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Oddajemy do Waszych r¹k marcowo-kwietniowy,
œwi¹teczny numer „Dynowinki” .
Wiosna d³ugo siê oci¹ga³a, zastanawia³a…
ale wreszcie jest!
Marek Grechuta œpiewa³ kiedyœ w piosence
„Wiosna, ach to ty”…

Dzisiaj rano niespodzianie zapuka³a do mych drzwi
Wczeœniej ni¿ oczekiwa³em przysz³y te cieplejsze dni
Zdj¹³em z niej zmokniête palto, posadzi³em vis a vis
Zapachnia³o, zajaœnia³o… wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty…

Niech wiêc zapachnie, zajaœnieje, niech wiosenne
s³oñce przywróci nam chêæ do ¿ycia, trochê st³amszon¹
przez d³ug¹, ponur¹ zimê…
Przed nami Œwiêta Wielkiej Nocy, najwa¿niejsze œwiêta w rocznym cyklu liturgicznym Koœcio³a … Czas zadumy nad Mêk¹ Pañsk¹, ale równie¿ czas radoœci ze
Zmartwychwstania…
Œwiêta „bogate” nie tylko ze wzglêdu na treœci duchowe, ale równie¿ poprzez radosn¹ oprawê polskich tradycji: palmy w Niedzielê Palmow¹, piêknie przystrojo-

ne koszyczki ze „œwiêconk¹” i kolorowymi pisankami,
strugi wody w Lany Poniedzia³ek, pysznoœci na œwi¹tecznych sto³ach…
Mamy nadziejê, ¿e w tych wolnych, œwi¹tecznych dniach
znajd¹ Pañstwo chwilê czasu dla „Dynowinki”! Zapraszamy do lektury i ¿yczymy przede wszystkim spokoju,
radoœci i odpoczynku!
Redaktor prowadz¹cy
Renata Jurasiñska

Wiosna. To pierwsza myœl jaka przychodzi mi do g³owy, gdy kartki w kalendarzu wskazuj¹
„marzec”, „kwiecieñ”.
Dzisiaj mam wra¿enie, ¿e zima trwa³a zaledwie chwilê. Tak niedawno ³amaliœmy siê op³atkiem a ju¿ Wielkanoc za pasem.
Œwiêta Wielkanocne to chyba najbardziej radosne i optymistyczne œwiêto ze wszystkich.
Wszystkim czytelnikom i sympatykom „Dynowinki”, mieszkañcom Dynowa i Gminy
oraz osobom, które nas w sposób trwa³y wspomagaj¹, z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkanocnych sk³adam ¿yczenia szczêœcia, zdrowia i radoœci.
¯yczê Pañstwu mi³ych chwil przy œwi¹tecznym stole i nie mniej
pogodnej wiosny.

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W marcu br. Gmina Miejska Dynów
we wspó³pracy z Gmin¹ Dynów z³o¿y³a
do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek
o dofinansowanie projektu pn.
„Poprawa atrakcyjnoœci turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów poprzez utworzenie na
ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowacjê zabytków”.
Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest w gminie miejskiej i gminie
wiejskiej Dynów i swoim zakresem
obejmuje nastêpuj¹ce zadania:
W gminie miejskiej:
1. Wyposa¿enie oœrodka turystycznego „B³êkitny San” – planuje siê zakup
wyposa¿enia do 2 pomieszczeñ
i holu, a tak¿e sprzêtu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania.
2. Remont kapliczki – obelisku przy
ul. Pi³sudskiego 9 w Dynowie – planuje siê wykonaæ remont zadaszenia kapliczki, a tak¿e remont tynków oraz
rekonstrukcjê polichromii malowide³
i utwardzenie nawierzchni wokó³ kapliczki.
3. Budowa parkingu z wyznaczonymi
miejscami dla osób niepe³nosprawnych
przy oœrodku turystycznym „B³êkitny
San” wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) - parking na terenie
oœrodka o nawierzchni asfaltowej z
miejscami dla osób niepe³nosprawnych.
£¹czna powierzchnia parkingu wyniesie 2817 m2, a liczba miejsc postojowych 110, w tym 4 dla osób niepe³nosprawnych).
4. Remont zabytkowych torów – bocznicy kolejki w¹skotorowej na terenie
oœrodka turystycznego „B³êkitny San”.
5. Zamontowanie kolektorów s³onecznych na budynku sanitariatów na polu
namiotowym przy oœrodku turystycznym „B³êkitny San”.
6. Zagospodarowanie terenów nad Sanem „Pla¿a na zakrêcie Sanu”:
• wykonanie miejsc parkingowych
utwardzonych kostk¹ a¿urow¹ na
10 samochodów;
• wykonanie wiaty drewnianej ze sto-
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³em i ³awkami;
• wykonanie ma³ej architektury:
³awki, kosze, stojaki na rowery;
• nawiezienie piaskiem boiska do
siatkówki pla¿owej;
• zagospodarowanie zieleni;
• wykonanie tablicy informacyjnej, zawieraj¹cej m.in. opis oznakowanej
trasy rowerowej.
7. Zagospodarowanie terenów „Pla¿a
nad Sanem przy kei”:
• usuniêcie istniej¹cych fundamentów;
• poprawa zejœcia do kei - schody terenowe;
• wykonanie zjazdu na pla¿ê z kostki
brukowej;
• wykonanie ma³ej architektury: kosz,
stojaki na rowery;
• zagospodarowanie zieleni;
• ustawienie zadaszeñ ze sto³ami
i ³awkami.
• wykonanie tablicy informacyjnej, zawieraj¹cej m.in. opis oznakowanej
trasy rowerowej.
8. Wyznaczenie 5 punktów widokowych wraz z ich zagospodarowaniem
i budow¹ infrastruktury towarzysz¹cej:
a) Punkt widokowy – Winnica:
- ogrodzenie terenu (drewniane) z bram¹,
- tablica informacyjna,
- platforma widokowa (taras) o wymiarach 2,0m x 4,0m i wysokoœci ponad
terenem ok. 1,5m,
- zadaszenie nad ³awkami i sto³em,
- ³awki bez oparcia,
- stojak rowerowy,
- kosz,
b) Punkt widokowy – Krzemieniec:
- ogrodzenie terenu (drewniane)
z bram¹,
- tablica informacyjna,
- platforma widokowa (taras) o wymiarach 2,0m x 4,0m i wysokoœci ponad
terenem maksymalnie 1,5m,
- wiata drewniana o wymiarach zewnêtrznych 3,0m x 6,0m ze sto³em
i ³awkami wewn¹trz,
- ³awki bez oparcia,
- miejsce utwardzone kamieniem
z ³awkami wokó³ ogniska oraz palenisko,
- stojak rowerowy,
- kosz.
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c) Punkt widokowy – Przy niebieskim szlaku:
- ogrodzenie terenu drewniane w granicach dzia³ki,
- brama - przy wejœciu na teren dzia³ki,
- tablica informacyjna,
- platforma widokowa (taras) o wymiarach 2,0m x 4,0m i wysokoœci ponad terenem maksymalnie 1,5m,
- wiata drewniana o wymiarach zewnêtrznych 3,0m x 6,0m ze sto³em
i ³awkami wewn¹trz wiaty,
- miejsce utwardzone kamieniem
z ³awkami wokó³ ogniska oraz palenisko,
- stojak rowerowy,
- kosze,
- parking (w bezpoœrednim s¹siedztwie drogi lokalnej bêdzie wykonany parking na 5 samochodów),
d) Punkt widokowy – Ko³o Krzy¿a
Katyñskiego:
- ogrodzenie terenu (drewniane) z bram¹,
- tablica informacyjna,
- platforma widokowa (taras) o wymiarach 2,0m x 4,0m i wysokoœci ponad
terenem ok. 1,5m,
- zadaszenie nad ³awkami i sto³em
o wymiarach 2,5m x 3,0m,
- stojak rowerowy,
- kosz,
e) Punkt widokowy – Kaniowiec:
- ogrodzenie terenu w granicach dzia³ki,
- brama przy wejœciu na teren dzia³ki,
- tablica informacyjna,
- parking na 5 samochodów, nawierzchnia utwardzona kostk¹ a¿urow¹,
- wie¿a widokowa o wymiarach 3,0m
x 3,0m dwupoziomowa , zadaszona
o konstrukcji drewnianej,
- wiata drewniana o wymiarach zewnêtrznych 3,0m x 6,0m ze sto³em
i ³awkami wewn¹trz wiaty,
- miejsce utwardzone kamieniem
z ³awkami wokó³ ogniska oraz palenisko,
- stojak rowerowy,
- kosz.
9. Opracowanie projektu graficznego
tablic informacyjnych.
10. Oznakowanie trasy turystycznej
– (strza³ki – drogowskazy w granicach
administracyjnych Dynowa obrazuj¹ce
ca³¹ trasê z zaznaczonymi punktami
widokowymi, obiektami infrastruktury
turystycznej i zabytkami) – 17 km.
W gminie miejskiej i wiejskiej:
11. Wydanie przewodnika trasy turystycznej biegn¹cej przez obszar Gminy
Miejskiej Dynów i Gminy Dynów,
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12. Zorganizowanie imprezy promuj¹cej projekt.
W gminie wiejskiej:
13. Remont zabytkowej kaplicy w D¹brówce Starzeñskiej.
14. Budowa œcie¿ek rowerowych i parkingów z oznakowaniem i wyposa¿eniem
tras rowerowych w Gminie Dynów.
Koszt ca³kowity realizacji projektu wyniesie 3 103 819,00 z³, dofinansowanie
ze œrodków unijnych – 2 638 246,13 z³.
Wniosek o dofinansowanie projektu z³o¿ony zosta³ w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
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i w 85 % kosztów kwalifikowanych bêdzie dofinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt bêdzie realizowany w latach 2009
– 2011.
Ca³kowite koszty do poniesienia przez
Gminê Miejska Dynów, obejmuj¹ce zakres przedmiotowy projektu na jej terenie to: 1 863 835,51 z³, w przypadku
wybrania przez Zarz¹d Województwa
Podkarpackiego projektu do dofinansowania kwota ta w 85 % zostanie zrefundowana ze œrodków Unii Europejskiej.
Wniosek wraz z za³¹cznikami zosta³ z³o¿ony w procedurze preselekcji tzn. nie
by³o koniecznoœci sk³adania wraz z nim
pe³nego Studium Wykonalnoœci, projektu technicznego, czy te¿ pozwoleñ na bu-
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dowê. Z³o¿one dokumenty zostan¹ poddane trzystopniowej ocenie (ocena formalno – prawna, merytoryczna (eksperci)
oraz strategiczna) i w przypadku warunkowego wybrania przez Zarz¹d Województwa Podkarpackiego do dofinansowania
wnioskodawca bêdzie wezwany do uzupe³nienia pozosta³ych dokumentów, które tak¿e bêd¹ podlegaæ ocenom. Planowany termin rozpatrzenia wniosków
i warunkowego wyboru projektów do
dofinansowania (preselekcja) przewidywany jest na prze³omie sierpnia
i wrzeœnia 2009 r.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

8/ remont oœwietlenia istniej¹cego i wykonanie dokumentacji technicznej na nowe odcinki (ul.Karolówka
i Wêgierska),
9/ wykonanie dokumentacji technicznej na chodnik przy
drodze wojewódzkiej - ul.Karolówka.
W trakcie dalszych obrad przyjêto jeszcze 9 uchwa³:

12 marca 2009r. odby³a siê XXXI sesja Rady Miasta.
Jej obrady poprzedzi³y posiedzenia Komisji:
a/ Komisja Rozwoju Gospodarczego Bud¿etu i Finansów –
2 razy,
b/ Komisja Spraw Spo³ecznych.
Obie Komisje opiniowa³y projekty uchwa³ na sesjê, omawia³y równie¿ sprawy bie¿¹ce zg³oszone przez radnych. Szczególnie wnikliwie p. Radni analizowali projekt bud¿etu na
2009 r.. Po naniesieniu drobnych poprawek, projekt zaopiniowany zosta³ pozytywnie.
W trakcie obrad sesji uchwa³a bud¿etowa rozwa¿ana by³a
bardzo wnikliwie P.Burmistrz Zygmunt Frañczak przedstawi³ j¹ Radzie i zaproszonym goœciom. Nastêpnie p.Skarbnik Stanis³awa £abisz odczyta³a uchwa³ê bud¿etow¹ i dotycz¹c¹ jej opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Przewodnicz¹cy Komisji RGBiF p.A.Œmietana i Komisji SS p.E.Hadam odczytali pozytywne opinie obu Komisji. Radni opowiedzieli siê jednog³oœnie za przyjêciem bud¿etu na 2009 r. Najwa¿niejsze zamierzenia przewidziane
w planie finansowym na 2009 r. to:
1/ budowa stacji uzdatniania wody wraz z sieci¹ wodoci¹gow¹ obejmuj¹c¹ centrum miasta,
2/ budowa sanitariatów przy OSP Dynów - Przedmieœcie,
3/ remonty dróg gminnych ( p. Burmistrz pozyska³ na ten
cel 500 tys. z³ z MSWiA),
4/ remonty chodników przy ul.Handlowej, Koœciuszki,
Sikorskiego,
5/ remont dróg powiatowych (1 Maja, Pla¿owa, £azienna),
6/ remont chodników przy drodze wojewódzkiej (ul.Pi³sudskiego),
7/ wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenie placu
do handlu na Oœrodku Turystycznym „B³êkitny San”,

1/ w sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹
w bud¿ecie Miasta Dynowa na 2009 rok. W roku bie¿¹cym inwestycj¹ t¹ bêdzie przebudowa budynku OSP
Dynów – Przedmieœcie.
2/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rzeszowskiego na realizacjê zadania publicznego,
Z bud¿etu miasta przeznaczone zostanie 260 tys. z³ na
wspólne z Powiatem Rzeszowskim remonty:
a/ chodników przy drogach powiatowych: ul.Handlowa,
ul.Koœciuszki, ul.Sikorskiego
b/ ulicy I maja
3/ w sprawie zmian w zakresie wykonywania programów
wieloletnich, Miasto nie otrzyma³o na ten rok dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej na budowê kanalizacji sanitarnej etap III (ulice Wierzbowa, £azienna, Pi³sudskiego, W¹ska, Wuœki, G³êboka, Rogozów,
Jaklów, Kolejowa, Pla¿owa). Koszt tej inwestycji wyniós³by 9 090 375,75 z³ co stanowi prawie 3/5 bud¿etu
miasta. W zwi¹zku z tym wstrzymuje siê realizacjê
tego zadania. Bêd¹ czynione w dalszym ci¹gu starania
o pozyskanie na ten cel funduszy europejskich.
4/ w sprawie op³at za œwiadczenia w prowadzonym przez
Gminê Miejsk¹ Dynów przedszkolu miejskim,
Ustalono op³atê za œwiadczenia przedszkola w wysokoœci 110 z³ miesiêcznie. Podwy¿ka wynika ze wzrostu
cen pr¹du, gazu, op³at za wodê i œcieki.
Op³aty za wy¿ywienie wyliczy Dyrektor Przedszkola
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.
5/ w sprawie ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej.
Wyra¿ono zgodê na korzystanie z drogi wewnêtrznej na
terenie by³ych Zak³adów Chemicznych przez nowego w³aœciciela budynku stoj¹cego bli¿ej ulicy w zamian za
podobne przyzwolenie dla Miasta.
(ci¹g dalszy na str. 6)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

6/ w sprawie przyst¹pienia Gminy Miejskiej Dynów do
realizacji projektu pn.: „ Czas na aktywnoœæ w Gminie
Miejskiej Dynów”. Uchwa³a bêdzie podstaw¹ do ubiegania siê o dofinansowanie projektu „ Czas na aktywnoœæ w Gminie Miejskiej Dynów”. W projekcie wsparciem zostanie objête 14 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Odbêd¹ one kurs i uzyskaj¹ kwalifikacje zawodowe przygotowuj¹ce do pracy np. kasjera.
7/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków obowi¹zuj¹cych na terenie Miasta Dynów, ZGK wyst¹pi³ z wnioskiem do p.Burmistrza o ustalenie nowych stawek op³at
za dostarczon¹ mieszkañcom wodê i odprowadzone œcieki. Jak w wielu innych dziedzinach ¿ycia w mieœcie
wp³yw na to ma wzrost cen energii elektrycznej. Propozycje nowych cen przewidywa³y wzrost ceny wody
o 40 % i odprowadzenie œcieków o 107 % w stosunku do

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Teatru
wszystkim Ludziom Teatru:
z Zespo³u
Teatralnego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³”,
z Grupy De-Novo,
Kabaretu „Nasz”,
cz³onkom szkolnych grup teatralnych
udanych spektakli, ¿yczliwego i spontanicznego
odbioru prezentowanych programów, satysfakcji
ze spo³ecznego dzia³ania, a w ¿yciu prywatnym
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
¿ycz¹
Przewodnicz¹ca Rady Miasta Józefa Œlemp
Burmistrz Miasta Dynów Zygmunt Frañczak
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poprzednich. Projekt ten zosta³ odrzucony przez p.Burmistrza, który przedstawi³ Radzie swoj¹ propozycjê:
wzrost cen op³at za wodê i odprowadzenie œcieków nast¹pi o 15 %. Zosta³a ona przyjêta przez Radê, jako
wymieniona uchwa³a.
8/ w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Dynów. W zwi¹zku z podzia³em MOKiR powsta³y dwie odrêbne jednostki organizacyjne:
a/ Miejski Oœrodek Kultury w Dynowie,
b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.
9/ udzielenie ZGK zwrotnej po¿yczki krótkoterminowej.
Po¿yczka potrzebna jest na wyp³acenie wynagrodzenia
pracownikom. Zak³ad zwróci j¹ bud¿etowi miasta
w ratach do 31.XII.2009r.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
mgr Józefa Œlemp
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W dniu 18 marca 2009 r. odby³a siê
XXII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006-2010.
Po otwarciu sesji radni podjêli uchwa³y w sprawie:
- wyra¿enia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego
- udzielenia pomocy finansowej gmi-
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nom na organizacjê wydarzeñ kulturalnych o ponadgminnym charakterze
Gmina Boguchwa³a
V Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Weso³ego Alleluja”
V Miêdzynarodowy Plener Malarski
IX Podkarpacki Festiwal Seniorów pn.
„Seniorzy – wci¹¿ m³odzi twórczo”
Gmina B³a¿owa
VII Powiatowy Konkurs pn. „Naj³adniejsza pisanka Wielkanocna”
Impreza Plenerowa „Starych potraw
smak i urok”
Wojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych
Gmina Kamieñ
II Miêdzynarodowy Festiwal Harmonijek Ustnych
„Wiklinowe Sploty – £owisko 2009”
Gmina G³ogów Ma³opolski
III Wojewódzki Przegl¹d Dzieciêcych
i M³odzie¿owych Form Tanecznych
VI Miêdzynarodowy Festiwal Tañca
Ludowego
Gmina Soko³ów Ma³opolski
I Powiatowy Turniej Badmintona
VIII Powiatowy Wiosenny Turniej
Tenisa Sto³owego

VII Powiatowy Turniej Mini Pi³ki No¿nej Dziewcz¹t i Ch³opców
V Powiatowy Jesienny Turniej Tenisa
Sto³owego
II Wojewódzki Turniej Szachowy
Gmina Tyczyn
X Powiatowa Parada Orkiestr Dêtych
XIV Wojewódzki Przegl¹d Wiejskich
Zespo³ów Œpiewaczych
III Otwarte Mistrzostwa Zespo³ów Cheerleaders Województwa Podkarpackiego
- zmiany zakresu wykonywania programu „ Poprawa infrastruktury dydaktycznej i spo³ecznej na terenie
Powiatu
- osi¹gniêcie wymaganych standardów
w szko³ach i placówkach opieki spo³ecznej” uchwalonego uchwa³¹ Nr XX/
185/09 Rady Powiatu z dnia 04 lutego 2009 r.
Sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od ostatniej sesji i wykonania uchwa³ Rady Powiatu
oraz zapytania i sprawy ró¿ne wyczerpa³y porz¹dek obrad.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Wielka Sobota jest dniem, w którym œwiêci siê pokarmy.
Zwyczaj ten jest znany w Koœciele katolickim od VIII wieku a w Polsce ukszta³towa³ siê ostatecznie w XIV wieku.
W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa b³ogos³awiono tylko
baranka lub miêso zazwyczaj baranie. PóŸniej do³¹czano
inne pokarmy i przyprawy. Podobno nigdzie na œwiecie zwyczaj ten nie jest tak pielêgnowany jak w naszym kraju.
Od dawna œwiêcono wszystko co przygotowano na œwiêta,
zastawiaj¹c potrawami piêknie dekorowane sto³y i zapraszaj¹c do domu na tê uroczystoœæ kap³ana (z przekazów rodzinnych wiemy, ¿e zwyczaj ten by³ w Dynowie powszechny).
„Wielka Noc dla wszystkich jest bardzo weso³a,
Ca³e chrzeœcijañstwo „Alleluja” wo³a:
I my siê radujmy boœmy chrzeœcijanie,
Daj nam szczêœcie zdrowie, zmartwychwsta³y Panie!
A po zgonie ¿ycia przyjmij nas do siebie,
Byœmy królowali na wiek wieków w niebie!
Dziœ Jezus zmartwychwsta³ i my zmartwychwstañmy
PójdŸmy do spowiedzi z grzechów siê s³uchajmy,
Zrzuæmy grzech z sumienia, który nas krêpuje,
Jezus zmartwychwsta³y wszystko nam daruje
Wtedy siê odrodzi w nas dusza weso³a,
Ka¿dy „Alleluja” weso³o zawo³a”
/XIX-wieczny ch³opski poeta Walski/

Któ¿ z nas przywo³uj¹c dzieciñstwo, nie wspomina z rozrzewnieniem swojego pierwszego koszyczka wielkanocnego?
Skrupulatnie nape³niany przez babcie i mamy, piêknie przybierany, niesiony by³ przez nas do koœcio³a z dum¹ i przejêciem. Czêsto towarzyszy³y temu ró¿ne zabawne historie.
A to baranek siê zgubi³, a to babeczce ktoœ(!) wyd³uba³ rodzynki albo pisanka siê nieco pot³uk³a, bo sama(!) wyskoczy³a z koszyczka i turla³a siê przez ca³y koœció³… Dzisiaj,
w przeddzieñ Œwi¹t Wielkanocnych przypomnijmy sobie
zwyczaje zwi¹zane z œwiêconk¹, tak¿e te kultywowane
w naszym Dynowie i jej genezê.

Wielka Sobota w Dynowie – œwiêcenie
pokarmów. Lata trzydzieste.
Zdjêcie ze zbiorów G. Szajnika
Tradycyjny zestaw œwiêconki ukszta³towa³ siê w okresie
romantyzmu i w zasadzie obowi¹zuje do dziœ. Obecnie co
prawda nie œwiêcimy ju¿ suto zastawionych sto³ów a tradycyjne potrawy zanosimy do koœcio³a w specjalnych wielkanocnych koszykach. Dawniej wykonywano je w kszta³cie

>>
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>> tacki lub pó³miska. Jako materia³u u¿ywano najczêœciej
prasowanej s³omy, wikliny, sosnowych ³ubów lub korzenia
ja³owca. Koszyk musia³ wygl¹daæ odœwiêtnie dlatego wyœcie³ano go œwie¿ym mchem, rze¿uch¹, ga³¹zkami bukszpanu, lub borówki. Zielone wiosenne ga³¹zki mia³y zapewniaæ szczêœcie i zdrowie. Nieod³¹cznym elementem wystroju koszyka by³y koronkowe sztywno wykrochmalone
serwetki.
Dawniej ka¿dy region Polski mia³ swoje tradycyjne zestawy potraw wielkanocnych przeznaczonych na tê uroczystoœæ. W rejonie Krakowa œwiêcono du¿y bochenek chleba, jajka, ga³kê wykonan¹ z utartego chrzanu, kawa³ek
wêdzonego miêsa i koniecznie ser i mas³o. W okolicach
Jaros³awia zawartoœæ koszyka sk³ada³a siê z jajek, kie³basy, s³oniny, placków z serem, ciemnego pieczywa, mas³a, sera, soli i „paski”. Z kolei na ziemiach Pomorza
i Wielkopolski œwiêconkê stanowi³y barwione jaja, szynka, bia³a kie³basa, babki i ca³y zestaw przypraw: ocet,
pieprz, sól, chrzan. Nie mog³o zabrakn¹æ baranka wykonanego z mas³a. W rejonie Chojnic do tego zestawu dodawano groch lub inne zbo¿e i rybê. Na Œl¹sku œwiêcone
sk³ada³o siê tak jak w innych rejonach kraju z jajek, wêdliny, chleba i nabia³u. Dodatkowo w koszyku znajdowa³a
siê strucla z makiem lub orzechami, ko³acz œl¹ski, cukrowe jajeczka kupione dla dzieci i pasztet z królika.
Tradycja nakazywa³a aby w koszyku by³o siedem
potraw. Cyfra ta uznawana jest za symbol doskona³oœci
i pe³ni. Mo¿e z tego powodu tyle siódemek znalaz³o siê w
symbolice chrzeœcijañskiej. Mamy siedem sakramentów
œwiêtych, siedem grzechów g³ównych, siedem darów Duch
Œwiêtego, siedem próœb w modlitwie „Ojcze nasz”, siedem dni w tygodniu. Dlatego œwiêconych potraw w Wielk¹
Sobotê powinno byæ siedem: chleb, wêdlina, sól, jaja,
chrzan, ser i ciasto.
Chleb dla chrzeœcijan jest symbolem najwa¿niejszym.
Przedstawia cia³o Chrystusa. Ma posilaæ serce i krzepiæ
si³y cz³owieka. Na Wielkanoc wypiekano zazwyczaj wiele
rodzajów chleba i do œwiêcenia przeznaczana zawsze po
kawa³ku ka¿dego. W ca³oœci œwiêcono tylko specjalny wielkanocny chleb nazywany „pask¹”.
Wêdliny wielkanocne mia³y zapewniaæ zdrowie, p³odnoœæ
i dostatek. Szczególnie ceniono wyroby wieprzowe, gdy¿
œwinia by³a uwa¿ana za zwierzê symbolizuj¹ce dobrobyt
i p³odnoœæ. Mo¿na by³o przygotowywaæ tak¿e wyroby z dzika i innych rodzajów miês.
Sól by³a zawsze symbolem wiernoœci, goœcinnoœci, przyjaŸni, kompromisu i nieœmiertelnoœci. W Starym Testamencie symbolizowa³a wiêŸ miêdzy Bogiem a jego ludem
a w Nowym Testamencie sta³a siê oznak¹ oczyszczenia
i prawdy.
Jaja do œwiecenia wybierano koniecznie z tych znoszonych przez kury w Wielki Czwartek, poniewa¿ uwa¿ano,
¿e maj¹ specjalna moc. By³y symbolem odradzaj¹cego siê
¿ycia i zwyciêstwa nad œmierci¹.
Chrzan do dzisiaj jest obowi¹zkowo wk³adany do wielkanocnego koszyczka jako symbol si³y wszelakiej i fizycznej
krzepy.
Ser, jako produkt powsta³y z mleka, czyli jak g³osi Nowy
Testament pokarmu duchowego, jest symbolem wiêzi miedzy cz³owiekiem a si³ami przyrody.
Ciasto, które wk³adano do koszyka by³o pieczone w domu
w Wielki Czwartek lub Wielki Pi¹tek. Stanowi³y je najczêœciej baby, mazurki lub strucle. Mo¿na domyœlaæ siê,
¿e dniach postu mia³y wnosiæ radoœæ i s³odycz.
Z dynowskich tradycji rodzinnych pochodzi przekaz
o najbardziej po¿¹danych na wielkanocnym stole, najsmaczniejszych wypiekach. Stanowi³y je obowi¹zkowo baby
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szafranowe lub muœlinowe, przek³adaniec, zwany czasem
pakowañcem, skrywaj¹cy w sobie koniecznie(!) konfitury
z ró¿y, zielonych pomidorów, dyni, wiœni i orzechy, mazurki i torty – „dobosz” i „lodowiec”.
Piêkny opis sto³u przygotowanego do œwiêcenia i samej
uroczystoœci œwiêcenia w dworze dynowskim pañstwa Trzecieskich, na pocz¹tku ubieg³ego wieku zawar³a w swych
pamiêtnikach córka Eleonory i Stefana Trzecieskich, pani
Kinga Moysowa –
„W salonie sta³ du¿y stó³, nakryty piêknym obrusem na „24
osoby”, po rogach wysokie baby, na œrodku, na honorowym
miejscu „pakowaniec”, „turek”, „dziady” - placki mazurki,
a na brzegach sta³y pó³miski dymi¹cych i lœni¹cych wêdlin.
Tekluñcia przynosi³a pisanki pisane woskiem i szpilk¹
przy ma³ej kuchence w garderobie. Na œrodku sta³ baranek
z mas³a, „arcydzie³o” rzeŸbiarskie kucharza Wojciecha,
z oczami z pieprzu i czerwon¹ chor¹giewk¹.
Wielk¹ ozdob¹ œwiêconego by³y kwiaty. Ogrodnik Gubernat przynosi³ kilkadziesi¹t wazoników rozkwit³ych hiacyntów, cynerarii, laków pachn¹cych i aksamitnych. Ka¿de
wolne miejsce by³o nimi zajête. Zapach ich miesza³ siê
z charakterystycznym zapachem ciast i wêdlin, a torty
i lukrowane obsypane kolorowym maczkiem baby, mieni³y
siê rozmaitymi barwami. £adne by³o to nasze dynowskie
œwiêcone, pe³ne uroku rzeczy dawnych, tradycji i swoistej
atmosfery.
Oko³o drugiej po po³udniu przyje¿d¿a³ ksi¹dz proboszcz
Sa³ustowicz. Zbieraliœmy siê wszyscy w salonie, ksi¹dz ubrany w naj³adniejsz¹ kom¿ê i stu³ê z bia³ego at³asu haftowan¹ prawdziwymi per³ami w winne grona, rozpoczyna³
ceremoniê œwiêcenia. Obok niego honorowa asysta, dwóch
mieszczan dynowskich w narodowym stroju: czarna czamara przepasana barwnym pasem, podobnym do kontuszowego, wysoka czapka z siwego baranka ozdobiona
w tyle paroma kokardkami z bia³ej wst¹¿ki i pa³asz.
Widzê dot¹d piêkn¹ postaæ ks. Sa³ustowicza nad pokrytym kwiatami sto³em, czujê uroczysty nastrój tej jedynej w roku chwili.”

Wielka Sobota w Dynowie – œwiêcenie
pokarmów. Lata trzydzieste.
Zdjêcie ze zbiorów G. Szajnika
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Wielkiej Nocy sk³adamy Pañstwu ¿yczenia zdrowia, szczêœcia i duchowego odrodzenia oraz aby te spêdzone z rodzin¹ chwile
odcisnê³y w naszej pamiêci równie trwa³y i piêkny
œlad jak we wspomnieniach naszej krajanki pani Kingi z Trzecieskich Moysowej.
Oprac. AJM
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By³a osob¹ dobr¹, m¹dr¹, ¿yczliw¹ i szczerze kochaj¹c¹ Polskê…
Zdawaæ by siê mog³o, to takie oczywiste, a jednak te wartoœci dzisiaj
dla niektórych s¹ przebrzmia³e
i nudne, dla innych natomiast –
szczególnie dla „po¿al siê Bo¿e polityków” – to tylko czêœæ marketingu politycznego. Ale nie dla Pani
Anieli…
Jej piêkny ¿yciorys oraz zas³ugi
dla dynowskiej oœwiaty znalaz³y
miejsce przynamniej w dwóch numerach „Dynowinki”: lipiec 2006 i paŸdziernik 2008.
Urodzi³a siê w Koby³ow³okach
w województwie tarnopolskim 22
stycznia 1909 roku, w piêknej, przepojonej patriotyzmem Polsce kresowej. Tutaj te¿ – a konkretnie we Lwowie, w pañstwowym Gimnazjum im.
Królowej Jadwigi zda³a maturê. Po
ukoñczeniu studiów na Uniwersytecie Poznañskim i uzyskaniu dyplomu magistra filozofii w zakresie historii w 1935 roku zda³a egzamin
na nauczyciela szkó³ œrednich, otrzymuj¹c kwalifikacje zawodowe do nauczania historii jako przedmiotu
g³ównego w szko³ach œrednich ogólnokszta³c¹cych i seminariach nauczycielskich. Do czasu wojny pracowa³a miêdzy innymi w Prywatnym
Seminarium Wychowawczyñ Przedszkoli we Lwowie, a póŸniej w Pañstwowym Koedukacyjnym Gimnazjum w Gródku Jagielloñskim. Zawierucha wojenna rzuci³a j¹ do Dynowa, gdzie miêdzy innymi z Agnieszk¹ Œwierczkowsk¹ i ks. Janem
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Œmietan¹ z nara¿eniem ¿ycia organizowa³a tajne nauczanie, a póŸniej
znalaz³a siê wœród
inicjatorów i za³o¿ycieli powsta³ego
w paŸdzierniku
1944 roku Prywatnego Gimnazjum
Koedukacyjnego Zarz¹du Miejskiego
w Dynowie, na bazie którego powsta³o obecne liceum.
W szkole tej w bardzo trudnych warunkach pracowa³a
do 1946 roku, a nastêpnie wyjecha³a do Wroc³awia, gdzie podjê³a pracê w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym. Tam rzetelnie pracuj¹c
awansowa³a na stanowisko zastêpcy dyrektora i w 1970 roku przesz³a
na emeryturê.
Sprawy kraju by³y Jej do koñca
bardzo bliskie – od pocz¹tku powstania w 1980 roku by³a cz³onkiem „Solidarnoœci”.
22 stycznia 2009 roku Pani Aniela obchodzi³a setn¹ rocznicê urodzin.
Na Jej adres nap³ynê³o wiele li-
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stów gratulacyjnych, miêdzy innymi
od Naczelnego Dyrektora Archiwów
Pañstwowych, Prezydenta Miasta
Wroc³awia, Wojewody Dolnoœl¹skiego, Premiera RP oraz Arcybiskupa
Metropolity Wroc³awskiego.
Zmar³a 8 lutego 2009 roku we
Wroc³awiu.
MJ
Redakcja dziêkuje Pani Wandzie Stojanowskiej oraz Pani Danucie Zych za
udostêpnienie materia³ów.
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09.02.2009
Piêkna, s³oneczna, prawie s³oneczna pogoda sprawi³a, ¿e wierni sympatycy piêknych tras po okolicy Dynowa
przyjechali w bardzo licznej grupie.
Przejœcie zaplanowanej trasy dostosowane by³o do g³ównego has³a: „Nocne
panoramy okolic Dynowa”. Z przystanku przy dawnym SKR -w Harcie ruszyliœmy na Wysok¹ (372 m n.p.m.).
S³oñce chyli³o siê ku zachodowi, dzieñ
jeszcze w lutym krótki. Ruszyliœmy
o godz. 16. Zaraz na pierwszym postoju, gdy podziwialiœmy piêkne wzgórza
nad Hart¹ nast¹pi³a wymiana infor-

macji- kto jak¹ zabra³ latarkê. Kolejne postoje mia³y miejsce:
a) przy krzy¿u na Wysokiej
b) na posesji bardzo goœcinnej rodziny Husów, po³o¿onej w uroczej dolince. Na wiosnê musi tu byæ pomarañczowo od kaczeñców.
Przechodz¹c przez czêœæ Ulanicy
dotarliœmy do Dynowa na ulicê Wêgiersk¹. Tak jak planowaliœmy dalsza
wêdrówka odbywa³a siê w nocnych
ciemnoœciach. Uzbrojeni w latarki, czo³ówki na g³owach, forsowaliœmy kolejne, kryj¹ce siê pod œniegiem zaorane
pola, wype³nione wod¹ rowy i wysokie

miedze. Zabawy przy tym i œmiechu
by³o du¿o. Ale najwa¿niejsze i naj³adniejsze na naszej trasie to widoki na
dolinê Sanu wyiskrzon¹ œwiat³ami
lamp ulicznych i oœwietleniem budynków. Kto tego nie widzia³ niech w najbli¿szy, pogodny wieczór powêdruje na
ul. Dzia³ow¹. Ta nocna panorama na
d³ugo pozostaje w pamiêci. O godz. 18
byliœmy ju¿ w Dynowie na rynku. Druga czêœæ naszego spotkania to „Wieczór Walentynowy”, który zorganizowaliœmy w barze - dawnej szklarni u K³y¿a. Bawiliœmy siê œwietnie. Ka¿dy
otrzyma³ walentynkowe serduszko
i ¿yczenia. Uczestnicy tych niedzielnych wypraw to jak kiedyœ mówiono
o niektórych dziewczêtach: „panna do
tañca i do ró¿añca”.

Zimowa trasa:
Dyl¹gówka – D¹brówka
Starzeñska – Dynów

uczestników wypraw za miasto. W bardzo mroŸny ranek do autobusu relacji
Dynów – Dyl¹gowa o 8.50 wsiad³o tylko 6 osób. Ju¿ za mostem na Sanie
stwierdziliœmy, ¿e ci co zostali w domach stracili bardzo du¿o. Dzieñ za-

czyna³ siê piêknie. Drzewa, jakby obwieszone kryszta³owymi ozdobami, wabi³y oko. Nie mogliœmy siê napatrzeæ
na te piêkne dekoracje wyczarowane
przez mg³ê, szadŸ i wychylaj¹ce siê
z za góry s³oñce. Z przystanku pod la-

01.03.2009
Kilkakrotnie w ci¹gu ostatnich czterech lat pokonywaliœmy t¹ trasê. Ka¿dy raz wybieramy inny jej uk³ad, inn¹
leœn¹ drogê, inny sk³on Góry £ysej (451
m.n.p.m.), której potê¿ny wa³ rozdziela
dolinê rzeki Kruszelnicy (wieœ D¹brówka) od doliny w której le¿y Dyl¹gowa
i nachyla siê do Sanu nad mostem
w Dynowie. Potê¿ne opady œniegu od
13 – 15 lutego i zapowiadaj¹ca siê na
niedzielê odwil¿, odstraszy³y wiêkszoœæ
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sem w Dyl¹gowej ruszyliœmy w kierunku D¹brówki. Z najwy¿ej po³o¿nego
punktu na trasie podziwialiœmy piêkn¹
panoramê. Obni¿enia terenu wype³nia³a gêsta, bia³a, ci¹gn¹ca siê jak wata
mg³a. Ponad tym morzem mgie³ wy³ania³y siê szczyty pagórków w wiêkszoœci pokrytych iglastym lasem, który
przybra³ groŸny, granatowy kolor.
To mo¿na zobaczyæ tylko w terenie. Nad
D¹brówk¹ zrobiliœmy postój przy resztkach okopu z okresu I i II wojny œwiatowej (obrona linii Sanu). Dalej zapuœciliœmy siê w las. Dochodzi³o po³udnie
s³oñce dobrze przygrzewa³o i rozmiêkczy³o twardy rano œnieg. Budziliœmy
sarny, które jeszcze drzema³y w g³êbo-
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wieniej¹ce na zaœnie¿onym terenie dachy - to nasz piêknie po³o¿ony Dynów.
Tu ma stan¹æ platforma widokowa.
Wrócimy tu kolejny raz, aby tak jak wtedy cieszyæ siê z piêknych widoków, nawdychaæ siê œwie¿ego powietrza, poprawiæ kondycje fizyczn¹ i psychiczn¹.
Tak dobrze razem wêdrowaæ, cieszyæ
siê mi³ym towarzystwem.
Za zdjêcia dziêkujê koledze
Adamowi Czarnek
.

kich jamkach wygrzebanych w œniegu.
Podziwialiœmy potê¿ne brzozy i buki.
Gdy wyszliœmy z lasu przed naszymi
oczyma ukaza³a siê piêkna panorama
– wij¹cy siê b³êkitna wstêga San – widoczny od Nozdrzca po Bachórz i czer-

Przewodnik beskidzki
Józefa Œlemp

Informacja dotycz¹ca przyjêcia kandydatów do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
w roku szkolnym 2009/2010
Szko³a przygotowuje uczniów do Nowej Matury oraz do kontynuowania nauki w wy¿szych
uczelniach, szko³ach pomaturalnych i policealnych wszystkich typów.
W roku szkolnym 2009/2010 kandydaci bêd¹ przyjmowani do nastêpuj¹cych klas pierwszych:

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYJÊÆ
O przyjêciu do wybranej klasy decyduje Szkolna Komisja RekrutacyjnoKwalifikacyjna na podstawie liczby
punktów uzyskanych przez kandydata:
- z egzaminu gimnazjalnego;
- za oceny na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum z 4 przedmiotów,
zgodnie z poni¿szym wykazem;
- za inne osi¹gniêcia wymienione
w œwiadectwie gimnazjalnym.
1.Wykaz przedmiotów, z których oceny przeliczane na punkty decyduj¹
o przyjêciu do wybranej klasy:
KLASA I A - j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka;
KLASA I B - j. polski, matematyka,
j. obcy, biologia;
KLASA I C - j. polski, historia, j. obcy,
sztuka - plastyka;
KLASA I D - j. polski, j. obcy, historia,
geografia.

2. Zasady przeliczania ocen na punkty:
- celuj¹cy - 20 pkt,
- bardzo dobry - 16 pkt,
- dobry - 12 pkt,
- dostateczny - 8 pkt,
pozosta³e oceny nie s¹ punktowane.
Inne osi¹gniêcia kandydata (maksymalnie 20 pkt):
- ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem:
- 5 pkt (ocena bardzo dobra z zachowania);
- 7 pkt (ocena wzorowa z zachowania);
- udzia³ w konkursach organizowanych
przez Kuratora Oœwiaty potwierdzony
zaœwiadczeniem:
- finaliœci konkursu wojewódzkiego 8 pkt - pod uwagê brane s¹ nastêpuj¹ce konkursy przedmiotowe: polonistyczny, historyczny, chemiczny, biologiczny,
geograficzny, matematyczny, informatyczny, fizyczny, jêzyka angielskiego,
jêzyka niemieckiego oraz finaliœci:

1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny
(Olimpiada) „Losy ¿o³nierza i dzieje
orê¿a polskiego w latach 1921-1945.
Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej (org.: Ogólnopolski
Komitet Konkursu – Olimpiady).
2. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego (org.:
Polski Zwi¹zek Motorowy).
3. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere aude – odwa¿ siê byæ
m¹drym” (org.: - Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Jaros³awiu).
4. Ogólnopolski Konkurs „Na drodze ku
wolnoœci – spo³eczeñstwo polskie w
latach 80. XX w. (org.: Instytut Pamiêci Narodowej).
5. Konkurs „Poznajemy ojcowiznê
2009” –p prace indywidualne (org.: Urz¹d Marsza³kowski Województwa
(ci¹g dalszy na str.12)
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(ci¹g dalszy ze str. 11)

Podkarpackiego, Podkarpacki Urz¹d
Wojewódzki, Kuratorium Oœwiaty
w Rzeszowie i In.).
6. Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów (org.: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie; koordynator
Olimpiady na terenie województwa
podkarpackiego: - Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. KEN w Stalowej Woli).

7. IX Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Lei (org.: - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie i Oddzia³ Podkarpacki
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Rzeszowie).
- finaliœci konkursów ponadwojewódzkich,
których program obejmuje w ca³oœci lub
poszerza treœci podstawy programowej
co najmniej jednego przedmiotu 10 pkt;
- uczestnicy olimpiad przedmiotowych
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dla szkó³ ponadgimnazjalnych na
szczeblu okrêgowym - 10 pkt;
- osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne:
- na szczeblu powiatowym - 1 pkt;
- na szczeblu wojewódzkim - 2 pkt;
- na szczeblu ponadwojewódzkim - 4 pkt.
Kandydaci zostan¹ przyjêci do wybranej
przez siebie klasy po uzyskaniu w toku
postêpowania kwalifikacyjnego od maksymalnej iloœci punktów do wyczerpania
siê miejsc.

TERMINARZ ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
1. Podanie o przyjêcie do wybranej klasy na druku pobranym w sekretariacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie lub ze ze strony internetowej nale¿y sk³adaæ - od 18 maja
do 29 maja 2009r.
2. Dokumenty sk³adane w dniach:
22 - 23 czerwca 2009r. do godz.
15.00:

- kopia œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
- kopia zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
- inne zaœwiadczenia, dyplomy (orygina³ lub kopia);
- 2 zdjêcia czytelnie podpisane na odwrocie.

3. Dokumenty sk³adane w dniach:
29 i 30 czerwca 2009r.:
- orygina³ œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum;
- orygina³ zaœwiadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego;
- wyci¹g z aktu urodzenia kandydata
lub uwiarygodniona kopia.

WA¯NE TERMINY

UWAGA !
Szko³a zastrzega sobie prawo do:
1. Przyjmowania uczniów do klasy pierwszej, do wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych klasach!
2. Pierwszeñstwo w przyjêciu do klasy Id maj¹ kandydaci posiadaj¹cy certyfikaty jêzykowe..
(jêzyk angielski lub jêzyk niemiecki).

Adres szko³y:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Komisji Edukacji Narodowej
36 - 065 Dynów, ul. 1 - go Maja 17
tel./fax: (016) 65 - 21 - 077
www.lodynow.prv.pl
Sekretariat czynny od godziny 8.00 do 15.30
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4-LETNIE TECHNIKUM
zawód:
- technik informatyk z innowacj¹
pedagogiczn¹ (edukacja transgraniczna; administracja celna
i bezpieczeñstwo wew.)
- jêzyk angielski w zakresie rozszerzonym i jêzyk niemiecki
- praktyki zawodowe w renomowanych
firmach, zak³adach i instytucjach,
a tak¿e zagraniczne w ramach Leonardo da Vinci
- dodatkowe certyfikaty; Europass, informatyczne
- mo¿liwoœæ nauki trzeciego jêzyka obcego
- dodatkowe zajêcia prowadzone przez
wyk³adowców Wy¿szej Szko³y Prawa
i Administracji – Przemyœl - Rzeszów
- uprawnienia do bezp³atnego lub u³atwionego korzystania z zasobów WPiA
- Przemyœl - Rzeszów
- prawo jazdy kat B poza programem
nauczania
- mo¿liwoœæ atrakcyjnej pracy po technikum i po studiach
zawód:
- technik handlowiec z innowacj¹
pedagogiczn¹
(obs³uga ruchu turystycznego)

DYNOWINKA

- jêzyk angielski w zakresie rozszerzonym i jêzyk niemiecki
- praktyki zawodowe w Niemczech
w ramach Leonardo da Vinci lub
w renomowanych firmach i zak³adach
- dodatkowy certyfikat – Europass i po
kursie-obs³uga kas fiskalnych
- dodatkowe zajêcia prowadzone
przez wyk³adowców Wy¿szej
Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania
w Rzeszowie
- prawo jazdy kat B poza programem
nauczania
- uprawnienia do bezp³atnego lub u³atwionego korzystania z zasobów
WSIiZ w Rzeszowie
zawód:
- technik pojazdów samochodowych z innowacj¹ pedagogiczn¹
(nowoczesne technologie w
obróbce skrawaniem)
- jêzyk niemiecki w zakresie rozszerzonym i jêzyk angielski
- praktyki zawodowe w renomowanych
firmach, zak³adach i instytucjach,
a tak¿e zagraniczne w ramach Leonardo da Vinci i w autoryzowanych
serwisach samochodowych w Polsce
- dodatkowe certyfikaty; Europass, Delta -Tech
- uzyskanie kwalifikacji do obs³ugi obrabiarek CNC
- prawo jazdy kat B w ramach progra-
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mu nauczania
- dodatkowe zajêcia prowadzone
przez pracowników WSK-PZL
- Rzeszów
- bogata oferta zajêæ dodatkowych i pozalekcyjnych

3-LETNIA ZASADNICZA
SZKO£A ZAWODOWA
zawód:
- mechanik pojazdów
samochodowych
- dodatkowy certyfikat: Delta -Tech
- mo¿liwoœæ uzyskania kwalifikacji do
obs³ugi obrabiarek CNC i innych po
dodatkowym kursie
- prawo jazdy kat B w ramach programu nauczania
- szeroka oferta zajêæ dodatkowych
i pozalekcyjnych

2-LETNIA
SZKO£A POLICEALNA
zawód:
- technik informatyk
- dodatkowe certyfikaty; Europass, informatyczne
- praktyki zawodowe w renomowanych
firmach, zak³adach i instytucjach,
a tak¿e zagraniczne w ramach Leonardo da Vinci

PE£NA OFERTA ZSZ W DYNOWIE

(ci¹g dalszy na str.12)
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Dyrekcja ZSzZ w Dynowie

Informacje wstêpne
1. Organizator konkursu – Zespó³ Szkó³
Zawodowych im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie.
2. Patronat nad konkursem sprawuj¹:
Starosta Rzeszowski, Burmistrz
Miasta Dynowa, PodkarpackiWojewódzki Konserwator Zabytków z siedzib¹ w Przemyœlu, Miejski Oœrodek
Kultury w Dynowie, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyœlu, Nadleœnictwo Dynów.
Cele konkursu i kategorie
1. Celem konkursu jest:
- popularyzacja historii regionu,
- poszerzanie wiedzy uczniów o œrodowisku, w którym ¿yj¹,
- kszta³towanie wiêzi emocjonalnej
z „NASZ¥ MA£¥ OJCZYZN¥”,
- rozwijanie zdolnoœci artystycznych
i potrzeb estetycznych uczniów,
- kszta³towanie postawy tolerancji
wobec tradycji i kultury innych narodów,
- gromadzenie doœwiadczeñ niezbêdnych do wspó³pracy w ramach Unii
Europejskiej,
- promocja walorów kulturowych
i przyrodniczych Podkarpacia.
2. Organizatorzy zapraszaj¹ do
udzia³u w zmaganiach konkursowych
przede wszystkim uczniów szkó³ œrednich powiatu rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej),
oraz uczniów wszystkich szkó³ œrednich

i gimnazjów województwa podkarpackiego (w kategorii plastycznej i genealogicznej).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony
w trzech kategoriach artystycznych
i dwóch grupach wiekowych:
a) kategoria recytatorsko – inscenizacyjna (dwie grupy wiekowe:
gimnazja, szko³y œrednie),
b) kategoria plastyczna (brak podzia³u na grupy wiekowe),
c) kategoria genealogiczna (brak podzia³u na grupy wiekowe).
4. W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej obowi¹zuje zaprezentowanie 1 utworu (w ca³oœci lub w czêœci) bêd¹cego opisem ¿ycia, kultury
i obyczajowoœci szlachty polskiej. Zachêcamy do wykorzystania ma³oznanych pamiêtników, listów czy utworów ilustruj¹cych tradycje szlacheckie z terenu Podkarpacia lub popularne teksty na przyk³ad: „¯ywot
cz³owieka poczciwego” Miko³aja Reja,
„Pamiêtniki” Jana Chryzostoma Paska, satyry Ignacego Krasickiego,
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza,
komedie Aleksandra Fredry, „Senatorska zgoda” Wincentego Pola itp.
Obok wyst¹pieñ indywidualnych dopuszcza siê sceny dialogowe, w których gra jednak nie wiêcej jak dwóch
uczestników.
Teatralizacja i próby umuzycznienia
prezentacji s¹ mile widziane. Czas
wystêpu nie mo¿e przekroczyæ
4 min.

Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
- interpretacja utworów,
- dobór i oryginalnoœæ repertuaru,
- dobór, sposób i celowoœæ wykorzystania œrodków teatralnych,
- kultura s³owa,
- ogólny wyraz artystyczny.
5. W kategorii genealogicznej uczestnicy przygotowuj¹ drzewo genealogiczne swojej rodziny. Wykonanedowolnymi technikami prace musz¹
mieæ format A-4 lub A-3. Zachêcamy
do wykorzystania technikkomputerowych. Na ¿yczenie uczestników prace mog¹ byæ przez nich odbierane w
sekretariacie szko³yod 04.05.2009r.
do 08.05.2009r.
Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane
autora, (imiê i nazwisko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i nazwisko
opiekuna oraz informacjê o tym
czy praca ma byæ zwrócona.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
- ciekawe rozwi¹zania plastyczne,
- atrakcyjnoœæ formy i treœci,
- oryginalnoœæ pracy,
- bogactwo informacji genealogicznych,
- poprawnoœæ jêzykowa.
6. Warunkiem udzia³u w kategorii
plastycznej jest przygotowanie ró¿nymi technikami prac plastycznych, które sw¹ tematyk¹ nawi¹zywa³yby do
¿ycia, kultury i obyczajowoœci szlachty
polskiej zamieszkuj¹cej Podkarpacie.
Zachêcamy do przedstawiania obecnych
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do dzisiaj materialnych œladów ¿ycia
podkarpackiej szlachty na przyk³ad: ciekawych obiektów architektonicznych
(dwory, zabudowania folwarczne, nagrobki, kapliczki, koœcio³y), parków,
ogrodów, herbów, pomników, mebli, pojazdów itp. Wymagany format A-3.
Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane
autora, (imiê i nazwisko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a i nazwa przedstawionego obiektu oraz imiê i nazwisko opiekuna.
Terminarz
1. Termin nadsy³ania kart zg³oszeñ do
udzia³u w konkursie recytatorsko-inscenizacyjnym up³ywa 06.04.2009r.
2. Opisane prace plastyczne i ilustratorskie nale¿y przes³aæ lub podaæ organizatorom do 06.04.2009r.
3. IX edycja konkursu PODKARPACKA TÊCZA pod has³em „Rodem z Podkarpacia”, w kategorii
recytatorsko - inscenizacyjnej odbêdzie siê 16.04.2009r. (czwartek) w
Zespole Szkó³ Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyñskiego w
Dynowie, o godzinie 8.00.
4. Gala konkursowa, po³¹czona z og³oszeniem wyników, wrêczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we
wszystkich kategoriach, odbêdzie siê
tego samego dnia tj. 16.04.2009r.
(czwartek) w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyñskiego w Dynowie,
oko³o godz. 12.00.

Jak co roku ferie zimowe uczniów
Szko³y Podstawowej w D¹brówce Starzeñskiej rozpoczê³a zabawa choinkowa poprzedzona wystêpami artystycznymi, które przyszli ogl¹daæ bardzo licznie mieszkañcy miejscowoœci.
Po wystêpach dla Babæ i Dziadków, inscenizacji i widowisku jase³kowym by³a
wizyta œw. Miko³aja, a póŸniej pl¹sy
przy muzyce zespo³u „Rose”, który bawi³
uczniów dziêki uprzejmoœci Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej. Zapa³u do tañca nie
brakowa³o, a czas zabawy up³yn¹³ bardzo szybko.
Jednak te minione ferie by³y inne ni¿
zwykle, a to za spraw¹ œrodków finansowych, które otrzymaliœmy od Gminy
Dynów w ramach Programu Integracji
Spo³ecznej – „Us³ugi dla dzieci i m³odzie¿y”.
5 lutego uczniowie naszej szko³y spotkali siê z p. Krystyn¹ D¿u³¹ na warsztatach teatralnych. Zainteresowanie
przyby³ych by³o du¿e, a zaanga¿owanie
przerodzi³o siê e iœcie ”aktorska” pasjê
podczas æwiczeñ mimiki i dykcji. Ale
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5. 17.04.2009r. (pi¹tek) organizatorzy
przewiduj¹ mo¿liwoœæ zwiedzania
wystaw pokonkursowych przez m³odzie¿ bêd¹c¹ pod opiek¹ nauczyciela (po wczeœniejszym zg³oszeniu w sekretariacie szko³y).
Informacje organizacyjne
1. Organizatorzy zapewniaj¹ poczêstunek .
2. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt
w³asny.
3. Organizatorzy maj¹c przekonanie
o tym, ¿e zainteresowanie m³odzie¿y
walorami naszego regionu w du¿ej
mierze zale¿y od nauczycieli, przewidzieli potwierdzenia dla opiekunów
przygotowuj¹cych uczestników i podziêkowania dla szkó³.
4. Zg³oszenia i prace konkursowe prosimy przes³aæ na adres:
Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.
Kard. S. Wyszyñskiego
ul. Polna 3, 36–065 Dynów
(z dopiskiem) Konkurs
„Podkarpacka Têcza”
5. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac konkursowych z wyj¹tkiem
- patrz kategoria genealogiczna.
6. W przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ do konkursu recytatorsko-inscenizacyjnego jak 3 prezentacje ze szkó³
œrednich i 2 prezentacje z gimnazjum,
prosimy o telefoniczny kontakt z organizatorami.

nie koniec na tym, ka¿dy móg³ wybraæ
sobie rolê i zaprezentowaæ swoj¹ krótk¹
inscenizacjê. Nikt siê nie nudzi³, gdy¿
zajêcia przeplatane by³y pl¹sami, które wszystkim bardzo siê podoba³y. Najbardziej m³odych pasjonatów teatru zaabsorbowa³o wykonywanie elementów
scenografii do prezentowanych inscenizacji. Tu ka¿dy móg³ wykazaæ siê
w³asn¹ inwencj¹ twórcz¹ i zdolnoœciami plastycznymi. Oprócz tego uczniowie dowiedzieli siê kto jest kim w teatrze i jak nale¿y siê w nim zachowy-

7. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej
www.zsz1dynow.republika.pl lub
za poœrednictwem sekretariatu szko³y (odpowiedzialne osoby: dyrektor
p. Halina Cygan i p. Anna Mol –
telefonicznie (016) 652 10 45 albo
dynowzsz@poczta.onet.pl lub
zsz1dynow@poczta.onet.pl
8. W przypadku ewentualnych zmian
ka¿da szko³a zostanie dodatkowo
poinformowana.
Organizatorzy

waæ. Maj¹c w perspektywie wyjazd na
spektakl teatralny dziêki uczestnictwu
w warsztatach nabyli podstawow¹ wiedzê na ten temat.
Kolejne spotkanie podczas ferii
up³ynê³o pod has³em „Dawnych potraw
smak – gotujemy z Babci¹”. Spotkanie
to rozpoczêli uczniowie klasy II i III
prezentacj¹ inscenizacji pt. „Odwiedziny wnuków”. Babcie bardzo ubawi³a
pe³na humoru scenka i zauwa¿y³y, ¿e
by³o w niej sporo z realnych relacji
dziadkowie – wnuki. Potem by³ wspólny poczêstunek; babcie i wnuczêta.
Wszyscy delektowali siê przysmakami
(ci¹g dalszy na str.16)
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przygotowanymi przez babcie. By³y
wiêc faworki, p¹czki, proziaki, dro¿d¿owe bu³eczki z kapust¹ i ziemniakami
oraz kwasówka. Dzieci zachêcane przez
babcie z ochot¹ uczestniczy³y w poczêstunku zachwalaj¹c potrawy przygotowane przez nie. Niektórzy domowe proziaki czy kwasówkê jedli po raz pierwszy. Zebrane babcie zgodnie stwierdzi³y, ¿e powinno ich byæ wiêcej. Przy herbatce zaczê³y siê wspominki, a mi³a atmosfera udzieli³a siê wszystkim. Rozchodz¹c siê zgodnie stwierdzono, ¿e takie spotkania trzeba kontynuowaæ.

„Aktorzy grali swoje role fantastycznie, szczególnie odtwórczyni g³ównej roli
– Ma³gorzata Pruchnik. T³o zmienia³o
siê z zale¿noœci od pór roku i dnia. Kostiumy wprowadza³y widza w tamta
epokê, czu³em siê jakby przeniesiony w
czasie. Spektakl poucza, ¿e w ¿yciu najwa¿niejsze s¹ mi³oœæ, przyjaŸñ, rodzina, ¿yczliwoœæ, poœwiêcenie dla innych.
Moim zdaniem ten spektakl wypad³
znakomicie i wszystkich zachêcam do
obejrzenia tej sztuki.”
Dominik Polewka kl. V

Najwiêksz¹ atrakcja ferii by³ niew¹tpliwie wyjazd do teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl
„Ania z Zielonego Wzgórza”.
Przedstawienie zachwyci³o nawet
tych, którzy nie byli mi³oœnikami Melpomeny. Humor, ¿ywa akcja, œpiew, taniec i przede wszystkim wspania³a gra
aktorów urzek³y wszystkich. Po spektaklu uczniowie pytali, kiedy bêd¹ mogli obejrzeæ nastêpne przedstawienia.
A oto wra¿enia niektórych zebrane
podczas zajêæ z jêzyka polskiego:
„Najbardziej podoba³a mi siê klasa
pana Philipsa i jego uczniowie. Artyœci
piêknie recytowali, tañczyli i œpiewali.
Do gustu przypad³y mi równie¿ stroje z
XIX wieku, bo sprawia³y, ¿e przedstawienie wygl¹da³o realnie. Bardzo podoba³a mi siê ta sztuka, bo pokazywa³a
jakie wartoœci s¹ wa¿ne w ¿yciu np.
mi³oœæ, przyjaŸñ, ¿yczliwoœæ.”
Maciej Mazur kl. V

„Bardzo podoba³a mi siê gra aktorów, a szczególnie aktorka J. Baran,
która wcieli³a siê w rolê Diany. Jest to
osoba obdarzona przepiêknym g³osem
oraz uzdolniona artystycznie i bardzo
urodziwa. Podoba³a mi siê scenografia. Przedstawia³a Zielone Wzgórze, na
którym ros³a jab³oñ. W oddali by³o t³o,
na którym pojawia³o siê s³oñce oraz
ksiê¿yc z gwiazdami. Bardzo podoba³a mi siê ta sztuka. By³a zachwycaj¹ca.”
Kamila Hadam kl. VI
Wszyscy mamy nadziejê, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ kontynuowania rozpoczêtego przedsiêwziêcia, bo przecie¿
s³u¿y³o ono zagospodarowaniu z po¿ytkiem czasu wolnego uczniów.
Oprócz tego przekonali siê, ¿e teatr
choæ to s³owo brzmi tak „szumnie”
mo¿e dostarczyæ mi³ych wra¿eñ
wszystkim niezale¿nie od wieku i zostali zachêceni do obcowania z t¹ dziedzin¹ przekazu tekstów literackich.
Chcielibyœmy obejrzeæ „Kopciuszka”, który bêdzie wystawiany
od kwietnia w Rzeszowskim Teatrze,
bo ze zwiastunów spektaklu wynika,
¿e bêdzie on równie atrakcyjny dla

uczniów jak adaptacja powieœci Lucy
Maud Montgomery.
Dziêkujemy prowadz¹cym zajêcia
podczas ferii nauczycielom, którzy podjêli siê opieki nad uczniami, rodzicom za
pomoc podczas wyjazdu oraz cz³onkiniom
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w D¹brówce
Starzeñskiej i mamy nadziejê na dalsz¹
owocn¹ wspó³pracê.
Agata Sapa
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W ¿yciu zwykle pamiêtamy, to co by³o
dla nas dobre i mi³e. Chêtnie wspominamy okres ostatnio prze¿ytych
œwi¹t, zesz³oroczne wakacje czy te¿
okres naszych m³odych szkolnych lat.
Zapadaj¹ nam w pamiêci wydarzenia,
które chcielibyœmy prze¿yæ jeszcze raz.
Czêsto s¹ to szkolne wycieczki i bezcenny, spêdzony w gronie przyjació³
czas.
W dniach od 9 do 13 lutego w Szkole
Podstawowej w Ulanicy zosta³y zorganizowane dla uczniów zajêcia. Spêdzenie wolnego czasu pod opiek¹ nauczycieli okaza³o siê bardzo dobrym
pomys³em. Przygotowano dla uczniów
wiele atrakcji. Nale¿a³y do nich wyjazdy na basen do Strzy¿owa, wyjazd
do kina Helios znajduj¹cego siê
w Rzeszowie, na film „Madagaskar
2”, wizyta w Komendzie Wojewódzkiej
Stra¿y Po¿arnej w Rzeszowie a tak¿e
wiele interesuj¹cych zajêæ w szkole.
Uczniowie byli bardzo zachwyceni prezentacj¹ sprzêtu gaœniczego a tak¿e
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pokazem akcji ratowniczej w wykonaniu zawodowych stra¿aków. Niejeden
z uczniów od tego dnia marzy o tym,
aby zostaæ „prawdziwym” stra¿akiem.
Ale to nie wszystko, jeœli chodzi
o chwile, które na d³ugo pozostan¹
w pamiêci. Wielu mi³ych wra¿eñ doznali uczestnicy wyjazdu na basen do
Strzy¿owa. Na twarzach uczniów
w wodzie malowa³y siê szerokie
uœmiechy, a to by³o zapewnieniem
o dobrej zabawie i planach ponownego przyjazdu.
Zorganizowane przez Radê Pedagogiczn¹ zajêcia cieszy³y siê wielkim powodzeniem nie tylko wœród uczniów
szko³y a tak¿e spoza niej. W³aœnie dla
tych kilku chwil radoœci warto organizowaæ coœ niecodziennego. Zauwa¿alny na twarzach dzieci uœmiech jest
najcenniejszy.
Organizatorem zajêæ dla uczniów na
feriach by³a Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szko³y Podstawowej w Ulanicy. Zajêcia odby³y siê dziêki otrzyma-

Kiedy przyjdzie nam podj¹æ jakieœ nowe zadanie – nachodz¹ nas w¹tpliwoœci: czy potrafimy, czy damy radê? Nie bardzo mamy wyobra¿enie, jak siê do tego zabraæ.
Takie odczucia mieliœmy, gdy pad³a propozycja zorganizowania uroczystoœci dla ludzi starszych, przy wykorzystaniu funduszy unijnych
(ze œrodków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich). Dyrektor szko³y i nauczyciele zdecydowali: tak, napiszemy projekt,
zorganizujemy uroczystoœæ. Podzieliliœmy obowi¹zki, zaanga¿owaliœmy rodziców, zwróciliœmy siê do stra¿y po¿arnej z proœb¹ o wynajêcie Domu Stra¿aka. Trzeba przyznaæ, ¿e nikt
nie odmówi³ nam pomocy, ale trudnoœci by³y:
ferie zimowe, ma³o dzieci na próbach, ktoœ zachorowa³. Najtrudniejszy by³ pi¹tek: dekorowanie sali i próba generalna w strojach.
W sobotê 7 lutego przy piêknej pogodzie odby³a siê wielka œrodowiskowa uroczystoœæ:
Dzieñ Babci i Dziadka w £ubnie. Goœcie dopisali, sala zape³ni³a siê do ostatniego miejsca.
Przyby³y osoby starsze z £ubna i nie tylko –
równie¿ z s¹siednich miejscowoœci. Dobra okazja ¿eby siê spotkaæ, zobaczyæ swoje wnuki,
które tañczy³y, œpiewa³y, przedstawi³y bajkê
„Czerwony Kapturek”. Recytacji i piosenek o
babci i dziadku by³o bardzo du¿o. Równie¿
du¿o podziêkowañ za serce, za mi³oœæ i wychowanie. Mi³a atmosfera, dziadkowie czêsto
wzruszeni.
Potem obiad, kawa, herbata, ciasto i wa¿ny
punkt programu – wystêp lokalnej kapeli ludowej „Bachórzanie”, o której prawie wszyscy
wiedzieli i s³yszeli, ale nie mieli okazji ogl¹-
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nemu dofinansowaniu ze œrodków
PPWOW.
Magdalena Bielec

daæ jej na ¿ywo. Kapela bardzo siê podoba³a, co odwa¿niejsi dziadkowie ruszyli
w tany, rozkrêci³a siê zabawa. Rozmowy,
znajomi, ¿arty, œmiechy, wspomnienia. Nikt
siê nie œpieszy, widaæ, ¿e wszyscy czuj¹ siê
tu dobrze.
W koñcu, gdy ju¿ siê ¿egnaj¹, s³yszymy serdeczne podziêkowania: „bardzo, bardzo
dziêkujemy”, „dziêkujemy za zaproszenie”.
W szkole s³yszymy równie¿ komentarze:
„Babcia powiedzia³a, ¿e jak ¿yje, to jeszcze na takim Dniu Babci nie by³a”.
Wiêc warto by³o. Mimo wszystko, mimo ró¿nych trudnoœci i stresów (bo impreza du¿a:
wydano 200 obiadów) mamy satysfakcjê.
Cieszymy siê, ¿e w £ubnie równie¿ coœ siê
dzieje, ¿e potrafimy wspó³pracowaæ i razem coœ dobrego zrobiæ. Nale¿¹ siê tu podziêkowania dla pani dyrektor Gra¿yny
Spyszak, dla nauczycieli, w tym koordynatora: pani Krystyny Toczek, dla ksiêdza proboszcza Stanis³awa Borkowskiego, du¿e
podziêkowanie dla pani so³tys Ma³gorzaty
Sieñko, dla pañ z Rady Rodziców i Ko³a
Gospodyñ Wiejskich oraz dla stra¿aków z
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w £ubnie.
Dziêkujemy wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do uœwietnienia tej uroczystoœci.
Wiemy, ¿e w przysz³oœci bêd¹ oczekiwania
na zorganizowanie znów podobnej imprezy.
Postaramy siê nie zawieœæ œrodowiska,
w którym pracujemy.
Kazimiera Baran
ZS Nr3 w £ubnie
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Na pocz¹tku stycznia tego roku Wójt gminy Dynów og³osi³ konkurs ofert na us³ugi w zakresie integracji spo³ecznej, gdy¿ gmina
uzyska³a dotacjê z PPWOW.
Do konkursu w wiêkszoœci przyst¹pi³y szko³y, ale ubiega³y siê te¿
ró¿ne stowarzyszenia, kluby sportowe, KGW i inne podmioty. O
fundusze dla szko³y w D¹brówce Starzeñskiej na zorganizowanie
dla dzieci zajêæ w czasie ferii zimowych wyst¹pi³a oczywiœcie Dyrekcja i Grono Pedagogiczne. Równie¿ Towarzystwo Przyjació³ D¹brówki pokusi³o siê, ¿eby skorzystaæ z funduszy unijnych. Opracowany wniosek na us³ugê dla osób starszych przewidywa³ m.in.
zorganizowanie uroczystego spotkania integracyjnego dla wszystkich Seniorów i ich rodzin.
Od paŸdziernika pracowa³ ju¿ zespól teatralny przy TPD St.,
a w styczniu ,po przyst¹pieniu przez stowarzyszenie do realizacji
programu, wszystkie przygotowania zosta³y przyœpieszone. Próby teatralne odbywa³y siê trzy razy w tygodniu - wszak termin
premiery i spotkania integracyjnego wyznaczony zosta³ na 24
lutego i musia³ byæ dochowany.
Ostatki – kiedyœ obchodzono je bardzo weso³o, bo po nich
zaczyna³ siê Wielki Post , zakaz zabaw i hucznych imprez.
Ostatki! Premiera! Spotkanie Integracyjne!
Dla ma³ej grupy dzia³aczy spo³ecznych zaczê³y siê gor¹czkowe
przygotowania, tym trudniejsze, ¿e zapowiadana umow¹ konkursow¹ zaliczka finansowa nie zosta³a wyp³acona. W wyznaczonym terminie nale¿a³o dokonaæ planowanych zakupów, promowaæ imprezy, a pieni¹dze nie nadchodzi³y! Os³awione „jakoœ to
bêdzie” zmieni³o siê w konkrety, (czytaj: prywatne finansowanie
do czasu uruchomienia funduszy unijnych).
Najtrudniej by³o zd¹¿yæ z przygotowaniami do premiery sztuki
J. A. Fredry pt.
„CONSILIUM FACULTATIS”
Nawet aura stawia³a przeszkody; mróz , zimno jak lutym - czyli
normalnie, ale pod warunkiem, ¿e próby odbywaj¹ siê w ogrzewanej sali, niestety by³o inaczej. Có¿ zima ma prawo mroziæ, a
kryzys zmuszaæ wszystkich do oszczêdnoœci. Tylko prawdziwi zapaleñcy mog¹ zgodziæ siê na takie „dictum” Na szczêœcie aktorzy
–amatorzy zahartowali siê nie tylko w pokonywaniu „scenicznych przeszkód”, ale te¿ przekonali siê do krioterapii. Mo¿e Im to
nawet na zdrowie wyjdzie! Bez ICH zaanga¿owania nie uda³aby
siê ca³a realizacja programu. Na szczêœcie 24 lutego o godzinie
17- tej w Domu Stra¿aka w D¹brówce kurtyna posz³a w
górê!
Wypada zaraz na pocz¹tku relacji ze spektaklu podkreœliæ, ¿e
mieszkañcy wsi t³umnie przybyli do sali widowiskowej, pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie TPD, Zespo³u Teatralnego wspieranych przez Ks. proboszcza, radê so³eck¹, radê parafialn¹ , OSP
i KGW. Pe³na integracja!
A za kulisami straszna „nerwówka”! A to zgin¹³ jasiek, który
g³ówny bohater Fredowego „Consilium” mia³ rzuciæ za swoim leniwym s³u¿¹cym, a to strój Anusi jakoœ dziwnie siê zwêzi³, a
spódnica gdzieœ siê zapodzia³a , a to palenisko w kominku przesta³o siê jarzyæ!......W koñcu wszystko uda³o siê opanowaæ i spektakl rozpocz¹³ siê punktualnie.
Akcja jednoaktowej komedii A. Fredry „CONSILIUM FACULTATIS” rozgrywa siê szlacheckim dworze - mo¿e takim, jaki by³
w D¹brówce, bo z portretów na œcianach patrzyli hr. STARZEÑSCY (uda³o siê odnaleŸæ stare fotografie, które dziêki odpowiedniej fachowej obróbce stanowi³y znacz¹cy akcent scenograficzny).
G³ówny bohater - KASPER BOLBECKI (bardzo dobra kreacja
Józefa HNI£KI) to typowy hipochondryk i ob¿artuch, który w
dodatku umyœli³ sobie mieæ za ziêcia doktora. Przypadek zrz¹dzi³, ¿e staraj¹cy siê o rêkê jego córki Anusi (wdziêczna Aneta
Polewka) m³ody in¿ynier kolei przemysko - ³upkowskiej wziêty
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zosta³ przez gapiowatego s³u¿¹cego w³aœnie….za … doktora (w roli Morzyckiego – Tadeusz Krawiec z Podobnie
przedstawi³ siê wujowi jego
bratanek i on tak¿e zabra³ siê
za leczenie chorego z urojenia,
tyle, ¿e przy u¿yciu leków homeopatycznych. W zabawnych perypetiach oczywiœcie
uczestniczy³a ¿ona Kaspra Ma³gorzata (w tej roli bardzo
przekonuj¹ca Janina Ostafiñska - i jak to zwykle w
lekkich komediach bywa,
wszystkie gafy i gagi zakoñczy³y siê w finale happy
end’em. Nie bez znaczenia dla
ca³ej intrygi pozosta³y dzia³ania sprytnej pokojówki Joasi (¿ywio³owa Jagoda Hadam) i gapiowatego Walusia
(budz¹cy salwy œmiechu - Marek Hni³ka).W finale jednak
decyduj¹cy g³os nale¿a³ ju¿ do
prawdziwego doktora Rzeszki (druga dobra rola Mariana Ostafiñskiego) i sekunduj¹cego mu Jana £acha – udanie debiutuj¹cego w roli W³adys³awa Szockiego.
Tak ¿ywio³owego odbioru
spektaklu mo¿na, i trzeba
¿yczyæ ka¿demu zespo³owi teatralnemu, tym wiêcej amatorom z D¹brówki, którzy
pracuj¹ spo³ecznie, chc¹ innym daæ radoœæ, przekonuj¹,
¿e nieobca jest im lokalna
tradycja organizowania przedstawieñ teatralnych.
Stylow¹ scenografiê opracowa³a i zrealizowa³a przy pomocy samych aktorów JÓZEFA ŒLEMP, a ca³oœæ re¿yserowa³a KRYSTYNA D¯U£A (reemigrantki z D¹brówki, kontynuatorki rodzinnej
tradycji spo³ecznego zaanga¿owania.)
Po spektaklu widzowie zaproszeni zostali na zapowiedziane
integracyjne spotkanie przy kawie. Sala widowiskowa bardzo szybko urz¹dzona zosta³a na du¿¹ kawiarniê, a cz³onkinie
KGW raczy³y wszystkich herbat¹, kaw¹ i ciastkami. By³o mi³o,
swojsko - tak jak to dawniej bywa³o- po prostu razem; dzieci i
m³odzie¿, emeryci i ich wnuki, stra¿acy i cz³onkowie innych stowarzyszeñ.
Opracowany program pod has³em „OD AKTORÓW DLA SENIORÓW” zrealizowany zosta³ w ca³ej pe³ni, tak¿e w zakresie
pozyskania œrodków trwa³ych, bowiem uda³o siê zakupiæ odpowiedni materia³ na okotarowanie sceny w Domu Stra¿aka. Pozosta³o jedynie zawieszenie bocznych kulis.
TYLE ma³a D¥BRÓWKA STARZEÑSKA zyska³a z du¿ego
programu unijnego - PPWOW.
Za Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³
D¹brówki Starzeñskiej
- wiceprezeska.
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W dniach 19-22 lutego br. na podkarpackiej ziemi goœci³ ks. pra³at Henryk Jankowski, proboszcz parafii pw. œw.
Brygidy w Gdañsku i Kapelan Solidarnoœci. Ks. pra³at przyby³ na Podkarpacie na zaproszenie Adama Mica³a - w³aœciciela Firmy Diamond - Gold z Rzeszowa. Adam Mica³ znany jest czytelnikom „Dynowinki”, bowiem wspó³pracowa³ z komitetem organizacyjnym Zjazdu Absolwentów LO w Dynowie. Jest
autorem nagrañ piosenek o Dynowie,
naszym liceum oraz filmu z przebiegu
zjazdu absolwentów w 2004 roku.
Pobyt ks. pra³ata Henryka Jankowskiego na Podkarpaciu rozpocz¹³ siê 19
lutego w godzinach wieczornych. W pierwszym dniu pobytu Ks. pra³at wraz z towarzysz¹cymi mu osobami uda³ siê do
Komañczy - miejsca internowania przez
w³adze komunistyczne Prymasa Tysi¹clecia. Nastêpnie nawiedzi³ Sanktuarium
Matki Bo¿ej Bolesnej w Haczowie. Po
spotkaniu na plebanii w Haczowie gdzie
goœcinnie podj¹³ go ks. pra³at Kazimierz
Kaczor, zwiedzili³ dwie haczowskie œwi¹tynie. Drugi dzieñ pobytu mia³ wymiar
prywatny. Ks. Pra³at uda³ siê do Centrum Jubilerskiego Pana Adama Mica³a na rzeszowskiej starówce. Wieczorem
na uroczystej kolacji spotkali siê z ks.
pra³atem ludzie zaprzyjaŸnieni z gospodarzem spotkania - Adamem Mica³em.
Ostatni dzieñ pobytu na Podkarpaciu
rozpocz¹³ Uroczyst¹ Eucharystiê w Koœciele Parafialnym pw. Niepokalanego
Serca NMP w Hadlach Szklarskich, której przewodniczy³. W homilii Ks. Pra³at
nawi¹za³ do sytuacji w jakiej znajduje
siê obecnie nasza Ojczyzna. Po Mszy
Œwiêtej Ks. Proboszcz Stanis³aw Œliwa
(absolwent LO w Dynowie) zaprosi³ Ks.
Pra³ata i osoby towarzysz¹ce mu w podró¿y na plebaniê. Po po³udniu uda³ siê
w podró¿ powrotn¹ do Gdañska.
Kolejn¹ wizytê na Podkarpaciu ks.
Pra³at Henryk Jankowski zapowiedzia³
na wiosnê.
Osobiœcie uczestniczy³em na
mszy œwiêtej w bliskich Dynowowi Hadlach Szklarskich. W tym miejscu pragnê zamieœciæ w ca³oœci wyg³oszon¹ przez
ks. Pra³ata Henryka Jankowskiego homiliê.
„Zarzucam natomiast ludziom, którzy mo¿e naprawdê o niczym nie wiedzieli, ¿e nie chcieli o niczym wiedzieæ.
To jest zasadnicza ró¿nica. Chcieæ wiedzieæ, przyjmowaæ nawet najbardziej
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okrutn¹ prawdê i wyci¹gaæ z tego wnioski dla siebie - to moja zasada."
Zbigniew Herbert
„Czcigodny Ksiê¿ê Proboszczu Stanis³awie! Umi³owani Bracia i Siostry
w Chrystusie Panu!
Wybaczcie mi mój upór, z trudem
dziœ do was mówiê, zmagaj¹c siê z chorob¹ spotêgowan¹ bólem. Nie mog³em
jednak dzisiaj nie stan¹æ przed Wami,
tutaj na Podkarpaciu. Bo wtedy sam
siebie uzna³bym za zdrajcê. Nie móg³bym w imieniu Pana wymagaæ od was
samemu dezerteruj¹c. A dziej¹ siê
w naszej Umi³owanej OjczyŸnie sprawy
najwy¿szej wagi. Celowo s¹ przeprowadzane po cichu. Cichy holokaust naszego narodu. Mówi¹ mi równie¿ - co przyznaje z bólem - duchowni, ciszej, po co
ci k³opoty, a tu trzeba krzyczeæ. Rozwa¿anie dzisiejszej perykopy ewangelicznej poprzedzi³em s³owami ksiêcia poetów, którego niektórzy z was mog¹ pamiêtaæ z czasów solidarnoœci.
Kierowany tymi samymi pobudkami co Zbigniew Herbert zwracam siê
do Was byœcie nie mogli siê zas³oniæ niewiedz¹. Byœmy nie mogli przemilczaæ
dorzynania Stoczni, symbolu naszego
zwyciêstwa. Najwiêkszego i udanego
powtarzam udanego powstania, Stoczni Gdañskiej.
„Panie zaufa³em Twemu mi³osierdziu, moje serce cieszyæ siê bêdzie
z Twojej pomocy, bêdê œpiewa³ Panu, który obdarzy³ mnie dobrem". Te s³owa
us³yszeliœmy w antyfonie na wejœcie. Nie
lêkajmy siê œwiadczyæ o prawdzie.
Obserwujmy, miejmy oczy i uszy szeroko otwarte. Nie dajmy siê zwodziæ. Nie
zawsze ci co podaj¹ siê za naszych przyjació³ i dobrodziejów nimi s¹. Byæ mo¿e
ktoœ chce byœmy postrzegali rzeczywistoœæ tak a nie inaczej. Szukajcie prawdy u Ÿróde³. Z woli Bo¿ej dane mi jest
pracowaæ poœród robotników stoczni jako
proboszcz parafii Œwiêtej Brygidy
w Gdañsku, gdzie bije serce solidarnoœci. To doœwiadczenie daje mi szczególne prawo do wo³ania o niezatracenie
dziedzictwa solidarnoœci, którego stra¿nikiem zosta³em za spraw¹ ukochanego Mistrza Stefana kardyna³a Wyszyñskiego, prymasa tysi¹clecia - s³ugi
Bo¿ego, którego miejsce internowania
w Komañczy, dane mi by³o odwiedziæ
w minionym tygodniu. Obojêtnoœæ i biernoœæ to równie¿ grzechy. Kultura jak
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pisa³ ju¿ wczeœniej Herbert to nie tylko
sztuka i ksi¹¿ki ale i dziedzictwo kultury materialnej, jakim w szczególnym
znaczeniu jest dla polaków przemys³
stoczniowy, budowany rêkami pokoleñ.
Z tej naszej troski o t¹ kulturê materialn¹ równie¿ rozliczy nas Bóg. Dzisiaj
ci, którzy s¹ gospodarzami rz¹dz¹cymi
z Bo¿ej i Waszej ³aski, którzy powinni
dbaæ o pomno¿enie naszej kultury trwoni¹ j¹ lub milcz¹co pozwalaj¹ j¹ trwoniæ. Jedn¹ z cnót chrzeœcijañskich jest
cnota roztropnoœci. Likwidacja zak³adów
pracy i przemys³u a w tym mo¿e nawet
przede wszystkim przemys³u stoczniowego zapowiedzianego przez czerwonego kacyka którego ³askawy Pan
zabra³ ju¿ z tego œwiata trwa. Jest kontynuowa³a przez ludzi, którzy w swoim
dzia³aniu powo³uj¹ siê na was - wyborców. Ich dzia³anie poci¹ga za sob¹ liczne negatywne skutki: bezrobocie, patologie spo³eczne, ucieczkê ludzi pozbawionych perspektyw w alkoholizm, narkomaniê, samobójstwa. Gwa³towny wzrost
emigruj¹cych za chlebem, czego konsekwencj¹ s¹ rozbite rodziny, czym alarmuj¹ socjologowie, likwidacja ukryta pod
p³aszczykiem prywatyzacji spowoduje,
ju¿ powoduje, upadek polskiego przemys³u. Dlatego w³aœnie nale¿y byæ roztropnym, umieæ spojrzeæ w dalsz¹ przysz³oœæ
i w imiê tej przysz³oœci umieæ zachowaæ
zak³ady pracy w polskich rêkach dla nastêpnych pokoleñ. Stocznie mog¹ i powinny zostaæ w polskich rêkach. Mówiê
o tym albowiem za moimi s³owami nie
tylko stoi praca pokoleñ ale tak¿e katolicka nauka spo³eczna. Koœció³ uczy, ¿e
kapita³em jest oprócz gruntów i maszyn
praca ludzka. Pisali o tym w swoich encyklikach spo³ecznych papierze Leon XIII
w „Rerum novarum", Pius XI „Quadregissimum Anno", oraz nasz Wielki Rodak Jan Pawe³ II w encyklice „Centessimum Anno". Dlatego rz¹dz¹cy musz¹
braæ pod uwagê nie tylko konsekwencjê
swoich czynów, ale tak¿e pracê stoczniowców, która te¿ jest kapita³em. A ta
praca ca³ych pokoleñ stoczniowców nie
jest prywat¹ skazan¹ na ³askê i chwilowe widzimisie kolejnych ministrów. Rz¹dz¹cym nie wolno tego ignorowaæ. Dlatego publicznie pytam rz¹dz¹cych : KTO
DA£ WAM PRAWO DO SPRZEDANIA
POLSKICH STOCZNI ZA JUDASZOWE SREBRNIKI.
Umi³owani bracia i siostry !
¯yjemy w czasach kiedy wolnoœæ
i niepodleg³oœæ kraju wyznacza wolnoœæ
i niepodleg³oœæ gospodarza. 28 lat po
sierpniowym zrywie ta niepodleg³oœæ na
skutek braku roztropnoœci kolejnych
ekip rz¹dz¹cych naszym krajem jest
(ci¹g dalszy na str. 20)

>>
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III Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓ£”
odby³o siê 31 stycznia 2009 pod tym
bardzo pod mobilizuj¹cym has³em. Goœcinny, jak dot¹d zawsze, Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie, w sobotnie popo³udnie zgromadzi³ cz³onków
stowarzyszenia, a honorowymi goœæmi
byli Burmistrz Miasta Zygmunt Frañczak i Dyr. MOK-u Gra¿yna Malawska.
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zbêdny jest odpowiedni sprzêt.
Du¿o ³atwiej jest rozwin¹æ sekcjê
turystyczn¹. Kol. J. Œlemp w minionym
okresie zorganizowa³a kilka bardzo
udanych pieszych i rowerowych wycieczek wokó³ Dynowa, w tym roku bêdzie
kontynuowaæ swoj¹ akcjê p.h. „Cudze
chwalicie, swego nie znacie….”
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przyœwiecaj¹ce obradom i s³owa Sokolego hymnu:
„NIE Z£AMIE NAS BURZA
NIE STRWO¯Y NAS GRZMOT,
GDY WOLI - SI£A POS£UCHA”
sta³y siê wskazówk¹ i nakazem honoru.
Za Zarz¹d Towarzystwa
Gimnastycznego „SOKÓ£”
Krystyna D¿u³a

(ci¹g dalszy ze str. 19)

Sprawozdanie z rocznej dzia³alnoœci stowarzyszenia przedstawi³a Prezes Krystyna D¿u³a skupiaj¹c swoj¹
uwagê przede wszystkim na obchodach
stulecia Ruchu Teatralnego w Dynowie
i pracy Zespo³u Teatralnego, który w minionym okresie pracowa³ w dwóch grupach i mimo ró¿nych przeciwnoœci przygotowa³ i zaprezentowa³, nie tylko dynowskiej publicznoœci, dwa bardzo udane spektakle;
„BLASZANY KUBEK” i „PORWANIE SABINEK”.
Ogl¹dnêli je z du¿ym zainteresowaniem i uznaniem nie tylko widzowie
z Dynowa, ale tak¿e publicznoœæ w Rzeszowie, Ulanicy, D¹brówce, Zaczerniu
i Wierzawicach ko³o Le¿ajska.

O dzia³alnoœci sportowo-turystycznej mówili przewodnicz¹cy 2 sekcji;
Józefa Œlemp i Wac³aw Toczek.:
Sport spadochronowy nale¿y do bardzo widowiskowych, Kol. Toczek jest
gotowy rozwijaæ „skrzyd³a” - czytaj spadochron lub lotniê - æwiczyæ m³ode talenty, ale… niestety ten sport jest bardzo drogi, bo do jego uprawiania nie-

Dyskutanci podkreœlali spory dorobek stowarzyszenia, które skutecznie promuje nasze miasto, kontynuuje szczytne zamierzenia przedwojennej bardzo patriotycznej organizacji i takim chce byæ nadal!

W uchwale programowej na najbli¿szy rok, obok inicjatyw ju¿ podjêtych,
Walne Zgromadzenie przyjê³o do realizacji nowe, ale œciœle zwi¹zane z najlepsz¹ dynowsk¹ Sokol¹ tradycj¹, a to;
- powo³anie sekcji gimnastycznej
dziewcz¹t,
- odtworzenie (uszycie) kilku strojów dynowskiej gwardii miejskiej
- zorganizowanie miêdzywojewódzkiego przegl¹du teatrów
amatorskich,
- zorganizowanie zlotu dru¿yn sokolich, turnieju gier zespo³owych
i zajêæ rekreacyjno- sportowych
dla dzieci.
Przyjêcie uchwa³, miêdzy innymi
o zmianach w komisji rewizyjnej, zakoñczy³o obrady III WALNEGO ZGROMADZENIA TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓ£’’ w Dynowie.
Wypada ¿yczyæ wszystkim cz³onkom stowarzyszenia i Zarz¹dowi zapa³u i wytrwa³oœci w realizacji planów, by has³o

ograniczona i trwoniona przy ka¿dej
okazji. Nie mamy polskich banków,
nie mamy polskich mediów oprócz
opluwanej i szykanowanej polskiej,
katolickiej telewizji Trwam i Radia
Maryja, nie mamy polskich funduszy
emerytalnych. Pod przykrywk¹ prywatyzacji do¿yna siê szpitale i kolejne sektory s³u¿by zdrowia. A co bêdzie dalej? Obronie polskiego przemys³u poœwiêci³em ca³e swoje kap³añskie ¿ycie i nie ust¹pcie, choæbym
mia³ umrzeæ na tej barykadzie. Kochani mieszkañcy po³udniowowschodniej czêœci naszej Umi³owanej
Ojczyzny. Bardzo siê cieszê, ¿e z woli
Bo¿ej Opatrznoœci dane mi by³o w minionym tygodniu odwiedziæ Komañczê - miejsce internowania Prymasa
Tysi¹clecia, Haczów - sanktuarium
Matki Bo¿ej Bolesnej oraz wiele
szczególnych miejsc zwi¹zanych z histori¹ naszej Ojczyzny. Dziêkujê Panu
Adamowi Mica³owi za zaproszenie
i goœcinne przyjêcie oraz krzewienie
ducha patriotyzmu. Nad przygotowaniem programu mojego pobytu na
Podkarpaciu czuwa³ wasz parafianin
£ukasz Kawali³o. To on troszczy³ siê
i troszczy siê nadal o moje bezpieczeñstwo i towarzyszy mi w wielu podró¿ach, za co z ca³ego serce jestem
mu wdziêczny. Ogarnijcie go wasz¹
modlitw¹ w jego kroczeniu do œwiêtoœci. Ksiêdzu proboszczowi Stanis³awowi za goœcinne przyjêcie z serca
dziêkujê. A wszystkie inwestycjê które przeprowadzi³ i realizuje w upiêkszaniu tej œwi¹tyni polecam Mi³osiernemu Bogu. Na nadchodz¹cy tydzieñ
z serca Wam b³ogos³awiê. W imiê
Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.”
Ks. Pra³at Henryk Jankowski
Proboszcz Parafii Œw. Brygidy w
Gdañsku
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W styczniu 2009 r. ukaza³a siê
ksi¹¿ka Grzegorza Szajnika pt. Miejski Klub Sportowy Dynovia Dynów.
Rys historyczny.
Pozycja ta jest tym bardziej
godna odnotowania, ¿e jak pisze autor, brak by³o do tej pory opracowania na temat sportu w Dynowie. Tak
by³o w rzeczywistoœci. Z tego wzglêdu
z wielk¹ satysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ, ¿e jest to kolejna w ostatnich
latach pozycja – ksi¹¿ka dotycz¹ca
Dynowa, a której autorem jest równie¿ Grzegorz Szajnik.
Zauwa¿yæ mi jednak wypada,
i¿ okres sportu dynowskiego w latach
1966 – 1968 zosta³ w ksi¹¿ce potraktowany przez autora bardzo ogólnie
i pobie¿nie (str. 16-17) a na to nie zas³uguje. By³em wówczas czynnym
sportowcem Ludowego Zespo³u Sportowego w Dynowie oraz zawodnikiem
zespo³u Ligi Okrêgowej w pi³ce no¿nej juniorów. Bez zbêdnych s³ów odwo³am siê w ca³oœci do artyku³u zamieszczonego w Nowinach Rzeszowskich nr 168 z dnia 17.07.1967 r.,
w którym autor pisze :
„Co na to Gorlice, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg ? …

Juniorzy LZS Dynów
w lidze okrêgowej
Zakoñczy³y siê pi³karskie mistrzostwa juniorów w klasie A. W wyniku
rozgrywek prowadzonych w 4 terytorialnych grupach, awans do ligi okrêgowej uzyska³y nastêpuj¹ce zespoty:
LZS Dynów z grupy podkarpackiej,
Polna z przemyskiej, Walter z rzeszowsiej i Stal Nowa Dêba z tarnobrzeskiej.
Sensacj¹ du¿ego kalibru jest
przede wszystkim awans m³odych pi³karzy z Dynowa, którzy potrafili wygraæ konkurencjê z takimi klubami,
jak Górnik Gorlice, Start Rymanów
i Nafta Jas³o, a poza tym poradzili
sobie z drugimi zespo³ami reprezentuj¹cymi barwy Karpat oraz Stali
Sanok. Sukces dynowian wywo³a³ du¿e
poruszenie wsród dzia³aczy i by³ tematem dnia podczas narady przedstawicieli sekcji pi³karskich z ca³ego
województwa, która w ubieg³ym tygodniu odby³a siê w Rzeszowie.
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Przy okazji warto podkreœliæ, ¿e
w nadchodz¹cym sezonie w lidze okrêgowej juniorów nie bêdzie reprezentowana Wis³oka, Stal Stalowa Wola,
Stal £añcut, Siarka Tarnobrzeg, Polonia Przemyœl oraz wspomniany ju¿
Start Rymanów i Górnik Gorlice,
a wiêc kluby sportowe, które posiadaj¹ warunki do rozwijania szerokiej
pracy w swoim œrodowisku, zatrudniaj¹ trenerów, dysponuj¹ œrodkami
na dzia³alnoœæ, na sprzêt itp.
W maleñkim Dynowie sprawy te
przedstawiaj¹ siê nieco inaczej, rozmawiamy na ten temat z przewodnicz¹cym ko³a LZS W³adys³awem Pankiewiczem.
- Jesteœmy zaskoczeni postaw¹ naszej m³odej dru¿yny, któr¹ dopiero
w ubieg³ym roku zg³osiliœmy do rozgrywek. Nie mamy przecie¿ warunków, aby prowadziæ dobrze zorganizowan¹ pracê z pi³karzami. Czes³aw
Czy¿ i Stanis³aw Kostur, którzy kieruj¹ treningami (dru¿yna seniorów
awansowa³a do klasy B, a wiêc te¿
sukces) wykonuj¹ spo³ecznie swoje
obowi¹zki i nie otrzymuj¹ za to ani
grosza wynagrodzenia. Mamy wiele
k³opotów ze sprzêtem, a teraz stoimy
przed bardzo trudnym zadaniem zorganizowania przejazdu do odleg³ych
miejscowoœci na terenie ca³ego województwa. S¹ jeszcze inne problemy,
z którymi nie³atwo mo¿na siê uporaæ.
- Kto wam pomaga w za³atwianiu
tych spraw?
- W Dynowie mamy doœæ liczne grono
przyjació³. Przede wszystkim w Prezydium MRN (20 tys. z³ na sprzêt),
w dyrekcji Pañstwowego Oœrodka Maszynowego (transport) oraz w Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, sk¹d rekrutuje
siê m³odzie¿ i gdzie mo¿emy w okresie zimowym zorganizowaæ zajêcia
w sali gimnastycznej. Poza tym niewielk¹ dotacjê na LZS przeznacza
Gminna Spó³dzielnia, korzystamy
równie¿ ze œrodków Rady Wojewódzkiej LZS, z pomocy Oddzia³u Banku
Spó³dzielczego, Kó³ka Rolniczego itp.
Oczywiœcie s¹ to niekiedy sumy bardzo skromne i liczba wspieraj¹cych
absolutnie nie œwiadczy o wysokoœci
funduszów, którymi dysponujemy.
Najlepszym przyk³adem, ¿e k³opotów
nam nie brakuje jest fakt organizowania, tak jak wszêdzie, zabaw ta-
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necznych w celu podreperowania bud¿etu ko³a.
- I to wystarcza?
- Musi wystarczyæ…
- A jakie s¹ plany na przysz³oœæ?
- Przede wszystkim musimy dobrze
przygotowaæ siê do rozgrywek rundy
jesiennej. Liczymy tutaj na pomoc
z ROZPN. W³aœnie zwróciliœmy siê
z proœb¹, aby chocia¿ kilka razy przyjecha³ do nas trener w celu przeprowadzenia pokazowych zajêæ. Bardzo
serdecznie zapraszamy reprezentanta i olimpijczyka Jana Wiœniewskiego, a mi³o nam bêdzie równie¿ goœciæ
w Dynowie innych fachowców. Z m³odzie¿¹ nie bêdzie k³opotu. Ch³opcy
ucz¹ siê dobrze, s¹ zdyscyplinowani
i naprawdê warto z nimi pracowaæ.
Nie zamierzamy jednak ograniczaæ
naszej dzia³alnoœci do pi³ki no¿nej.
Niebawem przyst¹pimy do organizowania dwu dalszych sekcji – siatkówki ¿eñskiej i pi³ki rêcznej. Siatkówka
ma w Dynowie piêkne tradycje co do
których koniecznie trzeba wróciæ.
***
Odpowiedzi przewodnicz¹cego
Pankiewicza wypada uzupe³niæ w jednym punkcie. Chodzi mianowicie
o sam LZS i o ludzi, którzy w nim
pracuj¹. Otó¿ Ludowy Zespó³ Sportowy w Dynowie nale¿y do najstarszych
na terenie województwa – niedawno
obchodzi³ jubileusz 20-lecia. Na przestrzeni tych lat by³ zawsze placówk¹
w której „stra¿” pe³ni³o wielu ludzi
oddanych sprawie sportu, spo³eczników z prawdziwego zdarzenia. Tak
jest i dziœ, kiedy reprezentant Dynowa przygotowuje siê do debiutanckiego wystêpu na wojewódzkiej arenie
i to od razu w dyscyplinie, która ma
tak wielu zwolenników. ¯yczymy beniaminkowi powodzenia, a przede
wszystkim ambitnej postawy w mistrzowskich spotkaniach. (F.)”

W drugiej czêœci, któr¹ zamierzam opublikowaæ w kolejnej „Dynowince” napiszê o zawodnikach Ligi
Okrêgowej, ówczesnych dzia³aczach
LZS, opiekunach dru¿yny i wynikach
rozgrywek.
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Noc¹, na niebie, pisaliœmy swe
marzenia, têsknoty i plany. Sny mia³y
krótsz¹ drogê do nieba, chmur, gwiazd
i planet. Realizowaliœmy kolejny plan,
byæ mo¿e œciœlej po³¹czony ze spadaj¹c¹ gwiazd¹. To nic ¿e by³o duszno,
bola³a g³owa i zatyka³o uszy. Wa¿ne
by³o to ¿e l¹dowaliœmy na roziskrzonej
ziemi. Tysi¹ce œwiate³ Tel Avivu wita³o
nas pielgrzymów, turystów i wêdrowców.
Przedzieraj¹c siê przez noc ku œwitaniu jak niedowiarki wêdrowaliœmy
dotkn¹æ szumi¹ce Morze Œródziemne.
Piasek pokry³a niezliczona iloœæ œcie¿ek wiod¹cych pod akweduktem. Œlady
znika³y po sekundzie, minucie zaœ
akwedukt trwa od tysiêcy lat. Przecieraj¹c oczy powoli rozbudzane ujrzeliœmy to co zosta³o ze staro¿ytnej Cezarei Nadmorskiej. Droga, trzymaj¹c siê
brzegów morza, wyruszyliœmy na pó³noc, ku Hajfie, najwiêkszemu portowemu miastu Izraela i jedynemu posiadaj¹cemu metro. Ze wzgórza podziwialiœmy cudowne ogrody i œwi¹tyniê bahaitów, od³amu muzu³mañskiego.

Dla nas przyby³ych tu „ze œrodka
zimy” wszystko co zielone, kolorowe
i kwitn¹ce cieszy³o oczy. Msza w miejscu-grocie, gdzie dzia³a³ prorok Eliasz
oraz rozmowa z Franciszkaninem pochodz¹cym z Polski nakarmi³a nas duchowo. Na Górze Przemienienia i u jej
podnó¿a rozwa¿aliœmy nad tym co
zmieniæ w ¿yciu. Ogrody oliwne uspokaja³y oczy w tym upale a nawo³ywania muezina do modlitwy przypomina-
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³y o Braciach których Bóg nazywa siê
inaczej i droga ich wiary jest inna. Rozmyœlania te zawiod³y nas do Kany Galilejskiej. Falafel, kebab z aromatycznymi przyprawami zaspokoi³y nasze
pragnienia. Wêdruj¹c w¹skimi uliczkami Kany, zatrzymuj¹c siê w miejscu
cudu prosi³em Boga o cud przemiany
wojny w pokój, k³ótni w rozmowê. Mi³o
by³o gdy nasz kierowca towarzyszy³ nam
podczas modlitw. Milcza³, s³ucha³, powtarza³ s³owa modlitw i pieœni.
Niestety m³odzi Izraelczycy w mundurach z broni¹, siedz¹cy na przystankach i punktach kontrolnych, przypominali nam o konflikcie, o wiecznie
trwaj¹cej wojnie. Gdzieœ tam istnieje
przecie¿ Gaza!.
Wojna i pokój, egoizm i dobroæ. Ka¿dy z nas ma swoj¹ strefê wojny i obszar pokoju.
Nazaret, podzielony na osiedla izraelskie i palestyñskie by³ ostatnim punktem dnia. Tu zatrzymaliœmy siê na
nocny spoczynek. Przed którym jednak
nasze kroki skierowaliœmy ku œwiêtym
miejscom. Zadumani podziwialiœmy
najwiêksz¹ katolick¹ œwi¹tynie na Bliskim Wschodzie rozwa¿aj¹c tajemnicê
Zwiastowania, wyobra¿aliœmy sobie
codzienne ¿ycie Œwiêtej Rodziny w Koœciele œw. Józefa a d³u¿szy spacer zaprowadzi³ nas do Ÿród³a z którego Maria przynosi³a wodê. Noc i ranek spêdziliœmy w tym najwiêkszym arabskim
mieœcie w Izraelu by wczeœnie rano
udaæ siê w stronê Wzgórz Golan. Tam
blisko granic z Syri¹ i Libanem podziwialiœmy pozosta³oœci po œwi¹tyni bo¿ka Pana oraz walory przyrodnicze ujête w rezerwat. To tutaj ujrza³em i sfotografowa³em mi³e stworzonka podobne do œwistaków.

Spotkanie z natura, zwierz¹tkami,
kwiatami oraz pob³yskuj¹ca rzeka natchnê³y mnie spokojem niezbêdnym
podczas przekraczania granic. Po drodze do Jordanii zatrzymaliœmy siê jeszcze nad piêknym Jeziorem Genezaret
by zanurzyæ w nim swe d³onie i orzeŸwiæ twarze.
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Ziemiê Obiecan¹ jak Moj¿esz podziwialiœmy z Góry Nebo, by po 4 dniach
przemkn¹æ przez ten piêkny, ma³y kraj
podziwiaj¹c Ejlat i Morze Czerwone.
Trzeci raz do Izraela wkroczyliœmy
po 4 dniach. Przeje¿d¿aj¹c przez Pustynie Negew, podziwiaj¹c piêkne widoki o zmroku dotarliœmy do Betlejem.
Jeszcze tylko zatrzymaliœmy siê przy
przesolonym morzu na Eucharystiê. Jerozolimê i Betlejem oddzielone sztucznym, wrogim murem ujrzeliœmy ju¿
przy sztucznym œwietle.
Za to w nastêpny dzieñ Jerozolima
powita³a nas w pe³nym s³oñcu.

Wczeœniej ujrzeliœmy tylko Pole Pasterzy na obrze¿ach Betlejem. Nasze
pielgrzymowanie rozpoczêliœmy od Góry
Oliwnej. Niektórzy od Kopu³y Wniebowst¹pienia inni zaœ od Koœcio³a Pater
Noster. Plan by³ tak realizowany aby
Ci którzy ju¿ tutaj byli mogli zobaczyæ
inne miejsca. Nasze rozstanie nie trwa³o d³ugo, spotkaliœmy siê pod koœció³kiem Dominus Flevit ( Pan Zap³aka³),
gdzie Jezus zap³aka³ nad Jerozolim¹.
Po chwili zadumy i modlitwy nasze
twarze rozb³ys³y uœmiechem. Sta³o siê
to podczas spotkania z ma³ymi Arabkami. Radosne spotkanie uzmys³owi³o
mi ¿e ³atwo mo¿na przekraczaæ bariery kulturowe, trzeba tylko chcieæ. Jeszcze kilka razy spotyka³em tê radosna
klasê której cz³onkinie pozdrawia³y
mnie poprzez uœmiech, podanie d³oni
lub krótkie „czeœæ”.

Dzieñ przepe³niony Ewangeli¹ trwa³.
Miasto trzech wielkich religii a nawet wiêcej. Miasto tysiêcy ludzi a nawet milionów. Miasto pokoju. Miasto konfliktu. Z³ote Miasto. Miasto Dawida.
Miasto z planów, snów i marzeñ. Miasto Jezusa. Tu p³aka³, tu cierpia³, tu
zosta³ ukrzy¿owany. My pod¹¿aliœmy
Jego œladami. Koœció³ Wszystkich Narodów (Bazylika Agonii) Ogród Oliwny,
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Grób Najœwiêtszej Marii Panny to kolejne przystanki przed przekroczeniem
Murów Jerozolimy. Tam zaœ, w koœciele Biczowania, Msz¹ Œw. rozpoczêliœmy Drogê Krzy¿ow¹ która wiod³a przez
suk, arabski targ. Rozwa¿aj¹c kolejne
stacje przeciskaliœmy siê w¹skimi uliczkami wœród targuj¹cych siê ludzi by
dotrzeæ do Bazyliki Grobu Œwiêtego.

Tu szukaj¹c ciszy we w³asnym sercu,
otoczeni œladami Mêki i Zmartwychwstania, prze¿ywaliœmy ka¿dy indywidualnie te Wydarzenia.
Po modlitwach, zakupach i spacerach
wróciliœmy na odpoczynek do Betlejem.
Po kolacji chêtni udali siê do rodziny
arabskiej, a co jest ewenementem, chrzeœcijañskiej. Tam goœcinnie przyjêci poznaliœmy trudy i radoœci ich ¿ycia. Ka¿dy móg³ ich wesprzeæ kupuj¹c ró¿añce
i inne pami¹tki. Odprowadzeni przez gospodyniê mówi¹c¹ po polsku, (nauczy³a
siê u sióstr zakonnych) przed snem uporz¹dkowaliœmy to co prze¿yliœmy by rano
byæ gotowymi na nowe doœwiadczenia.
Znów Ewangelia, znów historia –
jak¿e by mog³o byæ inaczej. Odwiedziliœmy Betaniê by poznaæ miejsce w którym ¿y³ £azarz i jego siostry, by w modlitwie mszalnej wspomnieæ nasze rodziny, przyjació³ i znajomych. W drodze
ku Morzu Martwemu zatrzymaliœmy siê
by uwieczniæ piêkno Pustyni Judzkiej.
Po krótkim postoju zmierzamy ku depresji, na szczêœcie nie naszej. Najg³êbszej depresji na œwiecie – 413 m poni¿ej poziomu morza.
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Niektórzy pod jej wp³ywem postanawiaj¹ zasoliæ swoje cia³a zaœ kilkanaœcie osób wyrusza by penetrowaæ Masadê. Po wyjeŸdzie kolejk¹ na szczyt moim
oczom ukazuje siê coœ co robi wra¿enie,
pozosta³oœæ po ogromnej twierdzy. Mam
dreszcze wêdruj¹c tu gdzie ¿yli, mieszkali i pope³nili zbiorowe samobójstwo
zeloci. Twierdza zosta³a wybudowana
przez Heroda w 66 roku. PóŸniej zdobyli j¹ ¿ydowscy powstañcy zwani zelotami lub sykariuszami. Twierdza oblegana w 73 r. pad³a po 2 latach. Rzymianie
wchodz¹c tam ujrzeli cia³a ok. 1000
mê¿czyzn, kobiet i dzieci którzy woleli
zgin¹æ ni¿ znaleŸæ siê w niewoli.

My zje¿d¿amy w dó³ pe³ni podziwu
dla budowniczych i obroñców. Miêdzy
Masad¹ a Qumran mamy czas na k¹piel w tym olbrzymim s³onym zbiorniku.
W tym drugim archeologicznym
miejscu podziwiamy pozosta³oœci po zabudowaniach esseñczyków, którzy zas³ynêli z przepisywania Pisma Œwiêtego,
którego zwoje odnaleziono w pobliskich
jaskiniach. Gdy dzieñ dobiega³ koñcowi
my zwiedzaliœmy jeszcze Jerycho. Nikt
tak jak Zacheusz nie wdrapa³ siê na sykomorê, zosta³a ona jedynie uwieczniona na kliszach, kartach i w naszej pamiêci. Nie chcieliœmy byæ tez wystawieni na próbê, wiêc Górê Kuszenia ogl¹damy z do³u. Zainteresowani podziwiali najstarsze mury Jerycha a wszyscy
ulegli pokusie zakupów. Wywo¿¹c kosmetyki, miody, pami¹tki oraz owoce znaleŸliœmy siê nagle w niesamowitym korku. Takiego ba³aganu na drodze jeszcze
nie widzia³em. Wieczór i kawa³ek nocy
spêdziliœmy na œwiêtowaniu urodzin
ksiêdza Adama i Gosi. Nie ¿yczyliœmy
im tylu lat co Jerycho ale 100, myœlê ¿e
wystarczy.
Ostatni, pe³ny dzieñ rozpoczêliœmy
od mszy œw. w Bazylice Narodzenia.
Ewangeliê przezywaliœmy tak jakoœ od
ty³u. Po zwiedzeniu Groty Narodzenia
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udaliœmy siê do Groty Mlecznej, nastêpnie do Jerozolimy, by po radosnych tajemnicach zag³êbiaæ znów mêkê Chrystusa. Wzgórze Syjon z Wieczernikiem,
schody i koœció³ œw. Piotra „In Gallicantum” przekaza³y nam milcz¹c bolesne strony Ewangelii. Wraz z ¯ydami
prze¿ywaliœmy szabat przy Œcianie P³aczu. Nie mogliœmy robiæ zdjêæ, pisaæ
notatek oraz u¿ywaæ telefonów.
¯ydzi, Arabowie, Ormianie, Chrzeœcijanie, Koptowie, Etiopczycy, Beduini,
Druzowie, Prawos³awni. Wszystkich nie
wymieni³em. Nasze drogi siê krzy¿owa³y. Wymienialiœmy dobre s³owa, uœmiechy. Z zaciekawieniem obserwowaliœmy
siê nawzajem. Czy tak nie powinno byæ?
Po co konflikty?
Ostatnie godziny spêdziliœmy na
wch³oniêciu zapachów, modlitwie i zakupach. S³odkie ciastka, kawa z kardamonem, szafran i sumak zakupiony
na bazarze, szisza w plecaku oraz modlitwa za Nas, o Pokój. To wszystko,
a nawet wiêcej zosta³o przewiezione
przez mury.
Noc to jedna wielka wêdrówka po
Betlejem. Zagadani, nie patrzyliœmy
gdzie idziemy. Pob³¹dziliœmy. M³odzi
Palestyñczycy nasz¹ czwórkê odprowadzili na miejsce. Muzu³manie pomogli
nam znaleŸæ nasz cel, hotel.
Go³¹bek Pokoju w kuloodpornej kamizelce rankiem ukaza³ nam siê kolejny raz, mam nadziejê ¿e nie ostatni.
Mam te¿ nadziejê ¿e pozbêdzie siê tego
stroju a zostanie mu ga³¹zka oliwna.

W drodze na lotnisko odwiedziliœmy
jeszcze Ein Kerem czyli Ain Karim
miejsce Nawiedzenia œw. El¿biety by
nasz¹ podró¿ poleciæ Bo¿ej opiece. Ka¿dy z nas z wieloma doœwiadczeniami,
prze¿yciami i pami¹tkami powróci³ do
Ojczyzny by móc tym dzieliæ siê wokó³.
Pokój zale¿y tak¿e od Nas.
Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz
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Do jednej z bardzo ulubionych
w moim dzieciñstwie zabaw wieczornych z przyjació³mi nale¿a³y ³apanki po³¹czone z ukrywaniem siê. Uczestniczyli
w nich zazwyczaj tylko ch³opcy, dziel¹c
siê na uciekaj¹cych i ³api¹cych. Zwyciêzcami byli ³api¹cy, pod warunkiem,
¿e odkryli kryjówkê i schwytali uciekaj¹cych. Nikt z nas wówczas nie pomyœla³, ¿e tak te¿ bêdziemy „bawili siê”
równie¿ jako doroœli.
Up³ywa³y lata, nadesz³a druga wojna œwiatowa, a z ni¹ ró¿ne utrapienia
okupacyjnego ¿ycia, w tym uliczne
³apanki, ucieczki, ukrywanie siê miesi¹cami, w wielu przypadkach tak¿e
latami. Czy doœwiadczenia z dzieciêcych lat przyda³y siê nam teraz? W¹tpiê. Nie by³a to ju¿ zabawa, lecz walka
o ¿ycie, poniewa¿ ³api¹cy siêgali czêsto
po broñ i za uciekaj¹cym posy³ali
szybsz¹ od siebie kulê, b¹dŸ schwytani ponosili powa¿ne kary lub tracili
¿ycie.
Po raz pierwszy zosta³em zmuszony do ukrycia siê 13 wrzeœnia 1939 r.
Tego w³aœnie dnia w godzinach przedpo³udniowych zajê³y Dynów niemieckie
jednostki 7 Dywizji Piechoty gen. Otta.
Czêœæ wojska ulokowa³a siê natychmiast w budynkach u¿ytecznoœci publicznej i przyst¹pi³a do zaprowadzania swych porz¹dków. Najpierw wchodzili ¿o³nierze do domów i zabierali
z nich przede wszystkim doros³ych mê¿czyzn, po czym odprowadzali na rynek,
gdzie strzeg³ ich karabin maszynowy
Maj¹c ukoñczone w owym czasie
16 lat ¿ycia mog³em byæ równie¿ zabrany z domu przez ¿o³nierzy w niewiadomym nam celu. Pod naciskiem
matki skry³em siê wiêc na strychu.
Podobnie post¹pi³o po raz pierwszy
wielu mê¿czyzn w miasteczku.
Zgromadzeni na rynku mieszkañcy
dowiedzieli siê za poœrednictwem t³umacza znaj¹cego doœæ dobrze jêzyk polski, ¿e za posiadanie broni, radia, poruszanie siê w godzinach policyjnych ulicami itd. grozi kara œmierci. Tych kar
œmierci przybywa³o wraz z up³ywem czasu coraz wiêcej, wiêc te¿ wiele osób
musia³o uciekaæ podczas ³apanek lub
ukrywaæ siê, po dokonaniu w pojêciu
okupanta przestêpstw.
W pierwszych latach wojny zapotrzebowanie Niemców na bezp³atn¹ si³ê robocz¹ by³o olbrzymie, st¹d te¿ co pewien
czas wielu m³odych ludzi obojga p³ci
otrzymywa³o nakazy wyjazdu na roboty
do Niemiec. Kto nie decydowa³ siê na
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wyjazd, musia³ ukrywaæ siê. Poniewa¿
osób chêtnych do wyjazdu by³o bardzo
ma³o, wiêc te¿ policja niemiecka wraz z
wojskiem, a tak¿e z policj¹ granatow¹
urz¹dza³a tak zwane ³apanki.
Podczas ulicznych ³apanek, jeœli nie
zd¹¿y³y uciec, zatrzymywane by³y osoby m³ode, nadaj¹ce siê do pracy. W pewien dzieñ targowy zgarnêli Niemcy
w Dynowie znaczn¹ iloœæ osób pochodz¹cych z okolicznych miejscowoœci,
które wkrótce znalaz³y siê w Reichu.
Wojsko równie¿ zabiera³o niekiedy
przechodniów z ulicy do wykonywania
prac zwi¹zanych z jego potrzebami.
Pewnego dnia wyszed³em z domu na
ulicê i nagle us³ysza³em bardzo nieprzyjemne s³owo: Halt! – Stan¹³em wiêc
z myœl¹, ¿e wpad³em i trzeba bêdzie
jechaæ do Niemiec. Na ucieczkê nie mia³em ¿adnych szans. Nie by³o jednak tak
Ÿle. ¯o³nierz doprowadzi³ mnie do grupy schwytanych ju¿ osób i razem pomaszerowaliœmy do stacji kolejowej,
gdzie wydali nam ³opaty i kazali oczyœciæ odcinek szosy z nawianego z pól
przez wiatr œniegu. Od tej pory, podobnie jak i inni, wychodz¹c na ulicê s³ucha³em wpierw uwa¿nie czy nie dochodz¹ z niej niemieckie wrzaski,
a potem rozgl¹da³em siê ostro¿nie. Po
tych czynnoœciach, w zale¿noœci od sytuacji, wraca³em do domu lub szed³em
do pracy.
Unikanie pracy dla niemieckiego
okupanta obowi¹zywa³o, ze wzglêdów
patriotycznych, ca³e spo³eczeñstwo
od chwili wkroczenia wojsk niemieckich
do Polski, do momentu opuszczenia jej
przez Wehrmacht. Obowi¹zywa³o ono
równie¿ m³odzie¿ mêsk¹ w wieku poborowym, wzywan¹ do kilkumiesiêcznej pracy w skoszarowanych oddzia³ach
roboczych zwanych Baudienstem. Za
uchylanie siê od tego obowi¹zku grozi³
opornym, jak informowa³o powo³anie,
obóz karny lub kara œmierci. Z tego te¿
powodu mój kuzyn, Aleksander Drelinkiewicz, zosta³ schwytany przez policjê
i odes³any do obozu karnego ko³o Krakowa, gdzie przebywa³ kilka miesiêcy.
Do domu powróci³ w stanie niemal kompletnego wyniszczenia organizmu. Poniewa¿ równoczeœnie z nim otrzyma³em
tak¿e powo³anie do tej formacji, wiêc
te¿ ukrywa³em siê od czerwca 1943 r.
do koñca okupacji.
Obok m³odzie¿y unikaj¹cej wyjazdu do Niemiec lub pracy w oddzia³ach
roboczych ukrywali siê tak¿e nieliczni
¯ydzi i Cyganie skazani z racji swej
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przynale¿noœci narodowej na œmieræ,
oficerowie polscy, którzy uniknêli lagru,
osoby „spalone” podczas dzia³alnoœci
konspiracyjnej i wreszcie maj¹ce na
sumieniu ró¿ne przestêpstwa w pojêciu okupanta. Ka¿demu ukrywaj¹cemu
siê grozi³ obóz karny lub kara œmierci.
W takiej sytuacji niemal w ka¿dym
domu znajdowa³a siê kryjówka, w której w razie potrzeby chroni³a siê m³odzie¿ podczas ³apanek, a niejednokrotnie i doroœli. Wartoœæ takiego schowka
zale¿a³a od pomys³owoœci rodziców
i m³odego pokolenia. Wykonywano je zazwyczaj w s³omie lub sianie zgromadzonym dla byd³a w stodo³ach, b¹dŸ na
strychach domów. Do ka¿dego z nich
prowadzi³o niewidoczne wejœcie i tunel.
Kryjówki powstawa³y te¿ w przybudówkach, drewutniach lub oborach, gdzie
za podwójn¹ œcian¹ znajdowa³y siê ciasne pomieszczenia. Budowano te¿
schowki ziemne. W wielu domach doskona³¹ tymczasow¹ kryjówkê stanowi³a tak zwana „gruba”. By³a to ma³a
piwnica, bez schodów, wykopana w ziemi w kszta³cie gruszki, z ma³ym wejœciem z kuchni lub z sieni. Wejœcie do
niej zamyka³o drewniane wieko przykryte prostym chodnikiem, na którym
sta³ z kolei sto³ek lub krzes³o. Niekiedy ustawiano na wejœciu cebrzyk do
zmywania naczyñ i wiadro z wod¹. Jeœli znajdowa³o siê ono w sieni, maskowa³a je na przyk³ad sieczkarnia z resztkami s³omy.
Aby móc ukrywaæ siê przez d³u¿szy
czas w obcym domu, nale¿a³o wpierw
wybraæ odpowiednie gospodarstwo po³o¿one w pobli¿u lasu, zagajnika albo
te¿ nad potokiem, nad którym ros³y
drzewa przys³aniaj¹ce ewentualn¹
ucieczkê. Z kolei w³aœciciel gospodarstwa musia³ wyraziæ zgodê na ukrywanie znanej mu lub poleconej osoby, gdy¿
w przypadku „wsypy” grozi³a mu œmieræ
lub Oœwiêcim, a gdy ten nie stawia³
przeszkód, przystêpowano wspólnie do
budowy kryjówki. W domu takim nie
mog³y znajdowaæ siê dzieci niemiej¹ce
dochowaæ tajemnicy.
Posiadanie dobrego schowka nie
gwarantowa³o pe³nego bezpieczeñstwa.
¯ycie bowiem stwarza³o czêsto takie
sytuacje, ¿e nie wystarcza³a choæby najwiêksza ostro¿noœæ. Wielokrotnie te¿
o losie ukrywaj¹cego siê decydowa³
przypadek, albo w³aœciwe zachowanie
siê w chwilach krytycznych. Przyk³adem
tego mo¿e byæ wydarzenie maj¹ce miejsce w Harcie.
W pierwszych latach wojny policja
niemiecka wraz z wojskiem przeczesywa³a niekiedy tereny przyleg³e do lasów w poszukiwaniu ukrywaj¹cych siê
osób. Podczas jednej takiej akcji – jak
mi opowiadano - bardzo wczesnym rankiem w pobli¿u Harty, kilku Niemców
dotar³o do zabudowañ Kiszki, gdzie
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ukrywa³ siê ¯yd Goldszmid z Dynowa.
Zastukali energicznie do drzwi kolbami karabinów, a gdy je otwarto, przeszukali dom i znaleŸli w nim ukrywaj¹cego siê ¯yda. Sprawê za³atwili bardzo szybko. Kiszkê i ukrywaj¹cego siê
Goldszmida, jeszcze w bieliŸnie, wyprowadzili przed dom do rozstrzelania.
Goldszmida dlatego, ¿e by³ ¯ydem,
Kiszkê – za ukrywanie go. Pierwszy
strza³ po³o¿y³ trupem ¯yda. W tym samym momencie, ku zaskoczeniu Niemców, Kiszka odtr¹ci³ jednego z napastników, b³yskawicznie wskoczy³ w drzwi
domu i zamkn¹³ je na zasuwê. Niemcy
zaczêli wy³amywaæ drzwi, lecz gospodarz przebieg³ sieni¹ rozdzielaj¹c¹ dom
na czêœæ mieszkaln¹ od gospodarczej,
otworzy³ drugie drzwi po przeciwnej
stronie i pobieg³ niczym wiatr wprost
do pobliskiego lasu. Oddane za nim
po chwili strza³y nie trafi³y w cel. Poniewa¿ gospodarz uciek³, wiêc Niemcy
zabrali ze sob¹ jego ¿onê i odes³ali do
Oœwiêcimia. O ¿yciu Kiszki zadecydowa³ jedynie jego szybki refleks.
Chwilowe wyjœcie z domu do s¹siada lub pozostanie w nim w nieodpowiedniej chwili mog³o równie¿ zadecydowaæ o losie cz³owieka. Do jednego
z domów w Bachórzu, po³o¿onym w pobli¿u dworu hrabiów Skrzyñskich, wesz³o rano dwóch Niemców, prawdopodobnie z policji. Zastali rodzinê przy
œniadaniu. Zapytali siedz¹cych ostro,
czy mieszka tu osoba, o któr¹ im chodzi³o. – Tak – odpowiedzia³ ktoœ z obecnych.
- Proszê iœæ z nami - rozkaza³ jeden
z Niemców aresztowanemu. Ten nie
okazuj¹c lêku wyszed³ z nimi na podwórze. Tam Niemcy kazali mu iœæ
miedz¹ w kierunku Sanu. Szed³ wiêc
nie ogl¹daj¹c siê za siebie, gdy w pewnym momencie pad³ strza³ w jego g³owê. Zabity znajdowa³ siê w domu
w nieodpowiedniej chwili.
Nie wiedz¹c o tym, w odpowiedniej
chwili wyszed³ z domu J. C., jeden
z granatowych policjantów w Dynowie,
ukrywaj¹cy u siebie ju¿ czwarty rok
m³od¹ ¯ydówkê Schreier. Podczas jego
nieobecnoœci nadesz³a niemiecka policja, zrewidowa³a dom i odnalaz³a ukrywaj¹c¹ siê dziewczynê. Wszystko przemawia³o i nadal przemawia za tym,
i¿ by³o to doniesienie. Smutne, lecz
na szczêœcie jedyne w Dynowie doniesienie podczas niemieckiej okupacji.
Aresztowan¹ ¯ydówkê, bêd¹c¹
w ci¹¿y, zabrali Niemcy ze sob¹ i natychmiast zastrzelili na pustym placu
tu¿ obok zrujnowanego rynku. Wspomniany granatowy policjant do domu
nie powróci³ ju¿ nigdy, gdy¿ grozi³a mu
kara œmierci. Tu³a³ siê wiêc po okolicy
i ukrywa³ u znajomych. Koñca wojny
jednak nie doczeka³. W tych okrutnych
czasach zgin¹³ w bli¿ej nieznanych oko-
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licznoœciach. O œmieræ by³o wówczas
³atwiej, ani¿eli o bochenek chleba.
Nie wszystkie „spotkania” z wojskiem czy niemieck¹ policj¹, a by³o ich
w Dynowie i okolicy niema³o, koñczy³y
siê tak tragicznie. W moim na przyk³ad s¹siedztwie, w biednej rodzinie
Kosturów, podobnie jak i w wielu innych, wbrew zarz¹dzeniu mielono zbo¿e na chleb w ¿arnach, gdy¿ za przemia³ zbo¿a w m³ynie obok zap³aty pobierano tak¿e doœæ znaczn¹ iloœæ m¹ki
na potrzeby wojska. ¯arna w owym czasie nale¿a³y jeszcze ci¹gle do doœæ czêsto spotykanych narzêdzi pracy w najstarszych domach
Mozoli³ siê wiêc pewnego dnia przy
¿arnach Antek, syn Kostura, gdy przy
pracy tej zastali go dwaj Niemcy. Jak
zwykle w takim przypadku podnieœli
wrzask i kazali mu wynieœæ miel¹cy kamieñ na podwórko i rozbiæ go. Spe³ni³
wiêc polecenie i star¹ siekier¹ usi³owa³ niby to zniszczyæ najwa¿niejsz¹
czêœæ ¿arna. Widz¹c jego nieporadne
uderzenia, jeden z Niemców chwyci³
siekierê i znêca³ siê nad kamieniem,
drugi natomiast doradza³ mu jak powinien uderzaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony cel. Sytuacjê tê wykorzysta³ Antek.
Wpad³ b³yskawicznie w rosn¹c¹ obok
domu kukurydzê i tyle go widzieli.
Rozwœcieczeni Niemcy s¹dz¹c,
¿e skry³ siê w naszym domu, biegli wiêc
wprost do nas. Poniewa¿ obserwowa³em ca³e zajœcie przez okno, wiêc równie¿ uciek³em, mia³bym bowiem powa¿ne trudnoœci z udowodnieniem im,
¿e nie jestem Antkiem, gdy¿ przypomina³em go wiekiem i wzrostem, ponadto ukrywa³em siê od d³u¿szego czasu za niestawienie siê w oddziale Baudienstu w Przeworsku.
Z wielu wydarzeñ, jakie prze¿y³em
podczas drugiej wojny œwiatowej, wyj¹tkowo dobrze utrwali³a moja pamiêæ
ostatni¹ ³apankê na roboty do Niemiec,
maj¹c¹ miejsce pod koniec lata 1943 r.
W upalne letnie popo³udnie grupa z³o¿ona z policji niemieckiej i ¿o³nierzy
uda³a siê do górnej czêœci obecnej ulicy
Podgórskiej, sk¹d schodz¹c w dó³ przetrz¹sa³a domy w poszukiwaniu osób
nadaj¹cych siê do robót w Niemczech.
Nic jednak nie z³owili, gdy¿ na okrzyk:
„³apanka” wszyscy m³odzi ludzie znikali natychmiast w kryjówkach, a starym wywózka ju¿ nie grozi³a. Dopiero
w dolnej czêœci wspomnianej ulicy
schwytali m³od¹ dziewczynê, która p³acz¹c ¿a³oœnie sz³a pos³usznie z nimi.
Z dwoma krewniakami obserwowa³em z bezpiecznej odleg³oœci przebieg
³owów. Wœród uczestnicz¹cych w ob³awie znajdowa³ siê prowadzony na smyczy doœæ du¿y wilczur. Zatem ka¿da próba ucieczki, nie licz¹c broni, mog³a byæ
udaremniona przez psa.
- No, ju¿ czas na nas – powiedzia³
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najstarszy Adam. Zgodnie z wczeœniejszym ustaleniem Adam i Zbyszek pobiegli do schowka na strychu domu, ja
natomiast uda³em siê szybko do znajduj¹cego siê w stodole. Ods³oni³em i natychmiast zakry³em zamaskowane wejœcie w s³omie prowadz¹ce nied³ugim tunelem do kryjówki ulokowanej w rogu
stodo³y. Nad sob¹ i z dwóch stron mia³em grub¹ warstwê s³omy, z pozosta³ych dwóch stron kry³y mnie tylko belki, z których by³a zbudowana stodo³a.
Miêdzy belkami, jak zwykle w dawnych
stodo³ach, znajdowa³y siê du¿e, kilkucentymetrowej szerokoœci szczeliny,
umo¿liwiaj¹ce obserwacjê sytuacji na
zewn¹trz. Jak zauwa¿y³em wkrótce
przez nie, jedni Niemcy weszli do domu
moich krewnych, dwaj natomiast
z psem krêcili siê po podwórzu.
W pewnej chwili niemiecki policjant
z psem na smyczy podszed³ do stodo³y,
po czym opar³ siê plecami o ni¹ i to
dok³adnie w tym miejscu, w którym siê
znajdowa³em. – Aby ciê szlag trafi³, cholero, to nie mia³eœ ju¿ innego miejsca przeklina³em go w duchu. St¹d jednak
mia³ on dobry widok na teren wokó³
domu i dalsze jego s¹siedztwo.
Pies zaniepokojony moj¹ obecnoœci¹
zacz¹³ wpierw wêszyæ po œcianie, potem wciska³ swój czarny nos w szczeliny miêdzy belkami, a nastêpnie opar³
przednie ³apy o dziel¹c¹ nas œcianê
i zacz¹³ groŸnie warczeæ. Trzymaj¹cy
smycz krótkim szarpniêciem oderwa³
go od œciany. W tym czasie nie porusza³em siê, by szelestem s³omy nie
zdradziæ swej obecnoœci. Pies jednak
z ka¿d¹ chwil¹ stawa³ siê coraz bardziej agresywny: wspina³ siê po œcianie, wêszy³ nadal i coraz ostrzej warcza³. Oderwany od œciany powraca³ do
niej natychmiast i zaczyna³ zajadle
szczekaæ. Dawa³ znaæ o mojej obecnoœci. Ze zdziwieniem obserwowa³em
Niemca, który nie zainteresowa³ siê do
tej pory, za czym wêszy i dlaczego szczeka jego pies. W pewnym jednak momencie szarpn¹³ on solidnie smycz¹
i nie ogl¹daj¹c siê na stodo³ê odszed³
energicznym krokiem na odleg³oœæ oko³o dwudziestu metrów. Tam znów
stan¹³ zwrócony plecami do stodo³y
i spogl¹da³ tylko na s¹siednie zabudowania. W ten jakby sposób dawa³ znaæ,
¿e wie o mojej obecnoœci, lecz nie zamierza wyp³aszaæ mnie z kryjówki.
Jak wówczas s¹dzi³em, myœla³ zapewne o trudnej sytuacji na frontach,
niemal ju¿ widocznej klêsce i coraz
groŸniejszym podziemiu. A nu¿ w stodole ukrywa siê ktoœ z broni¹, gotów
walczyæ o swoje ¿ycie. Po có¿ wiêc wdawaæ siê w tej sytuacji w niepotrzebn¹
awanturê? Jeszcze rok wczeœniej nic by
mnie nie uratowa³o.
Mieczys³aw Krasnopolski
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Poniewa¿ pojawia³y siê i pojawiaj¹
tendencyjne, nieprawdziwe i zmyœlone
opisy tego tragicznego dnia w Dynowie,
a wszystkie wydarzenia w tym dniu
przebiega³y inaczej od tych zamieszczonych w opisach, ja sam, bêd¹c aktywnym uczestnikiem tych wydarzeñ postanowi³em podaæ pokrótce prawdziwy
przebieg tych wypadków. Wojenna historia Dynowa powinna opieraæ siê na
prawdzie, a nie na zmyœlonych czy nawet k³amliwych ludzkich opowiadaniach.
Wszystkie dotychczasowe opisy tych
wydarzeñ by³y podawane przez ludzi,
którzy nie brali udzia³u w walce, bo
w samym Dynowie takiej walki nie
by³o. Tego dnia panowa³a w Dynowie
tylko wielka panika i zamieszanie.
Sam atak na Dynów zacz¹³ siê tak,
¿e póŸnym rankiem 15 marca 1945
roku patrol oddzia³u NKWD wszed³ na
skraj Przedmieœcia od strony Kazimierówki, udaj¹c bandê UPA bez ¿adnego
powodu ostrzeliwa³ mijane domy wzniecaj¹c pop³och i panikê mieszkañców.
Ludzie uciekali z domów pewni tego,
¿e to jest napad Ukraiñców. Ja sam,
bêd¹c zaalarmowany strza³ami i panik¹ uciekaj¹cych ludzi zaalarmowa³em
kolegów akowców z Przedmieœcia, wyda³em im broñ z mojego ma³ego magazynu, i razem przepêdziliœmy ten patrol z domów Przedmieœcia-Igiozy i zablokowaliœmy drogê z Kazimierówki do
Dynowa.
W Dynowie, po us³yszeniu odg³osów
walki na Przedmieœciu zapanowa³a
panika i zamieszanie. Ktoœ zaalarmowa³ lwowski oddzia³ AK por. „Wac³awa”, kwateruj¹cy w Dyl¹gowie, który
skutecznie zablokowa³ NKWD-ystom
ogniem karabinów maszynowych drogê
do Dynowa z wysokiego brzegu Sanu
pod ¯urawcem. Nie wiedzia³em wówczas o tym i do dzisiaj nie wiem, kto
i jak powiadomi³ o tym por. „Wac³awa”.
Wiem, ¿e lwowski oddzia³ mia³ w tej
walce kilku rannych w tym rannego oficera.
Prawdopodobnie, oddzia³ NKWD nie
mog¹c prze³amaæ naszej blokady drogi
z Kazimierówki do Dynowa, wezwa³ na
pomoc NKWD z Sanoka. Sanocki oddzia³ NKWD nie skierowa³ swej pomocy ich „towarzyszom” do £ubna, tylko
chcia³ wjechaæ prosto do Dynowa i zaj¹æ miasto. Nie wiem czy ten oddzia³
udawa³ te¿ bandê UPA, ale zosta³ zatrzymany skuteczn¹ blokad¹ drogi do
Dynowa pod ¯urawcem, przez grupê por.
„Wac³awa”. Dla NKWD sytuacja sta³a
siê na tyle trudna, ¿e zmusi³a ich do
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zaniechania zbrodniczego planu takiego dzia³ania w Dynowie, jakie dokonywa³a UPA na ludnoœci polskiej i ujawnienia, ¿e s¹ oni Rosjanami a nie Ukraiñcami.
Sowieci, zablokowani pod ¯urawcem
i Kazimierówk¹ ujawnili póŸnym popo³udniem swoja to¿samoœæ pod Kazimierówk¹. Ukaza³a siê podniesiona na
kiju rosyjska czapka i wo³anie: „nie
strylaj, nie strylaj, my was oswobodieli”. Przed tym ostrzelali nas z moŸdzierza, na szczêœcie nie celnie. Widz¹c ¿e
to s¹ jednak Rosjanie a nie Ukraiñcy
opuœciliœmy miejsce blokady. Tak wiêc
Sowieci zostali wpuszczeni do Dynowa
pod wieczór od strony Kazimierówki.
Amatorzy-kronikarze, dla których
ludzkie opowiadania s¹ notowane tak
samo jak prawdziwe wydarzenia tak
to opisali: „Próbuj¹cych wedrzeæ siê do
miasta Rosjan skutecznie powstrzymywali jego mieszkañcy”, co nie by³o
prawd¹. Szkoda, ¿e podobne, nie istniej¹ce wydarzenia mo¿na spotkaæ
w opisach kronikarzy o czasach niemieckiej okupacji. Na szczêœcie jest ich
nie wiele. W opisach wydarzeñ w Dynowie 15 marca 1945 roku nie ma wiele prawdy.
Mo¿na sobie wyobraziæ co by siê
dzia³o, czy sta³o w Dynowie, gdyby
NKWD udaj¹ce UPA wesz³o do miasta
w tym dniu oko³o po³udnia, wtedy na
pewno zaczê³a by siê strzelanina, a nie
dopiero pod wieczór bêd¹c wyczerpane
ca³odzienn¹ walk¹. Deportacja kilkudziesiêciu ludzi do Badajewki w Rosji
by³a w skutkach bez porównania mniejszym z³em ni¿ by³by rezultat walki
z NKWD w samym mieœcie. Deportacja ta by³a bezprawn¹ zemst¹ NKWD
za ich nieudany, podstêpnie zaplanowany napad na Dynów i za skuteczn¹
obronê niewinnej ludnoœci Dynowa.
„Kronikarze” pisz¹ du¿o o przygotowaniach Dynowa do obrony, kiedy to
„zaniepokojeni mieszkañcy us³yszeli
wystrza³y dochodz¹ce z przedmieœcia”.
Tylko w tym jednym zdaniu „kronikarze” wspominaj¹ o jakiejœ walce na jakimœ Przedmieœciu, bo pisz¹ to przez
ma³e p.
Wiele wydarzeñ tego dnia zanotowanych w ró¿nych opisach mija siê czêœciowo lub ca³kowicie z prawd¹. Opisy
te by³y oparte na ludzkich, czêsto zmyœlonych opowiadaniach. Nie jest
prawd¹ to, ¿e jak pisz¹: „W tym czasie
na pomoc mieszkañcom przyby³o wojsko z odleg³ego Rzeszowa”. Prawd¹ jest
to, ¿e oddzia³ „ludowego” wojska polskiego przyby³ do Dynowa dopiero na-
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stêpnego dnia po walce, 16 marca 1945
r. Auta z wojskiem zatrzyma³y siê tego
dnia rano przed wjazdem do miasta od
strony cmentarza po wjazd na targowice. Rozmawia³em z dowódc¹-majorem tego oddzia³u, który by³ ju¿ po spotkaniu i rozmowie z dowódc¹ oddzia³u
NKWD. Sowiecki dowódca mia³ pokazaæ majorowi miejsce walki pod ¯urawcem i obwiniaæ nas, ¿e to my zaczêliœmy z nimi walkê. W rozmowie ze mn¹,
major temu nie wierzy³ i wyra¿a³ dosadnie swoj¹ antypatie do Sowietów.
Kiedy b³aga³em go o to, by nie opuszcza³ z wojskiem Dynowa do czasu,
a¿ Sowieci opuszcz¹ miasto, powiedzia³
mi, ¿e w³aœnie otrzyma³ rozkaz powrotu z oddzia³em do Rzeszowa. Widz¹c
moj¹ desperacjê zaproponowa³ mi coœ,
na co sam nie mog³em podj¹æ decyzji.
(Patrz, Zeszyty Historyczne Winu nr.
19-20, 2003r.)
Powtarzanie w opisach o tym, „jak
to” przyby³y dowódca jednostki wojskowej uda³ siê na miejsce walk…” jest
nieprawd¹, bo przyjecha³ ju¿ po walkach. Pisanie o tym ¿e oficer polski
móg³ rozpoznaæ przez lornetkê i rozró¿niæ w zaistnia³ej sytuacji Sowietów od
Ukraiñców, jest po prostu naiwne i niem¹dre.
Konkluzja po przebiegu wypadków
tego dnia mo¿e byæ tylko taka. NKWD
wiedzia³o, ¿e Dynowszczyzna jest opanowana przez wrogie im AK. Skargi
delegacji Ukraiñców z £ubny da³y
NKWD pretekst do tego, by udaj¹c odwetow¹ akcje UPA uderzyæ podstêpnie
na Dynów i brutalnie zniszczyæ akowskie podziemie. NKWD nie przysz³o do
£ubny po to ¿eby pomœciæ krzywdy wyrz¹dzone Ukraiñcom przez Polaków. Dla
NKWD Ukraiñcy i UPA by³y tak samo
nieprzyjazne i wrogie. Gdyby ten plan
im siê uda³, osi¹gnêli by wtedy dwa
cele. Os³abiliby wp³ywy AK i zaognili
jeszcze bardziej konflikt polsko-ukraiñski na tym terenie.
Na szczêœcie dla Dynowa NKWD
musia³o zmieniæ i zmieni³o te piekielne plany z chwil¹ ujawnienia swojej
to¿samoœci. Musieli przestaæ udawaæ
brutalne, masakruj¹ce Polaków UPA
i staæ siê „wyzwolicielsk¹”, sowieck¹
armi¹.
Opatrznoœæ Boska czuwa³a nad Dynowem. Lwowska grupa AK zablokowa³a NKWD drogê do Dynowa pod
¯urawcem, moja pod Kazimierówk¹.
Dysponowa³em tam jednym, dobrym,
angielskim RKM-em ze zrzutu lotniczego, typu „Bren” bez którego blokada
drogi by³aby niemo¿liwa. Same kara-
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biny i pistolet maszynowy do takiej blokady nie wystarczy³yby.
Gdyby plan sowiecki zosta³ zrealizowany do koñca, Dynów i okolice mia³yby po tym dniu wiele pogrzebów ofiar
tego napadu a nie wzglêdnie spokojnych ju¿ aresztowañ
mê¿czyzn. Prowokacyjne zachowanie Sowietów w dniu
15 marca potwierdzaj¹ ca³kowicie ich zamiary. Prosz¹ca telefonicznie o pomoc dynowska milicja otrzymywa³a dwie odpowiedzi; broñcie siê, (a wiêc walczcie i giñcie) i ¿e w waszym terenie nie ma ¿adnych sowieckich oddzia³ów, (a wiêc
zapewnienie, ¿e mo¿e to byæ tylko Ukraiñska Powstañcza
Armia).
Nale¿y tu tak¿e postawiæ pytanie, dlaczego pomoc wojskowa nie zosta³a wys³ana z bliskiego Rzeszowa zaraz
15 marca a dopiero nastêpnego dnia rano??? Z Rzeszowa do
Dynowa autami wojskowymi to tylko godzina drogi. Widocznie
nie chciano przeszkadzaæ NKWD i daæ im du¿o czasu do
wykonania zbrodniczego planu w Dynowie. Nie przewidziano tylko tak skutecznego oporu.
Ci co wys³ali pomoc wojskow¹ z Rzeszowa nastêpnego
dnia po akcji NKWD, musieli dobrze wiedzieæ o ca³ym przebiegu sytuacji. Nie wiem, czy o tym wiedzia³ dowódca-major
tego oddzia³u. Zrobiono to tylko dla propagandy, ¿eby pokazaæ spo³eczeñstwu Dynowa jak nowa w³adza troszczy siê o
ich bezpieczeñstwo. Uda³o im siê to czêœciowo, skoro „kroni-
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karze” Dynowa jeszcze teraz wymyœlaj¹ ró¿ne opisy po linii
tej propagandy.
Mogê tu tylko jeszcze raz powtórzyæ: nad Dynowem
tego dnia czuwa³a Opatrznoœæ Bo¿a. Nikt z mojej grupy nie
zosta³ nawet ranny. Jeden z gapiów zosta³ ranny na Przedmieœciu-Igiozie rykoszetem.
Indianapolis, grudzieñ 2008
dr Tomasz Go³¹b
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Od po³owy marca przez nastêpne kilka dni na dynowski
cmentarz ¿ydowski zje¿d¿aj¹ siê grupy chasydów z ca³ego
œwiata.
Jak co roku w po³owie marca cmentarz ¿ydowski przy ul. Pi³sudskiego w Dynowie zape³nia siê Chasydami z ca³ego œwiata.
Przyje¿d¿aj¹ w rocznicê
œmierci miejscowego znanego rabina Cwi Elimelecha Szapira. Wierz¹ i¿
schodz¹ca jego dusza
w tym czasie na ziemiê
zabierze ich modlitwy
i proœby do Boga. Chasydzi wi¹¿¹ z Dynowem
wiêksze plany. Gotowy
jest projekt budowy
w miasteczku centrum
pielgrzymkowego. Projektowany Dom Pielgrzyma
bêdzie mieœci³ w sobie zaplecze hotelowe, gastronomiczne oraz kultu religijnego. Na jego parterze
bêd¹ mieœciæ siê sale modlitewne z czêœci¹ socjaln¹ oraz
rytualna ³aŸnia w sk³ad której wchodziæ bêdzie mykwa, natryski, szatnia oraz pokoje socjalny, biurowy, bibliotekê
i recepcjê. Na pierwszej kondygnacji przewidziano salê konsumpcyjn¹ oraz kuchniê koszern¹ wraz z zapleczem. Drugie
i trzecie piêtro stanowiæ bêdzie bazê noclegow¹ wyposa¿on¹
w pokoje jedno i dwuosobowe z ³azienkami. Jednorazowo
w obiekcie przebywaæ mo¿e 50-osobowa grupa pielgrzymów
w czêœci mieszkalnej i blisko 140-osobowa w pozosta³ej czêœci. Teraz trzeba ju¿ tylko czekaæ na rozpoczêcie prac.
Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik

Chasydzi modl¹cy siê w ohelu na dynowskim cmentarzu.
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Stowarzyszenie „WIR” zaintrygowa³o Dynowianki zapraszaj¹c je na obchody Dnia Kobiet.
Co to jest „WIR”?
Kto za tym stoi?
Dzieñ Kobiet uroczyœcie?
Rajstopy bêd¹ rozdawaæ czy tylko
po goŸdziku?
A mo¿e psikus jakiœ?
Tyle, ¿e zaproszenie zrobione starannie, w bia³ej kopercie i dostarczone
osobiœcie przez m³odego cz³owieka, wiêc
ciekawoœæ wziê³a górê nad ostro¿noœci¹
i o wyznaczonej godzinie zjawi³ siê
w „Ober¿y” ma³y t³um kobiet.
Ka¿da Pani zosta³a przywitana
„cmok nonsensem”. Ka¿da dosta³a
lampkê czerwonego wina (znakomity
pomys³) i wielkie ciacho z kremem (niezrêcznoœæ panowie, bo kobiety siê permanentnie, notorycznie i namiêtnie
odchudzaj¹) i zosta³a odprowadzona na
kanapê gdzie tworzy³y siê towarzyskie
klubiki.
Muzyka te¿ by³a, a jak¿e i to nie
mechaniczna, ale ¿ywa kapela z bokobrodami i w kapeluszu.
Atmosfera odœwiêtna, ale nie sztywna.
Panowie eleganccy, choæ bez estetycznych uniesieñ.
Panie w szerokim przekroju wiekowym, spo³ecznym, œwiatopogl¹dowym –
po prostu Dynowianki!
Wszystkie zdziwione i niedoinformowane, choæ wyraŸnie zadowolone.
W koñcu jeden z organizatorów,
Maciej Stankiewicz (garnitur, krawat,
jakieœ dobre mêskie psiukad³o) wyjaœni³ zebranym:
- ¿e to taka spontaniczna inicjatywa
m³odych ludzi,
- ¿e chcieli rozruszaæ spleœnia³e spo³eczeñstwo,
- ¿e Dzieñ Kobiet to znakomita okazja, bo im siê wcale z przesz³oœci¹
nie kojarzy,
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- ¿e wszystkim Paniom
zdrowia, szczêœcia i dobrej zabawy,
- ¿e bardzo siê starali, ale
coœ mo¿e szwankowaæ,
wiêc z góry przepraszaj¹
- i ¿e zapraszaj¹ do zabawy.
Jerzy Makarski (te¿ wypicurzony jak nale¿y) wyrecytowa³ wiersz przygotowany samodzielnie na tê okazjê. Z pewnoœci¹ nie wejdzie do kanonu lektur
szkolnych, ale przecie¿ nie o to w nim
sz³o – mia³ byæ zabawny i by³.
No i oczywiœcie dla ka¿dej Dynowianki, która zechcia³a wzi¹æ udzia³ w
œwiêtowaniu Panowie przygotowali
czerwonego goŸdzika. Takiego socjalistycznego, przecudnej urody. Sta³ potem
w domu przez 2 tygodnie, na g³owê bij¹c wszelkie ró¿e, frezje, orchidee i inne
wynalazki.
Oficjalna czêœæ siê skoñczy³a i wyczerpa³a siê te¿
inicjatywa m³odych ludzi.
Zostawili Panie same sobie
i z tak¹ pewn¹ nieœmia³oœci¹ zabawiali swoje równolatki.
Oj nie³adnie Panowie!
Co za sztuka umilaæ czas
m³odej i œlicznej kozie
z burz¹ blond loków. Nale¿a³o umiliæ czas pozosta³ym
Paniom, które te¿ kiedyœ
by³y m³odymi, niekoniecznie
œlicznymi kozami i zosta³y
zaproszone, ¿eby siê dobrze
zabawiæ. Na szczêœcie potrafi¹ to zrobiæ same i to
w³aœnie Dynowianki rozrusza³y onieœmielonych Panów pokazuj¹c im, jak nale¿y obchodziæ Dzieñ Kobiet.
Zabawa by³a przednia
i trwa³a póŸno w noc.
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Nie uda³o siê do koñca wyjaœniæ co
tak naprawdê oznacza skrót „WIR”
i mo¿e lepiej nie przytaczaæ propozycji
jakie z ró¿nych stron pada³y.
I myœlê, ¿e lepiej te¿ nie doszukiwaæ siê w kobietodniowym spotkaniu
podtekstów czy drugiego dna tylko podziêkowaæ ch³opakom z „WIR”-u za
mi³y gest.
Fajnie by³o!
Ewa Czy¿owska
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W sobotê 14 lutego stra¿acy z OSP Bachórz, jednostki
w³¹czonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaœniczego podsumowali miniony rok.
Jednostka OSP w Bachórzu nale¿y do najaktywniejszych
w gminie. W jej szeregach dzia³aj¹ nie tylko panowie którzy
corocznie uczestnicz¹ w kilkudziesiêciu po¿arach i innych
miejscowych zagro¿eniach, ale równie¿ panie, m³odzie¿owa
dru¿yna po¿arnicza ch³opców i zespó³ kolêdniczy. Coroczne
stra¿ackie zebranie, jest okazj¹ do podsumowania tego
co siê zdarzy³o. Stra¿aków sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili: st.
kpt. Bogdan Jakubiec – Zastêpca Dowódcy Jednostki Nr 1
PSP w Rzeszowie, kpt. Robert Ryzner – Dowódca Posterunku Sta³ego PSP w Dynowie, Adam Chrobak – Wójt Gminy
Dynów, Aleksander Stochmal – radny powiatowy, Krystyna
Grzegorzak – radna Rady Gminy Dynów, Jan Grzegorzak –
so³tys Bachórza, Renata Uryæ – ze Stowarzyszenia Kobiet
Wsi Bachórz, Józef Stolarczyk – dyrektor miejscowego
Zespo³u szkó³ nr 1, Artur Szczutek - Komendant Gminny
ZOSP RP.
Po wybraniu przewodnicz¹cego i sekretarza zebrania prezes jednostki Edmund Trawka z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci za miniony rok. Jak okreœli³ stra¿acy znakomicie
spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê, w jej szeregach jest wielu miejscowych dzia³aczy – spo³eczników, stra¿acy ponadto prowadz¹
szeroka akcjê propagandow¹ by zapobiegaæ po¿arom, to przynosi konkretne efekty, w minionym roku w naszej wsi nie
wybuch³ ani jeden po¿ar, œwiadomoœæ mieszkañców na zagro¿enia po¿arowe wzrasta dla dobra ca³ej spo³ecznoœci –
mówi³ prezes. jednostka jest równie¿ doceniana na zewn¹trz.
Jej stra¿acy: Edmund Trawka, Tarnawski Wac³aw, Domin
Kazimierz brali udzia³ w zabezpieczeniu trasy przejazdu
kolarskiego jaki odby³ siê w Rzeszowie za co stra¿acy otrzymali podziêkowania od Prezydenta Rzeszowa Tadeusza
Ferenca. Ponadto do pracy w stra¿ackich szeregach garn¹
siê m³odzi ludzie. Podczas zebrania trzech nowych m³odych
stra¿aków z³o¿y³o uroczyste œlubowanie na sztandar OSP
byli to; bracia Dominik i Rafa³ Goleniowscy oraz Sosnowski
Bartosz. Czas podsumowañ to równie¿ czas wyró¿nieñ dla
najbardziej aktywnych. Dwóch stra¿aków otrzyma³o odznakê „Stra¿ak Wzorowy”: Kaszycki Piotr i Szpak Marek, odznaki za wys³ugê lat otrzymali: Stanis³aw Domaradzki –
piêæ lat, Pyœ Ryszard, Stok³oso Wies³aw, Trawka Grzegorz –
piêtnaœcie lat, Chrzan Kazimierz, Koszelnik Piotr, Szpak
Marek, Tarnawski Wac³aw – dwadzieœcia lat, Kaszycki Marek – dwadzieœcia piêæ lat, Domin Kazimierz – trzydzieœci
lat. Stra¿acy przyjêli równie¿ plan pracy na przysz³y rok.
Nadal chc¹ aktywnie pracowaæ dla ca³ej miejscowoœci. Dokonania ochotników chwalili stra¿acy zawodowi: dowódca
PSP w Dynowie, kpt. Ryzner mówi³ – jesteœcie najczêœciej
wzywani do akcji ratowniczo – gaœniczych, bo wiemy ze na
wasz¹ pomoc mo¿emy zawsze liczyæ, jednostka jest bardzo
dobrze wyposa¿ona a przede wszystkim jest bardzo mobilna. Dyrektor miejscowego Zespo³u Szkó³ Józef Stolarczyk
doda³ – jesteœcie elit¹ tej miejscowoœci, na wasz¹ pomoc
mo¿emy zawsze liczyæ. Na koniec zaproszeni goœcie mieli
mo¿liwoœæ obejrzeæ sprzêt jakim dysponuj¹ stra¿acy. Po oficjalnej czêœci odby³a siê stra¿acka zabawa która trwa³a do
bia³ego rana.
Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik

sprawozdanie z dzia³alnoœci OSP sk³ada prezes Edmund Trawka

zgromadzeni na zebraniu stra¿acy

uroczyste œlubowanie na sztandar jednostki

odznaczenia dla stra¿aków za wys³ugê lat.
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Doroczne walne zgromadzenie stra¿aków OSP Harta mia³o miejsce
07.02.2009. Podsumowanie wszelkich podjêtych dzia³añ pozwoli³o na uzyskanie wymiernego obrazu kondycji jednostki. „Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, jak wiele siê u was dzieje. Wasze zaanga¿owanie mo¿e byæ œmia³o
stawiana za wzór.”- oceni³ obecny na zebraniu Stanis³aw O¿óg, pose³ na
Sejm RP.
98 lat funkcjonowania OSP w Harcie, to wystarczaj¹co d³ugi okres czasu,
by umiejêtnie realizowaæ statutowe cele
i mieæ swoje miejsce poœród 9 dzia³aj¹cych na terenie gminy jednostek.
Na dzisiejsze zgromadzenie przygotowane zosta³y materia³y ilustruj¹ce dzia³alnoœæ jednostki. Odpowiedzialnoœæ
za prezentacjê multimedialn¹ wzi¹³
na swoje barki Wac³aw Balawender. Prowadzenie zebrania powierzono Maciejowi Pilchowi. Prezes -Artur Szczutek-stara³ siê omówiæ najwa¿niejsze przedsiêwziêcia OSP Harta, a mimo to sprawozdanie mia³o wielostronicow¹ objêtoœæ
i œwiadczy³o o du¿ym zaanga¿owaniu
cz³onków za³ogi. Na dzieñ sprawozdawczy jednostka liczy 73 cz³onków, w tym
57 czynnych, 11 honorowych, 6 kobiet
i 3 wspieraj¹cych. Tradycyjnie ju¿ dru¿yny mêska i ¿eñska bra³y udzia³ w zawodach powiatowych, zajmuj¹c 4 miejsce z minimaln¹ 0,001 sekundow¹
strat¹ do podium Dzia³aniem priorytetowym na rok bie¿¹cy ma byæ utworzenie ch³opiêcego i dziewczêcego. oddzia³u
MDP. Wielk¹ chlub¹ miejscowej stra¿y
jest orkiestra stra¿acka, której historia
siêga po rok 1924.Dotychczasowego kapelmistrza pana Andrzeja Sowê zast¹pi³ pan Edward Laska. Przez wiêksz¹
czêœæ ¿ycia zawodowego zwi¹zany by³
z orkiestr¹ wojskow¹ w Rzeszowie.
Obecnie prowadzi orkiestrê ¿eñsk¹ „Sza³amaje” przy WDK w Rzeszowie. Kapelmistrz odbywa zajêcia dwa razy w tygodniu. Nie szczêdzi wysi³ku, by stale
podnosiæ umiejêtnoœci muzyczne cz³onków orkiestry. Wspiera go pan Adam
Fus, który nieodp³atnie szkoli sekcje
klarnetów i saksofonów. Ubieg³y rok
up³yn¹³ nie tylko pod znakiem prób, lecz
20 wystêpów artystycznych, stanowi¹cych uœwietnienie uroczystoœci rocznicowych, koœcielnych i patriotycznych. Nie
mog³o zabrakn¹æ orkiestry tak¿e podczas imprez organizowanych przez lokaln¹ spo³ecznoœæ. A w ci¹gu ca³ego roku
dzia³o siê wiele. Wspólnie z Akcj¹ Katolick¹ zorganizowano spotkanie op³atkowe. W maju odby³y siê doroczne obchody œwiêta patrona stra¿aków,
a czerwcu „Dzieñ otwartej remizy”, po³¹czony z pokazami dzia³añ grupy wysokoœciowej z JRG 1 z Rzeszowa oraz ratownictwa technicznego PSP z Dynowa.
Na powodzenie ca³ego przedsiêwziê-

cia z³o¿y³o siê zaanga¿owanie druhów
OSP Harta, dyrektorów szkó³ a przede
wszystkim Jacka Stochmala, który do³o¿y³ wszelkich starañ zarówno organizacyjnych, jak i finansowych, by dzieci
mog³y prze¿yæ te niezapomniane chwile. W sezonie wakacyjnym mieszkañcy
mogli uczestniczyæ w trzech festynach.
Najwiêkszym wydarzeniem jednak by³o
w³¹czenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Trwaj¹ce
kilka lat starania zakoñczy³y siê sukcesem dziêki wsparciu pos³a na Sejm RP
Stanis³awa O¿oga, wójta Adama Chrobaka, radnego powiatowego Jana Sieñko oraz innych ¿yczliwych osób. Grupa
stra¿aków z³o¿ona z piêciu osób wyjecha³a do Rzymu na zaproszenie rodaka
ks. doktora Bogdana Koœmidra, rektora Polskiego Instytutu Papieskiego. Wykonali na terenie instytutu prace remontowe, a czêœæ uzyskanych z tego tytu³u
œrodków przeznaczono na potrzeby OSP
w Harcie. G³ównym organizatorem, ale
i uczestnikiem akcji by³ Jacek Stochmal, a towarzyszyli mu: B. B³oñski,
M. Domin, M. Potoczny, A. Szczutek, natomiast wsparcia rzeczowego udzieli³
Marek Domin z firmy „Domin”. Ochotnicy: G. Pa³ac, J. Stochmal, W. Pêkala,
U. Szczutek, G. Szczutek oraz A. Szczutek w³¹czyli siê tak¿e do ogólnopolskiej
akcji „Pomó¿ dzieciom przetrwaæ zimê”.
Przy wsparciu Urzêdu Gminy uda³o siê
zebraæ dary, które trafi³y do najbardziej
potrzebuj¹cych dzieci. Jeœli uzupe³niæ
powy¿sze wyliczenia informacj¹ o zorganizowaniu zabawy sylwestrowej,
z której dochód przeznaczony jest na
dzia³alnoœæ statutow¹ OSP oraz drukowaniu w³asnych kalendarzy, jawi siê
obraz godnej podziwu aktywnoœci cz³onków jednostki. Znakomicie uk³ada siê
wspó³praca z Ko³em £owieckim „Sarenka”. Zespó³ „Sygnalistów myœliwskich”
wspierany jest przez ko³o ³owieckie nie
tylko finansowo. Na pomoc z ich strony
mo¿na liczyæ w ka¿dej sytuacji. Dobrze
zapowiada siê wspó³praca z najm³odszym dzieckiem tutejszych spo³eczników
–Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi
Harta. Œwietne kontakty ma tutejsza
OSP nawet z odleg³ymi jednostkami.
W gronie niezawodnych przyjació³ s¹
nieprzerwanie druhowie z Woli Zarczyckiej, Górna, Soko³owa Ma³opolskiego,
Sieteszy oraz Brzezówki. Stra¿acy nie
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ustaj¹ w wysi³kach na rzecz podnoszenia swoich kwalifikacji. W zgrupowaniu
MDP uczestniczyli £. Gudyka i M.
Potoczny. Na kurs szeregowców wytypowano: U. Szczutek, G. Pa³aca, S. Drewniaka, W. Zaworê, M. Potocznego, S. Segieta, R. B³oñskiego oraz B. B³oñskiego.
Kurs ratownictwa technicznego ukoñczyli: M. Pilch, K. Pilch, G. Szczutek, F. Skrabalak, M. W¹sowicz, S. Segiet, M. Potoczny. Kurs ratownictwa medycznego
recertyfikowa³ w Zakopanem A. Szczutek.
O potrzebie pomocy poszkodowanym
mieszkañcom nie trzeba druhom przypominaæ. Wspólnie z Akcja Katolick¹
przeprowadzili zbiórkê pieniêdzy na
rzecz pogorzelców. Przez ca³y rok cz³onkowie miejscowej jednostki uczestniczyli
w 21 ró¿nego rodzaju zdarzeniach,
w tym w gaszeniu 4 po¿arów. Sprawne dzia³ania mo¿liwe s¹ nie tylko dziêki ofiarnemu zaanga¿owaniu ochotników. Nieustanne starania o pozyskanie
nowego sprzêtu da³y znakomite efekty.
Jednostka wzbogaci³a siê przede wszystkim o samochód ratowniczo-gaœniczy
GBA 2/2 Mercedes 1124 F Wydana na
jego zakup kwota 160 000 z³otych pochodzi³a ze œrodków gminnych (130 000),
pozosta³a czêœæ pokryta zosta³a ze œrodków w³asnych OSP Harta. Wœród nabytych œrodków trwa³ych znalaz³ siê równie¿ samochód operacyjny marki Polonez, przekazany nieodp³atnie przez
Komendê Miejsk¹ PSP
w Rzeszowie. Nie sposób wyliczyæ
szczegó³owo innych nabytych czêœci wyposa¿enia stra¿ackiego od aparatów,
pomp, mundurów po kosiarkê i drobny
sprzêt gaœniczy. Niewymierny jest wk³ad
pracy spo³ecznej na rzecz jednostki.
Najwiêcej wysi³ku w³o¿ono w remont
Mercedesa. Ca³oœæ trwaj¹cych ponad
dwa tygodnie prac koordynowa³ druh
G. Szczutek. Druh F. Skrabalak przekaza³ na ten cel 5 000 z³otych. Pan Józef
Gach, w³aœciciel firmy ze Œl¹ska, podarowa³ na remont samochodu farby, lakiery oraz rozpuszczalniki. Na stanie
jednostki znalaz³ siê tak¿e gara¿,
zakupiony ze œrodków w³asnych,
a prace zwi¹zane z jego demonta¿em
i ponownym ustawieniem wykonywali
obok wczeœniej wymienionych osób
T. Gudyka i J. Kocaj.
Podczas zgromadzenia przyznano
dwa wyró¿nienia za szczególne zaanga¿owanie na rzecz jednostki druhom:
F. Skrabalakowi o raz G. Szczutkowi.
Za pracê w orkiestrze stra¿ackiej i sumienne podejœcie do zwi¹zanych z tym
obowi¹zków nagrodzono: W. Zaworê,
W. Pêkalê, H. Gudykê, K. Drewniaka
oraz M. Potocznego.
Prezes OSP podziêkowa³ wszystkim
sponsorom oraz ludziom dobrej woli za
bezinteresown¹ pomoc. Szczególnie ciep³o podziêkowa³ paniom za wsparcie
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o charakterze duchowym, organizacyjnym
i kulinarnym. Od wielu lat mog¹ liczyæ
na zaanga¿owanie pani Czes³awy
Domin, której kuchnia s³ynie z przepysznych dañ. Grono tych najbardziej zas³u¿onych pañ stanowi¹ nieodmiennie:
Barbara Gudyka, Teresa Kruczek,
Renata Potoczna, Gra¿yna Pyœ, Lucyna
Stochmal, Urszula Szczutek. Nadzwyczajnym wydarzeniem by³o z³o¿enie œlubowania stra¿ackiego przez nowych
cz³onków OSP, a wœród nich kobiety:
A. Misiewicz oraz U. Szczutek.
Pozytywna ocena dzia³alnoœci statutowej jednostki stanowi³a jeden z ostatnich punktów zgromadzenia. Komisja
rewizyjna przeanalizowa³a pracê zarz¹du i dobrze oceni³a zarówno dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, jak i kulturaln¹ jednostki. Pozytywnie oceniono gospodarowanie
pieniêdzmi OSP. Nie zabrak³o lokalnych
sponsorów i darczyñców. Adresatami
szczególnych podziêkowañ byli: Z. Banaœ,
BOZ, R. Bia³ka „Top-Gum” W. Domin
„Genesis”, W. Domin „Bramy”, M.
Domin Firma „Domin”, J. Gach, K.W
i Z. Gudyka „Agro-Pol”, P.Hadam,
Ex-Dom” H.Radoñ, Sopro-K.Tucznio
Z. Zarembski, K. Wielgos „Wod-Kris”,
J. Kocaj „Gaz-Stol”, J. Stochmal „Firma Jacek Stochmal”, J. Sieñko, Tub¹dzin.
Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie zarz¹dowi absolutorium poparli
wszyscy cz³onkowie uprawnieni do g³osowania. Udzielenie poparcia wi¹¿e siê
z wiar¹ w podjêcie dalszych dzia³añ.
Zebranie sprawozdawcze pokaza³o,
¿e dobrze dzieje siê tam, gdzie jest chêæ
poœwiêcenia siê pracy spo³ecznej, gdzie
rodz¹ siê nowe pomys³y, gdzie w³adze
wspó³pracuj¹ ze stra¿akami. O tych
i innych aspektach dzia³alnoœci druhów
stra¿aków mówili zaproszeni goœcie.
Z uwag¹ wys³uchano wyst¹pieñ pos³a na
Sejm RP Stanis³awa O¿oga, z-cy komendanta wojewódzkiego brygadiera
B. Kuligi, z-cy komendanta miejskiego
PSP brygadiera F. Pelczara, wójta Gminy Dynów A. Chrobaka, radnych
A. Stochmala i J. Sieñko, so³tysa Harty
A. Dziury. Druhowie z Harty s¹ zaradni
i gospodarni. Wypracowane œrodki przeznaczaj¹ na zakup niezbêdnego sprzêtu oraz na remonty. Znacznego wsparcia udzielaj¹ w³adze gminne. Na rok bie¿¹cy zaplanowali wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych
schodów zewnêtrznych, odwodnienie budynku, remont gara¿u. Zamierzaj¹ uzupe³niaæ sprzêt niezbêdny do dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, umundurowanie
oraz dofinansowaæ orkiestrê. Wszystkim
druhom ¿yczymy wytrwa³oœci w podejmowaniu wszelkich dzia³añ wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alnoœci jednostki.
Tekst: Ewa Hadam
Zdjêcia: Wac³aw Balawender
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Coroczn¹ tradycj¹ jest, ¿e nauczyciele wychowania fizycznego Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcj¹
Szko³y oraz Rad¹ Rodziców zapewniaj¹ m³odzie¿y szkolnej szereg ró¿nych form aktywnoœci ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku odby³y siê turnieje: pi³ki no¿nej halowej,
pi³ki siatkowej (dziewcz¹t), ponadto uczniowie mogli rywalizowaæ przy sto³ach tenisowych, jak i równie¿ braæ udzia³ w zajêciach sportowo - tanecznych.
W dniu 03.02.2009r. odby³ siê Miêdzyszkolny Turniej Pi³ki No¿nej Halowej o Puchar
Dyrektora Szko³y. Udzia³ w nim wziêli uczniowie gimnazjów Pogórza Przemysko - Dynowskiego, a tak¿e uczniowie ZSzZ w Dynowie, którzy turniej potraktowali jako ostatni sprawdzian przed Powiatow¹ Licealiad¹ w pi³ce no¿nej halowej. Sportowe zmagania poprzedzi³o
spotkanie gimnazjalistów z Dyrektorem Szko³y p. Halin¹ Cygan, a nastêpnie przyst¹piono
ju¿ do rozgrywek. W turnieju wziê³o udzia³ osiem dru¿yn, które podzielono na dwie grupy,
mecze rozgrywano systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
Wyniki meczów grupowych:
Grupa I
ZSzZ Dynów
Gimnazjum Harta
ZSzZ Dynów
Gimnazjum Paw³okoma
ZSzZ Dynów
Gimnazjum Paw³okoma

- Gimnazjum Paw³okoma 4
- Gimnazjum Dubiecko
3
- Gimnazjum Harta
9
- Gimnazjum Dubiecko 13
- Gimnazjum Dubiecko
8
- Gimnazjum Harta
8

:
:
:
:
:
:

2
4
3
5
4
5

- Gimnazjum Bachórz
- Gimnazjum H³udno
- Gimnazjum Dynów
- Gimnazjum H³udno
- Gimnazjum H³udno
- Gimnazjum Dynów

:
:
:
:
:
:

5
5
10
5
7
10

Grupa II
Gimnazjum Dyl¹gowa
Gimnazjum Dynów
Gimnazjum Dyl¹gowa
Gimnazjum Bachórz
Gimnazjum Dyl¹gowa
Gimnazjum Bachórz

5
10
4
7
3
2

Zwyciêzcami grup zosta³y dru¿yny: Gimnazjum Dynów i Gimnazjum Paw³okoma, które spotka³y siê w meczu
fina³owym, a oto rezultat : Gimnazjum Paw³okoma - Gimnazjum Dynów 8 : 3.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna Gimnazjum Paw³okoma.
Natomiast dzieñ póŸniej 04.02.2009r. odby³y siê rozgrywki w pi³ce siatkowej dziewcz¹t. W turnieju wziê³o udzia³ szeœæ
zespo³ów, a naszymi goœæmi by³y dru¿yny z: Gimnazjum Dynów, Gimnazjum Dyl¹gowa, Gimnazjum Harta, Gimnazjum
Dubiecko i LO Dynów. W wyniku losowania utworzono dwie grupy w których znalaz³y siê po trzy zespo³y. Mecze rozgrywano
systemem „ka¿dy z ka¿dym” do dwóch wygranych setów.
Wyniki meczów grupowych:
Gimnazjum Dyl¹gowa
Gimnazjum Harta
LO Dynów
ZSzZ Dynów
Gimnazjum Dyl¹gowa
ZSzZ Dynów

-

Gimnazjum Dynów
Gimnazjum Dubiecko
Gimnazjum Dynów
Gimnazjum Dubiecko
LO Dynów
Gimnazjum Harta

0:2
0:2
2:1
0:2
0:2
2:1

(12:25, 21:25)
(13:25, 7:25)
(25:14, 23:25, 15:3)
(12:25, 22:25)
(6:25, 10:25)
(25:14, 22:25, 9:15)

Do meczu fina³owego awansowa³y dru¿yny: LO Dynów i Gimnazjum Dubiecko,
rezultat by³ nastêpuj¹cy: LO Dynów – Gimnazjum Dubiecko 2 : 1 (25:20, 23:25, 15:12)
W tym roku Puchar Dyrektora Szko³y powêdrowa³ do dru¿yny dziewcz¹t z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie,
a pozosta³e dru¿yny zosta³y nagrodzone dyplomami.
Oprócz tego m³odzie¿ uczestniczy³a w zajêciach sportowo - tanecznych, a tak¿e rywalizowa³a przy sto³ach tenisowych.
Rozrywki cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem, a poziom gry zarówno w pi³ce no¿nej jak i siatkowej z roku na rok
jest coraz wy¿szy, co dobrze rokuje na przysz³oœæ. Na koniec trzeba dodaæ, ¿e rozgrywki odbywa³y siê na odnowionej
nawierzchni sali gimnastycznej, jednej z niewielu tego typu na Podkarpaciu. W zwi¹zku z tym renowacji nawierzchni
dokona³a specjalistyczna firma a¿ z Zielonej Góry.
Nie pozostaje dodaæ nic innego jak: „Do zobaczenia za rok”.
Ze sportowymi pozdrowieniami
nauczyciele wychowania fizycznego
ZSzZ im. Kard. S. Wyszyñskiego w Dynowie
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W piêknej hali sportowej ZS Nr 2 w Harcie 08 marca 2009 roku odby³ siê turniej pi³ki siatkowej kobiet
i mê¿czyzn w ramach programu obchodów 580-lecia
wsi Harta.
Przed rozpoczêciem zmagañ sportowych PANIE
przyjê³y od organizatorów turnieju wiele serdecznych
¿yczeñ z okazji ICH ŒWIÊTA.
W turnieju pi³ki siatkowej kobiet zwyciê¿y³a dru¿yna „NASTOLATKI HARTA” w sk³adzie: Ewelina Cieæko,
Ewelina Lignowska, Dorota Litwin, Bo¿ena Pêkala – kapitan i trener zespo³u, Karolina Sieñko, Natalia Ryœ i Magdalena Walkowicz
II miejsce zajê³a dru¿yna „TOWARZYSTWA KULTURY I ROZWOJU WSI HARTA” w sk³adzie: Agnieszka
Domin – kapitan zespo³u, Jolanta Goszty³a, Marta Gudyka,
Kamila Kruczek, Anna Misiewicz, Maria Pa³ac, Beata
Poñczocha, Lucyna Wilk i Lucyna Stochmal – trener.
W rozrywkach pi³ki siatkowej mê¿czyzn wygra³a dru¿yna
UKS POGÓRZE przed zespo³em DYNOVIA i HARTA I.
Zawody sêdziowali Panowie: mgr Bogdan Peszek i mgr
Adam ¯ak, którym sk³adam serdeczne podziêkowania.
Serdeczne podziêkowania kierujê do cz³onków Rady So³eckiej wsi Harta w osobach: Banaœ Zygmunt, Koœmider Piotr,
Stetko Bogdan, Ska³uba Eugeniusz, Wielgos Eugeniusz, Wilk
Jan za przygotowanie poczêstunku dla uczestników turnieju jak i zorganizowanie spotkania dla PAÑ w dniu ICH
ŒWIÊTA oraz Radnego Rady Gminy Dynów Jacka
Stochmala za PIÊKNE ró¿e, którymi obdarowa³ wszystkie
PANIE.
Nagrody indywidualne, których fundatorem by³ Radny
Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal, otrzyma³y:
Maria Pa³ac i Karolina Sieñko.
Koordynator obchodów
Aleksander Stochmal
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SPORT – ZABAWA – REKREACJA oraz bardzo
g³oœny doping dominowa³ w trakcie zawodów, które
odby³y siê w dniu 17 marca 2009 r. w hali sportowej
Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Harcie w ramach programu obchodów 580-lecia wsi Harta.
Do zabawy sportowo - rekreacyjnej pn. „Ruch rzeŸbi
umys³, duszê i cia³o” przyst¹pi³y reprezentacje: Szko³y
Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Walk Ch³opskich w
Harcie w sk³adzie: Hus Magdalena, Litwin Sylwia,
Kaszycka Magdalena, Kêdzierska Izabela, Pa³ac
Martyna, B¹k Micha³, Litwin Sebastian, Krupa
Marcin, Szpindor Pawe³ i Wrona Bogdan oraz Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Bronis³awa Markiewicza
w Harcie w sk³adzie: Domin Marzena, Janowska Paulina, Kot Paulina, Makara Joanna, Paœciak Magdalena, Domin Bart³omiej, Dziopak Sylwester, Sierant Jan, Wrona Karol i Wrona Piotr.
Po 12 konkurencjach zabaw i gier ruchowych minimalnie zwyciê¿y³a dru¿yna Szko³y Podstawowej Nr 1
im. Bohaterów Walk Ch³opskich w Harcie.
Sk³adam serdeczne podziêkowania Radnym Gminy
Dynów: Panu Andrzejowi B³oñskiemu i Panu Franciszkowi Dominowi za przygotowanie upominków
i s³odyczy, którymi obdarowali wszystkich uczestników
tej emocjonuj¹cej zabawy sportowo – rekreacyjnej oraz
nauczycielom wychowania fizycznego: Pani mgr Dorocie Fiejdasz i Panu mgr Wac³awowi Piechowi
za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
Nagrodê Specjaln¹ zawodów Radny Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal ufundowa³ uczennicy
Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Bronis³awa Markiewicza
w Harcie Joannie Makara.
Koordynator obchodów
Aleksander Stochmal
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28 marca Miejski Klub Sportowy Dynovia zorganizowa³ halowy turniej pi³ki no¿nej trampkarzy starszych w którym udzia³
wziê³o blisko stu m³odych sportowców.
Oczywiœcie impreza sportowa nie mog³a
by siê odbyæ bez sponsorów którzy ufundowali dla zwyciêzców wspania³e nagrody,
a buli nimi Bank Spó³dzielczy w Dynowie oraz Pan Józef Sówka i Forma SówPol. Do turnieju zg³osi³o siê osiem dru¿yn
które podzielona na dwie gry. Grupa 1 –
Orze³ Harta 1, Pogórze Dubiecko, Dynovia Dynów 1, Zasanie D¹brówka, grupa 2 –
B³a¿owianka B³a¿owa, Orze³ Harta 2, Dynovia Dynów 2, MKP Dynów. Po rozegraniu meczy grupowych w meczu o 3 miejsce
zmierzy³y siê miêdzy sob¹ Zasanie D¹brówka – Orze³ Harta 2, i tu lepszym okaza³ siê
zespó³ z D¹brówki który wygra³ to spotkanie 2:0. W meczu o pierwsze miejsce rywalizowa³y Dynovia Dynów 1 – B³a¿owianka
B³a¿owa. Tu jednak lepsi okazali siê zawodnicy z B³a¿owej którzy pokonali swych rywali 3:2. Turniej sêdziowali: Jakub Koszty³a, Micha³ £amasz, Jakub Koszty³a, Marcin Siry. W imieniu organizatora dziêkujemy sponsorom oraz dyrektorowi Zespo³u
Szkó³ w Dynowie Panu Tadeuszowi Œwiêsowi za nieodp³atne udostêpnienie hali
sportowej. Kolejne turnieje zaplanowane
s¹ na miesi¹c kwiecieñ. Impreza odbywa³a siê pod patronatem prezesa Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Grzegorza Lato i prezesa Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Kazimierza Grenia.

zdobywcy pierwszego miejsca B³a¿owianka B³a¿owa

drugie miejsce Dynovia Dynów

Tekst i zdjêcia: Grzegorz Szajnik

trzecie miejsce Zasanie D¹brówka Starzeñska
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Co to jest Pi?
Wszyscy potrafimy powiedzieæ, którego dnia w
roku jest dzieñ matki, ojca,
babci, dziecka lub nauczyciela. Jednak oprócz tych
najpopularniejszych œwi¹t,
istniej¹ takie, o których
wie niewiele osób.
14 marca obchodzony by³
miêdzynarodowy „Dzieñ
Liczby Pi”.
Dzieñ ten ma promowaæ wiedzê matematyczn¹ wœród
uczniów wszystkich typów szkó³ w przystêpny, a czasem
zabawny sposób. Datê œwiêta - 14 marca - wyznaczono ze
wzglêdu na pierwsze cyfry rozwiniêcia dziesiêtnego Pi (3,14).
Obchody „Dnia” zainaugurowano w 1988 r. w muzeum nauki
Exploratorium w San Francisco.
Tego dnia na wielu amerykañskich
uczelniach odbywaj¹ siê pikniki
naukowe, podczas których prezentowane s¹ ciekawostki ze œwiata
nauki.
Nauczyciele, studenci, uczniowie i ich rodzice uczestnicz¹ w
ró¿nych imprezach zwi¹zanych z promowaniem matematyki i samej liczby Pi. Przygotowuj¹ na przyk³ad ciasta, których nazwy brzmi¹ podobnie do Pi np. „apple pie” (ang. szarlotki) i pizza pie.

Choæ œwiêto zyska³o szczególn¹ popularnoœæ w Stanach
Zjednoczonych, to od niedawna równie¿ polskie uczelnie obchodz¹ „Dzieñ Pi”. Na przyk³ad Wydzia³ Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Œl¹skiego organizuje „Œwiêto liczby
Pi”. Na uczestników czekaj¹ eksperymenty fizyczne, wyk³ady matematyczno- informatyczne i konkurs muzyczny poœwiêcony liczbie Pi.
„Dzieñ Pi” organizuje równie¿ Wydzia³ Informatyki
i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 14 marca mo¿na wys³uchaæ wyk³adów, w programie imprezy znajduj¹ siê równie¿: bieg o puchar dziekana Wydzia³u Informatyki oraz akcja „Pi w mieœcie”.
Seminarium naukowe poœwiêcone liczbie Pi organizuje
równie¿ Wydzia³ Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci mog¹ wzi¹æ udzia³
w konkursie mailowym, w którym nale¿y rozwi¹zaæ zagadki
dotycz¹c¹ Pi oraz w konkursie fotograficznym „Pi Around”.
„Œwiêto Liczby Pi” organizuje równie¿ Instytut Matematyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im.
J. Kochanowskiego w Kielcach. W konkursie „Piêkno Pi”
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych prezentuj¹ prace plastyczne zwi¹zane z t¹ liczb¹.

Liczba Pi to sta³a matematyczna, która pojawia siê
w wielu dziedzinach matematyki i fizyki.
Pi jest pierwsz¹ liter¹ greckiego
(perimetron),
s³owa
czyli obwód. Liczba Pi to sta³a wartoœæ, która okreœla stosunek obwodu ko³a do jego œrednicy. Mo¿na te¿
zdefiniowaæ Pi na inne sposoby,
na przyk³ad jako pole ko³a o promieniu równym jeden albo jako najmniejsza dodatnia wartoœæ x, dla której sin x =0.
Symbol Pi wprowadzi³ do nauki William Jones w ksi¹¿ce
„Synopsis Palmariorum Mathesos” w 1706 roku. Symbol zosta³ póŸniej rozpowszechniony przez Leonharda Eulera.
Liczba Pi jest liczb¹ niewymiern¹, co oznacza, ¿e nie
mo¿e byæ zapisana jako iloraz dwóch liczb ca³kowitych (czyli w postaci u³amka zwyk³ego), a jej rozwiniêcie dziesiêtne
jest nieskoñczone i nieokresowe (nie ma ¿adnego porz¹dku).
Udowodni³ to w roku 1761 Johann Heinrich Lambert.
Co wiêcej, jest ona liczb¹ przestêpn¹, co w 1882 roku wykaza³ Ferdinand Lindemann. Oznacza to, ¿e nie istnieje wielomian o wspó³czynnikach ca³kowitych, którego Pi jest pierwiastkiem. W rezultacie nie jest mo¿liwe zapisanie Pi
za pomoc¹ skoñczonego zapisu z³o¿onego z liczb ca³kowitych, dzia³añ arytmetycznych, u³amków oraz potêg i pierwiastków.

Trochê historii…
Naukowcy ustalili, ¿e w piramidzie Cheopsa (zbudowanej ok. 2560 r. p.n.e.) stosunek sumy dwóch boków podstawy
do wysokoœci wynosi 3,1416, czyli przybli¿enie Pi z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku. Dotychczas nie wiadomo, czy jest to kwesti¹ przypadku, czy geniuszu ówczesnych uczonych.
Pierwsze Ÿród³a œwiadcz¹ce o œwiadomym korzystaniu
z w³asnoœci liczby Pi pochodz¹ ze staro¿ytnego Babilonu.
Na kamiennej tablicy z okresu 1900-1680 p.n.e. znaleziono
opis wartoœci obwodu ko³a o œrednicy 1, przybli¿ony przez
liczbê 3,125.
Na pochodz¹cym sprzed 1650 r. p.n.e. egipskim papirusie Rhinda, autorstwa skryby (wed³ug niektórych Ÿróde³ tylko
kopisty orygina³u) króla Ahmesa zatytu³owanym „Wprowadzenie do wiedzy o wszystkich istniej¹cych rzeczach” mo¿na
znaleŸæ rozwi¹zania zadañ matematycznych zawieraj¹ce
m.in. odniesienia do wartoœci liczby Pi, przybli¿anej wartoœci¹ 44/34 = 3,1604… .
Archimedes, bêd¹cy prawdopodobnie pierwszym matematykiem badaj¹cym dok³adniej w³asnoœci liczby Pi w III
w. p.n.e. oszacowa³ j¹ z dok³adnoœci¹ do dwóch miejsc po
przecinku (st¹d liczbê Pi nazywa siê czasem sta³¹ Archimedesa). U¿y³ do tego metody bazuj¹cej na zale¿noœciach
geometrycznych, pozwalaj¹c¹ oszacowywaæ Pi z (teoretycznie) dowoln¹ dok³adnoœci¹ (Archimedes zauwa¿y³, ¿e powierzchniê ko³a mo¿na przybli¿aæ za pomoc¹ wielok¹tów
foremnych wpisywanych i opisywanych na tym kole. Im wiêcej boków maj¹ wielok¹ty, tym bardziej przypominaj¹ one
ko³o, choæ nieco kanciaste), która przez nastêpne wieki by³a
metod¹ najlepsz¹, wykorzystywan¹ przez póŸniejszych matematyków. Wynikiem jego pracy by³o podanie przedzia³u,
w jakim mieœci siê liczba Pi: (3 10/17; 3 1/7).
Liu Hui, chiñski matematyk ¿yj¹cy w III wieku naszej
ery, metod¹ Archimedesa dla wieloboków o 3072 bokach
ustali³ przybli¿on¹ wartoœæ liczby Pi na 3,1415.
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Zu Chongzhi, chiñski cesarski astronom oko³o 500 roku
n.e. poda³ dwa przybli¿enia liczby Pi - wczeœniejsze – 22/7,
oraz póŸniejsze, wynosz¹ce 355/113, które do XV wieku by³o
najlepszym znanym ludzkoœci przybli¿eniem wartoœci liczby Pi (na szczególn¹ uwagê zas³uguje ³atwoœæ jego zapamiêtania: 11-33-55). Wartoœci te zanotowano w pochodz¹cych
z tego okresu kronikach dworskich. U¿y³ on metody Archimedesa, choæ najprawdopodobniej nie mia³ dostêpu do jego
prac.
Brahmagupta, hinduski matematyk, sto lat póŸniej
(oko³o 600 r. n.e.), poda³ inne przybli¿enie wartoœci Pi, stosuj¹c w³asnoœci 12, 24, 48 i 96-boków, których d³ugoœci obwodów by³y odpowiednio pierwiastkami z liczb 9,56; 9,81;
9,86; 9,87.. W rzeczywistoœci zaœ 2 = 9,8696… .
W 1400 roku hinduski matematyk Madhava jako pierwszy w historii do obliczenia wartoœci Pi u¿y³ ci¹gów nieskoñczonych i poda³ Pi z dok³adnoœci¹ do 11 miejsc po przecinku.
W istocie odkry³ on wzór, do którego Gottfried Wilhelm
Leibniz i James Gregory (autorstwo przypisuje siê obu)
doszli w roku 1674. Natomiast pierwszym z Europejczyków, który u¿y³ metody aproksymacji Pi przy pomocy ci¹gów
nieskoñczonych by³ John Wallis, który w roku 1656 w dziele „Arithmetica infinitorum” poda³ bardzo zgrabny - aczkolwiek niezbyt u¿yteczny - wzór na Pi. Od tego czasu, do obliczania wartoœci Pi, zaczêto u¿ywaæ ci¹gów nieskoñczonych zazwyczaj przy pomocy rozwiniêcia funkcji arcus sinus lub
arcus tangens w szereg potêgowy.
Ludolph van Ceulen stosuj¹c
metodê Archimedesa obliczy³ wartoœæ Pi z dok³adnoœci¹ do 20 miejsc
po przecinku, publikuj¹c wynik w
dziele „Van den Circkel” (1596 r.).
Wed³ug biografów Ceulen wiêkszoœæ
swojego ¿ycia poœwiêci³ próbom coraz lepszego przybli¿enia Pi, zwanej niekiedy od jego imienia Ludolfin¹, pod koniec ¿ycia
podaj¹c Pi z dok³adnoœci¹ do 35 miejsc po przecinku (u¿y³
do tego wieloboku o 262 bokach!) - wartoœæ ta zosta³a wyryta
na jego p³ycie nagrobkowej.
Z biegiem lat uzyskiwano coraz lepsze przybli¿enia wartoœci Pi siêgaj¹ce kilkuset miejsc po przecinku (Ernest Rutherford w 1853 roku - 440 miejsc po przecinku; William
Shanks w 1874 roku - 527 miejsc po przecinku). W 1946
roku D.F. Ferguson poda³ wartoœæ Pi do 620. miejsca po
przecinku. W koñcowych obliczeniach wspomaga³ siê ju¿
kalkulatorem.
Od 1949, kiedy to przy pomocy komputera ENIAC obliczono 2037 miejsc
po przecinku, dok³adniejsze aproksymacje liczby Pi uzyskiwano ju¿ tylko
przy u¿yciu komputerów. Pierwszy milion cyfr osi¹gnêli dwaj Francuzi: Jean
Guilloud i Martine Bouyer w 1973
roku. We wrzeœniu 1999 roku obliczono Pi z dok³adnoœci¹
206 150 000 000 miejsc po przecinku. Dokona³ tego Daisuke Takahasi przy pomocy komputera HITACHI SR8000.
Aktualny rekord ustanowiony zosta³ w 2004 r. przez Japoñczyków Yasumasa Kanada i Daisuke Takahashi, którzy
obliczyli a¿ 1 351 100 000 000 cyfr w rozwiniêciu dziesiêtnym liczby Pi.
Dla ciekawych podajê wartoœæ liczby Pi z dok³adnoœci¹
do piêædziesiêciu miejsc po przecinku:
=3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971
69399 37510...
lub w wersji binarnej, czyli zero-jedynkowej:
=11,00100100001111110110101010001000100001011010001100...
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W praktyce pos³ugujemy
siê przybli¿onymi wartoœciami
liczby Pi: 3,14 lub 22/7, rzadko kiedy trzeba korzystaæ
z przybli¿eñ dok³adniejszych:
3,1416 lub 3,14159 albo w postaci u³amka zwyk³ego 355/113
lub 52163/16604 (dwa ostatnie u³amki s¹ równe Pi z dok³adnoœci¹ do 6 miejsc po przecinku).

Jak zapamiêtaæ…?
Ksiêga Guinnessa
zawiera listê ludzi którzy zapamiêtali najwiêcej cyfr liczby Pi.
Rekordzist¹ Europy
w recytowaniu z pamiêci 22 514 cyfr liczby Pi
jest Daniel Paul Tammet (ur. w 1979 w Londynie). Bezb³êdne wyrecytowanie z pamiêci 22 514 cyfr liczby Pi zajê³o mu 5 godzin i 9 minut. Tammet to brytyjski sawant autystyczny
(z franc. savant: uczony, genialny g³upiec, genialny idiota osoba z jednej strony upoœledzona - np. autystyczna - z drugiej posiadaj¹ca zdolnoœci w stopniu genialnym. W ka¿dym
przypadku odznaczaj¹ca siê doskona³¹ pamiêci¹) obdarzony ponadprzeciêtnymi umiejêtnoœciami matematycznymi
i jêzykowymi (biegle pos³uguje siê 11 jêzykami - angielskim,
francuskim, fiñskim, niemieckim, hiszpañskim, litewskim,
rumuñskim, estoñskim, islandzkim, walijskim i Esperanto, ponadto tworzy tak¿e swój w³asny - Mänti, oparty na
estoñskim i fiñskim). Jest równie¿ synestet¹ - o ataku epilepsji Daniel zacz¹³ inaczej postrzegaæ liczby, a mianowicie
do ka¿dej liczby nie wiêkszej ni¿ 10000 przypisuje on jakiœ
kolor, krajobraz, fakturê lub kszta³t (naukowcy nazywaj¹ to
synestezj¹). Wed³ug opisów Tammeta, np. cyfra 1 jest bardzo jasna, cyfra 9 jest du¿a, liczba 289 jest brzydka, natomiast liczba Pi jest piêkna. Dziêki temu Daniel potrafi bardzo szybko wykonywaæ skomplikowane obliczenia, podaj¹c
przy tym wynik z dok³adnoœci¹ nawet do 30 miejsc po przecinku.
Rekord œwiata w zapamiêtywaniu cyfr liczby Pi wynosi
100 000 cyfr po przecinku i zosta³ ustanowiony przez
60-letniego Japoñczyka Akira Haraguchi w 2006 roku
(recytowanie zajê³o mu 16 godzin!)
Daniel Tammet i Akira Haraguchi s¹ poza zasiêgiem
przeciêtnego cz³owieka, ale mo¿na trochê pomóc swojej pamiêci wykorzystuj¹c wierszyki i opowiadania, w których d³ugoœæ ka¿dego kolejnego s³owa jest równa kolejnej cyfrze
w rozwiniêciu dziesiêtnym liczby Pi.
Pierwszym polskim wierszem tego typu jest nieco toporny wiersz Kazimierza Cwojdziñskiego z 1930 roku,
zamieszczony w paŸdziernikowym wydaniu czasopisma
„Parametr”, poœwiêconemu nauczaniu matematyki. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e tekst powsta³ przed reform¹ ortografii
z 1936 roku, wtedy pisano niema.
Kuæ i oraæ w dzieñ zawziêcie,
Bo plonów niema bez trudu!
Z³ocisty szczêœcia okrêcie,
Ko³yszesz...
Kuæ! My nie czekajmy cudu.
Robota to potêga ludu!
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Inny przyk³ad:
Jaœ o kole z werw¹ dyskutuje
bo dobrze temat ten czuje
zast¹pi³ ludolfinê s³owami wierszyka
czy Ty ju¿ odgad³eœ, sk¹d zmiana ta wynika ?
Oto i wiem i pomnê doskonale...
Kto z woli i myœli zapragnie Pi spisaæ cyfry, ten zdo³a.
Oto limeryk opublikowany kiedyœ w miesiêczniku „Delta”:
Raz w maju, w drug¹ niedzielê
Pi liczy³ cyfry pan Felek.
Pomno¿y³, wysumowa³,
Cyferki zanotowa³,
Ale ma ich niewiele...
Kolejny, d³u¿szy przyk³ad, w formie inwokacji do bogini pamiêci (myœlnik po «pauza» zastêpuje zero):
Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbê, któr¹ te¿ zowi¹
ponêtnie Ludolfin¹, pamiêci przekazaæ tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy u¿yæ; gdy siê problemu nie da
inaczej rozwi¹zaæ, pauza - to zast¹piæ liczbami.
Popularny jest równie¿ inny polski wierszyk:
By³ i jest i wieki chwalonym ów bêdzie,
który kó³ obwód œrednic¹ wymierzy³.
Niemcom w zapamiêtaniu aproksymacji Pi mo¿e byæ pomocny wiersz napisany przez Clemensa Brentano, który
jest przypuszczalnie pierwszym tego typu tekstem:
Nie, o Gott, o guter, verliehst Du meinem Hirne die Kraft
mächtige Zahlreihn dauernd verkettet bis in die spaetere
Zeit getreu zu merken. Drum hab ich Ludolph mir zu Lettern umgeprägt.
Nigdy, o dobry Bo¿e, nie u¿yczysz mi mocy spamiêtania po
wsze czasy potê¿nego, ze sob¹ trwale sprzê¿onego szeregu cyfr.
Dlatego przyswoi³em sobie ludolfinê w s³owach.

Najbardziej znany przyk³ad angielski jest autorstwa sir
Jamesa Jeansa:
How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy
lectures involving quantum mechanics!
Jak¿e chcia³bym siê napiæ, czegoœ mocnego oczywiœcie, po
trudnych wyk³adach zawieraj¹cych mechanikê kwantow¹!

Popularny jest tak¿e nastêpuj¹cy wierszyk:
How I wish I could recollect Pi easily today!
Jak¿e bym chcia³ dzisiaj ³atwo przypomnieæ sobie Pi!

Najwspanialszym osi¹gniêciem w tej dyscyplinie jest
chyba opowiadanie Michaela Keitha, opublikowane w 1986
roku w presti¿owym magazynie „The Mathematical Intelligencer”. Daje ono rozwiniêcie dziesiêtne liczby Pi a¿ do 402.
(!) miejsca po przecinku. Redaktorzy pisma, zachêcaj¹c do
u³o¿enia jeszcze d³u¿szego tekstu, ostrzegaj¹ przed miejscem 601., gdzie pojawiaj¹ siê trzy kolejne zera (zera s¹
oznaczane znakami przestankowymi ró¿nymi od kropki),
oraz przed miejscem 772. - tam znajduje siê z rzêdu szeœæ
dziewi¹tek i ósemka.
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Niejaki Bill Crozier 20 lat temu napisa³ piosenkê
„The pi song” (mo¿na jej pos³uchaæ na YouTube;-), by zapamiêtaæ pierwsze 50 cyfr po przecinku.

Liczba Pi w literaturze, sztuce i nie tylko…
Liczba Pi by³a inspiracj¹ wielu artystów i re¿yserów. Darren Aronofsky poruszy³ jej temat w swoim filmie z roku
1998 - „Pi”. (g³ówny bohater uwa¿a, ¿e
w cyfrach liczby Pi ukryta jest mistyczna
wiadomoœæ i ¿e jej rozszyfrowanie pomo¿e mu przewidzieæ zachowanie siê gie³dy).
W literaturze „Pi” jest imieniem bohatera powieœci Yanna Martela – „¯ycie Pi”
(powieœæ opowiada o losach rozbitka Piscine „Pi” Patela i tygrysa Richarda Parkera,
ocala³ych z katastrofy statku i dryfuj¹cych
przez 227 dni po wodach Pacyfiku).
Jest te¿ tematem jednego z wierszy Wis³awy
Szymborskiej (tom „Wielka liczba” wyd. Czytelnik 1976 r.)
Wis³awa Szymborska
Liczba Pi
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry te¿ s¹ pocz¹tkowe,
piêæ dziewiêæ dwa poniewa¿ nigdy siê nie koñczy.
Nie pozwala siê obj¹æ szeœæ piêæ trzy piêæ spojrzeniem
osiem dziewiêæ obliczeniem
siedem dziewiêæ wyobraŸni¹,
a nawet trzy dwa trzy osiem ¿artem, czyli porównaniem
cztery szeœæ do czegokolwiek
dwa szeœæ cztery trzy na œwiecie.
Najd³u¿szy ziemski w¹¿ po kilkunastu metrach siê urywa
podobnie, choæ trochê póŸniej, czyni¹ wê¿e bajeczne.
Korowód cyfr sk³adaj¹cych siê na liczbê Pi
nie zatrzymuje siê na brzegu kartki,
potrafi ci¹gn¹c siê po stole, przez powietrze,
przez mur, liœæ, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez ca³¹ nieba wzdêtoœæ i bezdennoœæ.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak w¹t³y promieñ gwiazdy, ¿e zakrzywia siê w lada
przestrzeni!
A tu dwa trzy piêtnaœcie trzysta dziewiêtnaœcie
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysi¹c dziewiêæset siedemdziesi¹ty trzeci szóste piêtro
iloœæ mieszkañców szeœædziesi¹t piêæ groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym s³owiczku mój a leæ, a piej
oraz uprasza siê zachowaæ spokój,
a tak¿e ziemia i niebo przemin¹,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wci¹¿ swoje niez³e jeszcze piêæ,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglaj¹c, ach, przynaglaj¹c gnuœn¹ wiecznoœæ
do trwania.
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Liczba Pi inspiruje te¿ projektantów odzie¿y (koszulki,
czapeczki, buty i nie tylko…),
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czêœci komputerowych…

i pewnie wielu, wielu innych… Mo¿e i Pañstwo znajd¹
coœ ciekawego? Chêtnie wydrukujemy inne ciekawostki o tej
êknej liczbie……
Renata Jurasiñska
twórców ekskluzywnych kosmetyków (mêska woda toaletowa – za
jedyne 214 z³ i dezodorant – za 84
z³; reklamowane nastêpuj¹co: „Givenchy
Pi odzwierciedla mê¿czyznê uwodzicielskiego – jego odwagê, inteligencjê oraz mêstwo.
Mê¿czyzna Pi to mê¿czyzna aktywny, który
wci¹¿ przekracza w³asne granice”…)

producentów foremek
na kostki lodu…
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Marzec i kwiecieñ – dwa miesi¹ce, s³yn¹ce ze swojego niezdecydowania… W marcu, jak w garncu…., Kwiecieñplecieñ wci¹¿ przeplata, trochê zimy, trochê lata… To chyba dwa najbardziej znane ludowe porzekad³a na ten w³aœnie
temat… Pogoda zupe³nie zwariowana, œnieg i deszcz – na zmianê z piêknym s³oñcem… Ale trzeba mieæ nadziejê, ¿e ju¿
naprawdê NIED£UGO wiosna zawita do nas na sta³e!
W marcu – Œwiêto Kobiet – sporo na jego temat pisa³am w lutowo-marcowym numerze w 2007 roku;-) I w³aœnie dla
Pañ nasi wspó³pracownicy przygotowali coœ specjalnego: pan Bogdan Witek – wykreœlankê Kwiatek dla Ewy, zaœ pan
Leszek Grzywacz – Jolkê kwiatow¹. Oprócz tego mamy dla Pañstwa wiele innych, ciekawych zadañ. Jest ich sporo, bo
numer podwójny – marcowo-kwietniowy, w dodatku „zahaczaj¹cy” o Œwiêta Wielkiej Nocy, kiedy bêd¹ Pañstwo mieli wiêcej
czasu i z pewnoœci¹ chêtnie siê zrelaksuj¹, æwicz¹c przy okazji szare komórki;-) Polecamy wiêc jeszcze: Jolkê ABC,
Krzy¿ówkê, Krzy¿ówkê 1,2,…,5, Piêciok¹t i Krzy¿ówkê panoramiczn¹ autorstwa pana Bogdana Witka oraz Jolkê
na piêciolinii, Jolkê z Tymem i Ukryte wyrazy – opracowane przez pana Leszka Grzywacza. Nie zabraknie te¿ oczywiœcie zagadek logicznych i wierszyków pana Fryderyka Radonia.
Zapraszam równie¿ do przeczytania w tym numerze „Dynowinki” artyku³u o piêknej liczbie „Pi”, która mnie – matematykowi – jest oczywiœcie bardzo bliska;-) a z któr¹ ka¿dy z Pañstwa z pewnoœci¹ nie raz w ¿yciu siê zetkn¹³!
A na nadchodz¹ce Œwiêta dedykujê Pañstwu wiersz „Pieœñ paschalna” Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego…
Nie Kalwaria, nie Golgota,
ale chmura szczeroz³ota
i wiatr skory;

Bo trudno ziemskim inkaustem
sprawy opisaæ przepastne:
wiatr i z³oto -

nie noc i cierñ, ale s³oñce
i blaski siê wplataj¹ce
w kêdziory.

chyba tylko oczy zadrzeæ,
zas³uchaæ siê i zapatrzeæ
w szum odlotu.

Na tej szczeroz³otej chmurze
fruniesz - zwyciêski - ku górze,
„Sprawca zachwytów”;

Spójrzcie: nad Wie¿¹ Mariack¹!
Spójrzcie: ju¿ ma³y jak cacko
leci.

lœni marszczona wiatrem szata,
a z szaty na Polskê spada
woñ hiacyntów.

Wiruj¹ z³ociste ko³a.
Zieleñ gra. Purpura wo³a.
RESURREXIT.

Za te cuda oczywiste
jak¿e ja Ciê uczczê, Chryste?
Wierszem chyba.

(£aciñskie s³owo „resurrexit” znaczy „zmartwychwsta³”).

WESO£YCH ŒWI¥T!
Lecz patrz¹c na Twoj¹ chwa³ê,
stan¹³em i oniemia³em,
jak ryba.

Renata Jurasiñska

Mleko i woda

¯aba w kole
W œrodku ko³a o promieniu
9 cm siedzi ¿aba. Zaczyna skakaæ w linii prostej do okrêgu
ko³a. D³ugoœæ pierwszego skoku wynosi 4,5 cm, d³ugoœæ
drugiego skoku – 2,25 cm i
tak skacze dalej, za ka¿dym razem o po³owê d³ugoœci poprzedniego skoku.
Po olu skokach wydostanie
siê poza okr¹g ko³a?

Obok siebie stoj¹ dwie szklanki, a których jedna zawiera pewn¹ iloœæ mleka, a druga tak¹ sam¹
iloœæ wody. Przelewamy ³y¿kê mleka do szklanki z
wod¹. Po zmieszaniu – przelewamy z powrotem ³y¿kê
mieszaniny do szklanki z mlekiem. Czy wiêcej jest
teraz mleka w wodzie, czy wody w mleku?

Dwa ko³a
Wokó³ ko³a nieruchomego toczy siê ko³o ruchome, które na jeden obieg po obwodzie ko³a pierwszego wykonuje samo cztery obroty. Jaki jest stonek œrednicy ko³a ruchomego do œrednicy ko³a nieruchomego?
Renata Jurasiñska
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Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki w zaznaczonym rzêdzie i kolumnie powstan¹
dwa s³owa tworz¹ce rozwi¹zanie koñcowe zadania.
Bogdan Witek
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Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:
Zepsuty budzik
Budzik wska¿e godzinê 12 za oko³o
15 minut.
Uk³adanka
Rozwi¹zanie przedstawia rysunek.

Krzy¿ówka mozaikowa
Odpoczynek
Krzy¿ówka przerywnikowa
Babia Góra
Ukoœnik
Szacunek
Kombinagram
Najbardziej zgrana jest muzyka, potrzebny tylko dyrygent.
Piêciok¹t
Szkic
Krzy¿ówka od A do ¯
Krêpulec
Krzy¿ówka-szyfr
Ile wa¿y koñ trojañski

Zagadka z odpowiedzi¹
Kto Polskê z kryzysu wyprowadziæ mo¿e?
Zmi³owanie Bo¿e!
Fryderyk Radoñ

A kysz!
Ja w przes¹dy nie wierzê,
Bo nic siê z³ego nie stanie,
Gdy szybko zmówisz pacierze
Lub spluniesz przez lewe ramiê…
Fryderyk Radoñ
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Okreœlenia wyrazów krzy¿ówki zosta³y
podane w kolejnoœci przypadkowej, ale dla
u³atwienia ujawniono po³o¿enie liter
A, B i C w diagramie. W kolorowych
rzêdach powstanie rozwi¹zanie koñcowe zadania – nazwa roœliny.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

broñ Wilhelma Tella
cieæ z piosenki Andrzeja Rosiewicza o ataku zimy
daje prawo do bezp³atnej naprawy kupowanego sprzêtu
daszek na kolumnach okalaj¹cy
greck¹ agorê
drugi okres ery paleozoicznej
Elwood, amerykañski pisarz
wspó³czesny (anagram s³ów ID +
RE)
historyczna nazwa Irlandii
imiê carów Rosji
imiê tancerki, jurorki w „Tañcu z
gwiazdami”
inna nazwa kaczeñca
- japoñski producent chronometrów
jeden z bohaterów „W³atców Móch”
kwaœny dodatek do koktajli alkoholowych
leczenie
Ludwik Jerzy, poeta i satyryk z „Przekroju”
Marian, sprinter polski œwiêc¹cy najwiêksze tryumfy w
latach 80-tych,
metal u¿ywany przy produkcji termometrów
Miko, aktorka,
narz¹d gêbowy motyla s³u¿¹cy do spijania nektaru
ogromne kamienie
podopieczna Telimeny
podpora kapelusza grzyba
pomog³a Tezeuszowi wydostaæ siê z Labiryntu
poobiedni wypoczynek popularny w ciep³ych krajach
porasta staw lub powiekê
pracownik przy krosnach
producent samochodów z Korei
sina plama na ciele powstaj¹ca po uderzeniu
specjalista od zwierz¹t
sterczy na g³owie punka
stolica Tajlandii
straci³a przyjaciela w piosence „Ch³opców Z Placu Broni”
symptom, objaw
œci¹gawka, streszczenie lektury
têpak, jo³op
Tomasz, utytu³owany ¿u¿lowiec
Umberto, pisarz w³oski („Imiê ró¿y”),
w¹ska prze³êcz na koñcu szlaku Orlej Perci
wznoszony na czeœæ jubilata
z Asem w elementarzu
z dniem daje dobê
zamek b³yskawiczny
zielona czêœæ pietruszki
Bogdan Witek

Poziomo:
• kwiat wiosenny.
Pionowo:
• esencja dowcipu.
• brak si³.
• srebrzysty wapniowiec (Mg).
Leszek Grzywacz.
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W diagramie ujawniono litery wspólne dla wyrazów pionowych. Litery w polach ze s³oneczkiem (wspólne dla wyrazów poziomych), czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie.
W kolejnoœci przypadkowej:
* Grzegorz, piosenkarz z Piwnicy pod Baranami („Cicho,
sza”).
* bon, kupon.
* jon bez ³adunku elektrycznego.
* imiê Farrow, aktorki.
* Yehudi, s³ynny amerykañski skrzypek i dyrygent.
* b³ogos³awiona Matka z Kalkuty.
* cichy szmer liœci.
* s³odzona kawa z dodatkiem koniaku lub rumu, podawana na
zimno.
* œwieckoœæ.
* austriacki dop³yw Dunaju, Enns.
* grekokatolicy.
* odpady z m³ocarni w postaci plew, resztek k³osów, kawa³ków s³omy.
* szwedzkie miasto maj¹ce po³¹czenie promowe ze Œwinoujœciem.
* fragment, urywek utworu literackiego.
* bia³y, tañczony na balu o œwicie.
* z ¿onusi¹.
* szczególne cechy osobowoœci buduj¹ce autorytet przywódcy.
* „zimna” wieœ gminna ko³o Siedlec.
* filozof z Rotterdamu.
* grz¹ski osad na dnie stawu.
* szczyt w Himalajach (8463 m), zdobyty
przez Jerzego Kukuczkê w 1981 r.
* myœliwski pies goñczy.
* kwiat z krainy wiatraków.
* maksymalna iloœæ, norma.
* zakrêt, wnêka.
* dawniej: nak³ad pieniê¿ny, wydatek.
* grecka litera, 20 w alfabecie.
Leszek Grzywacz

Dziurawym na piêtê
Œmiesznie siê nam rozpocz¹³ ten rok w polityce
Wiêc weso³ych programów ju¿ kabaretom ¿yczê.
Prawie co dzieñ s³yszymy jakieœ starcia lub scysje,
Bardzo g³oœne awanse i haniebne dymisje.
Komentowaæ te zmiany ju¿ odchodzi ochota.
Nie chcieliœmy Leppera – to mamy Palikota!
Od jesieni nas strasz¹ inflacyjnym „nawisem”,
Za³amaniem w USA i œwiatowym kryzysem.
Poj¹æ tego nie mogê (jak ktoœ chce – niech siê œmieje),
¯e kryzys w Ameryce – ale dolar dro¿eje!
U nas boom gospodarczy i to nie od parady,
Z³oty by³ bardzo mocny – teraz schodzi na dziady!!!
Chocia¿ roœnie PKB, to w portfelach ca³kiem Ÿle!
Chcê to wszystko zrozumieæ – mam zamiary najszczersze,
Lecz to zwyk³y kabaret! B¹dŸ tu m¹dry, pisz wiersze!
Polityka bankowa nie przynosi nam szczêœcia:
Dasz w depozyt… dwa procent, gdy po¿yczam… dwadzieœcia!
I taka sytuacja tak¿e humor nam psuje,
Bank nas zewsz¹d okrada…. I jeszcze bankrutuje!
Mo¿e go to zdarzenie wreszcie czegoœ nauczy:
Nie okradaj bliŸniego, no bo cudze nie tuczy!
Wiêcej z us³ug bankowych nie skorzystam niestety,
Gdy bêdê mia³ nadwy¿kê – to schowam do skarpety!
Kryzys energetyczny te¿ podobno siê œwiêci,
Wróble g³oœno æwierkaj¹: Ruski kurek przykrêci!
Póki co – nie chcê krakaæ – a wiêc koñczê i znikam,
I ¿yczê lepszych wieœci Drogim Czytelnikom!
Fryderyk Radoñ
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Z diagramu nale¿y wykreœliæ podane
ni¿ej nazwy roœlin. Mo¿na je odczytaæ w
linii prostej poziomo, pionowo oraz ukoœnie (równie¿ wspak). Pozosta³e nieskreœlone litery, odczytane rzêdami utworz¹
rozwi¹zanie - powiedzenie.
Wyrazy wykreœlanki:
• amarylis
• asparagus
• aster
• bodziszek
• cynia
• dalia
• frezja
• goŸdzik
• hiacynt
• jaskier
• katleja
• klarkia
• klematis
• lawenda
• lepnica
• lewkonia
• mak
• margerytka
• mieczyk
• nagietek
• nasturcja
• niezapominajka
• orchidea
• ostropest
• pasiflora
• petunia
• ró¿a
• sasanka
• stokrotka
• tuberoza
• tulipan
• wilec
• zawilec

Bogdan Witek

Grupy liter z zaciemnionych pól, uszeregowane
od 1 do 10, utworz¹ rozwi¹zanie – fragment piosenki zespo³u Bayer Full.
W kolejnoœci przypadkowej:

•
•
•
•
•
•

miejsce w spo³eczeñstwie, stanowisko.
rozmyœlanie, zastanawianie siê.
nauka o budowie, w³aœciwoœciach i funkcjach roœlin.
jest nim stu³bia, ukwia³.
dostojeñstwo, powaga (obraza …).
kobieta zalotna, kokietka.
Leszek Grzywacz
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Litery z pól dodatkowo oznaczonych
kropk¹, odczytane kolumnami utworz¹
rozwi¹zanie zadania.
Poziomo:
7) nosi w torebce inhalator.
8) b³êdne nastawienie do ¿ycia, wywo³ane np. przez mi³oœæ, z³oœæ.
11) rozmówki miêdzy kumoszkami.
14) tragiczne zdarzenie, poci¹gaj¹ce za
sob¹ mnóstwo ofiar.
17) zatwierdzenie umowy miêdzynarodowej.
21) piromanka.
Pionowo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
9)
10)
12)
13)
15)
16)
18)
19)
20)

góruje nad ¿aglówk¹.
wa¿na osobistoœæ.
gorzkie … - nabo¿eñstwo.
niech nie trac¹ nadziei (wg Juliusza
S³owackiego).
comiesiêczna op³ata za mieszkanie.
kuk³a z wystawy sklepowej.
ukochana Winicjusza (patrz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza).
kontrolowane przez urz¹d skarbowy.
bulgoce w diabelskim kotle.
pancerz ¿ó³wia.
matka Achillesa.
³ódka na sp³yw.
galowy strój mêski.
barwi papierek lakmusowy na czerwono.
sieæ do po³owu ryb dennych.
Bogdan Witek

Po wpisaniu odgadniêtych wyrazów do diagramu, litery
w polach z kropk¹ odczytane wirowo, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe.
Okreœlenia wyrazów:
1-6) miejsce l¹dowania po æwiczeniu akrobatów
sportowych.
1-5) kieruje spó³k¹.
2) 2:2 na boisku.
3) bohater dramatu „Otello” (jak spolszczona nazwa japoñskiej firmy elektronicznej).
4) gra podobna do bakarata.
5) jeŸdziec na wyœcigach konnych.
6) wró¿ba z kart.
7) czarny dzieñ na gie³dach.
8) jedna z elektrod
9) Bóg Izraela.
Bogdan Witek
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Okreœlenia krzy¿ówki podzielono na 5 grup. Ka¿dej z
nich odpowiada jedna z liczb
w diagramie. Kolejnoœæ okreœleñ w ka¿dej z grup jest przypadkowa. Wszystkie wyrazy
pi¹tej grupy s¹ zwi¹zane tematycznie ze œwiêtami obchodzonymi w kwietniu i stanowi¹
rozwi¹zanie koñcowe zadania.
RAZ
• dawny atrament
• dzieciarnia
• japoñski rycerz
• pielêgniarka lub zakonnica
• rzadka na naszych sto³ach
sa³atowa jarzyna (anagram
s³ów WEDY + NINA)
DWA
• Czarny L¹d
• fio³ek alpejski
• fragment œwiêtej ksiêgi
• Francisco, konkwistador
hiszpañski
• plony z sadu
TRZY
• animuje kukie³ki
• mo¿e byæ w delegacjê
• spotkania zakochanych,
randki
• uczestnictwo
• zdanie o sprawie
CZTERY
• jeden z najwa¿niejszych bogów w mitologii hinduskiej
• matka od anio³ów w tytule
filmu Jerzego Kawalerowicza
• nasza stolica
• podrêczne rzeczy podró¿nego, manatki
• warzywo z jadalnymi liœæmi
o du¿ej zawartoœci ¿elaza
PIÊÆ
• kraszanka
• najstarsze i g³ówne œwiêto
chrzeœcijañskie
• symbolizuje ofiarê Chrystusa
• trwa od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty
• wiosenne kotki
Bogdan Witek
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Do diagramu nale¿y wpisaæ odgadniête wyrazy, tak aby w kratkach z cyframi znalaz³y siê krótsze s³owa, które
napisane od 1 do 4 utworz¹ rozwi¹zanie
– tytu³ piosenki Artura Gadowskiego.
W kolejnoœci przypadkowej:
* makaron w postaci w¹skich pasków.
* obwodowe miasto w Bia³orusi nad
Niemnem (przy granicy z Polsk¹).
* dawna nazwa golarni, zak³adu fryzjerskiego.
* blaszana butelka ¿o³nierska.
Leszek Grzywacz
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