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Od wczesnego dzieciñstwa s³yszymy, ze ¿ycie miêdzy ludŸmi jest
³atwiejsze, jeœli u¿ywamy trzech
„magicznych” s³ów: PROSZÊ, DZIÊKUJÊ, PRZEPRASZAM, które stanowi¹ szczególny klucz do dobrych
stosunków z otoczeniem.
Proszê (BARDZO), dziêkujê
(PIÊKNIE), przepraszam (NAJMOCNIEJ) – to s³owa bardzo WA¯NE w
naszych wzajemnych kontaktach i
na ka¿dym etapie naszego ¿ycia
maj¹ CZARODZIEJSK¥ moc.
Wszak powiadaj¹ przys³owia i aforyzmy:

Proœba niebiosa przebija
Proœba i mur skruszy
Za nic nie jesteœmy tak
wdziêczni jak za wdziêcznoœæ
B³¹dziæ jest rzecz¹ ludzk¹,
przebaczaæ – bosk¹
Cz³owiek grzeczny nie traci nigdy
poczucia stosownoœci „s³owa i czynu”
a zachowuj¹c w³asn¹ godnoœæ i po-
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czucie humoru – stara siê nie naruszaæ godnoœci ani uczuæ innych.
Wszak na grzecznoœci nikt nie
traci, lecz siê bogaci, bo, grzecznoœæ
przysparza nam przyjació³.
Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce, jeszcze pachn¹cy
Œwiêtami i „Darami Serca”, kolejny
numer „Dynowinki” i ¿yczymy bogatego w czarodziejskie s³owa 2007 r.
Redaktorzy prowadz¹cy
Gra¿yna Malawska
Jerzy Chudzikiewicz

KALENDARZ PE£EN RADOŒCI
Nowy Rok. Dwa krótkie s³owa –
i wszystko bêdzie od nowa:
styczeñ, luty i marzec:

Potem nad sadem rozb³yœnie
sierpieñ rumiany jak wiœnie,
sierpieñ okryty b³êkitem.

Ba³wanki, sanki, sasanki,
ciep³y wiatr wydmie firanki –
i ju¿ siê wiosna poka¿e.

Srebrny od nitek pajêczych
wrzesieñ dzwonkami zadŸwiêczy:
- Dzieci, ju¿ pora do szko³y!

Powróc¹ ptaki z po³udnia
las siê rozœpiewa jak lutnia:
kwiecieñ, maj – dwa pachn¹ce miesi¹ce.

Ech, pora kolorowa,
b³yszcz¹ca, kasztanowa,
paŸdziernik, paŸdziernik weso³y!

A potem stanie przed domem
czerwiec z koszykiem poziomek,
czerwiec promieni jak s³oñce.

Listopad - wiatr jak latawiec
i bia³y szron na murawie
i chmury œniegiem pachn¹ce.

A lipiec przysi¹dzie na lipie,
miodowym kwiatem posypie,
zapachnie ¿niwem i ¿ytem.

Grudzieñ z choink¹ i w szubie.
Lubiê choinkê i grudzieñ, lubiê
ca³y rok - wszystkie miesi¹ce!

Serdecznie Pañstwa witam
na ³amach kolejnego numeru
„Dynowinki”.
Nowy rok Towarzystwo zaczê³o pracowicie. 13 stycznia
odby³ siê wspó³organizowany
przez nas koncert na rzecz chorego Bartka a 21 stycznia odby³
siê zainicjowany przez Towarzystwo ju¿ X M³odzie¿owy
Konkurs Kolêd i Pastora³ek.

Obie imprezy cieszy³y siê spor¹ popularnoœci¹, frekwencja dopisa³a
co niech bêdzie dobrym znakiem na
nadchodz¹cy rok, w którym obchodziæ
bêdziemy 15-lecie istnienia naszego pisma.
Temu g³ównie poœwiêcone bêdzie kolejne zebranie Towarzystwa, które odbêdzie siê w po³owie lutego a na
które ju¿ teraz pañstwa zapraszam.
Z powa¿aniem i ¿yczeniami
wszystkiego dobrego w Nowym Roku
dr Andrzej Stankiewicz
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Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami postaram się informować Państwa o bieżących
sprawach związanych z funkcjonowaniem Miasta Dynowa. Kilka tygodni sprawowania urzędu upłynęły pod znakiem załatwiania najpilniejszych spraw bieżących. Skarbnik Miasta Dynowa p. Stanisława Łabisz przedstawiła stan zadłużenia miasta i sporządziła harmonogram
spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowi¹zania finansowe Miasta
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
(stan na 31.12.2006 r.)
I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i GW w Rzeszowie
Cel na jaki zaci¹gniêto kredyt
Stan zad³u¿enia
1. Zakup samochodu
30 000,00
2. Budowa stacji uzdatniania wody
55 000,00
3. Zmiana ogrzewania wêglowego na gazowe
(budynek Urzêdu)
10 000,00
4. Zmiana ogrzewania na gazowe
(budynek Szko³y Podstatwoej nr 2)
8 055,00
5. Budowa kanalizacji ul. Podgórska
166 900,00
Razem
269 000,00
II. Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i GW w Warszawie
Cel na jaki zaci¹gniêto kredyt
Stan zad³u¿enia
1. Modernizacja sk³adowiska odpadów
komunalnych
530 640,00
2. Kanalizacja – etap II
805 140,00
Razem
1 335 780,00
III. Bank Millenium w Warszawie
Cel na jaki zaci¹gniêto kredyt
Stan zad³u¿enia
1. Budowa kompleksu sportowo-gimnazjalnego 550 000,00
IV. PKO BP Przemyœl
Cel na jaki zaci¹gniêto kredyt
Stan zad³u¿enia
1. Dokumentacja kompleksu
sportowo-gimnazjalnego
35 000,00
2. Telefonizacja ul. Bartkówka
46 400,00
Razem
81 400, 00
V. PKO BP Lublin
Cel na jaki zaci¹gniêto kredyt
Stan zad³u¿enia
1. Sp³ata wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ 387 900,00
VI. Bank Ochrony Œrodowiska S.A. w Rzeszowie
Cel na jaki zaci¹gniêto kredyt
Stan zad³u¿enia
1. Budowa kanalizacji ul. Podgórska
530 000,00
2. Budowa kompleksu sportowo-gimnazjalnego 485 000,00
Razem
1 015 000,00
VII. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów
Cel na jaki zaci¹gniêto kredyt
Stan zad³u¿enia
1. Budowa zespo³u boisk
Modernizacja drogi:
ul. Podgórska, ul. Karolówka
61 078 00,00
Razem
61 078 000,00
Zad³u¿enie z tytu³u kredytów i po¿yczek na 31.12.2006
– razem: 3 701 113,00 (trzy miliony siedemset jeden
tysiêcy sto trzynaœcie z³otych).
Pozosta³e zobowi¹zania wg faktur,
które wp³ynê³y do dnia 15.01.2007:
I. P³atne w 2007 roku
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dynowie (oczyszczanie
miasta, zbieranie op³aty targowej za miesi¹c grudzieñ –
ujête w bud¿ecie na 2007 rok
11 849,53 z³

2. BOŒ w Rzeszowie – noty odsetkowe (ujête w bud¿ecie na
2007 rok)
3 381,16 z³
3. Zak³ad Gazowniczy – rachunek za energiê gazow¹ za m-c
grudzieñ (ujêty w bud¿ecie na 2007 rok)
3 026,86 z³
4. Municipium S.A. Warszawa

79,00 z³

5. Zak³ad Energetyczny w Zamoœciu –rachunki za oœwietlenie uliczne (œrodki zabezpieczone w bud¿ecie na rok 2007)
26 354, 65 z³
6. Zak³ad Energetyczny – rachunki za energiê dotycz¹c¹ Urzêdu Miasta, Stra¿y (ujête w bud¿ecie na rok 2007)
4 166, 00 z³
7. Remont przy Domu Ludowym – ul. Bartkówka (œrodki ujête
w bud¿ecie)
13 430,00 z³
Pozosta³e zobowi¹zania p³atne po roku 2007
1. „INTEGRAL” Rzeszów – budowa kompleksu sportowogimnazjalnego
142 746,00 z³
Razem zobowi¹zania krótko – i d³ugoterminowe
3 894 296,67 z³ (trzy miliony osiemset dziewiêædziesi¹t cztery tysi¹ce dwieœcie dziewiêædziesi¹t szeœæ z³otych 67/100)
Sp³ata zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w kolejnych czterech latach przedstawia siê nastêpuj¹co:
rok 2007 – 773 873 z³; rok 2008 – 761 600 z³; rok 2009 –
637 600 z³; rok 2010 – 635 700 z³.
Podane kwoty nie zawieraj¹ odsetek od zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.

Stan zatrudnienia w Urzêdzie Miasta
Stan zatrudnienia na dzieñ 19.11.2002 wynosi³ 21,5 etatu.
Z koñcem 2003 roku przeszli na emeryturê dwaj pracownicy.
Stan zatrudnienia na dzieñ 28.11.2006 wynosi³ 31,5 etatu.
Nowe wymagania stawiane urzêdom stawiaj¹ przed koniecznoœci¹ zmian w strukturze zatrudnienia, jednak tak
znaczny wzrost liczby etatów (10) w ci¹gu wymienionego
okresu przyczynia siê do zwiêkszenia nak³adów finansowych
na wynagrodzenia, co nie pozostaje bez znaczenia w obliczu
s³abej kondycji finansowej miasta.
Kanalizacja sanitarna w Dynowie – etap III
Dnia 6 lipca 2004 zawarto pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ Dynów a firm¹ „PRO-EKO” sp.z o.o z siedzib¹ w Rzeszowie
umowê na wykonanie prac projektowych polegaj¹cych na opracowaniu projektu kanalizacji sanitarnej w Dynowie – etap
III. Termin rozpoczêcia zamówienia ustalono na dzieñ 6 lipca 2004 roku. Jednoczeœnie ustalono, ¿e projekt i pozosta-
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³e prace zostan¹ zakoñczone w cztery miesi¹ce od podpisania umowy. Strony ustali³y, ¿e za wykonanie przedmiotu umowy projektant otrzyma wynagrodzenie w wysokoœci
193 614, oo z³ brutto. W celu przyœpieszenia zakoñczenia
prac projektowych opracowanie podzielono na dwie czêœci:
po³udniow¹ (Zabrama i Karolówka) i pó³nocn¹ (ul. Grunwaldzka, Polna, B³onie oraz ulice przyleg³e). W trakcie wykonywania prac projektantom zlecono wykonanie dodatkowych prac
zwi¹zanych z wykonaniem rozdzielenia kanalizacji ogólnosp³awnej w rejonie osiedla przy ul.Grunwaldzkiej. Wartoœæ
prac dodatkowych firma „PRO-EKO” wyceni³a na kwotê
76 257,00 z³. W zwi¹zku z tym, ¿e nie dosz³o do porozumienia w sprawie wynagrodzenia za prace dodatkowe, firma projektowa, po wykonaniu projektu na czêœæ pó³nocn¹ i otrzymaniu czêœciowej zap³aty w wysokoœci 70 000,00 z³, zdecydowanie spowolni³a tempo prac, domagaj¹c siê przed kontynuacj¹ dalszych prac wyp³aty za prace dodatkowe. W zwi¹zku z
tym wykupione mapy na czêœæ po³udniow¹ straci³y wa¿noœæ.
Po kilu spotkaniach i rozmowach podjêtych z Zarz¹dem
firmy Gmina Miejska reprezentowana przez Burmistrza,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy spisa³a w dniu
5.01.2007 porozumienie do umowy na wykonanie prac projektowych zawartej w dniu 6.07.2004.
W spisanym porozumieniu znalaz³y siê nastêpuj¹ce
uzgodnienia:
a) Wyznaczono nowy termin wykonania przedmiotu umowy
tj. Projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej miasta Dynowa – etap III – 30.09.2007.
b) pozosta³e wynikaj¹ce z umowy wynagrodzenie za projekt

w ³¹cznej kwocie 123 614,00 z³ brutto zostanie wyp³acone w nastêpuj¹cych ratach:
– I rata w wysokoœci 49 445,60 z³ brutto p³atna na podstawie faktury wystawionej po uzyskaniu przez projektanta uzgodnienia do projektu przez Powiatowy Zespó³
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Rzeszowie;
– II rata w wysokoœci 49 445,60 z³ zostanie zap³acona
na podstawie faktury wystawionej po wszczêciu postêpowania w sprawie pozwolenia na budowê;
– III rata w wysokoœci 24 722, 80 z³ zostanie zap³acona
na podstawie faktury po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowê;
c) po negocjacjach za prace dodatkowe zlecone projektantowi zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê wyp³aciæ do 30.05.2007
roku wynagrodzenie w wysokoœci 38 700,00 z³, co stanowi 50% pierwotnie ¿¹danej kwoty przez projektantów.
d) ustalono, ¿e koszty zwi¹zane z aktualizacj¹ map do celów projektowych, kopii map ewidencyjnych i zasadniczych
i inne koszty zwi¹zane z opracowaniem projektu zobowi¹zuje siê ponieœæ projektant tytu³em zaliczenia ich na
poczet nale¿nych odsetek za nieterminowe wykonanie
przedmiotu umowy.
Sprawna realizacja projektu zale¿y w pewnej mierze
tak¿e od mieszkañców naszego miasta. Zwracam siê do
wszystkich Pañstwa, których dotyczy realizacja III etapu
kanalizacji sanitarnej, z proœb¹ o wspó³pracê w zakresie
umo¿liwienia terminowego przebiegu prac.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

Uzupe³nieñ w Rzeszowie w obecnoœci
Przewodnicz¹cego Rady i Starosty
Rzeszowskiego wrêczyli medale za
zas³ugi dla obronnoœci kraju.
Wyró¿nienia otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:
1. Jamróz El¿bieta i Henryk,
zam. Bia³ka
2. Mazur Gra¿yna i Wies³aw,
zam. Przybyszówka
3. Mucha Teresa,
zam. K¹kolówka
4. Nowak Czes³awa i Alfred,
zam. Trzebownisko
5. Pociask Janina i Augustyn,
zam. B³a¿owa Dolna
6. Szeliga Stanis³aw,
zam. Œwilcza.

W dniu 19 grudnia 2006 r. w sali
kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego odby³a siê II sesja
Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006/2010.
W sesji wziê³o udzia³ 27 radnych
oraz dyrektorzy powiatowych jednostek
organizacyjnych, powiatowych s³u¿b inspekcji i stra¿y, wójtowie i burmistrzowie Powiatu Rzeszowskiego, naczelnicy wydzia³u Starostwa oraz pose³ Stanis³aw O¿óg i ks. para³at Stanis³aw
S³owik.
W pierwszej czêœci sesji pp³k Wojciech Szyndlar Wojskowy Komendant
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Nastêpnie ks. pra³at Stanis³aw S³owik odczyta³ uczestnikom sesji fragment Pisma Œw. i pob³ogos³awi³ op³atki, którymi zebrani dzielili siê sk³adaj¹c sobie ¿yczenia œwi¹teczne.
Po zakoñczeniu uroczystoœci op³atkowej rada przyst¹pi³a do realizacji
porz¹dku obrad sesji podejmuj¹c
uchwa³y w sprawie:
- wygaœniêcia mandatu radnego,
- planu pracy Rady Powiatu na rok
2007,
- powo³ania sk³adu osobowego Komisji Rewizyjnej,
- wyboru cz³onków Zarz¹du Powiatu Rzeszowskiego, którymi zostali Soko³owska Lucyna i Pachorek
Tadeusz,

- powo³ania sk³adów osobowych
komisji (Komisja Spraw Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa Publicznego, Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu, Komisja Bud¿etowo-Finansowa, Komisja ds.
Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego)
- programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi na rok
2007,
- wydelegowania przedstawicieli
Rady do Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku,
- ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Rzeszowskiego,
- zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 r.,
- zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr
III/25/02 z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci
diet przys³uguj¹cych radnym Powiatu Rzeszowskiego,
- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2006.
W koñcowej czêœci obrad sesji Starosta z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji i wykonania uchwa³ Rady Powiatu,
a ni¿ej podpisany w okolicznoœciowym
wyst¹pieniu przedstawi³ podsumowanie
dzia³alnoœci Rady w 2006 roku.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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13 stycznia godzinie 18.00 w auli
LO w Dynowie mia³o miejsce SPOTKANIE na którym ludzie byli wobec siebie bezinteresownie mili, lepsi i piêkniejsi ni¿ zwykle, podczas którego moc
pozytywnych emocji i wzruszeñ sprawia³a, ¿e dotknêli skrawka nieba, a
przynajmniej skrzyde³ jednego z anio³ów, które tego wieczoru lata³y nad Dynowem ni¿ej.

Organizatorami koncertu „Absolwenci Absolwentom”, (bo o nim mowa)
prowadzonego przez Ewê Hadam –
rocznik 1984 i Macieja Urasiñskiego –
rocznik 1980 byli: Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Towarzystwo Przyjació³
Dynowa. Ale rolê gospodarzy pe³nili
tak¿e w pewnym sensie pañstwo Joanna i Andrzej Pyrowie – rodzina chorego
na autyzm Bartka, dla którego szans¹

W koncercie wyst¹pili:
Ewelina Toczek, XX, Marta Hus (obecne uczennice
szko³y) Wojtek Tarnawski – rocznik 1995, Andrzej
Szul – rocznik 1988, Piotr Barañski – rocznik 1985,
Dorota Sówka – rocznik 2003, Emil Dañczak – rocznik 1997, Maria Tadla – rocznik 1975, Gra¿yna Malawska – rocznik 1975, Zuzanna Nosal – rocznik 1994,
Iwona WoŸniak – rocznik 1980.
Akompaniatorami byli: Zygmunt Nowak, Julian
Zych i Pawe³ Gierula. Obs³uga techniczna MOKiR
w Dynowie.
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jest udzia³ w turnusie rehabilitacyjnym
przekraczaj¹cym mo¿liwoœci finansowe
rodziny.
Swoim talentem s³u¿yli Bartkowi
zarówno obecni uczniowie utalentowani
artystycznie jak i absolwenci, którzy
kiedyœ byli ozdob¹ szkolnej sceny. Inicjatywê poparli tak¿e nauczyciele i dawni uczniowie, którzy realizuj¹ swoje pasje fotografuj¹c, maluj¹c czy rzeŸbi¹c.

Prace swoje na aukcje przekazali:
Profesor Anna Warcha³, Profesor Mariusz Choma,
Pawe³ Kozio³ – rocznik 1993, Dawid Kêdzierski –
rocznik 2004, Jurek Warcho³ – rocznik 1972, Grzegorz Hardulak – rocznik 1988, Piotr Pyrcz – rocznik
1990, Jan Prokop – rocznik 1998, Witold Bielec –
rocznik 1988.
Aukcjê prowadzi³ w sposób mistrzowski, jedyny i niepowtarzalny, wzbudzaj¹c u wszystkich szczere uznanie
profesor Mariusz Choma. Z samej aukcji ponad 2900 z³.
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Koncert zakoñczy³a napisana na tê okazjê piosenka (s³. Maciej Jurasiñski, muzyka Andrzej Szul):
Egzamin z przyjaŸni
Kiedy komuœ trudno siê podnieœæ
Gdy go ciê¿k¹ ³ap¹ los zdzieli
Jego gwiazda szczêœliwa przygaœnie
Gdy zagapi¹ siê stró¿e anieli

Ref.

Ani chwili niech wtedy nie zwleka
Na wyprawê zaraz wyruszy
Niæ przyjaŸni szkolnej tak mocna
¯e wyzwoli stu Tezeuszy!

Wyci¹gnij, wiêc d³oñ pomocn¹
W geœcie pe³nym szczeroœci
B¹dŸmy razem w potrzebie
Niech siê ¿yczliwoœæ rozgoœci!

Gdy go ¿ycia labirynt przerazi
Zdaje mu siê, ¿e wyjœæ siê nie uda
Niech pamiêta, ¿e w rolê Ariadny
Wcieliæ mo¿e siê jego buda

Temat lekcji dziœ wa¿ny:
Jak wrêcza siê serca dary
By zdaæ egzamin z przyjaŸni
Nie mo¿na pójœæ na wagary!

Niech, wiêc ani chwili nie zwleka
Na wyprawê zaraz wyruszy
Niæ przyjaŸni szkolnej tak mocna
¯e wyzwoli stu Tezeuszy!

Anio³y naprawdê lata³y ni¿ej!

Koncert zakoñczy³ siê pe³nym sukcesem!!!
W sumie zebrano 4420z³ i 36 gr.
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by³o przygotowanie œwi¹tecznych upominków dla dzieci z rodzin wielodzietnych oraz znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. Przygotowano ³¹cznie
88 paczek, w sk³ad których wchodzi³y:
s³odycze, zabawki, ksi¹¿ki, artyku³y spo¿ywcze, œrodki czystoœci oraz odzie¿.
Za poœrednictwem „Dynowinki” serdecznie dziêkujemy wszystkim wymienionym ni¿ej sponsorom, którzy tak hojnie zechcieli wesprzeæ nasz¹ akcjê:

Ju¿ po raz czwarty w Zespole Szkó³
w Dynowie odby³a siê akcja charytatywna „Podziel siê z innymi”, której celem

Bank Spó³dzielczy w Dynowie
p. Krzysztof Maszczak – Delikatesy „Centrum”, Nozdrzec
p. Ewa Jandziœ – firma handlowous³ugowa „Bewa”, Dynów
p. Daniel Wolañski – sklep spo¿ywczo-przemys³owy „Markiz”, Dynów

Nr 1/136
Dziêkujemy równie¿ „Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych” w Dynowie reprezentowanemu
przez pani¹ Ma³gorzatê Kochman za
przekazanie artyku³ów spo¿ywczych do
paczek.
Wielkie s³owa uznania i wdziêcznoœci kierujemy równie¿ do Dyrekcji,
dzieci, m³odzie¿y i nauczycieli Zespo³u Szkó³, którzy tak chêtnie wziêli
udzia³ w akcji.
To w³aœnie dziêki pomocy, zapa³owi
i zaanga¿owaniu w/w osób i instytucji
powodzenie tego przedsiêwziêcia sta³o
siê mo¿liwe.

Z nadziej¹ na dalsz¹ wspó³pracê.
Organizatorzy

WOŒP zagra³a w Dynowie po raz XIV
W XV Finale ale po raz XIV w Dynowie odby³ siê koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Koncert, tzw. imprezê zamkniêta na rzecz WOŒP, pomog³a zorganizowaæ m³odzie¿ Dynowa
zrzeszona w zespo³ach artystycznych.
MOKiR w Dynowie organizator koncertu dziêkuje szczególnie
dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie za udzia³ zespo³u APLAUZ i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki oraz P. Paw³owi Gieruli, liderowi zespo³u
POSTMORTEM, który (wczeœniej z udzia³em innych zespo³ów) koncertowa³ na rzecz WOŒP

ju¿ po raz czternasty. Zbiórkê podczas
imprezy przeprowadzili wolontariusze
WOŒP – uczniowie Zespo³u Szkó³ Za-

W ramach programu
pomocy osobom ubogim we wtorek 12 grudnia trafi³a do Dynowa
blisko tona ¿ywnoœci.

Przeznaczone s¹ dla uczniów z rodzi wielodzietnych oraz znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej. W akcje pomocy
potrzebuj¹cym uczniom w³¹czyli siê ich
szkolni koledzy, dyrekcja i nauczyciele.
W paczkach znajduj¹ s³odycze, bajki,
zabawki. Organizatorka pragnie pomoc trafi³a do Dynowa z Poddziêkowaæ sponsorom bez których ca³a
karpackiego Banku ¯ywnoœci z
akcja by siê nie powiod³a, a s¹ nimi:
Rzeszowa. Jak siê okazuje o jej
Bank Spó³dzielczy w Dynowie,
przyznanie pyta co raz wiêcej
Spó³dzielnia Inwalidów,
mieszkañców, co pokazuje ¿e
Gminna Spó³dzielnia
takie dzia³ania s¹ ko„SCh”, Delikatesy
nieczne, a ludzie rzeczyCentrum z Nozdrzca
wiœcie potrzebuj¹ pomopana Krzysztofa Macy.
szczaka, Sklep MarPaczki przygotowakiz – Daniela Wolañno równie¿ dla uczniów
skiego, FHU Bewa –
z Zespo³u Szkó³ w DyEwy Jandziœ, niemanowie. Jak mówi Aneta
³ej pomocy udzieli³a
Bator – trafi¹ one do
równie¿ pani Ma³goosiemdziesiêciu oœmiu Ma³gorzata Kochman – prezes stowarzyszenia
rzata Galej.
uczniów. Czterdzieœci na rzecz osób niepe³no[prawnych – przywieTekst i fot.
osiem do podstawówki ziona pomoc trafi do ponad stu osób najbarGrzegorz Szajnik
pozosta³e do gimnazjum. dziej potrzebuj¹cych.

Program Spójrz wokó³ siebie skierowany jest do osób starszych, samotnych,
chorych, niepe³nosprawnych, ubogich. W
paczkach przygotowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych miasta i gminy Dynów znajduje siê
m¹ka, mleko, ry¿, makaron. Jak mówi
Ma³gorzata Kochman – prezes stowarzyszenia – dziêki pomocy firmy Sów –
Pol która bezp³atnie u¿yczy³a nam transportu do Dynowa trafi³a ponad tona ¿ywnoœci. Teraz wolontariusze dziel¹ ¿ywnoœæ
i dostarczaj¹ najbardziej potrzebuj¹cym.
Paczki trafi¹ do ponad stu osób. Przekazujemy je nie tylko podopiecznym naszego stowarzyszenia, ale wychodzimy na zewn¹trz widz¹c potrzebê pomocy mieszkañcom Dynowszczyzny. Pozyskana po-

wodowych w Dynowie Edyta Derda,
Robert Janoszek i Marcin Wandas.
Koncertowali na rzecz Orkiestry
oprócz zespo³u tanecznego
„Aplauz” i grupy rockowej „ Postmortem”, grupa taneczna FANTAZJA i kapela podwórkowa PO
PROSTU z Przemyœla oraz zespó³ inst.- wok. T.O.T.O z Przeworska.
Podczas koncertu zebrano tysi¹c dziewiêæ z³. szeœædziesi¹t
dziewiêæ groszy.
Wszystkim. Którzy pomogli
„graæ” w Dynowie na rzecz WOŒP
bardzo dziêkujemy.
Gra¿yna Malawska
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14 stycznia 2007r. odby³ siê w ca³ej
Polsce a tak¿e w wielu miejscach na
œwiecie XV Fina³ WOŒP, pieni¹dze zebrane podczas tej akcji zostan¹ przeznaczone na zakup sprzêtu ratuj¹cego
¿ycie dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukê zasad udzielania
pierwszej pomocy. Jak zawsze w takich
sytuacjach, i tym razem nasza m³odzie¿
w³¹czy³a siê do akcji. Oprócz uczestnictwa w zbiórce pieniêdzy, podczas koncertu zorganizowanego w Dynowie na
rzecz WOŒP, wyst¹pi³a nasza grupa
sportowo – taneczna „APLAUZ” kierowana przez p. Alinê Paœciak. Wolontariuszami byli cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego naszej szko³y na czele
z przewodnicz¹c¹ Edyt¹ Derd¹ z klasy drugiej Liceum Profilowanego.
Na tym jednak nie zakoñczy siê ta
akcja poniewa¿, w ramach dzia³añ
Szko³y Promuj¹cej Zdrowie planowane
jest przeprowadzenie szkolenia m³odzie¿y z zasad udzielania pierwszej
pomocy, m.in. na lekcjach przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego,
przepisów ruchu drogowego, a tak¿e
podczas dodatkowego kursu. Chcemy
aby ka¿dy uczeñ wiedzia³ jak siê zachowaæ i umia³ postêpowaæ w sytuacjach, gdy ktoœ potrzebuje pomocy.
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Nauczyciele szko³y przeszli ju¿
pierwszy etap szkolenia z tego zakresu, a kolejne bêdzie zorganizowane
podczas ferii zimowych.
Dzia³alnoœæ spo³eczna na rzecz œrodowiska lokalnego, nie tylko z okazji WOŒP,
jest sta³ym elementem programu wychowawczego szko³y, m.in. grupy teatralno –
artystycznej „ANTRAKT” (opiekunowie
pp. Anna i Jaros³aw Molowie).
Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ w dniu
21.12.2006r. grupa zaprezentowa³a Misterium Bo¿onarodzeniowe, pod nazw¹
„Cud Betlejemskiej Mi³oœci”, dla pensjonariuszy Domu Spokojnej Staroœci
w Dynowie a planowane s¹ kolejne prezentacje.
Szko³a preferuj¹c zdrowe, bezpieczne i po¿yteczne spêdzanie wolnego czasu oferuje uczniom urozmaicone zajêcia pozalekcyjne. Du¿ym zainteresowaniem, m³odzie¿y ciesz¹ zajêcia sportowe, pi³ka: siatkowa,
rêczna, no¿na, koszykowa, tenis
sto³owy, zajêcia taneczno –
sportowe. Efekty tej pracy s¹
widoczne w postaci punktowanych miejsc w ró¿nych formach wspó³zawodnictwa
sportowego.
Kolejne sukcesy w roku
szkolnym 2006/2007 to:
· I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w
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pi³ce siatkowej dziewcz¹t(opiekun p.
Pawe³ Gierula),
· II miejsce w Rejonowej Licealiadzie oraz IV miejsce w pó³finale wojewódzkim w pi³ce rêcznej dziewcz¹t
(opiekun p. Alina Paœciak),
· II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w pi³ce koszykowej dziewcz¹t (opiekun p.Krzysztof Turek),
· III miejsce w Powiatowej Licealiadzie w tenisie sto³owym dziewcz¹t i
ch³opców (opiekun p. Marek Paœciak).
Realizowane przez szko³ê ró¿nego
typu dzia³ania opiekuñczo – wychowawcze maj¹ na celu w³aœciwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, a jednoczeœnie lepsze rozpoznanie uczniowskich problemów i skuteczne im przeciwdzia³anie.
Wicedyrektor
Halina Cygan
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Nowy Rok. ¯eby siê wam rodzi³o ¿ytko
jak korytko. Pszenica jak rêkawica, bób
jak ¿³ób, len jak pieñ.”
„Na szczêœcie, na zdrowie, na ten
Nowy Rok, ¿eby wam siê rodzi³a kapusta i groch, ¿eby by³ snop przy snopie,
kopa przy kopie, a gospodarz miêdzy kopami, jak miesi¹c miêdzy gwiazdami.”

„Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na szczêœcie, na zdrowie, na ten Nowy Rok
Aby was nie bola³a g³owa, ani bok
Aby siê wam rodzi³a kapusta, pszenica
Jarzyna i owies. ¯ytko i wszystko.
Abyœcie mieli w ka¿dym k¹tku po dzieci¹tku,
W stodole, w oborze, w komorze i na górze...”

T

akimi tradycyjnymi ¿yczeniami
witaj¹ nas co roku kolêdnicy. Od
wiedziny te nie s¹ ju¿ tak jak
kiedyœ piêknymi artystycznymi spektaklami lecz czêsto przybieraj¹ formê
¿yczeñ, elementów recytacji i próœb.
Popularny niegdyœ bo¿onarodzeniowy zwyczaj kolêdowania z gwiazd¹,
szopk¹, turoniem, konikiem, koz¹, bocianem, kogutem, niedŸwiedziem czy
¿urawiem nale¿y dziœ do rzadkoœci i
spotykany jest g³ównie we wsiach po³udniowej Polski, m.in. w Rzeszowskiem, S¹deckiem i Krakowskiem. Zajmowali siê tym przede wszystkim
ch³opcy, którzy przebierali siê za pasterzy, Trzech Królów, dziada, babê,
¯yda, Cygankê czy muzykantów. ¯yczenia sk³adano wierszem albo kolêd¹,
p³atano przy tym figle, recytowano zabawne rymowanki, ca³emu widowisku
towarzyszy³a atmosfera ogólnej weso³oœci. W zamian za ¿yczenia, przyjmowane jako pomyœlna wró¿ba urodzaju
i powodzenia, gospodarze obdarowywali
przebierañców œwi¹tecznymi smako³ykami lub wykupywali siê drobnymi
datkami. Obchód kolêdniczy by³ wyczekiwanym wydarzeniem, pominiêcie
domu uwa¿ano za z³y znak.
Tradycje kolêdnicze znane by³y w
ca³ej Europie, a ich pocz¹tki siêgaj¹ œredniowiecza. W Polsce pierwsze zapisy
o nich pochodz¹ z XVI wieku, lecz zwyczaj ten prawdopodobnie praktykowano ju¿ wczeœniej. Staropolsk¹ nazw¹
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia by³y „Gody”.
Tym terminem okreœlano czas od dzisiejszego Bo¿ego Narodzenia do œwiêta Trzech Króli. Wszystkie wieczory
pomiêdzy tymi œwiêtami nazywano
„œwiêtymi”, co jest pozosta³oœci¹ po
rozci¹gniêtych w czasie oryginalnych
Szczodrych Godach („wieczorach”). Podczas trwania Godów zaprzestawano
wszelkiej pracy fizycznej i spêdzano
czas na wzajemnych odwiedzinach,
przyjmowaniu goœci, obdarowywaniu siê
prezentami. Ten œwi¹teczny czas sprzyja³ nie tylko spotkaniom ze znajomy-

„Pan Jezus chodzi³ po kolêdzie i my
te¿ chodzimy. Nikogo my nie opuœcili i
was te¿ nie chcemy. Niech siê wam rodzi
pszeniczka jak groch, ziemniaki jak
pniaki, kapusta jak przetaki, proso –
¿ebyœcie nie chodzili boso, bób – ¿eby
nie by³ g³ód.”
„Stary rok siê koñczy, nowy lepszy
bêdzie, przyszliœmy do pañstwa dzisiaj
po kolêdzie. Weso³o œpiewajmy, Panu
chwa³ê dajmy, hej kolêda!”
przedstawienie kolêdnicze, herody lub
modlitwa,
œpiewy i recytacje w oczekiwaniu na
dary:
„Gospodarzu Bo¿ej ³aski, w komorze wisz¹ kie³baski, jak nam jedn¹ darujecie, w szczêœciu zdrowiu ¿yæ bêdziecie, hej kolêda!”

mi ale i wizytom przebierañców. Kolêdnicy ró¿nili siê przebraniem, repertuarem odgrywanych scen i akcesoriami.
Na scenie szopek odgrywano jase³ka,
czyli przedstawienia o narodzeniu Chrystusa, kolêduj¹cy z gwiazd¹ œpiewali
bo¿onarodzeniowe pieœni, a tzw. herody odgrywa³y przedstawienie o Bo¿ym
Narodzeniu i królu Herodzie. Tak¹ grupê kolêdnicz¹ tworzy³o kilkanaœcie
osób. Oprócz genera³a i jego wojska byli
trzej mêdrcy, anio³y, uczony ¯yd Annasz
i król Herod.
Ka¿da postaæ wœród kolêdników ma
swoje znaczenie. Diabe³ symbolizuje z³o,
a pokonana przez Chrystusa Œmieræ przemijanie. ¯yd, Herod przypominaj¹
o narodzie wybranym, gwiazda betlejemska symbolizuje przewodniczkê prowadz¹c¹ pasterzy do narodzonego Zbawiciela. Najciekawszy jest k³api¹cy
paszcz¹ turoñ wyobra¿aj¹cy si³y przyrody, od których praca na roli zawsze
by³a uzale¿niona. Wizyta kolêdników
mia³a ustalony przebieg.
Stanowi³o j¹:
powitanie, po³¹czone ze z³o¿eniem
¿yczeñ:
„Przyszliœmy tu po kolêdzie,
niech wam za przykro nie bêdzie.
A czy bêdzie, czy nie bêdzie
sam Pan Jezus chodzi³ po kolêdzie
- kolêdowaæ bêdziemy!”
„Niech bêdzie Pochwalony Jezus
Chrystus. Na szczêœcie, na zdrowie, na

„Gospodarzu tego domu chowasz córkê, nie wiesz komu, czy góralom, czy lotnikom, mo¿e w³aœnie kolêdnikom, my
j¹ weŸmiemy!”
„Moœci gospodarzu, domowy szafarzu, nie b¹dŸ tak ospa³y, ka¿ nam daæ
gorza³y, dobrej z alembika i do niej piernika, hej kolêda, kolêda!”
podziêkowania lub groŸby wobec chytroœci gospodarzy:
„Wiwat, wiwat ju¿ idziemy, za kolêdê dziêkujemy, przez narodzenie Jezusa
bêdzie w niebie wasza dusza królowa³a,
hej kolêda!”
„B¹dŸcie zdrowi ju¿ idziemy, za
kolêdê dziêkujemy, byœcie wszyscy razem
byli, zdrowi i szczêœliwi, na ten Nowy
Rok.”
„Niech gospodarz wesó³ bêdzie, ¿e
nas przyj¹³ po kolêdzie, zdrowia, szczêœcia winszujemy i na drugi rok przyjdziemy.”
„My kolêdujemy, a wy s³uchacie, bo
wy nam za to kolêdê dacie. Nie dacie
nam tu krowy z obory, tylko skraw chleba, sera z komory. Jak nam nie dacie i
tak pójdziemy, ale was przed ludŸmi
chwaliæ nie bêdziemy”
„Stañcie z Bogiem ju¿ idziemy, za

Nr 1/136

DYNOWINKA

11

kolêdê dziêkujemy i bêdziemy og³aszali, ¿e nam sk¹pcy nic nie dali, hej kolêda!”
„PójdŸmy bracia w drogê z wieczora, wst¹pimy najpierw do tego dwora i
bêdziemy og³aszali, ¿e nam tutaj nic nie
dali, hej kolêda!”
Dawniej kolêdnicy za swoje wystêpy otrzymywali przewa¿nie produkty
spo¿ywcze. By³y to: „szczodraki” – pieczone bu³eczki na tê okazjê, wypieki
œwi¹teczne, cukierki, wêdlina, jajka,
orzechy, jab³ka, zbo¿e, ko³acze, pieczony chleb tak zwane „kukio³ki”, poczêstunek, alkohol oraz pieni¹dze. Dzisiaj
jako dar za kolêdê najczêœciej otrzymuj¹
pieni¹dze lub s³odycze.
W obecnych czasach zwyczaj kolêdowania coraz bardziej zanika. Szkoda, ¿e ta wielowiekowa tradycja, która
z tak¹ pieczo³owitoœci¹ kultywowana
by³a przez starszych, dziœ nie znajduje
ju¿ takiego zrozumienia. Goszcz¹ w
naszych dynowskich domach jeszcze
ca³e grupy „Starych i Nowych Roczków”
czy „Trzech Królów” ale z przykroœci¹
trzeba stwierdziæ, ¿e jest ich z roku na
rok coraz mniej a i repertuar ich kolêdniczych prezentacji jest coraz ubo¿szy.

Zaginê³y obrzêdy chodzenia „z Herodem”, „z szopk¹”, „z koniem” w dniu
œwiêtego Szczepana, „z gwiazd¹”, turoniem”, „z Rajem”, „z koz¹”, czy odgrywanie w domach jase³ek. Coraz rzadziej
podtrzymywane s¹ zwyczaje kolêdowania przed oknami domów, przedstawienia kolêdnicze przebierañców i „szczodraki”. Œwi¹teczna radoœæ z prze¿ywa-

D

ynowsk¹ tradycj¹ sta³y siê corocznie organizowane w okresie
przedœwi¹tecznym spotkania
przy Szopce na Rynku Miasta.
Tegoroczne spotkanie zorganizowane w czwartek 21 grudnia
przez Radê Miasta Dynowa i
Czterdziest¹ Dru¿ynê Harcersk¹
przy Zespole Szkó³ w Dynowie
nabra³o szczególnego wymiaru. Dziêki
hojnoœci licznych darczyñców obok szopki ustawiono wigilijny stó³, obfituj¹cy w
tradycyjne œwi¹teczne potrawy. Nie zabrak³o dla nikogo kwasówki, wigilijnego
barszczu z uszkami, pierogów czy ¿urku.
Równie¿ tego dnia dynowscy harcerze przekazywali Betlejemskie Œwia-

t³o Pokoju - ogieñ z Groty Narodzenia
Jezusa Chrystusa w Betlejem bêd¹cy
symbolem mi³oœci i pokoju.
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju wraz
z œwi¹tecznymi ¿yczeniami trafi³o do
wszystkich zak³adów pracy, instytucji,
szkó³ i domów mieszkañców naszego
miasta.

nia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa ogranicza siê do œpiewu kolêd w
rodzinie lub w gronie znajomych. I pomyœleæ, ¿e kiedyœ tak zabiegano o wizyty oczekiwanych przez wszystkich kolêdników, bo stanowi³y one dobr¹ wró¿bê na ca³y rok dla mieszkañców i inwentarza.
Opracowali AJM
Nie zapomniano równie¿ o
wspólnym kolêdowaniu, ³amaniu siê op³atkiem i ¿yczeniach
œwi¹tecznych.
Dziêkujê serdecznie wszystkim, którzy uwierzyli, ¿e mo¿e
sie udaæ organizacja wigilii na
rynku i bardzo chêtnie udzielili mi pomocy. Ludzi dobrej woli
by³o wielu. Ugoœcili Oni swoimi
darami zebranych mieszkañców Dynowa i nie tylko.
Pieczywem czêstowali:
1. El¿bieta Domin – Piekarnia Genesis
2. Ewa Jandziœ – Przedsiêbiorstwo
Handlowo – Us³ugowe „BEWA”
3. Jan Nosal i Józef Galej w imieniu
GS Sch w Dynowie
4. Ma³gorzata i Stanis³aw Krupowie
– „Piekarnia Krupa”
5. Piekarnia „Sokó³” w Sko³oszowie k/
Radymna
Wyœmienite potrawy wg staropolskich receptur zafundowali i przygotowali:
1. Ewa i Zbigniew Koœmidrowie – Zajazd „ Na Rozdro¿u”
2. Boles³aw Kopacki i Janusz Jarosz
– Karczma „ Pod Semaforem”
3. Kierownictwo i Pracownicy Domu
Pogodnej Staroœci
4. Dyrekcja i Pracownicy Zespo³u Szkó³
Nr 1 w Dynowie
(ci¹g dalszy na str. 12)
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(ci¹g dalszy ze str. 11)
5. Kierownictwo i Pracownicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy
6. Leokadia Derda i Maria Uryæ- Caffe Bar „Paradise”
7. Krystyna D¿u³a i Eugenia Skubisz
– prywatnie
8. Barbara i Wac³aw Toczkowie –
Sklep Spo¿ywczo – Przemys³owy
„Maciuœ”
9. Maria i Zdzis³aw Poñczochowie –
Hotelik „Ober¿a”
Spotkanie wigilijne uœwietnili swoim kolêdowaniem uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie, Zespo³u Szkó³ Nr 1, dzieci z Przedszkola w
Dynowie.
Naczyñ dostarczy³ Wojciech Szaruga
z prowadzonej przez siebie hurtowni.

Fot. (3) J. Prokop

Na d³ugo prze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia na turystycznych spotkaniach
pada³y pytania – czy w tym roku bêdzie leœna wigilia?. Oczywiœcie - taka
jest decyzja.
W niedzielê 17 grudnia 2006 roku
wype³niony do ostatniego miejsca specjalnie wynajêty autokar, przywióz³ 42
turystów, uczestników kolejnej niedzielnej „Wyprawy za miasto” organizowanej co tydzieñ przez PTTK.
Wêdrówkê rozpoczêliœmy od zwiedzania ruin zamku w D¹brówce Starzeñskiej i spaceru po romantycznych
grabowych alejach parku przypominaj¹cych dawn¹ œwietnoœæ tej siedziby.
Wspominaj¹c udzia³ rodziny Starzeñskich w walkach o niepodleg³oœæ
wyruszyliœmy na Barani¹ Górê (t¹ nad
Sanem) by stan¹æ, gdzie na jej szczycie (550 m n.p.m.) do II wojny œwiato-

wej sta³ krzy¿, u podnó¿a którego w
ka¿dy pi¹tek zapalano latarnie. Tak
poleci³a Hrabina J. Starzeñska by upamiêtniaæ tych, którzy walczyli w Powstaniu Styczniowym.

Na trasie

Szopkê i stó³ przygotowali pracownicy zak³adu Gospodarki Komunalnej
pod kierownictwem Janusz Derdy.
Serdecznie dziêkujê za wspó³pracê w
organizacji imprezy Czterdziestej Dru¿ynie Harcerskiej przy Zespole Szkó³ w
Dynowie pod opiek¹ Pani Anny Chrapek.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³,
pomogli w przygotowaniu wigilii dziêkujê stokrotnie. Mam nadziejê, ¿e na
nastêpnej spotkamy siê jeszcze w liczniejszym gronie, zjednoczeni myœl¹.
BliŸniemu swemu ofiaruj jedn¹
myœl ogrzan¹ biciem serca, ofiaruj przebaczenie gdy ciê skrzywdzi³...
Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Józefa Œlemp
Wzgórzami nad D¹brówk¹, Siedliskami, Gdyczyn¹ dotarliœmy do Huty
– Por¹b, a w³aœciwie do Por¹b.
Kto nie wêdrowa³ tym szlakiem
(nieoznakowanym) niech wejdzie choæ
na jedn¹ górkê. Widoki na wij¹cy sie
krêt¹ wstêg¹ San s¹ przecudne. Jesteœmy na Pogórzu Dynowskim wybrañcami losu.
Zarêczam Was – rzadko dane mi
by³o podziwiæ tak piêkne widoki, jak te
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Widok na dolinê Sanu
nasze rodzinne (a mam „w nogach” kilometrów setki). A las taki piêkny o tej
porze – mimo braku œniegu.
Zeszliœmy w Porêbach do leœnej stanicy Nadleœnictwa Dynów. W piêknie
przystrojonym domku rozpoczê³a siê
wigilia. Do rozradowanych z powodu pokonania 12 km trasy piechurów do³¹czyli zaproszeni goœcie. 60 osób w skupieniu wys³ucha³o odczytanej przez
Micha³a najm³odszego uczestnika wyprawy Ewangelii. £zy wzruszenia towarzyszy³y ¿yczeniom sk³adanym sobie
przy ³amaniu siê op³atkiem, jak brylanty b³yszcza³y na policzkach w blasku ogniska. Na d³ugim stole przykrytym bia³ym obrusem p³onê³a œwieca,
pyszni³a siê dorodna cebula i czosnek,
puszy³a siê przysadzista strudla, pachnia³ regionalny smalec. Czerwony
barszcz z tradycyjnymi uszkami, smakowity bigos, chleb ze smalcem, gor¹ca
herbata i pyszne placki wprawi³y
uczestników we wspania³e humory.
Dwóch mi³ych ch³opców Micha³ i
£ukasz przywieŸli instrumenty (skrzypce i gitarê), aby kolêdowaniu nadaæ
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Patrzyliœmy na siedzibê Skrzyñskich
w³aœciwy ton. Zas³ucha³y siê sarny i
gdzieœ w g³êbi lasu wilki i dziki w piêkne melodie kolêd. Dooko³a noc, p³onie
ognisko i roziskrzone oczy.
D³ugo nie mogliœmy zebraæ siê do
odjazdu. Nie zabrak³o te¿ choinki przystrojonej piêknymi sercami (stoi przy
kapliczce na ul. Polnej, gdzie zosta³a
przewieziona po zakoñczeniu wigilii) z

¿yczeniami – szczêœliwych, radosnych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Z ogromnego pud³a wydobytego spod
choinki, ka¿dy uczestnik wigilii wyci¹ga³ sobie prezent z do³¹czonym dowcipnym tekstem. Najbardziej chyba cieszy³ siê „zdobywca” pa³ki do ucierania
masy – przyda siê przed nastêpnymi
œwiêtami.

Kolêdowanie trwa³o d³ugo
Z ogromnym baga¿em ciep³ych
uczuæ, radosnych doznañ, z ga³¹zkami
jemio³y i nadziej¹ ¿e za rok spotkamy
siê znów w innym rejonie lasu opuszczaliœmy ten uroczy zak¹tek Dynowszczyzny.

Przy wigilijnym stole

Fot. (5) Jan Witowicz

Dziêkujê serdecznie w³adzom PTTK
– Rzeszów; Agnieszce Wa³ach i Witoldowi Haspelowi, pracownikom Nadleœnictwa Dynów – Witoldowi Malinowskiemu,
Janowi D¿u³a, Stanis³awowi Ostafiñskiemu, moim dzieciom Danusi, £ukaszowi
i Jankowi za pomoc w przygotowaniu tej
niezapomnianej wigilii.
Józefa Œlemp
przewodnik beskidzki
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przedstawienie zosta³o zaMonika Mikoœ, Dagmara Choma, Lupomnienie. Ca³oœæ spektaklu oprawioproszonych wielu dostojcyna Kustra, Joanna K³ak, Aleksandra
na by³a przepiêknymi kolêdami œpienych goœci, którym dziêkuNiedzielska, Ewelina Skubisz, Karoliwanymi w naszych domach w okresie
jemy za przybycie. Inicjatorem tego wina Prokop stworzy³ fantastyczn¹, wzruœwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz kolêdadowiska by³a grupa De -Novo w sk³aszaj¹ca atmosferê wœród wszystkich
mi skomponowanymi przez Daniela
dzie: Magda Miklasz,
uczestników tego widoEwa WoŸniak, Agnieszwiska. Nasz wysi³ek,
ka i Daniel Maziarz
jak wynika³o z relacji
oraz Dominik Wyskiel.
wielu osób, nie poszed³
Wykonawcami by³a
na marne. Mozolne próm³odzie¿ Szko³y Podby, „papierkowa robota”
stawowej, Gimnazjum i
(tworzenie strojów sk³aLiceum Ogólnokszta³c¹daj¹cych siê g³ównie z
28 grudnia 2006 roku o godzinie 18.00 w auli Liceum Ogólnokształcącecego w Dynowie: Maciek
papieru), æwiczenia
go w Dynowie odbył się spektakl muzyczno-teatralny pod tytułem „KoWasieñczak, Agata Zuœpiewu, wielokrotne odlędowanie po Dynowsku”.
bilewicz, Agnieszka Zugrywanie scenek nie raz
bilewicz, S³awek Siekaniec, Maciek Szajnik, Marcin Szajnik,
Grzegorz Ska³uba, Iwona Prokop, Agata Banaœ, Ma³gorzata Karnas, Ma³gorzata Bujdasz, Renata Socha, Dawid
Stefen, Mateusz Mikoœ, Justyna Pinczer, Anka Karnas, Sabina Hadam, Joanna Potoczna, Olga Walus
Bart³omiej Walus.
Naszymi opiekunami byli: prof. Ewa
Hadam, prof. Mariusz Choma oraz pan
Wies³aw Hadam. Osnow¹ przedstawienia by³y tradycje wigilijne kultywowane w naszym regionie. Okazuje siê, ¿e
wiele z tych zwyczajów posz³o ju¿ w za-

Maziarza (tekst i muzyka). Zespó³ - a wiêc:
Magda
Miklasz
(skrzypce), Pawe³ Gierula (gitara basowa),
Daniel Maziarz (gitara klasyczna) oraz chórek anio³ów w sk³adzie: Agnieszka Maziarz, Ewa Radosz,

dawa³y nam siê we znaki. Jednak chêæ
pokazania siê przed publicznoœci¹ naszego miasteczka dodawa³a nam skrzyde³. Nikt nie narzeka³, ka¿dy z ochot¹
wykonywa³ swoje zadania, zaœ dynamiczne dziewczyny, czyli Ewa i Magda
mobilizowa³y nas do pracy. Trema, która towarzyszy³a nam na pocz¹tku wystêpu, ust¹pi³a, gdy wcieliliœmy siê w
swoje role. Spontaniczna atmosfera,

Fot. Mariusz Choma
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uœmiechniête i wzruszone twarze widzów by³y dla nas prawdziw¹ nagrod¹.·Dziêki Paniom z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Paw³okomie, D¹brówce
Starzeñskiej i Warze, które przygotowa³y pyszny barszcz z uszkami, go³¹bki w sosie grzybowym, pierogi z kapust¹, widzowie mogli poczuæ siê jak w
domu. Goœcinnie wyst¹pi³a kapela
„M³oda Harta”, która posiada w swoim repertuarze mnóstwo ciekawie
aran¿owanych kolêd i pastora³ek.
Wspólne kolêdowanie artystów oraz
goœci zakoñczy³o ten cudowny wieczór.
Po raz drugi wyst¹piliœmy dla wszystkich mieszkañców Dynowa w Domu Stra¿aka w dniu 29 grudnia 2006 r.
Oceniaj¹c reakcje widzów (³zy, wzruszenie, uœmiech) jestem pewien, ¿e to
wspólne kolêdowanie stanie siê nasz¹
dynowsk¹ tradycj¹.
Bart³omiej Walus
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie

DYNOWINKA

15

Nasze przedsiêwziêcie wsparli sponsorzy, a wœród nich:
Firma Handlowa „Bewa”
Marek G³odowski
Kwiaciarnia „Stokrotka”
Jolanta Kozubal-G³uchowska
Tadeusz Kustra
Zofia R¹czka
Marek Rybka Kazimierz Socha Franciszek i Maria Szajnikowie.
Dziêkujemy!
O przyjêcie podziêkowañ specjalnych prosimy:
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Paw³okomie
Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Warze
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w D¹brówce Starzeñskiej
Zespó³
Ludowy „Podgórzanki” Zespó³ Ludowy „M³oda Harta”.
Serdecznie dziêkujemy p. Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego Marii
Radoñ za udostêpnienie szko³y na prowadzenie warsztatów oraz auli na
prezentacjê widowiska.
W realizacji projektu pomogli nam tak¿e:
Mariusz Choma
Daniel G¹secki
Ewa Hadam
Wies³aw Hadam
(z ul. Grunwaldzkiej) Agnieszka Karnas Dominik Wyskiel.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom projektu!
Nieformalna Grupa De-Novo

Piątkowa próba dynowskich aktorów należała do niecodziennych i wyjątkowych.
Grupa aktorów spotykaj¹ca siê na próbach przygotowuj¹cych now¹
sztukê spotka³a siê jak zawsze w pi¹tkowy wieczór 15 grudnia. Tym
jednak razem próba oprócz æwiczeñ tekstu mia³a niecodzienny charakter. W zwi¹zku i¿ by³o to ostatnie spotkanie aktorów mijaj¹cym roku
re¿yser Krystyna D¿u³a postanowi³a przygotowaæ dla wszystkich niespodziankê. By³a choinka, op³atek, wspólne ¿yczenia i oczywiœcie prezenty.
Zaraz po nowym roku po œwi¹tecznej przerwie aktorzy zabieraj¹ siê ponownie do pracy na przygotowaniem kolejnej sztuki.
Tekst i fot. Grzegorz Szajnik

Grupa aktorów podczas op³atkowego spotkania.

W piątek 22 grudnia w domu strażaka w
Harcie odbyła się posiedzenie Zarządu
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dynowie.
Mijaj¹cy rok dla dynowskich stra¿aków zakoñczy³ siê rozwodem. Stra¿acy z
gminy Dynów postanowili dzia³aæ na
w³asn¹ rêkê i wziêli „rozwód” z zarz¹dem miejsko – gminnym, tworz¹c dwa
osobne, miejski i gminny. Jak siê okaza³o dla ochotników z gminy Dynów by³ to
rok udany. Nowe samochody bojowe otrzy-

Stra¿acy ³ami¹cy siê op³atkiem i sk³adaj¹cy sobie ¿yczenia.

Cz³onkowie Zarz¹du gminnego podczas posiedzenia
ma³y jednostki w Harcie i Bachórzu a
pod koniec mijaj¹cego roku tak¿e o nowy
wóz wzbogaci³a siê jednostka z £ubna.

Podczas posiedzenia Zarz¹du wiele mówiono o stra¿ackich bol¹czkach w mijaj¹cym roku, jak te¿ wiele uwagi poœwiêcono temu co czeka stra¿aków w roku
nadchodz¹cym. Prezes Zarz¹du Gminnego
st. ogn. po¿. Edmund Trawka bardzo
dobrze ocenia mijaj¹cy rok, w nowym
czeka Zarz¹d jeszcze wiêcej pracy. Razem z komendantem gminnym Arturem
Szczutkiem maj¹ zamiar sprawdziæ
wszystkie jednostki na terenie gminy. Posiedzenie zarz¹du gminnego zakoñczy³
wspólny op³atek, kolêdy i ¿yczenia.
Tekst i fot. Grzegorz Szajnik
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W dniu 21 stycznia 2007 r. po raz dziesiąty odbył się zorganizowany przez Miejski
Ośrodek Kultury i Rekreacji i Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Konkurs Kolęd i Pastorałek.
Komisja Artystyczna w sk³adzie:
Antoni D¿u³a – przewodnicz¹cy, Janina Jurasiñska – cz³onek, Joanna Pyra
– cz³onek, po przes³uchaniu 14 wykonawców postanowi³o przyznaæ:
W kategorii zespo³ów
I miejsce, Z³ot¹ Bombkê zespo³owi wok.inst. z Gimnazjum Publicznego w
B³a¿owej
II miejsce, Srebrn¹ Bombkê Tercetowi wokinst. z Zespo³u Szkó³ w Dyl¹gowej
III miejsce, Br¹zow¹ Bombkê zespo³owi wok.-inst. „Septyma” z LO Dynów
W kategorii solistów
I miejsce – Dominice Pluta z Gimnazjum Publicznego w B³a¿owej
II miejsce – Aleksandrze Potocznej z LO
Dynów
III miejsce – Monice Kamiñskiej z Gimnazjum w B³a¿owej
Nagrodê specjaln¹ organizatorów Konkursu dla Chóru VOX CORDI i ks. Antoniego Trzyny z Jawornika Polskiego.
Wyró¿nienia przyznano:
Zespo³owi „M³oda Harta”, Duetowi Joanna WoŸniak i Paulina Bator z Gimnazjum w B³a¿owej oraz Andrzejowi Baran.
Komisja Artystyczna pogratulowa³a uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prezentacji a organizatorom pro-

fesjonalnie przygotowanego i przeprowadzonego Konkursu.
Fundatorami nagród byli:
1. MOKiR Dynów
2. Wójt Gminy Dynów
3. Karczma „Pod semaforem”,P. Irena
i Boles³aw Kopaccy
4. Zajazd „Na Rozdro¿u”, P. Ewa i Zbigniew Koœmiderów
5. Sklep Bran¿y Ogólnoprzemys³owej
Zbigniew Baczyñski, A.Wydra
6. Warzywniak „Trójka” – P. Józefy Ba³owej
7. „Robot” – P. Makarskich
8. Kwiaciarnia „Stokrotka”, P. Halina
Banaœ
9. P. dr Andrzej Stankiewicz.
Laureaci i organizatorzy Konkursu
piêknie dziêkuj¹ i zapraszaj¹ do korzystania z us³ug naszych sponsorów.
Jedn¹ z nagród by³y piêkne dzwonki-pami¹tki z herbem Dynowa, które
powinien mieæ ka¿dy mieszkaniec naszego miasta. Wystarczy tylko odwiedziæ sklep u P. Wydry.
X – Jubileuszowy M³odzie¿owy Konkurs Kolêd i Pastora³ek mia³ wyj¹tkowo piêkn¹ oprawê artystyczn¹.
Konkurs rozpocz¹³ siê widowiskiem
„Cud Betlejemskiej Mi³oœci” w wyko-

Tym wierszem Z. Rogoszówny Wiktoria Sokó³ wprowadzi³a ciep³y nastrój
gdy to 22 stycznia w Szkole Podstawowej w Laskówce obchodzono Dzieñ BabS³odki poczêstunek dla mi³ych Goœci.
ci i Dziadka.
Dzieci pod czujnym okiem swoich pañ przygotowa³y czêœæ artystyczn¹: wiersze, piosenki, tañce oraz wykona³y laurki i inne drobne
prezenty.
Alicja Banaœ

Oczekiwanie na goœci.

Tañcem„nowoczesnym”- Dawid, Karol, Marcin i Szymek bawili publicznoœæ.

naniu grupy artystycznej „Antrakt”
ZSzZ w Dynowie, tegorocznego (po raz
kolejny) laureata I miejsca Powiatowego Przegl¹du Widowisk Jase³kowych w
B³a¿owej. Pierwsze miejsca „Antraktu”,
ze wszech miar zas³u¿one, to ogromna
praca P. Jaros³awa i Anny Molów nauczycieli i wspania³ych wychowawców
m³odych artystów.
Serdecznie gratulujemy.
Specjalnym goœciem Jubileuszowego Konkursu by³ Chór „Vox Cordi” z
Jawornika Polskiego. Chór prowadzi od
trzech lat ks. Antoni Trzyna wspania³y
duszpasterz, wychowawca, który z
„mlekiem mamy” – jak sam mów –
przej¹³ mi³oœæ do muzyki. W chórze
œpiewaj¹ dzieci, m³odzie¿ i doroœli bo
„sami chc¹” i to jest g³ówny powód istnienia chóru i wysokiego poziomu artystycznego. O sobie ksi¹dz Antoni mówi
niewiele – boi siê pos¹dzenia o grzech
pychy, który ostatnio tak mocno zagoœci³ w naszej rzeczywistoœci – dygresja
osobista autorki artyku³u.
W piêknie wykonane, z nale¿n¹ atencja, kolêdy Chóru VOX CORDI, ws³uchiwa³a siê licznie zgromadzona publicznoœæ, która bi³a brawa tak¿e przyœpieszonym rytmem/ muzycznym/ serc.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹
grupie artystycznej „Antrakt” i chórowi „Vox Cordi” za to, ze tak piêknie z
nami byli.
Gra¿yna Malawska
Fotoreporta¿ z konkursu autorstwa P. Janka Prokopa na ok³adce.

Serdeczne ¿yczenia, uœciski, laurki, prezenty.

„Dziœ wnuczka i wnuczek ¿yczeñ maj¹ moc. ¯yj Babciu ma droga, ¿yj nam
latek STO” – tego ¿yczy³y wnuki dziadkom.
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20 stycznia 2007 r. pracownicy przedszkola, rodzice oraz dzieci z Miejskiego
Przedszkola w Dynowie urządzili Babciom i Dziadkom wspaniałą imprezę z
okazji ich święta.
Bogaty program artystyczny zaprezentowany przez dzieci dostarczy³
wszystkim wielu radosnych wzruszeñ.
By³y wiersze, piosenki, tañce oraz ¿yczenia p³yn¹ce prosto z serca.
Po czêœci oficjalnej Dziadkowie zostali zaproszeni na poczêstunek i zabawê taneczn¹. Przy dŸwiêkach muzyki goœcie bawili siê przez kilka godzin.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy
kapeli „Dynowianie”, która przygrywa³a do tañca, dyrektorowi Zespo³u Szkó³
w Dynowie Panu Tadeuszowi Œwiêsowi
za udostêpnienie sali gimnastycznej
oraz sponsorom, którzy przyczynili siê
do uœwietnienia tej¿e imprezy.

Serdecznie dziêkujemy:
Firmie Handlowo-Us³ugowej „BEWA”
Zak³adom Miêsnym „Beef-San”
Piekarni „Genesis” Hurtowni Owoców i Warzyw Pani Barbary Szpiech
Panu Tomaszowi Paœciakowi z Bachórza
Ewa Sikora

Fot. (7) J. Prokop
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Instytut Administracyjno-Pocztowy
w Krakowie w 1932 roku wyda³ œwiadectwo ukoñczenia wydzia³u pocztowego, na którym studiowano historiê i organizacjê przedsiêbiorstw pocztowo- telegraficznych, sprawy ruchu pocztowego, rachunkowoœæ, przewóz i odprawa
poczty, telegraf i telefon, ekonomiê,

skarbowoœæ i a¿… 6 rodzajów prawa,
w tym wekslowe, handlowe i karne.
S³uchaczka tego studium – Bronis³awa Wolañska – uzyska³a wyró¿niaj¹ce oceny ze wszystkich przedmiotów
(tak¿e z jêzyka francuskiego) i egzotycznie dziœ brzmi¹c¹ opiniê: „Zachowanie
siê Absolwenta w czasie studiów odpowiada zupe³nie przepisom Instytutu”.
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Nie tylko „panienka z okienka”
– o Trójce Niezwyczajnych Pocztowców…
Z piêknym œwiadectwem i obowi¹zuj¹cym ka¿dego absolwenta skierowaniem, Panna Bronia Wolañska wyruszy³a na Pomorze, do pracy na poczcie,
w malutkim Osiu, gdzie by³a jedyn¹
„panienk¹ z okienka”. Przyjmowa³a i
wydawa³a listy, ³¹czy³a rozmowy telefoniczne, przyjmowa³a i wysy³a³a telegramy oraz marzy³a o przeniesieniu do
wiêkszej placówki. Po roku pracy czeka³ j¹, jako praktykantkê, obowi¹zkowy egzamin w bydgoskiej dyrekcji Poczty Polskiej.
Oczywiœcie egzamin zda³a, i na
swoje szczêœcie spotka³a tam tak¿e
kolegów kursowych z Krakowa. To oni
pomogli panience Broni „wyrwaæ siê” z
Osia i przenieœæ do Pelplina a potem
do Gdyni.
„W Gdyni by³o mi bardzo dobrze” –
wspomina nawet po latach. Morze!
Uwielbia³a spacery brzegiem, po pla¿y, szczególnie wtedy, gdy jego zielona
toñ przypomina³a kolor sosnowych lasów znad Dynowa.
W Gdañsku by³y dwie poczty: polska i niemiecka, ale gdyñska wspó³pracowa³a tylko z polsk¹. Gdy zbli¿a³a siê
wojenna po¿oga, pocztowcy przechodzili wojskowe szkolenia, a na dachu ich
poczty stan¹³ a¿… jeden karabin maszynowy. Obron¹ ca³ego wybrze¿a we
wrzeœniu 1939 roku kierowa³ kontrad-

mira³ Józef Unrug, niestety przewaga
wojsk niemieckich w sprzêcie by³a
mia¿d¿¹ca. Po zajêciu Gdyni okupanci
zlikwidowali wszystkie polskie urzêdy,
a polskich pracowników wysiedlili do
Generalnej Guberni. Telefonistka Bronis³awa wraz z innymi Polakami wyjecha³a poci¹giem towarowym najpierw
do Skar¿yska, a potem, po licznych
przesiadkach i przerwach w podró¿y,
dotar³a do Dynowa. By³ ju¿ paŸdzier-

nik 1939r, w mieœcie rz¹dzili Niemcy i do pracy
na poczcie dopuœcili osoby z dobr¹ znajomoœci¹
jêzyka niemieckiego.
Pani Bronia wróci³a do
pracy na poczcie dopiero
27.X.1944 roku, gdy naczelnikiem UPT w wyzwolonym Dynowie by³
W. Politowicz. Przysz³a
na „jakiœ czas” bo marzy³a o powrocie do ukochanej Gdyni. „Jakiœ
czas” okaza³ siê dwudziestoleciem, a gdy w
1965 roku posz³a na zas³u¿on¹ emeryturê, marzenia o wyjeŸdzie „w
œwiat” ostatecznie wpisane zosta³y do albumu
wspomnieñ.
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Pani Bronis³awa Wolañska
pracowa³a, gdy „rz¹dy” na dynowskiej poczcie sprawowali:
W. Politowicz, M. Stankiewicz,
J. Drêga i A Glazer. Wszystkich
dobrze wspomina, a najmilej
naczelnika A. Glazera, który po
pracy z wielkim zami³owaniem
gra³ na skrzypcach.
O listonoszach (dorêczyciel to póŸniejsza nazwa zawodu) mówi z podziwem: w latach powszechnej prenumeraty czasopism i gazet, codziennie nosili w torbach po kilkanaœcie kilogramów ciê¿aru.
Jednym z wielu znanych
dynowskich listonoszy by³ Kazimierz Szafran.
Pracê na poczcie podj¹³
1.XI.1945 roku nie maj¹c jeszcze ukoñczonych 18 lat i przepracowa³ w zawodzie, w
tej samej placówce 35
lat. Naczelnik W. Politowicz obdarzy³ Go
zaufaniem, którego nigdy nie zawiód³. Szanowa³ zwierzchników,
firmê i swoich odbiorców w rejonie pocztowym od plebani do koñca ul. Kolejowej
i Karolówki. Rzadko spotykana wiernoœæ i solidnoœæ!
Znali Kazika Szafrana wszyscy i lubili bardzo, bo po¿artowa³ i porozmawia³ z ka¿dym, czasem robi³ zakupy na
zamówienie. Na pytanie: Czy jest do
mnie paczka, list? Odpowiada³ – „Do napisania”, „Do wys³ania” lub „W drodze”.
Nawet po tylu latach chodzenia z
poczt¹ od domu do domu nie narzeka i
wspomina same zabawne sytuacje: a
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to przyniós³ d³ugo oczekiwany
list, a to jemu samemu ktoœ
ukrad³ rower – „po¿yczy³” sobie.
(W latach 60-tych to by³a strata porównywalna obecnie z kradzie¿¹ ma³ego samochodu). Raz z kolegami pozwolili sobie na ¿art telegraficzny. Wys³ali
dobrej znajomej ozdobny telegram weselny: „Wiwat, wiwat M³oda Para –
resztê niech siê bocian stara”.
Wyró¿nieñ za solidn¹, uczciw¹ pracê otrzyma³ kilkanaœcie, dyplom za 25
lat pracy, ale najbardziej ceni sobie
z³ot¹ odznakê „Zas³u¿ony Pracownik
£¹cznoœci”.
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¯aden z trzech synów nie zosta³ pracownikiem poczty, wybrali ró¿ne zawody: najstarszy jest hodowc¹ drobiarzem,
œredni by³ zawodowym stra¿akiem, a
najm³odszy rozwija firmê handlowo-produkcyjn¹ podbijaj¹c¹ rynki spo¿ywcze
w Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie. Mo¿e któryœ z wnuków, bo wnuczki zamierzaj¹ opiekowaæ siê chorymi!
Inaczej sta³o siê w rodzinie Pani Naczelnik – Kazimiery Toczek. Swoim
przyk³adem solidnoœci zawodowej oddzia³ywa³a na bliskich i pracowników,
którym szefowa³a przez prawie 43 lata.
Z £ubna do Przemyœla nie jest daleko,
ale dla czternastolatki zaczynaj¹cej naukê w Technikum £¹cznoœci to by³a ca³a
wyprawa tym trudniejsza, ¿e wymaga³a zamieszkania na stancji.
Wtedy dyscyplina szkolna jednakowo obowi¹zywa³a tych uczniów z internatu,i tych ze stancji. Szczególnie w zakresie jednolitego stroju i godzin przebywania poza stancj¹ i szko³¹. M³odzi
ludzie z dum¹ nosili czapki ³¹cznoœciowców, nawet dziewczêta.
Po maturze w 1957 roku, z obowi¹zuj¹cym wszystkich absolwentów nakazem pracy wyjecha³a na Dolny Œl¹sk,
a¿ do Lubina Lignickiego.
Po 2 latach wróciwszy w rodzinne
strony kolejne 2 lata pracowa³a w nozdrzeckiej placówce z tr¹bk¹ w herbie,
nastêpnie przez 7 lat w Dydni i blisko
34 lata w Dynowie – ³¹cznie prawie 43
lata na stanowisku naczelnika poczty,
do przejœcia na emeryturê 31.XII.2001
roku.
W tym czasie dynowska poczta uzyskiwa³a bardzo dobre wyniki w pracy,
szczyci³a siê ró¿nymi nagrodami i wyró¿nieniami. Np. we wspó³zawodnictwie pomiêdzy urzêdami pocztowymi
obwodu Brzozów w 1969, 1970 i 1974
roku zajmowa³a I miejsce, o czym pisa³a prasa lokalna i resortowa. Pracownicy UPT brali udzia³ w czynach spo³ecznych na terenie miasta, przy budowie s¹siednich placówek i remoncie w³asnej. Remontów Pani Naczelnik organizowa³a kilka, w tym najpowa¿niejszy w latach 1995-96.
„Budynek w³asny, ale ciasny” – trzeba by³o wielu zabiegów, by wygl¹da³
przyzwoicie i spe³nia³ swe funkcje.
1 kwietnia 1981 roku nast¹pi³ rozdzia³ UPT na 2 osobno dzia³aj¹ce placówki (poczta i telekomunikacja) i wtedy problemy lokalowe rozwi¹zywano
inaczej, z ró¿nym skutkiem.
Pani¹ Naczelnik K. Toczek wyró¿niono wieloma odznaczeniami, m.in.
br¹zow¹, srebrn¹, z³ot¹ odznak¹ „Zas³u¿ony Pracownik £¹cznoœci” i w
1999r. honorow¹ odznak¹ „Zas³u¿ony
(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹g dalszy ze str. 19)
dla £¹cznoœci” wrêczon¹ w
siedzibie Okrêgowej Dyrekcji
Poczty Polskiej w Krakowie.
Krokiem milowym w
usprawnianiu pracy dynowskiej poczty sta³a siê komputeryzacja, której dokonano
w maju 2001 roku (Jako ciekawostkê mo¿na przytoczyæ
dane, ¿e w latach 70-tych mi-
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nionego wieku w
Dynowie by³o
zainstalowanych 200 telefonów stacjonarnych, ¿e w czasie stanu wojennego cenzurowano (specjalista z
zewn¹trz) listy,
telegramy
a
wszystkie rozmowy telefoniczne by³y
kontrolowane.
Zmieniaj¹ siê czasy, warunki pracy,
formy kontaktów miêdzyludzkich, wyposa¿enie techniczne placówek pocztowych,
ale zawsze liczy³y siê i nadal s¹ godne
naœladowania: fachowoœæ, solidnoœæ i
uczciwoœæ zarówno „Panienki z okienka”,
Listonosza jak i Naczelnika Urzêdu
Pocztowego (nie tylko tego urzêdu).
Dziêkujê serdecznie wszystkim Rozmówcom – moim Zwyczajnym – Niezwyczajnym.
Krystyna D¿u³a

P

rzez wiele lat pracowa³em na
Œl¹sku zaczyna sw¹ opowieœæ. By³em miêdzy innymi
przewodnikiem PTTK na tamtym
terenie. Zwiedzaj¹c liczne zamki zainteresowa³a mnie intarsja. Rozpocz¹³em pierwsze tworzenie, najpierw
na swych obrazach
umieszcza³em rodzinê.
To by³y pierwsze kroki. Intarsja jest bardzo trudna technik¹.
Polega ona na tworzeniu obrazu poprzez wyk³adanie powierzchni
przedmiotów drewnianych innymi gatunkami
drewna. Wstawki te
umieszcza siê w miejscach
wczeœniej usuniêtych fragmentów z powierzchni przedmiotu. Jak mówi pan Henryk w œredniej wielkoœci obrazie jest oko³o dziesiêciu
tysiêcy detali a praca przy
nim trwa blisko cztery i pó³
miesi¹ca. Póki co artystê
najwiêcej pracy kosztowa³a
Szymborska. W obrazie
umieszczono ponad dwanaœcie tysiêcy detali. Zaœ portretem najwiêkszym wymiaPan Henryk Szpiech pochodzi z Izdebek koło Dynowa, od bli- Juliusz S³owacki i W³adys³aw Reymont uwieczrowo jest postaæ papie¿a Posko dwudziestu lat z powodzeniem tworzy uprawiając intarsję. nieni przez pana Henryka Fot. G. Szajnik
laka Jana Paw³a II. Przy
dobrym przechowaniem obrazy przewykona³ portrety polskich noblistów a
równie¿ przepiêkne kasety. Marzeniem
trwaj¹ kilkaset lat. Oprócz licznych obw zamiarze s¹ kolejne, choæ sam nie wie
pana Henryka jest utworzenie szko³y inraz pan Henryk z powiedzeniem robi
do koñca kogo uwieczniæ.
G. Sz.
tarsji aby ta sztuka nie zaginê³a. Autor
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Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie wraz z Fili¹ przy
ul Bartkówka s¹ podleg³e organizacyjnie MOKiR w Dynowie.
Miejska Biblioteka Publiczna i filia przy ul. Bartkówka
zapewniaj¹ systematyczn¹ i szerok¹ obs³ugê czytelnicz¹ m³odzie¿y szkolnej, studentom i czytelnikom
doros³ym. Obejmuj¹ równie¿ czytelnictwem osoby chore i niepe³nosprawne.
W minionym roku zakupiono ogó³em - 548 ksi¹¿ek, a ubytkowano zniszczonych – 730 woluminów. Oprócz zakupu, ksiêgozbiory bibliotek powiêkszy³y siê o 182 ksi¹¿ki podarowane przez
czytelników.
£¹czna kwota wydana na zakup nowoœci wydawniczych wynios³a –
11.250 z³, z czego dotacja z Ministerstwa Kultury wynios³a – 9.000 z³, a ze
œrodków w³asnych – 2.250 z³.
Kwota wydana na zakup prasy to –
1.500 z³.
Z ksiêgozbioru MBP i filii w 2006 r.
korzysta³o 1256 czytelników, wypo¿yczaj¹c na zewn¹trz ogó³em 26.710 woluminów, w tym:
- dla doros³ych – 12.210
- dla dzieci i m³odzie¿y – 10.394
- inne – 4.106
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Liczba czytelników i wypo¿yczeñ w
porównaniu z rokiem ubieg³ym zmniejszy³a siê, a wp³yn¹³ na to zbyt ma³y
zakup nowoœci wydawniczych w porównaniu z potrzebami.
Miejska Biblioteka Publiczna i filia w Bartkówce rozwija³y swoj¹ dzia³alnoœæ informacyjno-oœwiatow¹ poprzez:
- systematyczn¹ prezentacjê nowoœci
wydawniczych
- spotkania autorskie (w maju 2006 z
P. Beat¹ Ostrowick¹ – autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y)
- pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych
materia³ów na okreœlony temat
- udostêpnianie lokalu na wystawy prac
dzieci i m³odzie¿y
- organizowanie wystaw (wystawa pn
„Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Koœció³, w³adza, opór spo³eczny”).
Znaczn¹ czêœæ ogó³u czytelników sta-
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nowi m³odzie¿ szkolna i studenci, w zwi¹zku z czym ustawicznie wzrasta zapotrzebowanie na literaturê popularno-naukow¹
z zakresu ekonomii, marketingu i zarz¹dzania, finansów i bankowoœci, psychologii i socjologii, prawa czy pedagogiki ze
wzglêdu na szybk¹ dezaktualizacjê.
Miejska Biblioteka Publiczna udostêpnia 3 stanowiska komputerowe z
przy³¹czem do Internetu. Koszty ich
zakupu zosta³y pokryte z funduszu Unii
Europejskiej.
Od styczniu 2004 r. dziêki zakupionemu programowi „SOWA” z modu³ami: inwentarz, opracowanie i retrokonwersja, tworzymy katalog komputerowy, wprowadzaj¹c wszystkie zakupione ksi¹¿ki na bie¿¹co, a zakupione
przed 2004 r. w miarê mo¿liwoœci. Obecnie katalog komputerowy to ponad.40%
ksiêgozbioru.
Anna Tarnawska

Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji
w Dynowie
zaprasza w lutym na:
Wystawa prac m³odzie¿y klas pierwszych Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Komisji Edukacji Narodowej, któr¹ mo¿na by³o obejrzeæ w bibliotece szkolnej
przez ca³y listopad i grudzieñ (pisa³am
o tym w grudniowym numerze Dynowinki) wzbudzi³a tak wielkie zainteresowanie wœród uczniów i nauczycieli, ¿e postanowiliœmy pokazaæ j¹ szerszemu gronu publicznoœci: naszym rodzicom, dziadkom, przyjacio³om i wszystkim tym,
których interesuje historia i zabytki naszej Ma³ej Ojczyzny. Dziêki uprzejmoœci pani Barbary Porzuczek i pani Zofii
Tarnawskiej, nasze prace ju¿ od stycznia do marca mo¿na bêdzie ogl¹daæ na
ekspozycji w Miejskiej Bibliotece w Dynowie. Serdecznie zapraszamy w godzinach urzêdowania tej instytucji do obejrzenia naszych prac. Mamy nadziejê, ¿e
wystawa ta dostarczy Pañstwu wielu
emocji i wra¿eñ, a tak¿e pozwoli z nieco
innej perspektywy spojrzeæ na jak¿e
piêkny Dynów, Hartê, £ubno czy inne,
drogie naszemu sercu miejscowoœci.
Sabina Hadam
- uczennica LO im. KEN w Dynowie

– Wieczór Jazzowy
– Kulig „Od Dynowa do Starzeñskich”
– Ferie z Miejskim Oœrodkiem Kultury

Cz³owiek nie jest stworzony do klêski. Cz³owieka mo¿na zniszczyæ, ale nie
pokonaæ.
Ernest Hemingway
Cz³owiek nie m¹drzeje na staroœæ, ale staje siê ostro¿ny
Ernest Hemingway
Kiedy widzisz dobrego cz³owieka, staraj siê go naœladowaæ. Kiedy widzisz z³ego cz³owieka, zastanów siê nad samym sob¹.
Konfucjusz
Im bardziej poznajê ludzi, tym bardziej kocham zwierzêta.
Bernard Shaw
Dwie rzeczy nie maj¹ granic: wszechœwiat i ludzka g³upota.
Z tym ¿e, co do tego pierwszego, to nie jestem pewien.
Albert Einstein
Cz³owiek jest tak d³ugo m¹dry, dopóki szuka m¹droœci. Je¿eli mniema, ¿e j¹
ju¿ znalaz³, wówczas staje siê b³aznem.
Konfucjusz
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Pe³na gotowoœæ
Senn¹ ciszê styczniowego popo³udnia przerywa alarm syreny po¿arniczej. Dla cz³onków OSP Harta oznacza
to jedno: ktoœ stan¹³ oko w oko z groŸnym ¿ywio³em. Szybkie ustalenie miej-

na oœlep. Na miejsce docieraj¹ kolejne
jednostki OSP Przybycie jednostki PSP
z Dynowa i Rzeszowa pozwala na u¿ycie aparatów tlenowych i podjêcie próby st³umienia ogniska bezpoœredniego.
O pi¹tej nad ranem mo¿na oszacowaæ
pe³ny rozmiar zniszczeñ. Dom ocala³,
sp³on¹³ dach.
OSP Harta ma swoje plany na przysz³oœæ:jednostka stara siê o w³¹czenie
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
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tylko ¿ony stra¿aków. Niejednokrotnie
dowodzenie w kuchni przejmowa³y panie: Czes³awa Domin i Gizela Potoczna, s³yn¹ce z przygotowania wielu imprez du¿ego formatu. Kto mo¿e zrobiæ
równie pyszn¹ pieczeñ czy pulchny sernik !!! Aktywnoœæ stra¿aków udziela siê
w coraz wiêkszym stopniu tak¿e ich
¿onom. Z ochot¹ podjê³y wyzwanie postawione przez organizatorów gminnego konkursu na „Najpiêkniejszy stroik
”.Trud zosta³ doceniony ; wykonane dzie³o zajê³o trzecie miejsce.
Ocaliæ od zapomnienia

sca zdarzenia i zebranie potrzebnych
si³, pozwoli zmierzyæ siê z nios¹cym nieszczêœcie przeciwnikiem. S³upek rtêci
poni¿ej 23 stopni, zwa³y œniegu, miejsce zdarzenia oddalone od drogi g³ównej o kilka kilometrów. Cz³onkowie za³ogi docieraj¹ na miejsce i rozwijaj¹
liniê gaœnicz¹. Do trwaj¹cej nieustannie walki z ¿ywio³em w³¹czaj¹ siê kolejne jednostki OSP z pobliskich miejscowoœci oraz PSP z Dynowa i Rzeszowa. Opró¿nione zbiorniki z wod¹ udaje
siê nape³niaæ tylko dziêki sprawnej
akcji przepompowania wody. Ogieñ nie
strawi³ budynku mieszkalnego. Akcja
zakoñczona. Zmêczenie i radoœæ. Szczêœcie w nieszczêœciu.
Sierpniow¹ noc 2006 rozœwietla olbrzymia ³una. Ryk syreny, przera¿one
twarze mieszkañców domu, p³acz dzieci. Ogieñ obj¹³ budynek mieszkalny od
wewn¹trz, g³ównie dach.Walka jest nierówna, gdy¿ pojawi³y siê a¿ cztery Ÿród³a ognia. Wysoki stopieñ zadymienia
zmusza stra¿aków do gaszenia po¿aru

OSP Harta

Gospodarska zapobiegliwoœæ

O przetrwanie tradycji trzeba zabiegaæ nieustannie. Stra¿acy s¹ cz³onkami orkiestry, któr¹ prowadzi p. Andrzej Sowa. Uczestnicz¹ w uroczystoœciach o charakterze patriotycznym,
uœwietniaj¹ imprezy lokalne, towa-

O stan sprzêtu gaœniczego, zaplecze i pomieszczenia trzeba wykazywaæ nieustann¹ troskê.
Odbywa siê to kosztem wolnego czasu, ca³kowicie bezinteresownie. Nie ma za to przecie¿
wynagrodzenia. Na wykazie
prac niezbêdnych widnieje:wykonanie boksów na mundury,
po³o¿enie p³ytek, remont sanitariatów, podci¹gniêcie nowej linii wodnej.Nie obejdzie siê jednak bez pozyskania niezbêdnych œrodków finansowych.Zakup sprzêtu mo¿liwy
jest dziêki œrodkom pochodz¹cym z bud¿etu gminy. Jednak
koniecznoœæ wykonania prac remontowych i wszelkich usprawnieñ zmusza do „ruszenia g³ow¹
Zwyciêzcy konkursu plastycznego oraz od prawej: Dyrektor SP r 1 w
”. W ci¹gu roku zorganizowano
Harcie Krzysztof Kêdzierski, Prezes OSP w Harcie Artur Szczutek, radny
kilka imprez dochodowych.Tai cz³onek zarz¹du OSP w Harcie Jacek Stochmal
lent kulinarny ofiarowa³y nie

rzysz¹ stra¿akom w ich
ostatniej drodze. Z dum¹
spogl¹daj¹ na dzia³aj¹c¹
od kilku lat kapelê ludow¹
„M³oda Harta”. Wdziêcznoœæ dla prowadz¹cego
kapelê -p. Andrzeja Sowyjest ogromna, bowiem w
tak du¿ej wsi nie udawa³o do pewnego czasu utworzyæ zespo³u ludowego.Nie
wyobra¿aj¹ sobie Grobu
Pañskiego, przed którym
nie pe³ni¹ honorowej stra¿y. Pe³nili zaszczytn¹ s³u¿bê porz¹dkow¹ podczas
uroczystoœci otwarcia
Cmentarza Ukraiñskiego
w Paw³okomie. Dla najm³odszych zorganizowali
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Spotkanie op³atkowe, orkiestra dêta OSP Harta, dyrygent Andrzej Sowa
ju przedsiêwziêæ w³¹czaj¹ siê cz³onkowie Akcji Katolickiej. Stowarzyszenie
posiada osobowoœæ prawn¹, realizuje
swoje cele statutowe poprzez podejmowanie bezpoœredniej wspó³pracy katoRazem mo¿emy wiêcej
lików œwieckich z hierarchi¹ koœcieln¹.
Aktywnoœæ Akcji Katolickiej motywoNajbardziej cieszy fakt, ¿e w dziawana jest przez ksiêdza proboszcza Ta³aniu na rzecz lokalnej spo³ecznoœci udadeusza Ozgê, którego cieszy stale ro³o siê zjednoczyæ si³y. Do ró¿nego rodzasn¹ca chêæ do
dzia³ania. W
wysi³kach na
rzecz parafian
nie ustaje Prezeska Akcji –
Ma³gorzata,
Sieñko – która
poœwiêci³a niejedn¹ chwilê
swojego czasu, a
przecie¿ musi go
dzieliæ pomiêdzy pracê zawodow¹, rodzinê,
dom, obowi¹zki
w gospodarKs. Tadeusz Ozga, Prezeska Akcji Katolickiej w Harcie Ma³gorzata Sieñko – spotkanie op³atkowe
kulig, wycieczkê na trasie Oœwiêcim Czêstochowa, konkurs plastyczny z nagrodami, pogadankê.

Mieszkañcy na wspólnym kolêdowaniu
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stwie. Cz³onkowie Akcji
uczestnicz¹ w ró¿nego rodzaju uroczystoœciach koœcielnych na terenie Przemyœla, Miejsca Piastowego, Strachociny. Integruj¹
siê ze wspólnot¹ Koœcio³a z oœciennych miejscowoœci. Poprzedni rok jednoczy³ aktywnoœæ wszystkich cz³onków wokó³ has³a „Przywracajcie nadziejê ubogim”. W parafii nie zapomniano o obchodach Dnia Papieskiego, prowadzona jest biblioteka, doceniany jest
trud ministrantów W geœcie solidarnoœci z pogorzelcami cz³onkowie OSP i Akcji Katolickiej zorganizowali zbiórkê pieniêdzy
na wykonanie nowego dachu /zebrano
4400 z³otych / i ofiarowano 300 z³otych
ze œrodków w³asnych OSP.
W styczniu tego roku nie zapomniano o mieszkañcach starszych, których
zaproszono na wspólne kolêdowanie.
Przedsiêwziêcie finansowano ze
œrodków wspólnych OSP i Akcji Katolickiej.Cenn¹ inicjatyw¹ wykazali siê
tak¿e radny powiatowy Jan Sieñko oraz
radni gminni: Andrzej B³oñski, Franciszek Domin, Maciej Pilch oraz Jacek
Stochmal, którzy tak¿e przeznaczyli
pewne œrodki finansowe na zorganizowanie tego spotkania.Uroczystoœæ
uœwietni³ koncert w wykonaniu orkiestry dêtej. Sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili
tak¿e ksi¹dz proboszcz Tadeusz Ozga
oraz ksi¹dz Stanis³aw Sygnarowski.
Spo³ecznoœæ nauczy³a siê,¿e nale¿y
braæ inicjatywê w swoje rêce.Efekty
mówi¹ same za siebie.
Opracowanie:
Ewa Hadam
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Prezentujê dziœ Pañstwu kilka kolejnych ciekawych „opowieœci o s³owach”, maj¹c nadziejê, ¿e fragmenty ksi¹¿ki „Sk¹d siê bior¹ s³owa” Katarzyny K³osiñskiej, które przytaczam, skutecznie zachêcaj¹ do jej przeczytania...
Ten numer „Dynowinki” uka¿e siê
pewnie na prze³omie stycznia i lutego,
warto wiêc dowiedzieæ siê trochê o pochodzeniu nazw obu miesiêcy...
Styczeñ
Po ³acinie styczeñ to Ianuarius, st¹d
mamy francuski janvier, angielski January czy niemiecki Januar. Pierwszy
miesi¹c roku mia³ czciæ rzymskiego
boga Janusa. By³o to bóg czasu, bóg
wejœæ i przejœæ. Jego wizerunki umieszczano na bramach – symbolizowa³
wiêc przechodzenie z jednego miejsca
w drugie, ale te¿ jednego czasu w inny
wymiar. Dlatego na jego czeœæ nazwano pierwszy miesi¹c roku – miesi¹c, w
którym przechodzi siê za starego roku
do nowego i w którym rozpoczyna siê
nowy czas.
Do podobnego wyobra¿enia (czy:
do podobnej cechy) pierwszego miesi¹ca roku nawi¹zuje byæ mo¿e jego
polska nazwa. Bo – jak s¹dz¹ niektórzy – s³owo „styczeñ” ma zwi¹zek z
czasownikiem „stykaæ siê”, a wiêc styczeñ mia³by byæ miesi¹cem, w którym
stykaj¹ siê stary i nowy rok. Wed³ug
innych nazwa „styczeñ” ma zwi¹zek z
tyk¹ – w³aœnie w styczniu rolnicy wycinali tyki (tyczki), na których opiera³ siê
chmiel czy len. Jeszcze inni uwa¿aj¹,
¿e „styczeñ” wi¹¿e siê ze s³owem „stygn¹æ” – a wiêc pierwszy miesi¹c roku
by³by miesi¹cem, kiedy wszystko stygnie, kiedy po prostu jest zimno.
Nie wiadomo, która z tych hipotez
jest w³aœciwa; wiadomo natomiast, ¿e
nie zawsze na pierwszy miesi¹c roku
mówiono „styczeñ”. W najdawniejszych czasach obok nazwy „styczeñ”
wystêpowa³ jej wariant - „tyczeñ” (co
by wskazywa³o na zwi¹zek tego s³owa z tykami w³aœnie). Przez jakiœ czas
pos³ugiwano siê nazw¹ „januar” – która pochodzi³a z ³aciny (to s³owo spotykano g³ównie w tekstach oficjalnych).
W jêzyku potocznym, na Podhalu, styczeñ nazywano te¿ „godnikiem” – dlatego ¿e gody to okres od Bo¿ego Narodzenia do Trzech Króli (z tego powodu
„godnik” móg³ te¿ oznaczaæ grudzieñ).
A przez jakiœ czas, g³ównie w XIV wieku, pierwszy miesi¹c roku nazywano
„lutym”. Bo „luty” dawniej znaczy³ „zimny, mroŸny”, a taki czêsto pierwszy

miesi¹c roku jest (drugi zreszt¹ te¿, dlatego „lutym” nazywamy te¿ drugi miesi¹c). Takie zamieszanie zwi¹zane z
nazwami miesiêcy – to ¿e jedno s³owo
okreœla³o raz pierwszy, raz drugi miesi¹c – wynika st¹d, ¿e w czasach przedchrzeœcijañskich nie dzieliliœmy roku na
dwanaœcie miesiêcy, tylko rozró¿nialiœmy ogólne pory roku – porê zimn¹,
porê gor¹c¹ itp. Zimno, czyli „lutoœæ”,
kojarzyliœmy z zim¹, dlatego lutym raz
nazywaliœmy pierwszy miesi¹c, a innym razem – drugi. Zreszt¹ drugi miesi¹c (czyli luty) bywa³ nazywany te¿
styczniem. Wiêc zamieszanie spore, ale
naszym przodkom to nie przeszkadza³o.
Luty
Drugi miesi¹c roku by³ nazywany
ró¿nie – czasem „styczniem”, a czasami „gromnicznikiem” (od œwiêta Matki
Boskiej Gromnicznej przypadaj¹cego
na 2 lutego), a niekiedy „miêsopustnikiem”(od „miêsopustu” czyli koñca karnawa³u).
A wiêc nazwa „luty” nie by³a jedynym okreœleniem najkrótszego miesi¹ca roku.
„Luty” by³ kiedyœ przymiotnikiem,
który oznacza³ tyle co dziœ „okrutny”.
Byli wiêc „luci ludzie” – czyli „okrutni
ludzie”, którzy postêpowali z innymi
„luto” (czyli „okrutnie”), a ci siê póŸniej
skar¿yli: „My tak luto od was uciœnieni
i ukrzywdzeni”. „Luci ludzie” odznaczali siê „lutoœci¹”, czyli okrucieñstwem
w³aœnie. Ci, z którymi los lub jakiœ cz³owiek obszed³ siê „luto”, „lutali”, czyli
„biadali, narzekali” – „luta³” zbity pies,
„lutaæ” móg³ ktoœ ciê¿ko chory.
Ale od okrucieñstwa, jak siê okazuje, zaskakuj¹co blisko jest do mi³osierdzia. Bo „lutoœæ” przekszta³ci³a siê
ze „srogoœci” we „wspó³czucie” (czy¿by okrutnicy przeszli przemianê moraln¹?); zapewne chc¹c, by zapomniano ojej niechlubnej przesz³oœci, zmieni³a te¿ formê – przesta³a byæ „lutoœci¹”,
a sta³a siê „litoœci¹”. S³owa „litoœæ” i
„luty” wiêc s¹ blisko z sob¹ spokrewnione.
Kiedyœ zreszt¹ o litoœci mówiliœmy
wiêcej ni¿ dziœ – ten, kto wzbudza³ litoœæ, okreœlany by³ jako „litowny”; czasami zwraca³ siê on o pomoc „litowne-
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mi s³owy”. Dzisiaj niechêtnie chcemy
wzbudzaæ litoœæ – s³owo „litowny” odesz³o w zapomnienie. Nie wstydzimy siê
natomiast okazywania tego uczucia,
pozostawiliœmy wiêc dawne „litoœciwy”. Zapomnieliœmy jednak i o zwrocie „lito mi kogoœ”, którego u¿ywaliœmy,
gdy chcieliœmy okazaæ komuœ wspó³czucie, i o „lito (lub „luto”) mi czegoœ”,
by wyraziæ skruchê, ¿al, ¿e zrobiliœmy
coœ z³ego.
Istnia³ równie¿ czasownik „lutowaæ
czegoœ”, znacz¹cy ‘¿a³owaæ czegoœ’ –
w XVI-wiecznym przek³adzie Biblii czytamy na przyk³ad: „Widz¹c Bóg, i¿ wiele by³o z³oœci na œwiecie, lutowa³ tego,
¿e cz³owieka stworzy³”.
Podobn¹ przemianê – od „okrucieñstwa, srogoœci” do „mi³osierdzia” –
przeszed³ te¿ „luty”. „Luty pan” przesta³ znaczyæ ‘groŸny pan’, a zacz¹³ –
‘mi³osierny’. Mo¿e i dlatego zimy s¹
teraz coraz ³aodniejsze?
I na koniec...
Wykrêciæ siê sianem
Jeœli komuœ za pomoc¹ niezbyt
sprytnego, banalnego wybiegu uda³o
siê wyjœæ z trudnej, przykrej sytuacji,
na przyk³ad unikn¹³ on odpowiedzialnoœci czy konsekwencji swojego dzia³ania, to mówimy, ¿e „wykrêci³ siê sianem”.
Ten zabawny zwrot ma bardzo
d³ug¹ historiê, bo wywodzi siê z XVIwiecznej anegdoty o b³aŸnie królewskim Ziêbie, który w przyp³ywie hojnoœci zaprosi³ do gospody dworzan na
wino. Postanowi³ jednak nieco sobie z
nich zakpiæ, czyli w³aœnie zdecydowa³,
¿e uniknie konsekwencji swojego dzia³ania. Aby zrealizowaæ swój plan, wymyœla rzecz nastêpuj¹c¹: zak³ada siê
z biesiadnikami, ¿e ukrêci sznur z siana. Oczywiœcie nikt nie wierzy, ¿e to
mu siê powiedzie, ale b³azen ka¿e sobie przynieœæ drobnego i zielonego siana i krêci z niego sznur. Jeden koniec
sznura trzyma w piwnicy gospodarz,
a Ziêba, w miarê jak wije to powrós³o,
wychodzi na ulicê, tam prosi kogoœ,
¿eby mu ten sznur potrzyma³, a sam
ucieka. I w ten sposób „wykrêci³ siê sianem” od p³acenia za wino.
.... a ja t¹ anegdotk¹ wcale nie „wykrêcam siê” od kolejnych opowieœci.... Do
nastêpnego numeru...

Renata Jurasiñska

Na podstawie ksi¹¿ki Katarzyny
K³osiñskiej „Sk¹d siê bior¹ s³owa”,
Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2005
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„... Prze¿ytych kszta³tów
¿aden cud nie wróci do istnienia...”
K³ania siê Adam Asnyk, cytowany zreszt¹ w poprzednim numerze „Dynowinki”, poeta, który by³ gor¹cym zwolennikiem ³agodzenia sporów pokoleniowych i to na gruncie
spo³ecznym i rodzinnym.
Warto przypomnieæ o Jego pogl¹dach w dobie wielkich sporów politycznych w Polsce, a tak¿e w rodzinach i ró¿nych organizacjach.
Trudno siê pogodziæ z „przemijaniem”, a przecie¿ jest ono nieuchronne. Pozostaje wiêc tylko godnie przejœæ do historii i przekazaæ
przys³owiow¹ „pa³eczkê” nastêpnemu pokoleniu, które powinno uszanowaæ osi¹gniêcia w trudzie ustêpuj¹cego pokolenia...
Nieco „filozoficzny” to wywód, ale
spowodowa³y go dwie przyczyny: odpowiedzialnoœæ za przygotowanie felietonu (niestety nie ukazuje siê regularnie najczêœciej z powodów zdrowotnych i wyjazdów leczniczych)
oraz pojawienie siê w artykule „Dy-

nowscy Zwyczajni Niezwyczajni” zarzutu, ¿e „nowi ludzie”, którzy wkroczyli do redakcji „Dynowinki”, zapomnieli o „tamtych latach” upartej
pracy redaktorów starszego pokolenia.
A przecie¿ ci „nowi ludzie” - to
przede wszystkim m³odzi ludzie i tylko cieszyæ siê nale¿y, ¿e by³o komu
przekazaæ Gazetê, której nie wró¿ono nawet roku istnienia, a tymczasem – odnowiona – wypiêknia³a i
wkroczy³a w drugie dziesiêciolecie!
Wœród tych „nowych ludzi” s¹ i „dawni ludzie”: np. Ewa Czy¿owska, Gra¿yna Malawska, Jurek Chudzikiewicz, Renata i Maciej Jurasiñscy...
To oni na w³asnym lub MOKiRowskim sprzêcie cha³upniczo sk³adali numery, to oni jeŸdzili póŸniej do
drukarni do Rzeszowa i z historycznej rzetelnoœci nie nale¿y o tym zapominaæ! Nie byliby w stanie zrobiæ
tego emeryci: Mieczys³aw Krasnopolski, Boles³aw Bielec, Janina Ju-

rasiñska a tak¿e Anna BaranowskaBilska. Niestety – wiek nie ten i
zdrowie nie to...; ale co mogli – to
robili uparcie i skutecznie. Kto wie,
jak potoczy³yby siê losy Gazety, gdyby nie ich zawziêtoœæ i upór. I o tym
tak¿e trzeba pamiêtaæ...
Tak siê marzy, ¿eby wszyscy – i
ci „na górze” i ci „na dole” buduj¹c
„nowe” umieli zachowaæ ci¹g³oœæ
„Dobra”, bezwzglêdnie rozstaj¹c siê
z b³êdami poprzedników, bo przecie¿
nie pope³nia b³êdów tylko ten, co w
pracê spo³eczn¹ dla przysz³ych pokoleñ zupe³nie siê nie w³¹cza...
Mo¿e wiêc pos³uchajmy Adama
Asnyka, bo przecie¿ (parafrazuj¹c
s³owa Witoda Gombrowicza) „m¹drym poet¹ by³”...
Z Noworocznym pozdrowieniem - wspó³pracuj¹ca z Redakcj¹ „Dynowinki” „od pocz¹tku” Janina Jurasiñska

PRZEkleñstwaMOC
Najwiêksze „skupiska” m³odzie¿y
polskiej znajduj¹ siê przede wszystkim
w szko³ach. Nie trzeba jednak przywo³ywaæ akurat tylko tej instytucji, bo
nawet na ulicy mo¿emy zaobserwowaæ
zjawisko bêd¹ce przedmiotem (niestety) bardzo ogólnej analizy. Sytuacja
wygl¹da nastêpuj¹co: w ka¿dej „budzie” i nie tylko tam, jest obecna wœród
m³odzie¿y przemoc w szerokim tego
s³owa znaczeniu. Przemoc s³owna wiedzie prym a wraz z ni¹ œciœle zwi¹zana… przemoc psychiczna! W ustach
m³odego cz³owieka wyra¿enia typu:
spi***, jeb*** Ci, ku***, ch*** staj¹
siê tak powszechne, ¿e nawet nie zdaj¹
sobie sprawy kiedy je wypowiadaj¹. A
po co u¿ywaj¹? Bo jest to œmieszne i
powa¿ne zarazem. Przewa¿nie na przerwach miêdzylekcyjnych czy te¿ na chodniku, stoj¹c w grupce „wiernych znajomych”, obrzucanie b³otem s³ownym kolegê, kole¿ankê lub zupe³nie obc¹ osobê wywo³uje salwy œmiechu. No bo
przecie¿ jaka to satysfakcja patrzeæ na
minê i poni¿enie s³abszego… To dodaje „splendoru” wyszydzaj¹cemu cz³owiekowi, którego zasób s³ownictwa jest
tak ograniczony, jak cz³owieka doby
epoki kamienia ³upanego. Wychodzi z

tego cudowny be³kot. Tutaj mo¿emy zaobserwowaæ „interesuj¹ce” zjawisko.
Je¿eli z jednego zdania wyeliminowalibyœmy „s³owa-pere³ki” to w sumie nie
zosta³oby nic… Oto jeden z wielu zas³yszanych przyk³adów: „S*** j***
sk***, ch*** Ci w d***!” Nie pozostaje
nic, jak tylko pogratulowaæ si³y wyrazu, jak i czêstotliwoœci wystêpowania
ubóstwianych i coraz bardziej popularyzowanych przez m³odzie¿ ikon wspó³czesnego jêzyka.
Ale chwileczkê! Obecnie niezwykle
popularne jest wychowywanie bezstresowe. Wszystkim zale¿y, aby latoroœl
Rzeczpospolitej Polskiej by³a jak najlepsza. W tym momencie dochodzi do
rozbie¿noœci, gdy¿ u¿ywanie tego typu
s³ownictwa daje przecie¿ upust emocjom jedynie w sytuacjach stresowych.
Ka¿demu z nas zdarza³o siê wyra¿anie w ten sposób podirytowania, du¿ego rozdra¿nienia, zdenerwowania etc.
Nikt tutaj nikogo nie ocenia! S³owa te
wesz³y na sta³e do naszego jêzyka i logiczne jest, ¿e od czasu do czasu padn¹
z naszych ust. Ca³a magia kryje siê
jednak¿e w tym „od czasu do czasu”.
Wyci¹gnijmy wnioski. Naszej m³odzie¿y najwidoczniej nie wychodzi na

zdrowie wychowanie bez stresu…
Wprost przeciwnie wydaje siê, ¿e ¿yje
ona w coraz wiêkszym stresie skoro
nadu¿ywa s³ów wytrychów, które zas³yszane nie tylko przykuwaj¹ nasz¹ uwagê, ale i budz¹ niesmak zw³aszcza u
osób starszych. Do pulsuj¹cych hormonami m³odych organizmów, a przede
wszystkim mózgów, nie dotar³o jeszcze,
¿e reprezentowanie swojej osoby w ten
sposób prowadzi do nik¹d. Brzmi to
mo¿e staroœwiecko, ale z czasem (obawiam siê jednak, ¿e ju¿ to nast¹pi³o)
pos³ugiwanie siê tego typu wyra¿eniami stanie siê chlebem powszednim i
nie bêdzie robi³o na m³odzie¿y wiêkszego wra¿enia. Co wtedy? Doœwiadczenia ucz¹, ¿e w takich momentach szuka siê innych œrodków, które maj¹ o
wiele wiêksz¹ si³ê. Tak¹ moc posiada
ju¿ tylko przemoc fizyczna…
Wszyscy doskonale wiemy do czego
to mo¿e prowadziæ. Jeœli ktoœ potrafi
temu zaradziæ to niech to zrobi natychmiast, a ja (je¿eli to tylko mo¿liwe)
osobiœci z³o¿ê wniosek i zbiorê podpisy
potrzebne do przyznania wynalazcy
Nagrody Nobla!!!!!!!!!!
M&M
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W niedzielę 21 stycznia odbył się w Dynowie Noworoczny
Halowy Turniej Piłki Nożnej w którym wystartowało osiem
zespołów.
W niedziele trybuny na hali sportowej zespo³u szkó³ w
Dynowie zape³ni³y siê po brzegi. Kilkadziesi¹t osób przysz³o ogl¹daæ i dopingowaæ dru¿yny bior¹ce udzia³ w turnieju. Osiem zespo³ów podzielona na dwie grupy. W grupie A
rywalizowa³y ze sob¹; Dynovia Dynów II, Orze³ Harta I, Za
Sanie D¹brówka Starzeñska, Napad Paw³okoma. W grupie
B boje o punkty toczy³y: B³a¿owianka B³a¿owa, Dynovia
Dynów I, Orze³ Harta II, Olimpia Dyl¹gowa. Wyniki w poszczególnych meczach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co;
Grupa A
Dynovia II – Orze³ Harta I
Za Sanie D¹brówka – Napad Paw³okoma
Orze³ Harta I – Za Sanie D¹brówka

3:0
0:5
3:2
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Napad Paw³okoma – Dynovia Dynów II
Orze³ Harta I – Napad Paw³okoma
Dynovia Dynów II – Za Sanie D¹brówka

1:5
1:1
7:2

Grupa B
Dynovia Dynów I – B³a¿owianka B³a¿owa
Orze³ Harta II – Olimpia Dyl¹gowa
B³a¿owianka B³a¿owa – Orze³ Harta II
Olimpia Dyl¹gowa – Dynovia Dynów I
B³a¿owianka B³a¿owa – Olimpia Dyl¹gowa
Dynovia Dynów I – Orze³ Harta II

1:3
2:3
1:0
2:3
3:3
4:2

W zawodach o trzecie i czwarte miejsce zmierzy³y siê zespo³y: Dynovia Dynów I – Napad Paw³okoma
1:2
W finale zagra³y: B³a¿owianka B³a¿owa – Dynovia Dynów2:3
Turniej sêdziowali Marek Bieñko i Marcin Socha.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ: dyrekcji Zespo³u
Szkó³ w Dynowie za udostêpnienie hali sportowej, jak te¿
sponsorom:
Józef Sówka – PBU SÓW-POL Dynów
Grzegorz Kopacki – Kobi – okna i drzwi
Zygmunt Frañczak – burmistrz Miasta Dynów
Adam
Chrobak – wójt Gminy Dynów
Józefa
Œlemp – przewodnicz¹ca Rady Miasta
Dynowa
Tadeusz
PaŸdziorny – przewodnicz¹cy Rady Gminy
Dynów
Janusz Jarosz – Karczma pod
Semaforem Wojciech
Szaruga – Hurtownia
u Wojtka Agata Hadam – Sklep Gauda.
g. sz.

Dru¿yny bior¹ce udzia³ w turnieju:
1 – Dynovia Dynów I – zwyciêzcy turnieju
2 – B³a¿owianka B³a¿owa –
zdobywcy II miejsca
3 – Napad Paw³okoma – III
miejsce
4 – Dynovia Dynów II

5 – Olimpia Dyl¹gowa
6 – Orze³ Harta I
7 – Orze³ Harta II
8 – Za Sanie D¹brówka Starzeñska
Foto Grzegorz Szajnik
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Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:

lub powtarzaæ za Konstantym Ildefonsem Ga³czyñskim („Wróci wiosna,
baronowo”), ¿e
Zimy nadal nie ma;-) choæ niby ma
siê niebawem zacz¹æ.... Ferie zbli¿aj¹
siê wielkimi krokami, mo¿e wiêc faktycznie przyda³oby siê choæ trochê œniegu dla narciarzy, którzy nie mieli okazji poszaleæ na stokach, dla dzieciaków,
którym nie dane by³o ulepiæ ba³wana i
w koñcu dla przyrody, która chyba nie
lubi a¿ takich anomalii pogodowych...
Ja co prawda zbytnio nie têskniê za
zim¹ i œniegiem, ale nie bêdê a¿ tak¹
egoistk¹;)
Jeœli zima jednak musi przyjœæ –
niech to zrobi jak najszybciej i niech
pamiêta, ¿e „jej czas” skoñczy siê nieodwo³alnie w marcu i obyœmy nie musieli wtedy wo³aæ s³owami wiersza ”Z³a
zima” Marii Konopnickiej (które pewnie wiêkszoœæ pamiêta z „przedszkolnych czasów”;)
Hu! Hu! Ha! Nasza zima z³a!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
MroŸnym œniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima z³a!
Hu! Hu! Ha! Nasza zima z³a!
P³achta na niej d³uga, bia³a,
W rêku ga³¹Ÿ oszronia³a,
A na plecach drwa...
Nasza zima z³a!...

...Aktualnie jeszcze zima
(jak¿e nie lubimy zim!)
nasze zmys³y w karbach trzyma
i rozkwitn¹æ nie da im...

Ró¿ne dzia³ania, wynik jednakowy;-)
1 + 1 + 2 + 4 = 1 x 1 x 2 x 4,
1 + 1 + 1 + 2 + 5 = 1 x 1 x 1 x 2 x 5,
1 + 1 + 1 + 3 + 3 = 1 x 1 x 1 x 3 x 3,
1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 1 x 1 x 2 x 2 x 2.
Rówieœnice
Rówieœnic¹ Ewy jest Marta.
Osiem gwiazdek œniegowych
Prawid³owe rozmieszczenie gwiazdek
œniegowych – na rysunku.

Jeœli by jednak zima by³a uparta, to
bêdziemy przywo³ywaæ s³owa z wiersza
„¯yczenie” Adama Asnyka:
...I zima minie, i œwiat na nowo
Przybierze postaæ wioœnian¹...
Zanim jednak zima przyjdzie i odejdzie – uka¿e siê kolejny numer „Dynowinki”, a w nim „Rozrywka i humor”...
Mam nadziejê, ¿e nasze zadania umil¹
Pañstwu te nie do koñca „zimowe” wieczory...
Pan Bogdan Witek przygotowa³ dla
Pañstwa „Jolkê z gwiazd¹” (gwiazda
i rozwi¹zanie bardzo „na czasie”;-) oraz
„Wykreœlankê po japoñsku”, natomiast pan Leszek Grzywacz – Krzy¿ówkê „Spod samiuœkich Tater”
oraz „Przeplatankê”. Nie zabraknie
równie¿ oczywiœcie „comiesiêcznej porcji” Zagadek logicznych i £amig³ówek szachowych.
¯yczê sukcesów i satysfakcji z rozwi¹zanych zadañ;-)
Renata Jurasiñska

Zaciekawiony kierowca
Kierowca spojrza³ na licznik swego samochodu i zauwa¿y³ z zaciekawieniem, ¿e
wskazuje on liczbê 15951, któr¹ tak samo
odczytuje siê „od przodu” i „od ty³u” (by³a
to wiêc tzw. liczba symetryczna). „Teraz chyba nieprêdko pojawi siê na liczniku liczba o takich samych w³asnoœciach” – pomyœla³ kierowca... Ale dok³adnie 2 godziny póŸniej licznik wskazywa³
inn¹ liczbê symetryczn¹! Z jak¹ szybkoœci¹ jecha³ kierowca
w ci¹gu tych 2 godzin?
Bardzo ciekawa liczba
Liczba 2 438 195 760 ma bardzo ciekawe w³asnoœci:
- wystêpuj¹ w niej wszystkie cyfry od 0 do
9 (ka¿da z nich jeden raz);
- liczba ta jest podzielna przez 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 i 18.
Czy istniej¹ inne liczby o takich
w³asnoœciach?

Krzy¿ówka „Zima w przys³owiach”
sen zimowy
Krzy¿ówka œwi¹teczna
Pomódlmy siê w noc Betlejemsk¹,
W Noc Szczêœliwego Rozwi¹zania,
by wszystko siê nam rozpl¹ta³o,
wêz³y, konflikty, powik³ania
Jolka – ukoœnik
deser, narty, katar

Droga ogrodnika
Na rysunku przedstawiony
jest plan ogrodu, w którym rosn¹
jab³onie (zaznaczone kropkami).
Ogrodnik okopywa³ kolejno wszystkie
drzewa. Zacz¹³ od kratki oznaczonej
gwiazdk¹ i szed³ po kolei przez wszystkie – zarówno
zajête przez jab³onie, jak i puste – przechodz¹c przez
ka¿d¹ tylko raz i nie przeskakuj¹c ¿adnej z nich.
Opuszcza³ jedynie zamalowane kratki,
gdy¿ oznaczaj¹
one miejsca zajête przez budynki mieszkalne.
Jak¹ drog¹
szed³ ogrodnik?

Renata
Jurasiñska
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Litery z pól ponumerowanych w dolnym rogu, napisane od 1 do 7, utworz¹ rozwi¹zanie.
Poziomo:
5) po _ _ _ lana = sewrska lub miœnieñska.
7) po _ _ _ lan _ a = gaŸdzina spod Zakopanego.
8) _ _ ³ _ ys _ _ _ a = córka wiejskiej persony.
12) _ ³ys _ a _ _ _ _ = towarzyszy burzy.
Pionowo:
1) ga¿a starszego kaprala.
2) „Jesteœmy na..., w tych góralskich lasach, w promieniach s³onecznych opalamy siê...” (Wojciech M³ynarski).
3) miasto nad Bia³¹ i Dunajcem.
4) oszczêdny podpis.
6) styl, metoda.
9) kromka z opiekacza.
10) „... uniesieñ” W³adys³awa Podkowiñskiego.
11) sznureczki na szpulce.
Leszek Grzywacz

Litery w kolorowych polach, odczytane kolumnami utworz¹ pocz¹tek rozwi¹zania – imiê i nazwisko aktora, a
dokoñczenie stanowi tytu³ filmu z jego
udzia³em, który powstanie po uszeregowaniu liter z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 11.
Znaczenia wyrazów
- zaspokaja popyt na ksi¹¿kê, gdy rozszed³ siê pierwszy nak³ad,
- od niego s³odkie wypieki,
- boczek wieprzowy po konserwacji,
- przykrywa œpi¹c¹ dziecinkê,
- brzêczy w portfelu,
- mikroskop przystosowany do ogl¹dania preparatów par¹ oczu,
- wyspiarski kraj s³yn¹cy z gejzerów,
- baœniowa kraina ukryta w szafie, opisana przez twórcê „Alicji w krainie
czarów”,
- wysoko w hierarchii koœcielnej,
- damskie œniegowce,
- najwy¿szy w³oski tytu³ arystokratyczny,
- jedynka z 18 zerami,
- mieszkaniec Bliskiego Wschodu,
- zamarzniêta woda,
- uznana, ma rozpoznawalne logo,
- s³ynna komedia z braæmi Marx (dwa
wyrazy),
- karze ludzi krzywdz¹cych bezbronne
osoby,
- wytwarza a¿urowe, ozdobne wykoñczenia do bielizny i ubrañ,
- gruba ga³¹Ÿ,

- bal drewniany,
- „kuzynka” kapusty o jadalnym
zgrubieniu ³odygi,
- dawny listonosz,
- waluta Laosu,
- zdobi³ skronie
staro¿ytnego zwyciêzcy, wawrzyn
dla zwyciêzcy,
- zawsze wypatrujemy œwiate³ka
na jego koñcu,
- t³usta ciecz jak
dzielnica Gdañska,
- rodzaj bajki o charakterze alegorycznym,
- skandynawska metropolia,
- rzekotka (homonimowo: co robi ¿aba?)
- niebieski wœród lumpów,
- nadmierna swoboda w zachowaniu,
- narciarskie, zimowa atrakcja progra-

-

mu telewizyjnego,
zak³ad produkcyjny
przyleganie, kontakt,
ciemnoniebieski kamieñ szlachetny,
gesty smar do maszyn,
mo¿e byæ podjazdowa lub domowa
Bogdan Witek
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Z diagramu nale¿y wykreœliæ podane ni¿ej wyrazy i s³owa odgadniête na podstawie
obrazków, które zwi¹zane s¹
z Krajem Kwitn¹cej Wiœni.
Mo¿na je odczytaæ w linii prostej poziomo, pionowo oraz
ukoœnie (równie¿ wspak). Pozosta³e nie skreœlone litery,
odczytane rzêdami utworz¹
rozwi¹zanie zadania.

Wyrazy wykreœlanki:
· banzai
·mikado
· Citizen
·Nippon
· harakiri
·Okinawa
· jakitori
·Riukiu
· jokozuna
·ry¿ówka
· kakemono
·sake
· kamelia
·Sato
· kamikadze
·Seikan
· katakana
·Sikoku
· katana
·soroban
· Kawabata
·szogun
· Kawasaki
·tenno
· koto
·Tokio
· kozuka
·tokonoma
· Kurosawa
·trepang

Do diagramu nale¿y wpisaæ dwa ci¹gi wyrazów, w których ostatnia litera jednego
wyrazu jest pierwsz¹ wyrazu
nastêpnego. W rozwi¹zaniu
wystarczy podaæ s³owa zawieraj¹ce dwuznak TO.
Ci¹g pierwszy:
1-3) rywal w zalotach.
3-5) legalny hazard z lottomatami.
5-7) zestawienie nak³adów na
budowê autostrady.
7-1) jest nim cyklop, krab.
Ci¹g drugi:
2-4) ubiera siê wed³ug najnowszych trendów mody.
4-6) AC w ubezpieczeniu samochodu.
6-8) zaradnoœæ w interesach.
8-2) wprawka muzyczna.
Leszek Grzywacz

Bogdan Witek
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W szachach – podobnie jak w ka¿dym innym konflikcie –
sukces opiera siê na ataku.
Max Euwe
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Rozwi¹zania diagramów z poprzedniego numeru:
Diagram 1
1.H:c6+ b:c 2.Ga6#
Diagram 3
Bia³e wydaja siê byæ bliskie sukcesu, ale…
1… Se2+ Kh1 2.W:h2+ K:h2 3.Wh8+
Diagram 4
Zostaje tu wykorzystane zwi¹zanie skoczka na f6.
1.e5 h:g 2.h:g+ Sh5 3.W:h5+ g:h 4.H:h5+ Kg7 5.Hh6+ (po
5.Wh1 nast¹pi³oby …Wh7) …Kg7 6.Wh1 (niema obrony
przed matem)

Witamy w nowym roku, który rozpoczniemy szachowymi
naj.
Michai³ Tala wygra³ 93 partie pod rz¹d w okresie X.1973X.1974. Najm³odszym mêskim mistrzem œwiata by³ Garry
Kasparov, mia³ 22 lata i 210 dni, gdy pokona³ Anatoliego
Karpowa w meczu o mistrzostwo œwiata 9 listopada 1985r.
Ma on te¿ na swoim koncie najwiêcej wygranych pod rz¹d
turniejów, bo a¿ 15. Jednak najm³odszym mistrzem œwiata
by³a Maja Cziburdanidze z by³ego ZSRR, która mia³a 17
lat, gdy zdoby³a kobiecy tytu³ w 1978 roku. Najm³odszym
arcymistrzem by³ Morphy, który mia³ 21 lat, gdy pokona³
Anderssena i Harrwitza w meczach w Pary¿u w 1858r. Najwiêkszy turniej szachowy to The British Land UK Chess
Challenge, gromadzi on ok. 70000 brytyjskich uczniów graj¹cych w ca³ej Anglii.

diag. 6

Diagram 5
1.G:d5!! e:d 2.W:g7 K:g7 3.Hf6+ Kg8 4.Wg1
(4...Hg6 5.W:g6 h:g 6.Hg6+ Kh8 7.e6 G:e6(trzeba oddaæ figurê
bo po 8.f5+ biele wygra³yby dziêki pionom) 8.H6!+(ale nie
8.H:e6, poniewa¿ …Wf8) …Kg8 9.H:e6+ Kg7 10.H:f5 i partie
rozstrzygaj¹ zwi¹zane piony)4 …Hg4 5.W:g4 f:g(wie¿e s¹
Ÿle ustawione i nie zatrzymaj¹ zwi¹zanych pionów) 6.f5
Wdc8 7.e6 Gc6 8.Hf7+ Kg8 9.f6 Wg8 10.Hc7 Wac8 11.He5
d4 12,Kg1 d3 13.f7 Wg7 14.e7 h6 15.f8H W:f8 16.e:f8H+
Kh7 17. Hg7#
Tym razem przedstawiane kombinacje nie s¹ trudne.
Chcia³bym zwróciæ uwagê na ciekawy fina³ diag.8. Pochodzi
on z pojedynku E.Laskera-A.Thomas z 1921r. W diag.6
posuniêcie ruch nale¿y do czarnych a w 7 i 8 do bia³ych.
Ponoœ ofiary, abyœ sam nie sta³ siê ofiar¹
Ksawery Tartakower
Micha³ Sycz
Dariusz Niemiec

diag. 7

diag. 8

PAMIÊÆ
Szczêœliwym jest cz³owiek, który z
przesz³oœci swej pamiêta to tylko, co
da³o mu zadowolenie. Nieszczêœliwym zaœ ten, co nosi w pamiêci wy³¹cznie nieszczêœcia.
Hagiwara Sakutaro
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Przesz³oœæ zachowana w pamiêci staje siê czêœci¹ teraŸniejszoœci.
Tadeusz Kotarbiñski

Szczêœcie to po prostu dobre zdrowie i z³a pamiêæ.
Ernest Hemingway

Wiernoœæ jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamiêci.
ks. Józef Tischner

Na ludzk¹ pamiêæ nie mo¿na liczyæ.
Niestety, równie¿ na niepamiêæ.
Stanis³aw Jerzy Lec
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