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Witam Was, Drodzy Czytel-
nicy, gor¹co i ju¿ nieco waka-
cyjnie... Jednak zanim Stowa-
rzyszenie pójdzie „na urlop”,
chce jeszcze 13 lipca zorgani-
zowaæ sesjê naukow¹ poœwiê-
con¹ historii regionu dynow-
skiego i jego walorom tury-
stycznym; a wczeœniej, 28
czerwca zwo³aæ Walne Zebra-
nie, na którym wybrany zosta-
nie nowy Zarz¹d oraz bêdzie

zagl¹dnij do lustra, uœmiechnij siê do Siebie,
stañ na wadze, uœmiej siê.
Rozejrzyj siê dooko³a,
uœmiechaj siê do Wszystkich.
Zaakceptuj to, co trwa,
Ale - nie bezkrytycznie.
Jeœli potrafisz - i chcesz- Naprawiaæ
to dzia³aj.
Przypomnij sobie radosne scenki
z dzieciñstwa;
tak jak dziecko zachwyæ siê
szczegó³ami otaczaj¹cego nas Œwiata.

***
¯yczymy mi³ych chwil przy lekturze, mi³ej pracy, relaksuj¹cych urlo-
pów oraz pogody ducha.

Redaktorzy prowadz¹cy:

Zuzanna Nosal
Piotr Pyrcz

mowa o tym, co uda³o siê zrobiæ, a cze-
go nie i jak zachêciæ szersze grono
osób do realizacji naszych celów sta-
tutowych.

Zapraszam Pañstwa serdecznie na
to zebranie i zachêcam po raz kolejny
do pracy w naszym Stowarzyszeniu!!! Bo póki co – jest nas ci¹gle
tylko garstka „zapaleñców”, którzy „³api¹” ju¿ powoli zadyszkê...

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Czytelników „Dynowinki”
i ¿yczê pogody za oknem i pogody ducha...

Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Stankiewicz

DROGI

CZYTELNIKU,

Naszemu Koledze,
wspó³towarzyszowi
licznych podró¿y

po Polsce,

Ks. MACIEJOWI
GIERULI

wielu ³ask Bo¿ych,
wytrwa³oœci w misji

duszpasterskiej
z okazji

Œwiêceñ Kap³añskich

PRZYJACIELE

By³a moim Wychowawc¹ w latach
1988 – 1990, barwn¹, energiczn¹ ko-
biet¹, pedagogiem o ciep³ym, natu-
ralnym podejœciu do uczniów. Dziê-
ki niej, w póŸniejszych latach nigdy
nie myœla³am o jêzyku rosyjskim z przy-
mru¿eniem oka.

Dziœ sama jestem pedagogiem.
Wzorów na swojej nauczycielskiej

drodze mam kilka. Jej œlad mocno siê
na niej odcisn¹³.

Dziœ ju¿ Jej z nami nie ma. Ju¿ Jej
nie spotkam na ulicy, nie porozma-
wiam, a na odchodnym nie powiem
„Do widzenia”. Ale jako nauczyciel,
swoim uczniom bêdê o niej opowia-
daæ. Dziêki temu pamiêæ o Wa¿nych
ludziach mo¿e siê rozrastaæ w sercach

nastêpnych pokoleñ.
I o to chyba chodzi w tym zawo-

dzie. I na tym chyba polega nieœmier-
telnoœæ. Wierzê, ¿e Pani Waleria Maj-
chrzak w pe³ni sobie na ni¹ zas³u¿y³a
i œmiem twierdziæ, ¿e w swoim ¿yciu
zawodowym osi¹gnê³a j¹ ju¿ du¿o
wczeœniej.

Zuzanna Nosal
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Dynów ma
wreszcie swoj¹

Strategiê
Rozwoju.

Dnia 7 czerwca 2004 roku Rada Mia-
sta Dynów uchwali³a Strategiê Rozwoju
Miasta Dynowa. Strategia realizowana bê-
dzie w latach 2004 – 2006 z mo¿liwoœci¹
przed³u¿enia jej obowi¹zywania na lata
2007 – 2013.

Strategia zosta³a opracowana zgodnie
z dokumentami programowania na szcze-
blu krajowym, wojewódzkim i powiato-
wym. Priorytety rozwojowe miasta zawar-
te w Strategii s¹ nastawione na dostosowy-
wanie do wymogów Unii Europejskiej.

Realizacja celów i zadañ zawartych w
Strategii bêdzie finansowana czêœciowo
(w miarê mo¿liwoœci) ze œrodków bud¿e-
tu miasta, które bêd¹ przeznaczone na
okreœlone dziedziny dzia³alnoœci spo³ecz-
no – gospodarczej i zadania wg decyzji
samorz¹du.

Jednoczeœnie samorz¹d bêdzie musia³
podj¹æ bardzo aktywne starania i dzia³a-
nia na rzecz pozyskania œrodków finanso-
wych z zewn¹trz. Dostêp do œrodków fi-
nansowych z Funduszy Strukturalnych i
Funduszu Spójnoœci ma s³u¿yæ realizacji
za³o¿onych celów.

Podstawow¹ funkcj¹ strategii jest, z
jednej strony, dostarczanie informacji
podmiotom gospodarczym, inwestorom i
mieszkañcom o d³ugookresowych
uwarunkowaniach rozwoju i sposobach
rozwi¹zywania problemów, jakie w zwi¹z-
ku z nimi powstan¹, z drugiej strony – jest
to zobowi¹zanie w³adz do podjêcia
okreœlonych przedsiêwziêæ i dzia³añ.

Strategia staje siê wiêc podstawowym
dokumentem d³ugofalowej polityki, tak-
¿e lokalnej, a jej opracowanie wrêcz nie-
zbêdne, tworz¹c dobr¹ platformê wspó³-
pracy, wspó³dzia³ania wszystkich zaintere-
sowanych podmiotów, g³ównych uczest-
ników ¿ycia publicznego, tj. samorz¹du,
administracji rz¹dowej, instytucji pozarz¹-
dowych, podmiotów gospodarczych,
wreszcie – mieszkañców.

Rozwój Miasta Dynów w ci¹gu najbli¿-
szych kilkunastu lat skoncentrowany bê-
dzie wokó³ nastêpuj¹cych obszarów:
- oœwiata, kultura i sport,
- ochrona œrodowiska
- rozwój infrastruktury technicznej
- turystyka i agroturystyka
- rolnictwo
- rozwój przedsiêbiorczoœci i us³ug
- wspó³praca miêdzynarodowa.

Wymienione wy¿ej obszary wymagaj¹

okreœlenia priorytetowych kierunków dzia-
³ania miasta. W przypadku Dynowa jest to
propagowanie rozwoju intelektualnego
spo³eczeñstwa, rozwijanie oferty oœwiato-
wej a tak¿e budowanie rynku pracy dla
mieszkañców miasta poprzez rozwijanie
drobnej przedsiêbiorczoœci i us³ug. Szans¹
dla miasta jest tak¿e intensyfikacja dzia³añ
w rolnictwie, poszukiwanie nowych ryn-
ków zbytu oraz zwiêkszanie op³acalnoœci
produkcji rolnej. Realizacja tych celów po-
winna przebiegaæ równolegle z rozbu-
dow¹ infrastruktury technicznej, którego
dobra jakoœæ przyczyniaæ siê bêdzie do
realizacji wszystkich celów strategicznych,
tak¿e w obszarze turystyki i agroturystyki.
Podejmowane dzia³ania wp³ywaæ bêd¹ na
rozwi¹zanie najwa¿niejszych problemów
miasta:
- wysokiego poziomu bezrobocia,
- s³abo rozwiniêtej infrastruktury technicz-

nej.
Chcia³abym Pañstwu przedstawiæ za-

kres zadañ z poszczególnych obszarów i
tak je¿eli chodzi o zadania realizacyjne w
dziedzinie „oœwiata i kultura” to nale¿y
tutaj wymieniæ:
- remonty i rozbudowê obiektów szkol-

nych,
- doposa¿enie szkó³ w pomoce dydaktycz-

no – naukowe.
- rozbudowa boisk przy szko³ach, doposa-

¿enie sal gimnastycznych w sprzêt spor-
towy,

- dostosowanie kierunków i systemów
kszta³cenia m³odzie¿y do potrzeb ryn-
ku pracy,

- rozbudowa centrum kulturalnego: kino,
muzeum, galeria,

G³ównym zadaniem w zakresie ochro-
ny œrodowiska bêdzie rozbudowa kanali-
zacji na terenie miasta, modernizacja miê-
dzygminnego sk³adowiska odpadów komu-
nalnych, modernizacja oczyszczalni œcie-
ków jak równie¿ wymiana kot³owni wêglo-
wych na gazowe oraz modernizacja syste-
mów grzewczych w budynkach wieloro-
dzinnych. Wa¿n¹ spraw¹ bêdzie równie¿
ochrona wód poprzez realizacjê progra-
mu „B³êkitny San”.

Je¿eli chodzi o obszar „infrastruktura
techniczna” to chcielibyœmy zrealizowaæ
nastêpuj¹ce zadania:
- rozwój budownictwa mieszkaniowego:

komunalnego i socjalnego,
- rozbudowa i modernizacja dróg gmin-

nych,
- budowa krytej p³ywalni,
- budowa chodników i poprawa stanu po-

boczy,
- budowa ujêcia wody ze stacj¹ uzdatnia-

nia wody i sieci¹ wodoci¹gow¹,
- rozbudowa ³¹cza internetowego.

Nastêpnym z podstawowych celów roz-
wojowych miasta Dynowa jest obszar „tu-
rystyka i rekreacja”. Do zadañ które chcie-
libyœmy zrealizowaæ w tym zakresie nale¿¹:
- wydanie folderu promuj¹cego atrakcje

przyrodnicze, historyczne i kulturowe
miasta,

- rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej
(pola namiotowe, campingi, przystañ
wodna),

- zagospodarowanie terenów nad Sanem,
- tworzenie i wspieranie gospodarstw agro-

turystycznych,
- organizowanie imprez sportowych i tu-

rystycznych,
- wspieranie i promowanie lokalnej twór-

czoœci ludowej i udostêpnianie jej do-
robku szerszemu odbiorcy.

W ostatnich latach op³acalnoœæ pro-
dukcji rolnej spad³a, pojawi³y siê proble-
my z jej zbytem oraz otrzymaniem dobrej
ceny. Szans¹ na rozwi¹zanie tych proble-
mów jest intensyfikacja dzia³añ w dziedzi-
nie rolnictwa poprzez:
- organizowanie siê rolników w grupy pro-

ducencie,
- postawienie na produkcjê ¿ywnoœci eko-

logicznej,
- wspólne organizowanie zbytu,
- budowa hali targowej jako sta³ej gie³dy

rolno – towarowej,
- wspieranie rozwoju spó³dzielczoœci rol-

niczej,
- szkolenia dla rolników.

Celem zak³adanym w misji Dynowa jest
tak¿e stwarzanie mo¿liwoœci lepszych wa-
runków do rozwoju us³ug i przedsiêbior-
czoœci uwzglêdniaj¹cej potrzeby mieszkañ-
ców miasta, okolicznych wsi i turystów.
Oprócz zagospodarowanych terenów w
miarê wyposa¿onych w infrastrukturê
techniczn¹ nale¿y przewidzieæ szereg za-
dañ dostosowuj¹cych go do pe³nienia po-
nadgminnych funkcji centrum produkcyj-
no – us³ugowego dla miasta i okolicy. Pod-
jêcie tych dzia³añ komunalnych przynie-
sie korzyœæ mieszkañcom Dynowa i oko-
licznych miejscowoœci. Do zadañ realiza-
cyjnych w tym zakresie zaliczyæ nale¿y:
- dzia³anie na rzecz zagospodarowania

wolnych obiektów przemys³owych po-
przez podmioty gospodarcze,

- rozwój bazy przetwórstwa leœnego i drob-
nej wytwórczoœci,

- szeroka promocja miasta jako miejsca
przyjaznego dla nowych inwestycji,

- udostêpnienie mo¿liwoœci pod³¹czeñ do
infrastruktury technicznej dla nowych
podmiotów,

- zagospodarowanie wolnych terenów rol-
nych i obiektów,

- poszukiwanie dodatkowych œrodków po-
mocowych z dostêpnych funduszy.

Ostatnim z przyjêtych priorytetów roz-
woju miasta jest obszar „wspó³praca miê-
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dzynarodowa”.
Przynale¿noœæ Miasta Dynowa do Eu-

roregionu Karpackiego stwarza mo¿li-
woœæ dla rozwoju i intensyfikacji wspó³pra-
cy euroregionalnej pomiêdzy mieszkañca-
mi Dynowa a spo³ecznoœciami ¿yj¹cymi w
regionach przygranicznych Ukrainy i S³o-
wacji. Wykorzystanie ich dla wspó³pracy
kulturalnej, turystycznej, edukacyjnej,
ekologicznej i gospodarczej przyczyni siê
do rozwoju dobros¹siedzkich stosunków
z Ukrain¹ i S³owacj¹.

Do wa¿niejszych obszarów wspó³pra-
cy nale¿¹ równie¿: przep³yw informacji,
promocja miasta, zbli¿enie lokalnych spo-
³ecznoœci i wzmocnienie wzajemnego za-
ufania.

Integracja Polski z Unia Europejsk¹
natomiast stwarza olbrzymi¹ szansê na œci¹-
gniêcie znacz¹cych œrodków unijnych na
realizacjê projektów infrastrukturalnych
i us³ugowych.

Na realizacjê za³o¿onych celów w bu-
d¿ecie miasta zosta³y zwiêkszone docho-
dy o kwotê 944. 806,35 z³. w tym z nastêpu-
j¹cych Ÿróde³:
1. czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej na

kwotê 36. 573,00 z³.
2. darowizna z Telewizji Polskiej S. A. War-

szawa na kwotê 10. 000,00 z³.
3. pomoc finansowa z Programu SAPARD

na kwotê 828. 233,35 z³.
z tego na zadania:

· „Modernizacja sk³adowiska odpadów
komunalnych” na kwotê 525. 000,00 z³.

· „ Modernizacja /przebudowa/ drogi
gminnej - ul. Karolówka w Dynowie” na
kwotê 120. 110,31 z³.

· „Modernizacja /przebudowa/ drogi
gminnej – ul. Podgórska w Dynowie” na
kwotê 183. 123,04 z³.

4. dofinansowanie ze œrodków Terenowe-
go Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych na kwotê 10. 000,00 z³.

5. dofinansowanie ze œrodków Pañstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych w Rzeszowie zakupu dŸwi-
gu osobowego do Gimnazjum w Dyno-
wie na kwotê 60. 000,00 z³.

Tym samym zmniejszy³ siê deficyt bu-
d¿etu miasta na 2004 rok o kwotê
348. 130,21 z³.

**************
7 czerwca 2004r. Rada Miasta pozy-

tywnie oceni³a dzia³alnoœæ szkó³ tak w za-
kresie prowadzonych zajêæ dydaktycz-
nych, wychowawczych jak równie¿ prowa-
dzonych inwestycji i remontów.

Na terenie miasta funkcjonuj¹ nastê-
puj¹ce szko³y:
1. Zespó³ Szkó³ w Dynowie przy ul. Szkol-

nej, sk³adaj¹cy siê ze Szko³y Podstawo-
wej Nr 1 im. Juliana Przybosia o struk-
turze organizacyjnej klas I-VI oraz Gim-
nazjum Publicznego

2. Szko³a Podstawowa Nr 2 w Dynowie, ul.
Bartkówka o strukturze organizacyjnej

klas I-VI.
W 2003r. na utrzymanie szkó³ przeka-

zano kwotê 3.089.577,06 z³ z tego subwen-
cja MENiS 2.927.528,00 z³ pozosta³a kwo-
ta tj. 162.049,06 z³ to œrodki w³asne. Po-
dzia³ tych œrodków przedstawia siê nastê-
puj¹co:
- Zespó³ Szkó³ - 2 643.794,06 z³
- Szko³a Podstawowa Nr 2 - 406.724,00 z³
 Oddzia³ przedszkolny - 39.059,00 z³

W 2004r. na utrzymanie szkó³ zaplano-
wano œrodki w wysokoœci 3.131.500,00 z³.

W roku szkolnym 2003/2004 do Ze-
spo³u Szkó³ uczêszcza 858 uczniów z tego
w Szkole Podstawowej uczy siê 444
uczniów, w 19 oddzia³ach, w Gimnazjum
414 w 14 oddzia³ach. Œrednia liczba
uczniów w oddziale wynosi 26,5.

Szko³a zatrudnia 58 nauczycieli oraz 7
pracowników administracji i 11 pracow-
ników obs³ugi.

Pracownicy administracji prowadz¹
obs³ugê finansow¹ wszystkich placówek
oœwiatowych. W szkole dzia³a œwietlica, któ-
ra prowadzi sto³ówkê szkoln¹. Zajêcia pro-
wadzone s¹ w dwóch grupach i na sta³e
korzysta z niej 82 uczniów.

Koszt kszta³cenia 1 ucznia w Zespole
Szkó³ w roku szkolnym 2003/2004 wyniós³
3.081,35 z³.

W Szkole Podstawowej Nr 2 uczy siê
105 uczniów w 7 oddzia³ach w tym 10
uczniów oddziale przedszkolnym. Œrednia
liczba uczniów w oddziale wynosi 14,4.

W szkole zatrudnionych jest 13 nauczy-
cieli, z czego 8 w pe³nym wymiarze czasu
pracy i 5 w niepe³nym oraz 2 pracowni-
ków obs³ugi (1 1/2 et.)

Koszt kszta³cenia 1 ucznia w 2003r. w
Szkole Podstawowej Nr 2 wyniós³
4. 245,56 z³.

Przedszkole Miejskie w Dynowie to pla-
cówka oœwiatowa, do której uczêszcza 119
dzieci w 5 oddzia³ach w tym 3 oddzia³y
„O”. Œrednia liczba dzieci w oddziale wy-
nosi 23,8.

W przedszkolu zatrudnionych jest 9
nauczycieli oraz 7 pracowników obs³ugi.

W roku 2003 dotacja z bud¿etu miasta
wynios³a 466.400,00 z³, w roku 2004 dota-
cja planowana jest na wysokoœci roku po-
przedniego. Koszt utrzymania jednego
dziecka w przedszkolu w roku 2003 wyno-
si³ 338,76 z³ (miesiêcznie).

Remonty i inwestycje
W 2003r. wykonano remont szatni

uczniowskich, wymianê drzwi wejœcio-
wych, wymianê p³ytek PCV na ceramicz-
ne na korytarzach, parteru i I piêtra, ma-
lowanie korytarzy, parteru i I piêtra, wy³o-
¿enie p³ytkami ceramicznymi schodów
wejœciowych oraz z parteru na I piêtro,
wymianê okien w 6 klasopracowniach.
Koszt tych remontów wyniós³ 163.321 z³.

W 2004r. planowany jest remont ko-
t³owni polegaj¹cy na wymianie pieców,

wymiana pokryæ dachowych na budynku
dydaktycznym i sali gimnastycznej, wymia-
na elewacji na budynku dydaktycznym i
sali gimnastycznej.

W latach 1999-2003 budynek Szko³y
Podstawowej Nr 2 poddany zosta³ gene-
ralnemu remontowi. Dokonano remon-
tu klasopracowni oraz wymiany pokrycia
dachowego.

W najbli¿szej przysz³oœci planowane
jest przeprowadzenie remontu pomiesz-
czenia, w którym uczniowie spo¿ywaj¹
posi³ki, wymiana czêœci balustrady w
Domu Ludowym, zainstalowanie pracow-
ni komputerowej i jej odpowiednie wypo-
sa¿enie oraz wykonanie chodnika miêdzy
budynkami.

W roku 2003 w budynku Przedszkola
Miejskiego wykonano jedynie najpilniej-
sze prace remontowe tj.: naprawa c.o.,
wykonanie krat na okno i drzwi, u³o¿enie
p³ytek na korytarzu oraz malowanie po-
mieszczeñ. Koszt przeprowadzonych prac
wyniós³ 2.649,00z³.

Planowana jest wymiana pokrycia da-
chowego, wymiana p³ytek i armatury
³azienkowej, oraz wymiana stolarki okien-
nej.

Maj¹c na wzglêdzie poprawê bazy lo-
kalowej i du¿e zapotrzebowanie spo³ecz-
ne w 2002r. rozpoczêta zosta³a znacz¹ca
dla miasta inwestycja oœwiatowa pn. „ Kom-
pleks Sportowo-Szkolny” – sk³adaj¹cy siê z
hali sportowej i budynku gimnazjum. Za-
koñczenie tej inwestycji planuje siê na
dzieñ 1 wrzeœnia 2004r. Wartoœæ ca³kowi-
ta przedsiêwziêcia wyniesie 3.983.00,00 z³.

Kolejn¹ inwestycj¹ jest „Zielona sala
gimnastyczna – terenowe urz¹dzenia spor-
towe przy Zespole Szkó³. Wybudowane
zostanie boisko do pi³ki rêcznej o wymia-
rach 22 x 44m oraz boisko wielofunkcyj-
ne 15 x 30m do gry w tenisa ziemnego,
siatkówkê i koszykówkê. Szacowana war-
toœæ kosztorysowa wynosi 364.803,19 z³.

W sierpniu 2004r. planowane jest za-
koñczenie inwestycji oœwiatowej pn. „Kom-
pleks Sportowo-Szkolny”, dlatego te¿
wszystkie mo¿liwe œrodki skierowane zo-
sta³y na to zadanie. W 2005r. planowany
jest dalszy remont budynku Przedszkola
Miejskiego oraz Szko³y Podstawowej Nr 2.

**************
13 czerwca 2004 roku odby³y siê po

raz pierwszy w naszym kraju wybory do
Parlamentu Europejskiego. Tak jak w ca-
³ym kraju frekwencja w Dynowie by³a bar-
dzo niska. I choæ w porównaniu ze œred-
ni¹ krajow¹ nie wypadliœmy tak Ÿle, 25%
to od lat niespotykanie niski rezultat. War-
to by by³o zadaæ sobie pytanie dlaczego
po tylu trudach by wst¹piæ w szeregi
Pañstw Unii Europejskiej nasza spo³ecz-
noœæ tak bardzo zbagatelizowa³a tak wa¿n¹
sprawê jak¹ s¹ nasi reprezentanci do Par-
lamentu Europejskiego. Zaskakuj¹cym jest

(ci¹g dalszy na str. 6)
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te¿ fakt, ¿e najwy¿sze poparcie uzyska³y te
partie, które by³y przeciwne integracji.

Na naszym terenie najwy¿sze popar-
cie uzyska³a lista SLD – UP – ponad 500
g³osów, PiS i LPR uzyska³y oko³o - po 200
g³osów.

Najni¿sz¹ liczbê g³osów uzyska³y: Unia
Polityki Realnej, Narodowy Komitet Wy-
borczy, Inicjatywa dla Polski, Ogólnopol-
ski Komitet Obywatelski – nie przekroczy-
³y progu 5 g³osów.

Dynów, dnia 16.06.2004 r.
Opracowa³a:

Maria Wyskiel - Cedzid³o

Za poœrednictwem „Dynowinki”
pragnê podziêkowaæ mieszkañcom
Dynowa za udzia³ w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w dniu
13 czerwca 2004 r.
Dziêkujê serdecznie wszystkim,
którzy w moim imieniu organizo-
wali kampaniê wyborcz¹.
Serdecznie dziêkujê wszystkim,
którzy oddali g³os na moj¹ osobê.
Jestem im wdziêczna równie¿ z
tego tytu³u, ¿e zachowali siê jak
prawdziwi mi³oœnicy ziemi dynow-
skiej.

Z powa¿aniem
Anna Kowalska
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Nie lêkaj siê –
Ja jestem z Tob¹.

Jezus
Z g³êbokim ¿alem

zawiadamiamy,
¿e odesz³a spoœród nas

nasza Kole¿anka,

Waleria
Majchrzak,
d³ugoletnia nauczycielka,

wychowawczyni wielu
pokoleñ dynowian.

Zachowajmy Zmar³¹ we
wdziêcznej pamiêci.

Dyrekcja i pracownicy
Zespo³u Szkó³

w Dynowie

Mam nadziejê, ¿e nawi¹zane przez Pañstwa w czasie tej imprezy kontakty, s³u-
¿yæ bêd¹ zachowaniu czystoœci œrodowiska Pogórza Dynowskiego i zaowocuj¹
nowymi, ¿yczliwymi wspó³pracownikami w ramach Programu „B³êkitny San”.

Na Pani rêce sk³adam te¿ szczególne wyrazy wdziêcznoœci dla Pana Jerzego
Bylickiego, którego zaanga¿owanie w promowanie Pogórza Dynowskiego
zas³uguje ze wszech miar na szacunek.

Mam nadzieje, ¿e Jego relacja z Festiwalu pomo¿e W³adzom Zwi¹zku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego w dalszej skutecznej promocji i tworze-
niu wizerunku Pogórza Dynowskiego w naszym spo³eczeñstwie.
S³owa uznania nale¿¹ siê równie¿ zespo³owi DYNOWIANIE, którzy wspania-
le reprezentuj¹c Region, o¿ywili i ubarwili swym wspania³ym wystêpem nie-
najlepsz¹ pogodê towarzysz¹c¹ imprezie.

Do stanowiska Fundacji Szansa goœcie i zwiedzaj¹cy podchodzili najchêtniej
w czasie, gdy przygrywali nam „Dynowianie”.
¯yczymy Im, za Pani poœrednictwem, wielu sukcesów i wspania³ych kolej-
nych wystêpów.

¯ycz¹c Pañstwu powodzenia i wytrwa³oœci w realizacji programu „B³êkitny
San”, jeszcze raz serdecznie dziêkujê za wspó³uczestnictwo w II Krakowskim
Festiwalu Recyklingu.

Fundacja SZANSA
Warszawa, 8.06.2004

Szanowna Pani
Burmistrz Dynowa
Prezes Zwi¹zku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego
Anna Kowalska
Urz¹d Miasta Dynowa
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

Szanowna Pani Burmistrz,

W imieniu Zarz¹du Fundacji SZANSA chcielibyœmy gor¹co podziêkowaæ
za udzia³ Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

w II Krakowskim Festiwalu Recyklingu
na B³oniach w Krakowie w dniach 4-6 czerwca 2004 r.

£¹czê wyrazy szacunku,

Jerzy Sójka
Prezes Zarz¹du Fundacji SZANSA.

Dwadzieœcia piêæ lat mija
od pe³nej tajemnic chwili
gdyœ klêcz¹c przed Ksiêdzem Biskupem
g³owê w pokorze schyli³.

I odt¹d cudów swej ³aski
Bóg co dzieñ przez Ciebie udziela.
Ty nas prowadzisz do Boga,
Do Stwórcy i Zbawiciela.

31 maja 1979 r. œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
ks. Józef Czerak

– proboszcz parafii p.w. œw. Bart³omieja w Dynowie – Bartkówce.
Z okazji piêknego jubileuszu ¿yczenia zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego

oraz pomyœlnoœci w pracy duszpasterskiej sk³adaj¹:

Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców S.P.Nr 2
oraz pracownicy

Miejskiego Oœrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie
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W dniu 5 czerwca 2004 roku w sali ko-
lumnowej Podkarpackiego Urzêdu Woje-
wódzkiego Rada Powiatu Rzeszowskiego
kadencji 2002 – 2006 odby³a XV sesjê.

Obrady sesji poprzedzi³o wrêczenie
przez Starostê Rzeszowskiego Stanis³awa
O¿oga Patentów Weterana Walk o Wolnoœæ
i Niepodleg³oœæ Ojczyzny, dla najstarszych
¿o³nierzy Rzeczpospolitej Polskiej z powia-
tu rzeszowskiego.

Patenty przekazane przez Kierownika
Urzêdu do Spraw Kompatantów i Osób
Represjonowanych otrzymali:
Pan Koz³owski Franciszek – gmina Œwilcza
Pan Walas Andrzej – gmina Chmielnik
Pan ̄ ebrowski Witold – gmina Krasne

Nastêpnie Radni po zatwierdzeniu uzu-
pe³nionego porz¹dku obrad sesji przyst¹-
pili do jej realizacji.

Komendant Miejski Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej w Rzeszowie st. kpt. mgr in¿.
Stanis³aw KuŸniar przedstawi³ informacjê
o stanie bezpieczeñstwa ochrony przeciw-
po¿arowej oraz o zagro¿eniach po¿aro-
wych powiatu w 2003 roku.

Komenda Miejska PSP w Rzeszowie
obejmuje swym zasiêgiem obszar dzia³ania
miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
Powierzchnia obszaru chronionego wynosi
1274 km2, a liczba mieszkañców ok. 330
tys. Na dzieñ 31.12.2003 r. zatrudnionych
by³o 168 stra¿aków oraz 4 pracowników
cywilnych.

W 2003 r. dzia³alnoœæ operacyjno- szko-
leniowa skupiona by³a na:
- prowadzeniu dzia³alnoœci interwencyjnej

w zakresie likwidowania zagro¿eñ po¿a-
rowych i innych miejscowych zagro¿eñ,

- doskonaleniu funkcjonowania Jedno-
stek Ratowniczo- Gaœniczych poprzez:

· walkê z po¿arami lub innymi klêska-
mi ¿ywio³owymi
· ratownictwo techniczne
· ratownictwo chemiczne
· ratownictwo ekologiczne
· ratownictwo wodne
· ratownictwo medyczne

- doskonaleniu organizacji i funkcjonowa-
nia Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaœniczego na obszarze powiatu

- doskonaleniu wspó³dzia³ania i wspó³pra-
cy z jednostkami administracyjnymi w
zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i ra-
townictwa

KM PSP w 2003 r. podejmowa³y inter-
wencje:
- po¿ary 538
- miejscowe zagro¿enia 642
- alarmy fa³szywe 18

Z wyliczeñ szacunkowych wynika, ¿e w
2003 r. straty ogólne na terenie powiatu
wynios³y ok. 5 258 tys. z³otych. Natomiast
wartoœæ uratowanego mienia wynios³a bli-
sko 24 740 tys. z³otych.

Wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2003 r. na

wyposa¿eniu KM PSP znajdowa³o siê:
26 samochodów w tym 10 gaœniczych,

14 specjalnych, 2 pomocnicze, 7 specjali-
stycznych przyczep oraz 78 sztuk specjali-
stycznego sprzêtu silnikowego.

Na terenie powiatu jest 116 Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, w tym:
- 1 jednostka OSP kategorii S-4
- 2 jednostki OSP kategorii S-3
- 28 jednostek OSP kategorii S-2
- 73 jednostek OSP kategorii S-1
- 12 jednostek OSP kategorii M

Sta³y wzrost interwencji, potrzeba
udzia³u wielu s³u¿b w dzia³aniach ratowni-
czych, du¿a skala zagro¿eñ wymagaj¹ do-
skonalenia form wspó³dzia³ania wszystkich
podmiotów prowadz¹cych dzia³ania ra-
townicze lub je wspomagaj¹cych. Aby spro-
staæ tym wymogom stawianym przez spo³e-
czeñstwo, oczekuj¹ce podwy¿szenia pozio-
mu bezpieczeñstwa w zakresie ratownic-
twa i spe³niæ za³o¿enia z powszechnego zin-
tegrowanego systemu ratowniczego KM
PSP prowadzi szereg dzia³añ maj¹cych na
celu sprawne, natychmiastowe i jednocze-
sne powiadamianie oraz dysponowanie
s³u¿b i podmiotów realizuj¹cych zadania z
zakresu ratownictwa medycznego, che-
micznego, ekologicznego, technicznego,
wodnego oraz gaszenia po¿arów.

Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Rzeszowie mgr Ferdy-
nand Gromko omówi³ realizowane zada-
nia z zakresu pomocy spo³ecznej oraz re-
habilitacji spo³ecznej i zawodowej osób
niepe³nosprawnych.

Wa¿niejsze zadania PCPR to:
- organizacja opieki nad dzieckiem i ro-

dzin¹ poprzez realizacjê zadañ ustawo-
wych w tym zakresie zgodnie z opraco-
wanym powiatowym programem pomo-
cy dziecku i rodzinie

- kierowanie do placówek opiekuñczo-
wychowawczych i pokrywanie kosztów
utrzymania dzieci z terenu powiatu

- prowadzenie specjalistycznego porad-
nictwa rodzinnego, w tym socjalnego,
psychologicznego i prawnego, pracy so-
cjalnej i interwencji kryzysowej,

- prowadzenie i rozwój infrastruktury
domów pomocy spo³ecznej o zasiêgu
ponadgminnym

- opracowanie, realizacja i koordynacja
powiatowej strategii rozwi¹zywania pro-
blemów spo³ecznych zawieraj¹cej pro-
gramy pomocy spo³ecznej, wspierania
osób niepe³nosprawnych

- systemowe i kompleksowe dzia³ania na
rzecz osób niepe³nosprawnych,

- koordynacja i
realizacja za-
dañ Powiato-
wego Zespo³u
Orzekania o
N i e p e ³ n o -
sprawnoœci

- prowadzenie i rozwój infrastruktury
oœrodków wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi

- pomoc uchodŸcom
- dofinansowanie wyjazdów na turnusy

rehabilitacyjne dla osób niepe³nospraw-
nych

- likwidacja barier architektonicznych i w
komunikowaniu siê u osób niepe³no-
sprawnych

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-
ne i œrodki pomocnicze

- dofinansowanie kosztów dzia³ania warsz-
tatu terapii zajêciowej

Radni w trakcie sesji podjêli nastêpuj¹-
ce uchwa³y w sprawie:
- Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego powiatu rzeszow-

skiego zostanie przedstawiony w nastêp-
nym wydaniu „Dynowinki”

- uzupe³nienia sk³adu osobowego Komi-
sji Rewizyjnej.

Rada Powiatu wybra³a na Przewodnicz¹-
cego Komisji Rewizyjnej Radnego Jana

 Dobrzañskiego
- zamiany nieruchomoœci po³o¿onych na

terenie Mi³ocina oznaczonych jako
dzia³ki 357/11, 357/12, 357/6 i 356/3
stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu na nie-
ruchomoœæ zabudowan¹ oznaczon¹
jako dzia³ka 421/1 stanowi¹c¹ w³asnoœæ
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

- wyra¿aj¹cej stanowisko Rady Powiatu w
Rzeszowie w sprawie problemu rekulty-
wacji terenów ska¿onych rtêci¹ pozo-
sta³¹ po Rzeszowskich Zak³adach Lamp
Wy³adowczych POLAM-RZESZÓW

- uzupe³nienia sk³adu osobowego Komi-
sji Spraw Gospodarczych i Transportu.

- zmian w bud¿ecie powiatu na rok 2004.
Zosta³y miêdzy innymi przeniesione wy-

datki inwestycyjne w kwocie 200 000 z³. z
termomodernizacji obiektów DPS w Gór-
nie na termomodernizacjê Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Dynowie

W koñcowej czêœci obrad sesji starosta
z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹-
du w okresie od dwóch poprzednich sesji
oraz wykonania uchwa³ Rady Powiatu.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Trudno ukryæ niepokój o losy nasze-
go kraju w najbli¿szych miesi¹cach
wobec aktualnych wydarzeñ poli-

tycznych, rozchwiania struktur pañstwa i
nieprzewidywalnoœci obywatelskich wybo-
rów do parlamentu europejskiego i krajo-
wego. Czy nasza lokalna spo³ecznoœæ, bê-
d¹ca odzwierciedleniem spo³ecznoœci ogól-
nej, wyka¿e odpowiedzialnoœæ i m¹droœæ
uczestnicz¹c w g³osowaniu i dokonuj¹c od-
powiednich wyborów tych, którym warto
powierzyæ w³adzê i prawo decyzji, a tak¿e
honor reprezentowania nas wo-
bec innych narodów? Czy bê-
dziemy mieæ m¹dry, uczciwy par-
lament i stabilny rz¹d? Te pyta-
nia drêcz¹ nie tylko G³os Wolny,
ale i wielu innych myœl¹cych oby-
wateli, nie znajduj¹c odpowiedzi
w kampaniach wyborczych. Kie-
dy s³owa te uka¿¹ siê w druku, bêdziemy
znali ju¿ odpowiedŸ z 13 –czerwca o nasz¹
reprezentacjê w Unii Europejskiej. Byæ
mo¿e nasz niepokój bêdzie jeszcze wiêkszy
ni¿ obecnie. I tym wa¿niejsze stan¹ siê wy-
bory nastêpne- byæ mo¿e ju¿ za kilka tygo-
dni. Dlatego ju¿ dziœ musimy o nich myœleæ
trzeŸwo, bez „owczego pêdu” i naiwnej wia-
ry w obietnice tych, którzy „jeszcze nie rz¹-
dzili” i to ma byæ najlepsz¹ gwarancj¹ ich
dobrych rz¹dów. Czy mo¿e byæ dobrym np.
nauczycielem ktoœ, kto jeszcze nigdy nie
uczy³? Dobrym samorz¹dowcem, kto jesz-
cze nigdy nim nie by³? Wszystkiego trzeba
siê nauczyæ, zdobyæ doœwiadczenie i wie-
dze. Nasz w³asny samorz¹d mo¿e byæ
skromnym przyk³adem tej tezy. Dopiero po
roku dzia³alnoœci, ostatnie 2 sesje Rady
Miasta, na które zosta³am zaproszona, ró¿-
ni³y siê nieco od pocz¹tkowych pewnym

pobudzeniem do dyskusji i pytañ o istotne
sprawy miasta. Przedstawiono równie¿ Stra-
tegiê Rozwoju Miasta Dynów na lata 2004-
2006 opracowana przez Urz¹d. Dyskusji
wprawdzie nad opracowaniem nie by³o, ale
zosta³o jednomyœlnie przyjête. Przeczyta-
³am wiêc sama wielostronicowy dokument,
by stwierdziæ, ¿e zawiera wiele s³usznych
hase³ w rodzaju: „propagowanie rozwoju
intelektualnego spo³eczeñstwa i zdrowego
stylu ¿ycia, propagowanie rolnictwa eko-
logicznego, ochrona flory i fauny na tere-

nia miasta, rozwój turystyki i agroturystyki,
wspieranie dzia³alnoœci zespo³ów artystycz-
nych i sportowych, promocja walorów przy-
rodniczych, kulturowych i historycznych
miasta, rozwój infrastruktury”. S¹ to has³a
piêkne, ale zamierzenia realizacyjne przed-
stawione s¹ ogólnikowo, bezterminowo i
bezkosztowo jako: „rozbudowa kanaliza-
cji, modernizacja wysypiska odpadów ko-
munalnych, wymiana kot³owni z wêglowych
na gazowe, poprawa stanu technicznego
budynków i budowli i jakoœci infrastruktu-
ry drogowej, zagospodarowanie terenów
nad Sanem, wspieranie rozwoju spó³dziel-
czoœci rolniczej, rozwój budownictwa
mieszkalnego komunalnego i socjalnego”.
Zadania realizacyjne konkretniejsze, choæ
te¿ bez ¿adnego przewidywanego harmo-
nogramu prac to: rozbudowa boisk spor-
towych przyszkolnych, remonty szkó³, bu-

dowa parkingu, budowa hali targowej, bu-
dowa ujêcia wody, budowa krytej p³ywalni,
rozbudowa Centrum kulturalnego – kino,
muzeum regionalne, sala wystaw, galeria, ko-
masacja gruntów, ulgi i zwolnienia podat-
kowe przy kreowaniu nowych miejsc pracy.
Finansowanie dzia³añ okreœlone jest jako
bud¿et miasta. Fundusze jak Fundusz Pra-
cy, Fundusz Ochrony Œrodowiska, Fundu-
sze z Agencji Publicznej, oraz œrodki poza-
bud¿etowe jak: nieruchomoœci stanowi¹ce
w³asnoœæ miasta, kapita³ prywatny, zagranicz-

ne œrodki pomocowe.
Sprawozdania z realizacji
strategii sk³ada³aby Bur-
mistrz Radzie Miasta co
pó³ roku, a koordynacjê
dzia³añ poprowadzi spe-
cjalna Komisja, w sk³ad
której wejd¹ radni, urzêd-

nicy i przedstawiciele innych podmiotów pu-
blicznych. Podczas sesji Rady niczego nie
uszczegó³owionego ani nie skonkretyzowa-
no, choæ mija ju¿ 6 m-cy roku 2004, wymie-
nionego w Strategii. Radni jakoœ wcale tego
nie zauwa¿yli, a czas ucieka. W ten sposób
Strategia jest tylko „wizj¹” rozwoju, a nie
konkretnym, realnym planem. Widaæ, ¿e na-
wet dobrym samorz¹dowcem trudno byæ,
a co dopiero cz³onkiem rz¹du czy parla-
mentu. Ci¹gle zasypywani jesteœmy lawin¹
s³ów, wizji, pobo¿nych ¿yczeñ i drepczemy
w miejscu, jak w chocholim tañcu. Jest takie
dobre, stare niemieckie powiedzenie o sku-
tecznym dzia³aniu: „pomyœlano – powiedzia-
no – zrobiono” i tylko w tej kolejnoœci. Cza-
sem dobrze jest skorzystaæ z cudzej m¹dro-
œci. Czego nam wszystkim ¿yczê –

G³os Wolny – Wolnoœæ Ubezpieczaj¹cy
Anna Baranowska–Bilska

Dwie grupy kibiców staj¹ naprzeciw
siebie. Ich miny nie pozostawiaj¹ w¹tpli-
woœci co do uczuæ, jakie ¿ywi¹ wzglêdem
siebie. WyraŸnie zanosi siê na zadymê.
Kiedy napiêcie siêga zenitu, komuœ
dzwoni komórka. Na melodiê Mazurka
D¹browskiego. Krótka konsternacja, po
czym zwaœnione grupy, uszanowawszy
hymn, padaj¹ sobie w ramiona.

To nie ckliwa fikcja, a przypomnie-
nie reklamy jednego z operatorów te-

lefonii komórkowej. Pamiêtam zachwyt
i wzruszenie ch³opaków z podwórka. Pa-
miêtam zdziwienie, kiedy zrobi³ siê
szum z nadu¿ywaniem czy wrêcz profa-
nacj¹ w tle. Upraszczaj¹c nieco rzecz
ca³¹, szary obywatel chcia³ szerokiej obec-
noœci hymnu w swoim ¿yciu codzien-
nym, podczas gdy ktoœ najwyraŸniej
chcia³ mu to wybiæ z g³owy.

2 maja 2004. Zagadkowego zjawiska
ods³ona kolejna. Pomys³ uhonorowania
flagi narodowej ludziom na ogó³ siê
spodoba³. Niektórym nawet bardzo: z ra-
doœci¹ i wyraŸn¹ dum¹ zdobili domy na
bia³o-czerwono. Tymczasem przez me-
dia przetoczy³a siê fala krytyki, niechê-
ci i szyderstw. ¯e niby œwiêto absurdal-
ne, bezzasadne, nijakie, zapychaj¹ce
dziurê miêdzy 1 a 3 maja. Wszystko na
wszechobecnym niebieskim tle upstrzo-
nym gwiazdkami i przy akompaniamen-
cie spolszczonego Schillera œpiewane-
go z przejêciem przez przedszkolaki.

Znowu ktoœ próbuje zniechêciæ
mnie do pos³ugiwania siê symbolami
narodowymi. Chcê jak Amerykanie i
Szwedzi powiesiæ flagê pañstwow¹ w
ogrodzie. Przyszyæ god³o do plecaka.
Odœpiewaæ ze znajomymi przed me-
czem reprezentacji, na stoj¹co, hymn
pañstwowy. Ktoœ usi³uje mi wmawiaæ, ¿e
to nietakt, poza, profanacja. Ca³e deba-
ty by³y: mam byæ patriot¹ w sercu, a nie
afiszowaæ siê sztucznie flag¹ czy hym-
nem. Sêk w tym, ¿e ja nie chcê siê sztucz-
nie afiszowaæ, tylko daæ wyraz szczerej,
wewnêtrznej postawie.

Komu zale¿y na wyrugowaniu pol-
skoœci z przestrzeni publicznej i prywat-
nej? Ktoœ projektuje na innych w³asne
kompleksy i poczucie ni¿szoœci czy z
premedytacj¹ podrzyna korzenie? Dla-
czego przemilczano liczne protesty, kie-
dy flaga UE za³opota³a w miejscach, w
których jej ³opot budzi³ powa¿ne w¹t-
pliwoœci?

FLAGA
BEZ MASZTU
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Mo¿e te przepychanki wokó³ Unii wy-
sz³y wszystkim na dobre? Powoli otwieraj¹
siê oczy tym, którzy zach³ysnêli siê akcesj¹
w pierwszym momencie. Ci, którzy z za-
mkniêtymi oczami krêcili energicznie
g³owami krzycz¹c „Nie, nie, nie!”, rozs¹d-
niej i cieplej spojrzeli na ca³¹ sytuacjê. Mo¿e
potrzebowaliœmy niebieskiego t³a, by biel
i czerwieñ wreszcie wyraŸnie zaistnia³a w
naszej œwiadomoœci? Mo¿e potrzebowali-
œmy kontekstu do postawienia sobie kilku
wa¿nych pytañ i – co wa¿niejsze – udziele-
nia na nie odpowiedzi. Samym sobie.

To oczywiœcie ¿aden antyunijny ma-
nifest. Nie pora ju¿ na to. To troska o
to¿samoœæ narodow¹. O – uwaga, s³owo
niepopularne – patriotyzm. Przez d³u-
gi czas s¹dzi³em bowiem (jako ma³o za-
interesowane sprawami spo³ecznymi
dzieciê prze³omu i raczkuj¹cej III RP),
¿e jestem kosmopolit¹.

Nie jestem.
Ks. Krzysztof Rzepka

Z.N.: Wolontariat w Dynowie? Piêknie!
Powiedz mi coœ na ten temat.

J.P.: Grupa gimnazjalistek z Zespo³u
Szkó³ w Dynowie od ok. 3 tygodni (jest nas
ok. 40 osób) odwiedza mieszkañców Domu
Pogodnej Staroœci.

Z.N.: Jak zrodzi³a siê myœl, aby dotrzy-
mywaæ towarzystwa osobom starszym? Od-
noszê wra¿enie, ¿e m³odzie¿ unika starusz-
ków, nie to, ¿e nimi gardzi, ale raczej dlate-
go, ¿e nie chce mieæ z nimi nic wspólnego
i nie myœli o staroœci.

J.P. Pomys³ na tego typu dzia³alnoœæ zro-
dzi³ siê ju¿ dawno. Nasze panie nauczyciel-
ki tj. p .Lucyna Choma, p. El¿bieta Hadam,
i p. Aneta Bator zabra³y nas ze sob¹ na
spotkanie Towarzystwa Brata Alberta. To
tu dowiedzia³yœmy siê o idei tego towarzy-
stwa, a pan prezes Aleksander Gierula spo-
tka³ siê te¿ z nami w szkole, opowiedzia³
nam o historii Towarzystwa, jego dzia³al-

Spotka³am Justynkê na ulicy. Pamiêtam j¹ jako ma³¹ dziewczynkê, która nakarmi³a
moje akwariowe rybki proszkiem do czyszczenia powierzchni emaliowanej. Dziœ jest uczen-
nic¹ klasy I Gimnazjum w Dynowie. W³aœnie wraca³a ze Spotkania. Przypadkiem mi o tym
napomknê³a. By³am mile zaskoczona. Dobrze, ¿e m³odym ludziom z Dynowa chce siê coœ
jeszcze robiæ dla innych. Zaprosi³am Justynkê do rozmowy. Chêtnie przysta³a.

WOLONTARIUSZKI
Z DYNOWA

noœci i wyjaœni³ na czym by polega³a nasza
dzia³alnoœæ charytatywna. Spodoba³o nam
siê to. Postanowi³yœmy spróbowaæ.

Z.N.: Powiedz mi, czym siê zajmujecie,
jak pomagacie starszym?

J. P.: Dotrzymujemy towarzystwa, roz-
mawiamy o tym, co siê dzieje dooko³a, bab-
cie opowiadaj¹ nam o swojej przesz³oœci.
Pomagamy te¿ w prostych czynnoœciach,
które dla starszych osób staj¹ siê k³opotem.
Czasem wychodzimy na spacery, na ³awecz-
kê.

Z.N.: Justynka, dlaczego siê w to zaan-
ga¿owa³aœ? Powiedz o tym, co Ci daje taka
praca?

J.P.: W dzisiejszych czasach m³odzie¿
kieruje siê ró¿nymi idea³ami; nie wszystkie
s¹ prawdziwe. Ja chcia³abym byæ komuœ po-
trzebna. Nie wszyscy moi rówieœnicy do-
strzegaj¹, ¿e starsi ludzie te¿ maj¹ uczucia i
potrzebuj¹ ciep³a innych – m³odych, we-

so³ych ludzi. Mam na to przyk³ad. Babcie,
które mnie pozna³y, bardzo siê ciesz¹, ¿e z
nimi tutaj jestem i czêsto chc¹, ¿ebym im
towarzyszy³a. Niektóre nawet powiedzia³y
mi, ¿e uwa¿aj¹ mnie za swoj¹ wnuczkê.
Nazywaj¹ mnie nawet „oczkiem w g³owie”
czy „iskierk¹”.

Z.N.: To pewnie du¿e zobowi¹zanie byæ
dla kogoœ „Iskierk¹”?

J.P.: To bardzo mi³e dla mnie, ale wiem,
¿e to du¿a odpowiedzialnoœæ. Podejmujê
j¹, poniewa¿ wszystkie panie s¹ tak ciep³e,
¿e nie da siê tego wyraziæ s³owami. Po pro-
stu – tam trzeba byæ i to poczuæ. Poza tym
muszê powiedzieæ, i podziêkowaæ zarazem,
naszym nauczycielkom, które tu z nami
przychodz¹, i które udzielaj¹ nam cennych
rad i wskazówek.

Z.N.: S³ysza³aœ na pewno o tym, ¿e do-
roœli narzekaj¹ na dzisiejsz¹ m³odzie¿. Co
byœ chcia³a przekazaæ na ³amach „Dyno-
winki” swoim rówieœnikom?

J.P.: Sporo moich rówieœników spêdza
du¿o czasu przed telewizorem, albo kom-
puterem. Marnuje czas. ̄ yje wygodnie. Nie
widzi ludzi potrzebuj¹cych obok siebie. Nie
zastanawia siê, ¿e kiedyœ mo¿e im te¿ byæ
potrzebna pomoc. Chcia³abym ich zachê-
ciæ do tego, aby przynajmniej postarali siê
zrobiæ coœ w s³usznej sprawie, tzn. dla in-
nych. ¯eby nie wstydzili siê tego, co po-
wiedz¹ im z³oœliwi koledzy, kole¿anki, po-
niewa¿ jest to potrzebne, aby cz³owiek s³u-
¿y³ cz³owiekowi. W ten sposób wiele siê
uczymy i wiele rzeczy rozumiemy lepiej.

Z.N.: Dziêkujê Ci za rozmowê i pod-
trzymanie wiary w to, ¿e dzisiejsza m³odzie¿
wcale nie jest taka z³a i ¿yczê Tobie i Two-
im kole¿ankom du¿o wytrwa³oœci na dro-
dze, któr¹ wybra³yœcie.

Bycie wolonta-
riuszem to bezp³at-
ne, œwiadome, do-
browolne dzia³anie
na rzecz innych, wy-
kraczaj¹ce poza
wiêzi rodzinno - kole¿eñsko - przyjacielskie. Wolon-
tariuszem mo¿e byæ ka¿dy, w ka¿dej dziedzinie ¿ycia
spo³ecznego, wszêdzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna, ale nie ka¿dy wolontariusz jest odpo-
wiedni dla ka¿dego rodzaju zajêcia. Zale¿y to m.in.
od mo¿liwoœci wolontariusza.

Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e kandydat na wolontariusza powinien potrafiæ zaspokoiæ
swoje potrzeby fizjologiczne - wynikaj¹ce z funkcji biologicznych organizmu, np.: potrze-
ba g³odu, snu, dachu nad g³ow¹ itp. Na to, aby realizowaæ potrzeby wy¿szego rzêdu, do
jakich z pewnoœci¹ zalicza siê chêæ bycia wolontariuszem. Poniewa¿ gdy podstawowe
potrzeby nie s¹ zaspokojone dominuj¹ nad innymi, wypieraj¹ je, podporz¹dkowuj¹c
sobie ca³e zachowanie cz³owieka.

Nale¿y te¿ pamiêtaæ o przestrzeganiu podstawowych zasad w³aœciwie pojêtego wspó³-
czesnego wolontariatu. A mianowicie: praca wolontariusza i pracownika p³atnego po-
winna mieæ charakter wzajemnie siê uzupe³niaj¹cy. Wolontariusz nie powinien byæ za-
trudniony w miejsce uprzednio zatrudnionego pracownika etatowego. Organizacja
powinna byæ profesjonalnie przygotowana do przyjêcia wolontariuszy.

Mo¿esz zmieniæ œwiat na lepszy,
robi¹c nawet jedn¹ ma³¹ rzecz,
dla innych.

Z Justynk¹ Pinczer – „ISKIERK¥”
W DOMU POGODNEJ STAROŒCI - rozmawia Zuzanna Nosal
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Tak pisze pani Helena Ostafiñska,
mieszkanka Domu Pogodnej Staroœci im.
œw. Brata Alberta w Dynowie. Jak niemal
ka¿dy z pensjonariuszy ma swoj¹ pasjê. Jej
pasj¹ jest pisanie. Pisze wiersze, utrwala
swoje wspomnienia. S¹ one niezwyk³e. Wy-
chowywa³a siostrzeñca, ale na staroœæ zo-
sta³a sama.

„W biedzie sierotê chowa³am,
a pociechy nie dozna³am.
Wychowa³am ja ciê smarkacza,
a teraz gorzko p³aczê.”
Musia³a opuœciæ swój dom w D¹brów-

ce, w którym prze¿y³a wiele lat. Bardzo cier-
pia³a z powodu swojego osamotnienia.

„Mój ogródek ulubiony,
³adnie w kwiatki ustrojony.
Pewnie ciê zostawiæ muszê,
ale ¿al mi rani duszê.”
Mimo smutku, który potrafi tak niezwy-

kle wyraziæ jest osob¹ pogodn¹, uœmiech-
niêt¹, ¿yczliw¹, ciekaw¹ œwiata. Potrafi do-
strzec dobro w cz³owieku. Dowodem jest
wiersz, który poœwiêci³a lekarzowi opieku-
j¹cemu siê mieszkañcami DPS.

„Przylecia³ Go³¹bek, usiad³ na ten wy-
soki Domek,

Piórka na nim zadr¿a³y.
Nie bój siê Go³¹beczku, lataæ po na-

szym Domeczku!
(...)
Ty mi³y Go³¹beczku, nie gruchaj, nie

gruchaj!
Jak siê stare Babcie skar¿¹, to je pos³u-

chaj.” ...
Zwyk³e, pracowite uczciwe ¿ycie, a ja-

kie równoczeœnie niezwyk³e. „Wiem, ¿e ¿yjê
o ile to mo¿na nazwaæ ¿yciem. Bo¿e, dla-
czego siê tak sta³o? Tak smutno, tak ponu-
ro, dlaczego? – pytam sama siebie. S¹ chwile
ciê¿kie bardzo, tak smutne, tak bolesne,
wiêc czujê powiew dziwnego wiatru. Tak

Wprawdzie od
rocznicy bitwy pod
Monte Cassino min¹³
ju¿ miesi¹c, ale poru-
szona uroczystoœcia-
mi u stóp tej góry, na
której tyle tysiêcy ¿o³-
nierzy odda³o ¿ycie
dla Ojczyzny, nie mogê oprzeæ siê wspo-
mnieniu o jedynym uczestniku tej bitwy,
którego przed laty spotka³am na polskiej
ziemi. Nie doczeka³ ¿adnych s³ów uznania,
¿adnej chwa³y, a historia jego ¿ycia pe³na
jest wstrz¹saj¹cych cierpieñ. By³ to prosty,
szeregowy ¿o³nierz. Opowiedzia³ mi swoj¹
historiê w prostych s³owach, bez skarg czy
z³orzeczeñ wobec kogokolwiek, dopiero
po kilku latach znajomoœci. Drobny, ¿yla-
sty, milkliwy, zwany Dziadkiem, pracowa³
na podwórzu szpitalnym przy zamiataniu,
r¹baniu drzewa, obs³udze bramy i drob-

dziwnie, tak czegoœ serce boli. W ¿yciu ni-
gdy nie myœla³am, ¿e ja bêdê schronienia
szuka³a. A wiêc szukam – ukojenia wœród
ludzi obcych i zupe³nie nieznajomych.
Mo¿e tu znajdê ludzi, którzy siê do mnie
odezw¹ i przemówi¹, a mo¿e siê zechc¹ do
mnie uœmiechn¹æ, mam tak¹ nadziej¹, ¿e
spotkam ludzi dobrej woli. Muszê wyrzu-
ciæ t¹ gorycz z siebie i jakieœ problemy. Nie
ukrywam tego, co robiê, to œwiadomie mu-
sia³am podj¹æ decyzjê wielkiej wagi. Czu-
³am to, ¿e nie by³am potrzebna. Czêsto
drzwi przede mn¹ by³y zamkniête, a jed-
nak mam prawo do w³asnej chaty. Tak cze-
goœ dziwnie, tak serce boli. Mam pewnoœæ,
¿e dokona³am w³aœciwego wyboru. Mo¿e
obcy ludzie do mnie siê uœmiechn¹, prze-
mówi¹, zechc¹ mnie zrozumieæ. Ale to jest
bolesne i nie jest to taka ³atwa sprawa, ¿e
cz³owiek musi zostawiæ swoj¹ pracê i pójœæ
na „tu³acza”. Nie ¿a³ujê teraz, bo spotka-
³am ludzi mi³ych i dobrych, którzy siê do
mnie uœmiechnêli. Jest bardzo mi³¹ pani
Kierowniczka, tak¿e od niej us³ysza³am s³o-
wa, ¿e nam tu bêdzie dobrze. Z tej rozpa-
czy i tej z³oœci dosta³am siê do Domu Po-
godnej Staroœci”.

Czy historia ¿ycia Pani Heleny Ostafiñ-
skiej mo¿e nas czegoœ nauczyæ? Na pewno
tego, ¿e nasi wiekowi bliscy, krewni, s¹sie-
dzi potrzebuj¹ nas – m³odych. Ale uczy nas
jeszcze tego, ¿e ¿ycie jest wszêdzie, a sens
nadajemy mu sami.

Opracowa³a:
El¿bieta Hadam

nych naprawach w budynkach gospodar-
czych. Mieszka³ wraz z oko³o 30-letnim, nie-
dorozwiniêtym synem w przyszpitalnej iz-
debce, chodzi³ zawsze w roboczych dreli-
chach i „kufajce”. Skromny, niepozorny,
niemal niezauwa¿alny i nikogo nieintere-
suj¹cy. Nasza rozmowa wynik³a z przypad-
kowej uwagi o letnim upale, któr¹ Dziadek
skwitowa³ krótko i nieoczekiwanie „w Afry-
ce to by³o gor¹co- a w czo³gu do 70 stop-
ni”. Nikt nie przypuszcza³, ¿e Dziadek mo¿e
mieæ coœ wspólnego z Afryk¹ i czo³gami.
Wtedy opowiedzia³ mi krótko i prosto o 3

najwa¿niejszych zdarzeniach swego ¿ycia.
W r. 1939 zosta³ zagarniêty z ca³ym swoim
oddzia³em wojska polskiego przez Armiê
Czerwon¹ w okolicach Tarnopola i trafi³
na „nieludzk¹ ziemiê” Sybiru. Mimo strasz-
nych warunków i ciê¿kiej pracy przy wyrê-
bie lasu- uda³o mu siê prze¿yæ. W r. 1941
dosta³ siê do Armii Andersa i razem z ni¹,
przez Iran, trafi³ do Afryki w czasie walk
aliantów z Niemcami. Tam zosta³ czo³gist¹,
cierpi¹c te niebywa³e temperatury. Po Afry-
ce by³ front w³oski i bitwa pod Monte Cas-
sino. To by³o „prawdziwe piek³o”, które cu-
dem uda³o mu siê prze¿yæ. Koniec wojny
zasta³ go we W³oszech, gdzie jednak po de-
mobilizacji nie pozwolono im zostaæ. Móg³
jechaæ do Anglii lub do Polski. Wybra³ Pol-
skê, gdzie zostawi³ ¿onê i 5-ro dzieci. Po
odszukaniu ich, osiedlili siê na Warmii w
PGR-ze. Szczêœcie nie trwa³o jednak d³u-
go. W jesieni 1946 r. podjecha³a ciê¿arów-
ka z uzbrojon¹ eskort¹ i upewniwszy siê, ¿e
to „Andersowiec” zabra³a go z ca³¹ ro-
dzin¹, wpakowa³a do poci¹gu i wys³a³a w
wielotygodniow¹ podró¿ w g³¹b Rosji –
znowu w bydlêcym wagonie i nieludzkich
warunkach. Gdy ich wreszcie wy³adowali
w jakims ³agrze na pustkowiu, krótko orze-
kli : „tu ju¿ zdechniecie- st¹d nie ma po-

Zbli¿y³ siê miesi¹c czerwiec, poœwiêco-
ny pamiêci i g³êbokim wspomnieniom, któ-
re dziœ prze¿ywamy i ten dzieñ prze¿ytych
kolejnych 10 lat, które ju¿ w tym domu
prze¿y³am – równe 10 lat, jak dosta³am
klucze mieszkania. Pokój ciasny, ale jak
siê to mówi – w³asny.
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wrotu”. O tym ³agrze Dziadek nie chcia³
opowiadaæ. Pochowa³ tam ¿onê i troje dzie-
ci. Po 10 latach, w r. 1956 niespodziewanie
wyprawiono ich do Polski. Wróci³ z doros³¹
ju¿ córk¹ i nastoletnim, niedorozwiniêtym
psychicznie i fizycznie synem. Córka zmar³a
niebawem na bia³aczkê, a upoœledzenie syna,
spowodowane dzieciñstwem w ³agrze, by³o
nieodwracalne. Znalaz³ tê skromn¹ „podwó-
rzowa” pracê, izdebkê i utrzymanie w szpi-
talu i na tym do koñca ¿ycia – pozosta³. W
latach 80-tych, kiedy przekroczy³ wiek eme-
rytalny, okaza³o siê, ¿e w latach pracy bra-
kuje mu lat sybirackich. To by³a ostatnia
„krzywda” wyrz¹dzona mu przez Polskê,
której poœwiêci³ ¿ycie w latach wojny. Nie
doczeka³ ¿adnej chwa³y, ¿adnego zadoœæ-
uczynienia, choæ pod Monte Cassino obec-
ny Prezydent Polski, wywodz¹c siê ideowo z
tej samej formacji, która wysy³a³a Andersow-
ców na Sybir, s³awi³ w patetycznych s³owach
ich mêstwo i poœwiêcenie. Dziwnie siê zrobi-
³o, s³uchaj¹c tych peanów i maj¹c w pamiê-
ci los niejednego Andersowca, podobny do
podwórzowego Dziadka z prowincjonalne-
go szpitala. Niech to wspomnienie bêdzie
moim osobistym ho³dem dla tych, którzy
„nie doczekali”.

Anna Baranowska-Bilska

Poproszona przeze mnie o wywiad,
najpierw d³ugo i przekonywuj¹co, acz-
kolwiek nieskutecznie „odpiera³a mój
atak”, a potem z niezwyk³a skromnoœci¹
stwierdzi³a:

„Niezwyczajnych tworz¹ inni niezwyczaj-
ni, albo niezwyczajne sytuacje. W moim przy-
padku by³o podobnie, ale nale¿y tu dodaæ
jeszcze jedn¹ okolicznoœæ. W ¿yciu przysz³o
mi siê zmagaæ z niezwyczajn¹ chorob¹. Po-
konywanie tych dodatkowych trudnoœci i

d¹¿enie, by dorównaæ innym
postawi³o mnie w rzêdzie z
dobrze pracuj¹cymi.

Do pracy w dynowskim
liceum trafi³a wprost po
studiach o kierunku
wych. techniczne w Wy-
¿szej Szkole Pedagogicz-
nej w Rzeszowie. Wcze-
œniej Dynowa w ogóle nie
zna³a, bo urodziwszy siê w
Lubartowie, z rodzicami
poszukuj¹cymi pracy i sta-
³ego miejsca zamieszka-

„Niech praca po ziarnku
dok³ada do ziarnka
Niech mierzy, i liczy, i wa¿y;
A kiedy porz¹dna uzbiera siê
miarka
Niech mi³oœæ t¹ miark¹
szafarzy.”
Ten wiersz ze sztambucha Mamy – Zofii Warcha³owej – koresponduje wprost

ze strof¹ „Pieœni VII” K. I. Ga³czyñskiego:
„Cz¹stka pracy wykonana
i znów cz¹stka, i znów cz¹stka
i znów noc, i znów od rana
do cz¹stki dodana cz¹stka.”
S³owa tej poezji s¹ szczególnie bliskie

Pani Ani Warcha³
– Profesor Plastyki LO w Dynowie

(ci¹g dalszy na str. 12)
Panie Kinga Moysa i Dyr. B. Krasiczyñska promienne

uœmiechniête tu¿ po konferencji

Grono pedagogiczne LO w czerwcu 1978 r. Pani Ania w drugim rzêdzie, p-sza z prawej,
obok Dyr. Janina Jurasiñska
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nia, wêdrowa³a od Leska przez Lubelsz-
czyznê a¿ na Dolny Œl¹sk. W 1970 r., pod
koniec wakacji przyjecha³a do Dynowa,
by z niek³amanym zainteresowaniem
ogl¹dn¹æ miasteczko, w którym Liceum
Ogólne pilnie potrzebowa³o nauczycie-
la wychowania plastycznego. Ówczesna
Dyrektor placówki, pani B. Krasiczyñ-
ska ju¿ wczeœniej zabiega³a w dziekanie
wydzia³u WSP o „dobr¹ si³ê pedago-
giczn¹”. Wydzia³ Oœwiaty w Brzozowie
szybko za³atwi³ formalnoœci z przyjêciem
Pani Ani do pracy w Dynowie i tak oto
rozpoczê³a siê Jej kariera pedagogicz-
na. Po latach z rozrzewnieniem wspo-
mina:

„W dniu konferencji organizacyjnej przy-
jecha³am dwie godziny przed czasem. Przy-
wita³a mnie Dyr. B. Krasiczyñska i zapo-
zna³a z pierwsz¹ osob¹ z grona – p. King¹
Moys¹, - nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego,
która mia³a zwyczaj przychodzenia do szko-
³y bardzo wczeœnie. Do chwili rozpoczêcia
konferencji zd¹¿y³a mi du¿o opowiedzieæ o
Dynowie, jego mieszkañcach, szkole i nauczy-
cielach. Bardzo przypad³a mi do gustu. By³a
t¹ pierwsz¹ Niezwyczajn¹, z któr¹ zaprzy-
jaŸni³am siê na d³ugie lata. Nale¿y dodaæ,
¿e rozmowa z Ni¹ ka¿demu dawa³a wiele przy-
jemnoœci i czêsto wprowadza³a w bajecznie
ciekawy œwiat minionych epok.”

Gdy staram siê wtr¹ciæ pytanie tycz¹-
ce mojej Interlokutorki, ona zrêcznie
wraca do wspomnieñ:

„W tym czasie wa¿n¹ rolê w kszta³towa-
niu mojej postawy nauczycielskiej odegra³a
druga Niezwyczajna – p. B. Krasiczyñska
– osoba bardzo energiczna, z inicjatyw¹,
nies³ychanie wymagaj¹ca i nadzwyczaj ¿ycz-
liwa. Myœla³am wtedy o Niej „taka burza z

têcz¹” i to w³aœnie ona nauczy³a mnie
jak dostrzegaæ i klasyfikowaæ ró¿no-
rodne potrzeby uczniów. Za³o¿y³am
wtedy pierwsze kó³ka: plastyczne i tech-
niczne, które póŸniej zmienia³y swoje
nazwy, formy, metody i zakres pracy
(Ko³o Mi³oœników Sztuki, Ko³o Spraw-
nych R¹k, Ko³o M³odych Racjonali-
zatorów, Ko³o M³odego Elektronika,
Klub M³odego Plastyka)”.

„Niezwyk³¹ rolê odegra³a te¿ w
pierwszych latach mojej pracy p. Zo-
fia Rybowa – nauczycielka historii,
geografii, a póŸniej jêzyka ³aciñskie-
go i przysposobienia do ¿ycia w rodzi-
nie. Mia³a starannie przygotowany
warsztat pracy, przepiêkn¹ pracow-
niê, bogat¹ w ró¿norodne materia³y i
pomoce (gazetki, dokumenty, zbiór mo-
net, zegarów, czasopisma, kalendarze,
teksty Ÿród³owe itp.) oraz „duszê” praw-
dziwego pedagoga. Poprzeczkê ustawia³a wy-
soko, nie tylko dla uczniów, ale i dla siebie.”

„Bez ¿adnego nakazu, z dobrego serca
wziê³a mnie – m³od¹ nauczycielkê – pod swo-
je „opiekuñcze skrzyd³a” i poprowadzi³a mnie
dobr¹ drog¹. P. Z. Rybowa mia³a du¿e do-
œwiadczenie pedagogiczne, ogromn¹ wiedzê,
by³a oczytana i pomys³owa. Organizowa³a
wiele konkursów i olimpiad, prowadzi³a klub
dyskusyjny „•róde³ko” i PCK. W szkole zor-
ganizowa³a z prawdziwego zdarzenia Izbê
Perspektyw i Pamiêci Narodowej. Wielokrot-
nie wci¹ga³a mnie do wspó³pracy przy deko-
rowaniu i robieniu opraw plastycznych dla
swoich imprez. Sama równie¿ mia³a zdolno-
œci plastyczne.

Pani J. Jurasiñska by³a kolejn¹ Niezwy-
czajn¹, która wci¹gnê³a mnie w wir pracy
spo³ecznej, nie tylko na rzecz szko³y, ale i œro-
dowiska. Jej teatr uœwietnia³ ró¿ne uroczysto-
œci szkolne i miejskie, bra³ udzia³ w znacz¹-
cych konkursach krajowych, gdzie zdobywa³
nagrody i wyró¿nienia, a szkolni plastycy

przygotowywali dekoracje i bardzo pomys³owe
scenografie.

Moja praca zawodowa sta³a siê form¹
dzia³alnoœci artystycznej, rozwija³am siê fan-
tastycznie, bo musia³am poszukiwaæ nowych
form wyrazu raz dla groteski, innym znów
razem obrazów – symboli dla programów po-
etyckich i tanecznych.”

Tak siê z³o¿y³o, ¿e w latach 70-tych
gdy p. J. Jurasiñska pe³ni³a funkcjê dy-
rektora LO, panowa³ klimat szczegól-
nie sprzyjaj¹cy dzia³alnoœci kó³ek przed-
miotowych i zainteresowañ. Szko³a w
godzinach popo³udniowych têtni³a
¿yciem: zajêcia sportowe, taneczne, te-
atralne, dyskusyjne w Harcerskim Dys-
kusyjnym Klubie Filmowym, które pro-
wadzi³ niezapomniany przyjaciel m³o-
dzie¿y, fizyk, Jan Kucabiñski. Jego los
stanowi³ cz¹stkê tragicznej historii Po-
laków wypêdzonych na dalek¹ Syberiê.

W 1979r. Pani Ania za pracê z m³o-
dzie¿¹ i osi¹gniêcia pedagogiczne otrzy-

(ci¹g dalszy ze str. 11)

Pani Ania z pêdz-
lem i farbami

Profesor Kucabiñ-
ski w trakcie prezenta-
cji filmowej

Pani Z. Rybowa (w œrodku) czyta referat
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Na próbê wci¹gniêcia w d³u¿sz¹ dys-
putê polityczn¹, s³yszê zdecydowane wy-
znanie: „Jestem i zawsze by³am przeciw
wojnie, dlatego nie chcê, by Polacy uczest-
niczyli w wojnie w Iraku”.

Zapada milczenie, bo i ja – uwa¿a-
j¹ca udzia³ w „misji stabilizacyjnej” za
nasz polityczny i historyczny b³¹d – nic
do tego kobiecego protestu dodaæ nie
mogê. W zamyœleniu patrzymy na oka-
za³y bukiet polnych kwiatów stoj¹cy na
stole, który w³aœnie szkicuje Pani Ania
i dodajemy prawie równoczeœnie: dla-
czego mê¿czyŸni – politycy nie kochaj¹
kwiatów, ale czo³gi i wozy opancerzo-
ne?!

Nie tylko ten bukiet i nie tylko kwia-
ty rysuje, maluje – przewa¿nie kredka-
mi, o³ówkiem, piórkiem – rzadziej far-
bami, bo z nimi wielki k³opot, gdy cz³o-
wiek nie opuszcza ³ó¿ka i umycie r¹k
pobrudzonych farbami stanowi pro-
blem, w dodatku, gdy mieszka siê sa-
motnie.

Czy samotnoœæ to wielki problem?
Pytam i z góry przewidujê odpowiedŸ, a
tymczasem s³yszê pogodne wyznanie:

„Ja nie jestem samotna, ci¹gle ktoœ
mnie odwiedza. Ja mam tylko k³opot z za-
mykaniem drzwi wieczorem, bo sama tego
zrobiæ nie mogê”.

W tym momencie przypominam so-

ma³a Nagrodê Ministra Oœwiaty II stop-
nia, która wœród licznych dyplomów i
wyró¿nieñ by³a najwa¿niejsz¹. „Najwa¿-
niejsz¹” – zamyœla siê na chwilê i szybko
dodaje – w skali wyró¿nieñ administra-
cyjnych, ale tak naprawdê zawsze naj-
bardziej cieszy³y i ciesz¹ sukcesy
uczniów i ich pamiêæ o Pani Profesor
od plastyki. A byli te¿ niezwyczajni
uczniowie, uzdolnieni wszechstronnie,
plastycznie, wyj¹tkowo pracowici. Trud-
no wszystkich wymieniæ, a podanie
kilku nazwisk to prawie pewnik, ¿e
siê o Kimœ Niezwyczajnym zapomni.
Po chwili namys³u – decyzja: na
pewno trzeba wyró¿niæ Basiê Rybê,
Andrzeja Chor¹¿ykowicza, Martê
Pilch, Alicjê Tymowicz, Andrzeja
Jagusztyna, Krzysztofa Pawe³ka i ....
wielu, wielu innych. Niektórych na
olimpiady i konkursy plastyczne za-
wozi³a zawsze uczynna i ¿yczliwa
Pani Ani – Teresa Gerulowa.

W latach póŸniejszych Pani
Ania uczy³a te¿ matematyki, przy-
sposobienia do ¿ycia w rodzinie i
prowadzi³a bibliotekê. To w³aœnie
w jej zaciszu mo¿na by³o zdzia³aæ bardzo
wiele: przedyskutowaæ z m³odym cz³o-
wiekiem niejeden problem, pomóc wy-
braæ w³aœciw¹ lekturê, ukierunkowaæ za-
interesowania...

O POLITYCE I SAMOTNOŒCI...
Gdy zaczê³y siê w kraju zmiany poli-

tyczne lat 80-tych, moja Rozmówczyni
by³a, jak wiêkszoœæ rodaków, optymistk¹,
a teraz, gdy s³yszy o kolejnej aferze, przy-
wo³uje s³owa Zenona Przesmyckiego:
„W co wierzyæ, gdy wszystko upada,
W co wierzyæ dzisiaj, kiedy b³oto tryska (...)
W co wierzyæ, kiedy œwiat³o nam siê b³yska,
Choæ mg³y ju¿ pierzch³y? Nikt nie odpowiada”

bie myœl wyczytan¹ u ks. Jana Twardow-
skiego:

„Samotnoœæ nie jest bowiem wtedy,
gdy ode mnie odchodz¹ ludzie,
ale kiedy ja od nich odchodzê.”
Tak¿e ¿ycie Pani Ani jest potwier-

dzeniem s³usznoœci tezy, a poza tym s¹
jeszcze wypróbowani przyjaciele: pani
J. Kucabiñska, M. Jurasiñski, M. Cho-
ma, M. Kuszek, T. Gerula, M. Go³¹b,
Jerzy Warcho³, który rzeŸbi i bardzo po-
trzebuje rad od kole¿anki – specjalist-
ki od plastyki i rzeŸby. Pan Jerzy ogl¹da
wystawy, a potem relacjonuje je Pani
Ani, sonduje jej opinie i radzi siê w spra-
wach artystycznych. Pani Ania nade
wszystko interesuje siê jednak architek-
tur¹, a jej poznawanie wymaga podró-
¿owania, które d³ugotrwa³a choroba wy-
kluczy³a ju¿ dawno. Pozosta³y albumy i
zdjêcia. Najciekawsze robi dla Pani Ani
dawny uczeñ, a obecnie lekarz rodzin-
ny pan Jacek Radoñ.

Nie sposób jednak uciec od tematu
samotnoœci. Najbli¿sza rodzina mieszka
w Humniskach, odwiedzaj¹ czêsto, ale
nie mog¹ byæ w ka¿dej potrzebie. Naj-
czêœciej przyje¿d¿a gimnazjalistka We-
ronika (z uzdolnionej artystycznie ro-
dziny Lasków), bo podziwia prace Pani
Ani i chêtnie w³¹cza je do swojej kolek-
cji. Do Humnisk pojecha³ namalowany
przepiêknie bukiet polnych kwiatów, a
„Dynowinkowej” galerii zobaczymy cykl
„Jab³ko i martwa natura” oraz „Kwiaty”.

Cykl – „Ró¿e”

Znów myœlê s³owami poety:
„Nie jesteœmy by spo¿ywaæ
urok œwiata, ale po to,
by go tworzyæ i przetaczaæ
przez czasy jak ska³ê z³ot¹”.

Krystyna D¿u³a

Cykl – „Tulipany”

Dzieñ Nauczyciela 1981 œwiêtowany ra-
zem z Teres¹
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WSZYSTKO SIÊ ZMIENI£O
 Z WYBUCHEM WOJNY

1 WRZEŒNIA 1939

Tomasz 29 sierpnia 1939 roku wy-
je¿d¿a³ do Krakowa, tam w 56 pu³ku pie-
choty mia³ przydzia³ z mobilizacji. Gdy
¿egna³ siê powiedzia³, byœmy siê nie ruszali
z miejsca, nawet gdyby tu przyszli Niemcy.
By³am oburzona, ¿e on oficer polski mo¿e
mówiæ o przyjœciu Niemców (...).

28 wrzeœnia 1939 r. pamiêtam by³a to
niedziela. Jakiœ nieznany mê¿czyzna przy-
niós³ list od mê¿a. Prosi³, bym w poniedzia-
³ek o godz. 9-tej by³a na dworcu kolejo-
wym, s¹ w Biadolinach (stacja 30 km przed
Bochni¹) jad¹ do oflagu. Na dworcu za-
sta³am p. Chmielewsk¹, ¿onê kapitana. By³a
z innej jednostki wojskowej i nie nale¿a³a
do naszej Rodziny Wojskowej. Ona te¿
otrzyma³a od mê¿a tak¹ sam¹ wiadomoœæ.
Gdy o godzinie 9-tej poci¹g nie przyjecha³,
dy¿urny ruchu zatelefonowa³ do Biadolin.
Dowiedzia³ siê, ¿e poci¹g odstawiony na
bocznicê. Jest podejrzenie epidemii. Wy-
najê³yœmy doro¿kê i pojecha³yœmy do Bia-
dolina. Doje¿d¿a³yœmy do dworca i zoba-
czy³yœmy ostatnie wagony z odje¿d¿aj¹cym
wojskiem. Zawiadowca stacji wsadzi³ nas na
platformê poci¹gu towarowego, wtedy
poci¹gi osobowe nie jeŸdzi³y. W Krakowie
do wieczora szuka³yœmy daremnie. Ju¿ ro-
bi³o siê ciemno. By³yœmy na koñcu ulicy
D³ugiej. Sta³o kilku mê¿czyzn. Us³ysza³am
fragment rozmowy: gen Mand, nie popro-
wadz¹ ich... Zapyta³am czy wiedz¹ coœ o
jeñcach naszych. Dowiedzia³am siê, ¿e za-
³aduj¹ ich do poci¹gu daleko od dworca
(...). Przechodz¹c wo³a³am g³oœno: rot-
mistrz Winski...Winski. Ju¿ by³am blisko
poci¹gu, gdy ktoœ zawo³a³ „tutaj”. Nie by³
to Tomasz, ale nieznany mi pu³kownik. Gdy
podesz³am zapyta³, dlaczego nie by³am na
stacji w Bochni. Opowiedzia³am ca³¹ hi-
storiê. Us³ysza³am: „Tomasz ju¿ jest w
domu”. Gdy nie zobaczy³ pani na stacji w
Bochni na nastêpnej (Pod³ê¿e) uciek³ z
poci¹gu (...).

Rano przysz³am do domu. Tomasz w
cywilnym ubraniu siedzia³ w swoim gabine-
cie. Nie chcia³, by go ktoœ ze znajomych

zobaczy³. Dla wszystkich, nawet dla przyja-
ció³ – poszed³ na wojnê i jeszcze nie wróci³
(...).

Wieczorem, jak wêdrowiec – uciekinier
z plecakiem i zawini¹tkiem, w którym by³o
cywilne ubranie, jakie po¿yczy³ od ogrod-
nika w Pod³ê¿u, gdzie uciek³ z poci¹gu. W
najbli¿sz¹ niedzielê pojecha³am do Krako-
wa. Od Julii dowiedzia³am siê, ¿e Tomasz
mieszka u p. Orszulskich. Zna³am dobrze
tych dwoje emerytów, mieszkali nad Ru-
daw¹ w zaciszu. Tomasz czeka³, spodziewa³
siê, ¿e przyjadê. Musi wyjechaæ z Krakowa,
spotka³ parê osób z Bochni, jecha³ z wóz-
kiem dwuko³owym, wiêc go nie poznali.
Nawi¹za³ potrzebne mu kontakty i poje-
dzie gdzieœ w teren, dalej od Bochi, mo¿e
do Rzeszowa. Niestety nie mog³am przyje-
chaæ w nastêpn¹ niedzielê. Otrzyma³am list
od Julii, pisze, ¿e „œlub Marysi” odbêdzie
siê w innym terminie. Jej narzeczony do-
sta³ pracê w Rzeszowie, ko³o klasztoru Ber-
nardynów - w koœciele (...)

K. KARNAS – GA£USZKA
„WSPOMNIENIA Z RZESZOWA”

Tomasz Winski za³o¿y³ sklep z porcelan¹
i sklep przy ulicy Matejki 2 w pobli¿u koœcio-
³a farnego. Oprócz tego Tomasz by³ przed-
stawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowe-
go „Silesia” z siedzib¹ w Rzeszowie, oraz fir-
my „Chemimetal – Erdal” produkuj¹cej
pastê do obuwia. Porcelanê sprowadzali-
œmy z fabryki w Boguchwake ko³o Rzeszo-
wa, szk³o z Huty Szk³a w Kroœnie. Tomasz
ukrywa³ siê, wiêc zapuœci³ w¹sy, lecz mimo
to zosta³ rozpoznany przez ̄ ydów z Boch-
ni, którzy ¿¹dali wysokiego okupu za mil-
czenie. Z wiosn¹ 1940 roku przenieœliœmy
siê na ulicê Jagielloñsk¹ 3, gdzie zamieszka-
liœmy wspólnie z b. p³k. Naganowskim i jego
rodzin¹ na I p. Syn Oleœ N. zgin¹³ w Oœwiêci-
miu, a Egon N. ¿yje, jest literatem. Wiado-
moœæ o aresztowaniu Urszuli jesieni¹ 1941 r.
przyjêliœmy ze zgroz¹ (...).

Nastêpna lokalizacja sklepu to: ul. Ko-
œciuszki 13. Ulica ta by³a arteri¹ komunika-
cyjn¹ W-Z, któr¹ przeje¿d¿a³y transporty
wojska i wszelkiego sprzêtu wojennego na
front wschodni, gór¹ warcza³y eskadry ciê¿-
kich bombowców. Poza niemieckimi, wi-

dzia³am prze-
marsz oddzia-
³ów w³oskich,
wêgierskich, czeskich a nawet ka³muckich.
W mieœcie nie ustawa³y ³apanki. Sama by-
³am z³apana 4 razy, lecz Opatrznoœæ czu-
wa³a nade mn¹. Przy ka¿dej ³apance po-
mocny mi by³ jêzyk niemiecki. Niemcy py-
tali mnie sk¹d znam jêzyk niemiecki, kiedy
odpowiedzia³am, ¿e ze szko³y, krêcili z uzna-
niem g³owami. Strzelali do mnie uciekaj¹-
cej, ostatecznie kiedy ju¿ nazajutrz mia³am
bezapelacyjnie jechaæ na roboty, Partyzan-
ci, nasi Obroñcy i Bohaterowie, w nocy
wysadzili w powietrze budynek Arbeitsam-
tu i znowu siê uratowa³am. Potem powie-
dzia³ mi Tomasz, ¿e transport ten, w razie
niepowodzenia w/w akcji mia³ byæ odbity.
Niemcy zajmowali lepsze mieszkania, w
zwi¹zku z tym musieliœmy wynieœæ siê z ulicy
Jagielloñskiej na boczn¹ ulicê Grunwaldz-
kiej. Ca³y czas udawa³am ¿e nie wiem i nie
widzê, ¿e Tomasz zaanga¿owany jest w kon-
spiracji. Pewnego razu Tomasz zaprosi³ na
obiad 3 kolegów – musia³am siê „postawiæ”,
bo czu³am, ¿e to wa¿na wizyta. Niebezpie-
czeñstwo aresztowania Tomka zagra¿a³o w
ka¿dej chwili. Konfidenci ró¿nego autora-
mentu (Volksdeusche) dziarsko pracowa-
li, aby siê przys³u¿yæ wrogowi. By³y jednak
wczeœniejsze sygna³y o zbli¿aj¹cych siê no-
wych falach aresztowañ, wówczas Tomasz
wyje¿d¿a³ na wieœ k. Strzy¿owa. Pewnego
dnia zostaliœmy zatrzymani na ulicy Ko-
œciuszki przez pijanego oficera SS, który
id¹c w naszym kierunku z wyci¹gniêtym pi-
stoletem wo³a³ „Halt”. Wylegitymowa³ To-
masza i s³aniaj¹c siê przy³o¿y³ mu pistolet
do skroni, Tomaszowi z przera¿enia odwró-
ci³y siê oczy tak, ¿e widzia³am same bia³ka.
Szepnê³am „ nie bój siê”. Szwab wymachi-
wa³ Tomaszowi pistoletem przed nosem
mówi¹c: „machen siê keine Dumkeiten”.
To by³ wstrz¹saj¹cy widok. Kiedy Szwab
opuœci³ pistolet, czuliœmy siê zwolnieni, wiêc
szliœmy prosto ul. Grunwaldzk¹ sparali¿o-
wani strachem, baliœmy siê przemówiæ do
siebie, spodziewaliœmy siê, ¿e bêdzie strze-
la³ w plecy. Po powrocie do domu, Tomasz
dosta³ ataku apopleksji, parali¿ lewej stro-
ny. Lekarz, lód, pijawki czuwanie. Szczê-
œcie dopisa³o, serce wytrzyma³o. Po dwóch

Tomasz Winski
„Radwan”
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miesi¹cach leczenia Tomasz, ju¿ nie ten
sam, zmieniony wróci³ do zdrowia, ale za-
lecenia lekarza, aby zwolniæ tzw. obroty i
co miesi¹c pijawki, by³o nadal obowi¹zuj¹-
ce. Dla œcis³oœci jeszcze dodam, ¿e raz w
tygodniu, a by³ to pi¹tek, obowi¹zywa³a g³o-
dówka, a dla wzmocnienia serca glukozê,
wolno mu by³o jeœæ same gruszki, ca³y dzieñ.
Przyszed³ i na mnie czas, kiedy by³o mi dane
z³o¿yæ przysiêgê na pistolecie i krzy¿u. Moje
zaanga¿owanie polega³o na lepieniu dla
partyzantów – ruskich pierogów. W celu
sparali¿owania transportów wojsk na
wschód, Ruscy bombardowali czêsto szla-
ki komunikacyjne, mosty itp. Znowu ode-
bra³am sygna³: „ Bêd¹ aresztowania”. Pa-
miêtam, jak jecha³am do Tomka na wieœ z
ulubionym kruchym plackiem i pijawkami,
aby mu gosposia postawi³a, bo w³aœnie nad-
szed³ termin, ale bilet kolejowy wykupi³am
na dwie stacje dale, aby w razie œledzenia
mnie, ni zdradziæ kryjówki. Zim¹ wracali
niemieccy ¿o³nierze po klêsce pod Stalin-
gradem. Do nas zapukali w nocy i bez s³o-
wa wesz³o ich chyba ze 20-tu. Po³o¿yli siê
pokotem na pod³odze w ca³ym mieszka-
niu, rano równie¿ milcz¹c, nie rozmawiali
te¿ miêdzy sob¹, opuœcili mieszkanie. Wy-
gl¹dali strasznie. Ale oto kolejne wyrzuce-
nie z mieszkania, tym razem na peryferia,
obok torów kolejowych. Transportem zaj-
mowa³am siê sama. Tomasz mia³ wa¿niej-
sze sprawy na g³owie. W lipcu 1944 r. zbli-
¿a³ siê front, w koñcu po blisko 3-ch dniach
ostrych walk o Rzeszów, wkroczyli Ruscy.
Ca³y czas dzieñ i noc siedzieliœmy w piwni-
cy, gdy¿ Ruscy nie ¿a³owali katiusz, a ka¿da
nastêpna mog³a siê dla nas okazaæ ostatni¹
przed œmierci¹ pod gruzami (...).

Stwierdzi³am nag³e znikniêcie Tomasza,
oraz, ¿e z naszego mieszkania zosta³o wspo-
mnienie. Odwa¿y³am siê pójœæ do miasta,
gdzie mnie p. Harasiewicz, ojciec Adama,
poinformowa³, ¿e Tomasz Winski, jako pre-
zydent Rzeszowa, wywiesi³ na Ratuszu
polsk¹ flagê, wtedy zrozumia³am, dlacze-
go Tomasz znikn¹³. Na ulicach zauwa¿y-
³am pierwsze polskie zarz¹dzenia z podpi-
sem „Tomasz Radwan”. W Ratuszu widzia-
³am, jak Tomasz debatowa³ z rusk¹ genera-
licj¹, która w koñcu postawi³a warunki:
PPR, krymina³ lub front.

U. WINSKA
„RZESZÓW, LIPIEC 1945R.”

(...) Dowiedzia³am siê, ¿e w dniu, w któ-
rym nast¹pi³ parali¿, Tomasz prze¿y³ dwa
nerwowe szoki. By³ wezwany do Landrata i
tam w poczekalni przez okno zobaczy³ jak
dwóch gestapowców prowadzi³o jego za-
stêpcê, nie wiedzia³ po co go wezwano. Nie

móg³ wyjœæ z lokalu. Okaza³o siê, ¿e Lan-
drat za¿¹da³ od niego szk³a i porcelany,
poniewa¿ Tomasz mia³ sklep. W tym samym
dniu, gdy Tomasz wraca³ do mieszkania,
pijany oficer niemiecki grozi³ mu rewolwe-
rem, o czym szerzej pisze Kazia (kuzynka).
Tomasz by³ kilka tygodni w szpitalu bez za-
meldowania, o czym wiedzia³a tylko siostra
prze³o¿ona pielêgniarek (...). Drugi raz,
powiedzia³ lekarz spotka³em p. Radwana
ju¿ jak prezydenta Rzeszowa. Przyszed³
póŸnym wieczorem i prosi³ o pomoc. By³
bardzo zdenerwowany i powiedzia³ leka-
rzowi, ¿e spotka³ swego kolegê ze Szko³y
Oficerskiej w Moskwie, na szczêœcie ten go
nie pozna³. Gdyby go pozna³, Tomaszowi
grozi³ s¹d polowy, co by³o jednoznaczne z
wyrokiem œmierci. Lekarz napisa³ i poleci³
Tomaszowi, by ograniczy³ pracê, wiêcej wy-
poczywa³, gdy¿ mo¿e siê powtórzyæ atak.
„Zdaje siê, ¿e pan Radwan to wykorzysta³,
gdy¿ wkrótce pojawi³y siê og³oszenia z pod-
pisem prezydenta Œlusarczyka. Tomasz zo-
sta³ wiceprezydentem” (...).

Kiedy wybuch³o Powstanie warszawskie
Tomasz zarz¹dzi³ zbiórkê dla powstañców.
Zebrano kilkanaœcie wozów z ¿ywnoœci¹,
lekami i amunicj¹. Mia³y byæ prze³adowa-
ne do wagonów kolejowych i wys³ane do
Warszawy. Sowieci zarekwirowali to wszyst-
ko. Tomasz nie dzia³a³ konspiracyjnie,
wszystko dzia³o siê otwarcie. Wtedy nikt
prócz genera³ów sowieckich nie zna³ stra-
tegicznego planu sowietów. Tomasz logicz-
nie myœla³, uwa¿a³, ¿e walczymy ze wspól-
nym wrogiem, Niemcami i trzeba pomóc
powstañcom. Tymczasem jak siê póŸniej
okaza³o, bolszewicy czekali a¿ siê Warsza-
wa wykrwawi i dopiero wyœl¹ wojsko. Szyb-
ko rozesz³a siê wiadomoœæ, ¿e dosz³o do
ostrej wymiany zdañ miêdzy Tomaszem a
generalicj¹. Gdy póŸniej Tomasz znikn¹³ z
Rzeszowa lekarz s¹dzi³, ¿e sta³o siê to, cze-
go siê Tomasz obawia³, to jest S¹d polowy.
Tomasz Radwan w 1945 roku wyjecha³ na
front (...).

U. WINSKA
„SOPOT 28 LUTY 1952”

Na obiad nie przyjechali Tomasz i brat
PóŸnym popo³udniem by³ telefon z wiado-
moœci¹, ¿e p. Radwan-Winski jest w Akade-
mii Medycznej w Gdañsku, na neurologii
(...). Zostawi³am wiadomoœæ dla brata i
pojecha³am do Gdañska. Tomasz le¿a³ w
separatce. By³ ca³kowicie sparali¿owany.
Dolna szczêka opad³a, a wysoka tempera-
tura sprawi³a, ¿e by³ na twarzy ciemny. Po-
prosi³am siostrê, by mi da³a coœ do zwil¿e-
nia ust, choæ nie by³o ¿adnej reakcji, robi-
³am to stale. Przyjecha³ Leon. Zobaczy³ stan

Tomasza i przywióz³ Rysiê i Andrzeja, by
po¿egnali ojca. Sam te¿ poszed³ szukaæ ksiê-
dza, by udzieli³ Tomaszowi ostatniego na-
maszczenia. Zosta³am sama z Tomaszem.
Gdy siostra zapali³a œwiecê, wiedzia³a, ¿e
zbli¿a siê koniec. Uklêk³am przy ³ó¿ku, tu¿
przy twarzy Tomasza i modli³am siê. Wtedy
sta³o siê coœ, czego do dzisiaj nie mogê za-
pomnieæ. Twarz zajaœnia³a piêkn¹ bia³o-
ró¿ow¹ cer¹. Szczêka siê unios³a i zjawi³ siê
radosny uœmiech. Trwa³o to u³amek sekun-
dy i Tomasz wyda³ ostatnie tchnienie. Gdy
Leon przyszed³ bez ksiêdza, Tomasz ju¿ nie
¿y³ (...). ̄ y³ 59 lat. Pochowany w grobowcu
rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym w
Sopocie (...).

Tomasz by³ ¿o³nierzem „z krwi i koœci”.
Jego przodkowie, Winscy herbu Lubicz
brali udzia³ w bitwie wiedeñskiej pod wodz¹
Jana Sobieskiego, notowani w chor¹gwi
podlasko-wo³yñskiej. Gor¹cy patriotyzm
wyniós³ z domu rodzinnego, a œciœlej z opo-
wiadañ Teofila Kulczyckiego, herbu „Sas”,
powstañca z 1863 roku i d³ugoletniego ze-
s³añca z Sybiru. Tomasz by³ otwarty na lu-
dzi i wra¿liwy na potrzeby cz³owieka. Zna-
mienn¹ cech¹ w ¿yciorysie Tomasz s¹ Jego
ucieczki, ale nie ucieczki przed czymœ, czy
przed kimœ, lecz ucieczki do czegoœ. Pierw-
sza ucieczka z domu do szko³y, do nauki,
wbrew woli ojca. Nastêpnie ju¿ po ciê¿kich
prze¿yciach na zes³aniu – w r. 1917 po wy-
buchu rewolucji bolszewickiej – z Moskwy,
ze Szko³y Oficerskiej w przebraniu ucieka
a¿ na Ukrainê, by w wojsku Polskim wal-
czyæ z bolszewikami. Wreszcie ucieczka do
Polski i tu te¿ w 1920 r. bierze udzia³ w woj-
nie z bolszewikami, zostaje odznaczony
Krzy¿em Virtuti Militari (...).

W 1939 r. walczy³ z Niemcami, wziêty
do niewoli z grup¹ oficerów, uciek³ z po-
ci¹gu wioz¹cego ich do oflagu. Ju¿ we wrze-
œniu nawi¹za³ kontakt z organizacj¹ WZ –
póŸniej AK w Krakowie i zosta³ delegowa-
ny do pracy w Rzeszowie. W kontekœcie ze-
stawionych ucieczek Tomasza, które by³y
ucieczkami „do czegoœ” powsta³o we mnie
przekonanie, ¿e Jego œmieræ te¿ by³a
ucieczk¹ od rzeczywistoœci, której nie móg³
zaakceptowaæ – do wiecznej szczêœliwoœci.
Tomasz w³¹czy³ swój pseudonim „Radwan”
do swego nazwiska rodowego, nosi³ go œp.
syn Andrzej, nosi wnuk Tomasz i prawnuk
Andrzej. Ja nie mog³am. Nale¿eliœmy z To-
maszem do AK. Pracowaliœmy w innych
miejscowoœciach i na innych p³aszczyznach,
ale nie mówiliœmy o tym ze sob¹. Moje
mieszkanie w Bochni by³o miejscem kon-
taktów konspiracyjnych.

Za zgod¹ Rodziny
wyboru wspomnieñ dokona³a

Krystyna D¿u³a
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Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie

26. maja czciliœmy w szkole œwiêto
wszystkich mam. Klasy II i III z wycho-
wawczyni¹ przygotowa³y program ar-
tystyczny, który wzruszy³ – nie tylko
mamy – do ³ez. Dzieci zapewni³y o g³ê-
bokiej, szczerej mi³oœci, szacunku do
swoich mam; w wierszach wyrazi³y
wdziêcznoœæ za trud wk³adany w wy-
chowanie, za dobroæ, ¿e zawsze s¹, gdy
potrzebuj¹ ich pomocy:

„Za co kocham mamê?
Zaraz siê dowiecie
Przede wszystkim za to,
¯e jestem na œwiecie! (...)
¯e zawsze mnie rozumie
Dobre rady dawaæ umie (...)
O urodzinach zawsze pamiêta...
Przytula, kiedy noc¹ siê lêkam(...).
Po programie artystycznym drogie

mamy, matusie, mateñki zosta³y obda-
rowane od swoich pociech upomin-
kami, a nastêpnie zaproszone na po-
czêstunek.

G. Opa³ka

Szko³a Podstawowa w Siedliskach
Sukcesy szachistów

W ostatnich tygodniach uczniowie
SP brali udzia³ w kilku ró¿nych impre-
zach szachowych, odnosz¹c znacz¹ce
sukcesy. Dariusz Sycz startowa³ w fina-
le MP w Ko³obrzegu. Zaj¹³ tam 12 miej-
sce w swojej grupie wiekowej. Tylko
0,5 pkt brak³o mu do awansu do p-szej
dziesi¹tki-która jest kadr¹ narodow¹.

Na mistrzostwach szkó³ podstawo-
wych województwa podkarpackiego w
Górnie Darek Sycz zaj¹³ p-sze miejsce
wœród ch³opców (wygra³ wszystkie par-
tie), a Dominika Goszty³a – 6 miejsce
wœród dziewcz¹t.

W V Memoriale Szachowym im.
Henryka Koryto rozgrywanym
15.05.2004r. w Nozdrzcu startowali
szachiœci z ca³ego województwa. Bra-
cia Syczowie i Gaw³owie uplasowali siê
na czo³owych miejscach. Dru¿yna SP
Siedliska w sk³adzie: Dariusz Sycz, Ma-
rek Gawe³, Sylwester Gawe³, Renata Ci-
chocka, Dominika Goszty³a – wygra³a
ligê szachow¹ szkó³ podstawowych i

Pierwszy czerwca jest
obchodzony jako MIÊDZY-
NARODOWY DZIEÑ
DZIECKA. Wbrew pozo-
rom jest to œwiêto rodzin-
ne. W tym szczególnym
dniu, ale i na co dzieñ,
¿adne dziecko nie powin-
no czuæ siê samotne czy smutne. Czasami
potrzeba tak niewiele, albo niezbyt du¿o,

Laura – 6 lat

Co to jest Œwiêto Dziecka?
To jest takie coœ, co dzieci dostaj¹ pre-

zenty od mamy i taty.
Kto wymyœli³ to œwiêto i dlaczego?
Wymyœli³ Anio³ek w Niebie, ¿eby dzieci

siê cieszy³y.
Co robi siê w tym dniu i co robi¹ rodzi-

ce?
Robi siê sa³atkê, pije siê szampana, cie-

szy siê, bo dostaje siê prezenty. A rodzice
ciesz¹ siê, ¿e ich syneczki i córeczki s¹ mi³e.

Co to jest prezent?
Prezent to takie coœ, co siê maluje lub

jak¹œ przytulankê dostaje.
Jakie prezenty lubisz dostawaæ i dla-

czego?
Misie, laleczki i kredki. Bo kredki s¹ do

malowania, a zabawki do przytulania.
W co siê lubisz bawiæ i z kim?
W chowanego lubiê siê bawiæ i lubiê

siê bawiæ zabawkami. Z moimi kole¿anka-
mi. One siê tak bawi¹ ze mn¹ w ró¿ne rze-
czy. One bawi¹ siê ze mn¹ w lodówkê, w
czarownice jeszcze w pi³kê lubi¹.

Po co chodzi siê do przedszkola?
¯eby siê nauczyæ wszystkiego.
Kto wymyœli³ przedszkole?
Pani przedszkolana, ¿eby dzieci siê ba-

wi³y i uczy³y.
Czy lepiej byæ doros³ym czy dzieckiem?
Doros³ym, bo wtedy mo¿na, mo¿na

byæ, wtedy mo¿na, wtedy by mo¿na, same-
mu chodziæ do sklepu. Dlatego te¿ jest faj-
nie, bo ma siê dzidziusia. Wtedy to jest po
prostu fajniej. Chocia¿ dzieckiem te¿ jest

fajnie. Doroœli mog¹ wszystko robiæ.
W telewizji s³yszysz du¿o o Unii Euro-

pejskiej. Co to takiego ta Unia?
UE to jest takie coœ, ¿e wtedy wszystko

dro¿eje i jest dro¿ej. Jak ju¿ wejdziemy do
Unii, jak ju¿ jesteœmy w Unii to wszystko
bêdzie dro¿ej, wszystkie sklepy bêd¹ dro¿-
sze.

Dlaczego Polska wst¹pi³a do Unii?
Bo UE chcia³a, ¿eby ju¿ wejœæ do Unii,

bo chcieli ¿eby wszystko zdro¿a³o.

Marcin – 4 lata

Co to jest „Œwiêto dziecka”?
To znaczy, ¿e trzeba przynosiæ wszyst-

kie prezenty ma³ym, a du¿ym to, co chc¹:
buty, pantofle, klucze.

Kto ten dzieñ wymyœli³?
Kto? – ja.
Jak siê obchodzi Dzieñ Dziecka, co siê

wtedy robi, co robi¹ rodzice?
Wtedy siê kupuje zabawki, rodzice pra-

cuj¹ w pracy.
Co to jest prezent? Jakie ty lubisz pre-

zenty? Dlaczego?
Prezent to coœ na zabawê. Lubiê za-

bawki, przytulanki i ogl¹daæ dŸwigi.
Lepiej byæ dzieckiem czy doros³ym, dla-

czego?
Dzieckiem, bo wtedy mo¿na siê same-

mu ubieraæ i jeszcze byæ doros³ym dziec-
kiem.

Po co siê chodzi do przedszkola? Kto
wymyœli³ przedszkole?

¯eby siê uczyæ. Kto? Doroœli, ¿eby star-
sze dzieci chodzili siê uczyæ.

W co lubisz siê bawiæ najbardziej? Z

aby dziec-
ko uœmiecha³o

siê do nas s³onecznie.
Mo¿e wystarczy wzi¹æ

dziecko na spacer, do kawia-
renki, na lody, mo¿e wystarczy³oby

mocno je przytuliæ; ale nie raz na jakiœ
czas, tylko tak czêsto jak to mo¿liwe. ̄ eby
siê czu³o bezpieczne. Pomyœlmy o tym...

NA PYTANIA
ODPOWIADAJ¥ DZIECI

Z DYNOWA
I DYNOWSZCZYZNY
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gimnazjów powiatu brzozowskiego.
Dru¿yna zdecydowanie wygra³a wszyst-
kie mecze w eliminacjach i w finale.

St. Fedurek

25. maja odby³a siê uroczysta aka-
demia z okazji Dnia Matki, któr¹ przy-
gotowa³a p. Katarzyna Zabój. Dzieci
zaprezentowa³y przyby³ym mamom
scenariusz s³owno-muzyczny. Po wystê-
pie mamy zosta³y zaproszone na po-
czêstunek.

30. maja w Nozdrzcu z okazji Dnia
Dziecka odby³ siê festyn, na którym 4
dziewczynki i 1 ch³opiec z SP w Siedli-
skach zaprezentowali przygotowane
piosenki. Wszystkie dzieci zosta³y na-
grodzone upominkami.

K. Zabój

Szko³a Podstawowa w Ulanicy
Mamy zosta³y zaproszone 26. maja

na godzinê 13.00 do szko³y. Odby³a siê
uroczysta akademia, wystêpowa³y ko-
lejno wszystkie klasy. By³y: wiersze, pio-
senki, ¿yczenia i inscenizacje. Na za-
koñczenie dzieci wrêczy³y mamom
w³asnorêcznie zrobione laurki oraz
kwiaty.

W szkole obchodzono uroczyœcie
równie¿ Dzieñ Dziecka. W ramach
zajêæ dydaktyczno-wychowawczych
odby³y siê: konkurs plastyczny, mecz
pi³ki no¿nej, zawody sportowe, dysko-
teka, a tak¿e ognisko po³¹czone z pie-
czeniem kie³basek. Wszyscy bardzo
chêtnie brali udzia³ w zajêciach i do-
brze siê bawili.

M. Mucha

Zespó³ Szkó³ w Nozdrzcu
Szczególny tydzieñ

W ostatnim tygodniu maja w Ze-
spole Szkó³ w Nozdrzcu odby³y siê dwie
wa¿ne uroczystoœci.

Jedna z nich zwi¹zana by³a z Dniem
Matki i odby³a siê dniu 26.05.2004 r.
Uroczystoœæ zosta³a zorganizowana
przez uczniów klas 1-3.

Honorowymi goœæmi spotkania

kim? Dlaczego?
W chowanego z Kamilem, bo jest we-

so³y i lubi graæ w roboty.
W telewizji s³yszysz du¿o o Unii Euro-

pejskiej. Co to takiego ta Unia? Dlaczego
Polska wst¹pi³a do Unii?

To jest Polska, no bo siê Unia po³¹czy³a
z miastem.

Rafa³ – 6 lat

Co to jest „Œwiêto dziecka”?
To jest œwiêto narodowe. Wymyœli³y je

dzieci.
Jak siê obchodzi Dzieñ Dziecka, co siê

wtedy robi, co robi¹ rodzice?
Rodzice kupuj¹ dzieciom zabawki, s¹

mili i dobzi.
Co to jest prezent? Jakie ty lubisz pre-

zenty? Dlaczego?
Prezent to jest zabawka, ubrania i cze-

kolada, i ksi¹¿ki i zeszyty, i o³ówek, i piór-
nik... Ja lubiê prezenty z aut, auta na piloty,
gry komputerowe.

Lepiej byæ dzieckiem czy doros³ym, dla-
czego?

Dzieckiem, bo wtedy mo¿na chodziæ
do szko³y i jeŸdziæ do babci i jeŸdziæ na
rowerze. A jak siê jest doros³ym, nie wolno
siê leniæ, trzeba ca³y czas pracowaæ, tak jak
tata.

Po co siê chodzi do przedszkola? Kto
wymyœli³ przedszkole?

¯eby siê uczyæ, umieæ pisaæ. Kto wymy-
œli³? Ró¿ni doroœli, ¿eby dzieci wiedzia³y, jak
co siê robi.

W co lubisz siê bawiæ najbardziej? Z
kim? Dlaczego?

Najbardziej to lubiê graæ na kompu-
terze, jeŸdziæ na rowerze, bawiæ siê auta-
mi. Te¿ lubiê siê bawiæ z kolegami i z bra-
tem. Czasem uk³adamy klocki, jeŸdzimy au-
tami.

W telewizji s³yszysz du¿o o Unii Euro-
pejskiej. Co to takiego ta Unia? Dlaczego
Polska wst¹pi³a do Unii?

¯e bêd¹ pieni¹dze dla spraw europej-
skich, ¿e unia bêdzie dawaæ pieni¹dze rol-
nikom, którzy siê tam zg³osz¹ na ró¿ne
sprzêty rolnicze np. do traktorów, do od-
œnie¿ania, do orania.

Polska wst¹pi³a do unii, bo siê wtedy
po³¹cz¹ kraje, bêdzie wtedy mo¿na jeŸdziæ
do ró¿nych krajów.

Reginka – 6 lat

Co to jest „Œwiêto dziecka”?
To jest dzieñ, kiedy daje siê coœ dziec-

ku. Ten dzieñ wymyœli³ Pan Bóg.
Jak siê obchodzi Dzieñ Dziecka, co siê

wtedy robi, co robi¹ rodzice?
Trzeba daæ coœ dziecku. Rodzice daj¹

prezenty.
Co to jest prezent? Jakie ty lubisz pre-

zenty? Dlaczego?
Prezent to takie coœ, co siê daje lu-

dziom. Ja lubiê bombonierki, bo w œrodku
maj¹ czekoladê.

Lepiej byæ dzieckiem czy doros³ym, dla-
czego?

Lepiej byæ dzieckiem, bo dziecko mo¿e
siê bawiæ.

Po co siê chodzi do przedszkola? Kto
wymyœli³ przedszkole?

W przedszkolu dzieci ucz¹ siê pisaæ,
czytaæ, malowaæ. Przedszkole wymyœli³ Pan
Bóg.

W co lubisz siê bawiæ najbardziej? Z
kim? Dlaczego?

Lubiê siê bawiæ w dom z siostr¹ i kole-
¿ankami.

W telewizji s³yszysz du¿o o Unii Euro-
pejskiej. Co to takiego ta Unia? Dlaczego
Polska wst¹pi³a do Unii?

Nie wiem.

Zuzia – 6 lat

Co to jest „Œwiêto dziecka”?
Dzieñ, w którym dzieci dostaj¹ prezen-

ty
Kto ten dzieñ wymyœli³?
No nie wiem, kto to wymyœli³, chyba do-

roœli, ¿eby dzieci mia³y swoje œwiêto.
Jak siê obchodzi Dzieñ Dziecka, co siê

wtedy robi, co robi¹ rodzice?
Rodzice kupuj¹ dzieciom prezenty

albo id¹ z nimi na lody.
Co to jest prezent? Jakie ty lubisz pre-

zenty? Dlaczego?
Prezent to jest mo¿e na przyk³ad jakieœ

malutkie zwierz¹tko lub zabawka. Ja lubiê
prezenty – lalki Barbie, koszulki, spodenki,
kapelusiki.

Dlaczego?
Bo jestem dziewczynk¹.
Lepiej byæ dzieckiem czy doros³ym,

dlaczego?
Lepiej byæ dzieckiem, przedszkole jest

lepsze ni¿ praca, dziecko bardzo lubi ma-
lowaæ.

Po co siê chodzi do przedszkola? Kto
wymyœli³ przedszkole?

¯eby byæ m¹drym. Doroœli wymyœlili
przedszkole, ¿eby wszystkie dzieci by³y m¹-
dre i dobre. W przedszkolu s¹ zabawy, daj¹
cukierki, mo¿na te¿ np. jechaæ do teatru
albo do kina z rodzicami lub z przedszko-
lem.

W co lubisz siê bawiæ najbardziej? Z
kim? Dlaczego?

Najbardziej lubiê siê bawiæ w indianki
z moimi przyjació³kami – Madzi¹ i Domi-
nik¹. Bo s¹ mi³e i dobre.

W telewizji s³yszysz du¿o o Unii Euro-
pejskiej. Co to takiego ta Unia? Dlaczego
Polska wst¹pi³a do Unii?

Coœ s³ysza³am, ale nie pamiêtam ju¿ i
nie wiem jak to powiedzieæ.
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by³y mamy wszystkich dzieci naucza-
nia zintegrowanego. Uczniowie pod
kierownictwem wychowawczyñ zapre-
zentowali monta¿ s³owno-muzyczny.
Motywem przewodnim uroczystoœci
sta³y siê s³owa piosenki „Dla ciebie
mamo kwiaty na ³¹ce”. Po skoñczonych
uroczystoœciach w szkole mamy z dzieæ-
mi wziê³y udzia³ we Mszy œw., której
oprawa liturgiczna by³a przygotowa-
na przez uczniów najm³odszych klas.
Tak zorganizowany Dzieñ Matki spo-
tka³ siê z du¿ym uznaniem obecnych
na uroczystoœci mam.

***
Drug¹ imprez¹ by³o gminne spo-

tkanie dzieci i m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej.

30 maja br. w ZS w Nozdrzcu w
ramach gminnych obchodów Dnia
Dziecka niepe³nosprawni mogli zapre-
zentowaæ swoje umiejêtnoœci sporto-
we w ró¿nych konkurencjach na mia-
rê swoich mo¿liwoœci. Udzia³ w tego
typu zawodach by³ dla dzieci ogrom-
nym prze¿yciem. Ka¿dy uczestnik spo-
tkania otrzyma³ pami¹tkowy dyplom
oraz upominki . Nagrody ufundowa-
ne zosta³y przez Urz¹d Gminy Noz-
drzec. Dziêki pracy grupy nauczycieli
zaanga¿owanych w organizowanie
ró¿nych imprez na rzecz niepe³no-
sprawnych urzeczywistnia siê idea pe-
dagogiki specjalnej „Do ¿ycia przez
¿ycie”.

B. Lubiñska

Gdybym mia³ dziesiêæ r¹k
to jedn¹ drapa³bym siê w g³owê.
Drug¹ jad³bym lody czekoladowe.

Trzeci¹ gra³bym w guziki.
Czwart¹ szarpa³bym dziewczyñskie warkoczyki.

Pi¹t¹ spra³bym tych dwóch od s¹siadki.
Szóst¹ skuba³bym kwiatki.

Siódm¹ od niechcenia kierowa³bym ulicznym ruchem.
Ósm¹ ³apa³bym muchê.

Dziewi¹t¹ wali³bym w ogromny bêben.
A dziesi¹t¹?

Dziesi¹tej u¿ywaæ nie bêdê.
Bo co?

Bo rzecz wiadoma.
Straszniem siê napracowa³ tamtymi dziewiêcioma.

(Gdybym mia³ dziesiêæ r¹k – Joanna Kulmowa)

Z takimi pytaniami zwrócono siê do „set-
ki” respondentów – rodziców dzieci w licz-
bie od 1 do 4 w wieku przedszkolnym (tych
by³o najwiêcej), wczesnoszkolnym i szkol-
nym. Odpowiedzi rodziców prezentuje ta-
bela nr 1. Prezent rzeczowy kupuje 31%
respondentów, s³odycze 17%, ksi¹¿ki, lody
lub wycieczkê funduje po 14% pytanych.

Znamiennym jest, ¿e wszyscy rodzice
pamiêtaj¹ o œwiêcie swoich pociech.

Respondenci – rodzice z jednym dziec-
kiem swój rozk³ad prezentów maj¹ prawie
ca³kowicie zbie¿ny z ca³oœci¹ respondowa-
nej populacji (tabela nr 2).

Maj¹c ju¿ dwoje dzieci wiêkszy nacisk
k³adzie siê na prezenty rzeczowe, wyciecz-
ki i s³odycze (kolejno 37%, 25%, 21%) (ta-
bela nr 3).

Pamiêtaj¹ te¿ respondowani rodzice o
datkach pieniê¿nych; jest ich kolejno 3% z
jednym dzieckiem, 4% z dwójk¹ dzieci.
Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i 4) pie-
niêdzy nie otrzymuj¹. W rodzinach tych
(tabela 4 i 5) wiêkszy nacisk k³adzie siê na
prezenty rzeczowe – 36% i 43%, lody 16%
i 29%, s³odycze 16% i 14%.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e
w naszym œrodowisku nie ma tradycji za-

bierania dzieci do kawia-
renek lub innych lokali,
chocia¿by na ciastka lub
lody. Prezenty ksi¹¿kowe
lub bajki otrzymuj¹ dzie-
ci zarówno z rodzin ma³o-
jak i wielodzietnych.

Badanie, które pre-
zentujemy charakteryzu-
je zarówno chêæ ofiaro-
wywania swoich dzieci w
dniu ich œwiêta i nie tyl-
ko, ale te¿ zasobnoœæ
portfeli rodziców.

Jak to bêdzie za rok,
za dwa?

Spróbujemy to
sprawdziæ.

(Z.N.)

Jak Pan/Pani organizuje Dzieñ Dziecka swoim pociechom?
1. kupujê najczêœciej ksi¹¿kê, bajkê;
2. kupujê inny prezent rzeczowy;
3. kupujê s³odycze;
4. zabieram dziecko do kawiarenki;
5. zabieram dziecko na lody;
6. zabieram dziecko na wycieczkê (piknik);
7. dajê pieni¹dze;
8. inne........................................

Tabela nr 1:

Tabela nr 2:

Tabela nr 3:

Tabela nr 4:

Tabela nr 5:
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U progu wakacji proponujemy Pañstwu spotkanie z le-
gendarnymi opowieœciami o Podkarpaciu, jego okolicach i
mieszkaj¹cych tu niegdyœ zbójnikach. Od³ó¿my na chwilê
nasze racjonalne myœlenie, baga¿ doœwiadczeñ i wiedzy. Kto
wie, mo¿e to w³aœnie opowieœci ludowych „bajarzy” s¹ praw-
dziwe? Mo¿e historie o biesach i czadach nie s¹ fantazj¹?!!!

1413 – Zyndram z Maszkowic, miecznik krakowski za otrzyman¹
wieœ Przysietnica ko³o Brzozowa przyj¹³ na siebie obowi¹-
zek obrony ziemi sanockiej przed zbójnikami,

1558 – stracenie w Sanoku zbója Harasyma z Beska, za wspó³-
udzia³ w kradzie¿y byd³a,

1562 – napad beskidników na dwór w Nowotañcu,
1566 – napad beskidników na koœció³ i plebaniê we Wrocance,
1571 – zbój Kotula z Sieniawy wyzna³ w Rymanowie in tormentis,

czyli na mêkach, ¿e ukrad³ talary i gêsi w Besku oraz cztery
wo³y w Rudawce Rymanowskiej,

1593 – obrabowanie przez beskidników synagogi w Rymanowie,
1595 – s¹d nad Steczem i Iwanem Hom¿¹ z Wis³oka Wielkiego,

oskar¿onymi o kradzie¿ koni w Sieniawie,
1606 – zbój Iwan z Jawornika zosta³ powieszony za kradzie¿ trzech

koni,
1608 – poæwiartowanie zbója Brasika z Wolicy za kradzie¿e i roz-

boje,
1610 – skazanie na œmieræ beskidnika Karpika z Odrzechowej

przez s¹d sanocki za kradzie¿ 70 koni, 800 talarów, pó³
korca pieprzu i 70 ³okci sukna,

1611 – zbójecka napaœæ na Jaœliska,

1635 – doszczêtne obrabowanie plebani na Klimkówce,
1647 – wydanie przez sejmik szlachecki dla województwa lwowskiego

w S¹dowej Wiszni specjalnego laudum zezwalaj¹cego na tra-
cenie bez s¹du wszelkich zbójów, beskidników i opryszków,

1648 – powo³anie dwu stuosobowych oddzia³ów harników i smo-
laków, których zadaniem by³a obrona ziemi sanockiej,

1660 – powo³ano w celu zwalczania zbójectwa na ziemi lwowskiej,
specjalnych pacho³ków pieszych, zaopatrzonych w strzel-
bê, z ka¿dej wsi po jednym,

1671 – król Micha³ Korybut Wiœniowiecki skierowa³ do walki z
beskidnikami dwudziestoosobowy oddzia³ piechoty wybra-
nieckiej,

1675 – s¹d kapturowy ziemi sanockiej skierowa³ do walki ze zbója-
mi dwóch rotmistrzów,

1676 – zbóje okradli doszczêtnie ksiêdza Feliksa de Valla, kanoni-
ka przemyskiego i plebana w Jasionce,

1677 – napad beskidników na Rymanów i obrabowanie miesz-
czan, kupców, koœcio³a oraz zabicie trzech wartowników i
jednego ̄ yda,

1699 – ziemi sanockiej broni przed beskidnikami dwustu zaciê¿-
nych Kozaków...

W dawnych wiekach lasy karpackie, niezale¿nie czy by³y kró-
lewskie, czy magnackie, sta³y siê terenem rozwijaj¹cego siê zbój-
nictwa. Rozbójników nazywano beskidnikami (z wêgierskie-
go - to³haj). Zamo¿ne karawany kupieckie przemierza³y tra-
sê od Baligrodu przez prze³êcz U¿ock¹, oraz przez Prze³êcz
£upkowsk¹ - staj¹c siê cennym ³upem. Tworzy³y siê kompa-
nie Wo³ochów, Rusinów, Wêgrów i Polaków, g³ównie z bied-
nego ch³opstwa i innych uciekinierów. Ale szlachta tak¿e mia-
³a w napadach swój udzia³. Na przyk³ad Wojciech Pamiêtow-
ski, który zebrawszy 200 ch³opów napada³ na dwory w ziemi
halickiej. By³y to chwile grozy wsi i miast. W pierwszej po³owie
XVIII wieku Oleksy Dowbusz, który tak jak na Podhalu Janosik
odgrywa³ w tych stronach du¿¹ rolê. W górach mieœci³y siê kry-
jówki, a w nich knuto plany ataków. Niektóre zbójeckie watahy
mia³y rotê i chor¹giew, bêbny i kot³y, muszkiety, ³uki, spisy, smo³o-
we pochodnie i opryszkowskie wekiery (siekiery). Do znanych
gniazd zbójnictwa nale¿a³o Wo³osate. Ten fach nazywano wów-
czas beskidnictwem.

KALENDARIUM DZIEJÓW ZBÓJNICTWA KARPACKIEGO

KARPACCY ZBÓJNICY



DYNOWINKA Nr 6/10820

Legenda o dzielnicach Dynowa
i Sanie

 By³o to w czasach gdy San op³ywa³ Dy-
nów a miastem rz¹dzi³ kochany przez wszyst-

kich szlachcic, nazwiska którego nie pomnê.
Ten rozwa¿ny cz³owiek prze¿y³ jednak wielk¹

przykroœæ. Otó¿ gdy wraca³ od znajomego kamrata z Przemyœla
napadli go zbójcy i obili okrutnie, nie zwa¿aj¹c jego wieku i urzê-
du. Mimo i¿ zapewniono mu opiekê znanego medyka, œmieræ w
jego oczy zagl¹daæ zaczê³a. Wezwa³ wiêc swych trzech synów, by
rozdzieliæ pokaŸny maj¹tek. Najstarszemu Kazimierzowi ofiaro-
wa³ ziemie na zachodzie miasta, Karolowi na po³udniu a najm³od-
szemu, Bartkowi za Sanem. Umieraj¹c nie zd¹¿y³ rozdysponowaæ
samym miastem i zamkiem. Braci, którzy dot¹d ¿yli w zgodzie i
mi³oœci ow³adnê³a ¿¹dza w³adzy. Kazimierz zabi³ Karola a cia³o
jego wrzuci³ do p³yn¹cego u stóp zamku Sanu. Wtedy sta³a siê
rzecz straszna. San powoli zacz¹³ siê odsuwaæ od grodu, w którym
zawiœæ i bratobójcze boje siê rozgrywaj¹. Ciekawe, ¿e tyle lat up³y-
nê³o a rzeka nie powróci³a jeszcze do dawnego koryta...

Legenda o najazdach tatarskich na Dynów

 By³o to dawno, kiedy czêste napady tatarskie nêka³y nasz kraj
i nie omija³y niestety nadsañskich okolic. Pewnego razu mieszkañ-
cy miasta w czasie odpierania takiego ataku nie tylko odbili czêœæ
³upów tatarskich ale porwali towarzysz¹cego wojownikom dzie-
siêcioletniego ch³opca – Grynê. Ten dorasta³ w Dynowie i ca³kiem
zapomnia³ ju¿ o swoich rodakach. Wtedy to Tatarzy znów napadli
na gród i ws³awili siê okrucieñstwem. Mieszkañcy w pop³ochu
chronili siê w koœciele i na zamku. Miejsca te wybierali celowo, bo
by³y w nich ukryte wejœcia do tajemnego przejœcia – w¹skiego
korytarza biegn¹cego od miasta a¿ do opuszczonego domku psz-
czelarza znajduj¹cego siê nad Sanem. Gryna patrz¹c na zabijaj¹-
cych ludnoœæ i podpalaj¹cych miasto rodaków, stan¹³ po stronie
swych przyjació³, ukochanego Dynowa i pomóg³ za pomoc¹ pod-
stêpu odbiæ ³upy, zdobyæ konie a co najwa¿niejsze wygnaæ Tata-
rów. Jego fortel by³ nie byle jaki, wykorzysta³ bowiem rozwœcieczo-
ne pszczo³y jako swych sprzymierzeñców. W ten oto sposób spryt-
ny Tatarzyn sta³ siê prawdziwym przyjacielem Dynowa.

Legenda o herbie Dynowa

Dawno temu gdy w³aœcicielem Dynowa by³ szlachcic Lewicki
w mieœcie rozegra³o siê niezwyk³e zdarzenie...

Pod nieobecnoœæ ojca, przebywaj¹cego w Hiszpanii Hania
zakocha³a siê. Wybranek, ubogi szlachcic nie spodoba³ siê powra-
caj¹cemu z woja¿y Lewickiemu i dlatego ten wymyœli³ podstêp, by
zniechêciæ ch³opaka. Wybudowa³ na rynku miasteczka scenê, na
której rozegraæ siê mia³a pierwsza w Dynowie, a mo¿e i w Polsce
corrida. Ukochany Hani zmuszony zosta³ do odegrania roli tor-
readora. Ch³opiec nie zwa¿aj¹c na gro¿¹ce mu niebezpieczeñ-
stwo zdecydowa³ siê dowieœæ swej mi³oœci i odwagi. Niestety walka

nie trwa³a d³ugo, gdy¿ zosta³ staranowany przez byka a obserwuj¹-
ca to zdarzenie Hania wtargnê³a na scenê i sta³a siê kolejn¹ ofiar¹.
Lewicki, mi³uj¹cy córkê ponad wszystko pod wp³ywem tych tra-
gicznych prze¿yæ postrada³ zmys³y. Zabi³ byka i w akcie sza³u strze-
la³ do byd³a w ca³ej okolicy. Na pami¹tkê tego wydarzenia w her-
bie miasta umieszczono g³owê byka z ¿elaznym kó³kiem w noz-
drzach, co oznaczaæ mia³o ujarzmienie zwierzêcia.

Legenda o Sanie

Bardzo dawno temu, kiedy kraina gór, lasów i po³onin by³a
bezludna i dziewicza, panowa³ na niej Z³y-Bies. Z postaci by³ po-
dobny do cz³owieka, choæ wiêkszy i rogaty. U ramion mia³ wielkie
nietoperzowe skrzyd³a. By³ zazdrosny o swoj¹ ziemiê i nie chcia³ z
nikim siê ni¹ dzieliæ. Jako absolutny w³adca nie pozwala³ d³u¿ej siê
zatrzymywaæ w tych górach ani pasterzom, ani kupcom. Pewnego
razu przywêdrowa³o tu z daleka plemiê, któremu przewodzi³ m³o-
dy, silny i m¹dry San. Dzika kraina spodoba³a siê przybyszom.
Postanowili osi¹œæ tu na sta³e. Zbudowali chaty i za³o¿yli wieœ nad
najwiêksz¹ rzek¹. Nie móg³ znieœæ Bies, ¿e zakwit³o ¿ycie w jego
dotychczas bezludnym królestwie - rozgniewany, przeszkadza³ przy-
byszom, jak tylko móg³. Tam, gdzie wykarczowali drzewa, sadzi³
nowe, do zagród z owcami wpuszcza³ wilki, na poletka napêdza³
dzikie zwierzêta aby tratowa³y zbiory. Ludzie zaczêli narzekaæ, ale
San urzeczony piêknem tej krainy, tak j¹ pokocha³, ¿e postanowi³
wytrwaæ i innych zachêca³, by nie uciekali porzucaj¹c domy i
dobytek. Bies gdy przekona³ siê, ¿e nie mo¿e tych twardych ludzi
pokonaæ w pojedynkê, stworzy³ sobie pomocników - Czadów. By³y
to pokraczne ludziki, ruchliwe, psotne i weso³e - szkodzi³y ludziom,
ile tylko mog³y. Na rozkaz Biesa ze z³oœliw¹ uciech¹ rozgania³y
pas¹ce siê na po³oninach byd³o, tañczy³y w zbo¿u niszcz¹c wszyst-
ko, co by³o zasiane ludzk¹ rêk¹. Straszy³y dzieci w ko³yskach, bu-
dzi³y ludzi spoczywaj¹cych po ciê¿kim dniu pracy, dosypywa³y
gospodyniom piasku do zupy, chowa³y drwalom siekiery. Z³oœliwe
by³y i przebieg³e, wyliczanie ich „sprawek” mog³oby jeszcze trwaæ.
¯ycie plemienia sta³o siê jeszcze ciê¿sze. San poprzysi¹g³, ¿e poko-
na z³e si³y.

Pewnego dnia, dobry San uwolni³ Czada przywalonego drze-
wem. Wdziêczny za ocalenie duszek wyzna³, ¿e on i jego bracia nie
lubi¹ czyniæ z³a, ale s¹ do tego zmuszani przez Biesa. Teraz, kiedy
przekona³ siê o wspania³omyœlnoœci ludzi, postanowi³ nie tylko im
nie szkodziæ, ale pomagaæ. Obieca³, ¿e jako najstarszy w rodzie
namówi do tego swych braci. Odt¹d te ma³e stworzenia polubi³y
ludzi i pomaga³y im, jak tylko umia³y. Ci odwdziêczali im siê mi-
seczk¹ mleka i dobrym s³owem.

Sielanka nie trwa³a d³ugo, bo wnet dowiedzia³ siê o sprzenie-
wierzeniu swych pomocników pan tej ziemi - Z³y Bies. Zwo³a³ wszyst-
kie Czady i zapowiedzia³, ¿e albo bêd¹ trzyma³y z nim, albo je
unicestwi tak samo jak je stworzy³. Przera¿one Czady przybieg³y
do Sana - chcia³y ¿yæ, a nie chcia³y szkodziæ ludziom. Podczas
d³ugiej narady najstarszych i najm¹drzejszych cz³onków plemie-
nia Czady poda³y sposób, jeden jedyny, przy pomocy którego
mo¿na zwyciê¿yæ Z³ego. Pokonaæ go mo¿e najsilniejszy z ludzi i
tylko o œwicie, kiedy Bies odpina czarodziejskie skrzyd³a i pozba-
wiony czarodziejskiej mocy k¹pie siê w najp³ytszym miejscu naj-
szerszej rzeki tej ziemi. Bez skrzyde³ nie mo¿e czyniæ czarów, ale i
tak jest ponadludzko silny. San przemyœla³ radê Czadów i wezwa³
Biesa na pojedynek o poranku, kiedy czarodziejskie skrzyd³a le¿a-
³y na brzegu rzeki. Bies rozeœmiawszy siê z³oœliwie na widok cz³o-
wieka z toporem staj¹cego mu naprzeciw, nie próbuj¹c nawet
siêgaæ po nietoperzowe skrzyd³a, ruszy³ do walki. San i Bies zma-
gali siê od œwitu do zmroku. Cz³owiek s³ab³ coraz bardziej, a Bies
zdawa³ siê nie czuæ zmêczenia. Na brzegu walkê œledzi³o ca³e ple-
miê i wszystkie Czady.
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 Kiedy Bies zrozumia³, ¿e znalaz³ godnego siebie przeciwnika
i przera¿ony myœl¹, ¿e mo¿e przegraæ, spróbowa³ schwyciæ i przy-
pi¹æ magiczne skrzyd³a. Wtedy to stary Czad, odwdziêczaj¹c siê
Sanowi za uratowanie ¿ycia, wrzuci³ je do rzeki. W tym momencie
San walczy³ ju¿ ostatkiem si³. Dziwny czar tkwi³ w diabelskich skrzy-
d³ach, rzeka zyska³a ca³¹ moc Biesa. Woda nagle wzburzy³a siê i
zmêtnia³a. Wartki, pienisty nurt porwa³ obu przeciwników. Za-
ton¹³ w rozszala³ej rzece Bies, który nie umia³ p³ywaæ, ale i nie
uratowa³ siê, os³abiony walk¹, San. Gdy nastêpnego dnia wody
opad³y, na dnie rzeki ludzie znaleŸli splecione ze sob¹ w œmiertel-
nym uœcisku dwie postacie. Oddaj¹c ho³d odwadze i walecznoœci
swego wodza, osadnicy nazwali jego imieniem wielk¹ rzekê. I w
ten sposób pozosta³ - tak jak tego pragn¹³ - dzielny San na ziemi,
któr¹ pokocha³. Góry, przez które przep³ywa ta rzeka, nazwali
Bies-Czadami, od imienia ich z³ego w³adcy i psotnych duszków.

 Podobno Czady mo¿na spotkaæ i dzisiaj, ale ¿e i starych drzew, w
których dziuplach mieszkaj¹, jest ju¿ mniej, to i duszki te spotyka siê
rzadziej. Na wêdrowców rzucaj¹ s³odki czar, który sprawia, ¿e nie
mog¹ zapomnieæ uroku naszej piêknej, polskiej krainy.

Dlatego te¿ w Bieszczady czy na Podkarpacie przyje¿d¿a siê tylko
raz, potem ju¿ siê tylko wraca.

 Opowieœci o legendach dynowskich snuliœmy w oparciu o mate-
ria³y udostêpnione przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Dynowie a
piêkn¹ historiê Sanu, opart¹ na kanwie autentycznych ludowych po-
dañ stworzy³ Marian Hess, bieszczadzki osadnik, etnograf i rzeŸbiarz.

Opracowali AJM

UWAGA!!! WAKACYJNY KONKURS „DYNOWINKI”

REDAKCJA „DYNOWINKI” ZAPRASZA
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW

DO UDZIA£U
W WAKACYJNYM KONKURSIE LITERACKIM

POD HAS£EM:

 Przed nami wakacje – czas niespodzianek, wêdrówek i kon-
taktów z nowymi ludŸmi. Mo¿e dziêki nim uda siê wejœæ w
czarodziejski œwiat ludowych opowieœci, legend i bajañ...
 Opowiedzcie o zas³yszanych historiach a my wydrukujemy
najciekawsze prace i nagrodzimy ich autorów piêknymi ksi¹¿-
kami.
Mile widziane bêd¹ teksty pisane gwar¹.

 Prace konkursowe prosimy kierowaæ na adres redakcji, w terminie do
1 wrzeœnia. Listê laureatów zamieœcimy w numerze wrzeœniowym a
nagrody przeka¿emy osobiœcie lub przeœlemy drog¹ pocztow¹.

Zapraszamy do udzia³u !!!

 SPOTKANIE Z LITERATUR¥

Zapraszamy do lektury „Ma³ego zielnika osobistego” napisanego przez Walde-
mara Ba³dê. Autor, redaktor „Dziennika Polskiego” od lat mieszka w Krakowie ale
emocjonalnie bardzo zwi¹zany jest z nasz¹ ziemi¹. Czêsto tu wraca, zawsze odwie-
dzaj¹c rodzinny Sanok. Maj¹c du¿¹ ¿yczliwoœæ dla naszego pisma postanowi³ ofiaro-
waæ czytelnikom nigdzie nie publikowane jeszcze najnowsze teksty.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

By³ ma³y, nosi³ spodnie na szelkach,
koszulki z ¿ó³wiem Whizzy’m albo dobrym
duszkiem Casperkiem, czapkê z daszkiem,
przepada³ za s³odyczami, jazd¹ na rowerze
i wirowaniem na karuzeli – ale wiedzia³, ¿e
musi byæ doros³y.

Wiedzia³, bo przecie¿ u³o¿y³ sobie w
g³owie te zmiany: ¿e ju¿ nie bêdzie codzien-
nego budzenia przez ojca, nie bêdzie
wspólnych œniadañ i noszenia tacy z pierw-
szym posi³kiem wiecznie przesypiaj¹cej
poranki mamie, nie bêdzie spacerów i sza-
leñstw.

Zmiany przysz³y, bo któregoœ dnia oj-
ciec znikn¹³ z tego na wskroœ rozpoznane-

go i oswojonego œwiata. Znikn¹³; to siê zda-
rza. Coœ mu tam mama i babcia t³umaczy-
³y, ale czy zrozumia³? Dla doros³ych bez-
wzglêdnoœæ œmierci bywa niepojêta, a co
dopiero dla dziecka... Wiêc nie bardzo wie-
dzia³, co siê sta³o, za to wiedzia³ doskonale,
¿e coœ siê sta³o. I ¿e skoro nie ma taty – on
musi byæ doros³y.

I dlatego pewnie, gdy pojechali na wieœ,
¿eby z³apaæ trochê œwie¿oœci w st³amszone
miejskim kurzem i duchot¹ p³uca, i gdy
mama powiedzia³a tak od niechcenia, bez
namys³u, ¿e skosztowa³aby tych papierówek,
jasn¹ zieleni¹ odcinaj¹cych siê od ciemne-
go t³a liœci, zrozumia³ to dos³ownie. Bez s³o-
wa wyszed³ – by³ ranek, wiêc mia³ na sobie
tylko majtki - z cha³upy: jab³oñ ros³a pod
oknem. Poplu³ w d³onie – widzia³, ¿e tak
robi³ ojciec, kiedy ³upa³ brzozowe szczapy,
którymi rozpala³ w kominku fascynuj¹cy
p³omieñ – i zacz¹³ wspinaæ siê na ³agodny
sk³on pnia. Nie przewidzia³ jednak, ¿e za-
braknie mu si³, by utrzymaæ siê na jego
pochy³oœci: spad³ – w sam œrodek pokrzyw.
Zapiek³o z moc¹ wczeœniej nieznan¹; nie
móg³ krzykn¹æ. By³ mê¿czyzn¹.

Ale powtórnie wspi¹æ siê na drzewo te¿
nie móg³. Wiêc siedzia³ pod œcian¹ i p³aka³.

Topola bia³a (Populus alba)

Babcia umiera³a brzydko; ale to na
pewno nie by³a jej wina. Nikt przecie¿ nie
¿yczy³by sobie takiego koñca: utraty pamiê-
ci i w³adzy nad swoim cia³em, rozpadu oso-
bowoœci, bezmyœlnego œlêczenia w wysie-
dzianym fotelu ca³ymi dniami, miesi¹cami.

Babcia tego nie chcia³a, jednak ¿ycie
postanowi³o wymierzyæ ostatni kuksaniec
– i trzyma³o siê jej ze z³oœliwym uporem. To
na pewno nie by³a uczciwa gra.

W niepamiêæ posz³o wszystko, co bab-
cia zrobi³a dobrego. Jak wytrwa³ym oszczê-
dzaniem sprawi³a, ¿e dzieci i wnuki nie
wchodzi³y w doros³oœæ z pustymi kieszenia-
mi, jak prac¹ ponad si³y przekszta³ci³a szeœæ-
dziesi¹t arów, wykupionych z zapuszczone-
go ksiê¿ego folwarku, w budz¹cy podziw i
zazdroœæ ogród, otaczaj¹cy dostatni dom,
jak ho³ubi³a progeniturê, ko³ysz¹c j¹ do
spokojnego snu bajdami o pokuckiej ge-

(ci¹g dalszy na str. 22)
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nezie. Trudno by³o pamiêtaæ to, co piêk-
ne, kiedy babcina codziennoœæ kojarzy³a
siê wszystkim z koszmarem niesmacznych
przypad³oœci wieku starczego.

Wiêc gdy wreszcie ¿ycie uzna³o, ¿e doœæ
ju¿ dokuczy³o tej, która w dzieciñstwie (naj-
lepiej zapamiêta³a z niego osio³ka, ofiaro-
wanego jej przez ojca: osio³ek ci¹gn¹³ brycz-
kê, w której jeŸdzi³a po wygracowanych sta-
rannie œcie¿kach) marzy³a, by ¿yæ d³ugo,
nikt nie ¿ywi³ ¿alu. Wszyscy, ci jej ukochani,
uczuli tylko ulgê: ¿e to ju¿ koniec.

¯al przyszed³ póŸno, jak ten l’esprit
d’escalier, jak k³uj¹ce wspomnienie dnia,
który bezpowrotnie przemin¹³: kiedy zo-
baczyli ekipê, tn¹c¹ z zapa³em mecha-
nicznymi pi³ami topole, sadzone przez
babciê wzd³u¿ drogi, przy której sta³ ich
dom. Dopiero wtedy zrozumieli, co siê
sta³o.

Jak zwykle – poniewczasie.

Kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum)

To nie by³ pierwszy raz; co gorsza – pew-
nie nieostatni. Zbudzi³ siê w pop³ochu, ¿e
znów przespa³ coœ wa¿nego (w takich chwi-
lach nigdy nie myœla³, ¿e mia³ prawo spaæ
d³u¿ej, ¿e po czternastogodzinnej pracy,
zakoñczonej grubo po pó³nocy, wolno mu
przecie¿ z³apaæ trochê wypoczynku), wiêc
czym prêdzej umy³ siê, ogoli³, raz-dwa ubra³
i wybieg³ z domu.

Jak wariat bieg³, jak prawdziwy wariat.
Ale taki w³aœnie by³: jego dewiza brzmia³a –
„Albo wszystko, albo nic”. Zatraca³ siê w
tym szaleñczym dawaniu z siebie wszystkie-
go; na maksa, na ful, do ostatnich si³. Tacy
te¿ s¹, tacy te¿ maj¹ prawo ¿yæ, tacy te¿
musz¹ mieæ dla siebie miejsce.

Bieg³ – a¿ zrozumia³. ¯e o niczym nie
zapomnia³, niczego nie zaniedba³, nikogo
nie zlekcewa¿y³. ¯e to tylko przyszed³ czas

kwitnienia kasztanów, przeklêtych stra¿ni-
ków pamiêci, którzy nie pozwalaj¹ mu wy-
rzuciæ ze œwiadomoœci tego poranka, kiedy
zmordowany czuwaniem przy ³ó¿ku umie-
raj¹cego dodawa³ sobie si³ takimi g³upimi
przecie¿, nic nieznacz¹cymi, do niczego nie-
zobowi¹zuj¹cymi myœlami o odpoczynku, o
wyjeŸdzie tam, gdzie panuje spokój, koj¹cy
spokój, gdzie ciszê, tak¹ cichutk¹, najcichsz¹
burz¹ jedynie poszumy liœci kasztanowców.

Ten poranek by³ ostatni – ale nie dla
niego: dla tego, którego mia³ strzec, do któ-
rego mia³ nie dopuœciæ tej Bezlitosnej, tej
Bezwzglêdnej, tej Beznamiêtnej, z dystynkcj¹
i gracj¹ zabieraj¹c¹ w podró¿ bez powrotu.
Nie sprosta³ zadaniu, nie odpêdzi³ jej, bo
nie dostrzeg³, jak przysz³a – wpatrzony w
wyobra¿enia, które mia³y mu dodaæ si³.

Od tej pory, w maju – ile ju¿ by³o tych
majów? – nie ma spokoju. Coœ go gna. Pew-
nie to coœ, dla czego w tym œwiecie nie ma
miejsca, a co kiedyœ nosi³o nazwê „sumienie”.

Waldemar Ba³da

(ci¹g dalszy ze str. 21)

On nie móg³ wraz z nimi uczestniczyæ w zabawie.
Spyta³am go: „Dlaczego nie bierzesz udzia³u?”
on nic na to nie rzek³
Spuœci³ modre oczy po ziemi on tamtych nie s³ysza³
-by³ g³uchoniemy.
„O mój Bo¿e” – przerwa³o we mnie ciszê,
jak¿e jestem szczêœliwa, ¿e widzê i s³yszê.

Za nogi które ponios¹ mnie do koñca
za oczy, które widz¹ wschód i zachód s³oñca
za uszy, które s³ysz¹ uwielbienia tony
dziêki Ci sk³adam Bo¿e
b¹dŸ za wszystko wielbiony!

Józef Cupak

Cisza

Kiedy siê ciszy nauczê
I serce cisz¹ nasycê
Swój ból i gorycz zag³uszê
A to co piêkne wychwycê.

Bo w ciszy s³ychaæ najlepiej
Serca do serca szeptanie,
W ciszy najczêœciej siê rodzi
Prawdziwa przyjaŸñ, kochanie.

A kiedy g³os mój ucichnie
Kiedy sam stanê siê cisz¹,
Wtedy mnie wielu zrozumie
I wtedy o mnie us³ysz¹.

A jeœli nawet zapomn¹
A cia³o prochem siê stanie
Daj œwiatu mi³oœæ i ciszê,
A ludziom pokój daj Panie.

(Wara, czerwiec 2004)

Chrystus na krzy¿u

W dynowskiej Œwi¹tyni wielka cisza.
Chrystus na krzy¿u wisi i milczy,
ale On widzi i wszystko s³yszy.
W duszy majestat ma cierpienia,
w dal za mg³¹ smutne patrz¹ Jego oczy
Dusza ostatnim wznios³a siê tchnieniem
i krwi¹ serdecznie broczy
Pragnienie pali Go straszliwie,
rozpiete bol¹ Go ramiona,
On ca³y wisi w ramach ¿ywy
Patrz cz³owiecze!
Krew Mu ju¿ krzepnie!
On kona!
Ostatnim drga ju¿ dreszczem,
ostatnie œwiszcz¹ Mu oddechy.
Chryste nim skonasz powiedz jeszcze,
¿e wszystkie przebaczasz nam grzechy.
Powiedz zanim st¹d wyruszymy w drogê,
¿eœmy z Tob¹ pojednani,
g³êboko niech zapadnie w nasz¹ duszê
to z Tob¹ dzisiaj to spotkanie

Jadê do Sanatorium

Jadê w autobusie
w drodze do Na³êczowa
Zobaczy³am dziewczynê
by³a rumiana i weso³a

Mia³a rumian¹ buziê i
uœmiechniête oczy,
a na g³owie splecione dwa z³ote warkocze.

Kiedy wsta³a, aby udaæ siê w drogê
zobaczy³am, ¿e mia³a tylko jedn¹ nogê
sz³a o kulach, lecz
z uœmiechem rzuci³a spojrzenie
i rzek³a: „Do widzenia!”
Me serce wzruszy³o siê
wybacz Bo¿e drogi, kiedy w ¿yciu narzekam
choæ mam zdrowe nogi.

Wysiad³am w Lublinie
wst¹pi³am do sklepu, gdzie by³y s³odycze,
grzeczny ch³opak zapyta³ mnie:
Ile sobie ¿yczê?
By³ szczêœliwy i pokój bi³
z jego twarzy co tak rzadko na ziemi u ludzi siê zdarzy

A kiedy odchodzi³am cieszy³ siê ogromnie
i rzek³: „Dziêkujê Pani bardzo, ¿e wst¹pi³a do mnie”
Widzia³am jak mu oczy ze szczêœcia siê œmia³y,
lecz on nimi nie widzia³ –
 - on by³ ociemnia³y
„O Bo¿e – rzek³am cicho – jak bardzo siê wstydzê,
kiedy w ¿yciu narzekam choæ sama dobrze widzê”.

Zobaczy³am jak dzieci siê bawi³y,
a obok sta³ ch³opak przystojny i mi³y.
Lecz inne bieg³y po trawie

Jadwiga Sikorowicz
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G³owa przy g³owie, rêka przy rêce,
kolano przy kolanie. Kolana przy
g³owie. To wszystko okryte poma-

rañczow¹ blach¹ (wybacz maluszku). Chê-
ci. I w drogê. Gdzie? Ogólnie na pó³noc,
nad jeziora, ale kierunek, trasê obierali-
œmy na kolejnych skrzy¿owaniach.

Ma³o w kieszeni, du¿o w g³owie ( ma-
rzeñ i planów). Nasi znajomi pojechali do
Turcji, my alterna-
tywnie w Polskê.
Zwierzyniec, Za-
moœæ, W³odawa,
koœció³ na wodzie,
renesansowy rynek, synagoga to pierwsze
nasze g³ówne przystanki.

Marchewka, kanapki i zupki chiñskie
to nasze ekskluzywne obiadki, które spra-
wi³y, ¿e siê troszeczkê poluŸni³o w naszym
samochodziku.

Obiad w ekskluzywnych warunkach,

czyli w rowie pod p³otem, przyprawy zupki
chiñskiej w oku, i w drogê. Pierwszy, zara-
zem mokry nocleg prze¿yliœmy tu¿ za Bia³y-
stokiem.

Augustów najechaliœmy przed po³u-
dniem. To, co by³o do po¿yczenia, czyli
kajak, canoe i wios³a wraz z nami znalaz³y
siê w wodzie. Na pierwszych jeziorach brzê-
cza³y natarczywie, wtóruj¹c komarom,

motorówki, lecz im dalej p³ynêliœmy Kana-
³em Augustowskim, to by³o ciszej, spokoj-
niej i dziko. Œluzy przebywaliœmy pieszo,
nosz¹c dobytek jak siê da³o. To równie¿
by³o w ramach oszczêdnoœci. Ich czar po-
znaliœmy wracaj¹c ju¿ od granicy z Bia³o-
rusi¹. Niesamowicie jest, gdy siê siedzi w
kajaku a woda albo opada, albo podnosi
siê o metr. Nocleg, pierwszy nad kana³em
to spotkanie ciekawych ludzi oraz niesa-
mowity napój. Przepis rozdajê tym, których
nigdy nie bola³a g³owa.

Tereny przy granicy to spotkanie z ata-
kuj¹cymi ³abêdziami i pijawk¹, która upi³a
mi troszkê dobrej krwi. Niesamowite by³y
biwaki na dziko przy ogniskach, powa¿ne i
niepowa¿ne rozmowy oraz œpiew roznoszo-
ny po wodzie.

Prze¿yciem dla nas by³a podró¿ wodna
na niedzieln¹ mszê œw., a rozbawi³o nas zie-
le rosn¹ce pod plebani¹
oraz spodnie zsuwaj¹ce siê
do kostek. Po znalezieniu
pasa udaliœmy siê do ko-
œció³ka w Studzienicznej,
uœwiêconego pielgrzymk¹
Jana Paw³a II. Noc spêdzi-
liœmy nad jeziorem, rano
zaœ po dotarciu do Augu-

stowa prze¿yliœmy spotkanie z policjanta-
mi, którzy poszukiwali w³aœcicieli naszego
pomarañczowego pojazdu. Uwolnieni po-
jechaliœmy nad J. Wigry. Smaczne rybki, sieje
i sielawy, to nasze jedyne szaleñstwo sma-
kowe, po którym udaliœmy siê na spacer po
kompleksie klasztornym kamedu³ów w Wi-
grach.

W tym dniu odwiedziliœmy jeszcze Tur-
tul, z bardzo cie-
kawym m³ynem i
dojechaliœmy
nad J. Hañcza.
Tu kolejna nie-

spodzianka, ku naszej radoœci, zostaliœmy
zaproszeni na bardzo smaczne grilowanie.
K¹piel w najg³êbszym jeziorze w Polsce,
jego obejœcie, spacer wœród g³azowisk to
tylko niektóre atrakcje. By³o cudownie.
Ciekawym prze¿yciem by³ spacer wœród
pól, do Wodzi³ek, wioseczki zamieszka³ej
przez Staroobrzêdowców- od³am Prawo-
s³awia. Tu zachwyci³a nas Molenna czyli
cerkiew, ³adne domki, niestety nie spotka-
liœmy mieszkañców.

Czas powrotu to wizyta w Mr¹gowie,
Olecku i £om¿y. Wielk¹ radoœæ wzbudzi³ w
nas przejazd po torach przez most. Nie-
œwiadomi, ¿e wstrzymujemy ruch drogowy
robiliœmy sobie pami¹tkowe zdjêcia. Ra-
doœæ przygas³a, gdy wjechaliœmy do Treblin-
ki. Tu w miejscu martyrologii zagoœci³ w
nas smutek i zaduma nad ¿yciem. To nic,
¿e ju¿ wieczór, ¿e nie mamy noclegu, spê-

dzamy tam du¿o czasu wêdruj¹c wœród
drzew i grobów. Najwiêcej czasu spêdzili-
œmy przy cenotafie Korczaka.

Nasz kolejne nocleg szykowa³ siê na
betonie wœród œmieci, ale Pan leœniczy za-
prosi³ nas pod zadaszone miejsce biwako-
we, oferuj¹c jajka, kiszone ogórki itp. Jak
tu nie wierzyæ w ludzi? Zbli¿aj¹c siê ku miej-
scu zamieszkania zwiedziliœmy jeszcze Pu-
³awy, Na³êczów oraz Kazimierz. Nasz fan-
tastyczny wyjazd zamkn¹³ cudowny zachód
s³oñca, prze¿yty jeszcze wspólnie w Poma-
rañczowej Alternatywie.

Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz

Kajakiem przez Kana³ Augustowski

Molenna w Wodzi³kach

W miejscowoœci-Hañcza
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Noc strasz-
nie siê d³u¿y³a.
Od momentu, w
którym Tawisku-
rus zamkn¹³ drzwi
mojego pokoju,
nie mog³am za-
sn¹æ. Po g³owie
chodzi³o mi tyle
myœli, ¿e trudno

by³o wytrzymaæ. B³¹dzi³am nerwowo po
komnacie, zastanawiaj¹c siê, co przyniesie
nowy dzieñ – dzieñ koñcz¹cy moj¹ misjê.
No w³aœnie – misjê?! To s³owo w ogóle mi
tu nie pasowa³o. Przecie¿ jak do tej pory
przez ca³y czas bawi³am siê, poznawa³am
ciekawe istoty i ca³y ten przedziwny œwiat,
który praktycznie ukryty by³ za jednymi
drzwiami. Im d³u¿ej odtwarza³am wszyst-
kie s³owa Miretki, W³adcy Wszechœwiata,
czy innych stworzeñ, tym mniej orientowa-
³am siê w sytuacji. Postanowi³am, ¿e nie
bêdê biernie czekaæ.

Wysz³am po cichu na korytarz. By³ jak
zawsze ciemny, mimo œwiat³a rozpalonych
pochodni. Zawsze dziwi³o mnie, ¿e tak wiel-
ki w³adca nie ma stra¿y. W tej sytuacji to
mo¿e i lepiej, ale i tak siê ba³am. W praw-
dzie zd¹¿y³am ju¿ trochê poznaæ zamek
lecz… Ruszy³am przed siebie. Korytarz
ci¹gn¹³ siê w nieskoñczonoœæ. Zmêczona
d³ug¹ wêdrówk¹, zatrzyma³am siê. Wokó³
mnie sta³y same drzwi – kolorowe, o ró¿-
nych kszta³tach i rozmiarach. Bardzo mnie
kusi³o, by któreœ otworzyæ, ale niepewnoœæ
i strach wygrywa³y. Ruszy³am dalej. Oczy
powoli same siê zamyka³y, wiêc podpiera-
³am siê o œcianê. Nagle poczu³am, ¿e coœ
siê poruszy³o. Odkry³am tajemne wejœcie!
Wziê³am do rêki pochodniê i zanurzy³am
siê w mglistej chmurze. Czu³am wilgoæ pod
stopami i ch³ód. Im by³am dalej, zimno sta-
wa³o siê coraz bardziej uci¹¿liwe. Gdy ju¿
chcia³am zawróciæ, zobaczy³am wielki,
srebrny tron, na którym siedzia³ starzec z
d³ug¹ brod¹. Nie wiedzia³am, co robiæ:
odezwaæ siê, czy uciekaæ. Wydawa³o siê, ¿e
œpi, wiêc powali siê wycofywa³am. On jed-
nak powiedzia³:

- Nie odchodŸ. Ju¿ dawno nikt mnie nie
odwiedza³ – zostañ, porozmawiamy.

Podesz³am wiêc bli¿ej i zapyta³am:
- Kim jesteœ?
Starzec nie zareagowa³. Powtórzy³am

to samo pytanie jeszcze raz. Potem kolejny
i jeszcze, a¿ siwobrody odrzek³:

- Nie powtarzaj, nie jestem g³uchy. Ja

Po jak¹ ksi¹¿kê siêgn¹æ w d³u-
gie wieczory, po upalnych dniach
pe³nych pracy w polach i ogrodach,
po emocjach matur i egzaminów,
zawirowañ politycznych zwi¹zanych
z eurowyborami i spektaklami na
naszej scenie politycznej. Wieczor-
no- nocna lektura powinna pomóc
nam odnaleŸæ odwieczny, tajemni-
czy czar nocy œwiêtojañskiej, kwitn¹-
cej paproci i sobótkowych ogni.
Czar tajemnic wymykaj¹cych siê ro-
zumowemu poznaniu i doœwiadcze-
niu. Dajmy siê choæ na chwile „za-
uroczyæ” magii si³ natury i ducha,
zawartej w ksi¹¿ce Paula Coelha pt.
„Alchemik”. Ksi¹¿ce niezwyk³ej,
która „ka¿e marzyæ pod¹¿aæ za w³a-
snym powo³aniem, podejmowaæ ry-
zyko, pójœæ w œwiat i wróciæ wystar-
czaj¹co œmia³ym, by stawiæ czo³o
wszelkim przeszkodom” (nota wy-
dawcy). W tej na pó³ baœniowej opo-
wieœci towarzyszymy m³odemu an-
daluzyjskiemu pasterzowi owiec w
poszukiwaniu szczêœcia, sensu
¿ycia i z³otego skarbu. Poszukiwa-
nia te prowadza go przez wiele kra-
in, trudów i niebezpieczeñstw. Spo-
tyka wielu ludzi. Odkrywa niezwy-
k³e piêkno œwiata stworzonego, któ-
ry jest „czêœci¹ widzialn¹ niewidzial-
nego Boga”, jednoœæ wszechœwiata
i losów ludzkich i Mi³oœci, która jest
najwiêkszym skarbem cz³owieka.
Sens ¿ycia odnajduje w wiernoœci
swemu sercu i „W³asnej Legen-
dzie” zapisanej na wieki we wszech-
œwiecie. Lektura tej ksi¹¿ki „prze-
mienia w z³oto nawet najbardziej za-
œniedzia³e sprê¿yny ludzkich ma-
rzeñ” (nota wydawcy). St¹d tytu³
„Alchemik” – naprawdê „czaro-
dziejska” lektura. Z ca³ego serca
polecam.

Anna Baranowska – Bilska.

po prostu nie pamiêtam, jak
mam na imiê. Widzisz dziecko,
od czasu, w którym Tawiskurus
mnie tu zamkn¹³ minê³o sporo
czasu.

- Jak to – odrzek³am zdzi-
wiona – jesteœ tu wiêziony?!

Starzec nie drgn¹³. Patrzy³am chwilê
na niego. Tak nie mo¿e byæ – krzyknê³am.
Zabiorê ciê ze sob¹. Choæ!

Nasta³a cisza. On siê nie podniós³ ; ja
czu³am siê tak bezradna… Sta³am chwilê
przed nim po czym podesz³am, by pomóc
mu wstaæ. Gdy chcia³am wzi¹æ go za rêkê,
zrozumia³am jego zrezygnowanie. Obie
d³onie mia³ przykute do tonu wielkimi kaj-
danami. Ale to nic, pomyœla³am, z tym te¿
sobie poradzê. Tyle ¿e ³atwo powiedzieæ,
trudnej zrobiæ. Ja by³am za s³aba, by w³a-
snymi d³oñmi je otworzyæ, a w pobli¿u nie
le¿a³o nic, co mog³oby mi pomóc. Starzec
powiedzia³:

- Daj spokój. Lepiej uciekaj, bo jak Ta-
wiskurus ciê tu znajdzie, to podzielisz mój
los.

- Nie ma mowy – odpar³am. Skoro ciê
znalaz³am, to ciê st¹d zabiorê. Nie wiem
jeszcze jak, ale coœ wymyœlê.

Nie mia³am zbyt du¿o czasu. Szuka³am
wszêdzie jakiegoœ pomocnego narzêdzia,
lecz na pró¿no. Z³apa³am siê za g³owê i…
poczu³am, ¿e mam we w³osach wsuwkê. Po-
dziêkowa³am w myœlach Bogu i szczêœliwa
otworzy³am kajdany. Mê¿czyzna jednak by³
nadal ponury.

- Nie cieszysz siê, ¿e st¹d wyjdziesz? –
zapyta³am.

- Nie –odrzek³.
Nie rozumia³am w pierwszej chwili o

co mu chodzi, ale potem przemyœla³am
wszystko. Mia³ racje, nie by³o powodów, by
siê cieszyæ. To w koñcu zamek Tawiskurusa
i nigdy z niego nie wyjdziemy. Jednak nie
tylko to gryz³o starca. Jakim cudem zmusi-
³am go, by mi wszystko opowiedzia³. Oka-
za³o siê, ¿e nie on jeden zosta³ uwiêziony w
zamku. By³o ich wielu – wielu królów po-
szczególnych planet, które podbi³ „W³ad-
ca Wszechœwiata”. Starzec powiedzia³ te¿,
¿e Tawiskurus nie jest nawet królem w³a-
snej planety. Dawno temu zosta³ wypêdzo-
ny przez ojca za zdradê. Wszystko zaczyna-
³o siê uk³adaæ. Nareszcie zrozumia³am rolê
Miretki. Ona i Tawiskurus wbrew woli swo-
ich rodów chcieli byæ razem. Obojga spo-
tka³a kara. Niestety teraz mszcz¹ siê za
wszystkie krzywdy, podbijaj¹c kosmos. Na-
dal jednak nie rozumia³am, co ma z tym
wspólnego Ziemia. Po d³ugiej rozmowie
postanowiliœmy wyjœæ i zmierzyæ siê z wro-
giem. Niestety zanim zd¹¿yliœmy siê odwró-
ciæ wróg by³ ju¿ przed nami…

Cdn.
Ewa Pielak

 Id LO
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Jak cudowne bywaj¹ zachody S³oñca?
Znamy je z gór - gdy pobielane szczy
ty Tatr zaczerwieniaj¹ siê od promie-
ni s³onecznych i znad morza, jezior,

gdzie b³êkitne w ci¹gu dnia fale mie-
ni¹ siê wszystkimi odcieniami czerwie-
ni, a niebo zdajê siê p³on¹æ. Czekamy
na te zachody do póŸnych godzin wie-
czornych. Robimy efektowne fotogra-
fie, zdobi¹ce nasze albumy, pierwsze
strony gazet czy czasopism. Ale nie o
zachodach S³oñca bêdzie ten artyku³,
tylko o wschodach, które s¹ mniej po-
pularne i ¿eby je zobaczyæ przede wszyst-
kim trzeba wstaæ wczeœnie rano (a cza-
sem o to tak trudno), w czerwcu, gdy
jesteœmy o krok od najd³u¿szego dnia w
roku - nawet o trzeciej czy czwartej.

A wiêc przypuœæmy, ¿e uda siê nam
wstaæ tak wczeœnie, wymkn¹æ siê z
domu, a œcie¿ka zawiedzie nas przyk³a-
dowo nad rzekê San. Jest jeszcze ciem-
no, ale gwiazdy ju¿ powoli bledn¹. Sie-
dzimy cicho na ma³ej polance wœród
topól i wierzb nad Sanem. Na razie jest
jeszcze cicho. Po niebie bezszelestnie
przesuwa siê cieñ i upada na polanê -
to sowa uszata w³aœnie koñczy swe noc-
ne ³owy. Miêdzy stertami chrustu posu-
wa siê wêsz¹c je¿ - wraca ju¿ do dziennej
kryjówki. Po chwili melodyjnym g³osem
rozpoczyna swój ¹ pieœñ kos.

Ciemnoœci powoli ustêpuj¹, a nie-
bo na wschodzie siê zaró¿owi¹. Unosz¹-
ce siê nad polami cienkie warstwy mg³y
staj¹ siê widoczne i zaczynaj¹ przybie-
raæ lekko czerwonawy odcieñ. Inten-
sywnie pachn¹ polne kwiaty: macierzan-
ki, rumianki, b³awatki i koniczyna. Na
liœciach i trawach gromadzi siê zimna
rosa i sp³ywa z nich w postaci kropel na
ziemiê. Rosa atakuje nawet sieci pajê-

cze. Na obrze¿ach zadrzewieñ pojawia
siê kilka saren, które nie zauwa¿aj¹ nas
i beztrosko skubi¹ trawê. Na brzegu
Sanu usiad³ wêdkarz i cierpliwie ocze-
kuje na zdobycz.

A na widnokrêgu pojawia siê ju¿

czerwona tarcza S³oñca, która powoli ro-
œnie. Miêdzyczasie wybuch³ g³oœny
œpiew wszelakiego ptactwa: ziêb, wilg,
sikor, kapturek, piecuszków, itd. - mo¿-
na wyliczaæ bez koñca, trudno odró¿niæ

jedn¹ pieœñ ptasi¹ od drugiej. Po Sa-
nie p³ynie spokojnie para kaczek krzy-
¿ówek z potomstwem, a pod wchodz¹cy
do wody korzeñ wskoczy³ w³aœnie z plu-
skiem pi¿mak.

Mg³a zupe³nie opada, a rosa na tra-
wie i pajêczynach zaczyna siê mieniæ w
pierwszych promieniach s³onecznych
wszystkimi kolorami têczy. Na polanê
sfrun¹³ kos i wœród œwie¿o skoszonej tra-
wy wyszukuje d¿d¿ownic, by wykarmiæ
swoje pisklêta. Po przybrze¿nych kamie-
niach biega brodziec piskliwy i wybiera
z mu³u i z pomiêdzy kamieni drobne

bezkrêgowce. Na chwilê zrywa siê lekki
wiatr. Szumi¹ otaczaj¹ce polanê topole
i wierzby, a w dali - na polach faluj¹ ³any
zbó¿.

Nawet nie spostrzegamy siê jak szyb-
ko mijaj¹ poranne godziny. Z pobliskiej
ulicy dochodz¹ nas odg³osy przeje¿d¿a-
j¹cych samochodów, g³oœne rozmowy
ludzi spiesz¹cych do pracy, dzieci bie-
gn¹cych do szko³y. Wêdkarz poszed³ z
„wielk¹ ryb¹” do domu i sarny gdzieœ
siê ukry³y - mo¿e w polnym zagajniku.
S³oñce stoi ju¿ wysoko nad horyzontem.
Na polach pojawiaj¹ siê maszyny rolni-
cze. Nad Sanem kr¹¿¹ uporczywie jaskó³-
ki brzegówki po³awiaj¹c w locie owady.
A my -musimy te¿ ju¿ wracaæ do domu -
trzeba iœæ do szko³y, pracy... Wstajemy
wiêc i powolnym krokiem oddalamy siê
od rzeki, a ¿egna nas kr¹¿¹ca nad pola-
mi para myszo³owów.

Czy warto by³o tak wczeœnie wstawaæ?
Proszê bardzo, sami sobie drodzy Czy-
telnicy Dynowinki odpowiedzcie na to
pytanie...

Marta Bylicka
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Szko³a jest centrum kulturalnym œrodo-
wiska wiejskiego. Uczniowie, a tak¿e miesz-
kañcy Dyl¹gowej maj¹ mo¿liwoœæ uczestni-
czenia w wielu imprezach kulturalno-oœwia-
towych organizowanych przez szko³ê, a na-
stawionych na budzenie uczuæ patriotycz-
nych, mi³oœci do ma³ej ojczyzny, poszano-
wania tradycji i na promocjê zdrowia, i zdro-
wego stylu ¿ycia, a tak¿e rozwój kulturalny
m³odego cz³owieka. Kalendarz imprez szkol-
nych jest wiêc bogaty. Na Pikniki Rodzinne,
organizowane przy szkole na scenie plene-
rowej przychodz¹ mieszkañcy w ró¿nym
wieku i ca³ymi rodzinami. Maj¹ mo¿liwoœæ
obejrzenia wystêpów artystycznych zespo-
³ów tanecznych, teatralnych, meczu (ojco-
wie na synów), popróbowania jazdy konnej
„wierzchem i bryczk¹”, strza³u do celu, udzia-
³u w ró¿nych konkursach. Imprezy te maj¹
mi³y, rodzinny charakter, podobnie jak spo-
tkania rodziców z okazji Dnia Matki i Dnia
Ojca. Najstarsi mieszkañcy co roku s¹ uro-
czyœcie goszczeni i przyjmowani w naszej
szkole z okazji Dnia Seniora. Na „Tradycyjn¹
wigiliê na wsi”, która po raz pi¹ty odby³a siê
w naszej szkole z udzia³em ca³ej spo³eczno-
œci szkolnej, zapraszani s¹ goœcie – przyjacie-
le szko³y, a tak¿e przedstawiciele Rady Ro-
dziców. Choinka noworoczna organizowa-
na dla dzieci, o bogatym programie arty-

stycznym, przyci¹ga równie¿ wielu widzów z
wioski.

Budzenie uczuæ patriotycznych u m³o-
dzie¿y odbywa siê poprzez akademie oko-
licznoœciowe, z okazji œwi¹t pañstwowych,
regionalnych i lokalnych jak np. rocznica
spalenia wsi i pacyfikacja wsi Dyl¹gowa.

Wa¿nym wydarze-
niem by³o otwarcie
œwietlicy socjotera-
peutycznej w naszej
szkole. Na uroczy-
stoœæ zosta³ zaproszo-
ny Wójt Gminy Dy-
nów, Rada So³ecka
wsi Dyl¹gowa, rodzi-
ce oraz przedstawi-
ciele Komisji ds. Roz-
wi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych,
która przekaza³a dla
szko³y fundusze na
remont i moderniza-
cjê pomieszczenia
dawnej kot³owni z
przeznaczeniem na œwietlicê.

W szkole odby³a siê lekcja pokazowa z
udzia³em ST wizytatora Kuratorium Oœwia-
ty w Rzeszowie i Dyrektorów z gminy i mia-
sta Dynów w „Klasie z Dawnych Lat”. Na-
uczycielka z oddzia³em przedszkolnym
przeprowadzi³a zajêcia p.n. „Spotkanie z
tradycj¹” wykorzystuj¹c eksponaty z Izby
Tradycji.

Szko³a Podstawowa w Dyl¹gowej utrzy-
muje dobr¹ wspó³pracê z oœrodkami kul-
tury: MOKiR w Dynowie, GOK w B³a¿o-

szej szkole, w którym wziê³o udzia³ osiem
szkó³ – ³¹cznie 98 uczestników. Jury kon-
kursowe: mgr K. D¿u³a i Z. Welc wytypowa-
³o spoœród 41 prezentacji 3 recytacje, 3 pio-
senki i 2 inscenizacje z ka¿dej kategorii wie-
kowej do 2 etapu, który mia³ miejsce 12
maja w B³a¿owej. Poczêstunek dla uczest-
ników sponsorowa³a Gminna Spó³dzielnia
„S Ch” w Dynowie i Wójt Gminy Dynów.

Ponadto 7 maja z inicjatywy naszej szko-
³y i przy wspó³pracy komisji ds. rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych w Dynowie i

poparciu Wójta Gminy Dy-
nów przeprowadzony zosta³
Miêdzyszkolny Przegl¹d
Form Tanecznych pt. „Ta-
niec z rekwizytem”. Wziê³o
w nim udzia³ 4 szko³y z gmi-
ny Dynów. Uczestnicy – mi-
³oœnicy tañca prezentowali
wysoki poziom i umiejêtnie
wykorzystali w tañcu rekwi-
zyt (kapelusz lub chustecz-
kê). Komisja: p. G. Malaw-
ska, p. M. Kêdzierska i p. H.
Nosal wyznaczy³a prezenta-
cje indywidualne i zespo³o-
we do nagród. Poczêstunek
dla uczestników sponsoro-

wa³a Komisja ds. Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych w Dynowie.

Wszystkim sponsorom, fundatorem
nagród do w/w wymienionych konkursów
dyrektor szko³y sk³ada serdeczne podziê-
kowania.

Agata Œliwa

wej, WDK w Rzeszowie, oraz szko³ami pod-
stawowymi z gminy Dynów i pod tym k¹-
tem podjê³a siê przeprowadzenia dwóch
konkursów: literackiego i tanecznego.

23 kwietnia br. odby³ siê etap gminny
wojewódzkiego konkursu Poeci i Pisarze
Dzieciom – Cztery pory roku – Lato w na-

DYL¥GOWA

Grupa taneczna z Bachórza
Zespó³ „Rytm”,
taniec z ró¿¹

Izba tradycji w szkole
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„Jest jedno takie serce

spoœród serc wielu tysiêcy,
i bije wci¹¿ nieprzerwanie
i kocha najgorêcej.

 To serce naszej matki,
 Najlepsze w ca³ym œwiecie
 I nigdy takiego serca
 nie odnajdziecie”.

Ten wiersz recytowa³a Agatka,
uczennica klasy trzeciej w dniu 26 maja
podczas uroczystoœci Dnia Matki, któr¹
zorganizowano w Szkole Podstawowej w
Laskówce.

To serce matki kocha najgorêcej –
wiêc nie sposób o tym zapomnieæ nie
tylko w tak wa¿nym dniu w roku, ale i w
ca³ym ¿yciu.

Uczniowie z naszej szko³y nie zapo-
mnieli o Dniu Matki. Du¿o wczeœniej
przygotowywali siê starannie pod okiem
swoich wychowawczyñ.

W mojej klasie trzeciej dzieci przez
dwa miesi¹ce sk³ada³y pieni¹¿ki na
kwiaty dla mam – do wspólnej skarbon-
ki. BliŸniêtom zaproponowa³am jedn¹
sk³adkê, poniewa¿ maj¹ jedn¹ mamê.
Najpierw by³y nawet z tego zadowolo-
ne, ale wkrótce stwierdzi³y, ¿e mama
mia³a z nimi zawsze podwójn¹ pracê
wiêc powinna otrzymaæ podwójnie kwia-
ty...i s³usznie.

Nasi uczniowie wykonali piêkne za-
proszenia wykorzystuj¹c wiedzê zdobyt¹
na zajêciach informatyki. Zaproszenia
rozdano matkom na kilka dni przed
uroczystoœci¹.

Gdy nadszed³ dzieñ 26 maja dzieci

LASKÓWKA z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y przyjœcia
swoich mam. Zagl¹da³y raz po raz do
okien. Jaka¿ by³a ich radoœæ, gdy zaczê³y
pojawiaæ siê pierwsze osoby. Mamy zo-
stawi³y swoje prace domowe, wziê³y urlo-
py, jedna nawet przyjecha³a z odleg³ej
miejscowoœci.

Goœci zaproszono do specjalnie przy-
gotowanej klasy. Po powitaniu ich przez
pani¹ dyrektor, specjaln¹ mowê wyg³o-
si³ ksi¹dz. Nastêpnie oddano g³os
uczniom.

Po krótkim przemówieniu przewod-
nicz¹cego samorz¹du szkolnego roz-
pocz¹³ siê program artystyczny. By³y piêk-
ne, wzruszaj¹ce wiersze, piosenki, tañ-
ce, inscenizacje. By³a nawet piosenka z
pieczeniem ciasta i wbijaniem prawdzi-
wych jajek do miski – co bardzo rozba-
wi³o widzów. Nie oby³o siê równie¿ bez
czarów. Bartek – „czarodziej” wyczarowa³
dla swej mamy kolorowe tulipany, któ-
re wyros³y z pod³ogi, oraz piêæ weso³ych
krasnoludków, które potem zerwa³y te

tulipany i wrêczy-
³y mamie.

Po zakoñcze-
niu czêœci arty-

Sylwia jest uczennic¹ trzeciej klasy Szko-
³y Podstawowej w Laskówce. Ma psa i kota,
a ostatnio przygarnê³a ma³¹ suczkê Miœkê.

Zapyta³am jak to siê sta³o, ¿e ma³e, czar-
ne zwierz¹tko jest od kilku tygodni pod jej
opiek¹. Dowiedzia³am siê, ¿e w³aœciciel Miœ-
ki nie chcia³ ju¿ opiekowaæ siê psem, bo nie
mia³ czasu, czêsto nie by³o go w domu. Syl-
wii zrobi³o siê ¿al pieska, bo chodzi³ smutny
i g³odny. Da³a mu
jeœæ i piæ i od razu po-
wesela³. Dosz³o
wreszcie do tego, ¿e
Miœka nie chcia³a
opuœciæ podwórka
Sylwii, zaczê³a cho-
dziæ za ni¹ „krok w
krok”. I tak siê zaczê-

³o. Piesek zamieszka³ u dziewczynki na do-
bre i ani myœli wracaæ na swe dawne miej-
sce. Nie pozwoli nikomu skrzywdziæ swojej
opiekunki. Jedyn¹ wad¹ Miœki jest to, ¿e bie-
ga za jad¹cymi po drodze samochodami, a
to Sylwii siê nie podoba. Po takim wyczynie
zwierzê dostaje naganê i wcale nie prote-
stuje, bo wie, ¿e robi Ÿle, ale widocznie nie
mo¿e siê oprzeæ pokusie. Miœka tak przy-

wi¹za³a siê do Sylwii,
¿e chodzi z ni¹ do
szko³y i „uczy siê ra-
zem z ni¹”. Nawet
pisze w zeszycie...?
Czy¿by nowa uczen-
nica? Dobrze, ¿e
wkrótce wakacje.

Alicja Banaœ

stycznej ka¿de dziecko z³o¿y³o swojej
mamie ¿yczenia i wrêczy³o kwiaty oraz
wykonane przez siebie laurki. Trzeba
przyznaæ, ¿e laurki by³y bardzo ³adne –
inne w ka¿dej klasie. Na koniec pocie-
chy zaœpiewa³y mamom „sto lat”.

W dalszej czêœci programu goœci za-
proszono na s³odki poczêstunek.

By³o wiele prze¿yæ, radoœci i wzru-
szeñ.

 Alicja Banaœ

Wystêp najm³odszych.

Bartek – „Czarodziej’.
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Zbli¿a siê koniec roku szkolnego – czas
podsumowañ i refleksji. Zanim bêdziemy
sporz¹dzaæ sprawozdania ca³oroczne
chcia³abym przedstawiæ ostatnie dwa mie-
si¹ce z ¿ycia Zespo³u Szkó³ nr 3 w £ubnie.
A jest o czym pisaæ, poniewa¿ ostatnio Pan
Sukces i Pani Radoœæ wiernie nam towa-
rzysz¹.

31 marca 2004 r. uczniowie klas I-III SP
uczestniczyli w miêdzyszkolnym wieloboju
„W œwiecie baœni”, który odby³ siê w SP nr 2
w Bartkówce. Dru¿yna z naszej szko³y zajê-
³a I miejsce. Gratulacje dla pañ z naucza-
nia zintegrowanego: p. Gra¿yny Wielgos,
p. Danuty Gdyczyñskiej, p. Aliny Bucyk.

22 kwietnia 2004 r. pod opiek¹ p. Re-
naty Trzyny uczennica kl. IIG Karolina So-
cha wziê³a udzia³ w IV edycji konkursu
Podkarpacka Têcza i otrzyma³a wyró¿nie-
nie w kategorii recytatorsko-inscenizacyj-
nej.

23 kwietnia 2004 r. uczniowie klas I-III

s³em „The World of Food”. W konkursie
wziê³o udzia³ 12 uczniów ze wszystkich gim-

nazjów z gminy Dynów. Na-
sze gimnazjalistki znalaz³y siê
w œcis³ej czo³ówce: I miejsce
– Joanna Socha (IIG), II miej-
sce – Anna Potoczna (IIIG).
III miejsce zajê³a Beata Pa-

œciak (IIG) z ZS nr 2 w Harcie. Jako organi-
zator konkursu serdecznie dziêkujê gim-
nazjalistom za wspania³¹ rywalizacjê.

7 maja 2004 r. zespó³ œwietlicy socjote-

rapeutycznej z naszej szko³y (powadzony
przez p. El¿bietê B³aszkowsk¹) zaj¹³ III miej-
sce w Miêdzyszkolnym Przegl¹dzie Form
Tanecznych pn. „Taniec z rekwizytem”.
Przegl¹d ten odby³ siê w SP w Dyl¹-
gowej. Za zajêcie III miejsca otrzy-
maliœmy nagrodê pieniê¿n¹ w wy-
sokoœci150 z³.

12 maja 2004 uczniowie kl. II-
III SP (pod opiek¹ p. Aliny Bucyk
oraz p. Danuty Gdyczyñskiej) wziêli
udzia³ w eliminacjach rejonowych
konkursu „Poeci i pisarze dzieciom.
Cztery Pory Roku. Lato” i otrzymali
wyró¿nienie w kategorii insceniza-
cja.

13 maja 2004 nasze dwie szó-
stoklasistki zmierzy³y siê ze swoimi
rówieœnikami w Miêdzyszkolnym
Konkursie Klas Szóstych z Jêzyka
Niemieckiego zorganizowanym
przez ZS nr 4 w Paw³okomie. Dziew-
czyny nie zawiod³y i obydwie stanê³y na po-
dium: I miejsce – Anna Kustra, III miejsce
– Marta £azor. Uczennice przygotowywa-
ne by³y do konkursu przez p. Dianê Wasy-
lowsk¹-Kilon.

18 maja 2004 r. okaza³o siê, ¿e siostry
Socha s¹ najlepiej licz¹cymi bliŸniaczkami
w Gminie Dynów! W Gminnym Konkursie
Matematycznym dla gimnazjalistów oby-
dwie drugoklasistki siêgnê³y po laury: I miej-
sce – Joanna Socha, III miejsce – Karolina
Socha. Gratulacje dla ich opiekuna – p.
Kazimiery Baran.

28 maja 2004 r. odby³ siê Gminny Kon-
kurs Gramatyczno-Ortograficzny dla klas

£UBNO II-III SP zorganizowany przez ZS nr 4 w
Paw³okomie. Podopieczna p. Danuty Gdy-
czyñskiej - Ewelina Wielgos (III) zajê³a II
miejsce.

26 maja 2004 r. odby³a siê w naszej szko-
le uroczystoœæ z okazji Dnia Matki. Hono-
rowymi goœæmi tej imprezy by³y oczywiœcie
szanowne mamy. Uczniowie na czeœæ swo-
ich mam przygotowali inscenizacjê, wystê-
py taneczne oraz wiersze. Nad przygoto-
waniem czêœci artystycznej czuwa³y: pani
dyrektor Gra¿yna Spryszak, p. El¿bieta

B³aszkowska, p. Gra¿yna
Wielgos, p. Alina Bucyk,
p. Danuta Gdyczyñska.
Swoj¹ obecnoœci¹
uœwietni³ t¹ uroczystoœæ
ksi¹dz misjonarz Kazi-
mierz Socha (pocho-
dz¹cy z £ubna), który od
wielu lat pracuje w Za-
mbii. Z wielkim zaintere-
sowaniem s³uchaliœmy
s³ów ksiêdza misjonarza,
gdy przedstawia³ nam
trudne warunki ¿ycia lu-
dzi mieszkaj¹cych w Za-
mbii.

Trwa gor¹cy okres wycieczkowy, który
przypomina, ¿e „ju¿ za parê dni, za dni
parê...”. W dniach 24-25 maja 2004 r. m³o-
dzie¿ szkolna z ZS nr 3 w £ubnie (wraz

z opiekunami: p. Krystyn¹ Wêgrzyn, p.
Dorot¹ Domin oraz p. Wies³aw¹ Polewk¹)
zawita³a do Krakowa, Chorzowa i Tarnow-
skich Gór. Mówi¹, ¿e by³o tak fantastycz-
nie i beztrosko, ¿e nie mieli ochoty wracaæ
na lekcje powtórzeniowe i ostatnie w tym
roku testy...

Serdeczne gratulacje dla uczniów, któ-
rzy odnieœli sukcesy w konkursach oraz dla
ich opiekunów! Oby nastêpny rok szkolny
przyniós³ równie¿ wiele powodów do dumy
z naszych wychowanków.

Monika Zieliñska
Zespó³ Szkó³ nr 3 w £ubnie

SP i IV-VI SP prezentowali swoje umiejêt-
noœci na eliminacjach gminnych wojewódz-
kiego konkursu „Poeci i pisarze dzieciom.
Cztery Pory Roku. Lato”, które odby³y siê
w SP w Dyl¹gowej. Natalia Twardy (III) „wy-
œpiewa³a” I miejsce w kategorii piosenka,
natomiast Rafa³ Burdasz (III) w kategorii
praca plastyczna otrzyma³ wyró¿nienie.
Dzieci by³y przygotowywane przez panie z
nauczania zintegrowanego.

28 kwietnia 2004 r. odby³ siê zorganizo-
wany przez nasz¹ szko³ê Gminny Konkurs
Tematyczny z Jêzyka Angielskiego pod ha-
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29 maja (w sobotê) 2004 r. w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Weso³ej odby³a siê
uroczysta akademia z okazji Dnia Matki.

Uroczystoœæ otworzy³a pani dyrektor,
która powita³a zgromadzone mamy oraz
grono pedagogiczne.

Nastêpnie g³os oddano uczniom. Jako

pierwsi wyst¹pili uczniowie klas m³odszych.
Przedstawili oni baœñ pt. „Królewna

Œnie¿ka i siedmiu krasnoludków”. Oprócz
tej inscenizacji uczniowie ci przygotowali
wiele wierszy i piosenek zwi¹zanych z t¹ uro-
czystoœci¹. Po zakoñczonych wystêpach,
najm³odsi uczniowie z³o¿yli swoim mamom
¿yczenia i wrêczyli kwiaty.

Kolejnymi uczestnikami wystêpów ar-
tystycznych byli uczniowie klas starszych.
W ich wykonaniu przedstawiony zosta³

monta¿ poetycko-literacki pt. ”Za co ko-
cham swoj¹ mamê”. Swój wystêp zakoñczyli
odœpiewaniem ‘Sto lat’ oraz wrêczeniem
w³asnorêcznie wykonanych upominków.

Po czêœci artystycznej wszystkie mamy
wraz z nauczycielami uda³y siê na wspólne
spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku.

Do przyjêcia tak szanownych goœci na-
sza szko³a starannie siê przygotowa³a, co
uwidoczni³o siê równie¿ w odœwiêtnym wy-
stroju. Okolicznoœciow¹ dekoracjê stano-
wi³a du¿a tablica w kolorze szafirowo-po-
marañczowym z ogromnym napisem „Mo-
jej Mamie w Dniu Jej Œwiêta”. Elementami
wystroju by³y równie¿ baloniki i kompozy-
cja z ró¿ bia³o-czerwonych.

SP NR 2 W WESO£EJ Ca³a impreza przebiega³a w mi³ym i ser-
decznym nastroju. Uczniowie w wierszach i
piosenkach podkreœlali swoim mamom jak
bardzo je kochaj¹, szanuj¹ i ceni¹. Na twa-
rzach mam widaæ by³o radoœæ, zadowolenie,
dumê oraz zachwyt swoimi pociechami. U
niektórych widoczne by³o nawet wzruszenie.

Uroczystoœci tego typu sta³y siê chlubn¹
tradycj¹ naszej szko³y, po których zawsze
zostaje mi³e wspomnienie. S¹ one okazj¹
do zaprezentowania dorobku szko³y oraz
jej promocji w œrodowisku. Przygotowanie
tej uroczystoœci poch³onê³o wiele pracy, w
któr¹ w³¹czyli siê nie tylko uczniowie i na-
uczyciele, ale tak¿e pracownicy obs³ugi.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê
nauczycielkom klas pocz¹tkowych, p. Ma-
rii Partyce i p. Jadwidze Karnas, opiekun-
ce Samorz¹du Uczniowskiego – p. Marii
Starzak. Dziêkujemy równie¿ naszej woŸ-
nej – p. Teresie Skibie.

Nad przebiegiem ca³ej uroczystoœci
czuwa³a pani dyrektor Maria Pinderska, za
co jej raz jeszcze serdecznie dziêkujemy.

Janina Stok³osa
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Weso³ej

Mama – pierwsze s³owo – wprowadza-
j¹ce niemowlê w œwiat ludzki, w kontakty
spo³eczne i odczucia tego, co dobre i z³e –
towarzyszy ka¿demu ludzkiemu ¿yciu.

Matce, dziecku, ich wzajemnej relacji
ró¿ne nauki o cz³owieku poœwiêcaj¹ wni-
kliwe badania, odkrywaj¹ coraz wiêcej zna-
czeñ w tym naturalnym zwi¹zku i oddzia³y-
waniu istot sobie najbli¿szych.

Wiadomo, jak wa¿ny jest wp³yw matki
na kszta³towanie siê osobowoœci dziecka,
jego rozwój intelektualny, emocjonalny,
spo³eczno-moralny.

I choæ oczywiœcie wp³yw na dziecko
maj¹ dwoje rodziców oraz inni domowni-
cy, ich wzajemne stosunki, ca³a atmosfera

rodzinna – to osobowoœæ matki, jej stosu-
nek do dziecka, od przyjœcia na œwiat, po-

przez ca³e dzieciñstwo
a tak¿e póŸniej ma za-
sadnicze znaczenie. W

literaturze naukowej mo¿na znaleŸæ coraz
wiêcej pozycji odkrywaj¹cych g³êboki
wp³yw matki na kszta³tuj¹c¹ siê psychikê
dziecka, na jego póŸniejsze kontakty z in-
nymi ludŸmi. A literatura piêkna i inne dzie-
dziny ludzkiej twórczoœci ukazuj¹ to czê-
sto w bardzo wzruszaj¹cy sposób.

Wychowanie przedszkolne buduje dal-
szy prawid³owy rozwój spo³eczny
i moralny dzieci w kszta³towaniu uczuæ
rodzinnych. Dlatego te¿, wspólnie
w przedszkolu planujemy jak mo¿emy
uprzyjemniæ swoim mamom poœwiêcony im
dzieñ – 26 maja.

W oddziale przedszkolnym przy Zespole
Szkó³ w Nozdrzcu przygotowaliœmy piêkny

monta¿ s³owno-muzyczny pt. „Kwiaty dla
Mojej Mamy” oraz tañce, niespodzianki,
konkursy i w³asnorêcznie wykonane upo-
minki.

Wiersze dedykowane Mamie – przypo-
mnia³y dzieciom w³asn¹ mamê, jej troskê,
mi³oœæ, codzienna pracê, wszystko to, co
od niej otrzymuj¹: pamiêæ porannej krz¹-
taniny w domu, jej s³owa, uœmiechy i uœci-
ski po¿egnania kiedy id¹ do przedszkola.

Swoje uczucia mi³oœci, szacunku i przy-
wi¹zania do Mamy dzieci wyrazi³y w spo-
sób ciep³y i serdeczny. To œwi¹teczne spo-
tkanie z Mamusiami by³o pe³ne wzruszeñ,
ciep³a rodzinnego i ¿yczliwoœci. A piêkne
„bia³e ³abêdzie” wrêczone Mamom w Dniu
Matki wraz z wiosennymi kwiatami i naj-
czulszymi uœmiechami i ca³usami – najwspa-
nialszym prezentem dla nich.

Jolanta Owsiana

ZESPÓ£ SZKÓ£ W NOZDRZCU
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29 maja w sobotnie przedpo³udnie na
dynowski rynku pojawi³a siê grupa m³odzie-
¿y ze sprzêtem muzycznym i da³a koncert.
Mieszkañcy przystawali ze zdziwieniem,
przys³uchiwali siê i zastanawiali, km s¹ ci
m³odzi ludzie.

Tak rozpoczê³a swój
jednodniowy pobyt w
Dynowie grupa s³owac-
kiej m³odzie¿y. Przybyli do
nas na specjalne zapro-
szenie naszej szko³y, aby
wzi¹æ udzia³ w trzecim
(ostatnim) spotkaniu z
cyklu „Podkarpacie w nowej Europie”.

M³odzie¿ z Vranova oraz jej opekuno-
wie okazali siê niezwykle sympatycznymi go-
œæmi, a my staraliœmy siê przyj¹æ ich tak,
aby nie uchybiæ naszej s³ynnej, staropol-
skiej goœcinnoœci.

Ze wzglêdu na z³¹ pogodê, zaplanowa-
na na stadionie impreza, zosta³a przenie-
siona do sali gimnastycznej. Zgromadzili siê
w niej wszyscy zainteresowani programem,
a wiêc dynowska m³odzie¿, nauczyciele
szkó³ oraz rodzice.

Jak zwykle, na spotkanie przybyli przed-
stawiciele w³adz lokalnych, a wiêc pani
Burmistrz mgr A. Kowalska, jej zastêpca
pan Z. Irzyk, inni pracownicy Urzêdu, Rad-
ni Miasta, zaprzyjaŸnione kluby europej-
skie, zaproszeni go-
œcie z Vranova oraz
pani G. Malawska.

Po oficjalnych
powitaniach, wy-
g³oszonych przez
Pani¹ Burmistrz i
dyrektorkê MOK-u
g³os zabra³a pani
Viera Machkova –

„minister kultury z Vranova. Jej przemó-
wienie by³o zrozumia³e dla wszystkich, gdy¿

mówi³a tro-
chu po pol-
sku, do cze-
go, jak sama
w y z n a ³ a ,
specjalne siê

przygotowa³a.
Z obu stron pad³o wiele serdecznych,

mi³ych s³ów, wiêc atmosfera spotkania za-
powiada³a siê ciep³a i przyjazna.

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê wy-
stêpy artystyczne. Zapocz¹tkowa³a je for-

macja tañców disco – TK-
DYNO z Vranova. To by³
wspania³y pokaz, zreszt¹
podziwialiœmy mistrzynie
Europy w tañcu disco. Ich
opiekunka pani Dance
Pelcerova mia³a siê czym
pochwaliæ.

Równie wspaniali

okazali siê uczniowie
Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej, którzy zaprezen-
towali swoje ogromne
uzdolnienia muzyczne.
Po mistrzowsku grali i
œpiewali regionalne s³o-
wackie pieœni. Pan Josef
Diel, który kieruje zespo-
³em, móg³ byæ zadowolony ze swoich
uczniów.

Po wystêpie goœci pojawi³a siê na sce-
nie uczennica naszego gimnazjum Ma³go-
rzata Bujdasz w rzeszowskim stroju i roz-
poczê³a prowadzenie naszego programu.
Trzeba by³o siê pokazaæ goœciom tak, aby
nie czuæ siê gorszymi od nich. No i uda³o

siê. Nasze wystêpy
spodoba³y siê. Pio-
senki w wykonaniu
zespo³u „Akcent”
sk³adaj¹cego siê z
uczniów szko³y pod-
stawowej wpada³y w
ucho i wprowadza³y
weso³y, wiosenny na-
strój. Piosenka o
Bieszczadach wyko-

nana przez zespó³ wokalno – instrumen-
talny z Gimnazjum podkreœli³a walory tu-
rystyczne naszego regionu, a Pawe³ Ser-
deczny jako lwowiak wprowadzi³ trochê
folkloru piosenk¹ – „Ta, joj, JóŸku...”.

W naszym programie powtórzyliœmy
ciekawsze numery z poprzednich spotkañ,
na których prezentowaliœmy ró¿ne kraje
Unii Europejskiej, co wzbudzi³o zaintere-
sowanie naszych goœci.

W sto³ówce szkolnej odby³a siê degu-
stacja naszych narodowych potraw. By³ tra-
dycyjny polski obiad z „pomidorówk¹” i
„schabowszczakiem” oraz deser sk³adaj¹-
cy siê z przepysznych ciast. Najwiêksze po-
wodzenie mia³ oczywiœcie, nasz „poczciwy”,
nigdy nie wychodz¹cy z mody – sernik.

M³odzi S³owacy szybko nawi¹zali kon-
takt z uczniami naszej szko³y. Uda³o im siê
porwaæ do wspólnej zabawy nawet tych
najmniej skorych do tañca. By³o sympatycz-
nie, weso³o i „super”, tak mówi dzisiaj o
tym spotkaniu nasza m³odzie¿. Zadowole-
ni byli wszyscy, zarówno goœcie, jak i my,
którzy staraliœmy siê, jak najlepiej ich przy-
j¹æ.

Tak wiêc projekt „Podkarpacie w no-
wej Europie” uda³o siê nam zrealizowaæ
zgodnie z planem. Nie by³oby jednak wszyst-
ko tak udane, gdyby nie ogromne zaanga-
¿owanie m³odzie¿y i nauczycieli naszej szko-

³y. Dlatego te¿ sk³adamy im serdeczne po-
dziêkowanie za trud i pracê. Czas który
poœwiêcili na przygotowanie wszystkich spo-
tkañ, nie okaza³ siê zmarnowany. Impreza
cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem i na
pewno przybli¿y³a nam, choæ w czêœci, kra-
je Wspólnoty Europejskiej, której staliœmy
siê cz³onkami.

Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim, a
zw³aszcza paniom: Anecie Bator, Marii
Chudzikiewicz, Annie Martowicz, Lucynie
Chomie, Barbarze Pyœ, Iwonie Kie³basie,
Ma³gorzacie Galej, Beacie Piejko, Alicji Sie-
kaniec, Joannie Politowicz, Ewie Rogoziñ-
skiej, El¿biecie Zdeb i pani dyr. Lucynie
Wandas oraz panom: Andrzejowi Kêdzier-
skiemu, Tomaszowi S³once, Markowi Wój-
cikowi, Stefanowi Kowalczykowi,i Zbignie-
wowi Walusowi.

ZS W DYNOWIE
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W maju b.r. Podkarpackie Stowarzy-
szenie Samorz¹dów Terytorialnych og³o-
si³o wyniki konkursu „Najzdolniejsza m³o-

dzie¿ Podkarpacia”.
Laureatem zosta³ uczeñ II klasy Gimnazjum w Dynowie –

Bart³omiej S³ota (zdjêcie obok).
Nasz Bartek nie posiada³ siê z radoœci, kiedy otrzyma³ infor-

macjê o swoim sukcesie.
A wygl¹da³a ona tak:
Obok przedstawiamy dyplom naszego Laureata.
Inne osi¹gniêcia Bartka to:
- Udzia³ w finale krajowym XVII Miêdzynarodowych Mi-

strzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych – Wro-
c³aw 2003

- Udzia³ w finale krajowym XVIII Miêdzynarodowych Mi-
strzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych Wroc³aw
2004

- Zakwalifikowanie siê do udzia³u w obradach M³odzie¿o-
wego EKOPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w Berlinie (jako
jeden z piêciu reprezentantów Polski).

- I miejsce w „Miêdzygimnazjalnym Konkursie Jêzyka An-
gielskiego”, zorganizowanym przez Gimnazjum w Dubiecku.

Serdecznie gratulujemy Bartkowi przygotowuj¹cym go na-
uczycielom oraz rodzicom.

Wychowawca klasy
Beata Piejko

W ramach realizacji jednego z punk-
tów programu edukacji regionalnej
uczniowie klasy trzeciej oraz cz³onkowie
zespo³u tanecznego „Bartkowiaczki”
uczestniczyli w niezwyk³ej wycieczce, która
wiod³a do kuŸni miejscowego kowala, pana
Stanis³awa Wandasa. Od wielu lat zajmuje
siê on kowalstwem, jednym z najstarszych
zawodów. W obecnym czasie jest to rze-
mios³o, które zanika, ale warto przybli¿yæ
je uczniom. Kowale zajmuj¹ siê nie tylko
podkuwaniem koni, ale wykonuj¹ z ¿elaza
wiele rzeczy, od drobnych przedmiotów w
rodzaju okucia czy pogrzebacza, po ogro-
dzenia, porêcze, kraty. Od bardzo dawna
kute elementy ¿elazne wykorzystywano w
budownictwie. Obecnie na terenie Polski
dzia³a oko³o tysi¹ca firm zwi¹zanych z me-
taloplastyk¹ zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Polskich Artystów Kowali. Odbywaj¹ siê
Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie i Ogól-
nopolskie Targi Sztuki Kowalskiej. Wydaje
siê, ¿e najistotniejsz¹ cech¹ przedmiotów
wykonywanych technikami metaloplastycz-
nymi jest oryginalnoœæ, odró¿niaj¹ca je od

wyrobów produkcji masowej. Moda na
kute meble, ogrodzenia, kraty, lampy jest
wyrazem têsknoty do szlachetnych, natu-
ralnych surowców i przedmiotów, w które
ich twórca – artysta tchn¹³ duszê. Dzieci z
wielkim zainteresowaniem obserwowa³y, jak
rozgrzewa siê do czerwonoœci ¿elazo. Same
te¿ próbowa³y swoich si³ przy wzniecaniu

ognia przy pomocy ogromne-
go miecha, znajduj¹cego siê w
kuŸni. Ch³opcy ciê¿kim m³o-
tem próbowali klepaæ lemiesz
od p³uga. Wszyscy zapoznali siê
z narzêdziami, jakimi pos³ugu-
je siê kowal, tworz¹c piêkne
podkowy, okucia i inne cieka-
we rzeczy. Niema³¹ atrakcj¹
okaza³o siê podkuwanie konia,

przyprowadzonego przez miejscowego rol-
nika. Zwierzê by³o nadzwyczaj spokojne i
nie przeszkadza³a mu nawet tak du¿a obec-
noœæ widzów. Myœlê, ¿e zajêcia poprzez ta-
kie wycieczki naucz¹ dzieci wra¿liwoœci na
piêkno zachowanych zwyczajów i ich rolê
w ¿yciu wspó³czesnego Polaka.

Gra¿yna Wyskiel

SP NR 2 W DYNOWIE-BARTKÓWCE
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Dzieci i m³odzie¿ to najbardziej zagro-
¿eni uczestnicy dróg. Rocznie w wypadkach
tysi¹ce dzieci doznaje obra¿eñ. Spora ich
czêœæ spowodowana jest u¿ytkowaniem nie-
sprawnych rowerów.

W trosce o dobro dzieci, Szko³a Pod-
stawowa Nr 2 w Dynowie przyst¹pi³a do
akcji og³oszonej na stronie www Podkar-
packiego Kuratorium Oœwiaty, ”Bezpiecz-
nie na rowerze- ... na dobry start”.

Celem akcji by³o: dopuszczenie do ru-

chu drogowego jak najwiêkszej iloœci
sprawnych technicznie i prawid³owo wy-
posa¿onych rowerów, wprowadzenie „Pasz-
portu Roweru” jako dokumentu potwier-
dzaj¹cego w³aœciw¹ jego sprawnoœæ oraz
upowszechnienie wœród dzieci i m³odzie¿y
bezpiecznych zasad poruszania siê w ru-
chu drogowym.

Szkolnym koordynatorem akcji, któr¹
zostali objêci wszyscy uczniowie klas IV –
VI, by³a dyr. szk. Wies³awa Marsza³ek. W
akcji przeprowadzonej 27 maja 2004r

uczestniczy³ zaproszony funk-
cjonariusz policji m³odszy
aspirant Mariusz Pilszak, któ-
ry dokona³ przegl¹du rowe-
rów oraz przewodniczy³ egza-
minowi uczniów klasy IV, zda-
j¹cych na kartê rowerow¹.
Uczniów do egzaminu przy-

gotowa³a naucz. Ewa Bielec.
Do akcji przy³¹czyli siê równie¿ ucznio-

wie klas II i III, którzy razem z naucz. Gra-
¿yn¹ Wyskiel przygotowali specjalnie na t¹
okazjê ciekawy program artystyczny.

Mamy nadziejê, ¿e dziêki tej akcji zmniej-
szy siê liczba wypadków z udzia³em dzieci.

Ewa Bielec

Adaptacja – to proces lub wynik pro-
cesu uzyskania równowagi miêdzy potrze-
bami jednostki, a warunkami otoczenia spo-
³ecznego (W³. Okoñ – s³ownik psycholo-
giczny )

Wprawdzie, koñczy siê rok szkolny wszy-
scy czekamy na wakacje chcê jednak po-
dzieliæ siê spostrze¿eniami dotycz¹cymi
pocz¹tku roku szkolnego w oddziale przed-
szkolnym funkcjonuj¹cym przy szkole.

Po wakacjach dzieci szeœcioletnie po
raz pierwszy przekraczaj¹ próg szko³y. W
pierwszych dniach, a czasem nawet tygo-
dniach s¹ zagubione, czêsto p³acz¹ maj¹
problemy z przystosowaniem siê do nowej
sytuacji - mimo, i¿ maj¹ ju¿ 6-sty rok ¿ycia.
Dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkola nie

maj¹ takich problemów, One po prostu
od wrzeœnia przejd¹ do najstarszej grupy
przedszkolnej, co jest dla nich dawno ocze-
kiwan¹ chwil¹. Inaczej rzecz siê ma w tak
zwanych „zerówkach”. Ka¿de dziecko zbli-
¿aj¹ce siê do wieku 6 – œciu lat ma jakieœ
wyobra¿enie o szkole. Na jej obraz silny
wp³yw wywieraj¹ wczeœniejsze nastawienia.
Od charakteru tych nastawieñ, ich treœci
w du¿ej mierze zale¿y, czy obraz szko³y jest
pogodny czy jest ponury, czy dziecko z nie-
cierpliwoœci¹ czeka na ten pierwszy dzieñ,
czy te¿ odczuwa przed nim lêk.

Nale¿y sobie, jednak uœwiadomiæ, i¿ na
proces adaptacji ogromny wp³yw maj¹ ró¿-
ne najczêœciej niezale¿ne od szko³y czynni-
ki np. sylwetka moralno- spo³eczna dziec-
ka, œrodowisko wychowawcze (rodzinne,

instytucjonalne), postawy rodzicielskie,
wp³yw i sugestie starszego rodzeñstwa.

 Dzieci wychowywane w domu rodzin-
nym, maj¹ kontakt z rodzin¹ oraz kilkoma
osobami spoœród krewnych, bliskich i zna-
jomych. Bardzo mocno emocjonalnie i
uczuciowo s¹ zwi¹zane z matk¹. Wytwarza
siê w okresie tych 6 lat swoista zale¿noœæ
(symbioza) pomiêdzy matk¹ (tak¹ rolê
mog¹ spe³niaæ inne osoby), a dzieckiem.
Silne zwi¹zki uczuciowe z cz³onkami rodzi-
ny zapewniaj¹ dziecku poczucie bezpie-
czeñstwa. Oddawanie dzieci do przedszko-
la powoduje zachwianie tej równowagi psy-
chicznej i emocjonalnej oraz utratê poczu-
cia bezpieczeñstwa wywo³uj¹c (w pocz¹t-
kowym okresie) reakcje lêkowe objawiaj¹-
ce siê p³aczem, negatywnymi czasem agre-
sywnymi zachowaniami, reakcjami fizjolo-
gicznymi (moczenie nocne, bóle brzucha,
wymioty itp.)
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 Taki schemat „rodzinnego” wychowa-
nia charakteryzuje siê mniej rozwiniêtymi
kontaktami z rówieœnikami. S¹ to kontakty
raczej tylko sporadyczne. Dzieci spotykaj¹
siê w s¹siedztwie, czasem w domu rodzin-
nym czy u znajomych.

Tak, wiêc przygotowywanie dziecka do
roli przedszkolaka zale¿y od wielu czynni-
ków miêdzy innymi od tego, w jakim stop-
niu rodzice (opiekunowie) zdaj¹ sobie spra-
wê, które ich dzia³ania mog¹ pomóc, a ja-
kie utrudniæ ¿ycie ich dziecka jako przy-
sz³ego przedszkolaka, w nowym œrodowi-
sku. Od nich, bowiem zale¿y, w jakim stop-
niu zosta³y wypracowane w dziecku pozy-
tywne nastawienia do czekaj¹cych je zmian.
Jak zosta³ nakreœlony obraz przedszkola i
stosunków w nim zachodz¹cych. Czasem
nieœwiadomie rodzice, czy starsze rodzeñ-
stwo wykorzystuj¹ szko³ê jako swoistego
rodzaju „straszak” nie zdaj¹c sobie sprawy
z mo¿liwoœci konsekwencji takiego postê-
powania. Eliminowanie negatywnych na-
stawieñ, zastêpowanie ich pozytywnymi
bodŸcami pozwoli na szybk¹ adaptacjê, do
nowych warunków. Dzieci, kiedy nie rozu-
miej¹ sytuacji, w jakiej siê znalaz³y stawiaj¹
opór, nie chc¹ byæ manipulowane. Proces

samorealizacji jest uzale¿niony od szybko-
œci i zakresu przystosowania siê dziecka do
wymagañ nowego œrodowiska.

Trudnoœci w przystosowaniu dzieci
maj¹ ró¿ny stopieñ nasilenia i czas trwa-
nia. Towarzyszy im lêk, poczucie osamot-
nienia, opuszczenia przez bliskich, a na-
wet odrzucenia oraz du¿a iloœæ innych nie-
mi³ych bodŸców

Dziecko musi przystosowaæ siê do:
- warunków otoczenia
- osób (nauczyciel i inni pracowników)
- przebywania w grupie rówieœniczej
- nowego trybu ¿ycia
- innej ni¿ w rodzinie pozycji spo³ecz-

nej

Aby zapobiec trudnoœciom adaptacyj-
nym, powinniœmy uœwiadomiæ sobie i to
doœæ wczeœnie,/ w okresie poprzedzaj¹cym
rozpoczêcie nauki, / jakie kroki podj¹æ,
na co zwróciæ uwagê, jakie przyzwyczaje-
nia wyrabiaæ, aby pomóc dzieciom w ich
usamodzielnianiu i uspo³ecznianiu.

 Z³agodzenie stresu wymaga:
- od dotychczasowego œrodowiska (ro-

dzica) wzbogacenia i intensyfikacji bodŸ-
ców pozytywnych oraz rozwijania samo-
dzielnoœci w zakresie ró¿nych dziedzin,

- zapewnienie, w pierwszym kontakcie

pozytywnych doœwiadczeñ i prze¿yæ nieob-
ci¹¿onych wymaganiami. Zapewnienia ra-
dosnej atmosfery oraz poczucia bezpie-
czeñstwa.

Szukaj¹c sposobów zbli¿enia siê do
moich przysz³orocznych wychowanków i
nawi¹zania z nimi pozaszkolnych kontak-
tów, na pocz¹tku czerwca zorganizowa³am
spotkanie. Uczestniczy³y w nim dzieci, któ-
re bêd¹ uczêszczaæ do oddzia³u przedszkol-
nego od wrzeœnia, ich rodzice oraz przed-
szkolaki. W ogólnym zapoznaniu – w for-
mie zabawy przy piosence, pomog³y mi
moje obecne przedszkolaki – weterani, któ-
re chêtnie przejê³y rolê gospodarzy nasze-

go spotkania. Poczu³y siê bardzo wa¿ne
mog¹c zaopiekowaæ siê swoimi m³odszymi
kolegami. Po pierwszych chwilach niepew-
noœci i tremy, wiêkszoœæ dzieci uczestniczy-
³a chêtnie we wspólnej zabawie.

Wszystkie dzieci otrzyma³y karteczki z
imionami, które z pomoc¹ rodziców umie-
œci³y na czapeczkach. Zabawa w parach przy
muzyce da³a mo¿liwoœæ bli¿szego zapozna-
nia siê. W takim spotkaniu nie mog³o za-

brakn¹æ niespodzianki. Zaproszeni goœcie
zaprezentowali nam widowisko / panto-
mimê / pt.„Królewna Œnie¿ka i siedem kra-
snoludków”. Dzieci lubi¹ bajki, identyfikuj¹
siê z ich bohaterami, dlatego te¿ myœlê, i¿
dokona³am trafnego wyboru. Postacie kra-
snoludków by³y sympatyczne i radosne.
Dzieci chêtnie wymienia³y z nimi uœciski d³o-
ni pozbywaj¹c siê tremy i niepewnoœci.

Po przedstawieniu zrobiliœmy sobie
pami¹tkowe zdjêcie.

Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym
posi³kiem w szkolnej „sto³ówce”. Myœlê, ¿e
zosta³y prze³amane pierwsze bariery.

Jak równie¿, ¿e spotkanie da³o dzieciom
mo¿liwoœæ zapoznania siê z kilkoma ele-
mentami ¿ycia przedszkolnego, zapocz¹t-
kowa³o ogólny nastrój w ich domach, a w
okresie wakacji sk³oni do rozmów, do my-
œlenia o szkole w sposób pozytywny Bior¹c
pod uwagê fakt szerokiej gamy uczuæ dzie-
ciêcych sk³adaj¹cych siê na stosunek dziec-
ka do oczekuj¹cych je obowi¹zków szkol-
nych mam nadziejê i¿ w konsekwencj¹ tego
typu dzia³añ bêdzie z³agodzenie stresu zwi¹-
zanego z podjêciem roli ucznia we wrze-
œniu.

Agata Wróbel
Oddzia³ przedszkolny

 SP 2 Dynów
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Przekona³ siê o tym
Wojciech Banaœ, tego-
roczny absolwent Li-
ceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Dynowie, który
w dniach 4-6 czerwca
2004 r. wzi¹³ udzia³ w fi-
nale centralnym XIX
Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej w Ustroniu-Jaszowcu, zdoby-
waj¹c tytu³ finalisty.

Wojtek przyrod¹ i chemi¹ interesowa³
siê ju¿ w szkole podstawowej i gimnazjum,
gdzie zainteresowania jego rozwija³ pan mgr
Wies³aw Martowicz, w LO natomiast opie-
kowa³a siê nim pani mgr Maria Kuszek.

Wojtek dziêki swemu osiagniêciu ma ju¿
indeks „w kieszeni” i jest najlepszym przy-
k³adem tego, ¿e pasja, rzetelna praca i
„szczêœcie” do dobrych nauczycieli zamie-
niaj¹ siê zwykle w sukces...

Redakcja „Dynowinki” gratuluje Wojt-
kowi i Jego opiekunom, ¿ycz¹c dalszych
osi¹gniêæ...

Szybko p³yn¹cy czas sprawi³, ¿e musieli-
œmy siê rozstaæ z naszym dotychczasowym
zarz¹dem MKE w dynowskim liceum. Star-
si Klubowicze zmierzyli siê ju¿ z matur¹, a
na kilka dni przed eg-
zaminem dojrza³oœci
umililiœmy im czas. Na
deskach licealnej sce-
ny wyst¹pi³y pierwsze
i drugie klasy. Prze-
prowadzona zosta³a
gala „ABSOLWENTY
2004”,a Klubowiczki
MKE przedstawi³y
„Lokomotywê” J. Tu-
wima oczyma matu-
rzysty. Po czêœci arty-
stycznej nast¹pi³o
przekazanie w³adzy
zarz¹dowi MKE. Mi-
cha³ Ziêzio z ³ezk¹ w
oku dziêkowa³ wszystkim za okazane serce
i pomoc w dzia³alnoœci Klubu. Nam, jako
nastêpczyniom, ¿yczy³ dobrego startu w
klubowej dzia³alnoœci. MKE w podziêce za
trud i pracê w³o¿on¹ w dzia³alnoœæ, wrê-

zrobione, lecz po prostu to robi¹; którzy
zjawiaj¹ siê zawsze tam, gdzie potrzebna
jest ich pomoc.”

My, pe³ne optymizmu i nowych pomy-
s³ów na przysz³oœæ, podjê³yœmy siê prowa-
dzenia MKE i mamy nadziejê, ¿e pokona-
my wszelkie przeciwnoœci losu.

W obliczu globalizacji i wst¹pienia Pol-
ski do Unii Europejskiej narasta dyskusja
dotycz¹ca naszej narodowej to¿samoœci.
Tego rodzaju refleksja nie jest niczym no-
wym ani specyficznym dla Polaków. Ju¿
pobie¿ny rzut oka na historiê naszej litera-
tury pozwala stwierdziæ, ¿e intensywniej
zajmowano siê tym w sytuacjach zagro¿e-
nia narodowej kultury i tradycji. Dlatego
te¿ Polacy powinni siê zastanowiæ, kto bê-
dzie najlepiej reprezentowaæ nasz kraj, jego
kulturê, tradycjê oraz sprawy rz¹du w Par-
lamencie Europejskim.

Postanowiliœmy zaanga¿owaæ nasz¹
m³odzie¿, aby i ona mog³a zag³osowaæ. Bio-
r¹c udzia³ w akcji „M³odzi g³osuj¹” organi-
zowanej przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, m³odzie¿ wyrazi³a swoje zdanie.
Pod nadzorem komisji przeprowadziliœmy
g³osowanie na partie i ugrupowania poli-
tyczne, które zg³osi³y sw¹ kandydaturê. Oto
wyniki g³osowania m³odzie¿y licealnej: (po-
dajemy najwy¿sze notowania) PO- 29; Sa-
moobrona - 23; PiS - 15; LPR - 11; SLD - 7;
PSl - 6.

Mamy równie ambitne plany na przy-
sz³oœæ, jak nasi poprzednicy . Mo¿emy zdra-
dziæ, i¿ drug¹ nasz¹ akcj¹ bêdzie zbiórka
makulatury. Poprzednia zbiórka powiod³a
siê, wiêc myœlimy, ¿e nam te¿ siê uda.
Serdecznie pozdrawiamy

Zarz¹d MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

Agata Bajda, Ewa Pielak

LO DYNÓW „Z czasem wszystko przemija, z czasem bie¿¹ lata, ...”
D. Naborowski

czy³ symboliczne nagrody i pami¹tki. Wy-
razem naszej wdziêcznoœci niech bêd¹ s³o-
wa Rainera Haaka: „Cieszê siê, ¿e s¹ ludzie,
którzy nie tylko mówi¹, co powinno byæ

Dnia 23 kwietnia 2004 w Zespole Szkó³
nr 1 w Bachórzu odby³o siê spotkanie z wo-
lontariuszem Korpusu Pokoju ze Stanów Zjed-
noczonych Ameryki – Pani¹ Marcia Whit-
ney. G³ównym celem spotkania by³o nawi¹-
zanie wspó³pracy uczniów naszej szko³y z
uczniami szko³y lokalnej w Okoboji – stan
IOWA. Przy tej okazji uczniowie Zespo³u Szkó³
Nr1 w Bachórzu mogli sprawdziæ swoje umie-
jêtnoœci jêzykowe oraz dowiedzieæ siê wielu
ciekawych rzeczy o tym odleg³ym kraju.

Spotkanie mia³o na celu rozwijanie w
uczniach wiary we w³asne mo¿liwoœci jêzyko-
we i motywacji do nauki jêzyka angielskiego.
Przygotowanie do komunikacji w natural-
nych warunkach przez zapewnienie maksi-
mum kontaktu z jêzykiem obcym; rozwijanie
w uczniach tolerancji, otwartoœci i ciekawo-

œci wobec in-
nych kultur to
kwestie niezwy-
kle istotne w
momencie inte-
gracji europej-
skiej. Nauka jê-
zyka obcego
otwiera m³o-
dzie¿y wiejskiej
perspektywê w³asnego rozwoju oraz otrzy-
mania atrakcyjnej pracy w przysz³oœci.

 Uczniowie Z.S. Nr1 w Bachórzu zade-
klarowali wykonanie projektów jêzykowych
dla swoich rówieœników, oraz utrzymanie
korespondencji e-mailowej w ramach
wspó³pracy.

Rodzi siê nadzieja, ¿e te dzia³ania za-
owocuj¹ trwa³ymi
kontaktami na-
szych uczniów z
m³odzie¿¹ amery-
kañsk¹ i zachêci
ich do podejmo-
wania wysi³ku w
celu doskonale-
nia znajomoœci
jêzyka angielskie-
go.

Piotr Bielec

BACHÓRZ

Sympatyczne „wagoniki ” „Lokomotywy” .
Fot. M.Choma

Kasia Senderska
prezentuje projekt jêzy-
kowy

Pami¹tkowa fotogra-
fia z Goœciem
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29 KWIETNIA 2004R Œrodowiskowy
Dom Samopomocy w Dynowie zorganizo-
wa³ imprezê plenerow¹ na terenie D¹brów-
ki Starzeñskiej.

Wraz z zaproszonymi Domami z K¹ko-
lówki, Bliznego i Brzozowa w strugach desz-
czu dotarliœmy na miejsce pola biwakowe-
go zwanego te¿ Da¿ Borem.

I etapem imprezy by³o przejœcie wraz z
leœnikami po œcie¿ce przyrodniczo-dydak-
tycznej „Kopaniny”. Ca³oœæ trasy to oko³o
3 km. Na terenie „Kopanin” znajduje siê 8
przystanków z których dowiedzieliœmy siê
o z³o¿onoœci ekosystemu, leœnicy okazali siê
wspania³ymi przewodnikami i gawêdziarza-
mi, uczyli nas jak rozpoznawaæ ró¿ne ga-
tunki drzew i roœlin. Niektórym z uczestni-

V PODKARPACKA OLIMPIADA
TENISA STO£OWEGO

RZESZÓW 2004 R.

Dnia 15 maja 2004 roku w Regional-
nym Centrum Sportowo –Widowiskowym
ponad 400 zawodników wziê³o udzia³ w fi-
nale V Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa
Sto³owego 2004.

Tradycyjnie patronat nad ni¹ objê³y wo-
jewódzkie w³adze administracyjne i samo-
rz¹dowe: wojewoda Jan Kurp, marsza³ek
województwa Leszek Deptu³a i prezydent
Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Patronat me-
dialny nad imprez¹ objê³y Super Nowoœci.

Po odczytaniu apelu olimpijskiego i
wyci¹gniêciu flagi olimpijskiej oficjalnego
otwarcia olimpiady dokonali: minister Bar-
bara Misterska – Dragon i senator RP Mie-
czys³aw Janowski. Honorowymi goœæmi byli
prezes Rzeszowskiego Komitetu Olimpij-
skiego Mieczys³aw Doskocz, olimpijczyk Jan
Such, oraz Monika Pietkiewicz – wicemi-
strzyni Polski w grze indywidualnej, z³ota
medalistka w dru¿ynie KTS Ele- Eter Tar-
nobrzeg.

Po oficjalnym otwarciu na 25 sto³ach
rozpoczê³y siê rozgrywki w ró¿nych kate-
goriach. W kategorii niepe³nosprawnych
wœród walcz¹cych znalaz³a siê grupa
uczestników Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dynowie. Uczestnicy przeszli do
fina³u wojewódzkiego w wyniku eliminacji
powiatowych, które odby³y siê 20 kwietnia
2004r w Soko³owie Ma³opolskim. Zajêcie I-
ych miejsc w eliminacjach powiatowych
przez naszych reprezentantów by³o po-
twierdzeniem ich wysokiego poziomu gry i
dawa³o realn¹ nadziejê na uzyskanie do-
brych wyników w rozgrywkach wojewódz-
kich co te¿ siê potwierdzi³o.

Po ambitnej walce nasi uczestnicy sta-
nêli na podjum, p Izabela Kurasz i p.Mi-
cha³ Trybalski zajeli II miejsca zdobywaj¹c
puchary i nagrody, a przede wszystkim sa-
tysfakcjê z tego ¿e ciê¿ka praca przynios³a
upragnione efekty.

Serdecznie im gratulujemy.

VI SPARTAKIADA ŒRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MIELEC 2004 R.

By³ piêkny, s³oneczny ranek a
my pe³ni zapa³u, werwy i nadziei
na osi¹gniêcie dobrych wyników
wyruszyliœmy na VI Spartakiadê
Œrodowiskowych Domów Samo-
pomocy woj. podkarpackiego do
Mielca.

W rywalizacji która odby³a siê
na obiektach sportowych Stali
Mielec w dniu 26 maja 2004r wziêli
udzia³ uczestnicy z 28 Domów Œro-
dowiskowych z ca³ego wojewódz-
twa podkarpackiego.

Jak ka¿da olimpiada rozpo-
czê³a siê zapaleniem znicza olim-
pijskiego i wci¹gniêciem olimpij-
skiej flagi na maszt, po tym nast¹pi³o ofi-
cjalne otwarcie którego dokonali: Zastêp-
ca Dyrektora Wydzia³u Polityki Spraw Spo-
³ecznych pan Miros³aw PrzewoŸnik i Pre-
zydent Miasta Mielca.

Po tej oficjalnej czêœci uczestnicy roz-
poczêli rywalizacjê sportow¹ w kilku dyscy-
plinach. Jako pierwsze zosta³y rozegrane
zawody na basenie tj: „po³awiacze pere³”,
„przejœcie przez basen z desk¹ nad g³ow¹”,
”p³ywanie na 25 metrów”, po ich zakoñ-
czeniu przeszliœmy na halê sportow¹ gdzie
nasi reprezentanci walczyli o medale rzu-
caj¹c do tarczy lotk¹ i pi³k¹ do kosza.

Trzecia czêœæ zawodów odby³a siê na sta-
dionie Stali Mielec- tu rywalizowano w ta-
kich dyscyplinach jak - „uni-hokej”, „slalom
na rowerze”, „dru¿ynowy tor przeszkód”, czy
wreszcie „sztafeta na 600 metrów.

Ca³a spartakiada rozgrywana by³a w
bardzo przyjaznej, ciep³ej atmosferze, nie
by³o tu miejsca na zazdroœæ czy wzajemne
pretensje. Wprawdzie nie uda³o nam siê
zdobyæ ¿adnych medali ale sam udzia³ i
mo¿liwoœæ spotkania siê z osobami o po-
dobnych problemach jest dla nas bardzo
wa¿nym prze¿yciem.

Anna Wandas

W dniu 28.05.2004 w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy w Dynowie obchodzi-
liœmy Dzieñ Matki, na który zosta³y zapro-
szone mamy naszych uczestników.

Uczestnicy przygotowali wieczór po-
etycko-muzyczny. Oczywiœcie ka¿dy z wier-
szy poœwiêcony by³ matce. Nastêpnie odby³
siê mini recital jednego z uczestników, na
który samodzielnie przygotowa³ wi¹zankê
utworów muzycznych. Mamy zosta³y ob-
darowane drobnymi prezentami.

Czas up³yn¹³ w przyjemnej, rodzinnej
atmosferze przy muzyce, wspólnych roz-
mowach i s³odkoœciach.

Gra¿yna Duæ

ków dopisa³o szczêœcie i mogli zobaczyæ sa-
lamandry plamiste.

Po przejœciu œcie¿ki wróciliœmy na te-
ren pola biwakowego, gdzie czeka³o na nas
rozpalone ognisko i s³oñce. Pieczona nad
ogniskiem kie³basa smakowa³a wyœmienicie.
S³oneczna aura i spokój otaczaj¹cego nas
lasu pozwala³y na wspania³y odpoczynek i
regeneracje si³.

Na koniec imprezy odby³ siê mecz pi³ki
no¿nej, zwyciêstwo którejœ z dru¿yn nie mia-
³o znaczenia liczy³o siê wy³¹cznie dobra
zabawa i radoœæ. Za udzia³ w ‘b³otnistej
wyprawie” ka¿dy z uczestników otrzyma³
medal okolicznoœciowy.

I chocia¿ poranny deszcz chcia³ pokrzy-
¿owaæ nam plany to wszyscy wrócili w wy-

œmienitych nastrojach i pe³-
ni wra¿eñ.

Za pomoc w zorganizo-
waniu tej imprezy nale¿¹ siê
szczególne podziêkowania
Nadleœnictwu Dynów i Nad-
leœniczemu Panu mgr in¿.
A. Pilchowi, pracownikom
Nadleœnictwa którzy ze-
chcieli byæ przewodnikami
tej wyprawy oraz Wójtowi
Gminy Dynów Panu mgr
in¿. A. Chrobakowi za wy-
po¿yczenie nam busa.

Bo¿ena Tadla

SZLAKIEM „KOPANIN”

DZIEÑ MATKI W ŒRODOWISKOWYM
DOMU SAMOPOMOCY W DYNOWIE
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W dniach 18 – 19 czerwca 2004 r. od-
bêdzie siê V Jubile-
uszowy Powiatowy
Rajd Turystyczny.
Tym razem Staro-
stwo Powiatowe w
Rzeszowie, g³ówny
organizator impre-
zy, zaprasza
uczniów z siedmiu
szkó³ ponadgimna-
zjalnych z terenu
Powiatu Rzeszow-
skiego na piesz¹ wê-
drówkê po biesz-
czadzkich szlakach
w Gminie Lutowi-
ska.

Skromny jubile-
usz tego wydarze-
nia turystycznego
jest dobr¹ okazj¹ do
przedstawienia jego
krótkiej historii. Po-
mys³ organizacji raj-
du, który populary-
zowa³by walory rekreacji ruchowej i mo-
del turystyki kwalifikowanej w œrodowisku
szkolnym, narodzi³ siê w Starostwie Powia-
towym w Rzeszowie w roku 2000. Pierwszy
Powiatowy Rajd Turystyczny by³ imprez¹
jednodniow¹. G³ówn¹ jego atrakcj¹ by³

przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ na trasie
Przeworsk-Szklary oraz piesza wycieczka ze
Szklar do miejscowoœci Borówki, gdzie przy
Szkole Filialnej mia³o miejsce zakoñczenie
imprezy.

W latach 2001-2003 powiatowy rajd
turystyczny by³ ju¿ imprez¹ dwudniow¹
organizowan¹ w Karpatach: w Beskidzie
Niskim b¹dŸ w Bieszczadach.

Na program ka¿dego z rajdów sk³adaj¹
siê przede wszystkim dwa elementy. S¹ to
element turystyczny tj. d³u¿sze wycieczki
piesze oraz element kulturalny, który ma

za zadanie zapoznaæ m³odzie¿ uczestni-
cz¹c¹ w imprezie z wielokulturowoœci¹ i
bogat¹ histori¹ Podkarpacia. W progra-
mach dotychczasowych rajdów znalaz³y siê
m. in. wizyty w zabytkowych koœcio³ach i
cerkwiach (Blizne, Pielgrzymka, Uœcie Gor-

lickie, Kwiatoñ) po³¹czone z wyk³adami na
temat religii, czy odwiedziny na cmenta-
rzach wojskowych z okresu I wojny œwiato-
wej (Wola Ciekliñska, Rotunda, Prze³êcz
Ma³astowska), na których pochowani zo-
stali obok siebie dawni œmiertelni wrogo-
wie, ¿o³nierze Austro-Wêgier i Cesarstwa
Rosyjskiego.

Powiatowe Rajdy Turystyczne maj¹ za-
pewnion¹ fachow¹ obs³ugê przewodnick¹
realizowan¹ przez Ko³o Przewodników
Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale
PTTK w Rzeszowie. W ka¿dym z nich uczest-

niczy trzech prze-
wodników, sied-
miu nauczycieli
i oko³o siedem-
d z i e s i ê c i u
uczniów repre-
zentuj¹cych szko-
³y powiatowe: Ze-
spó³ Szkó³ w B³a-
¿owej, Liceum
Ogólnokszta³c¹-
ce w Dynowie,
Zespó³ Szkó³ Za-
wodowych w Dy-
nowie, Zespó³
Szkó³ Agroprzed-
siêbiorczoœci w
Mi³ocinie, Zespó³
Szkó³ w Soko³o-
wie M³p., Zespó³
Szkó³ RCKU
w Trzcianie oraz
Zespó³ Szkó³ w Ty-
czynie.

Na zakoñczenie nale¿y podkreœliæ, ¿e
œrodki finansowe na przeprowadzenie Po-
wiatowego Rajdu Turystycznego pochodz¹
z bud¿etu Powiatu Rzeszowskiego.

Marcin Tupaj

Kolejny ju¿ raz z okazji „Dnia Dziecka”
w dniu 30 maja (niedziela) Ko³o Wêdkar-
skie „Brzana” w Nozdrzcu zorganizowa³o
zawody wêdkarskie. Grupa 70 m³odych
wêdkarzy niezrzeszonych i zrzeszonych w
Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy, rywalizowa³o o miano najlepszego
wêdkarza (ch³opcy i dziewczêta) pod nad-
zorem opiekunów (nauczycieli i rodziców)
oraz organizatorów (Zarz¹d Ko³a Wêdkar-
skiego w Nozdrzcu).

Spotkanie cieszy³o siê du¿ym zaintere-
sowaniem ze strony dzieci, rodziców jak
równie¿ w³adz gminy w osobach Wójta –
Pana Antoniego Gromali, jego Zastêpcy -
Pana Romualda Duda, którzy uczestniczy-

li w tej imprezie.
Wszystkim uczestnikom zawodów zo-

sta³y wrêczone drobne upominki w posta-
ci sprzêtu wêdkarskiego i s³odycze, a zwy-
ciêzcom – nagrody w postaci kijów wêd-
karskich.

Po zakoñczonych zawodach, przy ogni-
sku i pieczeniu kie³basy, dzielono siê wra-
¿eniami. By³y równie¿ pami¹tkowe zdjêcia.

Zarz¹d Ko³a Wêdkarskiego w Nozdrz-
cu, w imieniu dzieci i w³asnym, dziêkuje
sponsorowi nagród - którym jest Urz¹d
Gminy w Nozdrzcu i Panu Zdzis³awowi
Socha – w³aœcicielowi stawów w Siedliskach
– za umo¿liwienie przeprowadzenia zawo-
dów oraz opiekunom ( w osobach nauczy-
cieli i rodziców) za sprawne przeprowa-

dzenie tej imprezy.
Podziêkowania ze strony rodziców dla

organizatorów z³o¿y³ Pan Bogus³aw Dut-
kowski. „Do zobaczenia za rok” – tymi s³o-
wami po¿egnano wszystkich uczestników
spotkania.

Zwyciêzcami zawodów zostali:
1. Dutkowski Mariusz SP Nr 4 Izdebki -

(z³owiona ryba wa¿y³a 860g)
2. G³adysz Karol - Gimnazjum Izdebki

(840 g)
3. Chromiak Ireneusz - Gimnazjum

Nozdrzec (700g)
Nagrodê specjaln¹ - dla najm³odszego

uczestnika - otrzyma³ Jakub Skubisz z Izde-
bek.

oprac. Stanis³aw Guzik
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Niedziela dziêki piêknej pogodzie oraz
cz³onkom Miejskiego ko³a PZW w Dyno-
wie zgromadzi³a wielu m³odych uczestni-
ków w organizowanym przez wêdkarzy
imprezach z okazji dnia dziecka oraz Mi-
strzostwach Sp³awikowych Kadetów Ko³a
PZW Dynów.

Uczestnicy imprezy zgromadzili siê na
dwóch stawach w Paw³okomie ko³o Dyno-
wa. Do startu w zawodach zg³osi³a siê piêæ-
dziesi¹t dzieciaków wraz ze swoimi opieku-
nami. Moczenie kija w wodzie rozpoczê³o
siê ju¿ o 10. W miêdzy czasie m³odzi wêdka-
rze mogli siê posiliæ pieczonymi na ogni-
sku kie³baskami. O 13. nadszed³ czas za-
koñczenie po³owów i policzenia z³owionych
ryb. Na podium stan¹³ syn Mistrza Œwiata
w wêdkarstwie muchowym Marcin Szajnik
– talent rybacki odziedziczy³ po tacie. Tuz
za nim uplasowali siê Karol Drewniak i Ka-
rolina Wojdy³o która dzielnie reprezento-
wa³a p³eæ piêkn¹. Nagrody w postaci upo-
minków dla dzieci ufundowa³ urz¹d Mia-
sta Dynowa, pan Waldemar Toczek oraz
sklep wêdkarski SANSPORT z Dynowa.

Godzinê póŸniej po³owy zakoñczyli
kadeci. Tu rywalizacja by³a zaciêta. Bój to-

Sekcja pi³ki rêcznej dziewcz¹t powsta-
³a we wrzeœniu 1968 roku. Jej opiekunem
zarazem trenerem by³ nauczyciel wycho-
wania fizycznego mgr Andrzej D¿u³a. Nie-
stety w pocz¹tkowych latach dzia³alnoœci
tej sekcji nie mo¿na odnotowaæ powa¿niej-
szych sukcesów gdy¿ na przeszkodzie za-
wsze stawa³ brak odpowiedniego zaplecza
treningowego. Pierwszym meczem jaki ro-
zegra³y nasze szczypiornistki by³a potyczka
z reprezentacj¹ Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go z Dubiecka w dniu 25.05.1969 roku.
Mecz ten zakoñczy³ siê wspania³ym zwyciê-
stwem dynowianek 8:2.1

W sezonie 1970/71 nasza dru¿yna roz-
poczê³a rozgrywki juniorek okrêgu rze-

szowskiego. Pierwsze spotkanie nie przynio-
s³o upragnionego zwyciêstwa a punkty trze-
ba by³o oddaæ dru¿ynie LZS Sieniawa któ-
ra wygra³a to spotkanie 5:2. W ostatecznej
klasyfikacji sezonu nasze dziewczyny upla-
sowa³y siê na wysokiej III pozycji.2 Na wio-
snê 1971 roku nasze dziewczêta zdoby³y
mistrzostwo województwa w rozgrywkach
szkó³ œrednich w Jaros³awiu pokonuj¹c w
meczu fina³owym JKS Jaros³aw.

 W styczniu 1972 roku sekcja pi³ki rêcz-
nej dziewcz¹t zmienia nazwê na Miêdzysz-
kolny Klub sportowy dzia³aj¹cy pod patro-
natem Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w
Rzeszowie. Od tego momentu rozpoczyna
siê bardziej o¿ywiona dzia³alnoœæ tej dru¿yny
i bierze ona udzia³ w takich zawodach jak:
1972 rok – Pó³fina³y Mistrzostw Polski SZS

w Rzeszowie – IV miejsce
1973 rok – Pó³fina³y Mistrzostw Polski w

Dynowie – III miejsce
1973 rok – Mistrzostwa Okrêgu Rzeszow-

skiego – I miejsce
 1973/74 – Mistrzostwa Wojewódzkie w Lidze

Juniorek M³odszych – I miejsce
Zespó³ reprezentuje dziœ Szko³ê Pod-

stawow¹ Nr 1.3

Drugim zespo³em dzia³aj¹cym na tere-

nie Dynowa by³ zespó³ oparty na uczenni-
cach Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Sw¹
dzia³alnoœæ rozpocz¹³ pod kierownictwem
mgr Kazimierza Kozubala a nastêpnie
Franciszka Pilipa. Zespó³ bra³ udzia³ w roz-
grywkach ligi okrêgowej w grupie „B” gdzie
w sezonie 1972/73 zaj¹³ III miejsce. W Mi-
strzostwach Wojewódzkich Szkó³ Œrednich
siatkarki uplasowa³y siê na IV miejscu oraz
zdoby³y II miejsce w Mistrzostwach LZS-
ów. We wrzeœniu 1973 roku rozegrany zo-
sta³ turniej inauguruj¹cy otwarcie hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej w Dynowie.4

Szkoda mi tylko, i¿ w Dynowie wznosi
siê kolejn¹ halê sportow¹ a nie przybywa
nam dru¿yn seniorskich w tej piêknej i cie-
kawej dyscyplinie. Niestety zawsze na dro-
dze stawa³y k³opoty natury finansowej a
kasa klubu sportowego raczej bêdzie œwie-
ciæ pustkami i raczej w najbli¿szej przysz³o-
œci nie znajda siê pieni¹dze aby sekcjê pi³ki
rêcznej seniorów aktywowaæ do ¿ycia.
Szkoda. Mo¿e kiedyœ tego doczekamy.

Grzegorz Szajnik

Bibliografia:
1,2,3,4 – Stanis³aw Chudzikiewicz, Kro-

nika LKS Dynovia.

Ludowy Klub Sportowy

„DYNOVIA”

KAWA£EK

Z CA£OŒCI

czêœæ III

Sekcja pi³ki rêcznej

gorii kadetów w mistrzostwach
bra³o udzia³ 14 zawodników.
Pierwsze miejsce zaj¹³ Dariusz
Marsza³ek tu¿ za nim uplasowa³
siê Rafa³ Majda, trzecie miejsce
zaj¹³ Maciej Wandas. Potem im-
preza trwa³a jeszcze bardzo d³u-
go. Przy blasku ogniska, pieczo-
nej kie³basce Mistrz Œwiata Fran-
ciszek Szajnik opowiada³ m³o-
dym adeptom wêdkarstwa swo-
je przygody z „kijem”. PóŸnym

czy³ siê o ka¿da z³owiona rybê. A by³o o co
walczyæ! Piêkne puchary i nagrody ufun-
dowa³o ko³o Miejskie PZW Dynów. W kate-

wieczorem wszystkie dzieci z uœmiechami
na twarzach rozjecha³y siê do domów.

Grzegorz Szajnik

Uczestnicy zawodów.

Dariusz Marsza³ek –
zwyciêzca kategorii kade-
tów. Nagrodê wrêcza Pre-
zes Ko³a – Franciszek Szaj-
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Jak twierdz¹, niektórzy dzia³acze Klu-
bu jego k³opoty finansowe zaczê³y siê kie-
dy w 1999 roku sportowcom odebrano plac
targowy którym administrowali i z którego
wp³ywy zasila³y klubowa kasê. Przyznana
dotacja przez Rade Miejsk¹ jak i skromne
datki sponsorów nie pozwala³y prowadziæ
sekcji pi³karskich na takim poziomie jakie-
go, ¿yczy³oby sobie spo³eczeñstwo Dyno-
wa. Juniorów wycofano w Kl. Regionalnej
(obecnie I liga podkarpacka), niewiele póŸ-
niej dru¿yna seniorów opuœci³a IV ligê. D³u-
gi tamtych chwil ci¹gn¹ siê do dnia dzisiej-
szego i sprzedaj¹ sen z powiek prezesa klu-
bu Zbigniewa Duchniaka. Na niedawnym
zebraniu sprawozdawczym powiedzia³, ¿e
Zarz¹d Klubu czyni wszelkie starania aby do
klubowej kasy nap³ynê³y œrodki finansowe które
pozwoli³yby na dzia³alnoœæ jak i sp³atê zad³u¿e-
nia. Pieniêdzy tych jednak nie widaæ, a i
przyznana na obecny rok dotacja jest a¿ o
14 tyœ mniejsza od zesz³orocznej i wynosi
41 tyœ. Mo¿e w trakcie roku bud¿etowego
Rada zauwa¿y problem dynowskiego spor-
tu i zechce wspomóc Klub. Dobrze by siê
sta³o bo szkoda zmarnowaæ 60 lat historii
dynowskiego sportu. Jak powiedzia³ prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Zygmunt Frañczak
podczas zebrania sprawozdawczego; Rada
dok³adnie widzi potrzeby sportu lecz na garnusz-
ku urzêdu jest jeszcze wiele instytucji jak te¿ in-
westycji do zrealizowania. Na chwile obecn¹ nic
wiêcej nie da siê zrobiæ. Zastêpca burmistrza
Zbigniew Irzyk doda³, i¿ w obecnym roku ogro-

dzenie stadionu przy szkole podstawowej ulegnie
wymianie na nowe, myœli siê równie¿ o odno-
wieniu elewacji i remoncie podziurawionego
dachu – wszystko jednak uzale¿nione bêdzie od
posiadanych pieniêdzy.

Nie tak dawno do klubowych drzwi
zapuka³ komornik. Jest to efekt przegra-
nej przez Klub rozprawy z by³ym zawodni-
kiem Dariuszem Michalakiem któremu
Dynovia jest winna nie ma³e pieni¹dze. Jak
powiedzia³ zawodnik – w czasie procesu sa-
dowego na ¿adnej z rozpraw prezes Duchniak
nie raczy³ siê stawiæ. Po og³oszeniu wyroku
przez s¹d skierowa³em sprawê do komornika.
Do dnia dzisiejszego Klub Dynovia nie zap³a-
ci³ mi ani z³otówki. Myœlê, ze osoba pana Duch-
niaka – prezesa Klubu – jest osob¹ niewiary-
godn¹ która rzuca z³y cieñ na ca³e œrodowisko
sportowe Dynowa. Mam nadziejê, ¿e Klub bê-
dzie chcia³ w sposób ugodowy za³atwiæ spra-
wê zad³u¿enia a tym samym stanie siê wiary-
godnym. Na dzieñ 31.05.2004 roku ³¹cznie z
odsetkami zobowi¹zanie Klubu w stosunku do
mojej osoby przekroczy³o 21.000,00 (dwadzie-
œcia jeden tysiêcy) i z ka¿dym dniem powiêk-
sza siê o odsetki karne.

Na czerwiec zaplanowano w Klubie
Walne Zebranie. Czy bêdzie ona antido-
tum na klubowe bol¹czki? Czas poka¿e!
Warto aby wszyscy od których zale¿y los
klubu usiedli do wspólnych rozmów i za-
stanowili siê co dalej.

Grzegorz Szajnik

Pierwszego wrzeœnia br., w Dynowie od-
bêdzie siê Centralna Inauguracja Roku
Szkolnego 2004/2005. Podczas uroczysto-
œci oficjalnie oddany do u¿ytku zostanie
obiekt sportowo
– dydaktyczny.
Obecnie jednak
w samym budyn-
ku jak i na ca³ym
terenie nale¿¹-
cym do szko³y
trwaj¹ prace.
Wszystko ma byæ
gotowe na ko-
niec sierpnia. Jak
powiedzia³ nam
zastêpca burmi-
strza Dynowa –
Zbigniew Irzyk –
szko³a ma siê
zmieniæ nie do
poznania. Czeka nas jeszcze bardzo wiele
pracy. W chwili obecnej na terenie szko³y
pracuje 15 osób, wymieniamy ogrodzenia
na nowe na ca³ej jego d³ugoœci, czeka nas
zrobienie izolacji i drena¿ terenu przy czê-
œci szko³y. W planach mamy równie¿ wyko-
nanie parkingu od czo³a budynku, wymia-
na strych popêkanych p³yt chodnikowych
na kostkê brukow¹. Wygl¹d zmieni rów-
nie¿ ogrodzenie stadionu „Dynovii” od stro-
ny szko³y. Do nowego budynku utwardze-
niu bêdzie musia³a ulec droga. Na ogro-
dzonym terenie ma powstaæ zieleniec z dep-
takiem i ³aweczkami dla m³odzie¿y, powstaæ
równie¿ maj¹ dwa ma³e boiska do gier ze-
spo³owych. Wszystko planujemy skoñczyæ
w sierpniu i nie ma obaw ¿e termin siê prze-
sunie.

Historia budowy tego obiektu zaczê³a
siê w latach dziewiêædziesi¹tych. Pierwot-
ny plan budowy zak³ada³ budowê krytej
p³ywalni z budynkiem dydaktycznym. Ko-
lejna ekipa samorz¹dowców wybrana w
1998 roku uzna³a, i¿ w tym miejscu zamiast
basenu zafunduje mieszkañcom Dynowa
halê sportowa z gimnazjum. Po czerech
latach uda³o siê hale oddaæ w stanie suro-
wym. Obecnie po ponownym przeprojek-
towaniu obiekt nabiera wygl¹du a praca
maja siê ku koñcowi.

Grzegorz Szajnik

Zd¹¿yæ
przed

pierwszym
dzwonkiem

Klub Sportowy „Dynovia” istnie-
je ju¿ blisko 60 lat. Powsta³ gdy uci-
ch³y dzia³ania wojenne w 1946 roku.
Przez wiele lat by³ oczkiem w g³owie
miejscowych dzia³aczy. Przez te lata
przy Klubie istnia³y i rozwija³y siê ta-

kie sekcje jak: pi³ka rêczna, no¿na, siatkówka, boks, narciarstwo, biathlon, oraz sekcja
szachowa. Zawodnicy tych sekcji nie tylko reprezentowali Dynów ale tak¿e bronili barw
naszego kraju w wielu dyscyplinach. Obecnie i to w okrojonym sk³adzie dzia³a pi³ka no¿na.

ODRABIANIE STRAT

II Liga juniorów

08.05.2004 r.
JUNIORZY STARSI

Dynovia Dynów – Strug Tyczyn 3:3

1:0 – Konieczny, 2:0 – Konieczny, 2:1 –
Dworak, 2:2 – Rochecki, 3:2 – B. Pyœ, 3:3 –
samobójcza.
Dynovia: Prokop, Gierula, Kozubek, Pê-

kala, Derda (25 M. Pyœ), Wandas
(46 Mnich), B. Pyœ, Kaniewski,
D.Pyœ, (88 Baran), Kopczak, Ko-

nieczny (62 Hadam).
Strug: Dudek, Pi¹tek, Kopiec,
Bogdan, Rochecki, Dworak,
£yszczarz, Lech, Zagórski, Traw-
ka, Garlak.

Kiedy ju¿ wydawa³o siê, i¿
komplet punktów zostanie w Dynowie, dru-
¿yna goœci zwar³a szeregi, wziê³a siê do gry
i swój cel osi¹gnê³a. Wywalczy³a remis,
mimo, ¿e to nasi zawodnicy strzelili cztery
bramki.

JUNIORZY M£ODSI
Dynovia Dynów – Strug Tyczyn 2:4

0:1 – Mazur, 1:1 – Baran, 1:2 – Mazur, 2:2 –
paszko, 2:3 – Mokrzycki, 2:4 – Basiura.
Dynovia: Janoszek, Walus, Sieñko (52

Mryczko), Siekaniec, Toczek, Kar-
nas, Hadam (48 Mikoœ), Baran (65
Iwañski), Paszko, Goleniowski, Bie-

 Zbigniew Irzyk –
z-ca burmistrza Dynowa.
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lec (59 Kochman).
Strug: Tadla, Bomba, Klêsk, Z³amaniec,

Surówka, Witowski, Ziarno, P. Ka-
czor (70 K. Kaczor), Mazur (72
Nowotny), Mokrzycki (60 Paluch),
Basiura.

Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê remi-
sem a dru¿yny sz³y ³eb w ³eb. Janoszek obro-
ni³ rzut karny i wydawa³o siê, ¿e punkty zo-
stan¹ w Dynowie. Tak siê nie sta³o goœcie
po przerwie zdo³ali strzeliæ dwie bramki i
zagarn¹æ trzy punkty.

15.05.2004 rok
JUNIORZY STARSI

Brzozovia Brzozów – Dynovia Dynów 3:5

0:1 – Konieczny, 0:2 – Tadla, 0:3 – Koniecz-
ny, 1:3 – Barañski, 1:4 – Derda, 2:4 – G³a-
dysz, 2:5 – Mnich, 3:5 – Samborski.
Brzozovia: Lorenc, Wiedeñ, Oleszko, Sam-

borski, Kucab, Kos, Chmiel, Ra-
szewski, G³adysz, Wacek, Barañski.

Dynovia: Wandas, Tadla (89 Pêkala), Ha-
dam (25 Mnich), £. Szczawiñski,
Gierula, P. Szczawiñski, B. Pyœ, Pyœ
D. (65 Kustra), Konieczny, Derda,
Kaniewski.

Bardzo szybko zdobyte przez naszych
zawodników bramki za³ama³y szyki obron-
ne brzozowian. Po dwóch kwadransach gry
by³ ju¿ 3:0 dla Dynovii. Po zmianie stron
gospodarze próbowali odrabiaæ straty lecz
ma³o skutecznie, poza tym Dynovii równie¿
atakowa³a i do³o¿y³a jeszcze dwie bramki.

JUNIORZY M£ODSI
Brzozovia Brzozów – Dynovia Dynów 4:0

1:0 – Szczepek, 2:0 – M. Telesz, 3:0 – Szcze-
pek, 4:0 – M. Telesz
Brzozovia: Dziedzic, £. Telesz, ¯muda,

Or³owski, Gierula, Skotnicki,
Trzciañski, £uszcz, Michalski, Szcze-
pek, M. Telesz.

Dynovia: Janoszek, Siekaniec, Sieñko, Wa-
lus, Kochman, Karnas (50 Mrycz-
ko), Szczepañski, Majka, Paszko,
Baran, Bielec.

22.05.2004 rok.
JUNIORZY STARSI

Dynovia Dynów – Pogoñ Le¿ajsk 2:0

1:0 – Kozubek, 2:0 – Konieczny.
Pogoda okaza³a siê lepsza dla miejsco-

wych, goœcie grzêŸli na mokrej i œliskiej
murawie. Mimo, i¿ nasi przeprowadzili kil-
ka groŸnych kontr w pierwszej po³owie to
nie uda³o im siê zdobyæ bramki. GroŸne
strza³y Paw³a Szczawiñskiego i Konieczne-
go o w³os mija³y bramkê Rauzy. Po zmianie
stron Dynowianie przyst¹pili do zmasowa-
nych ataków zdobywaj¹c dwie bramki.

JUNIORZY M£ODSI
Dynovia Dynów – Pogoñ Le¿ajsk 3:0 v.o.

Dru¿yna goœci nie stawi³a siê na zawodach.

29.05.2004 rok
JUNIORZY STARSI

JKS Jaros³aw – Dynovia Dynów 2:2.

1:0 – Binowski, 2:0 – Wawrzaszek, 2:1 –
Kaniewski, 2:2 – Konieczny
JKS : Strawa, Mazur, Opiela, Klecha, Ko-

neczny, Syty, Binowski, Wawrzaszek,
Bia³y, Demczuk, Zalot.

Dynovia: Wandas, Tadla, Kozubek, Gieru-
la, P. Szczawiñski, £. Szczawiñski, B.
Pyœ, S. Pyœ (40 Baran), Kopczak,
Konieczny, Kaniewski.

Dla JKS-u zaczê³o siê szczêœliwie, lecz
nasi siê nie poddali. Mimo prowadzeniu
przez gospodarzy 2:0 uda³o siê Dynovii
strzeliæ dwie bramki i doprowadziæ do re-
misu.

JUNIORZY M£ODSI
JKS Jaros³aw – Dynovia Dynów 5:0

1:0 – Motyka, 2:0 – Motyka, 3:0 – Kupka,
4:0 – Wróbel, 5:0 – KuŸma.
JKS: Jusiewicz, Wielgosz, Wróbel, Szewczyk,

Puñko, Wañko, Motyka, Kupka,
KuŸniewski, KuŸma, Goetz.

Dynovia: Janoszek, Siekaniec, Sieñko, Pasz-
ko, Karnas, Toczek, Drewniak,
Szczepañski, Majka (70 Kochman),
Bielec, Mryczko (41 Iwañski).

V LIGA SENIORÓW
NADAL BRAK PUNKTÓW!

09.05.2004 r.
Herman Hermanowa – Dynovia Dynów

2:0.

1:0 – B¹k, 2:0 – Kopiec.
Herman: S. ¯urek, M. ¯urek (15 Drozd),

Kopiec, Watrak, Gnida, Mucha,
Jaworski, Bu¿, Szymañski, B¹k (82
Basta), Wrona (67 Ruszel).

Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Hadam,
Gierula, Œl¹czka, Domin, M. Pyœ,
Mehmedoviæ (88 S³aby), Goleniow-
ski, Chudzikiewicz, Kamiñski.

Wcale nie lepszy i nie wy¿ej notowany
Herman zdoby³ punkty. Nasi wcale nie za-
grali najgorzej. Kto inny da³ popis na tym
meczu. Mi jednak o tym pisaæ nie wolno. A
szkoda! Musimy szukaæ wszêdzie punktów
i nie daæ siê sprowokowaæ. Mam nadziejê,
¿e spadek nas ominie. Dynovia zajmuje 14
miejsce i jest trzecia od koñca.

ZABRAK£O SZCZÊŒCIA

16.05.2004 rok
Dynovia Dynów – Lechia Sêdziszów 1:1

1:0 – Mehmedoviæ, 1:1 – Duduœ.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,

Gierula (46 S³aby), Œl¹czka, Jandziœ,
Mehmedoviæ, Chudzikiewicz (78
Kozubek), Goleniowski, Kamiñski,
Pyœ (77 Chrapek).

Lechia: Kwaœny, Franków (80 Klamut),
B¹kowski, T. Gdowik, Fito³, Doro-
ba, Idzik, Brudek (60 Kunicki),
Duduœ, Szeliga (57 Stec), G. Gdo-
wik.

Ca³¹ pierwsza po³owa w której nie mie-

liœmy okazji zobaczyæ bramek obfitowa³a
w mnóstwo podbramkowych sytuacji. Obie
dru¿yny mog³y pokusiæ siê o strzelenie gola.
Pyœ minimalnie spud³owa³ a potê¿ny strza³
Kamiñskiego powêdrowa³ nad poprzeczk¹.
Tuz po przerwie bezradnie interweniuj¹-
cego Kwaœnego pokona³ Mehmedoviæ i
pos³a³ pi³kê do bramki. Niestety pod ko-
niec b³¹d naszego obroñcy wykorzysta³
Duduœ i doprowadzi³ do remisu. Nasi za-
wodnicy próbowali jeszcze doprowadziæ do
zwyciêstwa lecz zabrak³o szczêœcia.

BY£Y AKCJE A BRAMEK….

23.05.2004 rok
Izolator Boguchwa³a – Dynovia Dynów

3:0

1:0 – Iwanowski, 2:0 – Chwasta, 3:0 – Do-
min (samobójcza)
Izolator: Paszek, Piêta (82 Cupryœ), Radom-

ski, Iwanowski, WoŸniak, Wrona (53
Opaliñski), Walat, Korab, Matras,
Chwasta (K. Domin), T³uczek (85
Kubiœ)

Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
Hadam, Gierula, Jandziœ, Œl¹czka
(74 S³aby), Chudzikiewicz (46 Go-
leniowski), Mehmedoviæ, Kamiñski,
Pyœ (66 Chrapek).

Zaczê³o siê bardzo pomyœlnie dla na-
szych i to Izolator nie wiedzia³ co siê dzieje,
licz¹c na szybkie i pewne zwyciêstwo. Dy-
nowianie przeprowadzili kilka groŸnych
kontr, szkoda tylko, i¿ nie zakoñczy³y siê
one bramkami. W 37 minucie Mielniczek
nie wykorzysta³ rzutu karnego. Akcji by³o
sporo a bramek jak nie by³o tak nie ma.
Piêæ minut póŸniej to siê zemœci³o i gospo-
darze objêli prowadzenie. Kilka chwil po
zmianie stron do³o¿yli kolejna bramkê. To
jedna nie podciê³o skrzyde³ Dynovii która
ci¹gle nêka³a bramkê Paszka. W koñców-
ce Domin samobójczym golem ustali³ wy-
nik meczu.

PIERWSZA WYGRANA U SIEBIE!

30.05.2004 rok. Dynovia Dynów – LKS
Zaczernie 3:0

1:0 – Mehmedoviæ, 2;0 – Kamiñski, 3;0 –
Kamiñski.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin, Gie-

rula, Hadam, Jandziœ, Pyœ (75 Cho-
chrek), Chrapek (70 Golonka), Meh-
medoviæ, Goleniowski, Kamiñski.

Zaczernie: Grabarz, Kloc, Buka³a, Hul,
Turczyn, WoŸny, Kazimierowicz,
Madera, Pietrzak, K³eczek, Cieœla.

Pierwsze trzydzieœci minut wszyscy z nie-
cierpliwoœci¹ czekali na pierwsza bramkê
gdy¿ okazji do jej strzelenia by³o wiele. W
34 minucie Mehmedoviæ celnym strza³em
z 5 metrów pokona³ Grabarza. Dziesiêæ
minut póŸniej Kamiñski piêknym strza³em
do³o¿y³ kolejn¹ bramkê. Goœcie tylko raz
oddali strza³ w kierunku Sochackiego.
Dwadzieœcia minut przed koñcem wynik z
karnego ustali³ Kamiñski.

Grzegorz Szajnik
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BEZP£ATNE BADANIE
S£UCHU

1 lipca o godzinie 9:00 w Œrodowisko-
wym Domu Samopomocy odbêdzie

siê bezp³atne badanie s³uchu. W
pierwszej kolejnoœci przyjmowane
bêd¹ osoby starsze po 50-tym roku

¿ycia oraz osoby, które maj¹ powa¿ne
problemy ze s³uchem.

TEL. KONTAKTOWY: 65 23 655

* Na „Pogórzañsk¹ Nutê” – czyli eliminacje do XXXVIII Festiwalu
Kapel, Instrumentalistów i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu
n/Wis³¹

PROTOKÓ£
Z posiedzenia Komisji Artystycznej Przegl¹du „Pogórzañska Nuta”

w Dynowie w dniu 23 maja 2004 r w ramach XXXVIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel, Instrumentalistów i Œpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu n/Wis³¹.

Jury w sk³adzie:
1. Jerzy Dynia - muzyk TYP Rzeszów
2. Stanis³aw Szabat - muzyk -Rzeszów
3. Jan Zo³oteñko - muzyk, instruktor WDK Rzeszów

Po wys³uchaniu 8 Kapel Ludowych, 9 Solistów Instrumentalistów
oraz 3 duetów w konkursie „Du¿y - Ma³y” postanowi³o przyznaæ nastê-
puj¹ce nagrody:

I NAGRODA Kapela Ludowa „Widelanie”
I NAGRODA Kapela Ludowa „W. Pogody z Kolbuszowej”
II NAGRODA Kapela Ludowa „Bachórzanie”
II NAGRODA Kapela Ludowa „Dynowianie”
III NAGRODA Kapel;a Ludowa „ Kurasie z Lubziny”
Wyró¿nienia: Kapela Ludowa „Grodziszczoki” Kapela „Zagrodzia-

nie” z £¹ki
W kategorii Solistów instrumentalistów, nagrody otrzymuj¹:

Edward Markocki Kazimierz Mardnek Jan Marzec W³adys³aw Pogoda
W konkursie „Du¿y - Ma³y” nagrody otrzymuj¹:

Kazimierz Mardnek - Dariusz Worek Makara Roman - Andrzej Baran
Andrzej Krasnopolski - Kamil Krasnopolski

Do udzia³u w XXXVIII Festiwalu w Kazimierzu n/Wis³¹ wytypowa-
no Kapele „Widelanie z Wide³ki”

W Konkursie Du¿y - Ma³y: Kazimierz Mardnek - Dariusz Worek
Makara Roman Andrzej Baran Andrzej Krasnopolski - Kamil Krasno-
polski

W kategorii solistów - instrumentalistów:
Edward Markocki Kazimierz Mardnek Albina Kuraœ

Nagrody ufundowali:
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie WDK Rzeszów Burmistrz Miasta
Dynów

Na specjalne zaproszenie organizatorów Festiwalu w Kazimierzu, w
XXXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Œpiewaków Ludowych w
Kazimierzu n/Wis³¹ udzia³ weŸmie tak¿e Kapela „Dynowianie”

PODZIÊKOWANIE
Uczniowie klasy III B gimnazjum przy Zespole Szkó³

Nr 4 w Paw³okomie, Dyrektor szko³y oraz Wychowawca
klasy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie wszystkim Spon-
sorom, którzy przyczynili siê do zrealizowania 3-dniowej,
klasowej wycieczki do Zakopanego i w Tatry.

Dziêki Waszemu finansowemu i rzeczowemu wsparciu
nasz pobyt sta³ siê d³u¿szy i bardziej atrakcyjny, a niektó-
rzy z uczniów otrzymali szansê na wspólny wyjazd z rówie-
œnikami.

Dziêkujemy serdecznie:
Pañstwu Halinie i Zbigniewowi MACIERZYÑSKIM (F.H.P.

„MASKÓR”) z ¯ywca,
Pañstwu Danucie i Edwardowi Malczyñskim (Firma „WI-

DAN”)z Przemyœla,
Panu Aleksandrowi Baczykowi (Firma „PIOTRUŒ PAN”)

z Przemyœla,
Panu Bogdanowi Barnatowi z Przeworska,
F.H.U. „Mazex” z Tomaszowa Lubelskiego,
Pani Zofii Iliasz (zak³ad miêsny) z Siedleczki,
oraz GMINNEJ SPÓ£DZIELNI „S.CH” W DYNOWIE.

SEN NOCY LETNIEJ
W DYNOWIE

17 lipca br. w ramach
Dni Pogórza Dynowskiego
odbêdzie siê p - szy PLE-
NEROWY SPEKTAKL pt.
„SEN NOCY LETNIEJ” W.
Szekspira z udzia³em: stu-
dentów Akademii Teatral-
nej w Bia³ymstoku, Akade-
mii Muzycznej w Krakowie
i Gdañsku oraz mieszkañ-
ców Dynowa.

Miejscem sztuki jest
naturalne zbocze obok
Domu Pogodnej Staroœci w
Dynowie.

Wstêp wolny.
ZAPRASZAMY!
organizatorzy

Pan Józef Sówka
Ul. Rynek 5/2, Dynów
Zgodnie z ¿yczeniem Pana sk³adam na ³amach „Dynowinki” przeprosiny za to, ¿e Pana
publicznie obrazi³am i poni¿y³am w dniu 29 maja 2004 r.

 Zofia Sokolik,  Paw³okoma

11 lipca - „100-lecie Ciuchci Dynowskiej” – „Panorama Gmin”
godz. 12.00 – Hejna³ Dynowa, uroczyste otwarcie XXXVIII DNI Pogórza

- wjazd Franciszka Józefa wraz z orszakiem goœci TRANS - POGÓRZANINA (Rynek Miasta)
- 75 Lecie Orkiestry Dêtej OSP Dynów – Koncert Jubilatów i ich Goœci
- prezentacja dorobku artystycznego, walorów turystyczno-krajoznawczych, twórczoœci ludo-
wej i regionalnego jad³a gmin wchodz¹cych w sk³ad ZGTPD

- Konkursy krasomówcze, œpiewacze ph. „Stoi na stacji lokomotywa”
- Festyn taneczny

12 lipca - Sport i Rekreacja - (Stadion LKS Dynovia)
III Dynowski Turniej Dru¿yn Podwórkowych pi³ki no¿nej
- Turniej Interdyscyplinarny o Puchar Prezesa LKS
- „Cudze chwalicie swego nie znacie” I Dynowski Rajd Pieszy po Pogórzu Dynowskim
godz.16,00 zbiórka Stadion LKS

13 lipca - Historia Regionu
godz. 10.00 – Konferencja popularno - naukowa ph. „Historia, etnografia i walory turystyczne Pogórza

Dynowskiego” ( ŒDS Dynów)
- Spotkanie uczestników konferencji w Galerii „PNIAK” Bogus³awa Kêdzierskiego

14 lipca – Turystyka – Ekologia
- I Sp³yw kajakowy Sanok – Dynów - Krasiczyn (powitanie uczestników)

godz. 14.00 - Fina³ Konkursu na najlepsz¹ sztukê teatraln¹ o tematyce ekologicznej ph. „Teatry Przy-
jació³ Przyrody” (Rynek lub Dom Stra¿aka)

15 lipca – Jarmark Dynowski - Rynek Miasta godz. 9.00 – 15.00
- kiermasz sztuki ludowej
- pchli targ
- koncert kapeli podwórkowej

16 lipca – „Œmiech to zdrowie” - Rynek Miasta
godz. 19,00 - I Dynowski Konkurs Opowiadania Kawa³ów

- „Bykowisko 2004” – Podkarpackie Prezentacje Kabaretowe – kabaret NASZ, MELUZYNA,
KACZKA PCHNIÊTA NO¯EM, MIEÆKA

17 lipca - „Mocne Zakoñczenie” - Teatr, Muzyka, Taniec – Rynek Miasta
godz.14,00 – „Przez bajki w œwiat” teatr dla dzieci, gry, zabawy,konkursy,

- rodzinne muzykowanie
- wystêp goœci z Vranowa
- Hymn Dynowa – koncert chóru AKORD

godz. 21.00 – „Sen nocy letniej” – widowisko plenerowe (Dom Pogodnej Staroœci)
- Festyn taneczny

Imprezy towarzysz¹ce: u  wystawy u  „Dynów na starej pocztówce” – Biblioteka Miejska u
Fotografie P. Paw³a Bielca – ŒDS u  „Galicja Kolejowa” – karczma „ Semafor” u  Sp³yw
kajakowy 13-16 lipca Sanok-Dynów-Krasiczyn ph. „Leon czyœciciel” sprz¹tamy rzekê San
u  spotkanie w karczmie „Pod Semaforem” audycja radiowa ph. „ Dlaczego wracam na
Pogórze Dynowskie” u  „Puchar Galicji w wêdkarstwie muchowym” – 18 lipca, rzeka San

Dynów 2004 rok
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Wyboru do parlamentu europejskiego - za nami, wybory par-
lamentarne – przed... A „koñ jaki jest – ka¿dy widzi”....

Polska g³upota...
Tylnymi nie musi wchodziæ drzwiami...
Zawsze otwarte przed ni¹ wrota...
Ostatnio znowu siê rozty³a
Polska g³upota, hej g³upota...

Polsk¹ twarz gêb¹ pokona³a..
Wyjrza³a zza polskiego p³ota...
Do Europy siê wybra³a
Polska g³upota, hej g³upota...

M¹droœæ znów przed ni¹ gdzieœ uciek³a...
Jak myszka, co siê boi kota....
I roœnie w si³ê, ¿e a¿ mi³o...
Polska g³upota, hej g³upota...

Fa³szywie zabrzmi¹: „Bogurodzica”,
„Bo¿e, coœ Polskê...”, hymn i „Rota”...
Je¿eli w kraju w³adzê przjemie
Bia³o- czerwona, hej g³upota...

Maciej Jurasiñski

JUROP

Rok 2006, Bruksela, budynek  Parlamentu Europejskiego.
Deputowani z kilkunastu krajów i szefowie rz¹dów utkwili wzrok
w trybunie, za któr¹ schowa³ siê korpulentny mê¿czyzna przyby³y
z kraju nad Wis³¹. Na szlachetne czo³o tajemniczego Sarmaty
opada³a blond grzywka, faluj¹c niczym ³an pszenicy w letni dzieñ,
zaœ czerstwa i spalona s³oñcem solarium twarz przypomina³a pach-
n¹cy bochen, ulepiony spracowanymi d³oñmi polskich gospodyñ.
Na szyi dynda³ niebieski krawat upstrzony bia³o czerwonymi gwiazd-
kami. Mê¿czyzn¹ tym by³ Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy odkaszln¹³ i wygramoli³ siê zza mównicy, wci-
skaj¹c jeszcze ramiê w rêkaw marynarki.

- Przepraszam. Przebra³em siê tak chybcikiem, bo przysz³em w smokin-
gu, ale w kuluarach zobaczy³em napis „no smoking”, to ¿em wskoczy³ w
garnitur.

Tu Przewodnicz¹cy przerwa³, choæ mikrofon trzyma³. Wszyst-
kim siê zdawa³o, ¿e Przewodnicz¹cy mówi jeszcze, a to echo gra³o.
Rozejrza³ siê po sali, klepn¹³ w potylicê i nagle wyci¹gn¹³ rêkê w
pozdrowieniu, które pocz¹tkowo by³o popularne w staro¿ytnym
Rzymie, a potem w latach trzydziestych w Niemczech.

Po sali przeszed³ szmer. Ucich³y g³oœniejsze rozmowy. Berlu-
sconi siê obudzi³. Przewodnicz¹cy trzyma³ wyprostowan¹ rêkê i
rozgl¹da³ siê delektuj¹c efektem.

Gdzieœ w tylnych rzêdach zobaczy³ swojego doradcê od gesty-
kulacji. Doradca mia³ minê zwiastuj¹ca jak¹œ klêskê i z przera¿e-
niem sylabizowa³:

- Szefie! Nie ten gest! Ten mia³ byæ na spotkanie z Le Penem!
Przewodnicz¹cy nie straci³ zimnej krwi. Trzyma³ dalej wyprê-

¿on¹ rêkê z piêcioma sztywnymi palcami i myœla³..... Nagle do-
strzeg³ przemykaj¹cego pod tyln¹ œcian¹ kelnera, wiêc nie trac¹c
rezonu zawo³a³:

- Panie kelner! Piêæ herbat na trybunê proszê!
Potem opuœci³ d³oñ, chrz¹kn¹³ i poprawi³ sobie krawat. W

koñcu nadszed³ dzieñ, gdy po d³ugiej nauce jêzyka obcego móg³
przetestowaæ umiejêtnoœci. Przecie¿ nie na darmo ju¿ dwa lata
temu nakaza³ by wszyscy w jego partii uczyli  siê angielskiego. Wzi¹³
g³êboki oddech i rozpocz¹³:

-Tall room !!! (Wysoka Izbo!) Welcome in the name of all penis of
polish SELFDEFENCE!  (Witam w imieniu wszystkich cz³onków sa-
moobrony!). Today I drink coffe with Anan.  (Dziœ pi³em kawê z
sekretarzem generalnym  ONZ). Balcerowicz must go on! (Balcero-
wicz musi odejœæ) I have all on this shit! (Mam wszystko na tej
kartce!). Selfedefence is big party and ice is poor in Poland!  (Samo-
obrona jest du¿¹ parti¹, a lud jest biedny w Polsce).

Po czym swoje krótkie, acz mocne przemówienie zakoñczy³
zni¿aj¹c g³os do basu Schwarzennegera:

- I’ ll be back!  (Jeszcze tu wrócê)
I kiedy Przewodnicz¹cy schodzi³ z mównicy deputowani euro-

pejskich rz¹dów zgotowali mu owacjê. B¹dŸ co b¹dŸ Przewodni-
cz¹cy by³ polskim premierem. Uœmiechn¹³ siê z zadowoleniem i
tylko nieliczni dostrzegli b³yszcz¹ce w jego oczach figlarne  little
eye-bitches (kurwiki)...

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:

Spotkanie towarzyskie: Informatyk – to Wiœniewski.
Równanie: (7 - 2) x (9 : 3) + 6 = 21
Ile lat ma Jaœ?: Jaœ ma 10 lat.
Zegary: Zegar, który wcale nie chodzi, wskazuje dok³adny
czas co 12 godzin, zegar œpiesz¹cy siê o pó³ minuty na dobê –
znacznie rzadziej!!!!

Anagram majowy: UJMA – MAJU

Jolka majowa: JAK £ADNIE...
Wyrazy pomocnicze: (w kolejnoœci opisów)
majsterklepka, majstersztyk, majtek, Majorka, Ramajana,
sza³amaja, Tetmajer, majestat, Jamajczyk, ciamajda, majcher,
majeranek, majak, Majakowski, majorat.

A teraz pora na nowe zadania dla Pañstwa... Czerwiec – to ostatni
„szkolny” miesi¹c przed wakacjami... Zanim wiêc umys³y ca³kiem
siê rozleniwi¹, mo¿na jeszcze trochê je poæwiczyæ...!!! Tym razem
polecamy (tradycyjnie...) zagadki logiczne, a tak¿e (mniej trady-
cyjnie...) Szczêœliw¹ wykreœlankê – nowe zadanie, opracowane
dla Pañstwa przez pana Bogdana Witka.

Zapraszamy do czerwcowego „³amania g³owy”...!!! Powodzenia!!!

Kto mówi prawdê?
Kowalski mówi: „Lisowski mówi nieprawdê”.
Lisowski mówi: „Malinowski mówi nieprawdê”.
Malinowski mówi: „Kowalski mówi nieprawdê i Lisowski mówi nie-
prawdê”.
Kto mówi prawdê?????
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Z diagramu nale¿y wykreœliæ podane ni¿ej wyrazy po³¹czone
wspólnym tematem. Mo¿na je odczytaæ w linii prostej poziomo,

Szyfr
Ci¹g znaków RCJCTGXMP stanowi zaszyfrowany zapis wyra-
zu TELEWIZOR.
Kto potrafi „z³amaæ” szyfr i rozszyfrowaæ napis: RPC£G£E
AXW£G   LGQRPXY?

Odwa¿niki
Mamy wagê szalkow¹ i odwa¿niki trojakiego rodzaju: kuliste,
szeœcienne i czworoœcienne. Wiemy, ¿e:
- dwa odwa¿niki kuliste równowa¿¹  dwa odwa¿niki szeœcien-
ne i jeden czworoœcienny,
- trzy odwa¿niki kuliste równowa¿¹ dwa odwa¿niki szeœcien-
ne i cztery czworoœcienne.

Wyrazy wykreœlanki:

· amator
· b³ogostan
· eden
· ekloga
· fant
· frajda
· gratka
· guzik
· kominiarz
· koniczynka
· kupon
· losowanie
· ludyzm
· maskotka
· nadzieja
· okazja
· omen
· podkowa
· przyjemnoœæ
· przytulanka
· radoœæ
· rozkosz
· rozrywka
· szansa
· szczêœcie
· talizman
· traf
· uciecha
· uœmiech
·  zabawa
· zadowolenie
· zaspokojenie
· zrz¹dzenie
· zuch

Jaki zestaw odwa¿ników szeœciennych i czworoœciennych rów-
nowa¿y piêæ odwa¿ników kulistych?

Pi³karze
Trzej pi³karze maj¹ na koszulkach numery: 8, 9  i 10. Wiado-
mo, ¿e:
- numer Babackiego jest mniejszy od numeru Abackiego,
- numer Adama jest wiêkszy od numeru Bogdana,
- numer Cezarego jest mniejszy od numeru Cabackiego,
- numer Cabackiego jest mniejszy od numeru Abackiego.
Jakie imiê, nazwisko i numer na koszulce maj¹ poszczególni
pi³karze?

Renata Jurasiñska

Bogdan Witek

pionowo oraz ukoœnie (równie¿ wspak). Pozosta³e nieskreœlone
litery, odczytane rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie zadania.


