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Kiedy niniejszy numer „Dynowinki” trafi do r¹k Pañstwa, wakacje stan¹ siê dla wiêkszoœci
wydarzeniem nale¿¹cym do przesz³oœci. Pszczo³y bêd¹ uwijaæ siê jak zwykle pracowicie, jednak
smak miodu bêdzie nie ten sam. I chyba nieprawdziwym bêdzie stwierdzenie, ¿e nikt z nas siê nie
spieszy. Ale zosta³y nam wspomnienia i nie pozwólmy, by osiad³ na nich kurz. Wertowanie stronic
z zamieszczonymi tu materia³ami sprawi, ¿e nie odeœlemy do lamusa tak szybko obrazów minionych dni .
Redaktor wydania: Ewa Hadam

U nas wakacje. Nic siê nie dzieje
usiad³y liœcie lnu
siedem tysiêcy pszczó³ bez urlopu
pracuje za darmo
nikt z nas siê teraz nie spieszy
jest czas
(...)
Z wiersza
ks. Jana Twardowskiego
„Jest czas”

W
dniu
17.06.2008 r. w siedzibie Towarzystwa odby³o siê
przy du¿ej frekwencji cz³onków,
Walne Zebranie Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego.
Podjêto konieczne uchwa³y oraz
przyjêto program dzia³ania na lata
2008 - 2009. Praca cz³onków Towarzystwa w szczególnoœci bêdzie sprowadzaæ siê do promocji Miasta i Regionu. Organizacja muzeum, o którym pisa³em, renowacja przydro¿nych kapliczek, pomników na starym cmentarzu, publikacje i wydawnictwa to g³ówne zadania Towarzystwa.

Koñcz¹ siê wakacje. Po zas³u¿onym odpoczynku we wrzeœniu powracamy do realizacji zaplanowanych przedsiêwziêæ.

Wezm¹ w nim udzia³ nasi profesorowie i wychowawcy. Spotkanie zakoñczy siê balem w nozdrzeckim
pa³acu.

W tym roku w czerwcu minê³o 40
lat od matury mojej klasy rocznik
1964-1968 w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie. Spotykamy siê
tradycyjnie na kolejnym zjeŸdzie
klasowym w dniach 4 - 5.10.2008r.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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mont nawierzchni drogi na powierzchni 362 m2 oraz przebudowê elementów
odwodnienia przedmiotowej drogi.

Informacje dotycz¹ce inwestycji drogowych na terenie Gminy
Miejskiej Dynów.
W niniejszym numerze „Dynowinki” chcia³bym przedstawiæ Pañstwu
informacje zwi¹zane z inwestycjami
przeprowadzonymi, b¹dŸ takimi, które s¹ w trakcie realizacji na drogach
na terenie miasta:
1. Remont drogi gminnej dojazdowej do Dworca Autobusowego PKS w
Dynowie.
Okres realizacji :
17.03.2008 r. - 30.05.2008 r.
Ca³kowity
koszt
zadania:
55 354,69 z³
Wykonawc¹ robót by³ Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kroœnie Sp. z o.o.,
umowa o roboty budowlane z dnia
17.03.2008 r.
Zadanie zosta³o zakoñczone i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmowa³ remont chodnika dla pieszych oraz wykonanie nak³adki asfaltowej gr. 6 cm
na istniej¹cej nawierzchni jezdni.
2. Remont traktu pieszego (przejœcie ³¹cz¹ce ul. Handlow¹ z ul. Mickiewicza w Dynowie)
Okres realizacji :
28.05.2008 r. - 15.07.2008 r
Szacunkowy koszt wg oferty wykonawcy : 35 237,00 z³
Roboty zosta³y wykonane przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dynowie, zlecenie znak RIRP – III – 5541/
07/08 z dnia 19.05.2008 r.
Zadanie zosta³o zakoñczone. Obecnie trwa jego rozliczanie. Zakres rzeczowy obejmowa³ remont nawierzchni
traktu z p³yt betonowych na kostkê
betonow¹ typu „Nostalit” na powierzchni 250 m2.
3. Remont chodników zlokalizowanych w centrum miasta Dynowa.
Okres realizacji :
15.04.2008 r. - 30.04.2008 r.
Ca³kowity koszt : 21 233,50 z³
Wykonawc¹ robót by³ Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dynowie, zlecenie z dnia 14.04.2008r.
Zadanie zosta³o zakoñczone i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmowa³ remont chodników dla pieszych na po-

wierzchni 120 m2 wraz z krawê¿nikami i obrze¿ami trawnikowymi.
4. Remont schodów terenowych
³¹cz¹cych ul. Koœciuszki z ul. £azienn¹
w Dynowie.
Okres realizacji : 03.07.2008 r. 29.09.2008 r.
Koszt wg umowy: 33 995,67 z³
Wykonawca robót jest Firma Produkcyjno – Us³ugowo – Handlowa
„FRAN – BUD z Izdebek, umowa o roboty budowlane z dnia 02.07.2008 r.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
Remont schodów terenowych o powierzchni 49,19 m2 obejmuje swoim
zakresem roboty rozbiórkowe, wzmocnienie istniej¹cego pod³o¿a gruntowego geow³óknin¹ i komórkowym systemem ograniczaj¹cym, wykonanie stopni i spoczników w technologii obrze¿y
betonowych i kostki betonowej oraz
monta¿ dwustronnej balustrady.
5. Remont drogi wewnêtrznej
³¹cz¹cej ul. 1 Maja i ul. Dworska
(przed³u¿enie ul. Dworskiej) w Dynowie.
Okres realizacji :
09.05.2008 r. - 31.07.2008 r.
Ca³kowity koszt : 172 616,97 z³
Dofinansowanie : 115 841,00 z³
(œrodki powodziowe)
Wykonawc¹ robót by³ Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kroœnie Sp. z o.o.,
umowa o roboty budowlane z dnia
05.05.2008 r.
Zadanie zosta³o zakoñczone i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmowa³ remont nawierzchni drogi na powierzchni 1050 m2 oraz przebudowê elementów odwodnienia przedmiotowej drogi.
6. Remont nawierzchni drogi
gminnej ul. Gruntowa w Dynowie.
Okres realizacji :
09.05.2008 r. - 31.07.2008 r.
Ca³kowity koszt : 49 254,10 z³
Zadanie zosta³o dofinansowanie ze
œrodków zewnêtrznych w wysokoœci 32
485,00 z³ (œrodki powodziowe).
Wykonawca robót by³ Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kroœnie Sp. z o.o.,
umowa o roboty budowlane z dnia
05.05.2008 r.
Zadanie zosta³o zakoñczone i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmowa³ re-

7. Remont nawierzchni ul. Zamkowej w Dynowie.
Okres realizacji :
09.05.2008 r. - 31.07.2008 r.
Ca³kowity koszt : 25 000,00 z³
Zadanie zosta³o dofinansowanie ze
œrodków zewnêtrznych w wysokoœci
20 000,00 z³ (œrodki powodziowe).
Wykonawca robót by³ Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kroœnie Sp. z o.o.,
umowa o roboty budowlane z dnia
05.05.2008 r.
Zadanie zosta³o zakoñczone i rozliczone. Zakres rzeczowy obejmowa³ remont podbudowy i nawierzchni drogi
na powierzchni 265 m2.
1. Remont drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dynowie; remont drogi gminnej „ul. Pod Ska³¹” w Dynowie, w Dynowie (obrêb Bartkówka); remont drogi gminnej „ul. boczna Sikorskiego” w
Dynowie.
Planowany okres realizacji :
05.09.2008 r. - 30.11.2008 r.
Planowany koszt zadania: ok.
375 000,00 z³
Zadanie jest na etapie procedury
przetargowej i wy³aniania wykonawcy
robót. Zakres rzeczowy obejmuje remont dróg na ³¹cznej powierzchni 2443
m2, przebudowê elementów odwodnienia przedmiotowych dróg, monta¿ urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu (bariera
energoch³onna SP-04).
Przeprowadzenie remontu dróg jest
mo¿liwe, dziêki pozyskanym zewnêtrznym œrodkom finansowym w wysokoœci 300 000,00 z³ (œrodki powodziowe).
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

Zbli¿aj¹cy siê rok szkolny
2008/09 jest okazj¹ do z³o¿enia
¿yczeñ wszystkim nauczycielom,
pracownikom administracji oraz
uczniom.
Niech ten kolejny rok obfituje
w sukcesy, a edukacja bêdzie Ÿród³em radoœci, satysfakcji i poznawania œwiata.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
Józefa Œlemp

Nr 8/155

W ROCZNICÊ BUNTU CH£OPSKIEGO
By³y takie momenty w historii
Dynowszczyzny, ¿e brat strzela³ do
brata, zabiera³ mu wolnoœæ, zabiera³
mu nawet ¿ycie.
Nasi ojcowie, dziadowie walczyli
o swoje prawa, o ziemiê, o zwyczajn¹
ludzk¹ godnoœæ.
O sprawiedliw¹ Polskê!
Winniœmy im pamiêæ!
Na Podkarpaciu nie ma powiatu
gdzie nie by³oby ponad 70 lat temu
wyst¹pieñ ch³opskich. Podkarpacka
ziemia us³ana jest kopcami, pomnikami i mogi³ami z lat
1936-1937 r. W strajkach tych
zginê³o tutaj 44 ch³opów.
Nie tylko okr¹g³e rocznice strajków ch³opskich inspiruj¹ do podjêcia
próby odtworzenia minionych wydarzeñ. 71 lat to nie jest du¿o, to nie
jest czas odleg³y, ale próba odtworzenia przebiegu wydarzeñ, które mia³y miejsce w Harcie 19 sierpnia
1937 r. napotyka na trudnoœci.
G³ówni bohaterowie na ogó³ nieœwiadomi celów i wagi wydarzeñ,
w których brali udzia³ ponieœli
œmieræ. Pozostali uczestnicy, którzy
¿yj¹ s¹ ludŸmi w bardzo podesz³ym
wieku. Ma³o jest relacji z pierwszej
rêki. Posi³kowaæ siê trzeba informacjami osób, które te wydarzenia
znaj¹ z przekazu krewnych. St¹d
³atwiej o wiadomoœci, które traktuj¹
o wydarzeniach lat 30-tych w skali
globalnej ni¿ opis epizodów.
Pocz¹tek lat 30-tych II Rzeczypospolitej to koszmar wielkiego kryzysu gospodarczego, który szczególnie
odczuli ch³opi. W polityce trwa³a
walka miêdzy sanacj¹ a opozycj¹
demokratyczn¹ o kszta³t Polski.
Wewnêtrzna polityka rz¹du uczy-
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ni³a ch³opów obywateli ni¿szej kategorii, a wieœ zepchnê³a do ekonomicznej nêdzy.
„Wieœ od¿ywia siê coraz gorzej –
pisa³ Wincenty Witos. Nawet zamo¿niejsi gospodarze nie u¿ywaj¹ cukru.
Oszczêdzaj¹ tak¿e na soli, która czêsto stanowi jedyn¹ ju¿ okrasê. Przecinanie zapa³ek na kilka czêœci, przenoszenie ¿arz¹cych wêgli z jednego
domu do drugiego, sta³o siê spraw¹
codzienn¹. W nocy wieœ tonie
w ciemnoœciach, rzadko w jakim
oknie poka¿e siê s³abo migoc¹ca
³ojówka. Niedostatek i braki powoduj¹ coraz liczniejsze choroby. Grasuj¹ca w sposób nies³ychany gruŸlica zbiera mnogie ofiary. Ludnoœæ
chodzi bez obuwia, bez koniecznej
bielizny, dodzieraj¹c reszty ³achmanów. Szko³y pustoszej¹….”
Tak te¿ by³o i na DynowszczyŸnie.
W przeludnionym i typowo rolniczym regionie Dynowszczyzny, oddalonym znacznie od oœrodków przemys³owych odczuwano w tym czasie dotkliwie brak pracy i g³ód ziemi.
Wiêkszoœæ mieszkañców ¿y³a tu w
nêdzy i w zacofaniu. Ludzie
w okresie przednówków g³odowali.
Sytuacja na wsi dynowskiej nie tylko, by³a trudna, ale z ka¿dym dniem
jeszcze siê pogarsza³a. Ludnoœci na
wsi przybywa³o i coraz wiêcej osób
musia³o wy¿yæ ze skromnego kawa³ka ziemi. Nast¹pi³ gwa³towny spadek cen na wyroby rolnicze a przy
wzroœcie cen na artyku³y przemys³owe przyœpieszy³o to proces zubo¿enia ludnoœci wiejskiej.
Do trudnej sytuacji ekonomicznej
trzeba dodaæ silny ucisk podatkowy.
Wielu mieszkañców Dynowszczyzny w obawie przed g³odem wyje¿d¿a³o za granicê
„za chlebem”.
Ch³opi mieli nadziejê, ¿e poprawi siê ich los z chwil¹, kiedy Polska
odzyska³a niepodleg³oœæ. By³y to jednak z³udzenia, które rozwia³a smutna rzeczywistoœæ.
Starsze pokolenie doskonale pamiêta czêsto œpiewane w tym okresie bojowe, ch³opskie pieœni:
„O czeœæ wam panowie magnaci…”, „ Gdy naród do boju”.
Ta nie zwykle trudna sytuacja
spo³eczno-ekonomiczna zmusi³a Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Ludowego do og³oszenia ogólnopolskiego 10 dniowego strajku
ch³opskiego, który rozpocz¹³ siê 16
sierpnia 1937 roku. W specjalnie wydanej ulotce do ch³opów stwierdzono. „W tym czasie wszyscy ch³opi w
Polsce […] winni nic nie kupowaæ,
ani nie sprzedawaæ. Nie wyje¿d¿aæ
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do miast, pracowaæ tylko przy koniecznych pracach na swych gospodarstwach. Wzywamy Was ch³opi do
wykonywania naszego wezwania.
B¹dŸcie solidarni. Uœwiadamiajcie
drugich, pouczajcie nale¿ycie „³amistrajków”. Zwracajcie siê o wspó³pracê i pomoc do innych warstw spo³ecznych, a szczególnie do robotników.
Nie dajcie siê jednak sprowokowaæ
do ¿adnych innych wyst¹pieñ. Zachowujcie siê spokojnie, zachowujcie siê
godnie na wypadek aresztowañ. […]
Strajk ten nie jest wymierzony przeciwko jakiejkolwiek innej warstwie
spo³ecznej, nie ma na celu wyg³odzenia miast, ale jest manifestem za koniecznoœci¹ likwidacji systemu sanacyjnego w Polsce i przywróceniem
obywatelowi praw mu przynale¿nych
i do ¿ycia koniecznych. […] Nasz
nowy czyn ch³opski, ten nasz 10 dniowy strajk ch³opski, musi byæ pocz¹tkiem do przywrócenia ch³opu w Polsce praw do ¿ycia, wspó³gospodarza,
a krajowi ³adu, porz¹dku i bezpieczeñstwa”.
W ten sposób w³adze SL zamierza³y zmusiæ rz¹d do poczynienia odpowiednich kroków maj¹cych na celu
poprawê sytuacji panuj¹cej wœród
ludnoœci wiejskiej. Decyzja ta spotka³a siê tak¿e z uznaniem ogó³u
cz³onków i sympatyków SL na DynowszczyŸnie, których tutaj nie brakowa³o.
Np. w Harcie by³o trzy Ko³a
Stronnictwa Ludowego. Na Lipniku
nale¿eli do niego: Andrzej Galej,
Jan Sieñko, Franciszek Wrona,
Wojciech Kie³basa, Bronis³aw
Wrona, Karol Galej, Józef Nowak,
Andrzej Banaœ, Józefa Stanek,
Stanis³aw Smyczyñski, Franciszek Koszela, Jan Hamerla, Antoni Hamerla, Jan Kuœ, Wojciech
Radoñ , Józef Radoñ, W³adys³aw
Lignowski i Walenty Œliwa. Prezesem tego ko³a by³ Wincenty Pêkala, a jego zastêpc¹ W³adys³aw
Czarniecki.
Drugie Ko³o w Harcie Œrodkowej
tworzyli: W³adys³aw Banaœ, Franciszek Kustra, Jan Potoczny, Józef Domin, W³adys³aw Karnas,
Jan Chuchla, Józef Œliwa, W³adys³aw Potoczny, Jan £ysiak, Jakub
Panto³, Wincenty Paœciak i Micha³ Domin. W Harcie Górnej cz³onkami Ko³a Stronnictwa Ludowego
byli miêdzy innymi: Andrzej Domin, Jan Drewniak, Wincenty
Szmul i Stanis³aw Kocaj.
Przed strajkiem podczas narady
u Andrzeja Urbañskiego w Harcie,
w której uczestniczyli znani dzia³acze SL z Powiatu Brzozowskiego
(ci¹g dalszy na str. 6)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)
i przywódcy Kó³ Wiejskich omówione zosta³y szczegó³owo zadania dla
strajkuj¹cych ch³opów oraz przydzia³
niezbêdnych funkcji na czas strajku.
Naradê zwo³a³ prezes Ko³a Józef
Chuchla. Ustalono sk³ad stra¿y porz¹dkowej, któr¹ tworzyli Piotr Nowak, Józef Nowak, Andrzej Galej,
Ludwik Wróbel, Bronis³aw Górny, Wojciech Radoñ, Florian
Stochmal, Tadeusz Tynek i Józef
Piróg. Znacz¹c¹ rolê w rozwoju ruchu ludowego na DynowszczyŸnie
odegrali: Walenty D¿u³a z Nozdrzc a, S t a n i s ³ a w G r a d k o w s k i
z £ubna, Józef Banat z Ulanicy,
Wojciech Pluta z Wary, Antoni
Kocaj z Dydni, Alojzy Tymowicz
z Przedmieœcia Dynowskiego, Aniela Spólnik z Dydni.
Wed³ug relacji jednego z uczestników tamtych wydarzeñ, mieszkañca Harty - Józefa Pi³ata, strajk na
DynowszczyŸnie poprzedzi³ wiec zorganizowany przez SL, w dniu
15 sierpnia 1937 r. na rynku w Dynowie.
Strajk rozpocz¹³ siê 16 sierpnia
i dziêki temu, ¿e zyska³ równie¿ pe³ne poparcie ch³opów nie zrzeszonych
w SL przybra³ masowy charakter.
Pocz¹tkowo przebiega³ spokojnie,
bez zak³óceñ. Posterunki ch³opskie –
jak ustalono wczeœniej – otoczy³y Dynów, by nie dopuœciæ do miasteczka
artyku³ów produkowanych przez
wieœ. Cel ten osi¹gnê³y w pe³ni, a ich
obecnoœæ by³a jakoby niedostrzegana
przez miejscow¹ policjê. Sytuacja uleg³a nag³emu zaostrzeniu z chwil¹
przybycia do Dynowa plutonu szko³y policyjnej. Przyszli policjanci bardzo wczeœnie rano 17 sierpnia przepêdzali pikiety, skutkiem czego musia³y one zaj¹æ stanowiska bardziej
oddalone od Dynowa. Rankiem
19 sierpnia si³y szko³y policyjnej
wzmocni³ oddzia³ policji przyby³y
z Przemyœla. Spiesz¹cy z Przemyœla
do Dynowa policjanci rozpêdzili zebranie ludowców w Bachórzu, w którym bra³a udzia³ nieomal ca³a wieœ.
Mocno pobito pa³kami gumowymi
kilku uczestnicz¹cych w nim ch³opów.
Józef Sieñko z tej miejscowoœci
ucierpia³ najbardziej - zosta³ kalek¹.
Wiadomoœæ o zajœciu rozbieg³a siê
b³yskawicznie po okolicy. W godzinach przedwieczornych 19 sierpnia
na skrzy¿owaniu dróg obok m³yna i
tartaku w Harcie zebra³o siê ponad
5 tys. ch³opów z Harty, Bachórza,
£ubna, Laskówki, Ulanicy, Przedmieœcia Dynowskiego, Dyl¹gowej,
D¹brówki Starzeñskiej, Weso³ej, Futomy i Pi¹tkowej oraz nieliczni
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przedstawiciele z dalszych wiosek.
Wœród zgromadzonych znajdowa³y
siê osoby uzbrojone nawet w broñ
paln¹, w wid³y i kosy.
Po zabarykadowaniu drogi Przemyœl – Krosno zebrani ch³opi oczekiwali na przybycie policji. W przypadku jej pojawienia siê, przedstawiciele Stronnictwa Ludowego mieli zamiar przed³o¿yæ swoje ¿¹dania
oraz wyraziæ pretensje o pobicie
uczestników zebrania w Bachórzu.
Zgodnie z przewidywaniami
o zmierzchu na miejsce zgromadzenia przyby³ z Dynowa znaczny oddzia³ policji. Do rozmów jednak nie
dosz³o, gdy¿ przeszkodzi³ temu
prawdopodobnie strza³ oddany do
policji przez nieodpowiedzialnego
uczestnika licznego zgromadzenia
ch³opów, wzglêdnie prowokatora.
W odpowiedzi policja odda³a kilka
krótkich serii z karabinu maszynowego do zebranych, które mia³y zmusiæ ich do ucieczki. Ch³opi przeszli
do natarcia, ukryli siê w pobli¿u stawu, nad rzek¹ jak te¿ wœród desek
le¿¹cych obok tartaku. Potyczka
z policj¹ trwa³a kilka godzin.
Bilans strajku by³ smutny i tragiczny.
Œmieræ w dniu 19 sierpnia 1937
roku poniós³ Stanis³aw Surmacz
z Laskówki i Andrzej Galej z Harty. W kilka dni póŸniej z powodu powa¿nych ran postrza³owych zmar³
w szpitalu przemyskim Józef Potoczny z Harty. Powa¿nie rannymi
zostali Stanis³aw Karnas i Stanis³aw Dudka z Ulanicy. Wielu rannych i pobitych z obawy przed aresztowaniem leczy³o siê póŸniej pok¹tnie. W Harcie by³o takich przypadków 52, w Baryczy 4, w Dyl¹gowej
12, w Ulanicy 3. By³y równie¿ ofiary œmiertelne po stronie policji.
W ci¹gu nastêpnych dni strajk
na DynowszczyŸnie za³ama³ siê zupe³nie. Odpowiedzi¹ na strajk by³y
represje, a zw³aszcza pacyfikacje wsi
bior¹cych w nim czynny udzia³. Na
DynowszczyŸnie szczególnie dotkliwie ucierpia³a wówczas Harta, Bachórz i Ulanica. Policja poszukuj¹c
broni demolowa³a w tych wsiach
domy i zagrody, niszczy³a ¿ywnoœæ,
znêca³a siê nad cz³onkami rodzin
u znanyc h d z i a ³ a c z y l u d o wyc h .
Broñ znaleziono w Harcie u Wojciecha Radonia, Jana Sieñko, Antoniego B³oñskiego, Ignaca Pi³ata,
Franciszka Wrony, Antoniego
Hamerli, Ludwika Nowaka.
W trakcie pacyfikacji w Harcie
zniszczono 77 gospodarstw. Dzia³ania policji by³y pe³ne okrucieñstwa
i barbarzyñstwa.
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Aresztowano w Harcie 24 ch³opów, którzy zostali wywiezieni do
Lwowa do wiêzienia Brygidki, w którym byli bici i maltretowani, a nastêpnie przetransportowano ich do
Rzeszowa na rozprawy s¹dowe. Wielu cz³onków SL bior¹cych czynny
udzia³ w organizowaniu strajku
s¹dy skaza³y na kary wiêzienia,
a niektórych po zakoñczeniu przes³uchañ wypuszczono na wolnoœæ. Czo³owi dzia³acze SL z Harty otrzymali
wówczas nastêpuj¹ce wyroki: Jan
Sieñko – 3 lata, W³adys³aw Czarniecki – 2 lata, Antoni Kiszka, Andrzej Uryæ, Ignacy Pi³at i Antoni
B³oñski – po pó³tora roku.
Wkrótce po pacyfikacji (14 wrzeœnia), tu¿ obok m³yna w Harcie dwaj
nieznani osobnicy zastrzelili komendanta policji z Dynowa Jana Kunika i ciê¿ko zranili policjanta Michalaka. Sprawcy morderstwa nie
zostali wykryci, powszechnie jednak
twierdzono wówczas, ¿e œmieræ ta
mia³a zwi¹zek ze strajkiem ch³opskim.
Fina³ strajku ch³opskiego
wstrz¹sn¹³ Dynowszczyzn¹, a œmieræ
kilku osób odgrodzi³a w³adze pañstwowe od spo³eczeñstwa. Odpowiedzialnoœci¹ za przelan¹ bez potrzeby po obydwu stronach krew obci¹¿ono rz¹d sanacyjny.
Strajk ch³opski w 1937 roku by³
jeszcze jednym dowodem walki ch³opów o swe prawa, o polepszenie ich
doli, protestem przeciwko krzywdz¹cej polityce sanacyjnego rz¹du polskiego, by³ po prostu buntem nêdzy
ch³opów.
By³ buntem przeciw rz¹dowi
w obronie pañstwa. Nawo³anie
ch³opów rz¹d odpowiedzia³ salwami
policyjnymi, katowaniem i aresztami zbuntowanych obywateli. Sanacja
nie potrafi³a wyci¹gn¹æ ¿adnych
wniosków z ch³opskiego buntu. Zamiast przyci¹gn¹æ masy ludowe do
wspó³odpowiedzialnoœci za losy kraju, co mog³oby wzmocniæ pañstwo,
odepchnê³a je brutalnie od pañstwa.
Symbolem zrywu ch³opskiego na
DynowszczyŸnie sta³ siê przepiêkny
pomnik – orze³ zrywaj¹cy siê do lotu
w miejscu tragedii.
Uczcijmy pamiêæ Tych, którzy za sprawê ch³opsk¹ oddali
¿ycie lub ponieœli inne tragiczne
konsekwencje. Jesteœmy im to
winni.
Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal
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„Wszystko ma swój czas
I jest wyznaczona godzina
Na wszystkie sprawy pod niebem”
Pismo Œwiête
– Ksiêga Koheleta
Ten czas, ta wyznaczona godzina
na odejœcie do wiecznoœci dla mgr Bronis³awy Krasiczyñskiej nast¹pi³y
w dniu 6 lipca 2008 roku po 90-letniej wêdrówce ziemskiej, bardzo bogatej w wydarzenia historyczne, osobiste, rodzinne i zawodowe.

Odesz³a wielce zas³u¿ona nauczycielka jêzyka przede wszystkim niemieckiego ale i angielskiego i ³aciny
oraz wzorowa wychowawczyni wielu
pokoleñ m³odzie¿y – najpierw w Liceum Brzozowskim, póŸniej w Liceum
Dynowskim, którego w latach 196777 by³a dyrektorem, a nastêpnie po
przeniesieniu siê do Krosna w tamtejszym liceach oraz Seminarium Duchownym Ks. Michalitów w Miejscu
Piastowym.

Prze¿y³a wojnê i okupacjê, lata
wczesnego i póŸnego PRL-u, doczeka³a siê wolnoœci, w ka¿dym z tych okresów przyjmuj¹c postawê cz³owieka
kreuj¹cego rzeczywistoœæ i w ka¿dym
zostawiaj¹c trwa³y œlad swojego istnienia: aktywna dzia³alnoœæ w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, tajne nauczanie w ramach Armii Krajowej
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oraz inne formy ruchu oporu, dzia³alnoœæ w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oraz Radach Narodowych; zawsze niezale¿na, bezpartyjna, z w³asnym wizerunkiem nauczania i wychowywania m³odych ludzi.
Nie by³o Jej ³atwo! Jako bezpartyjna mia³a zawsze „pod górkê”. Jako
matka piêciorga dzieci i stale dokszta³caj¹ca siê nauczycielka (filologia germañska na Uniwersytecie Poznañskim, krajowe i zagraniczne kursy jêzyka niemieckiego, centralny
kurs dyrektorów liceów) musia³a
umieæ sprawiedliwie dzieliæ czas pomiêdzy sprawy rodzinne i zawodowe.
A przecie¿ jeszcze pracowa³a spo³ecznie ! ! ! By³a inicjatork¹ i aktywn¹
dzia³aczk¹ Komitetu Rozbudowy Liceum i Komitetu Budowy Domu Nauczyciela. Dowody tej dzia³alnoœci
„stoj¹” w Dynowie do dziœ, s³u¿¹c kolejnym pokoleniom.

O Jej kreatywnoœci i licznych zas³ugach œwiadcz¹ zapisy zamieszczone w Teczce Akt Osobowych; oto niektóre z nich: „Przepracowa³a w zawodzie nauczycielskim 23 lata”,
„Z Jej inicjatywy polepszono bazê
szko³y (LO Dynów) przez dobudowanie pawilonu, uzyskuj¹c 4 pomieszczenia do nauczania”, „Jest wzorowym organizatorem”, „Wiele pracy
w³o¿y³a w zakresie wyposa¿enia szko³y w sprzêt i niezbêdne pomoce naukowe”, „Wspaniale zorganizowa³a
pracê pozalekcyjn¹ z m³odzie¿¹, dziêki czemu szko³a zyskuje rozg³os w
licznych konkursach”, „Dba o wysoki
poziom nauczania, czego dowodem s¹
osi¹gniêcia m³odzie¿y w olimpiadach
przedmiotowych”.
Czy by³a doceniana? Tak i to wielokrotnie: Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
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ski, Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Medal 10-lecia PRL, Medal „Za ofiarnoœæ i odwagê”, Zas³u¿ony dla Województwa Rzeszowskiego i liczne odznaczenia za pracê w harcerstwiew³¹cznie z tym najwy¿szym!
To zaledwie cz¹stka wspomnieñ,
jakie nasuwaj¹ siê po œmierci œp. Bronis³awy Krasiczyñskiej. Zrobi³a Ona
dla œrodowiska dynowskiego tak du¿o
zupe³nie spo³ecznie, prowadz¹c jednoczeœnie dom i wychowuj¹c piêcioro
dzieci, i¿ mimo up³ywu lat budzi to
niezmienny podziw i szacunek!

Niestety los nie pozwoli³ mi
uczestniczyæ w Jej ostatnim po¿egnaniu. Uwa¿a³am jednak, ¿e najpierw
za poœrednictwem mojego syna a teraz na ³amach „Dynowinki” powinnam poœwiêciæ Jej chwilê refleksji
przynajmniej z trzech powodów:
Po pierwsze – by³yœmy kole¿ankami, d³ugie lata w zawodzie nauczycielskim, w tej samej szkole, w dynowskim Liceum…
Po drugie – by³a moim zwierzchnikiem, kiedy objê³a funkcjê Dyrektora tej¿e placówki i to takim, którego siê ceni i lubi!
Po trzecie – „odda³a mi” dyrektorowanie z bardzo pozytywn¹ opini¹ o
dynowskim liceum, o personelu administracyjnym i ze wspania³¹ m³odzie¿¹!
Jedna z koñcowych Jej wypowiedzi, zanim „z³y los” J¹ unieruchomi³
w ciê¿kiej chorobie na lata, by³a pe³na brawury i Jej specyficznego poczucia humoru: „…Jestem ca³a poskrêcana, krêgos³up mam na ramieniu,
tak, ¿e mówiê – Panie Bo¿e, rób ju¿
ze mn¹, co sam chcesz!...”
Chcia³abym, aby czytaj¹cy te s³owa zachowali w pamiêci Jej spe³nione ¿ycie, które - mówi¹c bez cienia
przesady – powinno byæ wzorem! By³a
silna, nigdy siê nie skar¿y³a. Niech
tam – w Zaœwiatach – bêd¹ dla Niej
wszyscy ³askawi… Czeœæ Jej pamiêci!
Dynów, sierpieñ 2008
Janina Jurasiñska
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„PONIEWA¯ SPODOBA£ SIÊ
BOGU ZOSTA£ PRZENIESIONY”
( ks. Mdr. )
Œ. P.

ZYGMUNT CHUDZIKIEWICZ
( 25. 02. 1915 – 09. 08. 2008 )
ZAS£U¯ONY DZIA£ACZ
KULTURY
LEGENDA AMATORSKIEGO
RUCHU ARTYSTYCZNEGO,
AKTOR DYNOWSKIEJ SCENY
TEATRALNEJ OD 1932 ROKU
FUNDATOR KRZY¯A
KATYÑSKIEGO
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Kocha³ serdecznie swoj¹ rodzinê, o zmar³ej ¿onie zawsze mówi³ „
Moja Pani”, z podziwem i szacunkiem wspominaj¹c Jej poœwiêcenie
dla dzieci i konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ ³¹czniczki AK.
Kocha³ Ojczyznê. Nawet po latach ze ³zami w oczach wspomina³
lwowski epizod z wrzeœnia 1939
roku, gdy odstawiwszy tam dynowsk¹ centralê telefoniczn¹ chcieli
siê z koleg¹ zaci¹gn¹æ do armii.
Niestety, wojsko polskie bêd¹ce
w odwrocie, nie przyjmowa³o ochotników. Wróci³ do Dynowa i od momentu zaprzysiê¿enia przez plutonowego Józefa Drelinkiewicza
dzia³a³ w AK. Po wojnie z w³asnej
inicjatywy, na swojej dzia³ce, na
wzgórzu nad miastem postawi³
krzy¿ - najwymowniejszy znak poœwiêcenia i ofiary. Upamiêtni³ dynowian, którzy ponieœli œmieræ
w Katyniu, a nam zostawi³ nakaz
byœmy nigdy nie zapominali
o TYCH, którzy w³asnym ¿yciem
dowiedli wiernoœci has³u „BÓG.
HONOR i OJCZYZNA”.
Bêdziemy pamiêtaæ!
PAN ZYGMUNT kocha³ teatr
i by³a to mi³oœæ odwzajemniona.
Przez d³ugie lata by³ jego najmocniejszym i najpewniejszym filarem,
¿yczliwym dla m³odszych kole¿anek
i kolegów, taktownym w wyra¿aniu
opinii i s¹dów. Podziwialiœmy talent
i odpowiedzialne traktowanie ka¿dego
scenicznego zadania.

Pogr¹¿eni w g³êbokim smutku
w dniu 12 sierpnia po¿egnaliœmy
NESTORA dynowskich aktorówuzdolnionego, ofiarnego, kochaj¹cego
teatr, wystêpuj¹cego na scenie przez
blisko 70 lat - PANA ZYGMUNTA.
Przysz³o dla Niego najwa¿niejsze
powo³anie !
¯egnaliœmy , bo opad³a kurtyna
z napisem doczesne ¿ycie !
¯YCIE TO BARDZO TRUDNA
ROLA!
PAN ZYGMUNT zagra³ j¹ bardzo
dobrze i BÓG os¹dzi to sprawiedliwie.
My pamiêtaæ bêdziemy Dobrego
Cz³owieka, utalentowanego Aktora,
Fundatora Krzy¿a Katyñskiego, Konspiratora z AK, wzorowego pracownika przedwojennego „Kó³ka” i GS-u,
cz³onka chóru i orkiestry dêtej OSP
w Dynowie.
Jako m¹¿ i ojciec przyjête role zagra³ z mi³oœci¹, odpowiedzialnoœci¹
i przekonaniem wyra¿anym w s³owach
codziennej modlitwy B¥D• wola
TWOJA.

Pan Zygmunt w roli Zag³oby.

Gra³ rozmaite role w zespole teatralnym prowadzonym przez Jana
Wêgrzyna, ks. Trojnara, Janinê Jurasiñsk¹ i Krystynê D¿u³ê ; kilkadziesi¹t ról a ka¿da traktowana jako
wyj¹tkowa. Od debiutu, gdy mia³
17 lat, bawi³ , wzrusza³ i zmusza³
do refleksji nad ¿yciem i ³adem moralnym œwiata. Œpiewa³ w chórze,
by³ aktywnym stra¿akiem i cz³onkiem orkiestry. Gdy w 2007 roku
reaktywowane zosta³o Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓ£”,
zg³osi³ swój akces i bardzo cieszy³
siê z przyznania MU tytu³u honorowego cz³onka.
Rada Miasta na sesji w kwietniu br. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
PANU ZYGMUNTOWI CHUDZIKIEWICZOWI tytu³u;
ZAS£U¯ONY OBYWATEL
DYNOWA.
Z OSTATNIM
PO¯EGNANIEM w imieniu Zespo³u Teatralnego
Towarzystwa Gimnastycznego
„SOKÓ£”

Rok 1982 - Pan Zygmunt podczas uroczystego wrêczenia funduszy na budowê Domu Spokojnej Staroœci.

re¿yser Krystyna D¿u³a
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„Cz³owiek wspó³czesny
cierpi na zalew:
DŸwiêków,
Obrazów,
Informacji.
Nasza wiara to pieni¹dz.
Nasza nadzieja to pieni¹dz.
Nasza mi³oœæ to pieni¹dz….”
/G. Kwieciñski „Bóstwa”/
Te s³owa wspó³czesnego polskiego
twórcy przejaskrawiaj¹ nieco
problemy dzisiejszego cz³owieka. Mo¿na z t¹ wypowiedzi¹ dyskutowaæ ale z jej
g³ówn¹ ide¹ trudno siê nie
zgodziæ. Codziennie od rana
do wieczora zalewaj¹ nas zewsz¹d dŸwiêki.
Czy zastanawiamy siê
nad tym, ¿e nawet w naszym
jêzyku, tak literackim jak
i potocznym wystêpuje bogactwo okreœleñ, które nazywaj¹, ró¿nicuj¹ natê¿enie
i wartoœciuj¹ odg³osy? S¹
wœród nich takie choæby jak:
huk, ryk, grzmot, wrzask,
harmider, pisk, zgrzyt, nucenie, gaworzenie, mlaskanie,
rajdanie…
Rozwój cywilizacyjny niew¹tpliwie zwielokrotni³ natê¿enie i ró¿norodnoœæ tych odg³osów. Drzewiej to cisza by³a
stanem najbardziej popularnym a dŸwiêki stanowi³y
przyk³ad dziej¹cej siê na bie¿¹co „aktywnoœci ludzkiej
i œwiata”.
Wspó³czeœnie, mimo ¿e ludzie czêsto marz¹ o obcowaniu z cisz¹,
wyje¿d¿aj¹ na „³ono przyrody”, chodz¹
pieszymi szlakami turystycznymi, podgl¹daj¹ ¿ycie zwierz¹t i w skupieniu
ws³uchuj¹ siê w bicie „serca przyrody”,
podœwiadomie obawiaj¹ siê tego stanu
bezg³osu.
Coraz czêœciej na szlakach tatrzañskich, bieszczadzkich czy pieniñskich
spotkaæ mo¿na turystów ws³uchanych
w muzykê p³yn¹ca z odtwarzaczy
i wakmanów. Nawet na ulicach miast
mijaj¹ nas czêsto zas³uchani w swoje
rytmy m³odzi ludzie, którzy jakby izoluj¹ siê w ten sposób od otoczenia, pozostaj¹c w swoim ruchliwym, nowoczesnym œwiecie.
Wielu ludzi boi siê ciszy.
Ranek rozpoczynaj¹ od w³¹czenia
odbiornika radiowego, telewizyjnego
lub innego. Czêsto nie mo¿na usi¹œæ
w ciszy przydomowego ogródka, bo
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bombarduj¹ Ciê odg³osy w³¹czonego na
ca³y regulator radia czy magnetofonu.
Na ulicach mijaj¹ Ciê samochody, z których dobiega dos³ownie ryk metalowej
czy innej muzyki.
Czym to mo¿e byæ powodowane?
Czy tylko pogoni¹ za nowoczesnoœci¹
i chêci¹ „bycia na topie”? Myœlê, ¿e czêsto jest to wyraz lêku przed samotnoœci¹ lub pustk¹. Ludzie nie maj¹c sobie nic do powiedzenia albo po prostu
nie umiej¹c ze sob¹ rozmawiaæ, podœwiadomie kryj¹ to za „parawanem
cudzych dŸwiêków”, stwarzaj¹cych u³udê bycia razem. Czêsto nie s¹ œwiadomi tego, ¿e tak naprawdê miesi¹cami
ze sob¹ nie rozmawiaj¹.
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cz¹c¹ „paplaninê”, pseudonaukow¹
konwersacjê zamieniaj¹ na swoist¹ ciszê, co wyra¿aj¹ s³owa poetki E. Rosensztein – „… milczê do Ciebie…”
lub pieœniarza G. Turnaua – „… miêdzy cisz¹ a cisz¹ sprawy siê ko³ysz¹…”.
5) cisza wyra¿aj¹ca trwa³oœæ, bezpieczeñstwo domowego ogniska –
„A mo¿e byœmy tak najbli¿sza wpadli na dzieñ do Tomaszowa, mo¿e
tam jeszcze (…) ta sama cisza trwa
wrzeœniowa…”.
6) cisza oznacza tak¿e doznanie
obecnoœci Boga, spotkanie siê
z Prawd¹. Ilustruj¹ to s³owa ksiêdza – filozofa Józefa Tischnera
umieszczone przed wejœciem do
koœció³ka w £opusznej, jego rodzinnej miejscowoœci – „Cisz¹ wszelkich cisz jest cisza koœció³ka.
Kto chce znaleŸæ Boga musi
wejœæ w ciszê”.
Korzystaj¹c z ostatnich chwil
wakacji „w y c i s z m y s i ê”,
czyli starajmy siê odszukaæ w sobie ten stan równowagi psychicznej, pozwalaj¹cy we w³aœciwy sposób oceniæ œwiat, jego wa¿ne i zupe³nie b³ahe rzeczy.
AJM

I tu dochodzimy do sedna sprawy
– rodzaje ciszy:
1) cisza – przera¿aj¹ca pustka, brak
wiêzi z drugim cz³owiekiem, oznaczaj¹ca niszcz¹cy egocentryzm lub bezdusznoœæ,
2) cisza przyrody – koj¹ce odg³osy
œwiata flory i fauny; poeta mówi³ o tym
s³owami – „…Cicho, cicho nie budŸcie œpi¹cej wody w jeziorze…”,
3) cisza przed burz¹ – stan zagro¿enia, zapowiedŸ nadchodz¹cych zmian
atmosferycznych,
4) cisza, jako stan silnego zwi¹zku
emocjonalnego. Najlepiej oddaje to
stwierdzenie: „rozumiemy siê bez
s³ów”. Zauwa¿my, ¿e ludzie którzy s¹
sobie szczególnie bliscy, nic nie zna-

Ps. Cisza zauroczy³a nas byæ
mo¿e jako przeciwwaga dla „koncertu dzwonków”, który odby³ siê
6 lipca 2008 roku, w zwi¹zku
z otwarciem w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyœlu trwaj¹cej rok wystawy
dzwonków z naszej, zbieranej od 30
lat kolekcji. Ta kameralna impreza uœwiadomi³a nam, ¿e warto czasem „wydobyæ z ciszy” skrywane
pasje i w³asne upodobania. Atmosfera
tego spotkania by³a niepowtarzalna –
mili goœcie, ciep³e s³owa, urocze, pe³ne
tajemnic miejsce, zapach karpackich
dzwonków, ciasteczka w kszta³cie
dzwonków i tokaj oraz… muzyka
dzwonków.
W imieniu dyrekcji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyœlu oraz w³asnym, zapraszamy Pañstwa aby w ci¹gu najbli¿szego roku (do
po³owy czerwca 2009 roku) znaleŸæ
czas, przystan¹æ i ws³uchaæ siê w pe³en tajemnic œpiew dzwonków. Zainteresowanych odsy³amy do ksi¹¿ki – katalogu wystawy pt. „Dzwonki i dzwoneczki z kolekcji Anny i Jaros³awa Molów”, w której znaleŸæ mo¿na
piêkne historie o dzwonach, ich powstawaniu, literackie opisy tych instrumentów i kilka naszych tajemnic…
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„Tak to Kraina Cudów. Z wolna jak gmach uros³a. Pe³en postaci osobliwych
…Za³ogo chwyæ za wios³a” (fragment piosenki z „Alicji w Krainie Czarów”)
Stacja PKP Dynów – spotkanie
z osobliwymi postaciami
Tak… Dynów to Kraina Cudów
i Czarów, dozna³am ich osobiœcie przebywaj¹c kilka tygodni na Podkarpaciu
podczas pracy przy spektaklu plenerowym „Alicja w Krainie Czarów”. Z dnia
na dzieñ, z tygodnia na tydzieñ kraina
ros³a z wolna, rozlewaj¹c czary na
wszystkich, którzy przyjechali z Bia³egostoku i Krakowa, Lublina i Rzeszowa, Warszawy i Srebrnej Góry oraz ze
S³awy i Lubliñca. „Osobliwe postaci”

przybywa³y i opuszcza³y miejsce przygotowañ spektaklu czyli – Stacjê PKP
w Dynowie. Spotka³am piêknych ludzi,
nie sposób ich wszystkich wyliczyæ.
Mia³am wra¿enie, ¿e ka¿dy z nich przyby³ do Dynowa opowiedzieæ swoj¹ baœñ
a zarazem doznaæ „dziwów dynowskich”. Wszyscy uciêliœmy sobie pogawêdkê „z ptakiem i zwierzem – pó³ wierz¹c w baœñ, ¿e prawdziwa”.
Praca na Stacji w Dynowie nie mia-

³a koñca, od rana do nocy trwa³y przygotowania scenografii zaprojektowanej
przez Ewê WoŸniak oraz próby scen
i chóru. Spektakl plenerowy pos³uguje siê specyficznymi zasadami scenografii a oprócz tego w pomyœle Ewy pojawi³y siê wielkie konstrukcje – „kubiki” na ko³ach, które tworzy³y w spektaklu kolejne œwiaty, w które wkracza³a Alicja np. piêknie prezentowa³a siê

scena indyjska, gdzie dzieci i Pan G¹sienica (Mariusz Choma) wystêpowali w strojach uszytych przez scenografkê. Scenê indyjsk¹ wzbogaci³y kolorowe kwiaty, tañce oraz akrobacje dzieci. Tego wszystkiego dzieci nauczy³y
siê na licznych warsztatach poprzedzaj¹cych spektakl. Ca³e przedsiêwziêcie
wyre¿yserowane przez Magdalenê Miklasz wymaga³o ogromnego wysi³ku ze
strony dzieci oraz doros³ych z Dynowa bior¹cych udzia³ w teatrze plenerowym, niejednokrotnie godz¹cych codzienne obowi¹zki z aktorstwem.
Spektakl „Alicja w Krainie Czarów”
jest ogromnym projektem teatralnym,
pisz¹c ten tekst ci¹gle zagl¹da³am
w scenariusz, aby móc ogarn¹æ ca³oœæ,
przypomnieæ sobie wszystkie momenty, które wywar³y na mnie najwiêksze
wra¿enie. Przecie¿ „Alicja…” liczy
15 scen, trwa oko³o dwóch godzin, gra³o w niej 50 osób. Czy¿ to nie brzmi
imponuj¹co. Teatry zawodowe podobne spektakle przygotowuj¹ kilka miesiêcy, „Alicjê…” przygotowano w kilka
tygodni. W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o wspania³ych absolwentach
szkó³ aktorskich z ca³ej Polski, przy-

jació³ Magdy Miklasz i Ewy WoŸniak
z Bia³egostoku, którzy z pasj¹ i ogromnym zaanga¿owaniem uczestniczyli
w przygotowaniu pleneru jako aktorzy,
ale równie¿ jako szwaczki, sprz¹taczki, stolarze i inne osobliwoœci obs³ugi
organizacyjno-technicznej. Wspominam rozmowy z nimi, wspóln¹ pracê
przy „takerowaniu kubików”, malowaniu kart tarota, klejeniu fili¿anek,
kwiatów, rybek oraz pracy przy konstrukcji ró¿owego œwiata Ksiê¿nej. Te
wszystkie wspomnienia mam teraz g³êboko w sercu, oby nigdy przewrotny
czas nie chcia³ ich stamt¹d usun¹æ.
Trzeba by³o widocznie opuœciæ Lublin
i na kila tygodni zamieszkaæ w Dynowie, w tym tydzieñ u Pañstwa Janusza i Joli Miklaszów, ¿eby odbyæ nauki
o przyjaŸni, smakowaniu ¿ycia, dobrych
ludziach, a nade wszystko o wszelkich
odmianach mi³oœci. Dziêki tym wspania³ym „dynowskim dziwom” i „postaciom osobliwym” teatr sta³ siê ¿yciem
a ¿ycie teatrem.
Karty, œwinki, ptaki, ryby – dzieci i m³odzie¿ dynowska w krainie
czarów.

Drogie dzieci mam nadziejê, ¿e
przeczytacie ten fragment artyku³u
samodzielnie lub pomog¹ Wam w tym
rodzice, bo piszê kilka s³ów do Was.
Znam wiele baœni i bajek. Wiêkszoœæ
z nich przeczyta³am sama jak ju¿ nauczy³am siê czytaæ. Czêsto zdarza³o mi
siê chowaæ pod ko³dr¹ w nocy z zapalon¹ latark¹, aby przeczytaæ jeszcze
kilka stron ukochanej ksi¹¿ki, a jednoczeœnie nie obudziæ œpi¹cej obok mnie
siostry. Niektóre jednak bajki opowiedzia³a mi babcia, te wspominam najbardziej. Pamiêtam jak siadywa³yœmy
na ³¹ce, ona g³adzi³a mnie po w³osach
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pozazdroœciæ. Jestem zauroczona tym,
¿e mimo 9 lat niektóre z Was nauczy³y
Nas-doros³ych byæ bardziej odwa¿nymi
i naturalnymi.
Natomiast Wy „œwinki morskie”
nigdy nie mia³yœcie problemu ze znalezieniem swojego stroju, to dziêki Wam
mog³am poœwiêciæ wiêcej czasu na zawi¹zywanie pasków, zapinanie sukienek, zawi¹zywanie butów innym dzieciom. Doceniam równie¿ to, ¿e cierpliwie czeka³yœcie na swoj¹ scenê, która
by³a ostatnia w spektaklu czyli „Proces”.

i snu³a piêkne opowieœci o przedziwnych postaciach z legend i baœni. Niedaleko nas pas³y siê krowy, owce oraz
gêsi. Widywa³am czasami zaj¹ce, sarny, bociany oraz inne ptaki i zwierzêta. Zdarza³o mi siê zasn¹æ, otulona ciep³ym g³osem babci przekracza³am próg
do Krainy Czarów. Dziêki Wam drogie
dzieci - Waszej obecnoœci w spektaklu.
Dziêki wspólnej pracy stare baœnie we
mnie o¿y³y. Du¿o to dla mnie znaczy.
Myœlê, ¿e ka¿dy doros³y czasem powinien powróciæ do krainy baœni i daæ siê
oczarowaæ. Zmieniæ siê na chwilê
w Sus³a, Zaj¹ca, ¯ó³wiciela, Pana G¹sienicê oraz Kapelusznika – toczyæ
przedziwne rozmowy i trochê zwariowaæ. Do tej pory wspominam jak z wielkim zaanga¿owaniem, drogie dzieci,
stara³yœcie siê zagraæ swoj¹ rolê, nie

zgubiæ rekwizytu, wejœæ w odpowiednim momencie w scenê np. indyjsk¹
albo z kartami. Jesteœcie wspania³ymi,
rozbieganymi dzieæmi.
Ma³a „Alicjo” urzek³aœ mnie swoj¹
delikatnoœci¹ i niesamowitym zorganizowaniem.
Nie zdarzy³o Ci siê o czymœ zapomnieæ, albo po³o¿yæ strojów w nieodpowiednim miejscu.
Ch³opcy, choæ biegaj¹c za Wami
podczas prób zgubi³am ze trzy kilo
wagi, to pokazaliœcie mi, ¿e podczas
spektakli dla publicznoœci byliœcie perfekcyjnie przygotowani. Dziêkujê, ¿e
dzielnie znosiliœcie próby do póŸna
w nocy.
Dziewczynki, w tañcu indyjskim
tañczy³yœcie z niesamowit¹ lekkoœci¹
i gracj¹. Wszystkie motyle mog¹ Wam

Drogie dzieci, do zobaczenia za rok,
bo przecie¿ nie mo¿e Was zabrakn¹æ.
Jestem przekonana, ¿e nie zabraknie
te¿ mieszkañców Dynowa i okolic na
kolejnym festiwalu „Arena Dynów”
oraz spektaklu plenerowym. Pozdrowienia z Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej w Lublinie przesy³a:
Aneta Pepaœ

Relacja z uroczystoœci obchodów 85-lecia OSP £ubno po³¹czonych
z nadaniem sztandaru jednostce oraz poœwiêceniem samochodu po¿arniczego.
Druhowie OSP £ubno prze¿ywali
20 lipca br. uroczystoœæ nadania sztandaru po³¹czon¹ z obchodami 85-lecia
istnienia jednostki. Przemarsz pododdzia³ów do koœcio³a zainicjowa³ podnios³e chwile, które sta³y siê udzia³em
wszystkich uczestników stra¿ackiego
œwiêta. Msza obfitowa³a w wiele wzruszaj¹cych momentów. By³a okazj¹ do
pos³ugi stra¿aków przy czytaniach bi-

blijnych, przejawem szacunku, jakim
druhowie darz¹ koœció³. Nawi¹zywa³a do wielu uœwiêconych stra¿ackich
tradycji. Przepiêkn¹ oprawê mia³o
Podniesienie oraz wyprowadzenie
sztandarów poszczególnych jednostek
OSP z koœcio³a. Dalsza czêœæ obchodów
mia³a miejsce na placu przed budynkiem remizy stra¿ackiej. Dowódca uroczystoœci Druh Artur Szczutek – Ko-

mendant Gminny ZOSP w Dynowiez³o¿y³ meldunek na rêce druha Mieczys³awa Kota – Cz³onka Zarz¹du
G³ównego ZOSP RP. Podniesienie flagi pañstwowej przy dŸwiêkach Hymnu RP poprzedzi³o przywitanie wszyst(ci¹g dalszy na str. 12)

12
(ci¹g dalszy ze str. 11)
kich goœci oraz fundatorów sztandaru. Tê czêœæ prowadzi³ Prezes zarz¹du
OSP w £ubnie – Druh Tadeusz PaŸdziorny. Przygotowanie i zaprezentowanie bogatego rysu historycznego
jednostki powierzono naczelnikowi
OSP £ubno Druhowi Janowi ¯aczkowi. Niezwykle donios³ym wydarzeniem œwiêta by³o odczytanie aktu
ufundowania sztandaru dla OSP
£ubno przez miejscow¹ spo³ecznoœæ.
Zaszczyt ten przypad³ w udziale Pani
Ma³gorzacie Sieñko, sprawuj¹cej funkcjê so³tysa miejscowoœci. Fundatorzy
sztandaru oraz zaproszeni goœcie zostali poproszeni o wbicie symbolicznych gwoŸdzi w tablicê pami¹tkow¹.
O prowadzenie d³ugo oczekiwanego
momentu uroczystoœci, sprowadzaj¹cego siê do wrêczenia sztandaru OSP

w £ubnie, zwrócono siê do Druha
Mieczys³awa Kota. Druh Jan
¯aczek odebra³ sztandar z nale¿n¹
atencj¹, natomiast wszyscy zgromadzeni wys³uchali uchwa³y
o nadaniu „Z³otego Medalu – Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”. Akt dekoracji sztandaru nie by³ ostatnim
wa¿nym wydarzeniem obchodów.
Równie istotnym, zw³aszcza ¿e
strategicznego punktu widzenia, by³o
poœwiêcenie i przekazanie wozu bojowego. Kapelan Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego OSP w Rzeszowie ks. Józef Ksi¹¿ek oraz Proboszcz tutejszej
parafii ks. Stanis³aw Borkowski dokonali aktu poœwiêcenia w asyœcie Prezesa OSP Tadeusza PaŸdziornego.
Zgromadzeni mieli okazjê zobaczyæ
ceremoniê uroczystego wrêczenia kluczy przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie Brygadiera Romana Deca i us³yszeæ sygna³y alarmowe wozu. Œwiêta tego formatu staj¹ siê
okazj¹ do z³o¿enia podziêkowañ szczególnie zas³u¿onym osobom oraz druhom. Prezydent RP Lech Kaczyñski
przyzna³ „Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi”
Wójtowi Gminy Dynów-Panu Adamowi Chrobakowi.Odznaczenie przyj¹³
z r¹k Wojewody Podkarpackiego Pana
Miros³awa Karapyty. Medalami Z³otymi za zas³ugi dla po¿arnictwa odznaczeni zostali druhowie: Józef Chro-
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miak, Micha³ Kustra, Stanis³aw
Tworzyd³o. Do dekoracji Medalami Srebrnymi wyst¹pili: W³adys³aw Jab³oñski, Kazimierz Kie³basa, Zdzis³aw Sieñko, Józef Kocaj.
Na odznaczenia Medalami Br¹zowymi zas³u¿yli: Zbigniew Bogusz,
Franciszek £ach, Piotr Baran, Andrzej Tymowicz, Tadeusz PaŸdziorny, Stanis³aw Fuksa, Piotr WoŸniak, Jan Mucha. Kolejni druhowie uhonorowani zostali Odznak¹
„Wzorowy Stra¿ak ”, wœród nich
znaleŸli siê: Ryszard Bilski, Krzysztof Buk³ak, Marek Trybalski, Piotr
Salamon, Krzysztof Socha, Stanis³aw
Kie³basa. Odznakê za wys³ugê 20 lat
mieli zaszczyt przyj¹æ: Leszek Sieñko, Ignacy Majka, Marek Sieñko,
Adam Kie³basa. Za wys³ugê 10- letni¹ uhonorowano medalami: Andrzeja Trybalskiego, Roberta Sieñko
oraz za 5-letni¹: Grzegorza Sieñko, Stanis³awa Kie³biñskiego oraz
Janusza Trybalskiego. Po tej czêœci uroczystoœci g³os zabrali zaproszeni goœcie oraz Prezes Tadeusz
PaŸdziorny, który podziêkowa³
wszystkim za udzia³ w uroczystoœci. Œwiêto OSP w £ubnie zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹: Micha³ Wiatr

reprezentuj¹cy pos³a Stanis³awa
O¿oga, Miros³aw Karapyta – Wojewoda Podkarpacki, Jerzy Wiœniewski – Dyrektor Gabinetu Wojewody Podkarpackiego, brygadier
Roman Dec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki, druh Janusz Konieczny – Wiceprezes Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP, Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego w Rzeszowie,
druh Mieczys³aw Kot – Cz³onek Zarz¹du GZ OSP RP, Dyrektor Biura
Zarz¹du Wojewódzkiego w Rzeszowie,
Pan Józef Jod³owski – Starosta Rzeszowski, Radni Powiatu Rzeszowskiego: Pan Jan Sieñko i Pan Aleksander
Stochmal, m³odszy brygadier Waldemar Wilk – Komendant Miejski PSP
w Rzeszowie, druh Jan Kucaj – Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatu OSP
RP w Rzeszowie, ks. Józef Ksi¹¿ek –
Kapelan Zarz¹du oddzia³u Powiatowego, druh Zygmunt Fuksa – Sekretarz
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Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP w Ustrzykach Dolnych, Adam
Chrobak – Wójt Gminy Dynów, Zygmunt Frañczak – Burmistrz Miasta
Dynowa, Józefa Œlemp – Przewodnicz¹ca Rady Miasta Dynowa, Pani El¿bieta Blaszkowska i Pan Ryszard
Sieñko – Radni Gminy Dynów, Pan
Zygmunt Prokop – Sekretarz Gminy
Dynów, Pan Wojciech Cymbalista –
Skarbnik Gminy Dynów, pan Józef
Kêdzierski – by³y naczelnik Miasta
i Gminy Dynów, kapitan Robert Rezner – dowódca posterunku sta³ego
PSP w Dynowie, druh Edmund Trawka – Prezes Zarz¹du Oddzia³u gminnego OSP RP w Dynowie, druh Artur
Szczutek, dowódca uroczystoœci – Komendant Gminny Zwi¹zku OSP
RP w Dynowie, druh Leonard Prokop – Prezes Zarz¹du Oddzia³u
Miejskiego Zwi¹zku OSP RP
w Dynowie, druh Pawe³ Piróg –
Komendant Miejski Zwi¹zku OSP
RP w Dynowie, druh Józef Halko
– by³y Prezes Zarz¹du Miejsko –
Gminnego Zwi¹zku OSP RP
w Dynowie, Pan Jacek Sowa – pra-

cownik Urzêdu Gminy Dynów ds.
OSP, ks. Kazimierz Socha – Ojciec Misjonarz pracuj¹cy na misjach w Zambii, Pani Gra¿yna Spryszak – Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 3 w £ubnie, Pan
Stanis³aw Tymowicz – by³y Dyrektor
ZSZ w Dynowie, Pan Jan Nosal – Prezes GS w Dynowie, pan Adam Ryba –
Prezes Banku Spó³dzielczego w Dynowie, Pani Mariola Kaczor – Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w £ubnie, Panowie Józef Rachwa³,
Adam Wielgos, Tadeusz Œwist, Andrzej Trybalski, Krzysztof Bu³adak –
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bie kapelê ludow¹ „M³oda Harta ”.
Prezes Tadeusz PaŸdziorny skierowa³ s³owa szczególnych podziêkowañ do sponsorów, a byli nimi w³aœciciele i zarz¹dzaj¹cy ró¿nych lokalnych firm: GS Dynów, Firma
Gonzo, BS w Dynowie, Ksiêgarnia

cz³onkowie Rady So³eckiej. Swój
udzia³ w obchodach zaznaczy³y tak¿e delegacje jednostek OSP Nozdrzec, Futoma, Dynów – Miasto,
Dynów – Przedmieœcie i Dynów –
Bartkówka, D¹brówka Starzeñska, Dyl¹gowa, Harta, Laskówka,
Paw³okoma, Ulania, Wyrêby.
O oprawê muzyczn¹ zadba³a Orkiestra
Dêta OSP Harta pod kierownictwem
Kapelmistrzów Andrzeja Sowy
i Edwarda Laski. Pan Andrzej Sowa
przywióz³ tak¿e prowadzona przez sie-

Zuza w Dynowie, Firma Tor Pod Porêb¹, Firma Toczek, Lakiernictwo Samochodowe Budziwój, Firma FanBud, Pañstwo Danuta i Piotr Gdyczyñscy. Panie z Ko³a Gospodyñ Wiej-

A¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e dziesiêciolecia tak szybko mijaj¹.
40 lat minê³o – to szmat czasu, jak opuœciliœmy nasze ukochane LO 9 w Dynowie.
Nadesz³a kolejna rocznica otrzymania dyplomu dojrza³oœci a wraz z ni¹ „nasze szkolne têsknoty za sob¹”.
Absolwenci Liceum rocznik 1964 - 1968 ! Spotykamy siê w szkole w dniach 4 - 5 paŸdziernika 2008 r.
Istniej¹cy od 40 lat komitet organizacyjny zaprasza
i wierzy, ¿e nikogo z nas nie zabraknie.

Niezale¿nie od indywidualnie przes³anych zaproszeñ, og³oszeñ w dzienniku „Nowiny” i „Super Nowoœci”, równie¿ na ³amach „Dynowinki” prezentujê poni¿ej okolicznoœciowe zaproszenie.
Za Komitet Organizacyjny
Andrzej Stankiewicz i Zygmunt Bajda

13

skich zatroszczy³y siê o smaczny poczêstunek, na który zaproszono
wszystkich uczestników imprezy.
Sk³adanie pami¹tkowych wpisów do
Kroniki OSP £ubno zakoñczy³o oficjaln¹ czêœæ obchodów 85–lecia istnienia jednostki oraz nadania jej sztandaru.
Jak Polska d³uga i szeroka, wszêdzie jednoczy siê lokalna spo³ecznoœæ
w wysi³ku na rzecz wsparcia jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
Tak¿e mieszkañcy £ubna s¹ dowodem
na to, ¿e nie s¹ im obojêtne dzia³ania
druhów –stra¿aków. O tym, jak potrzebna bywa ich s³u¿ba, nie trzeba
nikogo przekonywaæ. O tym, jak piêkne i wzruszaj¹ce mog¹ byæ uroczystoœci stra¿ackie, mo¿na siê by³o przekonaæ podczas wspomnianych obchodów.
Wszystkim druhom ¿yczymy doczekania w zdrowiu kolejnych piêknych
rocznic.
Tekst: Ewa Hadam
Zdjêcia: Jacek Stochmal,
Damian Zelwach

14
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Uzupe³nienie
W ostatnim numerze „Dynowinki ” w artykule „Stra¿acy dzieciom” ukaza³a siê niepe³na informacja dotycz¹ca sponsorów.
Inicjatorem i organizatorem pokazu by³ radny wsi Harta Jacek Stochmal.
Na opublikowanej liœcie sponsorów omy³kowo pominiêto kilka nazwisk. S¹ to: Wies³aw Domin „Genesis”, Radny Powiatowy Jan Sieñko, Radny wsi Harta Jacek Stochmal.
Dziêki pozyskanym œrodkom finansowym ufundowano dzieciom ró¿ne atrakcje oraz poczêstunek.
Za zaistnia³¹ pomy³kê serdecznie przepraszamy .

Rankiem 10 lipca br. rozpoczê³a siê
czterodniowa wycieczka wypoczynkowo – szkoleniowo - rekreacyjna do Zakopanego zorganizowana przez Urz¹d
Miejski w Dynowie. Uczestniczy³o
w niej 40 uczniów dynowskich szkó³,
zró¿nicowanych pod wzglêdem wieku
(od 9 do 16 lat). Opiekê sprawowa³o
3 opiekunów – Irena Bilska, Ma³gorzata Kuœ oraz Gra¿yna M¹czyñska.

Program wycieczki by³ bardzo
bogaty. Pierwszego dnia m³odzi
uczestnicy zwiedzili Pustelniê Œw.
Jana z Dukli na Wzgórzu „Zaœpit”.
Nastêpnie w Starym S¹czu podziwiali dawn¹ bo¿nicê ¿ydowsk¹ oraz
panoramê Kotliny S¹deckiej z tarasu
widokowego. Nastêpnie po krótkim pobycie w centrum miasta nast¹pi³ przejazd do Szczawnicy po³¹czony ze zwiedzaniem malowniczej miejscowoœci i pobytem w pijalni wód „Magdalena”. Po
przyjeŸdzie do LudŸmierza zwiedzono
sanktuarium NMP – Królowej Podhala, ogród ró¿añcowy i golgotê. By³ to
czas kontemplacji i modlitwy. Pod koniec dnia oczom wycieczkowiczów ukaza³ siê piêkny oraz zapieraj¹cy dech
w piersiach krajobraz górski. Zakopane zachwyci³o m³odzie¿. Zmêczenie
podró¿¹ zosta³o wynagrodzone - cel zosta³ osi¹gniêty. Po zakwaterowaniu
i obiadokolacji udali siê na odpoczynek.
W pi¹tek zrealizowano kolejne, za-

planowane punkty wycieczki – obcowanie z górami.
Mia³a miejsce wycieczka po najpiêkniejszej dolinie tatrzañskiej Dolina Koœcieliska. Tutaj m³odzie¿ podziwia³a Bramê
Kantaka, kapliczkê zbójeck¹, W¹wóz
Kraków, Bramê Kraszewskiego .
Du¿e wra¿enie wywo³a³ pobyt
w Chocho³owie, œciœlej koœció³ gotycki oraz drewniane budynki mieszkalne licz¹ce przesz³o 200 lat. Nie-

zapomniany by³ równie¿ spacer po
Krzeptówkach, zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, oraz
ogrodu papieskiego zlokalizowanego
przy Sanktuarium.
Kolejny dzieñ przyniós³ now¹ dawkê pozytywnych emocji. Uczestnicy
wycieczki wyjechali kolejk¹ linowo –
terenow¹ na s³ynn¹ Guba³ówkê. Piêkne widoki mogli nadal podziwiaæ podczas zjazdu kolejk¹ z Butorowego Wierchu. W pensjonacie czeka³ obiad wiêc
trzeba by³o wracaæ. Posi³ek da³ si³y na
dalsze zwiedzanie. M³odzie¿ spacerowa³a po Krupówkach. M³odzi fani sportów zimowych mogli nacieszyæ oczy
widokiem skoczni narciarskiej (Wielka
Krokiew) oraz zwiedzaniem obiektów

sportowych, gdzie odbywaj¹ siê mistrzostwa w skokach narciarskich.
Prawdopodobnie za spraw¹ wspania³ego klimatu górskiego m³odzie¿ znalaz³a jeszcze energiê na palenie watry
góralskiej i pieczenie kie³basy. To by³y
ostatnie atrakcje drugiego dnia pobytu. Po powrocie do pensjonatu i obiedzie przyszed³ czas na gry, zabawy
sportowe oraz konkurs rysunkowy pt.
„Wspomnienia z wycieczki – najpiêkniejsze miejsca i zabytki”. Za udzia³
w konkursie wrêczono wszystkim nagrody rzeczowe. Uwieñczeniem dnia
by³a dyskoteka.
Ostatni dzieñ pobytu w Zakopanem
rozpoczêto od udzia³u we mszy œw.
w sanktuarium maryjnym na Olczy.
Kolejnym punktem by³a Niedzica, s³yn¹ca z zamku, jaki i równie¿ zapory na
Dunajcu. Krótki rejs statkiem po Zalewie Czorsztyñskim zakoñczy³ pobyt
w tej uroczej miejscowoœci. W Nowym
S¹czu m³odzie¿ posili³a siê w uwielbianej przez ni¹ restauracji McDonald’s.
Przyszed³ czas na powrót do domu.
Zmêczeni, ale zadowoleni i z g³owami
pe³nymi wspomnieñ wrócili do Dynowa.
Ta wycieczka na pewno pozostanie
na d³ugo w ich pamiêci. Miejmy nadziejê, ¿e zachêci do dalszego uczestnictwa
w tego typu podró¿ach, bowiem nikt nie
jest w stanie nam zabraæ pozytywnych
wspomnieñ zwi¹zanych z tym, co siê
zobaczy³o na w³asne oczy.
Gra¿yna M¹czyñska
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Nasza wycieczka Pieniny - Zakopane rozpoczê³a siê od zbiórki na rynku
w Dynowie o doœæ wczesnej porze. Myœla³am, ¿e w autobusie bêdziemy jeszcze spaæ, ale na szczêœcie tak siê nie
sta³o :). Przez wiêksz¹ czêœæ drogi, œpiewaliœmy przy akompaniamencie Grzeœka gitary. Wszyscy byli rozeœmiani
i cieszyliœmy siê z tego, ¿e jesteœmy razem :) .Trasy, które przeszliœmy w Pie-

Pocz¹tkowo, po powrocie do domu,
moje uczucia zwi¹zane z wycieczka klasowa by³y dosyæ mieszane. Zastanawia³em siê, czy w ogóle by³o warto na ni¹
jechaæ. Powiedzcie sami, co to za przyjemnoœæ chodziæ tyle godzin po górach
z przewodnikiem, który kompletnie nie
stara³ siê nas zainteresowaæ tym co
mówi³. To jednak nie on by³ naszym
najwiêkszym zmartwieniem, lecz miejsce naszego noclegu . Dozna³em niesamowitego uczucia, kiedy szed³em korytarzem a woda la³a mi siê na g³owê.
Wchodz¹c pod prysznic, nigdy nie
by³em pewny, czy bêdê w stanie póŸniej z niego wyjœæ.
Doszed³em jednak do wniosku, ¿e
prawdziwej wycieczki nie tworz¹ walory agroturystyczne, lecz ludzie, którzy s¹ tam ze mn¹.
W³aœnie wtedy cz³owiek mo¿e zapomnieæ o problemach , o szkole i byæ po
prostu sob¹ .....
Pawe³ Koczenasz
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ninach by³y piêkne. Najbardziej spodoba³a mi siê przeprawa przez Dunajec.
Trwa³a trochê krótko, ale i tak dostarczy³a nam emocji, np. ko³ysz¹ca siê
³ódka ;) Wieczorem dotarliœmy do Zakopanego. Na pocz¹tku pada³o, ale gdy
ju¿ wybraliœmy sobie pokoje rozpogodzi³o siê i mg³a odkry³a góry :). Jak to
na takich wycieczkach, wieczorem graliœmy w karty, œpiewaliœmy ró¿ne pio-

19

senki i rozmawialiœmy. Na drugi dzieñ
nasz przewodnik zabra³ nas na Guba³ówkê, Krupówki i w wiele interesuj¹cych miejsc Zakopanego. Taki czas
w gronie kole¿anek i kolegów bardzo
szybko mija. Uwa¿am, ¿e by³o naprawdê super :). Mam nadziejê, ¿e zorganizujemy jeszcze jedn¹, tak udan¹ wycieczkê ;)
Joanna Potoczna

Uwa¿am nasz¹ wycieczkê za udan¹.
Atmosfera by³ weso³a, podoba³o mi siê,
¿e ludzie nie byli sztywni, zw³aszcza
z pierwszej klasy. Mo¿na by³o poœpiewaæ w autobusie i pobawiæ siê w g³uchy telefon ;). Pieniny, w których by³am pierwszy raz zachwyci³y swoim
piêknem, a w szczególnoœci malowniczy prze³om Dunajca. Zakopane, odwiedzane wielokrotnie, ci¹gle potrafi
czymœ zachwyciæ. Dziêkuje opiekunom
i wszystkim uczestnikom wycieczki..!!”
Sabina Hadam
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Bieszczady to piêkne góry, chyba
ka¿dy siê ze mn¹ zgodzi. Wiêkszoœæ
z nas oprócz podziwiania kocha równie¿
wêdrowaæ po nich wraz ze swoimi przyjació³mi. Jednym s³owem nie ma to jak
wyprawa z plecakiem na szczyty w doborowym towarzystwie. Taka w³aœnie
by³a nasza wycieczka klasowa pod namioty w Ustrzykach Gónych. By³ to
pierwszy nasz wyjazd kilkudniowy od
rozpoczêcia nauki w liceum. Kiedy tylko dostaliœmy zgodê, rozpoczeliœmy
ustawki na namioty typu „kto z kim”
:). Wyje¿d¿aliœmy pi¹tkowym popo³udniem. Niestety pogoda nam nie dopisywa³a. Jednak dla nas ¿adna przeszkoda nie by³a straszna i humory dopisywa³y jak zawsze :). Gdy dojechaliœmy
na miejsce zabraliœmy siê za nasze zakwaterowanie. Jak siê okaza³o nawet

dla umys³ów œcis³ych rozk³adanie namiotów mo¿e staæ siê przys³owiow¹
gór¹ Mahometa. Na niebo pe³ne gwiazd
tego wieczoru nie mogliœmy liczyæ, dlatego udaliœmy siê na spoczynek. Kolejnego dnia mieliœmy wiêcej szczêœcia.
S³oneczko nas nie opuszcza³o a¿ do zachodu. W tak piêkny dzieñ postanowiliœmy zdobyæ najwy¿sze wzniesienie
Bieszczad - Tarnicê. Razem z naszymi
opiekunami ruszyliœmy za przewodnikiem. Po kilku godzinach z ³atwoœci¹
osi¹gnêliœmy swój cel. Okaza³o siê, ¿e
jesteœmy urodzeni do wspinaczek górskich. Jeszcze tylko kilka fotek na pami¹tkê oraz na „Nasz¹ Klasê” i ruszyliœmy w drogê powrotn¹. W drodze powrotnej nie omin¹³ nas lekki dreszczyk
emocji, gdy¿ napotkaliœmy na swej drodze przestraszonego obecnoœci¹ ludzi,

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e odebrane
œwiadectwa ukoñczenia liceum i napisana matura wró¿yæ bêd¹ dla uczniów klas
trzecich jedynie mo¿liwoœæ wyszukiwania wspania³ych chwil jedynie we wspomnieniach. Jednak nie dla grona osób
z klasy IIIa. Prze¿yte wspólnie lata i cudowne chwile nie pozwoli³y o sobie zapomnieæ. Kto ¿yw i chêtny zapakowa³ bowiem plecak, chwyci³ œpiwór i ruszyli…
w Bieszczady! Niestety nie uda³o siê zebraæ wszystkich. Có¿… zagraniczny zarobek i koniecznoœæ za³atwienia spraw
codziennych nie wszystkim pozwoli³y na

wyjazd. Mimo to zebra³a siê grupka
10 osób, zapakowali 2 samochody baga¿ami pod sam dach i wyruszyli :) Okolicznoœci drogi sprawi³y, ¿e podró¿ trwa³a nieco ponad 3,5 godziny… ale za to
by³o weso³o. Na miejscu namiot rozbijaliœmy o równie niecodziennej porze, bo
przed 22. Przyszli architekci i studenci
budownictwa mieli z tym niema³e k³opoty, ale wszystko siê uda³o. Nawet gdyby zgubi³y siê gdzieœ œledzie nikt przecie¿ spaæ nie zamierza³. W nocnej scenerii, pod parasolami prowadziliœmy d³ugie rozmowy. Znowu sprawiliœmy, ¿e by³o
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oddalaj¹cego siê niedŸwiedzia. Dzieñ
zakoñczy³ siê wspólnym œpiewem przy
ognisku i gitarze. Niestety kolejnego
dnia nie przywita³o nas s³oñce, a na
zdobycie czeka³a Po³onina Caryñska
i Wetliñska. Do boju stanê³y tylko cztery osoby. Reszta grupy pozosta³a w obozie, spêdzaj¹c tam czas równie mile
i zabawnie. Zdobywcy wrócili przemokniêci i g³odni, ale z uœmiechami na twarzy. Reszta klasy przygotowa³a wspólny posi³ek, przy którym dzielna czwórka mog³a podzieliæ siê wra¿eniami ,by
potem pójœæ odpocz¹æ. W koñcu nadszed³ poniedzia³ek, dzieñ pakowania
i wyjazdu.
Wycieczka w Bieszczady pod namioty na pewno utkwi nam g³êboko w pamiêci jako jedno z najmilszych wspomnieñ licealnych. By³o to kolejne, niezapomniane doœwiadczenie dla naszej
wspania³ej klasy, które buduje wspóln¹
przyjaŸñ miêdzy nami i miêdzy wychowawc¹. Oby wiêcej takich wycieczek!
Ewa Radosz

Bieszczady - kl 3a
cudownie i weso³o. Zdarzy³o siê, ¿e zapaleni kibice Euro 2008 ni st¹d ni zow¹d
poczêli kibicowaæ Macedonii!! Podziwialiœmy te¿ wdziêki tamtejszego byd³a,
o niecodziennym ubarwieniu. Niektórzy
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w œrodku nocy przypomnieli sobie, ¿e na
ranek potrzebuj¹ czystych rzeczy. Nie
by³o innej rady- robili pranie! Inni z kolei realizuj¹c w³asne zachcianki sma¿yli
nad ranem jajecznicê! Nie wiedzieæ kiedy zlecia³ czas, zaœpiewa³y ptaki i pojawi³y siê pierwsze promyki wschodz¹cego s³oñca…
Rankiem… a rankiem wszyscy czuli
siê wspaniale! :) Niektórzy zjedli nawet
niezwyk³e œniadanie, naœladuj¹c Ma³ysza- bu³ka, banan :) I z entuzjazmem
wyruszyliœmy na podbój najwy¿szego
szczytu Bieszczad, czyli Tarnicy. Droga
by³a d³uga, ciê¿ka, ale za to pokonywana w takim gronie, dziêki któremu czas
zlecia³ niesamowicie szybko. Plecak, butelka wody i kijaszek w rêku- standardowe wyposa¿enie bieszczadzkiego wêdrowcy. Dla co poniektórych szczyt by³
tu¿ za najbli¿szym zakrêtem. Mo¿e to
i lepiej by³o maszerowaæ w niepe³nej
œwiadomoœci :) Wêdrowne œpiewy, ¿arty,
wspomnienia sprawi³y, ¿e droga zdawa³a siê byæ ³atw¹. Wszyscy zdobyliœmy
szczyt! Odby³o siê tam nawet uroczyste
pasowanie na honorowych cz³onków klasy IIIa :) Upamiêtniliœmy ca³oœæ piêknymi fotografiami. Oddech na wysokoœci
1346 m.n.p.m na tle faluj¹cych od górskiego wiatru ³¹k i potê¿nego krzy¿a
wart by³ naszego wysi³ku. Droga powrotna by³a nieco ciê¿sza, ale za to urozmaicona ró¿nymi zabawami i opowieœciami.
Blisko 15km drogi pokonaliœmy w prawie 9 godzin. W campingu mogliœmy
spokojnie odpocz¹æ, przywiezionym
sprzêtem rozmasowaæ obola³e nogi, wzi¹æ
upragniony prysznic, nabraæ si³ i… rozpocz¹æ kolejne nocne markowanie :)
W pobliskim barze zjedliœmy pyszn¹ kolacjê. Towarzyszy³o temu przeœmieszne
wró¿enie naszej w³asnej przysz³oœci. Kto
pierwszy zostanie tatusiem, kto zrobi
doktorat, kto wyjedzie za granicê. Stworzyliœmy intryguj¹ce historie, czasami
nawet przestrogi… Czas lecia³ niezwykle przyjemnie, ciep³o, ale te¿ i zbyt szybko… W namiocie usiedliœmy wszyscy
razem graliœmy w karty, g³uchy telefon,
zdarzy³y siê równie¿ i grupowe œpiewy.
Po czasie zabawy przysz³a chwila na rozmowy. Niektórych po ciê¿kim dniu zmóg³
sen, a dla wytrwa³ych noc mia³a jeszcze
wiele do zaoferowania. Zaparzyli kawê,
a podczas d³ugich rozmów i œmiechów
wypili litry herbaty. Siedz¹c na blacie kuchennym patrzyli jak niebo jaœnieje z minuty na minutê. Spacer po polu namiotowym dla niektórych by³ wielce korzystny…:) Zatrzymuj¹c siê przy wodospadzie
mogli ws³uchaæ siê w jego szum. Gdzieniegdzie przelecia³ bocian, kaczka, tudzie¿ kuku³ka :) W koñcu po obejrzeniu
piêknego wschodu s³oñca na nocleg wybrali nie namiot, lecz samochód :) I by³o
to jedyne rozs¹dne posuniêcie! Zawinêli
siê w ciep³y œpiwór i czekali, a¿ rozbudzi
siê dzieñ.
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Opracowanie graficzne - Damian Zelwach.

Po przebudzeniu wszyscy zebraliœmy
siê w jednym namiocie i zjedliœmy wspólnie œniadanie. PóŸniej niestety przyszed³
czas na pakowanie, sk³adanie namiotów
i podró¿ powrotn¹ :(
Mimo wszystko pozostan¹ nam
wspania³e wspomnienia, które stworzyli
niesamowici ludzie! Dziêki nim wiemy,
¿e „wehiku³ czasu” to naprawdê by³by
cud…
Tekst: Monika Szczepañska
Foto: Monika Szczepañska,
Marzena Ma³achowska
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W dniach 05.05.2008r. - 23.05.2008r. grupa 30 uczniów 4 – letniego Technikum ( kl.1TM, 2TM i 3TM) w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie w zawodzie technik mechanik odby³a 3 tygodniowy sta¿ w Niemczech w ramach programu Unii Europejskiej – Leonardo
da Vinci. Uczniowie klasy 3TM realizowali projekt sta¿u pod nazw¹: „Nowoczesne technologie w przemyœle motoryzacyjnym”, pod opiek¹ Pani Marii
Szmul – nauczyciela przedmiotów zawodowych, natomiast uczniowie kl.
1TM i 2TM projekt sta¿u po nazw¹:
„Sta¿ zagraniczny szans¹ na rynku
pracy dla przysz³ych mechaników”
pod opiek¹ Pani Kingi Oleksy – Skubisz – nauczyciela jêzyka angielskiego. Oba
projekty by³y w ca³oœci finansowany ze œrodków europejskich.
Uczniowie szko³y odbywali sta¿ w firmach motoryzacyjnych Lipska, w trakcie
sta¿u mieli mo¿liwoœæ sprawdzenia w praktyce jak funkcjonuj¹ niemieckie instytucje motoryzacyjne, serwisowe. Poza tym bardzo istotnym by³ fakt, ¿e odbywaj¹cy sta¿ musieli pos³ugiwaæ siê na co dzieñ jêzykiem niemieckim, a w wielu przypadkach tak¿e jêzykiem angielskim. Nabycie praktycznych umiejêtnoœci i du¿y
trening jêzykowy z pewnoœci¹ pozwoli na prze³amanie wielu barier, zarówno jêzykowych jak i psychologicznych.
W czasie wolnym od zajêæ, trudy sta¿u zosta³y zrekompensowane wspania³¹
pogod¹ i piêknymi widokami miast niemieckich. Beneficjenci programu zwiedzili
m.in. Berlin, szczególnie w pamiêci wszystkich zapad³y zbiory s³ynnego na ca³ym
œwiecie Muzeum Pergamoñskiego, katedra berliñska, stadion sportowy, siedziba
kanclerza Niemiec a tak¿e siedziba parlamentu niemieckiego - Reichstag, Drezno
tu podziwiali - pa³ac Augusta II Mocnego, Akademiê Sztuk Piêknych, drezdeñskie Stare Miasto i oczywiœcie Lipsk,
Opiekunem ze strony firmy Vitalis
z Lipska w trakcie sta¿u by³a, m.in. studentka z Polski ze Szczecina, która pracowa³a i studiowa³a w Niemczech.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ certyfikaty potwierdzaj¹ce odbycie sta¿u w poszczególnych firmach niemieckich, a tak¿e Europass – Mobilnoœæ wydany przez
Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr w Warszawie potwierdzaj¹cy nabycie dodatkowych umiejêtnoœci w ramach zrealizowanego sta¿u.
Sta¿ – praktyka zawodowa uœwiadomi³a wszystkim jej uczestnikom, jak du¿e
znaczenie ma bardzo dobre praktyczne przygotowanie do wykonywania przysz³ego zawodu po ukoñczeniu szko³y lub podjêcia dalszej nauki na studiach wy¿szych.
Na koniec bardzo serdecznie chcia³am podziêkowaæ wszystkim którzy przyczynili siê do realizacji w/w sta¿y: Staroœcie Rzeszowskiemu Panu Józefowi Jod³owskiemu i Pracownikom Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie, Panu Dyrektorowi Stanis³awowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi
Zdebowi, Kierownictwu Warsztatów Szkolnych, Pani ksiêgowej szko³y, opiekunom beneficjentów Pani Marii
Szmul i Pani Kindze Oleksie – Skubisz oraz innym osobom niewymiennym z imienia i nazwiska.
Koordynator projektu sta¿u - Halina Cygan

Podziêkowania
Wszyscy uczestnicy sta¿y – praktyk zawodowych pod nazw¹: „Nowoczesne technologie w przemyœle motoryzacyjnym” i „Sta¿ zagraniczny szans¹ na rynku pracy dla przysz³ych mechaników”
sk³adaj¹ ogromne podziêkowania Pani Dyrektor Halinie Cygan i Panu Dyrektorowi Stanis³awowi
Tymowiczowi za doskona³¹ organizacjê oraz wspania³e warunki, które stworzyli dla nas opracowuj¹c
program sta¿u - praktyki, poœwiêcaj¹c swój bardzo cenny czas. Bardzo cieszymy siê, ¿e otrzymaliœmy
tak¹ szansê, poniewa¿ wzbogaciliœmy siê o nowe doœwiadczenia, poznaliœmy wielu fascynuj¹cych ludzi, zwiedziliœmy bardzo du¿o ciekawych miejsc, m.in. Lipsk, Drezno, Berlin oraz udoskonaliliœmy
swoje umiejêtnoœci w zakresie jêzyka niemieckiego.
Jesteœmy za to ogromnie wdziêczni!!!
S³owa podziêkowania kierujemy tak¿e do naszych opiekunek: Pani Kingi Oleksy – Skubisz i Pani Marii Szmul,
które przez okres trzech tygodni opiekowa³y siê nami podczas naszej praktyki w Lipsku. Dziêki Ich wsparciu mogliœmy
bezpiecznie doje¿d¿aæ do naszych miejsc praktyk, a tak¿e zwiedzaæ zabytki piêknych miast niemieckich.
Uczestnicy sta¿u
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Przed niespe³na rokiem, publikuj¹c
w „Dynowince” pocztówki Dynowa, zapowiedzia³em prezentacjê równie¿ kart
korespondencyjnych – pocztówek, które ukaza³y siê pocz¹tkiem XX wieku
a dotyczy³y s¹siednich miejscowoœci.
Dzisiaj chcia³bym pokazaæ pocztówki z Dubiecka i Manasterza. Pierwsza
z nich przedstawia budynek „Towarzystwa Zaliczkowego” w Dubiecku sfotografowany przez Tenzera z Jaros³awia
oko³o 1915 r. a druga Pa³ac w Dubiecku, nieznanego fotografa z roku oko³o
1902.
Trzecia pocztówka przedstawia koœció³ parafialny ufundowany ze sk³adek
parafian za staraniem ksiêdza Antoniego Dymnickiego w 1822 roku w Manasterzu i ukaza³a siê nak³adem „Sklepu
tytoniowego” St. Ringenberga ze ¯migrodu tu¿ przed wybuchem II wojny
œwiatowej.
Andrzej Stankiewicz

„Po co…?”
Po co budowaæ coœ,
gdy runie to prêdzej ni¿ powstanie?
Po co mówiæ, ¿e wa¿ny jest ktoœ,
gdy on niewa¿nym siê stanie?

Monika Szczepañska – tegoroczna absolwentka dynowskiego liceum
,wielokrotnie goœci³a na ³amach „Dynowinki”. Prezentowane utwory opuœci³y
w³aœnie zakamarki szuflady……
Fot. Autorka

Po co w ¿yciu walczyæ,
gdy serce od miecza zginie?
Po co tworzyæ idee,
z których nic tak naprawdê nie p³ynie?

„Szukaj¹c ³zami bezradnoœci”
Wœród ludzi t³umie
niezauwa¿onym byæ
W duszy swej g³êbi
ka¿dy smutek kryæ
I mimo i¿ wo³a ona:
„powiedz, krzycz!”
Nie mówiæ nic…
Cz³owieka na ziemi nie³atwo znaleŸæ
Bo w g¹szczu z³a jest niewidoczny
Wiêc duszy ci¹gle doskwiera boleœæ
Któ¿ bowiem z boku widzi na oczy?
Œlepców doko³a jest pod dostatkiem
Lecz bólu lekarza brak
Mêczy siê dusza, p³acze ukradkiem
Niewidoczny jej cierpienia znak.
I krzyczy i p³acze
Szuka i wo³a
Lecz same pustki s¹ dooko³a
Wiêc duszo moja lepiej siê skryæ
Nie mówiæ nic…

Któ¿ jest cz³owiekiem
w ludzi tych t³umie
Kto duszy boleœæ w koñcu zrozumie
Czy¿ jest ktoœ taki kto zauwa¿y
I serce swoje przed ni¹ otworzy?
Szkoda, ¿e œwiat jest jak lód
¯e ludzkie serca to tylko ch³ód.
Szkoda ¿e dobrych ludzi jest wci¹¿ niewiele
Dlatego tak cenni s¹ przyjaciele!
Tylko ich serca s¹ jeszcze ciep³e
Przy nich ma duszo mów!
Powiedz co boli, p³acz na ramieniu
Szczêœliwa bêdziesz znów!
Bowiem gdy skrzyd³a nam nie lataj¹
I w otch³añ wielk¹ wpadamy
Oni na nowo nadziejê nam daj¹
Dziêki Nim znowu latamy!
13.12.2006 r.

Po co kochaæ i z serca
piêkne s³owa nuciæ,
skoro prochem jesteœmy
i ka¿dy w proch siê obróci?
Po co ¿yæ mamy uczciwie,
gdy œwiatem niesprawiedliwoœæ w³ada?
Cz³owiek poczciwy, dobry i prawy
twarz¹ w proch zawsze upada.
Po co zabiegaæ o dobra wszelakie,
ku czemuœ na przekór d¹¿yæ,
gdy ¿ycie nie by³o nigdy beztroskie,
biednemu zawsze wiatr w oczy.
Dziœ nie ma wartoœci, umar³y idee,
po có¿ wiêc wiara, nadzieja i mi³oœæ?
Gdy ¿ycie k³ody podk³ada kolejne,
s¹ tacy co mówi¹ doœæ…
06.04.2008 r.
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„Mój Ikar”

„Klepsydra ¿ycia”

Widzia³am jasne s³oñce
Radoœnie lecia³am do niego
Upad³am boleœnie jak Ikar
Lecz sama nie wiem dlaczego?

Wielka klepsydra
po œrodku dwóch œwiatów
Piasek w niej szybko siê sypie,
Co spadnie nie ma powrotu na górê
To sypie siê moje ¿ycie…

Mia³am bia³e skrzyd³a
Wysoko wœród chmur lata³am
D¹¿¹c za marzeniami
O ska³y siê roztrzaska³am...
Wiatr mnie nosi³ wysoko
Myœla³am, ¿e by³ sprzymierzeñcem,
A on w huragan siê zmieni³
Z³ama³ mi skrzyd³a i serce...
Wo³a³am o pomoc
Lecz jêk mój gin¹³ w otch³ani
Rozpaczliwie b³aga³am
Lecz wszystko to posz³o na nic...
Odarto mnie z marzeñ
I skrzyd³a mi po³amano
Pozostawiono tak pust¹
W prochu i piachu sam¹...
Choæ œwiat siê poi zwyciêstwem
Cieszy siê moim upadkiem
Ja w oczach mam iskrê nadziei
Co mi przenigdy nie zgaœnie!

Po raz pi¹ty latem w Dynowie na
Podkarpaciu organizowana jest Letnia
Arena Dynów. Na to coroczne wydarzenie, zainicjowane przez Stowarzyszenie De – Novo, sk³adaj¹ siê warsztaty teatralne i muzyczne, zajêcia plastyczne i taneczne oraz koncerty, wystawy i przedstawienia teatralne. Wynikiem tej pracy za ka¿dym razem jest
wspólnie przygotowany spektakl plenerowy z udzia³em dzieci i m³odzie¿y ze
szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz
uczniów szkó³ œrednich, doros³ych
mieszkañców Dynowa i studentów
szkó³ artystycznych powracaj¹cych rokrocznie na wakacje.
W 2007 roku Skrzypka na Dachu
obejrza³o 3500 widzów z ca³ej Polski i
zza granicy, a w spektaklu wziê³o udzia³
ponad 50 osób. Letnia Arena Dynów
2008 rozpoczê³a siê 30 czerwca a zakoñczy plenerowym spektaklem pt. Alicja
w Krainie Czarów, który zostanie
zaprezentowany 2 i 3 sierpnia.
G³ównymi celami i za³o¿eniami projektu Letnia Arena Dynów 2008 s¹:
· Animacja œrodowiska lokalnego
· Umo¿liwienie m³odym ludziom

Nikt nie wie,
jak du¿a jest jego klepsydra
Ile na starcie piasku zdobywa,
Nikt nie wie kiedy skoñczyæ siê mo¿e
Nie wie jak szybko up³ywa…
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Zbiera³am wci¹¿ doœwiadczenia,
Emocje we mnie kipia³y,
Œwiat sta³ dla mnie otworem
A ziarnka wci¹¿ siê sypa³y…
Dzisiaj gdy stanê przed lustrem
Kogo w odbiciu zobaczê?
A kiedy ziarenek zabraknie
Uœmiechnê siê czy zap³acze?
Czy zanim piasek ustanie
I ziarnka ju¿ nie polec¹,
Zd¹¿ê naprawiæ krzywdy,
Przez które z oczu ³zy lec¹?

Jeszcze niedawno œwiat by³ tak du¿y,
Poznawaæ go bardzo siê chcia³o,
Codziennie beztrosko
sz³o siê przez ¿ycie
Lalki i misie czesa³o…

Czy zanim wybije godzina
Ca³ego piasku przesypu
Stanê œwiadoma spe³nienia
I powiem – „dobrze sz³am w ¿yciu”?

Piasek siê sypa³,
Œwiat stawa³ siê ma³y,
Nadesz³y pierwsze trudnoœci,
Smutki mnie dosiêg³y…

Mój piasek jeszcze siê sypie,
Moja klepsydra wci¹¿ dzia³a,
Postaram siê tak iœæ przez ¿ycie
Abym nie ¿a³owa³a…

Lecz wraz z up³ywem ziarnek
Nie tylko ciemnoœæ nadesz³a.
By³ s³odki smak radoœci
Cudowne uczucie szczêœcia…

aktywnego w³¹czenia siê w kulturê
spo³ecznoœæ lokalnej – integracja miêdzypokoleniowa
· Edukacja pozaszkolna dzieci
i m³odzie¿y
· Upowszechnianie innowacyjnych form spêdzania czasu wolnego
· Zapewnienie wakacji uzdolnionym dzieciom i m³odzie¿y z ubo¿szych
rodzin
· Praca w ró¿nych grupach wiekowych – pokonywanie barier i uprzedzeñ
· Wspólna praca profesjonalistów
i amatorów
· Zapewnienie wiêkszego udzia³u
mieszkañców Dynowa w kulturze
· Promocja miasta Dynowa i Podkarpacia jako ciekawego miejsca,
otwartego na sztukê, przyjaznego artystom i stwarzaj¹cego mo¿liwoœci rozwoju zainteresowañ kulturalnych swoim mieszkañcom.
W projekcie bior¹ udzia³ dzieci
i m³odzie¿ oraz doroœli mieszkañcy Dynowa. Do wspó³pracy zostali równie¿
zaproszeni profesjonaliœci i studenci
uprawiaj¹cy ró¿ne dziedziny artystyczne. Prowadz¹ oni warsztaty dla dzieci

9.03.2007 r.
Monika Szczepañska

i m³odzie¿y oraz wspieraj¹ realizacjê
fina³owego spektaklu p.t. Alicja
w Krainie Czarów. Twórcy projektu
pracuj¹ bezinteresownie, przyje¿d¿aj¹c
z ca³ej Polski na w³asny koszt. Zawodowi aktorzy, animatorzy, muzycy i scenografowie nie tylko nie pobieraj¹ ga¿y,
ale czêsto rezygnuj¹ z intratnych propozycji zawodowych, aby wzi¹æ udzia³
w akcji.
Inscenizatorkami przedstawienia
s¹ Magdalena Miklasz, rodzinnie zwi¹zana z Dynowem, absolwentka Akademii Teatralnej w Bia³ymstoku i studentka re¿yserii PWST w Krakowie
oraz Ewa WoŸniak, absolwentka Akademii Teatralnej w Bia³ymstoku oraz
Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice a koordynatorem projektu jest
Ewa Zieliñska – animatorka kultury
i absolwentka Studium Animatorów we
Wroc³awiu, Victoria University w Wellingtonie w Nowej Zelandii oraz Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice.
Letnia Arena Dynów 2008 wspierana jest m.in. przez firmê MARMA
Polskie Folie, Urzêdy Miasta i Gminy
w Dynowie, Woodstyle Balawajder,

Nr 8/155

Moeschle Polska Sp. z.o.o. firmê
„Bewa”, firmê Sów-Pol, GS w Dynowie
oraz Towarzystwo im. Brata Alberta i
Bar Paradise.
Przedsiêwziêcie ma równie¿ patronat medialny Telewizji Rzeszów, Radia

Obsada:
Alicja – Justyna Pinczer, Kamila
Puci³owska, Ewa WoŸniak, Magda
Boroñ
2. Bia³y Królik – Mateusz Mikoœ
3. Bill przednia czêœæ Jaszczurki –
Daniel Maziarz
4. Pat tylnia czêœæ Jaszczurki–
Maciej Szajnik
5. Pan G¹sienica – Mariusz Choma
6. Ksiê¿na – ¯aneta Ma³kowska
7. Dziecko Prosiak – Dominik Piejko
8. Kot z Chechire – Dominik Wyskiel
9. Marcowy Zaj¹c – Jarek Panto³
10. Szalony Kapelusznik – Marek Pyœ
11. Suse³ – Wies³aw Hadam
12. Królowa – Ewa Sikora
13. Król – Piotr Domalewski
14. Walet Kier – Wies³aw Hadam
15. Kat – Jerzy Kokot
16. Gryfon – Wojciech Tarnawski
17. ¯ó³wiciel – Janusz Miklasz
18. Œwinka morska 1 – Agatka Zubilewicz
19. Œwinka morska 2 – Agnieszka
Zubilewicz
1.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Œpiew i taniec:
Samuela £ach
Ala Maciantowicz
Agata Pietrykowska
Agnieszka Karnas
Agnieszka Maziarz
Iwona Prokop
Monika Mikoœ
Karolina B¹baœ
Kamila Puci³owska

Karty, podw³adni królowej, podw³adni g¹sienicy: S³awek Siekaniec,
Karol Siekaniec, Weronika Siekaniec,
Marcin Szajnik, Maciej Szajnik, Wikto-
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Rzeszów, Radia Bieszczady oraz prasy: Nowin Rzeszowskich, ¯ycia Podkarpacia oraz Dynowinki. Jak co roku
bêdzie równie¿ krêcony film o Letniej
Arenie Dynów, który zostanie rozes³any do wszystkich zaanga¿owanych
w projekt partnerów i sponsorów.

ria Baran, Kasia Wójcik, Madzia Boroñ,
Grzegorz Boroñ, Pawe³ Kapuœciñski,
Pawe³ Wojdy³o, Karol Ska³uba, Jakub
Czy¿yk
Zespó³ muzyczny: Marek Papaj,
Daniel Gaziarz, Magda Miklasz, Ala
Maciantowicz, Piotr D¿u³a, Pawe³ Tereszak, Tomek Tereszak
Wspó³praca re¿yserska: Agata
Biziuk i Piotr Domalewski
Wspó³praca scenograficzna: Marysia Kanigowska, Michalina Kostecka,
Wspó³praca merytoryczna projektu: Aneta Pepaœ
Choreografia: Marta Bury, Lala
Arifulina, Tomek Graczyk
Kierownik techniczny: Wies³aw
Hadam
Oprawa graficzna: Daniel G¹secki
Letnia Arena Dynów 2008 odby³a siê
dziêki pomocy finansowej i rzeczowej
wielu podkarpackich firm oraz instytucji pañstwowych i samorz¹dowych:
G³ówni sponsorzy:
> Marma Polskie Folie Sp. z.o.o.
> Urz¹d Miasta Dynowa
> Woodstyle Balawajder S.J.
> „Drew – But” Dynów
Sponsorzy:
> Urz¹d Gminy Dynowa
> Moeschle Polska Sp. z.o.o.
> Zak³ad Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Betoniarskich, Nozdrzec
> „Bewa” Firma Handlowo-Us³ugowa
> Sów – Pol Sp. J.
> Hurtownia „U Wojtka”
> GS Dynów
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> Restauracja Paradise
> Restauracja „U Jagie³³y”
> Kwiaciarnia „Stokrotka”
> Baluch Marian Stacja Paliw w Dynowie
> Maria Koczorowska
> Hurtownia warzyw i owoców w Dynowie
> Hurt Detal – Krystyna WoŸniak Rzeszów
> „WARTA” Towarzystwo Ubezpieczeniowe
> „Chincza” – Jan Hadam
> Drukarnia „Spidruk” Rzeszów
> Hurtownia „TOCZEK”
> „BUDMET” Andrzej Uryæ i Maria Siekaniec
> Fabryka Mebli „Forte” S.A.w Przemyœlu
> „Rewa” Wola Rafa³owska
> Sklep „Groszek”
> Beef – San Zak³ad Miêsny Sanok
> Zak³ad Miêsny Tadeusz Czy¿ Rudna
Wielka
> Sklep z odzie¿¹ u¿ywan¹ HTP
Wspó³praca:
> Towarzystwo Pomocy im. œw. Brat Alberta
> Spó³dzielnia Inwalidów w Dynowie
Zespó³ Szkó³ w Dynowie
> LO im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie
> Gminna Biblioteka w Dynowie
> Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji
w Dynowie
Podziêkowania dla:
Panów Krzysztofa Mikosia oraz firmy ExDom Garncarza Szczepañski za
wypo¿yczenie euro- palet, mieszkañców
PKP za pomoc w projekcie oraz Dariusza Radonia za udostêpnienie pr¹du.
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Wakacje powoli dobiegaj¹ koñca... Mam
nadziejê, ¿e nasi Czytelnicy odpoczêli na urlopach i pe³ni zapa³u powróc¹ do codziennych
obowi¹zków - do pracy, szko³y itp. Jedynie studenci mog¹ jeszcze trochê poleniuchowaæ, chyba, ¿e „zostawili” sobie jakieœ egzaminy na wrzesieñ; jeœli tak - to
pora zabraæ siê do pracy;-)
Sierpieñ 2008 to przede wszystkim Pekin i Letnie Igrzyska Olimpijskie.
Z pewnoœci¹ wielu z Pañstwa kibicuje naszym sportowcom, którzy na razie specjalnie nie zachwycaj¹ (ca³e szczêœcie, ¿e po kilku dniach zupe³nej „posuchy” pojawi³y siê nieœmia³o jakieœ medale...), ale ponoæ prawdziwy kibic jest z dru¿yn¹
czy zawodnikiem na dobre i na z³e...

Twierdza
Rozwi¹zanie na rysunku 1.
Domek
Rozwi¹zanie na rysunku 2.
Metr
Rozwi¹zanie na rysunku 3.
Dwie zapa³ki
Rozwi¹zanie na rysunku 4.

Szybciej, wy¿ej, mocniej
rys. 1.

rys. 4.

Autorem tego motta, które sta³o siê myœl¹ przewodni¹ olimpizmu, jest ojciec
Henri Didon - dominikanin i nauczyciel, który propagowa³ uprawianie sportu
w szko³ach jako skuteczn¹ metodê wychowawcz¹.
Maria Sadowska (dla niewtajemniczonych - piosenkarka) wraz z Monik¹
Pyrek (na wszelki wypadek przypominam, ¿e to nasza tyczkarka, której niestety nie uda³o siê wywalczyæ medalu) nagra³y przed Olimpiad¹ piosenkê, której
tekst oparty jest na tym w³aœnie przes³aniu...

rys. 2.

JESZCZE WY¯EJ
Jeszcze
Jeszcze
Jeszcze
Jeszcze

szybciej chcê biec
wy¿ej siê wznieœæ
dalej chcê byæ
bli¿ej

Jeszcze szybciej chcê biec
Jeszcze wy¿ej siê wznieœæ
Jeszcze raz w sobie mieæ
Tak¹ si³ê
Jeszcze szybciej biec
By dogoniæ czas
By dogoniæ siebie
Sprzed sekundy
Nie odwracaæ siê
A przed sob¹ mieæ
Drogê, której nie da siê powtórzyæ
Przenoszê góry, sk³adam je
Jak papierowe ³ódki
To moje ¿ycie, to mój tlen
Upadam, ¿eby wstaæ
Jeszcze szybciej...
Niech ta si³a trwa
I niech radoœæ ta
Bêdzie dla nas
Zapowiedzi¹ now¹
Mogê dotrzeæ tam
To cudowny stan
Gdy potrafiê wygraæ
Sama z sob¹
Wiêc b¹dŸcie ze mn¹
Kiedy tam
Uniosê w górê oczy
W skupieniu zamknê ca³y œwiat
By jak najwy¿ej skoczyæ
Jeszcze szybciej...

rys. 3.
Ju¿ w poprzednim numerze dostali
Pañstwo pierwsz¹ „porcjê” zadañ zwi¹zanych z Olimpiad¹, a tym razem proponujê Olimpijsk¹ rozetê, Olimpijsk¹ syntezê, przygotowane przez
pana Bogdana Witka oraz Zas³ony
i Krzy¿ówkê opracowane przez pana
Leszka Grzywacza. Tradycyjnie ju¿
pan Fryderyk Radoñ rozbawi Pañstwa swoimi wierszykami, a na „deser”
- dostan¹ Pañstwo kilka zagadek logicznych.

Krzy¿ówka ³ukowa
WCZASY
Piêciok¹t
CHABER
Labirynt literowy
CLINT EASTWOOD
Polskie siatkarki
WALKA O MEDALE
Polscy siatkarze
SERWISOWA KANONADA

¯ycz¹c Pañstwu udanej koñcówki wakacji, zapraszamy do gimnastyki umys³u;-)
Renata Jurasiñska

Ostatnio bawili siê Pañstwo zapa³kami;-) dziœ wiêc trochê „rachunków”...
Dwie liczby
Ile razy jedna liczba powinna byæ
wiêksza od drugiej, aby ich suma by³a
o po³owê wiêksza od ich ró¿nicy?
Motyle i biedronki
Na ka¿dym metrze kwadratowym
powierzchni ³¹ki znajduje siê tuzin
motyli i pi¹ta czêœæ mendla biedronek
(z tuzinem nie powinno byæ k³opotów,
ale z mendlem...;-). D³ugoœæ ³¹ki w

metrach odpowiada liczbie motyli znajduj¹cych siê na jednym metrze kwadratowym, a szerokoœæ odpowiada liczbie biedronek. Ile owadów jest na ³¹ce?
Palindrom
Poszukujemy trzycyfrowej liczby
pierwszej (dziel¹cej siê tylko przez
1 i sam¹ siebie) i takiej, która jest palindromem (czyta siê j¹ w obie strony
tak samo). Dodatkowo zak³adamy, ¿e:
a) suma cyfr tej liczby nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 5
b) wœród cyfr tej liczby musi wystêpowaæ 2
Czy pomog¹ nam Pañstwo w tych
poszukiwaniach?
Renata Jurasiñska
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Autostrady, czyli
„Polak potrafi…”
Na temat inwestycji
milczeæ ju¿ nie dam rady,
Szczególnie jeœli chodzi
o nasze autostrady!
Mia³y powstawaæ szybko,
solidnie i „od metra”,
A teraz ich d³ugoœæ
mierzymy w centymetrach…
Od dawna budowlani
wielk¹ s³aw¹ siê szczyc¹,
¯e budowali drogi
daleko za granic¹.
Dziœ reputacjê w³asn¹
wszystkie firmy ju¿ psuj¹,
Bo dróg nie ukoñczyli
– a ju¿ je remontuj¹!
Rz¹d t³umaczy
dlaczego wynik tych prac jest s³aby:

W szare pola nale¿y wpisaæ
dwu- lub trzyliterowe zbitki liter,
które czytane rzêdami, utworz¹
rozwi¹zanie.
Poziomo:
4) prom kursuj¹cy miêdzy Floryd¹ a
Miêdzynarodow¹ Stacj¹ Kosmiczn¹.
6) drugie pod wzglêdem wielkoœci
miasto S³owacji.
8) Stanis³aw, hetman
wielki
koronny
(zgin¹³ w czasie odwrotu spod
Cecory).
9) Marco
Bonitta
wœród polskich „z³otek”.
12) na nim mo¿emy obejrzeæ akcjê filmu kinowego.
14) larwa chrz¹szcza.
15) zapraszaj¹ce, pierwsze wyjœcie w grze
w karty.
16) za wczeœnie myœla³
o niedzieli (w przys³owiu).
17) staro¿ytny król nosz¹cy tytu³ syna boga
Re.
18) le¿enie na ostrych
gwoŸdziach, to dla
niego fraszka.
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Bo teren jest prywatny,
lub chodz¹ po nim ¿aby…
Wyw³aszczyæ lub omin¹æ nie sposób,
mówiê szczerze,
A mo¿e by pionowo
– jak Babiloñsk¹ Wie¿ê…???
Z powodu tych autostrad
jest ci¹gle wiele krzyku,
Straci³o swe posady
ju¿ wielu polityków!
Wiêc mo¿e nie budowaæ
– tu zadrwiæ mam ochotê –
Je¿eli do kosmosu
pójdziemy na piechotê?!
Tempo prac budowlanych
nie budzi w nas zachwytu,
Jeœli te autostrady wiod¹
do dobrobytu!
A wniosek z tych poczynañ jest
– z grubsza bior¹c – taki:
W drodze do dobrobytu
wyprzedz¹ nas œlimaki!!!

Pionowo:
1) pomieszczenie do uje¿d¿ania koni.
2) mo¿na siê mu zwierzyæ ze swoich
tajemnic.
3) p³aska buteleczka za pazuch¹ kowboja.
4) marzycielka snuj¹ca wielkie plany
na przysz³oœæ.
5) gra w karty, do której trzeba trojga.
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Zamieni³ stryjek…
Za nieboszczki „komuny”
by³y plany i normy,
Gdy przysz³a demokracja,
zaczê³y siê reformy.
Tu wielkie mam obawy
i nie ma co tuszowaæ,
Gdy wszystko zdemoluj¹
– co bêd¹ reformowaæ???

Zagadka z odpowiedzi¹
Czemu Polak cierpliwie
tak cieniutko przêdzie?
Bo ci¹gle ma nadziejê,
¿e „jakoœ to bêdzie”…
Fryderyk Radoñ

7) odcina kupony przed wejœciem do
sali teatralnej.
10) od jego muzyki mo¿na dostaæ opuchlizny uszu.
11) sieje postrach w ³awicach.
13) grzyb z mleczkiem.
Leszek Grzywacz
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Do diagramu nale¿y wpisaæ podane
ni¿ej wyrazy, a nastêpnie w kolorowych,
wolnych miejscach dopisaæ 10 dyscyplin
olimpijskich (jedna z³o¿ona z dwóch
s³ów). Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropk¹ odczytane kolumnami od
lewej do prawej strony utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe - nazwê jeszcze jednego
sportu.
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Wyrazy 6-literowe:
Wyrazy 5-literowe: * ANDERS
* FUTSAL
Wyrazy 4-literowe: * EPOKA
* INDRIS
*
KUPON
* ADER
* LONDYN
*
£OWCA
* KNUR
* PIKFA£
* NOKIA
* KOKS
* PRZEOR
*
OTAKE
* MOLO
* SWETER
*
PALTO
* PTAK
* PANEW
* SZUS
* TAFTA
* ¯WAN

Wyrazy 7-literowe:
* ANDRESS
* DÊBÓWKA
* INTERES
* KOMÓDKA
* TEKŒCIK
Wyrazy 8-literowe:
* LEWODOPA
* ZNACZNIK
Bogdan Witek

zas³onê dla trzech wyrazów zestawu
podanego w charakterze objaœnienia.
Z³o¿¹ siê one na rozwi¹zanie zadania.
ZAS£ONA to dwuliterowy zlepek
pozwalaj¹cy tworzyæ nowe s³owa poprzez zas³oniêcie dwuliterowych cz¹stek innych s³ów. Bywa, ¿e dla kilku
s³ów da siê znaleŸæ wspóln¹ zas³onê.
Przyk³adowo, dla wyrazów: kaczka,
balonik, pokrowiec wspóln¹ zas³on¹ jest
„RT” (kaRTka, baRTnik, poRTowiec).
Do ka¿dej kratki diagramu nale¿y wpisaæ po dwie litery stanowi¹ce wspóln¹

1) karbon, androny, fiolka.
2) dubler, plon, Dion.
7) lufka, bamber, marycha.
3) zajawka, kamyczek, zasuwa.
8) czopek, perliczka, korek.
4) przepust, mason, warta.
9) cz³apak, ampla, bankiwa.
5) kapusta, strofa, anta³.
10) renifer, burak, kusza.

6) rywal, pomost, rutyl.
11) brzask, heroizm, ch³opiec.
Leszek Grzywacz
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Litery z kolorowych pól odczytane
kolejno od góry do do³u utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe.
Prawoskrêtnie:
zupa z kury,
strój treningowy,
kpi z uznanych wartoœci,
¿artobliwe okreœlenie ³odzi,
ma wakacje do wrzeœnia,
dawniej siana przez panny,
premier Rosji,
oœmioosobowy zespó³ muzyczny,
9) wypad pod namioty,
10) zimowy p³aszcz,
11) drobna kasza,
12) zrealizuje receptê od okulisty,
13) warzywo wykorzystywane podczas Halloween,
14) p³ynny t³uszcz,
15) porcja leku,
16) marne dzie³o,
17) nasz reprezentacyjny bramkarz pi³karski,
18) Krzysztof, popularny prezenter TV,
19) kocha na ekranie,
20) kracz¹cy ptak.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lewoskrêtnie:
1) naczynie ze szcz¹tkami œwiêtego,
otaczane kultem przez wiernych,
2) z³e samopoczucie wywo³ane warunkami zewnêtrznymi,
3) zak³ad ogrzewaj¹cy mieszkania
zim¹,
4) pretendentka, aspirantka,
5) korzysta z urz¹dzenia,
6) du¿a szczelina pomiêdzy ska³ami,

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

7) wieczorek taneczny,
8) cel wycieczek turystycznych do Wilna (dwa s³owa),
9) budowlana mieszarka,

10) uczestnik narodowego zrywu do
walki z okupantem.
Bogdan Witek

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiñski – redaktor naczelny, Gra¿yna Malawska, Jerzy Chudzikiewicz – sekretarze redakcji,
Ewa Czy¿owska, Zuzanna Nosal, Renata Jurasiñska, Jerzy Bylicki, Irena Weselak, Anna i Jaros³aw Molowie – kolegium
redakcyjne, Antoni Iwañski, Piotr Pyrcz – fotoreporterzy, Anna Baranowska-Bilska, Krystyna D¿u³a, Janina Jurasiñska,
Mieczys³aw Krasnopolski, Boles³aw Bielec, Grzegorz Hardulak – redaktorzy stale wspó³pracuj¹cy z Dynowink¹.
Adres Redakcji: MOKiR Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806. Sk³ad i ³amanie: Redakcja.
Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.
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