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Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny
numer „Dynowinki”, tym razem nie
ukrywamy - sentymentalny. Chcieliœmy
aby prezentowane w nim teksty by³y
zgodne z naszym „polskim kalendarzem” i dlatego siêgnêliœmy do tutejszej historii, swojskiej tradycji, osobistych
wspomnieñ ale i wspó³czesnych opinii.
Mamy nadziejê, ¿e œwiadome zignorowanie robi¹cego coraz wiêksz¹ karierê dnia zakochanych bêdzie przez Pañstwa odczytane ze zrozumieniem a mo¿e
nawet z ulg¹? Wszak zakochani, przez
sam fakt odczuwania i odwzajemniania
mi³oœci, maj¹ œwiêto ca³y rok (szczególnie kiedy to uczucie jest trwa³e i prawdziwe) i nie potrzebuj¹ tego manifestowaæ ani czerwonymi poduszeczkami w
kszta³cie serca ani pyzatymi maskotkami koniecznie z swojsko brzmi¹cym napisem – LOVE ME lub I LOVE YOU.
Kiedy obchodzenie „œwiêtego Walentego” zaczê³o zyskiwaæ popularnoœæ,
w³aœciwie nie byliœmy temu przeciwni.
Myœleliœmy – có¿, jeszcze jedna okazja
aby popatrzeæ na siebie przyjaŸnie, obudziæ wra¿liwoœæ na drugiego cz³owieka.
Niestety wkrótce okaza³o siê, ¿e razem z
tym œwiêtem wkroczy³ do nas ca³y przemys³ reklamuj¹cy, nieodzowne podobno, tandetne oznaki mi³oœci.
Walczyæ z t¹ mod¹ na pewno nie ma
sensu ale apelujemy o umiar.
Pewnym antidotum na t¹ amerykanizacjê kultury mo¿e byæ proponowana
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przez nas podró¿ sentymentalna w cudowny, kolorowy œwiat balów, maskarad czy
choæby prywatek.
Siêgaj¹cy renesansu zwyczaj urz¹dzania w
karnawale zabaw i rozlicznych spotkañ
towarzyskich by³ przecie¿ szczególn¹
okazj¹ do spontanicznego wyra¿ania
uczuæ. Towarzyszy³y temu nieprzeliczone zabiegi – toalety, smokingi, wachlarze, maski, liœciki i karneciki skrywaj¹ce niejedn¹ tajemnicê. Dziœ w pewnym
stopniu ilustruj¹ to przygotowania do
balów maturalnych, sylwestrowych czy
(w du¿ych œrodowiskach) okreœlonych
grup zawodowych np. dziennikarzy, artystów, mistrzów sportu. Mimo, ¿e mijaj¹ epoki, zmieniaj¹ siê upodobania
taniec wci¹¿ jest sposobem wyra¿ania
radoœci ¿ycia, zgodnie przecie¿ z myœl¹
biblijn¹ – „Chwalcie Pana bêbnem i
pl¹saniem”.
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zawsze w oczach pojawia siê ten niezwyk³y b³ysk a w sercu dziwne dr¿enie. Tak
naprawdê nie jest wa¿ne czy by³ to
przedszkolny bal kostiumowy, czy studniówka, jak mia³ na imiê partner i gdzie
odbywa³o siê to wydarzenie ale najistotniejszy by³ sam fakt uczestnictwa, który
nas w jakiœ sposób nobilitowa³ i potwierdza³ doros³oœæ.
Nie s¹dŸcie Pañstwo, ¿e wspó³czesna m³odzie¿ jest nieczu³a na uroki klasycznego walca lub nie docenia niezwyk³ej atmosfery prywatkowych spotkañ
(oczywiœcie inaczej ju¿ nazywanych –
„imprezami” lub „bibami w chacie”)
przy gitarze i poezji œpiewanej. Tak, tak
oczywiœcie wœród m³odych najbardziej
popularne s¹ wci¹¿ dyskoteki z muzyk¹
„metalow¹” - ale sk¹d w takim razie takie przejêcie balem studniówkowym???
Czy¿by magia minionej epoki???
¯ycz¹c Pañstwu, by dali siê zaczarowaæ, lub raczej oczarowaæ, proponujemy s³owa poety –

„PATRZÊ NA TWOJ¥ FOTOGRAFIÊ, KTÓRA Z R¥K WYPAD£A MI
I WYPOWIEDZIEÆ NIE POTRAFIÊ, ILE CZARU W TOBIE TKWI...
CHOÆ PRZEMINÊ£AŒ, ODESZ£AŒ W SIN¥ DAL – EPOKO,
TÊSKNIÊ ZA TOB¥, BO KOCHAM CIÊ G£ÊBOKO.
EPOKO – WIEDEÑSKIEGO WALCA
RAZ, DWA, TRZY NA PALCACH RAZ, DWA, TRZY...
EPOKO – DYLI¯ANSÓW, POCZTYLIONÓW I DWORNYCH UK£ONÓW.
EPOKO – BIA£EJ ORGANDYNY, SZUMNEJ KRYNOLINY I P¥KÓW RÓ¯.
EPOKO – NIE WRÓCISZ JU¯...”

Kiedy wspominamy nasz magiczny
pierwszy bal, to niezale¿nie czy mamy
ju¿ pó³ wieku czy zaledwie kilka wiosen,

Redaktorzy prowadz¹cy
Anna i Jaros³aw Molowie

CO S£YCHAÆ W STOWARZYSZENIU ?
Witam Was, Drodzy Czytelnicy i zapraszam do przeczytania kolejnej „Dynowinki”. Ten numer, jak ka¿dy
inny, to efekt oddanej pracy
Kolegium Redakcyjnego. W
pe³ni to doceniaj¹c, 26 stycznia 2004 r. na uroczystym
spotkaniu w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy wrêczyliœmy cz³onkom Redakcji
symboliczne nagrody ksi¹¿kowe, a Redaktor Naczelny zosta³
nagrodzony przez W³adze Miasta. Frekwencja dopisa³a a

sponsorzy i gospodarz spotkania –
p. Anna Nowicka-Hardulak ugoœcili nas „po królewsku”. Dziêkujê tym
wszystkim, którzy „przy³o¿yli rêkê”
do tej mi³ej uroczystoœci dedykuj¹c im towarzysz¹ce spotkaniu motto:
„CZYNY SZLACHETNE S¥
SAME W SOBIE ZAP£AT¥” – Seneka M³odszy
Prezes Stowarzyszenia
– Andrzej Stankiewicz
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Od ukazania siê ostatniego numeru „Dynowinki” up³ynê³o niewiele czasu jednak¿e okres ten przyniós³ szereg zmian, o których pragnê Pañstwa poinformowaæ.
Z dniem 1 lutego 2004 roku na podstawie uchwa³y Rady Miasta Dynowa z dnia
23 stycznia 2004r. utworzono zak³ad bu-

mistrz Miasta - a dotycz¹ce prac remontowo – budowlanych na terenie miasta, dalsza przebudowa chodników, remonty budynków, prace w
budynkach OSP,
u po r z ¹ d ko w a n i e
terenów przy Zespole Szkó³, prace
przy porz¹dkowaniu cmentarza wymagaj¹ sprawnoœci
w dzia³aniu i mak-

Fot. A. Iwañski

d¿etowy pod nazw¹
Zak³ad Gospodarki
Komunalnej, poprzez po³¹czenie
dotyc h c z as o w y c h
zak³adów bud¿etowych a mianowicie:
Zak³adu Gospodarki
Komunalnej w Dynowie, Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie oraz Zak³adu Kanalizacji i Oczyszczalni Œcieków w
Dynowie. Teren dzia³ania gminy. Administracja Zak³adu mieœci siê w Dynowie przy
ulicy Rynek 13. Na stanowisko Dyrektora
Zak³adu zosta³ powo³any Pan Jacek Gierlach.

Celem po³¹czenia zak³adów jest
usprawnienie jego dzia³alnoœci, co w efekcie ma poprawiæ jakoœæ i szybkoœæ us³ug
œwiadczonych na rzecz ludnoœci.
Zadania, które chce realizowaæ Bur-

symalnego wykorzystania miejscowego potencja³u ludzkiego. Dlatego potrzeba jednego sprawnego Zak³adu.
Rok 2003 pokaza³, ¿e w uk³adzie trzech
Zak³adów jest to niemo¿liwe. Zakres prac
zleconych do ówczesnego ZGK by³ tak
du¿y, ¿e nie wszystko uda³o siê zrealizowaæ.
Ponadto miasto przejmuje ca³y maj¹tek po
S – ni Chemicznej „San”.
Docelowo zlokalizowana
tam bêdzie baza Zak³adu
Gospodarki Komunalnej.
W najbli¿szych tygodniach chcemy utworzyæ
na bazie tego Zak³adu
oko³o 30 nowych miejsc
pracy. By³by to ewidentny plus dla osób, którzy
trwale pozostaj¹ bez pracy.
Ponadto w sposób
rozs¹dny i rzeczowy w³adze miasta chc¹ zaj¹æ siê
wykorzystaniem mienia
Fot. A. Iwañski
gminnego. Wiele budynków wymaga natychmiastowych remontów. Dotyczy to zarówno
mieszkañ komunalnych jak i lokali u¿ytkowych.
Wielkoœæ nak³adów na remonty potrzebne do poniesienia obliczono szacun-
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kowo i wynosz¹ oko³o 500 tys. z³. Do nak³adów tych nie wliczamy koniecznego remontu na budynku Rynek 5 (stara apteka)
i Mickiewicza 27. Jest to suma, której miasto nie jest w obecnym i najbli¿szym czasie
w stanie wy³o¿yæ. St¹d Rada Miasta podjê³a uchwa³ê, aby lokale mieszkalne sprzedaæ za 30% wartoœci dla dotychczasowych
dzier¿awców.
W najbli¿szym czasie zostan¹ podjête
przez Radê Miasta decyzje dotycz¹ce lokali u¿ytkowych i mieszkañ zad³u¿onych
(szczególnie w budynkach o niskich standardach).
Paradoksem jest, ¿e czeœæ mieszkañców
w ogóle nie p³aci czynszu za mieszkania.
Zaleg³oœæ z lokali mieszkalnych wynosi –
60.307,13 z³. natomiast na lokalach u¿ytkowych 17.336,27 z³. Wobec osób, które nie
wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków uiszczania nale¿noœci Zak³ad skierowa³ sprawy na drogê
postêpowania s¹dowego. Dziesiêæ spraw
jest w postêpowaniu komorniczym. Jednak
nie rozwi¹zuje to problemu, dlatego w najbli¿szym czasie dla najbardziej opornych
bêd¹ zastosowane inne mechanizmy.
Na prze³omie stycznia i lutego mia³y
miejsce spotkania ze stra¿akami, w których
udzia³ wziê³a Burmistrz Miasta. Podjêto
decyzje o szybkim zakoñczeniu remontów
na remizach stra¿ackich w Dynowie oraz
zmiany systemowe funkcjonowania jednostek OSP w kierunku stworzenia jednego
silnego zespo³u ratowniczo – gaœniczego,
odpowiednio wyszkolonego i wyposa¿onego zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
o ochronie przeciwpo¿arowej. Postanowiono ukierunkowaæ OSP Bartkówka na ratownictwo wodne (skierowano grupy
cz³onków OSP Bartkówka na szkolenia
m³odszych ratowników wodnych).
Zmiany te s¹ konieczne po to by dostosowaæ jednostki OSP do wspó³czesnych
wymogów jak i przepisów prawnych oraz
potrzeb miasta Dynowa.
Chcia³abym wspomnieæ, i¿ wiele zainteresowania budz¹ obecnie dop³aty bezpoœrednie do rolnictwa. W zasadzie mo¿na ju¿
podsumowaæ pierwszy etap polegaj¹cy na
zapoznaniu rolników z mo¿liwoœciami wykorzystania dop³at przy dofinansowaniu
gospodarstwa rolnych. Ten cykl spotkañ
po³¹czonych ze szkoleniami spotka³ siê z
du¿ym zainteresowaniem. £¹cznie w szkoleniach uczestniczy³o ok. 200 rolników. Niewykluczone, ¿e bêd¹ mog³y byæ przeprowadzone dodatkowe szkolenia dla tych wszystkich, którzy z ró¿nych powodów nie mogli
uczestniczyæ dotychczas przeprowadzonych, decyzja jednak nale¿y do ARiMR.
Obecnie oczekujemy na oficjalne formularze wniosków, które bêd¹ dostêpne dla
wszystkich chêtnych w Urzêdzie Miasta, – o
czym niezw³ocznie poinformujemy.
Ci¹gle wydawane s¹ (bezp³atnie) wypisy
z rejestru gruntów (p. 15, II p.), w których
znajduj¹ siê dane (nr dzia³ki, powierzchnia)
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potrzebne do prawid³owego wype³niania wniosków. Zapraszamy jednak wszystkich mieszkañców (nie tylko rolników), którzy posiadaj¹
jakiekolwiek nieruchomoœci na terenie Dynowa by skonfrontowali
swój stan posiadania z
danymi zawartymi w rejestrze. Zachêcamy do
zapoznania siê z tymi
danymi i w razie koniecz-

Fot. P. Pyrcz
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oraz w³adze miasta.
Spotkanie uœwietni³ program artystyczny przygotowany przez dzieci i m³odzie¿
dynowsk¹ oraz wystêpy chóru „Akord”, Kapeli Ludowej „Warzanie”, Kapeli „Dynowianie” oraz wystêpy muzyczno – artystyczne uczniów ZSZ.
Czêœæ artystyczna zakoñczona zosta³a
¿yczeniami z³o¿onymi przez Pani¹ Burmistrz dla wszystkich zgromadzonych goœci i ich rodzin. Uroczystoœci zosta³y zakoñczone spotkaniem i poczêstunkiem w holu
g³ównym ZSZ.

Opracowa³a:

Fot. P. Pyrcz
noœci regulowanie stanu prawnego. Ponadto pragniemy w Urzêdzie Miasta uruchomiæ pomoc w wype³nianiu wniosków.

Na zakoñczenie
pragnê Pañstwa poinformowaæ o spotkaniu noworocznym,
które odby³o siê 30
grudnia 2004 roku w
Zespole Szkó³ Zawodowych w Dynowie. W
spotkaniu udzia³ wziêli zaproszeni mieszkañcy, przedstawiciele
organizacji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na
terenie miasta, dyrektorzy szkó³, pracownicy urzêdu miejskiego

W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego w dniu 31 stycznia 2004r. odby³a
siê XI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego.
Po zatwierdzeniu przez Radê uzupe³nionego
porz¹dku obrad rozpoczêto realizacjê programu.
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Stanis³aw Dr¹¿ek przedstawi³ radnym
informacjê dotycz¹c¹ przygotowania
ARiMR do wdro¿enia ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ¥DZANIA I KONTROLI.
System ten obejmuje:
ü system identyfikacji i rejestracji zwierz¹t
- gromadzenie i wprowadzanie danych
dotycz¹cych gospodarstw i producentów rolnych
- wydawanie druków posiadaczom zwierz¹t
- wydawanie kolczyków wg zamówienia
rolnika
- wydawanie duplikatów kolczyków i paszportów
- administrowanie obs³ug¹ zdarzeñ dot.
zwierz¹t
Od 1 stycznia 2004r. rolnik jest zobowi¹zany odp³atnie wykupiæ kolczyki, zakolczykowaæ, jak i na bie¿¹co zg³aszaæ fakty

obrotu zwierz¹t na wykupionych formularzach. Ka¿de gospodarstwo posiadaj¹ce
zwierzêta prowadzi Ksiêgê Stada. Nadawanie numerów gospodarstw, stad i zwierz¹t
prowadzi siê ju¿ w oparciu o elektroniczny
system jednolity dla ca³ego kraju.
ü system identyfikacji dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo i gospodarstw
Aktualnie ARiMR k³adzie nacisk na rzeteln¹ informacjê i nauczenie rolników sk³adania wniosków o dop³aty powierzchniowe, które stanowi¹ nowoœæ nie ma³¹ barierê psychiczn¹ i wymagaj¹ zmiany mentalnoœci. Rejestr gospodarstw jest podstaw¹
do zafunkcjonowania systemu rejestracji
tzw. wniosków rolników o dop³aty bezpoœrednie do powierzchni uprawianych rolniczo.
Aktualnie prowadzony jest drugi cykl
szkoleñ w tym zakresie, na którym ka¿dy
rolnik bêdzie móg³ praktycznie wype³niæ
wniosek o wpis do ewidencji producentów
oraz wniosek o przyznanie p³atnoœci ob-

.Maria Wyskiel - Cedzid³o
Dynów, dnia 12.02.2004r.

szarowych.
ü komputerow¹ bazê danych
ü podstawowe wnioski o dop³aty powierzchniowe w zakresie produkcji roœlinnej
ü zintegrowany system kontroli rzeczowofinansowej
Dodatkowe informacje dotycz¹ce ww
systemu mo¿na uzyskaæ w Biurze Powiatowym ARiMR w Rzeszowie tel. 86 42 025, 87
56 080. Nastêpnie Dyrektor SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie El¿bieta Burzyñska
z³o¿y³a Radzie sprawozdanie z dzia³alnoœci
za rok 2003.
SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w
2003 roku œwiadczy³ us³ugi medyczne dla
ludnoœci w oddzia³ach:
I. GruŸlicy i Chorób P³uc,
II. Zak³adzie Opiekuñczo – Leczniczym,
III. ZOL – Alzheimer,
IV. Zak³adzie Opieki Paliatywnej „Dom
Sue Ryder”
V. Zespole Wyjazdowym Opieki Paliatywnej,
VI. Poradniach specjalistycznych,
VII. Pomocy doraŸnej dla gminy Soko³ów
M³p. i Kamieñ w ramach POZ.
Do tego zak³adu trafiaj¹ osoby z ca³ego województwa podkarpackiego.
Rok 2003 by³ rokiem zakoñczenia procesów inwestycyjnych jakie by³y realizowane w ostatnich trzech latach. W wyniku
przeprowadzonych inwestycji diametralnie
zmieni³y siê zarówno warunki wykonywa(ci¹g dalszy na str. 6)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)
nych œwiadczeñ zdrowotnych, jak i warunki pracy zatrudnionego personelu. W chwili obecnej w zak³adzie zatrudniona kadra
medyczna, administracyjna i pomocnicza
posiada wymagane kwalifikacje. W wyniku
dzia³alnoœci w roku 2003 jednostka wypracowa³a przychody w kwocie 7.600,2 tys. z³.
Dokonane w zak³adzie przeobra¿enia
przyczyni³y siê do jego rozwoju oraz wzrostu jakoœci œwiadczonych us³ug. W œlad za
tym nie idzie jednak wzrost finansowania
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wrêcz
przeciwnie z roku na rok maleje finansowanie us³ug medycznych œwiadczonych w
tym zak³adzie. Planowana przez zak³ad dzia³alnoœæ medyczna na 2004 r., zosta³a zabezpieczona podpisanymi kontraktami z NFZ
w Rzeszowie.
Pomimo to nieprecyzyjne zapisy w systemie NFZ, niekorzystna nad interpretacja zapisów ogólnych warunków umów, jak
równie¿ brak elastycznoœci w dostosowaniu siê do indywidualnych potrzeb pacjenta sprawia, ¿e dalsza dzia³alnoœæ jednostki
budzi wiele w¹tpliwoœci i wywo³uje powa¿ne zaniepokojenie pacjentów i pracowników.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci ZOZ Nr 2
w Rzeszowie z³o¿y³ tak¿e Dyrektor Aleksander Panek. Kierownictwo ZOZ Nr 2 w roku
2003 prowadzi³o szereg dzia³añ z zakresu
organizacji i zarz¹dzania s³u¿b¹ zdrowia
powiatu, które by³y istotnym przyczynkiem
do poprawy jej dzia³alnoœci, poprawy dostêpnoœci, poprawy jakoœci œwiadczeñ medycznych bez znacz¹cych nak³adów finansowych.
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej utrzymano dotychczasow¹ iloœæ
poradni ogólnych i pediatrycznych w powiecie. Niepokój budzi odebranie kompetencji zlecenia badañ gastroskopowych lekarzowi poz. Dzia³anie to spowodowa³o
gwa³towny wzrost œwiadczeñ gastrologicznych oraz drastyczne zmniejszenie dostêpnoœci do tego typu diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych.
W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dalszym ci¹gu rozœrodkowywano tê opiekê zw³aszcza w specjalnoœciach
nie wymagaj¹cych du¿ych nak³adów aparatury i wyposa¿enia. Szczególnie dbano o
utrzymanie opieki ginekologicznej w terenie.
W zakresie opieki stomatologicznej
nale¿y stwierdziæ, ¿e system podkontraktów stomatologicznych sprawdza siê. System ma du¿e rezerwy wykonawcze, które
mog¹ byæ wykorzystane w zale¿noœci od
wysokoœci kontraktu z NFZ.
W zakresie ambulatoryjnej opieki doraŸnej kierownictwo ZOZ wspólnie ze Starostwem Rzeszowskim prowadzi³o szereg
dzia³añ na szczeblu Urzêdu Wojewódzkiego, Urzêdu Marsza³kowskiego, Oddzia³em
NFZ maj¹cych na celu realizacjê tych zamierzeñ. Reorganizacja polega³a by na
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przejêciu filii pogotowia ratunkowego w
Dynowie, jego reorganizacji i zmianie lokalizacji, organizacji od nowa filii pogotowia w Soko³owie Ma³opolskim.
W zakresie higieny szkolnej niepokój
budzi³y zani¿one kontrakty dla higienistek
szkolnych pracuj¹cych w terenach wiejskich. Ponadto z niewiadomych przyczyn
rozporz¹dzenie MZ z kwietnia br. odebra³o prawo wykonywania szczepieñ profilaktycznych tej grupie pracowników. Niskie
wartoœci kontraktów na œwiadczenia rehabilitacyjne powoduj¹ ograniczenie tych
œwiadczeñ, a w konsekwencji zamykanie
gabinetów.
Z wstêpnej analizy finansowej wynika,
¿e ZOZ Nr 2 w Rzeszowie rok 2003 zamknie
strat¹ w wysokoœci ok. 1 281 450 z³, która
by³a sygnalizowana w planie finansowym.
W trakcie sesji radni podjêli uchwa³y:
- w sprawie zmian w Statucie SP ZZOZ
„Sanatorium” w Górnie
- w sprawie zmian w Regulaminie Rady
Spo³ecznej SP ZZOZ „Sanatorium” w
Górnie
- w sprawie planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2004.
- w sprawie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok
2004.
- w sprawie bud¿etu Powiatu na rok 2004.
Na rok 2004 obowi¹zywaæ bêdzie nowa
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego,
któr¹ zosta³a zlikwidowana subwencja drogowa, czêœæ dotacji na zadania w³asne oraz
zlecone, a zadnia zlecone na które zosta³a
zlikwidowana dotacja sta³y siê zdaniami
w³asnymi powiatu.
Ustalono, ¿e dochody bud¿etu powiatu wynosiæ bêd¹ 45 367 528 z³.
Na kwotê t¹ sk³adaj¹ siê:
ü dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu
administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat 3 954 000 z³
ü dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
w³asnych powiatu 7 903 490 z³
ü dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na
zdania bie¿¹ce realizowane przez powiat na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej 15 000 z³
ü udzia³y powiatu w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 6 343 969
z³
ü subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
20 444 188 z³
ü dochody uzyskiwane przez powiatowe
jednostki bud¿etowe 1 718 020 z³
ü odsetki od œrodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
powiatu 80 000 z³
ü wp³ywy z op³at stanowi¹cych dochody
powiatu 2 310 000 z³
ü dochody z maj¹tku powiatu 506 000 z³
ü dotacje z funduszy celowych 180 000 z³
ü pozosta³e dochody 1 913 861 z³
Ustalono, ¿e wydatki bud¿etowe powia-
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tu w 2004r. wynosiæ bêd¹ 46 918 528 z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i ³owiectwo 81 000z³
- leœnictwo 190 240 z³
- transport i ³¹cznoœæ 7 022 763 z³
- turystyka 5 000 z³
- gospodarka mieszkaniowa 74 000 z³
- dzia³alnoœæ us³ugowa 1 420 800 z³
- administracja publiczna 6 419 930 z³
- bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa 10 000 z³
- obs³uga d³ugu publicznego 190 000 z³
- ró¿ne rozliczenia 250 000 zl
- oœwiata i wychowanie 11 769 317 z³
- ochrona zdrowia 2 168 000 z³
- pomoc spo³eczna 11 136 395 z³
- pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej 3 486 400 z³
- edukacyjna opieka wychowawcza 2 578
683 z³
- gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 2 000 z³
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72 000 z³
- kultura fizyczna i sport 42 000 z³
Ustalono, ¿e deficyt bud¿etu powiatu
na koniec roku 2004 wyniesie 1 551 000z³.
Przewiduje siê, ¿e stan zobowi¹zañ powiatu z tytu³u kredytów i po¿yczek na koniec 2004r. wyniesie 3 253 500 z³.
- w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
na realizacjê inwestycji p.n. „Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Spo³ecznej w Górnie oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie”.
- w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
- w sprawie wyra¿ania zgody na sprzeda¿
lokalu mieszkalnego usytuowanego w
budynku Przychodni Rejonowej w Tyczynie po³o¿onym na dzia³ce nr 1702 w
Tyczynie, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu
Rzeszowskiego.
- w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w
budynku przy oœrodku zdrowia w Nowym Kamieniu, stanowi¹cym w³asnoœæ
Powiatu Rzeszowskiego.
- w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
zabudowanej dzia³ki nr 91/4 w Budach
G³ogowskich stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego.
- w sprawie upowa¿nienia Zarz¹du do zawarcia umowy dotacji
W koñcowej czêœci obrad Rada Powiatu przyjê³a:
ü sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji i
Rady za 2003 rok
ü sprawozdanie z wykonania rocznego
planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II
pó³rocze 2003r.
ü sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za
rok 2003.
ü sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci
Zarz¹du w okresie od dwóch poprzednich sesji oraz wykonania uchwa³ Rady
Powiatu.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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nformowa³am ju¿ Szanownych Czytelników, ¿e z dniem zmiany na stanowisku Redaktora Naczelnego „Dynowinki” utraci³am „przywilej” zaproszeñ na
sesje Rady Miasta, co praktycznie ociê³o
mnie od bli¿szego „ogl¹du” bie¿¹cych
spraw miasta i naszej spo³ecznoœci. Wprawdzie na sesjê ka¿dy mo¿e pójœæ,
ale trzeba by stale œledziæ tablicê og³oszeñ w Urzêdzie w
sprawie terminu, a w czasie
sesji dopytywaæ „goœci zaproszonych” o program co stwarza mi trudne do przekroczenia bariery. Dlatego trudno
mi pisaæ dobrze, czy krytycznie o naszej sytuacji spo³ecznej, gospodarczej czy bud¿etowej, o poczynaniach i planach W³adz miasta, decyzjach i dylematach Rady, opieraj¹c siê na
sk¹pych informacjach Burmistrza i has³owych sprawozdaniach p. Stochmala z prac
Rady Powiatu, og³aszanych w „Dynowince”. Dziœ jednak muszê zabraæ g³os w sprawie planowanej sprzeda¿y reszty mieszkañ
komunalnych. Sam pomys³ jest uzasadniony, obni¿ka ceny o 70% ceny rynkowej korzystna dla lokatorów, ale tryb w jakim ZGM
zapowiedzia³ realizacjê projektu jest naruszeniem wolnoœci i godnoœci obywatelskiej.
Pismo z dnia 21. 01 br. rozes³ane do wszystkich „Najemców” lokali mieszkalnych brzmi
dos³ownie tak: „Dzia³aj¹c w imieniu Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej informujê,
¿e mo¿e Pan, Pani skorzystaæ z prawa pierwokupu zajmowanego lokalu mieszkalnego korzystaj¹c z 70% bonifikaty. Chc¹c z

tych uprawnieñ skorzystaæ nale¿y do 30
kwietnia 2004 roku zajmowany lokal mieszkalny nabyæ na w³asnoœæ. W przypadku nie
wykupienia zajmowanego lokalu we wskazanym wy¿ej terminie lokal ten bêdzie
mo¿na sprzedaæ wraz z jego najemc¹ w
drodze przetargu na rzecz innych osób czy

jednostek na ogólnych zasadach.” Wers
koñcowy, wyró¿niony grubsz¹ czcionk¹, ma
formê ultimatum, nieuprawnionego ze
strony Urzêdu w stosunku do WOLNYCH
OBYWATELI. Wzbudzi³o ono pop³och i
oburzenie wœród tych najmniej zamo¿nych
najemców, których dot¹d nie staæ by³o na
wykup mieszkania. Sytuacjê zamiast z³agodziæ pogorszy³a wypowiedŸ P. Burmistrz dla
dodatku rzeszowskiego Gazety Wyborczej
z dnia 06. 02. ¿e zapowiedŸ licytacji mieszkania wraz z lokatorem ma byæ „POSTRACHEM DLA CWANIAKÓW” a „Cwaniacy
to ci, którzy maj¹ wybudowane domy, a
korzystaj¹ z mieszkañ komunalnych, wysokie dochody, a nie p³ac¹ czynszów, staæ ich
na utrzymanie samochodów i telefonów”.
Lokatorów nie p³ac¹cych jest 29, a mieszkañ nie wykupionych oko³o 50, a wiêc oko³o po³owa adresatów ultymatywnego pisma
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to nie „CWANIACY”, których trzeba
„STRASZYÆ”. Takie obraŸliwe i poni¿aj¹ce traktowanie mieszkañców miasta przez
W³adzê samorz¹dow¹ jest wyrazem arogancji w³adzy, nie umiejêtnoœci zredagowania
przyzwoitego pisma urzêdowego i w³aœciwego postêpowania stosunku do nie p³ac¹cych czynszów i rachunków. Zapewnienia P. Burmistrz w tej samej wypowiedzi, ¿e „najbiedniejszym krzywda siê nie stanie i ktoœ starszy, kto nie
wykupi mieszkania, bo nie
ma pieniêdzy, bêdzie
móg³ do¿yæ w nim swoich
dni – brzmi¹ ma³o przekonywuj¹co wobec sztywnego terminu 30
kwietnia i groŸnego s³ówka „mo¿na bêdzie
sprzedaæ” lokal z lokatorem na przetargu.
Bo je¿eli urzêdnik coœ „mo¿e”, co nie jest
czymœ okreœlonym uwarunkowane, zawsze
jest groŸb¹, ¿e z tego „mo¿na” skorzystaæ.
W imieniu obra¿onych i przestraszonych
najemców nie „Cwaniaków” G³os Wolny
wnosi protest i postulat pilnego zredagowania „przyzwoitego” pisma informuj¹cego o wszystkich aspektach sytuacji, w której znajd¹ siê najemcy po 30 kwietnia. Na
razie nie jesteœmy niewolnikami w³adzy, których mo¿na sprzedaæ i kupiæ wraz z domem. Przy braku informacji odniesiemy siê
do Rzecznika Praw Obywatelskich, który
podobnie jak G³os Wolny ubezpiecza nasz¹
WOLNOŒÆ.
G³os Wolny – Wolnoœæ Ubezpieczaj¹cy
Anna Baranowska - Bilska
PaŸdziernik roku 1988 by³
¿a³obny dla szko³y z powodu
œmierci dwóch wielkich dla niej
pedagogów (miesi¹c wczeœniej przed
œmierci¹ dyrektora Kiszki zmar³ nagle nauczyciel matematyki p. Zbigniew Dymczak) i tak¿e z powodu
problemów zwi¹zanych z prowadzeniem szko³y. Mianowicie Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego WSK PZL – Rzeszów, która by³a Zak³adem prowadz¹cym szko³ê zapowiedzia³a, ¿e od 1 wrzeœnia 1989r. zaprzestaje prowadziæ szko³ê jako przyzak³adow¹ i przeka¿e j¹ do Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Przemyœlu. Oœwiata zaœ (wtedy Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Przemyœlu)
nie wyra¿a³a chêci na przejêcie od WSK
szko³y w ci¹gu roku kalendarzowego, poniewa¿ w bud¿ecie nie by³o zaplanowanych
na ten cel œrodków. Zarysowa³a siê wiêc
groŸba ponownej likwidacji szko³y, ale w
wyniku podjêtych dzia³añ do tego nie dosz³o. Pomoc przy rozwi¹zaniu tego problemu przysz³a ze strony Fermstalu w Dyno-

Czeœæ III
Kolejna III czêœæ informacji o
ZSzZ w Dynowie przybli¿a lata
1988-2001.
W chwili kiedy szko³a by³a
fili¹ Zespo³u Szkó³ Technicznych w Rzeszowie a dyrektor Kiszka nie móg³ wykonywaæ swoich obowi¹zków ze
wzglêdu na chorobê, zosta³em pe³ni¹cym te obowi¹zki
do koñca grudnia 1988r., a
od stycznia 1989r. obj¹³em
stanowisko dyrektora ZSZ w
Dynowie (dok³adnie z-ca dyrektora ZST w Rzeszowie ds. filii
ZSZ w Dynowie, a od wrzeœnia
dyrektor Zasadniczej Szko³y Zawodowej )”.

Stanis³aw
Tymowicz
rocznik 1949, wykszta³cenie wy¿sze magisterskie,
nauczyciel dyplomowany,
¿onaty, troje dzieci. Zatrudniony w ZSzZ od
1969 roku jako nauczyciel zawodu, póŸniej tak¿e
wychowawca internatu,
nauczyciel teoretycznych
przedmiotów zawodowych i dyrektor od 1989 roku.

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Przed podjêciem starañ o uruchomienie szko³y œredniej – technikum w radzie
pedagogicznej prowadzono dyskusje czy
bêdziemy w stanie podo³aæ nowym zadaniom? Czy sprostamy wymaganiom od strony organizacyjnej, programowej i edukacyjnej? Stanowiska cz³onków rady pedagogicznej by³y w wiêkszoœci jednoznaczne :
podejmujemy siê tego zadania, chocia¿ by³y
te¿ g³osy, ¿e czeka nas wiele pracy i mo¿e
lepiej pozostaæ przy zawodówce. Przewa¿y³a wola wiêkszoœci, poparcie œrodowiska,
determinacja dyrekcji i zapa³ optymistów.
Nale¿y tutaj podkreœliæ bardzo zdecydowane stanowisko w tej sprawie m.in. p. Krystyny D¿u³y, p.Stanis³awa Guzika, p.Jana
Geruli, p.Józefy Œlemp, p. Apolonii Jurek,
p.Romana Barana, p.Gra¿yny Mazur i innych, którzy byli zdania, ¿e podo³amy obowi¹zkom a uruchomienie takiej szko³y podniesie tak¿e jej presti¿ w œrodowisku.
Szko³ê od 1 wrzeœnia 1990r. przejmuje
od Fermstalu Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Przemyœlu. W tym miejscu nale¿y
powiedzieæ o tych, którzy pomogli szkole
przetrwaæ trudny okres oraz dopomogli w
jej powstaniu i rozwoju. Z szacunkiem nale¿y wspomnieæ wspania³ego nauczyciela,
nie¿yj¹cego dzisiaj, p.Stanis³awa Górniaka
- by³ego Inspektora Oœwiaty w Dynowie a
póŸniej Dyrektora LO, który chêtnie i szczerze dzieli³ siê z nami swoimi doœwiadczeniami, p.Jerzego Maœlankê – Dyrektora

wie. Uda³o siê przekonaæ ludzi dobrej woli
z Fermstalu, a szczególnie Dyrektora FERMSTAL – IGLOOPOL w DYNOWIE Pana
STANIS£AWA DUDÊ, cz³owieka oddanego nie tylko dla Zak³adu lecz ca³ego œrodowiska dynowskiego, ¿e przejêcie szko³y
przez Zak³ady Rolno-Przemys³owe to dobry interes. Tak wiêc od paŸdziernika
1989r., z dat¹ 1 wrzeœnia, szko³a zosta³a przyzak³adow¹ tego Zak³adu. Pocz¹tki tej
wspó³pracy zaowocowa³y w nastêpnym
roku utworzeniem Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie na bazie dotychczasowej
„zawodówki”, w sk³ad którego wchodzi³y:
- 5 – letnie Technikum Mechaniczne,
- 3 – letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa,
- warsztaty szkolne – gospodarstwo pomocnicze,
- internat.
Pamiêtna to data – 1 wrzesieñ 1990
roku - bowiem od tej pory popularna „zawodówka”, do której uczêszcza³o w tym
momencie 297 uczniów w 9 oddzia³ach,
przekszta³ca siê w ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH ze szko³¹ œredni¹, 5-letnim technikum mechanicznym.
Uwa¿am, ¿e w tym momencie spe³nione zosta³o marzenie poprzednich dyrektorów i oczekiwania lokalnego œrodowiska.
Zosta³a uruchomiana
œrednia szko³a zawodowa daj¹ca szansê uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci i dyplomu zawodowego.
Szko³a jednak mieœci³a siê nadal w budynku przy ul. Œwierczewskiego 14, obiekcie
przystosowanym na
cele szkolne w momencie jej tworzenia gdzie
warunki lokalowe s¹
bardzo trudne, bo bez
centralnego ogrzewania, bez wody bie¿¹cej,
Moment sadzenia pami¹tkowego drzewka
z ciasnymi pomieszczeniami ze zgrzybia³ymi
ramami okiennymi i ciemnym korytarzem,
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Rzeszowie
ale ju¿ ze szczelnym dachem, który uda³o
wspieraj¹cego nasz¹ placówkê do dziœ,
siê wymieniæ. Bank Spó³dzielczy w Dynop.Franciszka Szamañskiego - ówczesnego
wie – w³aœciciel obiektu - sfinansowa³ mateKuratora Oœwiaty i Wychowania w Przeria³ i robociznê a „za³atwienie materia³ów”
myœlu wydaj¹cego akt powo³ania Zespo³u,
(blachy) nale¿a³o do zadañ szkolnych.
wspomnianego ju¿ wczeœniej p.Stanis³awa
Oprócz bazy lokalowej brakowa³o te¿ doDudê – by³ego Dyrektora Fermstalu a póŸœwiadczenia w prowadzeniu szko³y œredniej
niej Prezesa Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Projednak ogromna determinacja ca³ego grodukcji Maszyn i Urz¹dzeñ PLASMET w
na nauczycielskiego pokona³a wszelkie baPrzemyœlu i p.Mariana Ducha - Naczelnika
riery.
Miasta i Gminy w Dynowie oraz wielu in-
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nych.
Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e by³y równie¿
w œrodowisku osoby w¹tpi¹ce czy taka szko³a d³ugo przetrwa, bez doœwiadczenia, bez
dobrej bazy i z kadr¹ pochodz¹c¹ nie tylko
z Dynowa. Dany nam jednak by³ przez œrodowisko dynowskie, ludziom tej ma³ej szkó³ki, du¿y kredyt zaufania i pole do dzia³ania.
Dzisiaj mogê zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
kredyt zosta³ sp³acony, ¿e wysi³ek nie poszed³
na marne, szko³a siê rozwinê³a, rozbudowa³a i œrodowisko na tym bardzo skorzysta³o.
Ale wróæmy jeszcze do lat 90-tych.
W roku 1990 dokonany zosta³ nabór
na jeden oddzia³ technikum o specjalnoœci – spawalnictwo, jednak po miesi¹cu specjalnoœæ zostaje zmieniona na - naprawa i
eksploatacja pojazdów samochodowych, poniewa¿ uda³o siê uzyskaæ dotacjê 500 tys. z³otych (starych) dla warsztatów szkolnych na
uruchomienie stacji diagnostycznej pojazdów samochodowych, a to dawa³o szanse
na lepsze warunki kszta³cenia. Nauka jednak odbywa³a siê nadal w dotychczasowym
budynku przy ul. Œwierczewskiego 14, w
warunkach jak ju¿ wczeœniej zaznaczy³em,
bardzo trudnych i wtedy pojawia siê myœl,
aby przenieœæ szko³ê do budynku internatu przy ul. Polnej 3, poniewa¿ w internacie
zamieszkiwa³o coraz mniej m³odzie¿y. Za
zgod¹ Kuratorium Oœwiaty i Wychowania
w Przemyœlu, po uzyskaniu akceptacji Sanepidu, przy wsparciu Naczelnika Miasta i
Gminy p.Mariana
Ducha, zosta³o
zaadaptowane
piêtro internatu
na sale lekcyjne.
Prace adaptacyjne wykonywane
zosta³y przez instruktorów, rodziców, nauczycieli i
samych uczniów.
Z trzech sal internackich – po wyburzeniu œcianek
dzia³owych, powstaje jedna klasa
lekcyjna, ogó³em
jest ich 6.
W maju 1991
roku szko³a z ulicy
Œwierczewskiego
14 zostaje przeniesiona do zaadaptowanej
czêœci internatu przy ul. Polnej 3. Odby³o siê
to w 200 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
Warunki lokalowe zmieni³y siê ogromnie. Tutaj by³o centralne ogrzewanie, ³azienki z kafelkami, eleganckie sanitariaty, ciep³a woda i jasne pomieszczenia.
cdn.
S. Tymowicz
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Fot. Antoni Iwañski

Dynowince na urodziny
Juz z góra dziesiec lat temu, calkiem odwaznie i smialo
Niewielkiej grupie „szalenców” wlasnej sie prasy zachcialo...
Rzucony pomysl – jak ziarno – trafil na podatna glebe,
Choc nikt nie wiedzial, jak robic, to kazdy widzial potrzebe...
Pierwsze spotkanie Redakcji do latwych nie nalezalo,
Nie bylo zadnych doswiadczen, chetnych do pracy za malo...
W dlugiej wnikliwej dyskusji kazdy mial swój udzial walny!
Urodzil sie wiec miesiecznik spoleczno-kulturalny.
Z nazwa juz poszlo latwiej, choc propozycji kilka...
Wreszcie stanelo na tym, ze bedzie to „Dynowinka”!!!
Czego to w niej nie bylo – powaznie i na wesolo,
Biezace wiesci gminne – wszystko, co dzialo sie wkolo.
Poczesne miejsce zajmowal – wsród informacji licznychBardzo ciekawy, obszerny, powazny dzial historyczny.
O wszystkim wprost, bezposrednio, dla szerokiego forum
Byl przeznaczony kacik pod nazwa „Silva Rerum”.
Istnial tez kacik rozrywki – gdzie zawsze cos wesolego,
Albo ciekawy rysunek, lub wiersze Jurasinskiego.
Rzeczowo, konkretnie, prosto (choc czasem byly urazy)
Informowal „Glos Wolny” o poczynaniach wladzy.
Strzezono pilnie zasady (by nie zejsc gdzies na manowce)
Ze nic co nasze, dynowskie, nie bedzie Redakcji obce...
Zycie gazety dynowskiej wciaz pracowite, bogate,
Wiec po dziesieciu latach sprawiono jej nowa szate...
Mimo klopotów, trudnosci, powoli rosnie czytanie...
Gazeta wrasta w nasz pejzaz – I NIECH JUZ TAK ZOSTANIE!!!
Fryderyk Radon
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JEDNA JASKÓ£KA = WIOSNA
CZYLI O £APANIU NADZIEI W ¯AGLE
Wszystkim, którym d³u¿y siê
zima, znudzi³y siê kryminalne intrygi,
krwawe jatki, policyjne poœcigi i nachalny, melodramatyczny erotyzm repertuaru filmowego TV doradzam serdecznie oderwanie siê od ekranów telewizyjnych i siêgniêcie po ksi¹¿kê, która dostarczy nam zupe³nie innych i nie mniej
emocjonuj¹cych prze¿yæ. Prze¿yæ, które zapadaj¹ w pamiêci, prowokuj¹ do
refleksji, poszerzaj¹ nasz¹ wiedzê o ¿yciu, historii i g³êbi natury cz³owieka. Tym
razem przedstawiam Czytelnikom niezwyk³¹ powieœæ opart¹ na autentycznych
relacjach i pamiêtnikarskich zapisach z
ponad stuletnich losów jednej polskiej
rodziny. Spisa³a je Malina Stahre – Godycka w ksi¹¿ce pt. „Nigdy nie rodzi siê
byle kto”. Rodzina zamieszkuje Miñsk,
od czasów Jagielloñskich wchodz¹cy w
sk³ad Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
po rozbiorach Imperium carów, po wojnach œwiatowych leninowsko – stalinowskiego Zwi¹zku Radzieckiego, obecnie
Bia³orusi. Wiek XX przynosi mieszkañcom tego miasta gwa³towne i nieodwracalne zmiany i kataklizmy burz¹ce na
zawsze spokojny byt tej 300 tysiêcznej
spo³ecznoœci modl¹cej siê w katolickich
koœcio³ach, w cerkwiach, w meczetach i
synagogach, miastu kiedyœ pe³nemu
klasztorów – benedyktynów, jezuitów,
dominikanów, franciszkanów, tañcz¹cemu mazura i lawonichê (bia³oruski taniec ludowy), nienawidz¹cemu i kochaj¹cemu po polsku, bia³orusku, hebrajsku, niemiecku, a nawet tatarsku. Bogatemu i zasobnemu... Bogata, zasobna i

„Jeszcze nie jesteœmy m³odzi: stajemy siê wci¹¿ m³odsi, kiedy ¿yje w nas
nadzieja. Nadzieja i marzenie s¹ jednak z istoty swej pokrewne: marz¹c m³odniejemy. Marzenia s¹ jednak «nierzeczywiste», a przynajmniej za takie uchodz¹. Tak
wiêc m³odnienie jest zawsze zadaniem. Cz³owiek musi wci¹¿ przezwyciê¿aæ swoj¹
doros³oœæ, o ile oznacza ona stêpienie, stwardnia³oœæ, zdrewnia³oœæ, upór i pogr¹¿enie siê w samozadowoleniu”
(L. Boros)

Dobrze rozumiej¹ to pasjonaci, którzy
poœwiêcaj¹c czemuœ swój czas, energiê i ¿ycie.
Tryskaj¹ optymizmem, œwie¿oœci¹ i ci¹g³ym
podejmowaniu coraz to nowych wyzwañ.
Przy czym bez ¿alu rezygnuj¹ z ogólnych
nurtów spo³ecznych: nie mo¿na iœæ równoczeœnie w dwóch kierunkach, a kto poœwiêca
siê wszystkiemu, nie poœwiêca siê niczemu.
To ludzie z pasj¹ nauczyli mnie wiary w
przysz³oœæ, w twórczoœæ, w sens istnienia. Kiedy wreszcie zrozumia³em, ¿e nie starczy³oby
mi i siedmiu ¿ywotów na choæby pobie¿n¹
realizacjê niektórych pomys³ów (np. przeczytanie kilku bibliotek), zacz¹³em z zaciekawieniem precyzowaæ w³asne zainteresowania,
choæ nade wszystko przygl¹daæ zainteresowaniom innych. Moi Kochani Licealiœci byæ
mo¿e pamiêtaj¹, jak zachêca³em ich do „znania siê na czymœ”, obojêtnie czy bêd¹ to paprotki, rodzaje silników czy czeski hip-hop.
Uwielbiam sytuacje i rozmowy, w których
us³yszawszy od kogoœ: „Wie ksi¹dz… ja siê na
tym nie znam…”, zaczynam pytaæ o rzeczy i
sprawy znane komuœ na wylot – takiego przejêcia i pietyzmu ¿yczmy sobie jak najwiêcej.
Ludzie z pasj¹ s¹ na ogó³ pogodni. Owszem, nieraz musz¹ zmagaæ siê z niezrozumieniem czy wrêcz odrzuceniem, je¿eli ich
„konik” mierzi dan¹ spo³ecznoœæ. Ale tak
naprawdê zazdroœcimy im wigoru i zaanga¿owania, pewnoœci i satysfakcji, nieomal baœniowoœci ich ¿ycia. W nas tyle kwêkania, biadolenia i zniechêcenia, nie mówi¹c o „przygniataj¹cym ciê¿arze egzystencji”, a tu, proszê: facet d³ubie sobie w drewnie czy sk³ada
kawasaki z trzech simsonów i wygl¹da na to,
¿e naprawdê nieŸle siê bawi. My szprycujemy
siê coraz bardziej absurdalnymi i mia³kimi
rozrywkami, by zag³uszyæ jakoœ wzbieraj¹ce
w nas rozgoryczenie i
apatiê, a s¹siadka
upar³a siê skrzy¿owaæ
Wszystkim, którzy ³¹czyli siê z nami
trzy odmiany tulipaw bólu i uczestniczyli w ostatnim
nów, i je¿eli ktoœ nie
chce s³uchaæ o nich
po¿egnaniu naszych ukochanych
przez kilka kwadransów, lepiej niech w
Œ. P. ¯ony KRYSTYNY
rozmowie nie schodzi
na ich temat.
i córeczki OLI KU¯MIK
To, co nazywam
umownie „pasj¹” ma
Serdeczne Bóg Zap³aæ
oznaczaæ w rzeczywistoœci jakieœ samosk³ada m¹¿ Wies³aw KuŸmik z rodzin¹.
okreœlenie siê, œwiado-

moœæ w³asnej niepowtarzalnoœci, oryginalnoœæ
i stanowczoœæ, wyrazistoœæ oraz konsekwencjê. Tyle wokó³ bylejakoœci, unifikacji, wtórnoœci. Krzysztof K¹kolewski, znany reporta¿ysta, dziwi³ siê wobec nas na zajêciach, ¿e
ludzie tak samobójczo przestali tworzyæ, produkowaæ i tak ³atwo przeszli na stronê œmiertelnie truj¹cej (cz³owieczeñstwo) konsumpcji; ¿e wol¹ zakupy i teledurnieje od haftowania i pisania wierszy. „Pesymiœci g³osz¹: ¿yjemy w œwiecie pozornych wyborów, sterowanego, telewizyjnego odbioru, mechanicznych spektakli – przed którymi ostrzega³ ju¿
Fellini – gdzie za naciœniêciem guzika widzowie p³acz¹ lub siê œmiej¹. ¯yjemy w kulturze
stereotypu, gdzie prze³amywanie tabu sta³o
siê aktem najg³êbszego konformizmu, gestem komercyjnym. Zagro¿eniem dla kultury nie jest rewolucyjna zmiana wzorców i zasad, ale ich rozpuszczenie w og³upiaj¹cym
szumie mediów” (T. Sobolewski). Co rozwa¿ywszy, zrezygnowa³em ca³kowicie z telewizji.
Po przesz³o tygodniu zaoszczêdzi³em kilkanaœcie-kilkadziesi¹t godzin i przeczyta³em trzy
pokaŸne ksi¹¿ki. Nie mówi¹c o koj¹cym spokoju w sercu i g³owie. Polecam!
Daniel Grotta, analizuj¹c filozofiê
¿yciow¹ i pisarsk¹ Tolkiena, wspomina o jego
g³êbokim przeœwiadczeniu: ko³a wielkiego
œwiata obracaj¹ ma³e rêce. Najczêœciej to
w³aœnie drobiazgi decyduj¹ o wielkich zwrotach w czyimœ myœleniu i postêpowaniu. Inspiracj¹ bywaj¹ ludzie na pozór niepozorni,
którzy okazuj¹ siê nagle wyrastaæ do miana
gigantów.
Spotykam takich ludzi coraz czêœciej. Jestem przekonany, ¿e to mnie powoli spadaj¹
³uski z oczu, a nie wzrasta populacja ludzi
wielkich (co nie oznacza: niezwyk³ych). Inspiruj¹ mnie i motywuj¹ do tym gorliwszego
pod¹¿ania w³asn¹ drog¹ (tj. Drog¹ Prawdy i
¯ycia). Ludzie fascynuj¹ mnie coraz bardziej.
Wystarczy otworzyæ szerzej oczy i uszy. Przestaæ wreszcie u¿alaæ siê nad sob¹. Opuœciæ
siebie, by siebie odnaleŸæ.
Jeden uœmiech, jeden gest, kilka s³ów –
oto prawdziwa wiosna.
„Chrzeœcijañstwo to nadzieja, w której
Bóg w takim stopniu przewy¿sza spe³nieniem
têsknotê, i¿ najœmielsze i najbardziej niepohamowane marzenia ludzkoœci okazuj¹ siê
ma³owiernoœci¹ i niemal zwierzêc¹ têpot¹”
(K. Rahner).
ks. Krzysztof Rzepka
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Karnawa³ rozpoczyna³a zabawa sylweba by³o dysponowaæ stosown¹ sal¹ a nawet
strowa. Bale z okazji œwiêtego Sylwestra by³y
zapleczem w postaci ma³ego folwarczku,
szczególnie uroczyste i trwa³y do bia³ego
który dostarcza³ produktów, nale¿a³o siê
rana. Oczywiœcie zwyczaj ten dotyczy³ czazaopatrzyæ w odpowiedni¹ iloœæ dodatkosów nowo¿ytnych i ludzi zamo¿nych, na wsi
wej zastawy, z t³uk¹cej siê przecie¿ porcelabowiem zabawy nie by³y tak huczne. Opiny i wynaj¹æ wspomagaj¹c¹ s³u¿bê. W XVIII
nie na temat polskiego karnawa³u (i to nie
wieku Helena Radziwi³³owa wydaj¹c takie
zawsze pozytywne) wyg³aszali ju¿ w XVI
przyjêcie zaskoczy³a goœci dekoracj¹, gdy¿
wieku miêdzy innymi Jakub Wujek i Mikosalon zamieni³a w œwierkowy las i wioskê,
³aj Rej. Tradycje zapustne s¹, z tego wynika
któr¹ stanowi³y cztery chaty wykonane ze
bardzo odleg³e.
s³omy ry¿owej. Do historii balów przeszed³
Karnawa³ stwarza³ okazjê do spotkañ i
ten organizowany w 1826 roku przez pani¹
zawierania nowych znajomoœci a tak¿e by³
Trypolsk¹, która urz¹dzaj¹c zabawê kazawa¿ny ze wzglêdu na sprawy matrymonial³a dobudowaæ do swego pa³acu pawilon i
ne. Wszak to ulubiony czas swatañ, zarêudekorowa³a go girlandami z liœci. Aby
czyn i o¿enków. Aby dokuczyæ pannom,
wystrój ten wzbogaciæ poleci³a „wykonaæ
którym plany matrymonialne siê nie ziœci³y
pos¹gi nimf” maluj¹c wapnem cia³a wybrarecytowano taki wierszyk –
nych przez ni¹ dziewcz¹t. Nie wiadomo czy
„Chodzi³a na rauty,
zrobi³a to ze wzglêdu na oszczêdnoœæ czy
Chodzi³a na bale,
brak czasu. Rzecz nie zosta³aby pewnie
Sto dwadzieœcia razy tañcz¹c w karnawale.
wykryta gdyby nie to, ¿e dotkniêty pomy³A¿ wreszcie Panieñskim
kowo „pos¹g” ma³o, i¿ poruszy³ siê ale uciek³
Skoñczywszy ostatki,
z sali zabaw a za nim w pop³ochu pod¹¿y³y
Po bia³ym mazurze
pozosta³e.
Zosta³a... u matki.”
Podczas balu podawano najczêœciej
Bale karnawa³owe by³y kosztowne tote¿
wystawn¹ kolacjê, koñczon¹ lodami oraz
urz¹dzali je zamo¿niejsi obywatele miasta.
wino i szampan.
Ogromnym wydatkiem by³a koniecznoœæ
Piêkne opisy zabaw tanecznych zawar³
sprawienia odpowiednich
w swych pamiêtnikach
toalet ¿onie i córkom.
pt. „Czasy ludzie” nasz
Suknie musia³y byæ stroj„krajanin z Nozdrzca”
ne, bo stanowi³y oznakê
Franciszek Ksawery
bogactwa. Na karnawa³
Prek. Zastanawiaj¹ce, ¿e
trzeba by³o mieæ ich kilchoæ by³ cz³owiekiem
ka, i to nawet nie ze wzglêu³omnym od urodzenia,
du na zbytni¹ elegancjê
bo g³uchoniemym, koale wykonane z delikatcha³ tañce, chêtnie w
nych materia³ów (tiule i
nich uczestniczy³ i jak
muœliny), po kilku nocach
pisa³ dziwi³ ludzi „utrzypo prostu siê niszczy³y.
mywaniem taktu”. WieKoszty te dodatkowo
le w swym ¿yciu podrówzrasta³y gdy prócz ko¿owa³, bywa³ w Sieniastiumów bawi¹cy pos³ugiwie, Zarzeczu, Przeworwali siê rekwizytami. Otó¿
sku, £añcucie, Pu³aXVIII – wieczny amator
wach, Warszawie ale
balów – Jaros³aw Potocki
najchêtniej w Krakomia³ zwyczaj przebieraæ
wie, u swego dobrosiê za kramarza. W zawieczyñcy hrabiego Artura
szonej na szyi szufladzie
Salon figur woskowych w Zako- Potockiego, w³aœciciela
nosi³ perfumy, z³oto i kosz- panem – Beata Tyszkiewicz jako Iza- Pa³acu pod Baranami.
townoœci, które potem bella £êcka
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
rozdawa³ wybranym przez
do dzisiaj jedna z sal
siebie uczestniczkom balu. Przez sw¹ roznosi imiê Franciszka Preka. Mimo swych
rzutnoœæ podobno „przehula³ piêtnaœcie
upodobañ do zabaw i mo¿noœci ich potysiêcy dusz”.
Podejmuj¹c siê organizacji balu trze(ci¹g dalszy na str. 12)

11

kochaj¹ca jest równie¿ liczna rodzina
radcy Hipolita i Antoniny, córki szlachcica rozpoczynaj¹ca i koñcz¹ca ka¿dy
dzieñ wspóln¹, g³oœn¹ modlitw¹ w miñskim mieszkaniu czy rodzinnym dworku matki, poœwiêcaj¹ca czas pracy i nauce, wroœniêty nierozerwalnie w piêkno natury tej Ma³ej Ojczyzny. Ju¿ rok
1915 burzy ten spokój, do Miñska zbli¿aj¹ siê Niemcy i rodzina ucieka w g³¹b
Rosji. W roku 1917 wraca do Miñska i
tu prze¿ywa dramat rewolucji bolszewickiej, pozbawiaj¹cej takich jak oni wszelkich œrodków utrzymania. W nastêpnych
latach Miñsk przechodzi z r¹k do r¹k:
niemieckich, rosyjskich, polskich, by
pozostaæ wreszcie pod w³adz¹ bolszewików. W roku 1920 umiera Hipolit. Odt¹d ¿ycie jego piêciu synów, córki i ¿ony
toczy siê odrêbnymi torami, z³o¿onymi
z aresztowañ, ucieczek, syberyjskich zsy³ek, ale tak¿e walk w polskich legionach
i studiów na polskich uniwersytetach,
wreszcie wywózki na przymusowe roboty do III Rzeszy i ca³kowitego rozproszenia siê po œwiecie, po zakoñczeniu II
wojny œwiatowej. Wszyscy z wyj¹tkiem
jednego z synów prze¿yli. Ich niezwyk³e
i burzliwe losy, opisane barwnym i bogatym jêzykiem s¹ pasjonuj¹c¹ lektur¹
daj¹c¹ czytelnikowi poznaæ niezwyk³¹
panoramê ludzkich postaw i prze¿yæ,
cierpienia, osamotnienia, nêdzy i ostatecznych zagro¿eñ, a tak¿e nadziei, woli
przetrwania i mi³oœci rodzinnej. Fundamentem, który pozwoli³ im zbudowaæ
nowe ¿ycie na gruzach przesz³oœci by³a
wzajemna mi³oœæ i zasady moralne wyniesione z rodzinnego domu i czasów
szczêœliwego dzieciñstwa. Lektura warta polecenia ka¿demu, a szczególnie
m³odemu czytelnikowi sfrustrowanemu
dzisiejszymi „trudnymi, beznadziejnymi
czasami”. Losy bohaterów tej powieœci
przecz¹ wszelkiej beznadziejnoœci!
Ksi¹¿ka jest dostêpna w Bibliotece Miejskiej w Dynowie.
Biblioteka jest czynna - wtorek, czwartek, pi¹tek, sobota - 10 - 18 i w œrodê 8 16.
Anna Baranowska - Bilska
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(ci¹g dalszy ze str. 11)
równywania zawsze przywo³ywa³ t¹ jedn¹ z
28 lutego 1829 roku, jako najpiêkniejsz¹,
któr¹ mu dane by³o ogl¹daæ. Artur Potocki wynaj¹³ ober¿ê pod „Wêgierskim Królem” przy ulicy œw. Jana posiadaj¹c¹ salê
balow¹ z galeri¹ na wysokoœci I piêtra i zorganizowa³ bal kostiumowy „dla miasta”.
Przebranie by³o obowi¹zkowe, tote¿ bez
masek nikogo nie wpuszczano. „Wszystko
by³o po monarchicznemu. Sto³y nakrywano i
zbierano dla 550 zaproszonych od godziny 11
wieczór do bia³ego dnia z tym samym przepychem jak po raz pierwszy. Prócz tego pe³ne
zawsze bufety. Napoje wyborne. Us³uga najlepsza. Liberia sama Potockich”. Prezentuj¹cy
tañce polskie wystêpowali w tradycyjnych
szlacheckich przebraniach a tak¿e wcielali
siê w postacie historyczne – £okietek, czy
ksi¹¿êta mazowieccy – Konrad i Boles³aw.
Wielkie wra¿enie zrobi³y na Preku tak stroje, uk³ady taneczne (szczególnie modne
wtedy kadryle) jak i sami zaproszeni goœcie. Z póŸniejszych balów wspomina³ sze-

rzej jeszcze dwa organizowane przez arcyksiêcia Ferdynanda we Lwowie w 1840
roku. Chwali³ poczêstunek, zabawê ale
gani³ gor¹co, t³ok i etykietê, nakazuj¹c¹
koñczyæ tañce o 24 godzinie.
W XIX wieku popularnymi sta³y siê bale
filantropijne. By³y to w³aœciwie jedyne okazje do spotkañ, na których nie istnia³y bariery spo³eczne. Szczególny opis takiego
balu z 30 stycznia 1845 roku odnajdujemy
u F. Preka – „Pojecha³em na bal fantowy loterii w Rzeszowie, przeznaczony na fundusz za³o¿enia domu ochrony dla ma³ych dzieci w
Rzeszowie.(...) Bal by³ œwietny, oœwietlenie
dobre, sala z gustem przybrana. Bufet smacznie zastawiony. Odjecha³em o 3 godziny po
pó³nocy do domu. By³ to pierwszy przyk³ad w
ma³ym miasteczku, Rzeszowie, takiej zabawy
po³¹czonej z dobrym uczynkiem.”
Po roku 1846 balów starano siê nie urz¹dzaæ. Tym, którzy siê wy³amywali jak opisywa³ Prek gotowano ró¿ne „niespodzianki”
- „20 lutego 1847 Na wiadomoœæ o balach i
tañcach we Lwowie po takich nieszczêœciach
w roku 1846 m³odzie¿ polska przeszkadza³a
podobnym zabawom: wpada³a w nocy po kryjomu na nie i bi³a, dopuszczaj¹c siê przy tym
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ró¿nych figlów, np. w domu tym, gdzie by³a
zabawa, wybijali i t³ukli okna itd.”
Po klêsce powstania z 1864 roku og³oszono ¿a³obê narodow¹ i bale by³yby du¿¹
niestosownoœci¹. Z ca³¹ moc¹ wróci³y dopiero w 1918 roku, gdy Polska odzyska³a
niepodleg³oœæ. Modnym sta³o siê wybieranie „królowej balu”, jak choæby w czasie
maskarad w Jamie Michalikowej w Krakowie. Bardzo malarsk¹ by³a zabawa zorganizowana w warszawskiej Królikarni w 1936
r. Goœcie przebrali siê w pasterzy a kostiumy ich przypomina³y rokokowe zdobienia
– czyli Laura i Filon po warszawsku.
Druga wojna œwiatowa znów przynios³a
czas smutku, choæ jak okazuje siê z wypowiedzi Eryka Lipiñskiego i Edwarda Dziewoñskiego urz¹dzano ma³e spotkania tzw. „nocniki”,
okreœlane tak, bo goœcie ze wzglêdu na godzinê policyjn¹ musieli pozostawaæ ca³¹ noc.
Po wojnie znów od¿y³a tradycja organizowania du¿ych balów. Pamiêæ o nich
¿yje w naszych rodzinach, zamkniêta jest w
kufrze domowej historii, gdzie przechowujemy zdjêcie babci w kapelusiku, koronkow¹ rêkawiczkê a mo¿e z³oty pantofelek...
AJM

„U POLAKÓW ZABAWY NIGDY NIE OBYWAJ¥ SIÊ BEZ WRZAWY I HA£ASY..”
H. Sienkiewicz Pan Wo³odyjowski
Piêkn¹ odmian¹ zabaw karnawa³owych
by³ na wsi kulig. Jego rodowód siêga³ czasów staropolskich i nazywany by³ wtedy czêsto kulikiem lub szlichtad¹. T¹ dawn¹ zabawê polegaj¹c¹ na przeja¿d¿ce saniami
przy akompaniamencie muzyki i odwiedzaniu wszystkich domów w s¹siedztwie piêknie opisa³ w swym wierszu pt. „Kulik” Juliusz S³owacki.
„Oto zapusty, dalej kulikiem,
Ka¿dy weso³y, a ka¿dy zbrojny,
Jedzie na wojnê jak gdyby z wojny,
Z szczekiem pa³aszy, œmiechem i krzykiem.
Dalej kulika w przyjació³ chaty –
Zbudzimy œpi¹cych, zabierzem z sob¹.
Nie trzeba wdziewaæ balowej szaty
Ani okrywaæ czo³a ¿a³ob¹.(...)
Niech sanki œwiszcz¹
Jak b³yskawica,
W okr¹g ksiê¿yca
Z³ote mg³y ko³o.
Kagañce b³yszcz¹.
Cha, cha, cha! Jak nam weso³o.(...)
Stójcie tu ! stójcie! Tu dwór szlachcica,
Dam znak, wystrzel¹... nie, ciszej! Ciszej!
Z nag³a wpadniemy, nikt nie us³yszy (...)
Kto nas zobaczy – ten nie zostanie,
Z nami na nowe poleci tañce!

Mnogie hajduków œwiec¹ kagañce,
Szybkie po œniegu œmigaj¹ sanie.
A kto chce zostaæ – wiêc dobrej nocy,
Niech go nie zbudzi kogutów pianie,
Niech œpi spokojnie. – My bez pomocy,
Tak jak jesteœmy – dalej i dalej!...etc....”
(1831)
Razi nas zapis ortograficzny s³owa „kulik” stosowany przez Juliusza S³owackiego.
Nie jest to jednak efekt jakiegoœ b³êdu czy
braku wiedzy ze strony wieszcza, poniewa¿
od XVII wieku spotykamy formy „kulik” i
„kulig” wymiennie, czego najlepszym przyk³adem jest pisarstwo Wac³awa Potockiego.
Ciekawa jest etymologia tego s³owa.
Otó¿ okazuje siê, ¿e s³owo „kulik” lub „kulig” oznacza³o pierwotnie nazwê ptaka b³otnego, bardzo dokuczliwego ze wzglêdu na
naprzykrzanie siê i swoj¹ ogromn¹ krzykliwoœæ. PóŸniej mianem tym okreœlano zabawê zapustn¹, w czasie której szlachta
odwiedza³a s¹siedzkie dwory w t³umnym i
g³oœnym korowodzie. Wizyty odbywa³y siê
najczêœciej noc¹ i by³y pewnie uci¹¿liwoœci¹ dla nie chc¹cych bawiæ siê gospodarzy
skoro ju¿ w 1648 roku £ukasz Opaliñski
skar¿y³ siê na g³oœnych „nocnych kulików”.
Formu³a tej zabawy polega³a na przy³¹-

czaniu siê do orszaku kolejnych goœci i tañcach w ostatnim domu.
Wiele informacji na temat sposobu
organizowania takich kuligów odnaleŸæ
mo¿na w pamiêtnikach Franciszka Ksawerego Preka. Ten g³uchoniemy kronikarz
swojej XIX wiecznej epoki chêtnie uczestniczy³ w balach, szaradach i kuligach. W
pamiêtnikach opisywa³ kuligi w Sieniawie i
co dla nas ciekawsze, organizowane przez
siebie w Nozdrzcu. M³odzie¿ szlachecka
przebiera³a siê chêtnie na ludowo a nawet
udawa³a ch³opskie wesele. „6 lutego 1823
r. Nie chc¹c skwasiæ karnawa³u, umówi³em
siê z m³odzie¿¹ naszej okolicy ( do czego siê i
rodzice przychylili) i zrobiliœmy wesele wiejskie. Byli pañstwo m³odzi, dru¿bowie i swaty.
Pani swacka bia³y, kwiatami i jab³kami ustrojony korowaj
odda³a mojej
matce. Przywiedliœmy ze
sob¹ skrzypka,
cymba³y i weso³o ten wieczór
spêdziliœmy”(s.
30).
Zapraszanie na t¹ zabawê te¿ odbywa³o siê w za-
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skakuj¹cy, wyszukany sposób. Zamiast bilecików z tekstem informacyjnym rozsy³ano
„kuliœcie zakrzywion¹ laskê”, tzw. „kulê”,
stanowi¹c¹ sygna³ do zbiórki. Gdy „grupa
inicjatywna” zebra³a siê w umówionym miejscu wybierano starostê kuligu. To on decydowa³ jaka bêdzie trasa przejazdu i kolejnoœæ zabaw.
Ca³y orszak wygl¹da³ bardzo barwnie i
dostatnio – wielokolorowe stroje uczestników miesza³y siê z farbowanymi na ró¿ne
zaskakuj¹ce odcienie grzywami koñskimi i
piêknymi w formie saniami. Kuligi te piêknie opisuje Gra¿yna Czerwiñska: „Sanie
bywa³y ró¿ne - istne karoce na p³ozach, leciutkie i zwinne na kszta³t rokokowego fotela, w
formie or³a lub ³abêdzia, którego wspania³ym
³ukiem wygiêta szyja wznosi³a siê nad koñmi,
a skrzyd³a kry³y miedzy sob¹ ³awkê z oparciem, ¿elazne i drewniane, czêsto okute sre-

brem, lakierowane lub zdobione ornamentami kutymi z br¹zu. Damy, otulone w futra, jecha³y saniami, a mê¿czyŸni - najczêœciej konno. Kuligowi towarzyszy³a konno s³u¿ba, oœwietlaj¹c noc¹ drogê pochodniami.
Kulig dostarcza³ ka¿demu tego, co lubi³ najbardziej - m³odzie¿y nieustanne tañce i umizgi, smakoszom sto³y pe³ne jad³a, trunkowym
beczki wina, gawêdziarzom nowych s³uchaczy,
rodzicom z córkami na wydaniu - okazjê korzystnych swatów. Kuligiem mkn¹³ orszak kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu sañ....”
..... Byæ mo¿e w takim w³aœnie korowodzie pod¹¿a³ Franciszek Prek do zaprzyjaŸnionego dworu w Bachórzu lub Nienadowej. Kto wie mo¿e weso³a kompania œpiewa³a wtedy popularn¹ przyœpiewkê –
„Krew nie woda, choæ z³a dola;
hej¿e, hihi, hej¿e, hola!
Z szczêkiem, brzêkiem kulig jedzie,
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A na przedzie
Starosta wesele wiedzie.
Panna m³oda – jak jagoda,
Serce miodek, usta koral,
A pan m³ody, ¿wawy, ho¿y,
Wart posiadaæ ten dar Bo¿y...”
Takie zabawy wyd³u¿a³y siê niekiedy do
kilku dni. Kulig poprzedza³ zawsze arlekin,
który zapowiada³ najazd goœci. Gospodarze wychodzili zazwyczaj przed dom i nastêpowa³o rytualne powitanie weselników.
Przemowom, tañcom i œpiewom nie by³o
koñca. Gdy pan domu okaza³ siê goœcinnym, zabawa przenosi³a siê „na pokoje” i
rozpoczyna³a siê biesiada... Nie zawsze by³y
to wystawne przyjêcia, bo jak g³osi przys³owie:
„Nie znêcisz goœci potraw¹, lecz ujmuj¹c¹
postaw¹.” /przys³owie polskie/
AJM

„...WRZAWA, ŒMIECH PUSTY; CZY ZNASZ TY POLSKIE ZAPUSTY?...”
Antoni Malczewski Maria
Mimo, ¿e ca³y karnawa³ to okres wesela i rozlicznych uciech, to najbardziej barwny wydawa³ siê byæ jednak jego koñcowy
moment. Byæ mo¿e ludzie œwiadomi zbli¿aj¹cego siê czterdziestodniowego postu
chcieli wykorzystaæ jeszcze ostatnie dni
karnawa³u i chêtniej nawet ni¿ wczeœniej
spotykali siê i urz¹dzali fajerwerki ostatkowe. Trzeba przyznaæ, ¿e dzisiaj w tym czasie te¿ jakoby obowi¹zkiem jest uczestnictwo w jakiejœ zabawie czy sk³adkowym spotkaniu.
To o¿ywienie towarzyskie ujawnia³o siê
nie tylko w mieœcie ale te¿ i na wsi. Chêtnie
urz¹dzano wtedy trwaj¹ce kilka dni wesela
czy wspólne skubanie pierza, które zawsze
koñczy³o siê zabaw¹ przy muzyce i ucztowaniem. Tradycyjnie przygotowywano w
tym czasie przeró¿ne bliny, racuchy i pampuchy. Wed³ug Oskara Kolberga: „do uczty
wchodzi³y koniecznie p¹czki, na smalcu w
domu sma¿one, lub chrust, czyli faworki, ciastka pod³ugowate, kruche, na smalcu sma¿one”.
Zastanawiaj¹ce, ¿e w³aœnie wtedy starano
siê jeœæ szczególnie obficie, jak gdyby na
zapas, zapominaj¹c, ¿e: „Kto w zapusty wiele skacze, ten w przednówku czêsto p³acze.”
Ciekawe tradycje kultywowano w tym
okresie w Brzozowie. Dobrze, ¿e opis ich
dokonany zosta³ przez brzozowskiego historyka Jerzego F. Adamskiego, gdy¿ niestety ju¿ od prze³omu XIX i XX wieku zaginê³y. Warto jednak do nich wróciæ, poniewa¿ s¹ œwiadectwem bogactwa kulturowego naszego regionu. Bardzo prê¿nie rozwija³o siê na terenie Brzozowa rzemios³o.
Rzemieœlnicy zrzeszeni byli w cechach, które wspiera³y siê nie tylko w przedsiêwziêciach zawodowych ale tak¿e prowadzili

o¿ywione ¿ycie towarzyskie. Wyrazem tego
by³o choæby bardzo podnios³e, wspólne 40
– godzinne nabo¿eñstwo, podczas którego cechy uczestniczy³y w adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. Piêkne stroje, sztandary... Uroczystoœæ ta odbywana w ostatnich
dniach karnawa³u nazywana by³a „cechowymi godzinami”. Po ceremonii koœcielnej
nastêpowa³y prywatne przyjêcia, urz¹dzane w domu cechmistrza lub w gospodzie.
W ostatnim dniu zapustów, a w³aœciwie
w ostatnich godzinach, bo miedzy 20 a 24
cz³onkowie cechów zbierali siê w tak zwanych traktierniach (czyli jad³odajniach =
restauracjach ni¿szego rzêdu) i uczestniczyli w suto „zakrapianej” biesiadzie. Tu¿
przed pó³noc¹ „orszak czeladników z czarnym kotem w
worku i glinianym garnkiem
nape³nionym
popio³em
wdziera³ siê po
drabinach na
dzwonnicê koœcio³a w Brzozowie”. Gdy na
ratuszowym
zegarze wybi³a
dwunasta, z
okna dzwonnicy wyrzucano
dzbanek z popio³em i wypuszczano
kota, któremu
wczeœniej przywi¹zano do
ogona kawa-

³ek drewna. Wtedy dopiero uderzano we
wszystkie dzwony w mieœcie i w ten sposób
obwieszczano pocz¹tek wielkiego postu.
Nie by³ to jednak koniec spotkania, gdy¿
orszak czeladników wraca³ do swych traktierni. Tam w³aœciciel jad³odajni zmieni³ w
tym czasie „dekoracje”, tzn. uprz¹tn¹³ pó³miski z wêdlin¹, zawiesi³ u sufitu œledzia a
na sto³ach pouk³ada³ misy z t¹ w przeró¿ny
sposób przygotowan¹ ryb¹.
Zupe³nie inny zwyczaj zachowa³ siê w
Krakowie. Tam przekupki urz¹dza³y ju¿ w
XVI wieku w „t³usty czwartek” tzw. „babski
comber”. Krakowianie rodowodu tej zabawy szukaj¹ w legendzie o z³ym burmistrzu
(ci¹g dalszy na str. 14

(ci¹g dalszy ze str. 13)
lub raczej wójcie o nazwisku Comber. By³
on bardzo srogi dla swych poddanych a
szczególnie znêca³ siê nad przekupkami i
ogrodnikami, których za byle przewinienie osadza³ w areszcie lub wymierza³ im
kary cielesne, szarpa³ za w³osy lub l¿y³ obel¿ywymi s³owy. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e gdy
despota zmar³ mieszkañcy przyjêli to z radoœci¹ i urz¹dzili zabawy. Od tej pory w
rocznicê tego wydarzenia, to jest w „t³usty
czwartek” przekupki krakowskie, a szczególnie kwiaciarki bawi³y siê przy muzyce
na Rynku Mariackim. Oskar Kolberg tak
opisuje ten szczególny krakowski zwyczaj „T³usty czwartek w Krakowie Combrem nazywany powszechnie. Od œwitu pospólstwo przy
odg³osie hucznej muzyki, wœród pl¹sów i tañców, tudzie¿ obficie wychylanych kieliszków,
gromadami chodzi po ulicach. W tym dniu od
jego napaœci nikt wolnym nie by³. Rynek ca³y
by³ ko³em tañca;”. Ciekawe, ¿e zwyczaj ten
przetrwa³ do dzisiaj choæ przybiera ju¿ nieco inne formy.
Karnawa³ w Krakowie koñczy³a wielka
zabawa w nocy z wtorku na œrodê popiel-
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cow¹, czyli tak zwany œledzik. Te huczne bale, czêsto maskaradowe, przerywano z wybiciem godziny
dwunastej. Wed³ug Micha³a Grabowskiego zabawa koñczy³a siê tañcem zwanym
drabant, po którym przechodzono do jadalni, na œledzia i ryby. „Stawiano jednak
wazê z wróblem ¿ywym, którego ulecenie oznacza³o rozstanie siê z miêsem na ca³y post”.
Miêsopust, zwany te¿ ostatkami lub kusymi dniami to ostatnie trzy dni zapustne
(niedziela, poniedzia³ek i wtorek do pó³nocy). Okreœlenie „kuse dni” oznacza „dni
diabelskie”, bo mianem kusy okreœlano szatana. Ju¿ sama ta nazwa sugerowa³a bliskoœæ grzechu, tote¿ nie dziwi¹ wypowiedzi ksiêdza Jakuba Wujka gorsz¹cego siê,
¿e zapusty s¹ „Od czarta wymyœlone” czy
Miko³aja Reja, który gromi³ maskarady: „W
niedzielê miêsopustn¹ kto zasiê nie oszaleje,
twarzy nie odmieni, maszkar, ubiorów, ku diab³u podobnych sobie nie wymyœli, ju¿ jakoby
nie uczyni³ krzeœcijañskiej powinnoœci dosyæ”.
Wtedy to na drogi wiejskie wychodzi³y
masowo korowody przeró¿nych maszkar i
przebierañców, zewsz¹d s³ychaæ by³o œpiewy i muzykê. Grupy przebierañców w zale¿noœci od regionu odtwarza³y ró¿ne maszka-

„¯YCIE KOCHANIE, TRWA TYLE CO TANIEC,
FANDANGO, BOLERO, BIBOP,
MANNA, HOSANNA, RÓ¯ANIEC I TANIEC,
I JAZDA, I BASTA, I STOP.
BAL TO NAJD£U¯SZY, NA JAKI NAS PROSZ¥,
NIE GRAJ¥ NA BIS, CHOCIA¯ ¯AL,
ZANIM WIÊC SERCA UPAD£OŒÆ OG£OSZ¥ –
NA BAL, MARSZ NA BAL!(...)
NIECH ¯YJE BAL,
BO TO ¯YCIE TO BAL JEST NAD BALE,
NIECH ¯YJE BAL,
DRUGI RAZ NIE POPROSZA NAS WCALE,
ORKIESTRA GRA,
JESZCZE GRAJ¥ I DRZWI S¥ OTWARTE,
DZIEÑ WART JEST DNIA
I TO ¯YCIE ZACHODU JEST WARTE!...”
Agnieszka Osiecka Niech ¿yje bal

ChodŸ laska zatañczymy!!!
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ry zwierzêce - niedŸwiedzia, konia, kozê,
bociana, fantastyczne przedstawienia
„umerlaka”, „¿ywego na umar³ym” czy diab³a. Postacie te stanowi³y asystê „Zapusta”.
By³ on przedstawiany w ró¿ny sposób np. w
okolicach Krakowa wciela³ siê w rolê mantuañskiego ksiêcia i tak siê przedstawia³ –
„Ja jestem Zapust mantuañskie ksi¹¿ê,
idê z dalekiego kraju,
gdzie psy ogonami szczekaj¹,
ludzie gadaj¹ ³okciami,
a jedz¹ uszami.
S³oñce o zachodzie wschodzi, a o wschodzie zachodzi,
A kurczê kokoszê rodzi,
Ka¿dy na opak gada,
A deszcz z ziemi do nieba pada!” ,
natomiast w okolicach Radomia stawa³
siê ¿akiem, w Lubelskiem bogatym Bachusem, w Wielkopolsce ob¿artuchem zbieraj¹cym smakowite miêsiwa, w Podlasiu wojownikiem a wœród górali, co chyba najbardziej szokuj¹ce, z³odziejem. Na Podkarpaciu równie¿ popularne by³y odwiedziny
przebierañców, którym towarzyszy³a najczêœciej czteroosobowa muzyka - skrzypce, klarnet, bas i cymba³y. Za uzbierane
pieni¹dze urz¹dzano zabawy.
AJM

Strzelam do Waæpanny.

Oœmielam siê
prosiæ Pannê
do tañca.

NIE DLA NICH BY£Y D¯INSY
NIE DLA NICH HEAVY METAL
RAJDY I DYSKOTEKI NIE ŒMIA£Y IM SIÊ ŒNIÆ...
ROMANSID£A CZYTA£Y, DO KSIÊ¯YCA WZDYCHA£Y
I O ¯YCIA UROKACH NIE CHCIA£Y WIEDZIEÆ NIC!
Wspó³czesny rechot

Rys. Joanna Trybalska
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BACHANALIE = hulaszcze zabawy;
BANKIET = wystawne przyjêcie urz¹dzane zwykle w
celu uczczenia jakiejœ osoby lub uœwietnienia jakiejœ uroczystoœci;
BIA£Y TANIEC = taniec, do którego panie prosz¹
panów;
KARNAWA£ = okres zimowych balów, pochodów,
od Nowego Roku do Œrody Popielcowej;
KARNET = damski notesik balowy s³u¿¹cy do wpisywania kolejnoœci tañców i tancerzy;
KOTYLION = zbiorowa zabawa figurowa, przy której tancerze nosz¹ ozdobne znaki, inne dla ka¿dej pary (wst¹¿ka, bukiecik przypinane tañcz¹cym);
MASKARADA = zabawa, której uczestnicy wystêpuj¹
w przebraniach, maskach; inaczej bal kostiumowy;
MASZKARA = dawniej bal maskowy; brzydka gêba,
poczwara, potwór, straszyd³o, postaæ wzbudzaj¹ca strach;
MIÊSOPUST = kuse dni; trzy ostatnie dni zapustne
(niedziela, poniedzia³ek, wtorek do pó³nocy)
przed wielkim postem, obchodzone w dawnej
Polsce hucznie, poœwiecone zabawom, tañcom,
kuligom;
OSTATKI = miêsopust;
RAUT = uroczyste wiêksze zebranie towarzyskie, proszone przyjêcie, zwykle wieczorne bez tañców;
REDUTY = publiczny bal maskowy;
SZLICHTADA = dawna zabawa polegaj¹ca na przeja¿d¿ce saniami (zwykle z muzyk¹), odwiedzaniu wszystkich domów w s¹siedztwie i kolejnym
przy³¹czaniu goœci do orszaku, zakoñczona w
ostatnim domu tañcami;
WODZIREJ = ten, kto prowadzi tañce na balach, dyktuj¹c uk³ad korowodu, kolejnoœæ figur w tañcu;
ZAPUSTY = przestarza³a nazwa karnawa³u;
AJM

akie skojarzenia wywo³uje
dziœ s³owo „karnawa³’’? U wiêkszoœci
kojarzy siê z „balami’’, „prywatkami’’,
„przyjêciami’’ oraz
doskona³¹ zabaw¹.Czas ten to równie¿ okres piêknych
kreacji, doskona³ych przerysowanych makija¿y oraz
wystrza³owych fryzur.Jednak najwa¿niejsz¹ spraw¹ w tym okresie jest dobra zabawa w
gronie przyjació³ i bliskich.
Wybieraj¹c coœ z garderoby na karnawa³owy
wieczór, ka¿dy pragnie, aby jego kreacja
by³a modna, oryginalna, a przede wszystkim wygodna.Jednak wspó³czesna moda
karnawa³owa nie do koñca pozwala na swobodn¹ zabawê.
Modne dwuczêœciowe toalety to: gorset i szeroka zamaszysta spódnica.Obcis³e,
g³êboko wyciête, kuse gorsety z tafty, at³a-
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A. PRZEDE WSZYSTKIM POTRZEBNY JEST POMYS£
Kiedy czujemy siê znudzeni i skwaszeni, kiedy wszystko nas dra¿ni i nic
siê nie udaje, kiedy nie mamy na nic czasu, ochoty i pieniêdzy, nale¿y
znaleŸæ sobie jakiœ pretekst do œwiêtowania. Konkretny jak sylwester lub
imieniny albo bardziej abstrakcyjny jak Powitanie Wiosny, Po¿egnanie
Jesieni czy 152 rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Nie wystarczy jednak nakupiæ wêdliny i narobiæ sa³atki jarzynowej, by spotkanie zamieni³o siê w œwiêto. Udanej zabawie niezbêdne jest:
B. AKTYWNE UCZESTNICTWO
O naszym pomyœle opowiadamy mo¿liwie najwiêkszej liczbie ludzi, ci
opowiadaj¹ nastêpnym, ka¿dy dorzuca w³asne koncepcje, sprawa siê
rozrasta i nabiera kolorów. Ten okres jest najprzyjemniejszy. (...) Im
bardziej ludzie czuj¹ siê odpowiedzialni, tym bardziej bêd¹ zadowoleni
z przebiegu uroczystoœci. (...) Kiedy wszystko, co wymyœliliœmy, przekroczy najœmielsze marzenia i stanie siê niewykonalne, potrzebna nam bêdzie grupa sprawnych organizatorów. Powo³ujemy wiêc:
C. KOMITET ORGANIZACYJNY
Wtedy niemo¿liwe zmienia siê w mo¿liwe. Komitet zbiera siê wieczorami, naradza, biesiaduje, spisuje wszystkie dodatkowe propozycje, podcina skrzyd³a Piotrowi, domagaj¹cemu siê bia³ego bzu zrzucanego zim¹ z
helikopterów (...) Ustala listê goœci. Program uroczystoœci. Niespodzianki
w rodzaju: Basia Stuhrowa na dachu graj¹ca na flecie (...). Komitet
drukuje i wysy³a zaproszenia (...). Komitet rozdziela zadania sekcjom i
podsekcjom, a jeœli ma w swoim gronie Bo¿enkê i Reniê Leszczyñskie,
mo¿emy byæ pewni najpiêkniejszych kotylionów, karnecików, bukiecików i innych romantycznych ozdób balowych, z pietyzmem potem przechowywanych przez uczestników bali.
Przez ten czas liczba chêtnych do udzia³u powiêksza siê z minuty na
minutê i ju¿ wiadomo, ¿e wszyscy nie pomieszcz¹ siê w normalnym pomieszczeniu. Wtedy nale¿y wymyœliæ:
D. MIEJSCE AKCJI
Mo¿e to byæ opuszczony pa³ac, zamek, ruina, knajpa podmiejska lub
prom na Wiœle. (...) Cud sprawi:
E. W£AŒCIWADEKORACJA
Wystarczy nieograniczona iloœæ œwiec, kwiatów, ga³êzi i elementów okolicznoœciowych, jak: portrety, girlandy, wypchane i ¿ywe zwierzêta, pomniki, fajerwerki, pochodnie etc., by ka¿de miejsce zamieniæ w zupe³nie inne miejsce.
OTO NIEZAWODNARECEPTAPIWNICYPOD BARANAMI -

su, satyny, brokatu i z³ota, nie zawsze gwarantuj¹ dobre samopoczucie.Jednak gorset to
podstawa obecnej garderoby.Do tego d³uga
spódnica wyra¿nie odcinajaca siê od gorsetu.To
klasyka tegorocznych
zabaw karnawa³owych.
Bywa³o jednak, ¿e
trendy w modzie ulega³y zmianom nawet w ci¹gu kilku karnawa³owych
tygodni. Dotyczy³o to

zwykle pañ, gdy¿ frak nie podlega³ tak czêstym zmianom jak suknia.
Wspó³czesna sukienka jest jakby „poza
czasem’’.Liczy siê wyeksponowany dekolt,czêsto asymetryczna góra, fantazyjne
upiêcia i drapowania.Ca³oœæ zwiewna,lekko faluj¹ca wokó³ sylwetki.
Jak nigdy dot¹d uwagê skupia ca³a pa-

leta barw u¿yta w projektowaniu kreacji
karnawa³owych.
Obok dominuj¹cej czarnej satyny i at³asu, staj¹ w konkury z³ote, pomarañczowe i
¿ó³te jedwabie.W kontraœcie niezmierzona
g³êbia indygo oraz gama barw militarnych
od szaroœci po piêkn¹ zieleñ lasów.
Projektanci nie zapomnieli równie¿ o
paniach nosz¹cych bl¹d w³osy.Dla nich specjalnie - kreacje w kolorach od ró¿u po
barwy lilii i fioletu.
Tak, wiec czerñ i szaroœæ - królowe ostatnich lat karnawa³u ustepuj¹ miejsca kolorom têczy.
Na ka¿dym balu i imprezie ma byæ weso³o i kolorowo, zarówno w strojach jak i
makija¿ach, i fryzurach.
Dlatego te¿ ma³o atrakcyjny strój mo¿na uzupe³niæ modnym „pozornym ba³aganem’’ na g³owie oraz „niby- rozmazanym’’
makija¿em.Ca³oœæ uzupe³niona ekscentrycznymi,niepowtarzalnymi dodatkami.
Tak wyszykowani, odpowiednio nastawieni do zabawy nie traæmy w domu czasu.
Bo w karnawale nale¿y siê bawiæ i tañczyæ po œwit, aby przez rok ca³y wspominaæ
i czekaæ na nastêpne karnawa³y.
Bo¿ena Krupa
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„MÓJ PIERWSZY BAL – TE WALCZYKI LECIUTKIE JAK ŒWIERSZCZE...

wiat balów to nierzeczywista, pe³na ma
MÓJ PIERWSZY BAL – PANTOFELKI NA OBCASIE PIERWSZE.
rzeñ przestrzeñ. Chêtnie j¹ odwiedza
JEDWABISTOŒÆ RÓ¯OWA I B£ÊKITNY SZAL...
my, bo ka¿dy z nas, niezale¿nie od wieku
TO NIEMODNE - A JEDNAK ¯AL...
lubi trochê pomarzyæ, tyle, ¿e nie zawsze chceGDY ŒCICHNIE BAL
my siê do tego przyznawaæ. Niezapomniana atmosfera pierwszego
– W PUSTEJ SALI RESURSY NAD RANEM,
balu jest czêsto naszym najdro¿szym wspomnieniem, kojarzonym z
GDY
ŒCICHNIE
BAL
m³odoœci¹, ekscytuj¹cym smakiem doros³oœci czy pierwsz¹ mi³oœci¹.
–
CZYJEŒ
SERCE ODNAJD¥ Z£AMANE...
Mamy dziœ wyj¹tkow¹ okazjê, bo dziêki wa¿nym goœciom – czytelniOTULONE
W
AKSAMIT,
SERPENTYN K£¥B –
kom „Dynowinki” zaproszeni zostaliœmy w tajemniczy œwiat wspomnieñ.
ZAMKNIJ
OKNO,
BO
STRASZNY
ZI¥B!”
Dziêkujemy, ¿e mimo „strasznego zi¹bu za oknem” otworzyli przed
nami sw¹ krainê pamiêci.
AM

Bale mojej m³odoœci...
Myœlê, ¿e Czytelników „Dynowinki” zainteresuj¹ najbardziej wspomnienia o dawnych balach dynowskich... Kiedy w 1955
roku „z nakazem pracy” przyjecha³am
„ciuchci¹” do Dynowa, mia³am 23 lata i
nie by³am jeszcze mê¿atk¹. Trafi³am do Liceum, w którym zdecydowan¹ wiêkszoœæ
grona pedagogicznego stanowili mê¿czyŸni. By³o nas tylko 3 kobiety, p. Bronis³awa
Krasiczyñska – mê¿atka, p. Stefania Kmiecik – jeszcze wolnego stanu i ja. Dynowskie
bale wówczas - to przede wszystkim Sylwestry, „op³atki” i bale organizowane przez
Komitety Rodzicielskie oraz zak³ady pracy.
By³y te¿ szkolne zabawy m³odzie¿owe z orkiestr¹, czêsto kostiumowe (zw³aszcza w
Karnawale).
Zwykle to by³y wielkie wydarzenia!
Mieszkañcy Dynowa licznie brali w nich
udzia³, ca³ymi rodzinami i tzw. „paczkami”
(3, 4 pary przy stoliku). Miejsca zajmowa³o
siê wczeœniej, ¿eby unikn¹æ „dostawek”, bo
by³y mniej wygodne...
Odbywa³y siê najczêœciej w Domu Stra¿aka w Dynowie i na Przedmieœciu, w „Sokole”, póŸniej jeszcze w POM-ie (póŸniejszy Fermstal), w GS-ie, Spó³dzielni Inwalidów i w szko³ach. Najbardziej reprezentatywne by³y bale w „Sokole” i w Domu Stra¿aka w Dynowie. Serwowano gor¹ce dania, ciasta, napoje, s³odycze, owoce.
W balach op³atkowych brali udzia³
Gospodarze Miasta, Ksi¹dz Proboszcz i
Komendant Milicji. Na balach karnawa³owych by³y kotyliony i wodzirej, który bal
prowadzi³, wyró¿niony stroikiem, zdobionym bogato wst¹¿kami i ró¿nymi œwiecide³kami. Przyzwyczajona do skromnych wówczas zabaw studenckich – by³am oczarowana towarzyskoœci¹ panów, którzy bez
wzglêdu na wiek, nie darowali ¿adnemu,

jak to mawiano, kawa³kowi i w czasie gry
orkiestry nikt przy stoliku nie zostawa³...
I te ¿yczenia na Sylwestrowych Balach!
Sk³adane spontanicznie, serdecznie! Jak
ju¿ trochê „poby³am” w Dynowie i moi
uczniowie „zasilili” œwiat doros³ych, wzruszaj¹ca by³a „kolejka z ¿yczeniami” do mojej osoby...
Na zabawach szkolnych by³yœmy „rozrywane” (o przewadze mê¿czyzn w gronie
wspomnia³am wczeœniej), bo wówczas nauczyciele bawili siê chêtnie ze sob¹ i z m³odzie¿¹. Bywa³y nawet licytacje, ilu uczniów
poprosi³o danego nauczyciela do tañca...

Mój pierwszy bal...
Taniec, zabawa, bale – zawsze to lubi³am.
Dziœ zreszt¹ te¿. Najbardziej utkwi³y jednak w pamiêci te, których wspomnienia napawaj¹ nostalgi¹ za czasami, które przeminê³y. Jednak¿e one by³y inne. Nie by³o tak
kolorowo, ani bogato, ale
jednak¿e weso³o. Wtedy, a
by³ to rok 1963, potrafiliœmy siê cieszyæ drobnymi
sprawami. Dyrekcja Liceum Ogólnokszta³c¹cego
urz¹dzi³a ¿akinadê a po
niej zabawê. Dla nas by³ to
bal.
Niewa¿ne, ¿e na œwie¿ym powietrzu, na podwórzu szko³y, ale by³a orkiestra, mo¿na by³o wyst¹piæ
w dowolnym stroju (a nie
szkolnym), by³ bufet a w
nim kanapki, oran¿ada. By³o piêkne wiosenne popo³udnie. M³odzie¿ stawi³a siê
t³umnie. Ca³a m³odzie¿ szkolna piêknie
przebrana, przesz³a ulicami Dynowa a na-

A te walce: bia³e, kotylionowe, czekoladowe...Dzisiejsza m³odzie¿ nawet nie rozumie znaczenia tych nazw... A te ¿yczenia, zamawiane przez uczestników zabawy, przesy³ane przez orkiestrê, zupe³nie
tak, jak to œpiewa M³ynarski: „Dla panny
Krysi...”
Wspominam to z rozrzewnieniem i
¿alem, ¿e to ju¿ minê³o... Pewno odzywa
siê we mnie têsknota za m³odoœci¹...
Moje wspomnienia o dynowskich balach prowadz¹ do konkluzji: DYNOWIANIE UMIELI SIÊ PIÊKNIE BAWIÆ!!!
Janina Jurasiñska
stêpnie rodzice przygotowali poczêstunek.
Stroje po raz pierwszy dowolne. Nie staæ
nas by³o na wykwintne i bogate kreacje na
suknie z tafty i z drogich materia³ów. Pomys³ów nie by³o koñca. Fantazja opanowa³a szczególnie dziewczyny, w ruch posz³y krawcowe, tony gazy, p³ótna i innych
materia³ów.
Po posi³ku zagra³a orkiestra. Boisko
szkolne udekorowane w ozdobne lampy

dope³nia³y szczegó³ów. Koledzy z klasy nie
rwali siê do tañców. Nie wszyscy wszak¿e
(ci¹g dalszy obok)
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Mój pierwszy bal...
O jej! To by³o tak dawno! By³am uczennic¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie. Za moich czasów w liceum nie by³o
andrzejkowych zabaw, dyskotek ani studniówek, tylko zabawa po maturze – komers.
Od mojego komersu minê³o 46 lat, bawi³o
siê wtedy 25 uczniów. A co odró¿nia mój
komers od wspó³czesnych studniówek.? Na
pewno wygl¹d bawi¹cych siê i muzyka! Dziœ
dziewczêta wystêpuj¹ w kolorowych kreacjach odkrywaj¹cych du¿o cia³a, na wysokich szpilkach, w ekstrawaganckich fryzurach, kolorowych w³osach. Wysokich jak
sztuczne lalki z ¿urnala. A wtedy? Wystêpowaliœmy w strojnych, ale skromnych sukien-

Studniówek czas...
„Nasz pierwszy bal sentymentalny bal
troszeczkê ¿al
bal z myszka, bal z ³ezk¹, bal za mg³¹
i walczyki co jeszcze siê œni¹….” takimi s³owami rozpocz¹³ siê zapis tego
wydarzenia w szkolnej kronice.
Pierwszy studniówkowy bal dla klasy
maturalnej, w historii szko³y, odby³ siê 28
stycznia 1995 roku (wczeœniej odbywa³y siê
corocznie bale dla klas ostatnich szkó³ zasadniczych).

uwa¿ali, ¿e taniec to rzecz w³aœciwa. Pocz¹tki by³y trudne. Jednak jak zawsze dziewczyny z m³odszych klas, a ja do takich nale¿a³am, mia³y powodzenie u starszych kolegów. I tak jak nale¿a³o oczekiwaæ ruszyli
koledzy z 10 – klasy i 11 – klasy.
Przebrana za damê w sukni z mnóstwem falban uszytej z cieniutkiej gazy, uzupe³nionej stosown¹ bi¿uteri¹ i kapeluszem
czu³am siê wyœmienicie. Szczêœcia dope³ni³
mój starszy kolega K. L. Nie tylko, ¿e umia³
tañczyæ, to jeszcze wrêczy³ mi przyniesione
w sekrecie przed kolegami kwiaty. Tañczyliœmy w rytmie walca, twista, polki. Szarówk¹ na parkiecie pojawili siê i profesorowie, których melodie równie¿ urzek³y a
nogi nie wytrzyma³y. Oczywiœcie niektórzy
koledzy skrzêtnie to wykorzystywali rozluŸniaj¹c dyscyplinê. I choæ zabawa trwa³a tylko do 23, po dwukrotnym przed³u¿eniu i
tak do dziœ wspominam j¹ z têsknot¹.
Bo czy nie piêknie bawiæ siê pl¹saæ przy
œwietle ksiê¿yca, gdy œpiewaj¹ œwierszcze a
dooko³a czuæ zapach wiosny. Tak bawi¹ siê
tylko bardzo szczêœliwi a takimi w³aœnie wtedy po 1963 roku byli uczniowie LO Dynów.
Anna Kowalska

kach. Pamiêtam moj¹ sukienkê uszyt¹ przez
krawcow¹, kole¿ankê mojej mamy. Mia³a
³ódkowy dekolt, kimonowe rêkawki, wciêta w pasie i lekko zmarszczona. Na nogach
mia³am gandówki (sanda³ki na koturnie).
Niektóre kole¿anki obciê³y warkocze i
zrobi³y trwa³¹ ondulacjê. Ja mia³am warkocz.
A muzyka? Gra³ pan Tadeusz Dymczak
ze swoj¹ orkiestr¹. Tañczyliœmy polki, walczyki i walce. Na pewno by³ polonez, bo
pani Czes³awa Glazer uczy³a nas tañców
na lekcjach wychowania fizycznego. Liczy³a zawsze... piêta, palce, raz, dwa, trzy...itd.
Bawi³yœmy siê z naszymi kolegami. Nie wolno by³o zapraszaæ nikogo obcego spoza
szko³y. Na zabawie, która by³a w budynku
szkolnym byli nasi nauczyciele i rodzice.
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Bawiliœmy siê wspólnie. Pamiêtam taniec z
moim wychowawc¹ panem profesorem
Marianem Zubilewiczem. Stara³am siê dotrzymaæ kroku, aby nie nadepn¹æ mu na
but, bo musia³abym siê wstydziæ.
Na sto³ach nie by³o alkoholu, jednak
pojawi³y siê jakieœ dwie butelki wina, przemycone przez kolegów, które piliœmy na
kadzi (beton na deszczówkê) przed szko³¹.
Po skoñczonej zabawie, która trwa³a prawie do bia³ego rana, bo pia³y koguty, odby³o siê „odprowadzanie”. Mi³ej atmosfery
nie mo¿na zapomnieæ do dziœ i wspominam j¹ z ³ezk¹ w oku. Teraz wracam do
tamtych dni, ¿al mi, ¿e ¿ycie tak szybko
umyka.
Maria Iwañska

Pi¹toklasiœci Technikum Mechanicznego w Zespole Szkó³ Zawodowych w Dynowie dzieñ wczeœniej zaprezentowali swoim rodzicom, nauczycielom i m³odszym kolegom, program kabaretowy przygotowany przez p. Krystynê D¿u³ê
nauczycielkê jêzyka polskiego i wychowawczyniê p. Józefê Œlemp.
Oprócz czêœci powa¿nej tego
programu zosta³ zaprezentowany
taniec, który przez szkolnego kro... ach te nó¿ki... mo¿na tylko pozazdroœciæ...?
nikarza tak zosta³ opisany cyt.” Takiego kankana jak zatañczyli pi¹toklasiœci nie ujrzelibyœmy nawet w najlepszym kabarecie”
wiak”. Uczestniczy³em w nim, jako koñcz¹cy Technikum Przemys³owo-Pedagogiczne
Niezapomniane wspomnienia wi¹¿¹ siê
w Kroœnie a zarazem jako jeden z klasowych
jednak z balem, który rozpocz¹³ siê tradyorganizatorów, z piêkn¹ dziewczyn¹ o imiecyjnym polonezem, w œwietlicy Zak³adów
niu Wanda (obecnie ¿ona) - by³ wspania³y.
Rolno-Przemys³owych „IGLOOPOL- FERTeraz gdy jestem na szkolnych studSMTAL” w Dynowie i który z licznym nieniówkach wracam z sentymentem do tamspodziankami trwa³ do rana.
tych chwil ale równoczeœnie bardzo cieszê
Wydarzenie to tak¿e wyra¿a³o nasz¹
siê z takiego szkolnego wydarzenia ponieogromn¹ dumê i radoœæ, ¿e to pierwsza
wa¿ lubiê przebywaæ wœród ludzi weso³ych,
matura i po raz pierwszy w tej szkole.
¿yczliwych, mo¿e niekiedy zagubionych czy
opornych ale mi³ych, sympatycznych i
Mój bal studniówkowy odby³ w roku
szczerych.
1969, w Iwoniczu Zdroju – lokal „KrakoStanis³aw Tymowicz

Klasa 5 Technikum Mechanicznego w komplecie.
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Mój pierwszy
i ostatni „kazaczok”...

Bale przedszkolaków
Zabawa choinkowa wpisana jest w tradycjê wychowania przedszkolnego z wielorakich powodów wychowawczo – dydaktycznych. Najwa¿niejsze to wyzwalanie
emocjonalnie pozytywnych uczuæ zwi¹zanych z pielêgnowaniem tradycji, przez co
wi¹¿emy dziecko uczuciowo z okreœlonym
œrodowiskiem, jego zwyczajami, postawami. Dziecko niejako „zapuszcza korzenie”,
przyswaja sobie to co piêkne, radosne, co
pozostanie na zawsze w pamiêci. To dziêki
tradycjom wiemy kim jesteœmy i gdzie jest
nasze miejsce.
Na zabawê choinkow¹ zapraszano goœci. W latach 1970-80 goœæmi byli Pani Zima
lub Dziadek Mróz. Na zdjêciu „Pani Zima”,
ówczesna uczennica LO w Dynowie, pani
Wanda Lignowska, obok dziewczynka z
bia³ym ko³nierzykiem to Ma³gosia Pinda,
obecnie pani Ma³gorzata Kasprowicz, a na
kolanach – Ola i Sylwia Kucabiñskie.

Zabawy w
„czerwonej szkole”
Ca³e wieki temu „czerwona szko³a” nie
dysponowa³a sal¹ gimnastyczn¹, w zwi¹zku
z czym zabawy szkolne organizowane by³y
w tak zwanym „stra¿aku”. Nie by³y to ¿adne

choinki, dyskoteki, kawiarenki czy inne
nowoczesnoœci tylko zabawy szkolne ca³¹
gêb¹.
Czeka³o siê na nie od jesieni i niepodobieñstwem by³o w czymœ takim nie braæ
udzia³u. Starsi uczniowie, czyli m³odzie¿ od
klasy szóstej w górê mog³a przyjœæ ubrana
w strój wyjœciowy, ale ca³a reszta obowi¹zana by³a do przebrania i nikt siê na ten przepis nie krzywi³, nie wybrzydza³ tylko szuka³
pomys³u na oryginalny wygl¹d. Panienki z
najm³odszych klas przychodzi³y w nieœmiertelnych krakowskich strojach, a ch³opcy zamieniali siê w stada „kowbojów, pancernych
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Rok 1972 lub 1973.
Obecnie zamiast Dziadka Mroza wróci³ do ³ask œwiêty Miko³aj.
Janina Kucabiñska

Moje „bale” z dzieciñstwa – to oczywiœcie bale przedszkolne... Szczerze mówi¹c,
niewiele z nich pamiêtam, ale zdjêcie przypomina mi bal karnawa³owy w roku 1970
(by³am wtedy w „starszakach”), kiedy „Nasza Pani” przygotowa³a z nami „kazaczoka”. Ubrani w jednakowe czerwone stroje,
uszyte rzecz jasna przez Mamy, bardzo przejêci tañczyliœmy ten piêkny rosyjski taniec –
podobno ca³kiem nieŸle... Tañczy³am w
parze z Markiem (na zdjêciu), nawet nie
pamiêtam jego nazwiska... By³ to mój pierwszy i (na razie) ostatni „kazaczok”.. Ciekawe, czy jeszcze kiedyœ bêdzie mi dane go
zatañczyæ...???
Renata Jurasiñska

i Zorrów”. Rzecz jasna zdarza³y siê wymyœlniejsze stroje, bywa³y te¿ ca³kowicie surrealistyczne pomys³y, ale najwa¿niejsza by³a
atmosfera szkolnego œwiêta, wielkiej fety
dla uczniów.
Kto spoœród dawnych uczniów „czerwonej szko³y” nie wspomina z sentymentem kanapek z ró¿owym serem, ciastek tortowych i oran¿ady z miejscowej rozlewni o
smaku, którego nie da siê zapomnieæ. Do
tego butelki nie mia³y kapsli czy zakrêtek
tylko prawdziw¹ „wajchê z gumk¹”, coœ
czego teraz ju¿ nie bywa.
Do tañca gra³a zawsze orkiestra a w
po³owie zabawy rozpoczyna³ siê podwieczorek, który by³ kulminacyjnym punktem
ca³ej imprezy. Po zjedzeniu swojej porcji
smako³yków i wypiciu butelki porz¹dnie gazowanej oran¿ady w ka¿dym m³odym cz³owieku budzi³o siê poczucie spe³nienia, tañce stawa³y siê mniej dzikie, wrzaski cich³y i
w³aœciwie mo¿na by³o ju¿ iœæ do domu z
g³ow¹ pe³n¹ niezapomnianych wra¿eñ.
Zdecydowanie zabawy szkolne w „czerwonej szkole” by³y najlepsze pod s³oñcem.
ce

Mój pierwszy bal...
Mój pierwszy najwspanialszy bal kojarzy mi siê ze studniówk¹. Nie by³a to taka
studniówka jakie s¹ dzisiaj, z kolorowymi
sukniami, g³êbokimi dekoltami itp.
Wszystkie dziewczyny mia³y jednakowe
sukienki, czarne lub granatowe, z d³ugimi
rêkawami i ma³ymi dekolcikami. Fasony by³y
ró¿ne, ale materia³ ten sam. Sukienka musia³a zakrywaæ kolana. Dodatkami by³y bia³e ko³nierze lub sznur „per³owych” korali.

Dziewczyny siê dwoi³y i troi³y wybieraj¹c
model, ¿eby wygl¹daæ piêknie. Panowie
musieli trzymaæ fason, fryzura krótko przystrzy¿ona, by nie nara¿aæ partnerki na spojrzenia profesorów, albo nie daj Bo¿e przykroœci. Dzisiaj to wszystko wydaje siê takie
nijakie, ale my by³yœmy wtedy bardzo szczêœliwe. Po raz pierwszy ubra³yœmy wieczorowe suknie, zaprosiwszy swoje sympatie mog³yœmy siê bawiæ na prawdziwym balu. To
nic, ¿e by³ jeden kawaler na trzy dziewczyny. Bawi³yœmy siê œwietnie.
Irena B.

Dwadzieœcia lat
minê³o...

Pierwszy prawdziwy bal?...Niezapomniany?...Niepowtarzalny (
na szczêœcie)?...to ten na 100 dni
przed matur¹. Studniówkê Anno
Domini 1984 w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie poprzedzi³ niezwykle bogaty i artystycznie wysmakowany program z bohaterami wieczoru w roli g³ównej.Niemal¿e 100 par tañczy³o
poloneza w przepiêknym korowodzie ( w pierwszej parze wychowawczyni p. Teresa Gerula ), a
efekty mówi³y same za siebie; warto by³o
poæwiczyæ wczeœniej i poznaæ przynajmniej
podstawowe figury.
Spogl¹daliœmy na siebie; – nie by³o kreacji od X. Zaniewskiej – z trudem zdobywane materia³y i dodatki w po³¹czeniu z
talentami krawcowych sprawi³y, ¿e w tym
dniu dziewczêta wygl¹da³y niczym bajkowe postacie obdarowane hojnie przez dobre wró¿ki. Fryzury ró¿ne; czêsto cieniowane od czubka g³owy,w³osy wywiniête na
zewn¹trz.Stroje z³o¿one z bluzki z dziurkowanymi falbankami przy szyi, spódnic
za kolano lub sukienek ze zwiewnych materia³ów dope³nia³y œwiec¹ce paseczki, rajstopy „kabaretki” i buty tzw. „kaczuszki”.
Wieczór by³ wyj¹tkowy; rodzice dok³a-
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daj¹cy wszelkich starañ, by na sto³ach –
mimo dotkliwych braków spowodowanych
kryzysem gospodarczym – pojawi³y siê
prawdziwe „rarytasy”, rozeœmiane
dziewczêta, przystojni ch³opcy,
wspólnie z nami tañcz¹cy nauczyciele.
Czas ucieka³..., rozejrza³am siê
dooko³a, na parkiecie wirowa³o
jeszcze kilka par.Oczom mojej wyobraŸni ukaza³ siê stos ksi¹¿ek z
tysi¹cem dat i faktów historycznych( historia by³a przedmiotem
obowi¹zkowym dla klas humanistycznych ), lista lektur,zaœ w uchu
pobrzmiewa³a deklinacja niemieckich rzeczowników. Przed nami „wkuwanie”, a nagrod¹ za zdan¹ maturê bêdzie
zabawa zwana komersem ( i by³a.....jeszcze
tego samego roku w czerwcu).
........Zniknê³a przestrzeñ wype³niana
tañcz¹cymi parami, zapach smakowitych
potraw, twarze radosnych uczestników
balu, umilk³y prowadzone w kuluarach rozmowy oraz dŸwiêki czarownej muzyki.
Magiczny czar zabawy studniówkowej
pozosta³ w pamiêci, któr¹ odœwie¿aæ mogê
pami¹tkowymi zdjêciami (rejestruj¹cymi
wydarzenia widziane w obiektywie ówczesnego wiernego „fotoreportera” p. Mariana Krupy ).
Ewa Hadam

Na pierwszym balu w karnawale 1977
roku „obowi¹zywa³y” takie kreacje.

Krystyna D¿u³a

ci¹g dalszy wspomnieñ
Rok 1920. Wojna z Ukraiñcami o Lwów
====================================
Ju¿ na pocz¹tku wojny 1914 roku wyruszy³a z Dynowa do Legionów Dru¿yna
Strzelecka. By³o tam kilka dziewcz¹t pe³ni¹cych funkcjê sanitariuszek, miêdzy nimi
Aleksandra Kasprowiczówna, moja przysz³a
bratowa. Na wiadomoœæ, ¿e trzeba broniæ
Lwowa, zg³osi³o siê du¿o ochotników, tak¿e ze wsi: Harta i Bachórz. Warunkiem
przyjêcia by³o posiadanie mocnych butów
i ciep³ego swetra. Tylko czêœæ ochotników
mog³a spe³niæ ten warunek. Wiêkszoœæ zosta³a w domu. Z dwoma harcerkami Stefani¹ Wolañsk¹ i Mari¹ Wojtanowicz posz³yœmy do burmistrza miasta z propozycj¹
zorganizowania zbiórki pieniêdzy na zaopatrzenie ochotników w buty i swetry. Ten
odes³a³ nas do proboszcza Ks. Sza³ustowicza.
Dzisiaj rozumiem, wtedy w pojêciu oby-
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Pierwsze wejœcie panny Agnieszki na salê balow¹... oczywiœcie z Pani¹ Bigolasow¹.
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wateli wszystkie sprawy patriotyczne nale¿a³y do koœcio³a. Ksi¹dz Proboszcz pochwali³ nasz¹ inicjatywê i doradzi³, byœmy t¹ akcj¹
objê³y okoliczne dwory: Nozdrzec, D¹brówkê i Bachórz. Przygotowaliœmy cztery
listy osób znanych i wybitniejszych. Na jednej byli ¯ydzi, bogaci, handluj¹cy zbo¿em i
lasami.
Tylko jedna osoba odmówi³a. By³ to sêdzia, nie wiedzieliœmy, ¿e by³ Rusinem. Z
moj¹ kuzynk¹, Stefani¹ Wolañsk¹ posz³yœmy do D¹brówki, do hrabiny Starzeñskiej,
3 kilometry i przeprawa przez San. Zna³yœmy hrabinê Starzeñsk¹ z koœcio³a. Przyje¿d¿a³a powozem z dwoma synami i mia³a

swoj¹ ³awkê kolatorsk¹, nikt nie mia³ prawa usi¹œæ w niej.
By³ to dla nas œwiat, który zna³yœmy trochê z literatury. Z ciekawoœci¹ i nadziej¹
na potê¿ny datek wesz³yœmy w mury wysoko ogradzaj¹ce zamek. Po d³ugim czekaniu lokaj w liberii wprowadzi³ nas do hrabiny.
Powiedzia³am, ¿e jesteœmy harcerkami
z Dynowa i przedstawi³am cel naszej wizyty.
Us³ysza³am wtedy: „Macie legitymacjê” Nie
mia³yœmy. Pokaza³am listê osób, które nam
zawierzy³y i wp³aci³y datek. By³ podpis Ksiêdza Proboszcza, aptekarza. Us³ysza³am na
to, ¿e
ona nie zna ich podpisów i mog¹ byæ
fa³szowane, nie ma te¿ ¿adnej piecz¹tki, powiedzia³a wynioœle.Wysz³yœmy prawie z p³aczem, ¿e nas harcerki potraktowano jak
oszustki.
PrzewoŸnik nie wzi¹³ od nas zap³aty, a
o hrabinie powiedzia³: „Ona jest z Niemców”. Zbiórka przynios³a tyle, ¿e prawie
wszyscy ochotnicy mogli pojechaæ, by walczyæ o Lwów.
Up³ynê³o od tamtych dni osiem lat.
Uczy³am w Ropczycach. Jecha³am do rodziców na wakacje. Od Dynowa z Przeworska jecha³o siê kolejk¹ w¹skotorow¹
„ciuchci¹”. Dynów by³ ostatni¹ stacj¹. W
(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹d dalszy ze str. 19)
poci¹gu us³ysza³am o strasznej tragedii.
M³odszy hrabia Starzeñski uton¹³ wraz z
¿on¹ w Sanie ko³o zamku. Niedawno siê
o¿eni³, po œlubie przyjechali do D¹brówki.
Hrabina nie by³a na œlubie podobno
chorowa³a. Ktoœ powiedzia³, ¿e to choroba udawana, bo hrabina by³a przeciwna
temu ma³¿eñstwu, choæ to by³a szlachcianka, ale biedna. Starszy syn o¿eni³ siê z bogat¹ Niemk¹. Na drugi dzieñ po utoniêciu
przyjechali rodzice panny m³odej i w kaplicy zamkowej zobaczyli dwie trumny, a w
nich ma³¿eñstwo w œlubnych strojach. Ze
wspó³czuciem mówiono o m³odym ma³¿eñstwie i rodzicach, ani s³owa o hrabinie Starzeñskiej. Mnie przypomnia³o siê wtedy spotkanie, kiedy hr. Starzeñska potraktowa³a
nas, harcerki jak Oszustki.
Praca konspiracyjna w Tajnej Organizacji Wojskowej Z.W.Z. póŸniej A.K. od marca 1940 roku do czerwca 1941 roku.
===================================================================
Dom mój by³ miejscem kontaktów i
punktem przekazywania materia³ów konspiracyjnych.
W marcu 1940 roku pan Steczowicz,
znany mi jako, przewodnicz¹cy Komitetu
Rodzicielskiego w naszej szkole i jego córka Maria ( pseudonim „Zofia” ) skontaktowali miê z oficerem Sztabu Okrêgu Krakowskiego T O W mgr. Czes³awem Hakke
ps. „Stefan” oficerem do spraw dywersji.
Ja mia³am nawi¹zaæ kontakt z zawodowymi podoficerami Wojska Polskiego, z pi¹tego Dywizjonu Taborów w Bochni, którzy jako cywile przybyli z Bochni.
Zna³am dobrze sier¿anta Jaskó³ê, który by³ s³u¿bowo zwi¹zany z moim mê¿em,
przychodzi³ do nas i tresowa³ naszego psa,
rasy Seter podpalany. Kontaktowa³am siê
tylko z Jaskó³¹, a on z dwoma sier¿antami,
którzy te¿ wrócili do Bochni. Osobiœcie tylko raz uczestniczy³am w dywersji, jako os³ona Jaskó³y. Z dzieckiem w wózku towarzyszy³am Jaskóle kilka kilometrów szos¹ w kierunku Tarnowa. Na szosie rozci¹gniêty by³
kabel i jego zwoje. Jaskó³a, który pochodzi³ z Poznañskiego, zna³ dobrze jêzyk niemiecki, dowiedzia³ siê, ¿e w dniu nastêpnym kabel bêdzie zakopany, chcia³ go
uszkodziæ.
PóŸnym popo³udniem pojecha³am z
moim dwuletnim synkiem na szosê, tam ju¿
zasta³am Jaskó³ê. Choæ w doœæ du¿ych odleg³oœciach stali ¿o³nierze, uda³o siê Jaskóle w kilku miejscach uszkodziæ kabel, ale
musieliœmy przejechaæ oko³o trzech kilometrów.
Jaskó³a wzi¹³ ode mnie fiolki z bakteriami, planowa³ dotrzeæ do koszar, tam kil-

DYNOWINKA
ka kobiet obiera³o kartofle, myœla³, ¿e przez
nie uda siê wrzuciæ do kot³a te bakterie.
Niestety kobiety nie mia³y tam dostêpu. By³am w towarzyskiej przyjaŸni z Wand¹ Pachutówn¹. Ojciec mia³ fabrykê obuwia
przy ulicy Ró¿anej blisko budynku, w którym by³o Gestapio. Oficerowie niemieccy
zamawiali tam obuwie dla ¿on. Czasem
musieli czekaæ na wykoñczenie i wtedy
Wanda podawa³a kawê lub herbatê. Wziê³a fiolki i poda³a zawartoœæ we flaczkach
zapiekanych z parmezanem. Mia³am do
niej zaufanie.
Poza tym moja praca ogranicza³a siê
do przekazania materia³ów dostarczonych
przez Jaskó³ê do Krakowa przez ³¹czniczkê, a Jaskóle przywiezionych z Krakowa.
Moje aresztowanie
===================
21 czerwca 1941 roku przed godzin¹
ósm¹ przyszed³ obcy cz³owiek i pyta³ o mojego mê¿¹. Na wiadomoœæ, ¿e nie wróci³ z
wojny prosi³, bym o ósmej przysz³a na policjê przy ul. Ró¿anej. Na Gestapo spisano
moje personalia i zaprowadzono do samochodu, który sta³ przed budynkiem. Siedzia³ w nim mê¿czyzna, który nie zareagowa³ na moje pozdrowienie. Gdy i przyszed³
komendant, pozna³am w nim oficera, który w dniu wczorajszym przechodzi³ ulic¹
Go³êbi¹ i obserwowa³ nasz dom. By³am z
dzieckiem na balkonie. Zapyta³am, czy wrócimy samochodem, gdy¿ ja nie jestem ubrana tak, by jechaæ poci¹giem. Nie otrzyma³am odpowiedzi, tylko zagadkowy uœmiech
pojawi³ siê na jego twarzy. Zobaczy³am
swoj¹ twarz w lusterku umieszczonym
przed siedzeniem komendanta.
W Krakowie, gdy weszliœmy do budynku Gestapo przy ul. Pomorskiej, ten poprawny dotychczas komendant zmieni³ siê
w krzycz¹cego gestapowca. Rozmyœla³am
nad tym, co siê sta³o, ¿e mimo zapewnienia
„wsypano” mnie. Wtem przeraŸliwy krzyk
rozdar³ tê ciszê. Jakby za œcian¹ bito kogoœ.
Zobaczy³am w drugim koñcu sali drzwi. To
stamt¹d dochodzi³ przeraŸliwy krzyk. Mo¿e
to mê¿czyzna, który jecha³ ze mn¹? Kiedy
wysiedliœmy z samochodu pozna³am go, by³
farmaceut¹ w aptece pani Szymanowiczowej w Rynku.
Miesza³y siê krzyk oprawcy i jêk ofiary.
Jak d³ugo to trwa³o, trudno mi powiedzieæ,
wydawa³o siê, ¿e bez koñca. By³am s³aba,
zmêczona, zdawa³o siê, ze jestem odrêtwia³a ale wewn¹trz spokojna. Nawet nie pomyœla³am, ¿e mnie mo¿e spotkaæ to samo.
Oprzytomnia³am, gdy przyszed³ gestapowiec z maszyn¹ do pisania. Postawi³ maszynê na stole w pobli¿u mnie i zacz¹³ spisywaæ moje personalia, pyta³ o wykszta³cenie, rodzinê. Gdy to skoñczy³, poprosi³am
o t³umacza. By³ zdziwiony, ¿e mam wy¿sze
wykszta³cenie i nie znam jêzyka niemieckiego. Powiedzia³am, ¿e czytam, ale nie
mówiê. Poszed³ i wróci³ z m³odym cywil-
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nym mê¿czyzn¹. Pierwsze pytanie - kto do
mnie przyjecha³, poda³ datê.
Pytania pada³y szybko. 25 egzemplarzy
„Polska ¿yje” i 25 egzemplarzy „Polska Niepodleg³a”? Na to rozeœmia³am siê i powiedzia³am, ¿e musia³abym to przywieŸæ samochodem. „Polska Niepodleg³a” to dwutomowe dzie³o. Kto odebra³? Ch³opiec z Chodenic. Jak siê nazywa? Nie pamiêtam nazwiska, ale imiê Janek. Czy znam go? Z widzenia, mo¿e, Chodenice s¹ przedmieœciem Bochni, a to ma³e miasto, wiêc ludzie siê znaj¹. Czy pozna³abym go? Tak !
Wyci¹gn¹³ z maszyny pismo i kaza³ podpisaæ. T³umacz spojrza³ na mnie ¿yczliwie.
To by³ protokó³ z przes³uchania, œledztwo
dopiero mia³o siê zacz¹æ. Dwaj gestapowcy przechodzili kolejno, obaj uzbrojeni w
bykowce. Obu chodzi³o o cz³owieka, który
wzi¹³ przesy³kê. Stosowali podobne metody, obaj wywijali bykowcem, ale ¿aden mnie
nie uderzy³. Trzyma³am siê œciœle tego, co
by³o w protokóle. By³am potwornie zmêczona.
Wiêzienie na Montelupich
- od 21 czerwca do 7 wrzeœnia 1941 roku.
==========================================================
Po przes³uchaniu na Gestapo, by³am
wyczerpana i prawie nieprzytomna. Nie
wiem jak mnie przywieziono do wiêzienia
na Montelupich i jak znalaz³am siê w celi.
Zapamiêta³am tylko kobiety stoj¹ce z miskami po zupê wieczorn¹.
Mnie komendantka da³a ³y¿kê i nocnik, powiedzia³a, ¿e nie ma miski, a to naczynie jest czyste. Widzia³am jak kilka kobiet wylewa³o do kibla wiêziennego tê zupê.
Ja j¹ zjad³am z nocnika wyszczerbion¹ ³y¿k¹.
Us³ysza³am od komendantki, ¿e nie ma dla
mnie ³ó¿ka ani siennika, muszê spaæ z kimœ
na sienniku. Zaraz podesz³a do mnie jedna
z wiêŸniarek i zaprosi³a na swój siennik. By³a
w br¹zowym p³aszczu z bobrowym ko³nierzem i mia³a kasztanowe w³osy. Po³o¿y³am
siê na wskazany siennik w ubraniu, bo nic
prócz grzebienia i szczotki do zêbów nie
mia³am. Natychmiast po³o¿y³a siê ta goœcinna osoba i przytuliwszy siê szeptem zapyta³a, czy nie s³ysza³am, ¿e z³apali Jerzyka Karwata. Nie s³ysza³am, ale z Krakowa dotar³a
do Bochni wiadomoœæ, ¿e uczeñ gimnazjalny zastrzeli³ dwóch gestapowców, gdy
przyszli go aresztowaæ i uciek³. By³ za nim
list goñczy. Mo¿e coœ mówi³a jeszcze do
mnie, ale ju¿ nie s³ysza³am. Nie mog³am
przypuszczaæ wtedy, ¿e ta pierwsza noc na
jednym sienniku wiêziennym po³¹czy nas
przyjaŸni¹ nie tylko w obozie, ale i po powrocie do koñca ¿ycia Pauli. By³am zdziwiona, gdy na drugi dzieñ stra¿niczka poda³a mi paczkê z bielizn¹ i przyborami toaletowymi. To Wanda Pachutówna, po zawiadomieniu mojej rodziny zabra³a te rzeczy i pojecha³a za mn¹ do Krakowa. Ju¿
mia³am w celi swoje ³ó¿ko i to obok komendantki, gdy w nocy przyprowadzono
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now¹ wiêŸniarkê. W œwietle lampy pozna³am znajom¹ twarz. Tak! To by³a ³¹czniczka ZWZ ( Zwi¹zek Walki Zbrojnej, póŸniej
AK).
Pomyœla³am, teraz rozpocznie siê moja
sprawa. Rano, gdy i ona mnie pozna³a, us³ysza³am od niej szeptem, ¿e nigdy nie by³a w
Bochni. A za chwilê, ju¿ w innym miejscu –
„jestem zak³adniczk¹ za mê¿a”.
W tym dniu Polski Czerwony Krzy¿ przywióz³ paczki dla wiêŸniów. Zdziwionym wiêŸniarkom ‘ Ziuta” ps. gdy otrzyma³a puszkê
Owomaltyny powiedzia³a, to moja siostra
pracuje w PCK i da³a mi w ten sposób znak,
¿e wiedz¹ o moim aresztowaniu. Mnie powiedzia³a „otrzyma³am gryps” z instrukcj¹,
co mogê powiedzieæ na œledztwie”. Poczêstowa³a nas Owomaltyn¹,by na drugi dzieñ,
gdy wiêŸniowie przyjd¹ po opakowania aby
nie zaœmiecaæ celi, odda³a puszkê na dowód, ¿e otrzyma³a przesy³kê. Mnie powiedzia³a, ¿e swoim grypsem uspokoi naszych.

Zespó³ Szkó³
Zawodowych
im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego
w Dynowie
Zdrowie jest podstawowym zasobem
spo³eczeñstwa, gwarantuj¹cy jego rozwój
spo³eczny i ekonomiczny. Tylko zdrowe spo³eczeñstwo jest zdolne tworzyæ dobra materialne i kulturalne, rozwijaj¹c siê osi¹gaj¹c odpowiedni poziom jakoœci ¿ycia.
Powszechnie wiadomo, ¿e stan zdrowia m³odzie¿y jest nie najlepszy i ulega permanentnemu pogarszaniu. Rozwój cywilizacji, postêp techniczny, urbanizacja wywo³uj¹ nowe zjawiska, nowe zagro¿enia
okreœlone w medycynie mianem chorób
cywilizacyjnych. Zdrowie m³odzie¿y szkolnej uwarunkowane jest wieloma czynnikami, spoœród, których wymieniæ nale¿y takie ich zespo³y, jak: warunki bytowe, poziom opieki lekarskiej, stan œrodowiska naturalnego, warunki nauki czy poziom kultury zdrowotnej w rodzinach.
Wartoœæ zdrowia odczuwa ka¿dy z nas,
kiedy przytrafi mu siê choroba, cierpienie,
niepokój czy nawet zagro¿enie ¿ycia. W
takich oto chwilach uœwiadamiamy sobie
m¹droœæ licznych sentencji m.in.: „…szlachetne zdrowie nikt siê nie dowie jako smakujesz,
a¿ siê zepsujesz…”(Jan Kochanowski).
Dlatego te¿ nasze dzia³ania zmierzaj¹
do uatrakcyjnienia i zwiêkszenia aktywnoœci fizycznej uczniów w szkole i poza szko³¹
celem zagospodarowania czasu m³odzie¿y
oraz przeciwdzia³anie negatywnym wp³ywom otoczenia.
Nasza szko³a jest instytucj¹ bardzo ak-
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7 – wrzeœnia 1941 roku.
Wczesnym ranem wezwano mnie i jeszcze dwie wiêŸniarki. W du¿ej sali, do której
nas wprowadzono by³o ju¿ du¿o kobiet.
Kazano nam oddaæ ubrania do dezynfekcji i w bieliŸnie
le¿a³yœmy na go³ych siennikach. Ju¿
chwilê le¿a³yœmy, gdy otworzy³y siê drzwi i
w nich stanê³a Paula. Osiwia³a i tak blada,
wydawa³o siê, ¿e jest przeŸroczysta. Zas³ania³a oczy, po ciemnicy razi³o j¹ œwiat³o.
Podesz³am do niej i za rêkê przyprowadzi³am j¹ na swój siennik. Pierwsze s³owa, które od niej us³ysza³am” „komendant da³ mi
s³owo honoru, ¿e Jerzyk nie bêdzie rozstrzelany, nie ma 16 lat, zostanie wys³any
do obozu dla resocjalizacji”.
Po po³udniu oddali nam nasze ubrania i póŸnym wieczorem zapêdzili do krytych samochodów. Nie wiedzia³yœmy dok¹d
nas zawioz¹. W polu, daleko od dworca
kolejowego sta³ poci¹g osobowy i do niego
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nas wt³oczyli. W ka¿dym wagonie dwóch
stra¿ników. Nie wolno by³o wygl¹daæ przez
okno. By³ Poznañ, potem Berlin i Füirstenberg. Tam ju¿ odebra³y nas kobiety w czarnych pelerynach z psami, bykowcami i broni¹. Wrzeszcza³y g³oœniej ni¿ gestapowcy,
kiedy z poci¹gu prze³adowywano nas do
krytych samochodów. Jecha³yœmy st³oczone. A by³o nas 76 jak póŸniej dowiedzia³yœmy siê. Nie widzia³yœmy, kiedy zamknê³a
siê za nami brama obozu. Dla wielu na cztery lata.
Znalaz³yœmy siê w innej, nieznanej dot¹d nawet z literatury, rzeczywistoœci, wrogiej i nieludzkiej.
O tym ju¿ w pozycjach publikowanych
i wymienionych tu.
Za zgod¹ rodziny
Pani Urszuli Wiñskiej
Wyboru wspomnieñ dokona³a
Krystyna D¿u³a

Wystêp szkolnej grupy
sportowej „APLAUZ”

Szko³a Promuj¹ca
tywnie uczestnicz¹c¹ w
¿yciu œrodowiska i regionu,
Zdrowie to idea i warchêtnie podejmuj¹c¹ ró¿toœæ, której nie da siê zrealizowaæ od razu, ale nanorodne inicjatywy o charakterze kulturalnym, sporle¿y do niej d¹¿yæ podejmuj¹c d³ugotrwa³e dziatowym, technicznym i goNauczycielka w-fu p. A. Pa- ³ania.
spodarczym. Od dawna zajmujemy siê szeroko rozu- œciak z zespo³em „APLAUZ”
Nasza szko³a podjê³a
mian¹ promocj¹ zdrowia,
siê tego zadania i dla koordynacji dzia³añ w tym zakresie powo³any
która dziêki œcis³ej wspó³pracy Samorz¹du
Uczniowskiego z Dyrektorem szko³y p. Stazosta³ Szkolny Zespó³ Promocji Zdrowia
oraz Szkolny Koordynator. Nadrzêdnym
nis³awem Tymowiczem, Wicedyrektorem p.
Halin¹ Cygan, rad¹ pedagogiczn¹ i rad¹
celem dzia³añ zespo³u jest promowanie
rodziców, przynios³a ciekawe efekty. Wœród
zdrowego stylu ¿ycia w ca³ej spo³ecznoœci
zajêæ pozalekcyjnych uczniowie bardzo
szkolnej. Naszym dzia³aniom przyœwieca
chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach sportohas³o „¯YCIE TO RUCH – RUCH TO
¯YCIE”, dlatego doceniamy aktywnoœæ fiwych, które realizuj¹ w ramach – sekcji pi³ki siatkowej, no¿nej, koszykowej i pi³ki rêczzyczn¹ i postrzegamy j¹ jako fundament i
g³ówny element strategii promocji zdrowia.
nej. Ponadto prowadzony jest aerobic dla
Szko³a chc¹c otrzymaæ certyfikat – szkom³odzie¿y i doros³ych oraz wiele innych imprez o charakterze sportowo-zdrowotnym.
(ci¹g dalszy na str. 22)
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(ci¹g dalszy ze str. 21)
³y promuj¹cej zdrowie musia³a spe³niæ okreœlone warunki, m.in. z³o¿yæ odpowiedni
wniosek o przyjêcie poparty deklaracjami
uczniów i pracowników szko³y, przedstawiæ raport z dzia³añ w ramach projektu
szko³a promuj¹ca zdrowie, a tak¿e opracowaæ program promocji zdrowia. Po akceptacji przed³o¿onych dokumentów
przez Rejonowego Koordynatora i Zespo³u z nim wspó³pracuj¹cego nasza szko³a zosta³a przyjêta do Rejonowej Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie.
13 stycznia 2004r. w Samorz¹dowym
Centrum Kulturalnym w Mielcu odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia Certyfikatów Szko³om Promuj¹cym Zdrowie i w tym dniu zna-
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by³y siê prezentacje poszczególnych szkó³.
Przekonani o tym, ¿e ruch, taniec i muzyka s¹ podstaw¹ dobrego samopoczucia, pozytywnego myœlenia i radoœci ¿ycia
nasz zespó³ taneczny pod kierunkiem p. Aliny Paœciak nauczycielki wychowania fizycznego zaprezentowa³ swoje umiejêtnoœci w
tañcu sportowym.
Z okazji otrzymania przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Certyfikat odbieraj¹: p.Paœciak A. i wicedyrektor
Dynowie certyfikatu szko³y pro- p.Cygan H.
muj¹cej zdrowie na rêce Dyrektora szko³y wp³ynê³y specjalne
gratulacje od Starosty Rzeszowskiego p. Stanis³awa O¿oga.
leŸliœmy siê w grupie 9 placówek (jako jedySzkolny Koordynator
na szko³a œrednia), które otrzyma³y taki cerZespo³u Promocji Zdrowia
tyfikat. W dalszej czêœci tej uroczystoœci odAlina Paœciak

5 lutego 2004 roku w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie odby³a siê druga edycja gminnego konkursu Super Matematyk
skierowanego do uczniów szkó³ gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Dynów.

Celem konkursu jest propagowanie
wiedzy matematycznej i rozwijanie u
uczniów uzdolnieñ matematycznych. Konkurs, którego pomys³odawc¹ jest nauczycielka matematyki w ZSzZ w Dynowie p.
Barbara Gierlach, odbywa siê w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. Na poziomie
szkolnym wszyscy uczestnicy rozwi¹zywali
cztery takie same zadania przygotowane
przez komisjê konkursow¹ i nades³ane do
ich szkó³ macierzystych. Uczniowie, którzy
zdobyli ustalon¹ liczbê punktów zakwalifikowani zostali do etapu gminnego.
W tym roku na etapie gminnym w rywalizacji wziêli udzia³ gimnazjaliœci z Dynowa i Paw³okomy, których zadaniem by³o
rozwi¹zanie w ci¹gu 90 min. czterech nieb³ahych problemów matematycznych. Po
up³ywie wyznaczonego czasu, prace konkursowe zosta³y zebrane, zakodowane i
poddane sprawdzeniu. W czasie pracy komisji uczestnicy konkursu mieli mo¿liwoœæ
zwiedzenia budynku szko³y i obejrzenia
prezentacji multimedialnej dotycz¹cej kierunków kszta³cenia w Zespole Szkó³ Zawodowych w roku szkolnym 2004/2005.
Komisja konkursowa w sk³adzie:
§ p. Barbara Gierlach – przewodnicz¹cy
§ p. Renata Mazur– cz³onek
§ p. Barbara Œlemp– cz³onek
wy³oni³a zwyciêzców Drugiego Gminnego Konkursu Super Matematyk:

I miejsce – Krzysztof Kapuœciñski–Gimnazjum w Dynowie - opiekun p. Anna
Chrapek,
II miejsce – Natalia Czopek – Gimnazjum
w Dynowie – opiekun p. Anna Chrapek
III miejsce – Krzysztof Karaœ – Gimnazjum
w Paw³okomie – opiekun p. Halina
Baluch.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody ksi¹¿kowe z r¹k dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie p. Stanis³awa Tymowicza. Wszyscy uczestnicy
konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali
pami¹tkowe monografie ZSzZ w Dynowie.
Omówiony konkurs zosta³ zorganizowany dziêki pracy i zaanga¿owaniu szerokiego grona osób. Wœród nich pragnê wyró¿niæ:
§ gospodarzy ZSzZ w Dynowie: Dyr. Szko³y p. Stanis³awa Tymowicza i wicedyrektora p. Halinê Cygan, którzy czuwali nad
stron¹ organizacyjn¹ konkursu,
§ Burmistrz Miasta Dynowa p. Annê Kowalsk¹, fundatora nagród,
§ p. Barbarê Gierlach, koordynatora konkursu,
§ p. Renatê Mazur, autorkê zadañ i znaku
graficznego konkursu,
§ p. Piotra Zdeba, wykonawcê dyplomów,
§ nauczycieli matematyki, którzy przygotowali m³odzie¿ do konkursu i pracowali w

szkolnych komisjach konkursowych: p.
Baluch Halinê, p. Chrapek Annê, p.Jagusztyna Adama oraz p. Szmul Bogus³awê.
Wszystkim wymienionym i osobom anonimowym przyczyniaj¹cym siê do zorganizowania tej imprezy sk³adam gor¹ce podziêkowania za wspó³pracê i okazan¹ pomoc.
Dziêkujê tak¿e wszystkim uczestnikom
konkursu za podjêcie rywalizacji i za to, ¿e
chc¹ rozwijaæ swoj¹ pasjê matematyk¹.
Myœlê, ¿e mi³o spêdzili czas i chêtnie powróc¹ w nasze progi, mo¿e ju¿ jako pierwszoklasiœci.
B. Œlemp
nauczyciel ZSzZ w Dynowie
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Dziedzic Bachórza hrabia Wincenty Zaremba Skrzyñski by³ znanym w œrodowisku
galicyjskim fundatorem oœwiatowym. Oprócz
za³o¿onej w Bachórzu w 1842 roku ludowej
szko³y typu parafialnego czy te¿ szkó³ki uprawy i przêdzenia lnu, która upad³a wkrótce
po jego œmierci, du¿e znaczenie zyska³ „Zak³ad dla Ciemnych we Lwowie”.
Oblicza siê, ¿e w po³owie XIX wieku w
Galicji ¿y³o oko³o 4000 niewidomych,
z czego oko³o 200 to dzieci do 7 roku ¿ycia,
a oko³o 280 osób stanowi³y dzieci w przedziale od 7 do 14 roku ¿ycia. Potrzeba utworzenia zak³adu kszta³c¹cego dzieci niewidome by³a wrêcz nagl¹ca, tym bardziej, ¿e w
Galicji nie by³o ani jednej szko³y tego typu.
Pierwsz¹ na ziemiach polskich placówk¹ o
tym charakterze by³ za³o¿ony w Warszawie
w 1842 roku zak³ad dla niewidomych.
Akt fundacyjny Zak³adu dla Ciemnych
we Lwowie zosta³ wydany przez Wincentego Skrzyñskiego w roku 1845. Dziêki ofiarnoœci fundatora szko³ê uda³o siê utworzyæ
w 1851 r. Pierwszy budynek nowo powsta³ej
szko³y mieœci³ siê przy ulicy £yczakowskiej.
Skromne fundusze pozwoli³y na stworzenie
pocz¹tkowo tylko 7-10 miejsc dla m³odzie¿y. Pocz¹tkowo byli to tylko ch³opcy. Jednak rosn¹ce zainteresowanie zak³adem
sprawi³o, ¿e w roku 1866 przebywa³o tam 21
wychowanków. By³o to mo¿liwe równie¿
dziêki powiêkszaniu siê nak³adów finansowych na rzecz zak³adu. Jego protektorami
byli; hrabia Agenor Go³uchowski – namiestnik Galicji, hrabia Kazimierz Badeni, hrabia Henryk Fredro, ksi¹¿ê Jerzy Czartoryski
oraz hrabia Stanis³aw Mycielski.
Pierwszym kierownikiem i zarazem nauczycielem zosta³ Marek Makowski. M³ody
28- -letni absolwent Politechniki w Wiedniu
stan¹³ przed trudnym zadaniem stworzenia
szko³y nieznanego w Galicji typu. Postanowi³ wzorowaæ siê na sprawdzonych wzorach
istniej¹cego ju¿ Zak³adu Ociemnia³ych w
Warszawie. W roku 1851 zapozna³ siê z zasadami jego funkcjonowania, podrêcznikami
oraz metodami pracy. Odwiedzi³ tak¿e podobne zak³ady we Wroc³awiu, DreŸnie i
Berlinie. Wprowadzony przez Makowskiego w zak³adzie lwowskim program nauki
obejmowa³ religiê, czytanie wypuk³ego druku, jêzyk polski, pisanie, rachunki, geografiê, historiê, nauki przyrodnicze, œpiew, grê
na fortepianie, skrzypcach i organach oraz
roboty rêczne (od 1868 r. równie¿ roboty
rêczne kobiece). Nauka pisania do roku
1878 polega³a na drukowaniu czcionkami
szpilkowymi metod¹ Kleista, a nastêpnie systemem Braille’a. W zakresie czytania u¿ywano podrêczników wydanych w Warszawie: „Ewangelia œw. Marka”, „Kalendarz”. W
roku 1874 wprowadzono jako dodatkowy
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przedmiot gimnastykê, a od roku
1905 strojenie fortepianów. W zak³adzie
funkcjonowa³a równie¿ nauka rzemios³
wynikaj¹ca z potrzeby zapewnienia wychowankom zawodu niezbêdnego do funkcjonowania po ukoñczeniu szko³y. Uczono wiêc szewstwa, powroŸnictwa, koszykarstwa oraz szczotkarstwa.
Instruktorem nauki zawodu by³ równie¿ M.
Makowski.
Od roku 1868 w zak³adzie lwowskim
powstaje oddzia³ dla niewidomych dziewcz¹t. Opiekê nad oddzia³em sprawowa³a
¿ona kierownika Amalia Makowska. Pocz¹tkowo oddzia³ liczy³ 5-6 dziewcz¹t. Wielkie
zas³ugi w tym zakresie po³o¿y³ ksi¹¿ê Jerzy
Czartoryski, który w³asnym sumptem utrzymywa³ pierwszych 6 wychowanek zak³adu,
a nastêpnie opracowa³ koncepcjê przytu³ku dla niewidomych wychowanek pozbawionych dalszej opieki. Idea ta nie zosta³a
jednak zrealizowana. W miarê rozwoju zak³adu dochodzi równie¿ do rozszerzenia
oddzia³u dla dziewcz¹t i wyrównywania siê
proporcji umieszczanych w nim podopiecznych. W roku 1913 w zak³adzie przebywa³o 24 ch³opców i 22 dziewczyny.
Z ogromnym zaanga¿owaniem w pracê,
której poœwiêci³ swoje ¿ycie, Makowski kierowa³ zak³adem do roku 1894. Jego nastêpcami byli: Jan Ligêza (1894-1895), Apoloniusz
Jougan (1895-1910), Feliks Ciszecki (19101912), Kazimierz Radwañski (1912-1918).
Od 1901 r. zak³ad przeniesiono do nowo
wybudowanego budynku przy ul. Œw. Zofii. Na uwagê zas³uguje fakt otwarcia w 1902

Szanowni Czytelnicy! Postanowi³em w
sposób bardzo spontaniczny, „nieuczesany”,
ale za to szczery, informowaæ Was o „tym i
owym” i dzieliæ siê Z Wami wra¿eniami...
Od poprzedniego wydania mija sobie
miesi¹c, mija sobie – no i co? Ano 15 stycznia mia³em przyjemnoœæ z grupk¹ uzdolnionej m³odzie¿y uczestniczyæ w kolejnym Powiatowym Przegl¹dzie Widowisk Jase³kowych w B³a¿owej. Naszemu kochanemu Liceum nie przynieœliœmy wstydu, ale tym razem bezkonkurencyjni byli nasi „s¹siedzi zza
p³ota”, których jase³ka by³y i tradycyjne i weso³e i dobrze zagrane... Jury by³o profesjonalne, a jego przewodniczacy – aktor i re¿yser z Teatru „Maska” z Rzeszowa – rzeczowo i bardzo fachowo uzasadni³ werdykt. Jak
zwykle na „5” spisa³ siê g³ówny organizator,
Jan Kozubek, ale nie mo¿na tego powiedzieæ o „Pani z Trzciany”, która zrobi³a jurorowi karczemn¹ awanturê... No ale przecie¿ nie wszyscy musz¹ dostawaæ „5”!!!
Na „5” natomiast gra³a Kapela „Warza-
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r. przy zak³adzie dla niewidomych ochronki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przyjmowano do niej dzieci przed ukoñczeniem
czwartego roku ¿ycia. W kszta³ceniu dbano o rozwój umys³owy dzieci, naukê poprawnego jêzyka oraz o wychowanie fizyczne poprzez gimnastykê i zabawy na wolnym powietrzu. Kierownictwo nad
ochronk¹ sprawowa³a Józefa Kaczmarska.
Najwybitniejszym wychowankiem zak³adu by³ niew¹tpliwie W³odzimierz Dolañski. Do Zak³adu dla Ciemnych we Lwowie
trafi³ jako jednorêki, niewidomy ch³opiec.
W latach 1902-1908 by³ wychowaniem zak³adu, w którym z czasem zosta³ pomocnicz¹ si³¹ nauczycielsk¹. Mimo du¿ego talentu muzycznego poœwiêci³ siê pracy pedagogicznej. Pracuj¹c w zak³adzie lwowskim kszta³ci³ siê w seminarium nauczycielskim, nastêpnie studiowa³ na Uniwersytecie Jana Kazimierza i w paryskiej Sorbonie.
Pracowa³ naukowo w College de France i
na Uniwersytecie Warszawskim. Po II wojnie œwiatowej podj¹³ pracê w Zak³adzie dla
Niewidomych w Laskach.
Zaprezentowany tutaj zarys dzia³alnoœci pierwszej galicyjskiej placówki oœwiatowej o charakterze szkolnictwa specjalnego
w zakresie pedagogiki niewidomych, nasuwa refleksjê, ¿e korzenie tej nowej dyscypliny w ówczesnej Galicji i dzisiejszej Ma³opolsce dotykaj¹ Bachórza. Sk³ania do refleksji nad wielkoœci¹ inicjatywy Wincentego Skrzyñskiego, która wyp³ywaj¹c z serca i
wielkiej ¿yczliwoœci fundatora, zyska³a
ogromne znaczenie i na trwa³e zapisa³a siê
w dziejach polskiej oœwiaty.
Maria Stolarczyk
nie” na spotkaniu, które 30 stycznia
2004 r. w Zespole Szkó³ Zawodowych
zorganizowa³y nasze dzielne W³adze.
Ci, co nie byli, niech ¿a³uj¹! Nie ¿a³uje na pewno swojego udzia³u w spotkaniu Dynowinkowym” nasz Komendant
Policji Jan Lemierz, który (ku uciesze obu)
spotka³ na nim swojego „kumpla z ³awki” ks.
Prof. Stanis³awa Nabywañca. Przyjemnie
by³o patrzeæ, jak nie zwa¿aj¹c na tytu³y i
honory, klepi¹ siê po ramionach i gwarz¹
jak za dawnych, dobrych lat...
Mnie równie¿ przyjemnie gwarzy³o siê
31 stycznia 2004 r. z przesympatycznym
wspó³w³aœcicielem Karczmy „Pod Semaforem” p. Januszem Jaroszem oraz Jego równie sympatycznymi goœæmi – córk¹ oraz
wnuczk¹ s³ynnego fotografa krakowskiego
p. Paw³a Bielca.
Przy okazji „donoszê”, ¿e Karczmê „Pod
Semaforem” odwiedzili ostatnio Muniek Staszczyk z zespo³em a tak¿e sama Anna Seniuk!!!
Informujê te¿, ¿e narodzi³ siê pomys³, aby
tegoroczne Dni Pogórza Dynowskiego by³y
wyj¹tkowo d³ugie i wyj¹tkowo atrakcyjne!!!
O szczegó³ach „doniosê” nastêpnym razem...
Do kolejnego przeczytania....
RN - MJ
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oæ za oknem ci¹gle zimowe krajobrazy, to temat jaki chcia³abym teraz poruszyæ nie ma wiele wspólnego z zim¹. Zapraszam Czytelników nad San. San to znana ze swej dzikoœci, przepiêkna rzeka, teraz pokryta lodem, trochê pusta, ale latem staje siê rajem dla wêdkarzy, kajakarzy i turystów, którzy przybywaj¹ do Dynowa z coraz
odleglejszych zak¹tków Polski.
Najpierw przytoczê trochê ogólnych danych o tej rzece. D³ugoœæ Sanu
wynosi 443,4 km. Przep³ywa on przez
Ukrainê i Polskê. Jego Ÿród³a znajduj¹ siê na Ukrainie, na stokach Piniaszkowego. Na Sanie wybudowano
dwa zbiorniki zaporowe: w Solinie i
w Myczkowcach.
A sk¹d wziê³a siê nazwa San? Wyjaœnia to legenda o Z³ym Biesie. Opowiada ona o pewnym plemieniu i jego
dzielnym wodzu Sanie, które przyby³o i
zamieszka³o w dolinie tej rzeki. Nie spodoba³o siê to dotychczasowemu w³adcy krainy – Z³emu Biesowi, czerpi¹cemu sw¹ z³¹
moc z nietoperzowych skrzyde³, na których porusza³ siê bezszelestnie nad g³owami ludzi. Aby skuteczniej dokuczyæ ludziom stworzy³ sobie pomocników zwanych Czadami. Stworki nêka³y plemiê i ich
dzielnego wodza, przeszkadzaj¹c im w codziennej pracy. Z czasem sta³o siê to trudne do zniesienia. Pewnego razu, gdy San
wycina³ drzewa w lesie jedno z nich upad³o na Czada. San ulitowa³ siê nad stworkiem i nie zabi³ go, chocia¿ Czad by³ bezbronny. Od tej pory Czady sta³y siê sprzymierzeñcami ludzi. Rozgniewa³o to Z³ego
Biesa i postanowi³ zemœciæ siê na swoich
dotychczasowych pomocnikach. Na ratunek Czadom pospieszy³ San i postanowi³
pokonaæ w walce Z³ego Biesa. Móg³ to
uczyniæ tylko, gdy w³adca tej krainy k¹pa³
siê w p³ytkim miejscu w rzece, odpi¹wszy
sobie skrzyd³a nietoperzowe. San wyruszy³
do walki z toporem, którym usi³owa³ uderzyæ sprytnie unikaj¹cego ciosów Biesa.
Topór trafia³ w dno rzeki i dlatego do dzisiaj ma ona charakterystycznie u³o¿one na
dnie p³yty skalne (³upków i piaskowców)
– jakby por¹bane siekier¹. Gdy San zacz¹³
traciæ si³y jeden z pasterzy wrzuci³ skrzyd³a nietoperzowe Biesa do wody. Rzeka
wzburzy³a siê, a w jej nurtach zginêli obaj,
Bies i San. Na pami¹tkê dzielnego wodza
rzeka zosta³a nazwana przez ludzi Sanem.
A Czady podobno nadal pomagaj¹ ludziom, a na turystów rzucaj¹ czar sprawiaj¹cy, ¿e nigdy nie mog¹ oni zapomnieæ
wêdrówek po tych terenach (A.Krajewska „Legenda o Z³ym Biesie”).
Rzeka San jest znana ze swych malowniczych prze³omów. Otoczona jest w du¿ej czêœci biegu lesistymi wzgórzami, które szczególnie piêknie wygl¹daj¹ wiosn¹,
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przez niektórych uznana za najstarsz¹
drewnian¹ budowlê tego typu w Polsce.
Uroku dodaj¹ te¿ mosty wisz¹ce, których
tu nie jest ma³o, np. na Wybrze¿u i S³onnym.
Du¿e jest tu bogactwo roœlin i zwierz¹t.
W Krzemiennej znajduje siê kolonia czapli
siwych, na ¿wirowych ³achach mo¿na zobaczyæ bociany czarne, brodŸce piskliwe
czy sieweczki rzeczne. W wysokich skarpach
brzegów gnie¿d¿¹ siê w norach niebieskie

zimorodki, a ca³e kolonie tworz¹ jaskó³ki
brzegówki. Na niebie mo¿na zauwa¿yæ kr¹¿¹ce myszo³owy, orliki krzykliwe. Na Sanie
¿yj¹ te¿ oczywiœcie bobry i wydry.
Musimy sobie zdaæ sprawê, ¿e zachowanie takiego bogactwa Sanu wymaga
jego ochrony. Nale¿y pozostawiæ dzikie
brzegi z porastaj¹cymi je zadrzewieniami
jako ostojê dla zwierz¹t, ptactwa i
biologiczn¹ obudowê Sanu. Nie
mo¿na ca³ego odcinka rzeki przeznaczyæ dla turystów i wznosiæ tam
infrastruktury turystycznej. Pozytywne jest szczególnie zachowanie
resztek ³êgów, które staj¹ siê rzadkoœci¹ nie tylko na pogórzu, ale i w
skali ca³ej Polski, a ich rola w prawid³owym funkcjonowaniu sieci
rzecznej jest nieoceniona.
Na koniec wspomnê, ¿e aktualnie powsta³ program „B³êkitny San”, który ma na celu przede wszystkim ochronê
wód Sanu. W ramach tego programu na
terenie jedenastu gmin po³o¿onych nad
Sanem ma powstaæ system kanalizacji i
oczyszczalni œcieków. Ma siê to przyczyniæ
do podniesienia czystoœci wód tej rzeki.
Jest to olbrzymia inwestycja i miejmy nadziejê, ¿e siê powiedzie i przyniesie spodziewane rezultaty.
Marta Bylicka

Chyba ka¿dy z nas
mia³ okazjê siê przekonaæ, ¿e bez wzglêdu na
urodê, czar i wdziêk mo¿na na zdjêciu „wyjœæ” szkaradnie. Pó³ biedy jeœli
szkaradnie wychodzi siê
na zdjêciu zrobionym poœpiesznie w automacie, ale bywa, ¿e i od fotografa dostajemy produkt z gêb¹ nie do poznania.
Bo wszystko zle¿y od tzw. „iskry bo¿ej”,
któr¹ po prostu trzeba mieæ bior¹c siê za
fach artystyczny.
Bez w¹tpienia tak¹ w³aœnie „iskrê bo¿¹”
mia³ nasz rodak, Pan Pawe³ Bielec, który
d³ugie lata prowadzi³ w Krakowie pracowniê artystycznej fotografii i portretu.
Pisaliœmy jakiœ czas temu o tym s³awnym
Dynowianinie informuj¹c niestety o jego
œmierci. Okaza³o siê, ¿e odejœcie mistrza nie
po³o¿y³o kresu istnieniu jego pracowni.
Dzisiaj zak³ad pracuje nadal, z tym, ¿e w
wyniku kapitalistycznych przepychanek
usuniêto go z ulicy Karmelickiej, na plac
Inwalidów, gdzie funkcjonuje prowadzony przez córkê Pana Bielca - Barbarê.
Z obecn¹ w³aœcicielk¹ „Foto - Bielec”
spotkaliœmy siê dziêki uprzejmoœci w³aœcicieli Zajazdu „Pod Semaforem”. Zaprosili
oni Pani¹ Barbarê i jej córkê Katarzynê do
odwiedzenia Dynowa, z czego my skrzêtnie skorzystaliœmy dla zdobycia paru do-

datkowych informacji o starym mistrzu. W
mroŸne, sobotnie przedpo³udnie wybraliœmy siê do zajazdu piechot¹ wietrz¹c nie
tylko interesuj¹ce spotkanie, ale i smaczne
jedzonko. Sprawdzi³o siê wszystko! Pani
Barbara opowiedzia³a nam o swojej pracy
z ojcem, o k³opotach jakie zak³ad przechodzi³ w zwi¹zku z przeprowadzk¹, o obecnej kondycji pracowni. Poznaliœmy wiele
anegdot z ¿ycia mistrza i obejrzeliœmy mini
wystawê jego prac, jak¹ urz¹dzili u siebie
w³aœciciele „Semafora”. Spotkanie by³o
kameralne, ale zrobiliœmy wielkie plany na
lato - plany spotkania ze wszystkimi mieszkañcami Dynowa i pokazania dorobku Pan
Bielca. A jest co ogl¹daæ i czym siê zachwycaæ!
Pani Barbara wybra³a siê z córk¹ Katarzyn¹ obejrzeæ rodzinny dom ojca. Stoi
jeszcze, ale niewiele ju¿ z niego zosta³o.
Obecni w³aœciciele niewiele wiedz¹ o jego
dawnych mieszkañcach. Katarzyna zrobi³a kilka zdjêæ rodzinnego gniazda, sfotografowa³a zajazd i jego wnêtrze a nam uda-

gdy drzewa zaczynaj¹ siê zieleniæ i kwitn¹
bia³o trzeœnie. W starorzeczach powstaj¹
torfowiska, czego przyk³adem mo¿e byæ,
wszystkim chyba znane, Winne-Podbukowina na Przedmieœciu Dubieckim. Nad Sanem oczywiœcie mo¿na zauwa¿yæ œlady historii – chocia¿by ruiny zamku w D¹brówce Starzeñskiej czy cerkiew w Uluczu,
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Tak siê mêczyæ ?
Bia³¹ wstêg¹ opasaliœmy wzgórza, uk³ony posy³aliœmy baniom cerkwi. Nasz bia³y
maluch zlewa³ siê z otoczeniem, tylko jego
walka z powierzchni¹ by³a s³yszalna. Przestroga tych, co to czyni¹ w górach, informacja
o m³odej wczorajszej œmierci nie zawróci³y
nas z drogi. Trzy czekolady, trzy plecaczki i
czêsto zlewaj¹ce siê potrójne œlady stóp prowadzi³y nas ku szczytowi- Tarnicy. Czêsto
zapadaliœmy po pas, oczy bola³y od uderzeñ
zmro¿onego deszczu, katar zatrzyma³ siê tu¿
przed wargami a porywisty wiatr porusza³
nami jak traw¹. Upadków nie liczyliœmy, na
pewno by³o ich wiêcej ni¿ trzy.
W po³owie drogi mia³em ju¿ wracaæ, ale
namówiony szed³em, a raczej wlok³em siê
dalej. Szczyt nas zaskoczy³. Widocznoœæ by³a
minimalna, a krzy¿ nie opar³ siê wiatrom, sta³
z³amany, ale jak¿e piêkny. Lodowo œniegowa
rzeŸba- SYMBOL. Zmro¿ony aparat dzia³a³,
ale wa¿ne to, co zosta³o w nas.
O z³amanym krzy¿u poinformowaliœmy
Goprowców ( jeszcze o tym nie wiedzieli), a
³o siê zrobiæ fotoreporta¿ ze spotkania,
który mieliœmy zamieœciæ w „Dynowince”.
Po wywo³aniu filmu okaza³o siê, ¿e jedyne
co nam siê uda³o to pstrykn¹æ kilka razy
kompromituj¹co prostym aparatem. ¯adnego efektu tego pstrykania nie ma, bo
zdjêcia siê nie uda³y. Widaæ aparat dla laików zawstydzi³ siê obecnoœci profesjonalistek i odmówi³ pos³uszeñstwa.
Pracownia ma swoj¹ stronê internetow¹: www.foto-bielec.art.pl, a wiêcej zdjêæ
Pana Paw³a Bielca mo¿na zobaczyæ w krakowskim Muzeum Historii Fotografii.
Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê, dziêki
uprzejmoœci Pani Barbary i jej sentymentowi dla Dynowa zorganizowaæ latem pokaz dla nas wszystkich.
Póki co zapraszamy na stronê internetow¹ i do Muzeum Historii Fotografii, a
dla leniwych drukujemy stronê tytu³ow¹ z
internetowej witryny
A wspomniane wy¿ej maturalne zdjêcie Karola Wojty³y mo¿na obejrzeæ w „ZajeŸdzie pod Semaforem”. Jest piêkne!
Dziêkujemy w³aœcicielom zajazdu za
zorganizowanie spotkania!
I liczymy na kolejne odwiedziny znanych ludzi. Mo¿e uda nam siê spotkaæ z
Ann¹ Seniuk, a mo¿e z Muñkiem Staszczykiem. W „ZajeŸdzie „bywaj¹ mo¿e zechc¹ z
nami porozmawiaæ!
ce

obiecaliœmy, ¿e poinformujemy o naszym zejœciu ( to by³ warunek). Grzaniec, smaczny
pstr¹g i zamknêliœmy nasz¹ zimow¹ pêtlê. Zadumany œwi¹tek zerka na mnie i przypomina
mi t¹ nierozwa¿n¹ wycieczkê.
Zima w górach to coœ, czego bardzo siê
pragnie. Dlatego nastêpn¹ propozycjê bia³ej
wêdrówki przyj¹³em z radoœci¹. Tym razem
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wiêksza grupa, to nic, ¿e prawie nikogo nie
zna³em. Niesamowite by³o spotkanie w autobusie po 12 latach niewidzenia. Drzewa pomalowane przez zimowych artystów, ciê¿kie
plecaki i kilkugodzinna wêdrówka ku Niemcowej. Wysi³ek siê op³aci³, dwie cha³upki czeka³y na nas. I tu zaczê³a siê celebracja znajomoœci. Wspólne por¹banie drew na opa³, napalenie w piecach, roztopienie a póŸniej zagotowanie lodu. I micha pe³na pysznoœci kr¹¿¹ca dooko³a. Kasza kuskus, ¿ó³ty ser, czosnek, cebula i oliwki zapcha³y nas na jakiœ
czas.
Gitara, zapalone œwiece ( one zastêpowa³y elektrycznoœæ), zespoli³y nas przy sêkatym stole. Œpiew towarzyszy³ nam d³ugo,
bawi³, jednoczy³, koi³ ból i zw¹tpienia. Usnêliœmy w izbach za bardzo napalonych, a
rano budzi³ nas dreszcz ch³odu. Pobudkê
dokoñczy³ œnieg, którym myliœmy siebie i
naczynia. Wêdrówka rozbielona, radosne
upadki i œlizgania i jazda ku œwiêtom. Ma³o
brak³o, a w Tarnowie pojecha³bym w przeciwnym kierunku.
Podobna do drugiej, ale jak¿e inna by³a
wspinaczka ku £abowskiej Hali. Inni ludzie,
znani bardziej, gdy¿ wiêcej z nimi podró¿owa³em. Pierwszy dzieñ to silny wiatr ka¿¹cy
zamykaæ oczy, to zaspy, przez które prowa(ci¹g dalszy na str. 26)

DOM FOTOGRAFII BIELEC
Pawe³ Bielec - urodzony na pocz¹tku wieku - 20 III 1902 r. w Dynowie,
zmar³ 16 XI 2002. By³a to z pewnoœci¹ postaæ nietuzinkowa. Pierwszy swój
zak³ad otworzy³ we Lwowie w 1928, przy ulicy Grodzkiej, a nastêpnie przy ulicy
Akademickiej. W 1938 przeniós³ siê do Krakowa i tu przez wiele lat tworzy³
legendarn¹ firmê fotograficzn¹ FOTO - BIELEC.
Pawe³ Bielec
Ju¿ w 1938 roku wykona³ przy ul. Karmelickiej tableau dla UJ, ze zdjêciem
Karola Wojty³y, które obieg³o ca³y œwiat. W czasie okupacji pozna³ Mariê (uciekinierkê z Bydgoszczy) córkê Wincentego Michnowskiego prezesa toruñskiego Cechu
Fotografów, w³aœciciela zak³adów fotograficznych w Brodnicy i Bydgoszczy, z
któr¹ o¿eni³ siê w 1940 roku. Od tego czasu firmê prowadzili razem.
„Dom fotografii Bielec obejmuje wszystko co w zakres fotografii wchodzi” i
szczególnie zas³yn¹³ wykonuj¹c piêkne portrety Krakowianek oraz artystyczne
tableaux.
Od 1988 roku w zak³adzie pracuje córka pañstwa Bielców - Barbara, z zawodu architekt, tworz¹ca z ojcem s.c... Do spó³ki w 2002 roku przyst¹pi³a wnuczka
Paw³a, córka Barbary Katarzyna Bielec - studentka malarstwa na ASP w Krakowie. W pracowni w dalszym ci¹gu wykonuje siê zdjêcia czarno-bia³e retuszowane, pocztówki, portrety oraz zdjêcia do dokumentów jak i kolorowe ka¿dego formatu. Fotografia cyfrowa umo¿liwia równie¿ profesjonalny retusz zdjêæ kolorowych.
Wiele osób przychodzi „ratowaæ” pami¹tki rodzinne, nawet sprzed prawie dwóch
stuleci - wtedy wykonuje siê reprodukcje (równie¿ przy wykorzystaniu techniki
komputerowej) - czêstokroæ lepsze jakoœciowo od orygina³u. Wszystko wskazuje na
to i¿ prawnukowie Wincentego Michnowskiego, a wnukowie Paw³a Bielca bêd¹
kontynuowaæ tradycje rodzinne.
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I PO CO
Tak siê mêczyæ ?
(ci¹g dalszy ze str. 25)
dzi³a droga. Mozolna, d³uga droga ku górze z
przygniataj¹cymi plecakami zakoñczy³a siê w
schronisku.
Pyszna szarlotka i naleœniki z bit¹ œmietan¹ uzupe³ni³y nam zgubione kalorie i doda³y si³ do zabawy i tañca. Kominek ogrzewa³
nas i ws³uchiwa³ siê w nasze zwierzenia, rozmowy. Jajecznica na œniadanie da³a si³, zaœ
kawa pobudzi³a do radosnej wêdrówki w
iskrz¹cym od s³oñca œniegu. W oddali widoczne by³y Tatry.
Moja ostatnia zimowa wyprawa to zasypane œcie¿ki tatrzañskie. Ciekawy, aczkolwiek nie przejrzysty widok szczytów z Rusinowej Polany, zdobycie Gêsiej Szyi, radosny zjazd slalomem na butach i ty³ku w dó³,
oraz pok³on Królowej Tatr, przyt³umione
by³y myœl¹ o œmierci, jak¹ niesie bia³y puch.

Dlaczego chodzê po górach, mimo i¿ nie
jest lekko?
Tam poznaje siê ludzi, ich ¿yciowe wartoœci. Tam poznaje siê siebie. PrzyjaŸñ jest
wystawiana na próbê. Du¿o znacz¹ ma³e
odruchy dobroci, drobne gesty. Góry ukazuj¹

piêkno swoje i towarzyszy w³óczêgi, ucz¹
pokory i szacunku. Góry daj¹ i zabieraj¹ przyjaŸnie i ka¿¹ kroczyæ ku szczytom, ku doskonaleniu.
Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz

W tym miesi¹cu zapraszamy czytelników DYNOWINKI
na prawdziw¹ literack¹ ucztê. Chcielibyœmy poleciæ pañstwu ksi¹¿kê Pana Augustyna Barana pt. „tau tau”. Jest to
kolejna pozycja tego znakomitego pisarza rodem z Izdebek, która zachwyca prostot¹, daje czytelnikowi wiele do
myœlenia, ale przede wszystkim to ciekawy sposób spêdzenia czasu z dobr¹ opowieœci¹ o... no w³aœnie. Zapytaliœmy
siê sympatyków twórczoœci P. Barana o swoj¹ opinie dotycz¹c¹ „tau tau”.

Po przeczytaniu ksi¹¿ki Augustyna Barana „Tau tau” rodz¹ siê
w¹tpliwoœci...
Najpierw co do gatunku literackiego. Powieœæ? Czy zbiór opowiadañ? Za powieœci¹ przemawia g³ówny bohater i narrator zarazem oraz
postaæ Joanny, mo¿e miejsce akcji...
Za zbiorem opowiadañ poszczególne rozdzia³y, które zawieraj¹ zwykle skoñczon¹ opowieœæ wyjaœniaj¹c¹ tytu³...
Nie jest to rzecz istotna wspó³czeœnie, kiedy granice gatunków literackich ulegaj¹ zatarciu i zwykle nie budzi to wiêkszych zastrze¿eñ krytyków literackich.
Opisywana rzeczywistoœæ nieco szokuje, zarówno pod wzglêdem uk³adu treœci jak i opisywanych szczegó³ów.
Ich bogactwo zadziwia czytelnika, ale czasem trudno dociec, co jest
„jaw¹”, co „wizj¹”, co „snem”, a mo¿e nawet „halucynacj¹”, np. scena
ataku szczurów na „bohatera-narratora” przedstawiona naturalistycznie, a miejscami wrêcz turpistycznie.
Piêkne i oryginalne natomiast s¹ opisy przyrody, zabarwione emocjonalnie, stanowi³yby doskona³¹ reklamê miejsc, w których rozgrywa
siê akcja utworu.
Z ca³oœci opisanych wydarzeñ wy³ania siê postaæ cz³owieka opanowanego obsesjami, z którymi z trudem sobie radzi.
Te wizje kobiet, pokazane od strony przerysowanej ich seksualnoœci,
bezsens istnienia cz³owieka, jego poczynañ, zdaniem narratora prowadz¹cych donik¹d, „rozdrapywanie” doznañ psychicznych, sposób ich

opisywania, przeplatany brutalizmami jêzykowymi – mêcz¹ czytelnika,
zw³aszcza takiego, który inaczej odbiera œwiat i uwa¿a, ¿e skoro zosta³
powo³any do ¿ycia, to albo musi to ¿ycie uczyniæ sobie znoœnym, albo je
„przerwaæ”, wybieraj¹c jeden ze sposobów œmierci...
Na uwagê zas³uguje bogactwo opisów ¿ycia wsi, tej „dawnej” i
wspó³czesnej. Wrêcz po mistrzowsku wtr¹cone s¹ „szczegó³y” charakteryzuj¹ce zmiany, jakie zachodz¹ na skutek transformacji ustroju spo³eczno-politycznego, wydarzeñ œwiatowych z ich „dosadn¹” ocen¹ przez
narratora... Czytelnik doskonale wie, o co chodzi...
S¹ partie w niektórych rozdzia³ach „przegadane”, powtarzaj¹ce
siê... Zdarzaj¹ siê nieœcis³oœci, np. w pewnym momencie narrator informuje, ¿e ¿adnej szko³y nie pamiêta, a w póŸniejszych partiach utworu
przytacza szereg wydarzeñ w³aœnie z ¿ycia swojej szko³y...
Warto podkreœliæ plastykê i kolorystykê marzeñ bohatera, jego wizji,
np. sceny Joanny z ptakami...
Wszystkie prawie przytoczone obrazy s¹ dla narratora okazj¹ do
przekazania pewnych przekonañ filozoficznych. Widaæ w nich du¿¹
wiedzê z zakresu literatury polskiej i œwiatowej, historii œwiata staro¿ytnego, œwiata polityki...
Wniektórych obrazach dopatrzyæ siê mo¿na dzie³ Witkacego, Kafki,
Schulza, g³ównie ze wzglêdu na mrocznoœæ opisywanych wydarzeñ.
Ca³oœæ jest interesuj¹ca i z pewnoœci¹ ka¿dego czytelnika poruszy, nie
pozostawi go obojêtnym, a przecie¿ chyba o to chodzi ka¿demu autorowi...
Janina Jurasiñska
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Augustyn Baran jest postaci¹ niezwykle barwn¹ a Jego
twórczoœæ budzi wiele kontrowersji. Pêdzi samotne ¿ycie w Galicji co nadaje jego opowiadaniom charakter spontaniczny. Jest
laureatem tak wielu konkursów, ¿e trudno by nam by³o je wszystkie zliczyæ. Zapraszamy wiêc do ksiêgarñ, gdzie znaleŸæ mo¿na
wiele ciekawych informacji o „tau tau” i innych pere³kach twórczoœci naszego Przyjaciela. ¯yczymy przyjemnej lektury.
Tomasz Sobaœ
Micha³ Ziêzio

Co ksi¹¿ka mo¿e wnosiæ w ¿ycie cz³owieka?.... Nie mam w¹tpliwoœci
co do tego,¿e pisanie wymaga wyobraŸni, wra¿liwoœci, kunsztu oraz
daru wnikliwej obserwacji. Dziêki tym przymiotom pisarz staje siê swoistym sejsmografem, który potrafi dostrzec rzeczy ukryte, czêsto wypierane wstydliwie, a mo¿e nawet bojaŸliwie ze œwiadomoœci.
Prze¿ycia wynikaj¹ce ze szczególnego spojrzenia na œwiat staj¹ siê
udzia³em g³ównej postaci opowiadania p. Augustyna Barana „tau
tau”.Konfrontacja z przemyœleniami i postêpowaniem wykreowanego
tu cz³owieka nasuwa³a mi stale pytanie, na które nie mo¿na znaleŸæ
jednoznacznej odpowiedzi: dar „innego” postrzegania otaczaj¹cej nas
rzeczywistoœci –przekleñstwo czy b³ogos³awieñstwo? Niezgoda na bezbarwn¹ codziennoœæ, pouk³adany œwiat i tuzinkowoœæ niesie zazwyczaj
rozterki, skazuje na konflikt z otaczaj¹cymi,pozornie uporz¹dkowanymi ludŸmi. „Mój œwiat nie przylega do waszego. Nasze œwiaty s¹ rozbie¿-

„tau tau” to ksi¹¿ka, w której mo¿na odnaleŸæ cz¹stkê siebie i swoich
codziennych problemów. To zbiorek opowiadañ o ludzkim losie, poszukiwaniu w³asnego miejsca na ziemi, istoty bytu, w³asnego „ja”, g³êbokiego uczucia oraz przeznaczenia. Autor – „wolne dziecko wsi i drogi” ukazuje nam
swoj¹ literack¹ autobiografiê, mówi o skrytych marzeniach, prze¿yciach,
myœlach jak równie¿ o nierozerwalnym zwi¹zku z podkarpack¹ przyrod¹, o
mi³oœci do swojej „ma³ej ojczyzny”.
Ksi¹¿kê te polecam wszystkim tym, którzy poszukuj¹ idea³ów, wartoœci,
celu w ¿yciu, którzy s¹ „kimœ”, a jednoczeœnie pozostaj¹ sob¹ i tym którzy
podchodz¹ do ¿ycia zbyt powa¿nie i nie potrafi¹ dostrzec piêkna tego œwiata.
mgr Katarzyna K³y¿
nauczyciel j. polskiego
i opiekun Ko³a Recytatorskiego LO Dynów

ne i uciekaj¹ od siebie po pierwszym odepchniêciu, nie spotkamy siê ani
w jednym punkcie”-wyjaœnia bohater. Jednoczeœnie doznania, które
staja siê jego udzia³em, wypowiadane s¹dy oraz sposoby radzenia sobie
z otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœci¹ mog¹ wzbudziæ ciekawoœæ i podziw, a
mo¿e te¿ zazdroœæ, ¿e brakuje nam odwagi, by nie godziæ siê na swój
œwiat tak wewnêtrzny, jak i ten zewnêtrzny.
Franz Kafka pozostawi³ po sobie takie oto s³owa : „Napisane oœwietla œwiat.Pisz¹cego pogr¹¿a w ciemnoœci”.Oœwietla œwiat; pomaga dok³adniej spojrzeæ na codziennoœæ, odwa¿yæ siê na w³asne myœli i czyny.
mgr Ewa Hadam
nauczycielka jêzyka niemieckiego,
opiekunka M³odzie¿owego Klubu Europejskiego
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

Rodzina to najwa¿niejsza komórka spo³eczna. Nie zast¹pi jej
¿adna inna instytucja
spo³eczna. Pe³ni wiele
funkcji: prokreacyjn¹,
biologiczn¹, emocjonaln¹, kulturow¹, ekonomiczn¹ oraz wychowawcz¹, polegaj¹c¹ na wprowadzeniu m³odego
cz³owieka w doros³e ¿ycie.
To rodzina uczy sposobów zachowania, odpowiedzialnoœci, samodzielnoœci,
wpaja pewne nawyki. Jako instytucja pragnie zawsze funkcjonowaæ jak najlepiej,
jednak zmieniaj¹ce siê czasy stawiaj¹ przed
ni¹ coraz to odmienne wyzwania.
Rodzice dawniej wprowadzali dzieci w
œwiat szerokiej kultury, wpajali im powszechnie uznane wartoœci, uczyli bohaterstwa,
odwagi i mêstwa oraz odpowiedzialnoœci
za losy Ojczyzny. W dzisiejszym œwiecie rodzina boryka siê z zupe³nie innymi problemami. W zwi¹zku z narastaj¹cym bezrobociem coraz trudniej w rodzinie zachowaæ
pogodê ducha, optymizm, cierpliwoœæ,
wyrozumia³oœæ.Te trudne czasy maj¹ równie¿ wp³yw na nasze dzieci. Zdarza siê, i¿
m³odzi ludzie czêsto staj¹ na rozdro¿u miêdzy wartoœciami jakie wpajaj¹ im rodzice a
tym co s³ysz¹ i widz¹ w mediach i czego
ucz¹ siê od swoich rówieœników. Aby zostaæ zaakceptowanym przez swoich kole-
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gów musz¹ czêsto robiæ rzeczy z³e, które
wyrz¹dzaj¹ krzywdê innym.
Rodzice ¿yj¹cy w ci¹g³ym zabieganiu
powoduj¹, i¿ dzieci pozostawione s¹ samym
sobie. Rolê opiekunów czêsto przejmuj¹
elektryczne media tj: telewizory, komputery, telefony komórkowe. Nat³ok tych nowych urz¹dzeñ jest przyczyn¹ wielu niepo¿¹danych zjawisk. Szczególnie niepokoj¹ce
jest ogl¹danie przez dzieci programów nocnych, brutalnych.Powoduje to zmêczenie,
sennoœæ podczas lekcji, jak równie¿ z³oœæ,
irytacjê, gniew. Zbyt d³ugotrwa³e ogl¹danie
przemocy zawartej w programach telewizyjnych, filmach i grach komputerowych
mo¿e prowadziæ do trwa³ego wzrostu wrogoœci i agresywnych zachowañ oraz zobojêtnienia na przemoc w codziennym ¿yciu.
Rodzice czêsto nie wiedz¹ jak skutecznie chroniæ dzieci przed mediami, przemoc¹, agresj¹, alkoholizmem, narkotykami oraz z³ym towarzystwem. Smuci fakt,

kiedy s³yszymy rodzica maj¹cego osiemnastoletnie a czasami m³odsze dziecko, jak
mówi s³owa : „ja nie mam na niego wp³ywu,
nie potrafiê z nim rozmawiaæ, on wcale
mnie nie s³ucha”.
Z³e zachowanie mo¿e wi¹zaæ siê równie¿ z tym, i¿ m³ode pokolenie Polaków
zbyt ma³o czyta, a swoje wartoœci czêsto
czerpie z reklam. Wówczas m³ody cz³owiek
nie jest w stanie wartoœciowaæ i okreœlaæ,
co jest dobre a co z³e.
Nasze spo³eczeñstwo staje siê spo³eczeñstwem konsumpcyjnym, gdzie okreœlane s¹ prawa jednostki, gdzie zanika równie¿ poczucie obowi¹zku. Czêsto s³yszymy,¿e
wysi³ek jest czymœ z³ym, a wygodnictwo dobrem. W rodzinie brakuje poczucia bliskoœci i ciep³a. Rodzice ¿yj¹cy w ci¹g³ym poœpiechu nie maj¹ czasu dla swych „pociech”. Skutkuje to tym, i¿ dziecko nie ma
od kogo siê uczyæ jak organizowaæ sobie
czas, uczyæ siê samodzielnoœci, dyscypliny,
wymagaæ od siebie nawet wtedy, gdy inni
od niego czegoœ nie wymagaj¹.
Rodzice powinni patrzeæ nie tylko na
dobra materialne ale równie¿ na potrzeby
psychiczne, dlatego te¿ starajmy siê wiêcej
czasu poœwiêcaæ naszym dzieciom.
Rodzice s¹ pierwszymi i najwa¿niejszymi nauczycielami i wychowawcami swoich
dzieci. Nikt i nic nie zwalnia ich z tego najwa¿niejszego obowi¹zku. Dzieci to wielka
odpowiedzialnoœæ i wszyscy rodzice powinni o tym zawsze pamiêtaæ.
Opracowa³a: Wies³awa Dziura
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W dniu 19.01.br w Rzeszowie przebywa³ na zaproszenie prezesa Podokrêgu
Pi³ki No¿nej Kazimierz Genia, trener m³odzie¿owej reprezentacji Polski W³adys³aw ¯muda. Pocz¹tek wizyty rozpocz¹³ siê od spotkania z wiceprezydentem miasta Rzeszowa Ryszardem Winiarskim, a nastêpnie z wicemarsza³kiem województwa Norbertem Mastalerzem. Po wizytach u w³odarzy znakomity goœæ uda³ siê na
spotkanie z dziennikarzami i kibicami pi³ki no¿nej do restauracji „Czarny Kot”.
Tam trener z r¹k prezesa Podokrêgu Kazimierza Grenia i sekretarza Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej odebra³ odznakê honorow¹ Podkarpackiego ZPN
oraz pami¹tkow¹ paterê. Koordynatorem spotkania by³ Grzegorz Szajnik. Podczas
spotkania z kibicami trener by³ zasypywany mnóstwem pytaniami. Korzystaj¹c wiêc
z tej okazji pyta³em i ja.

Pokochaæ Milicjê!
Z W³adys³awem ¯mud¹ – czterokrotnym uczestnikiem fina³ów pi³karskim mistrzostw œwiata w pi³ce no¿nej, a obecnie trenerem
m³odzie¿owej reprezentacji Polski U – 20 rozmawia Grzegorz Szajnik
Niespodziewanie po meczu na Wembley, zaj¹³ Pan miejsce Bulzackiego na
œrodku obrony. Pojecha³ Pan równie¿ na
Mistrzostwa Œwiata jako podstawowy zawodnik?
Wtedy ju¿ by³em zawodnikiem m³odzie¿owej reprezentacji Polski U-23. Bo taka istnia³a. Trener Strejlau poleci³ mnie Kazimierzowi Górskiemu. Nie tylko z reszt¹ mnie
bo i Drozdowskiego. Obaj pojechaliœmy na
mecz z pierwsz¹ reprezentacj¹ do Irlandii, i
za³apa³em siê.
Z Motoru Lublin trafi³ Pan Gwardii
Warszawa. Niewielu kibiców ogl¹da³o Wasze mecze mino silnego sk³adu?
Gwardia to Milicyjny Klub Sportowy.
Nikt w tamtych czasach milicji nie kocha³.
Wielu kolegów by³o tylko tam przydzielonych, milicjantami nigdy nie byliœmy, a milicjê mieliœmy tylko w nazwie.
W doœæ niezwyk³ych okolicznoœciach
trafi³ Pan do Gwardii?
Owszem tak. Ja chcia³em reprezentowaæ barwy Zag³êbia Wa³brzych. Nie by³o mi
to jednak dane. Przez trzy miesi¹ce nie gra³em w pi³kê. Czeka³em a¿ dogadaj¹ siê dzia³acze. Po tym czasie przyjechali do mnie
panowie pu³kownicy z moj¹ zawodnicza
kart¹ i pojecha³em z nimi do stolicy. Gwardia by³a silnym zespo³em grali w niej tacy
zawodnicy jak: Ryszard Szymczak, Jan Ma³kiewicz, Jerzy Pocialik, Jerzy Kraska, Marian
Szarama.
A jak znalaz³ siê Pan w ³ódzkim Widzewie?
W ogóle z przejœciami do klubów to
mia³em same problemy, do jakiego bym nie
chcia³ iœæ od razu dostawa³em bilet do wojska. Takie by³y realia tamtych czasów. Trzeba by³o siê ukrywaæ i czekaæ a¿ siê dzia³acze
dogadaj¹. Kiedy przechodzi³em z Gwadrii
do Œl¹ska czeka³em na zwolnienie osiem
miesiêcy. Id¹c do Widzewa te¿ d³ugo czeka³em.
Podobno sam Pan zaproponowa³ prezesowi Widzewa swe wstêpy w tym klubie?
Tak rzeczywiœcie by³o. Wczeœniej przeszed³em operacjê pachwiny. Wróci³em z
Wiednia i zatelefonowa³em do prezesa. Nastêpnego dnia by³em w £odzi. Trafi³em tam

prosto ze zgrupowania kadry.
Jak ocenia Pan sw¹ grê w Œl¹sku Wroc³aw?
W Œl¹sku znalaz³em siê po mistrzostwach œwiata w Niemczech.
By³em dwudziestoletnim m³odzieñcem. Nie byliœmy najmocniejszym zespo³em ale panuj¹ca
atmosfera by³a wspania³a. Przez
szeœæ lat zawsze plasowaliœmy siê w
czo³ówce a w 1977 roku wywalczyliœmy mistrzostwo kraju.
Któremu trenerowi zawdziêcza Pan najwiêcej?
Ryszardowi Kuncewiczowi z
Gwardii Warszawa. Z milicyjnego klubu którego nikt nie lubi³.
Jak ocenia Pan mistrzostwa œwiata z
1974, 1978 i 1982 roku?
Na mistrzostwach w Niemczech zaskoczyliœmy wszystkich wychodz¹c z grupy, a
byliœmy skazani na pora¿kê. Z³otymi bramkami zapisaliœmy siê w historii polskiej pi³ki.
Argentyna nie by³a dla nas najszczêœliwsza,
wszyscy mieli pewny niedosyt. W Hiszpanii
osi¹gnêliœmy wiele z trenerem Antonim
Piechniczkiem. To by³ czas stanu wojennego i kiedy wyje¿d¿aliœmy do Hiszpanii nie
graliœmy ¿adnych meczy miêdzypañstwowych aby móc sprawdziæ swe si³y.
W Meksyku nie pobi³ Pan rekordu Seelera. Mia³ Pan okazjê pobiæ œwiatowy rekord w liczbie rozegranych meczy, lecz trener Piechniczek wystawi³ Pana tylko w meczu z Brazyli¹. Ma Pan o to do niego ¿al?
Przedtem tak. Teraz ju¿ nie. Wówczas
gra³em we w³oskiej II lidze. Prezes mojego
klubu kontaktowa³ siê z trenerem Piechniczkiem i twierdzi³, ¿e mogê siê przydaæ. Pó¿niej to jednak zakwestionowano i nie dane
mi by³o jednak pobiæ rekordu.
Wczeœniej by³ Pan asystentem u trenerów Janasa i Engela a obecnie jest Pan trenerem kadry U-20. Lepiej byæ zawodnikiem
czy trenerem?
Z ca³¹ pewnoœci¹ wole graæ w pi³kê, wtedy wiêcej zale¿a³o ode mnie, od mojej gry,
mia³em wp³yw na to jak gramy i co dzieje siê
na boisku. Na trenerskiej ³awce to cz³owiek
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W³adys³aw ¯muda – gra³ w
czterech mistrzostwach œwiata, wyst¹pi³ w 21 spotkaniach. A¿ do mistrzostw
œwiata we Francji œwiatowy wspó³rekordzista pod tym wzglêdem razem z Uwe
Seelerem i Diego Maradon¹, wyprzedzony dopiero przez Lothara Matthaeusa. Urodzi³ siê 06.06.1954 roku w Lublinie, pozycja na boisku: stoper, w reprezentacji rozegra³ 91 meczy, gra³ w
klubach: Motor Lublin, Gwardia Warszawa, Œl¹sk Wroc³aw, Widzew £ódŸ,
Hellas Werona (W³ochy), Cosmos
Nowy Jork, Cremonese Cremona, kariera trenerska: wspó³pracownik kadry
olimpijskiej za czasów Paw³a Janasa,
asystent trenera Engela, trener m³odzie¿owej reprezentacji U-20.

co chwila za g³owê siê ³apie i siwych w³osów
mu przybywa. To bardzo stresuj¹ce. A z krzyku tylko potem gard³o boli.
Nie ma ju¿ tak wspania³ych sukcesów
odnoszonych przez nasz¹ reprezentacjê jak
w latach 70. i 80. dlaczego tak siê dziejê?
To jest bardzo powa¿ny problem, brakuje œcis³ej wspó³pracy miêdzy m³odzie¿ówka a seniorami. Kiedy ja kopa³em w pi³kê
g³adko przechodzono z m³odzie¿ówki do
pierwszej reprezentacji dziœ jest to ogromna przepaœæ. Kiedyœ by³a kadra U-23 wiêc
ch³opcy mogli siê wiêcej ograæ, dziœ tego
nie ma.
Czy obecny trener reprezentacji Pawe³
Janas na szansê na awans do mistrzostw
œwiata?
Jestem dobrej myœli. Coœ w naszej reprezentacji zaczyna siê uk³adaæ. W naszej grupie jest Anglia i Walia a mundial odbêdzie
siê w Niemczech. To podobnie jak 30 lat
temu. Oby historia siê powtórzy³a.
Jak ocenia Pan organizacjê przez rzeszowski Podokrêg meczu m³odzie¿ówek
Polski i Ukrainy?
Rzeszów udowodni³, ¿e znakomicie radzi sobie z organizacj¹ meczy miêdzynarodowych. Kibice na Podkarpaciu równie¿ s¹
spragnieni futbolu na wy¿szym poziomie.
Myœlê, ¿e w przysz³oœci odbêd¹ siê tu organizowane ciekawsze mecze.
Dziêkujê za rozmowê.
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Jest w Europie kraj, gdzie wino jest tañsze od wody. Kobiety
¿yj¹ tam najd³u¿ej (œrednio 83 lata) i jest najwiêksze (sk¹d my to
znamy) bezrobocie. Pañstwem tym jest gor¹ca Hiszpania. Zapraszamy wiêc czytelników „Dynowinki” do upalnej ojczyzny korridy
i Salvadora Daliego.
Nazwa –HISZPANIA- pochodzi od... królików. Gdy Fenicjanie przybyli na Pó³wysep Pirenejski ujrzeli króliki, które przypomina³y im zwierz¹tka-góralki, zwane szapan. Pó³wysep nazwali wiêc
wysp¹ szapanów, czyli „I-szapan”. To s³owo da³o pocz¹tek nazwy
Hiszpanii.
Kraj ten s³ynie w Europie z wielu znanych postaci, zabytków,
kuchni i zachowañ:
DON KICHOT z La Manchy – Rycerz
Œwiêtego Oblicza, bohater powieœci Miguela Cervantesa. Urodzi³ siê w 1604 roku.
Po piêædziesi¹tce og³osi³ siê b³êdnym rycerzem i zacz¹³ ¿ywio³owe potyczki ze z³em.
Walczy³ z wiatrakami lub z... owcami, w zale¿noœci od rodzaju zwidów. Budzi sympatiê jak ka¿dy bohater tragiczny. Jego pomnik to jeden z najbardziej lubianych zabytków Madrytu i pomyœleæ, ¿e zrobi³ tak
wiele na starym wychudzonym koniu i w
zardzewia³ej zbroi.
SALVADOR DALI (1904-89) – w dzieciñstwie chcia³ zostaæ geniuszem. Ciekawe
jest to, ¿e swój cel osi¹gn¹³ dziêki... kobiecie!!! Piêkna Gala zaw³adnê³a sercem malarza i zmusza³a go do pracy. W jego dorobku znajdziemy tysi¹ce szkiców, grafik i
obrazów („Aparat i rêka”, „Krew jest s³odsza od miodu”), napisa³ „Autobiografiê” i
„Dziennik geniusza”. Jest te¿ autorem
dwóch filmów surrealistycznych – „Pies andaluzyjski” i „Z³oty wiek.
PABLO PICASSO (1881-1973) – jest
chyba najwiêksz¹ indywidualnoœci¹ XX
wieku w sztuce. Bohater niezliczonej iloœci
legend, anegdot i mitów. Gertruda Stein
amerykañska pisarka napisa³a o nim, ¿e by³
„ca³kowicie uroczy”. Absolutny urok maj¹
jego obrazy, kobiety z którymi siê spotyka³,
wnêtrze jego pracowni a nawet ubrania,
które nosi³. Malarz, który upodabnia siê
do Picassa nigdy nie bêdzie mia³ pobrudzonego fartucha, bêdzie zawsze czysty i
nie bêdzie zabiera³ ze sob¹ nieporêcznych
p³ócien. Kubista, dadaista i surrealista w
jednym. Do jego najs³ynniejszych dzie³
nale¿¹: „Czerwony fotel”, „¯ycie” i „Guernica”. Zas³yn¹³ te¿ jako rzeŸbiarz (rzeŸby
„G³owa” i „Koza”). Picasso odwiedzi³ Polskê z okazji Miêdzynarodowego Kongresu
Pokoju we Wroc³awiu (1948r.), stworzy³ te¿
jego symbol – go³êbia na znaku komunistycznego ruchu na rzecz pokoju. Podarowa³ wówczas komplet w³asnorêcznie malowanych talerzy dla Muzeum Narodowego
w Warszawie.
ANTONIO BANDERAS (ur. 1961r.) –

Hiszpan z krwi i koœci. Aktor, który szybko zapala siê do ró¿nych pomys³ów, jest
pe³en pasji i radoœci
¿ycia. Lubi walki byków i potrafi tañczyæ
flamenco.
Przede wszystkim
jest œwietnym aktorem – aktorem
przez du¿e „A”. Ma
na koncie prawie 70
filmów. Zaczyna³ od
szekspirowskich tragedii a skoñczy³ na amerykañskich superprodukcjach. W Hollywood zaistnia³ dziêki filmom Pedro Almodovara. Zagra³ z Tomem Hanksem w „Filadelfii”, ca³owa³ bosk¹ Winon¹ Ryder w „Domu
dusz”, wysysa³ krew w „Wywiadzie z wampirem”. W 1995 roku zagra³ w filmie „Desperado”, w którym udowodni³, ¿e potrafi
naprawdê dobrze œpiewaæ. Grywa w reklamach, produkuje filmy a nawet je re¿yseruje.
PEDRO ALMODOVAR (ur.1949r.) –
re¿yser i scenarzysta filmowy, jest te¿ kompozytorem. Pierwszy film stworzy³ w 1974
roku, ale s³awê przyniós³ mu film „Czy na
to sobie zas³u¿y³em?”. Inne jego wybitne
dzie³a to m.in.: „Kika”, „Matador”, Zwi¹¿
mnie”, „Prawo po¿¹dania”. Film „Wszystko o mojej matce” otrzyma³ Cezara i Oscara jako najlepszy obraz zagraniczny 2000
roku.
ANTONIO GAUDI (1852-1926) i jego
architektoniczne cuda – dla jednych by³
geniuszem, wed³ug innych szaleñcem. Gdy
w 1883 roku wszed³ na budowê œwie¿o rozpoczêtego koœcio³a SAGRADA FAMILIA,
dopiero przekroczy³ trzydziestkê. Nie by³
zbyt gorliwie wierz¹cy i zapowiada³, ¿e ukoñczy budowê koœcio³a w dziesiêæ lat. Ale katedra by³a budowana tylko z datków wiernych, a z hojnoœci¹ barceloñczyków ró¿nie bywa³o. Gaudi sam zbiera³ pieni¹dze,
zamieszka³ nawet w baraku na budowie.
Nawróci³ siê, a z koœcio³a chcia³ uczyniæ
kamienny katechizm. Ukoñczenie budowli sta³o siê jego obsesj¹, chodzi³ nieprzytomny po ulicach miasta, a¿ pewnego dnia...
wpad³ pod tramwaj. Gaudi pozostawi³ po
sobie jeszcze inne cudeñka np. CASSA
MILA– budynek mieszkalny nazywany kamienio³omem. Jego œciany powsta³y z ciê¿kich kamieni. Z pod jego rêki wysz³a te¿
najwiêksza na œwiecie „³aweczka”- ozdobiona mozaik¹ i powyginana na wszystkie strony œwiata.

TENERYFA – jest pere³k¹ wœród Wysp
Kanaryjskich. Czarny py³ wulkanu Pico de
Taide s¹siaduje z bia³ym piaskiem i przypomina, ¿e by³o tu kiedyœ bardzo gor¹co. Tu¿
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obok Teneryfy le¿y GOMERA, wyspa poroœniêta drzewami wrzoœcowymi przypominaj¹cymi gigantyczny wrzos. Je¿eli ktoœ
chcia³by pobawiæ siê w krasnoludka powinien tu przylecieæ.
WALENCJA – szczyci siê posiadaniem
ŒWIÊTEGO GRAALA; pucharu który prawie 2000 lat temu nape³ni³ siê krwi¹ z przebitego boku Chrystusa. Agatowy kielich stoi
w miejscowej katedrze. Kto chce niech wierzy, ¿e jest prawdziwy.
ULICAMI PAMPELUNY – co roku od
7 do 17 lipca przepêdzane s¹ byki. Zmierzaj¹ na arenê przy Plaza de Toros, gdzie
czeka je œmieræ podczas KORRIDY. Po
drodze na odcinku 825 metrów, nadziewaj¹ na rogi ubranych na bia³o, uciekaj¹cych m³odych mê¿czyzn, których sprawnoœæ i refleks s¹ z okazji œwiêta niezbyt BYCZE!!! Lepiej ca³¹ scenê obejrzeæ z wysokiego balkonu – lepiej widaæ i bezpieczniej
siê baæ.
MUZEUM PRADO W MADRYCIE –
odwiedziæ stolicê Hiszpanii i nie byæ w tym
s³awnym miejscu to wielki grzech. Jest to
wyprawa na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ –
trzeba uwa¿aæ ¿eby nie wpaœæ w wielkoœæ i
wspania³oœæ dzie³ w nim wystawianych. Jest
30 obrazów Tycjana, jest „Ogród rozkoszy” Boscha, s¹ dzie³a El Greca, Velazqeza,
jest „Maja” namalowana przez Goyê (na
dwa sposoby – nago i w koszulce).
REAL MADRYT – klub pi³karski za³o¿ony w 1902 roku. 26-krotny mistrz kraju,
17-krotny zdobywca pucharu Hiszpanii,
zdobywca Klubowego Pucharu Œwiata
(1960r.) i 2-krotny zdobywca Pucharu
UEFA.
W Hiszpanii mo¿na napiæ siê naprawdê dobrego wina...
WINO – w niektórych regionach Hiszpanii jest tañsze ni¿ woda mineralna. Sprzedawane jest w litrowych kartonach, tak jak
u nas soki owocowe. Najs³ynniejszym winem jest SHERRY: mocne i pachn¹ce, w
kolorze bursztynu. Produkuje siê je w rejonie Jerez de la Frontera. Specjalnoœci¹ s¹
te¿ cava, czyli wina musuj¹ce. Sangriê –
czerwone, s³odkie wino podaje siê zimne z
pokrojonymi owocami. Wino podaje siê w
Hiszpanii zarówno do przek¹sek, jak do
obiadu (jedzonego zwykle oko³o godziny
21!!!)
... i zjeœæ coœ pysznego. W Hiszpanii o
tym, czy knajpa jest dobra œwiadczy liczba
serwetek i petów le¿¹cych pod sto³em. Im
jest ich wiêcej, tym lepiej. Najczêœciej Hiszpanie jadaj¹:
(ci¹g dalszy na str. 30)

30

DYNOWINKA

Rejestr Koncertów
Kapeli „Dynowianie”
w roku 2003

(ci¹g dalszy ze str. 29)
PAELLA – coœ w rodzaju risotta, czyli
ry¿u z dodatkami. W paelli najwa¿niejszy
jest ry¿. Musi byæ... hiszpañski, z okolic
Walencji. Na spalonej hiszpañskiej ziemi s¹
pola ry¿owe. Ry¿ jest bia³y. W potrawie po
ugotowaniu ka¿de ziarenko musi byæ osobno i staje siê na ogó³ ¿ó³te. To od szafranu
bo paella barwiona jest na z³oty kolor. Do
ry¿u dodaje siê niemal wszystko, a najczêœciej owoce morza (najchêtniej je siê ugotowane krewetki). Paelle bywaj¹ te¿ s³odkie, ale ka¿dy porz¹dny Hiszpan ich nie
ruszy – to dobre dla zagranicznych turystów. Paella mo¿e te¿ byæ wegetariañska
(te¿ dla turystów – bo zielona), ale zawsze
podawana jest w g³êbokich naczyniach.
Najpopularniejszym deserem w Hiszpanii jest BIENMESABE: krem z utartych
¿ó³tek z mielonymi migda³ami i cynamonem. Najs³ynniejszymi s³odyczami: MARCEPANY z okolic Toledo. „GOFIO” z kolei
to pyszne ciasto wyrabiane w worku z koziej skóry z mieszanki ró¿nych pra¿onych
m¹k – specjalnoœæ Wysp Kanaryjskich. Ulubionym œniadaniem dzieci z Madrytu jest
CHOCOLATE CON CHUROS – gêsta czekolada podawana z paluchami z ciasta
dro¿d¿owego. Doroœli najczêœciej jedz¹
œwie¿utkie kromki chleba z czosnkiem, które
moczy siê w oliwie z oliwek i popija kaw¹ z
dodatkiem any¿u.
W barze mlecznych niestety nie zjemy
piero¿ków ruskich – s¹ tylko ciasta i kawa.
Kawa podawana jest w naparstku, ale uwaga to prawdziwy szatan – lepiej wlaæ j¹ do
szklanki z lodem i wypiæ aromatyczny czarny napój.
Prawdziwy Hiszpan jest nies³owny, zawsze siê spóŸnia, ma³o œpi, a jak siê zdenerwuje to zaraz siêga po nó¿. Jego mottem
¿yciowym jest „MANIANA”. Oznacza to,
¿e nigdy mu siê nie œpieszy, ¿e nigdy nic nie
zrobi na czas, a ju¿ na pewno nie w poœpiechu. Wa¿na jest rodzina. Nie tylko ¿ona,
dzieci czy rodzice, ale te¿ ciotki, wujkowie,
siostry cioteczne szwagra itd. Bardzo dba
o starszych, opiekuje siê nimi, zbrodni¹ jest
oddanie do domu opieki niedo³ê¿nego
dziadka czy ojca.
Nawet drobne sprzeczki mog¹ skoñczyæ siê bójk¹. Oceniaj¹ ludzi wed³ug zasady: „albo z kimœ mo¿na siê dobrze zabawiæ,
albo nie”. Znaczy to, ¿e nie potrafi¹ zrozumieæ Anglików, którzy s¹ ci¹gle znudzeni,
a lubi¹ Polaków którzy umiej¹ siê dobrze
zabawiæ. Mo¿na wiêc rzec:
„Polak – Hiszpan dwa bratanki
i od Unii i od szklanki”
SERDECZNIE POZDRAWIAMY
Prezes MKE LO Dynów
Micha³ Ziêzio
Z-ca Prezesa MKE LO Dynów
Tomasz Sobaœ
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1 /7 4

05.01.2003.

Dynów-Bartkówka – suma w koœciele p.w. œw. Bart³omieja,

2 /7 5

05.01.2003.

Dynów-Bartkówka – „Bóg siê rodzi” – widowisko jase³kowe
z udzia³em uczniów SP Nr 2,

3 /7 6

11.01.2003.

Dynów – VI Konkurs Kolêd i Pastora³ek,

4 /7 7

12.01.2003.

G³ogów Ma³opolski – XIII Wojewódzkie Spotkania Teatrów
Jase³kowych,

5 /7 8

19.01.2003.

Przemyœl – Msza œw. W Katedrze Przemyskiej,

6 /7 9

19.01.2003.

Przemyœl – Dom Katolicki „Roma” – widowisko jase³kowe z
udzia³em uczniów SP Nr 2,

7 /8 0

22.01.2003.

Dynów – Bartkówka – Dzieñ Seniora w SP Nr 2,

8/8 1

27.01.2003.

Dynów – spotkanie karnawa³owe KSW z udzia³em nauczycieli emerytowanych,

9/8 2

27.02.2003.

„T³usty czwartek” w Domu Pogodnej Staroœci,

10/83

10.04.2003.

Dynów – „Podkarpacka Têcza”,

11/84

06.05.2003.

Dynów – spotkanie kombatantów,

12/85

09.05.2003.

Dynów – Bartkówka – majowe nagranie plenerowe przy
kapliczkach dla TVP Rzeszów,

13/86

10.05.2003.

Dynów – Bartkówka – II majowe widowisko plenerowe p.t.
„B¹dŸ pozdrowiona”,

14/87

18.05.2003.

Dynów – „Pogórzañska nuta”,

15/88

25.05.2003.

Dynów – piknik z okazji zbli¿aj¹cego siê referendum do
Unii Europejskiej,

16/89

01.06.2003.

Brzozów – Dni Brzozowa,

17/90

20.06.2003.

Ar³amów – 25-lecie Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych /Krosno/

18/91

21.06.2003.

Dynów – z³ote gody dynowskich par ma³¿eñskich,

19/92

29.06.2003.

Hy¿ne – otwarcie Centrum Handlowego,

20/93

04.-05.07.2003.Miedzeszyn – Miêdzynarodowy Dzieñ Spó³dzielczoœci,

21/94

20.07.2003.

Nozdrzec – „Raz na ludowo”,

22/95

02.08.2003.

Stropków, S³owacja – Dni Stropkowa,

23/96

03.08.2003.

Zagórz – Podkarpacki Zjazd Kapel,

24/97

17.08.2003.

Dynów – IX Puchar Galicji,

25/97

23.08.2003.

D¹brówka Starzeñska – Rzeszów – ognisko pracowników
Pogotowia Ratunkowego,

26/98

24.08.2003.

Dynów – Bartkówka – Do¿ynki,

27/99

28-31.08.2003. Zgorzelec – V Miêdzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykuj¹cych,

28/100 06.09.2003.

Rzeszów – spotkanie osób niepe³nosprawnych,

29/101 25.09.2003.

Dynów – otwarcie Galerii RzeŸby Bogus³awa Kêdzierskiego,

30/102 12.10.2003.

Dynów – podpisanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy miastem Dynowem a s³owackim Vranovem,

31/103 17.10.2003.

Vranov nad Topl’ou (S³owacja) – wymiana kulturalna,

32/104 19.10.2003.

Dynów – Msza œw. Z okazji VII Dni Kultury Chrzeœcijañskiej,

33/105 19.10.2003.

Dynów – Œrodowiskowy Dom Samopomocy – zakoñczenie
VII DKCH (agapa),

34/106 13.12.2003.

Rzeszów – XXII Spotkanie Cymbalistów,

35/107 18.12.2003.

Warszawa-Miedzeszyn - 45-lecie prezesa KZSR „SCh”,

36/108 20.12.2003.

Dynów - Bartkówka - spotkanie op³atkowe.
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ak ten czas leci… Ju¿ po raz czwarty
W minionym 2003 roku trzon zespo³u
jak siê póŸniej okaza³o z wielkim powodzenstronach „Dynowinki” próbujê
stanowili:
niem. Na pocz¹tku brak by³o instrumenprzybli¿yæ czytelnikom wa¿niejsze
1. Gra¿yna Malawska – œpiew, (dyr. MOtów muzycznych i strojów ludowych ale by³
wydarzenia z ca³orocznej pracy KaKIR-u),
wielki zapa³ do pracy. Instrumenty daliœmy
peli Ludowej „Dynowianie”. Czyniê to z
2. Stanis³aw Wolañski – œpiew, tr¹bka,
w³asne (oprócz kontrabasu ), a stroje i miejdu¿¹ przyjemnoœci¹, poniewa¿ w roku 2003
3. Franciszek Karaœ - skrzypce,
sce na próby zabezpiecza³ MOKIR. Liczne
uda³o siê znowu uczyniæ krok w zakresie
4. Grzegorz Paw³owski – skrzypce, œpiew,
zabiegi pani Burmistrz w Warszawie, o popodniesienia poziomu artystycznego zespo5. Antoni D¿u³a - klarnet, œpiew, /kier.
zyskanie œrodków finansowych dla zespo³u
³u i utrzymaæ wysok¹ liczbê koncertów {36).
muz. kapeli/,
ludowego „Dynowianie” spowodowa³y, ¿e
Trudnoœci, jakie napotykaliœmy w trakcie
6. Kazimierz Prokop – klarnet,
ju¿ w drugim roku dzia³alnoœci kapela otrzyminionego roku, uda³o siê szczêœliwie po7. Andrzej Krasnopolski – cymba³y,
ma³a bardzo du¿e wsparcie finansowe. Dziêkonaæ, a zamierzenia - prawie wszystkie w
8. Kamil Krasnopolski – cymba³y, skrzypki Polsko-Szwajcarskiej Komisji Œrodków
pe³ni zrealizowaæ. Jak w latach poprzedce sekund,
Z³otowych w Warszawie i pozyskanym z niej
nich tak i w minionym roku zespó³ koncer9. Tomasz Pyœ – skrzypce sekund, œpiew,
kwotom uda³o siê zakupiæ komplet instrutowa³ nie tylko dla mieszkañców Dynowa i
10. Roman Bielec – akordeon,
mentów muzycznych i oryginalnych rzeokolic, ale bardzo czêsto wyje¿d¿a³ poza
11. Janusz Paszko – bas.
szowskich strojów ludowych, oraz doposagranice miasta, województwa, a tak¿e PolAtrakcyjne trasy koncertowe 2003 roku,
¿yæ nowy lokal Miejskiej Biblioteki Publiczski. „Dynowianie” wystêpowali m. in. w: G³ooraz systematyczna praca na próbach barnej w Dynowie. Przypomnê ¿e ju¿ w pierwgowie Ma³opolskim,
szym roku pracy kapela
Przemyœlu, Brzozowie,
da³a 9 koncertów, a w
Ar³amowie, Rzeszowie,
ka¿dym kolejnym roku
Hy¿nem,
Zagórzu,
by³o ich coraz wiêcej co
Warszawie oraz Zgowszystkich bardzo mobirzelcu. Polskiej muzyki
lizowa³o do dalszej praludowej z Regionu Podcy. Solidn¹ prac¹ w kakarpacia w wykonaniu
peli wyró¿nili siê cymbanaszej kapeli s³uchali
liœci: Andrzej KrasnopolS³owacy w Stropkowie i Vraski (tata) i Kamil Krasnopolski
novie, oraz Niemcy w Görlitz.
(syn),.To oni mieli najtrudniejUda³o siê równie¿ nagraæ plesze zadanie, bo rozpoczynali
nerowy program religijny z
naukê gry na tym piêknie
udzia³em uczniów SP Nr 2 w
brzmi¹cym instrumencie od
Dynowie dla TVP w Rzeszopodstaw. Nasze wspólne indywie. Jednak nie wszystkie powidualne spotkania – lekcje
mys³y i plany zosta³y sfinalizo(czêsto w domu) doprowadziwane - ich realizacja zosta³a
³y do tego, ¿e o duecie cymbaliprzeniesiona na rok 2004. Nie
stów z Dynowa zaczêto mówiæ
uda³o siê dokonaæ nowych
pozytywnie coraz g³oœniej i czênagrañ w Polskim Radiu w
œciej. Dwukrotnie znaleŸli siê w
Rzeszowie, mimo ¿e prace
gronie laureatów Ogólnopolnad programem repertuaroPami¹tkowe zdjêcie kapeli w ZSzZ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskie- skiego Festiwalu Kapel w Kaziwym by³y mocno zaawansomierzu nad Wis³¹ w kategorii
go w Dynowie.
fot. R. Wêgrzyn
wane, poniewa¿ jeden z
„Du¿y-Ma³y”. Udzia³ w coroczcz³onków kapeli powa¿nie
nych Spotkaniach Cymbalistów
skaleczy³ sobie d³oñ. Choæ rok 2003 mo¿dzo zintegrowa³y zespó³, który okrzep³ artyw Rzeszowie organizowanych przez WDK
na zaliczyæ do udanych, to trzeba szczerze
stycznie i zacz¹³ graæ na dobrym poziomie
to równie¿ pasmo sukcesów i dobra propowiedzieæ, ¿e by³ rokiem trudnym. Pierwmuzycznym. W koñcu ubieg³ego roku podmocja siebie i miasta. Kamil podj¹³ siê rówszym problemem który pojawi³ siê ju¿ na
j¹³em jednak trudn¹, lecz przemyœlan¹ denie¿ nauki gry na skrzypcach,i ju¿ w chwili
pocz¹tku i który nale¿a³o szybko rozwi¹cyzjê spowodowan¹ wzglêdami osobistymi
obecnej jest dobrym sekundzist¹. Oto jezaæ, by³o odejœcie z zespo³u dwoje cz³ono rezygnacji z dalszego prowadzenia kapeli
den z dobrych przyk³adów prawdziwej i cierków kapeli.Zmor¹ sta³y siê czêste nieobec„Dynowianie”. Myœlê, ¿e po czterech latach
pliwej pracy w zakresie muzyki, która munoœci niektórych cz³onków zespo³u na prósolidnej pracy, zespó³ usamodzielni³ siê na
sia³a przynieœæ takie wyniki. Pozwoli³em sobach i koncertach / nie zawsze z ich winy/
tyle, ¿e bêdzie móg³ nadal z powodzeniem
bie na dodatkowy trud zak³adaj¹c kronikê
co by³o mocno stresuj¹ce i zmusza³o mnie
dzia³aæ. Znaj¹c operatywnoœæ pracowników
kapeli, w której opisywa³em wa¿niejsze wydo zmiany programu koncertu w ostatniej
MOKIR-u,wiem, ¿e potrafi¹ bardzo szybko
darzenia z ¿ycia zespo³u. Praca kronikarza i
chwili. Bezrobocie na naszym terenie daje
uzupe³niæ wakat klarnecisty i zapewni¹ zefotografa choæ uci¹¿liwa w niektórych przysiê we znaki równie¿ niektórym cz³onkom
spo³owi p³ynnoœæ koncertow¹. W zwi¹zku z
padkach, jednak siê op³aci³a. Po czterech
kapeli,którzy w poszukiwaniu ró¿nych
moj¹ decyzj¹ o rezygnacji z dalszego kierolatach uda³o mi siê zebraæ wiele ciekawych
Ÿróde³ zarobku zmuszeni byli do rezygnawania zespo³em pozwolê sobie powróciæ myinformacji i zdjêæ. Liczê, ¿e moja praca krocji z prób i koncertów kapeli. Je¿eli w obecœlami do pocz¹tków powstania kapeli „Dynikarska bêdzie kontynuowana, a kolejne
nym trudnym momencie / dla niektórych
nowianie”, poniewa¿ te czasy powoli ulalata dzia³alnoœci muzycznej kapeli zostan¹
amatorskich zespo³ów dzia³aj¹cych na natuj¹ naszej pamiêci. Pomys³ za³o¿enia kapeskrupulatnie zanotowane w drugiej ksiêdze
szym terenie/ nie podejmie siê odpowiedli ludowej w Dynowie zrodzi³ siê na prze³okroniki. „Niby nic, a tak to siê zaczê³o...” nich dzia³añ wspieraj¹cych to istnieje obamie 1999/2000 roku, kiedy zakoñczy³em
skomentowa³em w kronice s³owami znanej
wa,¿e ich dalsze prawid³owe funkcjonowawspó³pracê z kapel¹ ludow¹ Ostrzewianie z
piosenki pocz¹tki dzia³alnoœci kapeli ludonie bêdzie zagro¿one. W takich ekstremalNozdrzca. Propozycja za³o¿enia zespo³u luwej. Liczê na kolejne, jeszcze atrakcyjniejnych i niespodziewanych sytuacjach dodowego wyp³ynê³a od Burmistrz poprzedsze lata kapeli ludowej maj¹c w pamiêci plabrze jest mieæ zawsze prawdziwych przyjaniej kadencji, pani Krystyny D¿u³a, która „zany zwi¹zane z utworzeniem przy MOKIR
ció³, którzy w trudnych dla zespo³u chwirazi³a” mnie swoim pomys³em i sprowokoludowego zespo³u tanecznego. ¯yczê zespolach chêtnie poœpiesz¹ z pomoc¹. W ci¹gu
wa³a do dzia³ania. Liczne rozmowy z osoba³owi pomyœlnoœci, wytrwa³oœci w systematyczca³ego roku braki osobowe w kapeli „Dymi graj¹cymi na instrumentach i œpiewaj¹nej pracy, przyjaznej i twórczej atmosfery,
nowianie” czêsto uzupe³niali koledzy z kacych doprowadzi³y do uformowania siê sk³adalszych sukcesów, oraz wielu niezapomniapeli Ostrzewianie z Nozdrzca, ratuj¹c nam
du osobowego kapeli. Wœród chêtnych byli
nych wra¿eñ artystycznych.
w ten sposób niektóre koncerty. Za te koi tacy którzy rozpoczynali naukê gry na inle¿eñskie gesty serdecznie im dziêkujê.
strumencie od podstaw (np. cymbaliœci) i
Antoni D¿u³a
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1 lutego jeszcze raz przekona³am siê,
¿e ludzie potrafi¹ zachowaæ siê wspaniale i
nie s¹ obojêtni na apel o pomoc.
Wszystko zaczê³o siê kilka miesiêcy
temu. W ci¹gu kilku sekund ¿ycie Kamila i
jego rodziny zmieni³o siê diametralnie i
wszystko nabra³o ca³kiem innego znaczenia. Zakrêt, wypadek, uraz samochodu...
18-letni ch³opak, za chwile matura, plany
na przysz³oœæ i nagle szpital, rehabilitacja i
parali¿ polowy cia³a.
Na szczêœcie pojawi³o siê œwiate³ko w tunelu, nadzieja na zdrowie. Kamil mo¿e byæ
operowany, ale zabieg ma odbyæ siê w Nowosybirsku, a koszt operacji jest niebagatelny – ok. 80 tys. z³. Rodzice robi¹ wszystko aby
zebraæ tê sumê, która dla ich syna oznaczaæ
mo¿e powrót do pe³nej sprawnoœci.

DYNOWINKA
Zostaj¹ organizowane koncerty, podczas których prowadzona jest zbiórka pieniêdzy. Równie¿ i w £ubnie, sk¹d pochodzi
babcia Kamila, odby³a siê jedna z takich
imprez. G³ówn¹ organizatork¹ by³a pani
so³tys Ma³gorzata Sieñko, która zaprosi³a
wykonawców do udzia³u w koncercie oraz
zajê³a siê wszystkim od strony technicznej.
W czasie niedzielnych Mszy œw. Ksi¹dz Proboszcz nag³aœnia³ cel przeprowadzenia koncertu.
Muszê przyznaæ, ¿e
kiedy sz³am do Domu
Stra¿aka by³am pewna obaw o frekwencjê.
Mia³am nadziejê, ¿e przybêd¹ przynajmniej
rodzice dzieci, które mia³y równie¿ wystêpowaæ. Moje obawy, na szczêœcie, pêk³y jak
bañka mydlana. Pe³na sala, musiano nawet donosiæ krzes³a z s¹siaduj¹cego Domu
Ludowego! A wiêc potrafimy siê zjednoczyæ w potrzebie. Nagle zaczê³y pojawiaæ
siê ma³e Anio³y jako symbol nadziei na lepsze jutro dla Kamila. Te Anio³y to dziewczynki ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w Dynowie. Wprowadzi³y one nastrój niedawno obchodzonych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. W czasie ich wystêpu pani Gra¿yna
Malawska, jak zawsze pe³na energii ¿yciowej (zazdroszczê jej tego), zaœpiewa³a piosenkê o przeciwstawieniu siê ironii losu.
Czy¿by tej, która spowodowa³a potrzebê

28 stycznia br. po raz
trzeci w gminie Nozdrzec
zosta³
przeprowadzony
Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek
zorganizowany przez Gminny
Oœrodek Kultury w Nozdrzcu.
Impreza ta jest dowodem jak
bardzo tutejsza m³odzie¿ lubi kolêdowaæ, jak powiedzia³ ks. proboszcz Jan Balicki – „Jest to piêkna tradycja œwi¹teczna œwiadcz¹ca
o duchowym bogactwie najm³odszych mieszkañców gminy”.
Przegl¹d mia³ charakter konkursu, przy czym uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe- dzieci do lat trzynastu i m³odzie¿ gimnazjalna.
W pierwszej kategorii zwyciê¿y³a Aleksandra Knap ze Szko³y
Podstawowej w Nozdrzcu, II miejsce zajê³a Adrianna Greczner ze
Szko³y Podstawowej Nr 4 w Izdebkach, natomiast na III miejscu
uplasowa³a siê Aleksandra Gierula z Zespo³u Szkó³ w Nozdrzcu.
W kategorii m³odzie¿owej po najwy¿sze laury siêgnê³a Ania
G³adysz z Gimnazjum w Izdebkach, II miejsce przypad³o w udziale
Aleksandrze Potocznej, a III duetowi Justyna i Jolanta Toczek - z
Gimnazjum w Nozdrzcu.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 25 osób, a w jury zasiadali – p.
Eugeniusz Kwolek – dyr. GOK-u w Nozdrzcu oraz p. Artur Greczner – nauczyciel.
W przygotowaniu przegl¹du bra³o udzia³ wiele osób, du¿e
podziêkowania nale¿¹ siê opiekunom m³odych wykonawców.
Podziêkowania kierujemy do dyr. Zespo³u Szkó³ w Nozdrzcu p.
Teresy Toczek za goœcinne przyjêcie i dekoracjê sali. W imieniu
organizatorów dziêkujemy wszystkim uczestnikom za du¿e zaanga¿owanie oraz wielki wk³ad pracy.
Dyrektor GOK
Eugeniusz Kwolek

Nr 2/104
organizowania tego koncertu? Pomyœlano
te¿ o starszych osobach, dla których szczególnie, wyst¹pi³ zespó³ „Dynowianie”. Nie
tylko pani Gra¿yna wprowadzi³a wszystkich
w nastrój nostalgii i zadumy. Trzyosobowy
zespó³ z Futomy zaœpiewa³ kilka piosenek
œwi¹tecznych jakby specjalnie napisanych
na te okazjê. S³uchaj¹c ich pomyœla³am, ¿e
to dobrze, ¿e s¹ ludzie, którzy potrafi¹ œpiewem wyraziæ tyle emocji. W kilku strofach
potrafi¹ zawrzeæ „morze” myœli.
Przedostatni punkt programu pozwoli³, aby wielu obecnych na koncercie babæ,
dziadków i rodziców mog³o poczuæ dumê.
Wystêpowa³y bowiem ich dzieci i wnuki.
Na zakoñczenie odby³a siê zabawa karnawa³owa dla dzieci, jako trening przed zabaw¹ choinkow¹.
W taki dzieñ jak ta niedziela widaæ, ¿e
na szczêœcie nie zamykamy siê w swoich
domach, ale potrafimy pomóc. S¹dzê, ¿e
dla rodziców Kamila ma to nie tylko wymiar materialny, jak¿e wa¿ny, ale przede
wszystkim ten duchowy. Otwartoœæ innych
dodaje im nadziei. Mogli siê przecie¿ przekonaæ, ¿e nie zostali pozostawieni sami
sobie z trudn¹ walk¹ z losem. Po prostu
„serce roœnie” !
Diana Wasylowska – Kilon

Wybrane z „Kroniki Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Œw. Jadwigi Królowej
Polski w Izdebkach”.

Pod koniec stycznia mamy w kalendarzu dwa wa¿ne dni: Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka. Dla ka¿dego z nas
to niezwyk³e œwiêto, bo kojarzy siê z wielk¹ mi³oœci¹ i
dobroci¹ jak¹ darz¹ dziadkowie swoje wnuki.
Równie¿ nasi uczniowie doskonale pamiêtaj¹ o swoich babciach i dziadkach. Aby uczciæ to œwiêto zaprosili ich do szko³y 22 stycznia na uroczyst¹ akademiê. Ku
naszej radoœci goœcie nie zawiedli i przybyli bardzo licznie. Oprawê artystyczn¹ przygotowa³a pani B. Ankowska. Na pocz¹tek aktorzy z Kó³ka Teatralnego przypomnieli jase³ka. Przy œpiewaniu kolêd chêtnie pomagali
wnukom babcie i dziadkowie.
Nastêpnie swój program artystyczny zaprezentowa³y
dzieci z oddzia³u przedszkolnego i uczniowie m³odszych
klas. Wystêpy maluchów urozmaica³y tañce w wykonaniu
tancerek z Kó³ka Tanecznego. Na zakoñczenie wszystkie
dzieci odœpiewa³y swoim babciom i dziadkom „100 lat” i
wrêczy³y przygotowane upominki.
Po oficjalnej czêœci artystycznej zaprosiliœmy seniorów na
s³odki poczêstunek. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i wyra¿ali swoj¹ radoœæ z tego ¿e wnuki pamiêta³y i uczci³y ich œwiêto.
Zespó³ redakcyjny: A. Lubecka
M. Owsiana, K. ¯elaznowska
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„Ten g³os us³ysza³eœ – to wo³a³ Ciê Pan
Ty chodŸ – bêdziesz pas³ owce moje...”
J.Cupak
W dniu 08 grudnia 2003 roku w koœciele parafialnym pw. œw.
Stanis³awa Biskupa w Nozdrzcu odby³y siê uroczystoœci 60-lecia
œwiêceñ kap³añskich ksiêdza Kanonika Józefa Pruchnickiego. Jubileusz ten zbieg³ siê z corocznym œwiêtem parafialnym obchodzonym w dniu Niepokalanego Poczêcia N.M.P.
Dostojny Jubilat odprawi³ uroczyst¹ mszê œwiêt¹ dziêkczynn¹
w koncelebrze z dziekanem dekanatu Dynów ks. dr Stanis³awem
Januszem, ks. infu³atem Julianem Pud³o z Brzozowa i w asyœcie
wielu zaproszonych ksiê¿y, podczas której w prostych a jednoczeœnie piêknych i g³êbokich w swej treœci s³owach podziêkowa³ Panu
Bogu za 60 lat swojego pos³ugiwania kap³añskiego w koœciele powszechnym i poprosi³ aby wytrwa³ w nim do koñca swoich dni.
Uroczysta Eucharystia zgromadzi³a wielu zaproszonych goœci
w osobach kap³anów, sióstr zakonnych, w³adz Gminy oraz licznie
przyby³ych wiernych z parafii Nozdrzec i okolicznych parafii.
¯yczenia i gratulacje Dostojnemu Jubilatowi za 60-letni dar
kap³añstwa z³o¿yli najm³odsi parafianie, m³odzie¿, przedstawiciele Rady Parafialnej w Nozdrzcu, wierni z okolicznych parafii oraz
bracia w kap³añstwie wraz z nastêpc¹ na probostwie ks. Janem
Balickim.
Listy gratulacyjne; od ks. arcybiskupa Józefa Michalika „... za lata
gorliwej pracy, za wiarê i mi³oœæ...” odczyta³ i na rêce Jubilata z³o¿y³ ks.
dziekan z Dynowa, a od w³adz Gminy – Wójt Antoni Gromala.
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Ksi¹dz Józef Pruchnicki urodzi³ siê 4 lipca 1920 roku w Rozborzu, gdzie ukoñczy³ szkolê podstawow¹. Egzamin dojrza³oœci
z³o¿y³ w gimnazjum klasycznym w Jaros³awiu. W latach 1938-1943
uczêszcza³ do Seminarium Duchownego w Przemyœlu. 24 paŸdziernika 1943 roku przyj¹³, wraz z 26 diakonami, œwiêcenia kap³añskie z r¹k bp. Franciszka Bardy w Starej Wsi k. Brzozowa.
Wiosn¹ 1944 roku zosta³ wyznaczony na wikariusza do parafii
Wólka Pe³kiñska k. Jaros³awia. Nastêpne lata pracy Jubilata to
wikariaty: Weso³a k. Dynowa (1945-1946), Po³omia k. Strzy¿owa
(1946-19480, Zg³obieñ k. Rzeszowa (1948), Chmielnik k. Rzeszowa (1948-1950), £añcut (1950-1952).
W roku 1952 obj¹³ posadê proboszcza w Kalnikowie k. Przemyœla gdzie duszpasterzowa³ dziewiêæ lat. Nastêpnie zosta³ przeniesiony do Ulanicy k. Dynowa. W marcu 1967 roku przeszed³ na
probostwo do parafii Nozdrzec. Funkcjê tê pe³ni³ nieprzerwanie
do 1995 roku, kiedy to zgodnie z przepisami prawa koœcielnego
przeszed³ na emeryturê pozostaj¹c jako rezydent na terenie parafii, której dalej s³u¿y w miarê si³ i potrzeb. W parafii Nozdrzec, w
1968 roku obchodzi³ srebrny jubileusz kap³añstwa, a w 1993 –
z³oty jubileusz.
Ksi¹dz Jubilat zawsze dba³ o sprawy duchowe swych wiernych,
o ¿ycie religijne parafii. W pos³udze kap³añskiej charakteryzowa³a
do ¿yczliwoœæ, prostota i moc ducha; to kap³an szczerych, prostych s³ów. Jubilat otrzyma³ tytu³ kanonika. By³ równie¿ przez wiele lat wicedziekanem dekanatu Dynów.
Z ca³ego serca, my parafianie, ¿yczymy ksiêdzu Józefowi Pruchnickiemu b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i opieki Matki Bo¿ej na ka¿dy
dzieñ ¿ycia.
St.G.

W Zespole Szkó³ w Nozdrzcu odby³ siê w dniu 3.02.2004 r.

Gminny Turniej Szachowy
Szkó³ Podstawowych
w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
W poszczególnych kategoriach zwyciê¿yli :
Dziewczêta:
Kl. I – III
1. Dominika Goszty³a SP Siedliska
2. Jolanta Gierula SP H³udno
Kl. IV – VI
1. Renata Cichocka SP Siedliska
2.Ma³gorzata Gromala SP Nozdrzec
Ch³opcy:
Kl. I- III
1. Dominik Fil SP Izdebki 2
2. Adrian Mikoœ SP Izdebki 2
Kl. IV – VI
1. Dariusz Sycz SP Siedliska
2. Marek Gawe³ SP Siedliska
Po raz kolejny zdecydowanie przewa¿ali uczniowie z Siedlisk którzy odnosz¹ sukcesy
nie tylko na terenie powiatu i województwa, ale tak¿e na arenie ogólnopolskiej (bracia
Syczowie fina³ M. P)
Szko³a W Siedliskach liczy tylko 45 uczniów, a odnosi sportowe sukcesy nie tylko w
szachach. W klasyfikacji szkó³ podstawowych w ubieg³ym roku szkolnym szko³a zajê³a
116 miejsce w województwie (na 642 startuj¹ce w Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej),
najwy¿sze w naszym regionie. Sukcesy te szko³a odnosi dziêki dobremu klimatowi dla
sportu, który tworz¹ wszyscy nauczyciele, a szczególnie pani dyrektor mgr Józefa
Misiewicz, oraz zdolnej i ambitnej m³odzie¿y szkolnej.
Oprac. St. Fedurek

Komunikat
23 stycznia 2004 roku w Zespole
Szkó³ w H³udnie odby³y siê Gminne
Dru¿ynowe Zawody Szkó³ Podstawowych
w tenisie sto³owym.
CH£OPCY
miejsce
1. SP H£UDNO
2. SP IZDEBKI 2
3. SP WESO£A 1
4. SP WARA
DZIEWCZÊTA
miejsce
1. SP H£UDNO
2. SP IZDEBKI 2
Zawody te s¹ wpisane w Kalendarz Wojewódzki Szkolnego Zwi¹zku Sportowego.
Dwie pierwsze dru¿yny wezm¹ udzia³ w
turnieju powiatowym.
Oprac.
G³adysz B.
opiekun UKS

34

Data 21, 22 stycznia jest na sta³e wpisana w „kalendarzu imprez
szkolnych”, jako Dzieñ Babci i
Dziadka.
W tym roku uroczystoœæ ta w Szkole Podstawowej w Rudawcu odby³a siê 21 stycznia
i mia³a na celu integracjê œrodowiska.
Na spotkanie z uczniami, poczêstunek
i wspólne kolêdowanie zaprosiliœmy nie tylko babcie i dziadków naszych uczniów ale
równie¿ wszystkich starszych, samotnych
mieszkañców Rudawca.
Promuj¹c nasz¹ szko³ê w œrodowisku,
zaproszenia skierowaliœmy równie¿ do
w³adz gminnych i œrodowiskowych. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas: Zastêpca Wójta
Gminy Nozdrzec - Pan Romuald Duda,
So³tys Rudawca – Pan Józef Czaja, Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Pan Józef Mistecki oraz ksi¹dz wikariusz Piotr B³a¿ko.
Na powitanie gromadz¹cych siê w sali
widowiskowej goœci gra³a kapela ludowa
„Przysietniczanie”. Uczestnicy spotkania
zajmowali miejsca przy suto zastawionych i
estetycznie udekorowanych przez Radê
Rodziców sto³ach. Okolicznoœciow¹ dekoracjê stanowi³ parawan z rozpiêtym p³ótnem. W jego centralnej czêœci widnia³o
has³o „Wiwat s³odka babciu! Wiwat s³odki
dziadku!”. Na prawym skrzydle parawanu
Z potrzeby serca, jak równie¿ z potrzeby dzia³ania zrodzi³ siê pomys³, by zorganizowaæ, po raz pierwszy w Nozdrzcu, Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy,
która ju¿ 12. raz gra³a dla wsparcia naszej
s³u¿by zdrowia. Pomys³ przerodzi³ siê w
koncert rockowy, który odby³ siê wtedy kiedy powinien – czyli 11 stycznia 2004 roku.
Sta³o siê to za spraw¹ najrozmaitszych
ludzi, wœród organizatorów by³y osoby starsze, powa¿ne, ¿onate i „dzieciate” jak te¿
ró¿nego typu m³odzie¿ (czasem nawet o
dziwnych i dziwniejszych pogl¹dach). Nic
by siê oczywiœcie nie wydarzy³o, gdyby nie
przychylnoœæ i pomoc materialna wielu
instytucji i osób prywatnych.
Organizacja tego przedsiêwziêcia poch³onê³a wiele pracy i co siê z tym wi¹¿e czasu, ale proszê mi wybaczyæ – nie wymieniê
nikogo z nazwiska, gdy¿ nie o to tu chodzi –
a ka¿da z tych osób na pewno nagrodê otrzyma tam, gdzie jej wiara po œmierci j¹ wyœle.
Mimo wielu obaw o przebieg imprezy których powodem s¹ czêsto towarzysz¹ce
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upiêto bibu³kowy kosz z kolorowymi kwiatami, a na lewym – du¿e czerwone serce, a
w nim fotograficzn¹ postaæ babci i dziadka. Uroczystoœæ zosta³a otworzona przez
kierownika Szko³y Pani¹ Annê Gazdowicz,
która w swoim przemówieniu podkreœli³a
rolê wzajemnych relacji przedstawicieli
obu pokoleñ oraz potrzebê zacieœniania
relacji rodzinnych. Nastêpnie g³os oddano uczniom, którzy nieco zredukowani
przez grypê, ustawieni na tle dekoracji,
uœmiechali siê serdecznie do swoich babæ i
dziadków. Na czêœæ artystyczn¹ z³o¿y³y siê
wiersze recytowane przez uczniów kl. II i
III oraz piosenki œpiewane przez wszystkich
uczniów (s³owa jednej z nich sta³y siê has³em przewodnim uroczystoœci). Nie brak³o te¿ tañców. Znaj¹c gusta odbiorców,
by³y to g³ównie tañce ludowe. Jako pierwszy by³ polonez, nastêpnie uczniowie klasy
II i III zatañczyli równie¿ trojaka i polkê w
uszytych przez rodziców strojach. M³odsi
uczniowie z kl. O i I zatañczyli natomiast
krakowiaka w strojach krakowskich oraz
zimowy taniec z odpowiedni¹ charakteryzacj¹. Przy s³owach piosenki „Niech nam
¿yj¹ wszystkie babcie i dziadkowie te¿” œpiewanej z podk³adem melodii „Sz³a dzieweczka do laseczka”, delegacja uczniów ( Klaudia Kornafel i Marcin Ob³ój) skierowa³a
siê w stronê widowni z wielkim koszem.
Dzieci wrêczy³y wszystkim obecnym na sali
w³asnorêcznie wykonane prezenty. By³y to
dekoracyjnie zapakowane w cylofan czerwone serduszka ozdobione motywem kwiatowym wykonane z masy solnej na zajêciach
plastyczno-technicznych prowadzonych
przez kole¿ankê Agatê Szarek. Dope³nieniem by³y indywidualne ¿yczenia i uœciski
wnuków oraz zajêcie miejsca przy stole

naprzeciw swojej babci i dziadzia.
Po zimnej przystawce przysz³a kolej na
kawê, herbatê i ciasto.
Rozpocz¹³ siê koncert kapeli ludowej,
która na tê okolicznoœæ przygotowa³a szeroki repertuar polek, oberków i walczyków.
W rytmie jednego z nich, wnukowie poprosili swoje babcie i dziadków do tañca.
(taki walczyk z babci¹ ³¹czy serca i pozostanie na d³ugo w pamiêci nie tylko wnuków). Parkiet nie zwalnia³ siê, a kapela s³a³a kolejne dedykacje. Po gor¹cym daniu
atmosfera rozgrza³a siê jeszcze bardziej.
Toczy³y siê rozmowy na ró¿ne tematy. Powodem do dumy by³o stwierdzenie podobieñstwa rodowego. Opuszczaj¹c z wolna
salê goœcie wpisali siê do kroniki szkolnej.
Wyra¿aj¹c swoj¹ wdziêcznoœæ za zaproszenie dziadkowie, w imieniu obecnych babæ,
podjêli inicjatywê z³o¿enia wolnych datków
na potrzeby Rady Rodziców, za co w jej
imieniu sk³adam serdeczne podziêkowanie.
Dziêkuje równie¿ Trójce klasowej „zerówki” Paniom – Urszuli Czaja, Bernadecie
Kiszka i Barbarze Dobosz oraz Pani El¿biecie Opaliñskiej za zaanga¿owanie w przygotowanie kulinarnej czêœci uroczystoœci,
wykorzystuj¹c na ten cel domow¹ zastawê
sto³ow¹. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e
naszej woŸnej – Pani Zdzis³awie Dobosz,
która w³o¿y³a wiele wysi³ku w przygotowanie sali oraz Panu Marianowi Wydrzyñskiemu za przywiezienie cz³onków kapeli. Pragnê równie¿ podziêkowaæ Wójtowi Gminy
Nozdrzec Panu Antoniemu Gromali za
udzielenie finansowego wsparcia organizowanej przeze mnie uroczystoœci.
Monika Szczepek
– nauczycielka Szko³y Filialnej
w Izdebkach Rudawcu

koncertom bójki, chamstwo, skandale –
nasz koncert wypad³ doskonale i nie powstydzi³by siê do nawet prê¿nie dzia³aj¹cy
oœrodek kulturalny w du¿ym mieœcie
( wiem o tym – bo tego typu rozrywkê preferujê a oprócz w³asnego porównania us³ysza³em pochlebne opinie od organizatorów koncertów w Sanoku, którzy tego dnia
przyjechali nie gdzie indziej, a w³aœnie do
Nozdrzca).
Koncert uda³ siê, bo innego wyjœcia
raczej nie mia³ - kiedy jest doskona³a muzy-

ka stworzona przez takie zespo³y jak: „Teras My” z Brzozowa, „Zmowa Milczenia” z
Krzemiennej, „Wataha” z Grabownicy oraz
duma naszej Gminy warski „Czosnek” i
nozdrzecki „SWELL”, gdy g³odna publicznoœæ mo¿e posiliæ siê „pierwsza klasa” bigosem dostêpnym w kuchni, gdy znudzona publicznoœæ mo¿e popatrzeæ na zdobi¹ce œciany graffiti, gdy smutna publicznoœæ mo¿e poœmiaæ siê z wyg³upów prowadz¹cych koncert i wreszcie, gdy ludzie, którzy licznie przybyli na imprezê (sprzedano
ponad 300 biletów), chocia¿ na co dzieñ
czasem strasz¹ swym wygl¹dem, zaprezentowali naprawdê wysok¹ kulturê i dobr¹,
choæ awangardow¹ zabawê, jak¹ jest pogo.
Publicznoœæ sk³ada³a siê z przedstawicieli tzw. kultury alternatywnej, czyli punków, hippisów, metali, harlejowców. Licznie przyby³a m³odsza i starsza m³odzie¿
szkolna. By³o wielu rodziców z ma³ymi dzieæmi. Ci ostatni jednak nie byli z koncertu
zadowoleni, gdy¿ spodziewali siê nieco innej rozrywki. Có¿, brak³o nam czasu, by

Nr 2/104

DYNOWINKA

Szko³ê w jej dzia³aniach wspiera nie tylko Rada Rodziców, ale i organizacje dzia³aj¹ce na terenie Bartkówki – Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna i Ko³o Gospodyñ Wiejskich
oraz Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji.
Dobra wspó³praca, zrozumienie i ¿yczliwoœæ sprawiaj¹, ¿e wszyscy z entuzjazmem
podejmuj¹ kolejne wyzwania, sprawiaj¹c
sobie i innym wiele radoœci.
Wies³awa Marsza³ek
Fot. P. Pyrcz

W tym roku ju¿ po raz pi¹ty w
SP Nr 2 zorganizowano spotkanie z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Pocz¹tek by³ skromny – prosta dekoracja
wykonana przez nauczycieli, laurki
zrobione przez dzieci i tylko ¿yczenia serdeczne, gor¹ce i radoœæ z zaproszenia i mo¿liwoœci ujrzenia swoich wnucz¹t na scenie.
Ju¿ pierwsza uroczystoœæ pokaza³a, ¿e by³a potrzebna – ludzie

chc¹ przyjœæ do szko³y, pobyæ razem, porozmawiaæ, poœpiewaæ (styczeñ to okres
kolêd). Okaza³o siê te¿, ¿e jest wielu ludzi,
czêsto starszych, samotnych, których dzieci dawno ukoñczy³y szko³ê, wnuki mieszkaj¹ daleko, albo jeszcze do szko³y nie
uczêszczaj¹, a oni chêtnie przyszliby na spotkanie z bli¿szymi czy dalszymi s¹siadami,
znajomymi. St¹d pomys³, aby zapraszaæ
wszystkich „seniorów”, dlatego skromna
szkolna uroczystoœæ „przekszta³ci³a siê” w
œrodowiskow¹. Du¿a w tym zas³uga Rady
Rodziców, która pomaga w jej organizacji,
mamy chêtnie pomagaj¹ w kuchni, piek¹
ciasta, przygotowuj¹ kawê i herbatê, podaj¹ do sto³u.
Od czterech lat uroczystoœæ uœwietnia
kapela ludowa „Dynowianie”. Spotkanie
z muzyk¹ ludow¹ jest dla ludzi starszych
powrotem do lat m³odoœci, licznych zabaw,
spotkañ. Najpierw by³o tylko s³uchanie „z
³ezk¹ w oku”, póŸniej pierwsze tañce w
wykonaniu co bardziej odwa¿nych par, a
w tym roku wspania³a zabawa taneczna.
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Wystarczy spojrzeæ na
rozbawionych ludzi, uœmiechy na twarzach aby utwierdziæ siê w przekonaniu, ¿e
takie spotkania s¹ bardzo
potrzebne. S³owa podziêkowania, jakie otrzymujemy, s¹
najwiêksz¹ nagrod¹.

Zabawa by³a
znakomita.

zadowoliæ ka¿dego. Jest nam z tego powodu bardzo przykro,
ale zapewniam, ¿e za rok przygotujemy coœ dla dzieci, rodziców a mo¿e nawet i dla dziadków.
To w³aœnie publicznoœæ by³a bohaterem tego wieczoru –
bo to ona, bez wyj¹tku, zap³aci³a za bilety, a to, co zosta³o jej
w kieszeni wyda³a na œwi¹teczno orkiestrowe widokówki,
œwieczki oraz licytowane gad¿ety. Serce ros³o, gdy za plakat
zap³acono 52 z³ote, kiedy obrazek (w dodatku bez solidnej
ramy) nabyto za 57 z³, a gimnazjalista za widokówkê zap³aci³
„dychê” rezygnuj¹c tym samym z zakupienia wielu innych
ciekawych przedmiotów.
Z ca³¹ Polsk¹ i reszt¹ œwiata po³¹czyliœmy siê o 20.00 naszym
ma³ym „œwiate³kiem do nieba”. Stanowi³y je œwieczki i sztuczne
ognie.
Trudno znaleŸæ mi s³owa wdziêcznoœci równie wielkie jak
Wasza ofiarnoœæ ratuj¹ca ¿ycie i zdrowie dzieci w ca³ej Polsce. W imieniu w³asnym oraz Jurka Owsiaka dziêkujê wszystkim za ofiarnoœæ i pomoc. Zapraszam do Nozdrzca za rok, a
niecierpliwych w sierpniu na Przystanek Woodstok
Sie ma – Dyzio
Zainteresowanych szczegó³ami i zdjêciami – zapraszamy
na stronê internetow¹ www.nozdrzec.pl

Podziêkowanie
Dyrektor, Rada Rodziców
i Samorz¹d Uczniowski
SP Nr 2 w Dynowie

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie
pani Dyrektor MOKiR
oraz pracownikom
za pomoc w organizacji
Œwiêta Babci i Dziadka
oraz
kapeli ludowej „Dynowianie”
za piêkny koncert uœwietniaj¹cy uroczystoœæ.
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„S³owo ¿yczliwe nic nie kosztuje,
a przecie¿ jest najpiêkniejszym
podarkiem’’
- myœl Daphne du Maurier’a jest kwintesencj¹ starañ dzieci przedszkolnych, aby
Dzieñ Babci i Dziadka sta³ siê najpiêkniejszym prezentem od ukochanych wnuków.
Coroczne spotkanie z Babciami i
Dziadkami nale¿¹ ju¿ do tradycji naszego
przedszkola. Tak by³o i w tym roku.
Okres przygotowañ sprzyja³ nauce piosenek, wierszy, powtarzania tañców oraz teatrzyków. Dzieci podczas zajêæ wykonywa³y
w³asnorêcznie upominki oraz laurki z ¿yczeniami. Starsze dzieci rysowa³y portrety dziadków. Niektórzy goœcie mieli potem problemy z rozpoznaniem w³asnego wizerunku.
Uroczystoœæ odby³a siê 21 stycznia, przyby³o bardzo du¿o goœci. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywita³a pani Dyrektor Maria Biernasz. Nastêpnie dzieci zaprezentowa³y przygotowany program artystyczny. M³odsze zaœpiewa³y piosenki i recytowa³y wiersze oraz prezentowa³y taniec
„Œnie¿ynek”. Po wystêpie wrêczy³y babciom
i dziadkom prezenty i „wyl¹dowa³y” na ich
kolanach. Starszaki zaœ, przedstawi³y Jase³ka pt. „Betlejemska dobranocka „ks. J.Paszulewicza, inscenizacje pt. „Rzepka” J. Tuwima, oraz taniec „Pingwinki”. Spotkanie
przebieg³o w mi³ej i serdecznej atmosferze. Uœmiech na twarzach goœci œwiadczy³
o tym, ¿e dobrze siê bawili, a u niektórych
widoczne by³o wzruszenie.
Na zakoñczenie w imieniu goœci g³os zabra³a pani Burmistrz Anna Kowalska, dziêkuj¹c dzieciom za wystêp i nauczycielom za
przygotowanie programu artystycznego.
Dnia 23 stycznia odwiedziliœmy mieszkañców Domu Pogodnej Staroœci im Br.
Alberta. Tam zaprezentowaliœmy program

Karnawa³
wprzedszkolu
Karnawa³ to czas zabaw i balów. W tym
roku zabawa choinkowa w przedszkolu
mia³a wyj¹tkowy charakter, gdy¿ odby³a siê
31 stycznia w Domu Stra¿aka. Na zabawê
przysz³y dzieci przedszkolne i nie tylko.
Wszystkie mia³y przepiêkne stroje, na parkiecie królowa³y „ksiê¿niczki”, „Batmany”,
„zwierz¹tka”, „czarodzieje” oraz ró¿ne postacie z bajek. Zabawa przebiega³a w weso³ej i mi³ej atmosferze. Dzieciom do tañca
przygrywa³ m³odzie¿owy zespó³ w sk³adzie:
Monika Paœciak, Arkadiusz Kijowski, Arkadiusz Banaœ. Wszyscy doskonale siê bawili.
Ma³gorzata Potoczna

artystyczny zwi¹zany tematycznie z Dniem Babci i Dziadka.
Dostarczy³ on pensjonariuszom
wiele przyjemnych wzruszeñ i
radoœci. Dzieci otrzyma³y wiele
ciep³ych s³ów i gor¹cych braw.
W imieniu wszystkich mieszkañców za wystêp podziêkowa³a
pani Józefa S³aby. Dla przedszkolaków by³o
to wyj¹tkowe spotkanie, o którym szybko
nie zapomn¹.
Dzieñ Babci i Dziadka to temat naprawdê wdziêczny. Nie tylko w styczniu, ale w

ci¹gu ca³ego roku uczymy dzieci szacunku
do ludzi starszych, którzy pracowali i trudzili siê dla naszego dobra.
Ma³gorzata Potoczna

„…ŒWIÊTY WALENTY PODPOWIADA
¯E ZAPOMNIEÆ NIE WYPADA…”
Uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie oczywiœcie nie zapomnieli o œwiêcie zakochanych dlatego te¿
odpowiednio do wagi sprawy je uczcili.
Przygotowania rozpoczê³y siê ju¿ tydzieñ
wczeœniej pieczeniem piernikowych serc z
niespodziank¹, æwiczeniem ról z „Romea i
Julii” przez grupê wystêpuj¹cych, oraz wykonywaniem dekoracji do ca³ej imprezy.
Ze wzglêdu na fakt ¿e tegoroczne walentynki przypad³y na sobotê nasz¹ imprezê zaplanowaliœmy na 11 lutego 2004r.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê
uczestnicy Œrodowiskowych Domów z Brzozowa, Bliznego i Izdebek, sta³o siê to okazj¹
do zawarcia nowych znajomoœci i mi³ej zabawy w wiêkszym ni¿ zazwyczaj gronie.
Uczestnicy tej zabawy zapewne nie ¿a³o-

wali ¿e odwiedzili nasz Dom w tym dniu
gdy¿ atrakcji by³o co nie miara. Dla widzów
przygotowaliœmy scenê balkonow¹ z „Romea i Julii”, a dla lubi¹cych improwizowaæ
„Randkê w Ciemno”gdzie podczas odpowiedzi na pytania wybieraj¹cych mogli puœciæ wodzê fantazji. Najwiêksz¹ jednak
atrakcj¹ imprezy by³ wystêp iluzjonisty z
Krakowa, aktora Piwnicy pod Baranami,
który bawi³ nas irracjonalnymi na pozór
sztuczkami. Ca³oœæ przeplatana by³a tañcami oraz zabawami.
Z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ mo¿na ze
impreza by³a bardzo udana, miejmy nadziejê
¿e znajomoœci podczas niej zawarte przetrwaj¹
co najmniej do nastêpnych walentynek.
Anna Wandas
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Kalendarz imprez Dynowa w roku 2004
Imprezy lokalne
Nazwa imprezy

L.p.

Organizator

Termin

SP nr 2

Wspó³organizator
MOKiR

1.

„Do Betlejem”

11 stycznia

2.

„Jase³ka”

14 stycznia

ZSzZ

MOKiR

3.

Ferie w Oœrodku Kultury

17-21 luty

MOKiR

LKS

4.

Kulig „Od Dynowa do Starzeñskich

luty

MOKiR

5.

Eliminacje do V Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Sto³owego

marzec

MOKiR

LKS

6.

Dzieñ Teatru

27 marca

MOKiR

Szko³y

7.

„Majówka Artystyczna pod kasztanami”

2, 3 maja

MOKiR

Szko³y

8.

Widowisko Maryjne

8 maja

SP nr 2

MOKIR

9.

Dzieñ Dziecka

czerwiec

ZSz Dynów

MOKiR

10. Wakacje z MOKIEm

27.VII - 6.VIII

MOKIR

MOPS

11. Mama tata i ja – III Dynowski turniej
dru¿yn podwórkowych

8 sierpnia

MOKiR

LKS

12. Do¿ynki na Zasaniu

22 sierpnia

OSP

SP nr 2,
MOKiR

13. Obchody Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci
- konkurs Poezji

10, 11 listopada MOKiR

14. III Dynowskie Miko³ajki Artystyczne

4 grudnia

SPiRR Dyn. MOKiR

15. Spotkanie op³atkowe

18 grudnia

SP nr 2

Szko³y
MOKiR

Imprezy regionalne – powiatowe

1. VII Dynowski Konkurs kolêd i pastora³ek

10 stycznia

Wspó³organizator
SPiRR Dynow. MOKIR

2. Podkarpacka Têcza „Przyroda i Ludzie gór”

23 kwietnia

ZSzZ Dynów

Starostwo,
MOKiR

3. Pogórzañska Nuta

23 maja

MOKiR

4. Plener malarski

wrzesieñ

ZGTPD

WDK,
Starostwo
pow.
MOKiR

5. Dni Kultury Chrzeœcijañskiej

paŸdziernik

KSW

L.p.

Nazwa imprezy

Termin

Organizator

Szko³y,
MOKiR

Imprezy ogólnopolskie – miêdzynarodowe
1. XXXVIII Dni Pogórza Dynowskiego
- ¯akinada, Na ludow¹ nutê,
Piosenka Turystyczna - rajd
Powitanie wakacji z gwiazd¹,
festyn - I CZÊŒÆ DNI

23 – 26 czerwca MOKiR

ZGTPD,
SPIRRD,
Szko³y

2. DENOWO - Dynowskie BYKOWISKO
lato z teatrem i filmem preliminarza

17,18 lipca

SPiRRD

MOKIR,
ZGTPD

3. Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego

1 wrzeœnia

ZSz Dynowie

MOKiR,
Urz¹d
Miasta

4. 60-lecie LO Dynów

paŸdziernik

LO Dynów

Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji
w Dynowie informuje
W miesi¹cu styczniu i lutym 2004 roku Oœrodek Kultury i Rekreacji w
Dynowie by³ organizatorem, b¹dŸ wspó³organizatorem
1. Koncertu Kolêd w Koœciele Parafialnym ulBartkówka,
2. Widowiska „Do Betlejem” w Domu Ludowym przy ul Bartkówka i w
Dynowskim Hospicjum
3. Noworocznego Spotkania Dynowinki i meszkañców miasta z w³adzami.
4. Koncertów Charytatywnych dla Kamila w £ubnie i Dynowie
We wszystkich tych imprezach bra³a udzia³ Kapela Dynowianie,
która w tej chwili, w nowym sk³adzie/ klarnecistów/ przygotowuje siê
do nagrania radiowego i dalszych koncertów.
Podczas Ferii zimowych Oœrodek Kultury organizuje zajêcia interdyscyplinarne dla dzieci
Zabawy przy muzyce, sprawnoœciowe, na œniegu, plastyczne, teatralne, kursy tañca.
W dniu 21 lutego zapraszamy na kulig „Od Dynowa do Starzeñskich” dla dzieci i rodziców.

„Walentynki” a sprawa polska...
Mówiono niegdyœ: dobry to zwyczaj,
Od obcych nacji nic nie po¿yczaj...
Lecz m³odzie¿ nasza lubi nowinki,
Zapo¿yczy³a wiêc „Walentynki”!
Chce byæ na topie, wiêc jest „papu¿k¹”
Kupuj¹c w kiosku kartkê – serduszko...
Sprzedawcy robi¹ wiêc interesy,
Sprzedaj¹c ró¿ne „esy-floresy”...
M³odzie¿ masowo kartki kupuje,
Wszystkim – co obce – siê „delektuje”...
Cieszy siê poczta, zaciera rêce,
Chce, by serduszek s³aæ jak najwiêcej!
Niech tam zgred stary co chce, to gada
Ja sobie polsk¹ pizzê zajadam!!!
Jak zaskórniaków wiêcej nazbieram
Kupiê hot-doga lub hamburgera.
A w wiêkszym mieœcie dopiero frajda,
Bo mogê wdepn¹æ do „Mac Donalda”...
I niech nikogo g³owa nie boli,
¯e kupiê jeszcze litr Coca-Coli!
Id¹c ulic¹ „on” spotka³ „j¹”,
Wiêc j¹ pozdrowi³ po polsku „yo”...
M³ode serduszko zadr¿a³o w niej,
Odpowiedzia³a krótko „okay”...
W drodze do domu, zapewne wiecie,
Kupi³ coœ w sklepie – „supermarkecie”.
A ¿e mia³ miejsce jeszcze w koszyku
Kupi³ coœ ¿onie w ma³ym butiku...
Wróci³ zawiany t³umacz¹c babie –
Nie by³em w karczmie, ja by³em w pubie!
A ja siê pytam Droga M³odzie¿y,
Czy nam na Polsce nic nie zale¿y?
Czy zwyk³e polskie drugie œniadanie
Gorszym od lunchu jest od¿ywianiem?
Ju¿ s³yszê z dala, jak jakiœ typek
G³oœno wybrzydza na nasz oscypek...
Bigos myœliwski, w barach jedzony,
Ju¿ z jad³ospisów jest wykreœlony!!!
Gdzie siê podzia³y polskie zwyczaje?
Czy zaw³aszczy³y je obce kraje?
Mo¿e Anglicy z werw¹ u³añsk¹
Œwiêtuj¹ hucznie Noc Œwiêtojañsk¹?
Ktoœ za mn¹ wo³a: Nie majacz ch³opie,
Przecie¿ my dawno s¹ w Europie!!!
Fryderyk Radoñ
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim
tym, którzy przyczynili siêdo zorganizowania koncertów charytatywnych w £ubnie i Dynowie dla naszego
syna Kamila.
Dziêkujemy serdecznie, ksiê¿om proboszczom, zespo³om artystycznym, Miejskiemu
Oœrodkowi Kultury w Dynowie, a szczególnie
kapeli DYNOWIANIE, która w £ubnie zrobi³a furorê, a s³ucha³o jej prawie 400 osób. Podczas tych
koncerów uda³o siê zebraæ prawie 3 tys. z³.

Serdecznie dziêkujemy
Rodzice Kamila Rz¹sy z Futomy

graf. Grzegorz Hardulak
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Maturzystom i ich Nauczycielom ¿yczymy dobrej zabawy
na Studniówkach, dedykuj¹c ten wierszyk...

CO TO ZA PARA...?
Jedz¹ tak jak wszyscy
No¿em, widelcem lub ³y¿k¹
Pos³uguj¹ siê piórem,
O³ówkiem, kred¹ lub myszk¹...
Ten PIERWSZY bez przerwy naucza,
Ten DRUGI czasem siê uczy,
Wkurza siê nieraz ten PIERWSZY,
Gdy mu ten DRUGI dokuczy...

To bardzo ciekawa para
W symbiozie ¿yj¹cych stworzonek,
Karmi¹ siê wiedz¹ przewa¿nie
I reaguj¹ na dzwonek...
Ciekawoœæ œwiata i pasje
Ten PIERWSZY w tym DRUGIM budzi...
Bo chce bardzo ten PIERWSZY,
By DRUGI wyszed³ na ludzi...
I tak jak pszczó³ka z trutniem,
Tak jak kogut i nioska,
Tak wspó³pracuje dzielnie
PARA BELFERSKO-UCZNIOWSKA...
Maciej Jurasiñski

ZAGADKI LOGICZNE

NOWE ZAGADKI LOGICZNE

Rozwi¹zania zagadek z poprzedniego numeru:
Kolejny wyœcig. Zawodnicy przybyli na metê w nastêpuj¹cej
kolejnoœci: Fabacki, Abacki, Caacki, Dabacki, Babacki, Ebacki.
Placki ziemniaczane. W pierwszej minucie sma¿ymy stronê a
placka pierwszego i drugiego, w drugiej minucie stronê a placka
trzeciego i stronê b placka drugiego, w trzeciej minucie stronê b
placka pierwszego i placka trzeciego.
Klepsydry. Po 7 minutach ca³y piasek z ma³ej klepsydry przesypie sie do do³u, a górnej czêœci du¿ej klepsydry zostanie piasku na
4 minuty (w dolnej czêœci na 7 minut).Odwracamy ma³¹ klepsydrê, a du¿¹ zostawiamy bez zmian. Po kolejnych 4 minutach stany
klepsydr s¹ nastêpuj¹ce: du¿a jest pusta na górze, a na dole jest
piasku na 11 minut, ma³a na górze ma piasek na 3 minuty, a na
dole na 4 minuty. Wówczas odwracamy ma³¹ klepsydrê, a po 4
minutach, gdy ca³y piasek przesypie siê z niej na dó³, odmierzamy
³¹cznie 15 minut.
Zapa³ki. Rysunek przedstawia figurê po przestawieniu dwóch
zapa³ek.

Pary Na przyjêciu by³y same pary ma³¿eñskie. W czasie po¿egnania wymieniono 220 uœcisków d³oni. Ma³¿onkowie nie ¿egnali
siê ze sob¹. Ile osób by³o na przyjêciu?
Zegary Z trzech zegarów tylko jeden chodzi precyzyjnie, jeden œpieszy siê o 5 minut na godzinê, a drugi spóŸnia siê o 5 minut
na godzinê. W pewnym momencie wszystkie trzy zegary pokazuj¹
tê sam¹ godzinê. Po jakim czasie wszystkie zegary poka¿¹ znowu
tê sam¹ godzinê?
Œledztwo Znani Wam z wyœcigów panowie A, B, C, D s¹ tym
razem zamieszani w sprawê kryminaln¹. W czasie œledztwa ustalono, co nastêpuje:
1)
je¿eli Abacki jest winny, to Cabacki jest winny lub Babacki nie jest winny
2)
je¿eli Abacki jest winny, a Babacki jest niewinny, to Cabacki jest winny
3)
je¿eli Dabacki nie jest winny, to Cabacki nie jest winny
4)
je¿eli Dabacki jest niewinny, to Abacki jest winny.
Który z czwórki podejrzanych jest na pewno winny?
Brakuj¹ca liczba W pust¹ kratkê nale¿y wstawiæ odpowiedni¹
liczbê i wyjaœniæ, dlaczego w³aœnie tak¹.

Prawid³owe rozwi¹zania zagadek przys³a³ ponownie MARCIN
MARCHELEK, któremu gratulujemy! Mo¿e ktoœ inny spróbuje z
nim rywalizowaæ? Czy Marcin ma siê staæ „etatowym” odbiorc¹
naszych nagród? Czekamy na innych Czytelników, zapraszamy do
gimnastyki umys³u! Na feriach, które wreszcie siê zaczê³y (ku uciesze uczniów i pewnie nauczycieli równie¿...), bêdzie na to sporo
czasu...
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Czekam na poprawne rozwi¹zania! Mam nadziejê, ¿e rozwi¹zywanie lutowych zagadek dostarczy Wam du¿o radoœci!
Renata Jurasiñska
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