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ynowinka to efekt pracy grupy entuzjastów,

którym wiele wa¿nych
rzeczy i spraw uda³o siê uchroniæ
od zapomnienia... Przez lata zupe³nie spo³ecznie komentowali nasz¹
rzeczywistoæ i chocia¿ mieszkañcy Dynowa nie szczêdzili im krytyki, a w³adza nie rozpieszcza³a 
w pracy tej wytrwali do dzi!!!
W ostatnich latach jednak redakcyjne szeregi znacznie siê przerzedzi³y, Dynowinka schud³a i zaczê³a siê pojawiaæ nieregularnie tak,
¿e do 10-lecia dobieg³a nieco zadyszana...
Stowarzyszenie, które pocz¹wszy od obecnego numeru przejmuje nad ni¹ patronat, nie chce robiæ
¿adnej rewolucji chce natomiast
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przywróciæ Dynowince regularny oddech chce, aby przyty³a i
nabra³a kolorów...
K³aniamy siê nisko zarówno dotychczas pisz¹cym, jak i tym, którzy podjêli z nami wspó³pracê. Od
jednych i od drugich zale¿eæ bêdzie ostateczny kszta³t Dynowinki.
Zale¿eæ on bêdzie tak¿e od Was,
Drodzy Czytelnicy!!! Ju¿ od nastêpnego numeru zapraszamy do
sta³ej rubryki LISTY DO REDAKCJI. Piszcie jak najczêciej
i jak najwiêcej!!!
Wszystkim Wam wraz z Nowym Rokiem dedykujemy nastêpuj¹cy przepis:
Wzi¹æ 12 miesiêcy obmyæ je
dobrze z goryczy chciwoci, pedanterii i lêku. Podzieliæ ka¿dy

miesi¹c na 30 lub 31 (luty na 28)
czêci zgodnie z kalendarzem tak
aby zapasu starczy³o na ca³y rok.
Ka¿dy dzionek przyrz¹dza siê
oddzielnie, bior¹c po jednej czêci pracy oraz dwie czêci weso³oci i humoru. Dodaæ do tego
trzy kopiate ³y¿ki optymizmu
³y¿kê tolerancji, ziarnko ironii i
szczyptê taktu. Nastêpnie masê tê
polewa siê obficie mi³oci¹. Gotowe danie nale¿y ozdobiæ bukiecikami ma³ych uprzejmoci i podawaæ je codziennie z pogod¹ ducha.
Efekt w postaci dobrego humoru  swojego i innych  gwarantowany!!!
REDAKTOR
PROWADZ¥CY
Maciej Jurasiñski

Najwa¿niejszym punktem zebrania
by³o zatwierdzenie opracowanego wczeniej przez Zarz¹d (M. Jurasiñski, Z.
Duchniak A. Stankiewicz) trzyletniego
programu dzia³ania. Program zosta³ zatwierdzony po doæ burzliwej dyskusji
(brali w niej udzia³ m.in. K. D¿u³a, A.
Kowalska, A. Baranowska-Bilska, S. Tymowicz, M. Py, A. D¿u³a).
Obecnie najwa¿niejsze s¹ zadania w
sferze organizacyjnej (logo, siedziba stowarzyszenia, jej wyposa¿enie wzory legitymacji i pism firmowych).
Stowarzyszenie zrealizowa³o lub jest
w trakcie realizacji zadañ z zakresu promocji i rozwoju kultury Dynowszczyzny.
Najwa¿niejsze z nich to:

warzyszenia prowadz¹cych dzia³alnoæ
w szko³ach na terenie miasta i gminy.
Do realizacji tych trzech ostatnich
punktów nieodzowna bêdzie pomoc
w³adz miasta i szkó³ dynowskich i okolicznych, do których Stowarzyszenia
zwróci siê ze stosownym pismem.
A póki co  wszystkim tym instytucjom oraz Wam, Szanowni Czytelnicy,
¿yczymy w Nowym Roku du¿o zdrowia
oraz spe³nienia wszystkich, nawet tych
najskrytszych, marzeñ!!!

1.Zorganizowanie imprez : I Miko³ajki
Artystyczne i VI Konkurs Kolêd i Pastora³ek.
Organizacja, która by integrowa³a
dzia³ania na rzecz rozwoju miasta i okolicy, jest Dynowowi bardzo potrzebna!!!
Tak jednog³onie stwierdzili cz³onkowie
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego obecni na Walnym
Zgromadzeniu, które odby³o siê 30 wrzenia 2002 r.
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2.Utworzenie Muzeum Dynowszczyzny.
3.Powo³anie  na bazie istniej¹cej  nowej redakcji Dynowinki, przywrócenie cyklicznoci pismu, zwiêkszenie
nak³adu, rozszerzenie formu³y i pozyskanie sta³ych wspó³pracowników.
4.Utworzenie M³odzie¿owych Kó³ Sto-

ZARZ¥D
STOWARZYSZENIA
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Szanowni
Pañstwo
Przedstawiam Pañstwu bilans
otwarcia kadencji samorz¹dowej na lata 2002 - 2006. Jest to informacja bardzo ogólna, która jedynie obrazuje kondycje miasta. Nie odnoszê siê
do spraw, na które samorz¹d mia³ i ma
wp³yw pomimo, ¿e cile do jego zadañ
nie nale¿¹. S¹ to miêdzy innymi:
- walka z bezrobociem,
- stan dróg powiatowych i wojewódzkich,
- gospodarka zasobami ludzkimi,
W bilansie otwarcia nie uwidocznio-
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ne s¹ zadania, które musz¹ byæ realizowane a dotychczas by³y traktowane marginalnie. Do nich nale¿¹:
- promocja miasta,
- pomoc podmiotom gospodarczym na
naszym terenie,
- zdobywanie rodków pozabud¿etowych
na inwestycje i na rozwój miasta,
- budownictwo komunalne,
- rozbudowa kanalizacji miejskiej i dzia³ania na rzecz uregulowania zaopatrzenia mieszkañców w wodê,
- tworzenie infrastruktury turystycznej
(zmiana koncepcji z krytej p³ywalni na
halê sportow¹ kosztowa³a bud¿et oko³o
600 tys. z³).
Bilans otwarcia jest pierwszym doku-

mentem, który winnicie Pañstwo poznaæ.
Nastêpnie pozwolê sobie przedstawiæ
kolejno:
- kierunki dzia³ania na ca³¹ kadencjê
- plany rocznych dzia³añ oraz coroczne
sprawozdanie z realizacji planów.
W ten sposób pragnê aby nie tylko radni ale i mieszkañcy mieli wp³yw na decyzje Rady Miasta i wybranego Burmistrza.
Dostarczaj¹c Pañstwu bie¿¹c¹ informacjê
oczekujê na wnioski i postulaty, które mo¿na sk³adaæ w formie pisemnej i ustnej w
Urzêdzie Miasta.
Z powa¿aniem
Burmistrz Miasta
mgr Anna Kowalska

Bilans otwarcia sporz¹dzony przez Burmistrza Miasta Dynów

na dzieñ 30 padziernika 2002 r.

I. Stan prawno - administracyjny
a) Nieaktualny statut miasta
b) Nieaktualny regulamin organizacyjny
c) Brak instrukcji obiegu dokumentów
d) Brak instrukcji kancelaryjnej
II. Zatrudnienie w Urzêdzie oraz podleg³ych jednostkach
1. Urz¹d Miasta
a) pracowników ogó³em - 26, (25, 1/2 etatów) w tym:
- pracowników prowadz¹cych sprawy ksiêgowo - finansowe 7
- wykszta³cenie wy¿sze 0
- pracowników prowadz¹cych sprawy z zakresu kompetencji
samorz¹du 13, w tym Burmistrz, Sekretarz + 3 pracowników
prowadz¹cych zadania zlecone, z wykszta³ceniem wy¿szym
-4
- pracowników gospodarczych - 6 (5 1/2 etatu)
2. Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej
a) Pracowników ogó³em: 9 (etatów 9) w tym:
- pracowników administracyjno-biurowych - 2 - wykszta³cenie
wy¿sze - 0
- sprz¹taczki - 2
- konserwator wod.-kan. - 2
- prac. fiz. - 3
3. Zak³ad Gospodarki Komunalnej
a) pracowników ogó³em: 16 (15,75 etatów) w tym
- pracowników adm.-biurowych (kierownik, ksiêgowa, referent
ksiêgowy od X.01. na chorobowym) - 3, wykszta³cenie wy¿sze - 0
- administrator cmentarza - 1 (0,75 etatu)

- wysypiskowy (dozór sk³adowiska) - l
- traktorzyci, operator spycharki - 3
- ³adowacze - 2
- grabarz (utrzymanie cmentarza) - l
- mechanik - l
- pracownik gospodarczy - 4
4. Zak³ad Kanalizacji i Oczyszczania cieków
a) pracowników ogó³em: 12 (11,5 etatu) w tym:
- pracowników adm. biurowych (kierownik, ksiêgowa) wykszta³cenie wy¿sze - l
5. Zespó³ Szkó³
a) pracowników ogó³em: 71 osób (61 % etatu) w tym:
- nauczycieli - 53 (52 etaty)
- pracowników adm.- biurowych - 6
- obs³uga kuchni - 4
- obs³uga techniczna (wony, sprz¹taczki, konserwator - 8 (7 1/
4 etatu)
6. Szko³a Podstawowa Nr 2
a) pracowników ogó³em: 15 osób (12,22 etatu) w tym:
- nauczycieli - 13 (10,72 etatu)
- obs³uga - 2 (1 1/2 etatu)
7. Przedszkole
a) pracowników ogó³em: - 17 osób (16,18 etatu) w tym:
- nauczycieli - 10 (9,18 etatu)
- obs³uga kuchni -3
- wone oddzia³owe -2
- konserwator - l
- pomoc nauczyciela -l
8. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
Finansowany w 3/4 przez Miasto, 1/4 rodki Wojewody
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Ogó³em - 8 osób (8 etatów) w tym:
a) pracownicy admin. - socjalni - 5 osób
- kierownik -1
- pracownik socjalny -2
- obs³uga finansowa - l
- pracownik interwencyjny - l
b) opiekunki - 3 osoby
9. rodowiskowy Dom Samopomocy
Finansowany ze rodków Wojewody Ogó³em - 8 osób (7 etatów) w tym:
- kierownik - l
- instruktorzy terapii zajêciowej - 4 (3,5 etatów)
- pracownik adm.- biurowy - (0,5 etatu)
- pielêgniarka - l
- robotnik gospodarczy - 1 (0,5 etatu)
- konserwator (sezonowo) - l (0,5 etatu)
10. Miejski Orodek Kultury i Rekreacji.
Ogó³em osób - 6 (4 1/4 etatu) w tym:
- biblioteka - 3 (2 etaty)
- orodek kultury - 3 (2 1/2 etatu)

Kondycja finansowa miasta
l. Dochody
2. Wydatki

I. Bud¿et 2002 r.

3. Zad³u¿enie ogó³em
w tym:
- kredyty krótkoterminowe
- kredyty d³ugoterminowe

- 6 707 901,00 z³
- 6 371 676,00 z³
- l 605 851,00 z³
- 359 860,00 z³
- 1 245 991,00 z³

4. Zobowi¹zania do sp³aty ogó³em
- 345 615,00 z³
w roku bie¿¹cym
- 124 991,00 z³
w tym za:
- remont drogi przy ulicy Bartkówka
- /partycypacja w kosztach/
- 40 000,00 z³
- remont Domu Stra¿aka-Dynów Miasto
- 38 179,00 z³
- dotacja na remont kocio³a
- 30 000,00 z³
- modernizacjê Szko³y Podstawowej przy ul. Bartkówka
- 16 812,00 z³
w 2003 roku
- 220 624,00 z³
w tym za:
- zmianê centralnego ogrzewania z wêglowego na gazowe w
budynku Urzêdu Miasta oraz w budynku Szko³y Podstawowej Nr 2
przy ulicy Bartkówka
- 38 297,00 z³
- roboty dodatkowe dotycz¹ce kompleksu sportowo-szkolnego
- 138 297,00 z³
- dodatki mieszkaniowe
- 40 000,00 z³
II. Inwestycje - stan na 31.10.2002 r.
l. Budowa kompleksu sportowo-szkolnego przy ZS w Dynowie.
Wartoæ kosztorysowa
- 6 350 143,00 z³
Stan zawansowania:
- rzeczowy: wykonano stan surowy otwarty hali sportowej, fundamenty i czêciowe podpiwniczenie budynku dydaktycznego.
- finansowy: koszt wykonanych robót
w latach 2001-2002
- 1 198 388,32 z³
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Budowa kompleksu sportowo - szkolnego przy ZS w
Dynowie
Wartoæ kosztorysowa zadania wynosi - 6.350.143,00 z³
Trwa budowa kompleksu sportowo-szkolnego. Inwestycja
podzielona zosta³a na dwa etapy.
Pierwszy etap obejmuje budowê hali sportowej, wartoæ
kosztorysowa
2.675.620,00 z³
Zakoñczenie budowy i oddanie obiektu do u¿ytku zaplanowano na 31.12.2003 roku /umowa z UKF i S/
Oddanie hali sportowej do u¿ytku w planowanym terminie
uzale¿nione jest od wykonania stanu wykoñczeniowego obiektu, wykonania stanu surowego zamkniêtego budynku dydaktycznego /w jego czêci zaprojektowano zaplecze hali/ wykonanie przy³¹czy wody, energetycznego i ciep³oci¹gu wspólnych
dla hali i budynku dydaktycznego.
Drugi etap obejmuj¹cy budowê budynku dydaktycznego
przewidziany jest do realizacji w latach kolejnych.
Stan zaawansowania inwestycji.
Wybudowano halê sportow¹ w stanie surowym otwartym
wraz z fundamentami pod budynek dydaktyczny oraz czêæ podpiwniczenia budynku dydaktycznego /zabezpieczenie niestabilnej skarpy od strony budynku istniej¹cej szko³y/.
Roboty w trakcie wykonania.
1. Podpisano umowê na monta¿ stolarki drzwiowej i okiennej
w hali sportowej. Przekazano plac budowy. Termin wykonania 30.11.2002r.
2. Trwa zabezpieczenie budowy przed zim¹:
- zabezpieczono strop podpiwniczenia czêci dydaktycznej
- zabezpieczono fundamenty budynku dydaktycznego przez obsypanie pospó³k¹
3. Zlecono ZGK w Dynowie wykonanie ogrodzenia placu budowy.
rodki finansowe na ten rok
- 90.000 z³ /UKFiS/
Koszt stolarki /przewidywany/
- 62.000 z³
29.11.2002 r.
4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Plebañskiej w Dynowie.
Wartoæ kosztorysowa
- 63 000,00 z³
Stan zaawansowania:
- rzeczowy: wykonano roboty przygotowawcze, zg³oszono rozpoczêcie budowy,
- finansowy
- 17 000,00 z³ /darowizna w postaci rur/
5. Budowa owietlenia ulicznego przy ulicy Karolówka w Dynowie
Stan zaawansowania:
- w trakcie realizacji
- Wartoæ robót wg umowy
- 18 180,00 z³
6. Budowa budynku OSP Dynów-Bartkówka
Stan zaawansowania: stan surowy zamkniêty, stan wykoñczeniowy
/bez instalacji wod.-kan. i gazowej/,do wykonania przy³¹cz kanalizacji sanitarnej, przy³¹cz gazowy oraz roboty drogowe i
ogrodzenie.
Wartoæ robót do wykonania
- 82 630,00 z³
III. Remonty.
l. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Dynów Przedmiecie
(ci¹g dalszy na str. 6)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Stan zaawansowania robót: wykonano fundamenty pod gara¿e,
w istniej¹cym budynku zamontowano nagrzewnicê gazowopowietrzn¹.
IV. Posiadane projekty budowlane wraz z prawomocnymi
pozwoleniami na budowê.
1. Owietlenie ulicy £aziennej w Dynowie
Zakres rzeczowy - owietlenie d³ugoci 450 mb.
Wartoæ kosztorysowa inwestycji
- 59 333,36 z³
2. Ujêcie wody wraz ze stacj¹ uzdatniania wody przy ulicy
Szkolnej w Dynowie.
Wartoæ kosztorysowa inwestycji
- 221 205,38 z³
3. Wymiana wewnêtrznej instalacji elektrycznej w budynku
Urzêdu Miasta w Dynowie.
Wartoæ kosztorysowa
- 80 000,00 z³
V. Z³o¿one wnioski o dofinansowanie
w trakcie rozpatrywania.
l. Wykonanie dachu na budynku szatni przy ZS w Dynowie./
wniosek z³o¿ony w MEN i S/
Wartoæ kosztorysowa zadania
- 53 000,00 z³
Wnioskowana kwota dofinansowania
- 25 000,00 z³
2. Budowa owietlenia ulicznego /wniosek z³o¿ony w Urzêdzie Wojewódzkim/ Wnioskowana kwota dotacji- 86 000,00
z³
3. Budowa ujêcia wody wraz stacj¹ uzdatniania wody przy ulicy Szkolnej w Dynowie./wniosek z³o¿ony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie/
Wartoæ kosztorysowa zadania
- 221 205,38 z³
Wnioskowana kwota dofinansowania
- 143 430,42 z³
4. Budowa kompleksu sportowo-szkolnego
a) dofinansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa /umowa z Kuratorium Owiaty/
- przyznana dotacja na 2003 r.
- 100 000,00 z³
b) umowa z MEN i S - dofinansowanie hali sportowej
- przyznane dofinansowanie w 2002 r.
- 90 000,00 z³
w 2003 r
- 335 000,00 z³
VI. PODATKI - zobowi¹zania nieci¹gniête.
Podatek od osób prawnych ogó³em
w tym:
- podatek od nieruchomoci
- podatek od rodków transportowych
- zaleg³oci nieci¹galne dot.Fermstal
- odsetki od zaleg³oci podatkowych
Podatek od osób fizycznych ogó³em
w tym:
- podatek od nieruchomoci
- podatek rolny
- podatek od rodków transportowych
- podatek leny
- odsetki od zaleg³oci

- 1 338 367,00 z³
- 874 045,00 z³
- 3 557,00 z³
- 460 765,00 z³
- 293 846,00 z³
- 205 096,00 z³
- 27 667,00 z³
- 9 181,00 z³
- 1 024,00 z³
- 50 878,00 z³

Zak³ady i jednostki bud¿etowe podleg³e Radzie Miasta
w Dynowie
Na terenie miasta Dynowa dzia³aj¹ trzy zak³ady bud¿etowe, dwie
jednostki bud¿etowe oraz jednostka kultury.
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S¹ to: Zak³ad Gospodarki Komunalnej, Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej, Zak³ad Kanalizacji i Oczyszczania cieków,
Zespó³ Szkó³, Szko³a Podstawowe nr 2 w Dynowie-Bartkówce, Miejskie Przedszkole oraz Miejski Orodek Kultury i
Rekreacji - jednostka kultury posiadaj¹ca osobowoæ prawn¹.
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi dzia³alnoæ
w zakresie:
- gospodarki mieszkaniowej
- gospodarki cieplnej
- zaopatrzenia miasta w wodê
Plan dochodów Zak³adu na rok 2002 wynosi - 716 316,00 z³
Wykonanie planu za 10 miesiêcy wynios³o
- 596 557,75 z³
Zak³ad prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o w³asne dochody pochodz¹ce z wp³ywów za czynsze za lokale u¿ytkowe,
mieszkalne, ze sprzeda¿y energii cieplnej i zimnej wody,
W administracji Zak³adu w chwili obecnej znajduj¹ siê 218
lokali mieszkalnych, 34 lokale u¿ytkowe, 2 kot³ownie lokalne,
2 stacje uzdatniania wody.
W ramach gospodarki mieszkaniowej Zak³ad prowadzi³ w
bie¿¹cym roku remonty budynków kapitalne i bie¿¹ce.
Wartoæ remontów wynios³a
- 51 000,00 z³
W ramach prowadzonego zaopatrzenia ludnoci w wodê Zak³ad wyremontowa³ stacjê uzdatniania wody w rynku.
Wartoæ remonty wynios³a 140 000,00 z³ i zosta³a sfinansowana w wysokoci 110 000,00 z³ z po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska w Rzeszowie, a w wysokoci
30 000,00 z³ rodkami w³asnymi.
W roku przysz³ym planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Szkolnej.
Kosztorysowa wartoæ remontu wynosi 220 000,00 z³
Du¿ym problem jest w chwili obecnej dostawa wody do
mieszkañ Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej i
l-go Maja.
Z uwagi na fakt, ¿e Zak³ad jedynie zarz¹dza sieci¹ wodoci¹gów i jest porednikiem pomiêdzy sprzedawc¹ wody, a Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ nie ma wp³ywu na jakoæ wody oraz
jej cenê, która jest wy¿sza od ceny wody uzdatnianej przez Zak³ad.
Cena wody na osiedlu wynosi 2,80 z³ brutto za l m szeæ.,
cena wody produkowanej przez Zak³ad wynosi 2,60 z³ brutto.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej prowadzi dzia³alnoæ
w zakresie:
- wywozu i utylizacji odpadów komunalnych
- wywozu szamb
- oczyszczania placów i ulic miejskich zimowego utrzymania
dróg i placów
- administrowania placem targowym
- us³ug pogrzebowych
- us³ug ró¿nych (s¹ to: dzier¿awy, us³ugi ci¹gnikiem, us³ugi kopark¹, us³ugi remontowe na rzecz Urzêdu Miasta)
Planowane dochody zak³adu w 2002 r. wynios¹ 604 000,00 z³
Za okres od 1.01. do 31 10. 2002 r. wp³ywy wynios³y 518 979,43
z³
W poszczególnych dzia³ach dzia³alnoci wykonanie dochodówkszta³towa³o siê nastêpuj¹co:
- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych - 337 882,54 z³
- wywozu szamb
- 16444,01 z³
- oczyszczania placów i ulic miejskich
- 24 094,40 z³
- zimowego utrzymania dróg i placów
- 18 956,90 z³
- administrowania placem tar gowym
- 133 533,00 z³
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- us³ug pogrzebowych
- 45 172,30 z³
- us³ug ró¿nych
- 47 926,46 z³
Przychody pozosta³e takie jak: odsetki, przychody operacyjne
wynosz¹:
- 7 584,82 z³
Planowane na rok 2002 wydatki wynosz¹
- 603 545,00 z³
Wydatki wykonane w okresie od 1.01. do 31.10 2002 r.
wynosz¹
- 450 730,06 z³
W poszczególnych pozycjach wydatki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- wynagrodzenie pracowników
- 257 668,95 z³
- ekwiwalenty - wydatki bhp
- 9 020,42 z³
- wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym funkcjonowaniem zak³adu
- 170 940,69 z³
- (s¹ to zakup energii i wody, podró¿e s³u¿bowe, zakup us³ug:
podatek VAT, podatek od nieruchomoci odsetki, zakup materia³ów i wyposa¿enia itp.)
- wydatki na zakupy inwestycyjne
- 13 100,00 z³
Zak³ad posiada nale¿noci z tytu³u wykonanych, a nie zap³aconych us³ug na kwotê
48 041,12 z³
s¹ to: wywóz i utylizacja nieczystoci sta³ych oraz wywóz nieczystoci p³ynnych oraz us³ugi pogrzebowe
Zobowi¹zania ogó³em wynosz¹:
- 94 651,49 z³:
W tym,
1) zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug
- 40 027,05 z³
2) zobowi¹zania wobec bud¿etu pañstwa
- 4 736,26 z³
3) zobowi¹zania z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych - 18 788,69
z³
4) zobowi¹zania z tytu³u wynagrodzeñ
- 19 025,94 z³
5) pozosta³e zobowi¹zania (PZU ZFS, kaucja mieszkaniowa)
- 12 073,55 z³
Stan rodków finansowych wynosi aktualnie - 28 134,82 z³
Zaleg³oci w podatku od nieruchomoci
- 1.655,80
Zak³ad Kanalizacji i Oczyszczania
cieków
Zak³ad prowadzi dzia³alnoæ w zakresie
przyjmowania i oczyszczania cieków
komunalnych.
Planowane dochody w 2002 wynios¹
326 100,00 z³ w tym dotacja z bud¿etu miasta 30 000,00 z³
Na dzieñ 31.10. 2002 wykonanie dochodów wynosi
- 274 577,15 z³
Planowane wydatki w roku 2002 r. wynios¹
- 326 100,00 z³
Wykonanie na dzieñ 31.10.2002 r. wynosi
- 269 399,46 z³
Zobowi¹zania wobec Urzêdu Miejskiego w Dynowie wynikaj¹ce z obs³ugi
ksiêgowo-finansowej Zak³adu wynosz¹
- 14 823,00 z³
Nale¿noci z tytu³u odbioru cieków
wynosz¹
- 12 285,00 z³
Podatek niezap³acony od nieruchomoci
- 24.936.848,00 z³
Zespó³ Szkó³
Planowany bud¿et na rok 2002 wynosi
2 280 679,00 z³ jest to dotacja przekazana z bud¿etu miasta.
Z informacji Dyrektora Zespo³u Szkó³
wynika, ¿e bud¿et w ca³oci zostanie
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zrealizowany zgodnie z tegorocznym planem finansowym i
nie wyst¹pi¹ zobowi¹zania w roku przysz³ym.
Szko³a Podstawowa nr 2
Planowany bud¿et na rok 2002 r. wynosi 362 580 z³ i jest to
dotacja z bud¿etu miasta. Wg. informacji Dyrektora zostanie
w ca³oci wykonany i nie wyst¹pi¹ zobowi¹zania w przysz³ym roku.
Miejski Orodek Kultury i Rekreacji
Prowadzi dzia³alnoæ w zakresie animacji ¿ycia kulturalnego
na terenie miasta
Planowy bud¿et na rok 2002 wynosi 251 750,00 z³ z tego dotacja z bud¿etu miasta 180 500,00 z³
Planowane wydatki na rok 2002 zamkn¹ siê kwot¹ 251 750,00
z³
Na planowane wydatki sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pozycje:
1) wynagrodzenie
- 116 212,00 z³
2) wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z utrzymaniem MOKiR (op³ata
za pr¹d, gaz, wodê cieki, materia³y biurowe us³ugi, telefony,
rodki socjalne, delegacje, fundusz socjalny, itp.)- 77 958,00
z³
3) wydatki zwi¹zane z organizowaniem imprez kulturalnych
- 10 620,00 z³
4) wydatki zwi¹zane zakupem stroi dla Kapeli Dynowianie
- 40 000,00 z³
5) wydatki zwi¹zane z zakupem ksi¹¿ek
- 5 500,00 z³
6) wydatki zwi¹zane z zakupem czasopism
- l 460,00 z³
7) wydatki na remont biblioteki
- 28 480,00 z³
Zobowi¹zania za rok 2002 przewidziane do zap³aty w 2003 r.
wynosz¹ ogó³em oko³o 7.000.00 z³

w okresie od 19 listopada do 30 grudnia 2002 roku.

Pocz¹tek kadencji jest wszêdzie bardzo trudny. Nak³adaj¹ siê na siebie sprawy organizacyjne i bud¿etowe, zwi¹zane z zakoñczeniem roku i planami na
przysz³oæ. Ponadto w krótkim okresie
czasu odbyto 3 sesje Rady Miasta, które
dotyczy³y bardzo istotnych spraw dla
spo³eczeñstwa spraw, m. in.: uchwalono
Statut Miasta, opracowany zosta³ bilans
otwarcia, przyjêto uchwa³y podatkowe na
rok 2003. Generalnie podatki pozosta³y
na poziomie 2002 roku, choæ znacznemu obni¿eniu uleg³ podatek dla osób posiadaj¹cych grunty rolne poni¿ej 1 h, co
w naszym przypadku jest niezmiernie
istotn¹ spraw¹. Obni¿eniu uleg³ tak¿e
podatek od posiadania psa.
Ponadto Burmistrz:
1) odby³a spotkania z pracownikami
zbiorowe i indywidualne,

2) odby³a naradê robocz¹ i rozmowy indywidualne z Kierownikami jednostek i zak³adów bud¿etowych,
3) przebywa³a na spotkaniach rodowiskowych m.in. w GKGW w Bartkówce,
4) zorganizowa³a naradê robocz¹ z
udzia³em za³ogi Posterunku PSP w
Dynowie, który rozpocz¹³ pracê z
dniem 1 grudnia 2002 r.. W naradzie
uczestniczyli gocie: Starosta Rzeszowski, Naczelnik Miejskiej Komendy Stra¿y Po¿arnej oraz wójtowie
gmin Dubiecko, Dynów, Hy¿ne, B³a¿owa, Jawornik Polski i Nozdrzec.
Podczas narady ustalono zakres wspó³pracy i dalsze dzia³ania zwi¹zane z
powsta³¹ jednostk¹.

(ci¹g dalszy na str. 8)
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(ci¹g dalszy ze str. 7)

5) 30 listopada 2002 r. spotka³a siê z pos³ami celem utrzymania w Dynowie
Zamiejscowego Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych,
6) odby³a spotkanie z Dyrektorem
WOPR Boguchwa³a, ZGK B³a¿owa,
ZSZ i LO w Dynowie - omawiaj¹ce
zasady wspó³pracy na 2003 r.,
7) przebywa³a w Rzeszowie celem
uzgodnienia rodków na 2003 r.,
8) 7 grudnia - uczestniczy³a w Miko³ajkach organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie na rzecz promocji Dynowa organizowanych przez P. Macieja
Jurasiñskiego,
9) 9 grudnia - przebywa³a w Urzêdzie
Wojewódzkim i Urzêdzie Marsza³kowskim,
10) 10 grudnia - uczestniczy³a w konferencji samorz¹dowej w Rzeszowie,
11) 13 grudnia - przebywa³a w Warszawie celem rozliczenia dotacji MENiS
na halê sportow¹. Z powodu opónieñ
istnia³a realna groba obciêcia dotacji w 2002 r. o 30 tysiêcy z³. rodki te
zosta³y pozyskane. Ponadto pozyskane zosta³y rodki z rezerwy subwencji owiatowej w kwocie 25 tysiêcy
z³.
12) 13 grudnia - podczas drugiego wyjazdu do Warszawy dokona³a koñcowego rozliczenia dotacji oraz odby³a
spotkanie wspólnie z Kierownikiem
ZGM u Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na temat pozyskania rodków na budownictwo komunalne i remonty zasobów komunalnych,
13) 20 grudnia - uczestniczy³a w przekazaniu wiate³ka Betlejemskiego na
rynku w Dynowie oraz w kolacji
op³atkowej organizowanej przez
Szko³ê Podstawow¹ Nr 2,
14) 21 grudnia - spotka³a siê w Rzeszowie z kadr¹ kierownicz¹ Urzêdu Marsza³kowskiego, Urzêdu Wojewódzkiego i administracji zespolonej,
15) 28 grudnia - bra³a udzia³ w sesji
Rady Powiatu Rzeszów.
W okresie sprawozdawczym Burmistrz przyjê³a 45 stron, g³ówny cel
wizyty to poszukiwanie pracy i umorzenie podatku.
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Prowadzi³a rozmowy z jednostkami
gospodarczymi na temat tworzenia miejsc
pracy i pomocy Urzêdu w tym zakresie.
Spotka³a siê z dwoma firmami dostarczaj¹cymi odpady na Sk³adowisko Miêdzygminne. Podjê³a decyzjê o poprawie
ogrodzenia i jego wykonaniu przy PSP w
Dynowie. Prowadzi³a wspólnie z ZOZ Nr
2 negocjacje z Kas¹ Chorych w sprawie
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kontraktu us³ug medycznych w Przychodni Rejonowej w Dynowie na rok 2003.
Zarz¹dzeniem Burmistrza z dnia 11
grudnia 2002 r. powo³any zosta³ Zastêpca Burmistrza Pan Zbigniew Irzyk.
Powo³ana zosta³a tak¿e Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w sk³adzie: Zb. Duchniak Przewodnicz¹cy Komisji, A. Kêdzierski, M. Kochman, M. Ku, W. Marsza³ek, E. Kiszka, G. Malawska, J. Lemierz,
E. Klaczak-£ach. n

Zygmunt Frañczak
- PRRZEWODNICZ¥CY RADY MIASTA DYNOWA
Urodzi³ siê 23 wrzenia 1960 r. w Dynowie. W roku 1975 ukoñczy³ Szko³ê
Podstawow¹ w Sielnicy i rozpocz¹³em
naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Dynowie. Po maturze w roku 1979 pracowa³ w gospodarstwie rodziców. W
latach 1981-84 by³ s³uchaczem Wy¿szej
Szko³y Oficerskiej w Poznaniu, któr¹
opuci³ na w³asn¹ probê w stopniu sier¿anta podchor¹¿ego. Nastêpnie ukoñczy³ studia magisterskie z historii w Wy-

¿szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukoñczy³ równie¿ studia licencjackie z matematyki. Pracê w zawodzie nauczycielskim rozpocz¹³ w 1985 roku w
Sielnicy. W 1994 roku wygra³ konkurs
na dyrektora Szko³y Podstawowej w Bachórcu. Funkcjê tê pe³ni nadal. W roku
1985 zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. Ma
dwoje dzieci. Od 1995 roku mieszka w
Dynowie przy ulicy Polnej 21a.

Zbigniew Irzyk - ZASTÊPCA

BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Urodzony 6
lipca 1972 roku w
Brzozowie pracê
zawodow¹ rozpocz¹³ w 1994
roku w Przedsiêbiorstwie KruszBud - Spó³ka z oo.w Temeszowie jako
kierowca mechanik samochodów ciê¿arowych. W tym samym przedsiêbiorstwie
dosta³ anga¿ na stanowisko mistrza produkcji. Nastêpnie za porozumieniem
stron rozpocz¹³ pracê w Urzêdzie Gminy Dydnia na stanowisku kierownik sekcji przy remoncie ¿wirowni Rejonu Dróg

w Obarzymie. Po zakoñczeniu prac przy
¿wirowni, wygra³ konkurs na stanowisko
Prezesa Przedsiêbiorstwa Krusz-Bet spó³ka z oo. w Obarzymie, gdzie jedynym
udzia³owcem by³ Urz¹d Gminy w Dydni. Od roku 2000 pracowa³ w GS Dynów w charakterze sprzedawcy.
Od 11 grudnia 2002 roku p. Zbigniew Irzyk pe³ni funkcjê zastêpcy
Burmistrza Miasta Dynów. Posiada
licencjat z administracji i zarz¹dzania. Obecnie jest na ostatnim roku
studiów uzupe³niaj¹cych magisterskich o kierunku ekonomicznym.
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2001 r. - 160 000,- z³
2002 r. - 170 000,- z³.
Odnowiona nawierzchnia mas¹ asfaltow¹ w ni¿ej wymienionych miejscowociach wynosi obecnie:

Koniec roku jest odpowiedni¹ por¹
na podsumowanie wszelkich dokonañ;
osi¹gniêæ pora¿ek, radoci i smutków.
Korzystaj¹c z propozycji Redakcji
DYNOWINKI postaram siê przedstawiaæ dzia³alnoæ Gminy Dynów za
lata ubieg³e i zamierzenia na przysz³oæ.
W ostatnich latach najwa¿niejsze
inwestycje gminy to: telefonizacja ca³ego obszaru, remonty dróg gminnych,
wspó³finansowanie remontów dróg powiatowych i wojewódzkich, a tak¿e inwestycje owiatowe.
W dzisiejszym artykule postaram
siê przedstawiæ,co zrobilimy, aby dojazd do ka¿dej z naszych miejscowoci nie by³ przys³owiow¹  drog¹ przez
mêkê.
Zadaniami, które sobie wytyczylimy w latach 1998-2002 by³o: pokrycie niektórych odcinków dróg powiatowych i gminnych mas¹ asfaltow¹,
dróg gminnych wewnêtrznych emulsj¹, grysami oraz utwardzanie kamieniem pochodzenia skalnego (³upkiem)
i ¿wirem. W trakcie remontów dróg
wykonywano równie¿: monta¿ przepustów, koryt ciekowych, niwelowano
nawierzchniê dróg, kontynuowano budowê chodników dla pieszych oraz
owietlenia ulicznego, usuwano skutki powodzi. Wykonanie tych zadañ
kosztowa³o nas ³¹cznie 1mln 713
tys.z³.
Szczególnie wa¿nym zadaniem by³
remont dróg powiatowych, którego inwestorem jest Zarz¹d Dróg Powiatowych w Rzeszowie, przy udziale rodków finansowych gminy Dynów, które wynios³y w latach:
1999 r. - 20 000,- z³
2000 r. - 70 000,- z³

Paw³okoma - 1670 mb, tj. 80% d³ugoci drogi
D¹brówka Starzeñska - 1000 mb oraz
remont mostu
£ubno /przez wie/ - 1500 mb
£ubno-Kazimierówka - 2500 mb / od
granicy m. Dynów przez ca³y przysió³ek/
Dyl¹gowa - 1100 mb/ odcinek do Kocio³a/
Laskówka - 2100 mb tj. 80% ca³oci
drogi
Ulanica - wykonano ca³y ci¹g drogi
powiatowej w tej miejscowoci.
Remont dróg gminnych poprzez
po³o¿enie masy asfaltowej
Paw³okoma - 900 mb /odcinek Paw³okoma - Zagóra/
D¹brówka Starzeñska - 300 mb / droga przez wie/
Harta - 1000 mb/ Wysoka, Za Koció³,
Miasteczko/
Laskówka - 1400 mb /Miasteczko
100%, Pieni¹¿kówka 70%/
Ulanica - 400 mb /droga do Kocio³a/
Dyl¹gowa - 400 mb /droga przez wiezabezpieczono tak¿e 3 usuwiska
po³o¿ono korytka, p³yty Ymba,
przepusty/
***
W trosce o bezpieczeñstwo pieszych, korzystaj¹cych z dróg i poboczy, w miejscowoci Bachórz wykonano 1900 mb chodnika wzd³u¿ drogi
wojewódzkiej nr 884. Wykonany projekt z 1998 roku zak³ada³ budowê
chodnika d³ugoci 2700 mb, który realizowano w poszczególnych latach
odcinkami:
1998 r. - 532 mb
- 85 tys.
1999 r. - 330 mb
- 45 tys.
2000 r. - 475 mb - 50,1 tys.
2001 r. - 303 mb - 59,5 tys.
2002 r. - 260 mb - 62,5 tys.
R a z e m 1900 mb- 302,1 tys.
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Trzeba nadmieniæ, ¿e Inwestorem
budowy chodnika jest Podkarpacki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy udziale 50% rodków z bud¿etu Gminy Dynów.
Lata 1998-2002 zapisz¹ siê w pamiêci mieszkañców niektórych naszych miejscowoci dotkliwymi powodziami, których skutki odczuwalne
bêd¹ jeszcze przez d³ugie lata.
Na remonty i usuwanie skutków
powodzi otrzymalimy w latach 19982002 kwotê 442 tys. z³ z Kancelarii
Rady Ministrów, które zosta³y wydatkowane na: zabezpieczenie trzech usuwisk w m. Dyl¹gowa i jednego w
m.Harta oraz budowê mostu w Laskówce, a tak¿e na modernizacjê dróg
gminnych w m. Bachórz, Laskówka,
Dyl¹gowa, D¹brówka Starzeñska, Harta i Ulanica. Z w³asnego bud¿etu na
wykonanie powy¿szego zadania Gmina wyasygnowa³a 30% rodków.
W miejscowoci Wyrêby wykonano owietlenie drogowe kablowe przy
drodze wojewódzkiej relacji Przemyl
- Domaradz, na d³ugoci 1300 mb, w
iloci 31 lamp na kwotê 100 503,79 z³.
Przy drodze wojewódzkiej relacji
Przemyl - Domaradz, w m.Bachórz,
wykonano owietlenie drogowe kablowe na d³ugoci 716 mb w iloci 13
lamp na kwotê 44 310,00 z³.
Planuje siê równie¿ owietlenie
miejscowoci Bachórz-Chodorówka
przy drodze powiatowej na d³ugoci
oko³o 500 mb.
Przy drodze powiatowej, relacji
B³a¿owa-Harta, wykonano owietlenie
drogowe kablowe na d³ugoci 965 mb
w iloci 15 lamp na kwotê 65 697,00
z³ (I etap).W przysz³oci planuje siê
tutaj wykonanie dalszej czêci przedmiotowego owietlenia drogowego, w
miarê uzyskiwanych rodków.
W bie¿¹cym roku rozpoczêto równie¿ budowê stacji uzdatniania wody
wraz z wodoci¹giem i przy³¹czami w
miejscowoci Wyrêby.
Czêæ rodków na w/w inwestycje
uda³o siê uzyskaæ ze róde³ pozabud¿etowych. Du¿e nadzieje gmina pok³ada
w rozpoczêtym niedawno programie
SAPARD, gdzie z³o¿ony zosta³ wniosek o dofinansowanie wymienionej
wy¿ej budowy stacji uzdatniania wody.
W chwili obecnej posiadamy ju¿ zapewnienie, ¿e na ten cel otrzymamy
668 981,38 z³.
/c.d.n./
Adam Chrobak
Wójt Gminy Dynów
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Powitalimy Nowy Rok  2003.
Skoñczy³ siê  magiczny rok 2002, którego datê czyta siê jednakowo wprost i
wspak. Taki rok zdarza siê raz na tysi¹c
lat . U nas jednak nic magicznego siê
nie wydarzy³o  poza jednym dziwnym
zjawiskiem, ¿e koniec roku przypomina³ do z³udzenia jego pocz¹tek. Wprawdzie jesienne wybory zmiot³y poprzedni¹ Radê Miasta i Burmistrza, a z nowo
wybranymi wi¹zalimy nadziejê na
zmiany, ale jak na razie, po 6 tygodniach
nowych rz¹dów, nic siê nie zmieni³o.
Obserwuj¹c 3 sesje nowej Rady przeciera³am oczy ze zdumie-

nia, bo by³y to  JAK DOTYCHCZAS
 prawie nieme sejmy, g³osowania
decyzji wnoszonych przez p. Burmistrz
(uprzednio przez Zarz¹d) BEZ DYSKUSJI , tak jakby ju¿ wczeniej, poza sal¹
obrad, uzgodniono ich wyniki, a wród
Radnych pojawi³a siê ju¿ doæ wyrana
linia podzia³u nie wed³ug racji merytorycznych, a wed³ug stosunku do w³adzy,
ze sta³¹ liczb¹ g³osów ZA gwarantuj¹cych minimaln¹ wiêkszoæ. W ten
milcz¹cy sposób przeg³osowano wysokoæ podatków lokalnych (tj. rolny,
leny, od nieruchomoci, rodków transportu), op³aty za wodê i cieki oraz sk³ady osobowe tzw. Komisji Sta³ych Rady.
W milczeniu przyjêto propozycjê projektu bud¿etu miasta na rok 2003 i ostatnie zmiany w bud¿ecie roku 2002 roku.
Równie bezdyskusyjnie przyjmowano
sprawozdanie z dzia³alnoci miêdzysesyjnej p. Burmistrz i tzw. Bilans Otwarcia sporz¹dzony przez Urz¹d i maj¹cy
obrazowaæ zastan¹ sytuacjê miasta. Nie
by³o ¿adnej Burzy mózgów, ¿adnych
odmiennych zdañ  z wyj¹tkiem utarczki na temat wysokoci diet dla Radnych,
bo jedni chcieli podwy¿ki, inni obni¿ki,
jeszcze inni zerowych wyp³at  wreszcie osi¹gniêty kompromis okreli³ ich
wysokoæ kwotowo, a nie w stosunku
procentowym do p³ac, co daje ich sta³¹,
nie podlegaj¹c¹ waloryzacji  wysokoæ
przez ca³y czas, a¿ do podjêcia ponownej uchwa³y w tym wzglêdzie. W tym
dyskusyjnym zamieszaniu zapomniano
uchwaliæ zrycza³towan¹ dietê dla Wiceprzewodnicz¹cego Rady p. Andrzeja
Kêdzierskiego, który bêdzie otrzymywa³
tylko zwyk³¹ dietê radnego za udzia³ w
sesji, choæ poniós³ znaczne straty finan-
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sowe zwi¹zane z koniecznoci¹ rezygnacji ze stanowiska Zastêpcy Dyrektora w
Zespole Szkó³ po objêciu funkcji w Radzie. Poprzednia Rada nie przyznawa³a
zrycza³towanych diet wiceprzewodnicz¹cym Rady, ale nie istnia³a wówczas
u nikogo podobna niezgodnoæ miêdzy
stanowiskiem w pracy zawodowej, a
funkcj¹ w Radzie, któr¹ tym razem
MYL¥CY Radni powinni wzi¹æ
pod uwagê. Wród podobieñstw roku
ubieg³ego do sytuacji

obecnej, wymieniæ te¿ mo¿na powo³anie na stanowisko Wiceburmistrza Miasta  osoby zupe³nie zielonej w dziedzinie samorz¹dnoci, za to
z krêgu Krewnych i znajomych Królika (nie wiem którego Królika, ale nie
bêdê dociekaæ), utrzymanie wymogu
sk³adania PODANIA do p. Burmistrz o
uzyskanie wszelkich informacji finansowych, niechêtny stosunek Rady do Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i opracowanego przez ni¹ antyalkoholowego Programu Profilaktyczno-edukacyjnego, finansowanego z pieniêdzy za op³aty od sprzeda¿y alkoholu.
Niechêæ ta ujawni³a siê w zmianie na stanowisku Przewodnicz¹c. Komisji, z powo³aniem drugiej zupe³nie zielonej w
tej dziedzinie osoby  te¿ z krêgu Królika, oraz podjêciu uchwa³y o zwiêkszenie z 10 do 15 iloci punktów sprzeda¿y alkoholi wysokoprocentowych,
czego poprzednia Rada nie zrobi³a, szanuj¹c protesty opinii spo³ecznej. By³y te¿
jak uprzednio  ¿yczenia op³atkowe, w
obecnoci Proboszcza parafii, jase³ka i
kolêdy w wykonaniu, bardzo zreszt¹ ujmuj¹cym, dzieci ze Szko³y Podst. Nr 2
(Bartkówka) i ogólne kochajmy siê 
na ca³y Nowy Rok. Ciekawe, jak d³ugo
zdo³amy wytrwaæ w tym nastroju.
Pozostaj¹c przy mojej niechêci do pisania podañ o informacje finansowe  pozostawiam Czytelnikom oczekiwanie na
oficjalne informacje p. Burmistrz dotycz¹ce spraw p³acowych, bud¿etowych i podatkowych. Bez zalewania mogê podaæ nazwiska Cz³onków Komisji Sta³ych Rady
Miasta, powo³anych dnia 30.12.2002 r. S¹
to:
Komisja Rewizyjna  5 osób
Przewodnicz¹cy  p. Marian Siekaniec
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Cz³onkowie  p. Ma³gorzata Kochman,
p. Józefa Slemp, p. Andrzej mietana i
p. Wac³aw Toczek
Komisja Spraw Spo³ecznych  10
osób
Przewodnicz¹ca  p. Józefa lemp
Cz³onkowie  p. Zbigniew Duchniak, p.
Maciej Jurasiñski, p. Andrzej Kêdzierski,
p. Bogdan Kêdzierski, p. Ma³gorzata
Kochman, p. Wac³aw Toczek, p. Mieczys³aw Tuzyk, p. Stanis³aw Tymowicz i p.
Wojciech Wolañski.
Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Bud¿etu i Finansów  8 osób
Przewodnicz¹cy  p. Mieczys³aw Tuzyk
Cz³onkowie  p. Zbigniew Luchniak, p.
Andrzej Kêdzierski, p. Grzegorz Paw³owski, p. Marian Siekaniec, p. Andrzej
mietana, p. Stanis³aw Tymowicz i p.
Wojciech Wolañski
Komisja Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
Przewodnicz¹cy  p. Zbigniew Duchniak
Cz³onkowie  p. Andrzej Kêdzierski, p.
Ma³gorzata Kochman, p. Ma³gorzata
Ku, p. Wies³awa Marsza³ek, p. El¿bieta
Kiszka, p. Gra¿yna Malawska, p. E. Klaczak-£ach i p. Jan Lemierz. (Ta komisja
ma charakter spo³eczny i skupia dzia³aczy spoza Rady Miasta.)
Komisje maj¹ za zadanie opiniowanie projektów uchwa³, spraw bud¿etowych, inicjatyw gospodarczych, kontrolê dzia³alnoci Burmistrza, zg³aszanie
wniosków dotycz¹cych dzia³ania Urzêdu,
Rady i spraw zg³aszanych przez Obywateli. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór
nad bud¿etem miasta i opiniuje wnioski
o udzielenie lub nie, tzw. Absolutorium
(raz w roku) organom wykonawczym.
Bior¹c pod uwagê iloæ osób w Radzie i w Komisjach, mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy udzia³ a¿ w 3 Komisjach  jak
np. p. Duchniaka, p. Kochman i p. Andrzeja Kêdzierskiego  pozwoli na efektywne dzia³anie tych Komisji, a samych
Radnych nie przeci¹¿y nadmiarem obowi¹zków i nie utrudni im podejmowanie
decyzji w sprawach sportnych.
Nie wiem, czy opisany stan rzeczy
wró¿y nam dobrze na Nowy ju¿ nie magiczny Rok 2003? G³os Wolny chcia³by
mimo wszystko pozostaæ z nadziej¹ na
lepsze jutro i na to, ¿e wolnoæ G³osu 
ubezpieczaj¹cego nasze wolnoci obywatelskie  nie zostanie nam odebrana, ani
ograniczona decyzjami biurokratów.
DO SIEGO ROKU!
G³os Wolny  Wolnoæ Ubezpieczaj¹cy
Anna Baranowska-Bilska
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Przegl¹daj¹c piewnik ks. Siedleckiego,
jeden z najstarszych i najbardziej znanych
piewników kocielnych, nuc¹c sobie kolejne z zapomnianych i nieznanych pieni adwentowych natrafi³em na taki oto fragment:
Oto ju¿ siê g³os rozchodzi:
Wstañcie, bracia upieni!
Zbawienie nasze nadchodzi,
Noc siê w jasny dzieñ mieni.
Precz odt¹d dzie³a niecnoty,
Wylêgnione wród ciemnoty:
Niech ka¿dy z nas w przysz³oci
Zbrojê wdzieje wiat³oci.

ród³a pewnej swoistej mentalnoci, jaka panoszy siê nam po domach i ulicach s¹ oczywiste. Pytanie:, dlaczego poimy siê zatrut¹
wod¹?...
Ten lud zbli¿a siê do Mnie tylko w s³owach, i s³awi Mnie tylko wargami, podczas gdy

W poszukiwaniu Drogi

I a¿ podskoczy³em z radoci, ¿e nie mnie
jednemu zale¿y na tym, aby w te wiêta raczej
przeraziæ siê pokor¹ Boga ni¿ podziwiaæ nowe
wiate³ka na balkonie u s¹siadów... Ale po kolei.
Nie ma najmniejszego sensu kreliæ jakiej sfrustrowanej panoramy czasów wspó³czesnych, jako ¿e czasy zawsze s¹ specyficzne i wymagaj¹ce coraz to nowych rozwi¹zañ
i poszukiwañ. Tyle ¿e nie mo¿e to oznaczaæ
równoczesnego odchodzenia od tradycji i
wartoci. Historia nazbyt czêsto udowadnia³a, ¿e zawsze koñczy³o siê to jakim rozpadem.
Rozejrzyjmy siê: bez mrugniêcia okiem
adaptujemy siê do rzekomych wymagañ i
standardów podpatrzonych u innych nacji, a
symboli narodowych nie szanujemy; do ksiêdza mówimy proszê pana i dzieñ dobry;
niedzielne zakupy w hipermarkecie to dobry
pomys³ na spêdzenie popo³udnia; narzekanologia (termin zapo¿yczony od jednego z kleryków przemyskiego seminarium) i - nale¿¹cy do dobrego tonu - dystans od odpowiedzialnoci i zaanga¿owania w dziwaczny sposób
przeplataj¹ siê z niewolniczym pos³uszeñstwem temu, co w telewizji powiedzieli.

serce jego jest z dala ode Mnie; (...) czeæ jego
jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi
zwyczajem... - ¿ali³ siê niegdy Pan Bóg s³owami proroka Izajasza (Iz 29, 13). Smutnie
aktualne. A nawet jeszcze gorzej, bo elementów bo¿onarodzeniowych jak na lekarstwo w
naszych ¿yczeniach, rozmylaniach, modlitwach, dekoracjach, obyczajach. Nie dziwmy
siê zatem, ¿e nie umiemy radowaæ siê przyjciem Chrystusa, ¿e przestajemy wyczuwaæ i
smakowaæ to, co najistotniejsze: niepojête pochylenie siê Boga Majestatu i Chwa³y nad zagubionym i nieporadnym cz³owiekiem (ura¿onych byæ mo¿e w tym miejscu agnostyków, selfistów i egotyków zachêcam do kontemplacji
wszechmog¹cego Boga objawiaj¹cego siê jako
bezbronne Dzieciê). Nie dziwmy siê pogoni za
coraz wymylniejszymi gad¿etami wi¹tecznymi, które z Bo¿ym Narodzeniem nie maj¹ absolutnie nic wspólnego. A swoj¹ drog¹, jestem
naprawdê ciekaw, jak bêdzie wygl¹da³ i ile
trwa³ wieczór wigilijny w takim ca³kowicie
zlaicyzowanym domu...
wiat ju¿ 27 grudnia powie, ¿e ju¿ po
wiêtach. Chrzecijanie bêd¹ wiêtowaæ
Bo¿e Narodzenie do 12 stycznia (Niedzieli
Chrztu Pañskiego), a kolêdy piewaæ jeszcze
d³u¿ej. Dziwne, zwa¿ywszy, ¿e to ponoæ Ko-

Krok po kroku,
Krok po kroczku,
Najpiêkniejsze w ca³ym roczku
Id¹ wiêta...
No i bardzo dobrze, ¿e id¹, bo to wyj¹tkowy czas i ca³e szczêcie, ¿e choæ raz w
roku nam siê zdarza.
Zdumia³ mnie niedawno zarzut duchownej osoby, która podejrzewa, ¿e nie czekamy
ju¿ na wiêta Bo¿ego Narodzenia, czekamy
tylko na wiêta. Na wolny czas, na dobre jedzonko i te wszystkie dyrdyma³y, które ze
wiêtami tradycyjnie siê wi¹¿¹.

Postanowi³am to sobie przemyleæ.
I przemyla³am.
A nawet rzecz zbada³am w kilku zaprzyjanionych domach.
Stanowczo twierdzê, ¿e co roku czekam
na wiêta Bo¿ego Narodzenia i jeli w moim
wiêtowaniu nie ma sacrum, to albo ja niczego nie pojmujê, albo duchowna osoba
nie ma pojêcia o ¿yciu, jego koniecznociach
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ció³ jest drêtwy, a wiat taki radosny... No
có¿...
Tych kilka nieoryginalnych myli dedykujê tym, którzy nie umiej¹ ju¿/jeszcze cieszyæ siê Bo¿¹ obecnoci¹ w swoim ¿yciu, tym,
którzy jakiekolwiek wiêta rozpatruj¹ w kategoriach totalnej beztroski i ucieczki od szarzyzny codziennoci. Tote¿ na deser (wi¹teczny!:-)), wraz z jak najcieplejszymi ¿yczeniami Boga rodz¹cego siê w Waszych sercach,
kilka s³ów jednego z moich duchowych przewodników i ulubionych pisarzy, A. de SaintExuperyego:
wiêto jest ukoronowaniem
wi¹tecznych przygotowañ, wiêtem jest zdobyty szczyt, znalezienie diamentu, kiedy by³o ci dane
wydobyæ go z ziemi; wiêtem jest
zwyciêstwo wieñcz¹ce wojnê, a
tak¿e pierwszy posi³ek chorego w
pierwszym dniu przezwyciê¿onej choroby. Dlatego ofiara ³¹czy siê w jedno ze wiêtem. Ukazuje ci siê wtedy sens ludzkiego dzia³ania. Czy
nie jest wiêtem radosny ogieñ, gdy spalasz zebrane drzewo opa³owe, radosny wypoczynek
miêni, gdy wspi¹³e siê ju¿ na szczyt, lnienie
diamentu, który ju¿ zosta³ wydobyty na s³oñce,
winobranie, kiedy winorol ju¿ obsypana owocem? Czy mylisz, ¿e ze wiêta mo¿na tak korzystaæ, jak z gotowego zapasu? wietem jest
zakoñczenie drogi, uwieñczenie marszu, ale nie
oczekuj go, jeli zamienisz wêdrowanie na osiad³y tryb ¿ycia. (...) A bogactwo polega w³anie
na wierceniu studni, czekaniu na dzieñ wypoczynku, wydobywaniu diamentu z wnêtrza ziemi i zdobywaniu mi³oci. Nie za na tym, aby
studnie, dni wolne od pracy, diamenty i swobodê w mi³oci - posiadaæ.
A niech pokrzepia nas ju¿ sam przychodz¹cy Pan:
Pociesz siê mój ludu, pociesz:
Wkrótce nadejdzie twe zbawienie!
Czemu smutkiem siê trapisz,
Czy¿ nie ma nad tob¹ Króla?
Ja ciê zbawiê, nie traæ¿e nadziei!
Wezwa³em ciê po imieniu: Ty jest moim,
Albowiem Jam jest Bóg twój, Dawca odkupienia...
(redniowieczna pieñ adwentowa)
Pozwólmy Bogu przyjæ do nas.
ks. Krzysztof Rzepka

i pozostaje w niedostêpnych zwyk³ym
miertelnikom rejonach idealnych.
Pamiêtam z dzieciñstwa wigilijne przestêpstwo, które do dzi jest dla mnie przyczynkiem do starañ, ¿eby byæ dobrym cz³owiekiem, zw³aszcza w dniu, w którym
wszystko symbolicznie zaczyna siê na
nowo.
Przychodzi³ do mojego domu kot s¹siada, którego matka serdecznie nie cierpia³a,
bo pró¿niak by³ z niego jakich ma³o. Przeci¹ga³ siê zalotnie, patrzy³ lepiami tak, ¿e
serce miêk³o i wy¿era³ co tylko znalaz³o siê
w jego zasiêgu. Myszy za to nie tyka³.
(ci¹g dalszy na str. 12)
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Albo mia³ dla nich litoæ, albo wydawa³y mu siê zbyt obrzydliwe, ¿eby braæ je
na obiad. Przemyca³am go do domu mimo
surowych zakazów matki, bo darzylimy siê
wzajemn¹ sympati¹. Akurat w wigiliê kocisko wpad³o niepostrze¿enie do wysprz¹tanego na b³ysk domu, umoci³o siê gdzie
wygodnie i spa³o smacznie, ale natura swoje prawa ma i w koñcu kot musia³ iæ za
potrzeb¹ a nie mia³ gdzie, bo pokoje szczelnie wyzamykano w obawie przed nieporz¹dkiem. Moim zdaniem zachowa³ siê na tyle
przyzwoicie na ile móg³, bo zrobi³ kupê w
najdalszym k¹cie pokoju. Niestety kocich
odchodów ukryæ siê nie da, bo cuchn¹ przeraliwie i nie uda³o mi siê kociej zbrodni
ukryæ przed matk¹ mimo, ¿e pod³ogê wymy³am i uperfumowa³am czym siê da³o. Panikowa³am - Jezu s³odki, wigilijny dzieñ a
ja tu zaraz zginê ra¿ona piorunem matczynego gniewu. Niewykluczone, ¿e zamiast
prezentu pod choinkê dostanê w skórê. W
koñcu do pokoju wesz³a rodzicielka, zawêszy³a nosem, b³ysnê³a wciek³ym okiem i
ju¿, ju¿ mia³a rozedrzeæ siê stosownie do
przestêpstwa ale zrezygnowa³a i powiedzia³a - Tylko umyj siê porz¹dnie, ¿eby przy
wigilii nie mierdzia³a. Rozemia³a siê,
wysz³a i nigdy wiêcej o tym zdarzeniu nie
wspomnia³a.
W ka¿dym innym dniu kocia awantura
by³aby straszna, ale w wigiliê moja matka
pokaza³a jaka jest w³aciwa hierarchia wartoci. Niby zwyk³a rzecz a jednak udowodni³a mi, ¿e Bo¿e Narodzenie to czas wybaczania, wyciszenia i mi³oci. Przypominam
sobie t¹ historiê kiedy t³ucze mnie z³oæ i
mam straszn¹ ochotê wy³adowaæ j¹ na najbli¿szych. Mylê sobie wtedy - Kobieto, Bo¿e
Narodzenie, odpuæ sobie, odpuæ innym i
id siê umyj ¿eby przy wigilii nie mierdzia³a. Przewa¿nie skutkuje.
Poza tym nauczy³am siê ju¿ dystansu do
wi¹tecznego wariactwa. Pozwalam kurzowi le¿eæ tam gdzie le¿y a pajêczynom zwisaæ tam gdzie im wygodnie, oczywicie pod
warunkiem, ¿e nie rzucaj¹ siê zbytnio w oczy.
Piekê i gotujê wszystkie tradycyjne potrawy
przypisane do wi¹t Bo¿ego narodzenia, ale
nie pozwalam im zaw³adn¹æ sob¹ bez reszty.
Mam czas na rozmowy z domownikami, na
wspólne ubieranie choinki a przede wszystkim na zastanowienie siê nad czasem, który
min¹³ i tym, który nadchodzi. Co prawda od
lat nie by³am na Pasterce i w tym roku te¿ siê
pewnie nie wybiorê, bo nigdy nie dotrwam,
no ale po co drzemaæ w kociele skoro mo¿na przytomnie pokolêdowaæ na sumie.
Gdzie tu sacrum? Mylê, ¿e w ¿yczliwoci, w staraniu o to ¿eby dom by³ nie tylko przytulny, ale i przyjazny, w gotowoci
nakarmienia bezdomnego, najczêciej teoretycznej, ale jednak, w postanowieniu
zmiany na lepsze. To rzeczy zwyk³e, ale
w³anie one stanowi¹ o wartoci ¿ycia a w
wiêta Bo¿ego Narodzenia nabieraj¹ szcze-
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gólnego znaczenia
Namówi³am znajom¹ Basiê, ¿eby opowiedzia³a mi jak w jej rodzinie wiêtuje siê
Bo¿e Narodzenie.
Rodzina jak ka¿da inna z t¹ tylko
ró¿nic¹, ¿e bardzo liczna a wiêtuje bardzo tradycyjne. Mimo, ¿e wiêkszoæ z
dzieci ma ju¿ swoje domy, wigiliê jada
siê w domu rodzinnym. To niezwyk³e
prze¿ycie kiedy do sto³u zasiada ponad
trzydzieci osób. Po wspólnej modlitwie
senior rodu czyta fragment Pisma wiêtego i sk³ada ¿yczenia dziel¹c siê ze
wszystkimi op³atkiem. Pocz¹tek tego
dzielenia przebiega zwykle zgodnie z
planem, ale gdzie w po³owie diabli bior¹ ustalony porz¹dek i powstaje straszliwe zamieszanie. Na ogó³ koñczy siê
tym, ¿e trzeba ustalaæ kto komu jeszcze
nie z³o¿y³ ¿yczeñ i zaczynaæ rzecz od
nowa. Szczêliwie przebrn¹wszy oficjaln¹ czêæ uroczystoci rodzina zasiada do kolacji a to te¿ nie jest prosta sprawa. Doroli i starsze dzieci maj¹ swoje
miejsca przy stole natomiast maluchom
przys³uguje miejsce na kolanach rodziców. Najczêciej ju¿ przy pierogach
maj¹ dosyæ takiej niewygody i pakuj¹
siê ca³¹ gromad¹ pod stó³. Zdaniem Basinej córeczki to najfajniejsza czêæ wigilijnej kolacji. Rzecz jasna przygotowaniem potraw zajmuj¹ siê wszystkie
kobiety w rodzinie. Od lat ustalone jest
co kto gotuje i co przynosi na wspólny
stó³.
Zdarzy³o siê jednego roku, ¿e najnowszy ziêæ w rodzinie chcia³ urozmaiciæ wi¹teczne menu i przygotowa³ karpia w galarecie. Liczy³ na uznanie i wdziêcznoæ teciowej a co go spotka³o? Dziecko czy Ty mnie
chcesz do grobu wpêdziæ? Zabierz to paskudztwo, bo mi s³abo! Okaza³o siê, ¿e w
rodzinie nie jada siê ryb nie dlatego, ¿e nikt
ich nie potrafi przygotowaæ, ale dlatego, ¿e
matka ¿ywi dla nich nieprzejednany wstrêt.
Nie dosz³o do rybiego roz³amu a nowy ziêæ
zosta³ u³askawiony.
Dawniej po ka¿dej wigilijnej potrawie
piewano kolêdê ale ostatnimi laty kolêduje siê na koniec wieczerzy i to w gronie starszych, bo dzieci nie bardzo daj¹ siê namówiæ. Próbowano je do tego przekonaæ, ale
bez rezultatu, bo nawet je¿eli uda siê wszystkie po³apaæ i usadziæ pod choink¹ zamiast
piewaæ rozrabiaj¹ jak zaj¹ce w kapucie i
w miejsce wi¹tecznego nastroju powstaje
niesamowity rozgardiasz. Wspólnie ustalono, ¿e wiêcej po¿ytku przyniesie zgoda na
kontrolowan¹ swobodê ni¿ dyscyplinowanie wbrew zdrowemu rozs¹dkowi.
Czy jest co magicznego w takiej wspólnej
wieczerzy jedzonej tylko raz w roku. Oczywicie. W podobnym gronie mo¿na spotkaæ siê z
wielu okazji, ale nigdy nie bêdzie tak jak w wigiliê. Nawet t³umaczyæ tego nie trzeba, bo to
oczywiste.
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W moim domu, w domu znajomej Basi,
w domach paru innych znajomych s³ucha
siê te¿ kolêd z p³yt i kaset. Co w tym z³ego?
Nie wszyscy otrzymali dar muzykalnoci i
nie wszyscy potrafi¹ przyzwoicie zapiewaæ
kolêdê. Lepiej wiêc pos³uchaæ piêknego
piewu z p³yty ni¿ w ogóle nie kolêdowaæ.
Tradycja nie cierpi tylko siê modyfikuje.
A dla przyk³adu przytoczê tekst jednej
z p³ytowych kolêd napisanych przez Zbigniewa Preisnera.
S³uchaj¹c jej mo¿na mieæ wy³¹cznie pozytywne myli i ciep³e uczucia a mnie dodatkowo zalewa jeszcze fala wzruszenia.
A nadzieja znów wst¹pi w nas
Nieobecnych pojawi¹ siê cienie.
Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Bo¿e Narodzenie.
I choæ przygas³ wi¹teczny gwar,
Bo zabrak³o znów czyjego g³osu
Przyjd tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu.
Daj nam wiarê, ¿e to ma sens
¯e nie trzeba ¿a³owaæ przyjació³,
¯e gdziekolwiek s¹ dobrze im jest,
Bo s¹ z nami choæ w innej postaci.
I przekonaj, ¿e tak ma byæ,
¯e po g³osach tych wci¹¿ dr¿y powietrze,
¯e odeszli, po to by ¿yæ.
I tym razem bêd¹ ¿yæ wiecznie.
Przyjd na wiat
By wyrównaæ rachunki strat,
¯eby zaj¹æ wród nas puste miejsce przy
stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyæ siê dzieckiem w
nas
I zapomnieæ, ¿e s¹ puste miejsca przy
stole.
A nadzieja znów wst¹pi w nas
Nieobecnych pojawi¹ siê cienie.
Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Bo¿e Narodzenie.
I choæ przygas³ wi¹teczny gwar,
Bo zabrak³o znów czyjego g³osu
Przyjd tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu
Przyjd na wiat
By wyrównaæ rachunki strat,
¯eby zaj¹æ wród nas puste miejsce przy
stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyæ siê dzieckiem w
nas
I zapomnieæ, ¿e s¹ puste miejsca przy
stole.
CE
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Poród dróg doros³ych,
Wród ruchliwych jezdni,
Jest piêkna, bezpieczna
Lat dziecinnych dró¿ka...
Przy niej twoje drzewa,
Wzd³u¿ niej twoja rzeczka,
W³asny krwiobieg wspomnieñ
Z ma³ego miasteczka.
W nim pierwsze zwyciêstwa!
I w nim pierwsze blizny...
Smak Twych lat dziecinnych,
Czar MA£EJ OJCZYZNY...

Rozpoczynamy nowy cykl pod has³em DYNOWSKIE
WSPOMNIENIA. Jako pierwsi na nasz¹ propozycjê odpowiedzieli teatrolog i polonista owiêcimskiego LO - p.
Janusz Toczek oraz historyk, wyk³adowca zarówno na Uniwersytecie Rzeszowskim jak i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - ks. prof. Stanis³aw Nabywaniec.

ks. Stanis³aw
Nabywaniec
a pó³ roku minie 30 lat, kiedy po
raz pierwszy przekroczy³em mury
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Dynowie, pó³ roku temu minê³o 25 lat, kiedy mury te opuci³em jako absolwent i maturzysta Almae Matris Dynoviensis . Ze
wzglêdu na moje zwi¹zki z t¹ szko³¹ i tym
miastem przyj¹³em propozycjê napisania
ma³ego artyku³u do Dynowinki, co byæ
mo¿e bêdzie okazj¹ do czêstszego publikowania przeze mnie na ³amach tego pisma.
Wprawdzie w najbli¿szej okolicy znajdowa³y siê trzy inne licea: w Sanoku i w
Brzozowie, ale wybra³em Liceum dynowskie. Wówczas cieszy³o siê ono dobr¹ opini¹ w naszym regionie. By³a to niew¹tpliwie zas³uga dobrej kadry pedagogicznej,
kierowanej przez pani¹ dyrektor mgr Bronis³awê Krasiczyñsk¹. Do dynowskiego
Liceum uczêszcza³y nawet osoby z bliskich okolic Brzozowa, z Dubiecka - mimo
i¿ tam równie¿ by³o liceum, oraz z okolic
B³a¿owej, równie¿ posiadaj¹cej liceum.
Mimo swoich zainteresowañ humanistycznych znalaz³em siê w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Interesowa³a mnie przede wszystkim historia. Dziêki szczególnej opiece i trosce pani profesor mgr Zofii Rybowej mog³em te zainteresowania rozwijaæ. Patrz¹c z perspektywy lat jestem przekonany, ¿e otrzyma³em dziêki jaj pomocy solidny warsztat
historyczny, który pomóg³ mi w dalszym
zg³êbianiu arkanów historii. Wprawdzie
w latach siedemdziesi¹tych minionego
stulecia rola nauczyciela historii nie by³a

Oprócz wspomnieñ chcemy przybli¿aæ tak¿e sylwetki
bohaterów. Na razie uda³o siê to w przypadku p. Janusza Toczka, z którym skontaktowalimy siê bezporednio. Wierzymy jednak, ¿e sprawa jest do nadrobienia,
poniewa¿ bardzo liczymy na sta³¹ wspó³pracê z prof.
Nabywañcem!

³atwa, to jednak pani profesor posiada³a
umiejêtnoæ nakierowania na intryguj¹cy w¹tek, co pomaga³o ju¿ we w³asnym
zakresie odszukiwaæ okruchy prawdy historycznej. Takich poszukiwañ i odkryæ
dokonywa³em spêdzaj¹c d³ugie godziny
w miejscowej bibliotece kierowanej przez
bardzo sympatyczn¹ pani¹ Buczkowsk¹.
Poniewa¿ nie mieszka³em w internacie,
ale doje¿d¿a³em do domu codziennie, autobus mia³em niekiedy trzy godziny po
zakoñczeniu lekcji, koledzy i kole¿anki
w wiêkszoci ju¿ odjechali, wiêc miejscem, gdzie chêtnie przesiadywa³em by³a
biblioteka. W zimie by³o tam przynajmniej ciep³o, co w zwi¹zku z brakiem
dworca autobusowego mia³o swoje atuty
pozanaukowe.
Moje pokolenie ucz¹cych siê w Liceum dynowskim niew¹tpliwie mia³o
szczêcie spotkaæ dobrych pedagogów i
wychowawców. Trudno wymieniæ wszystkich, ale wspomne przynajmniej niektórych, tych którzy ju¿ odeszli do wiecznoci. Na przypomnienie zas³uguje postaæ
profesora Zbigniewa Zubilewicza. Uczy³
nas geografii (wczeniej zdaje siê te¿ i
przysposobienia obronnego). U pierwszoklasistów budzi³ na pocz¹tku postrach
swoja marsowa min¹, za która kry³ siê
dobroduszny umiech. By³ to typ starego
belfra. Nosi³ przydomek Panie Durniu,
poniewa¿ tak zwraca³ siê do swoich
uczniów. Do dzisiaj pamiêtam sk³ad ziemi i definicjê siatki Kirchhoffa, poniewa¿
przez ca³y rok nale¿a³o to do kanonu pytañ. Czêsto te¿ powtarza³ maksymê: jak
nie wiesz (panie durniu) jak siê pisze ¿ó³ty, to napisz kanarkowy! Bardzo wielkim
szacunkiem cieszy³ siê profesor mgr Stanis³aw Górniak. By³ cz³owiekiem milcz¹-

cym, wymagaj¹cym, ale sprawiedliwym.
Zajêcia z fizyki nale¿a³y do najtrudniejszych, ale i najciekawszych, szczególnie
w drugim semestrze ka¿dego roku, kiedy
po zakoñczeniu teorii wykonywalimy samodzielnie æwiczenia. Czasem co posz³o
z dymem, czasem co siê rozbi³o, ale to
te¿ by³y dowiadczenia.
Katechezy wówczas w szkole nie by³o,
ale uczêszczalimy na religiê do salki katechetycznej, która mieci³a siê w budynku,
gdzie obecnie mieszkaj¹ siostry boromeuszki, a nastêpnie w budynku obecnej wikarówki. Nowy dom katechetyczny przebudowany
zosta³ z budynku gospodarczego. Religii uczy³
nas przez ca³y okres nauki w Liceum ksi¹dz
dziekan mgr Józef O¿óg, cz³owiek bardzo taktowny, spokojny i wyrozumia³y. Nie oburza³
siê, gdy niekiedy przez dwa, a nawet trzy tygodnie nie pojawilimy siê na religii. Nadrabialimy to, z w³asnej inicjatywy, w innym
terminie. Niekiedy w bardzo nieodpowiednim. Kiedy wybralimy siê na religiê, w ramach lekcji jêzyka rosyjskiego. Profesor Drabik poszukiwa³ nas i przyjecha³ za nami na
swojej MZ-ce a¿ do domu katechetycznego.
£agodnoæ i takt ksiêdza dziekana za³agodzi³y jako niezrêczn¹ sytuacjê.
Szczególnym miejscem dla nas by³ koció³ dynowski. Nie tylko dlatego, ¿e przed
lekcjami i po lekcjach, przechodz¹c obok
kocio³a wstêpowalimy tam na modlitwê
- szczególnie ¿arliw¹ in periculo klasówek,
powtórek itp. -ale równie¿ dlatego, ¿e
kruchta kocielna kry³a nasze tajemnice,
których nawet teraz nie omielê siê wyjawiaæ g³ono.
W zwi¹zku z nadchodz¹cymi wiêtami Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego
Roku pragnê t¹ drog¹ z³o¿yæ serdeczne
¿yczenia, moim Nauczycielom, Wychowawcom oraz Kole¿ankom i Kolegom z
naszego Liceum. Szczêæ Bo¿e!
(ci¹g dalszy na str. 14)
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Janusz Toczek,
ur. w Dynowie w 1958 r., uczeñ LO
w Dynowie w latach 1973-1977.
Ukoñczy³ studia polonistyczne i teatrologiczne na UJ w Krakowie,
¿ona-Jadwiga, dzieci: Marcin (21),
Ola (20), Joasia (13). Od 1981 roku
do chwili obecnej pracuje jako polonista w LO im. St. Konarskiego w
Owiêcimiu. Od pocz¹tku pracy zajmuje siê opiek¹ nad m³odzie¿¹
uzdolnion¹ polonistycznie i artystycznie (m.in. ponad 20 jego
uczniów uczestniczy³o w centralnych eliminacjach Olimpiady Literatury Jêzyka Polskiego, kilku zosta³o laureatami ogólnopolskich konkursów literackich i innych). Jest autorem publikacji metodycznych adresowanych do nauczycieli i
uczniów, pisuje w lokalnej prasie, od lat prowadzi w Owiêcimiu ciesz¹cy siê sporym zainteresowaniem i rozg³osem cykl
prelekcji powiêconych literaturze i teatrowi.
Za swe najwiêksze osi¹gniêcie uwa¿a stworzony i prowadzony wspólnie z ¿on¹ Jadwig¹ od 17 lat teatr m³odzie¿owy

JEST TU
JAKA MAGIA...
Mój najpiêkniejszy sen: stojê na
wzgórzu pod obsypan¹ bia³ymi kwiatami poln¹ grusz¹. wieci s³oñce, a niebo przybiera kolor, jakiego nigdzie indziej nie widzia³em. W dali widaæ mieni¹c¹ siê w promieniach, olepiaj¹co
z³ot¹ wstêgê rzeki mojego dzieciñstwa
- Sanu... Od dzieciñstwa w³anie, do
czasu, gdy losy nie popêdzi³y mnie w
wiat, mieszka³em w Nozdrzcu, zatem
Dynów zawsze by³ dla mnie miejscem
magicznym. Pamiêtam tê radoæ i podniecenie, gdy razem z rodzicami i rodzeñstwem udawalimy siê do tego
piêknego miasteczka w jakiej sprawie.
Có¿ to by³o za wiêto...! Pamiêtam niecierpliwe oczekiwanie na moment, gdy
zacznê chodziæ (w³aciwie doje¿d¿aæ)
do dynowskiego Liceum. By³a to przecie nie lada nobilitacja - defilowanie
przez rodzim¹ wioskê, a potem przez
same uliczki Dynowa z czerwona tarcz¹ przypiêt¹ do ramienia agrafk¹.
Mój Bo¿e! Moja szko³a... Próbujê
przypomnieæ sobie momenty, w których
by³o mi w niej le, nieprzyjemnie i obco
- i nie znajdujê ¿adnego. Nauka w liceum
z perspektywy czasu jawi mi siê jako
swego rodzaju uwertura do ca³ego mojego doros³ego ¿ycia. Tak! za Wielkim Papie¿em móg³bym powtórzyæ te s³owa:
Tu siê wszystko zaczêto...
To wrêcz niebywa³e, ¿e w tej prowin-

Na Stronie, który zyska³ sobie rangê jednej z najciekawszych
scen amatorskich rejonu, a nawet kraju. Teatr by³ kilkakrotnym
laureatem m.in. Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu i innych festiwali i przegl¹dów. Wystêpowa³ tak¿e w Niemczech.
J. Toczek jest autorem wiêkszoci sztuk wystawianych w
Teatrze Na Stronie, niektóre z nich byty nagradzane w konkursach dramaturgicznych o zasiêgu ogólnopolskim.
Sporód cz³onków teatru rekrutuje siê spora grupa profesjonalnych aktorów i ludzi radia i telewizji, m.in. Ewa Kaim (Stary
Teatr w Krakowie), Grzegorz £ukawski (Teatr im. J.S³owackiego w Krakowie), Marcin Czamik (aktor filmowy i teatralny, obecnie zwi¹zany z Wroc³awiem), Agnieszka Wróblewska (TVN),
Marzena Rogalska (RMF) i in.

cjonalnej przecie¿ szkó³ce zebra³ siê tak
fantastyczny zespó³ ludzi - moich profesorów, w których d³ugo nie mog³em dostrzec zwyk³ych ludzi, bo wydawali mi
siê przynale¿eæ jakby do innego, doskonalszego wiata... Subtelna i ³agodna jak
wiosenne niebo p. Agnieszka KlemiñskaBacik - moja pierwsza wychowawczyni,
budz¹cy pewien lêk i oniemielenie prof.
Pankiewicz (przez po³owê I klasy by³em
pewny, ¿e nazywa siê ...Mantys!), zawsze
zamylony, jakby poch³oniêty rozwi¹zywaniem zagadki Wszechwiata prof. Gómiak, dostojna i emanuj¹ca macierzyñskim dobrem prof. Rybowa. No i moje
polonistki: zawsze nieobliczalna, rzucaj¹ca niespodziewane wyzwania prof. Teresa Uryæ-Warzecha i Ta, która ostatecznie wyg³adzi³a chropawoæ mojej humanistycznej duszy (pocz¹tkowo cis³ej;
wszak chodzi³em do mat-fiz.) - niech
mi daruje, ¿e J¹ tak nazwê - moja prof.
Janina Jurasiñska. A to przecie¿ tylko niektórzy z moich mistrzów.
Jeli jestem dzi nauczycielem i czujê siê w tym zawodzie nadal dobrze, a i
ludzie raczej dobrze o mnie mówi¹ - to
Ich zas³uga w³anie. Od Nich to mam.
Jeli moj¹ pasj¹ dzi jest teatr, który
wtopi³ siê te¿ w ¿ycie ca³ej mojej rodziny, to zapewne dlatego, ¿e mia³em to
szczêcie, ¿e po raz pierwszy odkry³em
go w³anie w dynowskim Liceum. I to
jaki!
Jeli lubiê co pisaæ (sztuki teatralne,
artyku³y i takie tam ró¿noci), to w³anie
dlatego, ¿e omielono mnie do tego w

szkole. To niezwyk³e, ale nie ma chyba
w¹tku w moim ¿yciu, który tu nie zaczyna³by siê w³anie  w tej Szkole, w tym
miecie, w moim kraju lat dziecinnych.
Przyjaciele... Odtwarzam raz na jaki czas
listê z klasowego dziennika i próbujê sobie wyobraziæ, jak wygl¹daj¹ wiadkowie moich pierwszych ¿yciowych wtajemniczeñ. Widzê ich w przedsionku kocio³a parafialnego, gdy popiesznie poprawiaj¹ klasówki, zanim zaufany Heniek
nie zaniesie ich do internatu, albo w ostatnim pawilonie pod Sezamem prof.
Kucabinskiego, gdy naradzaj¹ siê nad jakim nowym fortelem lub zgromadzonych na stancji u Andrzejka, gdzie Jasiek L. & Wojtkiem S. uk³adaj¹ plan s³odkiej zemsty na prof. Kosku za wpadkê na
PO...
I mylê: ile bym da³, aby znaleæ siê
tam znowu.
Na szczêcie jestem w o tyle lepszym
po³o¿eniu ni¿ wielu ludzi, ¿e mam w sercu i w pamiêci ten kraj lat dziecinnych,
ten skrawek wiata, do którego porównujê wszystkie miejsca, jakie odwiedzam.
Nie znalaz³em takiego, który by mu dorówna³. Wracam tu, kiedy tylko nadarza
siê okazja. To ju¿ dla mnie koniecznoæ muszê tu wracaæ, ¿eby znów nabraæ wiary w wiat, w ludzi, w siebie. Nigdy siê
w tym nie zawiod³em. Nozdrzec, Dynów,
San... - jest w tym skrawku przestrzeni
co magicznego. Wyczuw¹j¹ to moje
dzieci i ¿ona, którzy ten ³agodny, uspokajaj¹cy pejza¿ pokochali. Czuj¹ tê magiê te¿ moi uczniowie i przyjaciele, którzy te strony odwiedzaj¹. Tak, jestem
pewny: to nie jest zwyczajne miejsce...
n
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Augustyn Baran
pochodzi z Izdebek. Urodzi³ siê tam dosyæ dawno, prawdopodobnie w 1944 r., 
jeli dobrze us³ysza³em przez telefon.
Po trudach edukacji: szko³a podstawowa w Izdebkach, potem rednia w
Brzozowie, Studium Nauczycielskie w
Raciborzu, wreszcie historia na Uniwersytecie Warszawskim, sam, ze zgroz¹ dla
siebie i uczniów, zosta³ belfrem. Na szczêcie kiepskim belfrem i dziêki temu oraz
koniecznoci alimentacji nieletniej córki
zacz¹³ uprawiaæ dziennikarkê. Nie zwi¹za³ siê na sta³e z ¿adn¹ gazet¹, by³ tzw.
wolnym strzelcem. Pisa³, gdzie chcia³, i
co chcia³. Du¿o i kiepsko.

Szubrawiec

¯yje jeszcze. Na wzgórku za lasem.
Stary dom chyli siê z nim i jego ¿on¹ ku
zachodowi s³oñca i ¿ycia.
Dzisiaj mówi:
- Przed wojn¹ ukoñczy³em pierwsz¹
klasê gimnazjum w Brzozowie. Kiedy
zmar³a matka musia³em wróciæ i zaj¹æ siê
domem. Potem by³a wojna. Nie jest to dobra pora na naukê. Dlatego miesz¹ mnie
ludzie, którzy mówi¹, ¿e uczyli siê w czasie wojny. Nie bardzo im wierzê.
Zosta³o mi parê morgów kamienistej
ziemi, trochê tego lasu za cian¹ i stara rozsuwana kanapa. Ojciec po mierci ¿ony
przeniós³ siê na rozleg³y piec. Tam te¿
umar³ jeszcze w czasie wojny.
Mog³em wyjechaæ do Niemiec. Hitler
zaprasza³, ale widocznie ¿al mi by³o tej
cha³upy, wie¿o wykarczowanej ziemi,
wydartej korzeniom starego lasu, ¿al tej
galicyjskiej nêdzy. O¿eni³em siê i zosta³em.
Na ch³opa z polem ka¿da baba lecia³a,
wiêc wzi¹³em nie ostatni¹ w okolicy. I ju¿
na pocz¹tku powiedzia³em, ¿eby nie by³a
za bardzo ciekawa moich spraw, bo i tak
siê nie dowie. Nie by³a ciekawa. Nigdy.
Dlatego wyszed³em z wielu opresji. Ona
zajmowa³a siê sob¹, gospodark¹ i dzieciskami. Wszystkim siê zajmowa³a, reszta
nale¿a³a do mnie. Nadal nale¿y.

Nie jestem skory do wyznañ, wszelkich
zwierzeñ. Nawet nie bywam sentymentalny. Nikomu nie uda³o siê nabraæ mnie na
wyznania. A tak¹ potrzebê mieli Niemcy i
Rosjanie, prokuratorzy i bezpieka. Tak¿e
s¹siedzi. Ci beczkê wódki wtoczyli na to
wzgórze, ¿eby siê czego dowiedzieæ. Jeli mia³em wódkê, to ¿eby j¹ piæ, a nie gadaæ o swoich sprawach.
...Teraz powiem. To ju¿ nie ma znaczenia. Czas min¹³. Zatar³ lady. Ludzie
odeszli, nie wróc¹. Nigdy. Ustrój karmi¹cy dziadów i nieudaczników te¿ nie wróci. Dobry to by³ ustrój dla wszelkiej maci
nierobów, ho³oty i dwulicowców. Ja - nie
zrobi³em nic z³ego. Nie by³em z³ym cz³owiekiem. Dawa³em sobie radê w ¿yciu. A
to - ka¿demu wolno.
W czasie
wojny by³o ciê¿ko. Ziemia nie rodzi³a, za
t o rodzi³a kobieta... ¯ywi³ mnie las, który
ronie za cian¹. Wielki las opadaj¹cy do
b³êkitnego Sanu konarami starych drzew.
W lesie mia³em zawsze wie¿¹ zwierzynê, ukryt¹ strzelbê, a póniej i inn¹
broñ. Niemcy do lasu nie szli. Nie chcieli
byæ lenymi bohaterami. Nikt nie widzia³
Niemca w czasie wojny w lesie. Miêso
podczas wojny jest cenniejsze od z³ota.
Najwiêkszemu wrogowi - panom wiata,
nadludziom - zatkasz nim gêbê.
Mo¿esz byæ pewien tego, co mówiê.
Zapamiêtaj, zawsze mo¿e zdarzyæ siê wojna.
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Z natury leniwy - zamiast jedziæ i
zbieraæ materia³y do reporta¿yków, wycwani³ siê i zacz¹³ pisaæ opowiadania.
Oszczêdza³ swój wci¹¿ stary rower, który dziêki temu sta³ siê najstarszym pojazdem w Izdebkach. Augustyn Baran, le¿¹c wygodnie w naro¿nym pokoju w
domu przy trasie Brzozów - Izdebki Dynów  obmyla³ fabu³ê i konstrukcjê
opowiadañ, które jak dot¹d z³o¿y³y siê na
dwie ksi¹¿ki wydane w ostatnich latach.
S¹ to G³owa wroga, wydana z kasy
Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego
oraz drugi cykl Tau tau, na który ³o¿y³a Rada Miasta Wroc³awia.
Mamy zamiar skorzystaæ z pisaniny
Barana i pokazaæ j¹ Czytelnikom naszej
gazety.
Czy jednak to siê uda? - w¹tpiê. Lektura podarowanej mi przez Barana G³owy wroga, mimo przestrogi, by chroniæ
j¹ przed kobietami, nie nadaje siê nawet
dla starych, zdziwacza³ych mê¿czyzn. Niczego nikomu nie obiecujê. W¹tpiê,
szczerze w¹tpiê, czy uda siê drukowaæ
Barana?
Póki co, gor¹co polecamy opowiadanie Szubrawiec.
Redaktor Prowadz¹cy
Póniej by³y k³opoty z partyzantk¹.
Przez ni¹ musia³em uciekaæ z domu. Pójæ
do niej. Nie by³o innego wyjcia. Lepiej
¿yæ samemu z partyzantki, ni¿ ¿ywiæ partyzantów - najwiêkszych g³odomorów wiata. Prze¿y³em. Po wojnie Polska by³a nasza - Polska biednych ludzi, wiêc ludowa.
¯ona zosta³a w domu z dzieciskami.
Pojecha³em na Ziemie Odzyskane, raczej
odzyskiwane - zaraz, jak przeszli Ruskie
ze swoimi katiuszami - ja wkracza³em.
Na Zachodzie by³ interes, z³oty. Kto
handlowa³ - ten ¿y³. Jak i teraz. Inni przepijali, czêsto wielkie maj¹tki. Ja s³ucha³em gadania pijanych. Wiedzia³em, gdzie
s¹ ¿y³y interesu. Nie musia³em pruæ w³asnych na zagonie, oraæ w jedn¹ stronê koniem, a potem odrabiaæ trzydniówki
podku³aczonemu redniakowi.
Przyje¿d¿a³em do domu coraz bogatszy. Pewnego razu wróci³em bogaty. Szaber? - tak siê to nazywa³o. Wszystko siê
jako nazywa. Nim ukrêcili ³eb szabrowi by³em ju¿ na swoim. I spokojny. Handel siê rwa³ Zwijali go. Dawali gospodarstwa. Pewno, mog³em wzi¹æ. Nawet
chcia³em. Poszed³em do PUR-u:
- Wierzysz Stalinowi? To ¿ulik - odezwa³ siê za sto³em ¯ydek. - We raczej domek w miecie - dobrze radzi³.
(ci¹g dalszy na str. 16)
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(ci¹g dalszy ze str. 15)

- Po co mi cha³upa? - mam swoj¹ ko³o
lasu.
- G³upi! - powiedzia³ i wyszed³ z biura.
Wróci³ i namówi³ mnie na PGR. By³em dyrektorem. Wiêc by³em mu potrzebny. Wkrótce obaj bylimy sobie bardzo
potrzebni. UNRRA dawa³a konie. Dobra
ciocia UNRRA. Interes, przyjacielu. Ca³y
czas interes. Na maj¹tku pracowali Niemcy. Z panów wiata stali siê parobkami
wczorajszych niewolników na w³asnej zagrodzie. Jednej Niemce machn¹³em dzieciaka. Prosi³a o pomoc przy wyjedzie.
Pomog³em. Dlaczego mia³bym nie pomóc?
Wróci³em w czasie przemian na gorsze. U nas mo¿liwe s¹ tylko takie przemiany. Gdy jedni szli siedzieæ, ja wróci³em do
domu. ¯onie urodzi³o siê czwarte dziecko. Zosta³em wielodzietnym ch³opem biedniakiem. Wiadomo - ma³orolnym.
Nastawa³y spó³dzielnie produkcyjne.
Jesieni¹ ¿ona zasia³a pole. Nie mia³em wtedy czasu. Wiosn¹ ziemia by³a go³a, jak tu¿
po stworzeniu wiata. Nic, parê traw i
lni¹ce, wyp³ukane kamienie. Jeszcze
sprzed potopu. nieg wyle¿a³. ¯ona p³aka³a.
- Nie p³acz, g³upia - powiedzia³em. Jestemy biedni. O takich teraz dbaj¹.
Jako jeden z pierwszych zapisa³em siê
do spó³dzielni produkcyjnej. ¯ona znowu
p³aka³a za wertepami.
- Nadal nie zm¹drza³a - pociesza³em
j¹. Wiele razy pociesza³em, bo dla baby
jedno pocieszenie to nic, tyle co dla byka
kartofel. Nigdy jej nie s³ucha³em. Wyszed³bym wtedy na swoje...
W spó³dzielni potrzebowali ksiêgowego...
- Nadajecie siê - powiedzieli do mnie,
bo jednoczenie wst¹pi³em do partii.
Uwiadomi³ mnie jeden ubowiec.
Pola i tak nikt nie uprawia³. Raz ci¹gnik siê na nim urwa³. Przygniót³ traktorzystê, po nim nie by³o ju¿ odwa¿nych.
Nasta³ Padziernik i spó³dzielniê
diabli wziêli. Brali ja od samego pocz¹tku. A wtedy wziêli na dobre, i na zawsze. Ch³opi odebrali swoja ziemiê. Ja
swoj¹. Wtedy by³a droga. Sprzeda³em...
dobrze za ni¹ wzi¹³em. Dzi nikt by jej
nie chcia³ za darmo. Zreszt¹, i tak jest
prawie moja. Nie nadaje siê do uprawy.
Dawno zaros³a m³odniakiem. Zbieram
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tam soczyste malaki.
Nikt nie wie, ¿e tam rosn¹ od pierwszego maja
do trzeciego niegu.
Wkrêci³em siê do GS.
Chcieli nawet, ¿ebym zosta³ prezesem. Na co mi to
potrzebne? Magazynier - to najlepszy zawód w ka¿dym ustroju, w komunie - idealny. Bezrolny, wielodzietny (póniej urodzi³o siê pi¹te dziecko i wtedy sfolgowa³em), partyjny - napisa³em w podaniu i
wzorowym ¿yciorysie. Przyjêli mnie, by³em przy masówce. D³ugo. Póniej ch³opi
poznali siê na wadze. Nie mogê wszystkiego powiedzieæ, ale kto ma g³owê na karku, temu zawsze dobrze. Ten zawsze da
sobie radê w ¿yciu.
Nastêpnie by³em klasyfikatorem. Mia³em dobry rejon. Oficjalnie zarabia³o siê
nie najgorzej. Nieoficjalnie - nadzwyczaj
dobrze. Mia³em swoich ch³opów. Prawie
w ka¿dej wiosce. Dawa³em cynk - wtedy
a wtedy przyje¿d¿am.
Podchodzi³ ch³op i szepta³ do ucha,
¿eby zrobiæ klasê chudej krowie.
- Jak siê da - to siê zrobi - mówi³em.
Ka¿dy co z tego mia³: pañstwo skórê,
mieszczuchy - koci i ¿y³y, a ja z ch³opami - forsê za ciê¿k¹ pracê. Ch³opi sami dawali. Ja nie ¿¹da³em. Jeden dobry targ dawa³ wiêcej, ni¿ rz¹dowa pensja.
Na jednym targu wpad³em... Czynnik
spo³eczny mnie wsypa³. Wiedzia³em, ¿e
wêszy co. W tym dniu nie pi³ od rana, a
zawsze siedzia³ zamroczony.
Nie takie sprawy za³atwia³em: w SB
lubili wypiæ, a prokurator te¿ potrafi³. Ale
urwa³o siê. A to, co narwa³em - posz³o.
Dzieci by³y w szko³ach. Potem kszta³ci³y
siê, ¿eni³y, wychodzi³y za m¹¿, ale da³ Bóg
dzieci - da³ i na dzieci. Ja siê tu mówi, a
mo¿e i wszêdzie.
Z córk¹ tylko mia³em najwiêcej k³opotu. By³a z niej romantyczka. Tak o sobie mówi³a. Ona jedna z ca³ej rodziny.
Przywioz³a jakiego dziada i mówi - to jest
mój ch³opak. Z dobrej robociarskiej rodziny. A ja do niej:
- Co za jeden? Sk¹d? Co ma?
Okaza³o siê - ¿e nic nie mia³ prócz portek i nabia³u. No to powiedzia³em jej zaraz - masz tu stówê i daj mu na drogê. Albo
dam wam jeszcze jedn¹ i jedcie sobie
oboje na koniec wiata.
... Pojechali. Póniej skoñczy³a tê biedn¹ mi³oæ. Uda³o siê. Znalaz³a ch³opaka z
domem i wozem.
Dzisiaj ka¿dego lata piêæ samochodów
stoi przed moj¹ chat¹. Jak gwiazda. Wokó³ namioty, nie wszyscy pomieszcz¹ siê
w cha³upie - starowinie.
Ludzie mówi¹: - mogliby tak od razu
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nie przyje¿d¿aæ, bo w oczy ³upie. Mog¹
sobie mówiæ. Ale do rzeczy - trza by³o
skoñczyæ z tamt¹ robot¹. I starszy ju¿ by³em, i robota na miejscu bardziej mi odpowiada³a.
Do emerytury pracowa³em w Kó³ku
Rolniczym. Jako dyspozytor. Najpierw na
rycza³cie, póniej z normaln¹ pensj¹. Dawa³o siê ¿yæ. Pocz¹tkowo nie by³o ruchu.
Ch³opi myleli, ¿e to taka spó³dzielnia produkcyjna, zw³aszcza, ¿e ja tam pracowa³em. A potem rêce sobie ³amali, ¿eby ci¹gnik dostaæ. Ma³o ich by³o na tê wie i okoliczne te¿. Ale najwa¿niejszy jest popyt.
To stare prawo i wiecznie aktualne. Z niego mo¿na wy¿yæ.
Jestem ju¿ na emeryturze parê dobrych
lat. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿yjê na czyje
konto, kto musia³ m³odo umrzeæ. I za niego te¿ biorê pieni¹dze.
Pañstwo zawsze dba³o mnie. Odznaczony jestem. W³anie za partyzantkê dosta³em krzy¿ chlebowy.
Przyjechali ze ZBoWiD-u i pytaj¹: wycie gdzie byli? Powiedzcie. - Opowiedzia³em. - A jak ze wiadkami?
Postawi³em dwie flaszki i zagrychê.
Znaleli siê.
Najwiêksza niespodzianka by³a z
tym synem z Niemk¹, o której wspomnia³em na pocz¹tku. Bo to syn siê urodzi³, a nie jaka córka. Przys³a³ zdjêcie
- podobny do mnie z tamtych bohaterskich czasów. Pomyla³ ch³opak, ¿e
ojciec ¿yje w wielkiej biedzie i napisa³
do mnie. Potem zacz¹³ przysy³aæ paczki. Poda³ te¿ moje nazwisko do organizacji charytatywnych. Pierwszy ze wsi,
a mo¿e i w naszym województwie wszed³em do Europy.
Ale to ju¿ koñcówka. Nied³ugo ju¿
tego wszystkiego. Raczej dobrego ni¿ z³ego. Kto w ¿yciu w³aciwie myli, temu dobrze siê dzieje na staroæ.
Po kuchni, takiej jak kiedy budowano - przestronnej, z du¿ym piecem pod
okapem, rozchodzi siê zapach kawy. Nie
tej stêch³ej ze sklepu. Pijemy kawê i wypalamy z gospodarzem dobrego papierosa z przemytu. Stary nazywa go Europ¹.
Prosi te¿ o zatajenie swojego nazwiska.
- I tak poznaj¹, ¿e to mówi³ Szubrawiec - dodaje po chwili.
Patrzê na ksi¹¿kê, od której go oderwa³em.
- Quo vadis - mówi. - Prawie koñczê. Wysoko zaszed³ jeden z bohaterów...
na krzy¿.
We wsi mówi¹, ¿e mnie wszêdzie bêdzie dobrze - dodaje na podwórzu. - W niebie mam chody u Piotra, a w piekle ciotkê za najstarszym diab³em.
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
sreber koronnych królestwa Galicji i Lodomerii, marsza³ka powiatu.
O uznaniu spo³ecznym wiadczyæ mo¿e
równie¿ fakt, i¿ wielu Fredrów wybieranych
by³o przez szlachtê, aby reprezentowaæ jej
interesy w sejmie. Cz³onkowie tego rodu nie
uchylali siê od powinnoci wojskowych. Istniej¹ informacje o pe³nieniu przez nich wa¿nych funkcji militarnych. W XVII wieku czterech z nich, Walenty, Andrzej Maksymilian,
Zygmunt i Jerzy Bogus³aw przewodzi³o oddzia³om pospolitego ruszenia ziem lwowskiej,
przemyskiej i sanockiej. Zas³u¿yli siê równie¿ dla Przemyla rozbudowuj¹c jego fortyfikacje. Za walecznoæ w okresie wojen napoleoñskich Fredrowie byli wielokrotnie odznaczani krzy¿ami virtuti militari i legi¹ honorow¹. Prócz tego aktywnie anga¿owali siê
w powstanie listopadowe i Wiosnê Ludów na
Wêgrzech.
Swoje uznanie dla zas³ug przedstawicieli
tego rodu wyra¿ali nie tylko dostojnicy pañstwowi czy kocielni, nadaj¹c Fredrom w nagrodê
urzêdy, tytu³y, maj¹tki i odznaczenia, ale i mieszkañcy Przemyla i Lwowa. wiadcz¹ o tym
choæby informacje o Jakubie Maksymilianie,
który nazwany zosta³ dobrodziejem karmelitów
bosych w Przemylu i pochowany w kociele
tego zakonu. Podobnie postrzegany by³ Andrzej
Maksymilian Fredro. ród³em jego autorytetu
sta³y siê przede wszystkim utwory literackie. Ich
poczytnoæ, wieloæ wydañ, t³umaczenia na jêzyk niemiecki i francuski wiadcz¹ o du¿ym
uznaniu dla tego twórcy. Jeszcze wiêkszym
uznaniem cieszy³ siê Aleksander Fredro. Wyrazem tego sta³o siê wrêczenie 26 marca 1865 roku
wybitego na jego czeæ medalu jako Dobrze
Zas³u¿onemu w Narodzie i w 1873 roku orderu cesarskiego oraz zaliczenie przez Wydzia³
Czytelni Akademickiej Lwowskiej w styczniu
1875 roku w poczet swych cz³onków honorowych.
wiadczy to niezbicie o pewnej pozycji,
jak¹ wyrobi³ sobie ów ród w spo³eczeñstwie.
Maj¹c uznanie i zrozumienie dla w³asnych
dzia³añ, Fredrowie bez kompleksów rozwijali tak¿e swe upodobania artystyczne. Okazuje siê, ¿e stopieñ zaanga¿owania sprawami
kultury ulega³ modyfikacjom. Rodzina Fredrów w XVII wieku nale¿a³a do gruntownie
wykszta³conych. Wielu jej cz³onków ukoñczy³o Uniwersytet Krakowski, a dwóch w
Bolonii i Padwie. To sprawi³o, ¿e wiadomi
trudnej sytuacji kraju w³¹czali siê w dzia³alnoæ polityczn¹ i wojskow¹. Zajmuj¹cy siê
w tym czasie literatur¹ uprawiali twórczoæ
moralizatorsk¹ i zaanga¿owan¹. Bogac¹ca siê
wtedy i rosn¹ca w znaczenie rodzina wyda³a
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prawdziwego mi³onika piêkna, Karola. Ten
starosta kronieñski lubi³ otaczaæ siê cennymi dzie³ami sztuki. Dobrodziejami Kocio³a,
funduj¹cymi elementy wystroju wi¹tyñ byli
w tym czasie Andrzej Maksymilian i jego
synowie - Jerzy Bogus³aw oraz Stanis³aw
Józef. W XVIII wieku presti¿ rodu wyranie
zmala³, ale chlubnym kontynuatorem tradycji spo³ecznikowskich i zami³owañ artystycznych by³ biskup Aleksander Antoni. XIX
wiek jest ponownym odrodzeniem wietnoci Fredrów. Mimo i¿ cz³onkowie rodu nie
posiadaj¹ gruntownego wykszta³cenia, to swe
uznanie zawdziêczaj¹ ró¿norodnym talentom
artystycznym. Utrzymywali kontakty towarzyskie ze znakomitymi literatami (Mickiewiczem, S³owackim, Komianem, Rzewuskim, Polem, Lenartowiczem), malarzami

(Rodakowskim, Kossakiem), muzykami
(Moniuszk¹, Mireckim). W przeciwieñstwie
do swych antenatów z XVII wieku nie ulegali dydaktyzmowi, ale preferowali zdrowy
¿art. Mia³ on byæ antidotum na romantyczne indywidualizmy i uniesienia.
Jak wykazuje powy¿sza prezentacja,
Fredrowie nale¿eli do bardziej zas³u¿onych
rodzin w ziemi przemyskiej. Ich ró¿norodne dzia³ania wp³ynê³y na wyrobienie trwa³ej pozycji w kulturze narodowej. To dziêki Fredrom tereny po³udniowo-wschodniej
Polski s¹ bogatsze o ciekawe obiekty architektoniczne a scena narodowa têtni ¿yciem i bawi widza k¹liwym ¿artem.
W nastêpnym odcinku prezentacja dzia³alnoci Andrzeja Maksymiliana Fredry.

Czy wiesz, ¿e...
W czasie przebudowy katedry przemyskiej, prowadzonej przez biskupa Aleksandra Antoniego Fredrê stare organy, które znajdowa³y siê dotychczas na chórku w prezbiterium, Kapitu³a postanowi³a sprzedaæ w 1730 r oku do Dynowa.

Historia jednego zabytku

Cudowny obraz Matki Boskiej Mi³osierdzia z Starej Wsi
Legenda g³osi, ¿e pocz¹tek kultu siêga 2 po³owy
XIV wieku. W niewyjaniony sposób w Starej Wsi
pojawi³ siê wizerunek MB z miejscowoci Humenna
na S³owacji. W 1399 roku Janusz z Lubinia wybudowa³ kaplicê, w której umieszczono obraz. S³yn¹cy
cudami wizerunek w 1698 roku przeniesiony zosta³
do nowego kocio³a pod wezwaniem Narodzenia NMP.
Szczególn¹ czci¹ otacza³ ten obraz biskup przemyski
Aleksander Antoni Fredro, który sprowadzi³ OO. Paulinów, by dokonali przebudowy wi¹tyni i dbali o pielgrzymów. W 1877 roku nuncjusz apostolski, arcybiskup Ludwik Jacobini dokona³ koronacji wizerunku
Matki Boskiej Mi³osierdzia. Niestety orygina³ obrazu
zosta³ w niewyjanionych okolicznociach spalony 6
grudnia 1968 roku, ale obecn¹, powsta³¹ w 1972 roku
i koronowan¹ przez kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
kopiê, otacza stale rosn¹cy kult.
Opracowali Anna i Jaros³aw Molowie

Podziêkowanie

Mieszkañcy ulic: Kaniowiec, ¯urawiec i czêci ulicy Karolówka serdecznie dziêkuj¹
Burmistrz Miasta III kadencji pani Krystynie D¿u³a, Zarzadowi, Radnym Miasta Dynowa
i wszystkim tym, którzy przyczynili siê do zainstalowania owietlenia ulicznego na koñcowym odcinku ulicy Karolówka.
Przedsiêwziêcie to dosz³o do skutku dziêki trosce i przychylnoci W³adz Miasta, za
co jestemy im bardzo wdziêczni. Po wielu latach oczekiwañ nasze dzieci w porze wieczorowej mog¹ bezpiecznie powracaæ ze szko³y do domu, a obrze¿e miasta znacznie zyska³o na wygl¹dzie.
Nowo wybranym W³adzom Miasta IV kadencji ¿yczymy pomylnoci w kontynuacji
tej s³u¿ebnej i odpowiedzialnej pracy, oraz równie trafnych decyzji s³u¿¹cych dobru naszego Miasta i jego mieszkañców.
Mieszkañcy
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Wydawane niegdy
ró¿nego rodzaju spisy
firm i ksiêgi adresowe,
stanowi¹ dzi wa¿ne ród³o historyczne, przynosz¹c wiele informacji zarówno o ludziach, jak i
firmach dzia³aj¹cych w
danej miejscowoci.
Kieruj¹c siê tym przewiadczeniem, chcemy przedstawiæ Czytelnikom - w uk³adzie
bran¿owym - spis firm handlowych, us³ugowych i zak³adów rzemielniczych, jakie funkcjonowa³y w Dynowie w 1929 r. Pochodzi on
z Ksiêgi adresowej Polski (wraz z W. M.
Gdañskiem) dla handlu, przemys³u, rzemios³ i
rolnictwa, wydanej w 1929 r. przez warszawskie Towarzystwo Reklamy Miêdzynarodowej
Sp. z O.O. Wykazy, sporz¹dzone dla niemal
wszystkich miejscowoci w Polsce, mia³y cha-

rakter wybitnie u¿ytkowy, dzi powiedzia³oby
siê marketingowo - biznesowy.
Wykaz prawdopodobnie nie obejmuje
wszystkich zak³adów dzia³aj¹cych w Dynowie,
nawet tych zarejestrowanych. Do oceny jego
zawartoci brakuje nam te¿ istotnej informacji;
na jakiej zasadzie odbywa³o siê umieszczanie
firm na licie (wed³ug zg³oszeñ? Przez wyznaczone osoby?), a tak¿e czy wi¹za³o siê to z jak¹ op³at¹. Znakiem x oznaczone by³y firmy
zarejestrowane w s¹dzie (podnosi³o to ich wiarygodnoæ finansow¹).
Prezentowane ni¿ej poszczególne bran¿e
i nazwiska zosta³y przedstawione w takim
samym uk³adzie i brzmieniu, jak w Ksiêdze.
Niekiedy dokonano jedynie poprawienia
oczywistych b³êdów literowych w nazwiskach. Brzmienie nazwisk w kilku przypadkach budzi nadal pewne w¹tpliwoci, poniewa¿ jednak nie ma pewnoci, ¿e s¹ one znie-

kszta³cone, przedstawiono je tak, jak w oryginale, dodaj¹c w nawiasie prawdopodobn¹
formê z pytajnikiem.
Wydaje siê, ¿e konieczne jest jeszcze jedno wyjanienie, skierowane zw³aszcza do
Czytelników m³odszych, czy te¿ mniej interesuj¹cych siê histori¹. Zdecydowana wiêkszoæ nazwisk o brzmieniu niemieckim nale¿a³a do przedsiêbiorców, kupców i rzemielników ¿ydowskich, którzy przed 1939 rokiem
stanowili znaczn¹ czêæ spo³ecznoci miejskiej Dynowa.
Spis poprzedzony jest krótk¹ notk¹ ogóln¹
o miejscowoci, któr¹ równie¿ w ca³oci zamieszczamy (zachowuj¹c oryginaln¹ pisowniê).
Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e w okresie miêdzywojennym Przedmiecie Dynowskie stanowi³o pod
wzglêdem administracyjnym odrêbn¹ gminê
jednostkow¹, st¹d umieszczone jest osobno.
dr Jerzy Majka

DYNÓW

Geometrzy: Weinrauch.
Jad³odajnie: Krasnopolska F.
Jaja: Lische H. i Ska - x Spó³dzielnia Jajczarska.
Kolonialne art.: Frieder R. - Haber L. - Mühlstein B. - Mühlstein M. - Wahrhaftig S. i B.
Ko³odzieje: Drelinkiewicz J. - Kêdra J. - Wo-

Ró¿ne towary: Berger A. - Chajes Ch. - Fink
A. Ch. - G³¹bowicz S. - Gottesman S. Kasprowicz W. - Kasser H. - x Kasser i
Heilman - x Kó³ko Rolnicze - Krasnopolska M. - Kresch I - Landerer E. - Leberfeld E. - Maczupa M. - Popper L. - Ringel
M. - Rosenberg Sz. W. - Silber M. - Silber
U. - Spatz P.- Stankiewicz A. - Strauss R. Talmud R. - Tewel F. Turner D. - Wasserman
W. i H. - Weinig H. Weitzner M. - Wertonteil D. - Wolañski L. Zucker S. - Grünbaum
B. - Zwiercan B.
Rymarze: Ehrlich M.
Rzenicy: Aschkenazy W. - Asarabowski J. Neger A.
Samochodowa komunikacja: Patkiewicz R.
Siodlarze: Zubilewicz H.
Skóry: Fisch M. - Fisch R. - Herzlich H. Kostur M. - Ku J. - Lischne S. - Rotter
M. - Schwebel H. - Karpf E. - Reich J.
Sól: Grünesa A. Sukc.[sukcesorzy]
Spirytualia: Karafiac J.
Spirytus: Stankiewicz Wer.
Starzyzna - handel: Fränkel M.
Stolarze: Chudzikiewicz W. - Joskiewicz M. Krasnopolski J. - Scheinbach F.
Studnie - budowa: Górnicki W.
Szewcy: Barañski A. - Jahre - Karpf R. - Gams
S. - Wandasiewicz M.
Szk³o: Riemer F. - Riemer M.
Sztyfty drewniane - fabryki: x Model, w³.
Bacher J. i Ska.
lusarze: Petru S. J.
Tapicerzy: Zubilewicz.
Tartaki: x Sosnowski St. Dr i Ska (par) [parowy] - Zughaft B i Ska (par).
Tytoniowe wyroby: G¹secki W. - Reich H. - x
Winiewski F. i Ska - Wolañski.
Ubrania gotowe: Bruck M. - Damb J. - Idler
R. - Ostro N. - Schneebaum S. L.
Wêdliny: Asarabowski J. - S³omka J. - Stankiewicz Jan - Stankiewicz Józ.
Wêgiel: Stankiewicz J.
Wêgiel - hurt: Arler H.
Woda sodowa: Kasser
S. dalszy na str. 20)
(ci¹g

Miasto, pow. Brzozów, siedziba s¹du powiatowego, s¹d okrêgowy Sanok, 2 727 mieszkañców, stacja linii kolejowej w¹skotorowej
Dynów - Przeworsk, urz¹d pocztowy, telegraf,
telefon. Ewidencja katastru podatku gruntowego, Urz¹d miejski, koció³ rz. kat i gr. kat.
Stowarzyszenie przemys³owe rêkodzielników, 4 cechy. Targi:
co czwartek ogólne.
Jarmarki: co miesi¹c. M³yny, tar taki,
cegielnie, fabryka ko³ków szewskich.
Lekarze: Markiewicz
Jan dr - Pillersdorf Józ. dr - Intrator dr.
Adwokaci: Haupt Daw. dr - Sosnowski Stan.
dr - Burstin B. dr.
Notariusze: Kaczmarczyk Lubomir.
W³aciciele ziemscy: Trzecieski Stef.
Akuszerki: Stierer M. - Szewczyñska H.
Apteki: Baraniecki F.
Bednarze: G¹ska M. - Kowa A. [Kawa?] Prokop J. - Py S.
Betonowe wyroby: Zughaft B.
Blacharze: Körner J. - Lubczer M.
B³awaty: Brand K. - Domb J. - Drock A. Idler S. - Pinsker S. - Puretz P. Reches T. - Rokach M. - Spalter D. - Weinig I.
- Zwiek B.
Budowlane przedsiêb.: Niedzielski F. - Wolañski A. - Wolañski T.
Byd³o - handel: Goldschmidt J. - Neger A. Neger Menas - Neger Mend.
Cegielnie: Trzecieski S. - Zanfer B.
Cementowe wyroby - fabryki: Zughaft.
Ciele: Chromiak F.
Cukiernie: Silberman.
Czapki: Thaler I.
Drzewo: Hauben S. - Pinkas I. - Propper I. - Towel A. S. i Ska [spó³ka] Weichselbaum Ch.
Drzewo - hurt: x Hauben S. - Hoch A. - Intrator L. - Intrator M. - Intrator P. - Laufer O.
Elektrownie: Rubinfeld D.
Fotograficzne zak³ady: Neibart J.
Fryzjerzy: Bieber - Sternlicht.
Galanteria: Fränkel M. - Kasprowicz O. - Stein R. - Ditler R. - Sega³ C.

lañski B.
Kominiarskie przedsiêb.: Kielarski W.
Konfekcja mêska: Domb J. - Gimpel M. - Wilk O.
Koszykarskie wyroby: Ku J. - Prokop J. Sosnowski.
Kowale: Bartniñski E. - Farnowski A. - Kêdra
J.
Krawcy: Cupak K. - Frost M. - Gimpel M. Goldman A. - Sok A. - Wilk Sz.
Kredytowe instytucje: x Towarzystwo Zaliczkowe Sp. z o.o.
Kuchenne naczynia: Guthman J. - Kessler Laub S.
Lasy - eksploatacja: x Grunes I. i Ska.
Malarze: G¹secki W.
Marmolada: Jahre L.
M¹ka: Teitelbaum Ch. - Weining J. i Ska.
Meble: Bernstein S. - Jakiewicz J.
Mechanicy: Patkiewicz R.
Mechaniczne warsztaty: Petru J.
M³yny: Petru J. (motor) - Trzecieski S.
Murarze: Kêdzierski A. - Stankiewicz M Wolañski T.
Myd³o: Koszer L. - Krasnopolski A.
Nabia³: Brand H. - Fleckel M. - Grünbaum
E. - Haber L. - Mühlstein B.
Nierogacizna - handel: G¹secki J.
Obuwie: Grünspan M. - Haber R. - Schorr A.
- Tisser B.
Piekarze: Grossman L. - Kasse S. H. - Kehr N. Krasnopolski S. - Spatz P. - Süskind M.
Piwo: Jahre N.
Restauracje: Piwowarczyk F. - Stankiewicz J.
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(ci¹g dalszy ze str. 19)
Wozy wyrób: Drelinkiewicz J. - Kêdra J. - Oko³owicz M. - Wojtanowicz F. - Wolañski B.
Wyszynk trunków: Bernstein M. - Diller M. Fränkel L. - Fränkel M. - Goldhamer Ch.
- Kalb D. - Kêdzierski J. - Kozak P. - Lion
F. - Popper L. - Schreier B. - Sperling W. Tawel M. - Teitelbaum M. - Wahrhaftig S.
Zajazdy: Lion P. - Stankiewicz J.
Zbo¿e: Laner M. - Ringel M. - Rozenbaum J.
- Tag P. - Weinig J. - Zenger A.
dra¿ana od kilku lat reforma systemu owiaty daje placówkom
du¿¹ autonomiê w wyborze kierunków rozwoju. W SP Nr 2 w Dynowie-Bartkówce po wielu dyskusjach, uwzglêdniaj¹c
rozwój szko³y oraz potrzeby i oczekiwania
rodowiska, w d¹¿eniu do jakoci wybralimy
drogê umacniania wiêzi, rozwijania wspó³pracy z rodzicami i dzia³aj¹cymi w rodowisku
organizacjami spo³ecznymi (Parafia Rzymskokatolicka, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich).
Rozumiej¹c potrzebê wychowania m³odego pokolenia w poszanowaniu wartoci
kultury, tradycji oraz godnoci cz³owieka, w
kalendarz imprez obok typowo szkolnych uroczystoci, wpisalimy Op³atek cile zwi¹zany z obchodami wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
Dzieñ Seniora, a w minionym roku po raz
pierwszy imprezê plenerow¹ - Majówka. Te
artystyczne poczynania wyp³ywaj¹ z tradycji
i kultury lokalnej, szczególnie pielêgnowanej
w naszej szkole.
Liczny udzia³ mieszkañców w imprezach
organizowanych przez szko³ê i ich pozytywne
opinie daj¹ bodziec do dalszej pracy.
Nie ustajemy wiêc w poszukiwaniach
nowych i ciekawych treci i rozwi¹zañ, odwo³ujemy siê do tradycji i kultury polskiej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem zwyczajów
Dynowszczyzny.
W minionym roku, aby wprowadziæ ci¹g³oæ, rozumian¹ jako planowe, d³ugofalowe
dzia³anie, obejmuj¹ce uczniów, poczynaj¹c od
oddzia³u przedszkolnego do klasy szóstej, w
przekazywaniu dorobku minionych pokoleñ,
zosta³ opracowany program kultywowania
tradycji oraz zwyczajów ¿ycia codziennego
naszego rodowiska.
W ramach tego programu uczniowie klas
0-3 od pocz¹tku roku szkolnego zbierali wiadomoci dotycz¹ce zwyczajów zwi¹zanych z
Andrzejkami i wiêtami Bo¿ego Narodzenia.
Wykorzystuj¹c zebrane materia³y zorganizowalimy wieczór wró¿b andrzejkowych. Nasze dzia³ania wspierane s¹ nieustannie przez rodziców, którzy bardzo
chêtnie s³u¿¹ pomoc¹ i w³¹czaj¹ siê w przygotowania.
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Zegarmistrze: Raff A. - Weitzner N.
¯elazne wyroby: Bartmiñski E. - Kasprowicz K. - Tarnowski A. [Tarnawski?]
¯elazo: Friedman A. - Rozenbaum J.
- Stankiewicz J. - Tewel R. - Wenig H.

Przedmiecie Dynowskie

Wie i gmina, powiat Brzozów, s¹d powiatowy Dynów, s¹d okrêgowy Sanok. 1 097
mieszkañców, stacja kolejowa 2 km, poczta,
telegraf, telefon - Dynów.
W³aciciele ziemscy: Trzecieski Stef.
Blacharze: Lemol R.
Byd³o handel: Goldschmied I.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e w naszej szkole
przygotowania do wi¹t Bo¿ego Narodzenia
rozpoczê³y siê wraz z adwentem. Ustalilimy
harmonogram zajêæ których by³o bardzo du¿o,
gdy¿ tradycyjnie w spotkaniu op³atkowym
uczestniczy wielu goci.
Rozpoczêlimy od pieczenia pierników.
Du¿e zaanga¿owanie wykazali rodzice. Najwiêcej uciechy i radoci mia³y dzieci. W klasach pe³no by³o anio³ków, choinek i gwiazdek, wszêdzie unosi³ siê aromat pieczonych
pierników, które piêknie ozdobione sta³y siê
wraz z lampionami dekoracj¹ sto³ów.
Równolegle z tymi przygotowaniami,
opiekunowie zespo³ów artystycznych przygotowali okolicznociowy program, do opracowania którego pos³u¿y³y g³êbokie przemylenia ks. Piotra Turbaka oraz tradycyjne kolêdy
i pastora³ki.
Agata Wróbel
SP Nr 2 Dynów - Bartkówka
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Cegielnie: x Trzecieski Stef.
Dachówki - fabryki: x Trzecieski Stef.
Ko³odzieje: Siekaniec J. - Tymowicz S.
Kowale: Marsza³ek A.
Krawcy: Jamroz J.[Jamróz?]
M³yny: x Leonia - Trzecieski S.
Murarze: B³a¿ejowski F.
Nabia³: Melon J.
Piekarze: Jamroz L. [Jamróz?]
Restauracje: Turner S.
Ró¿ne towary: Berger H. - Druck K. - Go³¹b
P. - Grünbaum Ch. - Hausner R. - Loriner Ch. - Pindyk W. - Wasserman J.
Rzenicy: £obaza A.
Szewcy: Niemiec J.
Tapicerzy: Zubilewicz H.
Wyszynk trunków: Rojek K. n

***

Ju¿ od czterech lat
istnieje w SP nr 2 w Dynowie-Bartkówce
zwyczaj nie tylko dzielenia siê op³atkiem, ale
równie¿ przekazywania Betlejemskiego wiat³a Pokoju, które w minionych latach przywozilimy z Komendy Hufca Ziemi Rzeszowskiej, a ostatnio otrzymalimy od dynowskich
harcerzy.
***
Grudzieñ, grudzieñ, pada miêkki nieg,
pachnie jod³a, pachnie wie¿y chleb,
w domu rwetes, wielkie krz¹tanie,
bêdzie, bêdzie kolêdowanie...
Ten przedwi¹teczny rwetes rozpocz¹³ siê
w naszej szkole ju¿ 20 grudnia rano, kiedy
mamy naszych uczniów zaczê³y przygotowania do uroczystego spotkania op³atkowego.
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A pracy by³o wiele...
Tradycyjnym wigilijnym potrawami, które pojawi³y siê w tym roku na naszych sto³ach by³y pierogi i kompot z suszonych owoców.
Spotkanie, które swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili: Burmistrz i Radni Rady Miasta,
przedstawiciele zak³adów i organizacji dzia³aj¹cych na terenie Dynowa, byli pracownicy
szko³y, rodzice i liczni mieszkañcy ul. Bartkówka, rozpoczê³o siê okolicznociowym
programem artystycznym pt.
Bóg siê rodzi w wykonaniu
uczniów SP. nr 2 w Dynowie i
kapeli ludowej Dynowianie,
przygotowanym przez p. Halinê Paw³owsk¹ i p. Antoniego D¿u³ê.
Wra¿enia estetyczne spotêgowane zosta³y przez sceno-

grafiê i kostiumy wystêpuj¹cych aktorów oraz
efekty wietlne i dwiêkowe. Wszystkie te
wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê elementy wywar³y zamierzony efekt, wprowadzi³y zebranych
w uroczysty, wi¹teczny nastrój.
Dzieciom w piewaniu piêknych kolêd i
pastora³ek towarzyszy³a kapela Dynowianie.

Muzeum {³ac<gr} instytucja gromadz¹ca i przechowuj¹c¹ zbiory z ró¿nych dziedzin.
Pierwszymi muzeami by³y kolekcje publiczne w staro¿ytnej Grecji (PINAKOTEKA) i
Muzeum Aleksandryjskie. W drugiej po³owie
XVIII w powsta³y pierwsze wielkie muzea europejskie: Britisch Museum w Londynie Galeria degli Uffizi i Galeria Pitti we Florencji.
W Polsce pierwszym muzeum publicznym
by³y zbiory Czartoryskich w Pu³awach (pocz.
XIX w), a w 1804 r udostêpniono zwiedzaj¹cym pa³ac w Wilanowie.
Idea utworzenia Muzeum w Dynowie nie
jest ide¹ now¹, ale po raz pierwszy zaanga¿owa³o siê w ni¹ bardzo du¿o osób. Niew¹tpliwie nestorem w tej dziedzinie
jest Pan Mieczys³aw Krasnopolski,
który wiele lat ze swego ¿ycia powiêci³ na zbieranie wszelkich pami¹tek i przekazów z Dynowa i
Pogórza. Z inicjatywy Pana M.Krasnopolskiego powsta³a przed laty
Izba Pamiêci w Szkole Podstawowej w Dynowie, gdzie trafi³o czêæ jego zbiorów.
Powrót do pomys³u utworzenia muzeum
w Dynowie nast¹pi³ w kwietniu 2001 r. podczas Podkarpackiej Têczy w Zespole Szkó³
Zawodowych. Powsta³a grupa inicjatywna,
która wyst¹pi³a do Rady Miasta Dynowa z pismem w dniu 30.04.2001 r. o utworzenie w
Dynowie Muzeum. W sk³ad grupy inicjatywnej weszli Pan S.Tymowicz, Pani H.Cygan,
Pañstwo A. i J. Molowie oraz ja jako radny
RM. Moim zadaniem by³o przekonaæ Pani¹
Burmistrz, Zarz¹d i Radê Miasta o potrzebie
utworzenia muzeum w Dynowie. W pimie z
30.04.2001 r. wskazalimy wolny lokal Rynek 11 (by³y MOKiR) i prosilimy o przeznaczenie na ten cel. Deklarowalimy te¿ wykonanie, niektórych prac adaptacyjnych w³asnymi si³ami i rodkami. Rozpatrzenie wniosku
nast¹pi³o na sesji Rady Miasta w dniu
13.06.2001 r. W czasie dyskusji zgodnie z
sugesti¹ Pani Burmistrz i Zarz¹du, Rada Miasta zajê³a stanowisko, które brzmia³o Rada
widzi potrzebê utworzenia sta³ej ekspozycji

muzealnej w Dynowie, czyli krótko mówi¹c
wystawki. Mielimy stworzyæ kiepsk¹ prowizorkê. Lokal Rynek 11 zosta³ na wniosek Zarz¹du Miasta przeznaczony do sprzedania i
tylko dziêki m¹droci Rady Miasta, nie uda³o
siê go sprzedaæ, lecz wydzier¿awiono, a nam
obiecano pomieszczenia pozosta³e po przeprowadzeniu siê Biblioteki Miejskiej. Obiecanki, cacanki, a g³upiemu radoæ - jeszcze
Biblioteka Miejska siê nie przeprowadzi³a, a
ju¿ Pani Burmistrz podjê³a zakulisowe dzia³ania w celu sprzedania tego pomieszczenia i
jak zwykle jaki dynowski chochlik pokrzy¿owa³ te plany. Lokal wydzier¿awiono pod
klub internetowy i tym samym nie dopusz-
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Zgromadzeni gocie, rodziny wykonawców zostali po raz kolejny wprowadzeni zostali w szczery, wi¹teczny nastrój.
Dzieci przez swoj¹ autentycznoæ, spontaniczne reakcje, spowodowa³y, ¿e spotkanie
op³atkowe w SP nr 2 w Dynowie - Bartkówce sta³y siê ju¿ piêkn¹ i oczekiwan¹ tradycj¹.

Z najlepszymi ¿yczeniami
noworocznymi dla
mieszkañców ul. Bartkówka.
Organizatorzy:
Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców i Samorz¹d
Uczniowski SP. nr 2 oraz
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Orodka Kultury
i Rekreacji w Dynowie.

czono do powstania muzeum.
Wniosek nasuwa³ siê jeden Ka¿da inicjatywa, która nie pochodzi³a od Pani Burmistrz i Zarz¹du Miasta nie mia³a szans na
powodzenie, poniewa¿ Pani Burmistrz mia³a
wiêkszoæ w Radzie Miasta.
Patrz¹c dzi z perspektywy czasu i rozwa¿aj¹c wszystko, muzeum to zbiór przedmiotów z ró¿nych okresów i epok, w których
¿yj¹ duchy naszych przodków od ery kamienia po czasy wspó³czesne, a niektórzy strasznie siê boj¹ duchów przesz³oci i staraj¹ siê
od nich uciec, a to jest nie mo¿liwe, przypuszczam, ¿e st¹d bra³a siê ta niechêæ do muzeum.
Inicjatywa powo³ania muzeum, mimo
wszystkich przeciwnoci jednak nie upad³a,
przyjê³o j¹ Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego i jak zapewnia
Pan Prezes Stowarzyszenia dr Andrzej Stankiewicz, muzeum w Dynowie powstanie.
Pod przysz³e muzeum potrzebne s¹ pomieszczenia, ale ta sprawa mylê, ¿e zostanie
pomylnie za³atwiona, poniewa¿ obecna Pani

Burmistrz jest osob¹ otwart¹ na wszystkie inicjatywy spo³eczne, mylê, ¿e równie¿ Pan
Przewodnicz¹cy i Rada Miasta popr¹ tê ideê
i wczeniej czy póniej bêdzie zrealizowana.
Nale¿y pochyliæ czo³o przed Dyrekcj¹ Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie, która
wykaza³a inicjatywê w tej sprawie i obieca³a
pomoc przy powo³aniu muzeum, a w szczególnoci przed Pañstwem Anna i Jaros³awem
Molami, którzy wraz z m³odzie¿¹ szkolna
zgromadzili piêkny zbiór muzealny i ci¹gle
go powiêkszaj¹ o nowe eksponaty.
Czy muzeum jest potrzebne w Dynowie?
Na pewno tak, bo w nim bêd¹ gromadzone
pami¹tki po naszych przodkach, ojcach, dziadach, a to jest historia, to s¹
nasze korzenie, to jest nasza
to¿samoæ narodowa, która
w momencie wejcia do Unii
Europejskiej jest szczególnie
wa¿na.
Dynowszczyzna jest regionem turystycznym. Zbiory muzealne na
pewno przyczyni¹ siê do podniesienia atrakcyjnoci naszego regionu. Uwa¿am, ¿e nie powinnimy przekrelaæ spo³ecznej inicjatywy
ludzi, ale wesprzeæ ich dzia³ania.
Krótki rys struktury przysz³ego muzeum.
Nazwa: Muzeum Regionalne Pogórza Dynowskiego.
Dzia³y muzealne:
1. historyczny - patronat Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie,
2. przyrodniczy - patronat Nadlenictwo Dynów i Ko³a £owieckie,
3. etnograficzny - (mini skansen) - patronat
Rada Miasta Dynowa.
Dzia³alnoci Muzeum Regionalnego Pogórza Dynowskiego nadzorowa³by Burmistrz
Miasta Dynowa wraz ze Stowarzyszeniem
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego.
Chcia³bym, ¿eby czytelnicy zg³aszali
swoje uwagi i propozycje na temat powstania muzeum do Redakcji Dynowinki.
Jerzy Bylicki
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SUKCESY DYNOWSKIEGO OGÓLNIAKA
I Miêdzyszkolny Przegl¹d Zwyczajów Wigilijnych
w Krajach Niemieckojêzycznych

odby³ siê 16. 12. 2002 r. w Rzeszowie

W mona¿u s³owno - muzycznym
wyst¹pili:
1. Blama Magdalena
2. Derêgowski Dawid
3. D¿u³a Piotr
4. Gierlach Artur
5. Lasek Anna
6. Misiewicz Jolanta
7. Sówka Dorota
W przegl¹dzie uczestniczy³y zespo³y ze szkó³ rednich z Rzeszowa i
powiatu.

Rozgrywki w ramach Licealiady rozpoczê³y siê we wrzeniu i trwaæ bêd¹ do koñca roku szkolnego. Choæ minê³y zaledwie
cztery miesi¹ce - m³odzie¿ naszego Liceum
poszczyciæ siê mo¿e du¿ymi sukcesami. W
trzech grach zespo³owych dziewczêta zajê³y
pierwsze miejsca w powiecie, a ch³opcy - jedno pierwsze i dwa trzecie, pokonuj¹c uczniów
ze szkó³ ZS B³a¿owa, ZSC Dynów, ZSRCKU Trzciana, ZS Soko³ów M³p., ZS Tyczym,
ZS Mi³ocin.
Opiekunami uczniów byli mgr K. ¯ak i
mgr B. Peszek.
DZIEWCZÊTA
Pi³ka rêczna
1. LO Dynów
2. SZ B³a¿owa
Pi³ka koszykowa
1. LO Dynów
2. LO B³a¿owa
3. ZSZ Dynów

Debiut zespo³u z LO w Dynowie uwieñczony zosta³ sukcesem w postaci I miejsca!!!

Pi³ka siatkowa
1. LO Dynów
2.ZSRCKU Trzciana
3. ZSZ Dynów

Tenis sto³owy
1. ZS Soko³ów M³p.
2. ZS Tyczyn
3. LO Dynów
Szachy indywidualnie
2. Barbara Oleszko
Osoby bior¹ce udzia³ w zawodach:
M. Drelinkiewicz, E. Wojtas, J. Nowak, E.
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B¹k, A. Pêkala, W. Olszewska, M. Halko, A.
Hop. A. Sacharzec, M. Jamro¿y, U. Kazienko, D. Potoczna,A. Siekaniec, M. Buczkowska, E. Siekaniec, B. Bilska, J. Drelinkiewicz,
B. Telega, I. Duæ, S. Krasnopolska, M. Pêkala, M. B³oñska, J. Pyrda, M. Tomoñska, M.
Pieróg, M. Duda,
Pi³ka rêczna
1. ZS B³a¿owa
2. ZS Soko³ów
3. LO Dynów

CH£OPCY

Pi³ka koszykowa
1. ZSRCKU Trzciana
2. ZS Tyczyn
3. LO Dynów
Pi³ka siatkowa
1. LO Dynów
2. ZSZ Dynów
3. ZS Soko³ów M³p.
Tenis sto³owy
1. ZS Soko³ów M³p.
2. LO Dynów
3. ZS B³a¿owa
Szachy dru¿ynowo

AKTUALNOCI
MkE
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1. Soko³ów M³p.
2. LO Dynów
3. ZS Tyczyn
Szachy indywidualnie
3. Jaros³aw Goszty³a
Osoby bior¹ce udzia³ w zawodach:
P. Bednarz, A. Kozak, M. B¹k, D. Fieñ, M.
Wandas, J. Kie³basa, M. Socha, R. Telega, B.
Bu³dys, D. B³oñski, T. Karnas, K. Prokop, M.
Komider, B. Mazur, M. Helon, J. Goszty³a,
M. Gromala, M. Krasnopolski, R. Blama. n

M³odzie¿owy Klub Europejski dzia³a równie¿ poza granicami Dynowa.
W padzierniku i listopadzie uczestniczylimy w II Podkarpackim Forum
Europejskim w Rzeszowie oraz Ma³opolsko-podkarpackim Forum Klubów Europejskich w Krakowie. Nasi przedstawiciele tj. Joanna Szpak, Tomasz Soba, Micha³ Ziêzio wys³uchali bardzo ciekawych
wyk³adów dotycz¹cych m.in. edukacji w
U.E., problemów jakie bêdziemy mogli
napotkaæ w okresie przedreferendalnym
i wielu innych wa¿nych dla nas i naszego
miasta dziedzin zwi¹zanych ze Wspólnot¹. Chcemy siê ta wiedz¹ podzieliæ z innymi Klubami Europejskimi, które dzia³aj¹ na Pogórzu Dynowskim i jego okolicach.. Kontakt z nami mo¿liwy jest drog¹ elektroniczn¹ na stronie: www.mke.of.pl lub poczt¹:
M³odzie¿owy Klub Europejski przy
LO
Dynów ul. 1 Maja 17
36-065 Dynów

S³owniczek MKE
Akcesja - przyst¹pienie do U.E. Proces
ten rozpoczyna siê, gdy kraj sk³ada
na rêce przedstawiciela Rady Unii
Europejskiej wniosek o przyst¹pienie do Wspólnoty. Mo¿e ubiegaæ siê
o to ka¿de pañstwo, które respektuje zasady wolnoci,demokracji i praworz¹dnoci, przestrzegania praw
cz³owieka.Jednym z ustalonych i
przyjêtych kryteriów jest tak¿e
sprawnie funkcjonuj¹ca gospodarka
rynkowa.
Acquis communitaire - dorobek prawny
Wspólnot. Dostosowanie prawa
pañstwa -kandydata do prawa
wspólnotowego usprawni i u³atwi
¿ycie we wspólnej Europie.
Benelux - Belgia, Holandia i Luksemburg

(czyli kraje Benelux) podpisa³y w
1947 roku porozumienie o unii celnej. By³o to jedno z trzech najwa¿niejszych wydarzeñ, które poprzedzi³y póniejsze ustalenia w Pary¿u i
Rzymie.
Bruksela - stolica Belgii, siedziba wielu
instytucji unijnych, miasto dwujêzyczne(waloñski i flamandzki).
Cz³onkowie UE - integracja dokonywa³a
siê etapowo:
1952: Niemcy, Francja,W³ochy, kraje Beneluxu
1973: Wielka Brytania, Irlandia, Dania
1981: Grecja
1986: Hiszpania i Portugalia
1995: Austria, Finlandia, Szwecja
Dop³aty bezporednie - otrzymuj¹ je rolnicy ze wszystkich krajów Unii. S¹
to pieni¹dze, które co roku przekazywane s¹ rolnikom, aby ich produkcja by³a op³acalna.

Polska
na tle Unii Europejskiej
/pod wzglêdem powierzchni/
1. Francja
2. Hiszpania
3. Szwecja
4. Niemcy
5. Finlandia

551 500
506 000
412 000
357 000
338 145

6. Polska

312 685

7. W³ochy
8. Wlk. Brytania
9. Grecja
10. Portugalia
11. Austria
12. Irlandia
13. Dania
14. Holandia
15. Belgia
16. Luksemburg

301 226
244 110
130 918
92 600
84 000
70 282
43 096
41 500
30 528
2 586
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Stajesz siê uczniem zupe³nie nowej szko³y - gimnazjum. Doros³ym, samodzielnym, odpowiedzialnym. Dlatego koniec z dzienniczkiem. Zamiast niego dostajesz indeks, prawie
taki, jak maj¹ studenci. Takie s³owa skierowa³ 1 wrzenia 1999 roku minister edukacji
do uczniów pierwszych klas, nowopowsta³ego gimnazjum1 .
Zanim pad³y te s³owa - rz¹dowy projekt
ustawy, przewiduj¹cy m.in. powstanie nowych typów szkó³ i nowej organizacji zajêæ,
przeszed³ autentyczn¹ burzê dyskusji. Falê
krytyki i pomys³ów nowych rozwi¹zañ da³o
siê s³yszeæ w ka¿dej szkole, jak i w ka¿dym
domu. W miejsce klas siódmych i ósmych

mia³o powstaæ trzyletnie gimnazjum, ³¹cz¹ce
uczniów kilku miejscowoci. Nauka w szkole wyd³u¿yæ siê mia³a o jeden rok. Wi¹za³o
siê to te¿ z likwidacj¹ wielu podstawówek, a
co za tym idzie zwolnieniami z pracy.2
Pomys³ utworzenia trzyletniego gimnazjum mia³ jednak swoje mocne uzasadnienie.
Na miejsce starego systemu nauczania mia³
powstaæ nowy, ulepszony, kszta³tuj¹cy u
ucznia jego spontanicznoæ, wiedzê o wiecie  nie teoretyczn¹, lecz praktyczn¹. W wietle zachodz¹cych zmian, niemal¿e w ka¿dej
dziedzinie nauki, reforma edukacji sprowadzaæ siê mia³a do nabywania umiejêtnoci i
pos³ugiwania siê zdobyt¹ wiedz¹ w sposób
elastyczny w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
Wiedza nabyta w nowej szkole ma u³atwiaæ
orientacjê w ¿yciu codziennym oraz
w wiecie kultury. Poza tym, jak twierdz¹ niektórzy psychologowie, 13-, 16- latkowie s¹
w wieku tzw. wczesnego dorastania. Oddzielenie ich od m³odszych mia³o zapobiec konfliktom pomiêdzy m³odszymi i starszymi 3 .
Panuje opinia, ¿e wydzielenie szko³y podstawowej i gimnazjum wp³ynê³o na szybszy rozwój uczniów. Gimnazjalici powa¿niej¹, szybciej dorastaj¹4 , a nowe programy nauczania,
niejednokrotnie autorskie s¹ tak konstruowane, aby respektowaæ mo¿liwoci percepcyjne
uczniów w wieku dorastania, jak równie¿
wzmagaæ ich zainteresowania tekstami kultury.
Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e zmiany w owiacie to nie novum. Ci, którzy obserwuj¹ polsk¹ szko³ê, wiedz¹ dobrze, ¿e reforma rozpoczê³a siê ju¿ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, wraz z transformacj¹ ustrojow¹. Zniesiono wówczas z planu zajêæ przedmioty ideologiczne, zmieniono zestaw lektur, stworzono prawn¹ mo¿liwoæ organizacji szkó³ spo³ecznych, owiatê oddano gminom. Drug¹
istotn¹ zmian¹, która siê wtedy w polskiej
szkole dokona³a, choæ mo¿e nie wszyscy nauczyciele j¹ dostrzegli jest wolnoæ nauczycielska, która wyrazi³a siê g³ównie poprzez

zwiêkszenie swobód zawodowych nauczyciela. Nauczyciel zyska³ wp³yw nie tylko na dobór metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale przede wszystkim na program
nauczania (klasy autorskie), dobór podrêczników (fakt ten posiada jednak¿e swoich zwolenników jak i przeciwników wród nauczycieli).
Nie wszêdzie jednak uda³o siê stworzyæ
samodzielne gimnazja. Wzglêdy ekonomiczne poszczególnych gmin w Polsce zmusi³y
placówki licznych szkó³ podstawowych do
utworzenia tzw. zespo³ów szkó³, ³¹cz¹cych w
jednym budynku równoczenie szko³ê podstawowa i gimnazjum. Pocz¹tkowo zespo³y
mia³y byæ jedynie form¹ doran¹ - zastêpcz¹.
Okazuje siê, ¿e nieprêdko dojdzie do rozdzia³u. Wobec takich oto instytucji, byli pracownicy MENiS5 wystosowali w lutym br. list
otwarty do Prezydenta RP, w którym twierdz¹ zgodnie, ¿e reforma edukacji w obecnym
kszta³cie to fikcja, a projekt jej pomys³odawców - zaprzepaszczony.
Reforma zak³ada³a, ¿e podstawówka i
gimnazjum bêd¹ dzia³aæ osobno. - Dzieckiem
przestaje siê byæ w wieku 12 lat, potem wchodzi siê ju¿ w okres m³odzieñczy. Dzieci z podstawówki i gimnazjum to dwie ró¿ne osoby,
które maj¹ ró¿ne problemy dydaktyczne i wychowawcze - przedstawia Gazecie Wyborczej Miros³aw Handke. - Dlatego reforma
zak³ada³a, ¿e to bêd¹ dwie oddzielne szko³y.
Poniewa¿ nie wszystkie samorz¹dy mia³y od
pocz¹tku osobne budynki na gimnazja albo
nie mia³y pieniêdzy na budowê nowych, poprzednia ekipa zgodzi³a siê na istnienie tzw.
zespo³ów (dzia³aj¹cych w jednej szkole podstawówki i gimnazjum). - Ale tylko do koñca
sierpnia 2003 roku! Wiemy ¿e obecny rz¹d
przygotowa³ projekt, który zezwoli na takie
zespo³y bez ograniczeñ czasowych - mówi
Miros³aw Handke.
Obecna Minister Edukacji uwa¿a, ¿e fakt
ten nie niesie zagro¿enia dla gimnazjum, które mieci siê w tym samym gmachu co pod-

stawówka. Wed³ug pani minister reforma nie
sprowadza siê do budynków.  Gimnazjum
jest przede wszystkim innym rodzajem szko³y,
która uczy ju¿ czego innego i czêsto w inny
sposób. To jest jego istota, której likwidacja
nawet nie przysz³a mi do g³owy - uspokaja.
Jak reforma szkolnictwa realizuje siê
w gminie Dynów, która posiada cztery Zespo³y Szkó³? Czy rzeczywicie mo¿e okazaæ siê, ¿e istnienie zespo³u cofa wa¿ny fragment reformy edukacji i zlikwiduje samodzielnoæ gimnazjum? Czy rzeczywicie
jest to w istocie tworzenie anachronicznej
dzi, dziewiêcioletniej szko³y podstawowej,
która szczególnie w przypadku uczniów ze
wsi i ma³ych miast obni¿y poziom ich kszta³cenia i bêdzie sprzyjaæ zani¿eniu motywacji do dalszego kszta³cenia, jak twierdz¹
autorzy listu otwartego?. Przyjrzyjmy siê
temu zjawisku. Na pocz¹tek Gimnazjum w
Paw³okomie.
Szko³y, w której mieci siê gimnazjum w
Paw³okomie nie sposób nie zauwa¿yæ. Piêkny okaza³y budynek  na miarê swoich czasów - przyci¹ga wzrok z daleka. Obiekt oddano do u¿ytku w 1998 roku, tu¿ przed wejciem z ¿ycie reformy owiaty. Szko³a posiada prawie same zalety. Projekt szko³y zosta³
idealnie wkomponowany w krajobraz. Spadzisty czerwony dach i ma³e fantazyjne daszki kontrastuj¹ z biel¹ elewacji i doskonale harmonizuj¹ z ukszta³towaniem geograficznym
Pogórza Dynowskiego6 .
Szko³a, nale¿y do kameralnych. Na 166
uczniów szko³y  86 to gimnazjalici (w tym
35 uczniów w oddziale zamiejscowym). Niemniej jednak szko³a posiada wszystkie niezbêdne warunki do optymalnego kszta³cenia
uczniów.
Dobrze wyposa¿ona pracownia komputerowa z dostêpem do Internetu, 7 klasopracowni, w tym dwie z gabinetami, dobrze zaopatrzona biblioteka z ma³¹, lecz funkcjonaln¹ czytelni¹, wietlica socjoterapeutyczna
wp³ywaj¹ znacznie na jakoæ nauczania. Ga
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binet lekarski, sklepik uczniowski, kuchnia wraz ze sto³ówk¹, pozwalaj¹ wszystkim
uczniom czuæ siê w szkole bezpiecznie i chêtnie do niej uczêszczaæ.
Dodatkowym atutem szko³y jest fakt dostosowania budynku dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. Szko³a posiada szyb windowy,
podjazdy, szersze drzwi do klas, sanitariaty
przystosowane do szczególnych wymagañ
niepe³nosprawnych
Do gimnazjum, obok uczniów nale¿¹cych
do obwodu szkolnego, uczêszczaj¹ równie¿
uczniowie z okolicznych miejscowoci: Dynowa (ul. Bartkówka) oraz z D¹brówki Starzeñskiej. Wszyscy doje¿d¿aj¹cy uczniowie
maj¹ zapewniony komfort przyjazdów i powrotów ze szko³y, zagwarantowany przez
Gminê Dynów. Szko³a posiada równie¿ zabezpieczenie antyw³amaniowe, co czyni j¹
bardziej bezpieczn¹ i lepiej zorganizowan¹.
Jedynym mankamentem obiektu, w jej
warstwie organizacyjno  materia³owej, jest
brak sali gimnastycznej. Uczniowie zmuszeni s¹ uczestniczyæ w zajêciach prowadzonych
w hollu szko³y (tenis sto³owy, æwiczenia gimnastyczne), w dni pogodne  równie¿ na wie¿ym powietrzu, na - nota bene - dobrze przystosowanych do tego celu szkolnych boiskach
do gry w pi³kê no¿n¹, w pi³kê rêczn¹
i koszykówkê. Wzglêdy finansowe gminy nie
pozwalaj¹ obecnie na wszczêcie planowanej
budowy sali gimnastycznej.
Gimnazjum w Paw³okomie (wraz z oddzia³em zamiejscowym w Dyl¹gowej) mo¿e
pochwaliæ siê równie¿ wynikami kszta³cenia.
W gimnazjum wszyscy nauczyciele pracuj¹
zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaj¹ wy¿sze wykszta³cenie. Wyniki ankiety7
przeprowadzonej w roku szkolnym 2001/
2002 pokazuj¹, ¿e wiêkszoæ nauczycieli
(59%) ma bardzo dobry kontakt ze swoimi
uczniami, jak równie¿ z rodzicami uczniów
(72%). Sytuacjê tê potwierdzaj¹ pozytywne
opinie uczniów na temat swoich nauczycieli
i atmosfery panuj¹cej w szkole. Prawie po³owa uczniów wykaza³a, ¿e w szkole panuje atmosfera sympatycznoci, oparta na ¿yczliwoci (49%), a ponad 80% uczniów jest zado-
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wolonych z kontaktów z rówienikami (83%).
Gimnazjum mo¿e siê pochwaliæ osi¹gniêciami swoich wychowanków. Do zdolnych
uczniów szko³y nale¿y zaliczyæ: Ewê Bana
(Ia), Lidiê Kamiñsk¹ (IIIa), Alicjê Cymbalista (Ib), Renatê Kara (IIIb), Krzysztofa £acha (IIIb). Zdolnoci w przedmiotach cis³ych
posiadaj¹ uczniowie: Ewa Bana (Ia), Marek
Rudawski (IIb), Lidia Kamiñska (IIIa), Urszula Rudawska (IIIa), Renata Kara (IIIb),
Krzysztof £ach (IIIb). Gimnazjum pochwaliæ siê mo¿e równie¿ osi¹gniêciami w dziedzinie sportu. Wysokie miejsca w rozgrywkach sportowych uzyskuje gimnazjum w kategorii grupowej, a w indywidualnej  szczególnie wyró¿niaj¹ siê uczniowie: Ryszard
Marsza³ek (IIa), Jacek Baran (IIIa), Dariusz
£ach (IIb), Kamil Kara (IIb). Bez wymienionych uczniów olimpiady przedmiotowe,
konkursy recytatorskie, uroczystoci szkolne,
zawody sportowe, etc. praktycznie siê nie odbywaj¹.
Zamiarem twórców reformy edukacji, co
do utworzenia gimnazjum, by³o odejcie od
akademickiego systemu kszta³cenia i po³o¿enie nacisku edukacyjnego na nabywanie
umiejêtnoci w - zmieniaj¹cym siê jak kalejdoskop - wiecie. Gimnazjum w Paw³okomie
stara siê realizowaæ ten zamys³. Szko³a otwarta jest na oryginalne programy nauczania,
zw³aszcza programy autorskie, zwraca szczególn¹ uwagê na respektowanie w programie
nauczania szeciu cie¿ek edukacyjnych,
przewidzianych do realizacji na poziomie
gimnazjalnym 8. Gimnazjum stara siê rozwijaæ zainteresowania uczniów. W tym celu powsta³y - i na bie¿¹co rodz¹ siê - gimnazjalne
ko³a zainteresowañ. Istniej¹ ju¿ kó³ka: informatyczne, matematyczne, szkolny klub europejski, zajêcia artystyczne (s³owno  muzyczne). Gimnazjum otwiera siê równie¿ na potrzeby uczniów s³abszych. Organizowane s¹
dla nich zajêcia kompensacyjne (wyrównawcze). Szko³a mo¿e pochwaliæ siê te¿ bardzo
dobr¹ wspó³prac¹ z Wojewódzk¹ Poradni¹ Pedagogiczno  Psychologiczn¹, jak równie¿
Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych, co sprzyja rozwi¹zywaniu
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problemów dydaktycznych i wychowawczych w sposób fachowy i kompetentny.
Gimnazjalici z Paw³okomy wiedz¹, ¿e
reforma edukacji ich szczególnie dotyczy.
Choæ przysz³o im siê ci¹gle uczyæ w jednym
budynku, rozumiej¹, ¿e oddzielenie od szko³y podstawowej nie sprowadza siê do budynków. Uczniowie wiedz¹ ju¿, ¿e aby osi¹gn¹æ
sukces, nale¿y twórczo rozwi¹zywaæ problemy, uczyæ siê samodzielnoci w myleniu i
dzia³aniu. Fakt ten jest dla szko³y wielkim
sukcesem, poniewa¿ samowiadomoæ gimnazjalisty jest w tym zakresie najwa¿niejsza.
Dzia³alnoæ Szko³y w Paw³okomie dowodzi, ¿e pomys³ utrzymania gimnazjum przy
zespole wcale nie musi oznaczaæ odejcia od
nowego spojrzenia na edukacjê, i ¿e gimnazjalici ca³kiem dobrze radz¹ sobie w kompleksie szkolnym. Obecnoæ m³odszych kolegów i kole¿anek w³aciwie im nie przeszkadza, choæ, gdyby to by³o mo¿liwe, woleliby
uczyæ siê osobno. Na tle m³odszaków, gimnazjalici wykazuj¹ siê du¿o wiêksz¹ samodzielnoci¹ w dzia³aniu na rzecz szko³y i rodowiska lokalnego, co z prawdziw¹ satysfakcj¹ podkrela Pani mgr Irena Bilska  Dyrektor piêknej placówki owiatowej.
(ci¹g dalszy nast¹pi)
Zebra³a i opracowa³a
Zuzanna Anna Nosal

S³owa ministra edukacji kierowane do
uczniów w licie, otwieraj¹cym Indeks
gimnazjalisty.
2
Rzeczpospolita z 7 kwietnia 1999r. poda³a, ¿e planuje siê zlikwidowaæ 2200 szkó³
podstawowych.
3
Samson A., (1947) nale¿y do grona pierwszych polskich psychologów, którzy na pocz¹tku lat 70-tych zajêli siê profesjonaln¹
psychoterapi¹. Zyska³ niezwyk³¹ popularnoæ i powszechny szacunek dziêki spektakularnym rezultatom w psychoterapii rodzin i dzieci.
4
Opinia dyrektorów i nauczycieli z województwa dolnol¹skiego.
5
Autorami listu s¹: Miros³aw Handke (minister edukacji narodowej w latach 1997 
2000), Edmund Wittbrodt (minister edukacji narodowej w latach 2000  2001), Irena
Dzierzgowska (sekretarz stanu W MEN w
latach 1997  2000), Krzysztof Kawêcki
(sekretarz stanu w MEN w latach 2000 
2001), Wojciech Ksi¹¿ek (podsekretarz stanu w MEN w latach 1997  2001), Lech
Sprawka (podsekretarz stanu w MEN w latach 2000  2001), Gra¿yna Zió³kowska
(by³a dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).
6
Zob. strona internetowa powiêcona Zespo³owi Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie  http://
www.pawlokoma4.republika.pl
7
Ankietê przeprowadzi³a i przeanalizowa³a
Dyrektor Zespo³u Szkó³, pani mgr Irena
Bilska
8
S¹ to cie¿ki: edukacja prozdrowotna. ekologiczna, czytelnicza i medialna, europejska, filozoficzna oraz wychowanie do ¿ycia w spo³eczeñstwie.
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W bie¿¹cym roku mija 55 rocznica
pokazowego procesu s¹dowego jaki odby³ siê przed by³ym Wojskowym S¹dem
Rejonowym w Rzeszowie w sprawie grupy by³ych Akowców a potem Winowców
z terenu Dynowszczyzny.
W artyku³ach jakie ukaza³y siê dotychczas w Dynowince pod tytu³em Z dawnych lat autorstwa Pana Mieczys³awa
Krasnopolskiego sprawa ta by³a sygnalizowana przy okazji wspomnieñ o zas³u¿onych postaciach Dynowa, lecz tylko
fragmentarycznie.
Istnieje dziejowa koniecznoæ powrócenia do tego tematu i powiêcenia
mu znacznie wiêkszej uwagi.
Mia³em okazjê zapoznaæ siê a aktami
s¹dowymi z tego procesu w trakcie prowadzonych przeze mnie spraw s¹dowych
w latach 90 - tych. Artyku³ ten, jak s¹dzê, bêd¹ równie¿ nastêpne, opieram wy³¹cznie na dokumentach znajduj¹cych siê
w tych aktach i innych ród³ach pisanych,
które podam przytaczaj¹c ich treæ.
Warto powiedzieæ, ¿e proces ten odbi³ siê nie tylko szerokim echem w Dynowie i na rzeszowszczynie, ale równie¿
poza granicami Polski wsród emigracji
pochodz¹cej z terenu Dynowszczyzny i
ma doæ bogat¹ literaturê.
Na szczególne zainteresowanie zas³uguje ksi¹¿ka W potrzasku dziejowym
WIN na szlaku AK. Rozwa¿ania i dokumentacja wydana przez Katolicki Orodek Wydawniczy VERITAS w Londynie autorstwa Stanis³awa Kluza.
Autor mieszka³ w Dynowie w latach
1941 - 1945 i by³ kapelanem AK (pseudonimy: Czak, Petroniusz i inne).
Akt oskar¿enia w tym procesie liczy
48 stron maszynopisu. Objêto nim 23 osoby. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ Leon
Cag, Leonard Chudzikiewicz, Józef Kocaj, Stanis³aw Kocaj, Stanis³aw Zwiercan,
W³adys³aw Pakiet, Jan £ukasiewicz oraz
W³adys³aw Kasprowicz. Pozostali to: Antoni Sidor, Mieczys³aw Jurasiñski, Stanis³aw Wieszczyk, Jan Preidel, W³adys³aw
Pakiet, Kazimierz Rudnicki, Tadeusz Baran, Jan Kijowski, Piotr Kania, W³adys³aw Stetkiewicz, Jakub Jaronik, Henryk
Wójcik, Adam D¿on, Jakub Tarnawski,
Tadeusz Pelc i Jan Kêdzior.
Oskar¿ony Piotr Kania zmar³ w wiê-
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zieniu we Wronkach, za oskar¿ony Jakub Jaronik w wiêzieniu w Grudzi¹dzu.
Ka¿dej z tych osób powiecê wiêcej
uwagi w kolejnych artyku³ach, podobnie
jak i innym osobom w tym artykule nie
wymienionym.
Stanis³aw Kluz w swojej ksi¹¿ce (str.
267-268) podaje Wed³ug prasy rzeszowskiej akt oskar¿enia brzmi: Przed Rejonowym S¹dem Wojskowym w Rzeszowie toczy siê rozprawa przeciwko szajce WIN z
powiatu brzozowskiego. Szajka ta, na której czele sta³ nauczyciel Cag Leon, z³o¿ona
z 25 osób powsta³a na gruncie nieujawnionego AK i po wyzwoleniu przekszta³ci³a
siê w tzw. samoobronê. Cz³onkowie szajki
zadekowawszy siê na powa¿nych stanowiskach, jak np. oskar¿ony Kocaj Józef starosta powiatu brzozowskiego, Kocaj Stanis³aw, wójt gminy Dynów, Kasprowicz
W³adys³aw burmistrz m. Dynów, prowadzili szerok¹ dzia³alnoæ terrorystyczn¹ i
wywrotow¹. Wykorzystuj¹c natychmiast po
wyzwoleniu okres dopiero gruntuj¹cego siê
³adu (...), wydali zaoczny wyrok na tzw. s¹dzie obywatelskim (...) Oskar¿eni dokonali zabójstwa (...) Szajka ta czatowa³a równie¿ na powracaj¹cych ludzi, wywiezionych
do Niemiec (...) Komendantem samoobrony by³ oskar¿ony Chudzikiewicz Leon, który posiada³ wielki magazyn broni (...) przed
referendum i wyborami kolportowa³ nielegaln¹ prasê (...).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e autor zna³ oskar¿onych osobicie.
Tymczasem w uzasadnieniu aktu
oskar¿enia czytamy:
W roku 1944 gdy odrodzona m³oda
Armia Polska przy boku Armii Czerwonej krwawi³a siê w ciê¿kich bojach z faszystowsk¹ armi¹ niemieck¹, odwiecznym wrogiem polski, aby wyswobodziæ
ludnoæ z pod jarzma hitlerowskiego - na
terenie powiatu Brzozów, istnia³a nielegalna organizacja pod nazw¹ AK (Armia Krajowa), która na has³o rz¹du londyñskiego rozpoczê³a bratobójcz¹ walkê
z tymi, którzy przyst¹pili do odbudowy
nowo - odrodzonej Polski Demokratycznej. Nielegalna organizacja AK ostatnio w 1945 r. przekszta³ci³a siê w tak zwan¹ nielegaln¹ organizacjê WIN, która
by³a finansowana pieniê¿nie przez wrogie czynniki zagraniczne - w celu pod¿e-
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gania wrogich dzia³alnoci w Polsce.
Wroga dzia³alnoæ nielegalnej organizacji WIN by³a rozpowszechniona na terenie ca³ej Polski, kierowana czynnikami
górnymi tzw. (Komenda G³ówna która
mia³a bezporerdni kontakt z zagranic¹ a
w kraju dzia³a³a wspólnie z klik¹
P.S.Lowsk¹ - Mika³ajczykowsk¹, która
mia³a na celu przemoc¹ usun¹æ ustanowione organa W³adzy zwierzchniej Narodu, aby zagarn¹æ ich w³adzê a tym samym przemoc¹ zmieniæ ustrój Pañstwa
Polskiego. Dla sprawnej dzia³alnoci
wrogiej Komenda G³ówna WIN podzieli³a kraj na dwa obszary pó³nocny i
po³udniowy, które obejmowa³y terytorialnie odpowiednie województwa. Obszary
podzielone by³y na Okrêgi w sk³ad których wcielono parê województw od 3 4. Okrêgi dzieli³y siê na Obwody a
ostatnio przybra³y nazwê Wydzia³ów
które odpowiada³y terytorialnie województwu. Na terenie województwa rzeszowskiego by³ zorganizowany Okrêg Wydzia³ w sk³ad którego wchodzi³y powiaty zorganizowane w tzw. Regiony Rady. W sk³ad takiego Regionu wchodzi³ powiat czyli Rada Brzozów, który
by³ doæ silnie zorganizowany (...).
Ju¿ z samej treci uzasadnienia widaæ,
¿e by³ to typowy proces polityczny.
Kapelan Stanis³aw Kluz w swojej
ksi¹¿ce pisze dalej:
Nikt nie uwierzy, aby nauczyciel, starosta, burmistrz i wójt czatowali na ludzi powracaj¹cych z Niemiec i mordowali ich czy wydawali na nich wyrok.
Niektórzy z oskar¿onych byli cz³onkami
PSL - trzeba by³o ich jako zdyskredytowaæ i zlikwidowaæ; a przede wszystkim
po³¹czyæ PSL z WIN-em, a potem do³¹czyæ ich razem do szajki bandyckiej i
morderczej. Kolporta¿ prasy przed referendum i wyborami nale¿a³ do zadañ
WIN-u i PSL-u. Nigdzie w wolnym wiecie propaganda przed wyborami nie jest
bandytyzmem. Chodzi tu o PSL, które w
tym czasie by³o stronnictwem legalnym.
Chc¹c znaleæ i wykazaæ prawdê, nie
wyklucza siê mo¿liwoci bandytyzmu czy
nawet zbrodni, pope³nionych przez b.
Akowców czy Winowców w pojedynkê
lub w kilku. Bywa³o, ¿e niektórzy przestêpcy
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powo³ywali siê na WIN, a Winowcami nie byli, a je¿eli byli, to robili przestêpstwa na w³asny rachunek pod pozorem i
przykrywk¹ WIN-u.
W³adze WIN-u jak przedtem w³adze
AK, ostro piêtnowa³y i kara³y wszelkie
nadu¿ycia, a tym bardziej zbrodnie. W
normalnym wojsku i policji pañstwowej
zdarzaj¹ siê nadu¿ycia, kradzie¿e i zbrodnie pod pretekstem w³adzy i munduru.
Có¿ dopiero w konspiracji, której nie
mo¿na kontrolowaæ publicznie, gdy¿
przesta³aby byæ konspiracj¹. Za bandytyzm i nadu¿ycia, zwi¹zane z konspiracj¹, odpowiedzialnoæ ponosz¹ w³adze
re¿imu, które z powodu stosowania terroru, niesprawiedliwego postêpowania,
t³umienia publicznej krytyki i niezale¿noci s¹dów doprowadzaj¹ do konspiracji - samoobrony, trwaj¹cej latami. Wobec nieustaj¹cej walki, akcje coraz bardziej wynaturzaj¹ siê, a przy tym wielu
cz³onków podziemia wykoleja siê.
Czy w praworz¹dnym pañstwie na-
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uczyciel, burmistrz, starosta i wójt bêd¹
tworzyæ samoobronê na w³asn¹ rêkê, a
wiêc konspiracyjn¹? Do kogo mieli siê
oni udaæ o pomoc, gdy oficjalnie w³adze
bezpieczeñstwa zamiast broniæ i chroniæ
obywateli, sia³y terror, nienawiæ, odwo³ywa³y siê do walki klas, zemsty, siêga³y
po tajn¹ (konspiracyjn¹) prowokacjê? Co
mieli robiæ obywatele, gdy nie pozwolono im publicznie g³osiæ prawdy, wskazaæ
sprawców z³a, którymi niejednokrotnie
by³y w³anie w³adze bezpieczeñstwa,
czynniki partyjne i NKWD, gdy nie by³
nikt pewny, czy siê z rana obudzi, ewentualnie, czy wróci z ulicy do domu? Jeli
dodamy, ¿e nikt spoza ludzi z partii i bezpieczeñstwa nie móg³ posiadaæ broni,
choæby wielce zagro¿ony np. przez Ukraiñców, zrozumiemy okolicznoci sprzyjaj¹ce powstaniu konspiracji i d¹¿noci
do nielegalnego posiadania broni.
Jest faktem, ¿e w Dynowszczynie
pad³y trupy i sporód miejscowych ludzi
oraz sporód powracaj¹cych z Niemiec.
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Przykre i godne potêpienia. Niemiej jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e przyczyna tych
zbrodni nie jest prosta. Niewiadomo, czy
by³y to zwyk³e mordertswa, jeli siê wemie pod uwagê atmosferê anarchii, czy
samos¹dy na tle rozhutania nienawici,
zemsty (Polacy - Ukraiñcy, komuniciniekomunici) itd.
Cinie siê na usta pytanie, kiedy to nast¹pi³o i kto do tego doprowadzi³? Do
roku 1944 Polacy w Dynowszczynie stanowili jedn¹ ca³oæ, rozumieli siê, mieli
do siebie zaufanie, pomagali sobie. Zmiana nastêpuje po przyjciu Sowietów, którzy nad San na polskie ziemie Dynowszczyzny przynosz¹ zarazek moralnej choroby: nienawici, podzia³u i walki klasowej stosuj¹c zasadê devide et impera,
tzn. dziel (k³óæ) i rz¹d.
Omówienie przebiegu procesu, okolicznoci z nim zwi¹zanych itp. wymaga
wiêcej miejsca. Uczyniê to w kolejnych
artyku³ach.
dr Andrzej Stankiewicz
³o, ale to by³y wyj¹tki, bo gospodarze
domu bali siê, ¿e zamiast buraków, jak
chodaków, pszenicy, jak rêkawicy, bobu,
jak ¿³obu i grochu trochu, uronie stok³osa, od zadka po czubek nosa.
Wpuszczano wiêc szczodraków chêtnie, by nie naraziæ siê na z³oliwe wierszyki w rodzaju:

Kolêdowanie, to stary obyczaj, który
przetrwa³ - na szczêcie - do dzi.
Niestety w nieco okaleczonej formie...
Dawniej kolêdnicy mieli bogaty i ambitny program artystyczny.
Bywa³o, ¿e grupy kolêdnicze rywalizowa³y ze sob¹ w perfekcyjnoci formy.
Musia³ byæ Herod, jego ¿o³nierze,
Królowie, pastuszkowie, anio³, diabe³,
mieræ....
Wszystko by³o jak trzeba: ¿o³nierze
mieli prawdziwe mundury, królowie bogate szaty i korony, anio³y skrzyd³a, diabe³ rogi i ogon mieræ kosê i sugestywn¹
maskê, teksty mówiono piêknie, piewano bez zafa³szowañ.
Byli wiêc wpuszczani chêtnie, a nawet rodziny pominiête przez kolêdników
czu³y siê pokrzywdzone.
Nad ca³oci¹ programu czuwa³ zawsze Kto: nauczyciel, ksi¹dz, cz³owiek, który wiedzia³, jak ca³oæ ma wygl¹daæ i lubi³ to robiæ.
Z czasem kolêdowanie zaczê³o siê
wymykaæ spod kontroli.

M³odzie¿, zostawiona samej sobie, zaczê³a widzieæ w kolêdowaniu tylko ród³o zarobku.
Wkrad³a siê bylejakoæ, zagubiono
obowi¹zuj¹ce od lat zasady, ¿e np. nie
wolno kolêdowaæ w Bo¿e Narodzenie, bo
zabrania tego powaga wiêta, ¿e pukaæ nale¿y kolêd¹, a nie piêci¹ czy
butami, ¿e trzeba mieæ co pokazaæ, a nie tylko patrzeæ na
nomina³ kolêdy, ¿e w
Wigiliê odwiedza siê
Domy rano, a nie w po³udnie, ¿e obowi¹zuj¹
starannie wykonane
symbole i kostiumy, ¿e
tekstu nie wolno myliæ i
mówiæ be³kotem, ¿e
piewaæ nale¿y zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ melodi¹,
¿e, ¿e...
Wprawdzie bywa³o,
¿e oci¹ganie siê z otwarciem drzwi, nawet ambitnie przygotowanym
kolêdnikom, zniechêca-

Bêdziemy og³aszali,
¿e nam sk¹pcy nic nie dali
Hej! Kolêda, Kolêda
Dzi zniechêca marnoæ programu kolêduj¹cych i brak kultury kolêdowania.
Nie zawsze wynika to z ich
z³ej woli, ale niewiedzy i braku
pomocy starszych, którzy nie
chc¹ wgl¹dn¹æ w to, co ich dzieci przygotowa³y.
Zamyka siê ko³o, Kolêdnicy
zniechêcaj¹ siê zamkniêtymi
drzwiami, Domownicy marnym poziomem programów...
Mo¿e wiêc trzeba uznaæ kolêdowanie za problem do rozwi¹zania?
W momencie, kiedy niektórzy boj¹ siê, i¿ wejcie do Unii
godzi w nasz¹ tradycjê i to¿samoæ narodow¹, zastanówmy
siê czy aby Sami tej tradycji nie
zabijamy?!
Janina Jurasiñska
Nowy Rok 2003
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Czy jak g³osi wieæ gminna szko³a polska
jest nudna, smutna
i nieatrakcyjna???
Ciemno wszêdzie, g³ucho wszêdzie,
Co to bêdzie, co to bêdzie...
/A. Mickiewicz/
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DZIA£ALNOÆ ARTYSTYCZNA
Przygotowane zosta³y cztery programy artystyczne - akademie (w re¿yserii p. Beaty Irzyk,
p. Gra¿yny Mazur, p. Renaty Mazur, p. Haliny
Mêdzelowskiej- S³oty, p. Anny Mol, p. Jaros³awa Mola, p. Bogus³awy Pinkowicz, p. Haliny
Ryby).
M³odzie¿ uczestniczy³a w ró¿norakich konkursach i imprezach artystycznych 
* Grupa ANTRAKT reprezentowa³a szko³ê
w XI Dniach Kultury Szkolnej w Rzeszowie (prace fotograficzne)  16.10.2002r.,
(op. pp. A. J. Molowie),
* K. Staszczak, A. Bana, P. Jaczewski, D.
Piejko (op. p. J. Mol),

Wielu, szczególnie z tych, którzy edukacjê
szkoln¹ zakoñczyli ju¿ jaki czas temu, chêtnie podpisa³oby siê pod tak¹, niesprawiedliw¹ opini¹ o
wspó³czesnej szkole. G³osy krytyczne s¹ zw³aszcza ostatnio coraz mocniejsze, bo i w³adze owiatowe przesta³y jakby wierzyæ w mo¿liwoci i umiejêtnoci nauczycieli. Poddaje siê nas ró¿norakim
ocenom, wymaga rozbudowanej do niezwyk³ych
rozmiarów sprawozdawczoci, a
jednoczenie coraz wy¿ej ustawia siê poprzeczkê przygotowania zawodowego. Czy wiedz¹
Pañstwo na przyk³ad, o czym donosi³a prasa, ¿e ostatnio dyskutowane s¹ w krêgach ministerialnych projekty, by ka¿dy nauczyciel, obojêtnie jakiej specjalnoci,
posiada³ certyfikat z jêzyka obcego i informatyki oraz mia³
przygotowanie magisterskie do
nauczania co najmniej dwóch
przedmiotów?? Nikt nie kwestionuje faktu, ¿e jak i w innych dziedzinach tak i w szkole nale¿y zastosowaæ ulepszenia i zmiany. S¹
Antrakt - Jase³ka 2002.
to jednak operacje przeprowadzane na ¿ywym organizmie i
K. Mazur (op. p. B. Irzyk),
dlatego winny byæ rzeczowo i skrupulatnie opraK. Marsza³ek ( op. p. B. Pinkowicz) 
cowane, aby nie doprowadziæ do narodowej za29.10.2002r., w etapie rejonowym XII
paci. Te modernizacje ju¿ odbi³y siê niekorzystKonkursu Poezji Religijnej w Boguchwanie na ¿yciu szkó³, chocia¿by przywo³am przyle,
k³ad ubieg³orocznego projektu zmian egzaminów
* M. Drewniak, E. Nieznañska, M. Hadam
maturalnych.
(op. p. A. Mol),
My nauczyciele nie zamykamy siê przecie¿
K. Mazur (op. p. B. Irzyk),
na potrzeby nowoczesnego szkolnictwa. Wielu
A. ¯aczek (op. p. B. Pinkowicz), w X Konz nas zdobywa³o i nadal zdobywa (nie tylko na
kursie Poezji Patriotycznej pt. Jesienne
potrzeby awansu zawodowego) nowe specjalrefleksje w Dynowie  11.11.2002r.
noci i umiejêtnoci. Czêsto na w³asny koszt
Ania ¯aczek, uczennica klasy III Lh zdouczestniczymy w kursach, szkoleniach, semiby³a w nim wyró¿nienie,
nariach. Mimo tych dziejowych zawirowañ
* Cz³onkowie grupy ANTRAKT  M. Drewnie zapominamy przecie¿ o naszym podstawoniak, T. Chruszcz, E. Grzegorzak, M. Kêwym zadaniu  pracy z uczniem i realizujemy
dzierska w I Dynowskich Miko³ajkach
s³owa poety, Wojciecha M³ynarskiego 
Ar tystycznych  7.12.2002r. (op. p. A.
róbmy swoje.
Mol).
Dowodem tego jest kolejny okres wytê¿oNale¿y podkreliæ tak¿e ciekawe szkolne
nej pracy dydaktyczno-wychowawczej w Zeinicjatywy o charakterze artystycznym:
spole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefa1. 29.11.2002r. p. B. Pinkowicz przy wspó³prana Wyszyñskiego w Dynowie. W ci¹gu tych
cy p. B. Irzyk, p. H. Ryby i p. L. Wojtas zorgazaledwie czterech miesiêcy nauki szko³a jak
nizowa³y Szkolny Konkurs: W wiecie
zwykle têtni³a ¿yciem.
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magii i wró¿b. Impreza przeprowadzona zosta³a w dwóch kategoriach  plastycznej i recytatorsko-inscenizacyjnej. Niezwyk³¹ atmosferê konkursu potêgowa³a dodatkowo naprawdê oryginalna oprawa scenograficzna.
Laureatami zostali:
- w kategorii plastycznej I miejsce T. Radoñ,
II miejsce M. Hadam,
III miejsce A. Siry,
Wyró¿niono  A. £yback¹ i D. Chudzikiewicza, (op. p. B. Irzyk, p. G. Mazur, p. A. Mol, p.
J. Mol, p. B. Pinkowicz),
- w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej 
I miejsce E. Grzegorzak, M. Drewniak, T.
Chruszcz, M. Kêdzierska (op. p. A. Mol),
II miejsce A. Bana, M. Fuksa, M. Kumik, A.
£ybacka (op. p. B. Irzyk),
II miejsce M. Hadam, P. Jaczewski, M. Toczek
(op. p. A. Mol),
III miejsce M. Jamrozik, J. Pustelnik, A. Sz³apa, A. ¯aczek (op. p. B. Pinkowicz),
Wyró¿nienie R. Kêdzierska (op. p. B. Irzyk).
2. 20.12.2002 r. pp. A. J. Molowie i p. H. Ryba
zorganizowali Miêdzyklasowy Konkurs
Plastyczny pod has³em Miko³aj i diabe³, Nikolaus i Ruprecht, czyli wiêty dobrodziej i goæ z piek³a rodem.
Impreza kierowana by³a do
uczniów klas pierwszych, którzy w ramach przedmiotu wiedza o kulturze i godzin wychowawczych poznawali tradycje
miko³ajkowe. Powsta³y wykonane ró¿nymi technikami prace plastyczne  rysunki, obrazy, kompozycje przestrzenne
i kola¿e. Wród nagrodzonych
znaleli siê:
I miejsce J. Trybalska i B. Hadam,
II miejsce B. Knap i M. Hadam
III miejsce A. Poca³uñ
Wyró¿nienia D. Chudzikiewicz , J. P³owy, A.
Bana.
3. 15 i 20.11.2002 r. w ramach lekcji jêzyka
polskiego w klasie 1TM i 1TO p. A. Mol
zorganizowa³a Klasowe Konkursy Ma³ych
Form Teatralnych pod has³em Antygona w Dynowie. W piêknych, imituj¹cych
antyczne przebraniach, z zachowaniem zasad tragedii klasycznych prezentowane by³y
wybrane przez uczniów sceny z dramatu Sofoklesa. Laureaci otrzymali wyró¿nienia, a
wspomnienia tej niezwyk³ej lekcji pozosta³y wszystkim.
4. 15.12.2002 r. p. B. Irzyk zorganizowa³a Wystawê najpiêkniejszych kartek wi¹tecznych. Dziêki temu powsta³a piêknie prezentuj¹ca siê ekspozycja, wprowadzaj¹ca cudowny, wi¹teczny klimat.
5. Zespó³ redakcyjny szkolnej gazetki ELEMENCIK pod opiek¹ p. B. Irzyk, p. R. Mazur i p. Piotra Zdeba przygotowa³ na spotkanie z gimnazjalistami specjalne wydanie kolejnego numeru . Grupa redakcyjna ma do
dyspozycji wietnie wyposa¿on¹ pracownie
multimedialn¹ ( 4 komputery z dostêpem do
internetu, drukarkê laserow¹ i zestaw wielo
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czynnociowy do skanowania, kserowania i druku w kolorze).
6. Zamkniêciem artystycznych dzia³añ w starym roku kalendarzowym by³o wystawienie
przez Szkoln¹ Artystyczno-Teatraln¹
Grupê ANTRAKT kolejnego ju¿ widowiska jase³kowego. By³ to program pt. Zaufaj Panu(op. pp. Anna i Jaros³aw Molowie, p. Anna Fara, Halina Ryba). Przedstawienie zaprezentowano w 19.12.2002 r. w
szkole, w czasie spotkania wigilijnego zorganizowanego przez samorz¹dy klasowe
4Lh i 4Lzkm wspólnie z Samorz¹dem
Uczniowskim pod opiek¹ p. Marii Szmul i
p. Haliny Ryby przy pomocy p. Bogus³awy
Pinkowicz i p. Anny Fary, na które zaproszono Dyrektorów okolicznych Gimnazjów
z dwoma przedstawicielami uczniów, Burmistrza Miasta Dynowa, Wójta Gminy Dynów, Ks. Dziekana, Prezesa Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji Regionu Dynowskiego, Przewodnicz¹cego RR i Dyrekcjê naszej
szko³y. Po tradycyjnej wigilii uczniowie zapoznani zostali z planowanymi kierunkami
kszta³cenia w roku 2003/2004 a póniej
zwiedzili szko³ê. Niektórzy ju¿ dzisiaj twierdzili, ¿e wybieraj¹ siê do naszego zespo³u w
celu kontynuowania nauki.
7. W tym samym dniu m³odzie¿ skupiona w

Antrakcie ju¿ tradycyjnie goci³a w
Domu Spokojnej Staroci w Dynowie ,
gdzie przed jego wspania³ymi, spontanicznie reaguj¹cymi mieszkañcami przedstawi³a swój najnowszy artystyczny program.
20.12.2002 r. w czasie uroczystoci szkolnej inscenizacjê pt. Zaufaj Panu przedstawiono przed pracownikami i m³odzie¿¹ naszej
szko³y. Aby nadaæ tym wystêpom bardziej
wi¹teczny charakter, organizatorzy, dziêki
uprzejmoci Rady Rodziców i hojnoci osób
indywidualnych, zadbali o s³odkie prezenty dla
wszystkich widzów.
Temu szkolnemu widowisku towarzyszy³a tak¿e prezentacja zwyczajów bo¿onarodzeniowych u naszych zachodnich s¹siadów, przygotowana przez cz³onków Szkolnego Klubu
Europejskiego ( op. Jaros³aw Mol przy wspó³pracy z p. Ann¹ Mol i p. Agat¹ Krup¹). Cie-
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kawostk¹ jest to, ¿e nie tylko przybli¿ono ob-· Profilaktyka antyalkoholowa i antynikotyrzêdowoæ okresu Bo¿ego Narodzenia i No- nowa (3.12.2002 r. - op. i org. p. A. Fara).
wego Roku ale dodatkowo nadano wyst¹pieDZIA£ALNOÆ SPORTOWA
niu poetyck¹ i ... kulinarn¹ oprawê.
M³odzie¿ uczestniczy w ró¿norodnych zajêciach sportowych. Aby sprawdziæ swe umieCIEKAWE FORMY ZAJÊÆ
jêtnoci bierze udzia³ w wielu zawodach i konDYDAKTYCZNYCH
kursach. Oto efekty tych czteromiesiêcznych
Wród typowych zajêæ dydaktycznych
dzia³añ 
pojawi³y siê te¿ innowacyjne np.:
* Powiatowa Liceliada w biegach prze³ajo1. Cykl wystaw przygotowywanych przez
wych w £owisku k/Kamienia (16.10.2002 r.)
Szkoln¹ izbê muzealn¹ (op. J. A. Mol). By³y
 J. Tyka, J. R¹czka, K. Goleniowski i W.
to  Czas zbiorów, czas przetworów,
Kozubek.
Szko³a naszych dziadków, Wigilia naWies³aw Kozubek zaj¹³ II miejsce i zakwaszych dziadków. Jest to nie tylko dodatkolifikowa³ siê do etapu wojewódzkiego, który
wy element dekoracyjny w szkole, ale przede
odby³ siê 23.10.2002 r. (op. p. P. Marcinek),
wszystkim pe³ni funkcjê edukacyjn¹. Budzi
* Powiatowa Liceliada w pi³ce rêcznej dziewzainteresowanie przesz³oci¹ i motywuje
cz¹t i ch³opców w G³ogowie Ma³opolskim
uczniów do kolekcjonerstwa.
(9.11.2002 r.)  dru¿yna dziewcz¹t zdoby³a
2. 15.10.2002 r. odby³a siê w Muzeum NaroIII miejsce, a zespó³ ch³opców IV miejsce (op.
dowym Ziemi Przemyskiej w Przemylu
p. A. Paciak, p. P. Marcinek).
ciekawa lekcja muzealna. M³odzie¿
* Powiatowa Liceliada w tenisie sto³owym
uczestniczy³a w otwarciu wystawy pt. Kladziewcz¹t i ch³opców w Soko³owie Ma³osa starej daty. By³ to kolejny ju¿ przyk³ad
polskim (15.11.2002 r.)  szko³ê reprezentowspó³pracy naszej szko³y z t¹ placówk¹
wali: K. Fio³ek, M. Rybczak, M. Kasprzyk,
muzealn¹. Organizatorami wyjazdu byli A.
S. Baran (op. p. P. Marcinek),
J. Molowie.
* Powiatowa Liceliada w pi³ce siatkowej
3. 25.10. i 14.11.2002 r. uczniowie pod opiedziewcz¹t w ZSZ w Dynowie (26.11.2002r.)
k¹ nauczycieli mieli mo¿noæ obcowania z
 nasza dru¿yna zajê³a III miejsce (op. p. I.
wielk¹ kultur¹. ZorPilip),
ganizowane zosta³y
* Powiatowa Liceliada w pi³ce siatkowej
dla klasy 4Tm, 5Tm,
ch³opców w Trzcianie (28.11.2002 r.)  re4Lh, 3Lh i 1THa wyprezentuj¹ca nas dru¿yna zajê³a II miejsce (op.
jazdy do kina Helios
p. F. Pilip),
w Rzeszowie na pro* Powiatowa Liceliada w pi³ce koszykowej
jekcje filmów  Piadziewcz¹t w ZSZ w Dynowie (4.12.2002r.)
nista R. Polañskiego
 nasze reprezentantki uplasowa³y siê na trzei Zemsta A. Wajdy
cim miejscu (op. p. A. Paciak).
(op. p. B. Gierlach, p.
B. Irzyk, p. B. PinkoPRACA SAMORZ¥DU SZKOLNEGO
wicz, p. M. Szmul, p.
Samorz¹d szkolny jest organizatorem i koB. Radoñ, p. J. Mol).
ordynatorem wiêkszoci dzia³añ uczniowskich.
4.
4.11.2002 r.
Jego opiekunem jest pedagog szkolny  p. El¿w auli szkolnej odby³
bieta Kiszka wspó³pracuj¹ca z p. Mari¹ Szmul.
siê pierwszy etap
W ostatnich miesi¹cach przygotowali trzy
Olimpiady Wiedzy
zabawy. W³¹czyli siê w akcjê Sprz¹tanie wiaEkonomicznej. Do
ta, Góra grosza i kwestê na rzecz Towarzykolejnego poziomu
stwa im. w. Brata Alberta. Zorganizowali takzakwalifikowali siê: S. Bu³dys, J. R¹czka,
¿e odwiedziny wiêtego Miko³aja, który hojJ. Szczepañska, B. Toczek , W. Ulanowski
nie obdarowa³ wszystkich s³odyczami. Samo(op. p. H. Mêdzelowska-S³ota, p. M Szmul).
rz¹d uczniowski jest bardzo prê¿ny  opiekuje
5. W dniach 22-28.11.2002 r. grupa m³odziesiê miêdzy innymi radiowêz³em, szatni¹ i przy¿y z ostatnich i przedostatnich klas szkó³
gotowuje materia³y kserograficzne dla potrzeb
rednich wziê³a udzia³ w Seminarium
uczniowskich.
M³ody we w³asnej firmie. By³o ono poWskazane tu ró¿norodne formy aktywnowiêcone mo¿liwociom tworzenia w³aci uczniowsko - nauczycielskiej nie s¹ przesnych firm przez absolwentów szkó³ redcie¿ jedyne, a i tak wiadcz¹, ¿e tu na dole nie
nich. Organizatorem by³ ZDZ w Przemyulegamy zniechêceniu i apatii, lecz zajêcia w
lu (op. p. H. Cygan).
naszej szkole czynimy ciekawymi, weso³ymi i
6. 29.11.2002 r. odby³ siê etap szkolny Konbardzo atrakcyjnymi.
kursu wiedzy o unii gospodarczej i wa(A mo¿e poprawiæ mistrza Adama 
lutowej. Z 15 uczestników, uczniów szkó³
Radoæ wszêdzie, umiech wszêdzie.
rednich ekonomicznych do kolejnego poCzy tak bêdzie? U nas bêdzie!!!.)
ziomu zakwalifikowali siê: K. Bubenko i
S. wist (op. p. B. Radoñ).
Anna Mol
7. Szkolenia profilaktyczne 
· Zagro¿enia HIV i AIDS (3.10. i 7.10.2002r.
- op. p. H. Cygan)
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Podsumowanie
rundy jesiennej sezonu
2002/2003
klasy okrêgowej juniorów LKS Dynovia Dynów
grupa rzeszowska
Dru¿yna juniorów rozegra³a w rundzie jesiennej 12 spotkañ z tego wygra³a 8 spotkañ,
a to:
1. Dynovia - B³êkitni Ropczyce
2. Gryf Mielec - Dynovia
3. Grodziszczanka - Dynovia
4. Dynovia - Lechia Sêdziszów
5. Sawa Sa¿yna - Dynovia
6. Dynovia - Iskra Zg³obieñ
7. Radomylanka - Dynovia
8. Dynovia - Bratek Bratkowice

4: 2
1: 2
3: 5
5: 1
0: 5
6: 2
0: 2
8: 0

jedno zremisowa³a
- Dynovia - Izolator Boguchwa³a

2: 2

11. Kie³basa Janusz 1
12. Mechmedovic Dariusz
13. Szczawinski £ukasz
14. Py Bart³omiej
15. Gratkowski Emanuel
16. Kaniewski Tomasz pomocnicy oraz napastnicy
17. Bednarz Pawe³
18. Py S³awomir
19. Py Darek
20. Banat Krzysztof
21. Kie³basa Janusz 2
22. Szczawiñski Tomasz
23. Toczek Ronald
24. Goleniowski Kamil
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Trenerem dru¿yny juniorów jest Zbigniew
Duchniak, kierownikiem dru¿yny jest Artur
Chochrek.
***
Wykaz zawodników którzy zdobyli
bramki dla dynowskiego klubu w rundzie
jesiennej:
1. Machmedovic Dariusz
2. Goleniowski Kamil
3. Szczawiñski Tomasz
4. Bednarz Pawe³
5. Kie³basa Janusz 1
6. Py Bart³omiej
7. Py Darek
8. Mielniczek Krzyszto
9. S³aby Mateusz
10. Toczek Ronald
11. Kie³basa Janusz 2
12. Gratkowski Emanuel
Razem

- 11 bramek
- 10 bramek
- 9 bramek
- 2 bramki
- 2 bramki
- 2 bramki
- 2 bramki
- 2 bramki
- 1 bramka
- 1 bramka
- 1 bramka
- 1 bramka
- 44 bramki
Z. Duchniak

oraz trzy przegra³a
1. W³ókniarz Rakszawa - Dynovia
2: 1
2. Wis³ok Strzy¿ów - Dynovia
4: 3
3. Trzebownisko - Dynovia
2: 1
Zdobywaj¹c 25 punktów oraz 44 bramki
trac¹c 19 co da³o dru¿ynie dynowskiej 2-gie
miejsce w tabeli rozgrywek po rundzie jesiennej 2002 za B³êkitnymi Ropczyce.
Kadra juniorów w sezonie 2002/2003.
1. Zawadzki Kamil - bramkarz
2. Socha Marcin - bramkarz
3. Pêkala Grzegorz - obroñca
4. Kozubek Wies³aw - obroñca
5. S³aby Mateusz - obroñca, kapitan
6. Tadla Pawe³ - obroñca
7. Pilip Jakub - obroñca
8. Kupczyk Arkadiusz - obroñca
9. Mielniczek Krzysztof - obroñca
10. Bielec Stanis³aw - obroñca
Minê³y cztery miesi¹ce nauki w roku
szkolnym 2002/2003. Do Zespo³u Szkó³
uczêszcza 896 uczniów z czego 471 do
Szko³y Podstawowej, a 425 do Gimnazjum.
Tworz¹ oni 34 zespo³y klasowe. Uczy ich
53 nauczycieli. Sprawne funkcjonowanie
szko³y by³oby niemo¿liwe bez 6 pracowników administracji obs³uj¹cych dodatkowo
Szko³ê Podstawow¹ nr 2 przy ul. Bartkówka i Przedszkole oraz 12 pracowników obs³ugi. Na pocz¹tku roku szkolnego 30
uczniów klas pierwszych Szko³y Podstawowej skorzysta³o z akcji Wyprawka szkolna, dziêki której otrzymali komplety podrêczników oraz tornistry z pe³nym wyposa¿eniem.
Mimo nie najlepszej sytuacji finansowej
uda³o siê nam przeprowadziæ znacz¹ce remonty. W czasie wakacji oraz w trakcie roku
szkolnego wymieniono okna w 8 klasopra-

Pi³karze LKS Dynovia.

cowniach, sto³ówce oraz wykonano nowy
dach nad szatniami przy sali gimnastycznej.
£¹czny koszt prac remontowych wyniós³ ok.
90 tysiêcy z³otych. Trwa³y prace przy budowie nowej hali sportowej. Pod koniec roku
wstawiono w niej okna i drzwi.
21 nauczycieli prowadzi zajêcia pozalekcyjne spo³ecznie - bez wynagrodzenia. Dziêki ich zaanga¿owaniu ponad 400 uczniów
mo¿e rozwijaæ swoje zainteresowania oraz

po¿ytecznie spêdzaæ czas.
W ci¹gu trzech miesiêcy w Zespole Szkó³
zorganizowano 10 wycieczek autokarowych
oraz wyjazdów do kina i teatru.
Nasi uczniowie z sukcesami uczestnicz¹
w zawodach sportowych w pi³ce rêcznej i pi³ce no¿nej. Dru¿yna prowadzona przez mgr
S. Sienko uczestniczy w rozgrywkach ligi
trampkarzy m³odszych i po rundzie jesiennej
zajmuje I miejsce.
Ponad 80 uczniów Zespo³u Szkó³ zg³osi³o siê do udzia³u w konkursach przedmiotowych, które w³anie siê rozpoczê³y.
W szkole prê¿nie dzia³a Samorz¹d
Uczniowski oraz dru¿yna harcerska prowadzona przez mgr A. Chrapek. Bierze ona czynny udzia³ w licznych akcjach. To harcerze
przywieli do Dynowa Betlejemskie wiat³o
(ci¹g dalszy na str. 32)
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Pod takim tytu³em chcia³abym przedstawiaæ sylwetki Dynowian, do których
uda mi siê dotrzeæ i których Drodzy Czytelnicy zechcecie mi wskazaæ ...
Cykliczne prezentacje pozwol¹, mam
tak¹ nadziejê, ukazaæ Ludzi niby zwyczajnych ale Niezwyczajnych , o ciekawych biografiach, których jednak nie
opublikuj¹ ¿adne encyklopedie ani kroniki, ale których ¿ycie jest ... by³o... bardzo ciekawe i z jakiego powodu niezwyczajne.
Ich w³anie chcê wydobyæ z szarego
t³a przeciêtnoci , uchroniæ od mroków
zapomnienia i dowieæ, ¿e historia narodu sk³ada siê tak¿e z sag rodzinnych, historii, epizodów i zdarzeñ na skalê wielkiego dramatu jednostkowego.
Proszê wiêc Szanownych Czytelników o sugestie podpowiedzi doboru Kandydatów do prezentacji w tej rubryce a
póki ich nie bêdzie, o akceptacjê moich
wyborów i obdarzenie ¿yczliwym zainteresowaniem Ludzi Zwyczajnych  Niezwyczajnych.
W zwyczajnym ¿yciu
syberyjski epizod .
Co tydzieñ spotyka siê z kolegami
kombatantami na zebraniach, chêtnie
opowiada, snuje wspomnienia, bo mino
swoich 80 lat pamiêæ ma doskona³¹. Wymienia imiona i nazwiska kolegów z lat
szkolnych i tych, z którymi przysz³o Mu
spedziæ kilka miesiêcy w obozie Bajdajewka, daleko za Czelabiñskiem. Nie ma
w Nim goryczy skrzywdzonego, ³agodny, mi³y umiech zachêca do stawiania
pytañ. Usprawiedliwiaj¹co powtarza; o
czym tu mówiæ od zwyczajne ¿ycie ... .
Ród mietanów po mieczu wywodzi
siê spod Jedlicza a po k¹dzieli szukaæ by
przodków w £añcucie , gdzie mieszka³a
znana rodzina Barów. Dziadek -Stanis³aw
mietana sprzedawszy swoje 3 morgi w Czelunicy ko³o Jedlicza ( morgi roponone ) w 1922 roku kupi³ u pana Trzecieskiego 10 mórg gruntu na Krzywdach.
Transakcjê przeprowadzi³ ¯yd Ryngiel,
który zbywa³ po czêci pañskie dobra 
pole urodzajne, bo drenowane jeszcze w
czasach austriackich. W Dynowie obok
starego m³yna Leonia d³ugo dzia³a³a
wytwórnia dachówek i rur drenarskich,

wiêc melioracji gruntu nie zaniedbywano.
Stanis³aw mietana na zakupionym
gruncie wybudowa³ dom, stodo³ê i stajniê, gospodarzy³ m¹drze i wiód³ ¿ycie
bardzo pracowite .Dochowa³ siê czwórki
dzieci; córka znana dynowska nauczycielka matematyki i 3 synów. Przed wojn¹,
jak wspomina pan Tadeusz mietana 
nasz Zwyczajny Niezwyczajny  warto
by³o uprawiaæ pszenicê, hodowaæ trzodê
chlewn¹, bo cena za 1 kg ¿ywca wynosi³a od 1-do 1,2 z³. Za jedn¹ sztukê ponad
100 kg mo¿na by³o op³aciæ podatek rolny, ubezpieczenie i kupiæ juchtowe buty
za 25 z³.
Produkcja mleka te¿ by³a op³acalna a
dostarczano je do mleczarni mieszcz¹cej
siê wówczas w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Mo¿na by³o oszczêdnie gospodarz¹c dokupiæ ziemi, która by³a w cenie. Za jedn¹ morgê p³acono 1000 z³.
mietanowie, jak wszyscy w okolicy,
pracowali du¿o, ¿yli w miarê spokojnie,
chocia¿ w okolicy dzia³acze  ludowcyorganizowali ju¿ wiece, masówki a nawet ch³opskie strajki.
Wielkie cierpienie, ³zy i roz³¹kê przyniós³ rok 1945. Niespodziewanie 15 marca 1945 NKWD aresztowa³o m³odych
mê¿czyzn w Dynowie, i okolicy. Szukano broni, cz³onków AK , kontaktów z
podziemiem. Pierwszych szeciu , w tym
tak¿e Tadeusza mietanê przes³uchiwano w budynku dawnego Soko³a a po
dwóch dniach wraz z ponad 50 aresztantami pieszo popêdzono do Sanoka. San
rozla³ swe wody po polach i drogach a
oni pieszo szli, w wodzie po kolana. W
Sanoku dalszy ci¹g przes³uchañ a po 4
tygodniach bez wyroku, ale ze wskazaniem miejsca zes³ania  wywózka. Wagonami towarowymi przez Lwów, Kijów,
Worone¿ a¿ do Czelabiñska a st¹d do Bajdajewki w Timorowskim województwie.
Gehenna takiej podró¿y znana jest z bogatej literatury ³agrowej. Oni  ponad 50
m³odych ludzi z Dynowa, £ubna i Harty
 znaleli siê, w obozie, gdzie w prowizorycznych barakach gniedzi³o siê ponad 300 zes³anych . Wysoki, drewniany
p³ot ogranicza³ ich wolnoæ a poza nim
by³y tylko miejsca przymusowej niewolniczej pracy; las, cegielnia, stacja kolejowa, tartak.
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Regulamin obozowy nakazywa³ wydajn¹ pracê przez 9 dni i odpoczynek dziesi¹tego dnia, po k¹pieli w bani, po której jeszcze trudniej by³o znieæ wszy i
wszêdobylskie pluskwy. Prycze z go³ych
desek pe³ne by³y tych insektów a ubranie
reperowane, ³atane, zszywane bez przerwy te¿ nie by³o prane od przyjazdu do
obozu. Ca³e szczêcie, ¿e wród aresztowanych z Dynowa znaleli siê krawcy i
szewcy, wiêc oni ratowali obuwie i resztki odzienia kolegów. Codzienne mycie w
zimnej wodzie stoj¹cej w ogromnym korycie to by³ jedyny dostêpny zabieg higieniczny , natomiast obozowy lekarz najczêciej stosowa³ lewatywê. Bior¹c pod
uwagê chroniczne niedo¿ywienie wiêniów ( 60 dkg ciemnego chleba wypiekanego z dodatkiem trocin drzewnych ),
zabieg ów mia³ znaczenie szczególne.
Najczêciej wiêniowie s³yszeli dobr¹
radê: jak nie kapniesz z g³odu, to wrócisz
do Polski.
Wrócili !
Wolnoæ przysz³a równie niespodziewanie jak zsy³ka .
18 sierpnia 1945 roku otrzymali po
40 rubli (ci, którzy przebywali w obozowym szpitalu po 120) i mogli wracaæ do
Polski, do rodzin, które dot¹d ¿adnych
wieci o nich nie mia³y. Wrócili przez I³awê , gdzie ich  ewidencjonowano i kierowano do akcji ¿niwnej na Pomorze.
Uda³o im siê wybroniæ od tego i wróciæ
do swoich i na swoje.
Przez wiele lat pobyt na zes³aniu musia³ byæ tematem tabu. Dopiero dwa lata
temu wyp³acono niektórym skazanym na
syberyjsk¹ gehennê odszkodowanie, wielu nie doczeka³o tego aktu dziejowej
sprawiedliwoci.
Nasz Zwyczajny Niezwyczajny. Pan
Tadeusz mietana uparcie zbacza z tematu bo nie chce mówiæ o sobie, ciep³o
opowiada o kolegach wspó³wiêniach,
martwi siê, ¿e nawet Ci, którzy do¿yli,
nie wszyscy otrzymali odszkodowanie, ¿e
niektórzy nie maj¹ ju¿ si³, by zbieraæ dokumenty, powiadczenia o doznanej
krzywdzie.
Tadeusz mietana  Zwyczajny 
Niezwyczajny  jeden z licznych, którzy
prze¿yli wiele, ale za bohaterów nie chc¹
uchodziæ.
Krystyna D¿u³a

Nr 1/91

(ci¹g dalszy ze str. 30)
Pokoju i mimo przenikliwego mrozu
przez kilka godzin czuwali z nim na rynku
aby przekazaæ go mieszkañcom Dynowa.
W dalszym ci¹gu w Zespole Szkó³ prê¿nie dzia³a Rada Rodziców pod przewodnictwem Pani M. Kochman. Jej przedstawiciele
zawsze uczestnicz¹ w wa¿nych wydarzeniach,
które maj¹ miejsce w szkole. Takimi s¹ rocznice patriotyczne, dzieñ Komisji Edukacji Narodowej czy wiêta. Z ich okazji uczniowie
pod kierownictwem nauczycieli przygotowuj¹
uroczyste apele. W ci¹gu czterech miesiêcy

Dzi zosta³e Miko³ajem,
Uwierz nam Artysto M³ody!!!
Choæ nie mia³e reniferów,
Ani czapki, ani brody...
Ale za to potrafi³e
Obdarowaæ swym talentem,
Który przecie¿ jak¿e piêknym,
Jak¿e cennym by³ prezentem!!!
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tego roku szkolnego odby³y siê one z okazji
dnia Komisji Edukacji Narodowej, rocznicy
odzyskania niepodleg³oci oraz wi¹t Bo¿ego Narodzenia. M³odzie¿ z pocztem sztandarowym, harcerze oraz nauczyciele wziêli
udzia³ w uroczystej mszy wiêtej w rocznicê
11 listopada.
W swej pracy nie zapominamy o uczniach
z biednych rodzin. Dziêki pomocy Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej 163 uczniów
je darmowe posi³ki w sto³ówce szkolnej, z
której korzysta codziennie 398 osób. Dziêki
pomocy sponsorów uda³o nam siê zorganizowaæ paczki miko³ajkowe dla kilku wielodzietnych rodzin, zakupiæ dla kilku uczniów buty
i pomoce szkolne. W tym miejscu chcemy serdecznie podziêkowaæ Gminnej Spó³dzielni
SCh w Dynowie, firmie Sów-Pol, Panu
M. Rybce oraz Pani J. Ba³a za pomoc w zorganizowaniu pomocy dla uczniów z biednych
rodzin. W dalszym ci¹gu wspó³pracujemy z

Fundacj¹ Episkopatu Polski Dzie³o Nowego Tysi¹clecia, która funduje stypendia dla
6 uczniów naszego gimnazjum i 2 naszych
absolwentów.
W Zespole Szkó³ dzia³a wietlica, z której korzysta 57 dzieci oraz biblioteka szkolna, w której jest 14 000 ksi¹¿ek.
Nauczyciele nauczania zintegrowanego,
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, humanistycznych oraz jêzyków obcych
tworz¹ Zespo³y Samokszta³ceniowe, które
s³u¿¹ m.in., wymianie dowiadczeñ i pogl¹dów. Ich cz³onkowie spo³ecznie pe³ni¹ dy¿ury, w trakcie których uczniowie, którzy z ró¿nych powodów maj¹ zaleg³oci w nauce mog¹
uzyskaæ pomoc nauczycieli.
Od zesz³ego roku Zespó³ Szkó³ posiada
w³asn¹ stronê internetow¹, któr¹ prowadzi
mgr Z. Walus - adres strony to www.zs1dynow.republika.pl
Opracowa³ T. wiês

Grzegorz Rogut, Jakub Trybalski,
Micha³ Ziêzio, Andrzej i Jolanta Baran, Grupa Antrakt, Jola Nowak,
Marta Hus, Patrycja Czerwiñska, Ma³gorzata Ciela, Andrzej Kopczak,
Weso³e Nutki, Agnieszka Jurasiñska,
Artur Gerlach, Damian Cichy, Grupa
Kabaretowa z Dyl¹gowej, Dorota
Sówka, Karolina Socha, Kamil Krasnopolski, £ukasz £ukaszewicz.

Dyplomy z taki mottem otrzymali
uczestnicy I Dynowskich Miko³ajków Artystycznych, które odby³y siê z inicjatywy
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowkiego 7 grudnia 2002 roku w sali
Domu Stra¿aka.
Impreza mia³a udowodniæ i mylê, ¿e
w pe³ni udowodni³a, ¿e Dynowszczyzna
bogata jest w artystycznie utalentowan¹
m³odzie¿. Patronat nad imprez¹ objê³y w³adze miasta i gminy w osobach Pani Burmistrz Anny Kowalskiej i Pana Wójta Adama Chrobaka.
Wyst¹pili najlepsi  ci, którzy z powodzeniem bior¹ udzia³ w regionalnych, powiatowych, wojewódzkich a nawet ogólnopolskich przegl¹dach artystycznych. Listê
wystêpuj¹cych podajemy obok.

Mi³ym akcentem imprezy by³a wizyta w. Miko³aja, który obdarowa³ m³odych artystów a z inicjatywy Dynowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym nie zapomnia³ tak¿e o
tych dzieciach, o które powinnimy siê
troszczyæ w sposób szczególny.
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Dorota Sówka swymi nagrodami obdarowa³aby na pewno nie jednego. Mo¿e kiedy zostanie Idolem.

STOWARZYSZENIE
PROMOCJI
I ROZWOJU REGIONU
DYNOWSKIEGO

GOR¥CO DZIÊKUJE

PAÑSTWU

MA£GORZACIE
I STANIS£AWOWI
KRUPOM

Gra dziadek, gra wujek, gra i Andrzej Baran.

ZA POMOC
W ORGANIZACJI IMPREZY!!!
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ZIMOWA KRZYZÓWKA Z HAS£EM
1. Symbol siarki.
2. Kwadrat dziesiêciu.
3. Krzew o fioletowych lub bia³ych pachn¹cych kwiatach zebranych w gêste kicie.
4. Wyrób ceramiczny pokryty szkliwem stosowany do wyk³adania pieców.
5. Nag³e za³amanie ekonomiczne, bankructwo, katastrofa gospodarcza.
6. Umowna linia oddzielaj¹ca terytorium danego pañstwa od innych.
7. Podnoszona lub rozsuwana zas³ona miêdzy scen¹ a widowni¹.
8. Odchylenie od stanu normalnego lub wada soczewki powoduj¹ca nieostroæ,
zniekszta³cenie.
9. rodek kosmetyczny do smarowania ust w celu nadania im po³ysku.
10. Dotycz¹cy cinienia, dzia³aj¹cy pod cinieniem, wytwarzaj¹cy cinienie (np. aparat, skafander).
11. Zbieraj¹cy co, gromadz¹cy zbiory, czêsto opracowuj¹cy je.
12. Nauka zajmuj¹ca siê bakteriami.
13. Podstawowy, zasadniczy, g³ówny, niezwykle wa¿ny.
14. Wymierzony przeciw bolszewikom i ich partii, zwalczaj¹cy
bolszewików.
15. Wykazywanie nadmiernej troski o kogo.
16. Zjawisko, proces pozbawiania czego (utraty przez co) znamion chrzecijañstwa.
MYLI O MATEMATYCE
Liczby rz¹dz¹ wiatem - Pitagoras, staro¿ytny, grecki matematyk i
filozof (ok. 530 pne).
Matematyka wyposa¿a nas w co jakby nowy zmys³ - Charles
Robert Darwin, przyrodoznawca angielski (1809-1882).
Matematycy s¹ jak Francuzi. Cokolwiek im siê powie, od razu
przek³adaj¹ to na swój w³asny jêzyk i wówczas staje siê to czym zupe³nie innym - Johann Wolfgang Goethe, pisarz niemiecki (1749-1832).
Matematycy s¹ jak zakochani. Podaruj takiemu najskromniejsz¹ przes³ankê, a uczepi siê jej i wyprowadzi z tego wnioski, które
bêdziesz musia³ zaakceptowaæ - Bernard le Bovier de Fontenelle,
pisarz i filozof francuski (1657-1757).
CIEKAWE LICZBY
1. Liczbê dziewiêciocyfrow¹ nazywamy znakomit¹ , jeli wystêpuj¹ w niej wszystkie cyfry od 1 do 9 (ka¿da po jednym razie) oraz
liczba utworzona z n pocz¹tkowych cyfr jest podzielna przez n
(tzn. pierwsze dwie cyfry tworz¹ liczbê podzieln¹ przez 2, pierwsze
trzy cyfry tworz¹ liczbê podzieln¹ przez 3 itd.). Jedyn¹ tak¹ liczb¹
jest 381654729. £atwo sprawdziæ, ¿e liczba ta spe³nia ¿¹dane warunki, trudniej wykazaæ, ¿e jest jedyna!
2. Liczb¹ mityczn¹ jest siódemka. Wszystkie ludy staro¿ytne uwa¿a³y j¹ za cyfrê wiêt¹. W pojêciach Wschodu wi¹za³a siê ona z wyobra¿eniem pe³ni, zakoñczenia, dokonania. Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e ów mityczny charakter 7 ma zwi¹zek z babiloñskim kultem siedmiu planet. W s³ynnym papirusie
Ahmesa (pomiêdzy 2000 a 1700 pne) jest podana drabina z³o¿ona z cyfr 7, 49, 343, 2401 i 1608. Obok coraz wy¿szych stopni narysowane s¹ wyrazy: postaæ ludzka, kot, mysz, jêczmieñ i
miara. Badacze twierdz¹, ¿e egipski rebus mo¿na odczytaæ nastêpuj¹co: 7 ludzi posiada po 7 kotów, ka¿dy kot zjada po 7
myszy, ka¿da mysz  7 k³osów jêczmiennych, z ka¿dego k³osa
mo¿e wyrosn¹æ 7 miar zbo¿a. Ahmes podaje nie tylko iloci
poszczególnych przedmiotów ale i ich sumê, stawiaj¹c z boku
liczbê 19607.
3. Liczby odwracalne to liczby które pomno¿one daj¹ pewne iloczyny, po przestawieniu za cyfr (odwróceniu) i ponownym pomno¿eniu daj¹ iloczyny stanowi¹ce odwrócenie iloczynów pierwotnych.
Na przyk³ad:
41x2=82 a 14x2=28
32x21=672 a 23x12=276
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Pierwsza czêæ has³a powstanie w zaciemnionej kolumnie, drug¹ utworz¹ litery z kratek oznaczonych liczbami od 1 do 16.

Odwracalne mog¹ byæ te¿ kwadraty liczb dwu-trzy-cyfrowych,
na przyk³ad:
122 =144 a 212 -441
132 =169 a 312 =961
1022 =10404 a 2012=40401
Czy potrafi¹ Pañstwo znaleæ inne przyk³ady?
ZAGADKI LOGICZNE
Rodzeñstwo
Adam i Ewa s¹ rodzeñstwem. Adam ma tyle samo sióstr ilu braci,
a Ewa ma dwukrotnie wiêcej braci, ni¿ sióstr. Jak liczne jest rodzeñstwo w tej rodzinie?
Podzia³
Nale¿y podzieliæ ten kwadrat na 4
jednakowe czêci, z których ka¿da bêdzie zawieraæ jeden ma³y kwadrat z liter¹.

Piwo
M¹¿ wypija bary³kê piwa w 15 dni, ¿ona potrzebuje na to 30 dni.
Jeli obydwoje bêd¹ pili piwo z jednej bary³ki, ka¿de w swoim tempie,
to ile dni zajmie im opró¿nienie bary³ki?
Szeregowi
Sier¿ant przygotowywa³ do defilady oddzia³ licz¹cy mniej ni¿ 500
osób. Próbowa³ ich ustawiæ trójkami, ale jeden zostawa³. Tak¿e przy
ustawianiu czwórkami, pi¹tkami i szóstkami zawsze jeden zostawa³.
W koñcu spróbowa³ ich ustawiæ po siedmiu w szeregu i z ulg¹ stwierdzi³, ¿e nikt nie zosta³. Ilu ¿o³nierzy liczy³ oddzia³?
dr Renata Jurasiñska

Zachêcamy do przysy³ania (przynoszenia) do Redakcji (MOKiR) rozwi¹zañ krzy¿ówki, zagadek logicznych i fraszki (ze str.
34). Nagrody ufunduje Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego  Towarzystwo Przyjació³ Dynowa.
Czekamy na Pañstwa odpowiedzi!!!
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wi¹teczna nauka
Duszy, czy swemu cia³u
Mam dostarczyæ radoci?
Pyta wi¹teczny Polak
I stawia na prawo ciê¿koci!
Bo kiedy za zwyk³e o¿arstwo
Zgorszona skarci go ¿ona
Odpowie z dostojn¹ min¹;
Potwierdzam prawo Newtona!
Potem wieloæ dañ sprawia,
¯e s³ynne prawo wyporu
Myli Polak ¿ar³oczek
Z innym prawem wyboru!
Lecz wielkim jest naukowcem,
Przyznacie to pañstwu sami,
Gdy zamiast pierogów z barszczem
Wybiera kapustê z grzybami!
A potem krzyczy: Eureka!
Przy szafie po pewnym czasie,
¯e dañ dwanacie siê równa
Trzem nowym dziurkom w pasie!

Zasmarkana
proba
Goni¹ nas zwykle terminy,
Zadania, zobowi¹zania,
St¹d czêsto nam towarzyszy
W pracy stan zasmarkania.
I przychodzimy pomimo,
A z nami przychodzi grypa,
A z Pani¹ Gryp¹ katar
No i przewa¿nie chrypa!

Po d³ugiej przerwie zapraszamy Pañstwa ponownie do zabawy w odgadywanie, którego z mieszkañców naszego regionu dotyczy wierszowana zagadka.
Dla u³atwienia  do³¹czamy zdjêcie
bohatera  niekoniecznie aktualne...
Smyczkiem czaruje ludowe nuty,
Zim¹ wdziaæ musi solidne buty,
Gdy¿ ma do domu drogê dalek¹,
Mieszka za siódm¹ gór¹ i rzek¹,
Do pracy jedzi na WSK,
Lat najmniej z ca³ej Piêtnastki ma,
¯onê ma ³adn¹, dobre maniery,
Brata, dwie siostry  a nawet cztery!!!

Z chryp¹ za niewyranie
Pracownik siê wyra¿a!
Nos jest rodkiem bojowym!
Kicha, strzela, zara¿a...
Czêsto te¿ strasznie mierdzi,
Bo zwykle jest czosnkowy,
Wiêc mocno czuæ i widaæ,
¯e uk³ad jest niezdrowy!
Wiêc wo³am do pracodawców
Ja, który tak¿e chrypiê,
Pozwólcie szefowie kochani
Wyle¿eæ siê Pani Grypie!
Tekst:
Maciej Jurasiñski
Rysunki:
Grzegorz Hardulak
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