernizowa³,
doposa¿y³ placówki oœwiatowe, obiekty
s³u¿by zdrowia i pomocy spo³ecznej. Podjête przez Niego dzia³ania skutecznie
rozwi¹zywa³y problemy mieszkañców
powiatu. Jednym z nich by³a realizacja
projektu pt.: „Likwidacja i rekultywacja sk³adowisk odpadów niebezpiecznych
zawieraj¹cych rtêæ – powiat rzeszowski”,
któr¹ zakoñczono w grudniu 2005 r. Problemu usuniêcia i utylizacji st³uczki rtêciowej przez wiele lat nie rozwi¹za³ ani
syndyk „Polamu”, ani likwidator zak³a-
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du. Ca³kowity koszt tego zadania wyniós³
1 976 616,73 z³. W trakcie prac zlikwidowano 12 sk³adowisk st³uczki szklanej
zawieraj¹cych rtêæ na obszarze trzech
gmin powiatu rzeszowskiego: Trzebownisko, Œwilcza i G³ogów M³p. Wydobyto
i zneutralizowano 3602,49 Mg odpadów
niebezpiecznych zawieraj¹cych rtêæ, a tak¿e zrekultywowano powierzchniê
6318 m2. Pozyskano na ten cel dodatkowe œrodki z bud¿etu pañstwa, EFRR oraz
NFOŒiGW. Do najistotniejszych inwestycji samorz¹du powiatu rzeszowskiego zrealizowanych przez Niego nale¿y budowa Hospicjum Sue Ryder w Górnie dla
58 chorych - koszt ok. 6,3 mln z³, rozszerzenie dzia³alnoœæ Zak³adu Opiekuñczo
- Leczniczego w Górnie, otworzenie dwóch
oddzia³ów dla chorych na Alzheimera
oraz uruchomienie Zespó³u Wyjazdowego Opieki Paliatywnej w Górnie, wybudowanie Centrum Rehabilitacyjno-Socjalnego w Górnie oraz poszerzenie zakresu œwiadczonych us³ug, wybudowanie
budynku dydaktycznego w Zespole Szkó³
Zawodowych w Dynowie, wybudowanie
hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoœci
w Mi³ocinie, czy rozbudowê Zespo³u Szkó³
w Soko³owie M³p. Wyremontowany i uruchomiony zosta³ Zak³adu OpiekuñczoLeczniczego w Dynowie, prowadzone by³y
w szerokim zakresie remonty obiektów
oœwiatowych, placówek s³u¿by zdrowia i
opieki spo³ecznej Utworzone zosta³y równie¿ Gminne Centra Pracy oraz oœrodek
doradztwa dla bezrobotnych „Centrum
Plus”. Autentyczne zaanga¿owanie Starosty w sprawy powiatu wyra¿a siê równie¿ w dzia³aniach proekologicznych –
w zmodernizowaniu Ÿróde³ ciep³a we
wszystkich jednostkach organizacyjnych
powiatu, czy te¿ w realizacji trzech du¿ych projektów termomodernizacyjnych
dotycz¹cych 25 budynków w Domu Pomocy Spo³ecznej w Górnie i Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie i Sanatorium
w Górnie. S¹ to osi¹gniêcia zas³uguj¹ce
na najwy¿szy szacunek i uznanie. Zosta³y one bardzo wysoko ocenione równie¿
przez mieszkañców powiatu i województwa poprzez g³osowanie na kandydatów
do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Pan
Stanis³aw O¿óg – ówczesny Starosta
Rzeszowski otrzyma³ najwy¿sz¹ liczbê
g³osów spoœród wszystkich kandydatów
na pos³ów z PIS w Okrêgu RzeszowskoTarnobrzeskim. Dlatego my, ni¿ej podpisani radni powiatu rzeszowskiego oraz
wójtowie i burmistrzowie, zg³aszamy
wniosek o nadanie Panu Stanis³awowi O¿ogowi tytu³u „Honorowy Starosta Rzeszowski”. Jednoczeœnie mamy
nadziejê, ¿e nada³ bêdzie wspiera³ dzia³ania powiatu i zawsze czu³ siê zwi¹zany z naszym powiatem.
(ci¹g dalszy na str. 6)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

woœæ zmiany okrêgów wyborczych poprzez inne po³¹czenia gmin wchodz¹cych
w sk³ad poszczególnych okrêgów. Mo¿liwoœæ tak¹ daje Art. 138.1 Ordynacji
wyborczej, który mówi: Art. 138.1.
zmiany w podziale na okrêgi wyborcze mog¹ byæ dokonywane najpóŸniej na 3 miesi¹ce przed up³ywem
kadencji rad, je¿eli koniecznoœæ tak
wynika ze zmiany w podziale terytorialnym pañstwa, zmiany liczby
mieszkañców danej gminy lub powiatu, zmiany liczby radnych w radzie powiatu lub zmiany liczby rad-

W trakcie obrad sesji radni podjêli
uchwa³y w sprawie:
- zmiany liczby radnych wybieranych w okrêgach wyborczych
Radni zapoznali siê ze stanowiskiem
przedstawionym Zarz¹dowi w tej sprawie przez przedstawicieli gmin: Miasto
Dynów (Anna Kowalska, Aleksander
Stochmal), Gmina Dynów (Adam Chrobak, Jan Sieñko), Gmina Hy¿ne (Bogus³aw Kotarba, Antoni Ossoliñski).
W zwi¹zku z zamiarem podjêcia uchwa³y przez Radê Powiatu
w Rzeszowie w sprawie
PROPOZYCJAPODZIA£U POWIATU
zmiany liczby radnych
NA
OKRÊGI WYBORCZE A. Stochmala
wybieranych w okrêgach
wyborczych wed³ug, której w okrêgu wyborczym
– Boguchwa³a wybieranych bêdzie 4 radnych
a w okrêgu wyborczym –
m. Dynów, Gm. Dynów,
Gm. Hy¿ne wybieranych
bêdzie 3 radnych wyra¿amy niezadowolenie
z tak zg³oszonej pod obrady propozycji. Uwa¿amy, ¿e w zwi¹zku z reorganizacj¹ terytorialn¹
powiatu (od³¹czenie
z dniem 1 stycznia 2006 r.
miejscowoœci S³ocina
i Za³ê¿e) istnieje mo¿li-
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nych wybieranych w okrêgach wyborczych. Wed³ug przed³o¿onego projektu okrêg wyborczy (m. Dynów, Gm. Dynów, Gm. Hy¿ne) straci jeden mandat
co jest naszym zdaniem g³êboko krzywdz¹ce dla naszych gmin wchodz¹cych
w sk³ad tego okrêgu, gdy¿ wed³ug wyliczeñ s³u¿¹cych do opracowywania projektu ww. uchwa³y zaistnia³a koniecznoœæ
odjêcia 1 mandatu przy wskaŸniku 3, 51.
Naszym zdaniem istnieje mo¿liwoœæ
unikniêcia takiej sytuacji poprzez dokonanie innego podzia³u powiatu na okrêgi
wyborcze co nie krzywdzi ¿adnej z gmin.
- zmian w bud¿ecie powiatu na rok
2006
Przeznacza siê kwotê 252 400 z³ na
odbudowê drogi powiatowej nr 1 431
R (500) Dynów – D¹brówka Starzeñska – dotacje pochodzi z bud¿etu pañstwa w ramach œrodków na usuwanie
klêsk ¿ywio³owych.
- ustanowienia nagród Rady Powiatu Rzeszowskiego w dziedzinach:
praca na rzecz bliŸnich, kultura
i sport.
Sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu w okresie od poprzedniej sesji oraz zapytania i wolne
wnioski wyczerpa³y porz¹dek obrad.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
wiêcej na stronie:
www.aleksander.stochmal.prv.pl

„Tak bardzo bym chcia³ aby miniony czas wróci³, ¿ebym móg³ znowu us³yszeæ stukot koñskich kopyt”
W sierpniu przeje¿d¿a³em z moim
Tat¹ Tadeuszem, ¿on¹ El¿biet¹ i córk¹
Krystyn¹ przez Dynów.
Oczywiœcie musieliœmy zatrzymaæ
siê w Rynku. Zaparkowaliœmy samochód obok pomnika Jagie³³y. Tu zawsze
zatrzymywa³ siê autobus z Rzeszowa

i rozpoczyna³ siê mój pobyt wakacyjny
w rodzinnych stronach mojego dziadzia,
Wojciecha Cichockiego. Stare drzewa
przypomina³y mi zbieranie kasztanów,
tylko z t¹ ró¿nic¹, ¿e mój tato robi³ to
przed wojn¹, a ja po wojnie.
Oczywiœcie Rynek wygl¹da obecnie

inaczej, ni¿ na zdjêciu z 1904 r. i pocztówce z 1965 r. ( z czasów mojego pobytu w Dynowie).
Kroki swoje skierowaliœmy na ulicê
Zamkow¹, gdzie znajdowa³y siê dwa
domy mojej babci Katarzyny. Niestety,
jeden z nich zawali³ siê i zosta³ roze-
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brany, drugi zmieni³ swój wygl¹d. Bry³a budynku, ganek pozosta³y bez
zmian. Nowy w³aœciciel budynku œciany ob³o¿y³ bia³¹ boazeri¹ PCV i zlikwidowa³ gonty pokrywaj¹ce dach. Ca³e
szczêœcie, ¿e posiadam akwarelê tego
domu namalowan¹ przez przyrodniego
brata mojego dziadzia – Ignacego.
Ignacy uwieczni³ piêkno Dynowa na
wielu obrazach.
Oczywiœcie musia³em podejœæ do studni na skarpie, gdzie woda by³a bardzo zimna o smaku Ÿródlanym. Gdy wraca³em do
domu po wakacjach, nie mog³em piæ herbaty z chlorowanej wody. Stan¹³em równie¿ przy starym, grubym jesionie gdzie
piêædziesi¹t lat temu patrzy³em z góry
na ulice biegn¹c¹ z Rzeszowa do Rynku.
Przypomnia³em sobie wozaków wo¿¹cych
piasek z Sanu, us³ysza³em stukot kopyt
koñskich. PóŸniej wozacy przesiedli siê na
traktory. By³o to bardzo uci¹¿liwe dla
mieszkañców ulicy Zamkowej i ludzi id¹cych nad rzek¹. Kurz spod kó³ unosi³ siê
do góry i miesza³ z zapachem zió³ rosn¹cych na pobliskich ³¹kach. Zapach ten pamiêtam do dzisiaj.
Zaprowadziæ musia³em swoj¹ córkê na Targowice. Oczywiœcie wygl¹da

DYNOWINKA
teraz ca³kiem inaczej ni¿ dawniej.
Tutaj handlowano koñmi. Dla
sprawdzenia ich si³y i wytrzyma³oœci
blokowano ko³a wozu i pêdzono, do góry
ulic¹ w kierunku Rynku. W tym miejscu znajdowa³ siê równie¿ skup krów
i œwiñ. Lubi³em to miejsce, bo tu koczowali w prowizorycznych namiotach
Cyganie. Biega³em wtedy do Babci po
garstkê cukru lub soli dla moich ma³ych kolegów o smag³ym kolorze skóry.
Przygl¹da³em siê z boku jak wygl¹da³o ¿ycie taboru cygañskiego. W drodze
powrotnej chcia³em sprawdziæ jaka bêdzie pogoda. Niestety moja córka nie
zobaczy³a „barometru”, który znik³
z okna by³ej apteki – a szkoda.
Swój pobyt w Dynowie zakoñczyliœmy odwiedzeniem starego cmentarza.

7
Zaœwieciliœmy œwieczki na grobowcu rodziny Cichockich i Kêdzierskich, który
znajduje tu¿ przy Kaplicy po lewej stronie. Musia³em wyt³umaczyæ córce zawi³oœci ¿ycia i pokrewieñstwa naszych
przodków pochowanych na dynowskim
cmentarzu. Je¿eli bêdzie mo¿na to
w nastêpnym numerze przedstawiê losy
dawnych mieszkañców tego miasta.
Podró¿ po Dynowie zakoñczyliœmy
w zajeŸdzie „Pod Semaforem”. Tu
w moje rêce trafi³ miesiêcznik Dynowinka”. Po skonsumowaniu pysznych
pierogów z kasz¹ i proziaków z mas³em
czosnkowym, przy szklaneczce zimnego piwa przysz³a mi myœl, aby podzieliæ siê z czytelnikami tego czasopisma
wra¿eniami z pobytu w Dynowie.
Henryk Cichocki

Andrzeju – mogê tak napisaæ, bo
bardzo dobrze znam Ciebie i Twoj¹
Rodzinê.
Ca³e szczêœcie, ¿e odwiedzi³em
Dynów i przeczyta³em Twój apel o nadsy³anie pocztówek. Ja mam 7 z 1965
roku. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ wspieram Twoj¹ akcjê.
Henryk Cichocki

Liczne rzesze mieszkañców Dynowa nie mog¹cych pomieœciæ siê
w sali widowiskowej Domu Dobrego Pasterza przyci¹gnê³a sztuka wystawiona przez dynowski teatr.
Tak wielkich t³umów ju¿ dawno na
spektaklu nie by³o, tym razem w sali
widowiskowej Domu Dobrego Pasterza
zabrak³o miejsc. Powodem tego niecodziennego zajœcia by³o wystawienie
przez dynowski teatr premiery adaptacji komedii Micha³a Ba³uckiego pt.: Jak
Czecha w Dynowie swatali”, w re¿yserii
Krystyny D¿u³y, scenografiê przygotowali
Anna i Grzegorz Hardulakowie. Komedia momentami rozbawia³a publicznoœæ
do ³ez a znakomicie graj¹cy aktorzy co
chwile nagradzani byli gromkimi brawami. Na scenie wyst¹pi³o dziewiêciu
aktorów i jak powiedzia³a pani re¿yser
Krystyna D¿u³a – to zaledwie jedna trzecia zespo³u, inna grupa przygotowuje
sztukê pt.: Gwiazda Syberii, któr¹ dynowscy aktorzy zamierzaj¹ wystawiæ
w styczniu przysz³ego roku. Po spektaklu burmistrz Dynowa, Anna Kowalska
i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Zygmunt Frañczak wrêczyli zespo³owi niema³¹ nagrodê pieniê¿n¹ i pami¹tkowy
dyplom doceniaj¹c ponad stuletni¹ pracê
aktorów. Po spektaklu w klubie La Loco
zgromadzeni aktorzy, zarówno ci m³odzi adepci jak te¿ nie wystêpuj¹cy seniorzy wypili lampkê szampana za kolejne sto lat dynowskiego teatru.
Grzegorz Szajnik

Rozbawiaj¹cy publicznoœæ do ³ez Piotr Pyrcz w roli Czecha

Tromboliñski i jego ¿ona (Zygmunt Ziêzio i Jolanta G³uchowska) obmyœlaj¹ zaœlubiny córki

Przewodnicz¹cy Radny Miejskiej Zygmunt Frañczak wrêcza zespo³owi nagrodê

Fot. (3) Grzegorz Szajnik
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Trudno „zaszufladkowaæ’’ Kogoœ, Kto
ma tyle pasji, co ten ZWYCZAJNYNIEZWYCZAJNY.
Najbardziej jest chyba znany w mieœcie jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie przepracowa³ ponad
40 lat. By³ surowy i wymagaj¹cy, przed
Jego lekcjami nie denerwowali siê tylko
niektórzy uczniowie... Jedna z dobrych
uczennic wspomina, ¿e podczas odpowiedzi, kiedy przysz³o Jej rozwi¹zywaæ zadanie, rêce mia³a mokre ze zdenerwowania i ciemne plamy na tablicy znaczy³y
œlady Jej uczniowskiej „mêki’’ Wtedy
uczniowie chcieli byæ dobrzy i przejmowali siê szkolnymi wymaganiami.
Pracownia fizyki by³a zawsze w idealnym porz¹dku i pod pewnymi wzglêdami przypomina³a twierdzê i ogród botaniczny, bo Pan od fizyki hodowa³
ogromne paprocie, palmy i filodendrony. Podlewanie kwiatów w pracowni by³o
wyró¿nieniem.
Nagrody kuratora i ministra podkreœla³y tylko zas³ugi doœwiadczonego
fizyka i organizatora szkolnych wycieczek po ca³ym kraju, ale najczêœciej
w ukochane Tatry.
Pierwsza szkolna eskapada odby³a
siê jeszcze z m³odzie¿¹ szko³y w Harcie, gdzie nasz ZWYCZAJNY-NIEZWYCZAJNY zaczyna³ karierê pedagogiczn¹. Oczywiœcie do ZAKOPANEGO !
By³ rok 1963.
Regularnie, ka¿dego roku, organizowa³ dwie wycieczki bêd¹c ju¿ nauczycielem w Dynowie. Organizowa³ i bardzo czêsto sam pilotowa³, pe³ni³ funk-

Wycieczka w Bieszczady
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cjê jednego z opiekunów i z pasj¹ – fotografowa³.
Przez kilkanaœcie kolejnych lat
uczniowie dynowskiej podstawówki
zwiedzili ca³¹ niemal¿e Polskê: Szczecin, Gdañsk, Lidzbark Warmiñski, Kêtrzyn, Gi¿ycko, Sobieszewo, Westerplatte, Malbork, Olsztyn, Wroc³aw, Kotlinê
Jeleniogórsk¹ i K³odzk¹, Góry Œwiêtokrzyskie, Warszawê, Pieniny, Bieszczady, Zakopane i ca³y Œl¹sk.
Jest co wspominaæ, przegl¹daj¹c bogate archiwum fotograficzne, nad którym czuwa i porz¹dkuje je po kolejnych
poszukiwaniach materia³ów nieoceniona i zawsze gotowa pomóc – Pani biolog i Aktorka dynowskiego teatru, Pani
Marysia – dla mê¿a – Rena.
Fotografii jest ca³e mnóstwo. Najwiêcej czarno-bia³ych, ale s¹ te¿ ciekawe kolorowe.
Przez wiele lat ANTONI IWAÑSKI
by³ sta³ym fotografem szkolnym, nauczycielskim, opiekunem kó³ka fotograficznego, a tak¿e „dokumentalist¹’’ wszystkich
ciekawych wydarzeñ w mieœcie – czasem
na zamówienie organizatorów, ale najczêœciej z wewnêtrznej pasji utrwalania
tego, co wa¿ne i znacz¹ce dla lokalnej
spo³ecznoœci. Uwieczni³ wszystkie etapy
budowy dynowskiego dworca autobuso-

W Wilanowie
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wego, liceum, szko³y podstawowej, gimnazjum, D.P.S., koœcio³a w Bartkówce, pomnika JANAPAW£AII i wszystkie spektakle Zespo³u Teatralnego Dynowa oraz
X kolejnych edycji DNI KULTURY
CHRZEŒCIJAÑSKIEJ. W miarê upowszechniania siê fotograficznych aparatów – automatów „pstrykaniem” zdjêæ

Jedna z wielu fotografii sztuk teatralnych
zajmuj¹ siê ju¿ wszyscy. Mniej maj¹ zamówieñ zawodowi fotografowie, mniej –
dobrzy amatorzy. Amatorzy, ale fachowcy niezwyczajni, bo nagradzani na konkursach fotograficznych. ANTONI IWAÑSKI bra³ udzia³ w
kilku konkursach
(by³ ju¿ wtedy absolwentem nauczycielskich kursów fotograficznych w Nowym
S¹czu i £odzi).
Jego praca p.t.
„W SIN¥ DAL’’
otrzyma³a I nagrodê na konkursie og³oszonym
przez Zarz¹d G³ówny P.T.T.K. i redakcjê „Œwiatowi-
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W sin¹ dal...

mia³y wiêc zapewnion¹
sta³¹ „obs³ugê” fotograficzn¹.
Za swego mistrza w fotografii uwa¿a Antoni
Iwañski nauczyciela fizyki – JANA KUCABIÑSKIEGO, natomiast introligatorstwa uczy³ siê
u ojca, a ten w znanym zak³adzie we Lwowie.
Prace magisterskie,
dyplomowe, urzêdowe dokumenty, wszystkie roczniki „Dynowinki’’ pracowicie zszy³, ob³o¿y³... fizyk,

da” przy wspóludziale Federacji Stowarzyszeñ Fotograficznych w Polsce.
Inne bardzo ciekawe zdjêcia publikowa³y; „¯ycie Przemyskie”, Widnokr¹g”, „Nowiny”, Przekrój”, „Niedziela”
i najczêœciej „Dynowinka”.
Wszystkie nauczycielskie wycieczki

Nad morzem, Ko³obrzeg

Magnolie z cyklu – Kwiaty

Lilia z cyklu – Kwiaty

Budapeszt, Wzgórze Gellerta

Siwy Krzy¿ z cyklu - Krzy¿e i kapliczki Dynowa
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fotograf, introligator i hodowca kwiatów.
Kocha kwiaty: lilie, azalie, wymagaj¹ce palmy, peonie, w jego ogrodzie
wiosn¹ kwitn¹: wawrzynek wilcze ³yko,
magnolie, liliowce, a ostatnio zagoœci³y
hibiskusy.

Na ulicach Z³otej Pragi

Wie o kwiatach du¿o. Jakiej ziemi
wymagaj¹ krzewiaste piwonie, jakiej
powojniki, a jakiej paprocie i fio³ki, kiedy najlepiej przesadzaæ azalie, a kiedy
iglaki?... Sk¹d ta pasja? Mo¿e to wp³yw
¿ony - biologa z zami³owania i wykszta³cenia, a mo¿e poszukiwanie przepiêknych obiektów do fotografowania?
Ojcowskie zainteresowanie fotografi¹ podzielaj¹ obaj synowie, a m³odszy
tak¿e wzorem seniora oprawia ksi¹¿ki.
I jeszce jedna pasja, która ³¹czy
wszystkich w rodzinie IWAÑSKICH:
hodowla egzotycznych papug. Latem
s³ychaæ je a¿ na ulicy..., a zim¹ trzeba
mieæ dla nich odpowiednie pomieszczenie, nie tylko stosowne klatki, ale i du¿o
cierpliwoœci dla oryginalnego „œpiewu”,
je¿eli tak mo¿e byæ nazwane coœ poœredniego miêdzy skrzekiem, wrzaskiem, trelem i ciêciem têpa pi³¹.
I jeszce jedno. Gdyby komuœ zepsu³
sie jakiœ stary mechanizm, mo¿e oddaæ
go do naprawy naszemu ZWYCZAJNEMU – NIEZWYCZAJNEMU, a ON na
pewno przywróci mu dawn¹ funkcjê.
Krystyna D¿u³a

10
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by³o bardzo organizacyjne,
ustalano dni i godziny spotkañ. Ustalono i¿ odbywaæ one
siê bêd¹ w ka¿dy wtorek i pi¹tek o godzinie dziesi¹tej. Przy
kawie i herbatce spotykaj¹ siê
przede wszystkim ludzie star-

W wtorek (5.09) zainaugurowano cykl spotkañ pn. Na
herbatkê u Œwiêtego Brata
Alberta.
Organizatorem spotkañ jest
Towarzystwo Pomocy im. œw.
Brata Alberta w Dynowie,
a urocze spotkania odbywaj¹
siê w œwietlicy Domu Pogodnej
Staroœci. Pierwsze spotkanie

Na herbatkê u œw. Brata Alberta przychodzi coraz wiêcej ludzi
Fot. (2) Grzegorz Szajnik

W pi¹tek 15 wrzeœnia w miejskiej bibliotece w Dynowie otwarto wystawê
poœwiêcon¹ Ks. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi.
Otwarta w pi¹tek wystawa
nosi tytu³ Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Koœció³, w³adza, opór
spo³eczny. Pokazano na niej szereg dokumentów, zdjêæ i innych
pami¹tek ukazuj¹cych kap³añsk¹ pracê ks. arcybiskupa.
Otwarciu wystawy towarzyszy³
wyk³ad poœwiêcony Ignacemu
Tokarczukowi, jak te¿ bardzo d³ugie rozwa¿anie. W otwarciu wystawy uczestniczy³a dyrektor
Mieszkañcy Dynowa podczas zwiedzania wystawy
Miejskiego Oœrodka Kultury GraFot. Grzegorz Szajnik
¿yna Malawska, dziekan dekanatu dynowskiego ks. pra³at Stanis³aw Janusz, oraz zgromadzeni mieszkañcy Dynowa. Wystawa bêdzie czynna
dwa miesi¹ce.
Grzegorz Szajnik

Stanis³aw
WoŸny

(10.06.1951 rr..- 13.07.2006 rr.)
.)

Dnia 13.07.2006r. zmar³ Pan
Stanis³aw WoŸny, mieszkaniec
Bachórza w Gminie Dynów.
Urodzi³ siê 10. czerwca 1951 r.
w Nowosió³kach k/Leska. Ukoñczy³ Akademiê Rolnicz¹ im.
Hugona Ko³³¹taja w Krakowie. Swoj¹ pierwsz¹ pracê podj¹³
w Prezydium Rady Narodowej w Lesku. Do roku 1985 by³
zwi¹zany z Bieszczadami, sk¹d przeniós³ siê do pracy w
Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym w Bachórzu. Zatrudniony zosta³ na stanowisku Kierownika Zak³adu. W roku
1992 powo³any zosta³ na stanowisko Wójta Gminy Dynów.

si, samotni, maj¹cy sporo wolnego czasu. Uczestnicy spotkania podkreœlaj¹,
i¿ jest to znakomita forma nie tylko
wypoczynku, ale miejsce gdzie mo¿na
spotkaæ wiele ludzi, porozmawiaæ. Organizowane spotkania zaczynaj¹ cieszyæ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem mieszkañców Dynowa.
Grzegorz Szajnik

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DYNOWIE
ZAPRASZA NA WYSTAWÊ:

ARCYBISKUP
IGNACY TOKARCZUK

KOŒCIÓ£, W£ADZA,
OPÓR SPO£ECZNY
WYSTAWA CZYNNA
DO LISTOPADA br.
W GODZINACH PRACY
BIBLIOTEKI

Funkcjê tê pe³ni³ przez niepe³ne dwie kadencje. Ostatnim
miejscem pracy by³ PFRON w Rzeszowie.
W pamiêci mieszkañców Gminy i pracowników Urzêdu Gminy Dynów zapisa³ siê jako osoba bardzo energiczna i kompetentna. Dziêki Jego staraniom powsta³a
Gmina Wiejska Dynów, rozpoczêto prace nad rozwojem
gazyfikacji i telefonizacji, a tak¿e remontem budynku,
obecnej siedziby Urzêdu Gminy Dynów.
W ¿yciu osobistym mia³ dobre i przykre chwile. By³
dumny z ¿ony i piêciu synów. Marzy³ o osiedleniu siê
na sta³e w okolicach Dynowa, wybudowaniu du¿ego domu
dla rodziny. Z zami³owania zajmowa³ siê stolarstwem.
Nag³a œmieræ ¿ony, Barbary, by³a dla Niego ciosem. Zajêcie siê domem, dzieæmi i codzienne dojazdy do pracy
w Rzeszowie nie pozosta³y obojêtne dla Jego zdrowia.
Serce nie wytrzyma³o; zmar³ nagle, przy pracy w swojej
ma³ej stolarni. Czeœæ Jego Pamiêci.
(hn)
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a¿dy œrodek lokomocji by³ dobry. Byle dalej, byle wprzód.
Ukraina zatrzyma³a nas tu¿
przed granic¹, na szczêœcie poszukiwanie tañszej komunikacji nie trwa³o d³ugo. Podwójny, p³atny autostop dowióz³
nas do Suchawy, gdzie na dworcu kolejowym, oœwietlonym b³yskawicami spêdziliœmy kilka godzin. Rozjaœniana szaroœæ pozwala³a nam prowadziæ obserwacje ¿ycia nocnego, a tak¿e uczestniczyæ w nim. Nasze s³ownictwo poszerzy³o siê o nowe wulgaryzmy rumuñskie.
¯elazny pojazd nocny dowióz³ nas
tym razem do Ploeszti, kolejnego przystanku naszego wêdrowania. Przyœpieszone zwiedzanie, wymiana pieniêdzy
i w drogê.
Jeszcze tylko
kawa³ek. Z
okien poci¹gu
ogl¹daliœmy
rumuñskie
pejza¿e i scenki rodzajowe. Kolejny
przystanek to Sumeria. Tam przy ma³ej czarnej obserwowaliœmy miasteczko zas³aniane strugami deszczu. Ma³a
œniada dziewczynka poszukiwa³a w
ka³u¿y fragmentu swojej zabawki my
zaœ na niebie kawa³ka b³êkitu. Nikomu te poszukiwania siê nie powiod³y.
Deszcz usta³ a nas w drogê do Lupeni
powióz³ wieczorowo-nocny poci¹g.
Nocny marsz po asfalcie w towarzystwie masywnych bloków i brudnego
ch³opaka nie sprzyja³ rozmowom. Zmêczeni, walcz¹cy ze snem w towarzystwie
bezpañskich psów pod¹¿aliœmy ku sercu Gór. Betonowe budynki nie chcia³y
nas opuœciæ, droga coraz bardziej siê
wyd³u¿a³a. Noc zas³ania³a nam miejsca pod namiot. Nawet pomoc ze strony miejscowych skoñczy³a siê tylko
ostrze¿eniem przed ludŸmi i podarunkiem w postaci miejscowego wina Sen
jednak sprawi³, ¿e o 3. zatrzymaliœmy siê na przystanku
autobusowym. Jak dobrze, ¿e w nocy tak ma³o
widaæ. Ju¿ i zapach
nam nie przeszkadza³. Unosz¹c rano
przebudzone g³owy
obserwowaliœmy i
byliœmy obserwo-

wani przez oczekuj¹cych na autobus.
Œniadanie, zimna toaleta i w drogê.
Jeszcze tylko kilka kilometrów, po drodze ³apiemy kursowy autobus, by szybciej znaleŸæ siê u podnó¿a gór. Obrze¿a
Retezatu zdobyte.
Teraz tylko wêdrówka ku szczytom
przez las, kolorowe ³¹ki oraz wzd³u¿

strumyków. S³ony pot na czole zalewa³
nasze oczy, lecz to nie przeszkadza³o
nam w wêdrówce. Widoki
oraz zapach kwiatów
towarzyszy³y
nam podczas
wspinania.
Schronisko na
trasie przywi-
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taliœmy radoœnie, mimo i¿ by³o tylko
miejscem krótkiego polsko-czeskiego
przystanku. To ch³opak z Czech powita³ nas w naszym jêzyku, którego siê
uczy. Wypity Ursus trochê nas os³abi³,
ale jednak wyruszyliœmy dalej. Zdobycie 2000 by³o dla nas bardzo o tyle bolesne, ¿e musieliœmy schodziæ i traciæ
wysokoœæ. Czarne chmury, grzmoty i b³yskawice dooko³a przyœpieszy³y nasze
wêdrowanie i zmusi³y do szybkiego, w
deszczu, rozbijania namiotu. Burza uko³ysa³a nas do snu zaœ ranek obudzi³
nas s³oñcem. Jeszcze tylko kilka podejœæ, jeszcze tylko trochê wysi³ku i znaleŸliœmy siê u celu.
Nasz kolorowy namiot rozbity na wysokoœci 2040 m n.p.m., nad najwiêkszym jeziorem
polodowcowym rumuñskich Karpat,
Bucura, wkomponowa³ siê
miêdzy nie
a cudowne pasma górskie,
rozlokowane
dooko³a. Tu¿
po ustawieniu
namiotu powziêliœmy decyzjê by wyruszyæ na najwy¿szy szczyt
Peleage, 2509
m n p m. By³a
to, jak siê póŸniej okaza³o najlepsza nasza decyzja.
Szczyt zdobywaliœmy momentami
w deszczu, ale to nic. Zosta³ zdobyty.
Trud zosta³ nagrodzony. Lecz to, co póŸniej nast¹pi³o przesz³o nasze oczekiwania. Deszcz uko³ysa³
nas, by zaraz zrobiæ
nam pobudkê. Obudzi³em siê w swo(ci¹g dalszy
na str. 12)
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(ci¹g dalszy ze str. 11)

im mokrym œpiworze, by spêdziæ w nim
resztê nocy i prawie ca³y dzieñ. Gdy s³u¿ba górska potwierdzi³a, ¿e bêdzie jeszcze d³ugo padaæ musieliœmy podj¹æ decyzjê o zejœciu ku dolinom. Schodziliœmy
z ciê¿kim sercem i ciê¿kimi, mokrymi
plecakami. Wezbrany potok górski pokonywaliœmy kilka razy. Niestety kolega suchy po nocy przewróci³ siê i zanurzy³ czêœciowo w lodowatej wodzie.
Noc spêdziliœmy w niewielkim
schronisku, grzej¹c siê i susz¹c prawie
wszystko.S³oneczny ranek naigrywa³ siê
z nas, a my smutni schodziliœmy w dó³.
W górach zaczyna³o siê przejaœniaæ, lecz
my ograniczeni czasowo zostawiliœmy
je na inne czasy. W zadumie, troszeczkê smutni pod¹¿aliœmy ku granicy
z Wêgrami, by tam spêdziæ ch³odn¹ noc
na twardej ³awce. Na szczêœcie naci¹gaczom nie uda³o siê nas oszukaæ, wiara w ludzi o¿y³a, bo dyskretnej pomocy
brudnej mieszkanki dworca. To ona dyskretnie pokaza³a by uwa¿aæ na goœcia,

który oferowa³ nam transport.
Powrót poci¹gami, autobusami
oraz innymi œrodkami lokomocji sta³
siê g³ówn¹ atrakcj¹ naszej eskapady.
To w nich spêdziliœmy wiêkszoœæ cza-

su. Góry kaza³y nam jeszcze poczekaæ,
ale cieszymy siê z tego, co nam zosta³o dane.
Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz

Grupa studentów lwowskich jesieni¹ 1866
roku postanowi³a za³o¿yæ towarzystwo gimnastyczne, by mimo popowstaniowych represji przygotowaæ siê do s³u¿by OjczyŸnie.
Statut organizacji zarejestrowano
7 lutego 1867 roku, natomiast w maju
tego¿ roku wy³onione zosta³y w³adze.
Pierwszym prezesem zosta³ radny miasta Lwowa dr Józef Milleret, a jego
zastêpc¹ hr. Aleksander Fredro. Dwa
lata póŸniej jako god³o organizacji zatwierdzono wizerunek soko³a i st¹d jest
to powszechnie znana nazwa sportowej
i paramilitarnej organizacji.
Ju¿ w 1885 „SOKÓ£’’ dzia³a³ w
Krakowie,a pierwszym prezesem by³
znany komediopisarz M. Ba³ucki. Bardzo szybko sokole idea³y s³u¿by Najjaœniejszej, która bez granic na mapach ¿y³a w sercach kochaj¹cych J¹ pa-

triotów, sta³y siê znane w innych zaborach; pruskim i nielegalnie w rosyjskim, na Morawach, w Czechach i Rumunii.
„SOKÓ£”, maj¹c na celu odrodzenie duchowe i moralne narodu popularyzowa³ gimnastykê, szermierstwo,
wioœlarstwo, je¿dziectwo, kolarstwo
i zapasy, prowadzi³ te¿ dzia³alnoœæ
kulturalno- oœwiatow¹ i niepodleg³oœciowo-patriotyczn¹. Kszta³ci³ nauczycieli gimnastyki i dzia³aczy sportowych. Zjazd Delegatów sokolich 5
czerwca 1898 roku wprowadzi³ œwiêcenie przez organizacjê rocznicy
œmierci TADEUSZA KOŒCIUSZKI

jako patrona organizacji.
W uchwale zjazdowej napisano: „Nasze has³a i idee,
wykwit³e z wielkich bolów
Polski porozbiorowej musia³y wskazaæ Sokólstwu
jako patrona tego, który
tej Polski by³ najlepszym
synem i najszczytniejszym szermierzem.’’
Powsta³ równie¿ fundusz im. Tadeusza Koœciuszki, a jeden z jego za³o¿ycieli pisa³ w okolicznoœciowym
wierszu:
Wiêc powstañcie,
bracia biedni,
NACZELNIK wo³aOto wy nasz hufiec przedni
M³oda braæ sokola.

Przed IV ZLOTEM organizacji, który
odby³ siê we Lwowie 28 i29 czerwca
1903 roku, w gor¹cej odezwie napisano:
„Sto Towarzystw zwi¹zkowych stanie na zlotowem boisku w parku Koœciuszkowskim. W szeregach naszych
najpierwsi synowie tej ziemi, a sprawa
nasza – rzecby mo¿na – nie ma nieprzyjació³, oprócz tych, których nieprzyjaŸni¹ siê szczyci i tych, co wœród swoich
bol¹ najbardziej, prócz... obojêtnych. [...]
Otrz¹œcie siê z biernoœci, chciejcie byc
zdrowymi!
Wszak ziemia, na której ¿yjecie
i ¿ywicie innych, to Wasza w³asn¹ krwi¹
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i prac¹ zdobyta; wszak naród, który nigdy nie splami³ dziejów ludzkoœci, a by³
w nich czêsto na przedzie, to Wasz naród
wielki i szlachetny, naród, który ¿yje i ¿yæ
bêdzie, jak d³ugo mu Bóg przeznaczy.
Czekamy na was wszystkich, ¿eby na
wielkim boisku zlotowem wzniesæ wspólnie z Wami modlitwê i w Imiê Bo¿e stan¹æ do dalszej pracy nad odrodzeniem
si³ narodowych.”
W „PAMIÊTNIKU” tego¿ zlotu zamieszczono tak¿e historiê poprzednich
zgromadzeñ „SOKO£A’’. W I Zlocie
w 1892 roku we Lwowie wziê³o udzia³
871 Soko³ów z terenów zaboru austriackiego, 40 wielkopolskich i 150 z Czech
i Moraw. Pierwszy publiczny, grupowy
wystêp sokoli wypad³ znakomicie: æwiczenia wolne, z maczugami, na przyrz¹dach i z przyborami wszyscy uczestnicy pokazu wykonali bezb³êdnie.
Zlot uznany zosta³ za prawdziw¹
inauguracjê dzia³alnoœci publicznej
Zwi¹zku.
Kolejny odbywa³ siê podczas wystawy Koœciuszkowskiej w dniach 14-15
lipca 1894 roku, tak¿e we Lwowie. Przyby³o wówczas 1452 Soko³ów pieszych
i 50 konnych.Tym razem obowi¹zkowe
æwiczenia odbywa³y siê na boisku
w parku Kiliñskiego. Æwiczenia wolne
równoczeœnie wykonywa³o 768 sokolich,
æwiczenia z laskami 720, z maczugami
250, piramidy budowa³o 80 druhów, 72
zastêpy æwiczy³y na przyrz¹dach i 30
druhów wziê³o udzia³ w rywalizacjach
kolarskich.
Miejscem III Zlotu by³ Kraków
i wówczas przyby³y tu delegacje z Galicji a tak¿e z Wielkopolski, Czech i Rosji. Nowoœci¹ by³y takie konkurencje
jak: pieciobój, æwiczenia konne, musztra i æwiczenia na porêczach.
Wspomniany ju¿ IV Zlot „SOKO£A’’we Lwowie przygotowany bardzo
starannie wykaza³ skokowy wzrost liczebny towarzystw wchodz¹cych
w sk³ad Zwi¹zku.
Po zlocie ukaza³o siê opracowanie
w formie „PAMIÊTNIKAIV ZLOTU SOKOLSTWA POLSKIEGO” [1904], podkreœlaj¹ce znaczenie tego wielkiego zgromadzenia, które niew¹tpliwie by³o demonstracj¹ si³y moralnej naszego narodu, chocia¿rozdartego zaborami, a jednak jednocz¹cego siê. Dumnie brzmia³o
zlotowe has³o: AVE POLONIA !
Autorzy s³owa wstêpnego pisali:
”by³o nas tysi¹ce a byliœmy jedno.Taki widok jest nagrod¹ za trudy i pracê, jest programem na przysz³oœæ, jest sam z siebie rêkojmi¹
dalszego rozwoju”.
Cz³onków Zwi¹zku obowi¹zywa³
œciœle okreœlony strój, a panie [So-
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kolice] nawet œciœle okreœlone uczesanie i nakrycie g³owy.
Kiedy w Dynowie za³o¿ono Towarzystwo „Sokó³’’, pisz¹ca tekst
nie jest pewna. Kronikarz Dynowa
– Pan Krasnopolski- podaje w artykule dla „Dynowinki” z 1995roku:
„Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³a praca kulturalno-oœwiatowa Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓ£
- organizacji, która powsta³a w Dynowie w pierwszych latach XX wieku „i dalej” w pracach SOKO£A
wyró¿niali siê: JAN WÊGRZYN,
TADEUSZ STANKIEWICZ, STANIS£AW KASPROWICZ, ks. JAN
ŒMIETANA, ALEKSANDER KRASNOPOLSKI, RUDOLF PATKIEWICZ, W£ADYS£AW KASPROWICZ
I EDMUND STANKIEWICZ.”
Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e wyró¿niaj¹cymi siê cz³onkami „SOKO£A” w Dynowie byli P.P.
A. i J.ÆWIKLIÑSCY
Na pewno s¹ materia³y Ÿród³owe, do których mo¿e uda siê dotrzeæ,
by ustaliæ fakty bardzo wa¿ne dla
kultury i historii naszego miasta.
Zwracam siê wiêc do wiernych
Czytelników „DYNOWINKI” o pomoc w wyjaœnieniu tej sprawy,
a równoczeœnie gor¹co dziêkujê
PAÑSTWU Danucie i Tomaszowi
GO£¥BOM za nades³ane materia³y.
Krystyna D¿u³a

Przewodn. oddzia³u ¿eñskiego Soko³a lwowskiego

Józef Na³êcz-Æwikliñski (1873-1947), fot. z 1903-1905

Bibliografia:
- Encyklopedia Polski, Kraków, 1996, t.3
- Kronika Polski, Warszawa, 2000, [7 lutego 1867 r.]
- Pamiêtnik Sokolstwa Polskiego we Lwowie, 1904 r.

Antonina (Petroff) Æwikliñska (1885-1971), fot. z 19031905 r.

14

P

DYNOWINKA

isa³em ju¿ o narodzinach, obrzezaniu, œlubie i szabasie, nale¿y
wiêc koñcz¹c cykl ¿ycia opisaæ
pogrzeb. By³a to zwykle skromna i pospieszna uroczystoœæ. Cmentarze by³y
po³o¿one po za dzielnic¹ ¿ydowsk¹
i dlatego te¿ ¿a³obnicy, którzy odprowadzali zmar³ego czêsto spotykali siê
z brakiem ¿yczliwoœci chrzeœcijan. We
wszystkich gminach dzia³a³y „œwiête
bractwa”, których cz³onkowie dbali
o godny pochówek nawet najbiedniejszego ¯yda (odpowiednie ubranie, prosta drewniana trumna) by móg³ godnie
zjawiæ siê na S¹dzie Ostatecznym. Miej-

zwyczajach pogrzebowych wi¹¿¹ siê
z reform¹ judaizmu, która mia³a miejsce w po³owie XIX wieku. Wtedy to te¿
¯ydzi postêpowi wywalczyli sobie mo¿liwoœæ umieszczania inskrypcji w jêzyku polskim, wtedy to te¿ powstawa³y
okaza³e grobowce rodzinne, czêsto ozdabiane rzeŸbami (co dla ¯ydów ortodoksyjnych by³o nie do pomyœlenia). Nale¿y tez napisaæ jako ciekawostkê, ¿e
odpowiednikiem chrzeœcijañskiego sformu³owania „niech odpoczywa w pokoju” jest umieszczane na macewach zdanie „niech dusza jego zwi¹zana bêdzie
w wêze³ek ¿ycia”. W czasie pogrzebu,

sce pochówku zaznaczano skromn¹
p³yt¹, któr¹ umieszczano w nogach
zmar³ego. Na p³ycie znajdowa³a siê odpowiednia inskrypcja jêzyku hebrajskim. Jedynie osoby zas³u¿one dla spo³ecznoœci ¿ydowskiej mia³y prawo okazalszego grobu tzw. ohelu (namiot).
Cmentarze, które nazywano te¿ „domami ¿ycia” lub „domami wiecznoœci”
mimo ogromnych zniszczeñ w latach II
wojny œwiatowej s¹ najliczniejszymi
obok synagog zabytkami ¿ydowskiej
kultury materialnej. Symbolika p³yt
nagrobnych (macew) jest niezmiernie
bogata, dotyczy samego faktu œmierci
i przedstawia np. z³amane drzewo, rozbity okrêt, czy samotne owce zmierzaj¹ce do studni. Czêsto te¿ upamiêtnia³y pochodzenie zmar³ego (d³onie w geœcie b³ogos³awieñstwa na grobach mê¿czyzn z rodu Aarona lub te¿ jego zawód np. w¹¿ Eskulapa 1 . Na terenie
Polski zachowa³o siê setki cmentarzy
¿ydowskich a na nich tysi¹ce macew,
które przedstawia³y m.in.2:
Doœæ du¿e zmiany w ¿ydowskich

a póŸniej w ka¿d¹ rocznicê œmierci, odmawia siê nad grobowcem uroczysty
kadisz – modlitwê za zmar³ego. Po
œmierci bliskiej osoby, rodzina przez
siedem dni obchodzi sziwê – pokutê;
mê¿czyŸni w tym czasie siê nie gol¹,
w domach jada siê skromnie i przerywa siê r¹bek klapy ubrania na znak
biblijnego symbolu „rozdzierania szat”.
Ciekaw¹ te¿ spraw¹ jest te¿ poœpiech
pogrzebu. Œpieszono siê zawsze i nadzwyczajnie by dusza têskni¹ca za Edenem mog³a znaleŸæ ukojenie. Owy pospiech budzi³ zaciekawienie i szczególn¹ nieufnoœæ chrzeœcijañskiego otoczenia. Krakowski magistrat kontroluj¹c dzia³alnoœæ tamtejszej gminy
¿ydowskiej szczególna uwagê zwraca³
na dom pogrzebowy. W 1876 roku upomniano w³adze gminne, ¿e w tzw. trupiarni brakuje dzwonka i leków potrzebnych do odratowania osób „pozornie zmar³ych” i wymierzono jej karê
grzywny.
Wiêkszoœæ œwi¹t powszechnych
w judaizmie swoje korzenie ma jesz-

Pogrzeb ¿ydowski
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cze w staro¿ytnoœci kiedy to ludzie zajmowali siê przede wszystkim rolnictwem i pasterstwem. W roku liturgicznym tradycje rolno-pasterskie ³¹cz¹ siê
z pamiêci¹ o prze³omowych wydarzeniach w dziejach Narodu Wybranego.
Ten rok liturgiczny wydaje siê ³atwiejszy gdy spojrzy siê na niego w sposób
historyczny tzn. poprzez analizê symboliki najwa¿niejszych typów œwi¹t.
Regina Lilientalowa wyró¿ni³a trzy
kategorie œwiat: rolnicze œwiêta piel-

grzymie (szalos regalim: Pesach, Szawuot, Sukot), pozosta³e œwiêta religijne (Rosz Haszana, Jom Kipur) oraz
œwiêta œwieckie (Purym, Chanuka)3 .
Pierwszy cykl rozpoczyna Œwiêto
Przaœników, które przypada na po³owê
miesi¹ca nisan4 , czas przesilenia wiosennego i porê zbiorów jêczmienia
w staro¿ytnym Izraelu. Nak³ada³y siê
tu na siebie pasterski obyczaj sk³adania ofiary jagniêcia „na pomyœlnoœæ uroczystym spo¿ywaniem przez siedem
dni placków macy na pami¹tkê ucieczki z Egiptu. Obecnie przygotowania
wi¹¿¹ siê z gruntownymi porz¹dkami
wiosennymi, które koñcz¹ siê rytualnym
zwyczajem usuwania z domostw chamecu – resztek ¿ywnoœci maj¹cych
w sobie zakwas. Wszelkie zapasy oddaje siê na ten czas na przechowanie
nie-¯ydom, a okruchy chleba pali. Mace
która spo¿ywa siê w okresie œwiêta
wyrabia siê w taki oto sposób: „Pszenica, z której owe mace przysadzaj¹,
pozostaje pod ich obserwacj¹ od chwili
z¿êcia, a w obawie, aby nie zetknê³a
siê z ros¹ przed zachodem s³oñca do
stodo³y j¹ zwo¿¹. Wypiek macy odbywa siê przy œpiewie psalmów, a wieñczy siê go poczêstunkiem, z³o¿onym zazwyczaj z wódki, bu³ek i sera.”5
Niezwyk³e s¹ jednak opinie i zabobony na temat ¿ydowskiej macy. Jeszcze jakieœ trzydzieœci lat temu mieszkaniec Sieniawy w województwie podkarpackim z przekonaniem opowiada³
warszawskiemu etnografowi: „W tej ich
macy musia³a byæ kropla katolickiej
krwi. £apali polskie dziecko, obdziera-
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li mu skórê z g³owy, wk³adali do beczki, krêcili j¹, a¿ ca³a krew wyp³ynie
z niego. Tê krew dodawali do macy”6
Najwa¿niejszym punktem uroczystoœci by³a wystawna uczta sederowa
wyprawiana w pierwszy dzieñ œwi¹t.
Trwa³a przewa¿nie do pó³nocy. Na nakrytym stole powinny znaleŸæ siê: trzy
nakryte mace – na pami¹tkê dawnego
Izraela (symbolizuj¹ce kap³anów, lewitów i lud), udziec barani (w biedniejszych rodzinach wystarcza³o udko
z kurczaka) – który symbolizowa³ ofiarê paschaln¹ z baranka, gorzkie zio³a
– pami¹tka niewoli egipskiej, pieczone
w popiele jajko – symbol p³odnoœci oraz
s³odka mieszanka jab³ek, migda³ów
i orzechów. Na œrodku sto³u powinien
znajdowaæ siê kielich dla proroka Eliasza. Radoœæ panuje tak¿e w kolejne dni.
Kolejnym wa¿nym œwiêtem ¿ydowskim, drugim œwiêtem rolniczym jest
Œwiêto Tygodni – Szawuot, kiedyœ obchodzone po skoñczonych pracach ¿niwnych, siedem tygodni po Pesach. Upamiêtnia³o ono nadanie Dekalogu przez
Boga na górze Synaj. W czasach antycznych do œwi¹tyñ przynoszono zbo¿a, zio³a i pierwsze dojrza³e owoce. Ulica ¿ydowska stroi³a siê zieleni¹ (czynione to jest równie¿ teraz). W synagodze studiuje siê Ksiêgê Rut a w domach
ucztuje.
Kolejne œwiêto to Sukkot – jesienne œwiêto pielgrzymie, które wypada po
zakoñczeniu zbiorów owoców i winobraniu – obchodzone jest ono na pami¹tkê
wêdrówki ¯ydów do Ziemi Obiecanej
przez pustyniê. W staro¿ytnoœci trwa³o siedem dni, obecnie o dwa dni d³u¿ej. W tym okresie pobo¿ni ¯ydzi spo¿ywaj¹ posi³ki, a czêsto te¿ nocuj¹
w specjalnie przygotowanych sza³asach,
pokrytych ga³êziami – co ma im przypominaæ o niewygodach przodków uciekaj¹cych z Egiptu. Ze œwiêtem tym wi¹¿e siê kilka ciekawych zwyczajów: „branie lulawu” tj. sporz¹dzanie bukietu
palmy, wierzby mirtu i owocu cytrusu,
w celu symbolicznego zaznaczenia czterech stron œwiata, obrzêd arawa – ga³¹Ÿ
wierzby – ga³êzie drzewa wierzbowego
przynosi siê do œwi¹tyni w pierwszy
dzieñ œwi¹t.
Ósmy dzieñ œwi¹t ma ju¿ inny charakter. Koñczy siê wówczas roczny okres
czytania Tory i rozpoczyna kolejny cykl
roczny (radoœæ Tory). W Izraelu obie te
uroczystoœci odbywaj¹ siê w tym samym dniu.
W tym samym miesi¹cu odbywaj¹
siê tez dwa inne œwiêta religijne: pierwszego tiszri – Rosz Haszana, dziesi¹tego – Jom Kipur.
Rosz Haszana, trwa dwa dni i rozpoczyna ¿ydowski rok œwiecki, pocz¹tek roku liturgicznego wypada nato-

DYNOWINKA
miast pierwszego nisan (na wiosnê),
jest to bowiem pierwszy miesi¹c w hebrajskim kalendarzu ksiê¿ycowym.
Rosz Haszana przypomina zarówno
dzie³a stworzenia tj. dzieñ stworzenia
pierwszego cz³owieka – Adama, jak
i dzieñ S¹du – dzieñ ostatni. Jak wiêkszoœæ œwi¹t ¿ydowskich równie¿ to ma
charakter radosny, ¯ydzi modl¹ siê
o pomyœlnoœæ i pozdrawiaj¹ formu³k¹
„obyœ zosta³ zapisany na dobry rok”.
W synagogach rozbrzmiewaj¹ tr¹by, by
odpêdziæ demony i przypomnieæ ofiarê
Abrahama. Grzechy z poprzedniego
roku zmywane s¹ w specjalnym obrzêdzie – taszlichu. Ciekawe, ¿e w tym
czasie ¿ony przygotowuj¹ specjalne
s³odkie ko³acze.
Po Rosz Haszana rozpoczynaj¹ siê
Straszne Dni, zwieñczone najbardziej
podnios³ym œwiêtem Jom Kipur.
W dawnych czasach kap³an podczas obrzêdu przelewa³ grzech wiernych na
koz³a, wyprowadza³ go póŸniej na pustyniê i str¹ca³ ze ska³y. W œredniowieczu rolê „koz³a ofiarnego” odgrywa³ bia³y
kogut, na którego symbolicznie przelewano grzechy, ptaka nastêpnie przekazywano biednym. W Jom Kipur obowi¹zywa³ dwudziestopiêciogodzinny post
i ca³kowity zakaz pracy. Wa¿nym kolorem w tym czasie jest bia³y, w³aœnie
w tym kolorze dekoruje siê wtedy synagogê i przywdziewa ubrania tzw.
„œmiertelne koszule. W przeddzieñ
œwiêta modli siê za zmar³ych, nastêpuje wyznanie grzechów a na koniec
odmawia siê modlitwê Neila (zamykanie wrót) m.in. takimi s³owami: „Ojcze
nasz, królu nasz, zapisz nas do Ksiêgi
¯ycia, przebacz i odpuœæ nam”. Do tego
œwiêta nawi¹zuj¹ te¿ s³owa zapisane
w Ksiêdze Kap³añskiej (KK 16,30): „Bo
tego dnia bêdzie dla was dokonane przeb³aganie, aby oczyœciæ was od wszystkich grzechów. Prze Bogiem bêdziecie
oczyszczeni”.
Ca³kiem œwiecki charakter maj¹
dwa wa¿ne œwiêta: Chanuka i Purym.
Oba obchodzone s¹ na pami¹tkê radosnych wydarzeñ z dziejów Izraela.
Pierwsze przypomina zwyciêskie powstanie Machabeuszy w 165 r. p.n.e.
i ponown¹ konsekracjê Œwi¹tyni Jerozolimskiej, sprofanowanej przez kult
Zeusa zaprowadzony przez Antiocha IV
Epifanesa z dynastii Seleucydów. Na
pami¹tkê tych wydarzeñ przez osiem
dni zapala siê œwieczki a odpala siê je
od dodatkowej lampki zwanej szamesa (pomocnik). W œwiêta nie wolno poœciæ, nie studiuje siê tory, ale najbardziej raduj¹ siê wtedy dzieci zwolnione od nauki.
Jeszcze weselsze jest œwiêto wypadaj¹ce w karnawa³ zwany wiosennym
karnawa³em Purym, które wypada
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w po³owie miesi¹ca adar. Œwiêto to upamiêtnia pewn¹ historiê zapisan¹
w „Ksiêdze Judyty” wed³ug, której to
dziêki interwencji Estery nie dosz³o do
zag³ady ¯ydów z rêki Hamana – wielkiego wezyra królestwa. Œwiêto obchodzi siê radoœnie w domach i na ulicach.
Wszyscy wrêczaj¹ sobie prezenty, urz¹dza siê bale, maskarady, pije siê alkohol, zjada ogromne iloœci s³odkich piero¿ków, zwanych – „uszy Hamana”, grywa w karty i w koœci. Œwiêto tak radosne, ¿e nawet drwiny z miejscowego
rabina by³y natychmiast wybaczane.
Jak wiec widaæ ¯ydzi to naród religijny, który we w³aœciwy sposób oddaje czeœæ
swojej tradycji i historii. Bardzo wa¿n¹
rolê w ¿yciu ka¿dego ¯yda pe³ni równie¿
kultura, jak to mówi¹ prze du¿e „K”.
Tradycyjna kultura polskich ¯ydów
rozkwita³a zarówno w prowincjonalnej
mieœcinie jak i w wielkomiejskiej dzielnicy, miejscach ró¿ni¹cych siê przecie¿
atmosfer¹ tempem ¿ycia, mo¿liwoœciami zarobków i wykszta³cenia mieszkañców.
Wielki miasto kusi³o zgie³kiem,
bogactwem tych którzy mieli szczêœcie,
którego cen¹ by³a anonimowoœæ.
¯ydzi zwi¹zali siê te¿ z naszym regionem. Wielu podkarpackich miastach
przez wiele wieków pracowali oni, ¿yli
i wspó³tworzyli kawa³ek historii i kultury jak np. w Dynowie – mieœcie po³o¿onym w dolinie b³êkitnego Sanu, gdzie
przed II wojn¹ œwiatow¹ na ok. 3200
mieszkañców wyznawcy judaizmu stanowili prawie 43 procent ogó³u ludnoœci7 . Pozostawili niestety po sobie tylko i a¿ stary cmentarz, który przez wiele lat niszcza³, Az w po³owie lat 90tych spo³ecznoœæ ¿ydowska wykupi³a
plac i teraz raz do roku setki ¿ydów
odwiedza to miejsce pamiêci i kultu
swoich przodków. Resztê œladów bytowania tego narodu na ziemiach dynowszczyzny strawi³a wojna.
Inne wiêksze miasta Podkarpacia
mia³y to szczêœcie i dziœ mo¿emy jeszcze zobaczyæ pewne pozosta³oœci po tej
fantastycznej kulturze. I tak w Lesku
zobaczyæ mo¿emy zobaczyæ synagogê,
której budowa datowana jest gdzieœ
pomiêdzy 1626 a 1654 rokiem. Po wojnie zniszczona zosta³a odbudowana
dopiero w latach 60. XX wieku. Obecnie znajduje siê w niej Galeria Sztuki
Bieszczadzkiego Domu Kultury. Nale¿y do najefektywniejszych budowli sakralnych judaizmu w Polsce. W Lesku
od 1548 roku dzia³a³a nekropolia. Na
najstarszej z zachowanych macew napisane jest (w wersji uproszczonej): „Tu
spoczywa m¹¿ bogobojny Eliezer, syn
rabbiego Meszulema, pamiêæ sprawie(ci¹g dalszy na str. 16)
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Nagrobek Elimelecha jest jedynym
tego rodzaju zabytkiem w Polsce. Do
dziœ zdarzaj¹ siê tu rzeczy uwa¿ane za
cudowne np. cofniecie siê zaniku koœci
u dziewczynki przywiezionej tu specjalnie z USA w 1963, cuda ten i inne potwierdzaj¹ miejscowi katolicy.
W dzieñ œmierci cadyka – 21 adar
(prze³om lutego i marca) – czêœæ miasta oklejona jest plakatami w jêzyku
jidysz wskazuj¹cymi drogê do telefonu,
toalety i ³aŸni. Pielgrzymuj¹ tu nie tylko polscy ¯ydzi ale te¿ z Kanady, Wêgier, Bia³orusi i USA i Litwy. Przez ca³¹
noc œpiewaj¹, modl¹ siê i sk³adaj¹
kwitlech – karteczki z proœbami. Czynne s¹ sto³ówki, które wydaj¹ koszerne
posi³ki. Trzeba równie¿ wspomnieæ ¿e
w rocznicê œmierci cadyka w 2002 roku
do 15-tysiêcznego Le¿ajska przyby³o
ponad 10-tysiêcy pielgrzymów
Jad¹c z Jaros³awia do Le¿ajska
drog¹ nr 870 mo¿na zwiedziæ cmentarz
¿ydowski w Sieniawie z ohelem wielkiego cadyka z dynastii Haldberstamów
– Ezechiela Szaragi (1811-1898), syna
Chaima z S¹cza.
Przemyœl to prawdopodobnie pierwsze polskie miasto w którym zamieszkali ¯ydzi (na pocz¹tku XI wieku). Ludnoœæ wyznania Moj¿eszowego osiad³a na
szlaku handlowym do Lwowa. Trudnili
siê lichwiarstwem, zajmowali siê rzemios³em i handlem. W 1559 roku otrzymali od króla Zygmunta Augusta przywilej nadaj¹cy im odrêbnoœæ prawn¹.
II wojnê œwiatow¹ prze¿y³o zaledwie
250 przemyskich ¯ydów. W Przemyœlu
zobaczymy dwie synagogi. Pierwsza
nazwana Synagog¹ Szajnbacha, wiêk-

dliwych niech bêdzie b³ogos³awiona.
Zmar³ w pi¹tek 9 tiszri 309 roku”. Na
3 ha znajduje siê oko³o 500 macew.
¯ydzi trafili do Jaros³awia w czasach panowania Kazimierza III Wielkiego (1333-1370), ale dopiero pierwsza wiarygodna wzmianka o ich bytowaniu w tym mieœcie datowana jest na
1464 rok. Pozostawili po sobie synagogi: Du¿¹ i Ma³¹.
Pierwsza wzniesiona zosta³a w 1811
roku i do dziœ przetrwa³a w bardzo dobrym stanie. W 1963 roku zosta³a przekazana na Liceum Plastyczne im. Wyspiañskiego, a korzystny wyg³ad synagoga zawdziêcza remontowi z 1990 r.
Synagoga Ma³a powsta³a w 1900, nazwana tak w zwi¹zku z tym i¿ w ówczesnych czasach przydomek „ma³a”
oznacza³ tysi¹c miejsc siedz¹cych. Dziœ
wyremontowana czeka na wynajem.
Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em w Jaros³awiu odbywa³y siê s³ynne jarmarki, co ciekawe w XX wieku. Udzia³ ¯ydów
wœród mieszkañców utrzymywa³ siê
w granicach 25-30%.
Le¿ajsk to wci¹¿ ¿ywy oœrodek judaizmu w Polsce. ¯ydzi przybyli na te ziemie w 1521 roku, a ich liczba szybko
wzrasta³a. W 1635 roku otrzymali od
króla W³adys³awa IV przywilej wa¿enia
oraz wyszynku piwa i miodu. Wielka postaæ cadyka Elimelecha uczyni³a z miasta pod koniec XVIII w. jedno z najwiêkszych centrów chasydyzmu w Polsce. ¯ycie
miasteczka koncentrowa³o siê wokó³
miejscowego browaru. Przed wojn¹
w miasteczku mieszka³o oko³o 30% ludnoœci ¿ydowskiej.
W Le¿ajsku zwiedziæ
mo¿emy dawny kirkut,
zobaczyæ fragment dawnej synagogi (obecnie
siedziba Banku Ochrony Œrodowiska), miejsce
chederu zajê³a restauracja. Jest tu te¿ nowa
czynna mykwa, uruchomiona na miejscu przedwojennej – chyba jedyna na polskiej prowincji. Kilka s³ów nale¿y
te¿ wspomnieæ o ohelu
Elimelecha, wokó³ któSynagoga Szajnbacha w Przemyœlu
rego po dziœ dzieñ unosi
siê aura cudownoœci.
sza i lepiej zachowana, w latach 60.
O samym cadyku istnieje mnóstwo leXX wieku przebudowana zosta³a na
gend i poda¿ zarówno ¿ydowskich i polbibliotekê, ale jej wystrój zewnêtrzny
skich. Leczy³ œmiertelne choroby, mia³ moc
mo¿na podziwiaæ do dziœ. Druga bo¿niwyganiania demonów, leczy³ ludzi np.
ca zwana Synagog¹ Na Zasaniu pochoz hazardu, rozmawia³ ze zwierzêtami.
dzi z koñca XIX wieku. Ostatecznie
Podczas II wojny œwiatowej Niemcy otwootwarto j¹ w 1909 roku. S³u¿y³a wierrzyli grób cadyka w poszukiwaniu kosznym tylko 30 lat. Okupanci urz¹dzili
townoœci – po czasie ponoæ spotka³y ich
tu podczas wojny elektrowniê, po wojstraszliwe cierpienia lub œmieræ
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nie s³u¿y³a jak baza dla autobusów
potem dla karetek.
Rejsze czyli ¿ydowski Rzeszów nazywany by³ przez galicyjskich dowcipnisiów miastem „Moj¿eszowem”. Nazwa ta utrzymywa³a siê d³ugo, mimo
ze po pierwszej wojnie œwiatowej coraz
wiêcej gmin chrzeœcijañskich ³¹czonych
by³o z Rzeszowem. ¯ydzi jednak byli
„si³¹ napêdow¹” miasta. W 1886 roku
zniesiono tu zakaz pracy w niedzielê,
obchodzono hucznie œwiêta ¿ydowskie.
Jak podaje „Encyklopedia galicyjska”„ œwiêta te nadawa³y miastu swoisty,
w³aœciwy tej religii charakter, wzbudzaj¹c wielkie zainteresowanie wœród
chrzeœcijan.” ¯ydzi mieszkali w Rzeszowie du¿o wczeœniej, przynajmniej od
po³owy XVI wieku. Zajmowali siê krawiectwem, hafciarstwem, mydlarstwem, aptekarstwem i gorzelnictwem.
Znani byli miejscowi z³otnicy i wytwórcy pieczêci. ¯ydzi pozostawili po sobie
w Rzeszowie m.in. Synagogê staromiejsk¹. Jej historia jest zawi³a. Trzykrotnie p³onê³a, wzniesiono j¹ na prze³omie XVI i XVII wieku. Wa¿ne s³owa
napisane s¹ przed wejœciem do niej:
„Bym móg³ dniem i noc¹ op³akiwaæ zabitych, córy mojego ludu”.
Zdajê sobie sprawê, ¿e nawet
w ma³ej czêœci nie uda³o mi siê opisaæ
tego wszystkiego, co fascynuj¹ce i ciekawe w kulturze judaizmu. Stara³em
siê jedynie naszkicowaæ pewien obraz
tego co ¯ydzi, zarówno polscy jak i ci
mieszkaj¹cy w innych zak¹tkach œwiata wnieœli do naszej kultury, historii
i obyczajów.
Zwróci³em tez uwagê na kilka naszych, podkarpackich przyk³adów, które uzna³em za godne uwagi, do których
ka¿dy interesuj¹cy siê judaizmem powinien pojechaæ i przekonaæ siê, ¿e
mimo zniszczeñ, mimo braku ju¿ wokó³
nas tych ludzi, nadal przyci¹gaj¹ interesuj¹ i trwaj¹ twardo zakorzenione
w naszej tradycji i kulturze.
Micha³ Ziêzio
Student III roku, Wydzia³ Prawa, Uniwersytet Rzeszowski
1

Na grobie cadyka Altera, aut. R. Degiel,, Polis –
pismo o sztuce ¿ycia publicznego nr 21 3/1997

Dom wiecznoœci aut. R. Nowak, Polis – pismo
o sztuce ¿ycia publicznego nr 21 3/1997
3 ¯ydzi, aut. A. ¯bikowski wyd. „Dolnoœl¹skie”
4 Kalendarz hebrajski sk³ada siê z dwunastu miesiêcy ksiê¿ycowych dopasowanych do systemu roku
s³onecznego. S¹ to: nisan, ijar, siwan, tamuz, aw,
elul, tiszri, macheszwan, kiszew, telet, szwat, adar,
adar II (co trzy lata)
2

5
6

7

¯ydzi, aut. A. ¯bikowski wyd. „Dolnoœl¹skie”
Wizerunek ¯yda w polskiej kulturze ludowej, aut
A. Ca³a
Dynowinka – Miesiêcznik Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Tow. Przyjació³ Dynowa, aut. Wac³aw Wierzbieniec, nr5/95,
maj 2003 r.
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Po tym w
przeplataj¹ce siê z wypowiedziami boprzejmuj¹cy spohatera, g³osy onkologów. Najpierw prosób dzieli siê
fesor Bogus³aw Maciejewski przybli¿a
wspomnieniami
definicjê „raka”, opisuje w przystêpny
z chwil, gdy dowiesposób chorobê nowotworow¹ z punktu
dzia³ siê o swej
widzenia medycyny. Jego s³owa o profichorobie. To najlaktyce s¹ niezwykle przemawiaj¹ce
bardziej wstrz¹sai istotne: „Im wczeœniej wykryty nowoNiestety, mimo usilnych prób przed³u¿enia wakacji
j¹cy fragment lektwór, tym wiêksza jest szansa jego
przez Romana, nadszed³ koniec lenistwa i nicnieróbtury. Mówi, i¿ stewyleczenia-to prawda, któr¹ powinnistwa. Poszukiwania czasowstrzymywacza te¿ siê nie
reotypowe skojaœmy powtarzaæ nieustannie”.
powiod³y.
rzenie: „nowotwór
Podkreœla nieocenion¹ moc nadziei na
znaczy œmieræ” odwygran¹, która „nadaje terapii sens” i „jest
biera rozum i logiczne myœlenie, obezpierwszym przyczó³kiem budowania si³y,
Idzie jesieñ, liœcie opadaj¹ z drzew,
w³adnia. Jednak, kiedy w trzeŸwy spochêci walki, determinacji”. Jest pe³en poAniê z prognozy pogody znowu dopad³a
sób spojrza³ na sprawê, oznajmi³ sobie:
dziwu dla ludzi, którzy nie wstydz¹ siê
grypa… Na szczêœcie M.O.R.D.-owcy s¹
„Nie dam siê!”. Podkreœla wagê pozyswej walki z rakiem i publicznie przyznaj¹
pogodoodporni i jak z³y szel¹g wracamy
tywnego nastawienia i bycia z ludŸmi.
siê do choroby. To buduj¹ce, daj¹ce nana ³amy Dynowinki. W tej jak¿e poetycDramatyczne jest wyznanie o dobrej
dziejê tym, którzy w³aœnie dowiedzieli siê
kiej aurze pragniemy przedstawiæ pañwiadomoœci, i¿ koœæ nie zosta³a naruo w³asnym nieszczêœciu.
stwu recenzje ksi¹¿ki Wygraæ ¿ycie, któszona przez raka i nie bêdzie konieczna
Poza tym interesuj¹co opowiada
ra opowiada o walce jednego z popularamputacja. O chorobie mówi w niezwyo doœwiadczeniach, o trudzie poinfornych prezenterów telewizyjnych ze œmierkle obrazowy sposób, niewymagaj¹cy od
mowania pacjenta o chorobie, o sposoteln¹ chorob¹. Prezentujemy równie¿
czytelnika posiadania du¿ej wiedzy
bach powiadamiania, które maj¹ diakilka wierszy nawi¹zuj¹cych do liryczz zakresu medycyny.
metralny wp³yw na reakcjê chorego, na
nego klimatu jesieni. Zapewniamy, ¿e
Wyra¿a te¿ przekonanie, i¿ wygra³
to czy podda siê, czy te¿ bêdzie walnasze teksty sk³oni¹ Was do refleksji.
los na loterii, gdy dozna³ kontuzji
czy³.
¯yczymy mi³ej lektury.
w czasie rajdu. Wtedy przypadkowo wyW niezwykle przemawiaj¹cy sposób
kryto u niego raka „we wczesnym stawypowiada siê równie¿ onkolog Krzyszdium, co dawa³o szansê na wyleczenie”.
tof Sk³adowski. Mówi o tragicznych
Mówi o naœwietlaniach, przygotowaskutkach leczenia niekonwencjonalnyKamil Durczok – osoba powszechniach do operacji.
mi metodami, bez powiadomienia lenie znana, ceniony dziennikarz, wybitKolejna czêœæ rozmowy jest ogromkarza, i obietnicach znachorów niesteny prezenter, zdobywca presti¿owych
nie osobista i wci¹gaj¹ca, porusza serty bez pokrycia.
nagród i…(dla chorych i cierpi¹cych
ce. Otó¿ mowa jest o chemioterapii, czyli
Ponadto wartoœæ ksi¹¿ki wzbogaca
zapewne przede wszystkim) osoba, któpodawaniu trucizny w celu zabicia kotekst ¯ony Kamila, która, ze swej perra wygra³a walkê z nowotworem. Wymórek nowotworowych. Z bólem serca
spektywy, opisuje walkê z rakiem najgraæ ¿ycie to poruszaj¹cy zapis rozmoczyta siê o niepo¿¹danych skutkach, np:
bli¿szej jej osoby.
wy z tym cz³owiekiem sukcesu, który
wypadaniu w³osów.
Ksi¹¿ka zwieñczona jest epilogiem
zapad³ na raka jak zwyk³y, przeciêtny,
Nastêpnie Durczok mówi o stereopoœwiêconym Marcinowi Paw³owskieniczym niewyró¿niaj¹cy siê Kowalski.
typowym, automatycznym przekonaniu
mu - reporterowi, który te¿ dzielnie
Wstêpem do lektury jest wspomnieg³êboko zakorzenionym w spo³eczeñwalczy³ z rakiem i cieszy³ siê ka¿d¹
nie Kamila Durczoka z dnia, w którym
stwie, i¿ diagnoza nowotworu oznacza
chwil¹ ¿ycia. W tym zakoñczeniu Duropuszcza³ oddzia³ po ostatniej chemiotewyrok, a nie leczenie. Opowiada o roczok wyjaœnia sk¹d wzi¹³ siê pomys³
rapii. W gmachu szpitalnym spêdzi³ wiedzajach profilaktyki i jej wadze.
dedykacji.
le czasu: „Za oknem przelecia³y dwie pory
Fragmenty, dziêki którym czytelnik
(ci¹g dalszy na str. 18)
roku”. Ten wstêp doskonale wprowadza
jeszcze szybciej poch³ania stronnice, to
czytelnika w nastrój i tematykê ksi¹¿ki.
Ludzie
Nastêpnie umieszczone s¹ interesuj¹ce pytania Piotra Mucharskiego,
Ludzie dla ludzi ¿yj¹,
To serce ¿yje rozpacz¹.
który przeprowadzi³ rozmowy, oraz
Ludzie dla ludzi siê rodz¹,
szczere odpowiedzi Kamila Durczoka.
I radoœæ lub niechêæ panuje,
Ludzie przez ludzi siê z³oszcz¹,
Pierwszym tematem, o którym opowiaKiedy na œwiat przychodz¹.
Ludzie przez ludzi siê smuc¹,
da jest wypowiedŸ w Wiadomoœciach,
Bywa, ¿e przyjaciele
w której przekaza³, i¿ jest chory. „MiaLudzie dla ludzi istniej¹,
Twarze od siebie odwróc¹.
³em skonstruowaæ cztery zdania – najLudzie dla ludzi trwaj¹,
trudniejsze ze wszystkich, jakie wypoI kiedy ciê¿kie przychodz¹ chwile,
Ludzie przez ludzi siê rani¹,
wiedzia³em w swoim ¿yciu”. WspomiNiektórzy z nich pomagaj¹.
Ludzie przez ludzi gin¹,
na obawy przed wyst¹pieniem: „Ba³em
Czêsto zwyk³a g³upota
siê, ¿e nie wytrzymam napiêcia, g³os
Ludzie dla ludzi siê œmiej¹,
Sporów tych jest przyczyn¹.
mi siê za³amie, a przecie¿ to musia³o
Ludzie dla ludzi czuj¹,
byæ oœwiadczenie faceta, który napraw¯ycie i siebie ca³ego
Ludzie dla ludzi kochaj¹
dê wierzy w to, ¿e wygra”. Ciekawie
W przyjaŸni ofiarowuj¹.
Serce ofiarowuj¹,
opowiada o pe³nym troski odzewie wiI choæ siê w ¿yciu staraj¹
dzów po programie, o zablokowanym
Ludzie przez ludzi cierpi¹,
Ludzie Ci umieraj¹…
przez mnóstwo wiadomoœci koncie
Ludzie przez ludzi p³acz¹,
e-mailowym.
Bo kiedy s³owa nas zrani¹,
Monika Szczepañska

18
(ci¹g dalszy ze str. 17)
Moim zdaniem ka¿dy powinien
przeczytaæ tê pozycjê. Jest to niesamowite wyznanie osoby publicznej, która stanê³a twarz¹ w twarz
ze œmierci¹ i zdecydowa³a siê powiedzieæ o swych doœwiadczeniach,
by pomóc - nieœæ nadziejê i ukojenie innym mierz¹cym siê z chorob¹.
Na jej kartach umieszczona jest
równie¿ zachêta do profilaktyki ratuj¹cej ¿ycie. Nikt z nas przecie¿
nie wybiera choroby i nikt nie jest
na ni¹ przygotowany, niestety…spotkaæ mo¿e ka¿dego.
Polecam wszystkim tê ksi¹¿kê.
Nie mo¿na siê od niej oderwaæ, gdy¿
podejmuje wa¿ne i trudne aspekty
naszej egzystencji oraz podkreœla
wartoœæ ludzkiego ¿ycia.
Katarzyna Frañczak
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Gdy z³a wieœæ ¿ycie Twe przewróci,
Gdy niepowodzenie znów Ciê zasmuci,
Wtedy ciê¿ko jest myœli pozbieraæ,
A w sercu ból ci¹gle doskwiera.
Czasem œwiate³ko szczêœcia zagaœnie,
A radoœæ znika nawet i we œnie.
W ¿yciu chwile bywaj¹ ró¿ne.
Przychodzi te¿ czas i na te trudne.
Jak zebraæ si³y, gdy wszystko siê wali?
Jak siê uœmiechaæ, gdy plan nie wypali³,
Kiedy odejdzie bliska osoba,
Gdy cia³o z¿era ciê¿ka choroba?
Lêk Ciê ogarnia przed ka¿dym dniem!
Radoœæ i szczêœcie odesz³y w cieñ,
Nadchodz¹ ciê¿kie i smutne chwile,
Choæ chcia³byœ by by³o o wiele milej.
Lecz smutne ¿ycie trzeba porzuciæ,
I w kr¹g szczêœliwych znowu powróciæ,

- Wypocznijcie trochê – powiedzia³a
Galadriela. – Macie za sob¹ d³ug¹
i wyczerpuj¹c¹ drogê, a jeszcze d³u¿sza
przed wami. Nie krzyw siê Idrysie –
zwróci³a siê do Szarego Lorda. – Pozwól
przynajmniej odpocz¹æ koniom. Zostañcie chocia¿ do œwitu. Ufam ze zaszczycisz nas, Ksi¹¿ê, swoj¹ obecnoœci¹ na
wieczornej uczcie – doda³a. – A ciebie,
mój Lordzie – powiedzia³a spogl¹daj¹c
na Irysa – pragnê widzieæ za godzinê.
Musimy dokoñczyæ nasz¹ rozmowê.
Wszyscy troje: Szary Lord, Ksi¹¿ê
Mirkwood i Agh?r sk³onili siê nisko
Królowej Z³otego Lasu i pod¹¿yli za
s³u¿¹cym, który zaprowadzi³ ich do tymczasowych kwater, które na czas pobytu przydzieli³ im szambelan Królowej
Lothlorien.
Komnaty okaza³y siê byæ wrêcz luksusowe. Gdy po k¹pieli Ksi¹¿ê Mrocznej Puszczy wróci³ do swojej sypialni
zasta³ tam œwie¿e urania i ogromn¹
paterê wype³nion¹ owocami. By³ tam
równie¿ s³u¿¹cy gotowy w ka¿dej chwi-

li pomóc jednemu z Dra’ w jakichkolwiek czynnoœciach. Legolas odwo³a³ go
jednak, ubra³ siê w nowe szaty i od niechcenia siêgn¹³ po soczyste jab³ko, kusz¹co le¿¹ce na stosie innych owoców.
Przez chwilê analizowa³ wydarzenia
minionego dnia i postanowi³, ze dowie
siê czegoœ o tym Barrakkêthcie. By³a
to najbardziej tajemnicza postaæ z jak¹
siê kiedykolwiek spotka³ i postanowi³,
¿e czegoœ siê o nim dowie. Tym bardziej, ¿e jego znikniecie zbieg³o siê
z og³oszeniem pokoju pomiêdzy Morgûlem, a Valinorem. Nie wspominaj¹c
te¿ o tym, ¿e nie spotka³ siê nigdy wczeœniej z przypadkiem, w którym jakikolwiek elf, a ju¿ w szczególnoœci cz³onek
Wysokiego Dworu uciek³ i wypar³ siê
swojej rasy i w³asnej rodziny. A to czyni³o postaæ Barrakkêtha jeszcze ciekawszym przypadkiem. Historia ta zaczê³a coraz bardziej fascynowaæ m³odego
elfa.
*
Nieœwiadomy zainteresowania, jakie wzbudza³ w umyœle Ksiêcia Mirkwood, Barrakkêth w³aœnie zabiera³ siê do
przeprawy przez Nok’Sylfen, który stanowi³ granicê po³udniowego terytorium
Hazgów. Elf ju¿ od dobrej godziny szuka³ brodu, w którym móg³by tê przeklêt¹ rzekê przekroczyæ. Niestety jak
na z³oœæ nigdzie takiego miejsca nie
by³o. Nieœmiertelny nie chcia³ odwiedza Rivendell, jednoczeœnie obawia³ siê
spotkaæ mieszkañców teranów poza
Nok’Sylfen. Delikatnie mówi¹c nie darzyli Pierworodnych przyjaŸni¹. Teraz
usi³uj¹c szerokim ³ukiem omin¹æ
Ostatni Przyjazny Dom – siedzibê jednego ze swoich kuzynów, ryzykowa³ spotkanie z tubylcami, którzy skrzêtnie
wykorzystaliby ka¿d¹ okazjê, aby przerobiæ go na przechowalniê dla swych za-

Bo w sercu nadzieja cicha siê tli,
By kolorowe by³y znów dni!
Nigdy nie wolno nam jej porzuciæ,
Nigdy do kosza na œmieci wrzuciæ.
S³owo nadzieja ma wielk¹ moc!
Jest piêkne jak gwiazdy w wiosenn¹ noc!
To ona zawsze daje nam wiarê,
¯e jutro bêdzie szczêœliwym darem.
Daje nam si³y i uœmiech na twarzy,
I znów pozwala codziennie marzyæ.
Kiedy nadziejê w sercu swym mamy.
Trudnoœci ¿ycia wnet pokonamy!
Ona pozwala nam patrzeæ przed siebie,
I ufaæ, ¿e kiedyœ bêdzie jak w niebie.
Bo kiedy z chmur deszcz smutny uleci,
Po nim s³oneczko na niebie zaœwieci!
Monika Szczepañska

trutych strza³. A tego Barrakkêth sobie nie ¿yczy³.
Wreszcie da³ za wygran¹. Przeklinaj¹c w myœlach w³asn¹ g³upotê i z³oœliwoœæ losu wszed³ do lodowatej wody.
Mimo, ¿e wiêkszoœæ ubrañ jakie posiada³ niós³ nad g³ow¹, to te które mia³
na dobie szybko nasi¹knê³y wod¹ i stanowi³y dodatkow¹ przeszkodê w powolnym marszu. Wszystko posz³o by dobrze, gdyby nie to, ¿e na œrodku rzeki
na œliskich kamieniach straci³ oparcie
dla stopy i run¹³ w spienion¹ topiel.
Nurt natychmiast porwa³ go w dó³ strumienia. Nieœmiertelny walczy³ z pr¹dem o swój baga¿. Niestety rzeka by³a
silniejsza i ca³y jego dobytek znik³
w przeci¹gu jednej chwili. Elf przekl¹³
siarczyœcie – s³owa jednak uwiêz³y mu
w gardle zd³awione kolejn¹ fala wody.
W pewnym momencie zacz¹³ ju¿ odnosiæ swego rodzaju zwyciêstwa w walce
z rzek¹, kiedy w g³owê, z ca³ym impetem nurtu, uderzy³a go olbrzymia k³oda niemal niewidoczna w czarnych wodach Nok’Sylfen. Barrakkêth desperacko próbowa³ siê jej uchwyciæ. Bezskutecznie. A potem by³a ju¿ tylko ciemnoœæ…
*
W niewielkiej hazgijskiej osadzie
o wdziêcznej nazwie Agur ¿y³ pewien
dziewiêcioletni ch³opiec zosta³ wys³any po wodê do znajduj¹cego siê o pó³
dnia drogi strumienia. Wieœ znajduj¹ca siê nad jeziorem, kiedyœ pe³nym ryb,
a teraz wymar³ym i brudnym potrzebowa³a sta³ych dostaw œwie¿ej wody.
Tym obowi¹zkiem obarczono w³aœnie
m³odego Aenora. Ch³opiec z mozo³em
codziennie targa³ ze sob¹ ciê¿kie wiadra, wiedzia³, ¿e choæ wychodzi zawsze
wczeœnie rano to i tak nie wróci przed
zmierzchem.
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- Ruszaj siê ty ma³y niewdziêczniku! – warknê³a przysadzista kobieta,
wciskaj¹c mu puste wiadra. Masz robotê, a jeœli nie przyniesiesz pe³nych
wiader to nawet nie marz o jedzeniu
i jeszcze wygarbuje ci skórê! – kobieta
mocno pchnê³a ch³opca.
Zanim opuœci³ wieœ zosta³ jeszcze
wyszydzony przez inne dzieci, które
czerpa³y wyraŸn¹ przyjemnoœæ w obrzucaniu go wyzwiskami. Zachêcone brakiem reakcji doros³ych z czasem poczu³y siê na tyle bezkarne, ¿e bez obawy
rzuca³y w rówieœnika kamieniami.
Aenor nie mia³ do kogo zwróciæ siê
o pomoc – w koñcu doroœli mieszkañcy
Agur sami uwa¿ali go za dziwad³o,
wyznaczali do najciê¿szych i najbardziej
upokarzaj¹cych prac jakie tylko móg³
wykonaæ, a gdy przechodzi³ obok nakreœlali w powietrzu znaki chroni¹ce ich
przed wp³ywem z³ych duchów. Jednym
s³owem wszyscy mieszkañcy wsi traktowali go jak odmieñca, podrzutka i dziwol¹ga, od którego najlepiej trzymaæ siê
z daleka. A Aenor… có¿, by³ podrzutkiem. Na dodatek ró¿ni³ siê od swych
rówieœników zarówno wygl¹dem zewnêtrznym, jak i zachowaniem. Kiedy
inne dzieci mia³y raczej krep¹ budowê
cia³a, by³y raczej œredniego wzrostu, obdarzone przez naturê ciemnymi w³osami i oczami to Aenor stanowi³ niemal
ca³kowite ich przeciwieñstwo. Ju¿ teraz zapowiada³o siê ¿e bêdzie wysokim
cz³owiekiem w porównaniu do jego rówieœników. Nadto mia³ smuk³¹ budowê cia³a, oliwkow¹ cerê, szare oczy, a
jedyn¹ cech¹, która zdawa³a siê œwiadczyæ
o
jego
pokrewieñstwie
z mieszkañcami wioski by³y w³osy –
ch³opiec mia³ je w odcieniu bardzo ciemnego br¹zu. Nadto by³ nieco s³abszy ni¿
inne dzieci w jego wieku, za to wyró¿nia³ siê spoœród nich inteligencj¹ i niezwyk³ym jak na tak m³ody wiek opanowaniem – spokojnie przyjmowa³ obelgi innych nie reaguj¹c na nie têp¹
agresj¹.
Ch³opiec prawie nie pamiêta³ swoich rodziców, ale wiedzia³, ¿e zanim
straci³ ich piêæ lat temu – by kochany.
Pamiêta³ tylko tamtego myœliwego,
który uratowa³ mu ¿ycie.
Rodzice Aenora zostali wygnani z
rodzinnej wioski jego ojca. Starszyzna
orzek³a bowiem, ¿e Geven – ojciec ch³opca – sprzeniewierzy³ siê bogom ¿eni¹c
siê z kobiet¹ spoza ich plemienia. By³o
to œwie¿o po œmierci Ghedeba – dziadka Aenora. Kiedy mœciwy i potê¿ny starzec odszed³, a szeregi jego popleczników wykruszy³y siê w zastraszaj¹cym
tempie, znalaz³a siê grupa ludzi, którzy jawnie wyst¹pili przeciwko synowi
wodza i jego rodzinie. Zmuszony do
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ucieczki musia³ Geven opuœciæ wraz
z ma³ym synkiem i ciê¿arn¹ ¿on¹ rodzinne ziemie. Zanim nadesz³a zima,
a brak po¿ywienia i odpowiednich warunków zabi³ brzemienn¹ ¿on¹ Gevena, tu³ali siê przez kilka tygodni. Przez
kilka dni po œmierci ¿ony ojciec Aenora
mechanicznie przynosi³ jedzenie i wykonywa³ najpotrzebniejsze prace.
W koñcu przesta³ robiæ cokolwiek wpatruj¹c siê w kurhan, który wspólnie z
synkiem usypali nad grobem Súnnë.
Umar³ dwa tygodnie po œmierci matki
Aenora. Ch³opiec nie mog¹c z rana dobudziæ ojca postanowi³ znaleŸæ jak¹œ
pomoc. B³¹kaj¹c siê w okolicach Nok’Sylfen zauwa¿y³ jadowitego wê¿a. Gad
z nieub³agan¹ precyzj¹ sun¹³ w kierunku ch³opca, który przera¿ony zamar³,
boj¹c siê nawet g³oœniej odetchn¹æ.
Nagle w¹¿ drgn¹³ i znieruchomia³.
Aenor pamiêta³ jak ze zdumieniem
wpatrywa³a siê w d³ug¹ czarn¹ strza³e
która przygwoŸdzi³a gada do ziemi. Po
chwili z krzaków wyszed³ myœliwy, który
póŸniej pomóg³ mu pochowaæ ojca, nakarmi³ go upolowanym wczeœniej jeleniem oraz ze s³owami „kiedyœ po ciebie wrócê” odstawi³ go na skraj polany,
na której mieœci³a siê Agur.
Takie by³y najwczeœniejsze wspomnienia ch³opca, który dzieñ w dzieñ
przez ostatnie piêæ lat z niecierpliwoœci¹ wypatrywa³ powrotu nieznajomego myœliwego. Jako podrzutek zosta³
„ch³opcem od wszystkiego” i sob¹ na
której bezkarnie móg³ siê wy¿yæ kto
tylko chcia³. Wydawa³oby siê, te¿ ¿e
jedyn¹ przyjemnoœci¹ na jak¹ móg³ sobie pozwoliæ by³y te rzadkie chwile,
w których zaszywa³ siê w swojej kryjówce w lesie i ucieka³ w œwiat marzeñ.
W jego w³asnym, wyimaginowanym bezpiecznym œwiecie nikt z niego nie szydzi³, nie pada³ ofiar¹ brutalnych zabaw
rówieœników dla których w realnym
œwiecie by³ idealnym celem – przecie¿
nikt nie wstawi siê za podrzutkiem.
I mia³ prawdziwy Dom. Œni³ na jawie,
¿e Myœliwy po niego przyjecha³ i zabra³
go do nowego Domu gdzie by³ po prostu
kochany. Ca³ymi dniami wyobra¿a³ sobie jak wygl¹da³oby jego Zycie, gdyby
Myœliwy wzi¹³ go ze sob¹, a nie zostawi³ na skraju Agur. Lata jednak mija³y, a po ma³ego Aenora nikt nie przyjecha³. W koñcu ukoñczy³ dziewi¹ty rok
¿ycia i zacz¹³ siê zastanawiaæ co zatrzyma³o Myœliwego. Z chwil¹, gdy inne
dzieci odkry³y jego s³aboœæ sta³y siê
bardziej brutalne i zyska³y now¹ broñ
– jego samotnoœæ i marzenia.
Teraz kiedy po kilu godzinnej wêdrówce wraca³ znad rzeki z ciê¿kimi wiadrami wype³nionymi wod¹ te¿ nie przepuœcili okazji by go pognêbiæ.
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- Te, Odmieniec! – zawo³a³ jeden
z wyrostków rzucaj¹c w niego szyszk¹.
Aenor zignorowa³ ich dalej dŸwigaj¹c ciê¿kie wiadra.
- Paczcie – wysepleni³ inny – sierota nas olewa!
- Masz racjê Rugh – zgodzi³ siê
z nim przywódca bandy i tak mocno
pchn¹³ swoja ofiarê, ¿e ch³opiec straci³
równowagê i wyla³ czêœæ zawartoœci
wiader. – Co ten twój Wybawiciel ZNOWU nie przyszed³ po ciebie? Pewnie ju¿
dawno zrozumia³ jak kiepski interes
zrobi³by wracaj¹c po takiego dziwol¹ga i nieudacznika!
Kpiny Nuga sprawia³y Aenorowi
wiêcej bólu ni¿ kamienie którymi zwykle w niego rzucali. By³y bowiem zbyt
bliskie jego obawom, ¿e Myœliwy o nim
zapomnia³, albo naprawdê uzna go za
nic nie wartego. Za nim napastnicy odeszli, ch³opiec zarobi³ jeszcze kilka ciosów piêœci¹ i pozby³ siê reszty wody
skrzêtnie wylanej przez Rugha, który
odchodz¹c przewróci³ wiadra. I wtedy
wydarzy³o siê coœ dziwnego – wiadra
uniesione jakaœ niewidzialna rêk¹ zawis³y w powietrzu i same nape³ni³y siê
wod¹. Aenor zaskoczony przeciera³ d³oñmi oczy nie mog¹c uwierzyæ w niesamowite zjawisko. Wzi¹³ jednak pe³ne
wiadra, które dziwnym trafem by³y
znacznie l¿ejsze ni¿ zazwyczaj i wkroczy³ do wioski. Niestety póŸniej okaza³o siê ¿e nie tylko on by³ œwiadkiem
niezwyk³ego zdarzenia. Tej samej nocy
obudzi³o go silne uderzenie w twarz.
- Wstawaj Odmieñcu! – warkn¹³
g³os, w którym Aenor rozpozna³ wioskowego kowala.
Niechêtnie wsta³ i zosta³ niemal wywleczony z chaty i poci¹gniêty na centralny plac wioski. Ku jego zaskoczeniu zauwa¿y³, ¿e zebrali siê tu wszyscy
mieszkañcy osady.
- Widzieliœmy co zrobi³eœ dzisiaj
z wod¹, Podrzutku! – zacz¹³ Guar, który przewodzi³ starszyŸnie. – I zdecydowaliœmy, ¿e powinieneœ odejœæ z Agur.
- Tak, nie chcemy ciê tu! – krzyknê³a jedna z kobiet zas³aniaj¹c sob¹ swego syna – wielkiego têpego osi³ka, który z satysfakcj¹ przygl¹da³ siê dramatowi jaki spotka³ Aenora.
- Racja – odezwa³y siê inne, pe³ne
aprobaty g³osy.
- Pozwolimy ci odejœæ, ch³opcze –
zacz¹³ Nedu, który pe³ni funkcjê wodza
wioski – ale jeœli kiedykolwiek tu wrócisz czeka ciê œmieræ.
- Wynoœ siê demonie! Precz z nim!
Dziwol¹g! – wrzaski stawa³y siê coraz
bardziej agresywne, choæ mieszkañcy wioski nie przeszli jeszcze do rêkoczynów.
(ci¹g dalszy na str. 20)
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- WeŸmiesz ze sob¹ tylko to co masz
na sobie – poinformowa³ go naczelnik.
– Chocia¿ to nasza we³na, to i tak nikt
nie chcia³by wzi¹æ twoich ³achów – jakby na potwierdzenie tych s³ów w miejscu gdzie sta³a jego chatka rozb³ys³a
³una po¿aru, a Aenor poczu³ ¿al, ¿e w³aœnie straci³ wszystko cokolwiek posiada³. Na szczêœcie jego najcenniejszy dar
– wisior otrzymany kiedyœ od Myœliwego wisia³ mu na szyi bezpieczny, ukryty pod warstw¹ ubrañ.
- OdejdŸ ch³opcze, bo jeœli zostaniesz
tu d³u¿ej zabijemy ciê ju¿ teraz –
ostrzeg³ go Nedu, kiedy w ch³opca uderzy³o pierwsze zgni³e jab³ko.
Aenor opuœci³ Agur ¿egnany groŸbami i wyzwiskami. Chocia¿ nigdy nie
kocha³ tego miejsca i nie zazna³ tu ani
odrobiny ciep³a, z trudem zdusi³ spazmatyczny szloch – wieœ by³a mimo
wszystko jego domem – jedynym jaki
zna³.
Gdy dwie godziny póŸniej, brudny
i posiniaczony, dotar³ do strumienia,
wszelkie tamy puœci³y i ch³opiec, który
pod roz³o¿ystym krzakiem znalaz³
schronienie rozp³aka³ siê. W koñcu
zasn¹³ wyczerpany ³zami i œwiadomo-

œci¹, ¿e run¹³ ca³y jego œwiat.
Nastêpnego ranka budzi³ siê przemarzniêty do szpiku koœci. Wyczo³ga³
siê ze swojej kryjówki i zacz¹³ energicznie pocieraæ d³oñmi ramiona. Przez
chwilê zdezorientowany wodzi³ wzrokiem woko³o. Niestety wspomnienia
wróci³y i na twarzy dziecka pojawi³ siê
bolesny grymas. Aenor obieca³ sobie, ¿e
nie bêdzie p³aka³ i usiad³ pod drzewem
by przemyœleæ sytuacjê w jakiej siê
znalaz³. Po pierwsze potrzebowa³ jedzenia, ale nie móg³ przecie¿ nic upolowaæ
go³ymi rêkami. Zrobienie sieci te¿ nie
wchodzi³o w grê – nie mia³ ani narzêdzi ani czasu, bo zdawa³ sobie sprawê
¿e najwiêksze szanse prze¿ycia ma
z dala od Agur. Móg³ udaæ siê jedynie
na po³udnie, bo kr¹¿enie wzd³u¿
Nok’Sylfen nic by mu nie da³o. Pó³noc
te odpada³a – oznacza³a powrót do wsi
i pewn¹ œmieræ. Istnia³ tylko jeden problem. Aenor nigdy przedtem nie wypuszcza³ siê tak daleko od Agur i tereny za graniczn¹ rzek¹ by³y dla niego
czymœ zupe³nie nieznanym – krain¹
pe³n¹ niebezpieczeñstw, baœniowych
stworów, miejsc, gdzie œmieræ czai³a siê
na ka¿dym kroku… i elfów. Pamiêta³
opowieœci jakie snuli cz³onkowie starszyzny i wojownicy o tych niezwyk³ych

istotach. Ogromne niczym drzewa
wœród których ¿y³y, nieœmiertelne i z³oœliwe bez skrupu³ów zabija³y ludzi lub
robi³y z nich swoich niewolników. Tenorowi ciarki przechodzi³y po plecach na
myœl o przypadkach w których elfy mia³y
porywaæ ma³e dzieci. Jednoczeœnie nie
mia³ innego wyjœcia – musia³ iœæ na
po³udnie. Postanowi³, ¿e odnajdzie
Myœliwego, który mu niegdyœ pomóg³.
Mia³ nadziejê ¿e zgodzi siê on przyj¹æ
go na swego s³ugê i przy okazji nie spotka ¿adnego wrednego elfa.
Aenor znalaz³ bród dobr¹ godzinê
póŸniej. Uda³o mu siê nazbieraæ trochê
leœnych jagód i teraz najedzony zabiera³ siê do przekroczenia rzeki. Bêd¹c
ju¿ niemal na drugim brzegu zauwa¿y³, ¿e na niewielkiej piaszczystej pla¿y, ukrytej przed ludzkim wzrokiem
wystaj¹c¹ skarp¹, czarny, nieregularny kszta³t. Ostro¿nie podp³yn¹³ do p³ycizny i podszed³ chc¹c zobaczyæ znalezisko.
Hanna Woœ

W dniach 24-28.08.2006 r. odby³y
siê w Zgorzelcu ju¿ po raz siódmy Miêdzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykuj¹cych. Po raz drugi, choæ w nieco
zmienionym sk³adzie, wziê³a w nich
udzia³ Rodzinna Kapela Podwórkowa Toñko z Dynowa.

Jest to impreza, na której spotyka- j¹
siê ju¿ od kilku lat rodzinne zespo³y z ró¿nych stron Polski, a tak¿e zza granicy –
z Niemiec, Ukrainy czy Bia³orusi. Jak co
roku zespo³y prezentowa³y ró¿nego rodzaju
muzykê od renesansowych œpiewów a’capella poprzez utwory instrumentalne, re-

ligijne, ludowe, biesiadne, podwórkowe, a¿
po szanty. Koncerty odbywa³y siê w ró¿nych miejscach w zale¿noœci od rodzaju
wykonywanej przez zespó³ muzyki. Rozbrzmiewa³a wiêc ona w plenerach, koœcio³ach, sali widowiskowej Domu Kultury,
a tak¿e w s¹siednich miastach. My mie-

(ci¹g dalszy ze str. 19)

Kapela na terenie Niemiec

Na scenie sali widowiskowej

Autorka – jest studentk¹
Wydzia³u Prawa
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
opowiadania fantasy
pisuje od kilku lat
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Toñko podczas koncertu galowego

Pami¹tkowa fotka po udanym koncercie
liœmy mo¿liwoœæ zagraæ kilka koncertów w
ró¿nych miejscach. Jeden z nich odby³ siê
równie¿ na terenie Niemiec – w Görlitz.
Oprócz koncertów zorganizowane zosta³y tak¿e warsztaty, na których mo¿na by³o podpatrzeæ jak pracuj¹ inne zespo³y, zdobyæ cenn¹ wiedzê do dalszej
pracy oraz doskonaliæ swoje umiejêt-

Gwiazda wieczoru – Marek Torzewski
noœci podczas wspólnego muzykowania.
Wolny czas up³ywa³ nam na d³ugich rozmowach i radosnym muzykowaniu „na
scenie” hote- lowego korytarza.
W ostatnim dniu Spotkañ wszystkie zespo³y zaprezentowa³y siê na olbrzymiej plenerowej scenie na Bulwarze Greckim podczas festynu jarmarcz-

Zespó³ „Dach” z Bia³orusi

nego „Jakuby”.
Goœciem specjalnym wieczoru by³
w tym roku Marek Torzewski, który wraz z ¿on¹ i zespo³em da³ wspania³y koncert.
S³owa uznania i podziêkowania
nale¿¹ siê organizatorom, którzy do³o¿yli wszelkich starañ, aby nasz kilkudniowy pobyt w Zgorzelcu przebiega³
bez ¿adnych niemi³ych niespodzianek,
wszystko przygotowane by³o profesjo-

na atmosfera i wra¿enie, ¿e osoby, które widzê po raz pierwszy, s¹ starymi
znajomymi. Dobrze by³o oderwaæ siê od
szarej codziennoœci i poczuæ, ¿e mo¿e
byæ inaczej – ciep³o, rodzinnie, ¿e od
obcych osób mo¿na otrzymaæ wsparcie
i potwierdzenie, ¿e warto robiæ to co robimy, ¿e to wszystko ma sens.
Pobyt w Zgorzelcu by³ dla ca³ej kapeli niezapomnianym prze¿yciem i ciekawym doœwiadczeniem, czêsto w myœlach bêdziemy wracaæ do tamtych

Zespó³ „Akord” z Gostynia
nalnie i na najwy¿szym poziomie. S³owa te nale¿¹ siê w szczególnoœci g³ównej organizatorce Wiesi Letza, która
jest dusz¹ i dobrym duchem Spotkañ.
Na zakoñczenie kilka osobistych refleksji. Mnie, jako osobê po raz pierwszy uczestnicz¹ca w tym spotkaniu, uderzy³a przede wszystkim mi³a, rodzin-

Rodzina Bugajskich z Kêt

chwil i z niecierpliwoœci¹ oczekiwaæ kolejnego zaproszenia w nastêpnym roku.
Zachêcam do odwiedzenia strony
www.zgorzelec.info
Swoje wra¿enia opisa³a i fotografowa³a
Monika Sobkowicz
Dziêkujê Zespo³owi za pomoc
w tworzeniu tego materia³u.
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¯ycie jak szlaczek,
czyli powrót do lat dzieciñstwa...
Proszê odwiedŸcie swoje dzieciñstwo
Wsi¹dŸcie na gapê, niech ka¿dy zd¹¿y
I zapakujcie wszystko, co drogie
Ten baga¿ przecie¿ wcale nie ci¹¿y!
Zabierzcie z sob¹ „czerwon¹ szko³ê”
Szkolne pora¿ki ma³e i du¿e
I pe³ne goli oraz siniaków
Ze studni¹ w rogu szkolne podwórze...
Nie zapomnijcie te¿ zabaw szkolnych
Z oran¿adami, które „strzela³y”
I bu³ek z szynk¹ na tych zabawach
Co tak „nieziemsko” Wam smakowa³y...
Domku woŸnego i lekcji w kinie
I akademii majowo-pierwszych
Pierwszych mi³oœci, ostatnich dzwonków
I z pamiêtników niezdarnych wierszy...
A potem weŸcie te¿ „now¹ budê”
Jej klasy, salê i korytarze
I zapakujcie w kokon wdziêcznoœci
Pomocne d³onie, ¿yczliwe twarze...
Z takim baga¿em wdziêcznej pamiêci
Uda siê wskrzesiæ Wam tamto ¿ycie
Tak bardzo barwne, pe³ne fantazji
Jak ten robiony szlaczek w zeszycie...
Maciej Jurasiñski
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W ramach akcji Sprz¹tanie Œwiata
m³odzie¿ dynowskich szkó³ posprz¹ta³a 15 wrzeœnia Dynów.
Pi¹tek w dynowskim Zespole Szkó³
by³ dniem bez lekcji, ale za to bardzo
roboczym. Tego dnia w ruch posz³y ³opaty, motyczki, rêkawice i worki na œmieci.

Zorganizowane grupy m³odzie¿y sprz¹taj¹ce Dynów
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Tu¿ po dziewi¹tej w ró¿ne
rejony miasta wyruszy³a
m³odzie¿ uzbrojona w narzêdzia do walki ze œmieciami. A by³o co zbieraæ.
W niektórych miejscach,
szczególnie w okolicach
Sanu, odkryto dzikie wysypiska œmieci. Niestety, aby
je zlikwidowaæ nie wystarczy tylko jedna akcja do
roku, a w tym przypadku
nale¿y wp³yn¹æ na œwiadomoœæ tych, którzy wyrzucaj¹c odpady w pobli¿u rzek
po prostu zanieczyszczaj¹
œrodowisko, a przecie¿ Dynowszczyzna to przepiêkne
okolice, czyste rzeki i pe³ne grzybów lasy. Oby za nied³ugo, oprócz grzybów i ryb,
w lasach i rzekach œmieci
nie by³o.
Grzegorz Szajnik
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W

oko³o 5% przypadków nadciœnienie têtnicze jest objawem
(lub jednym z objawów) konkretnej choroby i wystêpuje w stosunku
do niej niejako wtórnie. St¹d te¿ ta postaæ nadciœnienia nosi nazwê nadciœnienia wtórnego lub objawowego. Do najczêstszych jej przyczyn nale¿¹: choroby
nerek i têtnic nerkowych, guzy kory i rdzenia nadnerczy oraz zwê¿enie cieœni (koarktacja) aorty. Czêsto te¿ nadciœnienie
mo¿e rozwijaæ siê w wyniku d³ugotrwa³ego leczenia hormonalnego, w tym równie¿ w czasie stosowania doustnych œrodków antykoncepcyjnych. Leczenie wtórnego nadciœnienia to przede wszystkim usuwanie przyczyny, która doprowadzi³a do
jego powstania, przy czym czas odgrywa
tu istotn¹ rolê. D³ugotrwa³e bowiem nadciœnienie, niezale¿nie od przyczyny, która je wywo³a³a, prowadzi do zmian
w naczyniach oporowych i utrwalania siê
nadciœnienia. Wówczas usuniêcie jego
pierwotnej przyczyny nie powoduje ju¿
pe³nej normalizacji ciœnienia krwi.
W tych przypadkach, jak równie¿ wówczas, gdy przyczyna nie mo¿e byæ (czasowo lub trwale) usuniêta, stosuje siê farmakologiczne leczenie hipotensyjne.
Znacznie czêœciej, bo w oko³o 95%
przypadków nadciœnienie pojawia siê
jako objaw pierwotny, nie zwi¹zany z
¿adn¹ konkretn¹ jednostk¹ chorobow¹.
Jest to tak zwane nadciœnienie pierwotne albo samoistne. Ze wzglêdu na
czêstoœæ wystêpowania, to ono w³aœnie
stanowi g³ówny problem spo³eczny.
Przyczyny nadciœnienia pierwotnego nie
s¹ jeszcze dostatecznie wyjaœnione.
Uwa¿a siê jednak, ¿e rozwija siê ono
w wyniku zaburzeñ fizjologicznej regulacji ciœnienia krwi. W regulacji ciœnienia krwi bierze udzia³ wiele, pozostaj¹cych ze sob¹ w bezpoœredniej i poœredniej zale¿noœci czynników (uk³ad
nerwowy, hormonalny, elektrolity, etc.).
Zachowanie równowagi miêdzy nimi
zapewnia utrzymywanie wartoœci ciœnienia na najw³aœciwszym, zale¿nym
od aktualnych potrzeb ustroju, poziomie (np. niskie ciœnienie podczas odpoczynku, wy¿sze podczas pracy). Zaburzenia w tej równowadze i niekontrolowany wzrost jednego (lub kilku) z czynników reguluj¹cych wysokoœæ ciœnienia
krwi prowadzi do rozwoju nadciœnienia
têtniczego. Dotychczas brak satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi na pytanie, co
inicjuje te zmiany – cechy przekazywane genetycznie czy czynniki „zewnêtrzne”? O udziale czynników genetycznych
w rozwoju nadciœnienia mo¿e œwiadczyæ
miêdzy innymi rodzinne jego wystêpowanie, a tak¿e rodzinna sk³onnoœæ do
rozwoju jego powik³añ. Gdyby jednak
dziedziczenie uznaæ za czynnik decyduj¹cy o rozwoju nadciœnienia to – dlaczego nie wystêpuje ono u ca³ego potomstwa osób z nadciœnieniem – i dlaczego stwierdza siê je równie¿ u osób
bez rodzinnego obci¹¿enia w tym kie-
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runku? Wydaje siê, ¿e odpowiedzi na
te w¹tpliwoœci nale¿y poszukiwaæ
w uzupe³niaj¹cych uwarunkowania genetyczne zewnêtrznych wp³ywach œrodowiskowych i we wzajemnym na siebie ich oddzia³ywaniu. Jakie czynniki
œrodowiskowe mog¹ odgrywaæ istotn¹
rolê w etiopatogenezie (powstawaniu
i rozwoju) nadciœnienia têtniczego i czy
steruj¹c nimi mo¿emy wp³ywaæ na jego
czêstoœæ i przebieg? W œwietle obecnej

akcji serca i podwy¿szenie ciœnienia têtniczego. Dodatkowo sprzyja tak¿e
mia¿d¿ycy i rakowi p³uca. Warto tak¿e
zaznaczyæ, ¿e palenie tytoniu os³abia,
czy wrêcz znosi, hipotensyjne i „przeciwzawa³owe” dzia³anie niektórych leków.
Picie kawy - Opinie na temat
wp³ywu kawy na wysokoœæ ciœnienia
krwi nie s¹ jednoznaczne. Wydaje siê
jednak, ¿e zw³aszcza u osób do niej nie
przyzwyczajonych, kawa mo¿e spowodowaæ krótkotrwa³y, przemijaj¹cy
wzrost ciœnienia. Zalecenia dotycz¹ce
zaprzestania picia kawy nie s¹ tak

wiedzy istotne znaczenie przypisuje siê
zw³aszcza takim czynnikom, jak stres,
dieta, u¿ywki i aktywnoœæ fizyczna.

kategoryczne jak w przypadku innych
u¿ywek i raczej dotycz¹ ograniczenia
iloœci i pory (nie przed snem) jej spo¿ycia.
Oty³oœæ - Dotychczasowe obserwacje epidemiologiczne wskazuj¹, ¿e:
- masa cia³a jest jednym z istotnych
czynników kszta³tuj¹cych ciœnienie
krwi na przestrzeni czasu, oraz
- nadciœnienie têtnicze wystêpuje
u oty³ych 2-3 razy czêœciej ni¿ w pozosta³ej populacji.
Ponadto pamiêtaæ nale¿y, ¿e oty³oœci bardzo czêsto towarzysz¹, sprzyjaj¹ce rozwojowi mia¿d¿ycy, zaburzenia
gospodarki t³uszczowej i wêglowodanowej (w tym cukrzyca). Wspó³istnienie
tych czynników ryzyka z nadciœnieniem
têtniczym przyœpiesza rozwój powik³añ
naczyniowych. Z powy¿szego ewidentnie wynika, ¿e szczup³a sylwetka to nie
tylko sprawa estetyki. Na podstawie
przeprowadzonych w Polsce badañ
stwierdzono, ¿e nadwaga wystêpuje
u 34% badanych, a oty³oœæ u 19%.
Uogólniaj¹c, 53% doros³ych Polaków
ma nieprawid³ow¹ masê cia³a. Ka¿dy
dodatkowy kilogram masy cia³a jest dodatkowym obci¹¿eniem dla serca i ca³ego uk³adu kr¹¿enia, poniewa¿ w organizmie wzrasta zapotrzebowanie na
tlen, który musi byæ dostarczony przez
krew. Dodatkowo tradycyjny polski sposób ¿ywienia, bêd¹cy przyczyn¹ oty³oœci zawiera nadmierne iloœci t³uszczów,
co nasila mia¿d¿ycê. Ka¿de 5 kg nadwagi powoduje wzrost ciœnienia têtniczego o ok. 5 mm Hg.
Pamiêtaj!
z³oœæ (gniew) nie tylko piêknoœci szkodzi,
stres Twoim wrogiem, ruch przyjacielem,
szczup³a sylwetka to nie tylko sprawa estetyki,
nie tylko papierosy i alkohol, ale
i sól te¿ mo¿e byæ trucizn¹.
Joanna Prokop

Modyfikowalne czynniki ryzyka
nadciœnienia têtniczego krwi:
Stres - bêd¹cy nieod³¹cznym elementem ¿ycia ka¿dego z nas. Krótkotrwa³y stres nie jest szkodliwy, je¿eli
wystêpuje ci¹gle, wtedy mo¿e byæ dodatkowym obci¹¿eniem dla uk³adu kr¹¿enia i przyspieszaæ rozwój mia¿d¿ycy.
Nadmierne spo¿ycie sodu - sód
obecny jest w soli kuchennej, doprawiamy ni¹ potrawy, jak tak¿e dodawana
jest do wielu gotowych produktów spo¿ywczych. Dieta o du¿ej zawartoœci sodu
podwy¿sza ciœnienie skurczowe o ok.
5 mm Hg, rozkurczowe o ok. 3 mm Hg.
Odpowiednio du¿a poda¿ soli w diecie
mo¿e wywo³aæ nadciœnienie u ludzi,
i to zarówno u osób zdrowych, jak
i zw³aszcza z nadciœnieniem têtniczym,
przekroczenie w diecie progu fizjologicznego zapotrzebowania na sól powoduje
wzrost ciœnienia krwi i odwrotnie – ograniczenie dobowego spo¿ycia soli obni¿a
ciœnienie têtnicze!
Nadu¿ywanie alkoholu- zwiêkszone spo¿ycie alkoholu wi¹¿e siê ze
wzrostem ciœnienia têtniczego. To niekorzystne dzia³anie zaznacza siê u osób
spo¿ywaj¹cych regularnie powy¿ej 2030 g alkoholu w ci¹gu doby, co odpowiada 1 litrowi piwa, 2 kieliszkom wina
lub wódki.
Siedz¹cy tryb ¿ycia, brak aktywnoœci fizycznej (czêsto towarzyszy
temu nadwaga). Zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej obni¿a ciœnienie têtnicze,
poprawia ogóln¹ wydolnoœæ ustroju,
zmniejsza umieralnoœæ. Siedz¹cy tryb
¿ycia zwiêksza ok. 1,5-krotnie ryzyko
pojawienia siê nadciœnienia.
Palenie tytoniu - Oko³o 1/3 doros³ych Polaków przyznaje siê do palenia tytoniu. Nikotyna powoduje skurcz
naczyñ krwionoœnych, przyspieszenie
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Znane s¹ tysi¹ce sposobów zabijania wolnego czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesiæ.
Albert Einstein

Na szczêœcie istnieje wiele przyk³adów na to, ¿e ju¿ samo poszukiwanie
sposobów zabijania wolnego czasu mo¿e
byœ Ÿród³em rozrywki i satysfakcji.
Choæby szachy…
Pierwszy miêdzynarodowy turniej
szachowy odby³ siê w 1851 w Londynie. Nikt nie zdo³a policzyæ, ilu szachistów zasiad³o do rozegrania kolejnych
partii. Gra cieszy siê nadal nies³abn¹c¹
popularnoœci¹. Szachowe Centralne Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych, Gimnazjów i Liceów w Oœrodku Wypoczynkowym „Carbow” w D¹bkach ko³o Dar³owa zorganizowane w ostatnich dniach
sierpnia okaza³y siê dla braci Micha³a
i Darka Syczów niezwykle wa¿nym
wydarzeniem Micha³ otrzyma³ promocjê do klasy II Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie, natomiast Darek bêdzie kontynuowa³ naukê w dynowskim
gimnazjum. Na spotkanie ze sportow¹
przygod¹ wyruszaj¹ w towarzystwie
opiekunów i szachistów z Podkarpacia.
Udzia³ w turnieju zg³osi³o 105 zawodników, w tym kadra wojewódzka juniorów. Mi³oœników 64 pól wita Dyrektor

Trener oraz dru¿yna juniorów starszych
Klubu Sportowego „Dynovia” Dynów
sk³ada serdeczne podziêkowanie panom: Grzegorzowi SZAJNIKOWI,
Józefowi SÓWCE, Andrzejowi
STANKIEWICZOWI, Januszowi JAROSZOWI, Jackowi SZAJNIKOWI
za wydatn¹ pomoc finansow¹ na rzecz
dru¿yny i zakup niezbêdnego sprzêtu
sportowego, umo¿liwiaj¹cego godny wystêp w rozgrywkach ligowych poprzez
zakup: butów pi³karskich – 6 par, ochraniaczy – 6 par, pi³ki meczowe – 2 sztuki, pi³ki treningowe – 2 sztuki, rêkawice bramkarskie 1 para. Koszt zakupu
sprzêtu to tysi¹c z³otych. Jeszcze raz
dziêkujemy za pomoc.
Trener wraz z dru¿yn¹

Turnieju Janusz Szczêœniak, który powierza obowi¹zki Sêdziego G³ównego
Zenonowi Chojnickiemu.Dzieñ po dniu rozgrywane s¹ turnieje na dystansie 9 rund systemem
szwajcarskim, w tempie
kontrolowanym; zasadniczo 90 minut na partiê. Micha³ i Darek – graj¹ osobno w swoich kategoriach
wiekowych – awansuj¹ do
kolejnych rozgrywek: pokonuj¹ miêdzy innymi zawodników z Poznania, Torunia,
Nowej Sarzyny, Bochni,
£añcuta Rzeszowa, Krosna i Radomia.
Kiedy powoli koñcz¹ siê mecze o pie-

truszkê, przy sto³ach braci Syczów
trwaj¹ za¿arte walki. Upleœæ z powodzeniem siatkê matow¹ – marzenie
ka¿dego szachisty, bo podobno na sza-

Dru¿yna juniorów

chy w 99 procentach sk³ada siê taktyka. Szachiœci zdaj¹ sobie doskonale
sprawê, ¿e zdobycie pionka – wœród graczy o zbli¿onej klasie gry – czêsto oznacza wygranie partii. Micha³ i Darek
osi¹gaj¹ najcenniejsze wyniki rundowe
i tym samym potwierdzaj¹ swoje wysokie umiejêtnoœci wœród progresuj¹cych w szybkim tempie rówieœników.
Micha³ zdobywa tytu³ Mistrza Polski w kategorii liceów, natomiast
Darek w kategorii gimnazjów. Za rok
bêd¹ znowu startowaæ, jeœli warunki na
to pozwol¹. Bo cz³owieka, tak jak szachistê, bardziej obchodzi proces osi¹gania celu, ni¿ cel sam w sobie (Fiodor Dostojewski). Conditio sine qua non jest
pozyskanie sponsora Tegoroczny udzia³
w turnieju sta³ siê mo¿liwy dziêki hojnoœci Wójta Gminy Nozdrzec p. Antoniego Gromali, któremu nasi mistrzowie pragn¹ t¹ drog¹ gor¹co podziêkowaæ. Ch³opcy! Jestem pewna, ¿e macie
w mieszkañcach Podkarpacia ¿yczliwych kibiców. Skutecznych siatek matowych!
Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie
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Czwartkowe popo³udnie 31
sierpnia dynowscy stra¿acy zapamiêtaj¹ na d³ugo.
Najpierw wys³ani zostali do
usuniêcia gniazda szerszeni, a zaraz po tym usuwali
skutki burzy.
Czwartek by³ bardzo mokrym dniem, co chwile nad Dynowszczyzn¹ przesuwa³y siê
ciemne chmury nios¹ce ze
sob¹ obfite opady deszczu.
Ko³o osiemnastej nad miastem zrobi³o siê ciemno,
zacz¹³ padaæ rzêsisty deszcz, Przez zablokowan¹ drogê wyd³u¿y³ siê dojazd karetek do stacji pogotozerwa³ siê silny wiatr. Po chwi- wia ratunkowego
li na drogi w mieœcie i okolicy
posypa³y siê konary i ca³e drzewa. Na szczêœcie nikt nie ucierpia³, choæ by³o bardzo niebezpiecznie. Podczas wspomnianej burzy juniorzy i seniorzy
miejscowej Dynovii rozgrywali miêdzy sob¹ mecz towarzyski na boisku sportowym. Tu
na szczêœcie konary ³ami¹cych
siê drzew nikomu nic nie zrobi³y, ale o szczêœciu mo¿e mówiæ kierowca który jecha³ ulic¹
Powalona na drogê wiekowa lipa...
ks. O¿oga. O ma³o jego samochodu nie przygniot³a wal¹ca
siê na jezdniê wiekowa lipa. O szczêzdarzenia stra¿acy udali siê na ulicê
ks. O¿oga. Powalona lipa zablokowa³a
œciu mog¹ mówiæ mieszkaj¹cy po drugiej stronie ulicy ludzie. Na szczêœcie
dojazd do stacji pogotowia ratunkowelipa nie uszkodzi³a im domu. Na pogo, co spowodowa³o znaczne wyd³u¿emoc stra¿aków mieszkañcy musieli czenie drogi wyje¿d¿aj¹cym karetkom. Po
kaæ kilkadziesi¹t minut, gdy¿ w tym
kilkudziesiêciu minutach po przybyciu
stra¿aków przywrócono p³ynnoœæ ruchu
czasie prosto od usuwania gniazda szerszeni w H³udnie dynowsk¹ jednostkê
na drodze. Nie by³o to jednak zakoñPSP dysponowano najpierw do usuniêczenie stra¿ackich dzia³añ. Po usuniêcia i odblokowania drogi w Dynowie –
ciu lipy stra¿acy usuwali kolejne drzeBartkówce. Dopiero po usuniêciu tego
wo tym razem na ulicy Szkolnej. Miesz-

Ruch jest ¿yciem – ¿ycie jest ruchem

Cz³owiek jako istota biologiczna aby
¿yæ musi wype³niaæ podstawowe prawo
natury jakim jest ruch. Organizm cz³owieka genetycznie zaprogramowany zosta³ na aktywny styl ¿ycia.
W ci¹gu tysi¹cleci ewolucji cz³owieka, aktywnoœæ ruchowa by³a niezbêdnym warunkiem dla utrzymania siê

przy ¿yciu. Problemy
dnia codziennego, któA.Senger
re najczêœciej zwi¹zane
by³y z przetrwaniem, wymusza³y na
cz³owieku dbanie i utrzymywanie siê
w mo¿liwie najlepszej formie fizycznej.
Niski poziom sprawnoœci ruchowej równoznaczny by³ ze œmierci¹.
Cz³owiek tworz¹c wspó³czesn¹ cywilizacjê jakby zapomnia³ o podstawowej zasadzie, ¿e ruch jest biologiczn¹

Dynowscy stra¿acy przywracaj¹ p³ynnoœæ na drodze

... która o ma³o nie uszkodzi³a drewnianego domu
kañcy podkreœlaj¹ i¿ ju¿ niejednokrotnie informowali odpowiednie w³adze
o stanie drzewa, wczeœniej ju¿ konary
wspomnianej lipy ³ama³y siê i blokowa³y drogê, teraz przyroda sama rozwi¹za³a problem. Podobny problem jest
na ulicy Handlowej gdzie czêœæ wierzby jest sucha i czekaæ tylko kiedy siê
z³amie. Mo¿e chocia¿ ten problem
w porê zostanie rozwi¹zany.
tekst i fot.: Grzegorz Szajnik

potrzeb¹ organizmu ludzkiego.
Ruch stymuluje nie tylko rozwój fizyczny i motoryczny, ale te¿ funkcjonalny i psychiczny. Cz³owiek rozwija siê
i doskonali w ruchu oraz dziêki ruchowi. Ju¿ dawno dostrze¿ono jak wa¿ne
jest znaczenie ruchu i jego rola w ¿yciu
cz³owieka.
W V w. p.n.e. s³awny lekarz grecki
Hipokrates zaleca³ ruch jako œrodek
dzia³aj¹cy zdrowotnie na ustrój cz³owie-
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ka. Tissot w XIX wieku podkreœli³:
„Ruch mo¿e zast¹piæ wszystkie lekarstwa, ale ¿adne lekarstwo nie
jest w stanie zast¹piæ ruchu”.
Równie¿ przedstawiciele filozofii
równie dobrze rozumieli zwi¹zek ¿ycia
z ruchem. Filozof A. Schopenhauer
zwi¹zek ten okreœli³ nastêpuj¹co:
„¯ycie polega na ruchu i ruch jest
jego istot¹”. Natomiast wielki filozof
staro¿ytnoœci Arystoteles zale¿noœæ tê
wyrazi³ niezwykle skrótowo: „Ruch
jest ¿yciem”. Rozwój wspó³czesnej cywilizacji nie sprzyja aktywnoœci ruchowej.
Rewolucja naukowo-techniczna
jaka dokona³a siê na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci oraz nastêpuj¹ce
w wyniku tego zmiany warunków i sposobu ¿ycia ludzi wywo³a³y szereg zjawisk, które mia³ybezpoœredni wp³yw
na aktywnoœæ ruchow¹, zdrowie fizyczne i psychiczne cz³owieka
wspó³czesnego.
Ludzie poch³oniêci trosk¹ o wygodne ¿ycie coraz czêœciej zapominaj¹
o swojej biologicznej egzystencji. Technika u³atwia cz³owiekowi ¿ycie, czyni
je bardziej wydajnym, ale jej rozwojowi towarzysz¹ tak¿e zjawiska niekorzystne, które polegaj¹ na eliminowaniu ruchu i pracy fizycznej, co ujemnie
wp³ywa na zdrowie i rozwój fizyczny
cz³owieka. Cz³owiek zacz¹³ dzia³aæ
przeciwko sobie. Hipokinezja czyli
brak ruchu to najgorsze co mog³o
mu siê przydarzyæ.
Udogodnienia cywilizacji, œrodki
komunikacji, automatyzacji, komputeryzacja zmniejszaj¹ do minimum aktywnoœæ fizyczn¹ w ¿yciu codziennym
ludzi. Równie¿ œrodki masowego przekazu, zw³aszcza telewizja, zabieraj¹
cz³owiekowi coraz wiêcej czasu i zmuszaj¹ go do siedz¹cego trybu ¿ycia.
Efektem tych przemian jest szerzenie siê chorób cywilizacyjnych wœród
których dominuj¹wady postawy, nadwaga, choroby uk³adu kr¹¿enia,
uk³adu nerwowego, choroby zawodowe, wypadki i urazy oraz choroby nowotworowe, a tak¿e wrzodowe ¿o³¹dka i dwunastnicy. Ponadto
niedobór ruchu – hipokinezja przyœpiesza procesy starzenia siê organizmu,
upoœledza czynnoœci narz¹dów, zmniejsza wydajnoœæ i sprawnoœæ fizyczn¹.
Powy¿sze przyk³ady s¹ przyczyn¹
tragedii osobistej wielu ludzi. Aktywnoœæ fizyczna stanowi kluczowy i integruj¹cy sk³adnik zdrowego stylu ¿ycia,
jest jedn¹ z podstawowych potrzeb cz³owieka, w ka¿dym okresie jego ¿ycia.
Zmiany jakie zachodz¹ w organizmie pod wp³ywem systematycznej
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aktywnoœci ruchowej s¹ ogromne. Wiele z nich objawia siê ju¿ na pierwszy
rzut oka. S¹ to prosta, szczup³a sylwetka, lepsze umiêœnienie, sprê¿ysty chód, brak objawów zmêczenia
przy pracy fizycznej, lepsze samopoczucie w dniach, w których inni
czuj¹ siê gorzej. W wyniku treningu
uzyskuje siê wyraŸn¹ poprawê podstawowych cech motorycznych, takich jak:
si³a, szybkoœæ, wytrzyma³oœæ.
Ruch, wysi³ek fizyczny powoduje
wiele korzystnych zmian wewn¹trz poszczególnych uk³adów cz³owieka:
1) w uk³adzie ruchu – aktywnoœæ
fizyczna wp³ywa na mineralizacje koœæca, zapobiega osteoporozie; wzrastanie
koœci u dzieci i m³odzie¿y; zapobiega
i koryguje wady postawy; wzmacnia
i stabilizuje stawy; wzmacnia przyczepy, œciêgna i wi¹zad³a; zwiêksza przekrój i objêtoœæ w³ókien miêœniowych;
zwiêksza napiêcie, si³ê i sprê¿ystoœæ
miêœni, dziêki czemu organizm lepiej
przystosowuje siê do ró¿nych obci¹¿eñ.
Poprawa umiêœnienia ma wielkie
znaczenie dla stabilizacji uk³adu kostnego, systematyczne æwiczenia miêœni
grzbietu i brzucha prowadz¹ do wzmocnienia tzw. gorsetu miêœniowego, co likwiduje b¹dŸ ³agodzi dolegliwoœci krêgos³upa zaliczane tak¿e do chorób cywilizacyjnych.
2) w uk³adzie krwionoœnym - systematyczny trening zwiêksza liczbê erytrocytów i hemoglobiny; zwiêksza liczbê leukocytów; zwiêksza pojemnoœæ tlenow¹ krwi; powoduje zwolnienie têtna
do 40-50 uderzeñ na minutê; zmniejsza ciœnienie skurczowe krwi; kszta³tuje ekonomiczniejsz¹ pracê serca.
Serce zmuszane do czêstszego wysi³ku dostosowuje siê do wiêkszych
wymagañ, rozrasta siê, poprawia zdolnoœæ do transportowania krwi. Cz³owiek
z wytrenowanym sercem nie mêczy siê
z byle powodu i jest w stanie w ka¿dej
chwili podj¹æ i dobrze znieœæ ka¿dy
wysi³ek.
3) w uk³adzie oddechowym –
aktywnoœæ ruchowa zwiêksza pojemnoœæ ¿yciow¹ p³uc; zwiêksza g³êbokoœæ
oddechu a tak¿e zu¿ycie tlenu i pu³ap
tlenowy o oko³o 25%; zmniejsza liczbê
oddechów na minutê; zmniejsza wielkoœæ d³ugu tlenowego.
4) w uk³adzie nerwowym – æwiczenia fizyczne pobudzaj¹ dojrzewanie
oœrodków ruchowych w mózgu przyspieszaj¹c tym rozwój motorycznoœci; powoduj¹ wzrost szybkoœci przewodzenia
bodŸców nerwowych; polepszaj¹ koordynacjê ruchow¹; zmniejszaj¹ poziom
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lêku; obni¿aj¹ stany depresyjne oraz
poprawiaj¹ jakoœæ snu.
5) w uk³adzie hormonalnym –
aktywnoœæ fizyczna ma korzystny wp³yw
na budowê i czynnoœæ przysadki mózgowej przez co mo¿e odgrywaæ rolê czynnika intensyfikuj¹cego rozwój fizyczny.
6) w uk³adzie immunologicznym
– wysi³ek fizyczny wp³ywa na poprawê
systemu obronnego i wzrost odpornoœci na zachorowania.
Warto jeszcze przypomnieæ, ¿e systematyczne uprawianie sportu i wszelkich form rekreacji ruchowej powoduje
zmniejszenie iloœci tkanki t³uszczowej,
co ma istotne znaczenie w profilaktyce
oty³oœci.
Aktywnoœæ ruchowa wspó³czesnego cz³owieka jest nieodzowna.
Stanowi bowiem najwszechstronniejszy
œrodek stymuluj¹cy rozwój, zwiêksza
mo¿liwoœci adaptacyjne, daje wiêksze
poczucie bezpieczeñstwa, radoœæ, satysfakcjê oraz zdecydowanie zwiêksza odpornoœæ organizmu. Zainteresowanie
rekreacj¹ ruchow¹ i sportem i motywy
uczestnictwa w nich kszta³towane powinny byæ potrzebami zdrowotnymi
doros³ego cz³owieka. Jeœli chcemy tworzyæ zdrowie, to ju¿ od tej chwili musimy zacz¹æ ukierunkowywaæ uœpion¹
czêœæ naszego umys³u poprzez tworzenie nowych nawyków, a nie wyra¿aæ jedynie chêæ ku jego tworzeniu.
Zdrowie jest œrodkiem do celu, a nie
celem samym w sobie. Dobre samopoczucie fizyczne, spo³eczne i psychiczne
powinno byæ wartoœciowane w stosunku do konkretnych warunków i celów
dzia³alnoœci cz³owieka. Wysoki potencja³ zdrowia mo¿na osi¹gn¹æ tylko poprzez œwiadomy i odpowiedzialny wybór racjonalnych zasad postêpowania
higieniczno - zdrowotnego. Nasza postawa wobec potrzeb zdrowotnych i nasz
wk³ad w zwiêkszenie lub utrzymanie
wysokiego potencja³u cech psychofizycznych œwiadcz¹ o zrozumieniu istoty
i wartoœci zdrowia.
Dlatego te¿ ruszajmy siê, uprawiajmy wszelkie dostêpne formy ruchu od
najm³odszych lat, a¿ do póŸnej staroœci.
Nasze piêkne tereny posiadaj¹ korzystne warunki do uprawiania wycieczek pieszych i rowerowych, spacerów,
biegów, p³ywania oraz korzystania
z dostêpnych obiektów sportowych, si³owni, sal gimnastycznych.
Dbajmy wiêc o swoje cia³o, sprawnoœæ i zdrowie przez ca³e ¿ycie poniewa¿ „Zdrowie to nie wszystko, ale
wszystko jest niczym bez zdrowia”
mgr Anna Martowicz
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Od 23 lipca do 13 sierpnia na boisku sportowym
w D¹brówce Starzeñskiej rozgrywano mecze pi³karskie w ramach Puchar Wójta Gminy Dynów 2006.
Organizatorem rozgrywek pi³karski by³ wójt gminy Dynów oraz Klub Sportowy „Za Sanie” D¹brówka Starzeñska.
W tegorocznym pucharze wziê³o udzia³ dziewiêæ zespo³ów
z terenu miasta i gminy Dynów, podzielonych na trzy grupy.

W drugim meczu Blokersi Sów – Pol Dynów remisuj¹c 2:2
z Or³em Harta zapewnili sobie awans i grê w finale. Podobnie by³o w trzecim meczu. Po bardzo dramatycznej i zaciêtej walce Olimpia Dyl¹gowa wygrywaj¹c 3:2 z Olimpem
£ubno awansowa³a do dalszych rozgrywek. 13 sierpnia odby³y siê mecze fina³owe. W pierwszym meczu HGW Dynów
zmierzy³o siê z Blokersami Sów – Pol Dynów. Po zaciêtej
walce pad³ remis 3:3. W drugim meczu HGW Dynów zagra³
przeciwko Olimpii Dyl¹gowa. Dru¿yna z Dynowa przegra³a
ten mecz 1:2. W ostatnim meczu tego dnia Olimpia Dyl¹gowa zmierzy³a siê z Blokersami Sów – Pol Dynów remisuj¹c
2:2. To wystarczy³o Olimpii do zwyciêstwa w Pucharze. Drugie miejsce zajêli Blokersi a trzecie HGW. Mecze sêdziowali
Grzegorz Szajnik, Marek Bieñko i Micha³ £amasz. Za sw¹
pracê arbitrzy otrzymali dyplomy uznania od organizatorów i wójta gminy Dynów.
Po rozegraniu meczy fina³owych nast¹pi³o rozdanie nagród zwyciêzcom oraz wszystkim dru¿ynom bior¹cym udzia³

Z³ote odznaki honorowe Zrzeszenia LZS za wybitne zas³ugi po³o¿one dla rozwoju kultury fizycznej w œrodowisku wiejskim
otrzymuj¹ Micha³ £amasz, Marek Bieñko oraz prezesi Klubu „Za Sanie” D¹brówka Marian Zieliñski i Andrzej Hadam
W grupie „A” znalaz³y siê zespo³y Zryw Paw³okoma,
HGW Dynów, Bartek Bartkówka, z grupie „B” rywalizowa³y dru¿yny: Orze³ Harta,
Napad Paw³okoma, Blokersi Sów – Pol Dynów, zaœ
w grupie „C” znalaz³y siê:
Olimpia Dyl¹gowa, Olimp
£ubno, Za Sanie D¹brówka
Starzeñska. W ka¿d¹ niedzielê rozgrywano po trzy mecze.
23 lipca zagrali: Zryw Paw³okoma – HGW Dynów. Po zaciêtej i bardzo emocjonuj¹cej
walce dru¿yna z Dynowa pokona³a swych rywali 1:3.
Zwyciêzcy OLIMPIA Dyl¹gowa w komplecie
W drugim meczu Orze³ Harta
– Napad Paw³okoma pad³ remis 2:2. W ostatnim tego dnia meczu pad³ równie¿ remis.
Za Sanie D¹brówka Starzeñska – Olimp £ubno podzieli³y
siê punktami remisuj¹c 3:3. 30 lipca w pierwszym meczu
tego dnia zmierzy³y siê zespo³y HGW Dynów – Bartek Bartkówka. Po bardzo zaciêtej walce HGW siêgn¹³ po trzy punkty i wygra³ to spotkanie 4:3, tym samym zapewni³ sobie
awans i grê w finale. W kolejnym meczu Napad Paw³okoma
przegra³ 1:2 z Blokersami Sów – Pol Dynów. W ostatnim
meczu organizator rozgrywek Za Sanie D¹brówka przegra³
2:3 z Olimpi¹ Dyl¹gowa. W ostatni¹ niedzielê zmagañ grupowych Bartek Bartkówka przegra³ 2:3 ze Zrywem Paw³okoma, niestety mecz ten odby³ siê o przys³owiow¹ „czapkê
gruszek”, gdy¿ ani jeden z zespo³ów nie wywalczy³ awansu.
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Kapitan dru¿yny Olimpia Dyl¹gowa odbiera puchar za pierwszemiejsce

w rozgrywkach. By³ to równie¿ moment bardzo szczególny,
gdy¿ Rada Wojewódzka Podkarpackiego Zrzeszenia Ludowe
Zespo³y Sportowe w Rzeszowie postanowi³a przyznaæ najbardziej zas³u¿onym sêdziom, dzia³aczom i zawodnikom odznaki honorowe. I tak z³ot¹ odznak¹ honorow¹ za wybitne zas³ugi po³o¿one dla rozwoju kultury fizycznej otrzymali: £AMASZ
Micha³, BIEÑKO Marek, ZIELIÑSKI Marian, HADAM
Andrzej, srebrne odznaki przyznano osobom: £ACH
Damian, OSTAFIÑSKI Damian, ZIELIÑSKI Tomasz,
MISIEWICZ Adam, S£ONINKA Pawe³. Odznaczenia wrêczali Grzegorz Szajnik – cz³onek Zarz¹du Powiatowego LZS
w Rzeszowie oraz Jacek Sowa z Urzêdu Gminy w Dynowie.
tekst i fot.: Tomasz Zieliñski
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Dru¿yny bior¹ce udzia³ w rozgrywkach

BLOKERSI „Sów – Pol” Dynów
OLIMP £ubno

BARTEK Bartkówka

ZA SANIE D¹brówka Starzeñska

ORZE£ Harta

NAPAD Paw³okoma

ZRYW Paw³okoma

HGW Dynów

Ca³oœæ imprezy nie odby³a by siê bez sponsorów którym organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za pomoc, a byli nimi:
– URZ¥D GMINY DYNÓW,
– GMINNA KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
– JÓZEF SÓWKA P.B.U. „SÓW – POL” Dynów,
– JANUSZ JAROSZ, BOLES£AW KOPACKI „Karczma
pod Semaforem”,
– GRZEGORZ KOPACKI „KOBI – okna i drzwi” Dynów,

– WOJCIECH SZARUGA – Hurtownia „U Wojtka”,
– GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA w Dynowie,
– EWA JANDZIŒ – F. H.U. „BEWA”,
– HENRYK NAW£OKA– sklep spo¿ywczo-przemys³owy
oraz inni sponsorzy pragn¹cy siê nie ujawniaæ.
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Napad Paw³okoma, na trzecim uplasowali siê ch³opcy z Or³a
Harta, a czwarte miejsce przypad³o Olimpowi £ubno. Turniej sêdziowali Micha³ £amasz, Grzegorz Szajnik i Marcin
Socha.
19 wrzeœnia na boisku
sportowym w D¹brówce
Starzeñskiej odby³ siê
turniej pi³ki no¿nej dla
dru¿yn m³odzie¿owych
z terenu gminy Dynów.
Organizatorem i imprezy by³ Klub Sportowy Za
Sanie D¹brówka Starzeñska i Wójt Gminy Dynów. W
zawodach wziê³o udzia³
cztery zespo³y: Za Sanie D¹brówka Starzeñska, Orze³
Kapitan D¹brówki odbiera nagrody za zajêHarta, Olimp £ubno i Nacie pierwszego miejsca
Zwyciêski zespó³ Za Sanie D¹brówka Starzeñska
pad Paw³okoma. Rozgrywki prowadzono systemem
ka¿dy z ka¿dym. I tak rozegrano szeœæ meczy:
Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania sponsorom bez
Napad Paw³okoma – Olimp £ubno
5:1
których turniej by siê nie odby³, a byli nimi:
Orze³ Harta – Napad Paw³okoma
0:2
– Wójt gminy Dynów
Olimp £ubno – Za Sanie D¹brówka
0:5
– Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów AlkohoZa Sanie D¹brówka – Napad Paw³okoma
1:0
lowych
Olimp £ubno – Orze³ Harta
1:2
– Przedsiêbiorstwo Budowlane „SÓW – POL” Dynów
Orze³ Harta – Za Sanie D¹brówka
0:3
– Nadleœnictwo Dynów.
Najlepszym zespo³em turnieju okaza³a siê dru¿yna Za
M³odzi ch³opcy ju¿ czekaj¹ na kolejne rozgrywki.
Sanie D¹brówka Starzeñska, drugie miejsce zaj¹³ zespó³
Grzegorz Szajnik

Zespo³y bior¹ce udzia³ turnieju

Dariusz Marsza³ek z wywalczonymi trofeami
Fot. Grzegorz Szajnik

Fot. (3) Tomasz Zieliñski
czak, Gerula Grzegorz,
zaœ w juniorach wyst¹pi³ Dariusz Marsza³ek.
Organizatorem mistrzostw by³ Okrêg PZW
w S³upsku. Po³owy odPodczas ostatniego weekendu sierpnia w S³upsku bywa³y siê na dwóch rzeodby³y siê XXX Mistrzostwa Polski seniorów i VIII kach Wieprzy i £upajuniorów w wêdkarstwie muchowym na których wie. Dru¿ynowo dynowscy seniorzy zajêli odleDariusz Marsza³ek zosta³ II wicemistrzem Polski.
g³e bo a¿ dwudzieste
W tegorocznych mistrzostwa wziê³o
pierwsze miejsce, ale za to Dariuszowi
udzia³ blisko stu trzydziestu zawodniMarsza³kowi
ryba
dopisa³a.
ków z ca³ej Polski. Dynowskie Ko³o San
W pierwszej turze z³owi³ a¿ dziewiêæ liSport reprezentowali w kategorii seniopieni z których piêæ by³o wymiarowych,
rów: Bartosz Rapiej, Jaros³aw Kaniuw drugiej turze niestety ryba nie bra³a,
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W niedziele 27
sierpnia w Bachórzu
odby³ siê Pierwszy
Dynowski Wyœcig
Drezyn W¹skotorowych o puchar
Karczmy pod Semaforem.
W nietypowym
wyœcigu wystartowa³o
szeœæ dru¿yn z terenu
miasta i gminy Dynów, podzielonych na
dwie grupy. W grupie
A znalaz³y siê zespo³y: Orze³ Harta, Wyczerpani Dynów, Olimpia Dyl¹gowa, zaœ
w grupie B: Za Sanie
D¹brówka Starzeñska, Olimp £ubno
i Drink Team BaW finale jad¹ po punkty Drink Team Bachórz i Olimpia Dyl¹gowa
chórz. Dru¿yny w grupach rozegra³y dwanaœcie wyœcigów na dwóch ró¿nych drezybiegów. Mo¿na wiêc by³o wygraæ wszystnach. Niestety nie wystarczy³o tylko pokie zawody a do fina³u siê nie zakwalikonaæ przeciwnika w danym biegu, ale
fikowaæ. Po rozegraniu meczy grupouzyskaæ jak najlepszy czas, gdy¿ to on
wych, w grupie A zwyciê¿y³a Olimpia
by³ sumowany na koñcu ze wszystkich
Dyl¹gowa z czasem ogólnym 4 minuty

31
Olimp £ubno pokonuj¹c Wyczerpanych
Dynów. W meczach fina³owych w znakomitym stylu Olimpia Dyl¹gowa siêgnê³a po zwyciêstwo pokonuj¹c Drink
Team Bachórz. Sponsorem nagród by³
pan Janusz Jarosz w³aœciciel Karczmy
pod Semaforem, a dru¿yny za swe wystêpy otrzyma³y sprzêt sportowy. Po zawodach niektóre z nich ju¿ myœl¹ o za³o¿eniu zawodowych dru¿yn drezyniarskich.
Grzegorz Szajnik

Kapitan Olimpii Bogus³aw Martowicz odbiera puchar i nagrody

Olimpia Dyl¹gowa i Wyczerpani Dynów walcz¹ o pierwsze punkty
za to w trzeciej turze z³owi³ kolejnych
piêæ lipieni z czego dwa wymiarowe. Najwiêkszy z lipieni mia³ blisko trzydzieœci
piêæ centymetrów. Te po³owy wystarczy³y
aby zaj¹c trzecie miejsce i zostaæ II wicemistrzem Polski. Dariusz za swe zwyciêstwo otrzyma³ medal, puchar, dyplom
oraz liczne nagrody które zdobi¹ sklep
wêdkarskich San Sport w Dynowie.
W czerwcu m³odzieniec wywalczy³ tytu³
Mistrza Okrêgu PZW Przemyœl w kategorii juniorów. M³ody wêdkarz ju¿ szykuje siê do kolejnych zawodów Grand Prix
Polski z cyklu Jesienni lipieñ Sanu które odbêd¹ siê koñcem wrzeœnia w Lesku.
G. Sz.

45 sekund 40 setnych,
drugie miejsce Wyczerpani Dynów z czasem
4, 54.56, i Orze³ Harta
5, 10.27, w grupie B
najlepszy okaza³ siê
Drink Team Bachórz
z czasem 4, 47.07, za
nim uplasowa³ siê
Olimp £ubno z czasem
5, 02.34, a trzecie miejsce zajê³o Za Sanie D¹brówka Starzeñska 5,
03.67. W dwumeczu
o trzecie miejsce rewelacyjnie spisa³ siê

Na drezynach Za Sanie D¹brówka i Olimp £ubno.

Fot. (5) Grzegorz Szajnik

32

DYNOWINKA

Nr 9/132

Podczas sierpniowego grzybobrania, grzybiarz w dynowskich lasach znalaz³ prawdziwka gigant.

Córka pana Aleksandra, Justyna,
prezentuje dorodnego prawdziwka.
Fot. Grzegorz Szajnik

Pan Aleksander Urban z Dynowa wybieraj¹c siê na grzyby
podczas piêknych sierpniowych dni w dynowskie lasy, nawet nie
przypuszcza³ jaki okaz uda mu siê znaleŸæ. Chodz¹c z koszyczkiem po lesie w pewnym momencie ujrza³ wœród gêstwiny czapkê dorodnego grzyba. Jak siê potem okaza³o grzyba giganta. Kiedy wróci³ do domu prawdziwkiem zajêto siê jak niemowlakiem.
Zwa¿ono, zmierzono no i zjedzono. Jak siê okaza³o prawdziwek
wa¿y³ jeden kilogram trzydzieœci dwa dekagramy, a jego obwód
kapelusza wynosi³ dok³adnie sto centymetrów. Jest to najwiêkszy grzyb jaki uda³o siê znaleŸæ panu Aleksandrowi.
Grzegorz Szajnik

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:

NOWE ZADANIA

Umys³
S³owo UMYS£ mo¿na by³o odczytaæ na 60 sposobów
Lody dla och³ody
Pani A ma na imiê Dorota, Pani B – Celina, Pani C – Barbara, Pani D – Anna.
Egzotyczny jêzyk
Wyraz ALA oznacza kobietê, BALA – mê¿czyznê, CELA –
kota, DELA – psa a ELA – go³êbia.
Diakrostych
A) tenory B) juan C) paj¹k D) wywód E) dzidziuœ F) wnêtrznoœci G) sekserka H) w¹sonóg I) brzemiê J) dzyndzyk
K) insekty L) aluwium £) waksy M) szczêœcie N) szeœciok¹t
O) jastrz¹b
„Najwiêkszy sukces”
Kiedy wartoœci znikn¹ sztuczne / Które przewodz¹
œwiatu dziœ /To bêdzie nasz najwiêkszy sukces / Wygrany bój o m¹dr¹ myœl.
Wirówka
1) przejaw 2) pasa¿er 3) korsarz 4) Allegro 5) flanela
6) okleina 7) okolica 8) koktajl ¯AGIEL
Strza³ki
Poziomo: 1) wiwat 6) rózga 7) proso 8) jucha 9) stypa
12) akcyza 15) broñ 16) spanie 17) kolt 18) wioska 19) zero
Pionowo: 1) wypis 2) w³osy 3) trojak 4) Czechy 5) zaraza
10) targowe 11) pañstwo 13) Charon 14) zwijka
POWSTANIE WARSZAWSKIE
W sanatorium
Poziomo: 8) ok³ady borowinowe 10) los 11) bicze szkockie
14) natrysk igie³kowy 17) masa¿ wibracyjny 22) k¹piel pere³kowa
Pionowo: 1) ukochana 2) Barbórka 3) obóz 4) bocznica
5) kilo 6) wosk 7) genetyk 9) nocek 12) cis 13) „Edi” 15) £zy
16) ogniwo 17) m¹ka 18) sêp 19) walc 20) biel 21) ca³us
MAGNETRONIK
Jolki trojaczki
W kolejnoœci opisów: Waligóra, czart, morwa, £ysek, kandydat, Leonidas, rewizyta, Egipt, pomoc, straszak, cykor, strumieñ, metys, designer, stacyjka, ogier, przynêta, Pekin, Ornak, zaœwiaty, celownik, okpienie, opona, zmrok.
ŒWIETNA POGODA
Ukryte s³owa
W kolejnoœci opisów: wczasy, chojak, szyna, hejnalista, Keaton, elewator, narwaniec, nowina, sjesta.
HEJ NO, JAK TO JEST, LATO – CZAS NA RWANIE.
Homonim
Niech wartka akcja i przemoc w treœci
Nam nie przes³ania przes³ania powieœci.

Ju¿ niestety po wakacjach...;( Jedynie studenci mog¹ jeszcze cieszyæ siê resztkami „wolnoœci”... Mo¿na im zazdroœciæ,
bo wrzesieñ jest naprawdê piêkny w tym roku... S³oñce, wysoka temperatura (choæ poranki ju¿ ch³odne i mgliste...),
piêkne kolory na drzewach, pierwsze „szuraj¹ce” liœcie pod
nogami, pierwsze spadaj¹ce pod stopy KASZTANY...
*czasem ¿a³ujê, ¿e moje córki ju¿ wyros³y z „kasztanowych ludzików”, lubi³am poranne zbieranie kasztanów do
kieszeni i torebki..;-))
*popularne u nas drzewo, to Kasztanowiec zwyczajny, czyli
Aesculus hippocastanum L., (wyniszczany teraz niestety –
w Dynowie te¿ – przez szrotówka kasztanowcowiaczka;(.
W Polsce rzadko sadzi siê (bo przemarza) Kasztan jadalny
(Castanea crenata), którego nasiona – „kasztany jadalne”
mo¿na piec w piekarniku, gotowaæ w syropie i przyrz¹dzaæ
na wiele innych sposobów...
* napar z wysuszonych liœci kasztanowca (30 g wysuszonych liœci zalanych 1/4 szklanki wrz¹tku, 15 minut pod przykryciem) ma pomagaæ w walce z ³upie¿em
* kasztany maj¹ ponoæ moc oczyszczaj¹c¹... Jeœli czujemy, ¿e w naszym mieszkaniu dzieje siê coœ niedobrego lub
po prostu podejrzewamy, ¿e ktoœ oddzia³uje na nas negatywnie, nale¿y nieparzyst¹ iloœæ kasztanów po³o¿yæ w takim miejscu, gdzie nikomu nie bêd¹ one zawadzaæ. Przy
czym w³o¿one do:
- biurka - zapewni¹ oczyszczenie w sferze nauki i pracy,
- do ³ó¿ka - oczyszczenie relacji partnerskich oraz dodatkowo zapewni¹ ochronê podczas snu,
- w kuchni - oczyszcz¹ wszystkich domowników,
- w korytarzu - oczyszcz¹ ca³e mieszkanie,
- w ³azience - oczyszcz¹ sferê zdrowia.
Jedynym utrudnieniem jest to, ¿e kasztany mo¿liwoœæ
oczyszczania trac¹ po miesi¹cu ksiê¿ycowym (po 28,5 dniach)
i nale¿y je wtedy wymieniæ.
*jedne senniki mówi¹, ¿e jeœli œni¹ nam siê kasztany, to
czeka nas radoœæ, a jedzenie kasztanów we œnie – to szczêœcie..., inne z kolei – ¿e sen o kasztanach oznacza z³ych przyjació³ i fa³szywe rady... I jak tu wierzyæ snom...?
*wszyscy z pewnoœci¹ kojarz¹ piêkn¹ piosenkê „Kasztany” z tekstem Zbigniewa Korepty, œpiewan¹ przez Nataszê
Zylsk¹, a przypomnian¹ m³odszym pokoleniom przez Edytê
Górniak...
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Kasztany
Mówi³eœ - w³osy masz jak kasztany
I kasztanowy masz oczu blask
I tak nam by³o dobrze kochany
Wœród z³otych liœci, wiatru i gwiazd
Gdy wiatr kasztany otrz¹sa³ gradem
Szepn¹³eœ nagle zni¿aj¹c g³os
Odje¿d¿am dzisiaj, lecz tam gdzie jadê
Zabiorê z sob¹ tê z³ot¹ noc
Kochany, kochany
Lec¹ z drzewa jak dawniej kasztany
Wprost pod stopy par rozeœmianych
Jak rudy lec¹ grad
Jak w noc, gdy w alejce
Rudy kasztan ci da³am i serce
A tyœ rzek³ mi trzy s³owa, nic wiêcej
¯e kochasz mnie i wiatr
Ju¿ trzecia jesieñ park nasz wyz³aca
Kasztany lec¹ z drzew trzeci raz
A twoja mi³oœæ do mnie nie wraca
Choæ tyle b³yszczy liœci i gwiazd
I tylko z³oty kasztan mi zosta³
Ma³y talizman szczêœliwych dni
I ta jesienna piosenka prosta
Któr¹ wiatr mo¿e zaniesie ci
Kochany, kochany
Lec¹ z drzewa jak dawniej kasztany
Wprost pod stopy par rozeœmianych
Jak rudy lec¹ grad
Jak w noc, gdy w alejce
Rudy kasztan ci da³am i serce
A tyœ rzek³ mi trzy s³owa, nic wiêcej
¯e kochasz mnie i wiatr
Oby do wyborów...
Nowych wyborów ju¿ data bliska,
Znów polityczne bêd¹ igrzyska.
I znowu ludzie bêd¹ siê spieraæ:
Kto bêdzie lepszy? Kogo wybieraæ?
Ka¿da prognoza niechaj siê schowa,
Kogo wybierzesz – bêdziesz ¿a³owa³!!!
¯e nic nam nie da kolejna heca...?
Ale wyborcom coœ siê obieca...!
Niech ¿yje sport
Kto na Mundialu tak krótko hasa³?
To nasze „or³y” z kadry Janasa...
A tu kolejne „baty” ju¿ zbiera
Bojowa grupa L. Beenhakkera...
Gaudeamus
Niejeden „prymus” cichutko wzdycha,
Aby maturê mieæ „od Giertycha”...
Z ni¹ mo¿e ruszaæ w dowoln¹ stronê,
Ukoñczyæ Oxford albo Sorbonê...
Fryderyk Radoñ
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Wystarczy ju¿ chyba o kasztanach...;-)
Po wakacyjnym odpoczynku (mam nadziejê, ¿e udanym;) maj¹ Pañstwo
z pewnoœci¹ „œwie¿e” umys³y i du¿o zapa³u do walki z naszymi zadaniami!!!
We wrzeœniowym K¹ciku „Rozrywka i humor” polecamy Pañstwu przygotowane przez p. Bogdana Witka - Krzy¿ówkê obrazkow¹, Jolkê i Strza³ki, oraz opracowane przez p. Leszka Grzywacza – Jolkê jubileuszow¹ oraz Krzy¿ówkê „Toasty
muzyczne”. Nie mo¿e siê te¿ oczywiœcie obejœæ bez zagadek logicznych;-))
Warto równie¿ przeczytaæ rymowane „komentarze polskiej rzeczywistoœci”
autorstwa p. Fryderyka Radonia.
Zapraszamy do zabawy i gimnastyki umys³ów!
ZAGADKI LOGICZNE
Paj¹ki i ¿uki
Paj¹ki i ¿uki maj¹ razem 15 g³ów i 104 nogi. Ile jest
paj¹ków, a ile ¿uków? (dla tych, którzy nie pamiêtaj¹: paj¹k
ma 8 nóg, a ¿uk 6;-)
Podzia³
Figurê przedstawion¹ na rysunku nale¿y podzieliæ
(wzd³u¿ kratek) na cztery jednakowe czêœci, w których
wystêpuje jednokrotnie ka¿da z liter A, B, C.
Kartoniki w pude³kach
W piêciu pude³kach znajduj¹ siê kolorowe kartoniki z wypisanymi na nich
liczbami naturalnymi. Wiadomo, ¿e:
- ka¿da wypisana liczba jest inna,
- na niebieskim kartoniku widnieje liczba 2,
- suma liczb z wszystkich kartoników wynosi 15,
- na czarnym kartoniku jest liczba cztery razy wiêksza od liczby
na czerwonym kartoniku,
- najwiêksza liczba jest na ¿ó³tym kartoniku z pierwszego pude³ka,
- liczba z drugiego pude³ka jest mniejsza od liczby z trzeciego pude³ka,
- liczba na zielonym kartoniku jest trzy razy wiêksza od liczby z pi¹tego pude³ka,
- jedna z liczb jest mniejsza od liczby z drugiego pude³ka, ale wiêksza od liczby
z pi¹tego pude³ka.
Jakiego koloru kartoniki i z jakimi liczbami znajduj¹ siê w poszczególnych
pude³kach?
Renata Jurasiñska

Litery z zaznaczonych pól odczytane rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie.
- wyzwanie dla mi³oœnika wspinaczki
- koñ Don Kichota
- piastunka
- nie zabierze wiele czasu respondentowi
- mebel dla urzêdnika
- kierunek marszu ustalany wg kompasu
- fajt³apa, niezdara
- czeka na turystê w hotelu lub schronisku
- wygnaniec
- cz³owiek w oczach biologa
- forma sprzeda¿y prowadzona podczas œwi¹t i obchodów
- imiê mêskie jak ³uki w architekturze
- leœny strumieñ

Bogdan Witek
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Litery z zaznaczonych pól odczytane rzêdami utworz¹
rozwi¹zanie.

Bogdan Witek

Litery z kratek ponumerowanych dodatkowo od 1 do 13 utworz¹ rozwi¹zanie – tytu³ piosenki Kayah i Bregoviæ’a z toastami w tekœcie.
Kolejnoœæ okreœleñ przypadkowa.
Litery w kolorowych polach, czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie.
nibygwiazda
na plecach ucznia
syn lub córka
twórca mody litewska rusa³ka wodna.

Leszek Grzywacz
Poziomo: Wypijmy za … (wykonawcy
piosenek odgadniêtych z poni¿szych
toastów)
6) … b³êdy.
9) … cud niepamiêci.
11) … mniej ni¿ zero.
15) … to, by byæ sob¹.
16) … Peggy Brown.
18) … Baœkê, co mia³a fajny biust.
19) … to, ¿e tak d³ugo czekam.
20)... podró¿ do ciep³ych krajów
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Pionowo:
1) Adolf, aktor, popularny Pan Dodek.
2) poemat dramatyczny A. Mickiewicza z „widzeniem ksiêdza Piotra”.
3) tor, po którym kr¹¿y elektron w atomie.
4) w³ok do ³owienia ryb, wleczony za
statkiem.
5) toczy siê nim fortuna.
7) sierp ksiê¿yca.
8) woreczek na pieni¹dze.

10) belka przy wozie, do której mocuje
siê orczyki.
11) nierób, obdartus.
12) osi¹gniêcie celu susem.
13) roœlina ozdobna, floks.
14) zawsze spada na cztery ³apy.
17) mityczny lotnik.
18) miska pod kranem.
Leszek Grzywacz
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Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Tarnowie.
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