Nr 6/141

DYNOWINKA

1

2

DYNOWINKA

Nr 6/141

Nr 6/141

DYNOWINKA

Czerwiec nie sk³ania do refleksji,
nie sprzyja podnios³ym nastrojom, on
w ogóle nie jest serio.
Czerwiec jest zielony, m³ody i piêknie pachnie.
W czerwcu narzekaæ jest wstyd, w
czerwcu biadoliæ to nieprzyzwoitoœæ, w
czerwcu mieæ muchy w nosie to doprawdy wielka strata czasu i energii!
Czerwcowy numer „Dynowinki” jest
wiêc troszkê figlarny, odrobinê filuterny i choæ nie brak mu powagi puszcza
do Pañstwa „perskie oko”.
A sk¹d wziê³a siê jego nazwa?
O, to ma³o romantyczna historia!
Otó¿ nazwa miesi¹ca pochodzi od
s³owa czerw oznaczaj¹cego larwê pszczo³y. Inne Ÿród³a wywodz¹ nazwê miesi¹ca od owada,
czerwca polskiego, z którego wyrabiano czerwony barwnik do tkanin i zbierano w czerwcu na korzeniach roœliny
czerwiec trwa³y. Polska przez kilka wieków by³a g³ównym dostarczycielem czerwców do Europy. Inne nazwy u¿ywane dawniej to: ugornik b¹dŸ zok.
Czerwiec jest te¿ wyj¹tkowo bogaty w przys³owia. Czy
tego roku siê sprawdz¹? Zobaczymy!
24 czerwca –
Kiedy z Janem przyjd¹ deszcze, to szeœæ niedziel kropi jeszcze.
25 czerwca –
Jak w czerwcu pogoda s³u¿y, rolnik tylko oczy mru¿y
26 czerwca –
Czerwiec mokry po zimnym maju, ch³opom w jesieni bêdzie jak w raju
27 czerwca –
Gdy na W³adys³awa deszcze, s³ota d³ugo
potrwa jeszcze.
29 czerwca –
Gdy Piotr z Paw³em w deszcz uderzy, s³oñce za mg³¹
tydzieñ le¿y.

Ostatnie zebrania i wszelkie dzia³ania Towarzystwa mia³y charakter
bardzo roboczy,
bo Wielki Jubileusz tu¿, tu¿...
Podzieliliœmy siê wiêc obowi¹zkami, nasi wypróbowani przyjaciele (sponsorzy) i tym razem nie odmówili pomocy, a je¿eli chc¹ Pañstwo wiedzieæ, jaki bêdzie efekt
tych starañ – to ZAPRASZAMY 23 CZERWCA NA RYNEK
MIASTA. Szczegó³owy program imprez – na plakatach.
Dok³adn¹ relacjê z obchodów 15-ecia „Dynowinki”
znajdziecie Pañstwo w specjalnym, jubileuszowym numerze lipcowym.
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30 czerwca –
Czerwiec grudniow¹ pogodê g³osi, lipiec dla stycznia
wró¿bê przynosi.
Na czerwcow¹ dedykacjê dla wszystkich Czytelników
„Dynowinki” wybra³am fragment s³ów piosenki napisanej
przez Wojciecha M³ynarskiego. Nawet w „otch³ani rozpaczy”
warto zanuciæ…
jeszcze w zielone gramy,
jeszcze nie umieramy,
jeszcze któregoœ rana odbijemy siê od œciany,
jeszcze wiosenne deszcze obudz¹ ruñ zielon¹,
jeszcze zimowe œmiecie na ogniskach wiosny sp³on¹,
jeszcze w zielone gramy,
jeszcze wzrok nam siê pali,
jeszcze siê nam uk³oni¹ ci, co palcem wygra¿ali…
jeszcze w zielone gramy,
jeszcze nie umieramy,
jeszcze siê spe³ni¹ nasze piêkne dni, marzenia, plany,
tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom,
b¹dŸmy jak stare wróble, które stracha siê nie boj¹….
Redaktor prowadz¹cy czerwcowy numer
Ewa Czy¿owska

Dodatkowo informujê, ¿e na 28 czerwca zaplanowane
jest Walne Zebranie Towarzystwa Przyjació³ Dynowa, na
które serdecznie zapraszam wszystkich jego cz³onków.
Do zobaczenia na dynowinkowych uroczystoœciach,
naprawdê warto przyjœæ!
Prezes Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Informacje dotycz¹ce inwestycji pn.
REMONT I ZABEZPIECZENIE OSUWISKA
ORAZ PRACE STABILIZACYJNE
NA DRODZE GMINNEJ
– UL. KRZYWA W DYNOWIE
Remont i zabezpieczenie osuwiska oraz
prace stabilizacyjne na drodze nr 5098/
3 ul. Krzywa w Dynowie – etap I (umowa z MSWiA – Biuro ds. Usuwania
Skutków Klêsk ¯ywio³owych)
Przyczyny czasowego
wstrzymania prac
W nawi¹zaniu do informacji zamieszczonych w poprzednim wydaniu
„Dynowinki” wyjaœniam, ¿e wiosn¹ br.
wykonawca rozpocz¹³ roboty rozbiórkowe na ul. Krzywej w Dynowie , wykona³
podbudowê pod nawierzchniê z kostki
betonowej oraz ustawi³ nowe krawê¿niki. Podczas wykonywania robót przy
zabezpieczeniu przedmiotowego osuwiska wykonawca natrafi³ na przy³¹cza
gazu i pr¹du do budynku dworca PKS
w Dynowie. Wymienione przy³¹cza nie
by³y naniesione w dokumentacji technicznej. W zwi¹zku z powy¿szym przerwano roboty nad zabezpieczeniem osuwiska. W celu wznowienia robót Gminê Miejsk¹ Dynów zobowi¹zano do
przebudowy w/w przy³¹czy oraz uzyskania wymaganych prawem dokumentów
i uzgodnieñ. W tym celu podpisano
umowê z Zak³adem Instalacji Sanitarnych w Jaros³awiu na wykonanie projektu technicznego przebudowy przy³¹cza gazowego do budynku PKS oraz z
Panem Janem Baranem z/s w Ma³kowicach na wykonanie projektu technicznego przebudowy przy³¹cza elektrycznego do budynku PKS.
W zwi¹zku z t¹ inwestycj¹ nale¿y
siê Pañstwu jeszcze jedno wyjaœnienie.
Ruch na ulicy Krzywej jest utrudniony,
a to za spraw¹ zlokalizowanego na
dzia³ce s¹siaduj¹cej z inwestycj¹ betonowego muru fundamentowego, który
zawê¿a drogê. Zawê¿enie drogi widoczne jest tak¿e na ³uku naprzeciw ogrodzenia koœcielnego, poniewa¿ w³aœciciele gruntu nie wyra¿aj¹ zgody na ustawienie krawê¿ników w miejscu ich do-

tychczasowego zlokalizowania. Maj¹c
na uwadze bezpieczeñstwo osób i pojazdów oraz funkcjonalnoœæ drogi, Burmistrz Miasta podj¹³ starania o wykupienie gruntu nale¿¹cego do w³aœcicieli
s¹siaduj¹cych z inwestycj¹. Tylko w taki
sposób mo¿na uzyskaæ jednakow¹ szerokoœæ (4 m) na ca³ej d³ugoœci ulicy
Krzywej. Mimo du¿ego zaanga¿owania
i wielokrotnych spotkañ z w³aœcicielami gruntu, Burmistrz nie uzyska³ zgody na wykup terenu przy ulicy Krzywej.
Stan prac na obecnym etapie
Po wykonaniu dokumentacji technicznej na przebudowê przy³¹czy gazowego i elektrycznego do budynku PKS
w Dynowie, podjêto w dniu 23.05.2007r.
zarówno prace maj¹ce na celu przebudowê przy³¹czy gazowych oraz elektrycznych, jak te¿ roboty zwi¹zane z zabezpieczeniem osuwiska przy ul. Krzywej
w Dynowie. W zwi¹zku z wyst¹pieniem
opisanych powy¿ej komplikacji Gmina
Miejska Dynów ponios³a nastêpuj¹ce
koszty:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przy³¹cza gazowego
do budynku PKS w Dynowie (koszt:
1.464,00 z³ brutto).
2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przy³¹cza elektrycznego do budynku PKS w Dynowie
(koszt: 1.830,00 z³ brutto).
3. Przebudowa przy³¹cza gazowego do
budynku PKS w Dynowie (oko³o
4.000,00 z³ brutto – w trakcie realizacji).
4. Przebudowa przy³¹cza elektrycznego do budynku PKS w Dynowie (oko³o 4.000,00 z³ brutto – w trakcie realizacji).

Informacje dotycz¹ce inwestycji pn.
POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEÑSTWA
NA ODCINKU DROGI WOJ. NR 835
LUBLIN - GRABOWNICA STARZEÑSKA
Poprawa warunków bezpieczeñstwa
na odcinku drogi woj. Nr 835 Lublin –
Grabownica Starzeñska (Dofinansowa-
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nie z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, porozumienie
nr POD-33/2006)
Pod koniec maja br. zosta³y zakoñczone roboty na odcinku drogi woj. nr
835 Lublin – Grabownica Starzeñska .
Okres realizacji:
20.10.2006 r.- 31.05.2007 r.
Ca³kowity koszt:
649 367,67 z³
Dofinansowanie /Warszawa/:
324.683,82 z³
Wk³ad Podkarpackiego Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie:
170 000,00 z³
Pozosta³e œrodki stanowi³y wk³ad
w³asny Miasta Dynowa.
Miasto Dynów zap³aci³o wykonawcy za inwestycjê. Jednoczeœnie z³o¿ony
zosta³ wniosek w Podkarpackim Urzêdzie Wojewódzkim o refundacjê dofinansowania z Warszawy.

Informacja dotycz¹ca
SPRAW S¥DOWYCH
Sk³adowisko odpadów komunalnych
W lutowym numerze „Dynowinki”
zamieœci³em obszerne informacje dotycz¹ce sk³adowiska odpadów komunalnych. Niniejszym przedstawiam Pañstwu aktualny stan spraw w tej kwestii.
Wskutek wniesionej skargi kasacyjnej do S¹du Najwy¿szego w dniu
6.10.2006 r. S¹d Najwy¿szy przyj¹³
skargê do rozpoznania. W dniu
1.12.2006 r. S¹d Najwy¿szy uchyli³ zaskar¿ony wyrok i sprawê przekaza³
S¹dowi Apelacyjnemu w Rzeszowie do
ponownego rozpoznania.
W dniu 26.04.2007 r. S¹d Apelacyjny rozpatrywa³ ponownie apelacjê Gminy Miejskiej Dynów oraz Towarzystwa
Inwestycji Spo³eczno-Ekonomicznych
S.A z/s w Warszawie od wyroku S¹du
Okrêgowego w Przemyœlu , dotycz¹cego
sprawy budowy sk³adowiska odpadów.
Towarzystwo Inwestycji Spo³ecznoEkonomicznych SA z/s w Warszawie
wnosi³o o zas¹dzenie od Gminy Miejskiej w Dynowie kwoty 653.382,13 z³
wraz z ustawowymi odsetkami od 1998
i 1999 r. (oko³o 1,5 ml z³ obecnie) .Miasto Dynów wnosi³o o uznanie wadliwego wykonania sk³adowiska odpadów i
uznanie roszczeñ Towarzystwa Inwestycji Spo³eczno-Ekonomicznych za bezzasadne. Wyrokiem S¹du Apelacyjnego
oddalono powództwo Towarzystwa Inwestycji Spo³eczno-Ekonomicznych o
zas¹dzenie kwoty 25.799,41 z odsetkami od 1999 r. apelacjê o zas¹dzenie
kwoty 653.382,13 z³ wraz z odsetkami
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od 1998r (oko³o 1,5 ml z³). Ponadto zas¹dzono na rzecz Gminy Miejskiej
11.104 z³ tytu³em kosztów procesu oraz
18.000 z³ tytu³em zwrotu kosztów postêpowania apelacyjnego i kasacyjnego. Wyrok jest wiêc korzystny dla Gminy Miejskiej – uznano nienale¿yte wykonanie sk³adowiska odpadów komunalnych przez jego wykonawcê -Spó³kê
„Komatech” – oraz fakt poniesienia
przez Miasto Dynów szkód z tym zwi¹zanych. Towarzystwo Inwestycji Spo³eczno-Ekonomicznych S.A z/s w Warszawie ma mo¿liwoœæ odwo³ania siê od
wyroku S¹du Apelacyjnego do S¹du
Najwy¿szego.
Zygmunt Frañczak
Burmistrz Miasta Dynowa
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bli¿aj¹cy siê koniec roku szkolnego jest
okazj¹ do z³o¿enia serdecznych podziêkowañ wszystkim nauczycielom i pracownikom
obs³ugi. Doceniam Pañstwa zaanga¿owanie i
trud wniesiony w dzie³o nauczania i wychowania. Dziêkujê tak¿e uczniom i wychowankom,
których obecnoœæ i chêæ uczestnictwa w ¿yciu
szkolnym nadaje sens wszelkim dzia³aniom.
¯yczê wszystkim
udanego i bezpiecznego wypoczynku.
Zygmunt Frañczak
Burmistrz Miasta Dynowa

dectwo” kard. S. Dziwisza.

Witam serdecznie Czytelników „Dynowinki” w kolejnym spotkaniu z naszymi Radnymi.
W tym miesi¹cu przepyta³em Pani¹ Irenê Bilsk¹.
Dowiedzmy siê m.in. „Czego brakuje Jej w Dynowie…?”, „Jakiej nie lubi muzyki…?”
lub te¿ „Co s¹dzi o politykach…?”
1.

Imiê i nazwisko…
Irena Bilska.

2.

Urodzi³am siê…
w Dynowie.

3.

Cechy, które powinien mieæ dobry
radny…
uczciwoœæ, pracowitoœæ, umiejêtnoœæ
patrzenia w przysz³oœæ, podejmowania decyzji nawet tych niepopularnych.

4.

W ¿yciu warto czasem…
poœwiêciæ siê, podj¹æ ryzyko dla dobra sprawy, innych ludzi.

5.

W pracy z ludŸmi szukam…
sensu ¿ycia, wspólnego d¹¿enia do
celu, ulepszenia œwiata, a tak¿e pokory.

6.

Gdybym z³owi³a z³ot¹ rybkê to poprosi³a bym j¹ o…
o zdrow¹, pogodn¹, szczêœliw¹ staroœæ w gronie rodzinnym dla wszystkich ludzi.

7.

Sens ¿ycia daje cz³owiekowi…
praca, ¿ycie dla innych

8.

Szko³a bez barier to…
bariera? Co to takiego? Wed³ug
s³ownika to obiektywna lub umowna granica mo¿liwoœci wyst¹pienia
jakiegoœ zjawiska, rodzaje dzia³alnoœci cz³owieka, dlatego szko³a bez

barier Ÿle mi siê kojarzy. M³odzie¿
nie lubi byæ ograniczona, ale powinna siê nauczyæ ¿yæ z innymi. Bariery musz¹ wystêpowaæ, poniewa¿
zapanowa³by chaos, nikt by siê z
nikim nie liczy³, a przecie¿ ¿yjemy
we wspólnocie, powinniœmy szanowaæ siê nawzajem.
9.

W Dynowie brakuje mi…
kina, basenu, zagospodarowania
turystycznego naszego miasteczka
(nie ma gdzie do po³udnia napiæ siê
kawy, nie mówi¹c o zjedzeniu obiadu), a tak¿e entuzjazmu i chêæ
zmiany siebie, otoczenia, szczególnie u m³odych.

10. Miejsce do którego chcia³abym pojechaæ…
jest wiele takich miejsc: Ziemia
Œwiêta, Grecja, Pary¿ i inne.
11. Z dzieciñstwa najmilej wspominam…?
– Czas beztroskiej zabawy z rówieœnikami, a tak¿e zapach pieczonego chleba.
12. W wolnym czasie…
czytam, szyjê, szyde³kujê oraz haftujê.
13. Ostatnio przeczyta³am…
„Ksiê¿a wobec bezpieki” ks. T. Isakowicza – Zalewskiego oraz „Œwia-

14. Muzyka która mnie denerwuje…
bardzo lubiê ró¿ne gatunki muzyki, gdy pracujê, to zawsze coœ musi
graæ. DŸwiêki s¹ mi potrzebne. Jednak bardzo Ÿle na mnie dzia³a
Heave Metal oraz ostry rock.
15. Autorytety…
s¹ bardzo potrzebne w d¹¿eniu do
idea³u, a cz³owiek powinien ci¹gle
nad sob¹ pracowaæ, aby stawa³ siê
coraz lepszy. Dzisiaj trudno o autorytet. Dla mnie tak samo jak dla
wielu ludzi na œwiecie niedoœcignionym idea³em na pewno jest Jan
Pawe³ II – nasz Papie¿.
16. Strajk to przejaw…
bezsilnoœci, ostateczna broñ.
17. Motto mojego ¿ycia…
„Mo¿esz zrobiæ wszystko, jeœli w to
wierzysz”, przecie¿ wiara góry przenosi.
18. Kino… Teatr a mo¿e filharmonia…?
Bardzo lubiê kino, teatr, a tak¿e mog³abym siê wybraæ do filharmonii.
Najczêœciej korzystam z ofert kina.
19. Polityk to osoba…
wed³ug H.J. Menckena o politykach
mówi siê, ¿e s¹ „uczciwi inaczej”,
pewnie coœ w tym jest.
20. „Dynowince” na 15-lecie istnienia
¿yczê…
aby istnia³a nadal, wspaniale siê
rozwija³a, aby nie brakowa³o ludzi,
zapaleñców do tworzenia jej.
Wszystkim, którzy j¹ tworz¹ ¿yczê
du¿o zdrowia, wytrwa³oœci w pracy
oraz wielu sukcesów w ¿yciu osobistym oraz pracy zawodowej.
Dziêkuje za udzielenie odpowiedzi.
Micha³ Ziêzio
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W czêœci I obrad sesji radni wys³uchali informacji:
- Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego powiatu.
- Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy o stanie bezrobocia na terenie
powiatu.
- Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie o dzia³alnoœci jednostki.
- Dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie
o dzia³alnoœci jednostki.

W dniu 25 maja 2007 r. w sali Klubowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego odby³a
siê VI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006-2010.
Po otwarciu sesji Starosta poprosi³, odpowiednio argumentuj¹c, o wycofanie z porz¹dku obrad projektu
uchwa³y w sprawie utworzenia
spó³ki „PORT LOTNICZY RZESZÓW – JASIONKA Spó³ka z o.o.”
na co radni wyrazili zgodê.

Radni w trakcie sesji podjêli
uchwa³y sprawie:
- zmian sk³adów osobowych komisji
sta³ych.
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej stanowi¹cej
w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego po³o¿onej w Górnie.
- zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na
2007 r.
- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2007.
Nastêpnie Starosta Rzeszowski
przedstawi³ sprawozdanie z realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego w latach 2000-2006 oraz infor-

Kieruj¹c siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej Powiatu Rzeszowskiego i obowi¹zkiem sta³ej
wiêzi z wyborcami przedk³adam informacjê o mojej dzia³alnoœci.
22.12.2006 r. – Spotkanie op³atkowe w
Zespole Szkó³ Nr 5 w Dyl¹gowie.
27.12.2006 r. – Sesja Rady Miasta
Dynów
- wyst¹pienie podsumowuj¹ce rok
2006
29.12.2006 r. – Sesja Rady Gminy Dynów
- wyst¹pienie podsumowuj¹ce rok
2006
13.01.2007 r. – Walne zebranie OSP w
Harcie
14.01.2007 r. – Koncert Zespo³ów Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w Dynowie
19.01.2007 r. – Miêdzyszkolny Przegl¹d
Widowisk Jase³kowych Powiatu Rze-

szowskiego w B³a¿owie
21.01.2007 r. – Noworoczne spotkanie
op³atkowe PSL w Rzeszowie
21.01.2007 r. – Zebranie sprawozdawcze w OSP Laskówka
- wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia³alnoœci Rady Powiatu
28.01.2007 r. – Zebranie sprawozdawcze w OSP Wyrêby
- wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia³alnoœci Rady Powiatu
02.02.2007 r. – Spotkanie z pos³em na
sejm RP Janem Burym w Rzeszowie
04.02.2007 r. - Zebranie sprawozdawcze w OSP D¹brówka Starzeñska
- wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹-
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macjê o sytuacji zwi¹zanej z poszerzaniem Miasta Rzeszowa.
Ni¿ej podpisany pozytywnie oceni³ realizacjê Strategii dziêki, której na terenie Dynowszczyzny zmodernizowano
Przychodniê Rejonow¹, powo³ano Zak³ad Opieki Leczniczej adaptuj¹c odpowiednie pomieszczenia, rozbudowano i
zmodernizowano Zespó³ Szkó³ Zawodowych, przeprowadzono generalny remont
LO w Dynowie oraz zmodernizowano i
odnowiono 33.160 km dróg powiatowych.
Ustosunkowuj¹c siê do informacji
przed³o¿onej przez Starostê zwi¹zanej z
poszerzeniem Miasta Rzeszowa stwierdzi³, ¿e jest zaniepokojony postaw¹ Zarz¹du Powiatu w tej kwestii, nadal nie
prowadzi konsultacji z Radami Gmin
s¹siaduj¹cych z Rzeszowem choæ wiadomo, ¿e w³adze Rzeszowa zamierzaj¹
poszerzyæ swoje miasto o 22 so³ectwa z
gmin Krasne, Trzebownisko, Œwilcza i
Tyczyn.
Sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie ostatniej sesji i
wykonania uchwa³ Rady Powiatu oraz
zapytania i interpelacje radnych wyczerpa³y porz¹dek obrad sesji.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
wiêcej na stronie
www.aleksander.stochmal.prv.pl
cej dzia³alnoœci Rady Powiatu
07.02.2007 r. – Sesja Rady Miasta
Dynów
07.02.2007 r. – Przegl¹d placówek s³u¿by zdrowia ZOZ Nr 2 w Rzeszowie z
terenu Dynowszczyzny z udzia³em
Wicestarosty Rzeszowskiego Marka
Sitarza
10.02.2007 r. - Zebranie sprawozdawcze w OSP Bachórz
- wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia³alnoœci Rady Powiatu
11.02.2007 r. – Zebranie wiejskie w
Ulanicy
- wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia³alnoœci Rady Powiatu
12.02.2007 r. – Posiedzenie Komisji ds.
Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego
- wyst¹pienie w sprawie Strategii
Rozwoju Spo³eczno – Gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego w
latach 2007-2015
12.02.2007 r. – Posiedzenie Komisji
Spraw Gospodarczych i Transportu
- wyst¹pienie w sprawie zmiany
sposobu wspó³finansowania
przez Gminy modernizacji i przebudowy dróg powiatowych
- wniosek o pisemne informacje
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pracy cz³onków Zarz¹du Powiatu
13.02.2007 r. – Posiedzenie Rady Spo³ecznej ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
14.02.2007 r. – Sesja Rady Powiatu
Rzeszowskiego
- wyst¹pienie w sprawie bud¿etu
Powiatu na rok 2007
19.02.2007 r. – Wyjazd z m³odzie¿¹
szkó³ gimnazjalnych gminy Dynów do
Rzeszowa na zajêcia z p³ywania w
krytej p³ywalni ZST Rzeszów
23.02.2007 r. – Wyjazd z m³odzie¿¹
szkó³ gimnazjalnych gminy Dynów do
Rzeszowa na zajêcia z p³ywania w
krytej p³ywalni ZST Rzeszów
26.02.2007 r. – Spotkanie z Wójtem gm.
Dynów i Pos³em na sejm RP Janem
Burym w Dynowie
04.03.2007 r. – Zebranie mieszkañców
Osiedla Nr 1 i 2 w Dynowie
- wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia³alnoœci Rady Powiatu
05.03.2007 r. – Spotkanie z Wicestarost¹ Rzeszowskim Markiem Sitarzem w Rzeszowie
07.03.2007 r. – Obchody 88 rocznicy
œmierci p³k. Leopolda Lisa – Kuli w
Rzeszowie
09.03.2007 r. – Sesja Rady Gminy w
Dynowie
10.03.2007 r. – Spotkanie zwi¹zane z
zakoñczeniem pracy zawodowej dyrektora Jerzego Maœlanki w Boguchwale
11.03.2007 r. – Zebranie mieszkañców
osiedla Przedmieœcie w Dynowie
- wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia³alnoœci Rady Powiatu
18.03.2007 r. – Zebranie wiejskie w
£ubnie
- wyst¹pienie informuj¹ce o bie¿¹cej dzia³alnoœci Rady Powiatu
oraz o zamierzeniach inwestycyjnych z bud¿etu Powiatu na DynowszczyŸnie
19.03.2007 r. – Wyjazd z m³odzie¿¹ ZSZ
w Dynowie na zajêcia sportowe z
p³ywania w krytej p³ywalni ZST Rzeszów
20.03.2007 r. – Spotkanie Wójta Gminy Dynów, radnych Rady Gminy Dynów z Harty oraz radnych Rady Powiatu z Harty w sprawie programu
scalania gruntów rolnych wsi Harta
w Dynowie
20.03.2007 r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej LO w Dynowie
23.03.2007 r. – Sesja Rady Miasta
Dynowa
24.03.2007 r. – Spektakl patriotyczny
„Gwiazda Syberii” Leopolda Starzeñskiego przedstawionego przez
Zespó³ Teatralny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Dynowie.
wiêcej na stronie
www.aleksander.stochmal.prv.pl
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Pan Maciej Jurasiñski
Redaktor Naczelny „Dynowinka”
W zwi¹zku z 15-leciem ukazywania siê „Dynowinki” pragnê z³o¿yæ na rêce
Pana Redaktora i ca³ego Zespo³u Redakcyjnego wyrazy g³êbokiej wdziêcznoœci
i serdeczne podziêkowania za wysi³ek przy tworzeniu tego piêknego miesiêcznika, który jest wizytówk¹ Dynowszczyzny.
„Dynowinka” od pocz¹tku istnienia pe³ni nie tylko szeroko pojêt¹ funkcjê
informacyjn¹, samorz¹dow¹ czy edukacyjn¹, ale jest swoist¹ kronik¹ ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego, religijnego, gospodarczego i sportowego. Jej ró¿norodny
charakter sprzyja integracji spo³ecznoœci Ma³ej Ojczyzny. Miesiêcznik ten „ocali³
od zapomnienia” sylwetki wielu osób i faktów historycznych. Z pewnoœci¹ na linii
rozwojowej „Dynowinki” zawa¿y³y s³owa Cypriana Kamila Norwida, które wypowiedzia³ w poemacie „Niewola”, a godne przytoczenia w tym miejscu… „Tylko ¿e,
aby drogê mierzyæ przysz³¹, trzeba koniecznie pomnieæ sk¹d siê wysz³o…”
S³owa podziêkowañ nale¿y skierowaæ dla Prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego oraz w³adz samorz¹dowych miasta i gminy za wspieranie rozwoju pisma, którego czytelnikami s¹ nie tylko mieszkañcy Dynowszczyzny, ale tak¿e ludzie sentymentalnie z ni¹ zwi¹zani, pragn¹cy
wiedzieæ o tym co w naszej Ma³ej OjczyŸnie dzia³o siê, dzieje i zmienia.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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dniu 22 maja 2007 roku w Domu
Stra¿aka w D¹brówce Starzeñskiej odby³a siê I popularno-naukowa
konferencja z udzia³em w³adz Gminy
Dynów, Rady So³eckiej i zaproszonych
goœci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie, Konserwatorów

DYNOWINKA

powskich, Stadnickich, a potem pa³acu
hrabiów Skrzyñskich (materia³ na odrêbny artyku³) i dzieje wsi, która nale¿y do najstarszych na DynowszczyŸnie.
Bardzo ciekawie o drzewostanie w
parku mówi³ leœniczy Adam Wolañski,
który ponadto wraz z ca³¹ Rad¹ So³eck¹
i m³odzie¿¹ z D¹brówki Starzeñskiej

pracuj¹ nad porz¹dkowaniem – dotychczas prawie zapomnianego – parku.
Uczestnicy konferencji w przerwie miêdzy kolejnymi referatami odbyli rekonesans po zabytkowym obiekcie i nowo
za³o¿onej pla¿y nad Sanem. W drugiej
czêœci obrad nadleœniczy A. Pilch przedstawi³ projekt nowej œcie¿ki przyrodniczej w D¹brówce Starzeñskiej i organizacjê
Zielonej Szko³y, które
to zadania zorganizuj¹
i w du¿ej mierze finansuj¹ Lasy Pañstwowe.
W sali konferencyjnej gor¹co by³o podwójnie, bo aura tego dnia sprzyja³a pla¿owaniu, a o¿ywiona dyskusja dotyczy³a
mo¿liwoœci i planów rewitalizacji parku i odbudowy baszt zamkowych.
Oczekiwane przez wszystkich wyst¹pienia konserwatorów zabytków Panów
Czuby i Juchy, dr hab. Krzysztofa Kuku³y z Uniwersytetu Rzeszowskiego i
dyrektora z WFOŒ da³y nadziejê na
trwa³e zainteresowanie spraw¹ renowacji baszt pa³acowych i co najwa¿niejsze finansowe wsparcie inicjatywy Wójta i Rady So³eckiej D¹brówki Starzeñskiej przez reprezentowane na konferencji instytucje. Przewodnicz¹cy konferencji Jerzy Bylicki podsumowuj¹c
obrady zwróci³ uwagê na walory istniej¹cej ju¿ œcie¿ki przyrodniczo-dydaktycznej „Kopaniny” i bezcenny kapita³,
bez którego najtrafniejsze przedsiêwziêcia upadaj¹, a to – na wyj¹tkowe
zainteresowanie mieszkañców wsi podejmowanymi zadaniami.

Fot.L. Iwañski

Krystyna D¿u³a

Jedna z baszt zamkowych
Panów Czuby i Juchy, Nadleœnictwa Dynów i Prezesa Parków Krajobrazowych
w Przemyœlu. Obecni byli równie¿ radni Gminy Dynów z przewodnicz¹cym
rady na czele, zaproszeni pedagodzy i
cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ D¹brówki Starzeñskiej. Piêkn¹ wystawê
fotografii D¹brówki Starzeñskiej przygotowa³ Leszek Iwañski.
O godzinie 1000 konferencjê otworzy³
Wójt Gminy Dynów Pan Adam Chrobak i przedstawi³ wspó³organizatorów;
Radê So³eck¹ z so³tysem Janem Halko na czele i prezesa Towarzystwa
Przyjació³ D¹brówki Starzeñskiej M.
Blamê. Historiê zespo³u pa³acowo-parkowego w D¹brówce Starzeñskiej pod
nieobecnoœæ przewodnika beskidzkiego
Józefy Œlemp zreferowa³a Krystyna
D¿u³a, która wykorzysta³a najnowsze
wyniki badañ archeologicznych w pa³acu i parku przeprowadzone przez prof.
J. Teodorowicz-Czerepiñsk¹ z Lublina.
Pasjonuj¹ca jest historia dworu Wa-
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Zamkowa kaplica

Fot. L. Iwañski
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olska znajduje siê na granicy zadzie nie maj¹ wp³ywu na ostateczne
Strona G³ówna >Prawo>Konsultasiêgu wilgotnych mas powietrza
roz³o¿enie priorytetów w dokumencie
cje_dokumentów). Do tego dokumentu
znad Atlantyku i bardzo czêsto
finalnym, który do pewnego stopnia jest
zosta³o wniesionych kilkadziesi¹t uwag
pozostaje pod wp³ywem suchych kondokumentem autorskim.
przez nieformaln¹ „koalicje wodn¹” platynentalnych mas powietrza znad SyZainteresowany czytelnik znajdzie
cówek naukowych i NGO-sów. KZGW
berii. Takie po³o¿enie Polski na styku
na stronie Ministerstwa Œrodowiska
w³asnymi si³ami przygotuje kolejn¹
wp³ywów atlantyckich i kontynental(http://www.mos.gov.pl/2materialy_inmodyfikacjê na potrzeby Sejmu RP do
nych powoduje sta³e zagro¿enie suszaformacyjne/ raporty_opracowania) dokoñca maja 2007, w której uwzglêdni
mi. Z drugiej strony, co parê lat, lokalkument Strategia Gospodarki Wodnej
zapewne czêœæ wniesionych wniosków.
nie i chwilowo,
Istniej¹ uzasadopadów mamy w
nione obawy, ¿e
nadmiarze.
Strategia przypiMamy, wiêc d³usuj¹c równe wagi
gie okresy norka¿demu zadamalnego stanu
niu, nie da inwehydrologicznego
storom wskazóprzeplatane
wek o prioryteDyrektywa unijna 2000/60/EC mówi, ¿e: „Water is not a commercial product like
okresami suszy
tach polityki wodany other, but rather a heritage which must be protected, defended and
lub
powodzi.
nej kraju. TymDwie skrajne syczasem dokutreated as such” (woda nie jest produktem komercyjnym jak ka¿dy inny, lecz raczej
tuacje, których
menty unijne wydziedzictwem, które musi byæ chronione, bronione i traktowane jako takie). To okreœlenie
negatywne
z
raŸnie taki prioca³kiem œmia³o mo¿na i powinno siê rozszerzyæ na œrodowisko przyrodnicze.
ludzkiego punktu
rytet proœrodowiwidzenia skutki,
skowy artyku(co nie znaczy, ¿e z przyrodniczego!)
przyjêty przez Radê Ministrów w dniu
³uj¹. W starciu lobby kapita³owego,
nale¿y zminimalizowaæ.
13 wrzeœnia 2005 roku i Harmonogram
traktuj¹cego œrodowisko jako Ÿród³o poPrzyjrzyjmy siê jak to robiono doZadañ Gospodarki Wodnej do roku 2020.
mna¿ania kapita³u ze zwolennikami
tychczas, jak siê robi nadal i jak siê
Proponowana w dokumencie strategia
zachowania przyrodniczych walorów œrobiedzie robiæ w przysz³oœci. Jak w ka¿jest raczej ogólnym spisem zadañ i kiedowiska dla kolejnych pokoleñ Polaków,
dym pañstwie, tak i w Polsce, stosowrunków a nie dokumentem strategiczstawia tych ostatnich w trudnej sytune organy zajmuj¹ce siê tematyk¹
nym. Wpisane do Strategii zadania s¹
acji.
wodn¹ dzia³aj¹ na podstawie planów i
bardzo nieprzyjazne dla œrodowiska
Od czasu wejœcia Polski do Unii,
strategii. Sprawy wody równie¿ tak¹
przyrodniczego. Wady tego dokumentu
zaczê³a nas obowi¹zywaæ Ramowa Dystrategiê posiadaj¹. Zwykle takie dos¹ czêœciowo poprawione w wersji zmorektywa Wodna. Wymogi dyrektywy
kumenty podlegaj¹ doskonaleniu w prodyfikowanej jako Projekt aktualizazosta³y implementowane w polskie
cedurze zbierania opinii i tworzeniu
cji Strategii gospodarki wodnej. Ta
przepisy i zgodnie z planem wdra¿akolejnych wersji, które w mniejszym lub
wersja zosta³a przedstawiona 13 grudnia tych przepisów, stany europejskie
wiêkszym stopniu zebrane wnioski
nia 2006 do konsultacji w ci¹gu 10 dni
(to nie przejêzyczenie!) musz¹ osi¹gn¹æ
implementuj¹ w nowej wersji doku(!) na stronie Krajowego Zarz¹du Godobry stan wód do roku 2015. Dzia³amentu. Jednak wnioskodawcy w zasaspodarki Wodnej (http://www.kzgw.gov.pl,
nia zwi¹zane z tym torem prac spoczywaj¹ g³ównie na barkach dyrektorów
Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki
Wodnej i Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej. Tymczasem poza tym nurtem trwaj¹ dzia³ania bie¿¹ce, artyku³owane w Strategii Gospodarki Wodnej
i zadaniach wylistowanych w Harmonogramie…), które w opinii autora nijak nie maj¹ siê do celów i ducha dyrektywy wodnej a ponadto s¹ rozbie¿ne ze strategiami wojewódzkimi.
Przyjrzyjmy siê, zatem wybranym
problemom wodnym.
Wiele kontrowersji wzbudza sprawa regulowania rzek i potoków. Przyczyny i skutki tego problemu tworz¹ zamkniête ko³o powtarzania starych b³êdów. Osadnictwo od dawien dawna lokalizowa³o siê w dolinach. Przyczyny takiego wyboru by³y oczywiste: p³aski teren, ³atwy do zabudowy, ³atwy dostêp
do wody, naturalna ochrona rzeki. Przy
niewielkich osadach i rzadko rozmieszczonych nie by³o wiêkszych problemów.
Zdj. 1. Przyk³ad zniszczenia Raby w Stró¿y. Droga zabiera rzece dolinê, rzeka traci terasê do odk³adania rumowiska, energia
Ale ten sposób urbanizowania terenu
wody przyspieszy erozjê wg³êbn¹, rzeka otrzyma sp³ywy py³u gumowego i wêglowodorów z powierzchni jezdni, cenne gatunki ryb opuszcz¹ zdegradowany odcinek rzeki, zawê¿ona dolina zwiêkszy zagro¿enie powodziowe prawego brzegu. Utrata
(ci¹g dalszy na str. 10)
ci¹g³oœci miêdzy ekosystemami leœnymi z powodu braku przejœæ dla zwierz¹t.
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ków wymaga maksymalnie szybkiego
odprowadzenia wody. Rozwi¹zanie wydaje siê proste: zamieniæ rzekê w prosty kana³, (zdj. 1), a wtedy woda sp³ynie szybciej. Tymczasem to nie tak. W
potokach o wyprostowanym i skróconym
korycie zwiêksza siê po deszczu natê¿enie maksymalnego przep³ywu fali kulminacyjnej. Roœnie, wiêc zagro¿enie powodziowe. Standardy z s¹ niezgodne z
obecnym stanem wiedzy.
Skanalizowanie i wyprostowanie
rzeki powoduje zwiêkszenie jej spadku
i energii eroduj¹cej dno. Ale i z tym
in¿ynierowie radz¹ sobie nieŸle: mo¿na zrobiæ kaskadê, która wyhamuje
szybkoœæ rzeki. Rozwi¹zanie znakomite. Tylko powstaje problem: kaskady
przerwa³y dostawê rumoszu i rzeka

Nr 6/141

sobu traktowania wody zapisanego w
Dyrektywie! Woda rzek nie mo¿e byæ
by³ i jest powielany do dzisiaj pomimo
traktowana komercyjnie jako tani nawiedzy o wadach takich lokalizacji. W
pêd turbin. W tym wypadku nale¿y podefekcie doliny potoków, które zawsze
kreœliæ, ¿e wiêksz¹ wartoœci¹ jest doby³y w³asnoœci¹ rzeki, s¹ zabierane pod
bry stan wód i œrodowiska wodnego ni¿
drogi, zabudowê, uprawy. Powstaje konkilka megawatów energii, które nie
flikt: rzeka potrzebuje doliny do wype³maj¹ wiêkszego znaczenia w bilansie
nienia jej okresowo nadmiarem wody,
energetycznym kraju. Te dwie rzeczy s¹
od³o¿enia wyerodowanego materia³u.
sprzeczne. I trzeba to jasno powiedzieæ,
Zabranie rzece retencyjnej pojemnoœci
¿e nie têdy droga. Tego brakuje w Stradoliny i aluwiów rzecznych wymaga
tegii Gospodarki Wodnej.
ogromnych inwestycji zabezpieczaj¹Produkcja energii elektrycznej w
cych budowle ludzkie przed energi¹ rzeroku 2005 wg rocznika statystycznego
ki. Oczywiœcie te inwestycje by³yby nie2005 (dane za rok 2003), wynosi³a 151
potrzebne gdyby zgodnie z rozs¹dkiem
TWh. Dane dla bilansu energii elekpozostawiono rzece jej dolinê a pieni¹trycznej podaj¹ po stronie przychodu,
dze wydano na inne bardziej po¿ytecz¿e Ÿróde³ krajowych (z wykluczeniem
ne cele. Takie myœlenie jednak bardzo
elektrowni wodnych < 0.5 MW, czym jak
s³abo toruje sobie drogê
widaæ nawet oficjalna
wœród decydentów. Trudstatystyka nie zajmuje
noœæ polega te¿ na tym,
siê), produkcja wynios³a
¿e ludzie w instytucjach
151631 GWh. Elektrowzawiaduj¹cych wodami
nie wodne dostarczy³y
œródl¹dowymi maj¹ po3291 GWh, czyli 2,17 %.
trzebê udowadniania
Jeœli zwa¿ymy, ¿e na te
swojej przydatnoœci. I
?2 procent pracowa³y
jakkolwiek nie ma w
du¿e elektrownie, jak
tym nic zdro¿nego, to
Solina, Myczkowce,
skutki s¹ naganne. Prze¯ydowo, Niedzica, Dyjawia siê to w potrzebie
chów, Ro¿nów, Czchów,
nieustannej regulacji
Por¹bka-¯ar, ¯arnowiec,
rzek rozumianej jako
to staje siê jasne, ¿e zaprostowanie, kanalizobawa w ma³e elektrowwanie (zdj. 1), betonowanie wodne w bilansie
nie, przegradzanie, (zdj.
energetycznym kraju nie
2). Odnosi siê wra¿enie,
jest warta strat ekolo¿e piêkny naturalny bieg
gicznych. Kontrowersyjrzeki napawa odraz¹
Zdj.2. Próg na Dunajcu poni¿ej Tarnowa. Kamienny narzut zamkniêty w spawanej kratownicy stalowych na elektrownia w zapodyrektorów ¿yj¹cych z
rze we W³oc³awku œredprêtów tworzy pochylniê nieprzekraczaln¹ dla ryb.
tego procederu. Zaprzenio produkuje 739 GWh.
stanie takiej dzia³alnoW skali zu¿ycia energii
œci spowodowa³oby zapewne dyskomfort
zaczyna siê wcinaæ w terasê. Poziom
w kraju jest to iloœæ nieznaczna. Inny
osoby niepotrzebnej. W uzasadnieniu
wód gruntowych opada, ze studni zniprzyk³ad: moc zainstalowana na du¿ej
takich dzia³añ znakomicie pomagaj¹
ka woda. Spowolniony pr¹d wody spoelektrowni wodnej np. w Solinie wynourzêdnicy zezwalaj¹cy na budowê dróg,
wodowa³ zamulenie ¿wirów i ryby posi 200 MW. Jest to odpowiednik zaleddomów na terenach zalewowych. Rodzi
trzebuj¹ce ich do tar³a wymieraj¹, inne
wie 1 bloku w elektrowni konwencjoto z biegiem lat kolejne koszty ratowawymagaj¹ce szybkiego pr¹du (np. œwinnalnej. Analiza potencjalnych Ÿróde³
nia takich konstrukcji. Niekiedy barka, pstr¹g) tak¿e wymieraj¹. Jeszcze
energii wskazuje na wiêksze jej zasodziej celowe i tañsze by³oby wybudoinne nie mog¹ pokonaæ kaskad i dop³yby: energiê geotermaln¹ o zasobach szawanie nowego domu poza stref¹ zagron¹æ do terenów tar³owych. Ich populacowanych na 1512 PJ/rok, lub s³oneczn¹
¿enia ni¿ budowanie, co kilka lat mucja maleje. Same straty. Na w³asne
1340 PJ/rok (peta =1015). Potencja³
rów oporowych o wartoœci niekiedy wiêk¿yczenie niszczymy w³asn¹ polsk¹ przyenergetyczny wód w tym kontekœcie wyszej ni¿ ten dom. Podobnie rzecz ma
rodê zamiast traktowaæ j¹ jako dziepada s³abo, 43 PJ rocznie. W skali glosiê z drogami w pobli¿u rzek, które s¹
dzictwo i strzec dla naszych dzieci. A
bu ocenia siê, ¿e potencja³ geotermalpermanentnie podmywane, podpierane
tak piêknie wszystko by³o zrobione.
ny jest 380 tys. razy wiêkszy ni¿ ca³koi ratowane. Jest, bowiem tylko kwesti¹
Wykonawcy zarobili. A powinni zarobiæ
wite roczne zu¿ycie energii pierwotnej
czasu, kiedy kolejne umocnienie zawapodwójnie: za rozbiórkê niepotrzebnych
na œwiecie. W Polsce nieœmia³o zaczyli siê.
umocnieñ, czyli za renaturalizacjê. To
na siê korzystaæ z tych zasobów: do tej
Jeœli jednak grzech pierworodny
jest trendy. Tymczasem syndrom niepory zbudowano dwie ciep³ownie geospowodowa³, ¿e nie ma mo¿liwoœci wypotrzebnego melioranta od¿ywa pod
termalne: w Pyrzycach ko³o Szczecina
cofania siê z tych decyzji, konieczne
nowymi has³ami, np koniecznoœci prooraz w Bañskiej na Podhalu.
staje siê ratowanie zagro¿onych obiekdukcji energii odnawialnej. Wszelkie
tów przed wod¹. I tu dochodzimy do zdetakie zapêdy promowane zw³aszcza w
Roman ¯urek
finiowania rodzaju zagro¿eñ. Podstawodziedzinie tzw. ma³ych elektrowni wodwym straszakiem jest zagro¿enie ponych MEW (do 5 MW!) powinny byæ neInstytut Ochrony Przyrody PAN,
wodziowe, a to w mniemaniu urzêdnigowane. Jest to ewidentne ³amanie spo31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 33
(ci¹g dalszy ze str. 9)
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miêdzy Rzeczpospolita Polsk¹ i Koœcioœwiadczenie woli mo¿e nast¹ 1998 roku o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuñczy, Kodeks postêpo³em katolickim dzia³aj¹cym w naszym
piæ wed³ug formy kanonicznej,
wania cywilnego, Prawo o aktach stapañstwie we wszystkich jego obrz¹dmo¿e byæ równie¿ z³o¿one zgodnu cywilnego, ustawy o stosunku Pañkach. Nie wp³ywa na bezpoœrednio na
nie z prawem wewnêtrznym innego
stwa do Koœcio³a Katolickiego Rzeczsytuacjê prawn¹ innych ni¿ Koœció³
zwi¹zku wyznaniowego oraz oœwiadczepospolitej Polskiej niektórych innych
katolicki Koœcio³ów ani zwi¹zków wynie woli co do wywarcia skutków cywilustaw1 . Te wszystkie zmiany by³y poznaniowych, ma natomiast w tym zanych.
kresie znaczenie poœrednie, które jest
Oœwiadczenie woli na zawarcie ma³trzebne, aby zrealizowaæ zobowi¹zania
uzasadnione konstytucyjn¹ zasad¹ rów¿eñstwa wed³ug formy kanonicznej podo dokonania w prawie polskim zmian
noœci wszystkich osób.
lega na mocy art. 10 konkordatu nast¹koniecznych celem wprowadzenia w
Wprowadzenie w kodeksie rodzinpi³a recepcja przepisów koœcielnych do¿ycie regulacji o treœci okreœlonej w art.
nym i opiekuñczym przepisów pozwatycz¹cych formy zawarcia ma³¿eñstwa.
10 polskiego konkordatu, który zosta³
laj¹cych na zawarcie ma³¿eñstwa w
Obowi¹zuj¹cy KPK z 1983 roku
podpisany w Warszawie dnia 28 lipca
formie wyznaniowej, sta³o siê z punkprzewiduje mo¿liwoœæ zawarcia ma³1993 roku. Sam przymiotnik „konkortu widzenia prawa cywilnego Ÿród³em
¿eñstwa w dwojaki sposób:
datowy” przypomina, wiêc o genezie tej
istotnych trudnoœci interpretacyjnych.
- forma zwyczajna, oraz obowi¹zuj¹ca
formy zawarcia ma³¿eñstwa, alternaNiejasno zosta³y okrew nadzwyczajnych
œlone zakres i charakprzypadkach
ter przes³anek zaistnie- forma nadzwyczajna
nia ma³¿eñstwa, zagadPierwsza z form jest
nienie kompetencji duuregulowana w kanonie
chownego oraz niektóre
1108 i dotyczy zwyczajzagadnienia procedunego zawarcia zwi¹zku
ralne, zw³aszcza chama³¿eñskiego wobec
rakter piêciodniowego
przedstawiciela Koœcioterminu wskazanego
³a katolickiego – œwiadart. 8 par. 3 k.r.o.
ka urzêdowego.
W¹tpliwoœci budz¹
Druga z form dotyJak ju¿ zauwa¿y³em w poprzednim numerze „Dynowinki” jednym z najwa¿nadal
niektóre przeczy nadzwyczajnych
niejszych elementów zawarcia wa¿nego ma³¿eñstwa konkordatowego jest
s³anki zawarcia ma³przypadków, gdy ma³zgodne oœwiadczenie woli ma³¿onków.
¿eñstwa w formie wy¿eñstwo jest zawarte
znaniowej, które s¹
tylko w obecnoœci sawskazane w art. 1 par. 2 k.r.o, którego
mych œwiadków zwyk³ych (kanon 1116).
tywnej wobec formy cywilnej, która
wyk³adnia wymaga wyjaœnienia kilku
Oœwiadczenie woli o do wywarcia
wczeœniej by³a przewidziana w prawie
kwestii. Punktem wyjœcia jest analiza
skutków cywilnych jest niejako drugim
polskim ju¿ od wydanego w 1945 roku
przes³anek zawarcia ma³¿eñstwa konz warunków uznania skutków cywildekretu – Prawo ma³¿eñskie poprzez
kordatowego. Podobnie jak przypadku
nych, jaki stawia art. 10 ust. Pkt 2 konkodeks rodzinny z 1950 r. do Kodeksu
ma³¿eñstwa œwieckiego mo¿na podziekordatu oraz art. 1 par. 2 ustawy z 24
rodzinnego i opiekuñczego z 1964 roku.
liæ te przes³anki na 3 czêœci: przes³anlipca 1998 jest z³o¿enie przez nuptuArtyku³ 10 Konkordatu mówi ju¿
ki zaistnienia ma³¿eñstwa, przes³anki
rientów przy zawieraniu ma³¿eñstwa
tylko o „ma³¿eñstwie kanonicznym”
porz¹dkowej tzw. przeszkody ma³¿eñkanonicznego zgodnego oœwiadczenia
oraz okreœla przes³anki od spe³nienia,
skie.
woli dotycz¹cego wywarcia takich skutktórych uzale¿nione jest wywo³anie
Przes³anki zaistnienia ma³¿eñstwa
ków. Artyku³ 1 par.2 k.r.o. stanowi: przez nie skutków prawnych. Regulaujmuje siê w doktrynie w ró¿ny spo„Ma³¿eñstwo zostaje równie¿ zawarte,
cja ta ma charakter ogólny i ramowy,
sób, ale najczêœciej wyró¿nia siê piêæ
gdy mê¿czyzna i kobieta zawieraj¹cy
nie nadaje siê, wiêc do bezpoœredniego
przes³anek2 zaistnienia ma³¿eñstwa
zwi¹zek ma³¿eñski podlegaj¹cy prawu
stosowania przez organy w³adzy wykowewnêtrznemu koœcio³a albo innego
nawczej ani s¹downiczej. Na mocy art.
konkordatowego i s¹ one niew¹tpliwie
zwi¹zku wyznaniowego w obecnoœci
10 ust. 6 wprowadzono do prawa polbardziej rozbudowane od przes³anek
duchownego oœwiadczaj¹ wolê jednoczeskiego zmiany, które konieczne s¹ dla
œwieckich. Dwie pierwsze przes³anki to
snego zawarcia ma³¿eñstwa podlegaj¹uregulowania tych treœci do prawa polzgodne oœwiadczenie woli dwojga nupcego prawu polskiemu(…)”
skiego odpowiednich zmian, konieczturientów oraz ich jednoczesna obecKonkordatowa zasada uznania
nych dla uzgodnienia treœci przepisów.
noœæ. Trzecia przes³anka jest z pozoru
skutków cywilnych ma³¿eñstwa kanoNasz ustawodawca zrealizowa³ to zojedynie podobna, chodzi tu o obecnoœæ
nicznego zosta³a rozci¹gniêta na ma³bowi¹zanie nowelizuj¹c przede wszystduchownego w czasie ceremonii zawar¿eñstwo zawarte w koœcio³ach lub inkim przepisy dwóch ustaw – kodeksu
cia ma³¿eñstwa. Dwie kolejne przes³annych zwi¹zkach wyznaniowych na mocy
rodzinnego i opiekuñczego i prawa o
ki maj¹ te¿ inny charakter. Ma³¿eñstwo
ustawy z 24 lipca 1998 roku.
aktach stanu cywilnego. Pierwsza z nich
powinno podlegaæ prawu wewnêtrzneSama nazwa „konkordatowa forma
reguluje materialne przes³anki i formê
mu Koœcio³a, a po pi¹te – kierownik
zawarcia ma³¿eñstwa” ma zarezerwozawarcia ma³¿eñstwa, druga natomiast
urzêdu stanu cywilnego musi sporz¹wane miejsce w polskim jêzyku prawproblematykê jego rejestracji, polegadziæ akt ma³¿eñstwa.
niczym obok innych pojêæ, u¿ywanych
j¹cej na sporz¹dzeniu przez kierowniWszystkie te przes³anki maj¹ chadla tej formy zawarcia ma³¿eñstwa,
ka urzêdu stanu cywilnego aktu ma³rakter obligatoryjny, s¹ bowiem koktóra zosta³a wprowadzona do krajo¿eñstwa.
wego prawa ustaw¹ z dnia 24 lipca
Konkordat odnosi siê do stosunków
(ci¹g dalszy na str. 12)

12
(ci¹g dalszy ze str. 11)

nieczne dla zaistnienia ma³¿eñstwa, a
niedope³nienie którejkolwiek z nich
spowoduje, ¿e ma³¿eñstwo nie zostanie zawarte.
Spore w¹tpliwoœci budzi te¿ treœæ
tego przepisu, który konstytuuje wymóg
obecnoœci nupturientów przed duchownym. W odniesieniu do œwieckiej formy
zawarcia ma³¿eñstwa art. 1 par 1 k.r.o.
stanowi jednoznacznie, ¿e kobieta i
mê¿czyzna musz¹ byæ jednoczeœnie
obecni, gdy sk³adaj¹ oœwiadczenie przed
kierownikiem urzêdu stanu cywilnego,
natomiast par. 2 tego przepisu nie mówi
nic o ich jednoczesnej obecnoœci przed
duchownym a stanowi tylko , ¿e ma³¿eñstwo zosta³o zawarte, gdy mê¿czyzna i kobieta w obecnoœci duchownego
oœwiadczaj¹ wolê jednoczesnego zawarcia ma³¿eñstwa, podlegaj¹cemu prawu
polskiemu.
Przed nowelizacj¹ ustaw kodeks
rodzinny i opiekuñczy, Kodeks postêpowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (24 lipca 1998 r.)
w Polsce znano jeden sposób zawarcia
ma³¿eñstwa cywilnego, czyli takiego
gdzie oboje nupturienci sk³adali
oœwiadczenie woli wobec urzêdnika stanu cywilnego. Teraz w prawie polskim
istniej¹ dwa sposoby zawarcia ma³¿eñstwa.
Pierwszy z nich ustawa okreœla
jako: „ Ma³¿eñstwo zostaje zawarte, gdy
mê¿czyzna i kobieta jednoczeœnie obecni z³o¿¹ przed kierownikiem urzêdu stanu cywilnego oœwiadczenia, ¿e wstêpuj¹
ze sob¹ w zwi¹zek ma³¿eñski”
Drugi z tych sposobów polega na
z³o¿eniu oœwiadczenia woli w obecnoœci duchownego.
Zarówno pierwszy jak i drugi sposób zawarcia ma³¿eñstwa s¹ równorzêdne w tym sensie, ¿e nupturienci,
którzy zawarli ma³¿eñstwo wobec duchownego, je¿eli spe³ni³y warunki okreœlone w ustawie z 24 lipca 1998 r. s¹
stronami zwi¹zku ma³¿eñskiego podlegaj¹cego prawu polskiemu tak samo
jak osoby zawieraj¹ce je wobec kierownika urzêdu stanu cywilnego. Skutki
obu tych sposobów s¹ jednakowe w prawie cywilnym.
Intryguj¹ca jest kwestia obecnoœci
duchownego3 , którego osobê prawo kanoniczne wskazuje jako tê, która mo¿e
wa¿nie asystowaæ przy zawieraniu
ma³¿eñstwa. T¹ osoba jest proboszcz,
czyli administrator parafii, na obszarze której odbywa siê ma³¿eñstwo kon-
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kordatowe. T¹ funkcjê pe³niæ mo¿e rówma³¿eñstwo o treœci podstawowych
nie¿ wikariusz zastêpuj¹cy proboszcza.
przepisów prawa polskiego dotycz¹cych
W sytuacji, gdy nupturientowi grozi
zawarcia ma³¿eñstwa i jego skutków”4
niebezpieczeñstwo œmierci, przy zawarPonadto Konferencja Episkopatu
ciu ma³¿eñstwa mo¿e asystowaæ inny
Polski przypomina, ¿e nupturienci poduchowny. Ten zapis wynika z kanonu
winni zg³osiæ siê do w³aœciwego urzêdu
1116 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Z
parafialnego na trzy miesi¹ce przed
punktu widzenia prawa koœcielnego, duplanowan¹ dat¹ zawarcia ma³¿eñstwa
chowny, który nie ma zaœwiadczenia z
kanonicznego, aby dope³niæ formalnourzêdu stanu cywilnego nie mo¿e „asyœci wymaganych przez prawo koœcielne
stowaæ” przy œlubie. Instrukcja dla
oraz tymi zwi¹zanymi z uzyskaniem
duszpasterzy dotycz¹ca ma³¿eñstw
skutków cywilnych planowanego ma³konkordatowych zosta³a przyjêta przez
¿eñstwa kanonicznego.5
Episkopat Polski 22 paŸdziernika 1998
Na koniec jeszcze krótkie zestawieroku. Punkt 13 tej instrukcji stanowi,
nie ma³¿eñstw zawieranych w Polsce,
¿e proboszcz nie mo¿e za³atwiæ formalktóre obrazuje, w jaki sposób obywatenoœci zwi¹zanych z zawarciem ma³¿eñle naszego kraju wstêpowali w zwi¹stwa, jeœli nie zostanie mu przedstazek ma³¿eñski:
wione wa¿ne zaLiczba zawartych ma³¿eñstw, w tym wyznaniowych
œwiadczenie kierowi konkordatowych w poszczególnych latach6 :
nika urzêdu stanu
cywilnego.
Ciekaw¹ kwesti¹ jest mo¿liwoœæ
zawarcia ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika. Ogóln¹ zasad¹ jest to, ¿e ma³¿eñstwo zostaje zawarte, gdy przyszli
ma³¿onkowie s¹ fizycznie obecni podczas czynnoœci sk³adania oœwiadczenia woli. Mo¿liwoœæ zaMicha³ Ziêzio
warcia zwi¹zku ma³¿eñskiego przez pe³Student III roku Prawa
nomocnika przewiduje prawo kanoniczUniwersytet Rzeszowski
ne (kanon 1105) oraz polskie prawo rodzinne w art. 6 k.r.o. Takim pe³nomocnikiem jest osoba upowa¿niona przez
BIBLIOGRAFIA:
mocodawcê, czyli jedna z osób zawieraj¹cych ma³¿eñstwo, do tego, aby z³o1. P. Kasprzyk „Prawo rodzinne w Pol¿yæ w jej imieniu oœwiadczenie woli co
sce i w Europie” 2005 r.
do zawarcia ma³¿eñstwa. Takie pe³no2. W. Adamczewski, W. Góralski „Konmocnictwo udzielone zgodnie z prawem
kordat miedzy Stolic¹ Apostolsk¹ i
kanonicznym nie upowa¿nia jednak do
Rzeczpospolit¹ Polska z lipca 1993”
zawarcia go ze skutkami cywilnymi
P³ock 1994
zgodnie z art. 6 par 1 k.r.o.
3. A. M¹czyñski „Zawarcie ma³¿eñstwa
w polskim prawie prywatnym miêKilka s³ów nale¿y poœwiêciæ komdzynarodowym” Lublin 1997
petencjach duchownego Koœcio³¹ kato4. Kodeks prawa kanonicznego
lickiego w zakresie przygotowania do
5. Konkordat pomiêdzy Stolic¹ Apostolzawarcia ma³¿eñstwa ze skutkami cyska a Rzeczpospolita Polsk¹
wilnymi. S¹ one uregulowane w art. 10
ust. Konkordatu: „Przygotowanie do
1
Za Andrzejem M¹czyñskim
zawarcia ma³¿eñstwa kanonicznego
2
Za Tomaszem Soko³owskim „Przepiobejmuje pouczenie nupturientów o niesy reguluj¹ce zawarcie ma³¿eñstwa”
rozerwalnoœci ma³¿eñstwa kanoniczne3
Obwieszczenie Ministra Spraw Wego oraz o przepisach prawa polskiego
wnêtrznych i Administracji z dnia 4
dotycz¹cych skutków ma³¿eñstwa”. Art.
listopada 1998
62a ustawy – Prawo o aktach stanu
4
Dz.U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688
cywilnego traktuje: „Przed zawarciem
5
Instrukcja Konferencji Episkopatu
ma³¿eñstwa podlegaj¹cego prawu wePolski z 12 listopada 1998
wnêtrznemu koœcio³a albo innego
6
Za Piotrem Kasprzykiem „Nieprawizwi¹zku wyznaniowego duchowny inford³owoœci dotycz¹ce rejestracji ma³muje osoby zamierzaj¹ce zawrzeæ to
¿eñstw”.
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ŒWIAT JEST ŒLICZNY
Œwiat jest œliczny... drzewa , kwiaty.
Zgadnijcie kto ten œwiat stworzy³?
Ten musia³ byæ w si³ê i moc bogaty
JEZUS CHRYSTUS PAN!
On nam wszystkim ¿ywot wieczny da³
I na krzy¿u umar³ za nas sam.
Umar³ sam, bo nas bardzo umi³owa³
I w niebie mieszkanie nam przygotowa³.
Tam czy biedny, czy bogaty-ON przyjmie.
I ka¿dego odzieje w piêkne szaty.
I ka¿demu z oczu otrze ³zy,
Wiec œpiesz do Niego – dziecko i Ty!
Pisze wiersze, gdy jest Jej smutno,
i gdy radoœæ rozpiera serce, i gdy têsknota drêczy Jej duszê...
Energiczna, o ruchach m³odej dziewczyny i oryginalnej urodzie, na codzieñ
uœmiechniêta, g³êboko prze¿ywa wdowi¹ samotnoœæ...
Du¿y dom, ale pusty... Najukochañszy m¹¿ odszed³ do Pana ju¿ 27 lat
temu, doros³e dzieci za³o¿y³y rodziny i
ju¿ dawno opuœci³y rodzinne gnmiazdo.
Jest sama, a kiedyœ by³o inaczej...

Jadwiga i Stanis³aw Sikorowiczowie

Uczennica Jadwiga podczas dy¿uru w bibliotece
Kiedyœ...
Na przyk³ad w latach czterdziestych!
Po œmierci rodziców El¿biety i Jana
Stankiewiczów (Stankiewicz – „spod
lipy”) zosta³y z siostr¹ Adel¹ same.
Dobrze, ¿e zaopiekowali siê nimi Stryjowstwo; Zofia i Aleksander Stankiewiczowie i zabrali z Przedmieœcia na
Zabramê. Jadwigê pos³ali do szko³y zawodowej, której dyrektork¹ by³a wówczas Rozalia Wolañczykowa.Uczennice
uczy³y siê krawiectwa i handlu, a potem podejmowa³y pracê w mieœcie, nie
musia³y wyje¿d¿aæ „w œwiat”.Wisia
uczy³a siê bardzo chêtnie, wyró¿nia³a
siê aktywnoœci¹, lubi³a wystêpowaæ na
ró¿nych szkolnych uroczystoœciach.
Œpiewa³a i recytowa³a, do dziœ pamiêta prezentowane utwory i aplauz licznie zgromadzonej publicznoœci. Nadal
ma nienagann¹ dykcjê, a nosówki i
przedniojêzykowe „³” wymawia jak
przedwojenni aktorzy. Bra³a udzia³ w
tak wówczas czêstych czynach spo³ecznych i pracach na rzecz œrodowiska, np.
w porz¹dkowaniu ksiêgozbioru bibliotecznego...
Kiedyœ by³o zupe³nie inaczej...

Panna Wisia i kawaler Staœ

13

M³oda, otoczona
wianuszkiem kole¿anek i kolegów
promieniowa³a radoœci¹ i humorem.
Ze Stasiem znali
siê od dawna, ale
pierwszych oœwiadczyn nie przyjê³a ,
bo uwa¿a³a, ¿e do
ma³¿eñstwa jest
jeszcze za m³oda.
Dopiero po d³ugim
namyœle i za rad¹
Opiekunów – zdecydowa³a siê.
Œlub odby³ siê 6
kwietnia 1953 roku.
Byli tacy m³odzi i naprawdê zakochani na ca³e ¿ycie.

Zakochani w dniu œlubu
Po œlubie zamieszkali u teœciów i
odt¹d szli przez ¿ycie razem, dos³ownie. Razem w pole, do koœcio³a, do pracy w sklepach G.S. i do kina.... On przystojny, wysoki, barczysty, Ona wygl¹³a
przy nim na ni¿sz¹ i drobniejsz¹ ni¿ w
rzeczywistoœci – stanowili ³adn¹ parê.
Po ciê¿kiej pracy w sklepie i uprawiaj¹c tytoñ, maj¹c czwórkê ma³ych dzieci, znajdowali czas na wspólne wyjœcie
do kina, na spacer, wiêc budzili ¿yczliwe zaciekawienie i sympatiê.
(ci¹g dalszy na str. 14)
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(ci¹g dalszy ze str. 13)

DLA STASIA
Od tamtej chwili, gdy Ciê ujrza³am
Coœ w moim sercu siê poruszy³o
To Twoje spojrzenie tak zadzia³a³o
¯e moje serce omal nie zemdla³o.
Teraz w pamiêci... ci¹gle tamte chwile
Ten piêkny wieczór i dzieñ przy Tobie.
Ty w moich snach znów wystêpujesz.
Bez Ciebie dalej ¿yæ nie mogê...
Niestety....Ty jesteœ ju¿ daleko...
Niestety... ju¿ tylko wspomnieniem.
Dzieci przychodzi³y na œwiat jedno
po drugim; Krystyna, Wies³aw, Ludmi³a i po dwóch latach – Liliana. Czwórka ma³ych dzieci, 40 arów upraw samego tytoniu, a czêsto sadzili te¿ buraki, praca w sklepie, dom czyœciutki
na pokaz, ciasto na niedzielê... Pytam
Ciocie Wisiê , jak Ona godzi³a te ro¿ne
obowi¹zki i prace?
Z w³aœciwym sobie wdziêkiem i
uœmiechem odpowiada; „szybciej wstawa³am, latem nawet o czwartej rano,
albo i wczeœniej....”
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¯adne z nich nie interesuje siê bran¿¹
metalow¹, a ich Protoplasta – Stanis³aw Sikorowicz – przepracowa³ w sklepie (w Dynowie zwanym „¿elaznym”) 35
lat.
Pani Wisia, Stasiowa Winiuœka, w
1981 roku przesz³a do bran¿y spo¿ywczej i z przemi³ym uœmiechem obs³ugiwa³a klientów w „Jedynce”. Z dynowsk¹ Gminn¹ Spó³dzielni¹ zwi¹zana by³a przez 26 lat. Nie tylko pracowa³a, ale wspó³organizowa³a ró¿ne
uroczystoœci zak³adowe, jeŸdzi³a na
wycieczki...
Za nienagann¹ pracê i nadzwyczajn¹ uczciwoœæ wyró¿niano J¹ dyplomami w 1981 i 1987 roku, podziêkowaniami za solidnoœæ i uczciwoœæ, odznak¹ „ZAS£U¯ONY dla SPÓLDZIELCZOŒCI
SAMOPOMOCCH£OPSKA”
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Kiedyœ by³o inaczej...

Brakuje mi Ciebie
Brakuje mi Ciebie jak s³oñca na niebie,
Jak ksiê¿yc co wieczór ³zy moje wysrebrza,
Jak gwiazdy na niebie. a ja wci¹¿ szukam Ciebie.
Jak wody w strumyku, co z p³aczu zasycha
w prze³yku,
Jak dnia szczêœliwego, gdy byleœ u boku mego.
Brakuje mi Ciebie w ka¿de œwiêto i
niedzielê
Przy œwi¹tecznym stole i w koœciele,
Brakuje mi Ciebie ju¿ tyle lat
Ja têskniê, usycham jak w polu kwiat.
Nic mnie nie cieszy , nie weseli;
Same smutki, zmartwienia – od niedzieli do
niedzieli .
I ju¿ siê u mnie nic nie
zmieni:
Odszed³eœ bez s³owa jak
mg³a,
A ja bym za Tob¹ na
kolanach sz³a.
Staœ odszed³ tak nagle, 8 maja 1981 roku.
Do ostatniej chwili pracowa³, nie myœla³ o emeryturze... Dom trzeba
by³o wykoñczyæ , po¿yczki do banku oddawaæ...
Odszed³! Pozostawi³
J¹ w rozpaczy i do dziœ
nieutulon¹ w ¿alu.
G³êboko wierzy w
OPATRZNOŒÆ I OPIEKÊ BO¯¥, dlatego powtarza: Bóg tak chcia³!
Nie ma jednak czasu,
by u¿alaæ siê nad sob¹.
JeŸdzi do dzieci, pomaga im i wnukom, a ma
ich oœmioro, pracuje w
ogrodzie i pisze wiersze...

Krysia, Lucia, Lilka i Wiesio z ulubionym psem.
Na szczêœcie dzieci uczy³y siê dobrze i nie sprawia³y k³opotów wychowawczych. Lubiane, aktywne, wyró¿niane by³y w szkole podstawowej, w szko³ach œrednich i na studiach. Dziœ, najstarsza to znany przemyski internista
i kardiolog, druga z córek kieruje Zespo³em Szkó³ w Tarnowie i uczy z zami³owaniem biologii i chemii, syn i najm³odsza córka trudni¹ siê handlem.

Kiedyœ by³o inaczej...
Nie by³o samotnych niedziel!
Dzieci sz³y na „ósemkê” do koœcio³a, a Oni ze Stasiem na sumê. Potem
by³ obiad pe³en gwaru i rodzinnych rozmów przy domowym cieœcie w³asnego
wypieku. Ciasta i torty mojej Rozmówczyni s¹ pyszne! Palce lizaæ! Nawet
kalorii odechciewa siê liczyæ i o wzroœcie wagi w rozkoszy degustacji zapomina siê natychmiast!

Wiersz o jesieni
Przysz³a ¿ó³ta, z³ota jesieñ
Opadaj¹ liœcie z drzew
A na drzewie siedzi ptaszek
Œpiewa smutn¹ pieœñ
Drzewa moje , drzewa
Drzewa wy z³ociste
Gdzie ja zim¹ siê skryjê
Gdy opadn¹ wasze liœcie? (...)
Ostatnio zainteresowa³a siê powa¿nie histori¹ swojej rodziny. Genealogiê
rodu Stankiewiczów herbu MOGI£A,
wywodz¹cego siê z Litwy, ma spisan¹
przez rodzinnych zbieraczy od XVIII
wieku, ale w³asnej biografii nie notuje.
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Zdecydowanie woli ustne relacje! Ze
swad¹ opowiada o pracy w Stanach
Zjednoczonych, o wyjeŸdzie do Anglii.
Nigdzie nie mo¿e byæ za d³ugo, bo
ogromnie têskni za Dynowem, za rodzin¹, znajomymi w³asnym domem,
nawet za „spotkaniami” na cmentarzu...
Tam nad mogi³ami Stasia, bliskich
z rodziny rozmyœla o tajemnicach wiary, o ¿yciu, które ma d³ugie KIEDYŒ i
nieznane JUTRO. Z ufnoœci¹ zwraca sie
wiêc do NIEPOKALANEJ

MATKO BOSKA
NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY

Z wizyt¹ w Anglii

Nie tylko klejnoty b³yszcz¹ w Twojej szacie
I z³ota korona zdobi Twoj¹ skroñ.
Nie tylko królowie k³aniali sie przed Twoim
tronem.
Tu niezliczone rzesze umêczonych ludzi

Chyl¹ sie do Twoich stóp.
MATKO BOSKA NIEUSTAJ¥CEJ
POMOCY!
Ich mi³oœæ i ³zy, modlitwy i ból
Wplecione w blask Twojej chwa³y,
I w cieñ smutnego oblicza.
Ty zagubionych obejmujesz i
prowadzisz
Do czekaj¹cego OJCA
NIESKOÑCZONEJ MI£OŒCI.
Ratuj nas MATKO BOSKA
NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY!
Dziêkuj¹c za buduj¹ce rozmowy
i niezapomniane spotkania.
Krystyna D¿u³a

*SAFONA – poetka staro¿ytnej Grecji (VII/VI w. p.n.e.)

„To nie przypadek zrz¹dzi³,
¯e znaleŸliœmy siê na tym œwiecie
W nim dane jest nam wzrastaæ i dojrzewaæ,
aby osi¹gn¹æ inny œwiat

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 15 maja 2007r. zmar³

œp.
prof. dr hab.

Bronis³aw Mikulec

Urodzi³ siê 1 lipca 1936 r. w Hucisku Jawornickim,
gdzie ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹. Egzamin dojrza³oœci
z³o¿y³ w 1955r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Dubiecku. W latach 1955-1960 studiowa³ w Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie i uzyska³
stopieñ magistra historii. Swoj¹ karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ulanowie, natomiast w 1961r. zosta³ zatrudniony w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie. Przez okres 5 lat pracowa³ w naszej
Szkole jako nauczyciel historii a w roku szkolnym 1966/
1967 pe³ni³ funkcjê dyrektora.
Swoj¹ drogê ¿yciow¹ w latach 1967-1975 zwi¹za³ ze
Stalow¹ Wol¹, pracuj¹c jako zastêpca inspektora Wydzia³u
Oœwiaty, dyrektor Technikum Gastronomicznego, wizytator metodyk oraz nauczyciel historii w Liceum Ogólnokszta³c¹cym. W 1975 r. uzyska³ stopieñ doktora, natomiast habilitowa³ siê w 1990 r. Zwieñczeniem jego kariery by³o uzyskanie tytu³u profesora nadzwyczajnego w
1996r.
W latach 1975-2006 pracowa³ w Instytucie Historii
UMCS w Lublinie. Od 2003 r. pe³ni³ funkcjê kierownika
Zak³adu Historii Gospodarczej w UMCS oraz kierownika

Katedry Ekonomii i Historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1991 r. œp. prof. Bronis³aw Mikulec by³ cz³onkiem
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Wprawdzie w 2006 r. przeszed³ na emeryturê ale by³
do koñca aktywny jako pracownik nauki i dziekan Wydzia³u Humanistycznego w Wy¿szej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i spo³eczn¹ zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1981 r.) nagrod¹ Ministra Oœwiaty i Wychowania oraz nagrodami rektora.
Mimo tylu zajêæ, licznych prac naukowych œp. Profesor
Bronis³aw Mikulec utrzymywa³ kontakty ze swoimi wychowankami z dynowskiego liceum i zawsze odpowiada³
na nasze zaproszenia. Uczestniczy³ w uroczystych Zjazdach Absolwentów z okazji 50-lecia i 60-lecia naszej Szko³y.
By³ wspania³ym i sympatycznym cz³owiekiem, który
na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
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tym roku Œwiêto Szko³y w
Zespole Szkó³ nr 4 w Paw³okomie przebiega³o w niecodziennym klimacie, a to dziêki nawi¹zaniu wspó³pracy z Centrum Kultury
Japoñskiej „Yamato” w Przemyœlu.
Przedstawiciele Japonii przybyli do
naszej szko³y wraz z pani¹ Ig¹ D¿ochowsk¹, za³o¿ycielk¹ tej organizacji,
na zaproszenie pani dyrektor, Ireny Bilskiej. W imieniu zaproszonych goœci,
g³os zabra³a pani
Iga, która wyrazi³a
s³owa wdziêcznoœci
za mi³e, serdeczne
przyjêcie.

Tegoroczny program obejmowa³ czêœæ sportow¹ i artystyczn¹.
O godz. 10.00 rozpoczê³y siê rozgrywki w pi³ce no¿nej o Puchar
Dyrektora Szko³y.
Oficjalne otwarcie imprezy
nast¹pi³o o godz. 14.00. Po uroczystym przywitaniu pani dyrektor zaprosi³a zebranych na wystêpy artystyczne uczniów Zespo³u Szkó³ nr 4 w Paw³okomie. Program rozpocz¹³ monta¿ s³ownomuzyczny pt. „PrzyjaŸñ- có¿ za
przygoda” w wykonaniu uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum.
Najm³odsze dzieci zaprezentowa³y dwa tañce ludowe- „Krakowiak” i „Posz³o dziewczê po ziele”. Wystêpy zakoñczono humorystyczn¹ scenk¹ „W krzywym
zwierciadle codziennego ¿ycia” w
wykonaniu uczniów kl. V szko³y
podstawowej.
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Od godz. 15.00 rozpoczê³a siê prezentacja kultury japoñskiej przez goœci Centrum Kultury Japoñskiej w Przemyœlu. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê pokazy sztuki walki aikido.
Nastêpnie odby³a siê prezentacja
multimedialna, która przybli¿y³a
wszystkim tradycjê i wspó³czesnoœæ Japonii. Nasi goœcie zaprezentowali ubiór,
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potrawy, ciekawostki Kraju Kwitn¹cej
Wiœni. W dalszej kolejnoœci odby³y siê
warsztaty origami. Sympatyczni Japoñczycy zdradzili sekret, jak z³o¿yæ papier, aby powsta³y skacz¹ce ¿abki, czapeczki, kwiatki czy gwiazdki. Nadszed³
czas na kaligrafiê. Na specjalnym papierze za pomoc¹ pêdzelków goœcie uczyli nas pisaæ nasze imiona w jêzyku japoñskim. Karteczki z
imionami okaza³y siê
najwspanialsz¹ pami¹tk¹ z tego dnia.
Równie¿ w kronice szkolnej pozosta³
trwa³y œlad w postaci pami¹tkowego
wpisu w jêzyku polskim i japoñskim.

Œwiêto uatrakcyjni³y te¿ wystêpy
zespo³ów ludowych: M³oda Harta i Pogórzanki.
W tym czasie, w meczu o Puchar
Dyrektora Szko³y zmaga³y siê takie dru¿yny jak: Orze³- Harta, Bartek- Bartkówka, Zasanie- D¹brówka i NapadPaw³okoma.
Przybyli na uroczystoœæ mieli mo¿liwoœæ podziwiaæ kunszt artystyczny
mieszkanki Paw³okomy, pani Janiny
Paszko- wystawê haftowanych rêcznie
obrazów. Ponadto swoje prace zaprezentowa³y panie z Ko³a Gospodyñ oraz pan
Jan Banaœ – kowalstwo artystyczne. W
tym dniu zosta³y wystawione do sprzeda¿y w formie kiermaszu prace rêkodzielnicze naszych uczniów.
W przebieg uroczystoœci zaanga¿owali siê równie¿ rodzice, którzy przygotowali prawdziw¹ ucztê dla podniebienia w postaci tradycyjnych dañ.
Wœród degustowanych potraw znalaz³y
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siê m.in. smalec z sezamem, orzechami, rodzynkami, proziaki, mas³o czosnkowe, pieczony tradycyjn¹ metod¹
wiejsk¹ chleb, przepyszne ciasta i danie na gor¹co.
Mimo niesprzyjaj¹cej aury, uroczystoœæ przebiega³a w ciep³ej atmosferze. Wszystkich zafascynowa³a kultura Kraju Kwitn¹cej Wiœni oraz ¿yczliwoœæ, serdecznoœæ i pracowitoœæ jego
mieszkañców. Nie tylko dla dzieci by³a
to wspania³a, niezapomniana „lekcja
o Japonii”. Mamy nadziejê, ¿e nie
ostatnia...
Lucyna Frañczak
Gra¿yna Opa³ka
Fot. Marek Mo³oñ
Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje
Karol Wojty³a
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie serdecznie dziêkuje za ufundowanie nagród, przygotowanie upominków oraz pomoc w organizacji Œwiêta Szko³y w dniu
3 czerwca 2007 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

P. Leszkowi Banasiowi – Firma LESZEK BANAŒ
P. Alicji Drelinkiewicz – SKLEP „ALEXIS”
P. Zofii R¹czkowej – sklep spo¿ywczy
P. Halinie Banaœ – sklep „STOKROTKA”
P. Adamowi Chrapkowi – Firma Tapicerska „ARKADA”
P. Leszkowi i Mariuszowi Nahaczom – Firma „Nah Bud”

Ju¿ tradycj¹ sta³y siê wiosenne spotkania, autorów ksi¹¿ek dla dzieci z
najm³odszymi czytelnikami Dynowa.
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie goœci³a w dniu 25 kwietnia pedagoga, autora kilkudziesiêciu s³uchowisk
radiowych, redaktora wielu programów
telewizyjnych dla dzieci i doros³ych.
Pisze on tak¿e opowiadania i powieœci
dla dzieci. Jest Laureatem Nagrody
Literackiej im Kornela Makuszyñskiego za „Kocie historie”. W Dynowie Pan
Tomasz spotka³ siê z uczniami III klasy dynowskiej Szko³y Podstawowej.
By³o to owocne spotkanie dla obydwu
stron.
G. M.

To ci dopiero by³y historie…

7. P. Bogus³awie Hadam – sklep „TELE – DOM”
8. P. Robertowi Sówce – sklep „SÓW – POL”
9. P.P. Ma³gorzacie i Stanis³awowi Krupom – Piekarnia
10. P. Wojciechowi Szarudze – Hurtownia „U Wojtka”
11. P. Bogus³awie Karaœ
12. P. Leokadii Derdzie – Firma „PARADAIS”
13. P. Les³awowi Lasko – firma handlowa „LASKO”
14. P. Ma³gorzacie Raszewskiej-Popek – Gabinet kosmetyczny
15. Gminnej Spó³dzielni SCH w Dynowie
Szczególne podziêkowania sk³adam Radzie Rodziców za
przygotowanie wspania³ych potraw, organizacjê bufetu oraz
pomoc w organizacji œwiêta.
Dyrektor Irena Bilska
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Pod takim has³em 9 maja odby³a
siê III Edycja Dnia Europejskiego.
Do obchodów tego œwiêta przygotowywano siê od marca, poznaj¹c kulturê, geografiê, zwyczaje naszego zachodniego s¹siada.
Na uroczystoœæ przybyli: panie Helena Nosal i Miros³awa Marsza³ek –
Pe³zak reprezentuj¹ce Urz¹d Gminy w
Dynowie, pan Tadeusz PaŸdziorny przewodnicz¹cy Rady Gminy Dynów oraz
pani Ma³gorzata Sieñko – so³tys wsi
£ubno.
Elementami dekoracji sali gimnastycznej by³y prace plastyczne dzieci z
klas I-III SP na temat prezentowanego pañstwa oraz projekty uczniów z
klas IV-III gimnazjum, przedstawiaj¹ce skojarzenia zwi¹zane z Niemcami.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹ projekty wykonane przez Joannê Rebizak z klasy I i Anetê Banat
z klasy II gimnazjum. By³y one bardzo pomys³owe, kolorowe, pracoch³onne…
Jako pierwsz¹ konkurencjê przeprowadzono Quiz wiedzy o Niemczech, który w kategorii szko³y podstawowej wy-
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Zespó³ Tokio Hotel

Zespó³ Lollipops

Quiz wiedzy o Niemczech
gra³a klasa VI, a w gimnazjum klasa I.
Nastêpnie udaliœmy siê w wirtualn¹
podró¿ po Niemczech. Byliœmy w Berlinie i w Alpach. Poznaliœmy wiele postaci znanych z lekcji historii, jak równie¿ ¿yj¹cych wspó³czeœnie. Bracia
Grimm przedstawili stworzonych przez
nich bohaterów znanych wszystkim
baœni.
Carl Benz, Gutenberg, Koch, Einstein prezentowali swoje wynalazki i odkrycia. Obecnoœci¹ zaszczycili nas: p.
Angela Merkel, która w otoczeniu ros³ych ochroniarzy mog³a siê czuæ bezpiecznie, znani sportowcy, Schumacher,
Klose, Schmitt. Urod¹ i wdziêkiem za-

Nr 6/141

chwyca³a Claudia
Schiffer. Nie mog³o zabrakn¹æ wystêpów zespo³ów muzycznych: Tokio Hotel, Lollipops, a
gwiazd¹ tego dnia
by³a grupa Rahmstein
(której to wystêp wywo³ywa³ salwy œmiechu).
W tej konkurencji,
czyli na najlepsz¹ prezentacjê Niemiec, I
miejsce zajê³a klasa
III gimnazjum.(podczas og³aszania werdyktu natê¿enie radoœci zwyciêzców przekroczy³o wszelkie dopuszczalne normy poziomu
ha³asu).
Dziêkujê wychowawcom i uczniom za
zaanga¿owanie w przygotowania do obchodów
Dnia Europejskiego, a
Radzie Rodziców oraz
Gminnej Komisji do
Spraw Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w
Dynowie za ufundowanie nagród dla uczestników konkursów.
Diana WasylowskaKilon

W œwiecie baœni

Zespó³ Szkó³
Nr 3 w £ubnie
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18 kwietnia odby³ siê konkurs plastyczny dl klas 1-3 szko³y podstawowej pod has³em „Chroñmy nasz¹ planetê Ziemiê” oraz nast¹pi³o otwarcie
wystawy plakatu ekologicznego przygotowanej przez uczniów klas 4-6 szko³y
podstawowej i 1-3 gimnazjum.
We czwartek, 19 kwietnia, pracownik Nadleœnictwa Dynów, pani Ma³go-
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W dniach 18-20.04.2007r. w Zespole Szkó³ w Dynowie po raz trzeci
obchodziliœmy Dni Ziemi. Koordynatorem projektu obchodów tych
dni by³a Pani Ewa G¹secka-Stankiewicz.

rzata Kaczorowska wyg³osi³a prelekcjê
dla uczniów klas III Gimnazjum na temat: „Co lasy daj¹ Ziemi”.
W dniu tym odby³ siê równie¿ konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej,
w którym wziêli udzia³ uczniowie klas
IV Szko³y Podstawowej.
Najwa¿niejszym punktem obchodów Dni Ziemi w naszej szkole by³ uroczysty apel, który odby³ siê w poniedzia³ek 23 kwietnia. M³odzie¿ pod
opiek¹ Pani Renaty Potocznej, Bogumi³y Œwiês oraz Panów J. Kulikowskiego i Adama Jagusztyna przygotowa³a
ciekaw¹ czêœæ artystyczn¹.

Dni Ziemi w naszej szkole mia³y na
celu przede wszystkim kszta³towanie
œwiadomoœci proekologicznej uczniów,
aktywizowanie dzieci i m³odzie¿y do
czynnego udzia³u w zapobieganiu degradacji œrodowiska oraz wzbudzenie
poczucia odpowiedzialnoœci za œrodowisko naturalne.
Opracowa³: Adam Jagusztyn

Przyroda to wielki układ
Wszystkim, którzy chcą poznać polską przyrodę
za pośrednictwem „Polskiej Przyrody” proponujemy spojrzenie odmienne od tego, które zwykle można znaleźć w szkolnych podręcznikach i
tego jakie przedstawia większość prezentowanych w telewizji filmów przyrodniczych. Chcemy byście spojrzeli na przyrodę nie jako na zbiór
pojedynczych elementów, zwierzaczków i roślinek,
które w naturze żyją sobie jak w takim trochę większym ogrodzie

zoologicznym. Przyroda taka nie jest. Przyroda nie jest
tylko dekoracją do naszego życia, nie jest też kolekcją
okazów stworzeń ładnych i brzydkich, dobrych i
złych. Przyroda to wielki układ, który działa nieustannie. Trzeba nań patrzeć jak na całość składająca się z mnóstwa elementów, powiązanych
ze sobą mnóstwem zależności. Owo „mnóstwo”
śmiało można liczyć co najmniej w miliardach.
Tomasz Cofta
http://przyroda.polska.pl
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15 kwietnia 2007 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej dynowskiego MOKiRu zaprezentowali swe umiejêtnoœci uczniowie Szko³y Muzyki Rozrywkowej „VIRTUOSO”. Przejêci rodzice (sama bardzo prze¿ywa³am wystêp mojej córki, Anny), inni cz³onkowie rodzin, znajomi – oklaskami nagradzali ka¿d¹ prezentacjê. A by³o co oklaskiwaæ!
W koncercie wyst¹pili (nie mniej
przejêci od swoich Rodziców) w bardzo
zró¿nicowanym repertuarze:
1.

2.

3.
4.
5.

Agnieszka Iwañska – gitara klasyczna, Edyta Ostafiñska – gitara akustyczna i Ania Niemiec –
gitara klasyczna; w utworze „As tears go by”
Magda Noch – keyboard, Artur
Hadam – keyboard, Mietek Ferenc
– keyboard; „Prawy do lewego”
Marcelina Wiœniowska – skrzypce; „Kajtuœ na kucyku”
Marcin Ryœ – gitara klasyczna;
”Kuku³ka i osio³”
Daniel Siwulec – keyboard; „Rzeki Babilonu”

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ireneusz Gierula – skrzypce; „Piosenka” Haydn
Angelika Grodecka – gitara elektryczna; „The unforgiven” Mettalica,
Edyta Kopacka – wokal; „Ten
wspania³y rock”
Maciek £ach – keyboard, Weronika Prokop – keyboard; ”Wylecia³
ptaszek”
Natalia Hadam – skrzypce; „Piosenka kowboja”
Mariola Tworzyd³o – gitara klasyczna; „Boogie-Woogie”
Anna Jurasiñska – fortepian;
„Ballada”
Sylwia Undziakiewicz – skrzypce; „Kurcz¹tko”
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14. Przemek Hickiewicz – gitara klasyczna; „Oh Susanna”
15. Klaudia £ach – skrzypce; „Turlaj
siê pi³eczko”
16. Marta Ko³t – gitara klasyczna,
„Fragile”
17. Joanna Martowicz – skrzypce;
„Concertino”
18. Mateusz Siwulec – keyboard;
„Polka Dziadek”
19. Marta Ko³t – gitara akustyczna,
Arkadiusz Gierula – saksofon,
Ireneusz Gierula – klarnet; „When
The Saints”.
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Przez ca³y rok wytrwale pracowali
z uczniami i wspaniale przygotowali ich
do koncertu nauczyciele: Monika Rzoñca: keyboard, fortepian, wokal; Katarzyna Rybczyñska-Magoñ: skrzypce;
Jacek Kulikowski: gitara klasyczna,
akustyczna, elektryczna.

DYNOWINKA

Bardzo dziêkujemy (wypowiadam
siê trochê „samozwañczo” w imieniu
wzruszonych Rodziców) Artystom i ich
Nauczycielom za t¹ wspania³¹ „ucztê
duchow¹”! Mamy nadziejê, ¿e bêdzie
nam dane uczestniczyæ jeszcze nie raz
w takich wspania³ych koncertach!
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Rozpoczê³am tê krótk¹ relacjê sentencj¹ Pitagorasa, zakoñczê myœl¹ innego filozofa...
Muzyka uspokaja umys³, u³atwia wzlot
myœli, a gdy trzeba, pobudza do walki
(Agrippa von Nettesheim)
Renata Jurasiñska
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Po oko³o 40 minutach, (które wydaziom naszej wiedzy by³ wyrównany- czeoja droga do fina³u centralne
wa³y siê wiecznoœci¹) zostaliœmy pokaliœmy niecierpliwie na wyniki. Zwygo w £odzi rozpoczê³a siê od
nownie poproszeni do auli, gdzie Przeciêzc¹ etapu pisemnego okaza³ siê zdoeliminacji szkolnych w zakrewodnicz¹cy komisji odczyta³ wyniki, pobywca 44 punktów.
su wiedzy ekologicznej zorganizowadaj¹c nazwiska siedmiu cz³onków reMój wynik na poziomie 38 punktów
nych przez Pani¹ mgr Mariê Kuszek,
prezentacji woj. Podkarpackiego w
by³by wed³ug mnie bardzo dobry, gdyby
które odby³y siê w dniu 23 stycznia
Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
nie fakt, ¿e do czêœci ustnej zakwalifi2007 roku, w formie testu jednokrotBy³ to chyba jeden z moich szczêkowano tylko 10 osób. Zadowolenie mienego wyboru. Po og³oszeniu wyników
œliwszych dni w tym roku szkolnym,
sza³o siê z ¿alem i to nie tylko w moim
okaza³o siê, ¿e razem z koleg¹ zostaliprzypadku.
œmy zakwalifikowaWieczorem tego
ni do udzia³u w etadnia odby³o siê
pie wojewódzkim
ognisko, a potem
olimpiady.
Ekoforum- czyli
Pani mgr Maria
wieczorne dyskusje
Kuszek kieruj¹c nam³odych Polaków.
szymi przygotowaW ferworze wymianiami do olimpiady
W dniach od 1 do 3 czerwca 2007r. w £odzi odby³ siê fina³ centralny XXII Olimpiady Wiedzy ny opinii, pogl¹dów
przygotowa³a dla
nas odpowiedni¹ liEkologicznej, w którym bra³em udzia³ jako uczeñ LO im Komisji Edukacji Narodowej w i uwag zapomnieliœmy o olimpiadzie.
teraturê, wskazywaDynowie i jednoczeœnie jako cz³onek siedmioosobowej reprezentacji woj. podkarpackiego.
W
niedzielê
³a, co warto przeczyodby³ siê fina³ usttaæ i na jakie szczegdy¿ okaza³o siê, ¿e zakwalifikowa³em
ny, wrêczenie nagród laureatom, po¿egó³y zwracaæ uwagê. Literatury i matesiê do etapu centralnego.
gnanie i wyjazd do domu.
ria³ów „do przerobienia” by³o sporo.
Zacz¹³ siê znowu kolejny etap przyWszyscy otrzymaliœmy piêkne upo28 kwietnia 2007 r. w auli Politechgotowañ. Musia³em uzupe³niæ wiedzê z
minki i ksi¹¿ki od sponsorów olimpianiki Rzeszowskiej im. Ignacego £ukasiezakresu parków narodowych i innych
dy. Do Rzeszowa dotarliœmy w poniewicza w Rzeszowie odby³ siê etap wojeobszarów chronionych.
dzia³ek 4 czerwca o godz 4.45, zmêczewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Czas p³yn¹³. Dopiero pod koniec
ni, ale bogatsi o wspomnienia, doœwiadCzêœæ pisemna, do której przyst¹maja otrzyma³em informacjê o tym, ¿e
czenia i nowe znajomoœci.
pi³o oko³o 200 uczniów z ca³ego Podfina³ odbêdzie siê w £odzi w dniach od
Moim zdaniem Olimpiada Wiedzy
karpacia trwa³a godzinê i polega³a na
1 do 3 czerwca 2007 roku.
Ekologicznej to olimpiada sprawdzaj¹udzieleniu odpowiedzi na 50 pytañ w
PóŸnym wieczorem 31-go maja 2007 r.
ca wiedzê z przedmiotu, którego nie ma
formie testowej. Oko³o godziny 14 naca³a nasza siedmioosobowa grupa z ró¿w tzw. planie lekcji w naszej szkole.
st¹pi³o og³oszenie wyników.
nych miejscowoœci Podkarpacia zebra³a
Wiedza ekologiczna w szerokim tego s³oBy³em bardzo zadowolony, gdy¿ okasiê na dworcu PKP w Rzeszowie, aby
wa znaczeniu pochodzi z lekcji biologii,
za³o siê, ¿e znalaz³em siê w szczêœliwraz z opiekunk¹ dotrzeæ ok. godz. 11.00
geografii wiedzy o spo³eczeñstwie a
wej dwunastce uczniów, którzy wezm¹
nastêpnego dnia do £odzi.
nawet historii. Ponadto wielce przydatudzia³ w czêœci ustnej fina³u.
Zakwaterowani zostaliœmy w Oœrodne okazuj¹ siê informacje wpadaj¹ce
Ka¿dy z uczestników po kolei, w
ku „Prz¹œniczka” na terenie lasu
w ucho przypadkiem np. podczas ogl¹obecnoœci nas wszystkich udziela³ ust£agiewnickiego, gdzie mogliœmy wypodania wiadomoœci i ró¿nych programów
nych odpowiedzi na zawarte w wylosocz¹æ po trudach podró¿y.
telewizyjnych, us³yszane w radiu czy
wanym zestawie pytania, a komisja doTest pisemny pisaliœmy dopiero 2
przeczytane w gazecie.
konywa³a oceny w milczeniu.
czerwca w sobotê o godz. 10.30. ZgodPo wys³uchaniu wszystkich odponie z regulaminem w ci¹gu 1 godziny
Mateusz G³adysz
wiedzi zostaliœmy poproszeni o opusznale¿a³o odpowiedzieæ na 50 pytañ, a
IIa LO
czenie auli. Nie muszê chyba dodawaæ,
pytania by³y przeró¿ne.
im. Komisji Edukacji Narodowej
¿e emocje siêga³y zenitu, byliœmy barZ rozmów po teœcie wynika³o, ¿e pow Dynowie
dzo ciekawi wyników.

O

limpiada Wiedzy Eko
logicznej istnieje już
od 20 lat i ma ugruntowaną
pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz
kształtowaniu właściwych postaw młodego
pokolenia Polaków wobec
otaczającej nas przyrody. Jest
ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów
takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę,
gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i
zdrowie, ochronę przyrody, powietrze i jego ochronę, odpady, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska
w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem
aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.
http://www.edu.info.p

Sukcesy uczniów naszego Liceum, zarówno w Olimpiadzie
Wiedzy Ekologicznej, jak i w Konkursie Wiedzy o Lesie s¹ nie
tylko wynikami mojej pracy z uczniami, ale tak¿e grona osób
wspó³pracuj¹cych z nasz¹ szko³¹, dlatego na ³amach „Dynowinki” chcia³abym serdecznie podziêkowaæ za wspó³pracê pañstwu
Ma³gorzacie i Maciejowi Kaczorowskim, pracownikom nadleœnictwa Dynów, za piêkne, ciekawe i rzeczowe zajêcia organizowane w naszej szkole, w ramach pracy Ko³a M³odych Przyrodników, które zawsze gromadzi³y wielu uczniów zainteresowanych przedstawianymi zagadnieniami dotycz¹cymi biologii
lasu.
Panu Franciszkowi Szajnikowi za ciekaw¹ prelekcjê z biologii ryb i wêdkarstwa.
Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku szkolnym nasza wspó³praca bêdzie kontynuowana i przyniesie równie ciekawe efekty.
mgr Maria Kuszek
nauczyciel LO w Dynowie
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Autorka wierszy-Monika Szczepañska – jest
uczennic¹ klasy IIa Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Komisji Edukacji Narodowej. Na ³amach
„Dynowinki” publikowa³a artyku³y, wywiady i recenzje , reprezentuj¹c kó³ko dziennikarskie M.O.R.D. W tym roku zdoby³a III nagrodê w II edycji Konkursu Poetyckiego „W
ho³dzie Janowi Paw³owi II- Wielkiemu Polakowi” organizowanego przez „Salezjañskie”
PSM pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyœla. Gratulujemy!!
„Dla Ciebie”
Tylko Ty znasz mego serca bicie,
Pod swoim mnie nosi³aœ i da³aœ mi
¿ycie.
To dziêki Tobie kroczê po œwiecie,
Dziêki Twej trosce, codziennej opiece.
Od pierwszych dni w me ma³e
serduszko
La³aœ sw¹ mi³oœæ i by³aœ wci¹¿ blisko.
Od Ciebie, od swych najm³odszych lat
Uczy³am siê, jak dobrze iœæ przez Œwiat.
I mimo ¿e czêsto siê potyka³am,
Ty sta³aœ przy mnie i pomaga³aœ.
Dlatego dziêkujê Ci za wytrwa³oœæ,
Za ciep³e s³owa i wielk¹ mi³oœæ,
Dziêkujê za ka¿dy najmniejszy gest,
Który mi mówi³, ¿e kochasz mnie.
Dziêkujê Ci za to, ¿e zawsze by³aœ,
¯e nigdy mnie w ¿yciu nie opuœci³aœ,
Dziêkujê Ci za Twe serce gor¹ce,

Opiekê, pomoc i uœmiech jak S³oñce.
Dziêkujê za Twe ciep³e ramiona,
W których zawsze, gdy jestem
wtulona,
Mogê przed Œwiatem ukrywaæ siê,
Zapomnieæ, ¿e gdzieœ by³o mi Ÿle.
I nie ma na œwiecie tak piêknych
kwiatów,
Wschodów, zachodów S³oñca,
Nie ma tak œpiewu piêknego ptaków,
Jak Twoja mi³oœæ bez koñca.
I choæbym Œwiat dooko³a obesz³a,
Choæbym latami szuka³a,
Nie znajdê rzeczy na tyle cennej
By wdziêcznoœæ moj¹ odda³a.
Powiem wiêc jedno jak proste zdanie,
Od zawsze brzmi ono tak samo,
Wiedz i pamiêtaj do koñca ¿ycia
¯e bardzo kocham Ciê Mamo!
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„Ludzie”
Ludzie dla ludzi ¿yj¹,
Ludzie dla ludzi siê rodz¹,
I radoœæ lub niechêæ panuje,
Kiedy na œwiat przychodz¹.
Ludzie dla ludzi istniej¹,
Ludzie dla ludzi trwaj¹,
I kiedy ciê¿kie przychodz¹ chwile,
Niektórzy z nich pomagaj¹.
Ludzie dla ludzi siê œmiej¹,
Ludzie dla ludzi czuj¹,
Zycie i siebie ca³ego
W przyjaŸni ofiarowuj¹.
Ludzie przez ludzi cierpi¹,
Ludzie przez ludzi p³acz¹,
Bo kiedy s³owa nas zrani¹,
To serce ¿yje rozpacz¹.
Ludzie przez ludzi siê z³oszcz¹,
Ludzie przez ludzi siê smuc¹,
Bywa, ¿e przyjaciele
Twarze od siebie odwróc¹.
Ludzie przez ludzi siê rani¹,
Ludzie przez ludzi gin¹,
Czêsto zwyk³a g³upota
Sporów tych jest przyczyn¹.
Ludzie dla ludzi kochaj¹
Serce ofiarowuj¹,
I choæ siê w ¿yciu staraj¹
Ludzie Ci umieraj¹…

12.05.2007 r.

31 lipiec 2006 r.

Zwi¹zek ¯ydów Rzeszowa w Izraelu
Pracownia Historii i Kultury ¯ydów Uniwerstytetu Rzeszowskiego
Wójt Gminy Dêbica
Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych
Zarz¹d Okrêgowy w Rzeszowie

serdecznie zapraszaj¹

na uroczystoœæ ods³oniêcia
pomnika upamiêtniaj¹cego
¯ydów – Ofiar Obozu Niewolniczej Pracy
w Pustkowie
w czasie II wojny œwiatowej.
Uroczystoœæ odbêdzie siê 8 lipca 2007 r. o godz. 9.00
na terenie by³ego Obozu w Pustkowie k/Dêbicy.
Po uroczystoœci ods³oniêcia pomnika, dyrekcja Zespo³u Szkó³
w Pustkowie-Osiedlu zaprasza do zwiedzenia izby pamiêci
zwi¹zanej z by³ym obozem. Izba mieœci siê w budynku szko³y.
Dyrekor Zespo³u Szkó³
Agnieszka Kania

Wykonanie pomnika by³o mo¿liwe dziêki wsparciu nastêpuj¹cych osób:
- Mosze Oster (Mevaseret – Syjon – Izrael)
- Tadeusz Piêta (Rzeszów – Polska)
- prof. Wac³aw Wierzbieniec (Rzeszów – Polska)
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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...
Co prawda letnie s³oñce piêknie ju¿
przygrzewa, ale zdarzaj¹ siê gwa³towne burze, w czasie których spada niejedna kropla d¿d¿u.... W³aœnie, a jak
brzmi mianownik od tego nieszczêsnego „d¿d¿u”... Czy ktoœ wie...?
De¿d¿, d¿d¿u, deszcz
Jedn¹ z zagadek polszczyzny jest
mianownik od wyrazu „d¿d¿u”. Bo – rzeczywiœcie - mówimy „d¿d¿u”, ale nie
u¿ywa siê formy mianownika od tego
s³owa. Kiedyœ jednak on istnia³ i brzmia³
„de¿d¿”; „d¿d¿u” by³o regularnym dope³niaczem s³owa „de¿d¿”.
A „de¿d¿” oko³o XVII wieku przekszta³ci³ siê w s³owo, które ³atwiej wymówiæ, czyli w „deszcz”. Wiêc „deszcz”
powsta³ z „d¿d¿u”, czyli z wyrazu
„de¿d¿”. Od tej wspó³czesnej nazwy
„deszcz” mamy regularny dope³niacz
„deszczu”, ale te¿ u¿ywamy tego dawnego „d¿d¿u”, którego forma mianownikowa (czyli „de¿d¿”) ju¿ zanik³a.
I choæ zanik³ ten „de¿d¿”, to pozostawi³ po sobie sporo innych wyrazów,
które zachowa³y dŸwiêczne spó³g³oski,
czyli „¿” i „d¿”. Bo przecie¿ jest „d¿d¿ysty” – czyli, mówi¹c ca³kowicie po wspó³czesnemu, ‘deszczowy’. Kiedyœ istnia³ te¿
przymiotnik „d¿d¿owy” – ca³kowicie regularnie utworzony od s³owa „de¿d¿” –
który wystêpowa³ miêdzy innymi w wyra¿eniu „d¿d¿owa glista”, oznaczaj¹cym to, na co mówimy dziœ (a w³aœciwie
nie tylko dzisiaj, bo mówiliœmy te¿ tak
400 lat temu) „d¿d¿ownica”. „D¿d¿ownica” przecie¿ to – mówi¹c potocznie –
rodzaj robaka, który pojawia siê w czasie deszczu, czyli dawnego „d¿d¿u”.
Z czerwcem nieod³¹cznie zwi¹zana
jest...
Sobótka
Noc przypadaj¹ca w wigiliê œwiêtego
Jana, czyli noc z 23 na 24 czerwca, to przesilenie letnie. Tej nocy obchodzono œwiêto
zwane „sobótk¹” lub – rzadziej – „sobotk¹”.
Choæ œwiêto to mo¿e przypadaæ w ró¿ne dni tygodnia, to jego nazwa pochodzi
oczywiœcie od s³owa „sobota”. Dawniej
bowiem obchodzono sobótkê w³aœnie w
sobotê, która wypada³a przed letnim œwiêtem. Mog³o to byæ w³aœnie œwiêto Jana
Chrzciciela albo te¿ Zielone Œwi¹tki.

Sobótka wywodzi siê jeszcze z czasów pogañskich; by³a urz¹dzana na
czeœæ s³oñca, dlatego przypada w najkrótsz¹ noc roku. I w³aœnie na czeœæ s³oñca palono w tê noc stosy, które te¿ okreœlano jako „sobótki”. Dym z ognia uwa¿ano za œwiêty; mia³ on przynieœæ szczêœcie i dobrobyt. Przy ogniu siê bawiono,
przechodzono przez niego – a wiêc obrzêdy sobótkowe mia³y zwi¹zek w³aœnie
z ogniem. W noc œwiêtojañsk¹, czyli w
czasie sobótki, rzuca siê te¿ wianki na
wodê (ten zwyczaj przetrwa³ do dziœ) –
i to ma zwi¹zek chyba ju¿ bardziej ze
wspó³czesnym, chrzeœcijañskim, rozumieniem tego œwiêta ni¿ z jego pogañskim
pochodzeniem.
Bo ten zwyczaj ma nawi¹zywaæ do
chrztu Jezusa w Jordanie, udzielonego Mu
przez Jana Chrzciciela, którego œwiêto
obchodzimy 24 czerwca. I z tym w³aœnie
wydarzeniem maj¹ zwi¹zek inne nazwy
sobótki, u¿ywane w ró¿nych regionach Polski. Na Rusi (czyli w zachodniej Ukrainie)
sobótkê okreœlano jako „kupa³ê”, a na czêœci Mazowsza i Podlasia – jako „kupalnocki”. Obie te nazwy wywodz¹ siê (bezpoœrednio lub poœrednio) z ukraiñskiego
s³owa kupaj³o, które w pewnym sensie odpowiada polskiemu „k¹piel”. A wiêc nawi¹zuj¹ do chrztu Jezusa w Jordanie.
A teraz opowieœæ dedykowana maturzystom, czekaj¹cym z niepokojem na
wyniki egzaminów pisemnych...
Matura, dojrza³y
Gdy uczniowie ju¿ zdadz¹ maturê,
bêd¹ siê mogli uwa¿aæ za ludzi dojrza³ych, bo matura nazywana jest „egzaminem dojrza³oœci”. Nieprzypadkowo
tak siê dzieje, poniewa¿ nasza „matura” wywodzi siê z ³aciñskiego przymiotnika maturus, który znaczy ‘dojrza³y’.
Ten ³aciñski maturus, podobnie jak
nasz „dojrza³y”, pocz¹tkowo odnosi³ siê
tylko do owoców, póŸniej zacz¹³ okreœlaæ
te¿ cechy ludzkie. A ¿e jedn¹ z takich cech
jest niew¹tpliwie umiejêtnoœæ samodzielnego myœlenia, wyci¹gania logicznych
wniosków oraz radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym, to w³aœnie taki
najwa¿niejszy egzamin nazwano „matur¹” lub „egzaminem dojrza³oœci”.
Ale, co ciekawe, nasz czasownik „dojrzeæ” ma bardzo bliski zwi¹zek znacze-
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niowy i etymologiczny z takimi wyrazami,
jak „ujrzeæ”, „zajrzeæ”, „przyjrzeæ siê”,
„wyjrzeæ” – a wiêc z tymi, które wskazuj¹
na patrzenie. Bo obecna w nich cz¹stka
„-jrzeæ” jest jedn¹ z form dawnego czasownika „Ÿrzeæ”, który znaczy³ tyle co ‘patrzeæ’. Dawniej nie mówiono „ujrzeæ” czy
„dojrzeæ”, lecz „uŸrzeæ” i „doŸrzeæ”.
Wszystkie te s³owa odnosi³y siê do patrzenia, zreszt¹ to wspó³czesne „dojrzeæ” równie¿ ma takie znaczenia – mówimy przecie¿, ¿e ktoœ czegoœ „nie dojrza³”, czyli: ¿e
czegoœ nie spostrzeg³, nie zauwa¿y³.
I te¿ „dojrzeæ” dawniej znaczy³ ‘stawaæ siê widocznym’ – st¹d siê wziê³y
takie u¿ycia, jak na przyk³ad „jab³ka ju¿
dojrza³y”; po prostu owoce, które osi¹gnê³y jakiœ poziom rozwoju, s¹ widoczne, du¿e, maj¹ inny kolor, przez co mo¿na je odró¿niæ od liœci na drzewie.
Równie¿ abiturienci, po zdaniu
wszystkich egzaminów, zapewne na tyle
siê zmieni¹, ¿e bêdzie ich mo¿na ³atwo
odró¿niæ od tych, którzy matury jeszcze
nie zdawali.
I na zakoñczenie coœ dla wszystkich...
Wakacje, urlop, kaniku³a
„Wakacje” – dawniej u¿ywane te¿
w liczbie pojedynczej, czyli jako „wakacja” – pochodz¹ z ³aciny. Po ³acinie vacatio to ‘uwolnienie, oswobodzenie’, wiêc
wakacje nasi przodkowie postrzegali –
bardzo s³usznie zreszt¹ – jako uwolnienie siê od obowi¹zków, od szko³y. Te¿ z
tym ³aciñskim vacatio, a œciœlej – z pochodz¹cym od niego wyrazem vacat,
znacz¹cym tyle, co ‘pró¿ny, wolny’, ma
zwi¹zek nasz „wakat”, czyli ‘wolny, nieobsadzony etat’. A wiêc „wakacje” i
„wakat” ma j¹ wiele wspólnego.
Inne pochodzenie ma „urlop”. To s³owo wywodzi siê z niemieckiego i w polszczyŸnie pocz¹tkowo oznacza³o uwolnienie na jakiœ czas ¿o³nierzy; póŸniej zapewne w czasach, gdy powstawa³y
kodeksy pracy, które przewidywa³y odpoczynek dla pracownika – urlopem
nazwano odpoczynek od pracy.
Z wakacjami i urlopem ma te¿ zwi¹zek zapomniane ju¿ nieco s³owo „kaniku³a”. Oznacza ono letnie upa³y, a kiedyœ te¿ odnosi³o siê do wakacji. Nazwa
ta mia³a zwi¹zek z ³aciñskim pieskiem.
Bo w³aœnie canicula to po ³acinie ‘suczka’. U nas „Kaniku³¹” (i to nale¿a³oby
pisaæ wielk¹ liter¹) nazywano jedn¹ z
gwiazd, tak zwan¹ Psi¹ Gwiazdê, czyli
Syriusza. Gwiazda ta wschodzi w Polsce w lipcu i œwieci mniej wiêcej do koñca sierpnia; dawniej s¹dzono, ¿e jest ona
przyczyn¹ letnich upa³ów...
Renata Jurasiñska
Na podstawie ksi¹¿ki Katarzyny K³osiñskiej „Sk¹d
siê bior¹ s³owa”, Œwiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2005
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Palindromy – s¹ to wyrazy, zdania, wiersze
lub inne utwory, które czytane wprost lub
wspak (od ty³u) brzmi¹ tak samo. Nazwa „palindrom” pochodzi od greckiego „palin” –
‘wracaæ’ oraz „dromos” – ‘droga’. Nazwa ta
przyjê³a siê w ró¿nych jêzykach: np po angielsku i po francusku pisze siê „palindrome”.
Palindromy maj¹ d³ug¹ tradycjê,
pierwsze pisa³ Sotades z Maronei w III
wieku przed nasz¹ er¹. Najbardziej
znanym palindromem jest angielskie
„MADAM I’M ADAM”, którym podobno Adam przywita³ Ewê w Raju.
(niektórzy twierdz¹, ze Adam by³ bardziej rozmowny i rzek³ do Ewy: MADAM IN EDEN, I’M ADAM”).
U nas najbardziej popularny jest
palindrom „KOBY£A MA MA£Y
BOK”. Inne znane polskie palindromy,
to na przyk³ad:
m ZAKOPANE NA POKAZ;
m MO¯E JUTRO TA DAMA DA
TORTU JE¯OM.
m WÓ£ UTY£ I MA MI£Y TU£ÓW.)
Tym cytatem ze wstêpu do ksi¹¿eczki „Zaradny dynda raz. Palindromy.
Czytaj tak albo wspak” pozwolê sobie
rozpocz¹æ moj¹ opowieœæ o spotkaniu z
Profesorem Tadeuszem Morawskim, pracownikiem Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej,
nazywanym „Profesorem Palindromem”.
Spotkanie mia³o miejsce na X Biesiadzie z Rozrywk¹, która odby³a siê
w Ryni nad Zalewem Zegrzyñskim w
maju tego roku (zainteresowanych relacj¹ z Biesiady odsy³am na stronê
http://www.rozrywka.waw.pl/ ). Pan Profesor zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ uroczyste zakoñczenie Biesiady, ofiarowa³
nawet zwyciêskiej dru¿ynie „Ciemno-
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zielonych” swoje ksi¹¿eczki z autografem. Co prawda ja mia³am przyjemnoœæ walczyæ w dru¿ynie „Niebieskich”
pod wodz¹ p. Tomasza Wiœniewskiego
z Che³m¿y (gor¹co polecam Jego stronê http://www.wisniewski-tomasz.pl ),
która zajê³a zaszczytne II miejsce, ale
uda³o mi siê równie¿ „zdobyæ” i ksi¹¿eczkê, i autograf Autora;-)
Pan Profesor „ubarwia³” rozmowê
ciekawostkami i anegdotami... Niektóre z Jego „dzie³” maj¹ ciekaw¹ historiê
i zosta³y zainspirowane ró¿nymi wydarzeniami...
WeŸmy choæby
m EJ, ELA, TEN URBAN MECH
CI CA£Y MY£, A CICHCEM NA
BRUNETA LEJE, powsta³y po obejrzeniu wystêpu Jerzego Urbana w programie Kuby Wojewódzkiego...
m Z kolei ILE ROMAN £ADNY
DYNDA£ NA MORELI? kojarzony
jest nieodmiennie z pewnym ministrem... Zdarza³y siê Panu Profesorowi
zaproszenia do udzielenia wywiadu z
zastrze¿eniem, ¿e trzeba bêdzie koniecznie powiedzieæ ten palindrom „o
Giertychu”...
Góry i piêkne górskie krajobrazy –
to kolejna pasja Pana Profesora... Owocami „górskiego natchnienia” s¹ miêdzy innymi:
m O, NA RYSY £¥K¥ £YSY RANO
m CO MI DA£ DUCH? CUD £AD
I MOC!
Z pewnoœci¹ ka¿dy potrafi podaæ
wiele „palindromicznych” imion, prawda? ANNA, ALA, AGA, ADA, OTTO...
no w³aœnie - jakie jeszcze?
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Na zakoñczenie polecê jeszcze Pañstwu stronê www.palindromy.pl , gdzie
mo¿na znaleŸæ nie tylko mnóstwo palindromów (podzielonych tematycznie) ,
ale i wiele ciekawostek, zagadek, aktualnoœci, ciekawe linki itp... Wiele informacji mo¿na te¿ znaleŸæ w Wikipedii.
A teraz krótki wybór palindromów
z polecanej na pocz¹tku ksi¹¿eczki „Zaradny dynda raz. Palindromy. Czytaj tak
albo wspak”
m ILE MA DAÆ ADAM ELI?
m ALU, BECZ – CEBULA
m U NAS ZAGAJA BABA JAGA
Z SANU (coœ dla Dynowian;-)
m ONA Z NICZYM. A MY Z CZYM?
A MY Z CINZANO!
m £APS UKRYWANY NA WYRKU
SPA£
m EWOM RADY DAMY DARMOWE
m DUPKA JAK PUD
m AZOR GZA £OWI I WO£A –
ZGROZA!
m I WABI ROMANA PAN AMOR,
I BAWI czy¿by znowu s³ynny pan
minister?;-)
m ZAKOP OKAZ!
m ADA BEZ ROMANA MORZE
BADA
m £APA£ ZA TOKAJ, A KOTA Z£APA£
Naprawdê mo¿na by wymieniaæ w
nieskoñczonoœæ... Mam nadziejê, ¿e choæ
trochê zainteresowa³am Pañstwa palindromami;-) A mo¿e komuœ uda siê
u³o¿yæ w³asny? Obiecujemy wydrukowaæ
go w „Dynowince”. Zapraszamy wiêc do
zabawy;-))
Renata Jurasiñska
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Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:

c Czerwiec grudniow¹ pogodê g³osi, lipiec dla stycznia wró¿bê przynosi.

Maturzyœci ju¿ zakoñczyli „boje” i
teraz pozostaje im tylko czekanie na
wyniki egzaminów pisemnych. Trzymamy kciuki, ¿eby by³y jak najlepsze, bo
przecie¿ zale¿y od nich bardzo wiele...
Pozostali uczniowie niecierpliwie wypatruj¹ ju¿ wakacji;-) tym bardziej, ¿e
piêkna, s³oneczna pogoda nie sprzyja
nauce...
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisze w wierszu „Pyszne lato”:
Pyszne lato, paw olbrzymi,
stoj¹cy za parku krat¹,
roztoczywszy wachlarz ogona,
który siê czerni¹ i fioletem dymi,
spogl¹da wko³o oczyma p³owymi,
wzruszaj¹c z³ot¹ i b³êkitn¹ rzês¹.
I z b³yszcz¹cego ³ona
wydaje krzepkie krzyki,
a¿ dr¿y ³opuchów zieleniste miêso,
trzês¹ siê wielkie serca rumbarbaru
i jaskry, które wywracaj¹ p³atki
z mi³oœci skwaru,
i rozœpiewane, wiêdn¹ce storczyki.
O, si¹dŸ na moim oknie, przecudowne lato,
niech wtulê mocno g³owê w twoje ciep³e
pióra
korzennej woni,
na wietrze dr¿¹ce niech ¿ó³te s³oñce
gor¹c¹ rêk¹ oczy mi przes³oni,
niech siê z rozkoszy ma dusza wygina
jak poskrêcany w¹s dzikiego wina.
Ludowe przys³owia mówi¹ z kolei, ¿e...
c W czerwcu pe³nia sprowadza burze,
ostatnia kwadra zaœ deszcze du¿e.
c W czerwcu siê poka¿e, co nam Bóg da
w darze.
c Gdy czerwiec ch³odem i wod¹ szafuje,
to zwykle rok ca³y popsuje.
c Kto sieje tatarkê na Antka i Wita, to
mu piêknie powschodzi i zakwita.
c Grzmoty czerwca rozweselaj¹ rolnikom serca.
c Czerwiec nosi dni gor¹ce, kosa dzwoni ju¿ na ³¹ce.
c Przed œwiêtym Janem najd³u¿szy
dzieñ panem.
c Kiedy z Janem przyjd¹ deszcze, to
szeœæ niedziel kropi jeszcze.
c Czerwiec temu siê zieleni, kto do pracy siê nie leni.
c Gdy œwiêty Piotr z Paw³em p³acz¹, ludzie przez tydzieñ s³oñca nie zobacz¹.

Mamy nadziejê, ¿e w te upalne, letnie dni nie zapomn¹ Pañstwo o rozrywkach umys³owych... Nasze zadania
mog¹ uprzyjemniæ opalanie nad Sanem,
na ³¹ce, pozwol¹ te¿ zrelaksowaæ siê
po pracy na dzia³ce, na polu czy w ogródku...
Tym razem polecamy „Jolkê wi¹zan¹ z Ann¹ Jantar” i „Odkryj krzy¿ówkê” – przygotowane przez pana
Bogdana Witka, oraz Krzy¿ówkê z
has³em i Krzy¿ówkê „Starsi Panowie, Starsi panowie...” opracowane
przez p. Leszka Grzywacza, a tak¿e
Zagadki logiczne. Zapraszamy te¿ do
przeczytania ¿artobliwych, wierszowanych „komentarzy” naszej rzeczywistoœci autorstwa p. Macieja Jurasiñskiego i p. Fryderyka Radonia.
Ju¿ dziœ zapowiadamy te¿ lipcowy
numer jubileuszowy („Dynowinka” koñczy wszak 15 lat;-), w którym oprócz specjalnych rocznicowych zadañ znajd¹
Pañstwo niespodzianki – zaprezentujemy Naszych Autorów;-) Pewnie ka¿dy
chêtnie dowie siê o Nich trochê wiêcej...
A wiêc zapraszamy do zabawy i
¿yczymy sukcesów w „walce” z naszymi zadaniami!
Renata Jurasiñska

„Jeden” na siedem sposobów
(1 + 2) : 3 = 1
(12 : 3) : 4 = 1
[(1+2) x 3 – 4] : 5 = 1
(1 x 2) + 3 – 4 + 5) : 6 = 1
{[(1 + 2) x 3 – 4] : 5 + 6}: 7 = 1
[(1 + 2) : 3 x 4 + 5 + 6 – 7] : 8 = 1
(1 x 2 + 3 + 4 – 5 + 6 + 7 – 8) : 9 = 1
Wa¿enie
I wa¿enie: dzielimy ca³¹ kaszê na
dwie równe czêœci po 4,5 kg (bez odwa¿ników)
II wa¿enie: jedn¹ z otrzymanych czêœci jeszcze raz dzielimy na po³owy –
po 2,25 kg.
III wa¿enie: od jednej z tych czêœci
odejmujemy za pomoc¹ naszych odwa¿ników 250 g i otrzymujemy w ten
sposób 2 kg.
Rosyjska zagadka
Maszynista – to Sidorow, nietrudno
ustaliæ równie¿, ¿e konduktor – to
Pietrow, a palacz – Iwanow.
Kto to powiedzia³?
ROKITA
Dooko³a diagramu
Powieœæ – rzeka
Krzy¿ówka dwuwyrazowa od AA do ZZ
Uroczy utwór
Krzy¿ówka para za par¹
Bajery-rowery

Pieskie ¿ycie wieœæ...
Podczas spaceru z pieskiem
W któr¹œ piêkn¹ niedzielê
Stwierdzi³em: lepiej nim byæ,
Ni¿ jego w³aœcicielem!

On budê ma ocieplon¹,
Miskê, koœæ do zabawy...
I nigdy nie wy³ysieje!
Nie, nie! Nie ma obawy...

Ja – gdy natura wzywa –
To szukam „trójk¹cika”,
A on pod ka¿dym drzewem
Swobodnie sobie sika...

Szczeka – na kogo zechce!
¯ycie ma jak w Madrycie!
Wiêc ja – wbrew powiedzeniu –
Te¿ chcê wieœæ pieskie ¿ycie!

Zamerda na sukê ogonkiem,
Obw¹cha j¹ – bez obawy!
A na mnie ¿ona krzyknê³a,
¯e jestem pies na baby,
Gdy w PKS-ie niechc¹cy,
Przez czasu „ociupinkê”
Spojrza³em – tylko troszeczkê!
Na atrakcyjn¹ blondynkê...
Obro¿ê ma – gdy mu w³o¿ê,
Wiêc to siê prawie nie liczy!
A ja – obr¹czkê w³o¿y³em
I chodzê non stop na smyczy...

Maciej Jurasiñski
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Kolarz
Gdy kolarz przejecha³ 2/3 drogi, pêk³a
mu dêtka;( Na pozosta³¹ czêœæ drogi,
któr¹ przeby³ pieszo, zu¿y³ dwa razy
wiêcej czasu ni¿ na jazdê rowerem.
Ile razy szybciej kolarz jecha³ na rowerze, ni¿ szed³ pieszo?
Krzy¿ówka liczbowa
Kratki diagramu nale¿y wype³niæ liczbami, spe³niaj¹cymi warunki:
Poziomo: 1)
Ró¿nica dwóch
liczb, z których jedna sk³ada siê z
czterech kolejnych
cyfr, a druga jest
odwróceniem
pierwszej (odwrotna kolejnoœæ cyfr). 4) Liczba utworzona z czterech kolejnych
cyfr. 6) Iloczyn dwóch liczb: trzeciej pionowej i ósmej poziomej. 8) Liczba pierwsza (dzieli siê tylko przez 1 i sam¹
siebie). 9) Wielokrotnoœæ 13.
Pionowo: 1) Szeœcian jednej z cyfr pierwszej liczby poziomej. 2) Ostatnie trzy cyfry pokrywaj¹ siê z ostatnimi
cyframi iloczynu dwóch liczb: pierwszej poziomej i siódmej
pionowej. 3) Iloraz z dzielenia szóstej i ósmej liczby poziomej. 5) Sk³ada siê z trzech kolejnych cyfr. 7) Iloczyn jednego
z czynników liczby trzeciej pionowej i jednego z czynników
liczby pierwszej poziomej.
Renata Jurasiñska

Od Piasta i Rzepichy widaæ jak na d³oni
Tê polsk¹ dychotomiê, czyli MY i ONI.
I wcale z tym podzia³em nie jest a¿ tak Ÿle,
Bo zwykle „MY s¹ cacy”, a „ONI s¹ be”!
Dziwna to prawid³owoœæ i wcale nierzadka,
Wiêc siê ONYCH odmienia we wszystkich przypadkach:
To nasze trudne ¿ycie, jakie ci¹gle mamy
Ju¿ od pocz¹tku œwiata, to IM zawdziêczamy!
Prze ONYCH nam siê zmienia kolor naszych skroni,
Bo jak d³ugo ¿yjemy, zawsze byli ONI!
Tu podam inny przyk³ad: nie p³ac¹ w „zielonych”?
A czyja to jest wina? Wiadomo, ¿e ONYCH!
Gdy wykryj¹ aferê, któ¿ nie jest wkurzony?
Nikt nie chce nawet wspó³czuæ tak „uczciwym” ONYM!
Czêsto siê z NAMI dziel¹ problemami swymi,
Ale nikt ich nie zmusza³, by byli ONYMI!
¯ycie jak kalejdoskop, zobaczycie sami,
MY bêdziemy ONYMI, ONI bêd¹ NAMI...
Reformatorom pod rozwagê
W polskim ¿yciu spo³ecznym mamy dziwne normy:
Jak nie wiemy, co robiæ – robimy reformy...
Podpowiadam po prostu, nie jakoœ „uczenie”,
Jeœli chcesz reformowaæ – reformuj myœlenie!
Poczêcie
To, co siê u nas dzieje, to skandal! O, rety!
Trudno jest znaleŸæ ojca dla dziecka Anety.
Mo¿e Anetka mia³a takie wielkie szczêœcie,
¯e nast¹pi³o u niej cudowne poczêcie?
To znane powiedzenie pasuje jak z³oto:
„Sukces ma wielu ojców – klêska jest sierot¹”...
Fryderyk Radoñ

Zadanie polega na odtworzeniu krzy¿ówki przy za³o¿eniu, ¿e ka¿dej literze w
diagramie odpowiada dok³adnie jedna liczba i ta sama liczba. W polach zaznaczonych kropk¹ nale¿y odczytaæ rzêdami rozwi¹zanie – przys³owie.
Bogdan Witek
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Litery z kratek ponumerowanych dodatkowo, napisane od 1
do 28, utworz¹ rozwi¹zanie – tytu³ piosenki Kabaretu Starszych Panów.
Poziomo: Tytu³y piosenek z repertuaru
Kabaretu Starszych Panów, odgadniête na podstawie fragmentów tekstów.
5) Dobranoc, dobranoc Ojczyzno
Ju¿ ksiê¿yc na czarnej lœni tacy
Dobranoc i niech Ci siê przyœni¹
pogodni, zamo¿ni Polacy...
7) To nie by³a dziewczyna ³atwa
Oj, nie³atwa i co do tego,
Potrafi³a tê rzecz zagmatwaæ
A¿ do stopnia nies³ychanego.
A gdy wreszcie zmys³ów pociskiem
Na orbitê mkn¹³em rozkoszy,
Pospieszy³y usta jej bliskie
Ostrze¿enie takie wyg³osiæ...
10) Gdy Ciê ujrza³am, zaœpiewa³a w tle
Gitary jasna struna
Zap³on¹³ ksiê¿yc w kolorowym szkle
Melodii, co sz³a ku nam
I zrozumia³am wtedy, ¿e to ty
Ten, z którym tañczyæ idê
I ¿e mi kiedyœ pewnie powiesz:
„PrzyjdŸ”
A ja na pewno przyjdê.
13) Có¿ pope³ni³em za winy, jakie¿ przestêpstwa?
prócz tej niewinnej dzieciny w chwili szaleñstwa
prócz r¹czek, brzusia, nózi
prócz pupci i tej buzi
co w niej siê z¹bków tuzin r¿nie...
16) Na lwy’by – na gor¹cy czarny l¹d
na lwy’by – gdyby, gdyby nieco bli¿ej st¹d
w³aœnie, wzi¹³by cz³owiek amunicjê
eksportow¹ œliwowicê..
18) Gdy ¿ycie zdar³o z faceta ju¿ maskê,
Gdy mu fasada rozwala siê z trzaskiem,
Gdy zza niej wyjrzy jak ma³pa z
pokrzywy
Pysk z³y i obrzydliwy i pryœnie ca³y
blef...
20) Za oknem deszczyk sypn¹³
A rivederci lato,
Gdy wtem drzwi cicho skrzypn¹
I tutaj nam herbata ...
Bo póki, póki ciebie nam piæ
Póty jak w niebie, jak w niebie nam
¿yæ.
24) Katuj
Tratuj!
Ja przebaczê wszystko ci jak bratu
Mêcz mnie!
Drêcz mnie

Rêcznie!
Smagaj, poniewieraj, steraj, truj!
26) To có¿, ¿e jeœæ ja bêdê zupy i tomaty
Gdy pomnê wci¹¿ wasz œwie¿y
mi¹¿sz
w te witaminy przebogaty...
27) Bo pojedynczo siê z dziewczyn¹ nie
upora
Ni dyplomata, ni mêdrzec, ni wódz
Wiêc ty drugiego sobie dobierz amatora
I wespó³ w zespó³, by rz¹dz moc móc
zmóc.
Pionowo:
1) brama do gara¿u.
2) zwi¹zki alotropowej odmiany tlenu z wêglem.
3) arabskie z tysi¹ca i jednej nocy.
4) kary koñ z domieszk¹ bia³ych w³osów.
6) chrz¹szcz (jak auto z Lublina).
7) obni¿ka cen na artyku³y posezonowe.

8) dawny kaftan damski (ze s³owa:
BUJAK).
9) wielkopolskie miasto z Winiarami.
10) wywo³ywane w czasie seansu spirytystycznego.
11) owoc na sok dla laureata Orderu
Uœmiechu.
12) ciasteczko z nasionami afrykañskiej roœliny oleistej.
14) w dawnej Rosji: podatek œci¹gany
od nierosyjskich ludów Powo³¿a i
Syberii (zamieñ litery w s³owie
KASJA).
15) jest nim Dynów.
17) ¿ó³tokwitn¹ca roœlina oleista.
19) kurze do obgryzania.
21) zestawienie planowanych dochodów
i wydatków gminy.
22) zdobi œcianê wytrawnego myœliwego.
23) list bez podpisu nadawcy.
24) chemiczny œrodek owadobójczy.
25) Anna, piosenkarka („Tañcz¹ce Eurydyki”).
Leszek Grzywacz
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W ka¿dym rzêdzie i kolumnie
nale¿y wpisaæ po dwa odgadniête
wyrazy. Ujawnione litery imienia
i nazwiska piosenkarki s¹ wspólne dla ka¿dej pary. W polach zaznaczonych kropk¹ nale¿y odczytaæ
rzêdami rozwi¹zanie koñcowe –
tytu³ piosenki.
Znaczenie wyrazów
(kolejnoœæ przypadkowa):
- 1 000 000,
- choroba XX wieku
- czynnik wywo³uj¹cy uczulenie,
- d³ugi, cienki dr¹¿ek,
- dolina, kotlina,
- fiolka z lekarstwem,
- k³uj¹cy krzew owocowy,
- ma³a grupka osób,
- miasteczko z aquaparkiem, po³o¿one nad Reg¹ w województwie zachodniopomorskim,
- odpoczynek, wytchnienie,
- piracki sposób ataku na inny statek,
- pracowity owad,
- przedmiot budz¹cy zainteresowanie,
a nawet po¿¹danie,
- stra¿ transportuj¹ca aresztanta,
- œmieszny film,
- Tuwim lub Przyboœ,
- uliczny ³obuziak, - wiêzienny areszt,
- z³y los, niepowodzenie,
- zwyciêstwo, wygrana.
Bogdan Witek

Litery z kratek dodatkowo ponumerowanych, napisane od 1 do
9, utworz¹ rozwi¹zanie.
Poziomo:
1) chiñski stateczek.
6) pozbawiony si³y po odciêciu mu w³osów przez Dalilê.
11) karnawa³owe tañce, zabawy.
12) amerykañski myœliwy.
13) czystoœæ potraw w judaizmie.
14) garnizonowy odwach.
15) przeprawa nad rw¹cym strumieniem.
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

16) dawniej: zebranie towarzyskie,
raut.
Pionowo:
1) zmys³ w palcach.
2) niepewnoœæ jutra.
3) ofensywna formacja dru¿yny pi³karskiej.
4) apolityczny artysta, intelektualista.

5) têtnica nad têtnice.
6) worek podró¿ny dawnego wêdrowcy.
7) prasowa informacja o imprezie.
8) „Tr¹f, tr¹f ... Bela, ... Kasia K¹facela...” (w dzieciêcej wyliczance).
9) skarbiec z „Tysi¹ca i jednej nocy”.
10) miêdzy Cieszanowem a Be³¿cem.
Leszek Grzywacz

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiñski – redaktor naczelny, Gra¿yna Malawska, Jerzy Chudzikiewicz – sekretarze redakcji, Ewa
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Antoni Iwañski, Piotr Pyrcz – fotoreporterzy, Anna Baranowska-Bilska, Krystyna D¿u³a, Janina Jurasiñska, Mieczys³aw
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