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Niech
Ten, który ma nadej , a my wraz
z Nim mamy wi towa „da nam czas”, aby pomy le o:
- tym, co dla nas najwa"niejsze;
- Tych, którzy dla Nas najwa"niejsi;
pozwoli Nam zrozumie , "e tak mia%o by :
- Kto odszed%, Kto przyszed%;
- Kto Kogo pozna%, o Kim zapomnia%;
- telefon milczy, listonosz omija dom.
W pogoni za 30 srebrnikami sprzedajemy, tracimy nasze
przyja-nie i znajomo ci, omijamy dobro , "yczliwo , u miech
itp.
Choinka, niech nam przypomni kolorowe, ciep%e strony

CO S=YCHA@
W STOWARZYSZENIU ?
No i doczekali my si
pierwszych urodzin „Dynowinki” pod patronatem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwa Przyjació/ Dynowa!
Ca/emu kolegium redakcyjnemu
nale23 si s/owa uznania za „kawa/ naprawd dobrej roboty”, w dodatku wykonanej zupe/nie spo/ecznie!
Dzi kuje równie2 tym wszystkim,
którzy podj li z nami wspó/prac . To
dzi ki Nim w ci3gu tych dwunastu
miesi cy wiele spraw uda/o si uchroni7 od zapomnienia, a tak2e
zgromadzi7 materia/ o ró2norodnej tematyce,
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naszego "ycia, stó% wigilijny z op%atkiem po%9czy, a puste nakrycie nie pozwoli zapomnie Tych, o których zapominamy.
Niech Ten, któremu niewygodnie w "%óbku uczuli Nas na to,
co wa"niejsze od sakwy.
Za „Dynowinka” niech umili fragmenty naszego wi towania. Chcieli my, aby ka"dy znalaz% w niej co dla siebie. Mamy
nadzieje, "e si to uda%o. Je li nie, czekamy na propozycje.
Spe%nienia marze8. Zdrowych, Radosnych wi9t Bo"ego Narodzenia. Szcz liwego Nowego Roku –
redaktor prowadz9cy – Piotr Pyrcz

Dzi kuj tak2e Wam, Drodzy Czytelnicy „z kiosku” i Internetu
za to, 2e „kupili cie nas”, 2e nie szcz dzili cie uwag, dobrych rad,
a tak2e komplementów!
Przysz/o nam 2y7 w nie/atwych czasach… Mamy ju2 do 7 k/opotów dnia codziennego, ci3g/ych afer, chamstwa, niekompetencji… Dlatego na nadchodz3ce ;wi ta Bo2ego Narodzenia wraz z
2yczeniami wi3teczno-noworocznymi dedykujemy Czytelnikom
„Dynowinki” i wszystkim mieszka=com Dynowa i okolic kol d
Leopolda Staffa:
…Noc si dzisiaj przesila, noc najd u sza w roku
Mo e si te przesili m ka co nas n ka?
Zawodzim co si w p ucach, z dzikim ogniem w oku
Stajenka, stajenka…
Poka -no, Panie Jezu, e# Pan nad Panami
$e# darmo si nie rodzi , e# tu nie przyb da.
Czy chcemy, czy nie chcemy, ZRÓB PORZ-DEK Z NAMI Kol da, kol da…
Prezes Stowarzyszenia - dr Andrzej Stankiewicz,
Redaktor Naczelny „Dynowinki” – Maciej Jurasi8ski
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Koniec roku jest
czasem na podsumowanie wszystkiego, co uda/o b3d? nie uda/o si zrealizowa7 w 2003 roku. Dla naszego miasta
by/ to generalnie oceniaj3c udany rok.
Podsumowanie przedstawimy Pa=stwu w
I kwartale 2004 roku, gdy2 jeszcze wiele zada= jest w trakcie realizacji.
O wykonanych zadaniach na prze/omie
listopada i grudnia pragn poinformowa7 dzi .
Je2eli chodzi o wykonane zadania w zakresie spraw gospodarczych to wymieni7 nale2y:
- w listopadzie wykonano ogrodzenie
zbiornika p. po2. przy ul. Pi/sudskiego,
- na sk/adowisku odpadów komunalnych
wykonano studni g/ binow3 w celu zapewnienia dostaw wody na potrzeby socjalne i
gospodarcze sk/adowiska,
- zako=czono modernizacj stacji uzdatniania wody wraz z jej podziemnym uj ciem
przy ul. Szkolnej,
- wykonano przebudow ci3gu kanalizacji deszczowej przy ul. Ks. O2oga,
- na prze/omie pa?dziernika i listopada
wykonano 205 m. b. chodnika przy ul. Grunwaldzkiej oraz wykonano nawierzchni z
masy bitumicznej alejki cmentarnej.
Natomiast w trakcie realizacji jest budowa „Kompleksu sportowo – szkolnego” przy
Zespole Szkó/ w Dynowie. W ramach tej2e
inwestycji dobiega ko=ca budowa stanu surowego otwartego budynku dydaktycznego
oraz trwaj3 roboty wyko=czeniowe w budynku hali sportowej.
Ku ko=cowi maj3 si tak2e prace wyko=czeniowe prowadzone w budynku gara2y OSP
Dynów – Bartkówka.
Ponadto w miesi3cu listopadzie z/o2ono
wniosek do Narodowego Funduszu o udzielenie dotacji w zwi3zku z zamiarem realizacji
II etapu modernizacji sk/adowiska odpadów
komunalnych – polegaj3cego na doposa2eniu
sk/adowiska w sprz t w celu dostosowania do
wymogów unijnych.
Przyst3piono do opracowania projektu
technicznego kanalizacji centrum miasta Dynowa oraz zakupiono samochód mieciarka
na potrzeby Zak/adu Gospodarki Komunalnej.
Na pocz3tku grudnia b. r. rozpocz to remont sanitariatów w Urz dzie Miejskim. Za
wszystkie utrudnienia zwi3zane z tym remontem przepraszamy.
Pragn tak2e poinformowa7 o wydarzeniach kulturalno – promocyjnych które mia/y
miejsce w ostatnim czasie.
Rozpoczn od najprzyjemniejszej i najzabawniejszej a mianowicie w dniu 26 listopada b.r. w Urz dzie Miejskim go cili my
delegacj weso/ych przedszkolaków z Miej-
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skiego Przedszkola w Dynowie. Grupa go ci
z najstarszego oddzia/u przedszkolnego ch tnie i z wielkim zaanga2owaniem zaprezentowa/a program obejmuj3cy wiadomo ci o naszej ojczy?nie, mie cie, nie zabrak/o równie2
piosenek i wierszy wykonanych przez dzieci.
Po wyst pie, przedszkolaki wr czy/y zrobiony w/asnor cznie pami3tkowy herb Miasta
Dynowa, kwiaty oraz pi kne 2yczenia. Po
cz ci oficjalnej dzieci zaproszono na pocz stunek, w czasie którego pad/o wiele pyta=
na które odpowiedzi udziela/a pani Burmistrz.
Dzieci oprowadzono po ca/ym urz dzie.
Dla wielu z nich by/a to pierwsza wizyta w
tym miejscu, dlatego maluchy ogl3da/y
wszystko z du2ym zainteresowaniem.
Mamy nadziej , 2e w przysz/o ci wizyta
tu nie b dzie kojarzy7 si dzieciom z d/ugimi
kolejkami i zawi/ymi formalno ciami, lecz
b dzie to miejsce otwarte i przyjazne dla ka2dego mieszka=ca.
W zwi3zku z zamiarem zagospodarowania terenów wokó/ Sanu zrodzi/ si pomys/
realizacji zadania „B/ kitny San”. Program ten
jest zwi3zany z budow3 i modernizacj3 kolektorów sanitarnych, oczyszczalni cieków
oraz budow3 zak/adów utylizacji sta/ych odpadów komunalnych z pe/nymi liniami technologicznymi do odzysku surowców wtórnych. W zwi3zku z tym programem w dniach
1, 2 grudnia w Pa/acu w Nozdrzcu odby/o si
szkolenie zorganizowane przez Zwi3zek Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego na temat pozyskiwania krajowych i unijnych funduszy pomocowych.
W szkoleniu udzia/ wzi /o 11 samorz3dów bior3cych udzia/ w programie „B/ kitny
San” w tym: miasto Sanok, Dydnia, Nozdrzec,
miasto Dynów, gmina Dynów, Dubiecko,

W dniu 26.XI.2003 roku w sali kolumnowej Podkarpackiego Urz du Wojewódzkiego
odby/a si IX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002 - 2006. Po otwarciu
sesji przez Przewodnicz9cego Rady Stanis%awa Obar i zatwierdzeniu jej programu
przyst3piono do realizacji porz3dku obrad
Rady Powiatu.
Dyrektor Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Henryk D9browski omówi/ wykonywane
zadania przez PODGiK w Rzeszowie.
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Krzywcza, Bircza, Krasiczyn, Jaros/aw i Hy2ne.
1 grudnia odby/o si spotkanie burmistrzów i wójtów z gmin bior3cych udzia/ w
programie „B/ kitny San”, omówiono zasady wspó/pracy w ramach wy2ej wymienionego programu oraz strategi dalszego dzia/ania w celu pozyskania unijnych rodków
przedakcesyjnych.
Drugi dzie= obejmowa/ omówienie programu „B/ kitny San” i konkretne wype/nianie wniosków do tego2 projektu.
6 grudnia w Domu Stra2aka odby/y si II
Dynowskie „Miko/ajki Artystyczne”. Organizatorami tej imprezy byli Miejski O rodek
Kultury i Rekreacji w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego oraz w/adze Miasta.
Program artystyczny obejmowa/ wyst py
33 osób z Dynowa i okolicznych wsi. G/ównym bohaterem „Miko/ajek” by/ jednak w.
Miko/aj oraz dzieci, które ch tnie bra/y udzia/
w zabawach, konkursach.
;wi ty Miko/aj nie zapomnia/ te2 o
uczestnicz3cych w imprezie dzieciach niepe/nosprawnych, które równie2 zosta/y obdarowane prezentami. Dzi kujemy wszystkim organizatorom „Miko/ajek” za zorganizowanie
imprezy, która przynios/a wiele rado ci naszym pociechom, a wszystkich obecnych
wprowadzi/a w radosny nastrój nadchodz3cych ;wi3t Bo2ego Narodzenia.
Na koniec chcia/abym poinformowa7, 2e
dnia 12 grudnia 2003r. o godzinie 1800 w Zespole Szkó/ w Dynowie odb dzie si spotkanie „M/odzi tu i teraz” po wi cone m/odym
ludziom wchodz3cym w doros/e 2ycie we
wspó/czesnym wiecie
Dynów, dnia 12.12.2003 r.

-

-

Zrealizowano w 2003 roku nast puj3ce
prace geodezyjno-kartograficzne:
- wykonanie mapy numerycznej ewidencji
gruntów obr bu Wysoka G/ogowska (po

-

scaleniu) gm.
G/ogów M/p.
wykonanie
mapy numerycznej ewidencji gruntów
obr bu miasta
G/ogów M/p.
wykonanie kontroli terenowej klasyfikacji po scaleniu gruntów wsi Stobierna
modernizacja bazy ewidencji gruntów i
budynków do programu EGB-V
utworzenie numerycznej bazy konturów
klasyfikacji gruntów po scaleniu wsi B/ dowa Tyczy=ska i Zabratówka gm.
Chmielnik
dostosowanie mapy ewidencji gruntów
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obr bów: Harta, Ulanica, Bartkówka do
postaci rastrowej (dot. IACS)
wykonanie mapy zasadniczej miasta Tyczyn
wykonanie mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów dla obr bu Przybyszówka i
Bzianka gm. ;wilcza
wykonanie porównania cz ci opisowej i
kartograficznej dla gminy Kamie= oraz
Soko/ów M/p. (dot. IACS)
za/o2enie poziomej osnowy pomiarowej dla
miasta B/a2owa
opracowanie projektu i za/o2enie poziomej
osnowy szczegó/owej III klasy na terenie
gminy Hy2ne
dostosowanie cz ci kartograficznej zasobu dla gminy G/ogów M/p. do wymogów
IACS
uzupe/nienie cz ci opisowej i kartograficznej zasobu w po/3czeniu z rastrami dla gmin
Krasne, Chmielnik i Dynów
opracowanie dokumentacji do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów
(dot. u2ytku dr ok.1500 spraw)
doprowadzenie do spójno ci cz ci opisowej i kartograficznej zasobu pod k3tem
przekazania danych do IACS dla gmin Hy2ne i Trzebownisko
opracowanie dokumentcji geodezyjnoprawnej do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (18
spraw)
wydawanie materia/ów dla ARiMR do ce-
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lów szkoleniowych (824 arkusze map+
55689 stron wydruków rejestru gruntów)
Dyrektor Zarz9du Dróg Powiatowych
Bronis%aw Bawo%ek przedstawi/ radnym plan
zimowego utrzymania dróg, który zosta/ opracowany w oparciu o Zarz3dzeni Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25. X. 1994 roku. Zimowym utrzymaniem
obj te zostanie 540 km dróg powiatowych w
pi3tym standardzie.
Bezpo redni3 akcj zimow3 wykonywa7
b d3 trzy Obwody Drogowo-Mostowe.
Obszar gmin B/a2owa, Dynów, Hy2ne
oraz cz ciowo Krasne obs/ugiwane b d3
przez Obwód Drogowo-Mostowy w B%a"owej (Kierownik Edward Kaczmarczyk, tel.
22-90-782, 608-29-29-73).
Celem prac zwi3zanych z zimowym utrzymaniem dróg jest /agodzenie skutków opadów
nie2nych i go/oledzi, a nie pe/na ich likwidacja. W tych warunkach niezb dna jest wiadomo 7 u2ytkowników dróg, 2e jazda po drogach
w okresie zimowym jest trudna i niebezpieczna. W trakcie sesji radni podj li uchwa/y:
- w sprawie powo%ania Rady Spo%ecznej
Samodzielnego Publicznego Zespo%u Zak%adów Opieki Zdrowotnej „ Sanatorium” w Górnie.
- w sprawie zmian w bud"ecie Powiatu na
rok 2003.
- w sprawie zmiany uchwa%y Rady Powiatu Nr VI/46/03 z dnia 28 czerwca 2003r.

40 LAT

W poprzednim numerze „Dynowinki” zosta/a umieszczona
krótka informacja o obchodach 40lecia Zespo/u Szkó/ Zawodowych
– Zasadniczej Szko/y Zawodowej
w Dynowie. W obecnym numerze
przedstawiam I cz 7 informacji o historii
szkolnictwa zawodowego w Dynowie.
Szko/a zawodowa w Dynowie, której za/o2ycielem by/ EDWARD OWSKI istnieje
nieprzerwanie od roku 1963. Wcze niej istnia/a szko/a metalowa blisko 10 lat ale nast3pi/a przerwa w jej funkcjonowaniu i zosta/a
zlikwidowana. Wspomnienia o tamtej szkole
tak przedstawi/ jej by/y pracownik, mieszkaniec Dynowa pan Zygmunt Dudu :
„By/em pracownikiem szko/y zawodowej
w latach 1953-1954. Pracowa/em na etacie
magazyniera, narz dziowca i zaopatrzeniowca, obecnie emeryt. Zada/em sobie pytanie :
„Jak i w których latach powsta/o szkolnictwo
zawodowe w Dynowie?” Spotka/em si z by/ymi pracownikami szko/y zawodowej : pani3
Stefani3 Salw3, pani3 Zyt3 Bajd3 i panem
W/adys/awem Chudzikiewiczem.
Po si gni ciu pami ci3 do lat powojennych przypomnieli my sobie pewne fakty,
poparte dokumentami, które s3 w posiadaniu
pana W/adys/awa Chudzikiewicza. Publiczna ;rednia Szko/a Zawodowa w Dynowie
powsta/a z inicjatywy pana Antoniego Rukasiewicza. By/ on kierownikiem Szko/y Podstawowej i jednocze nie dyrektorem Szko/y

w sprawie okre lenia zada8 i przeznaczenia rodków na realizacj zada8 z zakresu rehabilitacji spo%ecznej i zawodowej
oraz zatrudniania osób niepe%nosprawnych.
- w sprawie zmian w Statucie ZOZ Nr 2 w
Rzeszowie.
- w sprawie skargi p. Leopolda Wisza na
dzia%alno Starosty Rzeszowskiego.
- w sprawie planu pracy Rady Powiatu na
2004 r.
- w sprawie wyra"enia zgody na sprzeda"
w trybie bezprzetargowym na rzecz Miasta i Gminy G%ogów M%p. lokalu mieszkalnego nr 4 stanowi9cego w%asno Powiatu Rzeszowskiego usytuowanego w
budynku po%o"onym na dzia%ce nr 25/3
w G%ogowie M%p. za obni"on9 cen .
- w sprawie zaci9gania zobowi9zania na
zadanie p.n. „ Remont i termomodernizacja DPS Górno” do kwoty 1000 000 z%
obci9"aj9cej bud"et:
roku 2004 - 600 000 z%
roku 2005 - 400 000 z%
W ko=cowej cz ci obrad sesji starosta Stanis%aw O"óg z/o2y/ sprawozdanie z dzia/alnoci Zarz3du w okresie od poprzedniej sesji oraz
wykonania uchwa/ Rady Powiatu.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego.
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1963 – 2003

Zawodowej. Pracowa/ w szkole od 1
wrze nia 1945r. do sierpnia 1950r. W
tej szkole uczyli si na kursach wieczorowych uczniowie pobieraj3cy nauki w ró2nych zawodach. Nauka odbywa/a si
w Szkole Podstawowej od godz. 1600. Na wyk/adach uzupe/niano wiadomo ci Szko/y Podstawowej i teori z nauk zawodowych. W
1947r. w czerwcu odby/ si egzamin pa=stwowy. W szkole tej nauczali: ks. Leon Trojnar,
ks. Sularski, pan Kalasanty Paygert, pan Stanis/aw Chlebek, pani Kinga Moyssa, pan
Aleksander Szpindor, pani Józefa Kossanowska, pan Jan Sza/ajda, pani Paulina Dykas.
Szko/a podlega/a Dyrekcji Okr gowej Szkolnictwa Zawodowego w Rzeszowie.
Po adaptacji budynku wynaj tego od Banku Spó/dzielczego w Dynowie w dniu
1.09.1950r. powsta/a szko/a o dwóch kierunkach: metalowym i krawieckim. Na kierunku
metalowym: obróbka skrawaniem, obróbka
r czna, oraz ku?nia i spawanie tlenowe. Kierownikiem warsztatów by/ pan Czes/aw Kasprowicz, a pierwszym nauczycielem zawodu by/ Pan W/adys/aw Chudzikiewicz. Na kierunku krawieckim nauczycielami byli: pan
Stanis/aw Chlebek i pan Marian K dzierski.

Od 1.09.1950r. dyrektorem szko/y zosta/a pani Rozalia Wola=czyk, która powi kszy/a szko/ i unowocze ni/a warsztaty, zatrudniaj3c wysokiej klasy rzemie lników jako nauczycieli zawodu panów: Mieczys/aw K dzierski – ku?nia i spawanie, Jan Zubilewiczobróbka r czna, Kazimierz Wola=ski – obróbka skrawaniem, Edward Tymowicz – obróbka r czna i kontrola ko=cowa, Makarski obróbka r czna. Warsztat mechaniczny produkowa/ narz dzia i koronki wiertne dla szybów naftowych (d/ugoletnia umowa z kopalnictwem naftowym). Warsztat krawiecki wykonywa/ us/ugi dla ludno ci.
Nauczyciele z lat 1945 – 50 zostali etatowymi nauczycielami w Liceum Dynowskim.
W szkole pozosta/a tylko pani Paulina Dykas
i pani Józefa Kossanowska. Zatrudnieni zostali nowi nauczyciele: pan Marian Zubilewicz, ks. Leon Trojnar, pani Maria Muszy=ska, pani Stefania Salwa, pani Bronis/awa
Krasiczy=ska. Byli to nauczyciele teorii.
(ci g dalszy na str. 6)
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1. Zyta Bajda - Dynów
2. Kazimierz Bo2ek Czudec
3. Anna GrzybekBo2ek - Czudec
4. W/adys/aw Chudzikiewicz - Dynów
5. Zygmunt Dudu - Dynów

1963 – 2003

(ci g dalszy ze str.5)
W budynku wynaj tym u pa=stwa Assarabowskich powsta/ internat. Pierwszym kie-

Stara szko a.
rownikiem p.o. by/ pan W/adys/aw Chudzikiewicz, a potem zosta/ zatrudniony pan Amarowicz. Internat posiada/ sto/ówk . Po odejciu pana Amarowicza kierownikiem zosta/
pan Bogdan Assarabowski. Po adaptacji budynku (obecnie Hotel - Ober2a) internat zosta/ przeniesiony.
W dniu 1.09.1951r. szko/a zosta/a przemianowana na: Pa=stwow3 Zasadnicz3 Szko/
Mechaniczn3 I stopnia w Dynowie. W szkole
zosta/y zatrudnione nowe osoby: do administracji pani Anna Grzybek i na wo?nego pan
Jan Iwa=ski. Pani dyrektor Rozalia Wola=czyk
oraz pani Stefania Salwa musia/y w dniu
30.08.1953r. odej 7 z pracy ze wzgl dów politycznych.
Od 1.09.1953r. nowym dyrektorem szko/y (szko/a zmieni/a nazw na: Zasadnicza
Szko/a Zawodowa Centralnego Urz du Szkolenia Zawodowego) zosta/ pan Adam Wilusz,
który z dniem 1.09.1953r. zatrudni/ nowych
pracowników: pani3 Iren Wilusz - nauczyciel teorii, pani3 Zyt Bajd – sekretarka –
bibliotekarz, pana Leszka G3seckiego – technolog - kalkulator, pana Zygmunta Dudusia –
magazynier, narz dziowiec, zaopatrzenie transport oraz sprawy gospodarcze. Od
1.09.1953r. kierownikiem warsztatów zosta/
pan Rudolf Bogusz, w takim sk/adzie pracowali my do 31.08.1954r.
Decyzj3 KW PZPR Rzeszów i dyrektora
DOSZ-u pana Mroza (a w szczególno ci jego)
tak wa2na szko/a zosta/a rozwi3zana. Pani
Zyta Bajda zdawa/a bibliotek i dokumenty
administracyjne do DOSZ-u a ja warsztat i magazyn. Urz3dzenia i narz dzia pobra/y szko/y
zawodowe z Rudnika, Ropczyc i Przemy la.
Nauczyciele zawodu zostali przeniesieni do
tych szkó/.
Nauczyciele teorii i pracownicy administracyjni musieli sobie szuka7 pracy.
Szko/a zawodowa od 1.09.1945r. do
30.08.1954 r. wykszta/ci/a i nauczy/a zawodu
setki uczniów. Niektórzy pracowali jako nauczyciele zawodu w „nowej” szkole zawodowej.
Lista obecnie 2yj3cych „dawnych” pracowników szko/y:

Stary internat.
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– 1954 (tych co pami tam)
Eugeniusz Bana , Ryszard Baranski,
Edward Bielec, Ryszard Bielec, W/adys/aw
Chudzikiewicz, Boles/aw Hadam, Marian Kami=ski, Czes/aw Krupa, W/adys/aw Ostafi=ski, Jadwiga Sikorowicz, Aniela Malawska,
Boles/aw Socha, Jadwiga Stankiewicz, Marian ;liwa, Zofia Wasie=czak, Izydor Zwiercan”.
W imieniu wspominaj3cych
i swoim w/asnym
Zygmunt Dudu
Dynów 2003r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9 lat istnienia tej szko/y daje podstawy
twierdzi7, 2e szkolnictwo zawodowe w DYNOWIE obchodzi 50 rocznic swego istnienia natomiast bez przerw 40 lat. cdn.
S. Tymowicz

6. Leszek G3secki - Gdynia
7. Mieczys/aw K dzierski - Przemy l
8. Bronis/awa Krasiczy=ska - Dukla
9. Stefania Salwa - Dynów
10. Edward Tymowicz - Ropczyce
Lista niektórych absolwentów z lat 1945

Rada Gminy w Nozdrzcu podczas 11. sesji w dniu 10 grudnia 2003 roku uchwali/a wysoko 7 stawek podatków i op/at lokalnych. Propozycje uzyska/y pozytywn3 opini Komisji Bud2etu i Spraw Gospodarczych.
W stosunku do roku bie23cego podatek od nieruchomo ci wzrós/ rednio o 2 %, od rodków transportu o 8 %, przy czym dla niektórych kategorii pojazdów zastosowano najni2sze
stawki, okre lone przez Ministra Finansów.
Radni podj li równie2 uchwa/ w sprawie utworzenia, z dniem 01 stycznia 2004 roku,
Zak/adu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu oraz trzy uchwa/y dotycz3ce obrotu nieruchomo ciami gruntowymi. Dokonano równie2 zmian w bud2ecie gminy na rok 2003.
W sesji uczestniczyli – Pan Mieczys/aw Bar7 – Radny Rady Powiatu Brzozowskiego oraz
uczniowie I klasy gimnazjum Zespo/u Szkó/ w Nozdrzcu, którzy nie tylko przys/uchiwali si
obradom ale i aktywnie w nich uczestniczyli – kieruj3c pod adresem wójta szereg nader dociekliwych pyta=.
Na wniosek Zarz3du Kro nie=skich Hut Szk/a „Krosno” S.A., po uzyskaniu pozytywnej
opinii WUOZ – Rada Gminy wyrazi/a zgod na dokonanie darowizny nieruchomo ci po/o2onej w Nozdrzcu.
Jest ni3 dzia/ka o pow. 0,60 ha zabudowana oficyn3 („stara szko/a”) oraz kaplic3 dworsk3.
Jak deklaruje Zarz3d Hut „...W przypadku przej cia nieruchomo ci Kro nie=skie Huty Szk/a
„Krosno” S.A. zamierzaj3 wyremontowa7 budynek...”, co zdaniem Wojewódzkiego Urz du
Ochrony Zabytków w Przemy lu, Delegatura w Kro nie stwarza mo2liwo 7 scalenia, odrestaurowania oraz zagospodarowania budynku oficyny i cz ciowego przywrócenia pierwotnego uk/adu przestrzennego zespo/u pa/acowego.
Wyremontowany budynek przeznaczony zostanie na cele rekreacyjno-sportowe.
W planach Zarz3du Hut jest równie2 budowa krytego basenu. Powsta/by wi c, w centrum
Nozdrzca, atrakcyjny turystycznie o rodek wypoczynkowo-rekreacyjny, do którego dost p mie7
b d3 nie tylko go cie „Pa/acu” lecz i mieszka=cy gminy.
Radni, podejmuj3c decyzj o darowi?nie mieli równie2 na uwadze fakt, i2 samorz3du nie
sta7 b dzie na remont budynku - / którego stan techniczny jest bardziej ni2 z/y/ - do czego w
najbli2szej przysz/o ci zobowi3za/by Gmin Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Vyczy7 sobie tylko nale2y, by nic nie stan /o na przeszkodzie planom Zarz3du Kro nie=skich Hut Szk/a.
Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala

Przewodnicz9cy Rady Gminy w Nozdrzcu
Roman Wojtarowicz
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Uwaga: tekst drastyczny! Przynajmniej
tak by/ odczytywany przez tych, na których
cichaczem testuj te felietony. Uznali go za
pretensjonalny zamach na swawol , tolerancj i tym podobne zawo/ania udaj3ce warto-

DYNOWINKA
luuj3 i zmieniaj3 si . Niekiedy do 7 radykalnie. Czy mo2na kocha7 cz/owieka i równocze nie negowa7 jego pogl3dy? Mo2na. Czasem wr cz trzeba.
Chc podroczy7 si z wszystkimi, co to
zamiast wolnej woli maj3 urz3dzenia do recytowania g/upiutkich sloganów w stylu: „Jestem wierz3cy, ale niepraktykuj3cy” (czyli
2yj3cy, ale nieoddychaj3cy), „Bóg - tak, Koció/ - nie” (Chrystus jest Za/o2ycielem i

WIERZY5 CZY NIE WIERZY5
CZYLI TOURNEE PO PRYWATNYCH PANTEONACH
ci. Z ich punktu widzenia – by7 mo2e tak
jest. Zapewniam, 2e nie jest moim celem wk/adanie po wi conego kija w zlaicyzowane mrowisko, ani tym bardziej jaka histeryczna krucjata przeciwko zoboj tnieniu religijnemu.
Chodzi mi raczej o zwrócenie uwagi na niekonsekwencj i konformizm, na naginanie
oczywisto ci do w/asnych widzimisi . T skni za dialogiem i równocze nie jestem przeciwko kompromisowi za wszelk3 cen . W ciekam si – jako cz/owiek, chrze cijanin i kap/an – na rozcie=czanie, rozmywanie, wypaczanie i sloganizacj Dobrej Nowiny. Krótko
mówi3c jestem z tych, którzy nie wierz3 w
trzeci3 drog . Poni2szy tekst jest swoistym
silva rerum, schematycznym szkicem, dotkni ciem kilku ró2nych w3tków, z których
ka2dy nadaje si do rozwini cia.
Jak wierz3cy ma rozmawia7 z niewierz3cym, w3tpi3cym, wrogo nastawionym? Czy
w ogóle ma rozmawia7 i po co? Do niedawna
takie pytania w naszym kraju wydawa/y si
niedorzeczno ci3. Dzisiaj okazuj3 si by7 coraz bardziej zasadne. Wiele osób g/o no narzeka na polski Ko ció/, ma 2al o to czy o
tamto do ksi 2y, niejeden odchodzi. Skoro
nawet wierni praktykuj3cy nierzadko nie potrafi3 porozumiewa7 si z duszpasterzami, ci
za , przynajmniej na ogó/, nie maj3 pomys/u
na realizacj ewangelizacyjnej misji Ko cio/a, jak2e wciela7 w 2ycie polecenie Jezusa:
„Id?cie i nauczajcie wszystkie narody”(Mt
28,19)?
Rozmowa dwóch zaciek/ych wrogów przy
kawie i ciastkach z ca/3 pewno ci3 jest lepsza
od wyrzynaj3cych si fanatyków. Jak twórczy
mo2e by7 spór wierz3cego i ateisty pokazuje
G. K. Chesterton w ksi32ce pt. „Kula i krzy2”.
Jak wa2ne s3 konfrontacje oponentów t/umaczy A. de Saint-Exupery w „Twierdzy”. Dochodzi tam m.in. do na pozór przewrotnej tezy,
i2 naszymi jedynymi przyjació/mi s3 nasi wrogowie. Poczytajcie. Chrystusowa mi/o 7 nieprzyjació/ przestanie by7 dla Was ckliw3
mrzonk3.
Zatem dialog. Zak/ada on, 2e dwie strony
w atmosferze 2yczliwo ci i dobrej woli chc3
si wys/ucha7, pozna7, spróbowa7 zrozumie7.
Niekoniecznie dogada7 czy zaakceptowa7.
Tutaj przydaje si umowne rozró2nienie na
cz/owieka i jego pogl3dy, które przecie2 ewo-

7

Co,
gdzie,
kiedy?
ZESPÓ= SZKÓ=
W DYNOWIE
„To, co prze"y%o jedno pokolenie
Drugie przerabia w sercu i pami ci”
Artur Oppman

G/ow3 organizmu, któremu na imi Ko ció/),
„Wiara to moja osobista sprawa” (dlaczego
kry7 si z rado ci3 po k3tach?!…), „Chodz
do ko cio/a, kiedy mam tak3 potrzeb . Równie dobrze mog pomodli7 si w domu lub na
/onie natury” („JA mam potrzeb ”. A co z
potrzebami Pana Boga i innych ludzi?). Nie
wspominaj3c o wszystkich gwarliwych kontestatorach i reformatorach, którzy tym gorliwiej nag/a niaj3 swoje pomys/y, im mniej si
na czym znaj3. Tote2 nie/atwo wyt/umaczy7
komu rozpasanemu seksualnie, dlaczego
wszelka antykoncepcja to oszustwo. Trudno
rozmawia7 o wierno ci z kim wykluczaj3cym
z góry decyzje ostateczne. Syzyfowe wydaje
si t/umaczenie wychowance niewie cich
pism obrazkowych, 2e celibat to nie kaganiec,
a dwóch facetów potomka nie wyprodukuje.
Ve pocz te dzieci jest wa2niejsze od zmarzni tego pieska.
Uprawomocnianie dziwade/ i wypacze=
mo2e smakowa7 jak wolno 7 i niezale2no 7,
ale z rzeczywisto ci3 ma niewiele wspólnego. Napawa smutkiem ów krzykliwy pochód
niewolników, dzier23cych dumnie w d/oniach
sztandary fa/szywie poj tej wolno ci: od aksjomatów, od tradycji, od obyczaju. Korowód
postmedialnych kukie/ek, którym nie chce si
odpowiada7 na pytania „kim jestem?” i „dok3d zmierzam?”. Mena2eria pysza/ków, którzy bezceremonialnie rozsiadaj3 si na wydu-

Ojczyzna – s/owo wielkie, zw/aszcza
dla ka2dego Polaka. Jak2e pogmatwane
koleje losu przechodzi/a ta nasza Ojczyzna! By/y czasy wietno ci i wielkie upadki. Upadki na samo dno niewoli i niedoli.
Droga Polski do niepodleg/o ci jak2e
trudn3 by/a! Ile istnie= ludzkich kosztowa/a!
Dzi Ojczyzna nie wymaga od nas tak
wielkich po wi ce=, ale naszym obowi3zkiem jest ci3g/e Jej mi/owanie i pami tanie o minionych wydarzeniach, o ludziach,
którzy dla Niej pracowali i dla Niej oddali
swoje 2ycie.
Obowi3zku mi/owania Ojczyzny i pami ci o Jej bohaterach musimy uczy7 si
na co dzie= i przekazywa7 z pokolenia na
pokolenie. Wielk3 lekcj3 patriotyzmu dla
uczniów Zespo/u Szkó/ w Dynowie by/
Dzie= Wszystkich ;wi tych i ;wi to Niepodleg/o ci. Przed 1 listopada cz/onkowie
40. Dru2yny Harcerskiej wraz z Samorz3dem Uczniowskim uporz3dkowali groby
nauczycieli, powsta=ca styczniowego, nieznanych 2o/nierzy i wiele innych zapomnianych mogi/. Cz/onkowie Samorz3du
Uczniowskiego przygotowali wi3zanki na
te groby i wspólnie z harcerzami zakupili
znicze. Wielk3 pomoc3 w ca/ym przedsi wzi ciu s/u2y/a nam emerytowana nauczycielka naszej szko/y Pani Maria Iwa=ska,

(ci g dalszy na str. 8)

(ci g dalszy na str. 8)

Fot. A. Iwa7ski
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Co,
gdzie,
kiedy?
(ci g dalszy ze str. 7)
która ca/e popo/udnie sp dzi/a z nami na
cmentarzu przy porz3dkowaniu grobów,
opowiadaj3c przy tym o wielkich i ma/ych
wydarzeniach z historii Dynowa. W dzie=
Wszystkich ;wi tych harcerze zaci3gn li
uroczyste warty przy grobach nieznanych
2o/nierzy, grobie 2o/nierza AK, ksi dza
zastrzelonego podczas wojny, powsta=ca
styczniowego i przy kaplicy p. ks. J. O2oga.
Równie2 obchody ;wi ta Niepodleg/o ci mia/y dla uczniów naszej szko/y
szczególne znaczenie. W dniu 10. listopada odby/a si w szkole uroczysta akademia, w której udzia/ wzi li kombatanci:
Pan Tadeusz ;mietana i Pan Józef Galej –
uczestnicy walk podczas II wojny wiatowej. Program s/owno – muzyczny przygotowany przez uczniów przypomnia/
wszystkim zebranym drog Polski do niepodleg/o ci. Harcerze, w imieniu ca/ej spo/eczno ci szkolnej, z/o2yli kombatantom
podzi kowania, 2yczenia i kwiaty. W dniu
11. listopada harcerze zorganizowali zbiórk przed budynkiem szko/y, sk3d razem z
pocztem sztandarowym szko/y i pocztem
sztandarowym kombatantów przemaszerowali ulicami miasta do ko cio/a, gdzie
uczestniczyli w uroczystej Mszy ;w.
Wydarzenia te by/y du2ym prze2yciem
dla uczniów i harcerzy, którzy w ten sposób wzbogacili swoj3 wiedz o historii
naszej Ojczyzny i ludziach, którzy Jej s/u2yli.
Lucyna Choma,
Beata Piejko,
Anna Chrapek

(ci g dalszy ze str. 7)
manych tronach w/asnego 2ycia. Vycia, którego panami nie s3.
Kto ju2 to /adnie nazwa/: Bóg stworzy/
cz/owieka na w/asny obraz i podobie=stwo, a
ten odwdzi czy/ Mu si tym samym. Przypisujemy Bogu cechy ma/ostkowe, lepimy Go
z w/asnych mniema= i wygód, po czym
o wiadczamy butnie, 2e z „takim Bogiem” nie
chcemy mie7 nic do czynienia. Bóg jest zawsze inny od naszych wyobra2e=. D/awimy
si z t sknoty za Nim, a nie chce nam si post3pi7 w Jego kierunku cho7 kilku kroków.
Bez wzgl du na to, jak bardzo cz/owiek
staje si konsumpcyjn3 biomaszyn3, zawsze
b dzie t skni/ za czym g/ bszym, niesko=czonym, absolutnym. Uznawszy religi za temat raz na zawsze przebrzmia/y, zaczyna wype/nia7 pustk w sercu substytutami. Te za ,
jak ka2de namiastki, nie tylko nie daj3 satysfakcji i pokoju, ale cz sto s3 2enuj3cym wiadectwem czyjego niedorozwoju duchowego.
Poogl3dajcie „Jeden z dziesi ciu”, gdzie na
pytania z kategorii „Religie i ko cio/y” odpowiada poprawnie co dziesi3ta osoba. Pos/uchajcie osób publicznych, jak nieporadnie
poruszaj3 si po tematach oko/oreligijnych, a
jak powa2nie prawi3 o bzdurach uros/ych do
miana kwestii. Oczywi cie ka2dy mówi „w
swoim w/asnym imieniu”, „we w/asnym przekonaniu”. Bo s3 to „indywidualne sprawy
ka2dego”.
Wszechobecny „ja-izm”. Ja, mnie, moje.
Gdzie najwa2niejsze jest „ja”, nie ma miejsca
dla „ty”. Tam, gdzie nie ma „ty”, nie mo2e
by7 mi/o ci. Bez mi/o ci wszystko traci sens i
rozpoczyna si ob/3kana szamotanina, by
jako zapobiec staczaniu si w pustk i rozpacz. „Musisz w siebie uwierzy7!”. Bo2e, co
za bzdura! PRZESTAY W SIEBIE WIERZYZ!!! Wiara w siebie jest czym tyle niepowa2nym, co zupe/nie irracjonalnym. Nie
chodzi o zaufanie w/asnym umiej tno ciom.

Nr 12/102
To trzeba mie7. Ale naprawd spokojni, przebojowi i rado ni b dziemy dopiero wówczas,
gdy przestaniemy kurczowo trzyma7 si w/asnego „ja”. Kiedy pozwolimy, by kto wytr3ci/ nas z orbity egocentryzmu, pot/uk/ lustra i
powstawia/ okna. Kiedy przestaniemy si szarpa7, a zaczniemy s/ucha7. Wiara rodzi si ze
s/uchania.
Chrze cija=stwo nie jest udanym zbiorem
sentencji i porad 2yciowych. Nie jest precyzyjnym systemem nakazów i zakazów. Jest
mi/owaniem Boga i ludzi. Mi/o 7 nie pyta: co
ja z tego b d mia/? Jest bezinteresowna (zawsze stratna, nastawiona na ofiar ) i radykalna (nikt nie patrzy oboj tnie, gdy kochana istota pcha si w jakie k/opoty). I takie te2 jest
chrze cija=stwo, upominaj3ce si o Prawd .
Kiedy geje, feministki i „inni inaczej” podnosz3 tumult z dyskryminacj3 w tle – wszyscy maj3 grzecznie s/ucha7 i postulaty bez
szemrania realizowa7. Kiedy katolik upomni
si o swoje – rozp tuje si awantura. O co tu
chodzi?
„To jest to grzech czy nie?” St3d dot3d.
Próba eksmisji sumienia, które nie chce zamilkn37. „Dlaczego mi nie wolno?” Jak trzylatek, co pcha /apk do p/on3cego kominka, a
pó?niej si d3sa, kiedy po niej dostanie. A2
roi si od takich upartych „doros/ych trzylatków”, którzy nie przyjm3 nic na wiar . Wiedz3
lepiej. Nie macie monopolu na prawd - powiadaj3. A Ty masz? Mamy wspólnie prawdy
szuka7. Prawdy pisanej przez „P”. Ja wierz ,
2e Prawd3 jest Osoba Jezusa Chrystusa. Dla
Ciebie mo2e to nie by7 tak oczywiste. W porz3dku, uznaj to. Nie zamierzam Ci indoktrynowa7 na si/ . Chc si z Tob3 podzieli7
rado ci3, która ma t cudown3 w/a ciwo 7,
2e im bardziej dzielona, tym bardziej si mno2y.
Okres wi3teczny rozpoczyna si dla polskiego rynku coraz wcze niej. Warszawa by/a
w choinkach, wiate/kach i miko/ajach ju2 w
drugim tygodniu listopada. Jak tak dalej pójdzie, trzeba b dzie przenie 7 Wszystkich ;wi tych na wrzesie=. Veby zd32yli sprzeda7 te tony
prezentów. Nawet swoj3 gwiazd -przewodniczk maj3: wisi na wie2owcu przy Placu
Bankowym. Wymowny to symbol… A przechodnie pytani o to, co dla nich w te wi ta jest
najwa2niejsze, opowiadaj3 o wszystkim, tylko
nie Bogu staj3cym si Cz/owiekiem, Bogu pe/nym mi/o ci i czu/o ci, który przynosi zagubionemu i pokaleczonemu cz/owiekowi nadziej i rado 7.
Wspólne wzbijanie si ku Prawdzie. Na
dwóch skrzyd/ach wiedzy i wiary, jak pisze
Ojciec w. w Fides et ratio. Inaczej nie ma
szans na ukojenie serca. Suwerenna decyzja i
przyj cie wszelkich konsekwencji swojego
wyboru. Jezus mawia: je li chcesz…
Co Ci powstrzymuje?
ks. Krzysztof Rzepka

Fot. A. Iwa7ski
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niej 3 kwietnia z/o2y7 czasowe luby na
r ce w. ojca Maksymiliana Kolbe. Ojciec Maksymilian, prze/o2ony br. Grzegorza by/ wzorem, z którego ten2e bra/
przyk/ad 2ycia.
W Niepokalanowie brat pracowa/
w drukarni i przy kolporta2u „ Rycerza
Niepokalanej”. Pó?niejszy w. Maksymilian
by/ widocznie wzorem s/u2by dla Niego, gdy2
tak jak On podj3/ decyzj o wyje?dzie na miOdizolowana od wiata wyspa, kraj
sje do Japonii. Wyruszy/ tam wraz z br. Serwschodz3cego s/o=ca i kwitn3cej wi ni.
giuszem P kiem dnia 31 sierpnia 1931 r. poW ród ludzi w kolorowych kimonach, wyznaci3giem, dotar/ za 13 wrze nia tego2 roku.
j3cych szintoizm lub buddyzm przechadza/ si
Sp dzi/ w kraju kwitn3cej wi ni 68 lat, do ojnieodró2niaj3cy si od nich wzrostem, ale o
czyzny na krótkie odpoczynki przybywa/ dwuinnej twarzy (brak sko nych oczu) i ubrany w
krotnie. Wa2n3 dat3 jest 4 kwietnia 1933 roku,
gdy sk/ada luby wieczyste w Muugenzai no Sono.
Brat Grzegorz w tym tradycjonalistycznym kraju przebywa/ w kilku
miejscach i pe/ni/ ró2norodne funkcje. Pocz3tkowo pracowa/ w Nagasaki, gdzie by/ furtianem, zakrystianem,
ekonomem, pracowa/ w drukarni i administracji. 2 sierpnia 1933 wraz z innymi obcokrajowcami by/ internowany w obozie w Tochinoki. Kolejne
Kwiecie7 1955r. – 25-lecie z o enia #lubów zamiejsca pobytu Brata na wyspach w
konnych
latach 1950- 1999 to: Sannonija, Tobr3zowe szaty franciszka=skie
brat Grzegorz Maria Siry.
Któ2 by pomy la/, 2e kto z
Bartkówki zawita i sp dzi w tym
kraju wi kszo 7 swojego 2ycia.
Brat Grzegorz na chrzcie otrzyma/ imi Stanis/aw, a przyszed/
na wiat 5 grudnia 1902 roku,
jako pi3te dziecko Józefa i Rozalii, gospodarzy z Bartkówki.
Swoje wykszta/cenie powszechne, pó?niej gimnazjalne zdobyBrat Grzegorz M. Siry z wycieczk? szkoln? - Nigawa/ w Dynowie, ko=cz3c je w
1920 r. W tym samym roku jako
kio i Konagai, tam by/ ogrodnikiem, kuchaochotnik zg/osi/ si do wojska, za trzy lata
rzem i zaopatrzeniowcem. By/ równie2 sekrepó?niej zosta/ powo/any do s/u2by wojskotarzem o. Samuela Rasenbeigera, który by/ niewej w jednostce Strzelców Podhala=skich.
widomy. Z dalekiej Japonii s/a/ rodzinie„ RyDalsze plany wi3za/ z wojskiem, gdy2 podj3/
cerza Niepokalanej”, prowadz3c w ten sposób
nauk w szkole podoficerskiej i pracowa/ w
dzia/alno 7 misyjna na odleg/o 7. Decyzj o
Powiatowej Komendzie Uzupe/nie= W. P.
powrocie do kraju podj3/ w 1999, by 13 wrzeStanis/aw w 1928 r. podj3/ 2yciow3 decynia powróci7 do Polski. Zamieszka/ w klaszzj , zrezygnowa/ z pracy, zamieniaj3c j3 na
torze, w którym rozpocz3/ swoj3 zakonn3 dziazgromadzenie zakonne. Postulat rozpocz3/ 8
/alno 7. W ubieg/ym roku obchodzi/ setn3 roczwrze nia 1928 r. jako Br. Grzegorz, otrzymunic urodzin w ród licznych 2ycze= znalaz/o
j3c szaty zakonne. Kolejn3 formacj , czyli nosi b/ogos/awie=stwo od Ojca ;wi tego Jana
wicjat rozpocz3/ 31 marca 1929, by rok pó?Paw/a II i od Genera/a Zakonu. Kolejnych urodzin Brat Grzegorz Maria Siry nie doczeka/, os/abiony zasn3/ w nocy z 7 na 6 wrze nia 2003
r. by ju2 si nie obudzi7.
Pracowity, pos/uszny, pobo2ny, kochaj3cy 2ycie zakonne- taki by/. Vy/
prawie 101 lat,, za w zakonie, dla
innych prze2y/ 75 lat. Spoczywa na
cmentarzu w Niepokalanowie.
50-lecie #lubów zakonnych

Zdj cia z archiwum autora.
Piotr Pyrcz
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WYSTAWY RZETBY
BOGUS=AWA
KUDZIERSKIEGO
W miesi3cach wrzesie= – grudzie=
rze?by Bogus/awa K dzierskiego wystawiane by/y na terenie Powiatu Rzeszowskiego. I tak kolejno:
- w Dynowie od 25.09 do 09.10. 2003 r.
- w Tyczynie od 14.10 do 28.10.2003 r.
- w Boguchwale
13.11.2003 r.

od

30.10

do

- w Kamieniu od 18.11 do 2.12 2003r.
- w S dziszowie M/p. od 12.12 do
29.12.2003 r.
(An)

Kamie7 - artysta w#ród zaproszonych go#ci
Fot. P. Pyrcz

Otwarcie wystawy w Tyczynie.
Fot. P. Pyrcz
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Co,
gdzie,
kiedy?
S. P. DYLVGOWA
W pierwszej po/owie wrze nia bie23cego roku szkolnego szko/a otrzyma/a
radosn3 wiadomo 7 o g/ównej wygranej
w ogólnopolskim konkursie na has/o zagrzewaj3ce do turnieju w pi/ce no2nej
„Coca-Cola Cup”. Nagrod w postaci
dyplomu, firmowych upominków rzeczowych (m.in. szklanki z autografami reprezentantów Polski) odebra/ autor hase/Grzegorz Rach, obecnie ucze= klasy I zamiejscowego gimnazjum. Ch/opca prowadzi/ jego nauczyciel w.f. – mgr Grzegorz Marsza/ek.
Zwyci skie has/a:
1. Dzi$ki tegorocznej lidze „Coca–Cola
Cup”
Polska – Mistrzem .wiata ju/ za 11 lat!
2. Dzisiaj w lidze Coca-Cola
Jutro w kadrze g3ówna rola!
3. Przez lig$ Coca-Cola Cup
Do reprezentacji Polski wiedzie
szlak!
(An)

BARWY ZAKARPACIA
W GALERII KRAJOZNAWCZEJ
PTTK „ROZMAITO;CI” w Rzeszowie
mo2na obejrze7 wystaw fotografii naszego dynowskiego fotoreportera – Piotra Pyrcza pt. „Barwy Zakarpacia”. Wystawa czynna jest do ko=ca stycznia 2004
r. Zapraszamy!
(An)

W dniach 21 i 22 listopada w Centrum Kulturalnym w Przemy lu odby/ si
VI Ogólnopolski Turniej Satyry o
„Z%ot9 Szpil ” im. Ignacego Krasickiego. Do turnieju zakwalifikowa/o si
czworo uczniów dynowskiego LO: Mateusz Miko , Micha/ Zi zio, Grzegorz
Kijanka oraz Jolanta Nowak, która odnios/a sukces, zdobywaj3c w konkursie
recytatorskim II miejsce. Natomiast
Grzegorz Kijanka otrzyma/ wyró2nienie Galerii „Pirania” z Jaros/awia za swoje rysunki satyryczne. GRATULACJE!!!
(MJ)
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Yo%nierze AK
Placówka w Dynowie

W 1995 r. nak/adem Towarzystwa Przyjació/ Nauk w Przemy lu ukaza/a si ksi32ka
Micha/a J. Kryczko pod tytu/em „Szkolenie w
podobwodzie AK Rzeszów Po/udnie na przyk/adzie Placówek B/a2owa i Dynów”.
Publikacj wykonano przy wsparciu finansowym Urz du Wojewódzkiego w Przemy lu, Zak/adów P/yt Pil niowych w Przemy lu oraz dr Tomasza Go/3ba (USA).
Nie jest ona znana szerszemu gronu czytelników.
Autor, jak sam pisze, podj3/ w niej prób
pokazania realizacji jednego z g/ównych zada= sk/adowych tworzenia konspiracyjnej armii, jakim by/o wyszkolenie kadry dowódczej.
Swoje opracowanie opar/ na archiwalnych
materia/ach ?ród/owych, ale tak2e na relacjach
2o/nierzy AK Placówek
B/a2owa i Dynów oraz na osobistych wspomnieniach.
Pierwsza cz 7 ksi32ki obejmuje oprócz
opisu zagadnie= zwi3zanych ze szkoleniem
wojskowym, materia/y pozwalaj3ce zorientowa7 si w przebiegu powstawania, po/o2eniu,
obszarze i jego ukszta/towaniu oraz w strukturze organizacyjnej Placówek ZWZ – AK
B/a2owa i Dynów a tak2e ich spo/ecznego zaplecza.
W drugiej za cz ci ksi32ki autor omawia dzia/alno 7 zwi3zan3 z tajnym nauczaniem w obr bie tych2e Placówk AK- owskich.
W nawi3zaniu do dotychczasowych publikacji warto je zaprezentowa7 na /amach
„Dynowinki”. Wypadnie mi to zrobi7 w oddzielnym artykule.
Intencj3 mojego artyku/u jest za zaprezentowanie z nazwiska, imienia i pseudonimu, osób wymienionych w ksi32ce a obj tych
szkoleniem wojskowym, pochodz3cych z
Dynowa i okolic.
Pragn w ten sposób wp/yn37 nie tylko
na zachowanie ich w historycznej pami ci ale
przede wszystkim „sprowokowa7” cz/onków
ich rodzin, przyjació/, s3siadów, 2yj3cych towarzyszy konspiracji itd. do przybli2enia czytelnikom sylwetek tych osób.
Dotychczasowe pro by Redakcji o zabranie g/osu na /amach miesi cznika nie spotykaj3 si z szerszym odzewem.
Mo2e mój artyku/ spowoduje i nak/oni
czytelników do redakyjnej wspó/pracy.Mo2e
g/os zabior3 nauczyciele historii, m/odzie2 z
kó/ek historycznych i ich opiekunowie.
Mija czas, odchodz3 ludzie, cz sto anonimowi, a przecie2 zas/uguj3 na nasz3 pami 7
i wdzi czno 7.
Okres wi3teczny – czas rodzinnych spotka=, mo2e wzbudzi oczekiwan3 refleksj i
znajd3 si „odwa2ni”, którzy zechc3 napisa7
do Redakcji (dokumentuj3c zdj ciami i po-

siadanymi nieznanymi dot3d dokumentami) i
przybli23 nam wszystkim sylwetki tych osób.
Wymieniaj3c w kolejno ci za autorem
ksi32ki, nale23 do nich :
Kierownik Kursu Szko%y Podchor9"ych
Rezerwy Piechoty (1943 – 1944) — Placówka Dynów,
- por. Józef Macio/ek „Vuraw” — Dynów
Wyk%adowcy i instruktorzy kursów szkó%
podchor9"ych i podoficerów rezerwy piechoty organizowanych na terenach Placówek B%a"owa i Dynów
-

plut. Jan Bana „Ptasznik” — Harta,
podp. Micha/ Bar7 „Krogulec” — Rubno,
sier2. Jan Chrzan „Ci ty” — Bachórz,
plut. Leonard Chudzikiewicz „Paj3k” —
Dynów,
plut. Czes/aw Czy2 „Lont” — Dynów,
plut. Józef Drelinkiewicz „Szary” — Dynów,
plut. pchor. Tomasz Go/3b „Ordon” —
Dynów,
por. Stanis/aw Król „Kurek” — Harta,
ppor. Jan Kucharek „Dyl” — Dyl3gowa,
plut. Józef P kala „Soplica” — Harta,
plut. pchor. Juliszu Pi3tkowski „Korab” —
Dynów,
ppor. Andrzej Wajdowicz „Vbik” — Dynów,
ppor. Tadeusz Wra2e= „Ry ” — Dynów

Absolwenci I, II i III - go Kursu Szko%y
Podchor9"ych Rezerwy Piechoty Placówka AK B%a"owa (1942 – 1943)
- Micha/ Bar7 „Krogulec” — Rubno,
- Tomasz Go/3b „Ordon” — Dynów,
- Tadeusz Jarosz „M/ot” — Przedmie cie
Dynowskie,
- Stanis/aw Kluz „Czak” — Dynów,
- Wojciech Rukasiewicz „T/ok” — Dynów,
- Juliszu Pi3tkowski „Korab” — Dynów,
- Marian Zubilewicz „Jurand” — Dynów,
- Tadeusz Zwiercan „Ska/a” — Dynów
Uczestnicy kursu Szko%y Podoficerskiej
Rezerwy Piechoty Placówka AK Dynów
(1943/44)
- Alojzy Czernik „Dzban” — Rubno,
- Artur G3secki „Dragon — Dynów,
- Bronis/aw G3secki „Dolina” — Dynów,
- Stanis/aw Jarosz „Piasecki” — Dynów,
- Marian K dzierski „Mary ” — Dynów,
- Antoni Kie/basa „Furman” — Rubno,
- Stanis/aw Kostur „To=ko” — Dynów,
- Mieczys/aw Krasnopolski „Lech” — Dynów,
- Józef Kustra „G3sior” — Rubno,
- Marek Rukasiewicz „Zgoda” — Dynów,
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Stanis/aw Majewski „Bandera” — Dynów,
Adolf Marsza/ek „Olcha” — Dynów,
Micha/ Marsza/ek „Wróbel” — Dynów,
Izydor My7ka „Kupa/a” — Rubno,
Micha/ Pacu/a „Pocisk” — Rubno,
Kazimierz Pindyk „Zagon” — Dynów,
Stanis/aw Rakowski „Topola” — Dynów,
Eugeniusz Serewko „S k” — Dynów,
Antoni Sikora „Vagiel” — Dynów,
Stanis/aw Trybalski „;mig/y” — Rubno,
Zbigniew Wajdowicz „Wajd” — Dynów,
Stanis/aw Wielgos „Ran” — Rubno,
Roman Wra2e= „Soko/owicz” — Dynów,
Franciszek Chrobak „Chrast” — Bachórz,
Stanis/aw Domin „Wiatr” — Harta,
Jan Drewniak „Plon” — Harta,
Franciszek Gudyka „Konar” — Harta,
Stanis/aw Ho/dys „Sum” — Harta,
Ludwik Kaszycki „Rola” — Harta,
Antoni Kocaj „Harpun” — Harta,
Edward Le niak „Kropid/o” — Szklary,
Tadeusz Lichota „Kora” — Harta,
Wies/aw Mierzy=ski „;mig/y” — Harta,
Micha/ Mitr ga „Doliniak” — Bachórz,
Ludwik Nowak „Odpór” — Harta,
Andrzej Pa ciak „Promie=” — Harta,
Józef P kala „Wola” — Harta,
Stanis/aw Ska/uba „Piasta” — Harta,
W/adys/aw Smyczy=ski „Mech” — Harta,
Stanis/aw Wieszczyk „Jasion” — Harta Lipnik

Wyk%adowcy i instruktorzy szkolenia sanitarno – medycznego w Placówkach AK
B%a"owa i Dynów
- Antonina Zwikli=ska „Tonika” — Dynów,
- Danuta Zwikli=ska – Go/3b „Koza” —
Dynów,
- Kazimiera K dzierska „Troja” — Dynów,
- Janina Kosteczko – Nyrkowska „Frenezja”
— Harta,
- Dezydery Miklasz „Mika” — Dynów,
- Zofia Stankiewicz „Atma” — Dynów
Uczestnicy kursów sanitarno – medycznych
organizowanych w latach 1043 – 1944 na
terenie Placówki AK Dynów
- Stanis/awa Bartmi=ska „Troska” — Dynów,
- Klementyna Bielec „Marta” — Dynów,
- Wiktoria Bielec „Werwa” — Dynów,
- Aldona K dzierska „Chluba” — Dynów,
- Janina K dzierska „Turnia” — Dynów,
- Kazimiera K dzierska „Troja” — Dynów,
- Anna Majewska „Morwa” — Dynów,
- Danuta Pindyk „Agawa” — Dynów,
- Zofia Stankiewicz „Liana” — Dynów,
- Jadwiga Tymowicz „Figura” — Dynów,
- Maria Wra2e= – Krupa „Ewa” — Dynów
- Kazimiera Bielec „Uprawa” — Bachórz,
- Maria Cie lak „Ch/opka” — Bachórz,
- Klementyna Chrzan „Druhna” — Bachórz,
- Maria Da=czak „Vurawina” — Bachórz,
- Henryka Koszelnik „W/ócznia” — Bachórz,
- Józefa Koszelnik „Ziuta” — Bachórz,
- Marta Lis „Przekora— Bachórz,
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Stefania Osypanka „Tama” — Bachórz,
Irena Sza/ajko „Renia” — Bachórz,
Maria Tarnawska „Zgoda” — Bachórz,
Weronika Urbanik „;ruta” — Bachórz,
Waleria B/o=ska „Czapla” — Harta,
Stanis/awa Domin „Rada” — Harta,
Stefania Domin „Kaba/a” — Harta,
Stanis/awa Karnas „Struga” — Harta,
Katarzyna Lichota „Przerwa” — Harta,
Janina Macio/ek „Pestka” — Harta,
Józefa Paczkowska „Dobra” — Harta,
Zofia Panto/ „Wst ga” — Harta,
Janina Bogusz „Gwara”— Rubno,
Janina Bu/dak „Wie2a” — Rubno,
W/adys/awa Czernik „Koral” — Rubno,
Ludwika Florkiewicz „Laura” — Rubno,
W/adys/awa Pocz3tek „Os/ona” — Rubno,
Ludwika Tworzyd/o „Woda” — Rubno,
Anna Wielgos „Wara” — Rubno,
W/adys/awa Vaczek „Malina” — Rubno,
Franciszka Bielec „Dola” — Ulanica,
Barbara Kruczek „Ba ka” — Ulanica,
Aleksandra Sidor „Swatka” — Ulanica

Uczestnicy kursów %9czno ci organizowanych w latach 1043 – 1944 na terenie Placówki AK Dynów
- Balbina Bielec „Peonia” — Dynów,
- Danuta Zwikli=ska – Go/3b „Koza” —
Dynów,
- Maria G3secka „Maja” — Dynów,
- Irena Kasprowicz „Tajga” — Dynów,
- Ma/gorzata Paygart „Rita” — Dynów,
- Teresa Paygart „Sasanka” — Dynów,
- Aleksandra Polipowicz „Porada” — Dynów,
- Adelajda Wra2e= „Rota” — Dynów,
- Janina Zwiercan „Duma” — Dynów,
- Danuta Bielec „Spirea” — Bachórz,
- Klementyna Jaworska „Pryzma” — Bachórz,
- Stanis/awa Karasi=ska „Urwis” — Bachórz,
- Maria Mitr ga „Marycha” — Bachórz,
- Maria P cak „Trusia” — Bachórz,
- Maria Szczutek „;miga” — Bachórz,
- Maria Wasylkiewicz „Trzaska” — Bachórz,
- Aniela B/o=ska „Ozdoba” — Harta,
- Leonia Ho/dys „Ob/ok” — Harta,
- Katarzyna Ko mider „Dziewoja” — Harta,
- Katarzyna P kala „Pszenica” — Harta,
- Stanis/awa Sobala „Sobótka” — Harta,
- Anna Go/3b „Jagódka” — Rubno,
- Stanis/awa Pacula „Siostra” — Rubno,
- Janina Wielgos „Skiba” — Rubno,
- Józefa Banat „Ziuta” — Ulanica,
- Julia Haliszak – Vugaj „Rafa” — Ulanica,
- Katarzyna Marsza/ek – R bisz „Je2yna” —
Ulanica
Wszyscy jeste my zobowi3zani do zachowania Ich w pami ci. To Oni przecie2 tworzyli i tworz3 najnowsz3 histori .
Andrzej Stankiewicz
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Co,
gdzie,
kiedy?
u 6 grudnia odby/y si II Dynowskie
Miko%ajki Artystyczne. Imprezie patronowa/y w/adze miasta i gminy, inicjatorem by/o Towarzystwo Przyjació/ Dynowa, a „wykonawc3” dynowski MOKiR.
Przy pe/nej sali „Stra2aka” w popisach
krasomówczych i muzycznych wyst3pili
najzdolniejsi uczniowie z Dynowa i okolic, których Miko/aj nagrodzi/ prezentami i wr czy/ pami3tkowe dyplomy. Za
podpowiedzi3 Stowarzyszenia Osób Niepe/nosprawnych nie zapomnia/ tak2e o
tych dzieciach, o które powinni my si
troszczy7 w sposób szczególny.
Organizatorzy dzi kuj3 cz%onkom
Klubu „DESKA” z LO w Dynowie: Joannie Pieróg, Agacie Bogusz, Agacie
Bajdzie, Jolancie Nowak Micha%owi
Zi zio i Tomaszowi Sobasiowi za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu imprezy.
(MJ)
Co s%ycha w kapeli ludowej „Bachórzanie” - informuje solistka p. El"bieta Klaczak-=ach… Kapela ludowa
„Bachórzanie”, mimo krótkich przerw w
koncertowaniu, nadal pr 2nie dzia/a i
niebawem wkroczy na rynek muzyczny
z zupe/nie nowym repertuarem, obejmuj3cym 35 utworów. Obecnie trwaj3 przygotowania do nagrania kolejnej p/yty.
Letnia przerwa w koncertach spowodowana by/a, mi dzy innymi, odej ciem z
kapeli prymisty p. Zbigniewa Galeja.
Naszemu kierownikowi artystycznemu
sk/adamy serdeczne podzi kowania za
ogromn3 prac na rzecz rozwoju kapeli i
2yczymy du2o, du2o zdrowia.
W czerwcu bie23cego roku kapela
otrzyma/a presti2owe wyró2nienie – Nagrod Zarz3du Województwa Podkarpackiego za szczególne osi3gni cia w dziedzinie kultury i sztuki. We wrze niu natomiast uczestniczy/a w uroczystych obchodach II Dnia Dobrego S3siedztwa
Polska-Ukraina w Ustrzykach Górnych,
gdzie obok koncertu, mia/a zaszczyt wita7 na granicy polsko-ukrai=skiej delegacj z Ukrainy.
Obecnie kapela intensywnie pracuje
nad nowym repertuarem, by wraz z nadej ciem wiosny znowu „podbi7” serca
wiernych s/uchaczy skocznymi melodiami.
(MJ)
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ako by/a cz/onkini Armii Krajowej i bratanica Stanis/awa Zwiercana poczuwam
si do obowi3zku wyja nienia i uzupe/nienia sprawy mojego stryja. – Otó2 bro= z/o2yli – dowódca Partyzantki Lwowskiej przy
wspó/udziale by/ych cz/onków Armii Krajowej Bronis/awa G3seckiego i Leonarda Chudzikiewicza. Ukryto t bro= w piwnicy, nazywanej przez starsz3 generacj m/ynic3, poniewa2 mój dziadek mia/ kiedy m/yn wodny w
tym budynku. Zamurowa/ t bro= zacny cz/owiek, przyjaciel mojej rodziny – murarz .p.Józef Py . –Stanis/aw Zwiercan i Leonard Chudzikiewicz zeznawali w ledztwie i przed Re-

S/ysza/am na rozprawie procesu brzozowskiego oskar2enie prokuratora, który domaga/ si trzech wyroków mierci – dla Leona
Caga, Leonarda Chudzikiewicza i Stanis/awa
Zwiercana, ale S3d Wojskowy skaza/ Stanis/awa Zwiercana na kar do2ywotniego wi zienia, utrat praw obywatelskich i konfiskat maj3tku. To wszystko dzia/o si w okresie
stalinizmu w 1948 r. Stryj przebywa/ w wi zieniu oko/o 7 lat.
Konsekwencje tego aresztowania i wyroku ponios/a rodzina stryja – 2ona i siedmioro
nieletnich dzieci. Najstarszy z ch/opców zdolny, a nie móg/ si kszta/ci7, bo musia/ poma-
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na zadane mi pytania. Sta/o si tak dzi ki
modlitwie mojego Ojca, który przez ca/y ten
czas kl cza/ i odmawia/ ró2aniec.
Po transformacji dzieci stryja uzyska/y
uniewinnienie ojca i anulowanie konfiskaty
maj3tku. Syn Izydor ma na to dokument z piecz3tk3 s3du. Szkoda, 2e ich ojciec nie doczeka/ tej rehabilitacji.
Drugi oskar2ony w procesie brzozowskim
Leonard Chudzikiewicz nale23cy do AK, a
potem do W-N-u ju2 nie 2yje, ale jego 2ona i
córka postara/y si o jego rehabilitacj i otrzyma/y odszkodowanie za konfiskat dobrze
zaopatrzonego sklepu. Ja z kuzynem byli my

Koment arz do
„Hist orii procesu brzozowskiego”
i konsekwencje t ego procesu
jonowym S3dem Wojskowym w Rzeszowie,
2e sami murowali i mimo tortur nie wydali
starszego pana J.Pysia (pomog/y pewne mod/y syna ksi dza). – A jak torturowali to wiem
od stryja : bili, on mdla/, zlewali wod3 i dalej
bili, albo umie cili go w piwnicy,, w bieli?nie
i boso, w wodzie po kostki i w takim pomieszczeniu, 2e nie móg/ kucn37, ani usi3 7 – tylko
musia/ tak sta7 24 godziny. Tortur3 te2 by/a
izolatka na miesi3c. Mo2na by/o w takiej samotni ob/ du dosta7. Stryj opowiada/ te2, 2e
raz przyprowadzili z przes/uchania m/odego
ch/opaka, strasznie zmasakrowanego, wrzucili do celi i tak le2a/ a2 skona/. – Przed aresztowaniem stryja pewien cz/owiek dowiedzia/
si od zast pcy dowódcy Partyzantki Lwowskiej, 2e bro= jest schowana w m/ynie i wyda/
to ubowcom w pewnym lokalu (wtedy w/aciciel lokalu podaj3c im co us/ysza/ s/owo
„M/yn”). Dlatego Urz3d bezpiecze=stwa zrobi/ rewizj u Jana Ja kiewicza, który mia/ m/yn
(teraz ul. Pi/sudskiego). –Ja i ca/a moja rodzina dowiedzieli my si o tej broni dopiero
w dniu aresztowania stryja i wtedy skojarzyli my dlaczego by/a rewizja u Ja kiewicza.
By/am na rozprawie tej grupy brzozowskiej. Spraw prowadzi/ S3d Wojskowy Rejonowy w Rzeszowie – nie wiem jakie mia/
przygotowanie fachowe. Wiem natomiast z
ksi32ki pt. „Krzywdy – dozwolone” – napisanej przez s dziego Stanis/awa Pasterza, 2e starych s dziów nie by/o du2o po II Wojnie ;wiatowej i dlatego re2im ówczesny powo/a/ kilkumiesi czne kursy prawnicze s dziowskie i
prokuratorskie – wymogiem by/a tylko pozytywna ocena polityczna kandydata. Tacy s dziowie pobierali te2 instrukcje w komitetach
partyjnych. Tak by/o w s3dach cywilnych. Nie
wiem jakie kwalifikacje mia/ prokurator i s dzia w S3dzie Wojskowym.

ga7 matce w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Warunki mieli bardzo ci 2kie. – Dwaj
ch/opcy, gdy doro li – to musieli s/u2b wojskow3 odbywa7 w kopalni w gla. Takie „drako=skie prawo” obowi3zywa/o, 2e niewinni
synowie ponosili te2 kar . Z powodu uwi zienia stryja nie omin /y represje tak2e mojej
rodziny. – Brat mój uko=czy/ studia prawnicze we Wroc/awiu celuj3co i stara/ si o aplikacj w s3downictwie – odmówiono, stara/
si w adwokaturze i te2 odmówiono. Potem
brat przeniós/ si do Przemy la i pracowa/ w
Banku, gdzie otrzyma/ nominacj na dyrektora banku w Kro nie. Oczywi cie interweniowa/ Urz3d Bezpiecze=stwa i nominacj
cofni to. We Wroc/awiu brat by/ inwigilowany, bo s3siedzi mówili mu, 2e przychodz3
jacy m 2czy?ni i pytaj3 o niego i kto do niego przychodzi. – Siostra moja pracuj3ca w
Zakopanem równie2 by/a ledzona. – Je li
chodzi o mnie – to pewien pan (kierownik
jednego zak/adu, partyjny, bywali u niego z
Urz du ubowcy) powiedzia/ z 2yczliwo ci
mojemu ojcu, 2ebym uwa2a/a, bo by/ delegowany na tydzie= oficer UB, by mnie ledzi7.
Ubecy otwierali te2 moj3 korespondencj , bo
znali tre 7 mojego listu, w którym napisa/am,
2e w/a nie ten „arsena/ broni” by/ u mojego
stryja. Poza tym by/am przes/uchiwana przez
Urz3d Bezpiecze=stwa z Brzozowa na posterunku MO Dynów. Najpierw dwaj z UB z
okropn3 fizjognomi3 siedzieli na /awce ze mn3
w rodku przez d/ugi czas. Wiadomo - mia/o
to swój cel. Potem przes/uchiwa/ mnie ten
trzeci i w wyrafinowany sposób straszy/ i szanta2owa/, chcia/ doprowadzi7 mnie do za/amania psychicznego, ale ja wytrzyma/am to.
Dziwne, ze ja bardzo zdenerwowana przed
przyj ciem, potem tj. w czasie przes/uchania
– spokojnie, szybko i dobrze odpowiada/am

wiadkami w tej sprawie w Rzeszowie.
Pragn do/3czy7 jeszcze kilka zda= tak –
pro memoria- o trzecim, a jednym z g/ównych
oskar2onych w procesie brzozowskim p.Leonie Cagu. –Po rozwi3zaniu Armii Krajowej
w Warszawie przez komendanta g/ównego AK
_Z.Okulickiego w styczniu 1945 r. – nast3pi/o te2 faktyczne rozwi3zanie Ko/a AK Dynów
w 1945 r. w Harcie w jakim domu – blisko
lasu. Posz/am tam z Hani3 Majewsk3 – by/o
wtedy zimno i pada/ deszcz. Wówczas nasz
komendant Armii Krajowej p.Leon Cag og/osi/ rozwi3zanie AK i powiedzia/ zebranym, by
ratuj3c si przed represjami zapisywa7 si do
Stronnictwa Demokratycznego (SD), albo do
Polskiej Partii Socjalistycznej(PPS) i tak niektórzy zrobili. Nieprawd3 jest, 2e nieujawniona AK przekszta/ci/a si w tzw. Samoobron .
Pozwol sobie jeszcze napisa7 co o powstaniu, o genezie tej samoobrony. – By/ raz w
nocy napad Ukrai=ców z Nacjonalistycznej
Organizacji UPA na Dynów. Zastrzelili wtedy na ulicy Rakowskiego i jeszcze dwóch
m 2czyzn, ale nie pami tam nazwisk. Nast pnie okradli wn trze sklepu, znajduj3cego si
vis a vi ko cio/a –w/asno 7 Genowefy K dzierskiej. W/amali si te2 do drogerii przy
ulicy Mickiewicza i te2 okradli j3. – Po tym
napadzie m 2czy?ni z Dynowa – byli akowcy
i inni zorganizowali si i pe/nili warty ka2dej
nocy, by czuwa7 i broni7 Dynowa przed ponownym napadem bandy UPA. Mieli racj ,
bo pó?niej banda UPA napad/a na kilka wsi
za Sanem i spali/a je. Ja widzia/am z podestu
s3siedniego domu jak bandy UPA pali/y dwie
wsie: Dyl3gow3 i Bartkówk . Jasno by/o od
/uny jak w dzie=, widzia/am jak id3 w Bartkówce z pochodniami od domu do domu.
W/adze PRL-u najpierw oskar2ali by/ych
cz/onków AK za udzia/ w tych wartach, w tej
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samoobronie, ale potem widz3c te po2ary i
napady przekwalifikowa/y samoobron i
usankcjonowa/y j3 jako – Ochotnicz3 Rezerw Milicji Obywatelskiej (ORMO) i dzi z
tego tytu/u niektórzy ludzie pe/ni3cy te warty
maj3 dodatek kombatancki.
Pana Caga zna/am dobrze, bo mieszka/
obok mojego domu. Zna/am go doskonale,
spotykali my si te2 towarzysko – by/am na
chrzcinach jego dziecka, które trzyma/a do
chrztu znana nauczycielka p.Emilia Bar, siostra naszego wówczas ksi dza proboszcza
Micha/a Bara. P.Cag by/ to inteligentny i
uczciwy cz/owiek, dobry Polak i gor3cy patriota. Vy/ bardzo skromnie i wiem, 2e by/
nawet w ci 2kich warunkach materialnych.
Po rozwi3zaniu AK powsta/a nowa organizacja „Wolno 7 i Niezawis/o 7” (W-N) do
której weszli niektórzy byli Akowcy. O dzia/alno ci p.Caga w W-Nie dowiedzia/am si
dopiero w czasie procesu. Pami tam s/owa,
wzruszaj3ce s/owa p.Caga na procesie brzozowskim, kiedy wolno by/o oskar2onemu
powiedzie7 w ostatnim s/owie co w swojej
obronie. Pan Cag mówi/ pi knie i wzruszaj3co o swoim pochodzeniu z biednej wiejskiej
rodziny i swoich ci 2kich warunkach materialnych w m/odo ci i w czasie kszta/cenia si ,
ale dla tych „obro=ców ludu”, nie mia/o to
znaczenia i wydali najwy2szy wymiar kary –
kar mierci, ale jej nie wykonano. S/ysz3c to
p/aka/am wtedy bardzo.

Pragn jeszcze doda7, 2e p.Cag po latach
pobytu w wi zieniu, po amnestii wróci/ do
rodziny i mieszka/ w Katowicach. Raz moja
bratowa dzwoni3c s/u2bowo z Wroc/awia do
jakiego przedsi biorstwa w Katowicach rozmawia/a z p.Cagiem – pyta/ o nas i przekaza/
pozdrowienia. Wiem, 2e p.Cag mia/ brata ksi dza gdzie w Bieszczadach i odwiedza/ go.
P.Cag ju2 nie 2yje.
Wydarzenia dynowskie nie oszcz dza/y
te2 znanego i szanowanego W/adys/awa Kasprowicza – oskar2onego w tym procesie brzozowskim. Piastowa/ on Urz3d Miejskiego
Burmistrza, dba/ o /ad w mie cie i bezpiecze=stwo i za te warty w obronie Dynowa, za ich
aprobat by/ s3dzony. Przebywa/ w wi zieniu oko/o roku, a nie mia/ zdrowia. Po powrocie z wi zienia chorowa/ d/ugo i zmar/.
Oskar2ono te2 i s3dzono Józefa Kocaja i
Stanis/awa Kocaja z Harty (jeden z nich by/
starost3 Brzozowa). Nie zna/am ich. Otrzymali wysokie wyroki – kilka lat wi zienia.
Potem obni2ano te wszystkie wyroki – by/y
amnestie i starania rodzin.
W tym „brzozowskim procesie” by/o
oskar2onych i s3dzonych wielu moich znajomych Akowców – gor3cych patriotów i prawych ludzi np.Leon Cag, Leonard Chudzikiewicz, Jakub Tarnawski, Jan Kijowski z Nozdrzca, Stanis/aw Wieszczyk z Harty i wielu
innych nieznanych mi z Brzozowa i okolic

Jak drzewiej bywa o
czyli opowie ci z herbem w tle

Refleksje w zwi9zku
z histori9 pewnego zeszytu...
Okres przed wi3teczny – jak co roku pora
najprzyjemniejszego planowania, gor3czkowych przygotowa= ale i realizacji czasem niezwyk/ych pomys/ów kulinarnych czy artystycznych. To wtedy przecie2 w naszych domach pojawiaj3 si oryginalne dekoracje, stroiki, ozdoby a w kuchni powstaj3 smakowitoci, które dekorujemy z takim sercem i artyzmem jak nigdy w roku.
Okazuje si , 2e zwyk/ym ciasteczkom
wystarczy nada7 fantazyjny kszta/t, udekorowa7 kolorowymi lukrami, bakaliami, posypkami i ju2 stanowi3 one prawdziw3 konkurencj dla wisz3cych na choince tandetnych,
cz sto plastikowych ozdób.
Pi kno i oryginalno 7 wi3tecznego sto-

/u jest chlub3 ka2dej gospodyni, która co
prawda co roku zarzeka si , 2e wi ta b d3
skromniejsze, prezenty symboliczne ale zawsze stara si zaskoczy7 cho7by pi knem opakowa= czy niezwyk/3 dekoracj3 sto/u, pó/miska lub potrawy.
W tym swoistym wy cigu o podtrzymywanie tradycji i budowanie niezapomnianego
wi3tecznego nastroju bezcenne okazuj3 si
podpowiedzi naszych mam, wspomnienia
bab7 czy rzadziej „krzycz3ce” wielobarwnymi ilustracjami wspó/czesne, kolorowe pisma.
Dla mnie takim niewyczerpanym -ród%em pomys%ów jest... zeszyt prababki Julii. Na po"ó%k%ych, rozsypuj9cych si stronicach ukryte s9 nie tylko tajemnice doskona%ej gospodyni ale i historia pewnego magicznego miejsca...
Zat%uszczone, wygryzione z bem czasu
karty pami taj9 okres wietno ci lokalu pod
numerem 129 w Dynowie.
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Brzozowa (w sumie 23 osoby). Os3dzono ich
za nieujawnion3 przynale2no 7 do AK i za
przynale2no 7 do W-Nu, a gazety wydane
przez komunistów tzw, przez nas gadzinówki
szkalowa/y ich okropnie, znies/awia/y i sugerowa/y, 2e tworzyli bandy terrorystyczne. –
S3 i teraz autorzy, którzy w swoich ksi32kach
podaj3 otrzymane od kogo fa/szywe informacje – znies/awiaj3ce uczciwych ludzi, dobrych Polaków – patriotów.
Wszyscy wy2ej wymienieni przeze mnie
nie doczekali transformacji, bo d/ugoletni
okres przebywania w wi zieniu os/abi/ ich
zdrowie. Du2o wycierpieli, wiele prze2yli...
Oni byli pe/ni wiary w podj t3 walk o woln3
i niepodleg/3 Polsk , byli pe/ni patriotyzmu,
umi/owania swojej ojczyzny – ca/ym sercem
przynale2eli do ruchu oporu i dobrze s/u2yli
Ojczy?nie.
Nie 2yj3 ju2, wi c mo2emy im odda7 cze 7
przez zapewnienie, 2e pami 7 o nich pozostanie na zawsze w ród nas jeszcze 2yj3cych.
– To ju2 historia, ale chodzi o to, by przekaza7 potomno ci, m/odym pokoleniom prawd o dzia/alno ci ich ojców w AK i w W-Nie
i o karach jakie ponosili. My 2yj3cy mo2emy
w modlitwie poleci7 ich Bogu, by odpu ci/
im winy, bo nikt z nas nie jest bez winy.
Mo2e kto napisa/by kompetentniej co o
tym procesie i o oskar2onych, ale ja podaj to
co jest mi wiadome i co pami tam.
Stefania SALWA

W/a cicielem tego miejsca by/ Jan K dzierski, okre lany mianem Grajcarek. W ród
najstarszych zachowanych dokumentów istnieje potwierdzona informacja, 2e ju2 w roku
1896 dysponowa/ „kramem” znajduj3cym si
w domu przy ulicy Mickiewicza. Cesarsko
Królewskie Starostwo w Brzozowie przyzna/o mu w tym roku „koncesy na wyszynk
wina” a CK Dyrekcya Okr gu Skarbowego
w Sanoku wyda/a „pozwolenie na prowadzenie masarstwa za op at? podatku konsumpcyjnego”.
Z kolejnego dokumentu wynika, 2e ten
punkt handlowy musia/ si rozwija7 skoro w
1902 roku to samo starostwo udzieli/o zgod
Janowi K dzierskiemu na prowadzenie: „pokoju do #niada7, restauracyi, gry w bilard i
podawanie herbaty (bez rumu)”. Jako warunek postawiono konieczno 7 oddzielenia cz ci handlowej od mieszkania prywatnego.
Pó?niejsza inwestycja mia/a miejsce w 1911
roku, kiedy to w/a ciciel ju2 razem ze sw3
2on3 Juli3 zacz li prowadzi7 miejsca hotelowe, bowiem Jan otrzyma/ od CK Starostwa w
Brzozowie „koncesy na przyjmowanie obcych w gospod (hotel)”. Wi3za/o si to z
konieczno ci3 przebudowy domu pod numerem 129. Oprócz sklepu z pokojem do niada= i restauracj3 znajdowa/y si w nim dwa
pokoje go cinne. Wydawa7 by si mog/o, 2e
ró2norodny, doskona/y jad/ospis i dobrze prowadzony hotel przysporzy wielu klientów.
Niestety i w takich miejscach „historia zagra(ci g dalszy na str. 14)
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Jak drzewiej bywa o
czyli opowie ci z herbem w tle
(ci g dalszy ze str. 13)
/a swego marsza wojskowego”. W czasie
pierwszej wojny wprowadzono szczegó/owe
obostrzenia dotycz3ce noclegów, przyjmowania go ci i wyszynku napojów alkoholowych.
CK Starostwo w Brzozowie powo/uj3c si na
rozporz3dzenie namiestnika dla Galicji z dnia
Prababka Julia
Pradziadek Jan
7 czerwca 1915 roku wprowadzi/o nowe zaz Markiewiczów K - K dzi dzierski
rz3dzenia, o czym informowa/o zainteresowadzierska
ne strony w dwóch j zykach,
po niemiecku i po polsku1. „Osobom wojskowym,
nie nale/ cym do rangi oficerskiej nie wolno sprzedawa8
palonych napojów spirytusowych ani niedenaturowanego
spirytusu chyba za okazaniem
opatrzonego dok3adn data
po:wiadczenia Komendy wojskowej w którym musi by8 wymieniony okaziciel oraz oznaczona liczba napojów. Takie
po:wiadczenie winien Pan
:ci gn 8 od okaziciela, przechowa8 nale/ycie i okaza8
ka/dej chwili na / danie organów nadzoruj cych.
Restauracja i pokój do #niada7. Przed wej#ciem stoj? m.
2. Lokal przemys3owy wi- in.: w a#ciciele Julia i Jan K dzierscy z córkami Janin? i
nien by8 tylko do godziny 10- Helen? oraz zi G Józef Wola7ski.
tej otwarty.
3. Podawanie palonych napojów spiry- rozbudowy restauracji i przeniesienia jej do
tusowych osobom m3odocianym poni ej lat
pobliskiego, przestronniejszego budynku, w
16-tu, pijakom na3ogowym, osobom ju/ niektórym pi tro zajmowa/ s3d. Wichry historii
trze>wym, /ebrakom, osobom wa3$saj cym si$
okaza/y si jednak bezwzgl dne i odcisn /y
itp. jest najsurowiej zakazane.
swe pi tno.
Przekroczenie powy/szych zarz dze? kaDruga wojna znów narzuci/a kolejne ograrane b$dzie na podstawie Cesarskiego rozniczenia i rozkazy, co dokumentuj3 zachowaporz dzenia z dnia 20 kwietnia 1854 roku
ne pisma Standortkomendantur Dynow.
Dz.up.Nr96 grzywn? lub aresztem przyczem
Ogromnym ciosem sta/a si 11 stycznia 1943
mo e byG orzeczone utrat? uprawnienia przemys owego.”
Po latach pierwszej wojny wiatowej odbudowano pozycj i klimat tego miejsca a
gospodarz stopniowo ale konsekwentnie doprowadzi/ do zrealizowania swego marzenia

Najstarszy dokument z 1896 roku

Koncesja na prowadzenie pokoju do
#niada, gry w bilard z 1902 r.
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roku mier7 w/a ciciela Jana K dzierskiego a
kres tej wieloletniej, ró2norodnej dzia/alnoci handlowej po/o2y/o zbombardowanie nowego budynku restauracji.
Godnym kontynuatorem dzia/alno ci
Grajcarka – seniora sta/ si jego syn Marian,
który przez wiele lat z 2on3 prowadzi/ sklep
ojca. Tradycja ta przesz/a tak2e na wnuków
Jana, bo do dzisiaj pan Wies%aw K dzierski
zarz3dza sklepem „U Grajcarka”.
Ten po"ó%k%y, stary zeszyt sta% si niemym wiadkiem wkraczaj9cej brutalnie w
nasze "ycie historii. Zniszczone kartki, zapisane starannym, kszta%tnym pismem
kryj9 niejedn9 by mo"e tajemnic .
Prababka Julia zapisywa%a tu sprawdzone przepisy, wed%ug których przygotowywa%a swe s%yn9ce na okolic przysmaki.
Szczególnie znane by%y jej rozmaite leguminy, suflety, mazurki, desery piankowe i
torty.
Znaczne miejsce zajmuj9 w ród tych
notatek dania od wi tne – przygotowywane specjalnie na uroczysto ci wi9teczne.
Mo"na dowiedzie si , "e ch tnie podawa%a swym go ciom na wigili ró"ne rodzaje
zup (barszcz kiszony, bia%y i czerwony, zupa
grzybowa i migda%owa), ryby (tak"e t9
s%ynn9 w sosie na szaro, w korzeniach, karmelu i winie), pierogi z kapust9 i grzybami,
z ziemniakami, z liwkami, go%9bki z kasz9,
kotlety z grzybów i oczywi cie ró"ne desery. W ród ciast bo"onarodzeniowych królowa%y strucle, makowniki i pierniki. W
okresie karnawa%u, czyli tzw. mi sopustu
popularne by%y na jej sto%ach bigosy, pasztety, drób pieczony a z ciast chrust zwany
faworkami, ró"e karnawa%owe i p9czki.
W tym niezwyk/ym, tajemniczym zeszycie prababki Julii odnale?7 mo2na notatki sporz3dzone kilkoma innymi charakterami pisma.
Ja rozpozna/am znany mi dobrze kszta/t liter
jej najstarszej córki Heleny, równie2 doskona/ej gospodyni - ale to ju2 inna historia...
Polecam dwa sprawdzone przepisy
mojej prababki Julii.

(ci g dalszy obok)

Fragment zeszytu prababki Julii
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Ró2e karnawa/owe
2 szklanki m?ki, 1.5 kg smalcu, 2 y ki mas a, 6 ó tek, szczypta soli, 2 y ki octu lub
lepiej spirytusu, #mietany ile weLmie ciasto
Ciasto wyrób jak na makaron i ubijaj
t/uczkiem. Zawi= w papier i zostaw na noc w
ch/odnym miejscu. Nast pnie posyp ciasto
odrobin3 maki i jak najcieniej rozwa/kuj. Wykrawaj kr32ki w trzech rozmiarach i natnij je
4 – 5 razy (b dzie to pó?niej tworzy7 p/atki).
Kr32ki przy/ó2 do siebie i palcem nacinij na rodku, co spowoduje ich sklejenie.
Wrzu7 na t/uszcz najszerszym kr32kiem
do góry! Sma2 do uzyskania przez ró2 z/otego koloru. Wyk/adaj na talerz, na którym znajduje si bibu/a lub serweta papierowa. Posyp
cukrem pudrem a na wierzchu po/ó2 usma2on3 wi ni .
Piernik prababki Julii
20 dkg cukru, 30 dkg miodu prawdziwego,
10 dkg mas a, 60 dkg m?ki, 3 jaja, 2 przyprawy do piernika (cynamon, kardamon,
mielone goLdziki, any ), 1 kopiata y eczka
sody, 3/4 szklanki mocnej czarnej kawy, 25
dkg bakalii (siekane orzechy, rodzynki, skórka pomara7czowa)
Miód, mas/o i cukier zagrza7 w rondlu i
uciera7. Jak przestygnie da7 jaja ci3gle mieszaj3c m3k , kaw i reszt sk/adników. Na
koniec da7 bakalie. Zostawi7 na 48 godzin w
ch/odzie i po tym czasie piec.
Tekst AM
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NA MARGINESIE
WYDARZEÑ Z TORUNIA
Jaskrawe problemy – we? udzia/ w dyskusji!
1. Szko%a jako przechowalnia. Niewielka liczba egzaminów komisyjnych. Brak przypadków pozostawiania uczniów na drugi rok w tej samej klasie. L k nauczycieli
przed wystawianiem w rozliczeniu rocznym negatywnych ocen.
2. Niekonsekwentnie realizowany program wychowawczy szko%y. Nagrody i kary –
nadmiar czy niedobór. Pob/a2liwo 7 wobec niezdyscyplinowanych.
3. =amanie porz9dku spo%eczno ci szkolnej. Ucze=-bandyta – wychowywa7 czy resocjalizowa7?
4. Przerzucanie winy. Wychowawca wini rodzica, rodzic ksi dza – a nam wszystkim
zewsz3d n dza (parafraza s/ów M. Reja).

Na marginesie wypowiedzi Pani
Moniki („Dynowinka”, nr 11/101).
Agnieszka (polonistka ze szko/y podstawowej) stwierdzi/a: „(...) Praca nauczyciela
jest trudna, cho7 potrafi i w tych czasach by7
wdzi czna. (...)”.
Wydaje mi si , 2e praca nauczyciela to
powo/anie. Jak wygl3da jego realizacja? –
Odpowied? tkwi w ka2dym pedagogu immanentnie i indywidualnie. Na ile anga2uj si
w dzia/alno 7 wychowawcz3? Czy próbuj
szuka7 ró2nych rozwi3za= w kontaktach na
linii: nauczyciel–ucze=? Czy u wiadamiam
uczniom prosty jak2e fakt, 2e moja obecno 7
za biurkiem s/u2y7 ma wy/3cznie im samym?
Nie2yj3cy ju2 Henryk Machalica, aktor i

„Jak zwi$d3y li:8, gdy czas nadejdzie, spada z drzewa na ziemi$, takie jest /ycie
ludzkie.
Jak kropla rosy na 3odydze trawy trwa, takie jest /ycie ludzkie”
(m3dro 7 Wschodu)

Wyrazy g/ bokiego wspó/czucia D-cy Posterunku PSP w Dynowie,
aspirantowi po2. Wies%awowi Ku-mikowi
z powodu tragicznej mierci

"ony Krystyny oraz córeczki Oli
sk/adaj3
pracownicy Urz dów, cz/onkowie OSP
z terenu m. Dynowa, gm. Dynów, Dubiecko i Nozdrzec
oraz Redakcja „Dynowinki”.

Rodzinie, Przyjacio%om i Znajomym
wyrazy g/ bokiego wspó/czucia
z powodu mierci

Urszuli Wi8skiej zd. Wandasiewicz
wi ?niarki obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, pisarki, kierownik Katedry Metodyki J zyka Polskiego i Literatury Uniwersytetu Gda=skiego, od 1954 r. zamieszka/ej w
Sopocie
sk/ada
Redakcja „Dynowinki”

(o czym ma/o kto wie) pedagog, powiedzia/:
„Ka2da praca jest trudna, je2eli wykonuje si
j3 rzetelnie”. B3d?my w naszych powo/aniach
autentyczni. Id?my naprzód. Raz na jaki czas
otrzymamy wtedy by7 mo2e te 2,5 grama netto oczekiwanej skrycie wdzi czno ci.
I nie pozwólmy sobie na nieustanne utyskiwanie.
Pedagog

„W tych czasach”...? Pani
Agnieszka (list p. Moniki Lach-Nasim) u2ywa sformu/owania: „w tych czasach”. Te czasy nie s3 dobre, bowiem to „w tych czasach”
nauczyciel nie ma autorytetu, ucze= jest wyswobodzony ze wszelkich kr puj3cych go
wi zów, rodzina prze2ywa kryzys, etc. Chwileczk , chwileczk . Pani Moniko, pani
Agnieszko...! Prosz mi powiedzie7, który to
okres w dziejach szkolnictwa by/ lepszy, który by/ „z/oty”...? Czy ten, w którym polska
szko/a boryka/a si z germanizacyjno-rusyfikcyjnymi praktykami (1901-02 strajk we Wrzeni)? Ha...? Czy ten, w którym ogromn3 rol
odgrywali nauczyciele-jezuici (XVII/
XVIIIw.)? Czy inny? Czy nie s3dz3 Panie, 2e
okre lenie: „idealny wychowanek” jest ju2
nieco wy wiechtanym abstraktem? Jeden z
pierwszych, rozszyfrowanych hieroglifów g/osi/: „Zbo2e jest coraz dro2sze, a m/odzie2 coraz gorsza”. Ot. Nic si nie zmieni/o. M/odo 7 to gor3ca g/owa. I wyzwanie.
Teresa W.

Pruski dryl. W obliczu wypadku toru=skiego nie sposób nie poruszy7 kwestii puryta=skiego wychowania. Tzw. pruski dryl,
dyscyplina, konsekwentnie przestrzegany system kar i wynagrodze=, brak lito ci wobec
jednostek „wywrotowych” w spo/eczno ci
szkolnej, ostro 7, zdystansowanie – to metody, które kto wie, czy nie powinny by7 na
nowo przywo/ane.
Która szko/a posiada recept ...?
Gdzie jest autorytet...?
Historyk
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To byli dobrzy ludzie!
Te s/owa szczerego uznania, serdeczne i niekonwencjonalne pozdrowienia przesy/ane do
Górek ze wszystkich stron Polski i 2ywa pami 7 dynowian s3 najlepszymi i jedynymi wyrazami wdzi czno ci dla

Pa8stwa

Danuty
i .p.

W%adys%awa
Bielawskich
Tak niewiele za tak wiele!
Ile trudu i zmartwie=, codziennej nauczycielskiej troski
zmie ci/o si w 29 latach pracy pedagogicznej w Dynowie
Pani Danuty Bielawskiej? Ile dzia/a= spo/ecznych i zawodowych w 24 latach „dyFot. A. Iwa7- rektorowania” w Sz.
P. nr 1 ;. P. W/adys/awa Bielawskiego?
Do Dynowa przyjechali w 1950 roku.
W/adys/aw Bielawski obejmowa/ stanowisko
kierownika szko/y poA. Rukasiewiczu, który
ze wzgl du na stan zdrowia, ju2 od roku nie
pe/ni/ swoich obowi3zków. Obydwoje z Pani3
Danut3 mieli za sob3 kilkuletni sta2 nauczycielski w Górkach i oczywi cie wymagane
wówczas pedagogiczne wykszta/cenie. Pan
W/. Bielawski pochodzi/ ze znanej brzozowskiej rodziny mieszcza=skiej. Brat Wojciech
Bielawski przed wojn3 uczy/ biologii w dynowskiej szkole powszechnej, a w pierwszych
latach okupacji hitlerowskiej przeniesiony do
Weso/ej na kierownicze stanowisko. Po wojnie uczy/ w gimnazjum w Brzozowie, nast pnie do emerytury pe/ni/ funkcj dyrektora
Szko/y Górniczej w Rudzie ;l3skiej i Zabrzu.
P maturze 1935 r. Pan W/adys/aw odby/ s/u2b wojskow3 w Podchor32ówce we Lwowie
– najweselszym mie cie przedwojennej Polski, a nast pnie rozpocz3/ prac w dziale finansowym huty Ludwików w Kielcach. Wybuch wojny 1939 r., to mobilizacja podporucznika i skierowanie do twierdzy Modlin. Po
bohaterskiej walce przysz/a gorycz kapitulacji i obóz internowania w Dzia/dowie. Na
szcz cie dla ca/ego oddzia/u, nie zosta/ on
skierowany do Rzeszy, lecz rozpuszczony do
cywila.
Pan Bielawski wróci/ do Brzozowa i nied/ugo potem pracowa/ w drogownictwie w

Fot. A. Iwa7ski
Rymanowie, nast pnie w kopalniach: „Starowsianka” i Grabownica. Jak wszyscy m/odzi patrioci dzia/a/ w podziemnym ruchu oporu, a zdenuncjowany przez dobrze znanego
sobie cz/owieka zosta/ przez UB wzi ty
wprost z brzozowskiej ulicy do wi zienia na
Zamku w Rzeszowie. Bity i torturowany „nic
sobie nie przypomnia/”, nie zdradzi/ nawet,
2e zna cz/owieka, który go wyda/ i którego
nazwisko oprawcy wi zienni rzucili mu w
twarz.
Zwolniony z wi zienia w 1945 r. „z braku dowodów winy” za namow3 rodze=stwa
zapisa/ si na 6 tygodniowy kurs pedagogiczny w Brzozowie. Jako czynny nauczyciel uzupe/ni/ matur peadgogiczn3 w Liceum Pedagogicznym Kro nie, gdzie równie2 uko=czy/
Studium Nauczycielskie - piew z muzyk3.
Pani3 Danut , przysz/3 2on , pozna/ na kursie w Brzozowie, a w Górkach pracowali ju2
jako ma/2e=stwo. B d3c kierownikiem szko/y w Górkach uko=czy/ roczne studia z geografii w dalekim Toruniu (Pa=stwowy Wy2szy
Kurs Nauczycielski).Otrzyma/ propozycj –
nakaz pracy do Strzy2owa, zmieniony przez
rzeszowskiego kuratora na Gorlice, a ostatecznie na Dynów. Pani Danuta pragn /a by7 jak
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najbli2ej rodziców.
Górki – Dynów to tylko 40 km, ale ta odleg3o:8 obecnie wydaje si$ by8 coraz d3u/sza.
Szko/a w Dynowie, jak inne w tamtych
ci 2kich latach pi 7dziesi3tych, by/a bardzo
zaniedbana, a szczególnie mieszkanie s/u2bowe, w którym mie ci/a si dodatkowo szkolna sto/ówka i szwalnia. M/ode ma/2e=stwo z
rocznym synkiem znalaz/o 2yczliw3 pomoc u
starszych kole2anek i kolegów nauczycieli.
Po pieszyli im z pomoc3: p. E. Barówna, p.
St. Wola=ska, ks. ;mietana, babcia Kucelowa (2ona ówczesnego wo?nego szko/y), p. M.
Wietki, B. Podgórska i p. W/. Iw=ska.
Praca w ówczesnej szkole do /atwych nie
nale2a/a, szczególne wymagania stawia/y w/adze nauczycielom sprawuj3cym kierownicze
funkcje. Tylko cz/onkowie PZPR byli dobrze
widziani, awansowani i nagradzani, a Dyrektor W/. Bielawski wg inspektora szkolnego
„ukry/ si w 1960 r. w ZSL, 2eby nie wst3pi7
do PZPR”.
Spo/eczne zaanga2owanie Dyrektora Sz.
P. nr 1 by/o powszechnie znane nie tylko w
Dynowie, ale w ca/ym powiecie brzozowskim
i w woj. rzeszowskim: radny miejski, powiatowy, wojewódzki, kurator s3dowy dla nieletnich. Odznaczenie za t prac wykonywan3
przez 24 lata ceni/ sobie najwy2ej i z niego
by/ najbardziej dumny. Inne dyplomy i medale np. „Za udzia/ w wojnie obronnej”, „ Za
zas/ugi dla po2arnictwa”, „W obronie porz3dku publicznego”, nagrody kuratora O wiaty i
Wychowania nie mniejszy/y uczucia zawodu,
2e Jego, wzorowego nauczyciela omin /o „odznaczenie pa=stwowe”.
4-krotnie sk/adano wniosek o takowe dla
Pana W/adys/awa Bielawskiego, ale niestety
wy2sze czynniki opiniotwórcze pos/ugiwa/y
si wyj3tkowym sitem partyjnym.
Praca dyrektora mieszkaj3cego przy szkole tylko teoretycznie ko=czy/a si po zaj ciach
lekcyjnych. Tak naprawd , 2y/ dla szko/y,
szko/3 i przy szkole.
Chór nauczycielski, zespó/ mandolinistów
to „oczko w g/owie” p. W/. Bielawskiego.
Mandolini ci u wietniali wszystkie uroczysto ci szkolne w latach 1957 – 65.
Ile akademii, uroczysto ci, apeli i wieczornic zorganizowa/? Trudno zliczy7 po latach!
W/adze powiatowe „odnotowywa/y” szczególnie starannie te, w których kler bra/ udzia/.
Tak! Wspó/praca z Ko cio/em i miejscowym
Proboszczem nie podoba/y si ówczesnym de-

Szkolny zespó mandolinistów - 22. VI. 1960r.

Fot. A. Iwa7ski
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cydentom o wiaty. A tu: przyj cie komunijne
odby/o si w szkole, syn dyrektora – ministrantem, chór pod batut3 Dyrektora piewa/
kol dy – same polityczne skandale!
Najwi kszy 2al zabra/ p. W/. Bielawski
do grobu. Zabiega/ przecie2 o nowy budynek
szko/y, czyni/ starania wokó/ nowej inwestycji, a gdy w 1973 r. zorganizowano uroczysto 7 jej otwarcia i sam minister o wiaty J.
Kuberski przylecia/ helikopterem do Dynowa, dla d/ugoletniego, zas/u2onego Dyrektora nie by/o miejsca na trybunie w ród go ci.
Otrzyma/ wyra?ne polecenie, by pilnowa7 porz3dku na dziedzi=cu szkolnym. Pan Bielawski nie móg/ ju2 pe/ni7 funkcji dyrektora szko/y, gdy2 nie posiada/ tytu/u magisterskiego, a
do zas/u2onej emerytury zabrak/o Mu a2 2
lata.
Tymczasem jeszcze w latach 90-tych niektórzy dyrektorzy i nauczyciele w po:piechu
uzupe3niali studia wy/sze. Takie by3y czasy –
kto: powie, a ja za T. Ró/ewiczem powtórz$:
„Czasy s3 niby du2e, ale ludzie troch
mali”. To mali ludzie nie znosz niezale/nych,
uczciwych i pracowitych, a wol uleg3ych i
bezkrytycznych.
Pa=stwo Danuta i W/. Bielawscy po 30
latach pracy w Dynowie emigrowali z Dynowa, opu cili mieszkanie s/u2bowe. Wrócili do
Górek do domu po rodzcach P. Danuty. Po
mierci M 2a w 1989 roku samotnie mieszka
ona w du2ym drewnianym domu z oszklon3
werand3. W gor3cy letni dzie= przyjemnie jest

Wmurowanie aktu erekcyjnego
nowej szko y – 11. 06.1972 r.
posiedzie7 w jej cieniu lub pod star3 roz/o2yst3 jab/oni3, która pami ta jeszcze Antoniego Florka – ojca P. Danuty.
Posiedzie7 i powspomina7!
Oto poln3 drog3 przez górki, wczesnym
rankiem kroczy m/ody Antoni Florek i pogwizduje jak3 ulubion3 marszow3 piosenk .
Spieszy do Sanoka, bo stamt3d 2ydowsk3
podwod3 mo2e dotrze7 do Borys/awia. Zdolny absolwent Szko/y Przemys/owej w Sanoku dosta/ w/a nie prac w kopalnictwie naftowym. Z ka2dy uruchomiony szyb – 30 z/.
nagrody i pensja te2 niez/a.
Sprowadzi do Borys/awia 2on , tu na
wiat przychodzi w roku 1924 Danusia. Vona
nigdy nie przestanie t skni7 za Górkami, natomiast córka – nawet w snach – wraca do
Borys/awia, miasta pachn3cego rop3. Z nostalgi3 wspomina ten zakarpacki gród, o którym wraz z kolegami, uczniami Prywatnego
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Gimnazjum im. K. Wielkiego piewa/a:
„Borys/aw – mi/y grodzie
serce karpackich gór,
ty ca/y toniesz w wodzie...”
Kapry n3 rzek3 by/a Ty mienica, wiele
razy zalewa/a miasteczko i okolice, st3d nazwa jednej z dzielnic - Powodziany.
Najpi kniejsze s? te sny P. Danuty, w których wraca do Borys awia i... Dynowa. P yn?
i p yn? w dziwnej symbiozie Ty#mienica i
San, recytacje Chora u K. Ujejskiego na lekcji j zyka polskiego u znakomitego prof. St.
Szmida, wielkiego patrioty i rozwi?zywane
zadania tekstowe w kl. VII dynowskiej podstawówki. Ten sam klimat pogody, nastrój
rado#ci, e znów si uda o, znów... nauczycielsko – uczniowski sukces!
Na jawie jest inaczej, a nostalgia coraz
wi ksza, szczególnie za Dynowem, mimo 2e
tu mo2na przyjecha7, a do Borys/awia tylko
w snach i marzeniach. Tam cz 7 serca zosta/a, bo tam nauczono kocha7 wszystko, co polskie, nasze. Program matematycznego Prywatnego Gimnazjum im. K. Wielkiego w Borys/awiu obejmowa/ a2 5 godzin j zyka polskiego, 3 godzin j zyka niemieckiego, /acin , matematyk , chemi , przyrodoznawstwo, cwiczenia cielesne, chór i nauk gry na skrzypcach (nadobowi3zkowo). Pani Danuta po tacie – dyrygencie orkiestry d tej w Borys/awiu odziedziczy/a talent i zami/owanie do
piewu i muzyki. Na wakacjach w Górkach
odby/ si niejeden „ piewany wieczór”.
Po wakacjach
1939r. nie wróci/a
ju2 do Borys/awia,
chocia2 ojciec pojecha/ do pracy. Niestety ju2 listopadzie
wróci/ do Górek
ostrze2ony o gro23cej mu wywózce na
Sybir. Odt3d na sta/e zamieszkali na
sta/e w ród górek –
w Górkach, a nie
w ród gór – w Borys/awiu!
Okupacja hitleFot. A. Iwa7rowska to okres inski
tensywnej nauki
mimo sta/ego zagro2enia 2ycia, bo ca/a m/odzie2 dzia/a/a w konspiracyjnej AK. Ju2 w
1940 r. w Ja7mierzu, na tajnych kompletach
przygotowywano si do matury. Pani Danuta
pami ta te wyk/ady w prywatnych domach,
wyprawy z koszykiem „wiktua/ów” na egzaminy, nauczycieli ryzykuj3cych 2yciem. A jakie stawiali uczniom wymagania! Chyba nigdy pó?niej nie oceniano uczniów tak surowo. Nauczyciele, m. in. P. J. Stachowicz by/y
dyrektor gimnazjum ze Stanis/awowa, p.
;wierczy=ska ze Lwowa twierdzili, 2e w przysz%ej, wolnej Polsce potrzebni b d9 bardzo
dobrze wykszta%ceni obywatele. Przewodnicz3ca komisji maturalnej z 1944 r. w Ja7mierzu – dr Z. Sko/ozdro z Sanoka oceni/a wszystkich abiturientów z historii na dostateczny,
tylko jeden kursant otrzyma/ bardzo dobry, ale

(ci g dalszy na str. 18)
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Czas ad- Œ
wiêta
wentowy to
oczekiwanie na z ksi¹ ¿k¹
rado 7 wi3t
Bo2ego Narodzenia. Nastrój
ten udziela si
wszystkim niezale2nie od wyznawanej wiary, wiatopogl3du i przekona= i zapewne, wielu w ród
nas nie zastanawia si nad tym, sk3d ta rado 7 do nas p/ynie. Ksi32ka, któr3 chc
poleci7 wszystkim wi tuj3cym ten niezwyk/y czas, to dzie/o Romana Brandstaettera pt. „JEZUS Z NAZARETHU”. Wiemy obecnie bez 2adnych w3tpliwo ci, 2e
Jezus z Nazaretu to posta7 historyczna,
2yj3ca w okre lonym czasie i miejscu,
w ród najzwyklejszych ludzi tamtej epoki. Dzie/o Brandstaettera wprowadza nas,
niemal „namacalnie” w niezwykle barwn3,
zró2nicowana, pe/n3 g/ bokiej wiary i niewiary, gwa/townych uczu7 i pragnie=, nadziei i buntów przeciw zniewoleniu – spo/eczno 7 Izraela, w pi kno natury tej niezwyk/ej ziemi, we wspania/o 7 ówczesnej
Jerozolimy. Bohater tytu/owy tego dzie/a
– Jezus, 2yje w zwyk/ej, ubogiej rodzinie
rzemie lniczej z pracy r3k w/asnych, w
malutkim miasteczku Nazareth, w spo/eczno ci s3siadów i krewnych, typowej dla
takich miasteczek. Poznajemy codzienno 7
Ich 2ycia, obyczaje, uczucia, kultur , wzrastanie i wychowanie Dziecka, M/odzie=ca
i doros/ego Cz/owieka, który w wieku 30
lat wyrusza w w drówk misyjn3 do
wszystkich pokole= Izraela rozsianych po
ca/ej Palestynie. Te misj i jej dramatyczne zako=czenie, które sta/o si pocz3tkiem
znamy z Ewangelii czytanej nam w wi3tyniach od dzieci=stwa do mierci, ale nigdy nie obejmujemy jej w ca/o ci, nie prze2ywamy do g/ bi, nie wiemy jak prze2ywali j3 bezpo redni wiadkowie, s/uchacze i uczestnicy tych wydarze=. Brandstaetter ukazuje nam to wszystko w niezwykle barwnej, pi knej i opartej na g/ bokiej
znajomo ci realiów historycznych tamtego czasu – opowie ci, która „wci3ga” czytelnika jak nurt g/ bokiej, niespokojnej
rzeki. Po pocz3tkowych trudno ciach zwi3zanych z nieco odmiennym, ni2 znane nam
dotychczas – nazewnictwo, poch/ania nas
Ziemia ;wi ta i dzieje jej mieszka=ców,
przenosi w realno 7 ówczesnego wiata i
dokonuj3cego si cudu Zbawienia. Pewna
80-letnia staruszka, oczytana w ci3gu d/ugiego 2ycia w wieloj zycznej, wiatowej
literaturze, powiedzia/a po lekturze „Jezusa
z Nazarethu”: „to najpi kniejsza ksi32ka
ca/ego mego 2ycia”. Mojego te2, dlatego
z ca/ym przekonaniem polecam j3 wszystkim, nawet tym, którzy nie lubi3 czyta7,
jako doskona/3 lektur czasu adwentowowi3tecznego. Oby my g/ biej, rozumniej
i wiadomiej prze2ywali jego wszechobecna Rado 7.
WESORYCH ;W^T!
Bibliofil/ka
Ksi9"ka jest w posiadaniu Biblioteki
Miejskiej w Dynowie.
Biblioteka czynna:
wtorek – pi9tek 10.00 – 18.00;
roda 8.00 – 16.00;
sobota 10.00 – 16.00
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(ci g dalszy ze str. 17)
on, jak wyja nia Pani Danuta, mia/ „fotograficzn3 pami 7”, podobnie jak W/adys/aw Reymont.
M/odzi ludzie wychowani na Mickiewiczu, S/owackim, Krasi=skim i Sienkiewiczu,
Pa7stwo Bielawscy z gronem pedagogicznym i kl. VII b w 1973Fot.
r. A. Iwa7ski

wiele lat umo2liwia/y organizacj tanich
uczniowskich wycieczek.
Z artystycznej dzia/alno ci w szkole Pani
Danuta wspomina najmilej swój zespó/ taneczny, monta2e poetycko muzyczne i inscenizacj
pt. „Trzewiczki szcz cia”. Sprowokowana
przypomnieniem deklaracji, 2e kocha muzyk ,
taniec i teatr, wspomina przede wszystkim
swoj3 rol Babci w sztuce Z. Skowro=skiego

Zako7czenie roku szkolnego w 1967 r.
pó?niej w latach pi 7dziesi3tych musieli ukrywa7 swoje pogl3dy i przyswaja7 sobie „jedynie s/uszne teorie” i nowe 2yciorysy: Stalina,
Bieruta, Rokossowskiego.
O ironio dziejów!
Nieodparcie nasuwa si$ wiersz W3. Broniewskiego uwi$zionego przez sowietów na
Zamarstynowie, który ironizowa3:
„Bo skoro na ca3ym :wiecie,
jak nie wojna to stan wojenny –
Historio, powiedz mi przecie:
po diab3a tu kiblujemy?”
A sen z Dynowem w tle jest bardzo muzyczny, bo albo s ychaG w nim pie#ni Maryjne sprzed Groty, albo p ynie g os tr?bki z ko#cielnej wie y. Czasem ca ? rodzin? id? P.
Bielawscy na spacer do Królewskiego, innym
razem na Winnic .
W pami ci tak naprawd pozostali przede
wszystkim ludzie: uczniowie, ich zapracowani rodzice, 2yczliwi kole2anki i koledzy. Pani

Fot. A. Iwa7-

Fot. A. Iwa7ski

Zespó w komplecie, a P. Danuta – Babcia z nieod ?cznym w sztuce „odkurzaczem”
Fot. A. Iwa7ski
Danuta zach cana do pracy w szkole us/ysza/a kiedy : „Pobawi si pani w szko/ ”, a Ona
pokocha/a zawód nauczycielski i przepracowa/a w nim 35 lat. Uczy/a ró2nych przedmiotów, najd/u2ej matematyki, bo w 1957 r. uko=czy/a Studium Nuczycielskie – matematyka z
fizyk3 w Katowicach. Uczniowie wspominaj3 Jej jasne, logiczne wywody (t/umaczenia)
i...du2e wymagania, ale w uzupe/nieniu dodaj3: umia%a nauczy matematyki.
Za 15-letni3 prac w Spó/dzielni Uczniowskiej nagrodzona zosta/a nagrod3 i dyplomem „Zas/u2ony dla spó/dzielczo ci”, ale najbardziej
cieszy/ J3 fakt, 2e wypracowane z dzie7mi dochody przez

„W czepku urodzona” granej przez zespó/ nauczycielski z Dynowa. Co to by/o za wydarzenie? A ile wyjazdów na go cinne wyst py poza
Dynów?
By/am zwyczajn3 nauczycielk3, matk3
trójki dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie (syn – Wac/aw uczy/ si gry na akordeonie u p.Tadeusza Dymczaka), 2y/am w cieniu M 2a – broni si a2 nazbyt gor3co przed
ka2d3 prób3 podkre lenia Jej „niezwyczajnoci”. Zgadza si na przywo/ania P. Bosmansa: „ByG cz owiekiem, byG dobrym cz owiekiem, to najwa niejsze na tym #wiecie. DobroG wymaga prostej, przyjaznej i dobrowolnej gotowo#ci s u enia innym i cz #ciowego
zapomnienia o sobie”.
Dzi kujemy Pani Danuto!
Tak po prostu dzi kujemy i "yczymy, by
nauczyciele i dzieci z Górek zapraszaj9cy
Pani9 do swojej szko%y nigdy tego ludzkiego, zwyczajnego gestu nie zapomnieli.
Krystyna D"u%a
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W poszukiwaniu szczegó ów
Oczekiwanie na siebie, spotkania. Oczekiwanie na – dalej, przy fusiastej w niesmacznym plastiku. Ale wa2ne, 2e zaistnia/a my l przerodzi/a si w bilety, autobusy i
wy2ej, ku górom. I tylko dwie godziny, i tylko z plecakiem na kolanach. Wreszcie jeste my tu, gdzie sko=czy/ si sezon. Psy
swoj3 aktywno 7 wyszczeka/y, a my j3 musimy podj37. Przed nami droga przez las, a
wokó/ noc. Nasze s/owa dziwnie brzmi3,
oczy lec3 ku gwiazdom, a uszy wy/apuj3
szmery w lesie. Przestraszeni przez stra2
graniczn3, nag/e spotkanie z wilczurami (a
my czekali my na wilki), po mi/ej wymianie s/ów idziemy dalej niepewni czy aby
schronisko czynne, czy s3 miejsca.
Kochane wiat/o! Kochana przytulno 7
i kilka przyjaznych dusz, tych, co w druj3
po sezonie. Taki wieczór to skarb.
...Ranek... W górach spokojnie. Oczekujemy na trzeci element naszej inicjatywy.
Wspólna kawa w kolorowych kubkach i kilkugodzinne dreptanie ku trzem granicom.
Naszym rozmowom, zachwytom towarzyszy/ lodowaty wiatr, a buki nachyla/y si ku

nam, nie wierz3c, 2e teraz po górach si
jeszcze chodzi. Przecie2 to ju2 koniec listopada. A w schronisku, po sezonie, kominek i smaczne nale niki z jagodami.
Varty, rozmowy, wspomnienia, czy trzeba co wi cej w tej oprawie? Noc przerywa nam ranek. Dopiero co przyszli my,
a ju2 wychodzimy. Có2, to szczegó/, 2e
jak nie zd32ymy na pierwszy autobus, to
drugi (ostatni) pojedzie dla nas za pó?no. Niestety, zaczynaj3 si w naszym w drowaniu pojawia7 te s/owa: Ju/ czas!
Szybciej! I wysi/ek, ale op/acalny, gdy2
wybieramy drog powrotu trudniejsz3,
przez szczyty. To nic, 2e ci 2ko, 2e zimno, 2e metr dalej nic nie wida7. Wa2ne
to, co widoczne przy bucie - a tak cz sto
niezauwa2alne. Ciekawie oblodzony kamie=, oszroniona ro linka. Jeszcze tylko pyszny sma2ony oscypek z sosem
czosnkowym, po2egnalny wzrok ku
szczytom tak s/abo widocznym i powrót
do domu.
Tekst i zdj cie Piotr Pyrcz

Pa=stwu
Anecie i Jackowi
Radoniom
Redakcja „Dynowinki”
sk/ada serdeczne gratulacje
z okazji narodzin
córeczki
Jagódki
Szcz liwym Rodzicom i Dziadkom
2yczymy samych radosnych chwil
i wiele, wiele satysfakcji z pociechy.

PAMIUTALI O NAS...
Zbyt cz$sto jeste:my z dala od przyjació3, od osób nam szczególnie bliskich i naprawd$ rzadko znajdujemy czas, /eby by8
„w kontakcie”. Nie mog3abym jednak zapomnie8 o /yczeniach
dla tych, których tak rzadko widz$, ale bardzo cz$sto t$skni$.
Wi$c...
„Kiedy w wieczór Wigilijny, pierwsza gwiazdka znów zab3y:nie,
nastrój b$dzie tak rodzinny, w naszych
sercach rado:8 try:nie.
We>miesz w r$ce Symbol Boga, Pojednania i Mi3o:ci,
Cho8 nas dzieli d3uga droga...
pami$8 zatrze odleg3o:ci”.
Z Gi/ycka
dla Czytelników „Dynowinki”
i wszystkich znajomych
Anna
Dara"
z rodzin9
Jezus przychodz c na :wiat otworzy3 wiele
nowych
drzwi
z przestrzeniami g3$bokiego ludzkiego ducha, mi3o:ci, wiary, nadziei,
kultury (czego wyrazem jest cho8by „Dynowinka”) i wiele wiele innych. Z okazji tegorocznych .wi t Bo/ego Narodzenia /ycz$
Redakcji „Dynowinki” i wszystkim Czytelnikom, by prze/ywanie narodzenia Boga dodawa3o: si3, m dro:ci i
odwagi do zagospodarowania owych przestrzeni, by szaro:8 /ycia nabra3a kolorów.

Maciej Gierula
(Diakon Seminarium
Duchownego w Przemy#lu)
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Kycz$ du/o rado:ci w .wi$ta Bo/ego
Narodzenia.

Do Pa8stwa
Les%awa i Ireny
Weselaków
Redakcja „Dynowinki”
pieszy z gratulacjami
z okazji narodzin
córeczki
Wiktorii
Niech nam wszystkim zdrowo ro nie,
dzielnie rozwija si , aby wkrótce mog%a zasili
grono redakcyjne!
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Grudzie= w polskiej
wiadomo ci zwi3zany
jest nierozerwalnie ze
;wi tami Bo2ego Narodzenia. Na zewn3trz
zima, a wewn3trz domów wi3tecznie wystrojonych ludzie /ami3cy si op/atkiem i sk/adaj3cy sobie gor3ce 2yczenia. Jak nakazuje
tradycja w ka2dym mieszkaniu obok wigilijnego sto/u stoi choinka.
Wspó/czesne choinki s3 z regu/y sztuczne. Nie brak te2 amatorów naturalnych drzewek, które pochodz3 raczej z plantacji choinkowych. Znacznie gorzej jest, gdy s3 one
wyci te w lesie – po prostu stamt3d ukradzione. Chocia2 zjawisko wycinania choinek w lesie maleje, nie mo2na powiedzie7,
2e ten problem nie istnieje. Zdarzaj3 si te2
przypadki kradzie2y choinki z dzia/ki od
s3siada. Oczywi cie nie pochwalam tego
procederu.
Naszymi choinkami s3 najcz ciej jod/y,
wierki, rzadko sosny. Bohaterk3 grudniowego opowiadania o przyrodzie b dzie jedna z nich – jod/a (Abies alba).
Ratwo j3 odró2ni7 od innych drzew iglastych. Wystarczy spojrze7 na spodni3 stron igie/ i zauwa2y7 dwa bia/e paski. Jod/a
ma szar3 kor , która im bardziej sp kana tym
drzewo jest starsze, i zwykle d/ug3 koron
zako=czon3 tzw. bocianim gniazdem, tworz3cym si gdy p d wierzcho/kowy ro nie
wolniej ni2 p dy boczne.
Je li kto chcia/by znale?7 szyszk jod/y pod jej koron3 mo2e by7 prawie pewny,
2e si mu to nie uda. Szyszki te rozpadaj3
si na drzewie, pod jod/ami le23 tylko /uski
i nasiona, stanowi3ce nie tylko zacz3tki nowych drzew, ale i baz pokarmow3 dla lenych gryzoni.
Jod/a nie wyst puje naturalnie na terenie ca/ego kraju, lecz swym zasi giem obejmuje wy2yny i góry rodkowej oraz po/udniowej cz ci Polski. U nas – na Pogórzu
Dynowskim ro nie w lasach wraz z bukami, w tzw. buczynach. Tworzy te2 lite drzewostany zwane jedlinami, w których panuje charakterystyczny pó/mrok, a w runie króluj3 paprocie i mchy. Warto wybra7 si na
wycieczk do takiego lasu w czasie deszczowej pogody i zobaczy7 jak mroczne jedliny wype/niaj3 si mg/ami. Mo2na tam
poczu7 oddech lasu pierwotnego, porastaj3cego nasze ziemie zanim wkroczy/a na nie
cywilizacja.
Jod/a to drzewo klimatu umiarkowanego wilgotnego. Dlatego porasta te2 raczej
bardziej wilgotne, cieniste stoki i zag/ bienia terenu. Preferuje tak2e bardziej wilgotne gleby. Wra2liwa jest na mróz, wi c w górach ci 2ko spotka7 j3 na du2ych wysokociach. Zajmuje tam regiel dolny.
Niestety jod/a ma wielu wrogów. N kaj3
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j3 szkodniki owadzie – np. ró2ne gatunki
korników oraz choroby grzybowe, powoduj3ce zniekszta/canie drzew oraz zgnilizn
drewna. Charakterystyczne miot/y na jod/ach czyli skupienia g sto rozga/ zionych
ga/3zek te2 s3 powodowane przez grzyby.
Bardzo du2e szkody, szczególnie w ród m/odych drzewek, powoduj3 jelenie, które obgryzaj3 z nich kor (spa/uj3 je) szczególnie
zimow3 por3, gdy nie mog3 znale?7 zbyt

du2o innego pokarmu.
Do wrogów jod/y do/3cza te2 cz/owiek. I to
nie tylko w sposób bezpo redni (nadmierne
przecinanie jedlin, kradzie2 jode/ek z lasu na
choinki), ale i po redni.
Chodzi tu przede wszystkim o zanieczyszczenie powietrza. Szkodliwe zwi3zki emitowane do atmosfery os/abiaj3 jod/y, hamuj3c ich wzrost i czyni3c
bardziej podatnymi na choroby grzybowe i
owadzie.
Z drugiej strony zanieczyszczenie powietrza pot guje i przyspiesza ocieplanie si
klimatu. Na zmiany klimatyczne ro liny reaguj3 bardzo szybko. Maleje ilo 7 opadów,
wyst puj3 du2e wahania poziomu wód gruntowych. Jod/a jako gatunek wilgociolubny
nie radzi sobie w takich warunkach. Ocieplenie klimatu mo2e by7 jedn3 z g/ównych
przyczyn obserwowanego obecnie wycofywania jod/y z naszych lasów.
Na Pogórzu Dynowskim na ca/e szcz cie jod/a czuj si jeszcze zupe/nie dobrze.
Przepi knie wygl3daj3 jedliny o tej porze
roku u pione pod czap3 niegu. Chc z takiego zimowego lasu z/o2y7 wszystkim Czytelnikom Dynowinki najlepsze 2yczenia radosnych, ciep/ych i rodzinnych ;wi3t Bo2ego Narodzenia i Szcz liwego Nowego
Roku.
Marta Bylicka

Jest taki dzie?,
bardzo ciep3y cho8 grudniowy;
dzie?, zwyk3y dzie?,
w którym gasn wszelkie spory.
Jest taki dzie?, w którym rado:8
wita wszystkich,
dzie?, który ju/
ka/dy z nas zna od ko3yski.
Niebo – ziemi, niebu – ziemia,
drzewa – ptakom, ptaki – drzewom,
tchnienie wiatru – p3atkom :niegu.
Wszyscy wszystkim :l /yczenia
W dzie= Bo2ego Narodzenia
Kiedy rado 7 w sercach go ci
Na rok ca/y te 2yczenia
Szcz cia, zdrowia, pomy lno ci
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Wszystkim naszym Darczy=com
oraz
Czytelnikom Dynowinki
sk/adaj3
Kierownik, Pracownicy i Uczestnicy
;rodowiskowego Domu Samopomocy
w Dynowie
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Sukc es reprezenta c ji DS u
25 listopada 2003r.;rodowiskowy Dom
Samopomocy w Dynowie uczestniczy/ w konkursie teoretyczno-plastycznym pt.,, 25 lat pontyfikatu Jana Paw/a II ‘’ zorganizowanym przez
;rodowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowie, któremu to Ojciec ;wi ty patronuje. W
konkursie uczestniczy/o siedem domów rodowiskowych, dwa domy pomocy spo/ecznej oraz
warsztaty terapii zaj ciowej.Do konkursu teoretycznego ka2da placówka typowa/a jednego
uczestnika. Konkurs obejmowa/ wiedz na temat ca/ego 2ycia Jana Paw/a II. Aby z grona
naszych uczestników wy/oni7 reprezentanta, 21
listopada 2003r ;rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie przeprowadzi/ eliminacje
wstepne. Do konkursu stan /o sze ciu uczest-

ników – ochotników, którzy samodzielnie przygotowywali si . Pierwsze miejsce w eliminacjach wewn3trz domu zaj /a Izabela Kurasz,
drugie miejsce Micha/ Trybalski, trzecie – Jan
Wielgos. Jako reprezentanta naszego domu do
Brzozowa wys/ali my Izabel Kurasz, która
bardzo dzielnie broni/a honoru naszego Domu.
Bardzo wysoki poziom wiedzy i ogromne zaanga2owanie uczestników sprawi/o i2
czterokrotnie przeprowadzano dogrywk , aby
ostatecznie wy/oni7 najlepszych. Pierwsze
miejsce przypad/o ;DS-owi z Brzozowa, drugie miejsce zaj3/ ;DS Izdebki, trzecie miejsce nale2y do nas – ;DS Dynów. W konkursie plastycznym nagrodzono wszystkie prace.Nasz dom reprezentowali Teresa Burzy=-

WRÓ KA LEA PRZEPOWIADA...
27 listopada 2003r. ;rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie zorganizowa/ zabaw andrzejkow3. Do wspólnej zabawy zaproszono go ci ze ;rodowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach i
K3kolówce. Jednym z najwa2niejszych zwyczajów wieczoru andrzejkowego s3 wró2by, na naszej zabawie nie zabrak/o i tego.Wró2ka LEA
przepowiada/a przysz/o 7 wszystkim ch tnym. Najwi kszym zainteresowaniem cieszy/o si lanie wosku. Dobrej atmosferze zabawy sprzyja/a gor3ca muzyka i kolorowe wiat/a.
Wszyscy bawili si wybornie a prym wiód/ nasz solenizant ANDRZEJ.
Arkadiusz K dzierski
Instruktor terapii zaj ciowej DS
;rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie sk/ada serdeczne
podzi kowania Panu Zdzis/awowi Bielcowi i Pani Ewie Jandzi oraz
Firmie Us/ugowo- Handlowej,, BEWA’’ za nieodp/atne przekazanie
artyku/ów spo2ywczych na zabaw andrzejkowa organizowan3 przez
nasz Dom.

ska, Jan Wielgos i Tadeusz Gr dysa. Ogromne zaanga2owanie, pomys/owo 7 oraz kunszt
artystyczny prezentowanych prac wprawi/y
jury w zak/opotanie, obecnie wszystkie prace
prezentowane s3 w Urz dzie Miejskim w
Brzozowie. W czasie konkursu swoj3 obecno ci3 zaszczycili nas z-ca dyrektora Wydzia/u
Polityki Spo/ecznej Podkarpackiego Urz du
Wojewódzkiego Pan Miros/aw Przewo2nik,
Burmistrz i Sekretarz Miasta Brzozowa, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie,
przedstawiciele O rodka Pomocy Spo/ecznej
w Brzozowie.
Po uroczystym obiedzie zwyci zcom
wr czono nagrody, nastepnie wszystkich zaproszono do wspólnej zabawy. Dobra muzyka, wspania/e wypieki oraz entuzjazm uczestników wspólnej zabawy wytworzy/y niepowtarzalny nastrój, a wró2by i lanie wosku da/o
wszystkim przedsmak zabawy andrzejkowej.
Anna Hardulak
Kierownik DS Dynów

W

dniu 18 grudnia 2003 roku (czwartek) rodowiskowy
Dom Samopomocy w Dynowie organizuje wystaw
stroików wi9tecznych wykonanych w ramach zaj terapeutycznych przez uczestników naszego Domu, wystawa ta po%9czona b dzie ze sprzeda"9. Zebrane fundusze zostan9 wykorzystane na doposa"enie pracowni w niezb dne materia%y do prowadzenia zaj .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
I DZIUKUJEMY ZA WSPARCIE
WYSTAWA I SPRZEDAY STROIKÓW
ODBYWA@ SIU BUDZIE
W HOLU DOMU HANDLOWEGO
DELIKATESY CENTRUM.
W dniu 19 grudnia 2003r o godz.14.00
;rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie
organizuje Wieczerz Wigilijn3
dla uczestników, ich rodzin oraz go ci zaproszonych.
Wieczerz u wietni3 jase/ka przygotowane przez uczestników i
terapeutów.

MKE w LO Dynów pragnie z/o2y7 wszystkim najlepsze 2yczenia oraz zaprosi7 w podró2 po Finlandii.
Yycz Pa8stwu takich oczu, które dostrzeg9 najdrobniejsze sprawy dnia
codziennego;
Uszu, które potrafi9 wychwyci najciszej brzmi9ce tony w rozmowie z drugim
cz%owiekiem;
R9k, które nie namy laj9 si d%ugo, gdy trzeba pomóc innym;
S%ów, które trzeba wypowiedzie w odpowiedniej chwili;
Serca, które potrafi da mi%o ;
Wypoczynku i pracy, która sprawia przyjemno ;
Ludzi, którzy dodadz9 odwagi i pociesz9 w chwili smutku i zm czenia;
Rado ci, któr9 podzielicie si z innymi.
Ewa Hadam
Opiekunka MKE
Liceum Ogólnokszta%c9ce
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a2dy z nas cieszy si , gdy nadchodz3
;wi ta Bo2ego Narodzenia. Czeka
nas przecie2 uroczysta Wigilia, piewanie pi knych kol d i... prezenty. Wszyscy
lubi3 je dostawa7. Czytelnicy „Dynowinki”
wiedz3, 2e przynosi je w. Miko/aj, który
mieszka w fi=skim ROVANIEMI. ;wi3teczna atmosfera sprzyja wi c
kolejnej wycieczce po Europie. W tym miesi3cu udamy
si do Finlandii.
Nazwa tego pó/nocnego
kraju wywodzi si od germa=skiego s/owa FENNLAND i oznacza „kraj w drowców”. Finlandia jest
jednym z nielicznych krajów
na wiecie, gdzie odsetek
analfabetyzmu wynosi 0%
Stolic3 kraju s3 HELSINKI, które zamieszkuje 870 tysi cy ludzi. Finlandia s/ynie w
wiecie nie tylko z w. Miko/aja. St3d wywodz3 si znani sportowcy, politycy i muzycy, tutaj mieszkaj3 bajkowe Muminki i biegaj3 renifery. Przenie my si wi c na Pó/wy-

sep Skandynawski i zobaczmy, co ma on nam
do zaoferowania.
WIUTY MIKO=AJ – tak naprawd
to nigdy nie by/ i nie widzia/ Finlandii. By/
biskupem w Azji Mniejszej i zas/yn3/ z tego,
2e pomaga/ ubogim. Finom to jednak nie
przeszkadza. W 1927 roku w ma/ym miasteczku Rovaniemi osiedli/ si wi c wi ty
Miko/aj i 2yje tam do dzisiaj. Jego siedziba
wybudowana jest na kszta/t rogów renifera.
Znajduje si w niej miko/ajowe biuro, poczta, restauracja i oficjalne lotnisko wi tego.
Razem z Miko/ajem mieszka jego 2ona, pomocnicy i gromadka reniferów. Miasteczko
le2y 900 kilometrów od Helsinek i liczy sobie oko/o 35 tysi cy mieszka=ców. Co roku
odwiedza je prawie pól miliona osób.
MUMINEK, MIGOTKA,TATU ,
MAMUSIA i inni – bohaterowie jednej z
najpopularniejszych bajek dla dzieci autorstwa Tove Jansson. Muminki narodzi/y si
w 1954 roku. Finowie otworzyli na malutkiej wysepce Kailo malownicze miasteczko,
w którym powsta/y wszystkie opisywane w
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ksi32ce miejsca. Mo2na tam te2 spotka7 bohaterów, odwiedzi7 p3czkow3 cukierni
Mamy Muminka i kupi7 jak3 ciekaw3 pami3tk .
MIKKA HAKKINEN (ur. 1968r.) –
chyba najs/ynniejszy obecnie Fin na wiecie. Jedena cie sezonów bra/ udzia/ w wy-

firmy.
HELSINKI – zosta/y za/o2one w 1550
roku przez króla Gustawa Waz . Miasto ma
przepi kny Dworzec G/ówny, plac Senatu,
uniwersytet i bibliotek . Nad miastem góruje miedziana kopu/a katedry protestanckiej.
Ko/o ratusza stoi fontanna z nag3 dziew-

cigach Formu/y 1, wygra/ 12 wy cigów i
dwa razy si gn3/ po mistrzostwo globu. Do
historii sportu przesz/y jego wy cigi z Michaelem Schumacherem.
ELIAS LOENNROT (1802-84) – pisarz i j zykoznawca. Zebra/ i spisa/ legendy
ludowe „Kalevala”, uwa2ane w Finlandii za
poemat narodowy. Wiele w3tków utworu
znalaz/o si we „W/adcy Pier cieni” autorstwa Tolkiena.
MATTI NYKANEN ur.1963r.) –
skoczek narciarski, uznany za najlepszego skoczka wszechczasów. W latach
1982-89 zdoby/ 5 medali olimpijskich i 14 medali na mistrzostwach
wiata. Uchodzi za playboya i „/amacza” niewie cich serc
RENIFER- jedno z najs/ynniejszych zwierz3t na wiecie. To od niego zale2y, czy prezenty od w. Miko/aja dotr3 na czas. Lubi traw , ga/3zki, li cie i jagody.
MIKA WALTARI (1908-79) – pisarz,
autor popularnej w Polsce powie ci „Egipcjanin Sinuhe” i „Turms nie miertelny”.
Wyda/ 29 powie ci 15 nowel, 6 zbiorów poezji, 26 dramatów. Jego twórczo 7 t/umaczona jest obecnie na 30 j zyków.
PAAVO NURMI (1897- 1973) – biegacz, zdobywca 9 z/otych i 3 srebrnych medali olimpijskich. 20 razy poprawia/ rekordy wiata. Jest pierwszym sportowcem, któremu za 2ycia postawiono pomnik. Zawsze
milcz3cy i bardzo dobrze przygotowany do
biegu. Jeden z najlepszych lekkoatletów na
wiecie.
JEAN SIBELIUS (1865-1957) – kompozytor. Podró2owa/ ze swymi dzie/ami po
USA, Anglii i W/oszech. Jest twórc3 narodowego stylu w muzyce; najwi ksze znaczenie ma jego twórczo 7 symfoniczna. Stworzy/ 7 symfonii, wiele pie ni i oper „Jungfrun i tornera”
NOKIA – Finowie s3 dumni z faktu, 2e
w ich kraju powsta/a firma produkuj3ca telefony komórkowe. Ka2dy szanuj3cy si
mieszkaniec Finlandii u2ywa komórek tej

czynk3, odwrócon3 ty/em do banku. Tak
postawi/ j3 autor Alvar Aalto, gdy dyrektor
banku zako=czy/ sponsorowanie jego projektu. Helsinki najlepiej zwiedza7 tramwajem-pubem, oferuj3cym ró2ne napoje.
TURKU – pierwsza stolica Finlandii.
Jest tutaj przepi kna katedra redniowieczna – ulubione miejsce lubów Finów- i zamek. W katedrze spoczywaj3 prochy najwi kszych osobisto ci.
BIA=E NOCE – w rodku lata w pó/nocnej Finlandii s/o=ce przez ca/3 dob pozostaje ponad horyzontem. Z kolei w najbardziej wysuni tej na pó/noc cz ci, za ko/em
podbiegunowym wyst puje noc polarna –
wcale nie wida7 s/o=ca.
WIUTA – chyba z nudów Finowie wymy lili sobie dziesi3tki ró2nych wi3t. Oto
niektóre z nich:
- Dzie? .piocha (27 lipca); w miasteczkach Naantali i Hanko do morza wrzuca si
najleniwsz3 osob .
- .wiatowe Dni Saunowania (lipiec\sierpie=); bierze w nich udzia/ mnóstwo osób z
kraju i z zagranicy. Wygrywa ten kto najd/u2ej wytrzyma w saunie. Dla kobiet rekord
wynosi 9 minut 13 sekund, dla m 2czyzn 13
minut 47 sekund.
- .wi$to „Noszenia /on”(lipiec) – odbywa si w ma/ej miejscowo ci Sonkajarvi.
Zawodnicy musz3 pokona7 dystans 243,5
metra przez piasek, traw i asfalt. Zwyci zca otrzymuje gotówk , 2ywno 7, sprz t elektryczny i... tyle piwa,ile wa2y ma/2onka.
-Dzie? .wi$tego Jana; ludzie opuszczaj3 miasta, by na /onie przyrody wi towa7 najd/u2szy dzie= roku.
Finowie lubi3 te2 dobrze si napi7 i zje 7.
W kraju w. Miko/aja wypija si najwi cej
kilogramów kawy na osob – a2 14. Smakuj3 si te2 w alkoholach – przeci tny Fin
wypija rocznie 9 litrów mocnych trunków.
Zwykle g/ówny posi/ek rozpoczynaj3 od
wypicia ma/ego kieliszka wódki – zw/aszcza, je li zaczynaj3 od zimnych zak3sek i
krewetek. Najs/ynniejsza wódka to „Finlandia”. Moc 37,5 %, p dzona z j czmienia, na
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oligoce=skiej wodzie, z aromatem kwiatów,
bia/ego pieprzu i...pumeksu. Na pierwszy
rzut oka fi=ska kuchnia wydaje si ci 2kostrawna. Nie do ko=ca jest to prawd3. Finowie jedz3 du2o ryb i skorupiaków ( led?, sieja, /oso , langusta) oraz mi so renifera i /ososia. Czarn3 kaw pij3 zazwyczaj z pull3 –
kleist3 s/odk3 bu/eczk3. Najpopularniejszymi potrawami w Finlandii s3:
KARJALANPIIRAKAT – piero2ki z
2ytniej m3ki z ry2owym lub ziemniaczanym
nadzieniem, zwykle podawane na ciep/o z
dodatkiem pasty z jajek na twardo i mas/a:
PORONKARISTYS – kawa/ki pieczonego mi sa renifera;
KALAKUKKO – ryba i s/onina zapiekane w 2ytnim chlebie;
KARJALANPAISTI – karelski gulasz
z wo/owiny, wieprzowiny i cebuli;
PORONPAISTI – piecze= z mi sa renifera;
MUSTAMAKKARA – podgrzewana
kaszanka z konfitur3 z borówek;
JOLUTORTUT – wi3teczne ciastka,
nadziewane os/odzonym przecierem z suszonych liwek lub liwkowym d2emem;
MAMMI – tradycyjny fi=ski deser wielkanocny, 2ytnia kasza z dodatkiem cukru,
wody, s/odu, zapiekana w piekarniku, a2
przybierze kolor ciemnobr3zowy. Zwykle
dodaje si do niej skórki pomara=czy. Dawniej jad/o si j3 przez ca/y post, pó?niej tylko w Wielki Pi3tek, gdy nie mo2na by/o rozpala7 ognia pod kuchni3.
Ka2dy naród ma swoje przyzwyczajenia.
Podobnie jest z Finami, którzy: - przywi3zuj3 wielk3 wag do prawdomówno ci i solidno ci. Jak mówi fi=skie przys/owie: „Byka
/ap za rogi, a cz/owieka za s/owo”.
-Nawet do nieznajomych zwykle zwracaj3 si przez „ty”(sina), rzadziej przez „wy”
(te). Ale nie spiesz3 si do u2ywania imion –
zawsze proponuje to osoba starsza, na wy2szym stanowisku, kobieta – m 2czy?nie.
-Witaj3 si u ciskiem d/oni, patrz3c sobie w oczy – nawet z dzie7mi. Kobiet raczej
si nie ca/uje w r k , cho7 Finki to lubi3.
-Fin sadza go cia po prawej stronie gospodyni i oczekuje od niego wypowiedzenia kilku s/ów podzi kowa= po sko=czonym
posi/ku. Go cie nie zaczynaj3 je 7, dopóki
nie zostan3 obs/u2eni wszyscy obecni. Nie
wolno si ga7 po kieliszek zanim gospodarz
nie wyg/osi toastu.
Ale2 to wszystko skomplikowane. Ko=cz3c pozostaje jedynie 2yczy7 czytelnikom
„DYNOWINKI” podró2y po pi knej i zjednoczonej Europie „bez granic”.
SERDECZNIE POZDRAWIAMY
Micha% Zi zio – Prezes
MKE LO Dynów
Tomasz Soba – Z-ca Prezesa
MKE LO Dynów
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Organy w ko#ciele p.w.#w. Wawrzy7ca w Dynowie.
W ramach VII Dynowskich Dni Kultury
Chrze cija=skiej w dniu 18 pa?dziernika 2003
roku o godz. 1900 w Ko ciele Parafialnym p.w.
;w. Wawrzy=ca odby/ si I Koncert Organowy. (O przebiegu VII Dynowskich Dni Kultury Chrze cija=skiej szeroko poinformowano w poprzednim numerze,,Dynowinki’’)
Solist3 koncertu by/ wieloletni organista
dynowskiego ko cio/a pan Eugeniusz Maziarz. W programie znalaz/y si utwory F.
Chopina, W. Vele=skiego, J.S. Bacha, J. Podbielskiego, J.B. Maillachand’a. Oprócz muzyki organowej w programie wykorzystano
równie2 poezj Juliusza S/owackiego i Karola Wojty/y, któr3 czytali Dynowianie: B.Bielec, J. Drabik, K.D2u/a, A. Gerula, T. Jurasi=ski, M. Zi zio. Koncert dedykowany i po wi cony by/ Papie2owi Janowi Paw/owi II z okazji Jubileuszu 25- lecia Jego pontyfikatu.W

Fot. P. Pyrcz

tym czasie wra2liwi s/uchacze mogli odczu7
duchow3 wi ? z Watykanem. Niew3tpliwie
by/o to wa2ne wydarzenie artystyczne warte
odnotowania, a Ci, którzy skorzystali z zaproszenia i przybyli na koncert nie 2a/owali sp dzonych chwil. Dowodem na to, 2e koncert
bardzo si podoba/ by/y spontaniczne i gromkie brawa. Po zako=czeniu koncertu proboszcz parafii podzi kowa/ inicjatorom i wykonawcom za udany debiut, oraz zach ci/ do
kontynuowania podobnych spotka=.. Mam nadziej , 2e ta muzyczna inicjatywa b dzie kontynuowana, a instrument doczeka si generalnego remontu, który zostanie przeprowadzony przez fachowców najwy2ej klasy.
Antoni D"u%a

MRODZIEVOWY KLUB EUROPEJSKI
DZIARAJ^CY PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTARC^CYM PRAGNIE ZROVYZ
WSZYSTKIM MIESZKAYCOM DYNOWA I JEGO OKOLIC NAJLEPSZE
VYCZENIA. NIECH KAVDA MINUTA PRZEBYWANIA W RODZINNYM
GRONIE POZWOLI NAM POZNAWAZ SId NA NOWO, UCZY CI^GREJ
MIRO;CI, PRZYNIESIE RADO;Z I SPOKÓJ.
NOWY 2004 ROK OBFITOWAR BdDZIE NA PEWNO
W WIELE ZMIAN. WI^VE SId TO Z NIEPEWNO;CI^
I TROSK^ O NASZE RODZINY, PRZYJACIÓR,
PAYSTWO I NAS SAMYCH.
VYCZYMY WAM DRODZY PRZYJACIELE JAK
NAJMNIEJ ZMARTWIEY
I DUVO VYCIOWEGO OPTYMIZMU, KTÓRY TAK
POTRZEBNY JEST W DZISIEJSZYM ;WIECIE.
Prezes MKE LO Dynów
Micha% Zi zio
Z-ca Prezesa MKE LO Dynów
Tomasz Soba
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SZKO Y WCZORAJ I DZI
Sportowe osi gni ci uczniów Liceum
Ogólnokszta%c cego
w Dynowie
Na pocz3tku grudnia br w Urz dzie Wojewódzkim odby/o si podsumowanie wyników sportowej Licealiady szkó/ rednich w
minionym roku szkolnym 2002/2003.
Nasze liceum w tej rywalizacji zaj /o drugie miejsce w powiecie za Zespo/em Szkó/ w
Soko/owie Ma/opolskim, a przed ZS w B/a2owej, ZS w Trzcianie, ZS w Dynowie, ZS w
Tyczynie, ZS w Mi/ocinie, LO w G/ogowie
Ma/opolskim.
Drugie miejsce zosta/o uhonorowane okaza/ym pucharem, który wzbogaci/ poka?n3
kolekcj trofeów sportowych zdobytych przez
naszych uczniów.
W bie23cym roku szkolnym 2003/2004
rozpocz /a si nowa edycja rywalizacji sportowej w Licealiadzie szkó/ rednich.Tak jak
w ubieg/ym, tak2e i w tym roku do tych rozgrywek przygotowywali uczniów nauczyciele wychowania fizycznego Vak Kazimierz,
Peszek Bogdan i Vak Adam. Przygotowania
te by/y utrudnione ze wzgl du na remont sali
gimnastycznej LO. Jednak2e dzi ki uprzejmoci dyrektora Zespo/y Szkó/ w Dynowie Stanis/awa Sienki, a tak2e nauczycieli wychowania fizycznego, szczególnie Marii Chudzikiewicz mogli my przeprowadza7 treningi w sali
Zespo/u Szkó/. Jest to bardzo istotne, gdy2
nie wszystkie szko/y do których zwrócili my
si o pomoc, wykaza/y zrozumienie.
Pomimo tych k/opotów uczniowie w tegorocznych rozgrywkach odnie li znacz3ce
sukcesy. Na osiem konkurencji w których startowali zajmowali I lub II miejsce.
W poszczególnych konkurencjach przedstawia si to nast puj3co

Fot. M. Choma
Pi/ka r czna dziewcz3t
1. ZS B/a2owa
2. LO Dynów
3. ZSZ Dynów

Pi/ka r czna ch/opców
1. ZSA Mi/ocin
2. LO Dynów
3. ZS B/a2owa

Pi3ka siatkowa dziewcz t
1. ZSZ Dynów
2. LO Dynów
3. ZS Soko/ów M/p.

Pi3ka siatkowa ch3opcówt
1. LO Dynów
2. ZSZ Dynów
3. ZS Soko/ów M/p.

Pi3ka koszykowa dziewcz t
1. ZS Soko/ów M/p.
2. LO Dynów
3. ZSZ Dynów

Pi3ka koszykowa ch3opców
1. LO Dynów
2. ZS RCKU Trzciana
3. ZSZ Dynów

Tenis sto3owy dziewcz t
1. LO Dynów
2. ZS Soko/ów M/p.
3. ZS Tyczyn

Tenis sto3owy ch3opców
1. ZS Soko/ów M/p.
2. LO Dynów
3. ZS RCKU Trzciana

W zawodach tych udzia% wzi li:
DZIEWCZdTA

CHROPCY

Marta Buczkowska, Ewa Siekaniec, Barbara Bilska, Joanna Drelinkiewicz, Iwona Du7, Justyna Pyrda, Maria P kala, Magdalena B/o=ska, Magdalena Pieróg, Magdalena G/uszyk, Lidia Barto=, Iwona Pasiecznik, Barbara Toczek, Agata Bajda, Joanna
Chochura, Beata Martowicz, Magda Duda, Agnieszka Siekaniec, Rozalia Vak, Katarzyna K3dzio/ka, Karolina Hus, Magdalena Jamro2y, El2bieta Lisze, Agnieszka Sacharzec, Diana
Potoczna, Agnieszka Nowak, Justyna B/o=ska, Renata Kara ,
Anna Chrapek, Maria Piwowar, Paulina Litwin.

Mateusz B3k, Tomasz Karnas, Wojciech Szewczyk, Robert Blama, Tomasz Soba , Wies/aw Korytko, Krzysztof Prokop, Pawe/
Kustra, Bogdan Mazur, Marcin Socha, Dariusz Szmul, Bart/omiej Prokop, Rados/aw Vurawski, Maciej Toczek, Grzegorz Go/3b, S/awomir Karnas, Daniel Fie=, Miros/aw Gromala, Marcin
Wandas, Maciej Jurasi=ski, Micha/ Py , Janusz Kie/b, Mateusz
Ryba, Pawe/ Bentkowski, Tomasz Fra=czak.

Bogdan Peszek
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Andrzejki to staropolski wieczór wró2b i
czarów po wi conych mi/o ci i ma/2e=stwu.
Tradycje andrzejkowe przetrwa/y do dzisiaj i
s3 z rado ci3 kultywowane przez dzieci i m/odzie2 jako forma zabawy po/3czonej z wró2bami. Zainteresowanie tym wi tem wi32e si
z ch ci3 poznania przysz/o ci i tego – co jeszcze dzisiaj tajemnicze, zagadkowe i nieodgadnione – a ju2 niebawem spe/ni si w naszym
2yciu. Mo2e to b dzie mi/o 7, wielka rado 7,
zwyci stwo, nieoczekiwana podró2, a mo2e
bogactwo...
Dzisiaj andrzejkowym wró2bom nie-

DYNOWINKA
oczekiwania „2e co si dzieje, co si stanie,
co wy ni si , wyjawi lica”.
I rzeczywi cie ka2dy uczestnik spotkania
dowiedzia/ si , losuj3c karteczk , jak b dzie
mia/a na imi jego (jej) sympatia. Wybieraj3c
jeden z siedmiu kubków zainteresowany mia/
mo2liwo 7 sprawdzenia, co w tym roku spotka jego b3d? jego rodzin . Laleczka oznacza/a dziecko, pieni32ek – bogactwo, pier cionek – mi/o 7, bilet – podró2, listek – samotno 7, kartka papieru – nieoczekiwan3 wiadomo 7, a samochodzik – prezent.
Bardziej skomplikowane tre ci zawiera/a

wi tujemy andrzejki
w Szkole Podstawowej
w D brówce Starze+skiej
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KAPUSTNIK
Sk%adniki na 4 porcje: 1/2 l kwasu
z kiszonej kapusty, 4 suszone grzyby, 2
suszone liwki, 1-2 /y2ki m3ki, /azanki,
li 7 laurowy, kminek
Wykonanie: Grzyby umy7, namoczy7 i razem ze liwkami zala7 wod3. Doda7 przyprawy i zagotowa7, a gdy b d3
mi kkie wyj37 i drobno pokroi7 lub zemle7 przez maszynk . M3k upra2y7 na
patelni i rozprowadzi7 z wywarem (powsta/ym z gotowania grzybów). Doda7
kwas z kapusty. Podawa7 z /azankami. Potraw przygotowa7 w przeddzie= Wigilii.
Za „moja KUCHNIA”-NA WIGILIU I
BOYE NARODZENIE, nr 12, 1998r.
YUR KISZONY

Fot. L. Iwa7ski

od/3cznie towarzyszy zabawa.
Taka w/a nie impreza odby/a si w godzinach popo/udniowych 28 listopada 2003r.
w Szkole Podstawowej w D3brówce Starze=skiej. Uroczysto 7 rozpocz /a si od Balu
Przebiera=ców, podczas którego ka2dy uczestnik zaprezentowa/ swój strój. By/y wró2ki, Cyganki, królewny, biedronki, 2abki, byli klowni, Indianie, Sarmaci, a tak2e bohaterowie
dzieci cych kreskówek. Spo ród ró2nokolorowego „t/umu” przebiera=ców trudno by/o
wytypowa7 kandydatów. Jednak jury po krótkotrwa/ej naradzie przedstawi/o zwyci zców.
Zostali nimi w kategorii klas 0 – III: Anna
Rach, Gabriela ;wi ch, Dominik Polewka,
Kamila Hadam i w kategorii klas IV – VI:
And2elika Grodecka, Jagoda Hadam, Ewelina Rebizak.
Nast pnie przyst3piono do wró2b. W przepowiadaniu przysz/o ci pomocne okaza/y si
buty (koniecznie z lewej nogi, bo „od serca”),
kamyczki z rysunkami,, kubki (kryj3ce w sobie tajemnic ), karteczki z imionami ch/opców i dziewcz3t, a tak2e tablica i kreda.
Wró2bom towarzyszy/ nastrój radosnego

wró2ba z kamyczków, gdzie ka2demu rysunkowi towarzyszy/a odpowiednia interpretacja,
któr3 odczytywa/a Edyta, uczennica klasy VI.
Ch/opcy Janek i Krzysztof bawili si odgadywaniem przysz/o ci przy pomocy liczenia ci3gu kresek. Znaczenie kodu odczytywali
zainteresowanym.
Podczas ostatniej gry uczestnicy siadali w kr gu. W rodku ko/a znajdowa/a si
butelka, która po krótkotrwa/ym kr32eniu zatrzymywa/a si wskazuj3c dnem i szyjk3 2
osoby. Wed/ug przepowiedni te dzieci po/3czy przyja?=.
Pierwsz3 cz 7 uroczysto ci zako=czy/
posi/ek sk/adaj3cy si z kanapek, ciasteczek i
herbaty.
Wzmocniwszy cia/o po2ywnym posi/kiem, a ducha pokrzepiaj3c3 rozmow3,
uczniowie udali si do sali, gdzie rozpocz to
ta=ce. Wszyscy bawili si wy mienicie przy
d?wi kach nowoczesnej muzyki do godz.
osiemnastej. Wieczorem niech tnie i z oci3ganiem dzieci rozsta/y si ze sob3 i posz/y do
domów, rozpami tuj3c wydarzenia minionego dnia.
A. Domaradzka

Sk%adniki: 10 dag m3ki 2ytniej, razowej
i owsianej, 1/2 l wody, czosnek do smaku
Wykonanie: M3k zala7 ciep/3 przegotowan3 wod3, dok/adnie wymiesza7.
Przela7 do kamiennego garnka, doda7 czosnek i pozostawi7 na kilka dni do zakiszenia w ciep/ym miejscu. Po ukiszeniu przecedzi7. Przygotowa7 1,5 litra wywaru z
ko ci i warzyw. Na gotuj3cy wywar wla7
zakwas i zagotowa7 ci3gle mieszaj3c. Doprawi7 do smaku sol3 i pieprzem. Mo2na
doda7 mietany z 2ó/tkiem oraz wcze niej
ugotowane i pokrojone suszone grzyby.
Za „Potrawy regionalne z Podkarpacia”, WODR w Boguchwale
POLEWKA Z SUSZONYCH OWOCÓW Z FASOLV
Sk%adniki na 4-5 porcji: 2 szklanki suszonych owoców (jab/ka, gruszki, liwki,
morele itp.), 1/3 szklanki fasoli „Pi kny
Ja ”, sól do smaku
Wykonanie: Fasol namoczy7 i pozostawi7 na kilka godzin, nast pnie posoli7 i
ugotowa7 w tej samej wodzie. Z suszonych
owoców ugotowa7 kompot . Podawa7 z
fasol3 i owocami z kompotu. Potraw
mo2na przygotowa7 na dzie= przed Wigili3.
Za „moja KUCHNIA”-NA WIGILIU I BOYE NARODZENIE, nr 12,
1998r.
PSTRVG PO GALICYJSKU
Sk%adniki: 1,20 kg pstr3ga, 3 dag
czosnku, 10 dag cytryny, 2 dag natki pie-
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truszki, 0,15 l oleju, sól, pieprz do smaku
Wykonanie: Ryb sprawi7 pozostawiaj3c g/ow (usun37 oczy). Dok/adnie
umy7, op/uka7, osuszy7 w czystej ciereczce. Pstr3gi natrze7 sol3 z drobno posiekanym i rozgniecionym czosnkiem,
oprószy7 pieprzem, w/o2y7 do rodka
ga/3zki natki pietruszki, skropi7 sokiem
z cytryny. Sma2y7 na silnie rozgrzanym
oleju z dwóch stron na jasnoz/oty kolor.
Czytelniczka „Dynowinki”
KARP „WIGILIJNY” W GALARECIE
Sk%adniki: karp (ok. 1,5 kg), 3-4 cebule, 1-2 marchewki, 1 pietruszka, 1/2 selera, 3-4 /y2ki 2elatyny, 1 litr wody, sok z
1 cytryny, sól, pieprz, cukier do smaku
DO DEKORACJI: cytryna, czerwona papryka, zielenina, rzodkiewka
Wykonanie: Karpia oczy ci7 z /usek,
usun37 skrzela, p/etwy, oczy i dok/adnie
umy7. Posoli7 i skropi7 sokiem z cytryny.
Warzywa oczy ci7, umy7, pokroi7, zala7
wod3 i obgotowa7. Ryb w/o2y7 do wrz3cej wody z warzywami i gotowa7 ok. 25
min. Doda7 sól i cukier (pod koniec gotowania doda7 pieprz). Velatyn namoczy7
w ok. 1/3 szklanki zimnej wody, wymiesza7 z wod3 powsta/3 z gotowania ryby i
chwil razem gotowa7. Ryb u/o2y7 na pó/misku, zala7 2elatyn3 i udekorowa7. Pozostawi7 do zastygni cia.
Za „moja KUCHNIA”-NA WIGILIU I BOYE NARODZENIE, nr 12/
1998r.
PIEROGI Z KAPUSTV I GRZYBAMI
Sk%adniki na ciasto pierogowe (4
porcje): 400 g m3ki pszennej, 1 szklanka
wody
Sk%adniki na nadzienie z kapusty kiszonej i grzybów: 600 g kiszonej kapusty, 15 g suszonych grzybów, 1 du2a cebula, t/uszcz do sma2enia, sól, pieprz
Wykonanie (ciasto):
Z m3ki i gor3cej wody sporz3dzi7 ciasto. Rozwa/kowa7, wykrawa7 kr32ki i nak/ada7 nadzienie. Formowa7 pierogi dok/adnie zlepiaj3c brzegi. Gotowa7 w osolonej wodzie.
Wykonanie (nadzienie): Suszone
grzyby namoczy7 w zimnej przegotowanej wodzie (kilka godzin), ugotowa7 i zemle7 przez maszynk . Cebul obra7, po-
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W rod 26.11.br przez kilka godzin go ci% w Rzeszowie by%y selekcjoner reprezentacji
Polski Antoni Piechniczek. Spotka% si z w%odarzami samorz9dowymi: wiceprezydentem
miasta Rzeszowa Ryszardem Winiarskim, i wicemarsza%kiem województwa podkarpackiego Norbertem Mastalerzem, by% równie" go ciem w pi%karskiej centrali Podkarpacia
spotykaj9c si z dzia%aczami Podokr gu Pi%ki No"nej w Rzeszowie. Trener, który dwukrotnie doprowadzi% reprezentacj Polski do fina%ów mistrzostw wiata przyjecha% na zaproszenie Kazimierza Grenia – prezesa Podokr gu Pi%ki No"nej w Rzeszowie.
Tu2 po przyje?dzie do
Konferencja prasowa. Od lewej: K.Gre7, A. PiechniRzeszowa Antoni Piechniczek, G.Szajnik
czek spotka/ si z wiceprezydentem Rzeszowa Ryszardem
Winiarskim rozmowa trwa/a
prawie godzin i wydawa/oby si 2e nie b dzie mia/a
ko=ca, a by/o przecie2 o czym
mówi7: „I am Sorry” - boiskowy pseudonim Piechniczka
nie go ci/ w Rzeszowie przez
pi tna cie lat. Bardzo mile
wspomina/ Rzeszów kiedy
jako zawodnik przyje2d2a/ na
mecze z rzeszowsk3 Stal3,
równie mile wspomina Mieskiej Stali z 1965 roku, kiedy stalowy grali w
lec gdzie jako trener prowadzi/ reprezentacje
pierwszej lidze. Otó2 podczas pami tnego mePolski w zremisowanym 2:2 meczu z Albaczu
Legia gra/a z Pogoni3 Szczecin. Kiedy w
ni3. Nast pnie jako go 7 wicemarsza/ka wopomorskiej stolicy Polski – Szczecinie – Pojewództwa Norberta Masztalerza mia/ okazj
go= wygra/aby spotkanie to rzeszowska Stal
do odpoczynku bo przez blisko kilkadziesi3t
zosta/aby
zdegradowana do II ligi, tak si nie
minut to w/a nie marsza/kowi Masztalerzowi
sta/o. Legia wygra/a zas/u2enie to spotkanie
nie zamyka/y si usta. Marsza/ek opowiada/
3:1. W ród wielu pyta= znalaz/o si o to czy
znakomitemu trenerowi, co s/ycha7 w wojedzi
obj3/by funkcj selekcjonera, „Stary”
wództwie mi dzy innymi w dziedzinie sporodpar/ – trzeci raz nie wszed3bym do tej satu. Od prezydenta i marsza/ka znakomity go 7
mej rzeki. Obejmuj c reprezentacj$ po raz
wyszed/ obdarowany wieloma prezentami
drugi,
mia3em liczne opory które, nakazywaprzypominaj3cymi mu Podkarpacie. Nast p3y mi odmow$, gdyby wtedy nie postanowionie przez krótk3 chwile „I am Sorry” przebyno mnie „pod :cian ” pewno bym si$ nie zgowa/ w siedzibie Podokr gu Pi/ki No2nej gdzie
dzi3, dzi: ciesz$ si$ /e moi byli wychowankomia/a miejsce bardzo podnios/a uroczysto 7,
wie prowadzili, b d> prowadza reprezentacj$
znakomity go 7 z r3k wiceprezesa Podkarpacmi$dzy innymi Zbigniew Boniek, czy Pawe3
kiego ZPN a zarazem cz/onka Zarz3du PolJanas. Trzeba w odpowiednim momencie
skiego Zwi3zku Pi/ki No2nej Andrzeja Bi=umie8 wsta8 od sto3u i powiedzie8 dzi$kuj$
kowskiego oraz sekretarza podkarpackiego
oraz zostawi8 prac$ trenersk m3odszym. To
ZPN Andrzeja Hendrzaka odebra/ Odznak
teraz ich zadanie. Czy nie czuje si jak stare
Honorow3 Podkarpackiego ZPN – jak stwierwino odpar/ – owszem z trenerem jest troch
dzi/, to dla mnie ogromne wyró/nienie, kiedy
nie do ko=ca tak jak ze starym winem im starwkrótce wróc$ do domu odznaka zajmie hoszy tym mo2e nie lepszy ale bardziej do wiadnorowe miejsce w:ród innych pami tek, b$czony. Najwi cej rado ci przysporzy/o „Antdzie przypomina8 mi Podkarpacie i ludzi, któkowi” pytanie o to czy nie obj3/by funkcji prerzy dzia3aj dla tej pi3ki. Nast pnie trener by/
zesa PZPN – stwierdzi/ z u miechem – gogo ciem restauracji „Czarny Kot” gdzie odtów by3bym walczy8 o ta funkcj$ z cz3owieby/o si spotkanie z kibicami. Mimo, 2e od
kiem zupe3nie przypadkowym lub przyniesiojego przyjazdu min /o kilka godzin rozmów
nym
w teczce. Siebie jednak widz$ bardziej w
z dygnitarzami Piechniczek znajdowa/ si w
roli szefa szkolenia lub wiceprezesa do tych
znakomitej formie. Kibiców zachwyci/ stylem
spraw, i nie chcia3bym, aby kto: >le mnie zrobycia, 2artami oraz opowiadaniami i komenzumia3, i/ chce wysadzi8 z tego sto3ka mojego
tarzami do tego, co dzi si dzieje na futbolokoleg$ i przyjaciela Henryka Apostola – bro?
wej scenie. „Stary” – to kolejny pi/karski pseuBo/e – dla mnie idealnym kandydatem na predonim – opowiada/ o sentymencie do rzeszow-
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Koordynatorzy przyjazdu go#cia: G. Szajnik, R. Kawa, w #rodku A. Piechniczek.
zesa PZPN by3by cz3owiek dobrze znaj cy bol czki sportu. Jest jednak o jakie: 10 lat za
pó>no i dla tego cz3owieka to za niskie progi… tym cz3owiekiem jest prezydent Aleksander Kwa:niewski – niegdy: minister sportu.
Szkoda mi czasem, i/ kibice nie maj prawa
g3osu, bo mo/e ich wybór by3by najbardziej
trafny. Na koniec „Stary” stwierdzi/, i/ pi3ka
to ca3e moje /ycie – poezja. Pi3ka i trenerka
to pi$kny zawód, ka/dy trener kroczy swa w3a-

DYNOWINKA
sna drog . Ja sw szans$ wykorzysta3em. Dwa razy wyst pi3em z reprezentacja na mistrzostwach, to by3o co: pi$knego. Mieszkaj3cego w Wi le
Piechniczka kibice pytali jak daleko jego dom znajduje si od
domu Adama Ma/ysza – „Stary” odpar/ – nie tak daleko mam
trzy drogi dojazdu do siebie,
prowadz ca ko3o domu Ma3yszów jest droga najd3u/sza ale
najbardziej malownicza wi$c ja
wybieram najcz$:ciej. Adagia
mia3em okazje pozna8 urzek3
mnie swym profesjonalizmem
profesjonalizmem skromno:ci . Kiedy: pokaza3 mi odlew ze z3ota narty z butem wa/y3o to
kilogram, nigdy nie trzyma3em tyle kasy w
r$ku. Znakomity go 7 odebra/ z r3k prezesa
Podokr gu Pi/ki No2nej w Rzeszowie pami3tkow3 pater , przypominaj3c3 mu wizyt na
Podkarpaciu. Prezes Gre= doda/: ja w sporcie spotka em wielu znakomitych ludzi, którzy yj? dla pi ki a nie z pi ki, pan antoni
nale y do jednych z nich.

Antoni Piechniczek – ur. 3 maja 1942 roku w Chorzowie. Jako trener dwukrotnie awansowa/ do fina/ów mistrzostw wiata – w 1982 roku w Hiszpanii (III miejsce) i w
1986 roku w Meksyku (odpad/ w drugiej rundzie). Reprezentacj prowadzi/ te2 mi dzy
majem 1996 roku i czerwcem 1997 r. jako pi/karz gra/ w pomocy i na prawej obronie.
Wychowanek Zrywu Chorzów. Wyst powa/ w Naprzodzie Lipiny (1960-61), Legii (196165, Puchar Polski), Ruchu (1965-72, mistrz Polski) i francuskim Chateauroux (1972-73).
W reprezentacji gra/ trzy razy. Pseudonim boiskowy: „Stary” lub „I am Sorry”. Absolwent
warszawskiej AWF. Jako selekcjoner prowadzi/ tak2e Tunezj (igrzyska w Seulu w 1988
r.) i Emiraty Arabskie. Z trzema reprezentacjami rozegra/ ponad 110 spotka=. Zespo/y
ligowe które trenowa/: BKS Bielsko – Bia/a, Odra Opole, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze
(mistrz Polski 1987), Al.-Rayyan Doha w Katarze, Al-Shabbab, Al.-Whda i Al.-Nasr w
Emiratach oraz Esperance w Tunis. Mieszka w Wi le.
Grzegorz Szajnik

Z Antonim Piechniczkiem goszcz?cym w Rzeszowie na zaproszenie prezesa Podokr gu Pi ki No nej Kazimierza Grenia rozmawia podczas niezapomnianej kolacji Grzegorz Szajnik.
Na boisku mia/ Pan dwa pseudonimy
„Stary” i „I am sorry” sk3d si wzi /y?
-Z obydwoma wi323 si mieszne historie. Ten pierwszy dotyczy odleg/ych czasów
kiedy studiowa/em w Warszawie i gra/em w
Legii. Wówczas mia/em okazj wyst powa7 z
kolegami o wiele ode mnie starszymi i utalentowanymi wi c wo/a/em do nich „stary” a 2e
kontrastowa/o to z moim wiekiem tak si przyj /o. Drugi za pseudonim wi32e si z meczem
z II-ligow3 dru2yn3 angielsk3. Mecz ten nale2a/ do bardzo zaci tych i a2 si iskry sypa/y bo
do takich ci 7 dochodzi/o. Graj3c na obronie
musia/em cz sto faulowa7 i potem angielskich
kolegów przeprasza7, wi c mówi/em do nich
„I am sorry”.

Prowadzi/ Pan dwa razy reprezentacj czy
nie kusi Pana ponowne jej objecie?
-Na pewno nie. Trzy razy do tej samej rzeki si wchodzi. Kiedy obejmowa/em reprezentacje po raz drugi wtedy ju2 mia/em wielkie
opory. Gdyby wówczas nie postawiono mnie
„pod cian3” kto inny by/by selekcjonerem.
Dzi ciesz si z tego i2 moi wychowankowie
prowadzili b3d? prowadza reprezentacj mi dzy innymi Zbigniew Boniek czy Pawe/ Janas. To jest ju2 zadanie dla trenerów m/odszego pokolenia.
„Entliczek, pentliczek co zrobi Piechniczek...” piewa/ Bogdan Razuka. Czy by/ Pan
a2 tak zaskakuj3cym trenerem?

(ci g dalszy na str. 28)
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kroi7 i podsma2y7. Kapust ugotowa7,
odcisn37 i drobno posieka7 lub zemle7.
Kapust , grzyby, usma2on3 cebul i przyprawy wymiesza7.
Za „moja KUCHNIA”-NA WIGILIU I BOYE NARODZENIE, nr 12,
1998r.
GALICYJSKA KAPUSTA
Z GROCHEM
I CA=YMI ZIEMNIAKAMI
Sk%adniki: 1 kg kapusty kiszonej, 30
dag grochu, 15 dag boczku, 2 /y2ki m3ki,
1 cebula, 1 surowy ziemniak, ziemniaki
ugotowane, sól, pieprz do smaku
Wykonanie: 1 kg kapusty kiszonej
zala7 wod3 i zagotowa7. Gdy dwa razy
„pyrknie” odcedzi7. Nast pnie ponownie
zala7 wrz3tkiem i gotowa7 dalej (miesza7
drewnian3 /y2k3, poniewa2 nadaje kapucie specyficzny smak). 30 dag grochu
ugotowa7 w osobnym garnku. Ugotowany rozetrze7 t/uczkiem na miazg i wla7
do kapusty. Podsma2y7 15 dag boczku, na
to da7 pokrojon3 cebul . Sma2y7 do zeszklenia. Na mi kk3 ju2 cebul da7 2 /y2ki
m3ki i zasma2k doda7 do kapusty. Przyprawi7 pieprzem i sol3. Utrze7 1 surowy
ziemniak i wrzuci7 do rodka. Podawa7 z
ca/ymi ugotowanymi ziemniakami.
Za „Potrawy regionalne z Podkarpacia”, WODR w Boguchwale
KASZA PUCAK ZE LIWKAMI
Sk%adniki: 40 dag p caku 1/2 l wody,
1/2 l mleka, 20 dag liwek suszonych, 5
dag mas/a, 1 /y2ka cukru, p/aska /y2eczka
soli
Wykonanie: P cak wyp/uka7 do czystej wody. Do rondelka da7 mleko, wod ,
mas/o, cukier i sól – zagotowa7. Do gotuj3cego da7 p cak i gotowa7. W osobnym
naczyniu podgotowa7 umyte liwki. Wyj37 pestki i wraz z wywarem ze liwek da7
do p caku i gotowa7 do mi kko ci. Mo2na doda7 szczypt ga/ki muszkato/owej lub
cynamonu w proszku, dos/odzi7 do smaku.
Za „Potrawy regionalne z Podkarpacia”, WODR w Boguchwale
PIERNIK NA KWA NYM MLEKU
Sk%adniki: 2 jaja, 2 szklanki kwa nego mleka, 1 szklanka cukru, 1 szklanka
oleju, 4 szklanki m3ki, 2 /y2eczki sody, 2
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(ci g dalszy ze str. 27)

/y2eczki miodu, przyprawa do piernika, 2
/y2ki kakao
Wykonanie: Utrze7 wszystkie sk/adniki i upiec trzy placki.
Masa: 3 jaja, 3/4 szklanki cukru – ubi7
na parze. Utrzee 1 kostk mas/a i po/3czy7
z ubitymi i wystudzonymi jajkami, doda7
wyci ni ty sok z cytryny. Drugi raz prze/o2y7 powid/em.
Za „Potrawy regionalne z Podkarpacia”, WODR w Boguchwale
KUTIA
Sk%adniki na 4 porcje: 1 szklanka
pszenicy, 1/3 szklanki miodu, 1 szklanka
maku, 1/3 szklanki bakalii, cukier do smaku
DO DEKORACJI: bakalie
Wykonanie: Pszenic wyp/uka7, namoczy7 (najlepiej przez noc) i obgotowa7
(ok. 10 min.), a nast pnie zmieni7 wod i
odcedzi7. Mak wyp/uka7, sparzy7 i dwa
razy przekr ci7 przez maszynk . Wszystkie sk/adniki po/3czy7 i dok/adnie wymiesza7. Udekorowa7 bakaliami. Kuti podawa7 sch/odzon3. Mo2na przygotowa7
w przeddzie= Wigilii.
Za „moja KUCHNIA”-NA WIGILIU I BOYE NARODZENIE, nr 12,
1998r.
KEKS WIVTECZNY
Sk%adniki na ok. 1 kg keksu: 250 g
m3ki pszennej, 4-5 jajek, 1 kostka margaryny, 2/3 szklanki cukru, ok. 400 g bakalii
(orzechy, suszone liwki bez pestek, rodzynki parzone, figi, /uskane orzechy w/oskie), 1 /y2eczka proszku do pieczenia, 1
cukier waniliowy, zapach pomara=czowy,
1 /y2ka t/uszczu do wysmarowania formy,
lukier
Wykonanie: M3k przesia7 razem z
proszkiem do pieczenia. Oddzieli7 2ó/tka
od bia/ek. Margaryn utrze7 z cukrem, 2ó/tkami i cukrem waniliowym. Z bia/ek ubi7
sztywn3 pian . Do utartych 2ó/tek dodawa7 na przemian m3k oraz ubit3 pian i
wymiesza7. Owoce pokroi7, oprószy7
m3k3 i delikatnie wymiesza7 z ciastem.
Doda7 aromat pomara=czowy. Prze/o2y7
do w3skiej foremki wysmarowanej t/uszczem i piec na z/oty kolor (ok. 45 min.).
Po ostygni ciu polukrowa7.
Za „moja KUCHNIA”-NA WIGILIU I BOYE NARODZENIE, nr 12,
1998r.

-Absolutnie. Ka2dy trener kroczy w/asn3
obrana przez siebie drog3. Mi uda/o si wybra7 t3 najw/a ciwsz3. Chcia/em aby moi zawodnicy grali jak najlepiej i grali najlepsi.
Panu Razuce bardziej moje nazwisko pasowa/o do rymu, ni2 do moich poczyna=.
Do dzi pozostaj3 tajemnica dla kibiców
wielkie nieporozumienia pana z Tamaszewskim czy Szarmachem?
- Nie s3 to wielkie nieporozumienia. Jak
powiedzia/em ka2dy trener kroczy w/asna drog3. Nieporozumienie wynik/o przed a raczej
po meczu z NRD. Podczas przygotowa= w
znakomitej formie by/ Józiu M/ynarczyk. Tomaszewki przyjecha/ dopiero z klubu w którym gra/ w dniu meczu, nie wiedzia/em jaka
jest jego forma. Kiedy podczas meczu okaza/o si 2e w bramce móg/ sta7 pierwszy lepszy
kibic, to wtedy Janek rozpocz3/ negatywna
kampani . Wed/ug mnie najlepszy by/ M/ynarczyk.
A jak by%o z Szarmachem?
-Andrzej jest znakomitym pi/karzem.
Mo2e wtedy pope/ni/em b/3d nie wstawiaj3c
go do sk/adu. Postawi/em po prostu na szybszych zawodników. Dzi stwierdzam i2 powinienem wstawi7 Andrzeja.
Po mistrzostwach w Meksyku wyjecha/
Pan do Tunezji, Emiratów arabskich. Prowadzi/ Pan tam kilka dru2yn i narodowe reprezentacje?
-Zanim mia/em okazj debiutowa7 jako
selekcjoner najpierw musia/em udowodni7, i2
jestem dobrym trenerem zdobywaj3c z klubami mistrzostwo czy puchary, reprezentacje
przysz/y pó?niej.
W Emiratach towarzyszy%a panu rodzina?
-Owszem by/em z 2ona i moja najm/odsz3
córk3 która tam chodzi/a do francuskiej szko/y i tam zdawa/a matur .
Za szko% trzeba by%o p%aci czy tak jak
w Polsce nie?
Tam niestety trzeba by/o p/aci7 i to du2o
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1000 USD za semestr. W rozmowie z szejkiem powiedzia/em mu 2e szko/a w Polsce
jest za darmo i jestem do tego przyzwyczajony i nie b d tyle p/aci/. Ten po chwili namys/u dorzuci/ mi ten tysi3c. Dla nich to s3 grosze.
Z rozmowy z Panem wnioskuj 2e jest pan
w czepku urodzony a pa=ska kariera to pasmo sukcesów?
-Ja jedynie mog si poszczyci7 najwi ksza liczba meczów reprezentacji jakie prowadzi/em, /3cznie na trzech kontynentach rozegra/em ze swymi podopiecznymi 111 spotka=.
Oprócz tego trzy razy wyst3pi/em z koszulk3
z bia/ym or/em.
Niebawem wybory na prezesa Polskiego
Zwi3zku Pi/ki No2nej, nie zamierza pan zmieni7 profesji?
-Trudno powiedzie7. Pi/ka to ca/e moje
2ycie – poezja. Gdyby by/ to cz/owiek obcy,
przyniesiony w teczce to bym z nim o prezesur walczy/. Dla mnie najlepszym kandydatem by/by Aleksander Kwa niewski – obecny prezydent, lecz dla niego teraz to za niskie
progi, jeszcze 10 lat mo2e by si skusi/. Gdyby by/ to cz/owiek który jest znanym politykiem, ma uk/ady i pieni3dze i chcia/by zrobi7
co dla polskiej pi/ki to bym mu nie przeszkadza/. Jednak je li do PZPN-u wejdzie jaki
obcy cz/owiek nie czuj3cy problemów pi/ki
to mo2e to by7 jej pogrzeb, jej koniec.
Nie narzeka pan obecnie na brak zaj ?
-Nie mam kiedy si ponudzi7. Jestem radnym sejmiku województwa l3skiego i mieszkam w najpi kniejszym zak3tku wiata jakim
jest Wis/a.
Czyli w mie cie Adama Ma%ysza?
Tak. Z Adasiem si znamy, uj3/ mnie
swym profesjonalizmem i skromno ci3. Kiedy b d3c u niego pokaza/ mi trofeum jakie
dosta/ za zas/ugi w narciarstwie by/a to z/ota
narta. Jeden kilogram czystego z/ota, wtedy
do g/owy przysz/y mi s/owa Bo=ka „O kurde,
jeszcze nigdy w 2yciu nie trzyma/em takiej
forsy w r ku”
Dzi kuj za rozmow .

PODZIPKOWANIA
Dyrektor Liceum Ogólnokszta/c3cego
w Dynowie
serdecznie dzi kuje
za ufundowanie sprz tu RTV Szkole
p. Wójtowi Gminy Nozdrzec
mgr Antoniemu Gromali
oraz za pomoc finansow3
przy zakupie sprz tu
p. Bogus%awie i Zdzis%awowi
Hadamom
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OG OSZENIA PRZYJMUJEMY POD ADRESAMI:
MOKiR, ul. Ks. O5oga 10, tel. 652-18-06
e-mail: mokirdynow@poczta.onet.pl

Chcesz co. sprzeda/, kupi/, ofiarowa/, wynaj /, wymieni/ – nie wieszaj kartek na p%otach,
s%upach i drzewach. Przyjd4 do nas. Wydrukujemy ka5de Twoje og%oszenie, którego nie zniszczy
wiatr i deszcz, nie podrze chuligan, nie zapomni roztargniony przechodzie+.

Wójt Gminy,
Burmistrz Miasta Dynowa,
Stowarzyszenie Polaków
Poszkodowanych
przez III Rzesz Niemieck9
oraz
Towarzystwo Przyjació%
Dynowa:
prosz3 obywateli lub ich rodziny o podanie nazwisk oraz formacji
wojskowych 2o/nierzy bior3cych udzia/ w I i II wojnie wiatowej,
2o/nierzy z lat 1920, oraz osób osadzonych w obozach mierci.
Zapisy b d3 prowadzone przez:
1. So/tysów w so/ectwach
2. Urz3d Gminy – sekretariat,
3. Urz3d Miejski – pokój nr 3.
Zapis ten jest potrzebny do umieszczenia w Ksi dze Pami3tkowej
– Vo/nierzy walcz3cych o Niepodleg/o 7 Ojczyzny: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Nazwiska zostan3 odczytane na apelu poleg/ych
przy po wi ceniu pomnika „Nieznanym Vo/nierzom” (Wi cej informacji o tej akcji w nast pnym numerze „Dynowinki”).

Kogo Autor mia na my#li…?
WESO=YCH WIVT
Rzecz powszechnie po23dana
Dobry humor mie7 od rana!
W wieku starszym i za m/odu,
Niezale2nie od zawodu…
Co z regu/y tej wynika?
We?my cho7by cukiernika:
Gdy cukiernik z/y jest rano,
Pty si k/óci ze mietan3,
Rurka spiera si znów z kremem,
P3czek koty drze wci32 z d2emem,
Ci3g/e ma pretensje sernik,
„Opiernicza” wszystkich piernik…!!!
Przez co ciasto jest „do kitu”?
PRZEZ ZRY HUMOR JUV OD ;WITU!!!
Smutny saper si pomyli,
Smutny s3d si nie przychyli,
Smutny lusarz nie naprawi,
Smutny kucharz ?le doprawi,
Smutny krawiec ?le wykroi,
Smutna dójka ?le wydoi…
Chcesz by7 zdrowy! Wci32 mie7 wen ?
;miej si , miej za wszelk3 cen …!!!
KIEDY O TYM SIU PAMIUTA
ZAWSZE SV WESO=E WIUTA
Maciej Jurasi8ski

Kto doko8czy…?
Bardzo mocne s3 Jej wi zi
z „Alma Mater Dynoviensis”.
Id3c poprzedników wzorem
By/a dobrym Dyrektorem.
;wiat si kr ci/ dooko/a
Tych dwóch hase/ „Dom” i „Szko/a”…
Obowi3zków wci32 bez liku!
Zawsze w gronie spo/eczników!
Sta/a za kultury sterem,
;wietnym b d3c re2yserem!
Kiedy sztuk wystawia/a,
To remiza w szwach p ka/a!
Dzisiaj w ka2dej wolnej chwilce
Publikuje w „Dynowince”…
Cieszy si estym3 spor3,
Przewodniczy wci32 jurorom
I zyskuje polska mowa,
Gdy2 dba o kultur s/owa…
Cho7 od dawna nie pracuje,
M/odzie2 bardzo J3 szanuje…
„Swoj3” szko/ widzi z bliska…
To2 to Pani ………..
Inny Autor – FR
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Z okazji zbli2aj3cych si ;wi3t proponuj Pa=stwu – na odmian – tematyczn3 jolk . Wszystkie has/a dotycz3 wigilijnego sto/u. Kolejno 7 obja nie= – przypadkowa. Miejsce wpisywania
wyrazów – do odgadni cia. Dla u/atwienia - w diagramie ujawniono wszystkie litery „o”. Litery z pól oznaczonych liczbami utworz3 has/o – rozwi3zanie krzy2ówki.

JOLKA „NA WIGILIJNYM STOLE”
OBJA;NIENIA HASER:
· Dawna nazwa kolacji wigilijnej.
· Tradycyjne ciastka wigilijne, jedzone na zako=czenie kolacji.
· W wigilijnych „uszkach”.
· Dzielimy si nim rozpoczynaj3c kolacj wigilijn3.
· Wigilijna potrawa ze zbo2a, maku, miodu i bakalii.
· Wigilijny napój z suszonych owoców.
· Na s/odk3, wigilijn3 zup .
· „Bez g/osu” w galarecie.
· „S/ysz3ca” wigilijna zupa.
· Korzenny wigilijny placek przek/adany powid/ami.
· K/adzione pod wigilijny obrus.
· Z bakaliami, do /ama=ców.
· Z grzybami lub z grochem.
· „Ortograficzna pu/apka”, niezb dna do kutii.
· Zupa rybna, mo2e zast3pi7 barszcz.
· Szary do karpia.
· Z kapust3 lub „z zagranicy”.
· „Krótka” ryba, najcz ciej w mietanie.
· Budy= z bakalii gotowany na wywarze z jarzyn.
· Postna potrawa staropolska z 2uru i m3ki owsianej.
· Z ga/3zek choinkowych, na rodku wigilijnego sto/u.
· Z grzybami, do wigilijnego barszczu.
· Zabroniona na wigilijnym stole, cz sto nadu2ywana w noc
sylwestrow3 (po staropolsku).

Choinkowe zagadki logiczne
Grafika A. Warcha

Bombki.
Na choince wisz3 kolorowe bombki. Wiemy, 2e:
- wszystkie bombki oprócz dwóch s3
czerwone
- wszystkie bombki oprócz dwóch s3 2ó/te
- wszystkie bombki oprócz dwóch s3
niebieskie.
Ile bombek wisi na choince? Jakiego s3
koloru?
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació/ Dynowa

Prezenty.
Pod choink3 le23 prezenty dla: dwóch
ojców, dwóch matek, jednego dziadka,
jednej babci, dwóch synów i jednego
wnuka. Ile prezentów le2y pod choink3?

Z "yczeniami sukcesów
w wi9tecznym %amaniu g%owy RENATA JURASI\SKA
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