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Zrobi³o siê jesiennie, refleksyjnie, nostalgicznie, taki te¿ charakter ma listopadowa „Dynowinka”. Wspomnienia i zaduma dominuj¹, myœl, by ocaliæ od zapomnienia pamiêæ o Zmar³ych (oraz
miejscach ich doczesnego spoczynku), o zas³u¿onych dla Dynowa, Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokó³”, a nade wszystko o Polsce Niepodleg³ej - góruje tematycznie nad ca³oœci¹.
W refleksyjnym klimacie pozostajê równie¿ i ja, dedykuj¹c Wszystkim naszym
Czytelnikom fragment „piwnicznego hymnu” który, jak mówi³ Piotr
Skrzynecki, bêdziemy œpiewaæ dot¹d, dopóki bêdziemy istnieæ...
Zachêcam do lektury...

Ta nasza m³odoœæ z koœci i krwi
Ta nasza m³odoœæ co z czasu kpi
Co nie ustoi w miejscu zbyt d³ugo
Ona co pierwsz¹ jest potem drug¹
Ta nasza m³odoœæ
ten szczêsny czas
Ta para skrzyde³
zwiniêtych w nas... *

Fot. J. Nosal

* S³owa: Tadeusz Œliwiak, muzyka: Zygmunt Konieczny, wyk. Piwnica Pod Baranami, partia solowa – Halina Wyrodek

Towarzystwo
Przyjació³ Dynowa w dniu 1 listopada 2008 r.
przeprowadzi³o
na cmentarzach
dynowskich publiczn¹ kwestê na
odbudowê pomników na starym
cmentarzu.
Zebrano kwotê 2.870,21 z³.
Kwota ta powiêksza posiadane
konto na renowacje pomników na
cmentarzu z lat poprzednich. Ogó³em na ten cel posiadamy aktualnie kwotê 9.810,21 z³. Posiadane
œrodki zostan¹ wydatkowane w
2009 r.
W paŸdzierniku 2008 r. zakoñ-

czono renowacjê kapliczki „Pod
brzoz¹”. Ca³oœæ wydatków poniesionych na jej renowacjê wynios³a kwotê 2.461,09 z³. Wiosn¹
2009 r. przyst¹pimy do renowacji
kolejnej wyznaczonej kapliczki.
Posiadamy na ten cel kwotê
1.841,46 z³. Renowacji kapliczki
„Pod brzoz¹” poœwiêcam odrêbny
artyku³ w kolejnym numerze
„Dynowinki”.

Wyrazy podziêkowania kierujê pod adresem tych osób, które
nieodp³atnie udzieli³y szerokiego
wsparcia realizowanym pracom
renowacyjnym.
Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Listopadowe kalendarium
1 XI 1893 - Zmar³ Jan Matejko, polski malarz.
1 XI 1918 - Powsta³ Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego.
1 XI 1946 - Karol Wojty³a otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie.

Zmiany w gospodarce odpadami na terenie Miasta Dynowa
Z dniem 1 stycznia 2008r. w gospodarce odpadami w naszym mieœcie
zajd¹ powa¿ne zmiany.
Zakres zmian obejmuje:
- sposób odbioru sta³ych odpadów
komunalnych,
- podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ a gospodarka odpadami komunalnymi
Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ ma istotne nastêpstwa dla gospodarki odpadami komunalnymi.
W Traktacie Akcesyjnym Polska
zobowi¹za³a siê m. in. do przyjêcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady: 1999/31.WE w sprawie sk³adowania odpadów, 94/62/WE w sprawie
opakowañ i odpadów opakowaniowych
oraz 2002/96/WE w sprawie zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Ponadto wziê³a na siebie obowi¹zek dostosowania przepisów prawa
wspólnotowego do prawa polskiego.
Niedope³nienie zobowi¹zañ mo¿e skutkowaæ nie tylko konsekwencjami spo³ecznymi i politycznymi, ale równie¿
finansowymi w postaci kar.
Jedn¹ z tych dziedzin, w której grozi niedotrzymanie zobowi¹zañ przez
pañstwo polskie, jest ochrona œrodowiska. UE mo¿e na³o¿yæ na Polskê kary
finansowe za niewykonanie tych zobowi¹zañ.
Gospodarka odpadami komunalnymi – wybrane aspekty prawne
Kluczowym zagadnieniem gospodarki komunalnej w kontekœcie zobowi¹zañ Polski zawartych w Traktacie Akcesyjnym jest zmniejszenie iloœci odpadów komunalnych kierowanych na
sk³adowisko odpadów. W szczególnoœci
rozchodzi siê tutaj o odpady ulegaj¹ce
biodegradacji oraz odpady mog¹ce byæ

wykorzystane jako surowce wtórne.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z póŸn. zm.), ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr
132,poz. 622 z póŸn. zm.) oraz uchwalone na ich podstawie: Regulamin
utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
nak³adaj¹ na miasto Dynów szereg
obowi¹zków w zakresie gospodarki odpadami.
M.in. do obowi¹zków gminny nale¿y:
zapewnienie objêcia wszystkich
mieszkañców miasta zorganizowanym
systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
aby by³o mo¿liwe:
a/ ograniczenie sk³adowania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
b/ wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c/ osi¹gniêcie poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych,
zapewnienie budowy, utrzymania
i eksploatacji w³asnych lub wspólnych
z innymi gminami lub przedsiêbiorcami instalacji i urz¹dzeñ do odzysku i
unieszkodliwienia odpadów komunalnych przez przedsiêbiorców,
zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do
sk³adowania.
Odpowiedzialnoœæ prawna i finansowa
Realizacja wiêkszoœci zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z Traktatu Akcesyjnego
zosta³a ustawowo w³¹czona do zadañ
w³asnych gminy i to na niej spoczywa
odpowiedzialnoœæ za ich niedope³nienie.
Odpowiedzialnoœæ ta nie obejmuje
sankcji finansowych, które zgodnie
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z ustaw¹ o odpadach mog¹ ponieœæ podmioty odbieraj¹ce odpady od w³aœcicieli
nieruchomoœci. Wysokoœæ op³at sankcyjnych okreœla ustawa o odpadach w art.
79a ust. 1 i 2. Zgodnie z nimi Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska,
stwierdzaj¹c naruszenie przez gminn¹
jednostkê organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê obowi¹zku w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do
sk³adowania, nak³ada na podmiot do
tego obowi¹zany w drodze decyzji, op³atê sankcyjn¹ w wysokoœci od 40 tys. do
200 tys. z³ (w zale¿noœci od stopnia niewykonania obowi¹zku), natomiast
stwierdzaj¹c naruszenie przez ten podmiot obowi¹zku zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów,
nak³ada na niego, w drodze decyzji,
op³atê sankcyjn¹ w wysokoœci od 10 tys.
do 40 tys. z³.
Sankcje finansowe miasto mo¿e
ponieœæ poœrednio w sytuacji gdy us³ugi odbioru odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci œwiadczy
gminna jednostka organizacyjna, na
któr¹ zosta³a na³o¿ona op³ata sankcyjna za niedope³nienie obowi¹zku. Odpowiedzialnoœæ miasta (w sensie jego organów), dotycz¹ca realizacji obowi¹zkowych zadañ w³asnych, mo¿e zostaæ
poniesiona przez miasto w razie nierokuj¹cego nadziei na szybk¹ poprawê i
przed³u¿aj¹cego siê braku skutecznoœci w wykonywaniu zadañ publicznych
przez miasto.
Op³ata marsza³kowska, a ceny za
odbiór i utylizacjê odpadów komunalnych.
Kolejnym instrumentem maj¹cym
wp³ywaæ na wdro¿enie systemu segregacji odpadów komunalnych i zmniejszenie ich iloœci na sk³adowisku jest
op³ata marsza³kowska.
Op³ata ta dotyczy wszystkich sk³adowanych na wysypisku odpadów. P³ac¹
j¹ w okresach pó³rocznych podmioty,
które prowadz¹ sk³adowiska odpadów.
Od 1stycznia 2008r. op³ata marsza³kowska wynosi 75 z³ za tonê odpadów.
W przysz³ym roku jej wysokoœæ wzroœnie do 100 z³ za jedn¹ tonê odpadów
zdeponowanych na sk³adowisku. Op³ata marsza³kowska stanowi koszt utylizacji odpadów komunalnych na sk³adowisku i stanowi powa¿n¹ pozycjê
w kalkulacji ceny przyjmowania odpadów. Podwy¿ka op³aty w przysz³ym
roku nie jest ostania. Docelowo op³ata
marsza³kowska za zdeponowanie na
sk³adowisku odpadów ma wynosiæ 200
z³ za tonê.
Selektywna zbiórka odpadów jedyn¹ rad¹ na zmniejszenie kosztów
odbioru i wywozu odpadów komunalnych.
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Na wysokoœæ op³at za œwiadczone
us³ugi wywozu œmieci istotny wp³yw
maj¹ nowe uregulowania prawne. Wobec powy¿szego jedyn¹ rad¹ na zmniejszenie kosztów odbioru odpadów jest
zorganizowanie sprawnego systemu
selektywnej zbiórki odpadów „u Ÿród³a”.
Obecny system selektywnej zbiórki
oparty o tzw. gniazda do selektywnej
zbiórki, sk³adaj¹cy siê z czterech kolorowych koszy okaza³ siê ma³o efektywny. Korzystali z niego jedynie mieszkañcy domów po³o¿onych w s¹siedztwie
gniazda. Wielokrotnie do koszy przeznaczonych do selektywnej zbiórki wrzucane by³y odpady zmieszane, w zwi¹zku z powy¿szym pracownicy ZGK musieli zawartoœæ koszy traktowaæ jako
odpady zmieszane i wywoziæ je na sk³adowisko odpadów.
Mia³o do bardzo z³y wp³yw na œwiadomoœæ tych mieszkañców, którzy starali siê odpady selekcjonowaæ. Drugim
mankamentem powy¿szego systemu,
by³ brak motywacji ekonomicznej do
selekcji odpadów. Mieszkañcy bez
wzglêdu na to, czy selekcjonowali odpady czy nie, p³acili jednakowo. Wadliwoœæ powy¿szego systemu sprawi³a, ¿e
Miasto Dynów z dniem 1 stycznia 2008
r. wprowadza nowy system segregacji
odpadów „u Ÿród³a” tj. w gospodarstwach domowych.
System ten opiera³ siê bêdzie na
zbieraniu œmieci do worków foliowych
120, 80 lub 60 litrowych.
Worki bêd¹ w kolorze czarnym dla
œmieci zmieszanych oraz kolorowe dla
œmieci wyselekcjonowanych. Worki bêdzie mo¿na nabyæ w wyznaczonych placówkach handlowych. Cena worka zawiera³a bêdzie op³atê za odbiór i wy-
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Listopadowe kalendarium
2 XI 1932 - urodzi³a siê S³awa Przybylska, polska piosenkarka.
3 XI 1927 - urodzi³ siê Zbigniew Cybulski, polski aktor.
4 XI 1931 - zmar³ Artur Oppman (pseud. Or-Ot), poeta i publicysta.
wóz œmieci. Op³aty bêd¹ zró¿nicowane
w zale¿noœci od pojemnoœci worka oraz
od tego, czy œmieci s¹ zmieszane czy
wyselekcjonowane.
Ceny te w chwili obecnej kszta³tuj¹
siê nastêpuj¹co: cena za worek czarny
120 l na œmieci zmieszane wynosi 11,50
z³ brutto, cena za worek kolorowy 120 l
lub 80 l na œmieci wysegregowane wynosi 4,00 z³ brutto. Budynki wielolokalowe Spó³dzielni Mieszkaniowej oraz
Wspólnot Mieszkaniowych obs³ugiwane bêd¹ przez system pojemników. Tutaj równie¿ ustawione zostan¹ pojemniki na odpady wysegregowane, których
iloœæ bêdzie ewidencjonowana. Odbiór
odpadów bêdzie odbywa³ siê raz w tygodniu. ¯eby system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonowa³
sprawnie, przedsiêbiorstwo musi byæ
wyposa¿one w odpowiedni sprzêt oraz
infrastrukturê techniczn¹. Podstaw¹
takiej infrastruktury jest instalacja w
postaci sortowani do obróbki odpadów.
Odpady wyselekcjonowane w gospodarstwach domowych nie s¹ gotowe do
przekazania ich do odbiorców surowców
wtórnych. Musz¹ przejœæ dodatkowy
proces selekcji w sortowni, gdzie s¹ od
nich oddzielane wszelkie zanieczyszczenia oraz musz¹ zostaæ sprasowane i w
odpowiedni sposób zapakowane, aby
mog³y zostaæ przyjête przez odbiorcê
surowców wtórnych. Odbiorcy surowców
wtórnych stawiaj¹ dostawcy surowców

Kiedy kolejna grupa turystów przyje¿d¿a do Dynowa,
aby wêdrowaæ ze mn¹
po Pogórzu DynowWjazd na PKS
skim, stwierdza, ¿e
znów bêdziemy wytyczaæ nowe szlaki. Tak rzeczywiœcie jest. Lubiê iœæ po bezdro¿ach, wyszukiwaæ nieznane dot¹d œcie¿ki, wydeptane jedynie przez leœn¹
zwierzynê.
Dziœ chcê zaprosiæ Pastwa - mieszkañców Dynowa, na wytyczony przeze mnie szlak spacerowy
i podzieliæ siê moimi spostrze¿eniami i marzenia-

wyselekcjonowanych wysokie wymagania co do jakoœci dostarczanych odpadów. Musz¹ one byæ czyste, pozbawiane zakrêtek, nalepek itp. Powy¿szy proces technologiczny jest doœæ kosztowny,
dlatego op³acalnoœæ przedsiêwziêcia
jest wtedy gdy przedsiêbiorca zbiera odpady z terenu zamieszka³ego przez co
najmniej 150 tyœ. ludzi.
Zmiany w Mieœcie Dynowie w zakresie gospodarki odpadami.
Maj¹c na uwadze rosn¹ce koszty
odbioru odpadów oraz Ÿle funkcjonuj¹cy dotychczasowy system selektywnej
zbiórki odpadów, miasto zdecydowa³o ,¿e
od nowego roku zmienia siê zasadniczo
system odbioru odpadów. Przedsiêbiorstwem, odbieraj¹cym odpady bêdzie
Gospodarka Komunalna w B³a¿owej Sp.
z o.o. Przedsiêbiorstwo z B³a¿owej od
kilku lat specjalizuje siê w odbiorze oraz
segregacji i obróbce odpadów. Posiada
specjalistyczny sprzêt transportowy oraz
instalacje do sortowania i obróbki odpadów. Funkcjonuje na terenie kilkunastu gmin województwa podkarpackiego,
co zapewnia mu op³acalnoœæ i mo¿liwoœci rozwojowe w zakresie gospodarki
odpadami. Na grudzieñ br. planuje siê
zorganizowanie spotkañ z mieszkañcami Dynowa w celu przekazania szerszej
informacji o gospodarce odpadami.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

mi. Nie mamy parku, a spacerowaæ gdzieœ trzeba.
Ruszamy! Pocz¹tek trasy to rynek. Popatrzmy
raz jeszcze na chlubê naszego miasta – pomnik
W³adys³awa Jagie³³y. To jeden z najpiêkniejszych
i najokazalszych, jakie postawiono temu w³adcy
(dla porównania w Ropczycach popiersie przed
dworcem
PKS,
w Mrzyg³odzie – niedu¿y pomnik na ryneczku). Mo¿emy byæ
dumni, ¿e nasi poprzednicy tak uczcili
500. rocznicê bitwy
pod Grunwaldem.
St¹d kierujemy siê
w stronê ulicy
£aziennej. Piêknie
przebudowanymi
schodkami, z gracj¹

Schody przy ul. £aziennej

(ci¹g dalszy na str. 6)
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Listopadowe kalendarium
5 XI 1370 - zmar³ Kazimierz III Wielki, król Polski.
5 XI 1985 - Zbigniew Religa dokona³ pierwszej w Polsce, udanej transplantacji serca.
(ci¹g dalszy ze str. 5)
opieraj¹c siê o porêcz raz z lewej, raz z
prawej strony ogl¹dam skarpê. Oczyma
wyobraŸni ju¿ widzê j¹ ukwiecon¹ na
wiosnê! Z ul. £aziennej skrêcamy na
Podwale. Stare domki po lewej stronie
ulicy przytulone do wysokiej skarpy przypominaj¹ okres miêdzywojenny. Ka¿dej
prowadzonej têdy grupie mówiê o przezornoœci naszych praojców, którzy tak wysoko lokowali kiedyœ gród – ³atwiej by³o
siê broniæ i wody Sanu nie zagra¿a³y. A
teraz? Zamarzy³o mi siê, na wzór Sandomierza, zagospodarowanie skarpy.
Obok dró¿ki podprowadzaj¹cej pod Dom
Nauczyciela, wypatrzy³em dwie inne –
wydeptane przez skracaj¹cych sobie drogê. Jedn¹ z nich wdrapa³am siê na górê.
Ach! gdyby tu stanê³a ³aweczka. Mo¿na
by patrzeæ i patrzeæ
przed siebie – na
Winnicê (328 m
n.p.m.) i San który
jest uroczy. Na razie udawa³am, ¿e
nie widzê dok³adnie,
co robi¹ ci, którzy
uwa¿aj¹, ¿e czysto
ma byæ tylko w

mieszkaniu. Œmieci – byle za próg – i
problem jest rozwi¹zany! By³oby trochê
zabawy, gdyby sprawdziæ do kogo nale¿a³ fruwaj¹cy na zboczu zeszyt, kto ostatnio nosi³ ten br¹zowawy sweterek, a mo¿e
da³oby sie ustaliæ kto opró¿nia³ tyle butelek! Zadziwiaj¹ce – pe³na butelka jest
ciê¿sza o zawarty w niej p³yn, dlaczego
wiêc rozleniwiony nabywco nie odnosisz
l¿ejszej, bo pustej, do kosza na œmieci?
To drzewa i krzewy zawini³y! Straci³y
liœcie, wiêc ukaza³ siê dowód czyjejœ bezmyœlnoœci. Myœlê sobie, ¿e wszyscy razem popracujemy nad tym, aby to ciekawe ze wzglêdu na widoki miejsce –
wy³adnia³o. Ruszam dalej. Z £aziennej
na dworzec PKS wchodzê piêknie wyasfaltowanym poprawionym wjazdem. Po
lewej kolejne schody w naszym mieœcie
– ³adne, bezpieczne, czysta za budynkiem PKS
skarpa. Ale my ruszamy
w prawo, przez plac, na
którym w czwartki gwarno i rojno, w pozosta³e dni

Figura œw. Jakuba

Ul. Podwale - skarpa

Ul. Dworska - oœwietlenie

Galeria PNIAK B. Kêdzierskiego

DPS w Dynowie
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pojawiaj¹ siê, parkuj¹cy tu spokojnie,
w³aœciciele samochodów. Po co tarasowaæ rynek i przyleg³e uliczki, tu mo¿na
zaparkowaæ i wyprostowaæ nogi zmêczone d³ug¹ jazd¹! Pomyœl kierowco! Tyle
korzyœci! Kierujemy siê przez plac targowy na mostek na Dynówce. Gdyby on
umia³ mówiæ – ile tu zadañ by³o „napisanych”, ile powtarzanych lekcji, ile m³odzieñczych westchnieñ i rozmów – wszak
dziennie przemierza tê œcie¿kê kilkuset
uczniów. Wchodzimy w uliczkê, która
odrobinê przypomina w¹wozy lessowe
Sandomierza, Kazimierza czy Tarnogrodu. Z lewej i prawej zwisaj¹ ga³êzie
drzew, a dnem w¹wozu prowadzi równiutki asfalt. Mo¿na tu œmigaæ na deskorolkach? – naprawdê – mi³e sportsmenki – bezpieczniej – jak na w¹ziutkiej, ruchliwej ulicy Polnej. A tu romantycznie i bezpiecznie. Wieczorem w
œwietle zainstalowanych ostatnio lamp
mo¿na spacerowaæ! Mam nadziejê, ¿e
bezmyœlny wandal, który wrzeœniow¹
noc¹, z soboty na niedzielê, (za ma³o intensywnie tañczy³ gdzieœ wieczorem)
zniszczy³ nowy drogowskaz wyznaczaj¹cy trasê naszego dalszego spaceru, tu
nie dotrze! Jesteœmy na ul. 1-go Maja.
Gdzie patrzê w kierunku ulicy Grunwaldzkiej kolejny raz zastanawiam siê
nad, histori¹ figury Œw. Jakuba. Trochê
smutny ten Œwiêty, zapatrzony w
okna bloków, jakby
prosi³ o zainteresowanie. A wart tego,
gdy¿ œwiadomy o
wybitnym znaczeniu Dynowa na
szlakach handlowych, ale te¿ pielgrzymkowych
(szlak œwiêtojakubski). Dalej
przejdŸmy siê
ulic¹, która ma
now¹, piêkn¹ nazwê – ulica Jana Paw³a II – tak postanowi³a Rada Miasta Dynowa podejmuj¹c uchwa³ê. Mi³o têdy iœæ. Widaæ tu i w
wiêkszoœci innych miejsc na trasie naszego spaceru, piêkne ogródki, zadbane
domy, solidne ogrodzenia. Przypomina
mi siê spacer sprzed kilkunastu lat po
francuskim miasteczku Triel sur Seine
pod Pary¿em. Ka¿da posesja wyda³a mi
siê twierdz¹ obronn¹ strze¿on¹ przez
groŸnego psa. Na ulicach by³o pusto. Nie
widaæ ludzi, nie ma z kim porozmawiaæ,
poprosiæ o informacje czy pomoc. Oby u
nas tak nie by³o. Z ulicy Jana Paw³a II

Przewodnicz¹ca Rady Miasta zwraca siê z proœb¹ o pomoc
w przygotowaniu posi³ków na Miejsk¹ Wigiliê. Osoby prywatne, w³aœciciele barów, sto³ówek i kawiarni, w³aœciciele sklepów
i hurtowni – ka¿dy mo¿e podzieliæ siê swoim darem z innymi.
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skrêcamy pod Dom Pogodnej Staroœci.
Przynoœmy tu du¿o ciep³a i ¿yczliwoœci,
jasny uœmiech tym, którzy patrz¹ na nas
z piêknie ukwieconych balkonów. Odwiedzamy znajomych i krewnych – nie tylko z okazji œwi¹t. Jako turyœci skorzystamy przy okazji, bo nacieszymy siê
widokiem dwóch piêknych kapliczek, tej
przed DPS i drugiej przy bloku naszego
dynowskiego, ale znanego daleko w Polsce i za granic¹ rzeŸbiarza – Bogus³awa Kêdzierskiego. W Jego prywatnej
galerii „Pniak” mo¿na ogl¹daæ tyle piêknych rzeŸb, nauczyæ siê patrzeæ na dzie³o sztuki, odsapn¹æ od codziennego zabiegania. Dochodzimy do ulicy Ks. J.
O¿oga. Tu równie¿ bezpieczniej teraz.
Zainstalowane oœwietlenie od stadionu
w kierunku Przychodni Rejonowej, miejmy nadziejê, odstraszy amatorów nie-

stosownego zachowania, zaczepiaj¹cych
wieczorami samotnych przechodniów.
Wytrwa³ym piechurom proponujê jeszcze wejœcie do Krzy¿a Katyñskiego – od
strony ul. Podgórskiej najbli¿ej. Spod
krzy¿a roztacza siê w piêkny widok na
dolinê Sanu i okolicê, o ka¿dej porze
roku. Mo¿na tu posiedzieæ, odpocz¹æ
popatrzeæ, zapomnieæ o pospiechu i nadmiarze obowi¹zków, wspomnieæ Tych,
którzy za woln¹ Polskê oddali ¿ycie.
Koñcz¹c spacer na ul. Ks.J.O¿oga
zachêcam do przejœcia brzegiem Dynów-

ki w górê jej biegu. Dla dzieci to bêdzie
szczególna atrakcja. Zobaczyæ tu mo¿na jak pracowite s¹ bobry! Widaæ poœcinane drzewa, przegrodzone koryto rzeki. Szkoda, ¿e bobry nie s¹ zainteresowane budowaniem tam z plastikowych
butelek – posprz¹ta³yby za bezmyœlnych
„porz¹dnickich” wysypuj¹cych œmieci do
rzeki.
Dziêkujê p. Janowi Prokopowi za
zdjêcia.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
mgr Józefa Œlemp

W dniu 29 paŸdziernika 2008 r. w
Zespole Szkó³ Zawodowych w Dynowie
odby³a siê sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006-2010.
W sesji oprócz 27 radnych wziêli
równie¿ udzia³ zaproszeni goœcie: dyrektorzy, przedstawiciele szkó³ powiatowych, burmistrz miasta Dynowa Zygmunt Frañczak i wójt gminy Dynów
Adam Chrobak.
Po otwarciu sesji Starosta Rzeszowski wrêczy³ Nagrody Starosty
Rzeszowskiego wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom szkó³ powiatowych za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno – wychowawcze. W gronie 10 wyró¿nionych znaleŸli siê nauczyciele dynowskich szkó³:
- Halina Cygan – dyrektor ZSZ
w Dynowie,
- Maria Szmul – nauczycielka
ZSZ w Dynowie,
- Kazimierz ¯ak – dyrektor LO w
Dynowie,
- Bogdan Peszek – nauczyciel LO
w Dynowie.

Nastêpnie o g³os poprosi³a dyrektor ZSZ w Dynowie Halina Cygan,
która przedstawi³a harmonogram prac
zwi¹zanych z adaptacj¹ poddasza
szko³y.
Prace adaptacyjno-remontowe zosta³y zapocz¹tkowane w roku 2006 gdy
dyrektorem jeszcze by³ Pan Stanis³aw
Tymowicz, a dziêki œrodkom Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie w kolejnych
latach uda³o siê wykonaæ stopniowo
prace i zakoñczyæ je w okresie wakacyjnym tego roku, tak aby nowy rok
szkolny 2008/2009 rozpocz¹æ w nowych
pracowniach.
Z³o¿one jeszcze w oku 2006, wnioski o wyposa¿enie dwóch pracowni z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
zyska³y pozytywn¹ akceptacjê a realizacja ich szczêœliwie zbieg³a siê z oddaniem do u¿ytku nowych pomieszczeñ.
Dwie piêkne pracownie komputerowe z pe³nym wyposa¿eniem oraz pracownie multimedialne stanowi¹ce ca³oœæ poprzez po³¹czenie ze sob¹ sieci¹
komputerow¹ s¹ idealnym miejscem do
realizacji zajêæ informatycznych, nie
tylko technikum w zawodzie technik
informatyk czy w szkole policealnej ale
tak¿e w klasach o specjalnoœci handlowej i samochodowej.
Pomyœlano równie¿ o zapleczu technicznym w ten sposób, ¿e serwery komputerowe, centrala telefoniczna i system monitoringu wizyjnego znalaz³y siê
w oddzielnym, specjalnym pomieszczeniu, zabezpieczone przed niepo¿¹danym
dostêpem.
Znalaz³y siê tak¿e tutaj pomieszczenia dla ksiêgowoœci, kadr oraz zaplecze sanitarne.
Wszystko nowe, lœni¹ce z kolorowymi œcianami z ca³ym systemem zabezpieczenia przeciw-po¿arowego przeznaczone jest dla chêtnych zdobywaæ wiedzê i rozwijaæ swoje umiejêtnoœci.
Radni zwiedzaj¹c szko³ê i nowe

zaplecze dydaktyczne nie szczêdzili
s³ów uznania za ³ad, porz¹dek i wyposa¿enie w poszczególnych klasopracowniach.
Radni w trakcie obrad sesji podjêli
uchwa³y w sprawie:
- zawarcia porozumieñ dotycz¹cych powierzenia gminom: G³ogów
M³p. i Hy¿ne zadañ z zakresu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- zmiany uchwa³ Rady Powiatu
Nr XII/113/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie okreœlenia zadañ i przeznaczenia œrodków na realizacjê
zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepe³nosprawnych w
2008 r.,
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ zabudowanej dzia³ki nr 426/4 po³o¿onej w Wólce NiedŸwiedzkiej stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego,
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w
drodze bezprzetargowej na rzecz gminy Soko³ów M³p. zabudowanej dzia³ki nr 954 po³o¿onej w Górnie, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego oraz udzielania 50% bonifikaty od ustalonej ceny sprzeda¿y,
- zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok,
- zmiany zakresu wykonywania
programów „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej konkurencyjnoœci regionów” i „Poprawa
infrastruktury dydaktycznej i spo³ecznej na terenie powiatu-osi¹gniêcie wymaganych standardów w szko³ach i placówkach opieaki spo³ecznej” uchwalonego uchwa³¹ Nr XI/98/
08 Rady Powiatu z dnia 16 stycznia
2008 roku w sprawie uchwalenia
(ci¹g dalszy na str. 8)

Listopadowe kalendarium
5 XI 1937 - zmar³ Boles³aw Leœmian, polski poeta.
6 XI 1860 - urodzi³ siê Ignacy Paderewski, pianista, kompozytor, polityk,
premier.
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6 XI 1953 - powsta³ polski Teatr Telewizji.
7 XI 1867 - urodzi³a siê Maria Sk³odowska-Curie, chemik i fizyk, badaczka
promieniotwórczoœci, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.
(ci¹g dalszy ze str. 7)
bud¿etu Powiatu Rzeszowskiego na
rok 2008,
- zmian w bud¿ecie Powiatu na
rok 2008.
Radni w trakcie sesji wys³uchali:
- informacji o sytuacji szkó³ powiatowych,
- informacji Przewodnicz¹cego Rady
o analizie oœwiadczeñ maj¹tkowych
radnych,
- informacji Starosty Rzeszowskiego o analizie oœwiadczeñ maj¹tkowych
cz³onków zarz¹du, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek

organizacyjnych powiatu, osób zarz¹dzaj¹cych i cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydaj¹ce decyzje
administracyjne w imieniu starosty.
W sprawach ró¿nych ni¿ej podpisany z³o¿y³ wnioski o:
- zwo³anie uroczystej sesji Rady
Powiatu Rzeszowskiego zwi¹zanej z
jubileuszem 10-lecia istnienia Powiatu Rzeszowskiego,
- zmianê uchwa³y z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
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wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia w roku 2008 argumentuj¹c, ¿e
obecnie obowi¹zuj¹ce dodatki s¹ niewystarczaj¹ce i proponujê aby dodatki
o których mowa w § 6,12,15 pkt. 1 oraz
2,3,4 powinny wzrosn¹æ o co najmniej
30 %, a dodatki o których mowa w
§ 9 pkt.1 i w § 10 pkt.1 powinny wzrosn¹æ o co najmniej 50%. Uwa¿a równie¿, ¿e œrodki przeznaczone na dodatki motywacyjne o których mówi uchwa³a z dnia 19 grudnia 2007 r. winny
stanowiæ nie 4% lecz co najmniej 6%.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
wiêcej na stronie
www.aleksander.stochmal.prv.pl

droga powinna byæ doprowadzona do
w³aœciwego stanu (mo¿e wreszcie do tego
czasu zostan¹ uporz¹dkowane sprawy
w³asnoœciowe(?) no i w 2010 r. bêd¹ wybory samorz¹dowe), a odcinek od LO
do Zespo³u Szkó³ Zawodowych, mo¿e
nawet w przysz³ym roku.
Dzisiaj o organie uchwa³odawczym w³adzy samorz¹dowej,
którym jest Rada Gminy (Miasta).

Ulica Polna w Dynowie nale¿y do
dróg powiatowych tzn. takich, których
utrzymanie nale¿y do zadañ powiatu.
W naszym przypadku do zadañ Powiatu Rzeszowskiego.
W latach 90 przy tej drodze znajdowa³o siê niewiele zabudowañ ale z
czasem powsta³o sporo ³adnych domów
i du¿y obiekt szkolny – Zespo³u Szkó³
Zawodowych. Mo¿na by siê tylko cieszyæ, ¿e piêknie rozwija – rozbudowuje
siê dzielnica Dynowa gdyby nie „fatalna” nazwa ulicy – POLNA albo mo¿e
nie nazwa, a fatalny jej stan w kilku
miejscach. Byæ mo¿e gdyby nazywa³a
siê np. PIÊKNA” to z mocy samej nazwy by³aby w dobrym stanie. A tu, czy
pech tak chcia³ (?), czy Ktoœ w dobrej
wierze tak j¹ nazwa³(?), nie przeczuwaj¹c, ¿e jej stan i nazwa „Polna”, bêd¹
siê kojarzyæ z wybojami, kiepskim poboczem, ka³u¿ami w czasie deszczu lub
trudnymi do przejazdu odcinkami.
Pierwszy odcinek drogi, id¹c od ulicy 1 Maja, przy LO jest z dziurami, z
fatalnym poboczem szczególnie obok
„wieloletniej budowy”, z ogromn¹
ka³u¿¹ wody w czasie opadów. PóŸniej
jako tako, nie najgorzej chocia¿ w¹sko
ale g³adko a¿ do odcinka, na którym
ogromne dziury i wyboje prawie unie-

mo¿liwiaj¹ przejazd, a na dodatek w
poprzek drogi p³ynie woda. W okresie
zimowym mo¿e jest to nawet „korzystne”, bo natura za³atwia problem lodowiska w Dynowie, ale w lecie do niczego ta woda nie pasuje.
Mo¿e l¿ej by by³o znosiæ te niedogodnoœci, gdyby nie du¿e nadzieje na
rych³e za³atwienie problemu, z uwagi
na to, ¿e przy tej ulicy i bocznych do
niej, znajduj¹ siê domy niektórych pracowników Urzêdu i g³ównych W³adz
Miasta Dynowa. By³bym jednak daleki od stwierdzenia, ¿e to tak na przekór lub na z³oœæ lokalnej w³adzy.

Jest jednak „gwiazdka nadziei”, bo
jak powiedzia³ na sesji 7.11.08. Radny
Powiatowy Pan Jan Sieñko, za dwa lata

/ Rada gminy - organ stanowi¹cy i kontrolny gminy. Je¿eli siedziba rady gminy znajduje siê w mieœcie po³o¿onym na terytorium tej
gminy, to rada nosi nazwê rady miejskiej; w gminach miejskich jest to
rada miasta.
Kadencja rady gminy trwa 4
lata licz¹c od dnia wyboru (jesieñ
2006 - 2010). Na czele rady stoi
przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy w liczbie od 1 do 3 (w Dynowie 1
wiceprzewodnicz¹cy).
Do w³aœciwoœci rady gminy
nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej, a do
wy³¹cznej w³aœciwoœci rady gminy nale¿y:
1. uchwalanie statutu gminy, 2.
powo³ywanie i odwo³ywanie sekretarza oraz skarbnika gminy, 3.
uchwalanie bud¿etu gminy oraz
przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoœci finansowej gminy i udzielanie
absolutorium Wójtowi (Burmistrzowi) z tego tytu³u, 4. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, 5. uchwalanie programów gospodarczych, 6. ustalanie
zakresu dzia³ania so³ectwa i dziel-
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nicy (osiedla) oraz przekazywanie im
sk³adników mienia do korzystania,
7. podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at w granicach
okreœlonych w odrêbnych ustawach,
8. podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, /.../ 9.
okreœlanie wysokoœci sumy, do której wójt mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania, 10. podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ, o których mowa w art.8 ust.2 i
2a, 11. podejmowanie uchwa³ w
sprawach wspó³dzia³ania z innymi
gminami oraz wydzielanie na ten
cel odpowiedniego maj¹tku, 12. podejmowanie uchwa³ w sprawach
wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i terytorialnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych, 13. podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu
gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 14.
nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 15. podejmowanie
uchwa³ w sprawie zasad dzielenia
stypendiów dla uczniów i studentów,
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7 XI 1937 - zmar³ Boles³aw Leœmian, polski poeta.
8 XI 1937 - w Stryju k. Lwowa urodzi³ siê Jan Kociniak, polski aktor teatralny i filmowy.

16. stanowienie w innych sprawach
zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady gminy…/
Podano z /http://pl.wikipedia.org/
wiki/Rada_gminy/
O Radnym, w nastêpnym „s³owniczku” Dynowinki.

Po dwa zdania – o tym, co by³o
najwa¿niejsze na sesji 7.11.2008 r.
1. Podjêta zosta³a uchwa³a o dofinansowaniu remontu drogi w 2009r.,
ul. Wuœki (1050 m po uzyskaniu dofinansowania zewnêtrznego + 550 tys.
z³otych z dochodów w³asnych). Moim
zdaniem, nie jest to najkorzystniejszy
wybór drogi przez Pana Burmistrza,
gdy¿ trzeba do³o¿yæ sporo w³asnych
œrodków, a stan tej drogi jest dobry
albo nie najgorszy (równoczeœnie trzeba dodaæ, ¿e korzystanie z wysypiska

bêdzie pewnie mala³o, bowiem ZGK
w Dynowie zaprzestaje odbioru odpadów komunalnych, co zmniejszy na niej
ruch pojazdów, a niedaleko jest du¿o
gorsza droga).
2. Podjêta zosta³a uchwa³a o podzieleniu Miejskiego Oœrodka Kultury
i Rekreacji w Dynowie na dwie instytucje:
- Miejski Oœrodek Kultury z siedzib¹ w Dynowie
- Miejska Biblioteka Publiczna
z siedzib¹ w Dynowie.
Wprowadzenie do statutów poprawki, zg³oszonej przez Radnego
Pana Andrzeja Kêdzierskiego, aby przy
powo³ywaniu Dyrektora MOK-u i Biblioteki, Pan Burmistrz zasiêga³ opinii Rady Miasta, nie by³o mo¿liwe
z uwagi na wynik g³osowania: 9 przeciw, 5 za.
Z powa¿aniem
Radny Stanis³aw Tymowicz

(ci¹g dalszy na str. 10)
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9 XI 1915 - urodzi³a siê Anna Weronika Bielicka, polska aktorka, artystka kabaretowa, znana powszechnie jako
Hanka Bielicka.
10 XI 1918 - Józef Pi³sudski wróci³ do Warszawy z wiêzienia w Magdeburgu.
(ci¹g dalszy ze str. 9)

Zdjêcia Renata Jurasiñska
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11 XI 1937 - pierwsze obchody Œwiêta Niepodleg³oœci jako ustawowego œwiêta
pañstwowego.
12 XI 1922 - urodzi³ siê Tadeusz Borowski, polski poeta i pisarz.

Zdjecia Marta Hawlena
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Mówi³, ¿e walcz¹c o przysz³oœæ narodu, trzeba siê oprzeæ o jego groby...
Jerzy Waldorff – polski pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i dzia³acz spo³eczny.
To on uratowa³ przed zag³ad¹ Stare Pow¹zki w Warszawie, to on zorganizowa³ zbiórkê pieniêdzy na wykup willi
„Atma” w Zakopanem, w której powsta³o Muzeum Karola Szymanowskiego. Za jego staraniem powsta³o Muzeum
Teatralne w Warszawie, a dla kultu Fryderyka Chopina przyczyni³ siê do restauracji pa³acu myœliwskiego ksi¹¿¹t
Radziwi³³ów w Antoninie, gdzie od roku 1982 odbywa siê jeden z festiwali chopinowskich – „Chopin w barwach jesieni”.
Jerzy Waldorff..., okrzykniêto go warszawiakiem XX wieku.
Akcja, któr¹ zapocz¹tkowa³ na Cmentarzu Pow¹zkowskim znalaz³a uznanie poza Warszaw¹, z roku na rok powiêksza siê grono tych, którzy, podobnie jemu, walcz¹ z niespo¿yt¹ energi¹ o zachowanie zabytków kultury.
(red. ZN)
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13 XI 1817 - we Lwowie powo³ano Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich.
13 XI 1924 - W³adys³aw Reymont otrzyma³ nagrodê Nobla za powieœæ Ch³opi.

2) Msza Œw. w intencji Ojczyzny,
3) Uroczysta sesja Rady Miasta Dynowa.
Punktualnie o godz. 1000 na placu koœcielnym, przy pomniku Ojca Œw. Jana
Paw³a II zgromadzi³o siê oko³o 30 osób.
Pani Prezes TG „Sokó³” mgr Krystyna
D¿u³a powita³a zebranych, przybli¿y³a
w krótkim wyst¹pieniu zdarzenia z roku

11 XI to dzieñ dla ka¿dego Polaka
bardzo wa¿ny. Zostawiamy porz¹dki (jest
tyle innych dni, kiedy mo¿na solidnie
popracowaæ), odk³adamy na inny termin
za³atwianie wa¿nych spraw. Œwiêtujemy. Oddajemy ho³d tym, którzy dla nas
wywalczyli wolnoœæ, cieszymy siê, ¿e
mamy woln¹ Ojczyznê, jesteœmy dumni, ¿e przynale¿ymy do wspania³ego

narodu, który mimo 123 lat strasznej
niewoli ocali³ to¿samoœæ.
Dynowskie obchody tej wa¿nej rocznicy mia³y bardzo uroczysty przebieg.
By³y to:
1) Marsz Niepodleg³oœci do Krzy¿a
katyñskiego zainicjowany i prowadzony
przez Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó³”,
1918. Po modlitwie prowadzonej przez ksiêdza
Marcina Piliszko i diakona Krzysztofa Bisa
uczestnicy marszu ruszyli na trasê. Ulic¹ Pi³sudskiego, w kierunku Zabramy, posuwa³a siê
uroczyœcie prezentuj¹ca siê grupa piechurów. Cieszymy siê, ¿e jesteœmy razem, ¿e jest tak piêknie. W przyciszonych rozmowach przewija³ siê
temat – jak to kiedyœ by³o. Gdy docieraliœmy do
Krzy¿a Katyñskiego zobaczyliœmy drug¹, liczn¹
grupê, oczekuj¹cych ju¿ na nas uczestników
Marszu, którzy przyszli od strony Przedmieœcia.
Wspólnie pomodliliœmy siê za tych, którzy oddali ¿ycie za Ojczyznê. Wys³uchaliœmy wspomnieñ p. Jana Tuckiego o bohaterach, którym
poœwiêcona jest tablica: o p.Tuckim i p.Bielcu.
Pan Bogus³aw Kêdzierski, twórca piêknej rzeŸby Matki Bo¿ej Katyñskiej, wskaza³ na znaczenie tego wizerunku.
Modlitw¹ za duszê ofiarodawcy i fundatora
(ci¹g dalszy na str. 14)
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13 XI 1976 - Studio 2: wyemitowano recital szwedzkiego zespo³u ABBA, który by³
pierwszym tej rangi wydarzeniem w polskiej telewizji rozrywkowej.
14 XI 1907 - urodzi³ siê W³adys³aw Kopaliñski, polski pisarz, leksykograf i wydawca.

(ci¹g dalszy ze str. 13)
Krzy¿a p. Zygmunta Chudzikiewicza, zakoñczy³a siê czêœæ oficjalna Marszu, natomiast swoj¹ radoœæ i patriotyczne
uczucia wyœpiewaliœmy s³owami znanych pieœni: „Legiony”, „Polskie kwia-

ty”. Postanowiliœmy przychodziæ tu ka¿dego roku. Uroczysty œpiew hymnu
”Jeszcze Polska nie zginê³a” zakoñczy³
program tej uroczystoœci. Po pami¹tkowym zdjêciu przyszed³ czas na podziwianie panoramy miasta. Piêkna pogoda sprawi³a, ¿e widoki, jakie mogliœmy podziwiaæ, na
d³ugo zostan¹ w naszej pamiêci.
Dziêkujê za zdjêcia
p. Antoniemu Iwañskiemu
O godz.1500 rozpoczê³a
siê w koœciele pw.Œw.Wawrzyñca Masza Œw. za Ojczyznê. Odprawi³ j¹ i piêkn¹ homiliê wyg³osi³ ks. Dziekan dr
Janusz Stanis³aw. Piêknym
œpiewem ubarwi³ j¹ Chór
„Akord” pod kierunkiem dyrygenta p. Andrzeja Kêdzierskiego i muzyczn¹ oprawê
doda³a Orkiestra Dêta OSP
Dynów pod batut¹ kapelmistrza Tadeusza Podulki. Po
zakoñczeniu Mszy Œw. uroczysty pochód prowadzony
przez orkiestrê przeszed³ do
Domu Stra¿aka. O godz.
1600 rozpoczê³a siê uroczysta
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sesja RM Dynowa z udzia³em zaproszonych goœci, chóru, orkiestry i niezbyt licznie przyby³ych mieszkañców Dynowa.
Mgr Mariusz Choma wyg³osi³ referat na temat dzia³añ polskich patriotów i okolicznoœci poprzedzaj¹cych Odzyskanie Niepodleg³oœci w 1918r. Wa¿nym punktem uroczystej sesji sta³o siê
nadanie czterem osobom: Zofii Kêdzierskiej, Aleksandrze Tabisz, Mieczys³awowi Krasnopolskiemu, Zygmuntowi Chudzikiewicz tytu³ów „Zas³u¿ony dla Miasta Dynowa”. Zosta³y one wrêczone po
odczytaniu tekstów uchwa³ i uzasadnieñ.
Osobiœcie odebra³a wyró¿nienie Pani
Zofia Kêdzierska, w imieniu Pana Mieczys³awa Krasnopolskiego – córka Ma³gorzata, a za Zmar³ych odebrali tytu³y:
Jerzy Tabisz i Wojciech Wolañski.
Piêkny monta¿ s³owno-muzyczny
przygotowany pod kierunkiem p. Joanny Dudy zaprezentowa³a m³odzie¿ LO
Dynów. Wspania³y koncert zagra³a Orkiestra Dêta OSP Dynów pod batut¹
kapelmistrza p. T. Podulki.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta dziêkuje wszystkim, którzy wziêli udzia³ w
uroczystych obchodach, a szczególnie:
Ks. Dziekanowi, m³odzie¿y i dyrekcji LO
Dynów, dyrygentowi i Chórowi „Akord”,
kapelmistrzowi i orkiestrze OSP Dynów,
pocztom sztandarowym, p. Dyrektor
MOKiR, gospodarzom – komendantowi
i cz³onkom OSP Dynów. Splendoru uroczystym obchodom w Domu Stra¿aka
doda³ nowy wystrój sceny tj. kulisy
i kurtyna zakupione z bud¿etu miasta,
uszyte i zainstalowane przez pracowników Spó³dzielni Inwalidów, MOKiR-u i Komendanta OSP Dynów.
Dziêkujê p. Antoniemu Iwañskiemu oraz
p. Janowi Prokopowi za
zdjêcia.
Przewodnicz¹ca
Rady Miasta
mgr Józefa Œlemp
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15 XI 1955 - wodowano pierwszy dziesiêciotysiêcznik „M/S Marceli Nowotko”.
16 XI 1603 - urodzi³ siê Augustyn Kordecki, przeor i obroñca klasztoru paulinów na Jasnej Górze.

Ojczyzna, wolnoœæ, patriotyzm to pojêcia, o których najczêœciej przypominamy sobie w listopadzie,
gdy zbli¿a siê kolejna
rocznica odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê.
Ktoœ kiedyœ powiedzia³:
”Patriotyzmu uczymy siê
przez ca³e ¿ycie”, a wiêc
zacz¹æ trzeba od tych najm³odszych, od dzieci i m³odzie¿y, szczególnie dzisiaj,
gdy pojêcia z tego krêgu
s¹ ma³o popularne i tr¹c¹
znaczenie w obliczu zacieraj¹cych siê granic. Ta
myœl przyœwieca³a w³adzom gminy, które postanowi³y na sta³e umieœciæ
w kalendarzu imprez
gminnych obchody „Œwiêta Niepodleg³oœci” na terenie szkó³ Gminy Dynów
Po Harcie i £ubnie w
tym roku organizacja
Rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci przypad³a Bachórzowi. Zarówno dyrekcja,
jak i ca³a spo³ecznoœæ
szkolna podesz³a do
tego zadania bardzo
powa¿nie. Wszyscy
spontanicznie w³¹czyli siê w przygotowania.
Z uwagi na trudne

warunki lokalowe szko³y,
akademiê zorganizowano
w goœcinnym Domu Stra¿aka.
Uroczystoœæ rozpoczê-

³a siê msz¹ œwiêt¹ koncelebrowan¹
przez ks. T. WoŸniaka, który skierowa³
do zebranych piêkne s³owa o wadze niepodleg³oœci i cenie, jak¹ Polacy zap³acili za jej odzyskanie. Nastêpnie wszyscy udali siê do pobliskiego Domu Stra¿aka, aby obejrzeæ przygotowany przez
m³odzie¿ szkoln¹ krótki program artystyczny. Uroczystoœæ uœwietni³ swoj¹
obecnoœci¹ pomys³odawca, wójt Adam
Chrobak, który wraz z radnymi przyby³ do Bachórza. Na wstêpie g³os zabra³ dyrektor szko³y, Józef Stolarczyk,
który przybli¿y³ historiê œwiêta niepodleg³oœci. Po odœpiewaniu hymnu przemówienie do zebranych skierowa³ radny powiatowy p. Aleksander Stochmal.
Potem by³o œpiewnie i tanecznie:
by³y pieœni legionowe i wiersze, które
wprowadzi³y zebranych w atmosferê
tego œwiêta i poprzez piêkno ¿ywego
s³owa uzmys³owi³y rangê ojczyzny
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka.
Na zakoñczenie programu uczniowie
kl. IV pod kier. p. Lucyny Stochmal
odtañczyli poloneza, który wzbudzi³
najwiêksze emocje wœród goœci. Dopisali te¿ rodzice, którzy przyszli zobaczyæ swoje pociechy na scenie.

Na koniec g³os zabra³ wójt,
który odczyta³ okolicznoœciowe
pismo prezydenta RP.
M³odzie¿y, opiekunom
(p. Marii Stolarczyk, p. Joannie
Cieœli) i zebranym za udzia³
w tej podnios³ej uroczystoœci podziêkowa³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy, p.Tadeusz PaŸdziorny.
Jolanta Wójcik
Zdjêcia Maria Pa³ac
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17 XI 1942 - urodzili siê: Anna Seniuk, polska aktorka, oraz Martin Scorsese,
amerykañski re¿yser.
17 XI 2005 - w Czêstochowie zmar³ Marek Perepeczko.
17 XI 1989 - nadano ostatnie wydanie Dziennika Telewizyjnego.

Tekst okolicznoœciowego przemówienia,
wyg³oszonego przez Radnego
Powiatu Rzeszowskiego, p. Aleksandra Stochmala,
podczas Gminnych Obchodów Rocznicy
Odzyskania Niepodleg³oœci w Bachórzu [red.]
„Kto OjczyŸnie swej s³u¿y,
sam sobie s³u¿y;
Bo w niej jego wszystko siê dobre (…)
zamyka” – wzywa³ w swoich kazaniach sejmowych
Ks. Piotr Skarga
90 lat temu spe³ni³ siê sen ca³ych pokoleñ Polaków. Po 123 latach niewoli,146
lat od pierwszego rozbioru Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Po dziesi¹tkach lat
upartej rusyfikacji i germanizacji, po
trzech wielkich nieudanych powstaniach,
po kilku powstaniach mniejszych, po tym
jak tzw. problem polski, szczególnie w koñcu XIX wieku, zszed³ w ogóle z areny miêdzynarodowej – Polska sta³a siê jednak
wolna. Mówiono wtedy o cudzie niepodleg³oœci, ale niepodleg³oœæ nie by³a cudem,
bo cuda zdarzaj¹ siê niezwykle rzadko.
Niepodleg³oœæ by³a wynikiem wykorzystania odpowiedniej koniunktury miêdzynarodowej. By³a te¿ wynikiem pracy i walki. Wielkoœæ ludzi tamtej epoki mo¿emy
dziœ mierzyæ odwag¹, z jak¹ potrafili
przejœæ nad podzia³ami. Wielkoœæ pierwszego Naczelnika Pañstwa – Józefa Pi³sudskiego, wyra¿a³a siê przez umiejêtnoœæ
zwrócenia siê do swojego przeciwnika politycznego s³owami „Drogi Panie Romanie” i zaproponowanie mu wspólnej pracy
dla pañstwa. Wielkoœæ ta widoczna by³a
w powo³aniu Ignacego Paderewskiego na
Premiera Rzeczpospolitej, w przyjmowaniu do s³u¿by, w tworzonej armii na tych
samych prawach, ludzi walcz¹cych czêsto
po ró¿nych stronach frontu. Ta sama wielkoœæ cechowa³a ludzi, którzy bez wzglêdu
na sympatie polityczne wybierali s³u¿bê
wobec tworz¹cego siê pañstwa. W obronie Rzeczypospolitej wyst¹pili z tak¹
sam¹ ofiarnoœci¹ nie tylko legioniœci Pi³sudskiego, ale tak¿e ¿o³nierze Hallera, Dowbora – Muœnickiego, Sikorskiego… Polsce s³u¿yli socjaliœci Daszyñskiego, ludowcy Witosa, narodowcy Dmowskiego i
Grabskiego, chadecy Korfantego…
Polska Niepodleg³a nie by³a wiêc wynikiem przypadku, tylko wysi³ku, a trzeba pamiêtaæ, ¿e ci, którzy wierzyli w niepodleg³oœæ, spotkali siê z oporem nie tylko miêdzynarodowej opinii, która, powtarzam – szczególnie po Kongresie Berliñskim – zapomnia³a o problemie Polski.

Musieli siê spieraæ te¿ z tzw. realistami.
Pada³y oskar¿enia braku realizmu, awanturnictwa. Pada³y i obelgi. Ich ofiar¹ by³
równie¿ Marsza³ek Pi³sudski. Ale Polska
powsta³a i w wielkim wysi³ku lat 1918 –
1920, walcz¹c na w³aœciwie wszystkich
granicach, po pierwsze niepodleg³oœæ sw¹
obroni³a, po drugie – granice ukszta³towa³a tak korzystnie, jak wtedy by³o to
mo¿liwe.
II Rzeczpospolita trwa³a niespe³na
dwadzieœcia jeden lat, ale by³a naszego
narodu olbrzymim osi¹gniêciem. To w II
Rzeczypospolitej ukszta³towa³o siê pokolenie, które w sposób tak wspania³y zda³o egzamin w takcie II wojny œwiatowej.
To w szko³ach II Rzeczypospolitej wychowywano warszawskich powstañców, ¿o³nierzy Armii Krajowej i innych organizacji podziemnych. Nie by³oby walki lat
1945 – 1989 bez II Rzeczypospolitej, bez
jej sukcesów, bez przede wszystkim jednoznacznego i g³êbokiego patriotyzmu, w
którym II Rzeczypospolita wychowywa³a
swoich obywateli.
Jak brzmi dzisiaj s³owo „patriotyzm”,
z czym kojarzy siê m³odemu pokoleniu?
Kiedyœ odpowiedzi na te pytania by³y proste. Kolumbów nikt nie pyta³, czy s¹ patriotami. Podobnie jak dzisiejsi osiemnasto - dwudziestolatkowie tak¿e mieli marzenia i gotowe plany na swoj¹ doros³oœæ.
Mieli te¿ – w³aœciw¹ tylko m³odym ludziom – wiarê, ¿e w³aœnie im uda siê dosiêgn¹æ najwy¿szych gwiazd. Jeden dzieñ
zadecydowa³ o ich przysz³oœci, nie pozostawiaj¹c im wyboru. Mieli przed sob¹
œwiat, który siê dopiero otwiera³. I nie
mieli w¹tpliwoœci. Tak, byli patriotami.
W jaki sposób po latach ocenili swoje
wybory? Wielu z nich nie otrzyma³o takiej szansy. Dali najwiêkszy dowód patriotyzmu. Bez zbêdnych deklaracji wskazali wartoœci, którymi s¹ Bóg, Honor, Ojczyzna. I w³asne ¿ycie z³o¿one, by tego broniæ. „Dzisiaj brakuje miejsca na patriotyzm” – tak mówi¹ czêsto m³odzi ludzie.
Œledz¹c chlubne karty polskiej historii, w
swoich czasach nie znajduj¹ dla siebie patriotycznych wyzwañ. Sami nie doœwiadczyli sytuacji wojny, powstania czy choæby
politycznego niepokoju, wiêc myœl¹: Tamtym by³o ³atwiej. Czy rzeczywiœcie?
Wydaje siê, ¿e s³owo patriotyzm stale
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spada w hierarchii wartoœci ludzkich, czasem w rozumowaniu m³odego cz³owieka – w ¿yciu nastawionym jedynie na
przyjemnoœæ – jest ono ma³o interesuj¹cym dodatkiem. Byæ patriot¹ to umieæ
s³u¿yæ, bezinteresownie dawaæ, prawdziwie kochaæ. Te zdolnoœci pozwalaj¹ wyryæ
w sercu cz³owieka has³o: „Bóg, Honor, Ojczyzna” – s³owa te nie staj¹ siê pustos³owiem usytuowanym w zabrudzonym zakamarku ludzkiej egzystencji, ale mog¹
stanowiæ ¿yciow¹ motywacjê do czynienia
dobra w naszym codziennym ¿yciu.
Moim zdaniem, patriotyzm nie jest
bezu¿ytecznym pojêciem, ale jest mniej
rozpowszechnionym i inne jest jego znaczenie ni¿ kiedyœ. Patriot¹ mo¿na byæ
przez takie drobne rzeczy, jak np. udzia³
w uroczystoœciach patriotycznych, w wyborach, szacunek dla symboli narodowych
i poczucie dumy z tego, ¿e jest siê Polakiem, a tak¿e znajomoœæ polskiej historii
i przekazywanie jej m³odszym pokoleniom,
aby ostatni patriota nie odszed³ wraz
z naszymi dziadkami. Myœlê, ¿e wœród
m³odych ludzi czasem panuje przekonanie, ¿e bycie patriot¹ nie jest op³acalne.
Wszyscy planuj¹ wyjazdy za granicê
i narzekaj¹ na to, co siê dzieje w polityce,
a przecie¿ najwa¿niejsze jest to, aby staraæ siê zmieniæ Polskê, tak by wszystkim
¿y³o siê tu lepiej.
Dziœ nie musimy walczyæ zbrojnie
w obronie ojczyzny. Dziœ nasze bohaterstwo to wytrwa³oœæ i rzetelnoœæ na co
dzieñ, to systematyczna nauka i praca,
to wzajemne zrozumienie, zgoda miêdzyludzka, to odwaga w przeciwstawianiu siê
nieuczciwoœci, z³u nieprawdzie, to odwaga uderzenia siê czasem w piersi i powiedzenie sobie: moja wina. G³êboko wierzê,
¿e honor, prawda i uczciwoœæ w koñcu
zawsze zwyciê¿a.
Nie mo¿na ¿ycia prze¿yæ tylko je konsumuj¹c i wegetuj¹c nie daj¹c nic od siebie. Zgromadzone przez naszych przodków
dobra duchowe i materialne, a œwiadcz¹ce o naszej œwietnoœci narodowej i tradycji mamy obowi¹zek nie tylko zachowaæ,
ale równie¿ pomna¿aæ.
W lecie i na jesieni 1989 roku ukszta³towa³o siê kolejne wolne polskie Pañstwo
– III Rzeczpospolita. Ukszta³towa³o siê z
wszystkimi zaletami i wadami, ale niew¹tpliwie by³o i jest pañstwem niepodleg³ym. Polska jest dzisiaj w NATO, jest
dziœ w Unii Europejskiej. Dla naszych rodaków, jak dla wiêkszoœci innych obywateli Europy, przestrzeñ od Finlandii po
Portugaliê, od Sycylii a¿ po Szwecjê sta³a
siê przestrzeni¹ woln¹, po której mo¿emy siê poruszaæ tak samo, jak po w³asnym kraju. To wielkie osi¹gniêcie – wielkie osi¹gniêcie jednocz¹cej siê Europy. Polska w ostatnich latach rozwija siê szybko. Mam nadziejê, ¿e ten rozwój bêdzie
nastêpowa³ dalej. Polacy s¹ coraz bardziej
optymistyczni z coraz wiêksz¹ nadziej¹
patrz¹ w przysz³oœæ. Jestem g³êboko przekonany, ¿e procesy bêd¹ siê równie¿ pog³êbia³y.
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18 XI 1965 - zosta³ og³oszony list biskupów polskich do episkopatu niemieckiego
w sprawie wzajemnego wybaczenia krzywd; spotka³ siê on z ostr¹
reakcj¹ w³adz PRL.

Polityka mi³oœci
Jest w pewnym kraju,
na szczytach w³adzy,
Zgoda, harmonia, idylla.
Ale z³y chochlik, gdy swój nos wsadzi,
Coœ tam zam¹ci co chwila.

Chochlik ma te¿ wp³yw
na rzeczy martwe,
Nikomu nie pofolguje.
Jeœli takow¹ znajdzie potrzebê,
To siê... samolot popsuje.

To g³upie zdanie wyjmie z kontekstu,
Oœmieszy nim prominenta,
To siê zapêdzi, zagalopuje,
Obrazi znów prezydenta.

Lub choæby takie g³upie zdarzenie,
(Tu robiê kó³ko na czole),
¯e w czasie wa¿nych obrad w Brukseli
– zabrak³o krzes³a przy stole.

Ju¿ niejednemu okropne g³upstwo
Strzeli³o nagle do g³owy,
Potem siê d³ugo usprawiedliwia³,
¯e by³ to skrót myœlowy.

By³ bal nad bale, bal historyczny,
Który kosztowa³ nas s³ono.
Chcia³ iœæ noblista, cz³ek zas³u¿ony,
Ale go nie zaproszono!

Czêsto latami chodz¹ po s¹dach
I nie chc¹ zakoñczyæ sporu.
Ka¿dy chce wygraæ, st³amsiæ rywala.
Obaj s¹ ludŸmi honoru!

Jeden wa¿niejszy jest od drugiego
I ka¿dy chcia³by byæ królem.
Lecz ich wspó³praca, porozumienie...
Gorsze ni¿ Pawlak z Kargulem.

Polskie „wyborcze” igrzyska
Kiedy siê s³owem jak kul¹ ciska
To mamy w kraju polskie igrzyska...
Jak dawniej Grecy – co cztery lata –
My prze¿ywamy
– TRZÊSIENIE ŒWIATA!
Tam milk³y wszelkie zwady i spory
A u nas zawsze Puszka Pandory...
I wyci¹gamy najwiêksze dzia³a
Od ich wystrza³ów grzmi Polska ca³a!
Id¹ w ruch kwity, haki i teczki...
Przed tym orê¿em nie ma ucieczki!
Jeœli ktoœ twierdzi, ¿e jego racja
To jest w odwodzie jeszcze lustracja...
I choæby nawet wyzion¹³ ducha
To go komisja œledcza przes³ucha...
I wyjd¹ na jaw k³amstwa i zdrady!!!
Taka jest Polska – I NIE MA RADY!!!
Czy tak¹ drog¹ daleko zajdzie:
DAJCIE WINNEGO,
WINA SIÊ ZNAJDZIE???
A na to wszystko ja bym tak rzek³:
JAK BY TO PIES ZJAD£
– TO BY SIÊ WŒCIEK£...
Nr 8/120, wrzesieñ 2005

Oby do wyborów...
Nowych wyborów ju¿ data bliska,
Znów polityczne bêd¹ igrzyska.
I znowu ludzie bêd¹ siê spieraæ:
Kto bêdzie lepszy? Kogo wybieraæ?
Ka¿da prognoza niechaj siê schowa,
Kogo wybierzesz – bêdziesz ¿a³owa³!!!

¯e nic nam nie da kolejna heca...?
Ale wyborcom coœ siê obieca...!
Nr 9/132, wrzesieñ 2006

Z³udzenia
Kiedy nam siê w Polsce
bêdzie lepiej ¿y³o?
OdpowiedŸ jest taka,
¿e „lepiej ju¿ by³o”.
Mo¿e nam siê nieco poprawi¹ humory,
Gdy zarz¹dz¹ wkrótce kolejne wybory.
Wtedy politycy czasu nie marnuj¹
I gruszki na wierzbie
wszystkim obiecuj¹:
Jeœli my wygramy bêdzie po k³opocie
I w najbli¿szym czasie
zniknie bezrobocie
Inny wabiæ m³odych
równie¿ nie omieszka:
Wybudujê dla nich
trzy miliony mieszkañ!
Nasza partia zawsze
do bólu uczciwa –
Zwiêkszymy dop³aty, bêd¹ biopaliwa!
My rodzinê polsk¹ zawsze popieramy!
I ka¿demu dziecku dwa beciki damy!
Do walki z korupcj¹
Urz¹d nam powstanie,
Bêdzie na z³odziei wielkie polowanie!
Po moim zwyciêstwie
bêdzie radoœæ, feta
Ka¿dy – sto milionów!
Z³odzieje – w skarpetach!
Gdy siê wszystko spe³ni...
¿yæ, a nie umieraæ!

Bo ci przynajmniej – tak czy inaczej –
Choæ siê k³ócili przy p³ocie,
To w koñcu jednak siê pogodzili –
Zmieœcili siê w samolocie!
Naród na wszystkie gafy i fochy
Zgrzyta zêbami ukradkiem,
Ale nied³ugo ju¿ bêd¹ Œwiêta,
Znów siê podziel¹ op³atkiem.
Dziwny kabaret na szczytach w³adzy
Niechaj nikogo nie z³oœci.
Podobno indziej
jest jeszcze œmieszniej,
Có¿?... polityka mi³oœci!

Teraz wszyscy wiedz¹
kogo tu popieraæ!
Spe³niæ obiecanki
nikt ju¿ nie jest skory,
Lecz jakoœ to bêdzie... nied³ugo wybory.
Szkopu³ w tym jednak¿e
(innym te¿ siê zdarza),
¯e siê ta zabawa od dawna powtarza.
Kto zwyk³¹ uczciwoœæ
w sumieniach obudzi?
Bo w koñcu nie mo¿na
wci¹¿ ¿artowaæ z ludzi!!!
Ja – pisz¹c te rymy –
te¿ zbêdnie siê trudzê,
Bo ludzie ju¿ dawno
pozbyli siê z³udzeñ...
Nr 3/126, marzec 2006

Prawdomówni
Polski polityk – cz³owiek honoru!
Walczy o prawdê a¿ do oporu!
I gotów walczyæ jest w ka¿dej chwili!
Sam prawdê powie – jak siê pomyli...
Nr 5/128, maj 2006

Gaudeamus
Niejeden prymus cichutko wzdycha,
Aby maturê mieæ od Giertycha...
Z ni¹ mo¿e ruszaæ w dowoln¹ stronê,
Ukoñczyæ Oxford albo Sorbonê...
Nr 9/132, wrzesieñ 2006
(ci¹g dalszy na str. 18)
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19 XI 1765 - król Stanis³aw August Poniatowski otworzy³ w Warszawie pierwsz¹
scenê publiczn¹, od 1807 nazywan¹ Teatrem Narodowym.
19 XI 1942 - zmar³ Bruno Schulz, pisarz i malarz
(ci¹g dalszy ze str. 17)

Wychowawczy ping-pong
Nie jestem tego pewien –
mo¿e nie mam racji –
Lecz dorzucê „piêæ groszy”
w sprawie edukacji.
Bo po ka¿dym skandalu,
w gor¹cej debacie
Ustala siê kr¹g winnych.
Proszê, oto macie:
Szko³a, koœció³, policja,
telewizja, prasa,
Internet, narkotyki, innych ca³a masa.
A teraz mamie, tacie
pewnie zrzednie mina,
Gdy grzecznie siê zapytam:
A gdzie jest rodzina???
Nr 11/134, listopad 2006

Polityczne neologizmy
Choæ ukoñczyli wysokie szko³y,
Zw¹ siê nawzajem chamy, warcho³y.
¯e siê nie lubi¹, dowód niezbity –
Mówi¹ do siebie: wy ³¿e-elity!!!
Ale ostatnio dochodz¹ s³uchy,
¯e z³agodzili na... wykszta³ciuchy...
Nr 11/134, listopad 2006

Dylematy IV RP
Wielu z nas w ¿aden sposób
zrozumieæ nie mo¿e,
¯e mia³o byæ coraz lepiej,
a jest coraz gorzej!!!
Nr 11/134, listopad 2006

Debata po polsku
Codziennie w telewizji
wykwintnymi s³owy
Zwalczaj¹ siê nawzajem
gadaj¹ce g³owy
A ludzie siê z nich œmiej¹
od ucha do ucha
Bo wszyscy mówi¹ naraz –
ale nikt nie s³ucha...
Nr 12/135, grudzieñ 2006

Seksafera
Wszystko by mo¿na prze¿yæ od biedy...
Ale jest problem: kto? z kim? i kiedy?
Wiêc niejednego bierze cholera,
Bo gdzie popatrzy – tam seksafera!
I nic tu nie da test DNA
Bo polityka siêgnê³a dna!!!
Wiêcej do tego siê nie przyczepiê
Teraz ju¿ mo¿e byæ tylko lepiej!!!
Nr 12/135, grudzieñ 2006

Oni
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!
Przez 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...
Nr 6/141, czerwiec 2007

Reformatorom pod rozwagê
W polskim ¿yciu spo³ecznym
mamy dziwne normy:
Gdy nie wiemy, co robiæ –
robimy reformy...
Podpowiadam po prostu,
nie jakoœ uczenie,
Jeœli chcesz reformowaæ –
reformuj myœlenie!
Nr 6/141, czerwiec 2007

Uk³ady
Na tê przestêpczoœæ ju¿ nie ma rady!
Gdziekolwiek spojrzysz –
mafie, uk³ady...
Byæ mo¿e walka z tym nie jest ostra...
A mo¿e to ju¿ jest Cosa Nostra???
Nr 9/144, wrzesieñ 2007

Czarny humor
Ka¿dy dobrze widzi fakty oczywiste:
Ci sami, co byli, pchaj¹ siê na listê...
Czy¿ nie jest to przejaw
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czarnego humoru?
Choæ mamy wybory –
nie mamy wyboru!!!
Nr 10/145, paŸdziernik 2007

Ministerstwo
Sprawiedliwoœci???
Nic nas tak nie dra¿ni,
nic nas tak nie z³oœci,
Jak objawy zwyk³ej
niesprawiedliwoœci.
Ale g³os zabra³a powa¿na Temida:
Zróbcie ministerstwo,
na pewno siê przyda!
I tu ju¿ siê koñczy
anielska cierpliwoœæ –
Bo jest ministerstwo...,
a gdzie sprawiedliwoœæ???
Nr 12/147, grudzieñ 2007

Noworoczne wró¿by
Samych dobrych wieœci
mam dla Was bez liku:
Nowy Rok obrodzi
w m¹drych polityków.
Bêd¹ wspó³pracowaæ
przyk³adnie a¿ mi³o.
Sk¹d mam tak¹ pewnoœæ?
Wczoraj mi siê œni³o!!!
Naród wyzdrowieje,
nikt nie bêdzie g³uchy.
Przerw¹ monitoring,
wy³¹cz¹ pods³uchy.
Nie bêdzie nagrana
najg³upsza pogwarka,
Nie przyjd¹ panowie
w czarnych kominiarkach.
Nikt nas nie zakuje
w kajdanki brutalnie...
Choæ nie bêdzie dobrze...
To bêdzie normalnie.
Reformy zakoñcz¹ –
jeœli cud siê zdarzy...
W¹tpi¹cych zapytam:
Nie wolno pomarzyæ...???
Nr 1/148, styczeñ 2008

Zagadka z odpowiedzi¹
Czemu Polak cierpliwie
Tak cieniutko przêdzie?
Bo ci¹gle ma nadziejê,
¯e jakoœ to bêdzie...
Nr 8/155, sierpieñ 2008
zebra³a i przygotowa³a do druku –
red. Zuzanna NOSAL
Utwory opatrzone numerami drukowano na ³amach „Dynowinki” w latach
2003-2008
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„A wolnoœæ
– to nie cel lecz szansa,
by spe³niæ najpiêkniejsze sny,
marzenia”
(Marek Grechuta – Wolnoœæ
[10 wa¿nych s³ów])

Takie motto przyœwieca³o XVI
edycji Konkursu Recytatorskiego
Poezji Patriotycznej.
Ka¿dy z uczestników zaprezentowa³
indywidualnie dwa teksty poetyckie koresponduj¹ce z wy¿ej wymienionym
mottem.
Do konkursu zg³osi³o siê 24 uczestników, którzy zostali wys³uchani i ocenieni przez Jury w sk³adzie:
Krystyna D¿u³a – przewodnicz¹ca
komisji artystycznej,
Lucyna Wandas – cz³onek komisji
artystycznej,
Gra¿yna Malawska – cz³onek komisji artystycznej.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych:
I miejsce otrzyma³a
– Angela Mêdzela z Zespo³u Szkó³
w Dynowie,
II miejsce
– Wioletta Pudysz z Zespo³u Szkó³
Nr 5 w Dyl¹gowej,
III miejsce
– Joanna Rebizak z Zespo³u Szkó³
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Listopadowe kalendarium
19 XI 1977 - zmar³ W³adys³aw Hañcza, niezapomniany Maciej Boryna z „Ch³opów” czy Kargul z „Samych swoich”.
20 XI 1900 - we wsi Bronowice odby³ siê œlub poety Lucjana Rydla i Jadwigi
Miko³ajczykówny.

Nr 3 w £ubnie,
IV miejsce
– Aleksandra
Marsza³ek z Zespo³u
Szkó³ w Dynowie.
W
kategorii
szkó³ œrednich:
I miejsce zdoby³a
– Monika Mikoœ
z LO w Dynowie,
II miejsce
– exequo: Grzegorz Buczniak (ZSZ w Dynowie) i Anna Janowska (LO Dynów),
III miejsce
– exequo: Magdalena Król (LO Dynów)
i Damian Cichy (LO Dynów).
Konkurs Poezji Patriotycznej ma ju¿ w Dynowie swoj¹ piêkn¹ tradycjê. Organizator konkursu, Dyrektor MOKiR, p. Gra¿yna Malawska, od
pocz¹tku dba o krzewienie postawy patriotycznej wœród m³odzie¿y szkolnej, zapraszaj¹c do
wspó³pracy, w tym roku ju¿ po raz 16., wszystkie
szko³y z miasta i gminy Dynów.
red.
Fot. ZN

…like father, like son…
Kolejny dzieñ w biurze ci¹gn¹³ siê
niczym tysi¹c dziewiêæset dziewiêædziesi¹ty dziewi¹ty odcinek, niewiadomo
który odcinek serialu. Przejrza³em porann¹ prasê, odwiedzi³em kilka portali w poszukiwaniu interesuj¹cych artyku³ów, sprawdzi³em pocztê. Za oknem
szaro i ponuro, bo to ju¿ prawie zima.
Wia³o nud¹.
Nagle odtworzy³y siê drzwi. Do œrodka wesz³a pani Mariola – krótkie blond
w³osy, obcis³a spódnica, makija¿, który
od razu mówi³ wszystkim na oko³o –
jestem intelektualn¹ Sahar¹.
‘Co robisz?’ zapyta³a.
‘To co zawsze’ odpowiedzia³em. ‘Nu-

dzê siê.’
‘A próbowa³eœ ju¿ tego? Mo¿e ci siê
spodoba.’ Uœmiechnê³a siê i po³o¿y³a
niewielk¹ ksi¹¿eczkê na biurku.
‘Co to?’
‘Sutoko czy coœ takiego. Ale fajne
jest, trzeba tylko tak wpisaæ liczby, aby
¿adna siê nie powtórzy³a w linii takiej
i takiej, no i jeszcze w tym ma³ym kwadracie.’
‘Jakie liczby?’ zapyta³em.
‘No jak to jakie?’ odpowiedzia³a tak,
jakby istnia³o ich tysi¹ce, a nie kilka
tylko, dok³adnie tych, które trzeba by³o
wpisaæ. ‘Od jeden do dziewiêæ.’
‘Tego jeszcze brakowa³o,’ pomyœla
(ci¹g dalszy na str. 20)
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Listopadowe kalendarium
20 XI 2006 - zmar³ Zygmunt Bielawski, aktor znany z takich filmów, jak „Sami
swoi”, „Nie ma mocnych” oraz „Kochaj albo rzuæ”.
20 XI 1925 - zmar³ Stefan ¯eromski, polski pisarz.
(ci¹g dalszy ze str. 19)
³em, ‘¿eby pustkog³owie…’ nawet nie
chcia³o mi siê skoñczyæ. Szkoda gadaæ…
Rzuci³em tê ksi¹¿eczkê w k¹t biurka. Przegl¹dn¹³em kilka druków, machn¹³em jakiœ tam podpis. W koñcu przyparty do muru przez nudê otworzy³em
to ‘sutoko’.
Spróbowa³em rozwi¹zaæ pierwsze.
Po mo¿e jakiejœ godzinie, z uœmiechem
stwierdzi³em, ¿e skoñczy³em. Sprawdzi³em rozwi¹zanie. Wszystko by³oby ok.,
gdyby nie dwie siódemki, które z niewiadomo jakiej przyczyny znalaz³y siê
w jednym pionie.
W ci¹gu nastêpnych kilku miesiêcy
sudoku mnie zarazi³o. Od poziomu dla
pocz¹tkuj¹cych przeszed³em do morderczych, przy okazji zahaczaj¹c o kakuro
i sudoku ‘zabójcê’. Tak odkry³em jedn¹
z najciekawszych i najbardziej pasjonuj¹cych rozrywek logicznych.
Kilka miesiêcy póŸniej, gdy zastanawia³em siê czy dwadzieœcia osiem
w tej krzy¿ówce to 9,8,7,4 czy 9,8,6,5 –
zadzwoni³ telefon.
‘Tato jest w szpitalu, mia³ zawa³,’
us³ysza³em w s³uchawce. Zanim roz³¹czy³em siê z moj¹ ¿on¹, by³em w drodze do szpitala.
Rozmowa z lekarzem nie napawa³a optymizmem.
‘Pañskiemu ojcu potrzebny jest spokój, du¿o wypoczynku, ¿adnego, broñ
bo¿e, wysi³ku fizycznego. Nastêpnego
zawa³u nie prze¿yje.’
W domu rodzinnym, wiedzia³em,
tato nie usiedzi na miejscu, pójdzie do

Pocztówki patriotyczne. Kto dzisiaj
z okazji œwiêta narodowego lub rocznicy jakiegoœ wydarzenia historycznego
chcia³by ofiarowywaæ bliskim pocztówki patriotyczne? Kto wysy³a³by do znajomych, rodziny stosowne ¿yczenia z tej
okazji? Zmieni³y siê czasy i zmianie
uleg³y tak¿e niektóre formy uœwietniania obchodów rocznic pañstwowych.
Pocztówka by³a wczeœniej orê¿em
w walce o niepodleg³oœæ i budzenie ducha narodowego. W dniu 1 lipca 1875 r.

ogrodu, bo tam coœ trzeba zrobiæ – trawê zgrabiæ, maliny przyci¹æ… Zdecydowaliœmy, ¿e na jakiœ czas wprowadzi
siê do nas. W domu nie by³o problemu
– mieliœmy jeden pokój wolny.
Min¹³ tydzieñ. Mimo ¿e tato nie
narzeka³, wiedzia³em, ¿e czegoœ mu
brakuje. Poch³ania³ gazety, przetrzebi³
moj¹ biblioteczkê w poszukiwaniu pozycji, których by³ nie czyta³, telewizja,
twierdzi³, go nudzi³a, bo znowu ten tysi¹c niewiadomo który serial…
‘No a ile mo¿na spacerowaæ? Jeszcze jak ³adnie jest to, no ale przecie
zima idzie…’
Ustawi³em szachy. Tato jak zwykle
po jakiœ trzydziestu minutach mia³
mnie na ³opatkach. I gdy szachowa³
mnie wie¿¹, coœ wreszcie zaœwita³o w
mojej g³owie.
Po skoñczonej partii wyci¹gn¹³em
ksi¹¿eczkê z sudoku. Tato zanurzy³ siê
w gazecie. Po kilku minutach wyci¹gn¹³
zza niej nos.
‘A co ty tak tam liczysz, a?’
‘Nic takiego, to tylko taka gra. Kole¿anka mi poleci³a, ale jakoœ rozwi¹zaæ nie mogê.’
‘No to poka¿, mo¿e ci pomogê. O co
chodzi?’
‘Widzisz, to dzia³a jak wie¿a…’ objaœni³em mu krótko. ‘Co o tym myœlisz?’
Nie odpowiedzia³, wzrok zapatrzony w ksi¹¿eczkê.
‘To ja zaparzê herbaty.’ Wyszed³em.
Siedzia³em w kuchni. ‘Chyba siê
uda³o’ pomyœla³em. Cisza dobiega³a z
pokoju. A¿ do chwili. Po jakiejœ godzi-

pocztówka wprowadzona zosta³a do
miêdzynarodowego ruchu pocztowego.
Pierwsze karty by³y skromne, bez obrazu, jednak bardzo szybko, ilustracja
sta³a siê czêœci¹ sk³adow¹ kartki korespondencyjnej. Do dziœ trwa nierozstrzygniêty spór, kto pierwszy wprowadzi³ pocztówkê ilustrowan¹. Przyjmuje
siê, ¿e pierwsza karta pocztowa polskiej produkcji pojawi³a siê w 1892 r.
w zaborze austriackim, tam je drukowano i przemycano do pozosta³ych czêœci kraju.
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nie, tato odezwa³ siê,
‘A ty tê herbatê to z Indii dopiero
sprowadzasz, czy co?’
***
Minê³o kilka dni. Wróci³em z pracy.
Siad³em w pokoju na kanapie. Chcia³em tylko chwilê odpocz¹æ, bo mia³em
jeszcze parê za³atwieñ na mieœcie.
Wszed³ tato. Przyniós³ dwie herbaty, postawi³ je na ³awie przed nami.
Z tylnej kieszeni wyci¹gn¹³ pomiêt¹
ksi¹¿eczkê.
‘Widzisz jakoœ rozwi¹zaæ nie mogê…’
zacz¹³ i jakby próbuj¹c udowodniæ pokaza³ mi najtrudniejsze sudoku z ostatniej strony, które ja ju¿ wczeœniej d³ugopisem rozwi¹za³em.
Uœmiechn¹³ siê. ‘Dziêkujê’ powiedzia³.
Okaza³o siê, ¿e pani Mariola nie
jest wcale tak¹ straszn¹ pustyni¹. A
za³atwienia na mieœcie mog¹ poczekaæ.
***
Znicz powoli dopala siê. Coraz
mniej ludzi na cmentarzu. Zapada
zmrok. Ja siedzê na ³aweczce, wpatrzony w jego zdjêcie. Pada bardzo, bardzo
powoli drobny œnieg.
Pamiêtam dok³adnie. Nocny stolik
– na nim lampka, zdjêcie Gi, Marysia,
Sylvi i mnie. Naszej mamy obok. Biblia i ró¿aniec. I na samym rogu, ta
niewielka ksi¹¿eczka sudoku. A na
³ó¿ku on – jakby pogr¹¿ony we œnie...
I siedz¹c w to listopadowe póŸne
popo³udnie na ³awce na cmentarzu zastanawiam siê, dlaczego tak mocno œciskam w kieszeni p³aszcza tê niewielk¹
ksi¹¿eczkê.
Mo¿e dlatego, ¿e zmieni³a œwiat.
Mój œwiat. Twój œwiat.
Nasz œwiat, tato – nasz...
plusqua@vp.pl

Pocztówki patriotyczne by³y czarnobia³e i barwne, wielotematyczne, tworz¹ce szereg serii. Przedstawiano na
nich znaki narodowe, herby dzielnic
kraju i herby miast, podobizny królów,
wodzów, artystów, wybitnych Polaków,
ilustrowano dzieje narodu, dzieje walk
o niepodleg³oœæ, uroczystoœci patriotyczne i mogi³y ¿o³nierskie. S³owem przedstawia³y wszystko, co mog³o poruszyæ
wyobraŸniê, co s³u¿y³o budzeniu poczucia narodowego i dumy narodowej, co
przypomina³o o dawnej wielkoœci i o
utraconej suwerennoœci. Na wielu z nich
widnia³y inskrypcje: „Bo¿e zbaw Polskê”, „Królowo Korony Polskiej módl siê
za nami”, „Jeszcze Polska nie zginê³a”; na niektórych znajdowa³y siê czterowierszowe teksty o patriotycznej tematyce. Czêsto kartki pocztowe mia³y
charakter dydaktyczny.

>>
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patriotyczne zaliczane s¹
>> do Pocztówki
wiêkszej grupy kart propagandowych. Geneza polskiej pocztowej karty
patriotycznej z prze³omu XIX i XX w.
siêga daleko wstecz, bowiem dla
ukszta³towania siê tego zjawiska najistotniejszy wp³yw mia³y ideowe doœwiadczenia w czasie od Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja do upadku
Powstania Styczniowego oraz „narodowy mistycyzm” w formie mesjanizmu.
W bogatym i z³o¿onym programie patriotycznych kart pocztowych znalaz³o
swe odbicie po³¹czenie idei patriotyczno-reformatorskich „wybicia siê na niepodleg³oœæ” z wizj¹ Polonii rozpaczaj¹cej po utracie wolnoœci, ukrzy¿owanej,
szarpanej przez trzy czarne or³y, czy
wreszcie królewskiej, powstaj¹cej z grobu. Fenomen tego rodzaju kart zwi¹zany jest z Galicj¹, gdzie dziêki wzglêdnej patriotyczno-kulturalnej autonomii
mog³a rozwijaæ siê produkcja kart
o polskiej wymowie narodowej. Ich
g³ówn¹ cech¹ by³o podkreœlanie przewagi wszystkiego, co polskie przez symboliczne obrazy i literackie skojarzenia.
Polska karta pocztowa o tematyce
patriotycznej dobrze zas³u¿y³a siê w budzeniu œwiadomoœci narodowej.
Oprac. AJM

Listopadowe kalendarium
21 XI 1918 - Polska odzyska³a z r¹k ukraiñskich ca³y Lwów.
22 XI 1940 - urodzili siê re¿yserzy: Andrzej ¯u³awski i Terry Gilliam
23 XI 1933 - urodzi³ siê Krzysztof Penderecki, polski kompozytor i dyrygent.
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Dziêkujemy! Wybraliœcie dla nas
najpiêkniejsze kasztany. 40 lat temu
spogl¹daliœmy w górê jak kwitn¹, a
teraz ... z refleksj¹ patrzymy pod nogi,
bo ju¿ dojrza³y i spadaj¹. Prawd¹ jest,
¿e 40 lat minê³o jak jeden dzieñ i tyle
razy kasztany rozkwita³y i spada³y,
przypominaj¹c, ¿e pora siê uczyæ, ¿e
czas ucieka.
Nie wiem od czego zacz¹æ… Powiem
na pocz¹tku, ¿e by³o super, chocia¿
strasznie la³o, powiem, ¿e by³o smutno,
bo nie wszyscy doczekali. Brakowa³o
bardzo naszych nauczycieli: prof. M.
Zubilewicza, prof. J. Kucabiñskiego, prof.
B. Mikulca, prof. B. Krasiczyñskiej, prof.
W. Pankiewicza – wychowawcy klasy
XIb i bardzo nam ¿yczliwych pani M.
Rybakowej – szkolnej sekretarki i pana
Stanis³awa Biernasza – woŸnego.
Ogromnie brakowa³o œwietnego kolegi Janka D¿u³y, który nale¿a³ do najbardziej zaanga¿owanych organizatorów
zjazdów.
Cisz¹ i chwil¹ zadumy uczciliœmy
ich pamiêæ, bo w naszych sercach oni
s¹ zawsze.
Mia³am zaszczyt witaæ przyby³ych
na spotkanie profesorów i absolwentów,
witaj¹c spojrzeæ i zdumieæ siê. Nie
wiem jak oni to robi¹, ale wcale nie
widaæ, ¿e obchodzimy 40-lecie matury.
Pani prof. Janina Jurasiñska – podziwiaæ. Ten szyk, ten dryg, ta mowa barwna, polszczyzna doskona³a, ten dowcip
z odrobin¹ sarkazmu – super! Pani prof.
Zofia Rybowa – pierwsza strona ¿urnala, jakby dopiero zadzwoni³ dzwonek
i wysz³a z dziennikiem z naszej klasy
– brawo! A Teresa Gerula, profesorka
wuefistka, zawsze by³a od nas m³odsza i tak ju¿ zosta³o, elegancka, w dobrym stylu – to norma. Pan prof. Józef
Drabik – ozdoba damskiego grona, pogodny, uœmiechniêty, wszystko jak dawniej, nawet nie przyty³.
Nasze dziewczyny z XIa i XIb fantastyczne! Mo¿e hurtem waga by nieco
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drgnê³a, ale co tam. A ch³opaki jak to
ch³opaki. Zawsze siê szybciej starzej¹,
w koñcu po kimœ musi byæ widaæ, ¿e
maturê zdawaliœmy w 68.
Piêknem kwiatów ofiarowanych Profesorom staraliœmy siê wyraziæ wszystko co w duszy. Pani prof. Jurasiñskiej
podarowa³am od nas bukiet ró¿ i chcia³am, ¿eby subtelnoœci¹ koloru i szlachetnoœci¹ królowej kwiatów wypowiedzieæ wdziêcznoœæ i dumê, ¿e by³a nasz¹
Polonistk¹ i Wychowawczyni¹ – uk³ony i uca³owania.
Spotkanie ubarwi³ i zachwyci³ talentem kabaret Maæka Jurasiñskiego.
Weso³o choæ z nostalgi¹, przypomnieli
nam m³odzieñcze trasy, gdy siê sz³o z
Przedmieœcia przez Zabramê na Karolówkê, wstêpuj¹c do pani Wêgrzynowej
(moja stancja) do Grajcarka i do internatu, doradzili gdzie w Dynowie robiæ
zakupy aby siê mê¿a dorobiæ itp. ...
i ten œpiew!
Jak siê nie wzruszyæ, jak ich za to
nie kochaæ! Maæku, ca³usy dla Ciebie
i zespo³u!
Potem spotkania w klasach, obydwie przygarnê³a pani prof. Jurasiñska,
znów by³y wspomnienia, prezentacje
rodzin, spacer po pracowniach. Zdjêcia
przed szko³¹, tradycyjnie na schodach.
A szko³a piêkna, nowoczesna i jak
zawsze ¿yczliwa. Nasze spotkanie za-
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szczyci³ pan dyrektor Kazimierz ¯ak.
I pojechaliœmy do Nozdrzca. By³
obiad, by³y toasty. By³ wspomnieñ, opowiadañ i œmiechów ci¹g dalszy. Czytaliœmy „Dynowiankê”, podziwialiœmy
swoje buŸki z tamtych lat, rozwi¹zywaliœmy krzy¿ówkê.
Wszystkie numery „Dynowianki”
posz³y jak œwie¿e bu³eczki. Potem by³y
te¿ zajêcia w pokojach. Antek Biedroñ
mieszka³ w jedynce szeœcio³ó¿kowej, u
niego by³a Baza Nr 1.
Ja z Ew¹ mieszka³yœmy w dwójce
siedmio³ó¿kowej, to by³a Baza Nr 2.
Kto przeszed³ te dwie bazy kilkakrotnie, ten spotkanie uznaæ mo¿e za udane. Stankiewicz swój pokój utajni³, na
nim ci¹¿y konspiracja z czasów, gdy
Danka w internacie mieszka³a. Choæ
czasy siê zmieni³y, on tam swoje wie.
Ranek by³ ciê¿ki tylko na pocz¹tku.
Potem Andrzej Stankiewicz roztacza³
wizje ogniska, ale zamiast je paliæ, gasiliœmy pragnienie napitkami w ró¿nych
wersjach, zrobi³o siê nam bardzo weso³o. Mo¿e i dobrze, ¿e nie by³o ogniska, bo przecie¿ brak³o Janka, a bez
niego to i ogieñ nie ten.
Koñczê, bo znów mi smutno! Powiem jeszcze do czego zobowi¹za³a
wszystkich prof. Teresa Gerula – Nikogo nie mo¿e zabrakn¹æ na nastêpnym
zjeŸdzie!

>>
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24 XI 1891 - urodzi³a siê Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, polska poetka,
córka Wojciecha Kossaka.
25 XI 1967 - w Warszawie odby³a siê premiera Dziadów w re¿yserii Kazimierza Dejmka.

Monika Szczepañska zosta³a zaproszona na XIV Doroczne Spotkania Poetów w Przemyœlu.
W wydanym na tê okolicznoœæ tomiku wierszy zamieszczono dwa utwory
jej pióra. My prezentujemy je Pañstwu na ³amach „Dynowinki” i gratulujemy!

>>

Tak jest Tereso! Bêdziemy!
Serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy spowodowali i¿ by³o wspaniale.
W szczególnoœci Renacie i Maækowi
Jurasiñskim za troskê o jakoœæ spotkania, za serce, za ¿yczliwoœæ, za pomoc,
za wspó³pracê, za „Dynowiankê” dla
nas i o nas, za ca³okszta³t.
Uœciski i uca³owania od zjazdowiczów. Mocne !
Wanda Lignowska-Bajda
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26 XI 1855 - w Konstantynopolu zmar³ Adam Mickiewicz, polski poeta.
27 XI 1948 - urodzi³ siê Andrzej Markowski, polski jêzykoznawca, popularyzator wiedzy o jêzyku, propagator kultury jêzyka.

W dniu 29 paŸdziernika 2008r.
w auli Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Dynowie odby³a siê sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego poœwiêcona,
w przewa¿aj¹cej czêœci, sprawom oœwiatowym. Oprócz Radnych Powiatu Rzeszowskiego, Zarz¹du Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starost¹ Rzeszowskim p. Józefem Jod³owskim, Wicestarost¹ p. Markiem Sitarzem, a tak¿e Naczelnika Wydzia³u Spo³eczno-Oœwiatowego p. Adz`ama Kozaka, naczelników
innych wydzia³ów, pracowników Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Burmistrza Miasta Dynowa, Wójta Gminy
Dynów, dyrektorów jednostek organizacyjnych i dyrektorów szkó³, w sesji
uczestniczyli równie¿ nauczyciele, którym zosta³y przyznane nagrody Starosty Rzeszowskiego za wybitne osi¹gniêcia w pracy opiekuñczo – wychowawczej.

Po sta³ych punktach programu sesji zosta³y wrêczone nagrody pieniê¿ne
dyrektorom i nauczycielom poszczegól-

nych szkó³ ponadgimnazjalnych i placówek oœwiatowych powiatu rzeszowskiego. W gronie nagrodzonych znaleŸli siê:
Przemys³aw Janik – dyrektor Gimnazjum Specjalnego w Budziwoju,
Halina Cygan – dyrektor Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Maria Szmul – nauczycielka Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie.
Kazimierz ¯ak – dyrektor Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie,
Bogdan Peszek – nauczyciel Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie,
Teresa Lis – nauczycielka Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w Mrowli,
Bogus³awa Be³z- nauczycielka Zespo³u Szkó³ w Soko³owie Ma³opolskim,
Halina Kielich - nauczycielka Zespo³u Szkó³ w Tyczynie,
Janusz Jakubek – dyrektor Zespo³u Szkó³ Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie,
Jacek Szumilas – nauczyciel Zespo³u Szkó³ Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie.

W trakcie sesji dyrektorom poszczególnych szkó³ zosta³y tak¿e wrêczone
dyplomy i nagrody rzeczowe -sprzêt
sportowy za wyniki osi¹gniête przez
poszczególne szko³y w rozgrywkach Licealiady w Powiecie Rzeszowskim
w roku szkolnym 2007/2008. Wyniki
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:I miejsce LO w Dynowie, II miejsce – ZS
w Soko³owie Ma³opolskim, III miejsceZSzZ w Dynowie.
Podczas przerwy trwa³y rozmowy
kuluarowe co zosta³o poprzedzone
chwil¹ relaksu przy muzyce i pokazie
tanecznym Szkolnej Grupy Sportowo Tanecznej „APLAUZ” pod opiek¹ nauczyciela wychowania fizycznego p. Aliny Paœciak.

Wybór miejsca na przeprowadzenie
sesji by³ tak¿e okazj¹ do pochwalenia
siê osi¹gniêciami szko³y i pokazaniem
nowych pracowni komputerowych, pomieszczeñ administracyjnych w zabudowanym poddaszu szko³y. Wiêkszoœæ
zaproszonych Goœci mia³a mo¿liwoœæ po
raz pierwszy zobaczyæ budynek i otoczenie szko³y. Najlepszym wyrazem
uznania by³y s³owa Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Rzeszowskiego p. Stanis³awa Obary, który stwierdzi³, ¿e gdy
wchodzi³ do budynku wraz z innymi
Radnymi wszyscy zgodnie przyznali: „…
O jaka ³adna szko³a!!!”. Jest to w g³ównej mierze zas³uga: Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, by³ego dyrektora
szko³y p. Stanis³awa Tymowicza i obecnej dyrekcji szko³y.

>>
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28 XI 1942 - urodzi³ siê Jonasz Kofta, polski poeta, satyryk, piosenkarz, artysta kabaretowy.
28 XI 1918 - utworzono polsk¹ Marynarkê Wojenn¹

Natomiast o wszystkich Goœci dba³a grupa dy¿uruj¹cych uczniów i nauczycieli szko³y.

Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

Wynton Marsalis

Kazimierz Nowak

Jan Nowak Jeziorañski

Wojciech Mann

Tony Halik

amerykañski mafioso
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29 XI 2006 - zmar³ Leon Niemczyk, polski aktor teatralny i filmowy (role
w ponad 400 polskich filmach).
29 XI 1830 - W nocy m³odzi s³uchacze Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty w Warszawie pod wodz¹ porucznika Piotra Wysockiego wraz z cywilnymi
spiskowcami rozpoczêli powstanie listopadowe.

W dniu 9 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie odby³o
siê otwarcie wystawy fotograficznej Powrót „Soko³a”.
Wernisa¿ zosta³ zorganizowany w rocznicê 100-lecia powstania Amatorskiego Ruchu Teatralnego w Dynowie, a inicjatorem by³a Pani Krystyna D¿u³a.
Wystawa przedstawia ok. 80 fotografii i 9 dyplomów. Czêœæ zbioru
pochodzi z dorobku Towarzystwa, a reszta zosta³a wyselekcjonowana z du¿ej
iloœci zdjêæ przekazanych przez osoby prywatne. Prezentowane s¹ w ró¿nych formatach, zaœ ich ogl¹danie u³atwiaj¹ liczne opisy, które identyfikuj¹
dane wystêpy.
Reprodukcj¹ starych zdjêæ zaj¹³ siê Pan Antoni Iwañski, a przygotowaniem ca³ej wystawy Pani Anna Hardulak. Czêœæ fotografii bêdzie mo¿na
obejrzeæ w wydanej monografii teatru pt. „Teatr w Dynowie”.
Na prezentacjê wystawy przybyli mieszkañcy Dynowa, wœród nich
przedstawiciele w³adz Powiatu i Miasta. Uroczystego otwarcia dokonali:
Pani Janina Jurasiñska, Przewodnicz¹ca Rady Miasta Pani Józefa Œlemp,
Radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Aleksander Stochmal i Dyrektor MOKiR Pani Gra¿yna Malawska.
Ekspozycje bêdzie mo¿na
ogl¹daæ do koñca stycznia
2009 roku w godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zgromadzony zbiór mo¿e
w przysz³oœci stanowiæ jeden
z dzia³ów miejskiego muzeum.
Mamy nadziejê, ¿e tak siê stanie.
Dominika Pyra

>>
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30 XI 1949 - Utworzono Politechnikê Czêstochowsk¹.

Kapliczki i krzy¿e przydro¿ne s¹ charakterystycznym elementem krajobrazu wsi
i miasteczek Polski po³udniowo-wschodniej.
Liczne ich przyk³ady wystêpuj¹ na terenie
Dynowa. Najwiêksza ich iloœæ zlokalizowana
jest przy g³ównej ulicy Dynowa (ul. J. Pi³sudskiego ), ul. Sikorskiego oraz na terenie Bartkówki, Karolówki, Siudmówki, a tak¿e na
Wuœkach. Wœród zachowanych kapliczek na
naszym terenie wyró¿niæ nale¿y dwa zasadnicze typy: domkowe i s³upkowe. Pochodz¹
g³ównie z koñca XIX wieku, choæ najstarsza
kapliczka przy ulicy Pi³sudskiego datowana
jest na 2 po³owê XVIII wieku.
Pierwsza odrestaurowana kapliczka przy
ulicy Sikorskiego to kapliczka domkowa
wzniesiona w koñcu XIX wieku. Wybudowana
na rzucie prostok¹ta zbli¿onego do kwadratu, murowana z ceg³y i otynkowana, dach
dwuspadowy pokryty blach¹. Od frontu posiada otwór drzwiowy z jednoskrzyd³owymi
drzwiami. Trójk¹tny szczyt z kwadratow¹
wnêk¹ po œrodku wydzielony jest daszkiem
okapowym. We wnêtrzu tej¿e kapliczki oryginalna drewniana polichromowana Pieta z
koñca XIX wieku. To w³aœnie ona w maju 2008
roku zosta³a odnowiona i zakonserwowana.
Przy skrzy¿owaniu ulicy Sikorskiego
z ulic¹ Pawi¹ usytuowana jest s³upkowa kapliczka pochodz¹ca z 1881r. Jest dwukondygnacyjna w formie graniastos³upa, ustawionego na schodkowym trójstopniowym postumencie. Zasadnicza bry³a wydzielona prostym
gzymsem posiada od frontu pó³koliœcie zamkniêta przeszklon¹ wnêkê. We wnêce znajduje siê figurka Matki Boskiej Niepokalanie
Poczêtej, która zosta³a zakonserwowana i odnowiona. Równie¿ ca³a kapliczka wraz z obejœciem zosta³a odrestaurowana na zewn¹trz
oraz wewn¹trz.

Zdjêcia: A. Iwañski i J. Prokop

Dziœ mo¿emy z dum¹ przekazaæ przysz³ym
pokoleniom dwie odrestaurowane kapliczki na
Dynowskim Przedmieœciu. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki ofiarnoœci wielu osób, czcicieli Maryi, które ca³e przedsiêwziêcie wsparli finansowo, a tak¿e zaanga¿owali siê w pracê przy
obydwu kapliczkach.
Sk³adamy im staropolskie - „Bóg zap³aæ”.
M.G.
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Comenius to jeden z czterech programów sektorowych nowego programu
Unii Europejskiej „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” (Lifelong Learning Programme). Celem programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” jest rozwój ró¿nych form
uczenia siê i doskonalenia zawodowego poprzez wspieranie wspó³pracy miêdzy
systemami edukacji i szkoleñ w krajach uczestnicz¹cych.
Program Comenius skierowany jest do uczniów korzystaj¹cych z edukacji
szkolnej do koñca szko³y œredniej. Korzyœci p³yn¹ce z uczestnictwa w programie
to: aktywizacja uczniów, atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejêtnoœci,
motywacja do uczenia siê jêzyków obcych, wyjazd m³odzie¿y do kraju partnerskiego, osi¹gniêcie konkretnych efektów wspó³pracy np. wydawnictwo, CD, film,
pomoce dydaktyczne.
Nowe zasady, ustalone przez Komisjê Europejsk¹ na lata 2007-2013,
umo¿liwiaj¹ realizacjê dwóch typów projektów: projektu wielostronnego oraz
projektu dwustronnego.
Wspólny projekt ma byæ realizowany przez dwa lata. Placówka wnioskuje
jeden raz o kwotê dofinansowania na ca³y okres realizacji projektu.

Zespó³ folklorystyczny w pe³nej krasie
Styczeñ 2008r.
Postanawiamy spróbowaæ nawi¹zaæ
wspó³pracê ze szko³¹ z zagranicy i skorzystaæ z mo¿liwoœci finansowania naszych planów z funduszy Unii Europejskiej. W tym celu uczestniczymy w
warsztatach szkoleniowych Comeniusa.
Kwiecieñ 2008r.
Najwa¿niejsze, a zaraz najtrudniejsze co nas czeka na pocz¹tku, zreszt¹
jak w ¿yciu, to znalezienie odpowiedniego partnera do wspó³pracy. Niezawodn¹, jak zwykle okazuje siê p. Gra¿yna Malawska ( dziêkujemy bardzo
Pani Gra¿yno), która uruchamia dla nas
swoje kontakty na S³owacji i w ten sposób dostajemy namiary na p. Annê
Knezov¹ ze Stropkova.
Sierpieñ 2008r.
£añcuszek ¿yczliwych ludzi umo¿liwia nam poznanie siê z p. Ann¹ Komisakov¹ ze szko³y na S³owacji, która
równie¿ ma ochotê podj¹æ wspó³pracê.
Wrzesieñ 2008r.
Prowadzimy korespondencjê internetow¹ i powoli omawiamy dzia³ania
w celu przyst¹pienia do projektu. Po-

Budynek szko³y w Havaj

niewa¿ nie wszystko daje siê w ten
sposób uzgodniæ, otrzymujemy zaproszenie do osobistego spotkania.
29 paŸdziernik 2008r.
Nawet jeszcze nie bladym œwitem,
gdy¿ ju¿ o 5.30, wyruszamy w drogê.
W sk³ad grupy roboczej wchodz¹: p. dyrektor Gra¿yna Spryszak oraz ni¿ej podpisane. Zaopatrzone w instrukcje od
(jeszcze wtedy) pani Anny oraz mapy
szukamy drogi do Havaj. ( ¯artujemy,
¿e jedziemy na Hawaje). Dziêki doskona³ej orientacji w terenie naszego kierowcy pana Jana,
docieramy na miejsce du¿o przed
umówion¹ godzin¹. Ze sob¹ wieziemy
nie tylko kosz z kwiatami wykonanymi z bibu³y i makaronu przez nasz¹
kole¿ank¹ Agnieszkê Myækê, ale równie¿ trochê niepokoju i niepewnoœci, czy
Wspólne wypieki
zdo³amy siê porozumieæ (i nie chodzi³o
tu wcale o barierê jêzykow¹).
sze na realizacjê naszego projektu, to
Na szczêœcie ju¿ po przekroczeniu
i tak bêdziemy organizowaæ spotkania
progu szko³y mogliœmy odetchn¹æ
uczniów i wspólnie pracowaæ nad mniejz ulg¹. Przywitano nas z tak¹ ¿yczliszymi przedsiêwziêciami.
woœci¹ i sympati¹, jakbyœmy siê ju¿ d³ugo znali. Podjêto nas pysznymi regioDiana Wasylowska-Kilon
nalnymi potrawami: ciastami z jab³Monika Zieliñska
kami pochodz¹cymi ze szkolnego ogrodu, pierogami pieczonymi na oleju oraz zup¹ „maczank¹”. Po
strawie dla cia³a, przygotowano
coœ dla ducha, czyli wystêp
szkolnego zespo³u folklorystycznego.
Sprawnie i szybko doszliœmy
do porozumienia w sprawie projektu, mimo ¿e rozmawialiœmy
w trzech jêzykach: po polsku,
s³owacku i w razie koniecznoœci
po niemiecku; umówiliœmy siê na
rewizytê w styczniu oraz podjêliœmy decyzjê, ¿e nawet je¿eli nie
zostan¹ nam przyznane funduZespó³ podczas próby
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„- Ty nie jesteœ wariat. Nie pojedziesz, prawda?
- Nie jedŸ! Proszê!
- Wy chyba oszaleliœcie! Nie jedŸcie!
- Zwariowaliœcie! Zrezygnujcie.”
Jechaæ? Nie jechaæ? Jechaæ? Wiêkszoœæ znajomych i rodzina odradzali
wyjazd. W nas toczy³a siê walka. Plany planami! Czy warto ryzykowaæ?
Trudno, stracimy to, co ju¿ w³o¿yliœmy w wyjazd. Bilety kupione, wizy
i ubezpieczenia za³atwione. Po rozwa¿aniach, debatach, obserwacji sytuacji
w Rosji zdecydowaliœmy. Jedziemy. Pojechaliœmy. Kaukaz, góry ³¹cz¹ce Europê i Azjê przed nami.
Nasza trasa wiod³a przez Lwów,
st¹d uda³o mi siê wczeœniej kupiæ tanio bilety, tam i z powrotem, do Mineralnych Wód. Walcz¹c z ciê¿kimi plecakami spêdziliœmy w podró¿y tylko 36
godzin, nie licz¹c oczekiwañ na po³¹czenia. Ci, którzy nam odradzali wyjazd, teraz wspierali nas wiadomoœciami typu: „Trzymajcie siê” „Powodzenia”.
We Lwowie spêdziliœmy kilkanaœcie
godzin czekaj¹c na ranny poci¹g do Kijowa, by ju¿ póŸniej udaæ siê ku kaukaskim kurortom wodoleczniczym.
W poci¹gu, w wagonach p³ackartnych,
otwartych, by³o du¿o czasu na le¿enie,
spanie, picie, jedzenie itp. We czterech
spêdzaliœmy czas na rozmowach. Nawi¹zaliœmy tez kontakt z ch³opakiem,
który urzêdowa³ naprzeciwko. Walerij
mieszka we W³adywostoku, by³ u taty
na Ukrainie a teraz jecha³ do babci, w
Kaukaz. Poczêstowa³ nas pasztetem,
który zrobi³ jego tata. (Ciekawe, z czego?). Opowiada³ nam o ¿yciu na Dalekim Wschodzie i o Rosji.

Granica ukraiñsko- rosyjska to jedna wielka niepewnoœæ. Wpuszcz¹ nas?
Czy siê do czegoœ nie przyczepi¹? Zdrêtwia³em, gdy us³ysza³em, ¿e Tadeusz
nie mo¿e jechaæ dalej, mia³em taka
sam¹ piecz¹tkê w paszporcie. Chyba
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serce, bo nie pieni¹dze, pozwoli³o jechaæ
nam dalej.
Z obserwacji wagonowych, poci¹gowych przerazi³o mnie ich sprz¹tanie.
Wszystkie œmieci i butelki l¹dowa³y za
oknami poci¹gu. Nie wa¿ne czy to na
Ukrainie czy w Rosji. Ten œmierdz¹cy
problem towarzyszy³ nam podczas ca³ej podró¿y, nawet w górach. Przykre to.
Do Min Wod, jak w skrócie u¿ywaj¹
Rosjanie dotarliœmy ok. 3. Na szczêœcie, transport dalej mieliœmy ju¿ za³atwiony. Do³¹czyliœmy do grupy ksiê¿y z Polski i ich przewodnika. Koszty
siê roz³o¿y³y, wiêc…. Oni mieli opiekuna, my wszystko za³atwialiœmy sobie
sami. Razem za³atwiliœmy jeszcze formalnoœci zwi¹zane z meldunkiem (obowi¹zkowy), wymieniliœmy pieni¹dze.
Oni wysiedli w Elbrusie, my dojechaliœmy do Terskola. ZnaleŸliœmy siê w republice Kabardyñsko- Ba³karskiej, której mieszkañcy s¹ wyznawcami islamu.
Kierowca busa pomóg³ nam znaleŸæ
nocleg, w bloku o bardzo ciekawym nachyleniu œcian. Po odpoczynku wyruszyliœmy w góry, dok³adniej na stoki
Czegetu, gdzie spêdziliœmy resztê dnia.
Wêdrowaliœmy tu¿ przy granicy
z Gruzj¹, która bieg³a szczytami, przez
ludzi podzielonymi i wpl¹tanymi w ich
rozgrywki. Góry jednak rz¹dz¹ siê swoimi prawami.

W dolinach ¿adnych œladów konfliktu. Obawy prys³y jak bañki mydlane.
Ranek przywita³ nas dylematem. Adam
zachorowa³. Nasz plan wyjœcia w góry
zosta³ przystopowany. Po dyskusji Jurek (tato) zostaje z Adamem (syn), ja
zaœ z Tadeuszem wyruszamy na ma³y
rekonesans ku Œwietlistej Górze, naszemu g³ównemu celowi. Po kabardyñsku- Góra Œwiat³a, po ba³karsku – Góra
Tysi¹ca Gór o wysokoœci 5642 m.n.p.m
ukaza³a nam swe oblicze, gdy wyjechaliœmy kolejk¹ w pobli¿e lodowca.
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Wyci¹giem krzese³kowym dostaliœmy siê do schroniska umiejscowionego w beczkach, by dalej ju¿ po lodowcu
pod¹¿yæ do schroniska Prijut 11 na
wysokoœci 4170. Po krótkim odpoczynku musieliœmy wracaæ, by zd¹¿yæ na
ostatni¹ kolejkê w dó³. W dolinie spêdziliœmy mi³o czas obserwuj¹c mieszkañców i przyrodê. Ciekaw¹ scenê zaobserwowaliœmy przed jednym z barów,
gdzie specjalista rozbiera³ na szasz³yki miêso, sz³o mu to bardzo sprawnie.

Po kolacji postanowiliœmy, ¿e rankiem ju¿ z pe³nym wyposa¿eniem wyruszamy ku obydwu szczytom Bia³ej
Góry. Obci¹¿eni wyjechaliœmy na 3800,
by dalej mozolnie pokonywaæ wysokoœæ.
Lina doci¹¿y³a mi plecak. Mijaliœmy
ludzi, którzy wracali, tylko niektórym
uda³o siê stan¹æ na szczycie. Liczyliœmy kroki, ich liczba miêdzy odpoczynkami niestety zmniejsza³a siê. Jednak
dotarliœmy na wysokoœæ 4800, gdzie
zaplanowaliœmy za³o¿yæ bazê. Przy
Ska³ach Pastuchowi, bo tak nazywa siê
to miejsce, z wielkim wysi³kiem postawiliœmy namioty. Ka¿dy ruch, ka¿dy
krok okupiony by³ wielkim wysi³kiem.
W namiocie, przewracaj¹c siê z boku
na bok, dostawaliœmy zadyszki. Spanie, oddychanie by³o utrudnione. Piæ
i jeœæ siê nie chcia³o. W nocy temperatura dochodzi³a do minus 15. Rankiem
postanowiliœmy wyruszyæ. W plecaki
zapakowaliœmy to, co niezbêdne. Zaczê³a siê mozolna wspinaczka. Wspólnie
z Tadeuszem wyruszyliœmy szybciej, bo
nasi koledzy oci¹gali siê trochê. Pierwsze kroki stawialiœmy wspólnie, jednak
gorzej znosi³em wysokoœæ, wiêc musia³em zwolniæ. Jurek z Adamem znaleŸli
siê na œcianie i pod¹¿ali za nami. Jurek bardzo szybko siê wycofa³ i wraz
z synem zeszli do namiotu. My toczyliœmy walkê z wysokoœci¹, ale krok po
kroku posuwaliœmy siê naprzód. Dla
mnie ka¿dy krok stawa³ siê wielkim
wyzwaniem. Na 5 tysi¹cach czu³em siê
fatalnie. Po ka¿dym kroku, dwóch k³ad³em siê na lodowcu, by odpoczywaæ.
Zmêczenie, os³abienie i ból g³owy zatrzyma³y mnie na ok. 5200. By³em
w pe³ni œwiadomy, wiêc powiedzia³em
Tadziowi, ¿e ze mn¹ Ÿle, ale sobie poradzê, ¿eby szed³ dalej. Upewni³ siê
dwukrotnie i wyruszy³. Zdoby³ szczyt.
Czekaj¹c na niego rozmawia³em z ludŸ

>>
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którzy mnie mijali. Wspieraliœmy
>> mi,
siê wod¹, kaloriami i dobrym s³owem.
Po godzinie postanowi³em iœæ dalej.
Zrobi³em 2 kroki i wróci³em. Walkê przegra³em z wysokoœci¹. 5200 to jednak
mój nowy rekord, wiêc, mimo wszystko, jestem zadowolony. Pozosta³ niedosyt. Ale do Gór trzeba czuæ respekt. Gdy
towarzysz mej wêdrówki zszed³ do
mnie, pogratulowa³em mu i zeszliœmy
do bazy. Koledzy powitali nas gor¹c¹
herbat¹.

DYNOWINKA

Noc znios³em fatalnie. Ból g³owy.
Roztrzês³o mnie. Trudno mi by³o siê
poruszaæ. Wnukowie wyruszyli na szczyt,
my góry obserwowaliœmy z bazy. Widzieliœmy tych, co weszli i schodzili, tych,
co musieli siê wycofaæ, a tak¿e znoszonych, nieprzytomnych. Góra technicznie
³atwa (gdy jest dobra pogoda), ale wymagaj¹ca. Trzech do jednego. Tak widocznie musia³o byæ. Wyci¹gn¹³em wnioski. Po jeszcze jednej nocy spêdzonej na
tej wysokoœci zaczêliœmy schodziæ. Sukcesy du¿e i ma³e uczciliœmy na dole piwkiem oraz gor¹cym posi³kiem. Nasz
ostatni dzieñ przed powrotem postanowiliœmy spêdziæ w piêknej dolinie Adyrsu biegn¹cej ku granicy z Gruzj¹. Za³atwiliœmy pojazd, a rankiem wojskow¹
przepustkê. Przejazd rozpocz¹³ siê od
cudu techniki. Na niezabezpieczonej
platformie zostaliœmy wraz z pojazdem
wywiezieni do drogi, która powiod³a nas
dalej, by móc cieszyæ siê widokami
w prawie bezludnej dolinie.

Trasê, któr¹ wybra³am tym razem
dla mojej grupy, chcê poleciæ równie¿
tym, którzy nie zostali przyssani na sta³e do ekranu telewizora i dbaj¹ o swoje
zdrowie i kondycjê.
Ranek 19 X 2008 zachêca³ piêknym s³oñcem do wyruszenia na trasê.
Autobusem relacji Dynów – Dyl¹gowa
ruszamy tym razem na skraj Pogórza
Przemyskiego. Zdziwiony kierowca kasuje ponad 40 biletów. To wyj¹tkowy, jak
na niedzielê, t³ok w autobusie. Wysiadamy na pierwszym przystanku w Dyl¹gowej w dzielnicy Pu³anki (407 m
n.p.m.). Widok na pó³noc w dolinê Sanu,
na Bachórz, Bachórzec, Kosztow¹ i Drohobyczkê jest bardzo piêkny i rozleg³y.
Licytujemy sie kto zobaczy³ Parasolkê,
kto koœció³ w Bachórcu. Niektórzy twierdzili, ¿e widz¹ jak Pani Anna Seniuk
pozdrawia nas z tarasu swojego domu
nad Czerwonkami.
Po smakowitym œniadaniu
(szwedzki stó³ tym razem zrobiliœmy
przy przystanku PKS-u) ruszamy obwodnic¹ wsi Dyl¹gowa w kierunku najwy¿szego nad Reszowem wzniesienia

Pasieki (451 m n.p.m.). Teraz daleko na
Zachód rozpoœciera siê przed nami widok na dolinê rzeki Kruszelnicy, dolinê
Sanu a¿ po wie¿ê na dziale wodnym
miêdzy H³udnem a Izdebkami. Trzeba
by³o posiedzieæ w tym miejscu aby wszyscy mogli nacieszyæ siê t¹ piêkn¹ panoram¹. Przy okazji z g³ogów i ostatnich
jesiennych kwiatów komponujemy piêkny bukiet i za moment wiatr niesie po
polach radosne „Sto lat” wyœpiewane dla
Teresy, która niedawno obchodzi³a imieniny. Mamy dziœ dwie uczestniczki wycieczki a¿ z Kolbuszowej. Wêdruj¹ tu
pierwszy raz i s¹ zauroczone piêkn¹
okolic¹.
Ostro w dó³, prawie 200 m ró¿nicy poziomów, schodzimy wœród domów
Reszowa. Kolejny raz podziwiamy star¹
kapliczkê (szliœmy têdy przed dwoma
laty) i bardzo orginalny wizerunek Matki Bo¿ej. Z przydomowych ogródków k³aniaj¹ siê nam piêkne georginie a wracaj¹cy z koœcio³a ludzie pozdrawiaj¹ serdecznie, dopytuj¹ o dalsz¹ trasê. Na
dzisiejsz¹ wêdrówkê mamy ambitne
plany. Forsuj¹c potê¿ne zaroœla wdra-

Zepsuty wiatrak

Kwiatki dla Teresy
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Dzieñ spêdziliœmy fantastycznie.
Na kolacjê zaœ wybraliœmy siê do baru
na pyszne czeburiaki. Wieczór spêdziliœmy na œwiêtowaniu oraz pakowaniu,
by z ranka wyruszyæ na 40 godzinn¹
jazdê. Do domu wróci³em zaroœniêty
i mimo wszystko szczêœliwy.
Przecie¿ ma³o brak³o, a przegra³bym
swoj¹ prywatn¹ walkê...
Tekst i zdjêcia - Piotr Pyrcz

A s³oñce razi...
pujemy siê na wysokoœæ 376 m n.p.m.
na wzgórze nazywane w D¹brówce Starzeñskiej Polañskie. Wœród wysokich
traw wyszukujemy œcie¿kê przedeptan¹
przez sarny. Udajemy, ¿e nic a nic nie
jesteœmy zasapani. Wêdrujemy teraz
wzgórzami równolegle do biegu rzeki
Kruszelnicy. Nasz cel to krzy¿ na Baraniej Górze 350 m n.p.m. sk¹d rozpoœciera siê zdecydowanie najpiêkniejszy widok na San. Zachêcam i zapraszam do
odwiedzenia tego miejsca. Nawet ci,
którzy niechêtnie wêdruj¹ pieszo mog¹
tu dotrzeæ. Wystarczy podjechaæ samochodem do D¹brówki Strzeñskiej w okolice szko³y. Dalej pieszo do krzy¿a. Naprawdê warto. Przy ³adnej pogodzie
mo¿na tu posiedzieæ, popatrzeæ na San,
pa³ac w Nozdrzcu, kalwariê nozdrzeck¹,

Zakola Sanu

>>
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¯urawiec. To trzeba zobaczyæ. My zatrzymujemy siê tu d³u¿ej. Wspominamy
naszego kolegê przewodnika, alpinistê
Andrzeja Kusia, inicjatora wielu piêknych imprez turystycznych, który odszed³
w tych dniach na wieczn¹ s³u¿bê do
Pana. Polecamy Bogu jego duszê, dusze
naszych bliskich i przyjació³, tak¿e powstañców styczniowych i wszystkich,
którzy oddali swe ¿ycie w walce o wolnoœæ naszej ojczyzny. Chwila zadumy,
chwila wspomnieñ. Gdy ruszamy w dó³
wszyscy przyspieszaj¹ na myœl o czekaj¹cym nas obiedzie. Czujemy siê wyró¿nieni – zjeœæ obiad u Starzeñskich to

jest coœ. Rozpalamy ognisko na wyznaczonym przez Radê So³eck¹ miejscu,
korzystamy z solidnie zbudowanych
³awek i sto³u. Wydobyte z plecaków zapasy starczaj¹ dla wszystkich. Gdy pe³ny ¿o³¹dek to i œpiewa siê lepiej. Odwiedaj¹cy pierwszy raz park w D¹brówce w skupieniu s³uchaj¹ historii zrujnowanej w tej chwili rezydencji, której w³aœcicielem przez ostatnie 150 lat byli
hrabiowie Starzeñscy. Podziwiaj¹ zachowane jeszcze aleje grabow¹ i kasztanow¹ oraz d¹b, który podobno posadzi³a królowa Bona, zagl¹daj¹ do wejœcia
do podziemi. Legenda mówi, ¿e dla
wzmocnienia walorów obronnych zbudowano podziemny tunel prowadz¹cy a¿
do Dynowa. Uwagê nasz¹ od tego historycznego miejsca odrywaj¹ unosz¹ce siê
przed nami kolorowe lotnie. Amatorzy
lotów na lotniach przyje¿d¿aj¹ tu w niedzielne popo³udnia. Ze wzgórza Pdwa³asze jest dobre noszenie a przy ³adnej
pogodzie widoki niezapomniane.
Wracaæ czas. Ostatni odcinek trasy D¹brówka – most na Sanie pokonujemy wgórzami, bo asfalt to nie dla nas.
Kolejny raz przed nami potê¿ny parów

Chaszczowanie

Modlitwa pod krzy¿em

Przy kapliczce

Kupi³em w antykwariacie ksi¹¿kê
pt. „Z walk na Podkarpaciu”, której autorem jest £ukasz Grzywacz – Œwitalski. Ksi¹¿kê wyda³ w 1971 r. Instytut
Wydawniczy – Pax. Zainteresowa³a
mnie w szczególnoœci z tego wzglêdu,
¿e jeden z rozdzia³ów poœwiêcony jest
wsi Dyl¹gowa i nosi tytu³ „Pacyfikacja
Dyl¹gowej” (str. 220 – 228). We wstêpie ksi¹¿ki autor pisze „Myœl utrwalenia tych fragmentów zmagania siê narodu z najeŸdŸc¹ hitlerowskim, w których bra³em udzia³, nurtowa³a mnie od
dawna. Mimo wielu trudnoœci, polegaj¹cych przede wszystkim na braku archiwów, postanowi³em j¹ urzeczywistniæ. (…) Pracuj¹c jednak nad odtworzeniem w³asnych prze¿yæ i historii bohaterskiej walki podkarpacia z hitlerowcami w latach 1943/1944 czêsto – dla
lepszego naœwietlenia wielu zdarzeñ i
spraw – musia³em wracaæ do pocz¹tków konspiracji na Podkarpaciu, do
faktów z lat 1939-1942. (…) W pracy

ograniczy³em siê do przedstawienia
konspiracyjnej organizacji wojskowej
ZWZ – AK na terenie Podkarpacia i jej
walk z okupantem. Nie dotykam tematów, z którymi b¹dŸ sam siê nie zetkn¹³em, b¹dŸ nie zdo³a³em dotychczas zebraæ dotycz¹cych ich dostatecznie pewnych i udokumentowanych danych. (…)”.
W ostatnich latach ukazuje siê du¿o
opracowañ dotycz¹cych wydarzeñ z lat
1943 – 1948 w Dynowie i okolicach. S¹
powszechnie dostêpne i na ogó³ znane.
Warto jednak zapoznaæ siê z opracowaniem sprzed blisko 40 lat. £ukasz
Grzywacz – Œwitalski tak pisze o wydarzeniach w Dyl¹gowej w dniu
24.04.1944 r.:
„Godna odnotowania jest akcja, jak¹
w obronie ludnoœci polskiej przeprowadzi³ samotnie cz³onek sztabu obwodu
Krosno, mjr Kazimierz Jan Miêsowicz,
komendant policji granatowej na powiat Krosno.
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Gêsi indyki go³êbie i traktor
z wij¹cym sê na dnie strumykiem i nieprawdopodobnie wysokimi pokrzywami.
Tego nie da siê zobaczyæ i odczuæ przy
telewizorze. Z mostu, na skróty, obok
dworca PKP i ulic¹ Podwale dochodzimy na metê – dworzec PKS. Czas siê
po¿egnaæ. To by³a naprawdê piêkna niedziela i urocza trasa.
Dziêkujê za zdjêcia i wspomnienie
o Andrzeju Kuœ Januszowi Witowicz
z Rzeszowa.
Przewodnik beskidzki
Józefa Œlemp

Ognisko
Nad Sanem wœród lasów le¿y du¿a
wieœ Dyl¹gowa. Jest to wieœ czysto polska, otoczona wsiami ukraiñskimi lub
o ludnoœci mieszanej.
W potyczce z policj¹ ukraiñsk¹ jeden z oddzia³ów polskich, dzia³aj¹cy
w rejonie Jawornika Ruskiego, spali³
w dniu 24 kwietnia 1944 r. dom w Jaworniku Ruskim zajmowany przez posterunek tej¿e policji. Gdy doniesiono
o tym Niemcom, oskar¿aj¹c o ten czyn
ludnoœæ Dyl¹gowej — zapad³a decyzja
pacyfikacji wsi. Zadanie to powierzono
mjr. Rosenbergowi z Rzeszowa.
A oto zawarta w aktach Prezydium
Rady Narodowej w Kroœnie, pochodz¹ca z 1 sierpnia 1945 r., relacja Miêsowicza o tych wydarzeniach :
„W dniu 25 kwietnia 1944 r. o godz.
6 rano, w czasie dokonywania przeze
mnie inspekcji posterunku policji granatowej w Rymanowie, pow. Krosno, zosta³em wezwany do telefonu. Wzywa³
mnie komendant ¿andarmerii na okrêg
kroœnieñski, mój prze³o¿ony, który
w krótkich s³owach, utrzymanych
(ci¹g dalszy na str. 32)
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(ci¹g dalszy ze str. 31)

w szorstkim tonie, poleci³ mi udaæ siê
bezzw³ocznie do Dynowa i tam zameldowaæ siê u niego.
Tak ton rozkazu, jak i jego treœæ,
podana mi do wiadomoœci bez ¿adnych
komentarzy, nasunê³y mi przypuszczenie, ¿e musia³o tam zajœæ coœ bardzo
wa¿nego, tym bardziej ¿e ju¿ dzieñ
przedtem wys³a³em tam mojego zastêpcê na kontrolê i jego tam obecnoœæ powinna by³a w normalnym toku spraw
zupe³nie wystarczyæ. Zrodzi³o siê w mym
umyœle podejrzenie, ¿e wynik³a w tamtym terenie jakaœ wiêksza wsypa lub,
¿e sprawa ta dotyczy wybitnie mojej
osoby. W tym drugim wypadku nie bardzo by³em zdecydowany, czy wykonaæ
otrzymany rozkaz, natomiast co do
pierwszej ewentualnoœci obecnoœæ moj¹
na miejscu uwa¿a³em za swój œwiêty
obowi¹zek, poniewa¿ mog³em w pewnych warunkach wp³yn¹æ na tok wydarzeñ i okazaæ pomoc potrzebuj¹cym.
Postanowi³em wiêc jechaæ natychmiast z t¹ nadziej¹, ¿e mo¿e w drodze
uzyskam jakieœ konkretniejsze wiadomoœci. Odleg³oœæ dziel¹ca mnie od Dynowa wynosi³a z gór¹ 30 km,
W godzinach popo³udniowych przeje¿d¿a³em przez miasto Brzozów, w którym od znajomych obywateli otrzyma³em nie bardzo œcis³e wiadomoœci, ¿e
poprzedniego dnia zaalarmowano ca³¹
s³u¿bê bezpieczeñstwa na terenie rejonu brzozowskiego i skierowano j¹ do
Dynowa, albowiem tam wiêkszy oddzia³
naszych partyzantów grasuje po tych
terenach i dzia³a dywersyjnie. Zanosi
siê wiêc na du¿¹ ob³awê w okolicznych
lasach.
W póŸnych godzinach popo³udniowych wje¿d¿a³em ostro¿nie bocznymi
ulicami do Dynowa. Zauwa¿y³em w mie-

œcie du¿y ruch niemieckich wojskowych,
i to tak z oddzia³ów armii regularnej,
jak te¿ i ze s³u¿by bezpieczeñstwa. Uderzy³o mnie, ¿e du¿o jest tu policji ukraiñskiej.
Chc¹c siê wreszcie dowiedzieæ czegoœ bardziej konkretnego o ca³ej sprawie, wst¹pi³em do pewnego domu prywatnego, gdzie, skupia³a siê miejscowa inteligencja polska, aby tam zasiêgn¹æ jêzyka. Zebranych tam paru miejscowych obywateli i obywatelek zasta³em w rozpaczy, albowiem ich synowie
nale¿eli do oddzia³ów walcz¹cych po
drugiej stronie Sanu i w³aœnie przeciwko tym oddzia³om mia³a byæ zmontowana ob³awa. Poza gor¹c¹ proœb¹ obecnych, abym ratowa³ sytuacjê, w³aœciwie
nic wiêcej siê nie dowiedzia³em.
Poszed³em zameldowaæ siê w komendzie bez wzglêdu na to, co mnie
mo¿e czekaæ. Na urz¹dzonej odprawie
dla oficerów i podoficerów przez dowódcê ca³oœci, mjr. Rosenberga z Rzeszowa, dowiedzia³em siê, ¿e rzeczywiœcie
chodzi tu o wyprawê przeciwko grasuj¹cym za Sanem oddzia³om polskich
bandytów, którzy dokonali spalenia
budynku posterunku ukraiñskiego w
Jaworniku Ruskim i zastrzelili w walce, która siê wywi¹za³a, kilku policjantów ukraiñskich. Udzia³ w wyprawie ma
wzi¹æ batalion wojska niemieckiego,
¿andarmeria okrêgu brzozowskiego,
policja ukraiñska okrêgu przemyskiego oraz policja granatowa z rejonu brzozowskiego — ogó³em ok. 500 ludzi,
a oprócz tego oddzia³ gestapo — ok. 20
ludzi,
Otrzyma³em polecenie stawienia siê
z moimi policjantami, których by³o 25,
we wsi Dyl¹gowa, gdzie mia³em otrzymaæ dalsze rozkazy. Wymarsz oddzia³ów naznaczony zosta³ na godz. 21.
Punktualnie o tej godzinie przepra-
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wiono nas promem przez San, po czym
wœród deszczu dotarliœmy do Dyl¹gowej i stanêliœmy na polanie opodal koœcio³a, gdzie zebrane by³y ju¿ wszystkie oddzia³y, maj¹ce wzi¹æ udzia³
w akcji. Wœród panuj¹cej szarugi oraz
ciemnoœci dos³ysza³em rozkazy wydawane przez mjr. Rosenberga, który
z ogromn¹ wœciek³oœci¹ oskar¿a³ mieszkañców Dyl¹gowej jako tych, którzy
brali udzia³ w wyprawie na Jawornik
Ruski, a obecnie daj¹ schronisko bandytom. Ludnoœæ wsi ma byæ zg³adzona
w masowej egzekucji, a wieœ doszczêtnie spalona.
Ca³a akcja ma obejmowaæ 4 fazy:
1. osaczenie wsi i aresztowanie wszystkich jej mieszkañców, bez wzglêdu
na p³eæ i wiek,
2. przeprowadzenie we wsi œcis³ej rewizji, w poszukiwaniu broni i materia³ów wybuchowych,
3. egzekucja zbiorowa ca³ej ludnoœci,
4. spalenie doszczêtnie ca³ej wsi.
Do wykonania tych rozkazów wyznaczono cztery oddzia³y, z³o¿one z ¿o³nierzy niemieckich i policjantów ukraiñskich pod dowództwem podoficerów
¿andarmerii niemieckiej. Policji granatowej, której wyraŸnie nie ufano, polecono pozostaæ na plebanii celem pilnowania aresztowanych ju¿ wczeœniej 16
obywateli wsi z miejscowym proboszczem, ks. Paœciakiem.
Struchla³em us³yszawszy te nieoczekiwane zarz¹dzenia, a czuj¹c siê w tej
sytuacji zupe³nie bezradny, zwróci³em
siê w stronê koœcio³a z gor¹c¹ proœba
do Boga, aby spali³ piorunem tych
wszystkich na polanie wraz ze mn¹.
Postanowi³em za wszelk¹ cenê przeciwstawiæ siê tej zbrodni, choæby przysz³o rozstaæ siê z ¿yciem.
(c.d. w nastêpnym numerze Dynowinki)

„Kwiaty nie zakwitn¹
bez ciep³a s³oñca,
ludzie nie mog¹
staæ siê ludŸmi
bez cienia przyjaŸni” -

to has³o przewodnie tegorocznego konkursu Literatura
i dzieci - Kolory przyjaŸni, organizowanego pod patronatem MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.
Przedmiotem konkursu by³a twórczoœæ znacz¹cych i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszaj¹ tematykê PRZYJA•NI.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu oraz Urz¹d Gminy w Dynowie w dniu 9 paŸdziernika
2008 r. przeprowadzi³y ELIMINACJE GMINNE w UG
w Dynowie, w których wziê³o udzia³ troje uczniów z naszej
szko³y (w kategoriach recytacja i piosenka):

Uczestnicy konkursu: Patrycja Jamrozik kl. II, Weronika Kryczyk kl. II, Szymon Paœciak kl. III
(do eliminacji powiatowych zakwalifikowa³y siê Patrycja Jamrozik i Weronika Kryczyk)

>>
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W dniu 15 paŸdziernika odby³y siê ELIMINACJE PO>> WIATOWE
w Gminnym Oœrodku Kultury w B³a¿owej
(do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowa³a siê Patrycja Jamrozik)

Og³oszenie wyników
Patrycja Jamrozik
recytuje wiersz S. Jachowicza
„Wróbelek i kurcz¹tko”

Weronika Kryczyk
recytuje wiersz J. Brzechwy
pt. „Prot i Filip”

29 paŸdziernika 2008 r.
W FINALE PODKARPACKIEGO KONKURSU
(WDK Rzeszów) Literatura i dzieci - Kolory przyjaŸni
nasza uczennica z klasy II Patrycja Jamrozik otrzyma³a
WYRÓ¯NIENIE w kategorii - recytacja

Partycja odbiera dyplom i nagrodê
Alicja Banaœ

„Dobra ksi¹¿ka jest choremu
bardziej potrzebna , ni¿ wiêkszoœæ leków”
(B .Bruce – Poster)
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie podj¹³ realizacjê programu: ”Biblioteka jako œrodek aktywizacji osób zaburzonych psychicznie poprzez wprowadzenie
w nowe role spo³eczno – zawodowe
, rozwój zainteresowañ oraz integracjê ze œrodowiskiem lokalnym”
w
ramach
programu
MPiPS:„Oparcie spo³eczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi”.
Za³o¿enie k¹cika bibliotecznego
w Œrodowiskowym Domu Samopomocy
w Dynowie oraz prowadzenie i korzystanie z jego zasobów pozwoli uczestnikom na wchodzenie w nowe role spo³eczno – zawodowe, umo¿liwi nabieranie doœwiadczenia w pracy , nauczy odpowiedzialnoœci za podejmowane dzia³ania, pobudzi do aktywnoœci zwi¹zanej z poszerzeniem w³asnych zainteresowañ i wiedzy. W dalszej kolejnoœci
dowartoœciuje te osoby i pozwoli czuæ
siê potrzebnymi.
Dziêki ci¹g³ym kontaktom osób zaburzonych psychicznie z osobami ze
œrodowiska lokalnego - doprowadzi do
umocnienia integracji z tym œrodowiskiem, dowartoœciuje osoby niepe³no-

sprawne i udowodni, ¿e efekty pracy
osoby chorej s¹ równie dobre jak zdrowej. Praca uczestników w grupie wp³ynie na umacnianie wiêzi miêdzy nimi.
W ramach realizacji programu
uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie wziêli udzia³
w spotkaniu, które odby³o siê w Bibliotece Miejskiej w Dynowie. Tam mieli
okazjê zapoznaæ siê z histori¹ biblioteki, ró¿norodnoœci¹ woluminów, sposobem funkcjonowania biblioteki oraz, to
co najwa¿niejsze dla naszych uczestników – na czym polega prowadzenie kart
bibliotecznych poszczególnych ksi¹¿ek
i czytelników.
Za informacje i udzielenie nam
cennych porad dziêkujemy pani
Barbarze Porzuczek.
Po zakoñczeniu realizacji programu
z biblioteki bêd¹ mogli korzystaæ nie
tylko uczestnicy Œrodowiskowego Domu
Samopomocy, ale i ich rodziny , opiekunowie oraz osoby skoncentrowane
wokó³ dzia³ania Klubu Wsparcia
„B¹dŸmy Razem” i „Sali Doœwiadczanie Œwiata”.
Realizacja tego projektu pozwoli na
tworzenie pozytywnego wizerunku osób

z zaburzeniami psychicznymi, bêdzie
pomocna w pracy nad zmian¹ stereotypów dotycz¹cych oceny przydatnoœci
spo³ecznej osób niepe³nosprawnych.
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10 listopada 2008 roku mija 50 lat od powstania w
Dynowie Pogotowia Ratunkowego.
Wszystko zaczê³o siê 10 listopada 1958 roku. Wówczas
to pogotowie ratunkowe rozpoczê³o s³u¿bê dla mieszkañców
Dynowszczyzny. Swój pierwszy, a zarazem historyczny dy¿ur
rozpoczêli: nie¿yj¹cy ju¿ felczer med. Micha³ Fil, pielêgniarka
– dyspozytorka Aniela Siwulec oraz Boles³aw Fara - sanitariusz i Mieczys³aw Matusiak - kierowca.
Pierwsz¹ siedzib¹ dynowskiego pogotowia by³ budynek
przy ul. Adama Mickiewicza w centrum miasta. Do wyjazdów s³u¿y³a przystosowano do przewozu chorych „Warszawa”
tzw. „Garbus” . Po kilkunastu latach pracy w dziedzinie ochrony
zdrowia i ratowania ludzkiego ¿ycie placówkê pogotowia przeniesiono do nowo wybudowanego Oœrodka Zdrowia przy obecnej ulicy Ks. J. O¿oga. Od tej pory w jednym kompleksie
budynków wspó³pracowali ze sob¹ pracownicy pogotowia, przychodni zdrowia i izby porodowej. Dynowskim ratownikom
dzielnie s³u¿y³y karetki pogotowia do których nale¿a³y „Fiaty
125 p”, a nastêpnie „Polonezy” -wszystkie przystosowane do
przewozu chorych osób. Po reorganizacji terytorialnej kraju

i reformach w s³u¿bie zdrowia, Dynów znalaz³ siê w powiecie
rzeszowskim. Pogotowie ratunkowe przeniesiono zaœ do wczeœniej wyremontowanego przez Wojewódzk¹ Stacjê Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie starego przedszkola.
Obecnie dynowska placówka pogotowia jest fili¹ WSPR
w Rzeszowie. Przejœcie pod WSPR – Rzeszów bardzo dobrze
wp³ynê³o na rozwój tej placówki.W budynku stacji oprócz dyspozytorni znajduje siê ambulatorium oraz pokoje i pomieszczenia socjalne dla za³ogi. Na zewn¹trz budynku dyrekcja
WSPR w Rzeszowie wybudowa³a wiatê na dwa nowe Ambulanse, zakupione z funduszy unijnych w ramach programu
ZPORR. Obydwa pojazdy s¹ bardzo dobrze wyposa¿one wed³ug unijnych standardów. Jeden z ambulansów to specjalistyczny „R” – z lekarzem, drugi to ambulans wypadkowy „W”,
którego obsadê stanowi¹ ratownicy medyczni. Teren, jaki obs³uguje pogotowie to: miasto i gmina B³a¿owa, gmina Dubiecko, miasto i gmina Dynów, a tak¿e czêœæ gminy Hy¿ne
oraz Nozdrzec ( wioski po³o¿one za Sanem). Personel stanowi ponad 30. pracowników, a ca³oœci¹ kieruje pani Jadwiga
Telesz – pielêgniarka koordynuj¹ca.

pracownicy dynowskiego pogotowia nios¹cy pomoc i ratunek przy jednym z wypadków.

W dniach od 17 do 30 paŸdziernika 15-u uczestników oraz 2 opiekunów przebywa³o na turnusie rehabilitacyjno - wypoczynkowym
w Oœrodku Rehabilitacyjnym „Marzenie” w Zakopanem, dzielnica
Parda³ówka II.
Oprócz zabiegów leczniczych, które
odbywa³y siê godzinach przedpo³udniowych, mieliœmy wolny czas na zwiedzanie okolic Zakopanego oraz Tatr Zachodnich, gdzie uroku dodaj¹ wspania³e widoki oœnie¿onych szczytów gór.
Zwiedzaliœmy m. in. Krupówki, Guba³ówkê, skoczniê narciarsk¹, Dolinê Str¹¿ysk¹, wodospad Siklawica, KuŸnicê, Ka-
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latówki, Jaszczurówkê. Oœrodek, w którym przebywaliœmy, zorganizowa³ dwie
wycieczki autokarowe do Doliny Koœcieliskiej i na Rusinow¹ Polanê. Od Rusinowej Polany zeszliœmy pieszo do koœció³ka
M.B. Jaworzyñskiej Królowej Tatr, gdzie
odby³a siê msza œw. w intencji pielgrzymów przy akompaniamencie orkiestry
góralskiej.
Zaplanowaliœmy wyjazd kolejk¹
górsk¹ na Kasprowy Wierch, jednak silny
wiatr halny oraz opady deszczu i œniegu
uniemo¿liwi³y nam realizacjê tego planu.
Aby uprzyjemniæ nam pobyt organizatorzy zorganizowali dwa wieczorki taneczne, gdzie g³ówn¹ atrakcj¹ by³a góralska kapela.

Tekst i zdjêcia:Grzegorz Szajnik
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25.10.2008 £ubno sta³o siê aren¹ niecodziennych dzia³añ. W tym dniu
odby³y siê æwiczenia ³¹cz¹ce dzia³ania ratowniczo-gaœnicze jednostek ochrony
przeciwpo¿arowej gminy Dynów. Manewry jednostek Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych zorganizowane zosta³y przez Zarz¹d Oddzia³u Gminnego ZOSP
RP w Dynowie pod kierownictwem Komendanta Gminnego druha Artura
Szczutka. Za³o¿eniem do æwiczeñ by³ po¿ar trzech obór oraz przylegaj¹cych do nich budynków gospodarczych, znajduj¹cych siê na terenie dawnego PGR-u. G³ównym celem æwiczeñ by³o sprawdzenie stanu sprzêtu po¿arniczego, sprawnoœci pojazdów po¿arniczych oraz motopomp przy przet³aczaniu wody na du¿e odleg³oœci. Nie mniej wa¿ne jest doskonalenie umiejêtnoœci dzia³ania stra¿aków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z gminy Dynów w przypadku akcji zwi¹zanej z gaszeniem rozleg³ego po¿aru zabudowañ, z uwzglêdnieniem zasilania z naturalnych zbiorników wodnych.
Do akcji ratowniczo-gaœniczej skierowano 15 zastêpów stra¿y po¿arnej:
GCBA 5/24
PS PSP Dynów
GBA 6/32
OSP Dyl¹gowa
GBA 2/2
OSP Harta
GBA 2,3/16
OSP Harta
GBA 2,3/16
OSP Harta
GBA 2,5/16
OSP D¹brówka Starzeñska
GBA 2/8
OSP £ubno
GBA 2,5/16
OSP Dynów
GLM 8
OSP Bachórz
GLM 8
OSP Dynów Przedmieœcie
GLM 8
OSP Dynów Przedmieœcie
GLM 8
OSP Ulanica
GLM 8
OSP Laskówka
GLM 8
OSP Wyrêby
GLM 8
OSP Paw³okoma
Ca³oœæ dzia³añ zosta³a podzielona na dwa odcinki bojowe. Na pierwszym z nich zaanga¿owane by³y wozy wyposa¿one w zbiorniki z wod¹.
Podjêta akcja sprowadza³a siê do dzia³ania w natarciu i w obronie oraz
przeszukania pomieszczeñ, w których znajdowa³y siê osoby poszkodowane. Drugi odcinek bojowy, sk³adaj¹cy siê z zastêpów typu GLM, zosta³
skierowany do zbudowania linii zasilaj¹cej. G³ówne zadanie polega³o na
przet³aczaniu wody z rzeki, znajduj¹cej siê ok. 500 m od miejsca po¿aru.
Ró¿nica poziomów wynosi³a ok. 100 m.
Organizatorzy manewrów s¹ zadowoleni ze sposobu i stopnia ich realizacji. Stwierdzono, ¿e wszystkie odcinki bojowe wywi¹za³y siê z powierzonych zadañ bez wiêkszych uchybieñ.
Dzia³aniami ratowniczymi kierowali: m³. bryg. mgr in¿. Waldemar Wilk
– Komendant Miejski PSP w Rzeszowie, asp. Wojciech Witek – dowódca
zmiany Posterunku Sta³ego PSP w Dynowie oraz dh Artur Szczutek –
Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Dynowie.
Ewa Hadam
Fot. Urszula Szczutek
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Po raz pierwszy od wielu lat zespó³ Miejskiego Klubu Sportowego
Dynovia Dynów dotar³ w rozgrywkach Pucharu Polski tak daleko.
Nikt nie przypuszcza³ przed startem w rozgrywkach Pucharu Polski, ¿e
nasz zespó³ dotrze tak wysoko. Po ostatniej wygranej seniorzy dynowskiego klubu awansowali do Pó³fina³u Pucharu na
szczeblu Okrêgu Rzeszów – Dêbica.
Pierwszy mecz nas zespó³ wygra³ walkowerem, gdy¿ tu¿ przed startem dru¿yna Pogórza Bachórz wycofa³a siê
z rozgrywek. W kolejnym spotkaniu podejmowaliœmy u siebie pi¹toligowy
Strug Tyczyn, z którym wygraliœmy 2:0,
a bramki zdobyli: Mateusz B¹k i Jakub Koszty³a. W kolejnej edycji trafili-
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œmy na czwatroligowy Strumyk Malawa i równie¿ wygraliœmy 2:0. Strzelcami bramek byli: Damian Chudzikiewicz
i Mateusz B¹k. W kolejnym losowaniu
przypad³ nam równie¿ zespó³ z czwartej ligi B³êkitni Ropczyce, których wrêcz
<<rozjechaliœmy>> przed w³asn¹ publicznoœci¹ a¿ 6:1. Trafienia do bramki
przeciwników zanotowali: Pawe³ Szczawiñski, Damian Chudzikiewicz, Tomasz Drewniak, Krzysztof Hadam,
Jakub Koszty³a, Micha³ £amasz. Po
tym zwyciêstwie awansowaliœmy do
1/4 Pucharu Polski. Ponowne losowanie i tym razem czeka³ nas mecz wyjazdowy do pi¹toligowca z okrêgu dêbickiego. Nikt przed meczem nie przypuszcza³, ¿e wszystko potoczy siê tak
dramatycznie, ale na szczêœcie udanie

dru¿yna seniorów przed Pó³fina³em Pucharu Polski. Stoj¹ od lewej: Damir Mehmedovic, Krzysztof Hadam, Pawe³ Gierula,
Mateusz B¹k, Damian Chudzikiewicz, Pawe³ Bednarz, Pawe³ Rebizak, Ireneusz Œl¹czka, Szymon Piestrak, Tomasz Wandas,
Pawe³ Szczawiñski, Dawid Karnas, Mateusz Szczepañski, Wies³aw Go³da – trener, Grzegorz Szajnik – prezes, klêcz¹: Grzegorz
Go³¹b – sekretarz, Wies³aw Jandziœ, Jacek Baran, Jaros³aw Kaniuczak, Pawe³ Tadla, Mateusz S³aby, Jakub Koszty³a, Tomasz
Mnich, Micha³ £amasz.
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nieprzepisowo powstrzymywany przez bramkarza Jaros³aw
Kaniuczak. Niestety, sêdzia nie dopatrzy³ siê karnego w meczu
przeciwko Wis³okowi Wiœniowa.
dla nas. Mecz zakoñczy³ siê remisem
1:1, dogrywka przynios³a bezbramkowy remis. Pozosta³y rzuty karne. Znakomicie spisuj¹cy siê w bramce Tomasz
Wandas nie da³ przeciwnikom szans do
celnego wykorzystania wszystkich jedenastek. Dla nas bramki strzelili: Pawe³
Bednarz, Pawe³ Rebizak, Jakub Koszty³a, Mateusz Szczepañski, przeciwnicy strzelili o jedn¹ bramkê mniej. Wielka radoœæ. Wszyscy rzucaj¹ siê na bramkarza – œpiewaj¹. Dynovia w pó³finale
Pucharu Polski. Do dalszych rozgrywek
oprócz nas – „kopciuszka” – jak pisa³y
regionalne gazety, sami trzecioligowcy:
Stal Rzeszów, Resovia Rzeszów i Wis³oka Dêbica. Czy uda nam siê graæ
dalej i na kogo trafimy zobaczymy po
kolejnym losowaniu. Mecz na pewno
dopiero na wiosnê. Ju¿ teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.
Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik

Dru¿yna juniorów starszych Miejskiego Klubu Sportowego Dynovia Dynów
sk³ada serdeczne podziêkowanie panu Bogus³awowi Martowiczowi i Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Allianz za ufundowanie nowego kompletu strojów pi³karskich. Serdecznie dziêkujemy.
Tekst i zdjêcia:Grzegorz Szajnik

dru¿yna juniorów starszych MKS Dynovia
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W odbywaj¹cym siê w sobotê
(08.11.) w Dynowie Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej Trampkarzy Starszych zespó³ MKS Dynovii Dynów
pokona³ swych rywali i zdoby³
pierwsze miejsce.
Turniej nie móg³ by siê odbyæ bez
pomocy sponsorów którymi byli: Józef
Sówka – Firma SÓW – POL, Grzegorz
Kopacki – KOBI PLAS, i Józef Fal –
Firma IWONICZANKA.
Do zawodów zg³oszono dziewiêæ dru¿yn podzielonych na trzy grupy. Grupa
1: Dynovia Dynów 1, Grabowianka Grabówka i £KS £añcut 1. Mecze grupowe
przedstawia³y siê nastêpuj¹co: Dynovia Dynów 1 – Grabowianka Grabówka 7:0, Grabowianka Grabówka – £KS
£añcut 1 - 1:4, £KS £añcut 1 - Dynovia Dynów 1 – 1:7. W grupie drugiej
rywalizowa³y ze sob¹: B³a¿owianka
B³a¿owa 1, Dynovia Dynów 2, Orze³
Wysoka £añcucka, mecze przedstawia³y
siê nastêpuj¹co: B³a¿owianka 1 – Dynovia 2 – 5:3, Dynovia 2 – Orze³ Wysoka £añcucka 1:1, B³a¿owianka 1 –
Orze³ Wysoka £añcucka 2:2. Grupa 3:
£KS £añcut 2, Orze³ Harta, B³a¿owianka B³a¿owa 2. Wyniki meczy grupowych:
£KS £añcut 2 – B³a¿owianka 2 -0:4,
B³a¿owianka 2 – Orze³ Harta 3:2, Orze³
Harta – £KS £añcut 1:1.
Do fina³u zakwalifikowa³y siê zespo³y Dynovii Dynów i dwie dru¿yny
B³a¿owianki. W pierwszym meczu Dynovia pokona³a zespó³ B³a¿owianki 1
– 3:1, w drugim meczu zmierzy³y siê
miêdzy sob¹ B³a¿owianka 1 – B³a¿owianka 2 – 1:7, wygrywaj¹c ostatni
mecz zespó³ Dynovii 6:1 z B³a¿owiank¹
zapewni³ sobie zwyciêstwo w turnieju.
Królem strzelców zosta³ Grzegorz Sokolik z dorobkiem 14 bramek, najlepszym bramkarzem zosta³ Marcin
£uczyk (obaj Dynovia), natomiast zawodnikiem Fair – Play zosta³ Arkadiusz Patrzyk (B³a¿owianka). Turniej
odbywa³ siê pod patronatem Prezesa
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Grzegorza Lato oraz Prezesa Podkarpackiego ZPN Kazimierza Grenia.
W uroczystoœciach otwarcia uczestniczyli: Zygmunt Frañczak – Burmistrz
Dynowa, Józefa Œlemp – przewodnicz¹ca Rady Miasta Dynowa, Gra¿yna Malawska – dyrektor Miejskiego Oœrodka
Kultury i Tadeusz Œwiês – dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Dynowie. Zawody sêdziowali: Jakub Panto³, Jakub Koszty³a, Marek Bieñko. Na turnieju zjawili
siê prawie wszyscy prezesi klubów bior¹cych dzia³ w zawodach.
Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik

zwyciêzcy turnieju MKS Dynovia Dynów

37

38

DYNOWINKA

16 paŸdziernika 2008 roku na boisku B³a¿owianki w B³a¿owej odby³
siê specjalny turniejdla uczczenia
30. rocznicy wyboru Karola Wojty³y
na Papie¿a.
Pomys³odawc¹ imprezy by³ Grzegorz Szajnik – prezes MKS Dynovia –
organizatorem natomiast sta³a siê B³a¿owianka. Dziêki znakomitej wspó³pracy miêdzy klubami, dru¿yny m³odzików
(rocznik 1996 i m³odsi) oraz trampkarzy starszych (rocznik 1994 i m³odsi)
rozegra³y miedzy sob¹ towarzyskie
mecze dla uczczenia 30. rocznicy wyboru Wielkiego Polaka na Stolicê Piotrow¹. Uroczystego otwarcia turnieju
dokona³ prezes B³a¿owianki, Stanis³aw
Kruczek, w obecnoœci ksiêdza dziekana dekanatu B³a¿owa, Jacka Rawskiego, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,Stanis³awa Kocoja, dyrektor ZS
Ewy Kozubek, oraz goœci z Dynowa –
burmistrza, Zygmunta Frañczaka, przewodnicz¹cej Rady Miasta Dynowa ,Józefy Œlemp, wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miasta, Romana Mryczko. Tu¿ po
rozpoczêciu ksi¹dz dziekan na akordeonie zagra³ ulubion¹ piosenkê Jana

Paw³a II „Barke” odœpiewan¹ przez
wszystkich zgromadzonych. W kilku
s³owach przypomniano wybór i osobê
Jana Paw³a II. Po krótkich przemowach
nast¹pi³o rozegranie meczy towarzyskich. Tu¿ po wyjœciu na murawê dru¿yny wraz z sêdziami i opiekunami stanêli w okrêgu. Jeden z zawodników B³a¿owianki donoœnym g³osem krzykn¹³:
dla kogo gramy – na co zgromadzone
zespo³y odpowiedzia³y – dla Papie¿a!
Chwilê potem toczy³y siê ju¿ w bardzo
przyjaznej atmosferze zmagania na
boisku. W pierwszym spotkaniu dru¿yna trampkarzy starszych MKS Dynovii Dynów pokona³a zespó³ B³a¿owianki 5:2. Strzelcami bramek byli, dla
B³a¿owianki: Arkadiusz Patrzyk i Tomasz Rybka, dla Dynovii strzelali: 3 x
Grzegorz Sokolik, 2 x Pawe³ Tarnawski.W drugim meczu m³odzików lepszym okaza³ siê zespó³ B³a¿owianki,
który pokona³ zespó³ z Dynowa 4:1, a
bramki strzelali dla B³a¿owej: 2 x Patryk Sowa, Micha³ Karnas, Maksymilian Grabiec, dla Dynowa honorow¹
bramkê zdoby³ Krystian Toczek. Turniej sêdziowali: Tomasz Ostafiñski,
Tomasz Sobczyk, Pawe³ Majcher, opiekunami zespo³ów bior¹cych udzia³
w turnieju s¹: Jurek Faraœ, Tomasz
Drewniak – B³a¿owa, Damian Chudzikiewicz, Grzegorz Szajnik, Rados³aw
Telega – Dynów. W tych meczach nie
liczy³o siê, kto bêdzie lepszy. Tu liczy³a
siê pamiêæ o Naszym Rodaku, Janie
Pawle II. Podczas przerw w meczach,
wszystkich chêtnych czêstowano papie-

radoœæ panowa³a wszêdzie, przecie¿ to by³ szczególny dzieñ, nawet s³onko nam œwieci³o

uczestnicy spotkania z w³adzami samorz¹dowymi
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uczestnicy spotkania z w³adzami samorz¹dowymi

zawodnicy B³a¿owianki i Dynovii z szalikami nad g³owami
podczas œpiewania „Barki”

zwyciêska dru¿yna trampkarzy starszych MKS Dynovii Dynów
skimi kremówkami,które upiek³a cukiernia „Kalinka” pani Wioletty Kruczek, a znakomity posi³ek dla zawodników przygotowa³y panie kucharki
zZespo³u Szkó³ w B³a¿owej. Imprezê
zakoñczy³o rozdanie pucharów dla dru¿yn oraz indywidualnych pami¹tkowych
medali dla uczestników turnieju.
Grzegorz Szajnik
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:

Jest listopad czarny, trochê z³oty,
mokre lustro trzyma w rêku ziemia.
W oknie domu p³acze ¿al têsknoty:
Nie ma listów! Listonosza nie ma!
Ju¿ nie przyjdzie ni we dnie, ni w nocy,
z³ote p³atki zawia³y mu oczy,
wiatr mu torbê otworzy³ przemoc¹,
list za listem po drodze siê toczy!
Listonosza zasypa³y liœcie,
serc i tr¹bek z³ocista ulewa!
ach i przepad³ w zamêcie i œwiœcie
list, liœæ bia³y z kochanego drzewa!...

pisze w wierszu „Listopad i Listonosz” - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska…
Faktycznie jeszcze jest trochê jesiennego z³ota na drzewach, ale wiêcej czerni,
wiatru i deszczu… Pewnie niebawem trzeba bêdzie skoñczyæ jesienne spacery,
przestan¹ byæ przyjemne…;(
Aby wiêc jakoœ wynagrodziæ Pañstwu „ubytki” z³otej, piêknej jesieni i pomóc
przetrwaæ d³ugie, ciemne, deszczowe wieczory, przygotowaliœmy wiele ciekawych
zadañ. Nasi stali wspó³pracownicy nie zawiedli i tym razem;-) Pan Bogdan Witek poleca Pañstwu Magiczn¹ krzy¿ówkê mozaikow¹, Szkotkê oraz Przez krzy¿ówkê do jolki, zaœ Pan Leszek Grzywacz – Krzy¿ówkê od A do ¯ oraz Krzy¿ówkê
„koñsk¹”. Ja tym razem mam dla Pañstwa garœæ informacji o kwadratach magicznych, oraz Zagadkê logiczn¹ z nimi zwi¹zan¹.
¯ycz¹c Pañstwu sukcesów – zapraszamy do gimnastyki umys³u;-) Powodzenia!
Renata Jurasiñska

Kwadrat magiczny
Kwadrat magiczny to tablica liczb
sk³adaj¹ca siê z n wierszy i n kolumn
(n > 2), w któr¹ wpisano n2 ró¿nych liczb
naturalnych w ten sposób, ¿e suma liczb
w ka¿dym wierszu, w ka¿dej kolumnie
i w ka¿dej przek¹tnej jest taka sama
(tzw. suma magiczna).
Kwadraty magiczne znali ju¿ staro¿ytni Chiñczycy i Hindusi, wierzyli w
ich magiczn¹ moc i dlatego umieszczali je na amuletach i talizmanach. Chiñski filozof i budowniczy Lo Shu stworzy³ ok. 2800 roku p.n.e. tzw. kwadrat
idealny, tworz¹c na jego podstawie podwaliny sztuki Feng Shui. Chiñscy architekci doradzali stosowaæ magiczny
kwadrat podczas projektowania domów, pa³aców i miast. Najbardziej
znan¹ budowl¹, gdzie podczas projektowania œciœle zastosowano zasadê idealnego kwadratu, jest Cesarski Pa³ac
w Pekinie.
Najs³ynniejszym kwadratem magicznym jest jednak ten, który umieœci³ Albrecht Dürer na swoim s³ynnym

Pechowa, czy szczêœliwa 13?
Zarêczyny odby³y siê 13 czerwca 2008
roku, zaœ œlub odbêdzie siê 13 lutego
2009 roku (tylko ci¹gle nie wiadomo,
z kim?)
Struœ Szybkobiegacz
Prêdkoœæ strusia w pierwsz¹ stronê
wynosi³a 10 m/s, zaœ w drug¹ – 20 m/s.
Wirówka z gwiazd¹
Edyta Herbuœ
Krzy¿ówka-szyfr
Podgrzybek-zaj¹czek
Pantropa
Jañcio Wodnik
Krzy¿ówka ósemkowa
Boginka
Krzy¿ówka
Z³oœliwy chochlik drukarski
ukrad³ z pól krzy¿ówki kropki, potrzebne do odczytania has³a;(
Kropki powinny byæ na nastêpuj¹cych
kratkach: 3 w wierszu I, 2 i 3 w wierszu III, 2 w wierszu IV, 2 w wierszu X,
2 i 4 w wierszu XI oraz 3 w wierszu XII,
otrzymaj¹ Pañstwo has³o: Naro¿nik
Jolka
Figo-fago
Krzy¿ówkowa figura magiczna
Starostecka

miedziorycie Melancholia I. (kwadrat
magiczny mo¿na dostrzec w prawym
górnym rogu miedziorytu, nad skrzyd³em anio³a).
Zapewne nieprzypadkowo w dwu
wewnêtrznych kratkach ostatniego
wiersza tego kwadratu stoj¹ obok siebie liczby 15 i 14, sk³adaj¹ce siê na
datê powstania grafiki – rok 1514.

Jak ³atwo policzyæ, magiczn¹ sum¹
dla tego kwadratu jest 34.
Tyle wstêpu, a teraz coœ „do myœlenia”…
Uzupe³nij staroindyjski kwadrat
magiczny
Jeden z zachowanych staroindyjskich kwadratów magicznych (powsta³y ponad 2000 lat temu) zawiera kolejne liczby ca³kowite od 1 do 16. W pierwsz¹ kolumnê tego kwadratu wpisano
liczby (z góry na dó³) 1, 14, 7, 12.
Czy potrafi¹ Pañstwo „odtworzyæ”
ca³y ten kwadrat magiczny?
Renata Jurasiñska
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Litery odgadniêtych wyrazów nale¿y wpisaæ dwukrotnie do diagramu – poziomo i pionowo, do kolejnych trójk¹tów przylegaj¹cych do siebie bokami. Litery z kolorowych pól odczytane rzêdami utworz¹ jednowyrazowe rozwi¹zanie.
Okreœlenia wyrazów (rzêdami i kolumnami):
A) mi³oœnik wszystkiego, co zwi¹zane jest ze wsi¹ *
brzeg, krawêdŸ,
B) „kopniêcie” broni podczas wystrza³u * niespokojna
republika zamieszkana przez Serbów i Albañczyków,
C) zdaje egzamin dojrza³oœci,
D) zas³ynêli podczas insurekcji koœciuszkowskiej,
E) wyprysk na ciele * powtarza siê w piosence,
F) drzewo z wiersza o Laurze i Filonie * talerze
w orkiestrze.
Bogdan Witek

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki (górny diagram)
nale¿y przenieœæ wszystkie litery „£” do dolnego diagramu, co powinno u³atwiæ rozwi¹zanie jolki, której okreœlenia podane s¹ w kolejnoœci przypadkowej. Litery z kolorowych pól
w obu diagramach, odczytane rzêdami
utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie.
Krzy¿ówka
Poziomo:
1) najwiêkszy na trasie Koszalin – Gdynia,
7) masa zgromadzonych ludzi, t³um,
8) ujêcie szajki lub agenta,
9) w rêku prowadz¹cego aukcjê,
10) we³na kóz lub królików,
11) podzia³ partii na mniejsze frakcje,
12) koñ, w którego sierœci znajduje siê domieszka bia³ych w³osów.
Pionowo:
2) zajêcie z dziadkiem do orzechów,
3) grunt, podk³ad,
4) handluje na rynku,
5) odwaga, mêstwo,
6) na czele wydzia³u wy¿szej uczelni.
Jolka
- Beata Tyszkiewicz w „Tañcu z gwiazdami”,
- broñ artylerii
- gagatek, urwis
- lokomotywa z tendrem,
- ma³y, gdy ma³e dziecko
- mierzy czas sprintera
- ozdobna os³ona lampy
- poprawia walory smakowe potrawy.
- rozœmiesza³ króla
- uœpienie przed operacj¹
- wynagrodzenie
- zbójca, rabuœ
Bogdan Witek
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Ka¿dy odgadywany wyraz (w nawiasie liczba liter) zaczyna siê liter¹ sprzed
okreœlenia. Miejsce wpisywania do odgadniêcia. Litery w polach z kropk¹,
czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie.
A) powszechne darowanie prawomocnie orzeczonych kar (8).
B) powszechnie znana oklepanka (5).
C) tank do przewozu p³ynów (8).
D) rozpad spójnoœci w spo³eczeñstwie
(13).
E) utwór opiewaj¹cy czyny bohaterów
(4).
F) dêty, drewniany instrument muzyczny o niskim stroju (5).
G) czcigodny przewodnik duchowy wyznawców hinduizmu (4).
H) d³ugotrwa³y boom gie³dowy (5).
I) ka¿dy z dwunastu szyickich nastêpców Alego (4).
J) w Starym Testamencie: imiê stwórcy nieba, ziemi i istot ¿ywych (5).
K) przeciwnik zmian ho³duj¹cy tradycjom zachowawczym (13).
L) Ÿród³o podleg³oœci wasala przed seniorem (5).
£) lepiej nie wierzyæ w jego zapewnienia (5).
M) rozluŸnianie miêœni poprzez ich
ugniatanie (5).
N) tañcowa³a z ig³¹ (5).
O) zapobiega zanieczyszczaniu wód
przez przemys³ i skupiska ludzkie
(13).
P) naczynie kuchenne – czêsto z pow³ok¹ teflonow¹ 8).
R) pracownik „pierwszego kontaktu” w
hotelu (13).
S) kolega analityka (8).

T) sta³a op³ata urzêdowa za us³ugi (5).
U) ró¿nica miêdzy wartoœci¹ zmierzon¹
a rzeczywist¹ (5).
W) wype³nianie pêcherzyków p³ucnych
powietrzem (5).
Z) samo – nic nie znaczy (4).
¯) gad z zygzakiem na grzbiecie (5).
Leszek Grzywacz

Z liter w polach z kropk¹ nale¿y u³o¿yæ jednowyrazowe
rozwi¹zanie.
Poziomo:
* koñ i czêœci jego uprzê¿y.
Pionowo:
1) miasto w Rosji, bezskutecznie oblegane przez Stefana
Batorego na prze³omie 1581 i 1582 r.
2) zimowa przerwa dla uczniów i nauczycieli.
3) taniec latynoamerykañski zwany dawniej pod nazw¹
jitterbug.
4) wywieszka na fasadzie sklepu.
5) pospolity chwast zbo¿owy o purpurowoliliowych kwiatach.
6) system numeracji dzie³ jednego kompozytora (op.).
Leszek Grzywacz
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Zamiast tradycyjnych
okreœleñ podano wyrazy, które
s¹ zawarte w odgadywanych
s³owach. Nale¿y wiêc dopisaæ
litery przed lub za podanym
s³owem, lub w obu pozycjach
jednoczeœnie. Litery z pól
z kropk¹, odczytane rzêdami
utworz¹ rozwi¹zanie.
Poziomo:
1) KUC,
7) LEW,
8) BRYK,
9) £AWA,
10) KANIE,
11) KOSZ,
15) £AM,
17) KARB,
18) LEGAT,
20) SZPARA,
22) BOT,
23) BUM,
25) OKA,
29) BIS,
30) RAK,
31) RZEP,
32) SAN,
33) TAMA.
Pionowo:
2) MIKA,
3) RANKA,
4) KIER,
5) W£OK,
6) SER,
12) STÊP,
13) TOR,
14) BIEG,
16) GIS,
18) KRET,
19) LEJ,
21) MINI,
24) LAUR,
26) SZUS,
27) RONT,
28) AKR.
Bogdan Witek
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