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Fot. Piotr Pyrcz

Och, rozpieszcza nas aura, rozpieszcza. Tak bardzo
„nas³onecznieni” musimy byæ dla siebie serdeczniejsi,
milsi, ¿yczliwsi, przecie¿ nie wypada inaczej.
W paŸdzierniku pamiêtamy o Dniu Edukacji Narodowej popularnie zwanym Dniem Nauczyciela. Niejeden z nas przypomni sobie na pewno lata szkolne, „swoj¹
Pani¹” z pierwszej klasy, a mo¿e jakiœ szkolny wybryk,
a mo¿e dreszcz przed klasówk¹, ale nie w¹tpliwie bêd¹

We wrzeœniu 2006 r. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa utworzy³o komitet wyborczy Towarzystwa. Pe³nomocnik komitetu z³o¿y³ stosowne zawiadomienie Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie.
Miejska Komisja Wyborcza
potwierdzi³a zg³oszonych kandydatów na radnych do Rady Miasta Dynowa w okrêgu wyborczym nr 1, 2, 3 i 4.
Cz³onkowie Towarzystwa pragn¹ aktywnie uczestniczyæ w pracach samorz¹du nadchodz¹cej kadencji.

to mi³e i rozczulaj¹ce wspomnienia.
Wszystkiego najlepszego drodzy pedagodzy!!!
W tym miesi¹cu obchodziliœmy równie¿ kolejn¹ rocznicê wyboru Karola
Wojty³y na papie¿a. Równie¿ i w Dynowie pod pomnikiem Jana Paw³a II z³o¿ono ho³d wybitnemu Polakowi.
Zapraszamy do paŸdziernikowej „Dynowinki”, w której (jesteœmy pewni), ka¿dy znajdzie wiele interesuj¹cych go tematów.
W imieniu redakcji ¿yczê mi³ej lektury
Diana Wasylowska-Kilon

Liczymy na ich powszechne
poparcie w trakcie zbli¿aj¹cych siê
wyborów.
W dniu 1.11.2006 r. zostanie
przeprowadzona kolejna kwesta na
ratowanie pomników na „starym cmentarzu” w Dynowie. W „Dynowince” w miesi¹cu listopadzie przedstawimy czytelnikom szczegó³ow¹ informacjê o przeznaczeniu pieniêdzy zebranych w poprzednich latach. Pragnê
tylko zaznaczyæ, i¿ w paŸdzierniku br. wspólnie z Gmin¹
Miejsk¹ Dynów odrestaurowano nagrobek „Nieznanego powstañca styczniowego”.
Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Szanowni Pañstwo
Przedstawiam Pañstwu bilans zamkniêcia kadencji za lata 2002-2006.
Jest to informacja ogólna obrazuj¹ca tylko zagadnienia w zakresie wiêkszych remontów i inwestycji.
Wszystkie sprawy wa¿ne, lecz drobniejsze obserwujecie Pañstwo w naszym codziennym dzia³aniu.
Miasto sta³o siê dziêki wysi³kom nas wszystkich wa¿nym centrum ¿ycia
gospodarczego, kulturalnego i spo³ecznego.
¯yczê, aby nastêpna kadencja by³a równie udana.
Z powa¿aniem
Anna Kowalska
Burmistrz Miasta

I. Bud¿et
Kondycja finansowa miasta w 2002 r.
Dochody – 6.707.901,00
Wydatki – 6.371.676,00
Zad³u¿enie – 1.951.466,00
co stanowi³o 29,1% dochodów
Kondycja finansowa na koniec
31.XII.2006 (przewidywane)
Dochody – 14.417.912,00
Wydatki – 16.506.022,00
co stanowi 35,18% dochodów
II. Inwestycje i remonty przyjête w
listopadzie 2002 r.
1. Budowa kompleksu sportowo-szkolnego
Wartoœæ inwestycji – 6.350.143,00
Zaawansowanie: stan surowy hali sportowej, fundamenty pod gimnazjum.
Zainwestowano 1.198.388,32 z³
Zadanie ukoñczono w pe³nym zakresie w 2004 r.
Wartoœæ zadania w 2004 r. –
5.300.032.74 z³
Inauguracja Wojewódzka Roku
Szkolnego 2004/2005
2. Budowa kanalizacji deszczowej przy
ul. Plebañskiej
Wartoœæ inwestycji – 63.000,00 z³ –
17.000,00 zap³acono
Zadanie zakoñczone w 2003 r.
3. Budowa oœwietlenia na ul. Karolówka
Wartoœæ 18.800,00 z³
4. Budowa stra¿nicy OSP Bartkówka
– przyjêty stan surowy zamkniêty
bez, wod.-kan., przy³¹czy.
Zadanie ukoñczono w 2004 – wartoœæ
zadania 32.000,00 z³ – pozosta³y prace zewnêtrzne.

III. Inwestycje i remonty realizowane w kadencji i zakoñczone.
1. Stacja uzdatniania wody pitnej przy
ul. Szkolnej
Wartoœæ zadania – 220.994.43 z³
2. Oœwietlenie ul. £aziennej
Wartoœæ zadania – 37.349.68 z³
3. Wymiana instalacji elektrycznej w
Urzêdzie Miasta
Wartoœæ zadania – 80.000.00 z³
4. Remont kapitalny wewnêtrzny budynku Urzêdu Miasta
Wartoœæ zadania 153.442.45 z³ (wymiana okien, remont toalet, sali narad, wymiana stolarki, itp.).
5. Budowa i remont dróg i chodników
w latach
a) 2003 r. – nowa nawierzchnia na
ulicach: Dworskiej, Wuœki, czêœæ
Sikorskiego, czêœciowo chodnik
przy ul. Grunwaldzkiej: (umocnienie skarpy p³ytami Jumba, chodnik przy ul. Œwierczewskiego.
£¹cznie 2,5 km dróg asfaltowych,
370 m chodników).
Koszt – 641.630.07 z³
b) 2004 r. – now¹ nawierzchniê
otrzyma³y ul. Podgórska, Karolówka, Ÿródlana, Sienkiewicza, Konopnickiej, Szkolna, Organistówka, Za Graby (Bartkówka).
Wykonano chodniki na ulicach
Szkolna, Bartkówka, Grunwaldzka, Podgórska, oraz parking przy
koœciele w Bartkówce.
£¹cznie wykonano 3 km dróg, 844
chodnika.
Wartoœæ zadania – 541.346.90
c) 2005 r. – wykonano now¹ na-
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wierzchniê na ulicach: ko³o Domu
Pogodnej Staroœci, Matejki, Plebañska, Igioza, - ³¹cznie 2,5 km. Chodniki w centrum miasta i przy ul.
Grunwaldzkiej – 700 m. Ponadto
wybudowano most na ul. Wuœki.
Wartoœæ robót – 305.747.29
d) 2006 r. – nowa nawierzchnia
otrzyma³y ulice: Za Ska³¹, B³onie,
Sikorskiego, Bartkówka w kierunku D¹brówki oko³o 3 km oraz
chodniki przy ul. Grunwaldzkiej
wraz z poszerzeniem jezdni.
Wartoœæ inwestycji na drogach –
214,297.82 z³, chodniki – 200.000 z³
e) W ramach kanalizacji sanitarnej
centrum Dynowa po³o¿ono nawierzchniê bitumiczn¹ na ulicach:
Pi³sudskiego, Mickiewicza, Rynek,
Handlowa, Koœciuszki, Kazimierza Wielkiego, Œwierczewskiego,
Szkolna £azienna. £¹czna d³ugoœæ 2 km oraz po³o¿ono na trasie nowe chodniki.
IV. W latach 2004-2006 wykonano
kanalizacje sanitarn¹ i deszczow¹:
1. W latach 2003-2004 kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ otrzymali
mieszkañcy ul. Podgórskiej i Sikorskiego czêœæ górna.
Wartoœæ ogólna – 1 mln z³
2. W 2005-2006 – rozdzielono i rozbudowano kanalizacje sanitarn¹ i deszczow¹ w centrum miasta wraz z
przebudow¹ dróg i chodników.
Koszt – 3.438.599,77 z³
V. Oœwiata
1. Oprócz wspomnianego kompleksu
szkolno-sportowego w 2004 roku wybudowano boisko sportowe przy Zespole Szkó³.
Koszt – 364.362.48 z³
2. Stare budynki szkó³ zosta³y objête
szerokim remontem i tak: Szko³a
Podstawowa w Bartkówce – nowy
dach, Szko³a Podstawowa w Dynowie – dach na szkole i sali gimnastycznej, wymienione okna, elewacje
czêœci budynku, zmiana pieca CO,
nowe ogrodzenie, wymiana p³ytek na
wszystkich korytarzach, wykonanie
trzech szatni, remont kuchni i sto³ówki, malowanie.
Koszt remontów zamkn¹³ siê kwot¹
– 900.000,00
3. Wyposa¿ono szko³y w trzy klasopracownie i bibliotekê multimedialn¹
wraz z oprogramowaniami.
VI. Gospodarka komunalna, oczyszczanie miasta, wysypisko.
1. Zakupiony zosta³ samochód œmieciarka, maszyny na sk³adowisko,
doprowadzenie pr¹du, wagi najazdowej, zakup pojemników, remonty drena¿u, wykonanie studni, posadowienie wiaty.
Koszt – 1.134.743.00 z³.

Nr 10/133
VII. Kultura, promocja.
1. Imprezy artystyczne w ci¹gu kadencji organizowane z udzia³em œrodków
zewnêtrznych tym zakup sceny profesjonalnej i sprzêtu.
Koszt – 338.000.00 z³
2. Remont piwnic w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy, zakup sprzêtu
do GCI
Koszt – 98.400.00 z³
VIII. Ponadto wykonano ¿wirowanie dróg i chodników.
Koszt – 90.000.00 z³
IX. Przez ca³a kadencjê porz¹dkowano cmentarz tj. odnowiono
mogi³y, wybudowana zosta³a
nowa droga wokó³ cmentarza i na
cmentarzu, za³o¿ono nowe bramy,
wykonano alejki.
Koszt – 115.500,00 z³
Wartoœæ wszystkich inwestycji to
ponad 15 mln z³, z czego prawie 8
mln stanowi¹ œrodki zewnêtrzne.
X. Inwestycje rozpoczête w 2006
roku i przewidziane do zakoñczenia w 2007 roku.
1. Kanalizacja etap III ( B³onie, Polna, Grunwaldzka, 1-go Maja i boczne)
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Koszt – oko³o 4 mln z³ – zapewnione œrodki zewnêtrzne 2.237.000 z³
2. Poszerzenie ul. Grunwaldzkiej wraz
z chodnikiem.
Koszt – 687.749.82 – zapewnione
œrodki – 500.000,00
3. Oœrodek turystyczno-handlowy z zapleczem dla sportów wodnych.
Koszt 1.734.000,00 z³ – œrodki zewnêtrzne – 1.474.000,00 z³
4. Przebudowa ul. Krzywej
Koszt 639.981.00 z³ – zapewnione
œrodki zewnêtrzne na 2006 r –
350.000,00 z³
5. Przebudowa dolnej czêœci ul. Podgórskiej wraz z osuwiskiem.
Koszt 2.130.817.00 – zapewniono
500.000,00 œrodków zewnêtrznych na
ten rok.
Pozyskane œrodki w kadencji – ponad
13 mln z³.
XI. Przygotowana jest dokumentacja na:
1. Oœwietlenie ul. Krzywej i koœcio³a,
2. Renowacjê Rynku,
3. Adaptacja lokalu na muzeum,
4. Oœwietlenie ul. Jaków i Dzia³owej,
5. Kanalizacja Zabramy do koñca granic miasta.
Te zadania realizowane bêd¹ na prze³omie 2006/2007 r.

W dniu 13.IX.2006 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie odby³a siê XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002/2006.
Po otwarciu sesji i zatwierdzeniu porz¹dku obrad radni wys³uchali informacji:
- Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych,
- Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej,
- Komisji Rewizyjnej o wykonaniu rocznego planu kontroli za I pó³rocze roku
2006,
- O wykonaniu bud¿etu Powiatu za I
pó³rocze 2006.
Radni w trakcie obrad podjêli uchwa³y
w sprawie:
nadania imienia Miko³aja Kopernika Zespo³owi Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoœci w Mi³ocinie,
wyodrêbnienia szkó³ ze struktur Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej w
Budziwoju,
wyra¿enia zgody na sprzeda¿ lokali
mieszkalnych w budynku Oœrodka

Zdrowia w Mrowli, stanowi¹cym w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego,
zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr
XXV/194/01 z dnia 25 sierpnia 2001
r. w sprawie zasad dokonywania przez
samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej zakupu lub przyjêcia
darowizny aparatury i sprzêtu medycznego oraz zbycia, wydzier¿awienia lub wynajêcia maj¹tku trwa³ego,
szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania sp³aty lub rozk³adania na raty nale¿noœci pieniê¿nych
na rzecz Powiatu Rzeszowskiego i
jego jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje siê przepisów
ustawy Ordynacja Podatkowa,
okreœlenia zakresu i formy opracowania informacji o przebiegu wykonania bud¿etu Powiatu Rzeszowskiego za I pó³rocze roku bud¿etowego oraz wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych
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XII. Rozpoczê³a siê wspó³praca z
trzema miastami na Ukrainie,
S³owacji i w Niemczech.
Nawi¹zano kontakty i przygotowywana jest wspó³praca z USA i Wêgrami
XIII. W kadencji uda³o siê zagospodarowaæ puste powierzchnie po
upad³ych zak³adach, dziêki czemu powsta³y trzy nowe podmioty gospodarcze, a dwa nastêpne
s¹ w fazie realizacji.
By³ to wed³ug mojej oceny bardzo
udany okres w historii Dynowa.
Dziêkujê wszystkim, mieszkañcom
miasta, którzy zaanga¿owali siê w
t¹ trudn¹, ale twórcz¹ i pracowit¹
kadencjê. Moje wyrazy uznania i
podziêkowania kierujê pod adresem
radnych, kierownictwa organizacji
spo³ecznych, zak³adów pracy i instytucji, szkó³ œrednich.
Dziêkujê Kierownikom jednostek i
pracownikom samorz¹dowym.
Wszystko co zrobiliœmy – zrobiliœmy wspólnie dla naszej Ma³ej
Ojczyzny, której na imiê Dynów.
Anna Kowalska
Burmistrz Miasta
zak³adów opieki zdrowotnej,
ustalenia wartoœci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartoœci
1 punktu w jednostce organizacyjnej
Powiatu Rzeszowskiego,
zmiany uchwa³y Nr XXXIII/288/06 z
dnia 24 lipca 2006 r.,
zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2006,
zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr
XXXI/267/06 z dnia 12 kwietnia 2006
r. w sprawie okreœlenia zadañ i przeznaczenia œrodków na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej oraz zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych w 2006 r.
Wiele kontrowersji wœród radnych
wywo³a³ projekt uchwa³y Rady Powiatu w sprawie wyra¿enia zgody na odwo³anie radnego Franciszka P³azê ze
stanowiska Zastêpcy Dyrektora Podkarpackiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Ostatecznie radni przeg³osowali, ¿e na obecnej sesji
ww. projektu nie bêd¹ rozpatrywaæ.
W koñcowej czêœci obrad radni wys³uchali sprawozdania Starosty Rzeszowskiego z dzia³alnoœci Zarz¹du Powiatu w okresie od poprzedniej sesji
oraz wykonania uchwa³ Rady Powiatu.
Zapytania, wolne wnioski i sprawy ró¿ne wyczerpa³y porz¹dek obrad sesji.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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SZANOWNI CZYTELNICY „DYNOWINKI”
Dziêki Pañstwa poparciu mam zaszczyt pe³niæ funkcjê
radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego w latach 2002-2006.
Bêd¹c radnym stara³em siê sprostaæ wyzwaniom i zadaniom, jakie przede mn¹ stanê³y. Bardzo pomog³a mi w
tym wspó³praca z Pañstwem jak i zasady, jakimi kierujê
siê w ¿yciu codziennym – uczciwoœæ, odwaga, zdrowy rozs¹dek, wra¿liwoœæ na problemy spo³eczne oraz poszanowanie
wartoœci chrzeœcijañskich i moralnych.
Zdobyte doœwiadczenie w czteroletniej pracy w samorz¹dzie powiatowym chcia³bym wykorzystaæ w nastêpnej ka-

dencji Rady Powiatu Rzeszowskiego.
Jestem przekonany, ¿e podo³am nowo postawionym mi
zadaniom i nie zawiodê Waszych nadziei i oczekiwañ.
Deklarujê, ¿e w przypadku ponownego uzyskania mandatu radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego nadal aktywnie
bêdê uczestniczy³ w rozwi¹zywaniu zadañ i problemów Dynowszczyzny i Powiatu Rzeszowskiego.
Liczê na Pañstwa ¿yczliwoœæ w dniu wyborów.
Z wyrazami szacunku
Aleksander Stochmal

RADA MIASTA DYNOWA
„... a z naszych czynów
i z naszej zas³ugi
korzystaæ bêd¹ znów nastêpcy nasi”.

Proszê przyj¹æ serdeczne podziêkowania za aktywne zaanga¿owanie w realizacjê zadañ samorz¹dowych w latach 2002-2006.
Jednoczeœnie ¿yczê udanej kontynuacji planów, satysfakcji z podejmowanych
dzia³añ oraz wszelkiej pomyœlnoœci.
Z powa¿aniem
Zygmunt Frañczak
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Dynowa

Wybory! Wybory!

Wybory!

G³os Wolny – Wolnoœæ Ubezpieczaj¹cy zwraca siê do wszystkich
mieszkañców naszej Ma³ej Ojczyzny
z gor¹cym apelem o
udzia³ w wyborach samorz¹dowych. Samorz¹d to fundament naszej obywatelskiej wolnoœci i godnoœci, a jego jakoœæ etyczna, intelektualna i sprawnoœciowa
jest podstaw¹ kszta³towania warunków bytu nas wszystkich.
Dlatego nie mo¿e nam byæ obojêtne, kto
znajdzie siê w Radzie Miasta, Powiatu,
Sejmiku Wojewódzkim. Komu powierzymy zarz¹d nasz¹ wspóln¹ w³asnoœci¹
komunaln¹, naszymi podatkami, drogami, szko³ami, opiek¹ zdrowotn¹ i spo³eczn¹, gospodark¹, tworzeniem miejsc
pracy i rozwojem miasta i regionu.
To nie maj¹ byæ ludzie wybierani
tylko dlatego, ¿e nosz¹ w klapie znaczek jakiejœ partii politycznej, a tym
bardziej, gdy „wymachuj¹” sztandarem

partii aktualnie rz¹dz¹cej, co mo¿e
wydawaæ siê najsilniejsz¹ rekomendacj¹ i najkorzystniejszym wyborem.
Gdy obserwuje siê centraln¹ scenê
polityczn¹ w naszym kraju widaæ wyraŸnie, ¿e to mylne przes³anki na ka¿dym szczeblu w³adzy. Szumne has³a
wyborcze pozostaj¹ mira¿ami, znaczek

partyjny nie przydaje m¹droœci i kompetencji niedouczonemu ani uczciwoœci
– nieuczciwemu, a nieporadny radny
przynosi wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.
Jest na pewno wœród nas tak wielu
ludzi m¹drych, uczciwych i doœwiadczonych, ¿e gdy tylko wszyscy pójdziemy
g³osowaæ, z ³atwoœci¹ wybierzemy tych
najlepszych – nie tylko do Rady Miasta, ale i godnych przedstawicieli do
Rady Powiatu i Sejmiku, a tak¿e dobrego burmistrza – gospodarza miasta.
Nie ulegajmy mira¿om pustych s³ów,

oceniajmy na podstawie czynów, dokonañ i postaw w pracy zawodowej i spo³ecznej kandydata, starajmy siê poznaæ
i doceniæ jego walory etyczne i intelektualne. Nie g³osujmy w ciemno, a przede
wszystkim idŸmy do wyborów!!! Nie
lekcewa¿my tej zdobyczy demokracji,
jak¹ jest mo¿liwoœæ wolnego wyboru
przedstawicieli – wolnych
Obywateli w wolnej OjczyŸnie, nawet tej najmniejszej,
jak¹ jest Gmina i Miasto.
Nie ogl¹dajmy siê na zamêt „na górze”, który wynika
w znacznej mierze z naszego
nieuczestnictwa w wyborach i
pomijania w³aœciwych przes³anek oceny kandydatów. Je¿eli samorz¹dy lokalne bêd¹ sprawne, silne, m¹dre i uczciwe, a przecie¿ bêdzie ich bardzo du¿o, to i w ca³ym pañstwie bêdzie
siê nam ¿y³o lepiej, spokojniej i godniej.
Nauczmy siê doceniaæ si³ê naszych kart wyborczych i strze¿my
wolnoœci naszych wyborów jak Ÿrenicy oka!!!
Ku rozwadze i namys³owi
G³os Wolny
– Wolnoœæ Ubezpieczaj¹cy
Anna Baranowska-Bilska

Nr 10/133

DYNOWINKA

7

W poniedzia³ek liczne rzesze mieszkañców Dynowa wziê³y udzia³ w
Ró¿añcu za Papie¿a Jana Paw³a II.
Poniedzia³kowa 28. rocznica wyboru na Stolicê Piotrow¹ polskiego kardyna³a Karola Wojty³ê zgromadzi³a licznych mieszkañców miasta. Po wieczorowej mszy wszyscy zgromadzili siê pod
pomnikiem Ojca na przykoœcielnym
placu. Tu z inicjatywy dynowskiego Zespo³u Teatralnego odby³ siê wspólny
Ró¿aniec przeplatany wybran¹ poezj¹
Jana Paw³a II. Blisko godzinn¹ uroczystoœæ zakoñczy³a wspólnie odœpiewana
Barka – ulubiona pieœñ oazowa Naszego Papie¿a. Tego dnia pod pomnikiem

Mieszkañcy Dynowa na uroczystym Ró¿añcu.
Fot. Grzegorza Szajnik
Ojca Œwiêtego zap³onê³o wiele zniczy,
zap³on¹³ równie¿ w naszych sercach ¿ar
Jego s³ów.
Grzegorz Szajnik

T

rzeciescy to jeden z najstarszych
polskich rodów. Z ziemia dynowsk¹
zwi¹zani s¹ od 1740 roku kiedy
to Andrzej Trzecieski zakupi³ tu maj¹tek ziemski. Oko³o piêtnastu lat póŸniej
Trzeciescy wznieœli tu klasycystyczny
dwór zniszczony w czasie dzia³añ wojennych w 1944 roku. Trzeciescy znacznie
przyczynili siê do rozwoju miasta i okolicy. Jeden z w³aœcicieli dóbr dynowski
Zbigniew Trzecieski by³ znanym dzia³aczem spo³ecznym, jednym z za³o¿ycieli
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dynowie,
równie¿ jego syn Stefan dzia³a³ spo³ecznie, razem z innymi obywatelami miasta za³o¿y³ w 1891 roku Towarzystwo Zaliczkowe dzia³aj¹ce do dziœ. By³ twórc¹
Zak³adów Przemys³owych Leonia które
obejmowa³y m³yn parowy, zak³ady ceramiczne, dachówkarniê i cegielniê. Po wysadzeniu dworu Trzeciescy zamieszkali
w oficynie dworskiej na dynowskim przedmieœciu. Dziœ po tej rodzinie pozostaj¹
jedynie wspomnienia. Na wystawie zgro-

W bachórskiej Karczmie pod Semaforem mo¿na ogl¹daæ wystawê pn.
Trzeciescy. Ostatni w³aœciciele dóbr
dynowskich.
madzono wiele fotografii pokazuj¹cych
nie tylko rodzinê Trzecieskich, ale tak¿e
ich zwi¹zki z Dynowszczyzn¹. Podczas
wystawy prezentowano równie¿ now¹
ksi¹¿kê Rodzina Trzecieskich opracowania Anny Baranowskiej – Bilskiej a wydanej z inicjatywy Urzêdu Miasta. Ksi¹¿ka ta ma otwieraæ sagê najs³ynniejszych
dynowskich rodów. Sponsorami wystawy
jest Karczma pod Semaforem, SÓW –
POL Dynów oraz nasza redakcja. Na kolejnej wystawie zaprezentowane maj¹
byæ rody szlacheckie Dynowszczyzny.
Grzegorz Szajnik

Dwór Trzecieskich zniszczony w czasie dzia³añ wojennych w 1944 roku, zbiory Mieczys³aw
Krasnopolski

Stefan Trzecieski – ostatni w³aœciciel dóbr dynowskich w stroju
szlacheckim, zdjêcie z 1895 roku, zbiory Grzegorz Szajnik

Rodzina Trzecieskich z okazji 50 – lecia po¿ycia ma³¿eñskiego Stefana i Eleonory Trzecieskich
(jubilaci w œrodku) 20.04.1945 rok. Zbiory Grzegorz Szajnik
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Alberta, pomaga
najbardziej potrzebuj¹cym nie tylko
wsparcia materialnego.
Przed tym spoX Jubileuszowe Dynowskie Dni Kultury Chrzeœcijañtkaniem,w pi¹tek,
skiej trwa³y od 28.09 do 1.10.2006 roku. G³ówne haw godzinach popo³us³o i wskazania na poszczególne Dni nawi¹zywa³y do
dniowych, w Zespole Szkó³ nr 1 w DyEwangelii i twórczoœci JANA PAW£A II.
nowie zosta³y zorganizowane warsztaty twórcze dla m³oW s³oneczne czwartkowe popo³udnie
dzie¿y uzdolnionej plastycznie i chêtMsz¹ Œw. w koœciele parafialnym rozponie wypowiadaj¹cej siê w ró¿nych forczê³y siê rozwa¿ania na temat znaczemach malarskich i rysunkowych. Pod
nia i wymiarów nadziei w ¿yciu ka¿dego
kierunkiem Pani mgr M. Galej uczestchrzeœcijanina, szczególnie wa¿ne dla nas
nicy zajêæ w³asnorêcznie przygotowywaPolaków modlacych siê o rych³¹ beatyfili prezenty dla ludzi samotnych i chokacjê S³ugi Bo¿ego – JANA PAW£A II.
rych.
W nabo¿eñstwie prowadzonym
W zajêciach wziêli udzia³ uczniowie
przez Ks. Dziekana wzi¹³ udzia³ chór
szkó³: z Bachórza pod opiek¹ Pani mgr
„AKORD”s³awi¹c BOGA Najwy¿szego
J. Cieœli, z Dyl¹gówki z Pani¹ mgr M.
swoimi pieœniami.
Szeremetow¹, a ze szkó³ dynowskich
Papie¿-poeta pisa³ o nadziei stwierpodopieczni Pana mgr. A. D¿u³y i mgr
dzaj¹c:
M. Galej.
I tak jestem wpisany w Ciebie nadziejo,
Pomys³ów na „prezent” by³o mnópoza Tob¹ istnieæ nie mogê
stwo, niektóre prace zachwyca³y koloi dalej z g³êbokim pragnieniem zwrarystyk¹, inne pomys³owoœci¹ i odkrywca³ siê do STWÓRCY:
czym wykorzystaniem surowców, a jeszby swój byt – dot¹d oparty o ziemiê- ostacze inne – nadzwyczajn¹ starannoœci¹.
tecznie oprzeæ o S³owo.
Wiêkszoœæ upominków przekazano choJak czêsto z pe³nym zaufaniem
rym i samotnym, a niektóre na niesami wyznajemy takie przekonanie?
dzieln¹ aukcjê.
Czy nasze dramatycznie formu³owane
W sobotnie przedpo³udnie DOM DO„pretensje do œwiata” nie wynikaj¹ z
BREGO PASTERZA têtni³ gwarem
przeceniania doczesnoœci z jej urokami
uczestników X Przegl¹du Zespo³ów Scei dramatami?
nicznych, które w artystycznych realiWarto chocia¿ przez chwilê zastazacjach interpretowa³y s³owa JANA
nowiæ siê nad tym!
PAW£A II:
Planowane na godziny wieczorne
spotkanie z Senatorem Stanis³awem
Piotrowiczem odby³o siê dopiero nastêpnego dnia w Domu Pogodnej Staroœci.
Spotkanie godne Mickiewiczowskiego okreœlenia; „d³ugie nocne rodaków
rozmowy”, okaza³o siê tym ciekawsze,
¿e Senator z wykszta³cenia prawnik,
prokurator, z racji uczestnictwa w pracach senackiej komisji ustawodawczej
móg³ rzeczowo i wyczerpuj¹co odpowiedzieæ na ka¿de pytanie o charakter i
zakres prac obu Izb naszego parlamenCz³owieku, w którym ludzkie dno siê
tu. Poza tym Pan Stanis³aw Piotrowicz
spotyka i ludzki szczyt (...) do CIEBIE
wiele swojego cennego czasu poœwiêca
– Cz³owieku – stale docieram przez
na dzia³alnoœæ charytatywn¹, m.in. pe³p³ytk¹ rzekê histori. Jako pierwsi wyni¹c funkcjê Prezesa Podkarpackiego
st¹pili uczniowie dynowskiego gimnaOddzia³u Towarzystwa im. Œw. Brata
zjum, którzy pod kierownictwem artystycznym Pañ;
mgr D. Kusiñskiej, mgr L. Chomy, mgr E. S³oninki przygotowali udramatyzowan¹ biografiê
Œ.ALBERTA p.t.
„Œwiêty Brat Albert – cz³owiek,
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który przywraca³ nadziejê ubogim”.
Bardzo ³adnie zaprezentowa³y siê
te¿ zespo³y z Paw³okomy i Szkoly nr 2
w Dynowie. Pierwsi, podopieczni Pani
mgr A. Myæki, monta¿ s³owno-muzyczny zatytu³owali „Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ
bez mi³oœci”.
Mali wykonawcy z Bartkówki zachwycili dobr¹ interpretacj¹ tekstów i
ciekaw¹ aran¿acj¹ muzyczn¹.Ca³oœæ
opracowali Pañstwo H. Paw³owska,mgr
A. D¿u³a i mgr A. Wróbel.
O programie artystycznym z D¹brówki mo¿na napisaæ powa¿ny i refleksyjny, natomiast dzieci z Nozdrzca
– to ¿ywio³! Siostra Alicja i Jej „Promyczki” rozgrza³y
m³odzie¿ i rodziców,
niestety nielicznych.
Zastanawiaj¹ca
jest ta dziwna obojêtnoœæ rodziców na
to, co ich dzieci
robi¹, jak anga¿uj¹
siê w przygotowanie
programów, jak
wreszcie g³êboko
prze¿ywaj¹ sukcesy
i pora¿ki.A szkoda,
bo nawet najdok³adniejsza relacja ustna nigdy nie odda prawdy dzieciêcych
prze¿yæ!
Szeœcioro recytatorów z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego pod kierunkiem
Pañ: mgr J. Kocaj, K. K£y¿, E. Klaczak£ach i Ks. W. Szpylmy opracowa³o teksty Ks. J.Twardowskiego i Samarytanki. Indywiduane interpretacje stanowi³y
wyraz glêbszych przemyœleñ i starannych przygotowañ. Na wyró¿nienie zas³u¿yli: Pawe³ DAÑKO, Magdalena
SZAFRAN i Justyna PINCZER.
Wieczorem pensjonariusze Domu
Spokojnej Staroœci obejrzeli dwa wyró¿nione programy; z Paw³okomy i z dy-
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nowskiego gimnazjum. By³y ³zy wzruszenia i s³owa wielkiej wdziêcznoœci.
Cz³onkowie wyró¿nionych zespo³ów
scenicznych i plastycznych w niedzielny poranek pojechali na jednodniow¹
wycieczkê do sanktuariów w Dukli, Dêbowcu i Tarnowcu.
Ostatnim punktem programu tegorocznych DNI KULTURY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ by³a aukcja prac plastycznych przygotowanych przez dzieci i m³odzie¿. Po spektaklu „Jak w Dynowie

stosunkiem do samotnych i chorych, do
bliŸnich potrzebuj¹cych nie tylko wsparcia materialnego. Cz³onkinie APOSTOLATU MARYI odwiedza³y potrzebuj¹cych i nadal bêd¹ to czyniæ a rezultaty
zbiórki suchej ¿ywnoœci trwaj¹cej przez
wszystkie dni w przedsionkach koœcio³a œwiadcz¹ o du¿ej wra¿liwoœci na potrzeby innych.

Czecha swatali” widzowie zgromadzeni w Domu Dobrego Pasterza mogli licytowaæ wybrane „dzie³a”, a chêtnych
by³o sporo,bo ceny wywo³awcze sprzyja³y licytacji.
Minê³y X Jubileuszowe Dni „bez fanfar i medialnego szumu”, pozwoli³y jednak na g³êbsz¹ refleksjê nad naszym

Wypada wspomnieæ o jeszcze jednej „propozycji” programawej tych DNI,
a mianowicie o wyprawie do dynowskiego Krzy¿a Katyñskiego. Mimo zachêt
kierowanych do dzieci i m³odzie¿y i
sprzyjaj¹cej pogody, na wspólne wyjœcie
i modlitwê w intencji POLEG£YCH
przysz³o tylko ma³e grono doros³ych.
I znowu rodzi
siê pytanie – dlaczego? Wielu m³odych nawet nie
wie, gdzie jest
Krzy¿ Katyñski w
Dynowie? A mo¿e
nie interesuje ich
nasza historia?
Organizatorzy
DNI ponowi¹ jeszcze propozycjê
„marszu”, bo SYMBOL jest zbyt wa¿ny, by zniechêciæ siê
jedn¹ prób¹ Jego odczytania i uczczenia.
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
WYCHOWAWCÓW – g³ówny organizator X DYNOWSKICH DNI KULTURY
CHRZEŒCIJAÑSKIEJ serdecznie
dziêkuje tym wszystkim, którzy przyczynili siê do ich przeprowadzenia i

BÓG ZAP£AÆ WSZYSTKIM OFIARODAWCOM
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tym, którzy wziêli w nich udzia³,dowodz¹c sobie i innym, ¿e s¹ sprawy i tematy, dla których warto od³o¿yæ nawet
bardzo wa¿ne codzienne zajêcia, bo
czas nieub³aganie ucieka i nikt nam go
„nie wydzieli” na refleksjê o ¿yciu i
naszym stosunku do drugiego cz³owieka, je¿eli... nie zrobimy tego sami.

SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIÊCZNOŒCI I PODZIÊKOWANIAnale¿¹ siê:
- KS. DZIEKANOWI ST. JANUSZOWI i KS. KATECHETOM,
- WÓJTOWI GMINY DYNÓW –
PANU ADAMOWI CHROBAKOWI,
- PAÑSTWU M.i S. KRUPOM,
- PANI Z. BIELEC,
- DYREKTOR M.O.K.i R. i pracownikom,
- PANU G. SZAJNIKOWI,
- PAÑSTWU J.i A.GERULOM,
- M. i A. IWAÑSKIM,
- M. GALEJ,
- cz³onkiniom APOSTOLATU MARYI,
- chórowi „AKORD”,
- ZESPO£OWI TEATRALNEMU
- PANI KIEROWNIK DOMU SPOKOJNEJ STAROŒCI,
- DYREKCJI ZESPO£U SZKÓ£ nr 1
w Dynowie,
- wszystkim szko³om, które wziê³y
udzia³ w tegorocznej edycji DNI.
Prezes Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców
Krystyna D¿u³a
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Ostatnie miesi¹ce up³ynê³y pod znakiem Zjazdów – zjazdowicze
bawili siê œwietnie, a wiatry letnie i jesienne gwizda³y sobie piosenkê:
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Co siê sta³o z Wasz¹ Klas¹,
Gdy za szkolnym by³a progiem?
Kto z Was sprosta³ ciê¿kim czasom,
Kto odnalaz³ w³asn¹ drogê?
Kto z Was zosta³ oficerem,
Kto ksiê¿ulkiem, kto artyst¹?
Komu tylko wysz³y w³osy,
No a komu wysz³o wszystko...???

1976-2006
S¹ takie chwile w ¿yciu, o których
siê nie zapomina... Kiedy czas staje
w miejscu, serca bij¹ radoœniej, a anio-

u Basi i Andrzeja £achów. Ju¿ nigdy
bigos, barszcz i wódka nie bêd¹ tak bardzo smakowa³y, a nasze ³yse czo³a, stercz¹ce brzuchy i tu i tam pojawiaj¹ce
siê zmarszczki nie bêd¹ wygl¹da³y tak
„szlachetnie” i tak piêknie, jak podczas
tego spotkania...
Maciej Jurasiñski

³y lataj¹ ni¿ej...! Takie by³o w³aœnie nasze
spotkanie – po 30 latach od ukoñczenia
Szko³y Podstawowej!!!
Nasz Ksi¹dz Katecheta Zbigniew Kotyrba odprawi³ Mszê, Nasi Nauczyciele zjawili siê niemal w komplecie. Z uczniami
by³o nieco gorzej, ale ci, którzy byli, na pewno nie ¿a³uj¹!!! Po Mszy pomaszerowaliœmy do Szko³y, gdzie nasi kochani Wychowawcy sprawdzili obecnoœæ (VIII a – Pani
Helena Sura, VIII b – w zastêpstwie za
nieod¿a³owan¹ Pani¹ Danutê Bielawsk¹
– Pan Adam Kozubal, VIII c – pani Czes³awa Frañczak, VIII d – Pani Maria Iwañska).
Potem – „wesele zjazdowe” do bia³ego
rana i wspania³e „poprawiny” na ogrodzie
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Rok szkolny 1956-57 by³ ich ostatnim rokiem spêdzonym w Szkole Podstawowej w Ulanicy. Dlatego postanowili siê spotkaæ w³aœnie w roku 2006,
po 50 latach... Klasa VII, stan klasy – 10 osób.

11
1) Maria Bielec – obecna
2) Maria Bielec – obecna
3) Jadwiga Cygan – nieobecna, usprawiedliwiona
4) Ignacy Cygan – obecny
5) Henryk Czernik – obecny
6) Zofia Dymczak – obecna
7) Roman Dudka – obecny
8) Stefania Juras – nieobecna usprawiedliwiona
9) Justyna Karnas – nieobecna usprawiedliwiona
10) Edward £ukasiewicz – obecny.

Obecny Dyrektor Szko³y – Pan Zbigniew Mryczko – przyj¹³
ich z otwartymi ramionami, Wychowawczyni – Pani Emilia
Mêdzelowska – nie kry³a wzruszenia, a impreza w gospodarstwie agroturystycznym u Pani Zofii Dymczak (obecnie Marsza³ek) by³a – jak mawiaj¹ dzisiejsi uczniowie – ODLOTOWA!!!
Na drugi dzieñ ksi¹dz Jan Kosza³ka odprawi³ uroczyst¹
Mszê Œw.
By³ wiêc czas na refleksjê, zabawê, a przede wszystkim...
Wspomnienia! Wspomnienia! Wspomnienia!!!
MJ
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Spakowane walizki, zatankowane
samochody, wykupione bilety, sza³owe
kreacje, makija¿e i radosne myœli: o
szkolnych latach, kolegach, przyjaŸniach, „mi³oœciach” – z³oœliwoœciach i
pora¿kach te¿... Ale te przykre wspomnienia s¹ jakby „przydymione”, jak
na nieostrym zdjêciu... Zdecydowanie
przewa¿aj¹ wspomnienia mi³e, weso³e...
I znowu uœciski, szukanie znajomych gestów, uœmiechów... Kto tego nie
prze¿y³, ¿adne s³owa nie s¹ w stanie
mu tego oddaæ...
Jak¿e pocieszaj¹ce jest to, ¿e po latach „zalatani” ludzie chc¹ siê spotkaæ
i doros³ymi oczyma spojrzeæ na siebie
z tamtych lat... Co zosta³o? Co siê zmieni³o? NIC – krzycz¹ wszyscy – JESTEŒMY WCI¥¯ TACY SAMI! Jak w piosence... ¯e przyby³o zmarszczek, ¿e pojawi³y siê siwe w³osy...??? G³upstwo!!!
W œrodku jesteœmy dalej m³odzi, skorzy do figlów, wyg³upów i balang...
Widocznie nie wszystkie szko³y s¹
stresuj¹ce, nie wszyscy nauczyciele beznadziejni!!! Te Zjazdy s¹ tego dowodem... Szko³y s¹ ró¿ne, nauczyciele s¹
ró¿ni, m³odzie¿ te¿... Tak by³o od wieków i tak bêdzie! Idealnego œwiata nikt
nikomu nie obiecywa³!
Janina Jurasiñska

A oto, co pisze jedna z „bohaterek”
Zjazdu Absolwentów
rocznika 1960-1964:
Nawi¹zuj¹c do motta „Tak m³odo siê nie spotkamy” absolwenci LO Dynów z lat 1960-64 odbyli kolejne spotkanie kole¿eñskie, które zorganizowa³ kolega W³adek Stochmal – dyrektor
Zespo³u Szkó³ Budowlanych w Stalowej Woli.
Zjazd odby³ siê w dniach 16-18 czerwca 2006
roku.
1) Baranów Sandomierski – wieczerza staropolska w pa³acu wraz z atrakcjami, wczeœniej zwiedzanie Sandomierza oraz przepiêknej œwi¹tyni w Gorzycach, gdzie proboszczem
i kustoszem jest nasz krajan – ks. Drewniak.
2) Lotnisko w Turbii – zwiedzanie, gawêdy z
lotnikami, przelot ma³ym samolotem sportowym, (lot balonem nie odby³ siê z powodu burzy), ognisko, wieczór wspomnieñ z tañcami.
By³o nas ma³o, tylko 15 osób... Po raz drugi zaszczyci³
nas swoj¹ obecnoœci¹ pan dyrektor Stanis³aw Jarosz z ma³¿onk¹ Danut¹, a po raz pierwszy pan profesor Bronis³aw
Mikulec z ma³¿onk¹ Zofi¹. Sercem by³a z nami pani profe-

sor Janina Jurasiñska, gdy¿ mimo wczeœniejszych obietnic,
zdrowie nie pozwoli³o Jej na wyjazd.
Nasz kolega W³adek Stochmal w³o¿y³ w organizacjê Zjazdu
ca³e serce. Byliœmy podjêci „po królewsku” i chocia¿ frekwencja
nie dopisa³a (czêœciowo „nieobecnoœæ usprawiedliwiona”) – to
bêdziemy te dni wspólnie spêdzone wspominaæ z ³ezk¹ w oku...
Maria Choma
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14 paŸdziernika obchodziliœmy Dzieñ Edukacji Narodowej znany jako Dzieñ
Nauczyciela. Akademie ku czci pedagogów, z wierszami, pieœniami solowymi i
chóralnymi, skeczami przedstawiaj¹cymi w krzywym zwierciadle szkolne ¿ycie
oraz ¿yczeniami, ¿yczeniami, ¿yczeniami, to nieodzowne elementy tego œwiêta.
Poni¿ej przestawiamy fotografie wykonane podczas Akademii w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie, Zespole Szkó³ Nr 3 w £ubnie oraz Zespole Szkó³ Nr 4
w Paw³okomie.
Diana Wasylowska-Kilon

A teraz chórem: „Sto lat, sto lat….”

Ach te wzruszaj¹ce s³owa!

Kwiaty dla naszej Pani

Fot. (3) Karol Kaczor (III gimnazjum)
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Konferansjerka oparta na najlepszych wzorach
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Z publicznoœci¹ rozumiemy siê bez s³ów
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Anielskie g³osy „M³odej Harty”

Emocje, emocje …

Emocje siêgnê³y dna

Jest w tych „dêtych” jakaœ si³a

Pami¹tkowe zdjêcie

Jacy jesteœmy ?

Fot. (8) Mariusz Choma
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Tak cudnej, z³otej jesieni nie by³o ju¿ od dawna.
Piêkne, obwis³e czerwonymi jab³kami, ¿ó³tymi
gruszami i fioletowymi œliwami sady kusz¹ swoim piêknem. Ta pora roku zupe³nie inaczej wygl¹da z perspektywy kuchni. Chyba ka¿dy z nas
zapamiêta³ obraz babci lub mamy, dumnie krz¹taj¹cej siê po kuchni z warz¹chwi¹ lub drewnian¹ ³y¿k¹ w rêku i z trosk¹ dogl¹daj¹c¹ sma¿¹cych siê konfitur, powide³ czy „marmelady”.
Kto nie pamiêta zapachu susz¹cych siê „w rurze” grzybów? Jesieñ to wszak pora gor¹czkowych przygotowañ do zimy – czas przetworów.

Co prawda wspó³czesne gospodynie
czêsto obnosz¹ siê ze swoj¹ nowoczesnoœci¹ twierdz¹c, ¿e dzisiaj wszystko mo¿na kupiæ: doskona³e, gotowe
przetwory, mro¿onki a nawet w œrodku zimy dostêpne s¹ przecie¿ œwie¿e
owoce czy jarzyny. Nikt nie kwestionuje wygody korzystania z tych produktów czy nawet ich du¿ej ró¿norodnoœci ale brak im po prostu... charakteru. To nie jest kwestia przypraw.
Charakter i smak dawnym przetworom nadawa³ niezwyk³y klimat starej
kuchni. W jej centralnym miejscu znajdowa³ siê wêglowy piec z kuchenn¹
p³yt¹. Ten niezwyk³y sprzêt posiada³
w swym wnêtrzu wbudowany pojemnik do grzania wody. W centralnej czêœci znajdowa³a siê framuga, czyli piekarnik, nad nim rura (piekarnik o ni¿szej temperaturze), a po prawej stronie palenisko z fajerkami.
Dum¹ ka¿dej gospodyni by³a spi¿arnia - kusz¹ce, magiczne miejsce dla domowych ³asuchów. Na pó³kach piêtrzy³y siê s³oiki wype³nione smakowitoœciami. Czego tam nie by³o... kompoty, konfitury, galarety, marynaty. Kamionkowe naczynia zosta³y nape³nione wytopionym smalcem, solonym mas³em, solankami z grzybów lub powid³ami. W
k¹cie opiera³y siê o œcianê drewniane
beczki, pe³ne kiszonej kapusty, jab³ek
i ogórków. Prawdziwym rarytasem by³y
kiszone podpieñki i rydze. Na honorowym miejscu pyszni³y siê butelki z sokami, winami i nalewkami.
Sposób przygotowywania przetworów zmienia³ siê, podobnie jak urz¹dzenia za pomoc¹ których by³y one przygotowywane.
Sta³ym modyfikacjom ulega³y te¿
przepisy...

Wœród dawnych zimowych konserw
poczesne miejsce zajmowa³y kompoty.
Nasze prababki uwa¿a³y, ¿e codzienne picie kompotu, sporz¹dzonego z ró¿nych owoców, jest niemal obowi¹zkiem, poniewa¿„…przyczyniaj¹ siê
one do regularnego trawienia i odnowienia zepsutych soków krwi w naszym organizmie...”. Zaskakuj¹ca dla wspó³czesnej gospodyni jest uwaga, by pod
¿adnym pozorem owoców przygotowanych do przerobu nie myæ, poniewa¿ jest to g³ówny warunek dobrego kompotu. Egzotycznie brzmi tak¿e
i taka rada – „...Kompoty zimowe, aby
siê nie psu³y musz¹ byæ bardzo szczelnie obwi¹zane, by powietrze do nich nie
dochodzi³o. Najlepszym jest u¿ywanie
w tym celu pêcherza wo³owego. Pêcherz powinien byæ przeŸroczysty bez
¿adnego odoru i t³uszczu.” Ostatecznie
pêcherz wo³owy móg³ byæ zast¹piony
pergaminem. Pasteryzowanie kompotów odbywa³o siê przez gotowanie s³oików w garnkach, na dnie których
umieszczane by³o siano albo zapiekanie w piekarniku - kompoty umieszczano na blachach pokrytych warstw¹
piasku. Prawdziwie szokuj¹c¹ uwagê
odnoœnie kompotów podaje autorka
uznanej kulinarnej pozycji ksi¹¿kowej
z 1910 roku - Maria Ochorowicz –
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Monatowa: „...Jeœli w s³oiku na wierzchu poka¿e siê bia³a pleœñ, mo¿na byæ
spokojnym, ¿e kompot jest zabezpieczony i d³ugo staæ mo¿e. A bior¹c go do
u¿ycia nale¿y tylko ten ko¿uch zdj¹æ i
odrzuciæ. Natomiast jeœli siê w s³oiku
poka¿e pleœñ zielona py³kowata, taki
kompot trzeba otworzyæ, pleœñ zdj¹æ
ostro¿nie i prêdko u¿yæ...”.

Du¿ym uznaniem cieszy³y siê konfitury.
Sma¿enie konfitur by³a to czynnoœæ
bardzo pracoch³onna i doœæ kosztowna.
Wybierano najdorodniejsze owoce, jeszcze nie w pe³ni dojrza³e. Sma¿ono w
naczyniach mosiê¿nych, niepobielanych,
przeznaczonych tylko do tego celu. Najczêœciej stosowana proporcja to... 1 kilogram cukru na 1 funt owoców.
Gotowe konfitury przek³adano do porcelanowych salaterek. Nie zawsze do
przygotowania konfitur u¿ywano owoców – mog³y te¿ byæ warzywa np.: zielone pomidory, dynie, czyli korbole lub
marchew.
Oto przepis na dawn¹
konfiturê z marchwi.

Marchew powinno siê u¿ywaæ prosto
z ziemi. Du¿¹ marchew oczyœciæ, dobrze
op³ukaæ i pokroiæ jak makaron w cienkie,
pod³u¿ne kawa³ki. Nastêpnie k³aœæ do gor¹cej wody i gotowaæ przez 10 minut, po
czym wyjmowaæ ³y¿k¹ durszlakow¹, niech
osi¹knie na przetaku lub serwecie. Wzi¹æ
na 1 funt marchwi 1 1/2 funta cukru, zrobiæ gêsty syrop i parzyæ nim marchew 20
minut, dodawszy sok z 3 cytryn i du¿o
cieniutko krojonej skórki cytrynowej lub
pomarañczowej (oczyszczone z bia³ego
spodu). Sparzyæ razem a¿ bêdzie przejrzyste a syrop gêsty. Wych³odzon¹ i wyszumowan¹ uk³adaæ na salaterce lub w s³oju.
Monatowa radzi³a, by przez d³u¿szy czas ruszaæ s³ojami, wtedy owoce
nie opadn¹ na dó³ tylko wype³ni¹ ca³e
naczynie. Poleca³a tak¿e aby wierzch
konfitury przykrywaæ kr¹¿kiem wyciêtym z bibu³ki angielskiej, polanej 3
³y¿eczkami araku.
(ci¹g dalszy na str. 16)
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(ci¹g dalszy ze str. 15)

Przysmakiem dzieci by³y suszone i
kandyzowane owoce.
Przygotowanie owoców kandyzowanych wymaga³o nie lada cierpliwoœci ale
i umiejêtnoœci. Przepisy by³y tak rozbudowane, ¿e korzysta³y z nich niew¹tpliwie tylko doœwiadczone gospodynie.
Kandyzowane owoce, czyli tzw. cykaty
efektownie prezentowa³y siê na przyjêciach – powbijane po kilka na drewniane szpilki. W ten sam sposób przygotowywano te¿ ozdoby tortów i ciast –
cykaty z tataraku, arcydziêgla lekarskiego, orzechów.
Susze z owoców, grzybów czy jarzyn
by³y proste w przygotowywaniu. Nale¿a³o jedynie przestrzegaæ kilku zasad uk³adaæ owoce na koszykowych ramach
lub przetakach wy³o¿onych s³om¹, jedn¹
warstw¹, w niezbyt rozgrzanym piecu
chlebowym.
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utrzymywaæ, ¿aden ³asuch mu siê nie
opar³.
Mro¿enie ¿ywnoœci - metoda wspó³czesna?
Lodówka wynaleziona zosta³a dopiero w XIX wieku. Ale ju¿ za czasów
cesarzy rzymskich niewolnicy ustawieni rzêdem znosili z gór œnieg i lód w
glinianych dzbanach, aby na biesiadach
mo¿na by³o podawaæ goœciom sorbety.
U nas powszechne sta³y siê tzw. lodownie. By³y to specjalne piwnice, w których przechowywano lód, wyr¹bywany
z rzek lub jezior, zamarzaj¹cych podczas zimy. W ten sposób powstawa³a
mo¿liwoœæ mro¿enia ¿ywnoœci.
Monatowa podaje jeszcze inny bardzo skuteczny sposób konserwowania
œliw.
Przechowywanie do wiosny
œliwek wêgierek.

W pogodny suchy dzieñ zrywaæ
ostro¿nie za ogonki œliwki z drzewa nie
dotykaj¹c palcami owocu, aby z ich barwy
nie zetrzeæ i wprost uk³adaæ w kamienne
garnki wy³o¿one liœæmi winogronowymi
lub w braku tych¿e œliwkowymi albo wiœniowymi. Ka¿d¹ warstwê wysypywaæ
grubo liœæmi, a po nape³nieniu obwi¹zaæ
pêcherzem, a gdy pêcherz wyschnie po wierzchu jeszcze grubym papierem i wstawiwszy je do piwnicy w wykopanym dole zasypaæ ziemi¹ i szczelnie ubiæ. Po wydobyciu
ich w zimie bêd¹ jak œwie¿e, jakby dopiero
z drzewa zerwane...”.
Ta sama autorka wskazuje na trudniejszy nieco sposób przechowywania
gruszek i jab³ek. Nale¿y je umieszczaæ
w beczkach, ka¿dy owoc owiniêty w bibu³kê, obficie przesypuj¹c plewami
owsianymi.

Pierwszeñstwo wœród s³odkich przetworów mia³y powid³a.
Powid³a wykonywano z g³ogu, agrestu, dyni, jab³ek ale najsmaczniejsze
zawsze sporz¹dzano ze œliwek. Sma¿ono je na pocz¹tku paŸdziernika, kiedy owoce by³y najs³odsze.
Wydrelowane œliwki wk³adano do
miedzianego kot³a, dobrze pobielonego
i gotowano ci¹gle mieszaj¹c drewnian¹
kopystk¹. Na koniec, by smak powid³a
by³ wykwintniejszy dodawano rozkruszony wierzcho³ek g³owy cukru lub do
smaku posiekanej drobno skórki pomarañczowej. Gotowe przek³adano do kamiennych garnków i zapiekano w piecu. Tak przechowywano zaledwie kilka
miesiêcy, bo mimo i¿ mog³o siê d³ugo
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Wygodnym sposobem konserwowania by³o solenie.
W ten sposób zabezpieczano na
zimê sery, mas³o ale tak¿e pomidory,
ogórki, koper czy grzyby.

Oto dawny przepis
na solone grzyby.

Ut³uc soli. Pozbawione nó¿ek grzyby
obgotowaæ, odcedziæ i u³o¿yæ na obrus a¿
wystygn¹. Wk³adaæ do kamiennego garnka warstwami – warstwa soli i warstwa
grzybów itd. Na koniec przycisn¹æ drewnianym wiekiem i obci¹¿yæ kamieniem.
Po wyp³ukaniu, a lepiej jeszcze obgotowaniu, grzyby mo¿na by³o sma¿yæ
i smakowa³y podobno jak œwie¿e.
Utrwalanie sol¹ to jeden z najstarszych
sposobów przygotowywania przetworów.
Œwiadczyæ mo¿e o tym informacja Ÿród³owa g³osz¹ca, ¿e przed bitw¹ pod
Grunwaldem karmiono armiê polsk¹
miêdzy innymi solonym miêsem, a sól
by³a nie warzona lecz kopalna, zawieraj¹ca wszystkie makro – i mikroelementy. Do dziœ zreszt¹ wiadomo, ¿e do
przechowywania miês, kiszenia kapusty i ogórków zdecydowanie lepiej stosowaæ sól kopaln¹, kamienn¹ a nie
bia³¹, oczyszczon¹ do czystego chemicznie chlorku sodu - warzon¹.
Mimo mody „na gotowe” tak¿e i dziœ
wiele jest gospodyñ skrzêtnie przetwarzaj¹cych jesienne dary. Nie chc¹c uchodziæ za staromodne czêsto ukrywaj¹ one
swe zajêcia i mówi¹ o nich niechêtnie, z
lekkim za¿enowaniem. Drogie panie nie
wstydŸmy siê swoich umiejêtnoœci i podtrzymujmy domowe, regionalne tradycje kulinarne. Doceni¹ nas za to panowie nie tylko ze wzglêdu na smak marynaty czy konfitur ale i za zdolnoœæ
ekonomicznego gospodarowania.
AM
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Trwaj¹ca od dawna dyskusja historyków i mi³oœników
Dynowa dotycz¹ca daty otrzymania praw miejskich przez
nasze miasto, do dnia dzisiejszego nie zosta³a zakoñczona
nie ma zatem ostatecznej i
byæ mo¿e innej, wczeœniejszej
daty ni¿ ta, któr¹ znamy powszechnie, czyli rok 1436.
Dynów œwiêtowa³ obchody
swojego 550-lecia (1986 r.),

Zwiêczeniem obchodów
570-lecia miasta Dynowa,
by³y odbywaj¹ce siê w dniach
16 i 17 wrzeœnia imprezy,
które rozpoczê³a uroczysta
msza œwiêta odprawiana za
nasz¹ „Ma³¹ Ojczyznê” z
udzia³em pocztów sztandarowych, chóru i orkiestry.
Wa¿nym spotkaniem Dynowian i zaproszonych goœciprzyjació³ Dynowa – by³o Forum nt.”Dynów w 570-leciu”
Dyskutowano o historii i
zabytkach Dynowa, o jego kulturze i tradycji a tak¿e o dniu dzisiejszym. Wyst¹pili m.in. etnograf – Katarzyna Trojanowska z Muzeum Narodowego, historyk – Józef Kêdzierski, historyk –
Jerzy Ferdynand Adamski,, Micha³ Ziêzio – student prawa, Vice Promotor Vranowa Igor Szostak, Jozef Moskal – Burmistrz S¹dowej Wiszni.
Przy wyj¹tkowej, jak na tê porê roku
pogodzie, w godzinach popo³udniowych,
podczas „Biesiady Artystycznej”, której szczególnym goœciem by³ dynowski
Chór „Akord” obchodz¹cy w b.r. swoje
(ci¹g dalszy na str. 18)

Orkiestra Dêta OSP Dynów
560-lecia (1996r.), zatem logiczne i ze
wszech miar uzasadnione by³y obchody
570-lecia miasta Dynowa w roku 2006.
Wszystkie dziej¹ce siê w roku br.
imprezy poœwiêcone by³y „leciu” miasta, które w ostatnich latach w dziedzinie kultury (ale nie tylko) nawi¹za³o wspó³pracê z miastami ukraiñskimi
Kulikowem, S¹dow¹ Wiszni¹ i Siankami, ze s³owackim Vranowem, realizowa³o projekty wspó³finansowane ze
œrodków unijnych m.in. pt. „W poszukiwaniu wspólnych korzeni’, „ Byæ cz³owiekiem znaczy byæ odpowiedzialnym”.
St¹d goœcie zagraniczni, bogactwo ró¿nych form artystycznych, oœwiatowych,
sportowych i rekreacyjnych poszczególnych imprez.

Teatr Dynowski – re¿yser P. Krystyna D¿u³a
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Chór „Akord”- dyrygent P. Andrzej Kêdzierski

Kapela „Dynowianie” – kier. muzyczny P. Julian Zych

Fot. (4)Jan Prokop
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
25-lecie, mieliœmy okazjê uczestniczyæ
w spotkaniu artystycznym zespo³ow z
Polski, Ukrainy i S³owacji.
Koncertowa³ oczywiœcie Chór
„Akord” któremu Burmistrz Miasta
Anna Kowalska wrêczy³a list gratulacyjny i nagrodê pieniê¿n¹, zespo³ tañca
wspó³czesnego Zespo³u Szkó³ z Dynowa, zespó³ tañca towarzyskiego „D¿et”
z Hy¿nego, ZPiT „Ostrowiacy”, Zespó³
folklorystyczny „Organina” ze S³owacji,

kapele „Dynowianie” i „Bachórzanie”
oraz zespó³ „Lilia” z S¹dowej Wiszni.
Sobotnie imprezy zakoñczy³ pokaz
ogni sztucznych i festyn taneczny.
Niedziela 17 wrzeœnia up³ynê³a pod
znakiem rekreacji i teatru. Odby³ siê jubileuszowy sp³ywie kajakowym Sanem,
na odcinku Wara – Dynów, pokaz stra¿acki, rodzinne zawody wêdkarskie a Jubileusz zakoñczy³a premiera dynowskiego teatru. Spektakl „Jak Czecha w Dynowie swatali” gor¹co przyjê³a dynowska publicznoœæ, gratulowa³y w³adze
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miasta. P.Burmistrz wrêczy³a list gratulacyjny i nagrodê pieniê¿n¹ z okazji
570-lecia miasta i zbli¿aj¹cego siê 100lecia dynowskiego teatru a P. Przewodnicz¹cy okolicznoœciowe pami¹tki.
By³a to kolejna udana premiera, jak
i wszystkie imprezy w 570-leciu miasta Dynowa.
Serdecznie dziêkujê wszystkim a
szczególnie dynowskim zespo³om, za
kreatywnoœæ, zaanga¿owanie i udane
wystêpy podczas Jubileuszu.
Gra¿yna Malawska

Po raz czwarty Dynów uczestniczy³ w Jarmarku we Vranowie na S³owacji.
Jarmarki te odbywa j¹ siê rok rocznie w
paŸdzierniku i od czterech lat zespo³y Dynowa s¹ tam szczególnymi goœæmi. Tak¿e od
czterech lat wœród innych zagranicznych goœci, w oficjalnym otwarciu Jarmarków uczest-

Zespo³y podczas koncertu.

Fot. Jerzy Chudzikiewicz

niczy Burmistrz Miasta Dynowa Anna Kowalska. W tym
roku Dynów reprezentowa³ zespó³ tañca wspó³czesnego ZS P.
Alicji Siekaniec i Kapela „Bachórzanie”. Koncert odby³ siê
13 paŸdziernika przy piêknej pogodzie i gor¹cym przyjêciu
przez s³owack¹ publicznoœæ.
G. M.

zaprasza na:
- IX Konkurs Poezji Patriotycznej
– 10 listopada
- Obchody Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci
– 11 listopada
- Miko³ajki Artystyczne
– 3 grudnia

Panie i Panów
obdarzonych piêknymi
g³osami
na spotkanie-próbê
3 listopada br.
na godz. 18.00.
Chcemy stworzyæ
przy Kapeli Dynowianie
grupê wokaln¹.

Serdecznie
zapraszamy!
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7 paŸdziernika 2006 roku w Sali
Kameralnej Filharmonii Rzeszowskiej
odby³a siê konferencja „Perspektywy
liberalnej demokracji. Polska – Europa – Œwiat” zorganizowana przez
Grupê Porozumienia Libera³ów i
Demokratów na
Rzecz Europy –
Alliance of Liberals and Democrats for Europe
(ALDE). ALDE
jest trzeci¹ pod
wzglêdem liczebnoœci grup¹ polityczn¹ w obecnej
Debata trwa...
kadencji Parlamentu Europejskiego. Nale¿y do niej
90 pos³ów z 20 krajów europejskich.
Polskê w ALDE reprezentuj¹ pos³owie
Partii Demokratycznej demokraci.pl:
Jan Ku³akowski, Gra¿yna StaniszewWystawa „Na dobrej drodze”
Po debacie zosta³a otwarta w foyer
Filharmonii wystawa „Na dobrej drodze” – fotograficzne
impresje
Gra¿yny
Tomczyk z misji pokojowych NATO, ONZ i
OBWE w Liberii, Timorze Wschodnim i krajach ba³kañskich.
Piêkne zdjêcia z interesuj¹cymi komentarzami Autorki... „... W
Liberii ka¿dy zaprzeda
duszê za zrobienie choæby jednego zdjêcia.
Jest jednak wyj¹tek: obozy
dla uchodŸców.
Uciekinierzy z
terenów objêtych wojn¹ bardzo wstydz¹ siê
swojej sytuacji.
Nie chc¹ eksponowaæ swojej
biedy i s¹ barTo w³aœnie autograf dla Pañdzo upokorzeni
stwa;-)
nieszczêœciem.
Dlatego patrz¹ niechêtnie na osobê z kamer¹...” „...Nie ma samochodów ani rowerów, ani wózków dla dzieci. Mo¿na
zaufaæ tylko w³asnym nogom. Ludzie na
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ska, Janusz Onyszkiewicz i Bronis³aw
Geremek.
Janusz Onyszkiewicz – wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego,
a tak¿e prodziekan Wydzia³u Prawa

Uniwersytetu Rzeszowskiego – dr Tadeusz Gardziel, rektor Wy¿szej Szko³y Spo³eczno-Gospodarczej w Tyczynie
– prof. Walter ¯elazny, lider SLD na
Podkarpaciu –Krzysztof Martens oraz
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Autorka relacji z Wiceprzewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego Januszem Onyszkiewiczem
Prezydent Rzeszowa – Tadeusz Ferenc – to niektórzy z uczestników dyskusji.
„...Nazwanie w Polsce kogoœ libera³em jest obelg¹. W USA i Unii Europejskiej liberalizm ma inne znaczenie. W
Polsce demokracja uwiera obecn¹ klasê
rz¹dz¹c¹, a na pewno ju¿ demokracja
liberalna. Demokracja u nas staje siê fasad¹, dlatego ¿e ogranicza siê dzia³anie
szeregu instytucji, np. niezale¿nego s¹downictwa, Trybuna³u Konstytucyjnego,
czy wolnych i niezale¿nych mediów...” mówi³ miêdzy innymi Janusz Onyszkiewicz.

prowincji przemierzaj¹ codziennie wiemiêdzy 17.30 a 18.30, aby zd¹¿yæ jeszle kilometrów, aby cokolwiek za³atwiæ
cze przed ciemnoœciami, ale na tyle póŸlub kogoœ odwiedziæ...” „...Dzieci w wiono, aby porobiæ zdjêcia zachodom s³oñsce, szczególnie w takiej, do której nie
ca, do których jak wiesz, od dzieciñstwa
ma dojazdu w porze
mam zgubn¹ namiêtnoœæ...”.
deszczowej, maj¹ doDebacie przys³uchiwa³a siê i zdjêdatkowe
atrakcje.
cia podziwia³a
Oprócz kolorowych plaRenata Jurasiñska
katów, urn wyborczych, flamastrów i ró¿nych karteczek, przylatuje do nich czasami helikopter z bia³¹ kobiet¹...” „...Codziennie pokonujê tê drogê
To tylko niektóre zdjêcia...

Pani Gra¿yna Tomczyk podpisuje zdjêcie dla Czytelników
Dynowinki

Autorka zdjêæ – p. Gra¿yna Tomczyk i p. Witold Piecuch –
asystent Wiceprzewodnicz¹cego PE Janusza Onyszkiewicza,
„dobry duch” wystawy (to w³aœnie dziêki Niemu mia³am
okazjê wzi¹æ udzia³ w konferencji i w wernisa¿u... Dziêkujê
za zaproszenie;-)
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„Jestem wierz¹cy” – wyznaje w jednym z wywiadów Piotr Rubik.Nie jest
to z pewnoœci¹ przewrotny chwyt reklamowy, chocia¿ takie otwarte wyznanie
w ustach kompozytora oratorium przez
wielu tak w³aœnie odebrane byæ mo¿e.
Niektórzy niemal natychmiast gotowi
s¹ postawiæ znak równoœci miêdzy moherowymi beretami czy os³awion¹ katolick¹ rozg³oœni¹ radiow¹. Jedno jest
pewne: oratoria Piotra Rubika i Zbigniewa Ksi¹¿ka
znalaz³y wielu gor¹cych zwolenników,
znacznie mniej nieprzejednanych krytyków. Ci ostatni
uciekaj¹ siê nawet
do tak ostrych
stwierdzeñ, jak te,
które pozwolê sobie
przetoczyæ: „Przes³uchuj¹c Oratorium, zapomnijcie o
œmierci Jana Paw³a II.Wówczas sprawicie, ¿e muzyka bêdzie broniæ siê sama.Czy jej siê uda? Mam co do tego
powa¿ne obawy”. Co powoduje takie rozdra¿nienie rodzi próbê odebrania dzie³om Rubika prawdziwej wartoœci?
Piotr Rubik ma zaledwie 37 lat,
ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ im. Fryderyka Chopina w Warszawie i nale¿y
do elitarnej Œwiatowej Orkiestry Jeunesses Musicales. Jego kompozycji s³ucha codziennie kilka milionów osób. I
s¹ ku temu wa¿ne powody. Nie ka¿dy
bowiem ma szczêœcie zostaæ uczniem
kompozytora Ennio Morricone, który pozwoli³ poszybowaæ w przestworza najwiêkszego kunsztu licznym produkcjom
filmowym.
Co jeszcze mo¿e dra¿niæ? Piotr Rubik ma nietuzinkow¹ urodê, œwietnie
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wpisuj¹c¹ siê w wizerunek modnego
œwiata. Irytuje, bo podejmuje niepoprawne œwiatopogl¹dowo tematy. Bo
wyznaje, ¿e wierzy i przywo³uje trzy
najwa¿niejsze tajemnice tego œwiata:
Tajemnicê Stworzenia, Krzy¿a i Mi³oœci. W „Tu es Petrus” wybrzmiewaj¹ jednoczeœnie trzy najwiêksze problemy XXI
wieku w kontrastowym zestawieniu:
nieprzebrane bogactwo obok g³oduj¹cych, wojna potêguj¹ca pragnienie po-

koju i nienawiœæ, która musi ustêpowaæ
miejsca mi³oœci. Oratorium porusza tematy religijne, stanowi¹ce jednoczeœnie
motywy niezwykle uniwersalne.
Zatrzymaj siê
to przemijanie ma sens,
ma sens, ma sens
Jan Pawe³ II
„Tryptyk Rzymski”
W refrenie „Zdumienia” znalaz³y siê
te s³owa:
Jak ³za spod rzês
wyp³akana skrycie
tak œmieræ ma sens
I sens ma ¿ycie
Ma sens, ma sens, ma sens
W innym miejscu w usta wokalistów wk³ada pytanie:
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Strumieniu leœny strumieniu, gdzie twych
pocz¹tków tajemnica... ¿eby Ÿród³o odnaleŸæ trzeba iœæ ci¹gle w górê.
Autor nie ma w¹tpliwoœci, ¿e nale¿y wystosowaæ takie oto wezwanie:
„Cz³eku, co Boga siê nie boisz
co niesiesz œmieræ zdradzieck¹
uczyñ wraz z nami znak pokoju
karmi¹c choæ jedno g³odne dziecko!
Wreszcie có¿ mo¿e byæ piêkniejszego nad wypowiedziane w ekumenicznym duchu wezwanie:
W imiê Boga Chrzeœæjan
W imiê Boga Arabów
W imiê Boga ¯ydów
W imiê przesz³ych i przysz³ych lat
Ratujmy œwiat!
Ws³uchuj¹c siê w kolejne utwory, nie
zapomnisz, ¿e „Mi³oœæ to wiernoœæ wyborowi”. Nie bójmy siê przyznaæ, ¿e
utwór nie musi byæ „przeintelektualizowany”, by wprawiæ nas w zachwyt.
Pozwólmy dzia³aæ magii tych prostych
s³ów. To ma sens.
Koncert dostarcza wiele radoœci, dobrych emocji. Na imponuj¹ce wspó³brzmienie sk³ada siê wysi³ek oko³o 150 artystów. Po „Œwiêtokrzyskiej Golgocie” i
„Tu es Petrus” zaprezentuj¹ publicznoœci z Podkarpacia ostatni¹ czêœæ tryptyku „Psa³terz wrzeœniowy „. Zbigniew
Ksi¹¿ek i Piotr Rubik znów zapytaj¹ o
sens wiary, o cz³owieka, przypomn¹ o
nadziei na ¿ycie po ¿yciu. Wiedzia³ Bóg,
¿e trzeba daæ nam na te dziwne czasy
Piotra Rubika.
Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie
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Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie mieli mo¿liwoœæ obejrzenia spektaklu „a diab³u ogarek” wyre¿yserowanego przez Pana Marka Pysia.
Ta teatralna opowieœæ powsta³a na
podstawie opowiadania,,Oskar¿ony”
Wies³awa Dymnego, jednego z najwybitniejszych twórców Piwnicy pod Baranami.
„a diab³u ogarek” jest histori¹
dwóch Œl¹zaków, którym los pozwoli³
zetkn¹æ siê w czasie drugiej wojny œwiatowej. Pierwszy z nich Kania, mimo
swojej potê¿nej budowy, ma ³agodne i
dobre serce. Wyrusza na front pozostawiaj¹c swoja najbli¿sz¹ rodzinê. Drugi, Wiluœ, jest cz³owiekiem samotnym,
zaradnym bardziej ni¿ Kania, zdecydowanym i bezwzglêdnym w swoich poczynaniach. Ci dwaj o jak¿e skrajnych
charakterach
Polacy uzupe³niaj¹ siê nawzajem. Dezerteruj¹ z armii niemieckiej, by przemierzaj¹c Angliê, Normandiê i Francjê, przedostaæ siê do Polski. Ich zabawne perypetie i przygody prowadz¹
w koñcu do pokonania armii niemieckiej i zakoñczenia wojny. Mimo to, nie
by³o im dane szczêœliwie prze¿yæ reszty swoich dni w ukochanej ojczyŸnie.
Wiluœ zapomina o bo¿ym œwiecie i uwodzi ¿onê przyjaciela. Dalsze ich losy s¹
splotem dramatycznych zdarzeñ koñcz¹cych siê œmierci¹.
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Dziêki wspania³ej kreacji pana Macieja Ferlaka, który zagra³ Kaniê i perfekcyjnej grze pana Marka Pysia, który wcieli³ siê w rolê Wilusia, mogliœmy
zobaczyæ na scenie naszego liceum prawdziwe arcydzie³o. Obydwaj aktorzy w³o¿yli w swoje role ca³e serce i dziêki
temu uda³o im siê przekazaæ uczucia i
emocje, jakim kierowali siê g³ówni bohaterowie. Nie brakowa³o tu humorystycznych dialogów i scenek, wywo³uj¹-

cych niejednokrotnie uœmiech na twarzy. Szczególnie wtedy, gdy Kania sprzecza³ siê z Wilusiem.
By³y i momenty, które sk³ania³y publicznoœæ do refleksji i zastanowienia siê
nad wieloma spawani. Na szczególna
uwagê zas³uguje scena, w której Wiluœ
zostaje uratowany od postrza³u. Dzieje
siê to za spraw¹ Biblii w³o¿onej pod
p³aszcz. Od tego momentu mo¿emy obserwowaæ zmianê
zachowania Wilusia, który ju¿ nigdy nie rozstaje
siê z Bibli¹. Godnym podziwu jest
fakt, ¿e artyœci potrafili w sposób
fenomenalny
utrzymaæ kontakt
z widzem, który
sta³ siê jednym z
bohaterów sztuki.
Bêd¹c wojskiem
nieprzyjaciela czy
pokonan¹ armi¹, z
któr¹ walczy³ mê¿ny Wiluœ, nikt z
zebranych nie
móg³ siê nudziæ.
Oprócz Wilusia i Kani na scenie pojawia³ siê
Pan Marian Bodziony, który wciela³ siê w role dowódcy niemieckiego, angielskiego
¿o³nierza, œmiesz-

nego obywatela Francji i przede wszystkim narratora, którego opowieœæ stanowi swego rodzaju klamrê spinaj¹c¹
ca³oœæ spektaklu. Nie bez wp³ywu na
ca³¹ sztukê pozostawa³a oprawa muzyczna (sam re¿yser wykonuje „Pejza¿
horyzontalny”) i ciekawa scenografia.
„a diab³u ogarek” jest histori¹
chwytaj¹c¹ za
serce. Opowieœci¹, która nie
pozwala namzw³aszcza
m³odym – zapomnieæ o czasie wojny i losach ludzi, którzy w niej
walczyli.
Dziêkujemy artystom za dostarczenie niezapomnianych wra¿eñ.
Autorka: Magdalena Noch
M³odzie¿owy Klub Europejski
LO Dynów
Opiekun: Ewa Hadam
Fot. Mariusz Choma
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Pod takim has³em przebiega³a uroczystoœæ otwarcia sali gimnastycznej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Bachórcu w dniu 19 paŸdziernika 2006.
Oficjalne oddanie do u¿ytku nowego budynku spe³ni³o marzenia nie tylko
uczniów i nauczycieli lecz tak¿e mieszkañców wsi Bachórzec, którzy wznosili
fundamenty pod now¹ salê i z niecierpliwoœci¹ oczekiwali na koñcowy efekt
zapocz¹tkowanej przez siebie pracy.
Dzisiaj obiekt szkolny wygl¹da imponuj¹co. Oko cieszy nie tylko nowa sala
gimnastyczna ale równie¿ gruntownie
odnowiony stary budynek szkolny. Szko³a w Bachórcu jest obecnie jedn¹ z naj-

piêkniejszych szkó³ w gminie Dubiecko, co potwierdzi³ obecny na uroczystoœci otwarcia Wójt Gminy Dubiecko, Zbigniew Blecharczyk, oraz inni zaproszeni goœcie. A by³o ich wielu. Sw¹ obecnoœci¹ uœwietnili imprezê m. in. reprezentuj¹ca Podkarpackiego Kuratora

W ostatnim czasie miasto Dynów
utrzymuje szerokie kontakty z partnerami z zagranicy.
Dwustronne umowy z miastami
Vranov nad Toplo’u (S³owacja), Kulików,
S¹dowa Wisznia, Sianki, Jaremcza, Winogradow (Ukraina) w zakresie sta³ej
wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie kultury, ochrony œrodowiska, turystyki i edukacji pozwalaj¹ optymistycznie spogl¹daæ w przysz³oœæ.
Miasto stara siê równie¿ nawi¹zywaæ nowe kontakty zagraniczne.
Ju¿ teraz dynowska m³odzie¿ goœci-
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Oœwiaty w Rzeszowie, pani El¿bieta
Lemek, Radny Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, pan Maciej Lewicki,
Wójt Gminy Krzywcza, pani Zofia Lekka, Radni Rady Gminy Dubiecko i Powiatu Przemyskiego, dyrektorzy szkó³,
so³tysi, rodzice oraz spora grupa osób

zwi¹zanych ze szko³¹.
Po oficjalnym powitaniu goœci przez
dyrektora szko³y, Zygmunta Frañczaka,
okolicznoœciowych przemówieniach i
symbolicznym przeciêciu wstêgi, w piêknym programie artystycznym zaprezentowa³y siê dzieci – od najm³odszych
przedszkolaków po szóstoklasistów
w³¹cznie. By³y tañce, pokazy akrobatyczne oraz piêkny monta¿ s³ownomuzyczny inspirowany s³owami Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Po wystêpach
artystycznych goœcie mieli okazjê zwiedziæ budynek szkolny oraz wpisaæ siê

³a w niemieckim mieœcie Osterholz –
Scharmbeck.
Wizyta u Burmistrza w Ratuszu zaowocowa³a wymian¹ korespondencji
miêdzy samorz¹dami.
Burmistrz Miasta Anna Kowalska
otrzyma³a list od Burmistrza o nastêpuj¹cej treœci (t³umaczenie):
Wielce Szanowna Pani Burmistrz
Kowalska!
Z wielk¹ radoœci¹ przyj¹³em Pani
upominki i ¿yczenia. By³ to dla mnie za-
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do pami¹tkowej ksiêgi. Uroczystoœæ
zakoñczy³ wspólny obiad oraz odœpiewanie tradycyjnego,,Sto lat’’ tym wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania tak piêknego obiektu i kreowali
nowy wizerunek szko³y w œrodowisku.

Szczególne wyrazy podziêkowania
nale¿¹ siê dyrektorowi szko³y, Zygmuntowi Frañczakowi, wspania³emu gospodarzowi, którego poœwiêcenie, upór w
d¹¿eniu do celu, stanowczoœæ, pracowitoœæ oraz operatywnoœæ w najwiêkszym
stopniu przyczyni³y siê do stworzenia tak
piêknego, ciesz¹cego oko nie tylko mieszkañców Bachórca, budynku szkolnego.
Panie Dyrektorze!
Serdecznie dziêkujemy za ogromne
zaanga¿owanie w dzie³o budowy sali
gimnastycznej oraz gruntowny remont
budynku szkolnego, za poœwiêcenie naszej szkole tyle cennego czasu, za konsekwentne realizowanie zamierzonych
celów oraz wspania³¹ wspó³pracê z rodzicami.
Rada Rodziców
przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Bachórcu
szczyt powitaæ m³odych ludzi w naszym
mieœcie – w ten sposób ci¹gle przecie¿
poznajê inne kultury, tradycje i pogl¹dy.
Tym samym nie mo¿emy zrobiæ nic
lepszego, ni¿ umo¿liwiæ mieszkañcom naszych miast, aby poprzez kontakty osobiste dowiedzieli siê wiêcej o sobie. Takie
spotkania daj¹ wiele osobom bior¹cym
w nich udzia³: daj¹ satysfakcjê, dostarczaj¹ materia³ do przemyœleñ, motywuj¹
do dalszych odwiedzin, daj¹ pocz¹tek
przyjaznym stosunkom na ca³e ¿ycie.
Tylko w ten sposób mo¿emy wszyscy przyczyniæ siê do wzajemnego zrozumienia.
Chêtnie przy³¹czam siê do Pani
¿yczenia i mam równie¿ nadziejê, ¿e od
tej pory pielêgnowane bêd¹ d³ugotrwa³e
kontakty i wszyscy zainteresowani bêd¹
cieszyæ siê z piêknych chwil wzajemnych
odwiedzin oraz nowych wra¿eñ p³yn¹cych z poznawania ró¿nych kultur.
Najserdeczniej dziêkujê za Pani mi³e
zaproszenie, – je¿eli czas mi na to po-
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zwoli, bardzo chêtnie odwiedzê Pani¹ w
waszym piêknym mieœcie.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Martin Wagener
Burmistrz
M³odzie¿ z Dynowa odwiedzi³a równie¿ swoich rówieœników w s³owackim
mieœcie Vranov nad Toplo’u, z którym
miasto wspó³pracuje od kilku lat.
Przedstawiciele zaprzyjaŸnionych
miast uczestnicz¹ we wszystkich wa¿nych wydarzeniach kulturalnych Dynowa. Podczas uroczystoœci 570-lecia Miasta w dniach 16 i 17 wrzeœnia br. goœciliœmy delegacje oraz zespo³y artystyczne z Ukrainy i S³owacji.
Ju¿ kilkakrotnie podczas Dni Pogórza Dynowskiego i innych uroczystoœci
by³y promowane kultury s¹siedzkich
krajów: ukraiñska i s³owacka.
Dynowianie, szczególnie m³odzi, s¹
otwarci na poznawanie innych kultur i
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bardzo szybko nawi¹zuj¹ przyjaŸnie z
obcokrajowcami, dlatego te¿ warto podejmowaæ siê organizacji wydarzeñ o
charakterze miêdzynarodowym.
Miasto zrealizowa³o ju¿ kilka wspólnych projektów z udzia³em partnera zagranicznego i w planie mamy dalsz¹
wspó³pracê.
Dynów nawi¹za³ równie¿ kontakty
z wêgierskim miastem Ostoros. Trwa
wymiana korespondencji, która miejmy
nadziejê zaowocuje podpisaniem umowy o wspó³pracy.
Dnia 18 wrzeœnia ambasador Victor Ashe i konsul generalna w Krakowie Anna Hall odwiedzili województwo
podkarpackie. W Rzeszowie spotkali siê
ze stoj¹cym na czele diecezji rzeszowskiej biskupem Kazimierzem Górnym
oraz Robertem Godkiem, wicewojewod¹
województwa podkarpackiego. Jeszcze
tego samego dnia, ambasador Ashe i
konsul generalna Hall odbyli podró¿ po
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województwie sk³adaj¹c wizytê burmistrzom trzech miast na po³udniu i
wschodzie województwa: Tyczyna, Dynowa i Kañczugi. Burmistrzowie miast
podzielili siê z ambasadorem Ashe’m i
konsul generaln¹ Hall uwagami na temat dzia³alnoœci samorz¹dowej, szczególnie w obliczu zbli¿aj¹cych siê wyborów do samorz¹dów lokalnych. Wszyscy podkreœlali, ¿e g³ównym wyzwaniem
dla samorz¹dów s¹ takie kwestie jak:
ochrona œrodowiska, poprawa infrastruktury drogowej oraz rozszerzenie
zagranicznych stosunków z bliskimi s¹siadami na Ukrainie i na S³owacji. Wyrazili te¿ chêæ wzmocnienia miêdzynarodowej wspó³pracy w ramach programu „miast siostrzanych”.
Wizyta w Dynowie sta³a siê pocz¹tkiem wymiany korespondencji z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych –
Victorem Ashe.
Poni¿ej treœæ listu otrzymanego z
Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki (t³umaczenie):
Szanowna Pani Anna Kowalska
Burmistrz Miasta Dynowa
Ul. Rynek 2
36-065 Dynów
Droga Pani Burmistrz Kowalska
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
za znalezienie czasu na spotkanie ze mn¹
i Ann¹ Hall, nowym Generalnym Konsulem w Krakowie, podczas mojej wizyty w Dynowie.
To by³o interesuj¹ce – us³yszeæ o Pani
mieœcie, o wyzwaniach, wobec których
Pani staje i Pani opiniach o samorz¹dzie i roli kobiet.
By³em pe³en radoœci s³uchaj¹c o relacjach miasta Dynowa z miastami s³owackimi i ukraiñskimi.
Mam nadziejê, ¿e program „miast
siostrzanych” pomo¿e Pani nawi¹zaæ
bliskie kontakty równie¿ z partnerem
amerykañskim.
Dziêkujê raz jeszcze za poœwiêcony
czas
Z powa¿aniem
Victor Ashe
Wspó³praca miêdzynarodowa miast
nabra³a w okresie kilku ostatnich lat
wyj¹tkowego znaczenia. Zwi¹zki pomiêdzy miastami czy gminami stwarzaj¹
bowiem nadzieje i mo¿liwoœci na uzyskanie pomocy finansowej z ró¿nych
Ÿróde³, a tym samym na realizacjê
wspólnych planów i projektów rozwoju
lokalnych spo³ecznoœci oraz likwidacjê
barier we wspó³pracy.

Wystêp s³owackiego zespo³u podczas 570-lecia miasta Dynów

Anna Baran
Urz¹d Miejski w Dynowie
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awi¹zanie wspó³prsacy ze
szko³¹ niemieck¹ i doprowadzenie do wymiany m³odzie¿y by³o
marzeniem nauczycieli i uczniów Zespo³u Szkó³ w Dynowie. Znalezienie na terenie Niemiec szko³y partnerskiej,
wbrew pozorom, nie jest spraw¹ ³atw¹.
Jak wiemy, jest to bogaty kraj, którego
obywateli staæ jest na atrakcyjne podró¿e nie tylko po Europie. Postanowiliœmy zrobiæ wszystko, co tylko mo¿liwe, aby znaleŸæ
odpowiedni¹
szko³ê i zainteresowaæ s¹siadów z

ny internetowej naszej szko³y. Projekt
ten trwa³ 2 miesi¹ce i by³ finansowany
przez Polsko Amerykañsk¹ Fundacjê
Wolnoœci i Stowarzyszenie Szko³a Liderów w Warszawie.
Szukaj¹c szko³y partnerskiej,
wykorzystaliœmy prywatne znajomoœci p. Joanny Politowicz – nauczycielki naszej szko³y. Jej niemieccy przyjaciele Lilli i Karl De-

Niemiec Dynowem. Przygotowania do
wspó³pracy zaczê³y siê ju¿ w maju 2005
roku. Wtedy, podczas realizacji projektu „Matematyka w roli jêzykowego
przekaŸnika”, opracowaliœmy materia³y
promuj¹ce nasz¹ szko³ê i miasto: polsko-niemiecki folder o Dynowie i okolicy, niemieckojêzyczn¹ wersjê filmu o Dynowie i naszej szkole. Przygotowaliœmy
równie¿ niemieckojêzyczn¹ wersjê stro-

necke pomogli
nam w realizacji
naszych marzeñ. Karl Denecke by³ przez
wiele lat nauczycielem i dyrektorem jednej
ze szkó³ w okolicach Bremy.
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By³ równie¿ gor¹cym zwolennikiem
polsko-niemieckiej przyjaŸni i
wspó³pracy oraz aktywnym dzia³aczem w okrêgu Osterholz-Scharmbeck. Piszê „by³”, poniewa¿ zmar³
20 sierpnia tego roku, nie doczekawszy przyjazdu naszej m³odzie¿y
do OHZ (Osterholz-Scharmbeck).
Jesteœmy Mu bardzo wdziêczni za
to, co zrobi³, zupe³nie bezinteresownie, dla naszej m³odzie¿y. To On znalaz³ dla nas partnersk¹ szko³ê, On
i Lilli goœcili nas w
listopadzie 2005r.,

podczas roboczej wizyty w OHZ. On
do koñca swoich dni interesowa³ siê
przebiegiem przygotowañ do wymiany m³odzie¿y. Dziêki Niemu goœciliœmy w czerwcu bie¿¹cego roku
delegacjê niemieckich nauczycieli,
których zachwyci³o piêkno naszego
miasta i szko³y. Mamy nadziejê, ¿e
widzia³ nasz¹ i niemieck¹ m³odzie¿
wspólnie realizuj¹c¹ program wymiany i ¿e na ten widok radowa³o
siê Jego Wielkie Serce. Pozostanie
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fi¹ sobie radziæ w
sytuacjach dla
nich trudnych. 18
wrzeœnia oko³o godziny 14:30 przybyliœmy do Realschule w OHZ,
gdzie m³odzie¿
niemiecka wraz ze
swoimi nauczycielami i rodzicami
powita³a nas bardzo serdecznie. W
szkole zorganizo-

On na zawsze w naszej
pamiêci jako Cz³owiek
pe³en energii i radoœci
¿ycia, Cz³owiek – przez
du¿e „C”, który zawsze
pomaga³ innym i dla nich
¿y³.
Po d³ugim okresie przygotowañ, korespondencji poprzez Internet ze szko³¹
niemieck¹ i pracy m³odzie¿y nad doskonaleniem
umiejêtnoœci jêzykowych
nast¹pi³ upragniony dzieñ
wyjazdu. 17 wrzeœnia
2006r. o godz. 16:30 przed Zespo³em
Szkól w Dynowie zebra³o siê 20
uczniów, odprowadzanych przez rodziny. Sprawdzanie paszportów, wyp³acanie kieszonkowego, wspólna fotografia,
pakowanie baga¿y w autokarze i …
wreszcie wyjechaliœmy!!! Nasi uczniowie potwierdzili powiedzenie, ¿e podró¿e kszta³c¹. Prze¿yciem by³o ju¿ samo
przekraczanie granicy. Podczas wielu
przerw (podró¿ trwa³a ok. 22 godziny)
m³odzie¿ robi³a zakupy. Jak wielka by³a
ich radoœæ, kiedy oznajmiali nam, ¿e
sami powiedzieli po niemiecku do
sprzedawczyni, czego potrzebuj¹. Obserwuj¹c ich, cieszyliœmy siê, ¿e potra-
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wano poczêstunek dla wszystkich
uczestników wymiany. By³a kawa, herbata, kanapki i ciasto. Jedna z niemieckich uczennic upiek³a ciasto z polew¹
w kolorach polskiej flagi z napisem
„Herzlich willkommen” (serdecznie witamy). Po wstêpnym zapoznaniu siê grupy polskiej z niemieck¹ i zaspokojeniu
g³odu p. Marc Seiss – nauczyciel kieruj¹cy projektem - przedstawi³ szczegó³owy program wymiany i przydzieli³ naszym uczniom opiekunów, w wyniku czego stali siê oni na tydzieñ czasu cz³onkami rodzin niemieckich. Podczas tego
spotkania widzieliœmy, ¿e nasza m³odzie¿ obawia siê u¿ywaæ jêzyka niemieckiego i jest
bardzo nieœmia³a. Nasze obawy rozwia³y siê ju¿ nastêpnego dnia.
Nastêpnego dnia odwiedziliœmy ratusz, gdzie burmistrz
osobiœcie nas przyjmowa³. W
imieniu Burmistrza Dynowa
p. Anny Kowalskiej przekazaliœmy p. Martinowi Wagener
obraz i list z podziêkowaniami za zaproszenie naszej m³odzie¿y i wyrazami nadziei na
(ci¹g dalszy na str. 26)
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(ci¹g dalszy ze str. 25)
dalsz¹ wspó³pracê obu miast.
Po przyjêciu w sali narad
Burmistrz osobiœcie oprowadzi³ nas po ratuszu. Okaza³o
siê, ¿e nasze miasta maj¹ ten
sam symbol w herbie - byka
z koluchem w nosie. W ratuszu spotkaliœmy siê równie¿
z dziennikark¹ gazety „Weser
Kurier”, która przeprowadzi³a z nami wywiad. Nastêpnie
udaliœmy siê na rynek miasta, a póŸniej na basen, gdzie ca³e popo³udnie za¿ywaliœmy k¹pieli.
W œrodê wyjechaliœmy na ca³y dzieñ
do Bremy. Zwiedziliœmy Universum –
wspó³czesne muzeum, w którym s¹ trzy
ekspozycje: Cz³owiek, Ziemia, Kosmos.
Tutaj mogliœmy wszystkiego podotykaæ,
spróbowaæ, prze¿yæ „komputerowe” trzêsienie Ziemi. Nastêpnie zwiedziliœmy
starówkê, gdzie odpoczywaliœmy pod
s³ynnym pomnikiem Rolanda i robiliœmy zakupy, co znacznie poprawi³o humory niektórym dziewczynom.
Czwartek spêdziliœmy w Bremerhaven, gdzie zwiedzaliœmy oceanarium i
muzeum poœwiêcone pamiêci obywateli niemieckich, którzy zmuszeni byli
wyemigrowaæ do USA. Ogromn¹
atrakcj¹ by³a pó³toragodzinna podró¿

statkiem, podczas której kapitan opowiada³ wiele ciekawych historii dotycz¹cych
portu i okrêtów tam przebywaj¹cych.
We wtorek i pi¹tek
uczniowie brali udzia³ w zajêciach lekcyjnych razem ze
swoimi niemieckimi kolegami i kole¿ankami. W pi¹tek
odby³ siê turniej sportowy.
Na rozgrzewkê bawiliœmy siê
w kota i myszkê, póŸniej
odby³ siê mecz koszykówki i
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co najwa¿niejsze – mecz pi³ki no¿nej,
który wygra³a grupa polska rezultatem
3:0. Strzelcem wszystkich trzech bramek by³ Pawe³ Teplicki, który po meczu wymieni³ koszulki z p. Seissem.
Wieczorem na dziedziñcu szko³y by³o
wielkie grillowanie. M³odzie¿ niemiecka przygotowa³a na tê okazjê ró¿ne sa³atki, a dyrektor szko³y Jochen Weselss
i Marc Seiss piekli dla wszystkich Bratwurst i inne smako³yki. Równie¿
wspólna dyskoteka dostarczy³a wielu
niezapomnianych wra¿eñ.
Sobota by³a dniem przeznaczonym
na pobyt w rodzinach, które indywidualnie organizowa³y wyjazdy na zakupy
i wycieczki.
Bardzo szybko nadesz³a niedziela
– czas na podziêkowania i po¿egnanie.
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Rodzice uczniów niemieckich
przybyli w komplecie. Po¿egnaniom, ³zom i uœciskom nie
by³o koñca. Kiedy nasi
uczniowie siedzieli ju¿ w autokarze i kierowca uruchomi³
silnik, niemieccy uczniowie
ruszyli do szturmu: nie chcieli opuœciæ swoich polskich
kolegów. Znowu by³y po¿egnania i ³zy wzruszenia.
Podsumowuj¹c nasz pobyt w Niemczech, chcia³abym
zwróciæ uwagê na serdecznoœæ, goœcinnoœæ i odpowiedzialnoœæ niemieckich rodzin, nauczycieli, dyrekcji szko³y. ¯al
by³o odje¿d¿aæ. Wspólnie doszliœmy do
wniosku, ¿e taki pobyt powinien trwaæ
co najmniej dwa tygodnie.
Dla naszych uczniów taka wymiana by³a okazj¹ do zetkniêcia siê z
¿ywym jêzykiem. Na pewno doskonalili swoje umiejêtnoœci jêzykowe, zawarli nowe przyjaŸnie, poznali tradycje i sposób ¿ycia rodzin. Myœlimy, ¿e
by³a to najlepsza lekcja jêzyka niemieckiego. Nas cieszy to, ¿e nasza m³odzie¿ potrafi sobie dobrze radziæ w sytuacjach dla niej trudnych, ¿e potrafi
odpowiednio zachowaæ siê, ¿e nie trzeba siê za ni¹ wstydziæ, a wrêcz przeciwnie: s³uchaj¹c pochwa³ niemieckich

rodzin i nauczycieli, skierowanych do niej, serce nam
ros³o. Rodziny, u których
mieszkali nasi uczniowie, s¹
nimi zachwyceni. Bardzo podoba³o im siê ich zachowanie. Obecnie m³odzie¿ koresponduje ze sob¹ i z niecierpliwoœci¹ czeka na przyjazd
swoich kolegów do naszej
szko³y i miasta pod koniec
lutego przysz³ego roku.
Koñcz¹c chcemy podziêkowaæ osobom i instytucjom,
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bez pomocy których nie by³by mo¿liwy
ten wyjazd.
Ca³ym sercem dziêkujemy Dyrektorowi szko³y p. Tadeuszowi Œwiêsowi,
Burmistrzowi Dynowa p. Annie Kowalskiej, Skarbnikowi Urzêdu Miasta p.
Stanis³awie £abisz za zdobycie dodatkowych œrodków finansowych na wy-

Osterholz-Scharmbeck.
Z koszem pe³nym listów
przyby³y polskie nauczycielki z
gimnazjum w Dynowie zesz³ej
jesieni do Realschule w Osterholz-Scharmbeck. Ich uczennice
i uczniowie przekazali pocztê
dla nieznajomych niemieckich
rówieœników. I tak po odpowiedzi niektórych niemieckich
uczniów powsta³y pierwsze listowne przyjaŸnie. Tego lata niemieccy nauczyciele byli w Dynowie z rewizyt¹. Teraz poznaj¹
siê autorzy listów osobiœcie: 20
uczniów w wieku od 13 do 15
lat jest teraz z wizyt¹ w szkole
w Osterholz- Scharmbeck. Poznaj¹ ¿ycie w niemieckich rodzinach, miasto i jego okolice oraz
opowiadaj¹ o swojej ojczyŸnie.
Na pocz¹tku tygodniowego pobytu m³odych ludzi przywita³
burmistrz w ratuszu. „Cieszê
siê bardzo, ¿e jesteœcie tutaj.
Nasze kraje maj¹ wprawdzie
trudn¹ historiê za sob¹, ale
mo¿e my spotykaj¹c siê w naszych ma³ych miastach przyczynimy siê do porozumienia miêdzy narodami.” Rzadko dozna³
on tak wiele goœcinnoœci jak w
Polsce, przypomina sobie o dobrym spotkaniu z krajem part-
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jazd. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
Dyrektorowi p. Zbigniewowi Walusowi
za „wsparcie informatyczne” wymiany.
Nasze podziêkowania kierujemy tak¿e
do fundacji Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y w Warszawie za dofinansowanie wymiany.
Szczególne podziêkowania sk³ada-
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my na rêce Rodziców naszej „wspania³ej dwudziestki” za trud w³o¿ony w
przygotowania do wymiany i wspania³e wychowanie dzieci. Mo¿ecie byæ z nich
dumni!
Tekst i foto:
Anna Chrapek

nerskim. On ¿yczy³ m³odzie¿y doœwiadczenia, ¿e znajd¹ zaufanie
w na razie obcym kraju, ¿e przyjaŸnie mog¹ wzrastaæ. „Mo¿e zauwa¿ycie, ¿e ró¿nice nie s¹ tak
du¿e, ¿e macie takie same obawy i upodobania.” przypuszcza³
Wagner. Polskie nauczycielki zaraz na pocz¹tku zauwa¿y³y
wspóln¹ cechê: herbem zarówno
Dynowa i Osterholz-Scharbeck
jest byk z koluchem w nosie. W
prezencie przynios³y one obraz
przedstawiaj¹cy rynek miasta i
list od burmistrza miasta Dynów. Dynów le¿y w po³udniowowschodniej Polsce, ma 7000
mieszkañców i jest oddalony o
ok. 80 km od Ukrainy. W zwi¹zku z tymi odwiedzinami polscy
uczniowie wziêli na siebie trwaj¹c¹ 21 godzin podró¿ autobusem. Podczas swojego pobytu w
Niemczech pojad¹ do Bremen i
Bremerhaven, bêd¹ spêdzaæ
czas na basenie i wspólnym grillowaniu, jak równie¿ przewidziany jest turniej sportowy z
ich niemieckimi rówieœnikami.
Tekst niemieckiej gazety
„Weser Kurier”z dnia
20.09.2006r.
T³umaczenie:
Joanna Politowicz
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añstwo-dziecko przywita³o nas
nadzwyczaj przyjaŸnie. Wpatrzone w cudowny zachód s³oñca, bez p³aczu, powoli uk³ada³o siê do snu.
Magiczny przejazd przez spowity mg³ami most, sztandarowy zabytek Czarnogóry oraz Kanion Tary przys³oniêty kap¹
mg³y na d³ugo wpisa³y siê w obraz naszych wspomnieñ… Senne, zimne poszukiwania noclegu, po wielu dyskusjach,
ogl¹dach, zakoñczy³y siê pozytywnie.
Mo¿na rzec, ¿e toczono o nas batalie.
Dom u podnó¿a gór mia³ w sobie to
„coœ”, co pozwala³o czuæ siê dobrze. Za-
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œcie¿kami przez grañ. Szczyty zosta³y
zdobyte, lecz porywisty wiatr, zacinaj¹cy deszczem przegoni³ nas po bezkresnych piar¿yskach, ku dolinom…
Bardzo smakowa³ nam naprêdce
przygotowany posi³ek, wzbogacony smakiem œliwki.

utworzonego zalewu na rzece Piva. Kolory zachwyci³y nas tak, ¿e d³ugi fragment
drogi wêdrowaliœmy pieszo nie chowaj¹c
naszych utrwalaczy miejsc.
Monaster Piva, wzniesiony w XVI
wieku, u Ÿróde³ rzeki przywita³ nas bardzo g³oœno.

Kolejny dzieñ
przywita³ nas deszczem, wiêc naszym
pojazdem pojechaliœmy zwiedzaæ ten
niewielki kraj. Jad¹c u podnó¿a gór
zastanawialiœmy
siê, kiedy ods³oni¹
nam swe oblicze,
kiedy wyruszymy
je zdobywaæ. W¹ska droga doprowadzi³a nas do piêknego, sztucznie

Trafiliœmy na uroczystoœci odpustowe, œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny.
Po obejrzeniu ciekawego wnêtrza,
szczególnie fresków zaspokoiliœmy nasze podniebienia i wyruszyliœmy ku dalszej uczcie duchowej. Tym razem, dla
urozmaicenia, równie¿ odwiedziliœmy
monaster, Ostrog.
Jest on dla mieszkañców Ba³kanów
bardzo wa¿nym miejscem kultu. To
tutaj po bardzo w¹skich drogach, gdy¿
po³o¿ony jest doœæ wysoko, zmierzaj¹
pielgrzymi ró¿nych wyznañ. Œw. Wasyl
Ostrogski, za³o¿yciel tego klasztoru, by³

krêcony gospodarz ubarwia³ nasz pobyt swymi wyg³upami i opowieœciami.
Imiê, Mina, jak najbardziej do niego
pasuje. Przed wyjœciami na trasy Durmitoru i po zejœciach, ¿egna³ i wita³ nas
milcz¹cy narciarz, drugie „ja” naszego
gospodarza.
Ma³y i Du¿y NiedŸwiedŸ, to szczyty, które zdobyliœmy podczas pierwszego dnia naszych górskich wêdrówek.
Dyskretnymi œcie¿kami, przez ³¹ki nakrapiane pachn¹cymi kwiatami wspinaliœmy siê ku chmurom. Kêpy traw
buntowniczo wprawia³y nas w poœlizg
lub rani³y d³onie. Na szczycie wiatr
owia³ nasze spocone czo³a zaœ oczom
ukaza³y siê wygl¹daj¹ce jak „oczy gór”
dwa zielonkawe jeziora. My na nie, one
na nas zerka³y podczas wspinaczki
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autorytetem moralnym i nie tylko, dla
ludzi o ró¿nych pogl¹dach oraz religii,
tak zró¿nicowanej na tym geograficznym obszarze. Po uca³owaniu relikwii
Œwiêtego jeszcze tylko obejrzeliœmy
panoramê by ruszyæ w¹skimi przesmykami ku górom, do ¯abljaka.
„Deszcz ranny, p³acz panny,
Psa szczekanie, starej baby tañcowanie
Nigdy nie trwa d³ugo”.
Wykrzyczane trzykrotnie s³owa tego
wiersza sprawi³y, ¿e pogoda poprawi³a
siê.
Wyruszyliœmy zdobywaæ Czerwon¹
Grzêdê. Piêkne osty, kolorowe ³¹ki zachêca³y nas do kanapkowych przystanków. S³oñce cieszy³o nas, ale tylko do cza-

su. Gdy byliœmy w po³owie drogi, nasze
„czarowanie” przesta³o dzia³aæ. Szare
chmury zawis³y nad naszym wêdrowaniem, zimny deszcz o ró¿nym nasileniu
prowadzi³ nas ku szczytom i dolinom.
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Przedzieraliœmy
siê przez ³any kosodrzewiny, gubiliœmy
Ÿle oznakowane drogi, ale to wszystko
skoñczy³o siê dobrze.
Niektórzy ca³kowicie
przemokniêci, inni
zaœ mniej dotarli do
miejsca bytowania,
by w ciep³ej kuchni
oddaæ siê rozkoszom
suszenia i objadania.
Po przegadanoprzespanej nocy obudziliœmy siê s³ysz¹c
padaj¹cy znowu deszcz. Ten dzieñ spêdziliœmy na pogaduchach, licz¹c na
szybk¹ zmianê
pogody. Miêdzy
deszczem a deszczem spo¿ywaliœmy posi³ki, pisaliœmy kartki i
popadaliœmy w
drzemki. PóŸnym
popo³udniem zaœ wyruszyliœmy
na
grzybobranie,
którego wynikiem by³y usma¿one na kolacje
rydze. Ciê¿kostrawne nie pozwoli³y
nam
szybko usn¹æ.
Mi³o by³o obudziæ siê nastêpnego
dnia i stwierdziæ, ¿e mo¿na wyruszyæ
na spacer. Za cel zosta³ obrany piêknie
ukszta³towany Prutas, po³o¿ony na
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2393 m n.p.m. Boczne œciany wygl¹da³y jak zastyg³a w bezruchu szara zebra. Podczas wspinaczki towarzyszy³
nam doœæ silny i zimny wiatr, przeganiaj¹cy k³êby chmur po górskich pastwiskach. Sam szczyt okaza³ siê ma³o
goœcinny. Od wpisania siê do zeszytu
ukrytego w metalowej skrzynce tak
skostnia³y mi rêce, ¿e nie mog³em utrzymaæ plecaka.
Ko³ysani przez wiatr schodziliœmy
ku dolinom, by po krótkim przejeŸdzie
zadecydowaæ o jeszcze jednym wêdrowaniu. Postanowiliœmy zdobyæ Sedlen¹
Grzêdê, która ciekawie prezentowa³a
siê na uboczu Durmitoru. Ten szczyt,
podobnie jak poprzedni nie wymaga³
d³ugiego czasu wêdrowania jednak po
zejœciu zmêczenie da³o siê we znaki.
Uœpi³o nas.
Zimno nie usta³o, na szczêœcie znik³y deszczowe chmury. Kolejny dzieñ…
cdn.
Tekst i zdjêcia
Piotr Pyrcz

ra nie ma mo¿liwoœci zaprezentowania
swojej twórczoœci czy propozycji rozwi¹zañ problemów m³odzie¿owych i lokalGimnazjaliœci Zespo³u Szkó³ w Dynowie uczestnicz¹ w pracach kó³ka
nego œrodowiska na szerszym forum.
dziennikarskiego i przygotowuj¹ swe pierwsze artyku³y.
M³odzie¿ ma pracowaæ w
dwóch sekcjach: poligraficzno-edytorskiej i dziennikar„Piórem i obiektywem” –
skiej. Podczas zajêæ m³odzi
edukacja czytelniczo – medziennikarze poznaj¹ pradialna w ramach pozalekcyjwo prasowe, gatunki dziennych zajêæ edukacyjnych.
nikarskie, sposoby pozyskiTaki tytu³ nosi innowacja w
wania materia³ów oraz reramach której m³odzi
dagowanie czasopisma od
uczniowie ucz¹ siê podstaw
strony technicznej. W ka¿dziennikarstwa. Zajêcia
dy czwartek odbywaj¹ siê
bêd¹ odbywaæ siê przez ca³y
zajêcia pozalekcyjne na którok szkolny. Rozmowy m³orych m³odzie¿ ju¿ tworzy
dzie¿y z pedagogami, uœwiapierwsze artyku³y. W zajdomi³y im, i¿ oczekuj¹ od
œciach uczestniczy blisko
nich samorealizacji nie tylko na lekcjach, ale tak¿e na
Uczestnicy Klubu M³odego Dziennikarza
Fot. Grzegorz Szajnik dwadzieœcia osób nie tylko
z terenu miasta i gminy
ró¿norodnych zajêciach poDynów ale tak¿e okolic.
kierunku mediów. Jak twierdz¹ opiezalekcyjnych. Zadaniem wiêc nauczyciekunki ko³a w szkole istnieje du¿a gruli by³o stworzenie im mo¿liwoœci rozGrzegorz Szajnik
pa m³odzie¿y uzdolnionej literacko, któwijania swoich zdolnoœci, szczególnie w
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24 wrzeœnia br. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Siedliskach obchodzi³a
jubileusz piêædziesiêciolecia dzia³alnoœci.
Jednostka w Siedliskach powsta³a
z inicjatywy Edmunda Ba³dysa w 1956
roku. Bo podstawowego wyposa¿enia
stra¿y zaliczano wówczas wiadra i bosaki. W roku 1983 wybudowano w siedliskach magazyn na sprzêt po¿arowy,
a w 1998 jednostka otrzyma³a wóz bojowy. Uroczystoœci zwi¹zane z rocznic¹,
poprzedzi³a Masza œwiêta w miejscowym koœciele parafialnym pw. NMP
Królowej Polski, której przewodniczy³
kapelan stra¿acki dh. ks. Józef Ksi¹¿ek. W przemarszu do koœcio³a uczestniczyli wszyscy cz³onkowie OSP, a tak¿e zaproszeni goœcie: Antoni Gromala
– wójt gminy Nozdrzec, Roman Wojtarowicz – przewodnicz¹cy rady Gminy,

Zygmunt B³a¿ – starosta Brzozowski,
jego zastêpca Janusz Dragu³a, Stanis³aw Paj¹k – komendant powiatowy
PSP w Brzozowie, Witold Skomra –
komendant PSP w Rzeszowie, Stanis³aw £obodziñski – prezes Zarz¹du Powiatowego ZOSP RP. Ponadto w uroczystoœciach wziêli udzia³ prezesi i naczelnicy jednostek ochotniczych z terenu gminy Nozdrzec, jak te¿ cz³onkowie
zarz¹du gminnego stra¿y po¿arnych.
Podczas nabo¿eñstwa poœwiêcono
sztandar OSP. Po przejœciu pod miejscowy dom kultury odby³y siê dalsze
uroczystoœci. Nowo poœwiêcony sztandar z r¹k prezesa Zarz¹du Powiatowego odebra³ Aleksander Kociuba – pre-

Uzale¿nienia s¹
jednym ze smutnych
znamion naszych czasów. Mówimy „choroba”
– nazywaj¹c tak alkoholizm, bulimiê, narkomaniê, ale tak naprawdê to nie rozumiemy czym jest owa
„choroba”. Czy trudno
nam j¹ poj¹æ dlatego,
¿e jest nowa, ¿e kiedyœ ludzie tak nie
„chorowali’’? Bynajmniej tê chorobê
trudno zrozumieæ, poniewa¿ by³a i jest
z nami zawsze, nie wybiera gorszych i
lepszych, dotykaj¹c w ró¿nych momentach ¿ycia wielu z nas. Oto s³owa Aposto³a Paw³a:,, Nie rozumiem bowiem
tego, co czyniê, bo nie czyniê tego, co
chcê, ale to czego nienawidzê(…)Bo
³atwo przychodzi mi chcieæ tego, co
dobre; ale wykonaæ – nie. Nie czyniê
bowiem dobra, którego chcê, ale czy-

zes OSP w Siedliskach. Ponadto jednostkê odznaczono srebrnym medalem
Za zas³ugi dla po¿arnictwa. Medale
otrzymali równie¿ zas³u¿eni stra¿acy.
I tak medale Za zas³ugi dla po¿arnictwa otrzymali: z³ote – J. Sycz, M. Cichocki, srebrne – K. Karnas, Z. Zawadzki, K. Radoñ, br¹zowe – A. G³uszyk, T.
Liro, S. Cichocki, J. Pyrcz, J. Karnas.
Ponadto odznaki Wzorowego Stra¿aka
otrzymali: D. Pyrcz, W. Kociuba, D. Fieñ,
a dyplomy znania przyznano: W. Hadam, S. Gamajda, K. Kulon, M. Koszyk.
W imieniu odznaczonych dziêkowa³ prezes jednostki Aleksander Kociuba. Na
koniec g³os zabrali zaproszeni na uroczystoœæ goœcie, którzy ponadto wpisali
siê do pami¹tkowej kroniki.
Alicja Kociuba, Marek Gerula
Klub M³odego Dziennikarza
przy Zespole Szkó³ w Dynowie

tam samochody, na murawie tworz¹ siê
zag³êbienia i dziury, co bardzo przeszkadza w grze. Oprócz tego przechodz¹ca
w poprzek œcie¿ka s³u¿y za skrót dla
mieszkañców zamieszkuj¹cych to osiedle. Co mo¿na w takim razie zrobiæ dla
poprawienia stanu boiska? Zasianie
trawy, wyrównanie terenu i zakaz parkowania, to tylko niektóre propozycje.
Lecz na myœl nasuwaj¹ siê nastêpuj¹-

ce pytania: kto mia³by siê tym zaj¹æ?
Kto jest odpowiedzialny za boisko i jego
wygl¹d? W pierwszej kolejnoœci powinniœmy zwróciæ siê do prezesa spó³dzielni
Mieszkaniowej z proœb¹ o pomoc w odnowieniu tego terenu. W miarê mo¿liwoœci moglibyœmy tak¿e przekonaæ
mieszkañców osiedla. Przekonaæ do
tego, ¿e nie jest konieczne parkowanie
na boisku, lub tez przechodzenie przez
nie. Jednak aby na co dzieñ nasze miejsca zabaw wygl¹da³y czysto i schludnie to my sami powinniœmy zadbaæ o
jego estetykê.
Beata Mikita
Aleksandra Marsza³ek
Klub M³odego Dziennikarza
przy Zespole Szkó³ w Dynowie

niê to z³o, którego nie chcê’’.(Rz. 7,
14-24). Czy¿ nie zawiera siê w tych s³owach kwintesencja niemocy, jaka tkwi
w zachowaniach ka¿dego alkoholika,
obsesjonata narkotyków lub hazardu
czy udrêczonej atakami ¿ar³ocznoœci
bulimiczki?
Uzale¿nienia bywaj¹ jednak niejednakowo ciê¿kie. Nie od ka¿dego siê
umiera, chocia¿ wszystkie cechuje podobny mechanizm przypominaj¹cy
stopniowe zatrzaskiwanie siê pu³apki,

z której wiêkszoœci ludzi
bardzo trudno wydostaæ
siê samodzielnie. Przewa¿nie te¿ jest tak, ¿e
im póŸniej podejmujemy
tak¹ próbê, tym trudniej
siê wyzwoliæ. Jest to jednak mo¿liwe i – szczególnie z odpowiedni¹ pomoc¹ i wsparciem – zupe³nie wykonalne.
Alkoholizm, tak jak i inne uzale¿nienia, jest chorob¹ osobliw¹, nasycon¹
paradoksami. Nie mo¿na jej wyleczyæ,
ale mo¿na z niej wyzdrowieæ. Chora
najciê¿ej jest dusza, ale mówi nam o
tym najszybciej cia³o. Najwiêksza jednak osobliwoœæ tej choroby polega na tym,
¿e cz³owiek, który wyzdrowia³ z uzale¿nienia – czyli skutecznie uwolni³ siê od
obsesji picia, brania, æpania czy czegokolwiek innego – jest na koniec lepszy,
ni¿ by³by, gdyby nigdy w na³óg nie po-

Historia budowy boiska sportowego przy ulicy 1-go Maja w Dynowie
liczy sobie ju¿ wiele, a od dobrych kilku ju¿ siê o niej nie mówi, a szkoda,
bo stadion by siê przyda³.
Niedzielne popo³udnia to najlepszy
czas na d³ugie, relaksacyjne spacery w
gronie rodzinnym. Przechodz¹c wzd³u¿
ulicy 1-go maja na pewno zwracamy
uwagê na okaza³e osiedla mieszkaniowe. Jednak ten widok szpeci zaniedbane, stare boisko znajduj¹ce siê pomiêdzy blokami. Mimo, i¿ s³u¿y do gry, czêsto zdarza siê, ¿e jest wykorzystywane
jako parking, a gdy po deszczu je¿d¿¹
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pad³. To proste: aby wyzdrowieæ z uzale¿nienia, trzeba siê rozwijaæ psychicznie, spo³ecznie, ¿yciowo, intelektualnie,
a przede wszystkim duchowo. Ktoœ, kto
nigdy nie cierpia³ na siln¹ destrukcyjn¹
s³aboœæ – tak¹ jak choæby alkoholizm –
¿yje sobie zwyczajnie i nie musi niczego
zmieniaæ, niczego ulepszaæ, do niego siê
przyznawaæ, niczego szczególnego uczyæ,
z niczym siê zmagaæ…Nie musi, wiêc
tego nie robi. Bardzo dobrze to widaæ
na przyk³adzie rodzin alkoholików. W
tych, gdzie ludzie zdrowiej¹c, uwalniaj¹siê od uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia, stopniowo osi¹gaj¹ takie porozumienie i harmoniê, ¿e ¿ycie ich zaczyna promieniowaæ spokojem i …wzajemn¹
zgod¹ na siebie.
Podczas gdy dooko³a pe³no jest ludzi zdrowych(czyli nieuzale¿nionych),
którzy w swych rodzinach prze¿ywaj¹
upiornie chore ¿ycie, pe³ne zdrad,
oszustw, nieporozumieñ, przemocy fizycznej i moralnej. Dlatego alkoholicy
we wspólnocie AA i ich bliscy w Al.Anon tak czêsto mówi¹, ¿e s¹,,wdziêczni’’ lub,,szczêœliwi’’, bo maj¹ problem,
który ka¿e im pracowaæ nad sob¹ i
zmieniaæ to, co przeszkadza im ¿yæ.Ale
mo¿e to zrobiæ ka¿dy. Trzeba tylko najpierw dostrzec problem. Alkoholizm
mo¿e spotkaæ ka¿dego na swojej drodze. Nawet mnie, mimo tego, i¿ pisz¹c
t¹ prace zapozna³em siê z ró¿nymi, czêsto drastycznymi przypadkami ludzi
pij¹cych. Musimy uwa¿aæ, by w g¹szczu codziennych problemów i trosk nie
znaleŸæ sobie „przyjaciela w postaci
butelki wódki”, aby nie utraciæ swojej
godnoœci, si³y i przekonañ. Wa¿na jest
dlatego wiara w siebie, drugiego cz³owieka, wiara w moc, która p³ynie od
Boga (przecie¿ ka¿dy z nas w kogoœ lub
coœ wierzy). Pamiêtajmy o wychowaniu
dzieci i m³odzie¿y, o wczesnym uœwiadamianiu ich jakie konsekwencje mo¿e
nieœæ ze sob¹ nadu¿ywanie jakiegokolwiek alkoholu. Pomagajmy te¿ tym,
którzy zeszli na drogê na³ogu i topi¹
siê w „morzu wódki, strachu i nienawiœci samego siebie”.
ALKOHOLIZM – choroba
KTO TO JEST ALKOHOLIK?
ZDROWIE A ALKOHOLIZM
Alkoholizm jest chorob¹ przewlek³¹
i pod wieloma wzglêdami przypomina
inne chroniczne schorzenia - takie jak
cukrzyca, alergia, choroba wrzodowa czy
wieñcowa. ¯adnej z nich nie mo¿na
wyleczyæ, mo¿na natomiast powstrzymaæ jej rozwój, niekiedy zahamowaæ
najdolegliwsze objawy, a przede
wszystkim nauczyæ siê z nimi ¿yæ.
Choroby przewlek³e maj¹ z regu³y
charakter psychosomatyczny. Znaczy to,
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¿e rozwój choroby, jej powstrzymywanie jak równie¿ proces odzyskiwania
zdrowia zale¿¹ w równym stopniu od
odpornoœci fizycznej i psychicznej chorego. Odpornoœæ tê mo¿na zwiêkszyæ za
pomoc¹ zmiany sposobu myœlenia i
tego, co nazywamy sposobem ¿ycia.
Ró¿ne choroby ³¹czy równie¿ podobieñstwo polegaj¹ce na tym, ¿e za stan
chorego oraz wyniki jego leczenia odpowiedzialny jest bardziej sam pacjent ni¿
lecz¹cy. Powodzenie w leczeniu wi¹¿e siê
bowiem z g³êbokimi i trwa³ymi zmianami w najwa¿niejszych dziedzinach
¿ycia chorego, obejmuj¹cych miêdzy innymi sposób od¿ywiania siê, organizacje czasu pracy i wypoczynku, a tak¿e
stosunek do siebie, innych ludzi i œwiata w ogóle. Zmiany te polegaj¹ na przewartoœciowaniu spraw uznawanych za
wa¿ne lub konieczne do ¿ycia oraz na
nauczeniu siê nowych umiejêtnoœci i
wypróbowaniu nowego stylu ¿ycia.
Pozostaje wiêc zadaæ sobie pytanie: „Kto to jest alkoholik?”. Odpowiedzi na to pytanie bêdzie tak du¿o, ilu
¿yje na œwiecie ludzi nadu¿ywaj¹cych
alkoholu. Tak ogólnie bêdzie to osoba,
która straci³a swobodê dzia³ania w
trzech dziedzinach:
1. pracy
2. odpoczynku
3. œnie
W pracy alkoholik nie wywi¹zuje siê
swoich obowi¹zków, w porze wypoczynku, albo w gronie rodzinnym mo¿e zachowywaæ siê w sposób nieodpowiedzialny i nieprzewidywalny, gdy¿ nie
ma ¿adnych hamulców; jego sen bywa
niespokojny, daje mu niewiele wypo-
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czynku. Rzadko który niealkoholik, sypiaj¹cy tak jak alkoholicy, móg³by normalnie funkcjonowaæ obywaj¹c siê bez
leczenia szpitalnego.
Ktoœ, kto obserwuje alkoholika,
mo¿e zauwa¿yæ, ¿e traci on kontrolê
tylko w jednej z wymienionej dziedzin.
Na przyk³ad mo¿e spóŸniaæ siê do pracy i nie wykonywaæ swoich obowi¹zków
zawodowych. Jego choroba mo¿e te¿
objawiaæ siê w ¿yciu rodzinnym, gdzie
swobodnie wy³adowywuje swoje napiêcia, wyrzuty sumienia, wœcieka siê,
krzyczy i robi awantury. Objawy uzale¿nienia mo¿na tez zauwa¿yæ podczas
snu, poniewa¿ alkoholik rzuca siê, przewraca z boku na bok, czêsto miewa
halucynacje – budzi siê wyczerpany i
skacowany. Musimy pamiêtaæ, ¿e te
trzy dziedziny – praca, sen i ¿ycie rodzinne – wp³ywaj¹ na siebie i s¹ ze
sob¹ œciœle powi¹zane.
Alkoholik to osoba, która utraci³a
zdolnoœæ zdrowego os¹du i która nie
potrafi odmówiæ sobie wypicia choæby
najmniejszej porcji alkoholu. Picie
przedk³ada ponad wszystko – wtedy
rodzina, przyjaciele, koledzy, praca, zdrowie ju¿ siê nie licz¹, nie maj¹ dla niego
wiêkszego znaczenia. Dla cz³owieka uzale¿nionego alkohol sta³ siê mi³oœci¹ ca³ego ¿ycia. Dla niego œwiadomoœæ, ¿e
musia³by przerwaæ piæ staje siê koszmarem, jest ona nierealna, wrêcz abstrakcyjna. Alkoholik szuka wymówek,
stara siê usprawiedliwiæ przed samym
sob¹, przed najbli¿szymi.
Gdy alkoholik zaczyna borykaæ siê
z przeciwnoœciami, jego choroba staje
siê powodem niepowodzeñ w ¿yciu, zaczyna on szukaæ winnych i za wszelk¹
cenê stara siê siebie nie braæ pod uwagê. To ¿ona jest z³a, szef w pracy za
du¿o wymaga, koledzy „siê na mnie
wypieli” – ja (alkoholik) jestem tylko
ofiar¹ innych.
Po pewnym czasie takiego stanu
pij¹cy wmawia sobie, ¿e nie robi Ÿle,
znika dla niego nadzieja w bliskich,
wpada w rozpacz, ale pije dalej i wiêcej. Problem znika, wszyscy przyzwyczaili siê do pij¹cego ojca, kolegi, podw³adnego – tak rozumuje alkoholik, ale
w rzeczywistoœci jest inaczej.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e istniej¹ trzy
fazy alkoholowe:
1. Wielkie zadowolenie
2. Zapomnienie
3. Depresyjnoœæ
W pierwszej fazie „wielkiego zadowolenia” alkoholik wmawia sobie, ¿e
jest szczêœliwy, ¿e wszystko jest dobrze,
œwiat jest piêkny. Wydaje mu siê, ¿e
jest zdrowy, tryska humorem. ¯yje dla
innych, niczym siê nie przejmuje. Okres
(ci¹g dalszy na str. 32)
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(ci¹g dalszy ze str. 31)

alkohol, trzeba czêsto zrobiæ coœ wbrew
jego woli, aby go ratowaæ. Je¿eli uda
nam siê czêœciowo wyzwoliæ go ze szponów na³ogu, pijacy stanie siê bardziej
ufny i zmieni przynajmniej trochê mniemanie o samym sobie.
Tak jak istniej¹ trzy etapy wpadania w alkoholizm, tak samo istniej¹ trzy
stopnie powrotu do normalnego ¿ycia:
1. powinienem
2. muszê
3. chcê
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Alkoholizm mo¿e spowodowaæ œmieræ.
Nadmierne u¿ywanie go stopniowo wyten trwa krótko. Nastêpnie przychodzi
niszcza ludzkie cia³o i psychikê. Alkohofaza „zapomnienia’. Osoba pij¹ca polik ma zniszczon¹ w¹trobê, ³atwiej mu
trzebuje coraz wiêcej alkoholu, ju¿ nie
zapaœæ na pewne choroby – zawa³y, atajest taka weso³y, traci ten optymizm,
ki serca, drgawki i problemy z pamiêci¹.
który by³ na pocz¹tku. W zwi¹zku z
Traci kontrolê nad swoimi ruchami. Najtym zaczyna piæ jeszcze wiêcej, chce
gorsze jest jednak stopniowe wyniszczaodzyskaæ radosny czas, który charaknie mózgu. Przera¿aj¹ce s¹ tzw. „przeteryzowa³ okres „zadowolenia’. Poduparwy w ¿yciorysie” – kiedy to nie pamiêta
da na zdrowiu, alkohol staje siê wygdzie by³ i co robi³? W takich wypadkach
znacznikiem jego ¿ycia, w nim szuka
czêste s¹ te¿ halucynacje. Istniej¹ przyswojego „zapomnienia”. Wtedy
padki, kiedy to ludzie poprzez
nastêpuje trzecia i ostatnia
nadmierne picie przez kilka miefaza – depresyjnoœæ – ona przysiêcy doprowadzali siê do stanów
„Najpierw cz³owiek bierze kieliszek, po
biera najgorsz¹ postaæ. Pij¹cy
nieuleczalnych, stanów, które propierwszym id¹ nastêpne, a¿ wreszcie kie(którego ju¿ œmia³o mo¿emy
wadz¹ do œmierci. Alkoholik pod
liszek bierze we w³adanie cz³owieka”
nazwaæ alkoholikiem) chce zawp³ywem picia czêsto tez przestaJapoñskie przys³owie
g³uszyæ zbli¿aj¹c¹ siê klêskê.
je jeœæ. Wtedy to cia³o zaczyna
Zaczyna odczuwaæ bezgranicznadmiernie chudn¹æ, brakuje wina rozpacz, jest nieszczêœliwy.
tamin, zaczyna powoli umieraæ
Jest to czas kiedy zaczyna traciæ ostaEtapy te zale¿¹ ju¿ od pij¹cego, od
(najpierw ¿o³¹dek, potem inne narz¹dy).
teczn¹ nadziejê, wiarê w siebie i innych,
jego si³y woli i potrzeby wyzwolenia siê.
Cdn.
kiedy poczucie winy stopniowo go zabiPrzez ca³y ten czas trzeba nadzorowaæ
Micha³ Ziêzio
ja (czêsto osoby takie maj¹ myœli sajej postêpy, wspieraæ, dodawaæ motyStudent III roku Wydzia³u prawa
mobójcze). Alkoholik zaczyna myœleæ o
wacji, ale te¿ za bardzo nie wtr¹caæ siê
Uniwersytet Rzeszowski
swoim ¿yciu, które uwa¿a za pasmo niew wewnêtrzn¹ walkê tego cz³owieka.
Bibliografia
szczêœæ, które nie przynios³o nikomu
Alkoholik sam musi wygraæ t¹ wojnê z
1. E. Woydy³³o –,,Zgoda na siebie” – Psyradoœci, brakuje mu samorealizacji –
samym sob¹ i bêdzie j¹ toczy³ do koñcholog o uzale¿nieniach, wyd. Bertew swoich oczach jest zerem.
ca swojego ¿ycia.
smann Media Sp. z.o.o – Warszawa 1999r.
W trzecim etapie alkoholik zaczyMusimy pamiêtaæ, ¿e naszym obo2. D. Selvig, D. Rilley –,,nie pijê”, Pañstwona czuæ do siebie wstrêt, on ju¿ nie szuwi¹zkiem jest pomoc drugiemu cz³owiewa Agencja Rozwi¹zywania Problemów
ka nawet ratunku i oparcia w innych.
kowi. Alkoholik mo¿e byæ dyrektorem
Alkoholowych – Warszawa 1994 r.
W³aœnie na tym etapie alkoholik zadu¿ej firmy, mo¿e to te¿ byæ zaniedba3. J. Fiutowski „ obyczaj, nawyk czy choroba” – PZWL Warszawa
czyna szukaæ œmierci, jest to „ostatni
ny ojciec szóstki dzieci le¿¹cy w rynsz4. J. Filek „Filozofia jako etyka” – Wydawdzwonek” dla jego bliskich, ostatnia
toku – pomóc powinniœmy i temu pierwnictwo ZNAK – Kraków 2001r.
szansa, aby mu pomóc. Pomoc ta czêszemu i temu drugiemu. Cz³owiek po5. Encyklopedia Multimedialna PWN – 2001r.
sto powinna byæ stanowcza, trzeba pasiada godnoœæ, trzeba ratowaæ trzeŸ6. Tygodnik katolicki – „Niedziela”
miêtaæ, ¿e cz³owiek pij¹cy utraci³ ju¿
woœæ ka¿dego cz³owieka, trzeba rato7. „S³ownik powiedzeñ i cytatów PWN –
si³y do walki z na³ogiem, rz¹dzi nim
waæ normalnoœæ naszego spo³eczeñstwa.
2001r.”
Trener oraz dru¿yna juniorów Klubu Sportowego Dynovia w
Dynowie sk³ada serdeczne podziêkowanie darczyñcom za zakup
nowych stroi pi³karskich oraz dodatkowego sprzêtu sportowego w
postaci butów pi³karskich, ochraniaczy, rêkawic bramkarskich,
pi³ek. Ca³kowity koszt zakupu to dwa tysi¹ce z³otych, a nasze
podziêkowanie sk³adamy sponsorom:

* Grzegorz SZAJNIK,
* Grzegorz KOPACKI – firma Kobi
– okna i drzwi,
* Janusz JAROSZ,
* Andrzej STANKIEWICZ,
* Józef SÓWKA – firma SÓW–POL,
* Zygmunt FRAÑCZAK – przewodnicz¹cy Rady Miasta,
* Tadeusz KUSTRA,
* Józef PIECH,
* Pawe³ MAZUR,
* Janusz PYŒ,
* Antoni KARNAS,
* Jacek SZAJNIK,
* Zdzis³aw TOCZEK,
* Stanis³aw WASIEÑCZAK,
* Mieczys³aw JANOWSKI
Trener z dru¿yn¹

Dru¿yna juniorów w nowych strojach
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W dniach od 14 do 16 wrzeœnia odbywa³ siew Rzeszowie III Miêdzynarodowy Euroregionalny Turniej Halowej Pi³ki No¿nej IPA
kie jak: pokaz sprzêtu policyjnego, wyOrganizatorem pi³karskich zmagañ
stêpy zespo³ów cheerleaderek oraz liczby³o Miêdzynarodowe Stowarzyszenie
ne konkursy dla dzieci i m³odzie¿y.
Policji IPA Region Rzeszów oraz Urz¹d
Wœród zespo³ów walcz¹cych o miejsce
Marsza³kowski Województwa Podkarna podium znalaz³a siê ekipa Komedy
packiego. Ponadto honorowy patronat
nad imprezami oprócz
wspomnianych organizacji obj¹³ Prezydent
Rzeszowa i Komendant
Miejski Policji w Rzeszowie. W pierwszym
dniu imprezy ekipy bior¹ce w nich udzia³ przemaszerowa³y w uroczystej paradzie ulicami
Rzeszowa. W drugim
dniu rozpoczêto mecze
grupowe. W ostatnim
dniu zawodów oprócz
dalszych zmagañ w meczach pó³fina³owych i fina³owych odby³y siê imFot. (2) Józef Mikoœ
prezy towarzysz¹ce, ta- Ekipa „federalnych” z KMP w Rzeszowie.

Policjanci Grzegorz Duchniak i Józef Mikoœ z pucharem za
wywalczone trzecie miejsce
Miejskiej Policji w Rzeszowie a w jej
sk³adzie dynowscy policjanci. Po rozegraniu szeregu meczy pierwsze miejsce
zajê³a reprezentacja Komedy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
drugie miejsce zajê³a ekipa IPA Ukraina a na trzecim miejscu funkcjonariusze z Komedy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Nasi funkcjonariusze ju¿ myœl¹
jak „dokopaæ” przeciwnikom na kolejnej imprezie sportowej.
Grzegorz Szajnik

W

dniu 5 paŸdziernika 2006 r. nauczyciele nauczania zintegrowanego zorganizowali dla swoich
uczniów wycieczkê do £añcuta. Wyjazd zorganizowany zosta³ w ramach realizacji œcie¿ki regionalnej. Uczniowie zwiedzili zamek, oran¿eriê i powozowniê.
Z zainteresowaniem s³uchali historii zamku, któr¹ opowiadali przewodnicy. Podziwiali wystrój i wyposa¿enie apartamentów znajduj¹cych siê na terenie zamku. Atrakcj¹ oka-

za³ siê tak¿e spacer po obejœciu muzeum, zwiedzanie ogrodu ró¿anego, a tak¿e roœlin i drzew niespotykanych w naszej okolicy.
Frajd¹ dla dzieci okaza³y siê zabawy w „Fantazji” – salonie zabaw, z której skorzystaliœmy w drodze powrotnej.
(ci¹g dalszy na str. 34)
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D

nia 17 paŸdziernika 2006 r. odby³o
siê
pasowanie
pierwszoklasistów na
ucznia.
W uroczystej akademii,
któr¹ z tej okazji przygotowa³y wychowawczynie z
klas I i II, udzia³ wziêli
rodzice uczniów klasy I,
nauczyciele i uczniowie
szko³y.
Uczniowie kl. I zaprezentowali siê w krótkiej
czêœci artystycznej, z³o¿yli
œlubowanie, a nastêpnie

pani Dyrektor pasowa³a ich na uczniów. Na zakoñczenie tej
uroczystoœci pierwszoklasiœci otrzymali upominki przygotowane przez kolegów z klasy II, Samorz¹d Uczniowski i udali siê na poczêstunek przygotowany przez rodziców.
Gra¿yna Wielgos
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Paj¹ki i ¿uki
Paj¹ków by³o 7, a ¿uków 8.
Podzia³
Prawid³owy podzia³ figury przedstawia rysunek
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Kartoniki w pude³kach
W pierwszym pude³ku jest ¿ó³ty kartonik z liczb¹ 5, w
drugim pude³ku zielony kartonik z liczb¹ 3, w trzecim
pude³ku jest czarny kartonik z liczb¹ 4, w czwartym
pude³ku jest niebieski kartonik z liczb¹ 2, natomiast w
pi¹tym pude³ku – czerwony kartonik z liczb¹ 1.
Jolka
W kolejnoœci opisów: - ska³ka, - niañka, - ankietka, biurko, - azymut, - ciamciak, - nocleg, - banita, - organizm, - kiermasz, - Arkady, - ruczaj MIOT£A
Krzy¿ówka obrazkowa: 1) odznaka 2) têtnica 3) kieszeñ 4)
zdjêcia 5) ananasy 6) skoczek JESIEÑ
Toasty muzyczne: Poziomo: 6) Ryszard Rynkowski 9) Stanis³aw Sojka 11) Lady Pank 15) Perfekt 16) Myslovitz 19)
Wilki 20) Obywatel GC
Pionowo: 1) Dymsza 2) Dziady 3) orbita 4) tra³ 5) ko³o 7)
nów 10) stelwaga 11) lump 12) doskok 13) p³omyk 14)
kot 17) Ikar 18) zlew PRAWY DO LEWEGO
Jolka jubileuszowa: W kolejnoœci opisów: - kwazar, - plecak,
- potomek, - kreator, - Ondyna, 570 LAT DYNOWA
Jedno, to samo niezmienne wieczyœcie,
Jedna wci¹¿ rama bieg ¿ywota trzyma:
Jesieni¹ suche opadaj¹ liœcie,
A po jesieni idzie mroŸna zima.
Jedno, to samo od wieków niezmienne,
Latem ocierasz zapocon¹ g³owê,
Teraz zaœ wdziewasz kostiumy jesienne
I masz zmartwienie o palto zimowe.

El¿bieta Adamiak œpiewa³a w piêknej „Jesiennej zadumie” – „... nic nie mam, zdmuchnê³a mnie ta jesieñ
ca³kiem...” Nie dajmy siê zdmuchn¹æ jesieni...
O, jakie rzewne widowisko:
Czerwone liœcie za oknami
I cienie brzóz, p³yn¹ce nisko
Za odbitymi ob³okami.
Pies nie ujada. Z³y i chory
Omija cienie paŸdziernika,
Na tykach ciep³e pomidory
S¹ jak korale u indyka,
Na babim lecie, zawieszonym
Miêdzy drzewami jak antena,
¯a³oœnie drga wyblak³ym tonem
Niepowtarzalna kantylena,
Rzedn¹ca trawa, blade dzwoñce,
Rozklekotane póŸne œwierszcze,
I pomarszczone siwe s³oñce,
I ja - pisz¹cy rzewne wiersze.
Ten „ja” – to Jan Brzechwa i jego rzewna „Jesieñ”...
Na babim lecie, zawieszonym miêdzy drzewami jak antena... Któ¿ z nas nie lubi babiego lata... Piêkna jest – jak
na razie – tegoroczna jesieñ, pe³na kolorów i s³oñca... Oby
jak najd³u¿ej...

A w taki nudny dzieñ paŸdziernikowy,
Jesteœ doœæ g³upio z³y i nieszczêœliwy,
Bo jesieñ równie¿ siêga ci do g³owy,
Byœ póŸniej wyrwaæ móg³ pierwszy w³os siwy.
To z kolei Konstanty Æwierk i jego wiersz „W dzieñ
paŸdziernikowy”... S³oñce pewnie ju¿ niezbyt d³ugo bêdzie
nas cieszyæ, nastan¹ jesienne szaroœci i nostalgie...A w taki
nudny dzieñ paŸdziernikowy, jesteœ doœæ
g³upio z³y i nieszczêœliwy... Hmm...
na takie jesienne smutki najlepsze s¹ rozrywki umys³owe;-))
Mam nadziejê, ¿e zadania
przygotowane dla Pañstwa
pomog¹ zapomnieæ o „zmartwieniu o palto zimowe”
i nie pozwol¹, by „jesieñ siêgnê³a nam do
g³owy”...
Nasi stali wspó³pracownicy p. Bogdan Witek i p. Leszek Grzywacz przygotowali dla Pañstwa tym razem: Anagram i Metagram,
Szyfrogram z okazji Dnia Edukacji i Pantropê dwuliterow¹ – nie tylko dla nauczycieli;-) choæ z has³ami „na ich
czeœæ” i dwie Jolki. Oczywiœcie nie mo¿e zabrakn¹æ comiesiêcznej „porcji” zagadek logicznych;-)
Zapraszam do zabawy i ¿yczê sukcesów w walce z naszymi zadaniami;-))
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Liczby z „9”
Kto zbi³ szybê...?
Czterej ch³opcy: Jaœ, Staœ, Grzeœ i Krzyœ grali w pi³kê na
podwórku. Jeden z nich kopn¹³ tak mocno, ¿e zbi³ szybê w
oknie dozorcy. Gdy ten „przes³ucha³” ka¿dego z ch³opców,
uzyska³ odpowiedzi:
Jaœ: „Szybê zbi³ Staœ”,
Staœ: „Ja nie zbi³em szyby”,
Grzeœ: „Ja nie zbi³em szyby”,
Krzyœ: „Grzeœ zbi³ szybê”.
Jeden z ch³opców sk³ama³, pozostali powiedzieli prawdê.
Który z nich zbi³ szybê?

Ile liczb naturalnych mniejszych od 1000
ma w swoim
zapisie dziesiêtnym cyfrê
9?

Figury z zapa³ek
Mamy do dyspozycji 12
zapa³ek. Nale¿y u³o¿yæ z
nich figury o równych obwodach (12 z)
I o polach odpowiednio
3 z2, 4 z 2, 5 z2, 6 z2, 7 z2,
8 z2, 9 z2.

Renata Jurasiñska

Okreœlenia podano w przypadkowej kolejnoœci. Sposób wpisywania s³ów wyznaczaj¹ linie pogrubione. Pierwsze dwie litery w polach z kropk¹. Litery z kolorowych pól, czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie.
· specjalista od leczenia zniekszta³ceñ uk³adu kostno-stawowo-miêœniowego.
· bylina z korzeniem przybieraj¹cym kszta³t postaci ludzkiej.
· na g³osy lub na prochy.
· koczownik.
· goleñ cielêca.
Leszek Grzywacz
Kolejnoœæ wpisywania przypadkowa. Ujawniono wszystkie
litery Y. Litery z kolorowej kolumny utworz¹ rozwi¹zanie.
* kopiec usypany na pami¹tkê wa¿nego wydarzenia.
* worek z gêstej tkaniny do wype³niania pierzem.
* zabawne zdarzenie, komedia.
* zielonawo¿ó³ty, pospolity ptak œpiewaj¹cy.
* zapis tekstu za pomoc¹ umownych znaków.
* ¿ona po wyjœciu z salonu piêknoœci (zrobiona na...).
* wywo¿one na wysypisko.
* zwi¹zek organiczny o przyjemnej woni owoców (kwas
+ alkohol).
* surowiec na kogel-mogel.
* odpad z browaru wykorzystywany na paszê, s³odziny.
* Marilyn, gwiazda Hollywoodu lat 50 XX w.
* zagadkowy stwór z Himalajów.
* mucha z tropikalnej Afryki.
* ciastko z bit¹ œmietan¹.
* trzecia … to laska.
* kolarski - podzielony jest na etapy.
Leszek Grzywacz
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Litery z zaznaczonych pól, odczytane rzêdami, utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie.
Znaczenie wyrazów:
- “Bema pamiêci ¿a³obny...” Norwida,
- pisany z wciêciem i od nowego wiersza,
- mebel dla niewielkiej partii,
- obuwie do chodzenia po domu,
- zabiedzony koñ,
- ozdobny rysunek na skórze,
- rower turystyczny ³atwo mieszcz¹cy siê w
baga¿niku samochodu,
- znawca sztuki wojennej,
- kluska z m¹ki i twarogu (skojarz z kabaretem Mumio),
- dopuœci³ siê przestêpstwa,
- litera w mowie,
- twórca bestsellera.

Bogdan Witek

Miejsce zaznaczone kreskami nale¿y zast¹piæ wyrazami (ka¿da
kreska oznacza jedn¹ literê), które ró¿ni¹ siê od siebie jedn¹ liter¹ i pasuj¹ do treœci wiersza.
„ _ _ _ _ _”
Zamiast tej chlapy, deszczu i _ _ _ _ _
Marzy mi siê polska jesieñ _ _ _ _ _.

„Jak zaplanowaæ wycieczkê w paŸdzierniku?”
_ _ _ _ _ _ _ _ aura denerwuje mnie,
bo _ _ _ _ _ _ _ _ prognozy na kolejne dnie.

Bogdan Witek

Bogdan Witek

Do kolejnych rzêdów wpisz odgadniête wyrazy. Litery uporz¹dkowane od 1 do 25 utworz¹ rozwi¹zanie.
Poziomo:
6) jeœli mowy, to rzeczownik, a zdania - podmiot,
21) zwyk³y cz³owiek dla ¿o³nierza,
12) “By³ sobie... i baba, bardzo starzy oboje”,
17) droga w mieœcie,
3) imiê Laskowika - znanego artysty kabaretowego lub Jasku³y - kolarskiego wicemistrza œwiata z 1989 r.
Bogdan Witek
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i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
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„Towarzystwo Przyjació³ Dynowa” kieruj¹c siê zasad¹, ¿e „nieobecni nie maj¹
racji” startuje w wyborach samorz¹dowych.
Chcemy byæ obecni w samorz¹dzie miasta, aby:
- skutecznie promowaæ Dynów i zdobywaæ œrodki na dalsze wydawanie „Dynowinki” oraz publikacje o charakterze monograficznym
- dbaæ o zabytki Dynowa, a szczególnie stary cmentarz, prowadz¹c kwesty na rzecz
jego renowacji
- o¿ywiaæ ¿ycie kulturalne Dynowa i Dynowszczyzny poprzez utworzenie Muzeum,

kontynuowanie imprez organizowanych pod
patronatem Towarzystwa (Miko³ajki Artystyczne, Konkursy Kolêd i Pastora³ek, Wojewódzkie Prezentacje Kabaretowe) i wspieranie inicjatyw artystycznych nieformalnej
grupy „De-Novo”
- tworzyæ warunki i zabiegaæ o to, aby m³odzi ludzie zostawali w Dynowie, pracowali
na rzecz miasta i kreowali jego wizerunek.

Chcemy spowodowaæ, aby Dynów by³ jeszcze piêkniejszy
i sta³ siê z czasem znanym oœrodkiem tur ystyczno-rekreacyjnym
i kulturalnym Podkarpacia.
Nasi kandydaci na radnych, to ludzie znani i szanowani,
ludzie, którym mo¿na zaufaæ!
Okrêg wyborczy nr 1
– MACIEJ JURASIÑSKI

Okrêg wyborczy nr 3
– DARIUSZ B£OTNICKI

Okrêg wyborczy nr 2
W HADAM
– ZYGMUNT ZIÊZIO i WIES£A
WIES£AW

Okrêg wyborczy nr 4
– MA£GORZA
MA£GORZATTA KO£
KO£TT

Je¿eli chcesz nie zmarnowaæ swojego g³osu
AW NA PRZYJACIÓ£ DYNOW
A!!!
– POST
POSTA
DYNOWA!!!

Nr 10/133

DYNOWINKA

39

Szanowni, Drodzy Wyborcy!
Zdecydowa³em siê kandydowaæ na stanowisko Burmistrza Miasta Dynowa. Nie by³a to ³atwa decyzja. Wiem, ¿e dzia³alnoœæ publiczna to s³u¿ba dla wspólnoty, która nas wybiera i obdarza zaufaniem. Postaram siê nie zawieœæ tych wszystkich, którzy oddadz¹ na mnie swój g³os. Jako wieloletni dyrektor szko³y stara³em siê uczciwie i odpowiedzialnie wype³niaæ powierzone mi obowi¹zki. Moje wysi³ki da³y konkretne efekty. Pokaza³em, ¿e umiem
pozyskiwaæ œrodki na realizacjê inwestycji i rzetelnie gospodarowaæ powierzonymi mi funduszami. Jako Przewodnicz¹cy Rady
Miasta stawia³em na godne pe³nienie funkcji publicznej. Z uporem upomina³em siê o sprawy mieszkañców Dynowa. Teraz chcê
wzi¹æ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za los mieszkañców i miasta.

Zygmunt Frañczak

Bêdê za:
-

Kontynuacj¹ kanalizacji miejskiej
Popraw¹ infrastruktury dróg
Daj¹c¹ rezultaty segregacj¹ odpadów
Szeroko pojêtym rozwojem bazy turystyczno-rekreacyjnej
Regulacj¹ lokalnych rzeczek
Tworzeniem sprzyjaj¹cych warunków dla
rozwoju przedsiêbiorczoœci
Pozyskiwaniem i rzetelnym wykorzystaniem
funduszy strukturalnych

-

Wspieraniem inicjatyw o charakterze kulturalnym
Tworzeniem przyjaznego wizerunku urzêdów publicznych
Opart¹ na obopólnych korzyœciach wspó³prac¹ z Gmin¹ Wiejsk¹ i Powiatem Rzeszowskim
Usprawnieniem mechanizmów walki z nieuczciwoœci¹ i brakiem odpowiedzialnoœci w
wype³nianiu s³u¿by publicznej

Aby do tego dosz³o, proszê Pañstwa o oddanie g³osu. Moj¹ kandydaturê oraz mój program
wspieraj¹ cz³onkowie Komitetu Wyborczego Wyborców „NASZE MIEJSCE – DYNÓW”.
Okrêg Nr 1
1. Kozubal-G³uchowska Jolanta
2. Ryba Adam
3. Karnas Andrzej

Okrêg Nr 2
1. Hadam Ewa
2. Bilska Irena
3. Król Kazimierz

Okrêg Nr 3
1. Wolañski Wojciech
2. Politowicz Janusz

Okrêg Nr 4
1. Frañczak Zygmunt
2. Paw³owski Grzegorz
3. Œlemp Józefa
4. Makara Andrzej

Okrêg Nr 5
1. Œmietana Andrzej
2. Tuzyk Mieczys³aw

G³osuj na listê „Nasze Miejsce - Dynów”
i na naszego kandydata na Burmistrza.
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