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Jesienne mg³y,
szarugi, jesienna ci-
sza i opadaj¹ce li-
�cie spowodowa³y,
¿e i Przyjaciele Dy-

nowa w swojej dzia³alno�ci
opadli nieco z si³. Na szczê-
�cie tylko chwilowo, bo ju¿ 1
listopada Stowarzyszenie
chce zorganizowaæ kwestê, z
której �rodki przeznaczone
zostan¹ na renowacjê nasze-
go cmentarza. W ten sposób
chcemy wesprzeæ w³adze

miasta w ju¿ rozpoczêtych pracach, a w przysz³o�ci, w
zale¿no�ci od zgromadzonych funduszy, zaj¹æ siê odno-
wieniem zabytkowych, szczególnie cennych dla Dynowa,
nagrobków. Do tej inicjatywy nie muszê z pewno�ci¹ Pañ-
stwa przekonywaæ. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam
do w³¹czenia siê w nasz¹ dzia³alno�æ.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz

Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom, Redakcja �Dynowinki� pro-
ponuje kilka zmian pi�mie i ufa równocze�nie, ¿e wspólnie z Pañstwem zbu-
duje taki jego obraz, po który bêdziecie siêgaæ z jeszcze wiêksz¹ ni¿ dotych-
czas ochot¹.

Obok pozycji sta³ych pragnie:
· wprowadziæ sta³¹ stronê na og³oszenia drobne, które bêdziecie Pañstwo

mogli u nas wydrukowaæ;
· wygospodarowaæ miejsce na kolorowej ok³adce, gdzie bêd¹ siê mogli

zaprezentowaæ nowo¿eñcy zwi¹zani z naszym regionem;
· wydzieliæ trzeci¹ kolumnê (osobn¹) na stronach czasopisma i umiesz-

czaæ tu krótkie informacje z ca³ego regionu � ze szkó³, urzêdów, lokali, etc.
· prezentowaæ ciekawe pozycje ksi¹¿kowe, z zachêt¹ do ich przeczytania;
· umieszczaæ przepisy kulinarne (najchêtniej z naszego regionu � Podkarpacia);

To wszystko stanie siê faktem je�li Wy, Drodzy Czytelnicy, zechcecie nas
wspieraæ swoimi pomys³ami, informacjami, og³oszeniami, etc. Adres kore-
spondencyjny znajduje siê na stopce redakcyjnej. Zapraszamy!

Redakcja zachêca ponadto do nadsy³ania w³asnych spostrze¿eñ i prze-
my�leñ zwi¹zanych z �wypadkiem toruñskim�. Chce sprowokowaæ w ten
sposób dyskusjê na temat upadku rangi nauczyciela i autorytetu szkó³.
Chce szukaæ rozwi¹zañ.

Pañstwu

Ewie i Grzegorzowi
Paw³owskim

Redakcja�Dynowinki�
jak i grono

starych przyjació³
sk³ada serdeczne gratulacje

z okazji narodzin
nowego czytelnika �Dynowinki�

synka
Mateuszka.

Zarówno szczê�liwym Rodzicom,
jak i samemu Mateuszkowi

¿yczymy,
aby rós³ na � Geniusza!

Redakcja oraz
 Joa�ka N., Monika i Robert S.,

Agnieszka i Andrzej K.
Zuza N., Piotrek P.

Dynów jest dumny ze swojego Artysty �

 Bogus³awa
Kêdzierskiego!!!,

absolwenta Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem

Jego rze�by zdobi¹ nie tylko nasz dynowski ko�ció³, ale równie¿ �wi¹ty-
nie w m.in. w Nowej Sarzynie, Czêstochowie, Nowej Hucie, a tak¿e poza
granicami kraju � we Francji i Belgii. Wielkim powodzeniem cieszy³y siê
Jego wystawy m.in. w Przemy�lu, Rzeszowie, Tarnowie, Nowym S¹czu, Kry-
nicy, Warszawie, czy Goteborgu.

Nic wiêc dziwnego, ¿e wystawa Jego prac w nowootwartej Galerii
�Pniak� cieszy³a siê ogromnym powodzeniem. Patronat nad wystaw¹ objê-
³o Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

25 wrze�nia br. odby³o siê uroczyste otwarcie, na które przybyli mi³o-
�nicy Jego sztuki nie tylko z Dynowa, ale i ca³ego Podkarpacia. S³owo
wstêpne na temat twórczo�ci naszego Mistrza wyg³osi³ d³ugoletni pracow-
nik WDK w Rzeszowie � p. Czes³aw Dr¹g. Oficjalnego otwarcia wystawy
dokona³y gminne i powiatowe w³adze samorz¹dowe, a zamiast tradycyjne-
go �przeciêcia wstêgi� - panowie: Adam Kozak, Naczelnik Wydzia³u Spraw
Spo³ecznych i Obywatelskich, oraz Zbigniew I¿yk, wice burmistrz Dynowa
- niczym wprawni drwale - �przepo³owili pniaki� zapraszaj¹c wszystkich
obecnych do obejrzenia prac naszego Mistrza.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Redakcja �Dynowinki�
sk³ada wszystkim Nauczycielom ¿yczenia pomy�lno�ci i wytrwa-
³o�ci w pracy dydaktycznej i wychowawczej, która, jak siê okazu-
je, wcale nie jest us³ana ró¿ami, przeciwnie � w ostatnich cza-
sach � niejednokrotnie wystawiana na próbê.

Redaktor prowadz¹cy Zuzanna Anna Nosal
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Dynowska nekropolia

Cmentarz rzymsko-katolicki sk³adaj¹cy
siê z dwóch czê�ci usytuowany przy ul.
Grunwaldzkiej. Za³o¿ony zosta³ pocz¹tkiem
XIXw. � najstarszy zachowany nagrobek
pochodzi z 1832r. Kaplica cmentarna zo-
sta³a wybudowana w 1829r. � murowana,
jednoprzestrzenna nakryta dachem dwu-
spadowym. Elewacja frontowa flankowa-
na pilastrami z centralnie usytuowanymi
drzwiami umieszczonymi w pó³kolistym
zwieñczeniu portalu. Powy¿ej owalne
okienko i szczyt oznaczony sygnaturk¹. Na
cmentarzu zachowa³o siê oko³o 50 nagrob-
ków nagrobków XIX i I po³owy XXw. O
ró¿nych formach � klasycystyczne obeliski,
eklektyczne postumenty z krzy¿ami, rze�-
by nagrobne, ¿eliwne krzy¿e. Na obrze¿ach
cmentarza zachowa³ siê starodrzew � lipy,
sosny, jod³y i topole.

W tym roku podjêli�my prace porz¹d-
kowe na cmentarzu tj. porz¹dkowanie ale-
jek, odbudowê niektórych mogi³ i inne
prace polegaj¹ce na przywróceniu �wiet-
no�ci naszej nekropoli. Rozpoczêli�my rów-
nie¿ prace inwentaryzacyjne polegaj¹ce na
spisie wszystkich grobów oraz miejsc wyku-
pionych przez mieszkañców. Nasz dynow-
ski cmentarz �wiadczy o nas mieszkañcach.
W zwi¹zku z czym w tym roku zaczêli�my
prace porz¹dkowe.

Po rozpoczêciu prac otrzymali�my wie-
le pozytywnych opinii od mieszkañców
Dynowa jak i od tych, którzy s¹ z Dynowem
zwi¹zani. Przez wakacje przewinê³o siê wie-
lu przyjezdnych ludzi przez nasz cmentarz
i zwrócili nam uwagê na to, ¿eby w dniu 1
listopada (�wiêto Zmar³ych) organizowaæ
kwesty przeznaczone na renowacjê nasze-
go cmentarza. W zwi¹zku z powy¿szym pro-
ponujemy w tym roku kwestê na naszym
cmentarzu z przeznaczeniem jej na pro-
wadzenie dalszych prac. Kwestê bêdzie
prowadziæ Stowarzyszenie Promocji i Roz-
woju Regionu Dynowskiego � Towarzystwo
Przyjació³ Dynowa.

Wakacyjne refleksje...

Po wakacjach, które szybko minê³y, po
upalnym lecie przychodzi czas na podsu-
mowanie.

W tym roku w Dynowie go�ci³o wiêcej
osób, które z miasteczkiem zwi¹zane by³y
w dzieciñstwie. Z nostalgi¹, ale i wzrusze-
niem opowiadaj¹ o tych trudnych czêsto
bardzo ciê¿kich i bolesnych czasach.

Kochana Pani Burmistrz Kowalska

Przede wszystkim chcê podziêkowaæ za tak mi³e i ciep³e przyjêcie. Szkoda, ¿e nie mogê tego uczucia
wyraziæ w s³owach. To by³o ciê¿kie postanowienie wróciæ do przesz³o�ci, do domu, do dzieciñstwa.
Jestem bardzo zadowolona i na pewno nie ¿a³ujê tego postanowienia.

Mój brat Janek Berkowicz otrzyma³ dokumenty, o które prosi³ i on za to serdecznie dziêkuje.
Wszystkiego dobrego.

Hella Berkowicz Kohn
Haifa, Izrael1

1 Helena i Jan Berkowicz urodzeni w Dynowie. W 1939 roku po przej�ciu Sanu znale�li
siê na terenie Zwi¹zku Radzieckiego. Pó�niejsze losy rzuci³y ich do Izraela, gdzie osiedlili siê
na sta³e. Po raz pierwszy od 1939 roku odwiedzili swe rodzinne miasto. Pan Jan Berkowicz po
wielu latach pozna³ prawdziw¹ datê swoich urodzin.

 Górno to miejscowo�æ le¿¹ca na tere-
nach pokrytych przez kompleksy le�ne bê-
d¹ce pozosta³o�ci¹ po Puszczy Sandomier-
skiej. Na wysokie walory krajobrazowe sk³a-
daj¹ siê mozaiki ³¹k i upraw oraz oczka �ród-
polne i �ródle�ne. Wystêpuje tu wiele chro-
nionych gatunków flory i fauny. Wszystko
to decyduje o malowniczo�ci krajobrazu i
specyficznym mikroklimacie. W miejscowo-
�ci tej znajduje siê SP ZZOZ �Sanatorium�,
sk³adaj¹cy siê z trzech oddzia³ów. Po³o¿o-
ny on jest w�ród lasów na terenach obsza-
ru chronionego krajobrazu.

ODDZIA£ GRU�LICY
I CHORÓB P£UC

Oddzia³ ten posiada nowoczesn¹ apa-
raturê medyczn¹ s³u¿¹c¹ do badañ specja-
listycznych dostosowan¹ do potrzeb lecze-
nia. Pracuj¹cy tu personel lekarski i pielê-
gniarski oferuje swym pacjentom us³ugi na
wysokim poziomie, w ¿yczliwej i przyjaznej
atmosferze. Wykonywane s¹ tutaj badania
takie jak: ekg, rtg, bronchofiberoskopia,

Z³e chwile mo¿emy im wynagrodziæ
przyjmuj¹c ich obecnie ciep³o. Oni napraw-
dê w wiêkszo�ci niczego od nas nie chc¹.
Maj¹ jedynie prawo do tego, aby odwie-
dziæ swoje rodzinne strony.

Tak by³o w przypadku rodziny ¿ydow-
skiej. Przyjecha³a do Dynowa z dzieæmi i
wnukami. One tu siê urodzi³y, jej brat te¿.
Wojna wypêdzi³a ich oboje, daleko a¿ do

Izraela. On
nie zna³ na-
wet daty
s w o j e g o
urodzenia.

Poni¿ej
cytujemy s³owa podziêkowania, które nadesz³y z
Izraela.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ£
ZAK£ADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

�SANATORIUM� W GÓRNIE

spirometria, ga-
zometria, moni-
toring w zakre-
sie: ekg, ci�nie-
nie, têtno, czê-
sto�æ oddechów,
saturacja, tlenoterapia, nebulizacja, ozna-
czenie poziomu cukru we krwi glukome-
trem.

Skierowania na Oddzia³ wydaj¹: lek.
rodzinny, lek. z pogotowia lub lek. z innej
poradni.

ZAK£AD OPIEKUÑCZO - LECZNICZY
Oferuje siê w nim leczenie poszpitalne

dla osób wymagaj¹cych ca³odobowej kom-
pleksowej opieki medycznej i poza medycz-
nej. Celem leczenia jest podtrzymanie, a
je¿eli to mo¿liwe poprawianie sprawno�ci i
zdrowia chorego, jak te¿ przygotowanie
pacjenta i rodziny do powrotu do warun-
ków domowych. Oferowana jest równie¿
terapia zajêciowa i rehabilitacja. Aby umie-
�ciæ chorego w zak³adzie nale¿y:



DYNOWINKANr 10/100 5

j¹cych w domach brytyjskiej Fundacji, kie-
rowanej przez lady Sue Ryder. Korzystaj¹ z
niego osoby nieuleczalnie chore i wyma-
gaj¹ce sta³ej opieki z terenu powiatu rze-
szowskiego i powiatów o�ciennych. Pracu-
je tu kadra sk³adaj¹ca siê z lekarzy, pielê-
gniarek, pracownika socjalnego, fizjotera-
peuty, terapeuty zajêciowego, psychologa
i kapelana. Celem leczenia w tym zak³adzie
jest niesienie ulgi w cierpieniu chorym,
pomoc rodzinie i opiekunom w sprawo-
waniu podstawowej opieki medyczno-pie-
lêgnacyjnej. Zapewnia siê tutaj opiekê nad
lud�mi chorymi nieuleczalnie, która pole-
ga na wspó³towarzyszeniu, wspomaganiu
cia³a, umys³u i ducha.

Do Zak³adu Opieki Paliatywnej chorzy
przyjmowani s¹:
- ze skierowaniem lek. podstawowej opie-

ki zdrowotnej lub lek. specjalisty
- bez skierowania, kiedy nast¹pi taka po-

trzeba po konsultacji z lekarzem dy¿ur-
nym izby przyjêæ.

Jednostki chorobowe:
1. nowotwory z³o�liwe
2. nowotwory niez³o�liwe fazie bardzo za-

awansowanej
3. inne przewlek³e, postêpuj¹ce schorzenia

w przebiegu, których wystêpuje ból i inne
objawy trudne do u�mierzenia w tym:

- z³o¿yæ podanie do dyrektora SP ZZOZ
�Sanatorium� z uzasadnieniem

- do³¹czyæ dokumenty: za�wiadczenie le-
karskie, wywiad pielêgniarski

- wyraziæ zgodê na pi�mie na potr¹canie
70% dochodów za pobyt

- do³¹czyæ decyzje z ZUS-u, KRUS-u lub
Opieki Spo³ecznej o przyznaniu zasi³ku
sta³ego lub renty socjalnej

Bior¹c pod uwagê ogromne potrzeb-
ne spo³eczne w zakresie istnienia placówek
zapewniaj¹cych ca³odobow¹ opiekê me-
dyczn¹ utworzono w tym zak³adzie Oddzia³
dla chorych na chorobê Alzheimera. Cho-
roba ta jest najczêstsz¹ postaci¹ otêpienia.
W woj. podkarpackim choruje na ni¹ oko-
³o 10tys. osób, jednak ze wzglêdu na niepe-
³no�æ procesu diagnostycznego jedynie
oko³o 15% z nich pozostaje zdiagnolizo-
wanych i leczonych.

ZAK£AD OPIEKI PALIAKTYWNEJ
�DOM SUE RYDER�

W 2001 roku oddano do u¿ytku Hospi-
cjum Sue Ryder. By³a to ostatnia inwesty-
cja Fundacji Sue Ryder w Polsce, a jedyna
tego typu w woj. podkarpackim. Hospi-
cjum by³o w znacznym stopniu budowane
i wyposa¿ane zgodnie z zaleceniami g³ów-
nej fundatorki, wg zasad i norm obowi¹zu-

- choroby uk³adu nerwowego
- przewlekle zapalenie trzustki
- owrzodzenie odle¿ynowe
- choroby ko�ci
- inne schorzenia przewlek³e, ogranicza-

j¹ce ¿ycie o niekorzystnym rokowaniu
w wyniku których wystêpuj¹ trudne do
u�mierzenia objawy
�Sanatorium� w Górnie prowadz¹c

dzia³alno�æ statutow¹ by³o od 1999 roku
placem budowy. Powiat podj¹³ siê realiza-
cji budowy Hospicjum Onkologicznego.
£¹czna warto�æ tej inwestycji wraz z infra-
struktur¹ i wyposa¿eniem wynios³a ponad
6 mln 638 tys z³. Ze �rodków w³asnych �Sa-
natorium� oraz przekazanych przez powiat
w latach 1999-2002 wykonano remonty
pawilonów, zakupiono sprzêt medyczny i
zmodernizowano kuchnie. £¹cznie war-
to�æ wykonanych robót i zakupów inwesty-
cyjnych przekroczy³a kwotê 1mln 200 tys
z³. W czerwcu 2003 roku zakoñczono in-
westycje pod nazw¹ � Termorenowacja
obiektów �Sanatorium�, której koszt wy-
niós³ blisko 2,5 mln z³. Dziêki temu przed-
siêwziêciu wymieniona zosta³a instalacja co,
docieplone zosta³y wszystkie obiekty, wymie-
niono pokrycia dachowe, okna i drzwi

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Niestety! Tym
razem odczepi³ siê
od ³awek, koszy na
�mieci, drzewek i
znaków drogowych,
a przesiad³ siê za kie-
rownicê szybkiego wozu. Wyobra¿aj¹c sobie, ¿e jest na torze wy-
�cigów Formu³y I, �miga po naszym rynku i d³u¿szych ulicach z
piskiem opon i rykiem silnika � p³osz¹c koty, psy i kury, zagra¿aj¹c
zdrowiu i ¿yciu staruszek i dzieci, lekcewa¿¹c wszelkie przepisy
kodeksu drogowego i normy wspó³¿ycia spo³ecznego. Przyg³upo-

Rys. G. Hardulak

wi daæ do rêki kie-
rownicê � to to sa-
mo, co daæ ma³pie
brzytwê, a mo¿e na-
wet gorzej, bo chyba
ma³py maj¹ wiêcej

szarych komórek w mózgu ni¿ ludzie � przyg³upy. �Osi³ku � Przy-
g³upie� opamiêtaj siê nim bêdzie za pó�no. B¹d� jednak m¹drzej-
szy od ma³py!

Z ta nadziej¹ pozostaje �
Obserwator
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Od dwóch miesiêcy nie ma na

³amach �Dynowinki� oficjalnych in-

formacji o dzia³aniach p. Burmistrz

i Rady Miasta, z wyj¹tkiem krótkiej

wzmianki o remontach dróg, budo-

wie chodnika przy ul. Grunwaldz-

kiej, planowanym zakupie samocho-

du � �mieciarki i uczestnictwie Dy-

nowa w przysz³ym programie eko-

logicznym Zwi¹zku Gmin Turystycz-

nych i Euroregionu Karpaty pt. �B³ê-

kitny San�. Sezon turystyczny za-

koñczyli�my bez

szczególnego na-

wa³u go�ci, mimo otwarcia �Karcz-

my pod Semaforem� (prywatnej)

uatrakcyjniaj¹cego sobotnio � nie-

dzielne przyjazdy dynowskiej Ciuch-

ci. Nie dorobili�my siê - ani prywat-

nie ani urzêdowo - w czasie upalne-

go lata, kampingu nad Sanem, ple-

neru malarsko � rze�biarskiego, ani

m³odzie¿owego pikniku muzyczne-

go. Nie doczekali�my siê, nawet w

akcji �sprz¹tania �wiata� uprz¹tniê-

cia i koryta Dynówki z chaszczy, gru-

zu, rdzewiej¹cego ¿elastwa, gnij¹-

cych ga³êzi i wszelkiego rodzaju

�mieci. Nie znamy odpowiedzi na py-

tanie o przetargi i wygrywaj¹ce fir-

my wykonawcze prac inwestycyjno

� remontowych w mie�cie. Nie zna-

my te¿ kosztów tych dzia³añ. Nie

wiemy (my, czyli opinia publiczna),

dlaczego powo³ana przez p. Bur-

mistrz nowa komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych, dysponu-

j¹ca kwot¹ ok. 45 ty�. z³. Rocznie z

op³at od obrotu alkoholem, ustawo-

wo przeznaczonych na przeciwdzia-

³ania alkoholizmowi, doprowadzi³a

do zamkniêcia Punktu Konsultacyj-

no � leczniczego dla osób i rodzin z

problemem alkoholowym. G³os Wol-

ny nie ma obecnie tych wszystkich

wiadomo�ci, gdy¿ po zmianie (bez

mego udzia³u) przez Stowarzyszenie

Promocji i Rozwoju Regionu Dynow-

skiego � na stanowisku Redaktora

naczelnego �Dynowinki� �

nie otrzymu-

jê ju¿ zaproszeñ

(zawiadomieñ) na sesje Rady Mia-

sta, nie mam te¿ dostatecznie umo-

tywowanego tytu³u do �nachodzenia�

urzêdu i urzêdników z seriami �do-

ciekliwych� pytañ. Wybaczcie wiêc

Drodzy Czytelnicy te braki informa-

cyjne, gdy¿ trudno pisaæ zarówno po-

chwalnie, jak krytycznie o czym�,

czego nie wie siê dok³adnie. I oto

mo¿e w³a�nie chodzi³o w³adzom

przeprowadzaj¹cym zmiany w Re-

dakcji i Komisji Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych? Zawsze sta-

ra³am siê z najwiêksz¹ staranno�ci¹

s³u¿yæ �interesom� Obywateli, co

bardzo czêsto wywo³ywa³o �irytacjê�

tych¿e w³adz i byæ mo¿e teraz posta-

nowi³y z tym skoñczyæ?! Zirytowa-

³am siê ostatnio g³osem p. Józefa

Sówki (patrz list do Redakcji z sierp-

nia br.), który nie wiadomo dlacze-

go s³owa o �stajni Augiasza� odniós³

do swojej niedokoñczonej budowli

przy ulicy Krzywej, obarczaj¹c w do-

datku mnie � jako by³¹ radn¹ jak¹�

wspó³odpowiedzialno�ci¹ za �bezsen-

sowne decyzje urzêdników� blokuj¹-

cych tê inwestycjê. Tymczasem

�stajni¹ Augiasza� nazwa³am stan za-

nieczyszczenia brzegów i nurtu Dy-

nówki od piekarni GS � do placu tar-

gowego. Panu Józefowi Sówce wy-

tknê³am tylko �rumowisko gruzu i

�mieci� przy fundamentach Jego bu-

dowli i �zardzewia³e szyldy reklamo-

we� na �cianie budynku od strony

dworca PKS.

Powo³ywanie siê przez p.

Sówkê na decyzje Konserwatora Za-

bytków, jako sprawcê tego stanu rze-

czy jest po prostu �mieszne. Gruz,

�mieci i zardzewia³e szyldy nie pod-

legaj¹ ochronie konserwatorskiej, a

wy³¹cznie decyzjom w³asnym p. Sów-

ki. Uprz¹tniêcie �stajni Augiasz� nad

Dynówk¹ zale¿y wy³¹cznie od decy-

zji W³adz Miasta i ich poczucia este-

tycznego. Mimo up³ywu 2 miesiêcy

od apelu G³osu Wolnego o kultural-

ny ³ad nad rzek¹ � widok nadal jest

odra¿aj¹cy, a rzeczka wrêcz �mier-

dzi. Bêdzie jeszcze �paskudniej� kie-

dy zniknie letnia zieleñ os³aniaj¹ca

te brudy. A w³adze nadal nic! Trud-

no siê dziwiæ, ¿e przy takiej niewra¿-

liwo�ci estetycznej W³odarzy Miasta

Obywatele te¿ nie przejmuj¹ siê po-

rz¹dkiem i �wytrwale� �miec¹ �

wszêdzie gdzie popadnie. Ci¹gle bar-

dzo nam daleko do Europy, do któ-

rej podobno usilnie zmierzamy. No

có¿! � �Smutno mi Bo¿e� � jak pisa³

Juliusz S³owacki. Czy bêdzie nam

kiedy� weselej?

Z t¹ nadziej¹

� G³os Wolny

� Wolno�æ Ubezpieczaj¹cy

Anna Baranowska - Bilska
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Miejsce zdarzenia: warszawski oddzia³ jed-
nego z najwiêkszych polskich banków. Czas
zdarzenia: czwartek, dziewi¹ta rano. Bohate-
rowie zdarzenia: statystyczni mieszkañcy ludu
pracuj¹cego stolicy. Zdarzenie: bezp³atna, pe-
³na atrakcji i zaskakuj¹cych zwrotów akcji, pod-
ró¿ w historiê�

Tym razem by³em cwany. Wiedzia³em, ¿e
zgromadzenie po�rodku jest tworem ¿ywym,
czujnym i werbalnie niebezpiecznym. Pokrê-
ci³em siê wiêc po dwóch k¹tach, bacznie prze-
analizowa³em strukturê i procesy ewolucyjne
grupy znajduj¹cej siê wewn¹trz, po czym ostro¿-
nie zaj¹³em miejsce w jednej z kolejek do
okienka. Jako ¿e mój status wydawa³ siê byæ na
najbli¿sze chwile uprawomocniony kolejnymi
osobami zajmuj¹cymi miejsca za mn¹, z dresz-
czykiem odkrywcy odda³em siê obserwacjom.

Najprzód zachwyci³em siê przestronno�ci¹
gmachu i estetycznie urz¹dzonymi stanowi-
skami oraz kilkoma monumentalnymi tablica-
mi og³oszeñ, których studiowanie ma byæ po-
dobno wliczone do sportów ekstremalnych.
Nijak jednak nie mog³em poj¹æ, dlaczego
garstka klientów, czyli tych, dla których bank
istnieje, t³oczy siê jak sp³oszona i rozdra¿nio-
na zwierzyna na �rodku hali, podczas gdy przy
okienkach i wszêdzie wokó³ miejsca jak na
stadionie. Pomijam zjawiska socjologiczne (pe-
erelowski czar kolejek) i szerok¹ paletê za-
chowañ stadnych (�Psze pani!... Tu kolejka
jest! Gdzie siê pani ryje?!...�, �- Przepraszam
pañstwa, ale bardzo siê spieszê... � Panie! Tu
siê wszyscy spiesz¹!...�), jakie ujawnia³y siê przy
tej okazji. Wzywa³em na pomoc wszystkie klau-
zule wyrozumia³o�ci. Na pró¿no � mój zmys³
pragmatyczny wespó³ ze zdrowym rozs¹dkiem
czu³y siê szykanowane.

Kiedy z pomoc¹ niebios uda³o mi siê do-
czekaæ wznios³ego momentu podej�cia do kasy,
by³em podekscytowany niczym licealista przed
pierwsz¹ randk¹. I tylko dobre okienko wy-
braæ (w zestawieniu by³y dwa czynne, obok
kilku nieczynnych), bo w pierwszym siedzia³a
jaka� krewna urzêdniczek z filmów Stanis³awa
Barei, a w drugim typowy przedstawiciel ma-
chiny biurokratyczno-ekonomicznej wszyst-
kich czasów. Pad³o na niego. W trakcie wyko-
nywania moich operacji bankowych, trudno
mi by³o pozbyæ siê wra¿enia, ¿e stojê przed
majestatem ³aski, od której nastroju i kiwniê-
cia palcem zale¿¹ losy galaktyk. I mia³em fart,
bo kiedy tylko dumnie skierowa³em siê ku
wyj�ciu (czuj¹c na plecach oddech kolejnego
szczê�liwca, któremu uda³o siê wygraæ szansê
na us³ugê bankow¹), kasjer rutynowym ru-
chem wystawi³ tabliczkê �KASA NIECZYNNA�,
beznamiêtnym g³osem oznajmi³, by podej�æ

gdzie indziej, a on najnormalniej w �wiecie
zaj¹³ siê w³asnymi sprawami.

Gdybym mia³ umiejscowiæ siebie samego
na skali pomiêdzy popychad³em a wywrotow-
cem, pewnie wskazówka wychyli³aby siê na kon-
formizm, uk³adno�æ, ugodowo�æ. Istniej¹ jed-
nak wyj¹tki. A najwa¿niejszym z nich jest kon-
takt z absurdem, spo³eczn¹ bzdur¹ i � nade
wszystko � z czyim� chamstwem, pogard¹, wy-
nios³o�ci¹, pomiataniem drugim cz³owiekiem.
Je¿eli takie rzeczy dziej¹ siê w instytucjach
publicznych, mniejsza z tym, pañstwowych czy

prywatnych, spo-
³ecznych czy ko-
mercyjnych, sta-
wiam kosê na
sztorc. Nie do�æ,
¿e kobiecina wy-
biera siê raz w

miesi¹cu do banku i na pocztê (wiadomo po
co: odchudzon¹ po kolejnej reformie ja³mu¿-
nê�), ledwo zipi¹c i korzystaj¹c z pomocy przy-
godnych ludzi, ¿eby wdrapaæ siê po kilku scho-
dach do urzêdu, to zamiast odrobiny ciep³a,
¿yczliwo�ci i wsparcia, zostaje rozjechana biu-
rokratycznym buldo¿erem made in PRL.

Zdumia³ mnie za to pewien biznesmen.
Przypadek klasyczny: odstawiony jak z ok³adki
�Profitu�, na widoku kluczyki od mesia, któ-
rym za chwile po³amie wszystkie przepisy ru-
chu drogowego, gada³o toto bez przerwy przez
komórkê (model bêdzie wkrótce dostêpny u
polskich operatorów) i w ogóle sprawia³ wra-
¿enie, jakby poci¹ga³ za wszystkie eurosznur-
ki, a tymczasem sta³ grzecznie w kolejce i cze-
ka³. Niepojête� Nie spieszy mu siê na gie³dê
albo przetarg? Dziwny kontrast: wokó³ tyle
huku o naszym zacofaniu w stosunku do stan-
dardów takich czy innych, tyle metodyczne-
go wgniatania nam w g³owy zachowañ zachod-
nio-cywilizacyjnych, a tu masz� Ma³o tego.
Popyta³em kilka osób, dziel¹c siê zaskocze-
niem z widoku tych i podobnych niedorzecz-
no�ci, ale oni wydawali siê nie bardzo rozu-
mieæ, o czym mówiê. Przesi¹kli, przyzwyczaili
siê, zaadoptowali. Dopiero gdy kto� desperac-
ko wska¿e który� z chorych elementów zwy-
rodnia³ej koniunktury, podniesie siê chwilo-
we larum, krótki zryw okoliczno�ciowy. Lecz
zdrowy rozs¹dek pozostanie u�piony. Takie
czasy, panie, takie czasy�

Zastanawiam siê, ile tych czasów musi up³y-
n¹æ, by niektórzy pojêli, ¿e najwa¿niejszy jest
cz³owiek, nie instytucja. ¯e urzêdnik ma s³u-
¿yæ, nie panowaæ. ¯e mamy (ponoæ) demo-
kracjê, a nie partyjno-mafijno-administracyjn¹
oligarchiê. A mo¿e to moja naiwno�æ? Kiedy
na ka¿dym kroku widaæ z jak¹ ³atwo�ci¹ ludzie
PRL-u zajmuj¹ najlepsze miejsca w cudacznie
skapitalizowanym kraju, mo¿na poczuæ siê
niepewnie. Widoki na poprawê psuj¹ tenden-
cje tych, którzy wymieniaj¹ star¹ kadrê: nie-
rzadko do zachowañ swoich protoplastów do-
rzucaj¹ dynamizm, spryt, bezceremonialno�æ
i bezczelno�æ pokolenia X.

Sam ju¿ nie wiem, czy pozycje wizjonerów
pokroju Orwella czy Voneguta powinny trafiæ na
indeks, czy mo¿e raczej na spis lektur szkolnych
� niech siê dzieci ucz¹ zasad przetrwania�

Ks. Krzysztof Rzepka

Co,
gdzie,
kiedy?

Z ̄ YCIA MIASTA

12.10.2003r. w Dynowie go�ci³a
delegacja zaprzyja�nionego miasta
Vranowa nad Topl�ou ze S³owacji.
Efektem wizyty by³o podpisanie
umowy o wzajemnej wspó³pracy
gospodarczej, pó�niej za� w go-
�cinnej auli ZSzZ odby³a siê czê�æ
artystyczna pod has³em �Biesiado-
wanie Przyjació³�, gdzie furorê
zrobi³ chór mieszany SOCIETAS
CANTICA z Vranowa (obszerna
relacja ze spotkania w nastêpnym
numerze �Dynowinki�)

OKIEM OBSERWATORA

Trwaj¹ remonty przy ul. Sikor-
skiego, Grunwaldzkiej, �Organi-
stówki�, a nied³ugo za� odrestau-
rowana zostanie w pe³ni nasza ar-
chitektoniczna per³a � s³ynna bra-
ma przy ko�ciele.

SP NR 2 W DYNOWIE

KO£O 29 PTTK PRZY SP. NR 2
W DYNOWIE zorganizowa³o dwie
wycieczki dla swoich cz³onków. W
dniach 19 � 21 wrze�nia 2003r. na
S³owacjê i do Zakopanego, a od
04 � 05 pa�dziernika do Lwowa,
Truskawca i Drohobycza. Wspó-
³organizatorami wycieczek byli �
Piotr Pyrcz i Wies³awa Marsza³ek.
(fotoreporta¿ na ok³adce pisma)

STOW. NA RZECZ OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH

MIASTA
I GMINY DYNÓW

przygotowuje siê do uroczystej Gali
pod has³em �Poznaj swój talent�,
która odbêdzie siê w Zespole Szkó³

(ci¹g dalszy na str. 8)
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W pierwszej chwili nie wiedzia³am jak
siê do tego zabraæ, od czego zacz¹æ...

W domu wszyscy zasnêli w b³ogim �nie,
a ja pomy�la³am, ¿e nadszed³ czas, by po
latach napisaæ o przyja�ni trwaj¹cej 64 lata
� a 64 lata, to bardzo du¿o w ¿yciu cz³owie-
ka. Chcia³abym wiele napisaæ, bo przyja�ñ
jest nam potrzebna i daje nam du¿o rado-
�ci.

Jestem bardzo wdziêczna Bogu za przy-
ja�ñ z kole¿ank¹ Florci¹.
Czas szybko up³ywa si³y i
zdrowie kruszej¹ i w tej chwi-
li, kiedy ju¿ naprawdê du¿o
si³ uby³o, umys³ trochê za-
æmiony � my�lami powra-
cam do pocz¹tku naszej
znajomo�ci i przyja�ni. Gdy
zaproszona przez mamê
przyjació³ki wesz³am do po-
koju � Florcia witaj¹c siê
uca³owa³a mnie serdecznie
i zaraz zaproponowa³a, by
mówiæ sobie per �ty�. Wy-
zna³a mi te¿ szczerze, ¿e nie
chcia³a mnie poznaæ, ale jak
wesz³am i zobaczy³a mój
u�miech, to zaraz przypa-
d³am jej do serca i wiedzia-
³a, ¿e to bêdzie znajomo�æ
trwa³a.

Okaza³o siê, ¿e Florcia
to bratnia dusza. By³y�my za-
wsze szczere wobec siebie i
nie by³o nigdy miêdzy nami
konfliktów. Pogl¹dy nasze
na wiele spraw by³y identycz-
ne. Wady i s³abo�ci mia³y�my
takie same.

Porz¹dkujê w my�li, ser-
cu zdarzenia, przebieg na-
szych d³ugich rozmów i
stwierdzam, ¿e przyjació³ka
moja by³a i jest wyposa¿ona
we wspania³e przymioty
umys³u, charakteru i ducha.

Podczas okupacji niemieckiej by³y�my
cz³onkiniami Armii Krajowej, by³y�my w
grupie ³¹czniczek. W czasie wojny Florcia
wysiedlona z rodzin¹ z Bydgoszczy � pro-
wadzi³a te¿ tajne nauczanie, przygotowy-
wa³a m³odzie¿ do ma³ej matury.

Skoñczy³a siê wojna i musia³y�my siê
rozstaæ. Bardzo smutne by³o to nasze roz-
stanie i po¿egnanie. Odprowadzi³am j¹ do
Przeworska i kilka razy ¿egna³y�my siê, od-
chodz¹c i wracaj¹c. Pamiêtam, jak ona po-
wiedzia³a przy rozstaniu: �obawiam siê,

¿eby�my po d³u¿szym okresie nie widzenia
siê nie mia³y przy nastêpnym spotkaniu o
czym mówiæ�. Dziêki Bogu tak siê nie sta³o.
Odwiedza³y�my siê wzajemnie i tematu do
rozmów nie brakowa³o. Florcia, mimo po-
wa¿nej choroby nogi, pokonywa³a trudno-
�ci i przyje¿d¿a³a co roku do Dynowa.

Przeminê³a m³odo�æ, m³odo�æ z wi-
chrem pop³ynê³a, teraz szybko biegn¹ lata
¿ycia. Nie spotykamy siê ju¿ cztery lata, ale
korespondujemy i zapewniamy siê o cie-
p³ej pamiêci w modlitwie.

Florcia pisa³a mi ostatnio, co powiedzia-
³a swoim wnuczkom: �¯yczê Wam takiej mi-
³o�ci i takiego mê¿a jakim by³ dla mnie Wasz
dziadzio i takiej przyja�ni jak moja ze Stef¹�.

Tak � by³a to
przyja�ñ pe-
³na harmo-
nii, serdecz-
no�ci i ¿ycz-
l i w o � c i .

Mimo, ¿e daleko mieszkamy � mnie wystar-
czy �wiadomo�æ, ¿e Florcia tam jest, ¿e ¿yje.

Obserwuj¹c rzeczywisto�æ dzisiaj � tym
bardziej ceniê sobie nasz¹ przyja�ñ, modli-
my siê nawzajem i my�lami biegniemy do
siebie.

Ci¹gle wyje¿d¿aj¹ nasi bliscy, znajomi,
ale nie gin¹ w pamiêci fakty zwi¹zane z
pewnymi osobami.

Florcia i jej zmar³y m¹¿ maj¹ korzenie
w Dynowie.

Stefania SALWA

Przyjació³ki. (S. Salwa od prawej).

Co,
gdzie,
kiedy?

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Nr 1 w Dynowie dn. 25.10 2003r.
W Gali we�mie udzia³ 13 stowarzy-
szeñ osób niepe³nosprawnych oraz
licznie zaproszeni go�cie.

ZESPÓ£ SZKÓ£ Nr 4
- PAW£OKOMA

16. 09. 2003r. odby³o siê w Ze-
spole Szkó³ Nr 4 coroczne ju¿, za-
korzenione w tradycji szko³y �
��wiêto pieczonego Ziemniaka�,
które jest okazj¹ do wspania³ego
odpoczynku, ale i integracji szko-
³y podstawowej z gimnazjum.

23.09.2003r. w Rezerwacie - Po-
lanki k. Sanoka odby³ siê plener
malarski dla uczniów gimnazjum
pod has³em �Po¿egnanie lata�.
Szko³ê reprezentowa³y uczennice:
Alicja Cymbalista, Anna Sokolik,
Katarzyna Kucz, a m³odymi artyst-
kami opiekowa³y siê panie: Tere-
sa Siekaniec i Ewa Pasiecznik

08.10.2003r. maluchy z klasy I
wst¹pi³y uroczy�cie do grona
uczniów szko³y. Odby³o siê PASO-
WANIE NA UCZNIA ZESPO£U
SZKÓ£ pod has³em �Witaj Szko-
³o�. Akademiê przygotowa³a p. Ja-
nina �liwa, a czê�æ artystyczn¹
u�wietni³y wystêpy starszych kole-
gów z klasy III szko³y podstawowej.

13. 10. 2003r. odby³a siê uro-
czysta akademia z okazji �Dnia
Nauczyciela�, jak co roku przygo-
towana przez p. Wies³awa Marto-
wicza i p. Marka Mo³onia. Po uro-
czysto�ci grono pedagogiczne uda-
³o siê na uroczysty obiad do loka-
lu �Ober¿a� w Dynowie, by w ar-
tystycznej atmosferze (wystawa
prac studentów Uniwersytetu we
Wzdowie) obchodziæ swoje �wiê-
to.
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Autor artyku³u zamieszczonego
najprawdopodobniej w �Nowinach�
rzeszowskich, którego posiadany
fragment zamieszczam wraz ze zdjê-
ciem, napisa³:

�Przed Rejonowym S¹dem Woj-
skowym w Rzeszowie toczy siê roz-
prawa przeciwko szajce WiN z po-
wiatu brzozowskiego. Szajka ta, na
której czele sta³ nauczyciel tamtej-
szy Cag Leon z³ozona z 23 osób po-
wsta³a na gruncie nieujawnionego
AK i po wyzwoleniu przekszta³ci³a
siê w tzw. Samoobronê ��

Leon Cag urodzi³ siê 6 maja 1907
roku w B³a¿owej � Wilcza. Z zawo-
du nauczyciel � wykszta³cenie �red-
nie. Zosta³ zatrzymany w Katowi-
cach 9.07.1947 r..

Rozpoczête w dniu 25.06.1947 r.
�ledztwo zakoñczy³o siê w dniu
28.10.1947 r. sporz¹dzeniem aktu
oskar¿enia, w którym napisano:

� W dniu 9.08.1947 r. zosta³ za-
trzymany przez Organa Bezpieczeñ-
stwa Publicznego Cag Leon, podej-
rzany o przynale¿no�æ do nielegal-
nej organizacji podziemnej �WiN�.

W toku przeprowadzonego �ledz-
twa ustalono, ¿e Cag Leon za cza-
sów okupacji niemieckiej by³ czyn-
nym cz³onkiem organizacji �AK�,
dzia³aj¹cej na terenie powiatu rze-
szowskiego a w której to pe³ni³ funk-
cjê gospodarza szpitala konspiracyj-
nego. Natomiast pod koniec okupa-
cji niemieckiej w 1944 r., zosta³ prze-
niesiony konspiracyjnie przez swo-
je dowództwo do Dynowa pow. Brzo-
zów, gdzie pe³ni³ funkcjê komendan-
ta placówki na obszarze m. Dynów,
wystêpuj¹c w okresie tym pod ps.
�Wilk�.

W miesi¹cu lipcu 1944 r., po
wkroczeniu Armii Czerwonej i Ar-
mii Polskiej na tereny Dynowa, nie
zaniecha³ swej poprzedniej pracy
konspiracyjnej, lecz dzia³a³ w dal-
szym ci¹gu aktywnie jako cz³onek
czo³owy organizacji �AK�.

W organizacji �AK� przebywa³ do

miesi¹ca maja 1947 r. dysponuj¹c
wiêksz¹ grup¹ ludzi uzbrojonych,
nie podporz¹dkowuj¹c siê czynnikom
Rz¹dowym Pañstwa Polskiego. (�)

W miesi¹cu maju 1945 r. jako do-
wódca placówki rzekomo rozwi¹za³
organizacjê �AK� na terenie Dyno-
wa oraz zwolni³ cz³onków tej¿e or-
ganizacji od przysiêgi nie deponuj¹c
broni z chwil¹ rozwi¹zania danej pla-
cówki na post. M.O. czy te¿ U.B. tyl-
ko rozpu�ci³ swoich by³ych cz³onków
�AK� z broni¹ w rêku do swoich
miejsc zamieszkania a którzy na-
stêpnie na swoj¹ rêkê tworzyli ban-
dy terrorystyczno � rabunkowe (�).

W miesi¹cu wrze�niu 1945 r. bli¿-
szej daty nie ustalono, wst¹pi³ do fa-
szystowskiej nielegalnej organizacji
�WiN� która d¹¿y³a do obalenia obec-
nego ustroju Pañstwa Polskiego
oraz zwierzchnich w³adz narodu,
morduj¹c w haniebny sposób cz³on-
ków legalnych parti politycznych,
funkcjonariuszy Milicji Obywatel-
skiej, Urzêdu Bezpieczeñstwa i
¿o³nierzy Wojska Polskiego.

W miesi¹cu wrze�niu 1945 r., bli¿-
szej daty nie ustalono, do szko³y po-
wszechnej w Dynowie do Caga Le-
ona przyby³ Pi¹tkowski Julian ps.
�Kora� oficer z konspiracji �AK�,
o�wiadczaj¹c mu, ¿e przyby³ z pole-
cenia Macio³ka ps. �̄ uraw�, który
poleci³ go powiadomiæ, ¿e do niego
zg³osi siê pewien osobnik z Rzeszo-
wa pod ps. �Bruno� w sprawie obmó-
wienia spraw organizacyjnych, zapo-
da³ mu wówczas has³o na kontakt z
tym osobnikiem, a które brzmia³o
�Chcê rozmawiaæ z opiekunem har-
cerzy�.

W miesi¹cu listopadzie 1945 r.,
bli¿szej daty nie ustalono, przyjecha³
do szko³y w Dynowie, gdzie uczy³
Cag Leon, osobnik pod ps. �Bruno�,
który wszcz¹³ rozmowê z Cagiem
Leonem na temat organizacji,
o�wiadczaj¹c mu, ¿e �AK� w dalszym

(ci¹g dalszy na str. 10)

Co,
gdzie,
kiedy?

SP - DYL¥GOWA

05.10.2003r. odby³ siê �Piknik
Rodzinny II� urozmaicony liczny-
mi atrakcjami, m.in.: przeja¿d¿k¹
koñmi wierzchowymi ze stadniny
p. A. Kêdzierskiego z Wybrze¿a,
strzelaniem do tarczy z wiatrów-
ki, loteri¹ fantow¹, wystaw¹ warzyw
i owoców � gigantów, artystyczny-
mi wystêpami uczniów, zabaw¹ ta-
neczn¹ w Domu Stra¿aka (obszer-
na relacja z Pikniku w nastêpnym
numerze).

ANNA MARSZA£EK
BOHATERK¥ FILMU!

Nasza �krajanka� � Anna Mar-
sza³ek (dziennikarka �Rzeczpo-
spolitej�) stanie siê pierwowzo-
rem filmu Ryszarda Bugajskiego,
�Niebo gwia�dziste nade mn¹�.
Bêdzie to historia dziennikarki
du¿ej ogólnopolskiej gazety, któ-
ra uprawia dziennikarstwo �led-
cze i s³ynie z tego, ¿e wykrywa
powa¿ne afery korupcyjne. Ma to
byæ opowie�æ o wspó³czesnej mo-
ralno�ci, o korupcji w wymiarze
sprawiedliwo�ci. G³ówn¹ rolê w fil-
mie ma zagraæ Dorota Segda.

OBER¯A � HOTEL
W PASCALU!

Nasz nowotwarty hotel ��Obe-
r¿a�, którego w³a�cicielami s¹ P.
Poñczochowie, zyska³ du¿y rozg³os.
Znalaz³ siê bowiem w wykazie pre-
sti¿owego przewodnika turystycz-
nego � PASCALA, który wyszuki-
wa³ obiektów noclegowych przyja-
znych tury�cie, o kameralnym,
wprost rodzinnym klimacie. �Obe-
r¿a � Hotel� spe³nia te wszystkie
wymagania. GRATULUJEMY!
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ci¹gu dzia³a oraz, ¿e obecnym zada-
niem i celem danej organizacji jest
informowanie spo³eczeñstwa o za-
chowaniu siê w wa¿niejszych prze-
jawach ¿ycia spo³eczno � polityczne-
go tj. w chwili Referendum i wybo-
rów. W toku rozmowy zaproponowa³
Cagowi Leonowi wst¹pienie w sze-
regi tej¿e organizacji na co siê ten-
¿e zgodzi³.(�)

W miesi¹cu grudniu 1945 r., bli¿-
szej daty nie ustalono, Cag Leon
odby³ w swoim mieszkaniu spotka-
nie konspiracyjne z osobnikiem ps.
�Brzeszcz� z Rzeszowa, z którym
obmówi³ strukturê organizacyjn¹
�WiN�. Na spotkaniu z tym osobni-
kiem ps. �Brzeszcz� otrzyma³ od nie-
go ps. �Nieznañski�, pod którym wy-
stêpowa³ w organizacji oraz stano-
wisko kierownika konspiracji �WiN�
na Brzozów. W toku rozmowy z w/w
omówili nastêpne spotkanie konspi-
racyjne, które mia³o siê odbyæ w
Brzozowie wspólnie z jego zastêpc¹,
którego w miêdzy czasie mia³
�Brzeszcz� wyszukaæ.

W miesi¹cu maju 1946 r., bli¿szej
daty nie ustalono, Cag Leon uda³ siê
na spotkanie do Brzozowa, które od-
by³o siê u osobnika pod ps. �Bielec-
ki� (ko³o ko�cio³a) a na które to spo-
tkanie zosta³ powiadomiony przez
³¹cznika tej¿e organizacji o niezna-
nym mu nazwisku i pseudzie. Na
spotkaniu tym zasta³ swego prze³o-
¿onego konspiracyjnie osobnika ps.
�Brzeszcz� i swego zastêpcê kierow-
nika powiatu konspiracji na Brzo-
zów Preidla Jana ps. �Bogusz�. Na
spotkaniu tym obmówi³ wspólnie z
w/w pracê organizacji przez zorga-
nizowanie pracy w terenie, pomiê-
dzy nim jako kierownikiem powia-
tu a swoim zastêpc¹ ps. �Bogusz�
oraz otrzyma³ wówczas kontakty na
poszczególne gminy jak: No¿d¿ec i
Dydniê powiat Brzozów w celu zwer-
bowania osób na stanowisko kierow-
ników gmin. Otrzyma³ wówczas od
�Brzeszcza� schemat na sporz¹dze-
nie raportów konspiracyjnych mie-

siêcznych.
W miesi¹cu maju

lub czerwcu 1946 r.,
bli¿szej daty nie uta-
lono, Cag Leon zwer-

bowa³ osobi�cie z ramienia kierow-
nika konspiracji na powiat Brzozów
nastêpuj¹ce osoby do organizacji
�Winowskiej� a to: Tarnawskiego
Jakuba z Dynowa w charakterze
skrzynki pocztowo � konspiracyjnej
na powiat Brzozów, Chudzikiewicza
Leonarda z Dynowa w charakterze
kierownika gminy Dynów, Ku³aka
Jana z Dydni w charakterze kierow-
nika gminy konspiracyjnej na Dyd-
niê, Kijowskiego Jana z No¿d¿ca w
charakterze kierownika gminy kon-
piracyjnej na No¿d¿ec oraz poinfor-
mowa³ o istnieniu organizacji �WiN�
Pakieta W³adys³awa z Brzozowa za-
podaj¹c mu kontakt z Preidlem Ja-
nem swoim zastêpc¹ w celu zwerbo-
wania go do organizacji. Z w/w kie-
rownikami gmin utrzymywa³ osobi-
ste kontakty konpiracyjne, wydawa³
im polecenia celem realizacji w da-
nym terenie, przes³a³ im tajn¹ pra-
sê konspiracyjn¹ celem rozpo-
wszechniania w terenach danych
gmin o tre�ci antydemokratycznej a
w zamian otrzymywa³ od tych¿e kie-
rowników gmin informacje z po-
szczególnych terenów o sytuacji po-
lityczno - gospodarczej, które by³y
przekazywane mu w formie rapor-
tów miesiêcznych pisemnie lub ust-
nie.

W okresie pobytu w organizacji
�Winowskiej� Cag Leon otrzyma³ w
roku 1946, bli¿szych dat nie ustalo-
no, cztery przesy³ki ulotek konspi-
racyjnych, a to: taje gazetki p.t. �Bia-
³y Orze³�, �Polska Walcz¹ca�, �Ku
Wolno�ci�oraz inne ulotki przedre-
ferendowe, propagandowe o tre�ci
akty � demokratycznej. Prasê t¹
otrzymywa³ jednorazowo w ilo�ci od
30 � 40 sztuk, któr¹ pobiera³ przez
skrzynkê pocztowo � konspiracyjn¹
Tarnawskiego Jakuba w Dynowie, a
któr¹ nastêonie rozsy³a³ w teren po-
wiatu brzozowskiego, poszczegól-
nym kierownikom gmin konspira-
cyjnych.(�)

W okresie pobytu w organizacji
�WiN� Cag Leon, w ci¹gu roku 1946,
posiada³ do swojej dyspozycji sieæ or-

ganizowania kierowników gmin i
gromad konspiracyjnych oraz swe-
go zastêpcê Preidla Jana ps. �Bo-
gusz�, którzy przedk³adali mu rapor-
ty z poszczególnych terenów ustnie
lub pisemnie, na podstawie których
to uzyskanych materia³ów sporz¹-
dza³ ogólny raport sprawozdawczy
miesiêczny o sytuacji polityczno -
gospodarczej wed³ug schematu
otrzymanego bezpo�rednio od swo-
jego prze³o¿onego osobnika z Rzeszo-
wa ps. �Brunon�. Raporty te odsy³a³
ka¿dego miesi¹ca swoim prze³o¿o-
nym na wy¿szym szczeblu organiza-
cji �Winowskiej� w Rzeszowie, oso-
bi�cie lub przez swego zastêpcê Pre-
idla Jana ps. �Bogusz�, na które to
raporty jak wynika ze schematów na
sporz¹dzanie raportów stanowi³y ta-
jemnicê Pañstwow¹ i wojskow¹.

W okresie od miesi¹ca lipca 1946
r., bli¿szej daty nie ustalono, Cag
Leon posiada³ bez prawnego zezwo-
lenia w³adz, broñ paln¹ a to � pisto-
let belgijski kal. 7,65 mm. wraz z
siedmioma sztukami naboi do tej¿e
a któr¹ otrzyma³ od lekarza Muchy
Józefa z B³a¿owej w charakterze
nagrody za odpowiednie zorganizo-
wanie szpitala konspiracyjnego za
czasów okupacji niemieckiej dla or-
ganizacji. Broñ t¹ posiada³ bezpraw-
nie jako cz³onek nielegalnej organi-
zacji �Winowskiej� do miesi¹ca sierp-
nia 1946 r. tj. do chwili wyjazdu z
terenu Dynowa na ziemie zachodnie
a który to pistolet da³ do przecho-
wania Chudzikiewiczowi Leonardo-
wi, cz³onkowi nielegalnej organiza-
cji �WiN�.

Natomiast cz³onkiem nielegalnej
organizacji �WiN� pozostawa³ do
chwili aresztowania tj. do dnia
9.07.1947 r. nie korzystaj¹c z dobro-
dziejstwa ustawy o amnestii z dnia
22.02.1947 r. nie ujawni³ swojej wro-
giej dzia³alno�ci konspiracyjnej, dzia-
³aj¹c wrogo przeciwko obecnemu
ustrojowi Demokracji Ludowej,
twierdz¹c ¿e by³ nasycony wrog¹
propagand¹ do obecnego ustroju.(�)

Cytuj¹c akt oskar¿enia zachowa-
³em autentyczn¹ pisowniê.

O dalszych losach Leona Cag i in-
nych w nastêpnym artykule.

Andrzej Stankiewicz

(ci¹g dalszy ze str. 9)
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Szczególne zami³owania plastyczne i
kolekcjonerskie ujawniaj¹ siê w dzia³alno-
�ci kolejnego syna Jacka, Aleksandra (1793-
1876). W swoim pamiêtniku pt. � Trzy po
trzy� piêknie wspomina³ domostwo dziad-
ków Dembiñskich ��W Nienadowej, ma-
jêtno�ci ojca mojej matki, mieszkali niegdy�
rodzice moi. Tam pamiêæ moja b³¹dzi w
mg³ach dzieciñstwa. Nie by³o ju¿ wpraw-
dzie murowanego mostu przy bramie nad
szuwarem zaro�niêtej fosy � nie by³o na
�rodku dziedziñca kompasu, który mi siê
kiedy� zdawa³ spoczywaæ na ogromnej ko-
lumnie � nie by³o strzy¿onego agrestu, ani
te¿ w grabowym szpalerze kamiennego
kupidynka z urn¹ pod pach¹(...) ale by³
jeszcze dom du¿y, drewniany, o czterech
kolumnach, o dwóch korytarzach, z któ-
rych jeden na lewo wiód³ do biblioteki,
drugi do oficyny i do sklepionego skarb-
ca...�. Aleksander hrabia Fredro, mimo i¿
odebra³ w¹skie wykszta³cenie domowe by³
osob¹ wra¿liw¹ na piêkno i wespó³ z po�lu-
bion¹ 9.XI.1828 r. Zofi¹ z Jab³onowskich
Fredrow¹ (1798-1882), otacza³ siê dzie³a-
mi sztuki, dbaj¹c jednocze�nie o rozbudza-
nie takich potrzeb u swych dwojga dzieci.
Jeszcze jako kawaler, w 1824 roku odby³
podró¿ do W³och, odwiedzaj¹c tam swego
brata Jana Maksymiliana. Wyjazd ten po-
dyktowany by³ ukrytym celem matrymo-
nialnym. Maksymilian doradza³, by Alek-
sander porzuci³ swe starania o rêkê mê¿at-
ki Zofii z Jab³onowskich Skarbkowej i swa-
ta³ go z majêtn¹ rosyjsk¹ hrabiank¹, ku-
zynk¹ Praskowii, to jest Maksymilianowej
Fredrowej, ksiê¿n¹ Eugeni¹ Buturlin. Pla-
ny te nie dosz³y do skutku, ale powracaj¹cy
z Florencji Aleksander, ceni¹cy warto�æ
artystyczn¹ piêknych obrazów przywióz³ ze
swej podró¿y du¿y zbiór klasycystycznych
rycin o tematyce mitologicznej, z ulubio-
nym przez dawnego ¿o³nierza napoleoñ-
skiego motywem Mucjusza Scewoli, legen-
darnego bohatera rzymskiego z okresu
wojen z królem Etrusków, Porsenn¹.
Umieszczone one zosta³y w maj¹tku w Beñ-
kowej Wiszni. �Ca³y róg �cian nad ³ó¿kiem raz
ko³o razu obwieszony by³ prze�licznymi, starymi
w³oskimi sztychami, które Ojciec przywióz³ z Rzy-
mu i Florencji w roku 1824. Sztychy te by³y wszyst-

ni³ tak¿e od obrazków rodzajowych i portretowych,
pozostawiaj¹c np. wcale udany autoportret wy-
konany o³ówkiem, gdzie� oko³o 1870 roku, w
>>Brulionie poezji Al. hr. Fredry<<�3 .

Podobnie i jego ¿ona Zofia z Jab³onow-
skich Skarbkowa wykazywa³a uzdolnienia
plastyczne. Jej ulubionym zajêciem by³o
kopiowanie rysunków i ozdabianie minia-
turowymi ornamentami pamiêtników,
sztambuchów, szkatu³ek i parawaników.
Córka wspomina j¹ jako bardzo pracowit¹
i z pe³nym zaanga¿owaniem oddaj¹c¹ siê
zdobnictwu. �Zami³owana w robotach rêcz-
nych, w malarstwie, które bez ¿adnej nauki, tyl-
ko przez chiñsk¹ akuratno�æ i cierpliwo�æ dopro-
wadzi³a do wcale ³adnych kopii (jak z³o¿enie do
grobu Jezusa Pana, tuszem, które wisi nad moim
klêcznikiem)...�4 .

W 1833 roku Aleksander przyst¹pi³ do
budowy nowego pa³acu w Beñkowej Wisz-
ni. Istniej¹ sprzeczne informacje dotycz¹-
ce �róde³ pomys³u architektonicznego tej
budowli. Inspiracj¹ dla budynku by³a przy-
padkowa ilustracja angielska (wg Marii
Szembekowej), willa w³oska z powie�ci
Waltera Scotta (wg A. Grzyma³y- Siedlec-
kiego) lub, co bardziej prawdopodobne,
bo potwierdzone listem Ignacego Komo-
rowskiego z 13 listopada 1832 roku do Alek-
sandra Fredry w³asny pomys³ komediopi-
sarza modyfikowany projektem w³a�cicie-
la Glinnej. �Odebrawszy list Twój z planami
widzia³em, my�la³em, mierzy³em i bazgra³em ró¿ne
a ró¿ne projekta � lecz poniewa¿, widz¹c siê ze
mn¹ ostatni¹ raz¹ we Lwowie, zda³e� siê na mój
gust zupe³nie, skre�li³em projekt planu, który Ci
pose³am.(...) Je¿eli zechcesz w nim co odmieniæ,
to popraw i odeszlij mi go ze swymi uwagami�5 .
O zdolno�ciach Aleksandra do rysowania
planów architektonicznych pisa³a ju¿ cór-
ka komediopisarza, zwracaj¹c uwagê, ¿e
na stole w gabinecie ojca znajdowa³a siê
zawsze drewniana linia, wykorzystywana
przez niego, gdy z upodobaniem oddawa³
siê projektowaniom budynków i maszyn.
Ten zapalony amator - architekt by³ pro-
jektantem dworu Zofii w Przy³bicach. Ist-
nieje informacja, ¿e Aleksander po¿ycza³
od Gwalberta Pawlikowskiego, zastêpcy
kuratora literackiego Ossolineum, ksi¹¿kê
Wac³awa Sierakowskiego �Architektura
cywilna dla m³odzi narodowej�.

Nale¿a³oby w tym miejscu wspomnieæ,
¿e istniej¹ hipotezy, i¿ s³ynny komediopi-
sarz by³ projektantem wzniesionego dla
Ludwika Skrzyñskiego w 1843 roku pa³acu
w Nozdrzcu.

Aleksander Fredro sukcesywnie dba³
tak¿e o bogacenie swych zbiorów malar-
skich. W 1831 roku zamówi³ kopie portre-
tów rodziców ¿ony. W 1839 roku zleci³ wy-
konanie portretów swych dzieci lwowskie-
mu malarzowi Karolowi Rolandowi. Naj-

Aleksander Fredro w rysunku Magdaleny
Uryæ (ZSz w Dynowie)

kie jednakowo w czarne politurowane ramy
oprawne�1 . Ujawni³y siê ju¿ wtedy upodo-
bania kolekcjonerskie Aleksandra skoro
pisa³: �Przywioz³em wszak¿e trochê pami¹tek,
miêdzy innymi ró¿ê uszczknion¹ w papieskim
ogrodzie i oset na gruzach pa³acu Cezarów.(...)
Wzi¹³em w³asn¹ rêk¹ w spalonym ko�ciele �w.
Paw³a kawa³ belka ze stropu, który mia³ byæ z
cedrów góry Libanu. W Wiedniu kaza³em z nie-
go wyrobiæ Zbawiciela na krzy¿u i za powrotem
do kraju pos³a³em do �wi¹tyni Sybilli ksiê¿nie
jenera³owej Czartoryskiej�2 . W czasie odbywa-
nych przez siebie podró¿y odwiedza³ za-
graniczne galerie i podziwia³ zabytki ar-
chitektury Wiednia, Pary¿a, Pragi, Floren-
cji, Rzymu, Londynu. Komediopisarz zdra-
dza³ tak¿e umiejêtno�ci plastyczne. Sam
chêtnie wykonywa³ rysunki, szkice i portre-
ty, nie przywi¹zuj¹c wszak do nich szcze-
gólnej wagi i maj¹c �wiadomo�æ ich nie-
zbyt du¿ej warto�ci artystycznej. �Fredro przy
ró¿nych okazjach swych pisarskich (tak¿e jako
skryba gospodarczy) szkicowa³ nieraz atramen-
tem czy o³ówkiem rozmaite motywy zdobnicze, ele-
menty i plany architektoniczne, a nawet nie stro- (ci¹g dalszy na str. 12)
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wiêksze zakupy dokona³ jednak rok pó�-
niej, to jest w 1840, kiedy naby³ trzy obrazy
niewiadomego autorstwa � jeden o tema-
tyce historycznej i dwa krajobrazy. W tym
samym czasie kupi³ od znanego i cenione-
go wtedy pejza¿ysty lwowskiego, Antonie-
go Langego widok mostu Trójcy �w. we Flo-
rencji i panoramê zabytkowego miasta
Bruges w Belgii. Ponadto zleci³ Kornelowi
Szlegerowi z Lwowa wykonanie obrazu jed-
nej z bardziej znanych scen z �Zemsty�,
przedstawiaj¹cej spór o mur graniczny.
Dzie³o to przekaza³ pó�niej do zbiorów
Ossolineum. Z listów brata Henryka wyni-
ka, ¿e w tym samym roku Aleksander zleci³
dokonanie kolejnych zakupów dzie³ ma-
larskich. Przebywaj¹cy w Pary¿u Henryk
podj¹³ siê tego zadania. Przes³a³ 30 karyka-
tur znanych rysowników francuskich ta-
kich jak: Paul Gavarni, Charles Joseph Tra-
vies de Villers, Honore Daumier, Jules Fre-
deric Bouchet oraz zbiór 17 karykatur ze
znakomitego pisma satyrycznego pt. �Cha-
rivari�. Wszystkie one stanowi³y dekoracjê
pa³acu w Beñkowej Wiszni. O wystrój jego
wnêtrz zabiegano systematycznie. Piêkne
opisy domu rodziców znajduj¹ siê w cyto-
wanym ju¿ pamiêtniku córki komediopisa-
rza, Zofii Szeptyckiej. Wymienia ona wiele
sprzêtów stanowi¹cych wyposa¿enie domo-
stwa. W pokoju mieszkalnym jej ojca by³y
to miêdzy innymi: du¿e ³ó¿ko empirowe w
stylu pierwszego cesarstwa, zdobione przez
g³owy lwów i wsparte na ³apach z mosiê¿-
nymi obrêczami, dêbowa okuta skrzynia,
pokryty zielonym suknem stó³, na którym
le¿a³ �S³ownik� Lindego, ka³amarz, piasecz-
niczka i linia. �ciany zdobi³y obrazy, kupio-
ne przez Aleksandra we W³oszech oraz
�drogocenne sztychy angielskie, czerwono
rytowane�. We wnêtrzu tym znajdowa³ siê
ksiêgozbiór rodzinny, umieszczony w sza-
fach. �Ca³y zatem pokój, jak boazeri¹ tak biblio-
tek¹ by³ otoczony�6 . Za czasów Aleksandra
ksiêgozbiór liczy³ oko³o 2000 tomów, ale
systematycznie uzupe³niany, na pocz¹tku
XX wieku stanowi³o go 10000 woluminów.
Niestety w 1919 roku, gromadzony przez
cztery pokolenia Fredrów ksiêgozbiór zo-
sta³ doszczêtnie spalony przez Ukraiñców.
Spalono równie¿ katalog tej biblioteki.

�W pokojach reprezentacyjnych posadzki
uk³adane by³y w desenie, sufity za� pokrywa³y
sztukaterie. Wszêdzie sta³y prostok¹tne, dwuczê-
�ciowe piece z t³oczonych kafli w ró¿nych kolo-
rach.(...)Wszystkie meble obite by³y p³ócienkiem
angielskim b³yszcz¹cym, w ró¿nokolorowe wzo-

rzyste kwiaty.(...)Sala jadalna mia³a urz¹dze-
nie z rze�bionego dêbu, na które sk³ada³y siê m.in.:
bufet, rozsuwany stó³ oraz rz¹d krzese³ z wysoki-
mi oparciami, obitych skór¹�7 . Aleksander Fre-
dro dobiera³ wyposa¿enie salonów niezwy-
kle starannie. Dokumentuje to choæby
opis prawdziwej rado�ci z dokonania traf-
nego zakupu piêknego parawanu, ustawio-
nego pó�niej w pokoju ¿ony � �parawan,
który pamiêtam, jak mój Ojciec sprowadzi³, jak

Nienadowa. Dwór Dembiñskich � dziadków A. Fredry.

(ci¹g dalszy ze str. 11)

sam rozpakowywa³, usta-
wia³ i cieszy³ siê nim�8 . Jak
dobrzy gospodarze Alek-
sander z ¿on¹ dbali tak-
¿e o otoczenie domu, wy-
znaczyli �cie¿ki, postawili
altankê, lodowniê malo-
wan¹ w bia³o-czerwono-
niebieskie pasy i inspek-
ty. Stale uzupe³niano
drzewostan i ogród kwia-
towy.

(Twórczo�æ literacka
Aleksandra Fredry w nastêp-
nym odcinku.)

Opracowali AJM

1 Z. Szeptycka, dz. cyt., s. 86.
2 A. Fredro, dz. cyt., s. 179.
3 Tam¿e, s. 101.
4 Z. Szeptycka, dz. cyt., s. 40.
5 A. Fredro, Pisma wszystkie. Koresponden-
cja. Tom XIV, Warszawa 1976, s. 461-463.

6 Z. Szeptycka, dz. cyt., s. 86-87.
7 R. Aftanazy, dz. cyt., s. 12-13.
8 Z. Szeptycka, dz. cyt., s. 88.

Rzeszowski 17 pu³k
piechoty (pp) roz-
pocz¹³ kampaniê wrze-
�niow¹ 1939 r. nad Du-
najcem. St¹d wycofy-
wa³ siê wraz ze swoja
macierzyst¹ 24 Dywizj¹
Piechoty (DP) na
wschód. By³ niekom-
pletny, bowiem 3 bata-
lion poniós³ du¿e stra-
ty w rejonie Tuchowa,
za� 1 batalion od³¹czy³
siê od pu³ku i na szla-
ku odwrotu wyprzedza³ go o ponad 25 km.

Pu³k, ju¿ tylko w sile dobrego batalionu,
dotar³ do przeprawy na Sanie rano 11 wrze-
�nia. Po przej�ciu na druga stronê Sanu most
pontonowy zosta³ zniszczony przez pluton pio-
nierów, bowiem 17 pp by³ ostatnim wiêkszym
oddzia³em 24DP po zachodniej stronie rzeki. Nie-
daleko przeprawy, w rejonie folwarku Siedliska
� Gdyczyna zatrzymano siê na postój. Pu³k po-
zosta³ w tej miejscowo�ci a¿ do zmroku. Wydaje
siê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ by³o ogromne zmêczenie
¿o³nierzy. Pu³k w ci¹gu ostatnich 4 dni i nocy
przeszed³ w górzystym terenie i czêsto po bezdro-
¿ach ponad 150 km, maj¹c najwy¿ej kilkugo-
dzinne postoje na odpoczynek. Drugim powo-

W poprzednim numerze �Dynowinki� przedstawili�my wa¿niejsze wydarzenia, jakie mia³y
miejsce we wrze�niu 1939 r. na Pogórzu Dynowskim. Obecnie chcemy zaprezentowaæ frag-
ment ksi¹¿ki dr. Jerzego Majki �17 pu³k piechoty�, po�wiêcony walkom w Borownicy.

Redakcja

dem zatrzymania siê pu³ku w Siedliskach
by³ niew¹tpliwie brak rozeznania w sytu-
acji.

Poprzedniego dnia, 10 wrze�nia, dzia-
³aj¹ce od po³udnia oddzia³y niemieckiej 2
Dywizji Górskiej (DG) sforsowa³y San pod

Uluczem, zajê³y Borownicê i jeszcze przed wieczo-
rem opanowa³y wzgórza na po³udnie od Jawor-
nika Ruskiego. 11 wrze�nia rano inne jednostki
24 DP - 39 pp oraz 1 batalion 155 pp - ruszy³y
drog¹ Siedliska � Jawornik Ruski i za cenê du-
¿ych strat przebi³y siê do Birczy. Pozosta³e batalio-
ny 155 pp zosta³y kolejno rozbite pod Jaworni-
kiem Ruskim.

W pu³ku, po wydaniu �niadania, wys³ano
w ró¿nych kierunkach patrole rozpoznawcze i
ubezpieczenia. 2 batalion zaj¹³ stanowiska na
wzgórzach na wschód od Sanu, frontem na Ja-
wornik Ruski i wzd³u¿ drogi do tej miejscowo�ci.
Ubezpieczono siê równie¿ od strony przeprawy,
gdzie zaj¹³ stanowiska pluton artylerii piechoty.
Oko³o godz. 10.00 s³yszano gwa³town¹ strzela-

Odznaka pami¹tko-
wa 17 pu³ku piechoty.
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rakim sprzêtem � czê�ciowo rozbitym, czê�ciowo
porzuconym � i taborami. Dowódca 17 pp zde-
cydowa³ siê zawróciæ i obej�æ Jawornik Ruski od
po³udnia, przez Zahuty � Borownicê. Ruszono
oko³o pó³nocy.

Kolumna pu³ku, maszeruj¹c po bardzo z³ych
drogach (¿o³nierze musieli pomagaæ przy prze-
ci¹ganiu wozów i biedek ckm) dotar³a o �wicie
12 wrze�nia do zachodniego wylotu wsi Borow-
nica. Z informacji uzyskanych od ludno�ci wy-
nika³o, ¿e wie� zajêta jest przez Niemców, którzy
kwateruj¹ w rejonie ko�cio³a. Pp³k Kotarba zde-
cydowa³ siê na opanowanie miejscowo�ci. Do
ataku zosta³a desygnowana 4 kompania por.
Zygmunta ̄ ychowskiego, wsparta kompania
KOP kpt. Taedusza Gawdzika (do³¹czy³a ona
do pu³ku podczas odwrotu). Przeprowadzony w
szybkim tempie atak przyniós³ pe³ne powodzenie.
Zaskoczony nieprzyjaciel w sile oko³o plutonu
zosta³ rozbity. Zniszczono granatami kilka wo-
zów bojowych, zdobyto ckm i wy³adowane ¿yw-
no�ci¹, amunicj¹ i benzyn¹ samochody ciê¿aro-
we. Wziêto jeñców z 2DG. Podczas ataku pozo-
sta³e pododdzia³y pu³ku znajdowa³y siê u wylo-
tu wsi, w rejonie wzgórza 476. Po opanowaniu
rejonu ko�cio³a, 4 kompania przesz³a kilkaset
metrów na pó³nocny wschód do lasu �Czarny
Potok�, gdzie zajê³a stanowiska obronne.

 Oko³o godz. 7.00 6 kompania por. W³odzi-
mierza Patoczki zosta³a przesuniêta do lasu na
po³udniowy zachód od ko�cio³a, zajmuj¹c stano-
wiska po obu stronach drogi do Ulucza. Pluton
ppanc. zaj¹³ stanowiska w pobli¿u skrzy¿owania

dróg, na pó³noc od ko�cio³a. Stanowisko dowódcy
pu³ku, plutonu artylerii piechoty i punkt opa-
trunkowy znajdowa³y siê w rejonie wzgórza 476.
Oko³o godz. 8.00 wybuch³a strzelanina na odcin-
ku 6 kompani. Kolumna pojazdów niemieckich
pojawi³a siê od strony Ulucza. Czo³owe pojazdy
zosta³y zniszczone. Niemcy nie daj¹c za wygran¹
podwozili samochodami piechotê, która usi³owa³a
opanowaæ stanowiska kompanii, ale ze wzglêdu

ninê na przedpolu, od strony wschodniej. Nie
wiadomo, czy próbowano nawi¹zaæ ³¹czno�æ z
walcz¹cym oddzia³em (155 pp) i czy zosta³o wy-
s³ane rozpoznanie do Jawornika. Oko³o godz.
13.00 skrzy¿owanie dróg i folwark Gdyczyna
zosta³y ostrzelane przez artyleriê z kierunku Ja-
wornika Ruskiego. Kierowany przez lotnika ogieñ
trwa³ oko³o 15 min. Przez d³u¿szy czas trwa³y

wahania co do kierunku dalszego marszu. Osta-
tecznie dowódca pu³ku pp³k. Beniamin Kotarba
zdecydowa³ siê ruszyæ na Jawornik. Pozostawio-
no ca³y tabor, z wyj¹tkiem wozów amunicyjnych
i ocala³ych kuchni. Wyruszono po zapadniêciu
zmroku. Po oko³o godzinnym marszu czo³o ko-
lumny dotar³o do miejsca, gdzie droga zaczyna
siê raptownie wznosiæ (oko³o 1 km przed Jawor-
nikiem). Dalszy marsz by³ jednak niemo¿liwy ze
wzglêdu na zupe³ne zatarasowanie drogi ró¿no-

Dowódca 17 pp � pp³k dypl. � Beniamin
Kotarba

Tablica pami¹tkowa w Ko�ciele w Borownicy

(ci¹g dalszy na str. 14)

Kiedy za oknem szaruga,
wiatr i melancholijnie opada-
j¹ce, ostatnie barwne li�cie,
oderwijmy wzrok od telewizo-
ra i spójrzmy w ksi¹¿kê, czyli w
kolorowy �film� w³asnej wy-
obra�ni, w³asnych skojarzeñ,
refleksji i zadumy. Czêsto wie-
le bardziej fascynuj¹cy i zaska-
kuj¹cy ni¿ obrazki migaj¹ce na
szklanym ekranie. Oto le¿y
przede mn¹ powie�æ Marii
Nurowskiej pt. �Wiek samot-
no�ci�. Na ok³adce piêkna

twarz kobiety, pochylonej w
zadumie nad krzakiem ró¿y.
Ta twarz przyci¹ga, budzi chêæ
poznania losów i ¿ycia we-
wnêtrznego tej kobiety, pochy-
lenia siê nad jej samotno�ci¹ i
zadum¹. Ksi¹¿ka zaskakuje, bo
obejmuje dzieje a¿ sze�ciu ko-
biet z jednego rodu, splecio-

(ci¹g dalszy na str. 14)
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na silny ogieñ ust¹pi³a. Maj¹c kontakt z oddzia-
³ami niemieckim od strony Ulucza i do strony
Jawornika Ruskiego, pp³k Kotarba postanowi³
rozpoznaæ sytuacjê od strony wschodniej, z my�l¹
o wyprowadzeniu pu³ku t¹ drog¹. W tym celu
por. Adam Wolak z 8 kompani¹ mia³ uderzyæ
przez las na wschód, opanowaæ skrzy¿owanie dróg
odleg³e o ok. 1 km, pozostawiæ tam pluton, po
czym opanowaæ nastêpne skrzy¿owanie dróg od-
leg³e o kolejne 2 km. Kompania przechodz¹c przez
las oczy�ci³a go z drobnych patroli nieprzyjaciela,
ale po doj�ciu na jego skraj zosta³a ostrzelana sil-
nym ogniem od strony szosy (od strony Brze¿a-
wy?). Próba prze³amania nie da³a rezultatu.
Natarcie za³ama³o siê w silnym ogniu, a kompa-
nia przesz³a do obrony. Pu³k by³ otoczony.

Oko³o godz. 11.00, po otrzymaniu meldun-
ku o sytuacji od por. Wolaka, pp³k Kotarba zmie-

ni³ zamiar i zdecydowa³ siê przebijaæ na pó³noc z
rejonu lasu �Czarny Potok�. Do znajduj¹cej siê
tam ju¿ 4 kompanii zacz¹³ przesuwaæ pozosta³e
oddzia³y. Próba przebicia siê mia³a byæ zapewne
podjêta po zapadniêciu zmroku. Do czasu wy-
dania rozkazu oddzia³y mia³y pozostawaæ na
swoich miejscach. Jako pierwsza przesz³a do lasu
�Czarny Potok� 8 kompania, a jej stanowiska
obsadzi³a prawdopodobnie 5 kompania. Oko³o
po³udnia, gdy do lasu �Czarny Potok� przecho-
dzi³y oddzia³y specjalne pu³ku i pluton artylerii
piechoty, odezwa³a siê niemiecka artyleria, która
zaczê³a ostrzeliwaæ wie� Borownicê i przyleg³e
wzgórza. Intensywno�æ ostrza³u narasta³a. Dzia-
³a nie zdo³a³y doj�æ do rejonu koncentracji. Por.
Jan Jobe pozostawi³ je po wyprzêgniêciu koni i

wyjêciu zamków, poniewa¿ nie móg³ wci¹gn¹æ
ich pod górê. Na nowe stanowiska przesz³y 2
dzia³a ppanc. Równocze�nie z nasilaj¹cym siê
ostrza³em artyleryjskim rozpoczê³a nacisk piecho-
ta niemiecka. Atakowane by³y wszystkie trzy os³a-
niaj¹ce wie� kompanie.

Po po³udniu w lesie, w rejonie stanowiska 4
kompanii por. ̄ ychowskiego, obok dowódcy pu-
³ku znale�li siê jeszcze: por. Piotr Zaratkiewicz, por.
Jan Baran, por. Jobe i por. Bronis³aw Zaj¹c. Do-
konano oceny po³o¿enia. Pp³k Kotarba doszed³
do wniosku, ¿e wobec �ci¹gniêcia przez Niemców
posi³ków przebicie siê pu³ku w ca³o�ci nie jest real-
ne. Zdecydowa³ siê na rozformowanie oddzia³ów
i podzielenie ¿o³nierzy na ma³e grupki, z zada-
niem przebijania siê na pó³noc. W tym momencie
niemiecki ataki na stanowiska 4 kompanii prze-
sz³y w szturm. Ostrza³ z broni maszynowej wzmóg³
siê i by³ prowadzony z kilku stron, równie¿ z ty³u.
Pp³k Kotarba cofn¹³ siê w g³¹b lasu, gdzie napo-
tka³ okopany pluton 4 kompanii. Zebra³ tutaj
wszystkich znajduj¹cych siê na miejscu ¿o³nierzy,
wcieli³ oficerów do linii tyralierskiej i poprowadzi³
osobi�cie przeciwuderzenie na bagnety. D¹¿y³ za-

pewne do utrzymania wsi do zmroku, by w spo-
sób planowy i uporz¹dkowany dokonaæ podzia³u
¿o³nierzy na grupki. Po przej�ciu oko³o 200 m
pp³k Kotarba zosta³ zabity, a przeciwnatarcie za-
³ama³o siê. W ataku tym prawdopodobnie zgin¹³
tak¿e por. Zaratkiewicz i 16 ¿o³nierzy.

�mieræ dowódcy i silne ataki niemieckie spo-
wodowa³y za³amanie siê obrony. Niektórzy ofice-
rowie próbowali ze swoimi ¿o³nierzami przebijaæ
siê w grupach, inni rozformowali oddzia³y pole-
caj¹c przedzieraæ siê indywidualnie. Czê�æ ¿o³nie-
rzy rozproszy³a siê po lasach, czê�æ dosta³a siê do
niewoli. Nie jest znana liczba poleg³ych Polaków
w Borownicy. Wed³ug miejscowej tradycji ustnej
mia³o ich byæ 65.

Jerzy Majka

(ci¹g dalszy
ze str. 13)

¯o³nierze 17 pp podczas defilady w Rzeszowie

ne, a niekiedy wpl¹tane nie-
rozerwalnie w ostatnie stulecie
dziejów naszej ojczyzny, od
powstania styczniowego do
wolno�ci w roku 1991. Pami¹t-
ka rodzinna � drewniany krzy-
¿yk, inkrustowany z³otem, z
napisem �Olszynka Grochow-
ska 1831 r.� �to ogniwo, które
spina ze sob¹ kolejne pokole-
nia� rodu, z którego pochodz¹
bohaterki powie�ci. Wszystkie
te kobiety ³¹cza tez burzliwe
losy i g³êbokie ich mi³o�ci koñ-
cz¹ce siê samotno�ci¹; mimo
niemal ca³opalnych ofiar na
rzecz wybrañców ich serc. Po-
stacie wybrañców to bohatero-
wie i ofiary tragicznych wyda-
rzeñ w historii ojczyzny ostat-
niego stulecia. Wydawca szwaj-
carski powie�ci okre�li³ ja jako
polska � Wojnê i Pokój�. To
naprawdê fascynuj¹ca lektura,
rozwijaj¹ca przed oczyma na-
szej duszy porywaj¹cy �film�
dziejów cz³owieka w dziejach
ojczyzny. Warto przeczytaæ!

Ksi¹¿ka jest w posiadaniu
Biblioteki Miejskiej w Dynowie
� i czeka na czytelników.

Bibliofil/k
Biblioteka Miejska

czynna:
wtorek � pi¹tek 10.00 � 18.00,
�roda 8.00 � 16.00,
sobota 10.00 � 16.00

(ci¹g dalszy ze str. 13)
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Budowa 44 km kolejki w¹skotorowej
Przeworsk- Bachórz i przed³u¿enie jej o 2
km do Dynowa trwa³o od 1900- 1904 r.,
tylko 4 lata. Pocz¹tkowo w³a�cicielem linii
by³o Ma³opolskie Towarzystwo � Spó³ka
akcyjna we Lwowie�, pó�niej po pierwszej
wojnie �wiatowej � PKP, a od 1925 roku
Zarz¹d Prywatny � Kolej Lokalna Prze-
worsk- Dynów�.

Po drugiej wojnie kolejkê znów upañ-
stwowiono w³¹czaj¹c do sieci PKP.

W latach dwudziestych kilkunastoletnia
� Ciuchcia� wspó³cze�nie ochrzczona �Pod-
górzaninem� wymaga³a dosyæ licznej facho-
wej obs³ugi; kilku dru¿yn kolejowych, pe³nej
obsady etatowej w lokomotywowni, warszta-
tach naprawczych kasach biletowo-towaro-
wych. A korzystali z niej liczni przewo�nicy
towarów masowych i ca³e rzesze podró¿nych.
Ile czasu zabiera³a podró¿ z Przeworska do
Dynowa? Ponad trzy godziny, ale za to jakie
by³y powitania? Ile nostalgii kry³o siê w ocze-
kiwaniach na czyj� przyjazd, smutku po roz-
staniu? Kazimierz Wierzyñski znany poeta z
kolejarskim rodowodem pisa³:
 �S¹ takie miasta o których nie mo¿na,
 Choæby siê nawet i chcia³o co� orzec:
 Uliczki, rynek, plebania pobo¿na-
 I tylko jedno jest zdarzenie: dworzec.
 Poci¹g przychodzi raz w dzieñ regularnie,
 (O, melancholio sto³ecznych kurierów),
 Na jednej nodze dr¿¹ przed nim latarnie
 I salutuj¹ bez r¹k pasa¿erów (�)�.

W Dynowie by³o jak, w Drohobyczu �
rodzinnym mie�cie poety, tyle ¿e na dwor-
cu salutowa³ punktualny zawsze na stano-
wisku, dy¿urny ruchu. Józef Markowski �
pracownik kolei w¹skotorowej Przeworska
przeniós³ siê na sta³e do Dynowa.

Mieszkanie w piêknym wówczas budyn-
ku stacyjnym nobilitowa³o i równocze�nie
dawa³o poczucie zakorzenienia. Dzieci p.
Markowskich, I³owskich i Skibiñskich ros³y
w cieniu roz³o¿ystych lip króluj¹cych na
podwórku, a przed oknami zawsze mia³y sk³a-
dy kolejki; a to osobowy, a to towarowy.

Rodziny kolejarskie ¿y³y w zgodzie, zmia-
ny dru¿yn prowadz¹cych poci¹g bywa³y u
siebie, nawet, jak tego wymaga³ rozk³ad jaz-
dy, na wspólnej wieczerzy wigilijnej.

Jedynaczka Markowskich � Teresa, zna-
na w Dynowie jako piêknie �piewaj¹ca

Rena- mile wspomina dzieciñstwo � na ko-
lei� i pó�niejsz¹ swoj¹ pracê na stacji PKP.
Najtragiczniejsze natomiast zdarzenie �
prawdziwy potop � wylew Sanu w pa�dzier-
niku 1941r. zna tylko z fotografii i wspo-
mnieñ rodziców, szczególnie ojca, zanie-
pokojonego olos stacji oblanej dooko³a
wod¹ jak wyspa na morzu.

O nauce w dynowskim liceum Pani
Rena mo¿e opowiadaæ godzinami. By³y to
czasy powojenne, najgorsze lata stalinow-

skiego terroru, ale teraz maj¹ barwy paste-
lowe, prze�wietlone pó�niejszymi do�wiad-
czeniami ¿yciowymi. To one sprawi³y, ¿e lata
gimnazjalne mimo wszystko nale¿¹ do naj-
piêkniejszych. Czy marzy³a wtedy o wyje�-
dzie kolejk¹ � w �wiat� jak bohaterki wier-
sza � Dworzec�?
 � Panny, co têskni¹ z pustego peronu,
 Sk¹d wieje dusza prowincji i spleenu,
 Pokrywa dziwny �wiat okien wagonu,
 Podró¿ po bajkach� Trwa ona piêæ minut�.

/�Dworzec�/
Pobyt Pani Reny na studiach w Krako-

wie trwa³ d³u¿ej� rok. Niestety, ciê¿ka cho-
roba ojca i konieczno�æ podjêcia pracy
zawodowej, zmusi³y J¹ do powrotu. Naj-
pierw pracowa³a w miejscowym GS-ie, a po
roku zmieni³a pracodawcê na PKP., a¿ do
emerytury pozostaj¹c mu wiern¹.

Z Dynowem zwi¹zana, szybko i bardzo
chêtnie zaczê³a udzielaæ siê spo³ecznie.
�piewa³a ju¿ w liceum�� a potem w Ze-
spole Teatralnym u P. Wêgrzyna, w chó-
rach Pana W³. Bielawskiego, T. Dymczaka,

Ks. Stodolaka i w teatrze prowadzonym
przez P. J. Jurasiñsk¹.

Jakie to by³y utwory? Ró¿ne; piosenki
ludowe, kolêdy, pie�ni Maryjne, solowe
partie w wodewilach i dramacie � Gwiazda
Syberii�. W ko�ciele parafialnym �piewa³a
solo wiele razy m.in. pie�ñ � Królowej swej,
ja wierno�æ przysiêga³am�.

Z chórem ks. Stodolaka koncertowali
w bliskiej i dalszej okolicy: Nozdrzec, Nie-
bylec, Przemy�l, Brzozów, Niepokalanów.

Mê¿a, Bogus³awa Lacha, pozna³a jesz-
cze w liceum, ale parê zakochanych grali
w kolejnych teatralnych spektaklach. W
¿yciu nie musieli udawaæ. Od 42 lat s¹ szczê-
�liwym ma³¿eñstwem, rodzicami dwójki
dzieci i dziadkami 5 wnucz¹t.

Tak naprawdê po³¹czy³a Ich � Gwiazda
Syberii�

(ci¹g dalszy na str. 16)Józef Markowski wzorowy koljarz.

Okolice stacji kolejowej podczas pamiêtnego wylewu Sanu.
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Razem wspominaj¹ pracê w Zespole, a
p. Bogus³aw zatrzymuje siê d³u¿ej nad spraw¹

ingerencji cenzury � Urzêdu Kontroli Pu-
blikacji i Widowisk w ówczesnym urzêdzie
powiatowym w Brzozowie. Je�dzili tam kil-
ka razy, by uzyskaæ pozwolenie na wystawie-
nie � Gwiazdy Syberii�. Tej sztuki o polskim

Zespó³ w komplecie: Siedz¹ (od lewej) p. M. Krasnopolski, T. Dymczak, p. St. Kostur, p. P.
Markowska, p. Z. Chudzikiewicz, re¿. J. Wêgrzyn, p. B. Lach stoi za plecami p. Teresy

(Zakochany syn skazañca polskiego z
córk¹ carskiego genera³a?

(ci¹g dalszy ze str. 15)

skazañcu wiêzionym w rosyjskich kazama-
tach nie wolno by³o � upowszechniaæ�. Im
siê uda³o! Spektakl uznano za wielkie wyda-
rzenie, a Oni byli tacy szczê�liwi �

W teatrze zawsze dzia³y siê przedziwne
rzeczy. Wystawiali przecie¿ tak ró¿ne utwory
jak: � Jase³ka�, � Misterium Mêki Pañskiej�
(te ostatnie w re¿yserii ks. Kokoszki), �Sub-

na szminka do trwa³ych nie nale¿a³a. Gdy
po ich dialogu na scenê wszed³ p. Kostur,
zaniemówi³ na widok nowego makija¿u p.
Teresy. Ten moment � zaniemówienia�
trwa³, zdawa³o siê Im ca³e wieki, a potem
by³a nieprzewidziana w tek�cie sztuki- sal-
wa �miechu. Publiczno�æ bawi³a siê podwój-
nie.
� To by³y piêkne dni, naprawdê piêkne dni
 Nie zna ju¿ dzi� kalendarz takich dat ��
�piewa pani Rena a p. Bogus³aw wtóruje i
nie ma powodu, by nie wierzyæ s³owom tej
piosenki.

 Krystyna D¿u³a

�Wojna z babami�- mêska obsada: A. Ka-
sprowicz, Z. Lasko, R. G¹seczki, B. Lach i St.
Kostur.

 �Mêka Pañska�. Siedz¹ (od lewej): M. Zubilewicz, L. Owska, T. Markowska, R. G¹secki,
T. Kasprowicz, K. Siekaniec, M G¹secka, E. Ku�.

lokatorkê�, � Wojnê z babami�, � Krowo-
derskie zuchy�.

�Sublokatorkê� grali miêdzy innymi w
Dubiecku i tam na wyje�dzie chcieli wy-
pa�æ szczególnie dobrze. I wypadli!!! Jesz-
cze dzi� �miej¹ siê do ³ez. Oni obydwoje w
sztuce musieli przytuliæ siê mocno a teatral-
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�Sublokatorka�- zespó³ w pe³nej obsadzie: p. L. Owska, T. i B. Lachowie, K. Siekaniec.
 Stoj¹: Z. Chudzikiewicz, R. G¹seczki, St. Kostur, M. Jurasiñski, J. Jurasiñska, Z. Lasko, E.

Ku�.
�Sublokatorka�- p. T. i B. Lachowie, w

g³êbi p. ST. Kostur.

Autor � JoAnna Nosal
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Przed miesi¹cem spo³eczeñstwo
polskie zosta³o g³êboko zbulwersowane
informacj¹ nadan¹ przez wszystkie me-
dia o wydarzeniach w Technikum Bu-
dowlanym w Toruniu. Wypowiadali siê
o tych haniebnych zaj�ciach rodzice, na-
uczyciele i uczniowie, szukaj¹c jedno-
cze�nie przyczyny, która spowodowa³a
bestialskie zachowanie siê wychowan-
ków w stosunku do swego nauczyciela.
W wielu wypowiedziach da³o siê odczuæ
� poza oburzeniem � próbê znalezie-
nia odpowiedzi na proste pytanie: Dla-
czego uczniowie szko³y �redniej post¹-
pili tak obrzydliwie? Odpowiedzi jed-
noznacznej na tak postawione pytanie
nikt daæ nie mo¿e, poniewa¿ problem
jest bardziej z³o¿ony ni¿ by siê na pozór
wydawa³o. Zrzucenie ca³kowitej winy na
uczniów lub nauczyciela jest wielkim
uproszczeniem problemu. ¯yjemy bo-
wiem w czasach upadku wszelkich au-
torytetów, które kiedy� stanowi³y wzór
do na�ladowania. W wielu rodzinach
nawet rodzice lub inni cz³onkowie ro-
dzin nie daj¹ najlepszego przyk³adu po-
stêpowania dla dorastaj¹cego dziecka.
Wszyscy jeste�my �wiadkami upadku
autorytetu pañstwa, szko³y, wojska. Do
tego dochodzi ca³kowita bezkarno�æ
nieletnich, którzy s¹ w pe³ni �wiadomi
swojej nietykalno�ci. Nie funkcjonuje
we wspó³czesnym spo³eczeñstwie tzw.
Opinia spo³eczna i presja otoczenia na
przypadki niew³a�ciwego postêpowa-
nia. W cenie jest tak zwany spryt ¿ycio-
wy, przebojowo�æ, tupet, itp.

Wielu starszych ludzi z nostalgi¹
wspomina dawne przedwojenne szko-
³y, w których panowa³ ³ad porz¹dek, dys-
cyplina i ka¿dy zna³ swoje miejsce w sze-
regu. W tamtych szko³ach wybryki po-
dobne do toruñskich by³yby wprost nie-
wyobra¿alne. Jeszcze po drugiej wojnie
za drobne wykroczenia skre�lano z listy
uczniów, studentów, co automatycznie

oznacza³o koniec kariery szkolnej.
Obecnie kszta³cenie na poziomie �red-
nim, a nawet wy¿szym sta³o siê tak do-
stêpne i powszechne, ¿e kary wy¿ej
wspomniane nie mog¹ byæ zastosowa-
ne. £atwa dostêpno�æ i masowo�æ szkó³
nie sprzyja utrzymaniu wysokiego po-
ziomu dydaktyczno � wychowawczego,
eliminuje selekcjê. Je�li do tego dodaæ
jeszcze negatywny wp³yw na wychowanie
p³yn¹cy z wy�wietlanych filmów � pe-
³nych gwa³tu, przemocy i okrucieñstwa
� to ³atwiej nam bêdzie odpowiedzieæ
na postawione na pocz¹tku pytanie.

Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w zdarzeniu,
jakie mia³o miejsce w Toruniu mia³ swój
negatywny udzia³ sam poszkodowany
nauczyciel. Doprawdy, trudno uwierzyæ
w to, ¿e nie wiedzieli nic o nienormal-
nej sytuacji w tej klasie pozostali nauczy-
ciele, rodzice i dyrekcja.

Je�li ju¿ wyliczaæ ró¿ne przyczyny mo-
g¹ce mieæ wp³yw na poziom pracy wy-
chowawczej szkó³, to nie sposób pomi-
n¹æ czêstych reform struktury szkolnej
i programów obliczonych g³ównie na
�groszowe� oszczêdno�ci w o�wiacie.
Tworzenie bowiem �szkó³ gigantów�,
gdzie pracuje czêsto kilkudziesiêciu
nauczycieli, którzy niekiedy siê nie
znaj¹ � a wiêc nie wymieniaj¹ informa-
cji miêdzy sob¹, nie sprzyja procesowi
wychowawczemu w tej szkole.

Tê wyliczankê winnych mo¿na by ci¹-
gn¹æ znacznie d³u¿ej, ale wtedy odpo-
wiedzialno�æ rozmywa siê coraz bardziej
i w rezultacie nikogo nie dotyczy, a upa-
dek obyczajów i rozwydrzenie zbiera
obfite plony.

Na zakoñczenie tej wypowiedzi a¿
prosi siê zacytowaæ Andrzeja Frycza �
Modrzewskiego: �Takie bêd¹ Rzeczypospo-
lite, jakie jej m³odzie¿y chowanie�.

Anna Lasko
� nauczyciel

z 10-cioletnim sta¿em pracy

Jesieñ

Jesienne mg³y jak serca ³zy
Jak jasnej duszy smutki
Jesienne z³oto-szare dni
Jak blask rado�ci krótki

Jesienny smutek szarych drzew
gubi¹cych li�cie z³ote
ostatni ptaków krzyk i �piew
wpleciony w wiatr i s³otê

Jesienne niebo zap³akane
Spó�nione poranki
Snuj¹ siê babiego lata
Pajêcze firanki

Rafa³ Szpak � kl. V
Zespó³ Szkó³ Nr 4

w Paw³okomie
(opiekun

� p.mgr Lucyna Frañczak)

Rys. Anna Warcha³
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***

S¹ chwile, gdy wszystkie zmys³y
staj¹ siê jednym
smak ma wtedy kolor, zapach ma smak
dotyk pachnie i smakuje truskawkami
a wspomnienia mo¿na niemal dotkn¹æ...
Chwila staje siê kondensacj¹
zmys³ów do tego stopnia
¿e staje siê pozorn¹ pustk¹ bez
mo¿liwo�ci pe³nego jej wyra¿enia
Wszystko poza mn¹ i we mnie
w jednym punkcie...

Warto ¿yæ...

***

Chcê by� niebiesko na mnie patrzy³
chcê by� niebiesko my�la³ o mnie
chcê by� b³êkitem mnie otuli³

kiedy siê zrobi ch³odniej

(1990)

***

Drzemie
ta rado�æ we mnie
pobita
niedobita
od lat li¿¹ca rany

Ja
smutne dziecko

szczê�cia
obijam siê o ¿ycia
pijana brakiem snu

i wiary
W pie�ni

duszê
zanurzê

(2002)

JoAnna Nosal urodzi³a siê w Dy-

nowie, wychowa³a w £ubnie, do którego po-
wraca z wielkim sentymentem. Obecnie
mieszka i pracuje w Krakowie. Studiuje na
Akademii Pedagogicznej. Pisze wiersze, pio-
senki, maluje, rze�bi. Swoje utwory prezentu-
je na wieczorach poezji, a jej piosenki s¹ �pie-
wane w kilku szko³ach w gminie Dynów. Jej
¿yciowe motto brzmi � �Najwiêksz¹ potrzeb¹
cz³owieka jest byæ potrzebnym�.

***

Pola firletk¹ poszarpane
jaskrem z³oci�cie
rozjaskrzone

i zapach siana z macierzank¹
w konkury id¹

o me wzglêdy

Pszczo³y nabuzowane s³odem
a miodem

my z nóg powaleni
i nie ma ludzi niepotrzebnych
i serce trzeba odkamieniæ
A potem znów nastaj¹ ranki...

- na kaca najlepszy jest wolny dzieñ...

(2001)

***

W filharmonii traw
tak rzewnej

¿e dyrygent wiatr
znów rêce powygina³

By przechytrzyæ
zapas uczuæ uzupe³niam

idzie zima
idzie zima

idzie
zima

(2002)

***

Jest mo¿e taki czas
nam tylko przyporz¹dkowany

Byæ mo¿e s¹ takie miejsca
na nasze tylko spotkania

Jest mo¿e przestrzeñ
dla naszych tylko oczu

Widzia³em Jesieñ

Spotka³em j¹ w parku,
w pe³nym majestacie

Sz³a graæ g³ówn¹ role
w jesiennym dramacie

Z nut melancholii
wplecion¹ we w³osy

W¹cha³a w alejach
liliowe wrzosy

Wiatr gwizda³ cichutko
pomiêdzy drzewami

Zajêty bez reszty
ró¿nymi psotami

Kiedy j¹ zobaczy³,
pe³en �wiêtej trwogi

Zrywa³ z³ote li�cie,
�cieli³ jej pod nogi

Widzia³em j¹ w polu, kiedy z³ota ca³a
Mg³y bia³e po pustych ³¹kach rozci¹ga³a
I szronem srebrzystym go przyozdobi³a

Widzia³em j¹ w lesie, kiedy pracowa³a
Szyszki i ¿o³êdzie na ziemiê str¹ca³a
Nim go�cinne progi lasu opu�ci³a
Do snu go bielu�k¹ pierzyn¹ okry³a

Rafa³ Szpak, kl. V
Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie

(opiekun � p.mgr Lucyna Frañczak)

Rys. Anna Warcha³

(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹g dalszy ze str. 19)

Powi¹zania

Stojê i s³ucham szumu wierzb nad Sanem,

z podziwem patrzê w toñ b³êkitnej wody

i wartkim nurtem p³yn¹ me wspomnienia

do lat, gdy �wiat mój by³ piêkny i m³ody.

Wszystko powoli z nurtem w dal odp³ywa,

serce me zakwili, chwil¹ siê po¿ali,

lecz ¿ycie znowu mnie do marszu wzywa,

wiecznym pytaniem � co czeka w oddali?

Na pewno s¹ jednak gwiazdy
których w pojedynkê
nie sposób ogl¹daæ

(z cyklu - Byæmo¿emania)

***

Mo¿e to szansa na kawa³ek normalno�ci
przestrzennej formie � mo¿e pora nadaæ tre�æ
mo¿e to chwila któr¹ ubraæ by w kolory
waloryzacji �wiêt¹ nadaæ cze�æ

(z cyklu � Byæmo¿emania)

***

Mo¿e mam maniê
mówienia milczeniem

mur miêdzy mn¹ �
miêdzy miastem

Ma³ymi mu�niêciami mroku
malujê mimowolnie mi³o�æ

 - mitem mnie mami
Mokrymi my�lami
medytujê moj¹ ma³o�æ

 - moknê momentami

(z cyklu � Byæmo¿emania)

***

Da³e� mi stopy bose

na czole s³ony pot

i zwyk³y stary chlebak

da³e� mi ca³y �wiat

Da³e� mi mowê

da³e� mi wzrok

bym chwali³ ca³ym sob¹

wys³awia³ mi³o�æ Tw¹

Da³e� mi kwiaty

i ch³odny lasu cieñ

w przydro¿nej kapliczce przyczai³e� siê

I tak jak ja

kochasz rosy ³zy na stopach bosych

po wrzosowisku ¿ycia

pomagasz i�æ

A ja marny cz³owiek

na zakrêtach waham siê

przystajê w zw¹tpieniu

choæ przecie¿ wiem

¿e Ty jeste� i bêdziesz

na nieprzetartych szlakach

postawisz drogowskazy

toruj¹c drogê mi

(1989)

***

Têskniê wieczorny
ogniu z pieca
do �wiate³ gry
i twych p³omieni
krainy marzeñ, zapomnienia
po �cianie b³¹dz¹cego cienia

Pragnê jesiennej zawieruchy
wiosna tak wtedy
upragniona
wiatr na poddaszu
sennie gwi¿d¿e
jesienn¹ pie�ñ
by skonaæ

(1991)

***

Stuk � stuk � stuk
kopytami o wiatr
z rozwian¹ grzyw¹ przed siebie
do b³êkitnego zdroju
gdzie stan¹³ czas
na wieki

R¿eniem budziæ �wiat
nie znaæ ¿ycia krat
bia³e skrzyd³a rozwin¹æ w locie
to jest ¿ycie

P³yñ � p³yñ � p³yñ
pegazie p³yñ
w moich marzeñ ob³okach
dr¿yj ca³a ziemio dr¿yj
w prêdko�ci potoku

(1990)

Józef Cupak ur. 30 marca 1955r., mieszka w

Warze. Poeta - rolnik. Jego utwory ukazuj¹ siê od 1997
roku w �Wiadomo�ciach Brzozowskich�. Bra³ udzia³ w
V i VI Miêdzynarodowym Spotkaniu Poetów �Wrze-
ciono� w Nowej Sarzynie, w XIX Miêdzynarodowym
Konkursie Poezji �Szukamy talentów wsi� w Opocz-
nie, gdzie otrzyma³ wyró¿nienie. W IX Ogólnopol-
skim Konkursie Poetyckim w Przywidzu (woj. pomor-
skie) otrzyma³ wyró¿nienie za jedne z ciekawszych wier-
szy we wspó³czesnej literaturze ludowej.

To, co minê³o welon mg³y zakrywa,

co w ch³odne ranki �ciele siê nad rzek¹,

tylko ukradkiem oko ³zê uroni,

za tym, co bliskie, a dzi� ju¿ daleko.

To, co przede mn¹ nurt ¿ycia przynosi,

czasem przeciwny wiatr w oczy zawieje,

wtedy przychodzê i siadam nad rzek¹,

mo¿e st¹d czerpiê si³ê i nadziejê.

Wara, 2000

Droga

Ka¿dego dnia poznajê �wiat

Ka¿dego dnia uczê siê ¿yæ

W�ród krêtych dróg, szalony wiatr

Rozwiewa ogieñ my�li mych

Czasem przystajê, patrzê wstecz

A¿eby lepiej �wiat zrozumieæ

Lub drogê przetnie losu miecz

Wtedy zawróciæ muszê umieæ

Tysi¹ce dróg wci¹¿ wzywa mnie

I setki mnie zaprasza bram

Lecz czasem nie wiem dok¹d i�æ

I któr¹ z dróg tych wybraæ mam

Och! Drogo moja, dok¹d biegniesz

Jak znale�æ ciê w dróg pl¹taninie

Czasem twój kontur widzê jasno

A czasem w mroku gdzie� tam ginie.

Wara, 1997
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Fraszki

Koñ i wo�nica

Pewien wo�nica ci¹gle uparcie

dok³ada³ ciê¿ar, ujmowa³ ¿arcie.

Potem do koñca mia³ wielkie ¿ale,

¿e nie poci¹gn¹³ ju¿ wozu wcale.

Sowa

Sowa by³a najm¹drzejsza

W�ród le�nej gawiedzi,

Ale nie staæ j¹ na czesne

Na ga³êzi siedzi.

Uczyæ bêd¹ siê bogate

i te chytre rasy.

Co z rozumu, co z m¹dro�ci

je�li nie ma kasy.

Osio³

Osio³, który ju¿ od dawna

siedzia³ na urzêdzie,

rzecze tutaj m¹drzejszego nie ma i nie bêdzie.

Lecz gdy przysz³o zestawienie

zrobiæ mu fachowe

sam to siê wykrêci³ sianem

i zatrudni³ sowê.

Pies

Pies, co wszystkich obszczekiwa³

uparcie zawziêcie.

By³ postrachem dla przechodniów i go�ci przy �wiê-

cie.

Lecz, gdy ³añcuch mu siê przetar³

o podwórza p³yty.

Pies znienacka sta³ siê wolny

i stan¹³ jak wryty.

Jesieñ

Odlecia³y ju¿ bocianów

czarnobia³e lotnie.

Jako� pusto tutaj bez nich

g³ucho i samotnie.

I jaskó³ki nie szczebioc¹

ucich³ �piew s³owika,

Tylko dziwna melancholia

serce me przenika.

Ju¿ nied³ugo dzikich gêsi

poci¹gn¹ siê sznury,

Minie wrzesieñ i pa�dziernik

zjawi siê ponury.

Ogo³oci drzewom li�cie

wszystko bêdzie szare,

Minie m³odo�æ, kwiecie wieku

przyjd¹ lata stare.

Wtedy ka¿dy wstecz popatrzy,

lecz ju¿ nic nie zmieni.

Zawsze ¿yj tak, aby� kiedy�

nie ba³ siê jesieni.

Nim ma pochodnia sp³onie do koñca

niech swoim ogniem gniew mój wypali,

kiedy ju¿ oczy nie ujrz¹ s³oñca

to blask mi³o�ci duszê ocali.

Ojczysty Kraj � Rodzinny Dom

W ma³ych zatokach ogromne statki,

wioski i miasta, pola i gaje

to jest to wszystko � wszystko, co kocham,

co swym ojczystym nazywam krajem.

Kocham te drogi, pszeniczne ³any,

latem skoszone pachn¹ce siano,

rzeki ogromne, potoki rw¹ce

i rosê, która b³yszczy siê rano.

Kocham ulice najwiêkszych miast

ruchliwe, wielkie, od kurzu szare,

kocham tu tak¿e w¹skie uliczki

te zabytkowe przytulne, stare.

Na górskich zboczach domy drewniane

i sad na wiosnê wapnem bielony

to jest to wszystko wszystko co kocham,

co swym rodzinnym nazywam domem

Nie poprawiajcie �wiata

Nie ka¿cie ciszy by krzycza³a

nie ka¿cie gwiazdom tañczyæ w nocy.

Kto� poumieszcza³ je na sta³e

wiêc nie zmieniajcie owej mocy.

Nie uczcie dzieci jak zabijaæ,

bo do mi³o�ci s¹ stworzone.

Dlaczego w dzikim, g³upim zrywie

burzycie co ju¿ ustalone.

Drzewo nie wzrasta od ga³êzi

domu nie wznosi siê od dachu.

Wy nagle wszystko chcecie zmieniæ

w pysze, szaleñstwie, skrytym strachu.

Nie mówcie � mi³o�æ jest szalona,

¯e delikatno�æ jest s³abo�ci¹.

Jeszcze wam Wasze ustalenia

We w³asnych gard³ach stan¹ ko�ci¹.

Szalony wy�cig, g³upia przemoc,

oto s¹ wasze idea³y.

A¿ wreszcie sami nie zd¹¿ycie

i roztrzaskacie siê o ska³y.

Wara, 1999

Powroty

Przewracam w my�lach karty pamiêci,

aby w nich znale�æ obraz daleki

ci co odeszli umownie �wiêci

przychodz¹ do mnie na ten brzeg rzeki.

Przymykam oczy i widzê w dali

domy bielone pokryte strzech¹,

w ogromnym piecu ogieñ siê pali

wype³nia serce ciep³em, uciech¹.

Do tego �wiata zmierzam powoli

swój �Styks� przep³ynê lecz w jedn¹ stronê,

wtedy ustanie co dzisiaj boli

i wszystko bêdzie wówczas skoñczone.

Lecz póki ¿yjê pozwól mi Panie

witaæ bociany, cieszyæ siê wiosn¹

nim w piersiach ogieñ p³on¹æ przestanie

nim nik³e my�li w hymny urosn¹.
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 Grecja jest cudowna. Piêkno krajo-
brazu �ciera siê tu z majestatycznym
Olimpem i nowoczesnymi Atenami.
Ale mo¿e wszystko od pocz¹tku.

 Nazwê � Grecja � wymy�lili Rzymia-
nie. Mieszkañcy Grecji tak w staro¿yt-
no�ci, jak i dzisiaj nazywaj¹ siebie Hel-
lenami, a kraj Hellad¹; od mitycznego
przodka Greków HELLENA.

 Grecja jest czym� wiêcej ni¿ siê
zwykle oczekuje. Dzieje siê tak z wie-

lu powodów. Skarby wydaj¹ siê tam
kryæ za ka¿dym zakamarkiem: ruiny
ukazuj¹ce minion¹ wspania³o�æ i wie-
lowiekow¹ tradycjê, przepiêkne lazu-
rowe morze czy te¿ stara tawerna za-
praszaj¹ca na pogawêdkê przy do-
brym winie. Kombinacja nowoczesno-
�ci i staro¿ytno�ci daje wra¿enie, ¿e
przebywa siê w miejscu niesamowi-
tym, pe³nym fantazji, mitów i tajem-
nicy.

 Obszar Grecji sk³ada siê z kilku czê-
�ci o odmiennej geografii. Wznosz¹ce
siê pasma górskie przedzielaj¹ malow-
nicze doliny, jeziora i morze, które two-
rzy niezliczone zatoki i pó³wyspy. Jest tu
ogromna ilo�æ przepiêknych wysepek.
Niemal¿e 50000 mil kwadratowych
l¹du otaczaj¹ b³êkitne i czyste wody, któ-
re sprawiaj¹, ¿e czujemy siê jak w bajce.
S³oñce �wieci tu prawie bez przerwy,
panuje klimat �ródziemnomorski, któ-
ry jest równie ciep³y i cudowny w kwiet-
niu i pa�dzierniku, jak w czerwcu i lip-
cu.

 Greków jest oko³o 9 milionów: ser-
decznych, go�cinnych weso³ych, czasem
nawet nieco nieobliczalnych. Nigdy nie
zapomnê,gdy jad¹c starym �rozklekota-
nym� autobusem rozmawia³em z tymi
sympatycznymi lud�mi. Stary, nieco �po-
nad miarê� weso³y pan sprzedawa³ bi-
lety, kierowca jecha³ �rodkiem drogi nie
bacz¹c na przepisy ruchu drogowego,

Ach, gdybym mia³
du¿o pieniêdzy!

� pewnie wylegiwa³bym siê na jakiej� ciep³ej wyspie, z dala od zmartwieñ, k³opo-
tów i szko³y. Tylko sk¹d wzi¹æ na to fundusze? Niestety nie jestem Arystotelesem
Onasisem. Trudno, ale czemu nie odwiedziæ jego rodzinnych stron. Tak, to dobry
pomys³!!! W tym miesi¹cu odwiedzimy Grecjê.

W traktatach dotycz¹cych funkcjono-
wania Unii Europejskiej znale�æ mo¿-
na bardzo dok³adnie przedstawione
procedury przyjmowania nowych cz³on-
ków, natomiast nie ma wypowiedzi na
temat mo¿liwo�ci wyst¹pienia z Unii. W
tej sprawie �cieraj¹ siê dwa pogl¹dy.

Z jednej strony uwa¿a siê, ¿e traktaty
akcesyjne (ustanawiaj¹ce cz³onkostwo
w Unii) funkcjonuj¹ tak samo jak wszyst-
kie inne umowy miêdzynarodowe, a to
oznacza, ¿e podobnie jak �zwyk³e� umo-
wy, tak i te dotycz¹ce cz³onkostwa w UE
mog¹ byæ zawierane i wypowiadane wol¹
pañstwa. W tym miejscu nale¿y jednak
zastrzec, ¿e skoro wej�cie do Unii wy-
maga zgody wszystkich pañstw cz³onkow-

 Jesienna aura nie zniechêci³a cz³onków MKE w LO
Dynów,którzy proponuj¹ w tym numerze �Dynowinki
�podró¿ po Grecji.Nieco miejsca przeznaczyli tak¿e na
porcjê wiedzy i rozwa¿ania teoretyczne dotycz¹ce Unii
Europejskiej.

Rozwa¿ania teoretyczne:

Czy Polska
mog³aby wyst¹piæ
z Unii Europejskiej?

skich oraz Parlamentu Europejskiego,
to równie¿ wyst¹pienie z Unii powinno
odbywaæ siê z zachowaniem tej samej
procedury. Zatem brak zgody tylko jed-
nego z pañstw cz³onkowskich uniemo¿-
liwia³by opuszczenie szeregu cz³onków
UE. Dodatkowy problem stanowi³aby
równie¿ kwestia konieczno�ci uregulo-
wania niektórych spraw dwustronnie,
tj. miêdzy UE a pañstwem wystêpuj¹cym
(a nie miêdzy pañstwem wystêpuj¹cym
a pozosta³ymi krajami cz³onkowskimi).
Koronnym przyk³adem mog¹ byæ spra-
wy finansowe (sk³adka do bud¿etu UE,
korzystanie z funduszy unijnych).

Wed³ug innego pogl¹du na kwestiê
wyst¹pienia z Unii, nie jest ono mo¿li-

we, skoro nie przewiduj¹ takiej mo¿li-
wo�ci same przepisy traktatów.

W historii Wspólnoty dosz³o ju¿ do
�wyst¹pienia� Grenlandii; by³ to wynik
uzyskania szerszej autonomii przez ten
region w ramach pañstwa duñskiego.
Wprowadzono wówczas do traktów spe-
cjalne zapisy, gwarantuj¹ce Grenlandii
specjalny �niecz³onkowski� status.

Zapis art. 7 Traktatu o Unii Euro-
pejskiej dopuszcza mo¿liwo�æ zawiesze-
nia pañstw cz³onkowskich w niektórych
prawach. Unia Europejska mo¿e skorzy-
staæ z takiego prawa wówczas, gdyby
stwierdzono ciê¿kie i trwa³e naruszenie
przez pañstwa zasad wolno�ci, demokra-
cji oraz poszanowania praw cz³owieka i
podstawowych wolno�ci i praworz¹dno-
�ci.

Niektórzy traktuj¹ ten przepis jako
podstawê ewentualnego usuniêcia pañ-
stwa z Unii Europejskiej.

Nad zawieszeniem g³osuje Rada
kwalifikowan¹ wiêkszo�ci¹ g³osów. W
ca³ej procedurze nie uwzglêdnia siê
oczywi�cie g³osu pañstwa, którego spra-
wa dotyczy. Podejmuj¹c decyzjê o zawie-
szeniu pañstwa cz³onkowskiego w nie-
których prawach, uwzglêdnia siê inte-
res indywidualnych podmiotów (osób
fizycznych i prawnych), na które wp³yw
mia³oby takie rozstrzygniêcie.

Opiekunka MKE:
Ewa Hadam

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
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pewna pani �piewa³a a dwóch innych
Greków rozmawia³o ze mn¹ o naszym
Olisadebe. Naprawdê trudno spotkaæ
kogo� nudnego i smutnego.

 Ludzie zamieszkuj¹cy Grecjê od sa-
mego pocz¹tku, tj. oko³o 7000 lat temu,
udowodnili, ¿e s¹ plemieniem odwa¿-
nym, wytrwa³ym i �mia³ym. Granice pañ-
stwa ulega³y wielu zmianom, tak¿e sam
kraj przechodzi³ zmienne koleje losu.

 Poza piêknym krajobrazem, histo-
ri¹, wspania³ymi wyspami i lazurowym
morzem Grecja ma do zaoferowania licz-
ne atrakcje. W³a�nie dlatego tak szybko
sta³a siê jednym z najchêtniej odwiedza-
nych miejsc letnich wakacji. Grecja,po-
dobnie jak omawiana w poprzednim
numerze Austria, te¿ mo¿e poszczyciæ
siê znanymi lud�mi i dobr¹ kuchni¹.
Najbardziej znani s¹:

ZEUS � najwa¿niejszy bóg staro¿yt-
nych greków. Siedzia³ na tronie ze z³ota
i rz¹dzi³ na górze Olimp. To on...uro-
dzi³ swoj¹ córkê Atenê i podobno bar-
dzo bola³a go od tego g³owa.

ATENA i AFRODYTA � najpiêkniej-
sze boginie mieszkaj¹ce na Olimpie.
Osobi�cie bardzo siê nie lubi³y.

ARYSTOTELES ONASIS (1900 lub
1906-75) � magnat transportu morskie-
go. Zbudowa³ flotê tankowców i statków
towarowych wiêksz¹ ni¿ posiada wiele
krajów. Z talentem zdobywa³ pieni¹dze
i kobiety nie do zdobycia. Kocha³ siê w
Marii Callas, której podarowa³ naj-
dro¿sz¹ na �wiecie kartê walentynkow¹-
;zrobiona by³a ze z³ota, z sercem wysa-
dzanym brylantami i zapakowana w ko-
pertê z...futra norek. Od Grecji odku-
pi³ wyspê Skorpios. By³ bardzo, bardzo
bogaty. Pod koniec ¿ycia wyzna³:,,Nie
zawsze miliony starcz¹ na to, czego cz³o-
wiek potrzebuje od ¿ycia.�

MELINA MERCURI (1923-1994) �
aktorka teatralna i filmowa. Zagra³a
m.in. w filmach �Nigdy w niedzielê�(za
tê rolê otrzyma³a nagrodê na festiwalu
w Cannes), �Fedra�, �Topkapi�. Potem
zosta³a ministrem kultury, kandydowa-
³a na mera Aten.

GREK ZORBA � doskona³y wzór dla
ka¿dego. Grecki robotnik, ci¹g³y opty-
mista mimo podesz³ego wieku, cier-
pieñ i dramatycznych prze¿yæ. Cieszy siê
ka¿d¹ chwil¹ ¿ycia, dostrzega piêkno
�wiata. Jest bohaterem Nikosa Kazan-
dzakisa. W filmie gra³ go (zreszt¹ zna-
komicie) Anthony Quinn.

MARIA CALLAS (1923-77) � legen-
da opery, obdarzona talentem muzycz-
nym i aktorskim. Nazwano j¹ prima-
donn¹ stulecia. Wystêpowa³a w medio-
lañskiej La Scali, nowojorskiej Metro-
politan Opera, Pary¿u i Londynie. Za-
gra³a g³ówn¹ rolê w filmie Piera Paolo
Pasoliniego �Medea�. Kocha³a z wzajem-
no�ci¹ Onassisa, ale nie dane im by³o
zostaæ ma³¿onkami.

VANGELIS � wybitny kompozytor,
twórca muzyki do filmów, oper i spekta-
kli teatralnych. Ma nawet swoj¹ planetê
� asteroid6354, po³o¿ony pomiêdzy Ju-
piterem a Marsem, któremu w 1995
roku nadano imiê Vangelis, jest odda-
lony od S³oñca o 247 mln mil, a okr¹¿e-
nie jego zajmie 4 lata. W roku 1999
skomponowa³ muzykê, która bêdzie
opraw¹ ods³oniêcia oficjalnego symbo-
lu Igrzysk Olimpijskich w Atenach
(2004 r)

CYKADA � przez ca³¹ noc du¿o cyka.
 Grecy najrzadziej spo�ród Europej-

czyków zapadaj¹ na choroby uk³adu kr¹-
¿enia czy zawa³y serca. Jest to zwi¹zane z
ich diet¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê warzywa,
owoce, oliwa z oliwek, baranina, owoce
morza i ryby. Typowe s¹:

DOMATES � pomidory faszerowa-
ne ry¿em i miêsem.

SOUVLAKI � szasz³yki z baraniny lub
jagniêciny.

MUSSAKA � zapiekana potrawka z
mielonej baraniny, pomidorów, bak³a-
¿anów i fety.

MELITZANES � duszone bak³a¿a-
ny.

 Ponadto Grecy jedz¹ du¿o sa³atek i
dañ grilowanych. To wszystko popijaj¹
�wie¿ym winem, które trafia do pucha-
rów wprost z beczek. Do najlepszych al-
koholi greckich zaliczamy te¿ samogon
pêdzony z nasion cyprysów oraz winiak
Metaxa.

I najwa¿niejsze � Grecy jedz¹ ze
wspólnej miski,a biesiadê umilaj¹ cyka-
dy, które podpowiadaj¹ im, ¿e �wszyst-
ko mo¿e poczekaæ, bo jutro te¿ jest
dzieñ�

Serdecznie pozdrawiam

Micha³ Ziêzio
Prezes MKE

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
 w Dynowie

Przepisy naszych czytelników:

Bu³ki z kapust¹ i grzybami
(lub serem, jab³kami)

Sk³adniki na ciasto dro¿d¿owe: 1,20 kg
m¹ki; 10 dkg dro¿d¿y; 2 jajka; 1/2 l mleka;
1/2 szkl.mleka; 5 ³y¿ek cukru; szczypta soli
Wykonanie: M¹kê dajemy do naczynia,
dodajemy letnie mleko i resztê sk³adni-
ków. Wyrabiamy ciasto i pozostawiamy
do wyro�niêcia. Nastêpnie wa³kujemy,
kroimy kwadraty i uk³adamy farsz. Pie-
czemy w nagrzanym piekarniku.
Farsz: Kapusta kiszona lub s³odka (ma³a
g³ówka). Jedn¹ cebulê kroimy w kostkê,
dusimy na oleju, dajemy grzyby (mog¹
byæ pieczarki), na koniec dajemy pod-
duszon¹ kapustê, doprawiamy do sma-
ku (pieprz i sól)

Zupa mleczna z dyni (tzw. Dynianka)

Sk³adniki: 1 kg dyni; 1 l mleka; 20 dkg
makaronu �redniej grubo�ci.
Wykonanie: Mleko zagotowaæ. Makaron
ugotowaæ i odcedziæ. Wcze�nie dyniê
obraæ, pokroiæ w drobn¹ kostkê i goto-
waæ w ma³ej ilo�ci wody do uzyskania
gêstej masy. Nastêpnie ³¹czymy dyniê z
mlekiem i dodajemy makaron, dopra-
wiamy do smaku cukrem i sol¹.

Krystyna Bana� � Paw³okoma

Pieróg z pieca chlebowego

Przygotowaæ farsz z ziemniaków, kapu-
sty � jak na pierogi:
� ziemniaki, ser, cebula usma¿ona, sól,
pieprz;
� kapusta, ser cebula usma¿ona, sól,
pieprz
Przygotowaæ ciasto: 1 kg m¹ki, 2 jaja, 1
³y¿ka t³uszczu, sól, 1 proszek do piecze-
nia (rozrobiony w 1 szklance kwa�nego
mleka lub kwa�nej �mietany)-z tych
sk³adników wyrobiæ ciasto. Podzieliæ na
4 równe czê�ci, ka¿d¹ wa³kujemy w kszta-
³cie ko³a. Na�rodek wyk³adamy farsz z
ziemniaków lub kapusty. Przykrywamy i
formujemy pierogi. Z tych sk³adników
wychodz¹ 4 pierogi � dwa z ziemniaków,
2 z kapusty. Pierogi na ³opacie wk³ada-
my do pieca chlebowego, pieczemy w
piecu ok. 40 min. Kroimy kawa³ki.

Czytelniczka z Dyl¹gowej
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zerñ, powaga, smutek, ¿a³oba, te
okre�lenia kojarz¹ siê nam z ko�cio-
³em, klasztorem, cmentarzem. Ta

podró¿ po Maramureszu i Bukowinie, kra-
inach Rumunii ukaza³a nam inne kolory
sacrum. Wstêp do podró¿y to spacer po
Satu Mare, krótki odpoczynek i Sapanta.
Tutaj spotkali�my turystów nie tylko z Eu-
ropy. Wszyscy przyje¿d¿aj¹ by zobaczyæ je-
dyne takie miejsce na �wiecie, czyli � weso³y
cmentarz �. Na krzy¿ach drewnianych tech-
nik¹ p³askorze�by ukazane s¹ wybrane sce-
ny z ¿ycia zmar³ego, motyw charakterystycz-
ny jego ¿ycia albo
scena ukazuj¹ca
przyczynê �mierci.
Dominuje tutaj ko-
lor b³êkitny, a to-
warzysz¹ mu czer-
wony, ¿ó³ty, bia³y i
czarny. Pod scenk¹
rodzajow¹ wystêpuje opis zmar³ej osoby.
Dzie³u temu da³ pocz¹tek w XX wieku Ioan
Stan Patras, a teraz dzie³o kontynuuj¹ jego
uczniowie. Ciekawe s¹ niektóre nagrobki i

wielu rzeczy mo¿na siê z nich dowiedzieæ.
Jad¹c przez ciekawe miejscowo�ci, ob-

serwowali�my ¿ycie mieszkañców, ale nasz
wzrok czêsto ucieka³ wy¿ej, ku górom i one
sta³y siê bohaterem naszego kolejnego dnia
wêdrówki. Góry Rodniañskie rzuci³y nam
swoje wyzwanie. Nasze kroki skierowali�my
ku Pietrosulowi. (2 303 m n p m.). Warto
by³o podj¹æ trud, mo¿e nie ze wzglêdu na
przyrodê, na cudowne widoki, lecz na oka-
zywan¹ sympatiê mieszkañców Borsy, któ-
rych u�miech, gest i s³owo powitania spra-
wia³y, ¿e warto by³o kroczyæ w trudzie.

Góry by³y swoistym przerywnikiem acz-
kolwiek towarzyszy³y nam do koñca wypra-
wy, ciesz¹c nasze oczy. I znów co� z ¿ycia miesz-
kañców, niesamowicie wygl¹daj¹ce obozy Cy-
ganów, których g³ównym materia³em budul-
cowym by³y: papier, folia, dykta, itp.

Za nami Maramuresz a przed Bukowi-
na, obfituj¹ca w malowane klasztory. Ma-
lowid³a religijne zarówno we wnêtrzu jak i
na zewn¹trz by³y katechizmem dla tych
ubogich, którzy nie potrafili czytaæ. Ich fe-
nomen to fakt, ¿e mimo warunków atmos-
ferycznych prze-
trwa³y kilka wieków
i nadal mog¹ pe³niæ
pierwotn¹ rolê i cie-
szyæ oczy turystów.
Mo³dovita, Sucevita,
Putna, Arbore, Vo-
ronet, Humor, Su-
czawa to nie wszyst-
kie klasztory, a jedy-
nie te, które uda³o
nam siê odwiedziæ.
Ka¿dy z nich podob-
ny, ale jak¿e inaczej
pomalowany przez
artystê. O ka¿dym
mo¿na napisaæ wie-
le tomów, ka¿dy cie-

szy, u�wiêca, gdy¿ s¹ one zamieszkane przez
prawos³awnych mnichów lub mniszki, któ-
rzy s³u¿¹ zarówno wiernym jak i turystom.
Czarne, ciekawie wygl¹daj¹ce postacie spo-
tykamy przy bramie, klasztorze, a zdarza³o
siê us³yszeæ �piew cerkiewny, który uboga-
ca³ odwiedzane miejsce.

Charakterystycznymi elementami wio-
sek bukowiñskich by³y bramy prowadz¹ce
do gospodarstw. Niesamowitym prze¿yciem
by³a wizyta w Nowym S³oñcu, miejscowo-
�ci zamieszka³ej przez Polaków. Jak¿e mi³o
by³o s³yszeæ ojczysty jêzyk, rozmawiaæ o pro-

blemach i kulturze
mniejszo�ci polskiej w
Rumunii, a tak¿e po-
k³oniæ siê Czarnej Ma-
donnie, której sanktu-
arium znajduje siê w
Kaczyce. Polacy poja-
wili siê tam ju¿ w XVIII

wieku i byli to górnicy z Wieliczki i Ka³usza
Przyjêci serdecznie przez rodaków my�leli-
�my, ¿e to wspólne pochodzenie i jêzyk przy-
czyni³o siê do tego, ale go�cinno�ci zaznali-
�my u braci Franciszkanów, Rumunów. Ser-
deczno�æ zast¹pi³a jêzyk, który trudno by³o
zrozumieæ. Tu chcia³bym podziêkowaæ Fe-
liksowi i Mariuszowi, a tak¿e towarzyszom
podró¿y po Rumunii. Multumesc (Dziêku-
jê).

Tekst i zdjêcia
 Piotr Pyrcz

Butelka, papieros i czarny kot to atrybuty
zmar³ego. Mo³dovita � klasztor.

Przed nami Pietrosul. Sceny religijne z klasztoru Mo³dovita.

C
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Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Harcie, p.
mgr Krzysztof Kêdzierski, na pytanie: �Gdy-
by mog³o powstaæ samodzielne gimnazjum
w gminie, to jak by ono funkcjonowa³o pod
wzglêdem wychowawczym?� odpowiedzia³,
¿e zapewne gorzej, ani¿eli w obecnej sytu-
acji. Dojrzewaj¹cy (niepokorni, pe³ni ener-
gii) gimnazjali�ci ci¹¿yliby w stronê szko³y
�redniej, przyjmowaliby od nich z³e nawy-
ki, co odbija³oby siê niekorzystnie na ich
zachowaniu i nauce. Pan Dyrektor nauczo-
ny do�wiadczeniem innych � samodzielnie
funkcjonuj¹cych gimnazjów na terenie
kraju - osobi�cie, nie jest przekonany do
tego, aby takie szko³y powstawa³y.

Zespó³ Szkó³, którym koordynuje spe-
³nia jego oczekiwania. Nie spotka³ siê jesz-
cze ze zdecydowanymi tarciami starszych
kolegów wobec m³odszych.. Owszem, jak
w ka¿dej szkole, tu te¿ zdarzaj¹ siê sytuacje
problemowe, ale trzeba umieæ im zapo-

biegaæ i umiejêtnie przeciwdzia³aæ. Nauczy-
ciele u�wiadamiaj¹ wszystkim uczniom w
szkole zasady reformy szkolnictwa, a gim-
nazjalistów uwra¿liwiaj¹ na to, czym jest
gimnazjum, czym siê ono ró¿ni od szko³y
podstawowej, jakie s¹ ich obowi¹zki i pra-
wa. W szkole od kilku lat realizowany jest z
powodzeniem punktowy system oceny za-
chowania, zgodny z programem wycho-
wawczym szko³y.

Jak ka¿dy z zespo³ów szkó³ w gminie,
tak i szko³a w Harcie postara³a siê o to, by
najm³odsi jej uczniowie zajmowali osobny
sektor (tu: parter) budynku, starsi nato-
miast piêtro szko³y. G³ównym jednak za³o-
¿eniem Dyrektora nie jest odseparowywaæ

JAK FUNKCJONUJ¥ GIMNAZJA W GMINIE DYNÓW cz. IV

 ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 2 W HARCIE
W poprzednich numerach �Dynowinki� (styczeñ, marzec, czerwiec 2003) pad³o

z³o¿one pytanie dotycz¹ce funkcjonowania gimnazjów w gminie Dynów. Sam fakt refor-
my i sposób realizacji jej za³o¿eñ wzbudzi³ wiele kontrowersji. W �rodowisku ministerial-
nym, ale równie¿ na wszystkich szczeblach edukacji nadal toczy siê dyskusja na temat,
czy reforma by³a konieczna, czy rzeczywi�cie realizuje siê w kompleksie: gimnazjum �
szko³a podstawowa, poziomu kszta³cenia uczniów w zespole, utrzymania samodzielno-
�ci i to¿samo�ci gimnazjum1 . Funkcjonowanie Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Harcie niech bê-
dzie g³osem w dyskusji - niech pos³u¿y Czytelnikowi do analizy sytuacji szkolnictwa pod-
stawowego i gimnazjalnego �po reformie� w naszej gminie.

uczniów od siebie, ale ich ze sob¹ integro-
waæ. Podstawówka musi wiedzieæ, ¿e jest
podstawówk¹, gimnazjali�ci - ¿e ucz¹ siê w
nowym typie szko³y � w gimnazjum. Dlate-
go na piêtrze starsi uczniowie szko³y pod-
stawowej i uczniowie gimnazjum dziel¹ siê
klasami, a na przerwach spotykaj¹ na tym
samym korytarzu.

W szkole uczy siê 96 gimnazjalistów.
Czuj¹ siê tu dobrze i bezpiecznie. Na pyta-
nie o stosunek do swoich nauczycieli od-
powiadaj¹ w dwojaki sposób: nauczyciel jest
sprawiedliwy b¹d� nauczyciel jest mniej spra-
wiedliwy. W szkole pracuje pedagog, czuj-
ny na wszelkie problemy wychowawcze
uczniów, jak i ich k³opoty w nauce. Pozy-
tywnie uk³ada siê relacja z GOPS-em, jak i z
rodzicami. W charakterze lokalnej spo³ecz-
no�ci Harty le¿y du¿e zaanga¿owanie w
sprawy szkolne ju¿ od pocz¹tku - momen-
tu, kiedy szko³a powstawa³a w 1963r. Ro-

dzice - przekonani,
¿e co� ma sens i
jest �warte zacho-
du� � nie szczêdz¹
si³ i samozaparcia.
Bez So³tysa i Rady
So³eckiej np. sala
gimnastyczna byæ
mo¿e nie mog³aby
powstaæ.

Gimnazjali�ci
w Harcie stworzy-
li Klub Europejski
z prawdziwego
zdarzenia. Posia-
da w³asny statut,
plan pracy, jest za-

rejestrowany. Zapaleñcy pragn¹ dzieliæ siê
informacjami o swoim klubie z rówie�ni-
kami z innych szkó³. Po konkursach przed-
miotowych, dziêki którym spotykaj¹
uczniowie z ca³ej gminy, prezentowali swoj¹
dzia³alno�æ, wymieniali spostrze¿enia i do-
�wiadczenia. Koordynuj¹cy dzia³alno�æ
klubu nauczyciele uczestniczyli w szkole-
niu po�wiêconym szkole wiejskiej w Unii
Europejskiej, staraj¹ siê te¿, aby ucznio-
wie wspó³pracowali z klubem Unii Euro-
pejskiej dzia³aj¹cym przy Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym i Zespole Szkó³ Zawodowych
w Dynowie. Klub europejski w Harcie pla-
nuje zorganizowaæ konkurs europejski dla
uczniów gimnazjum w gminie. Sk³ada³ bê-

dzie siê on z kilku czê�ci i bêdzie wspania³¹
lekcj¹ geografii, historii i WOS-u zarazem.

Szko³a w Harcie wyró¿nia siê swoj¹ dzia-
³alno�ci¹ ekologiczn¹. Czynnie uczestniczy
niemal¿e we wszystkich konkursach gmin-
nych, powiatowych i ogólnopolskich. Wy-
mieniæ tu nale¿y konkursy organizowane
przez Zwi¹zek Komunalny �Wis³ok�, Zwi¹-
zek Gmin Pogórza Dynowskiego, Zarz¹d
Zespo³u Parków Krajobrazowych w Prze-
my�lu 2 . Od kilku lat szko³a uczestniczy w
programie Stowarzyszenia �Pro Natura� z
Wroc³awia pod nazw¹ �Ochrona Bociana
Bia³ego i jego siedlisk�. W ramach progra-
mu ekologicznego uczniowie z Harty czyn-
nie uczestniczyli w sporz¹dzeniu MAPY
ZANIECZYSZCZEÑ LASU. Zmonitorowali
czê�æ lasu w Harcie, okre�laj¹c miejsca dzi-
kich wysypisk �mieci. Informacje o dzikich
wysypiskach zosta³y przekazane do Urzê-
du Gminy. Koñcem listopada uczniowie
wraz ze swoim opiekunem planuj¹ realiza-
cjê dalszej czê�ci programu.

Uczniowie Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Harcie
chêtnie i z du¿ym powodzeniem uczest-
nicz¹ w miêdzyszkolnych, miejsko � gmin-
nych, gminnych i powiatowych zawodach
sportowych. Wyró¿niaj¹ siê zw³aszcza gr¹
w tenisa sto³owego i pi³kê no¿n¹. Dla nich
to powstaje, z coraz wiêksz¹ ju¿ si³¹ sala
gimnastyczna. W przysz³o�ci bêdzie ona s³u-
¿yæ nie tylko swoim uczniom. Tu zapewne
bêd¹ organizowane zawody sportowe dla
ca³ej gminy, a zamys³ P. Dyrektora, co do
u¿ytkowania przysz³ego obiektu sportowe-
go nie wyklucza równie¿ starszych miesz-
kañców Harty, dla których obiekt by³by
dostêpny poza godzinami lekcyjnymi.

1 Zob. O�wiadczenie na rozpoczêcie nowego
2002/2003r. szkolnego (by³ych ministrów
edukacji) [w:] strona internetowa �
www.gimnazjum.pl

2 Obecnie uczniowie gimnazjum przygotowuj¹
siê do III edycji konkursu pod nazw¹ �Po-
znajemy Parki Krajobrazowe Polski�.

Witamy wiosnê.    Fot. Zuzanna Anna Nosal
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(Sturnus vulgaris), nawet do piêciu ty-
siêcy sztuk. Przed odlotem ptaki czêsto
zbieraj¹ siê w stada, czego przyk³adem
mog¹ byæ s³ynne sejmiki bocianie. W
Dynowie mo¿na zaobserwowaæ zgrupo-
wania jaskó³ek dymówek (Hirundo ru-
stica), które siedz¹ wczesnym rankiem
na przewodach elektrycznych. Ich sta-
da mog¹ liczyæ nawet do 100 osobni-
ków. Niestety tak du¿e zgrupowania ja-
skó³ek s¹ coraz rzadsze, gdy¿ spada te¿
liczba zabudowañ gospodarczych, któ-
re stanowi¹ miejsca ich lêgów.

Do najwiêkszych tajemnic ptasich
wêdrówek nale¿y zaliczyæ nawigacjê i
orientacjê w czasie przelotów. Wiele
wskazuje na to, ¿e ptaki kieruj¹ siê in-
stynktem w okre�laniu kierunku lotu.
Je�li m³ode osobniki wêdruj¹ wspólnie
z doros³ymi to mog¹ od nich uczyæ siê
trasy przelotu. Istnieje wiele hipotez
mówi¹cych, ¿e nawigacja ptaków oparta
jest na po³o¿eniu S³oñca, w nocy na
uk³adzie gwiazd, wykorzystywaniu ziem-
skiego pola magnetycznego, ruchów
obrotowych Ziemi i innych zjawisk fi-
zycznych. Wa¿n¹ rolê w orientacji od-
grywa rze�ba powierzchni Ziemi � rze-
ki, góry. Prêdko�æ lotu ma³ych ptaków
wynosi oko³o 50 km/h, a kaczek nawet
80-95 km/h.

Ptaki lec¹ g³ównie w kierunku po-
³udniowo-zachodnim. Znaczna czê�æ
gatunków nie odlatuje daleko. Zimuj¹
w rejonie Morza �ródziemnego. Reszta
pokonuje Saharê i dociera na po³ud-
nie Afryki. S¹ te¿ przypadki zimowania
w dalekiej Azji po³udniowo-wschodniej,
czego przyk³adem jest mucho³ówka
ma³a (Ficedula parva). Z powodu ano-
malii klimatycznych w czasie ciep³ych
zim niektóre ptaki mog¹ u nas pozo-
staæ, np. czapla siwa (Ardea cinerea) i
kaczki wykorzystuj¹ce na miejsce zimo-
wania niezamarzaj¹ce sztuczne zbiorni-
ki.

Czytelnicy, którzy chcieliby dowie-
dzieæ siê wiêcej o fenomenie ptasich
wêdrówek i podziwiaæ ten cud przyro-
dy mog¹ obejrzeæ film pt. �Makroko-
smos�. Opowiada on o wielu trudno-
�ciach, na jakie nara¿one s¹ ptaki pod-
czas podró¿y z i do miejsc swego rozro-
du. Niestety wiele tych trudno�ci stwa-
rza im cz³owiek. Cze�æ ptaków nie dola-
tuje do celu podró¿y tylko dlatego, ¿e
na ich drodze stan¹³ cz³owiek.

Jesieñ to czas odlotów, ale fenomen
ptasich wêdrówek powtórzy siê po zi-
mie, gdy ptaki bêd¹ do nas wracaæ, by
razem z nami przywitaæ wiosnê.

Marta Bylicka

rzesieñ, pa�dziernik, listo-
pad  to czas na polsk¹ jesieñ,
czasem piêkn¹ � kolorow¹,

z³ot¹, a czasem pochmurn¹, szar¹, desz-
czow¹. Pustoszej¹ pola, ³¹ki i lasy. Zdo-
bi¹ je ostatnie jesienne kwiaty, uschniê-
te zio³a oraz kolorowe li�cie i owoce na
drzewach, krzewach. Ptaki gromadz¹ siê
w stada przed swoimi odlotami, a po nie-
bie ci¹gn¹ ju¿ klucze ¿urawi czy gêsi.

My�lê, ¿e trwaj¹ca obecnie jesieñ to
dobra okazja, aby opowiedzieæ co� o fe-
nomenie ptasich wêdrówek. Wiele fak-
tów tego zjawiska stanowi tajemnicê,
której do dzisiaj, mimo daleko posuniê-
tych badañ naukowych, nie uda³o siê
rozwik³aæ. Wszystkie próby t³umaczenia
niektórych zjawisk tych wêdrówek s¹ tyl-
ko hipotezami, niepotwierdzonymi jesz-
cze przez badania. Mo¿e w³a�nie dlate-
go ptasie wêdrówki budz¹ zaintereso-
wanie tylu ludzi na ca³ym �wiecie. Wiêc
i my przyjrzyjmy siê temu fenomenowi,
bo mo¿na to zaobserwowaæ nawet z dy-
nowskiego podwórka.

Oczywi�cie nie wszystkie ptaki od-
bywaj¹ dalekie wêdrówki. Niektóre po-
zostaj¹ u nas na zimê, oczekuj¹c tak¿e
na nasz¹ pomoc w przetrwaniu tego
trudnego okresu. Jednak znaczna czê�æ
ptaków opuszcza nasze pola i lasy. Dla-
czego to robi¹? Na pewno w naszym kli-
macie ciê¿ko by³oby im przetrwaæ zimê
z powodu trudnych warunków atmos-
ferycznych i braku pokarmu. Ale nie s¹
to jedyne przyczyny. Ptaki posiadaj¹ swo-
isty instynkt wêdrowania, zale¿ny od
hormonów, których wydzielanie stero-
wane jest w zale¿no�ci od d³ugo�ci dnia
�wietlnego. Skracaj¹cy siê dzieñ budzi
u ptaków niepokój wêdrówkowy i jest
sygna³em do rozpoczêcia podró¿y na
po³udnie .

W strefie tropikalnej (równikowej)
dzieñ trwa stosunkowo krótko � 12 go-
dzin, podczas gdy u nas w porze letniej
nawet 16. Ptaki wol¹ wiêc w Polsce wy-
chowywaæ swoje potomstwo, gdy¿ d³ugi
dzieñ daje im wiêcej czasu na wykarmie-
nie piskl¹t. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
wilga (Oriolus oriolus). Ptak ten wygl¹-
dem przypomina tropikalnych kuzy-
nów (intensywnie ¿ó³ta barwa upierze-
nia). Do Polski przylatuje bardzo pó�-
no i chyba tylko po to, by tu za³o¿yæ gniaz-
do i wychowaæ potomstwo, po czym szyb-
ko od nas odlatuje. Wilgê mo¿na oczy-
wi�cie zaobserwowaæ te¿ w Dynowie.
£atwo j¹ poznaæ po charakterystycznym
fletowym g³osie, który wed³ug wierzeñ
ludowych ma przepowiadaæ deszcz.

Ró¿ne gatunki ptaków wybieraj¹
inne pory dnia na podró¿. Ptaki dra-
pie¿ne i krukowate lec¹ w dzieñ. Tworz¹

one bez³adne stada z³o¿one czêsto z ró¿-
nych gatunków. Mo¿emy zaobserwowaæ
tak lec¹ce myszo³owy (Buteo buteo) czy
olbrzymie stada gawronów (Corvus fru-
gilegus) i kawek (Corvus monedula). Pta-
ki te odlatuj¹ na po³udnie Europy, do
nas natomiast przylatuj¹ na zimê myszo-
³owy i gawrony z Rosji i Skandynawii.

Gêsi czy ¿urawie mog¹ podró¿owaæ
zarówno noc¹ jak i dniem. Tworz¹ one
charakterystyczne klucze. Pomaga to za-
oszczêdziæ si³y, gdy¿ najbardziej mêczy
siê ptak lec¹cy na przedzie, a pozosta³e
wykorzystuj¹ pr¹dy wznosz¹ce wytwarza-
ne przez skrzyd³a poprzednika. Ptak

prowadz¹cy klucz jest oczywi�cie co jaki�
czas zmieniany. M.in. nad Dynowem
przebiega trasa przelotu ¿urawi (Grus
grus), wiec warto czasem popatrzeæ na
niebo. Mo¿e uda siê nam zobaczyæ klucz
¿urawi lec¹cy ze swym g³o�nym nawo³y-
waniem zwanym klangorem.

Ma³e ptaki �piewaj¹ce wêdruj¹ noc¹
i przy tym charakterystycznie nawo³uj¹
siê. Olbrzymie chmary tworz¹ szpaki

Gê� zbo¿owa

¯uraw

W
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Chcesz co� sprzedaæ, kupiæ, ofiarowaæ, wynaj¹æ, wymieniæ � nie wieszaj kartek na p³otach, s³upach i
drzewach. Przyjd� do nas. Wydrukujemy ka¿de Twoje og³oszenie, którego nie zniszczy wiatr i deszcz, nie
podrze chuligan, nie zapomni roztargniony przechodzieñ.

OG£OSZENIA PRZYJMUJEMY POD ADRESAMI:

MOKiR, ul. Ks. O¿oga 10, tel. 652-18-60

e-mail: mokirdynow@poczta.onet.pl

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze �Dynowinki� nie zo-
sta³y opatrzone podpisami fotografie na
ok³adkach pisma. Ogromnie przepraszamy.
Autorami zdjêæ byli - p. Piotr Pyrcz (fot. z
Do¿ynek), p. A. Iwañski (fot. Banku Spó³dziel-
czego w Dynowie).

Redakcja

Poszukujê mieszkania do wynajêcia
na terenie Dynowa
tel. 65 11 386

Kupiê starszy dom
na terenie Dynowa lub w okolicy

tel. 0 506 655 032

TU JEST
MIEJSCE

NA TWOJE
OG£OSZENIE
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NA GRZYBY...

Od kilku miesiêcy - nawet nocn¹ por¹ -
Mieszkañcy okolic t³umnie �grzybobior¹�.
£a¿¹ po wertepach z lampkami, kijami,
Przewracaj¹ �ció³kê do góry nogami.

I jeden przed drugim jak mo¿e siê chwali,
¯e przyniós³ dwa kosze zdrowiutkich...... (robali)!
Chodz¹c po bezdro¿ach, le�nymi �cie¿kami
Znalaz³ borowika..... z bia³ymi kropkami...
Kto� inny zna³ lasy - jak sam o tym s¹dzi³ -
Uszed³ kilka kroków i.... zaraz zab³¹dzi³!
Wniosek z takich zdarzeñ do�æ prosty wynika:
Niektórzy przezorni bior¹ przewodnika.
Ten w lasach obyty i bystry - a ju�ci -
¯adnemu grzybowi nigdy nie przepu�ci!
Choæ niejeden mówi: i�æ dalej nie mogê...
Przewodnik prowadzi na �Zielon¹ Drogê�.
A ¿e nie up³yn¹³ jeszcze limit czasu,
Prowadzi nastêpnie do �Ch³opskiego Lasu�.
Choæ niektóre kosze jeszcze prawie puste
Nasz dzielny przewodnik ju¿ zarz¹dza ucztê!
No i jest weso³o, przyjemni i gwarnie,
To nic, ¿e zbieranie wysz³o raczej marnie...!
W koszu siê u³o¿y - tak jak ka¿dy robi -
Na spodzie - ma�laki, na wierzchu - borowik!
Oko³o po³udnia powrót siê zaczyna...

NOWE ZAGADKI LOGICZNE

Republikanie i demokraci. Ka¿dy cz³onek pewnego klubu by³
republikaninem lub demokrat¹. Pewnego dnia jeden z demokra-
tów postanowi³ zostaæ republikaninem, a gdy to nast¹pi³o, liczba
republikanów sta³a siê równa liczbie demokratów. W kilka tygo-
dni pó�niej ów nowy republikanin postanowi³ znów zostaæ demo-
krat¹, wiêc wszystko wróci³o do pierwotnego stanu. Nastêpnie
inny republikanin postanowi³ zostaæ demokrat¹ i w tym momen-
cie liczba demokratów sta³a siê dwukrotno�ci¹ liczby republika-
nów.

Ilu cz³onków mia³ ten klub, ilu by³o w�ród nich demokratów,
a ilu republikanów?

Niezwyk³y nauczyciel - ci¹g dalszy. Czy pamiêtacie pomys³owe-
go nauczyciela z poprzedniej �Rozrywki�? Postanowi³ tym razem
trochê utrudniæ zadania dla swoich uczniów, uwa¿a³ bowiem, ¿e

Rozwi¹zania zagadek logicznych z poprzedniego numeru
Ile? Muszê Ci oddaæ 50 z³otych.
Zagadka polityczna. Na zebraniu by³ (niestety) tylko jeden

uczciwy polityk.
Wino. Butelka kosztuje 50 z³otych.
Jaki zysk? Sprzedawca zyska³ 200 z³otych.
Niezwyk³y nauczyciel.
Zadanie pierwsze - nale¿a³o wybraæ II pude³ko. Zadanie dru-

gie - nale¿a³o wybraæ równie¿ II pude³ko. Zadanie trzecie - mo¿na
by³o wybraæ dowolne pude³ko (w obu by³y zielone kostki).

zbyt ³atwo poradzili sobie z poprzednimi...W zabawie wziê³o udzia³
tym razem 4 uczniów, ale i oni nie mieli wiêkszych problemów z
uzyskaniem �szóstek�! Ciekawe, czy i Wy rozwi¹¿ecie zadania...?
(Przypominam, ¿e nale¿y odgadn¹æ, w którym pude³ku jest zielo-
na kostka).

Nauczyciel wyja�ni³ regu³y gry: Je�li w pude³ku I jest zielona
kostka, to napis na nim jest prawdziwy, ale je�li jest w nim czerwo-
na kostka - to napis jest fa³szywy. W pude³ku II przeciwnie: je�li jest
w nim zielona kostka, to napis na nim jest fa³szywy, a je�li czerwona
kostka - to napis jest prawdziwy.

Zadanie pierwsze: Oto napisy na pude³kach:
I - w obu pude³kach s¹ zielone kostki.
II - w obu pude³kach s¹ zielone kostki.
Które pude³ko nale¿y wybraæ?

Zadanie drugie: Na pude³kach by³y napisy:
I - w co najmniej jednym pude³ku jest zielona kostka.
II - zielona kostka jest w I pude³ku.
Co zrobiæ tym razem?

Zadanie trzecie: Tym razem napisy na pude³kach by³y nastêpuj¹ce:
I - nie ma znaczenia, które pude³ko wybierzesz.
II - zielona kostka jest w I pude³ku.
W którym pude³ku jest zielona kostka?

Zadanie czwarte: W ostatniej próbie napisy g³osi³y:
I - Nie jest bez znaczenia, które pude³ko wybierzesz.
II - Wygrasz, wybieraj¹c II pude³ko.
No i które tym razem wybraæ pude³ko?
Spróbujcie siê �zmierzyæ� z zadaniami niezwyk³ego nauczycie-

la, powodzenia!!!
Renata Jurasiñska

Pozostan¹ �cie¿ki, sp³oszona zwierzyna,
Masa opakowañ, papiery, butelki,
Po³amane drzewka i ba³agan wielki...
Warkot samochodów, pisk, nawo³ywania,
Tak wygl¹da co dzieñ �plaga grzybobrania�...
Tak by³o w tym roku, tak od wielu lat...
Potem m³odzie¿ - zamiast lekcji - bêdzie sprz¹taæ �wiat...

Ruszaj¹ pojazdy, a¿ spod kó³ siê kurzy -
Koniec grzybobrania! Za rok siê powtórzy.

Fryderyk Radoñ
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Pokój nauczycielski
- na weso³o...

Z okazji pa�dziernikowego �wiêta Edu-
kacji Narodowej (popularnego �Dnia Na-
uczyciela�) przedstawiamy Wam humory-
styczne sylwetki nauczycieli... Wszelkie po-
dobieñstwo do konkretnych osób jest zu-
pe³nie przypadkowe...

�DYRO� - Ca³a szko³a przed nim dr¿y...
Kiedy przechodzi korytarzem, milkn¹
wszystkie �miechy. Strasznie surowy i zasad-
niczy - dla niego nie ma ¿adnego �ale�. Dyro
jest od ustalania nakazów i zakazów - w na-
grodê mo¿e ³askawie pozwoliæ na zorgani-
zowanie dnia przebierañców. Czê�ciej jed-
nak wymierza surowe kary: odwo³uje dysko-
teki i od dawna zaplanowane klasowe wy-
cieczki. Lepiej omijaæ go szerokim ³ukiem,
bo biada temu, kto mu podpadnie...!

�ROZTRZEPANIEC� - �miechu z nim
co niemiara! Wszyscy czekaj¹ na opowie�æ,
co mu siê dzisiaj przydarzy³o - a ma na-
prawdê szczê�cie do niesamowicie zabaw-
nych sytuacji! A to pomyli autobusy, a to
rano w³o¿y dwie ró¿ne skarpetki. Jego du¿¹
zalet¹ jest to, ¿e prawie zawsze zapomina o
zapowiedzianych klasówkach. Najzabaw-
niej jest z nim na wycieczkach - albo nie
zabierze biletów do teatru, albo zapomni
adresu muzeum. W ka¿dym razie dodat-
kowe atrakcje murowane...!

�PIÊKNISIA� - Dziêki niej najbardziej
nudne i trudne tematy staj¹ siê przyjemne...
Na jej lekcjach uczniowie popadaj¹ w dziw-
ne zamy�lenie, czêsto po³¹czone z nieprzy-

tomnym wzrokiem... Dlaczego? Bo jest naj-
piêkniejsz¹ nauczycielk¹ w szkole! Ch³opcy
po cichu do niej wzdychaj¹ i marz¹ o chwi-
li, kiedy bêd¹ mogli jej pomóc d�wigaæ ze-
szyty... Dziewczyny podziwiaj¹ jej gust - ubra-
nia z najnowszych kolekcji, d³uuugie, czer-
wone paznokcie, zapach francuskich per-
fum... Prawdziwa Miss Szko³y!!!

�NUDZIARA� - Na jej lekcjach trudno
nie zasn¹æ...No bo jak d³ugo mo¿na graæ w
kó³ko i krzy¿yk albo w okrêty? Nudziara
mówi, mówi i mówi, ale nikt nie wie, o
czym... A¿ trudno siê powstrzymaæ od zie-
wania! Jej jednostajny g³os dzia³a jak ko³y-
sanka i trzeba siê wykazaæ �wietnym reflek-
sem, ¿eby nie uderzyæ czo³em o ³awkê...!
Jedyny sposób na przetrwanie jej lekcji, to
zaopatrzyæ siê w grub¹ ksi¹¿eczkê z krzy-
¿ówkami...

�KUMPEL� - Zawsze na luzie, u�miech-
niêty, mo¿na pój�æ do niego z ka¿dym pro-
blemem. To on wstawia siê za swoimi
uczniami u innych nauczycieli. Doskonale
pamiêta, jak to by³o, kiedy sam by³ nasto-
latkiem i nie bêdzie robi³ piek³a z powodu
nieodrobionych lekcji, czy zapomnianego
zeszytu. �wietny opiekun na wycieczkach i
dyskotekach (przy wolnych kawa³kach po-
zwala zgasiæ �wiat³o...). Jednym s³owem -

* Najlepszym jest ten nauczyciel, który ucz¹c, potrafi tchn¹æ przyjemno�æ w dusze
uczniów. (³aciñskie)

* �wiat³o lampy zale¿y od oleju, m¹dro�æ ucznia zale¿y od nauczyciela. (mongol-
skie)

* Co bardziej dokuczy, to prêdzej nauczy. (polskie)
* Wiedzieæ chc¹ wszyscy, przyk³adaæ siê do nauki - nieliczni. (³aciñskie)
* Nauka w las nie wiedzie, a z lasu wyprowadza. (ukraiñskie)
* Ucz¹cy drugich - sam siê uczy. (polskie)
* Nie wstyd siê uczyæ, ale nie wiedzieæ - wstyd. (polskie)

idea³, nauczyciel, o jakim wszyscy marz¹...

�SZARA MYSZKA� - Sprawia wra¿enie,
jakby wszystkiego siê ba³a - a ju¿ najbar-
dziej swoich uczniów... Do klasy wchodzi
niezauwa¿ona i za ka¿dym razem ma pro-
blemy z uciszeniem IV b... Zawsze przekrê-
ca nazwiska przy odczytywaniu listy obec-
no�ci. Mówi tak cicho, ¿e tylko ci z pierw-
szych ³awek mog¹ co� us³yszeæ.

�PI£A� - Postrach szko³y! Oj, potrafi
spêdziæ sen z powiek. Z wielk¹ satysfakcj¹
stawia jedynki - u�miecha siê przy tym tak
jadowicie, jakby sprawia³o jej to najwiêksz¹
przyjemno�æ...! Nigdy nie jest zadowolona.
W okresie jesienno-zimowym wszyscy z utê-
sknieniem czekaj¹, ¿e mo¿e siê przeziêbi i
choæ raz nie bêdzie lekcji! Ale nadaremno
- �Pi³a� jest osob¹ ze stali i nawet najstarsze
roczniki nie pamiêtaj¹, ¿eby kiedy� z po-
wodu choroby odwo³a³a lekcje...

�ORGANIZATOR� - Uwielbia szkolne
imprezy! Zasiada w jury ka¿dego konkur-
su. Ma sto pomys³ów na minutê... I dlatego
czêsto podpada dyrektorowi! Prowadzo-
ne przez niego lekcje z pewno�ci¹ nie s¹
normalne... Zamiast uczyæ siê, klasa deko-
ruje salê gimnastyczn¹,; zamiast pisaæ kla-
sówkê - sprz¹ta boisko...

PA�DZIERNIK
- W POLSKICH PRZYS£OWIACH

Gdy pa�dziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.

Gdy pa�dziernik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.

Gdy pa�dziernik mro�ny, to nie bêdzie styczeñ gro�ny.

Grzmot pa�dziernikowy - niedostatek zimowy.

Pa�dziernik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola.

W pa�dzierniku kawek gromada, s³otne dni nam zapowiada.
Rys. Anna Warcha³
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Bohaterem fraszki z poprzedniego numeru (autorstwa p. Fryderyka Radonia - �Innego Autora�) by³ p. Maciej Jurasiñski
(ale mia³ niespodziankê...!!!), który tym razem opisuje... W³a�nie, kogo...???

Wskakiwa³ na rower, naciska³ peda³y,
Bo w Dynowie w pracy problemy czeka³y!
Wszystkie dziury ³ata³, w mig za³atwia³ sprawy,
Na czas doje¿d¿a³y �Nyski� i �Warszawy�...

Niechaj wszem i wobec Eskulap obwie�ci,
¯e by³ w Pogotowiu lat ponad trzydzie�ci!!!
Niech chór sióstr o tym �piewa, dyryguj¹ lekarze,
Niech kierowcy o tym tr¹bi¹, tañcz¹ pielêgniarze...

Zapia³ �kogut karetkowy� melodyjkê �liczn¹,
¯e zakoñczy³ nasz bohater sw¹ s³u¿bê medyczn¹...
Tylko w górze Hipokrates spochmurnia³ na twarzy:
�Kto mi bêdzie� - pyta z trosk¹ - �pilnowa³ gara¿y�...?

 Autor - Maciej Jurasiñski

Japonki to maja fajnie... � mówi Jas do babci � wstaj¹
rano i... znowu w kimono!

***
Córeczka budzi siê o pierwszej w nocy i prosi:
� Mamusiu, opowiedz mi bajkê!
� Zaczekaj córeczko � mówi mama � zaraz wróci tatu�

i opowie nam obu...
***

Pewien dziennikarz rozmawia ze znanym z³odziejaszkiem:
� Jakie jest pana najwiêksze marzenie?
� Obrobiæ bank i zostawiæ odciski palców te�ciowej...

***
M¹¿ zwraca siê do ¿ony:
� Taka piêkna pogoda, a ty ci¹gle myjesz pod³ogê,

mo¿e wysz³aby� na dwór, pooddycha³a �wie¿ym po-
wietrzem i przy okazji umy³a mój samochód?

***
Rozmowa w szkole:
� Znowu siê pomyli³e� przy dodawaniu, Jasiu. Wysz³o ci

dwa razy wiêcej ni¿ byæ powinno.
� Tatu� mi pomaga³, proszê pani.
� A kim z zawodu jest twój tatu�?
� Kelnerem!

***
Rozmowa w domu:
Tato pyta Jasia: - Co robili�cie dzisiaj w szkole, Jasiu?
� Na chemii pani pokazywa³a nam materia³y wybucho-

we.
� A co jutro bêdziecie robiæ w szkole?
� W jakiej szkole?

U�miechnij siê!

U Sokratesa uczy³ siê Platon, Arystoteles u Platona...
No i �ci¹gali od siebie wszyscy, rzecz to ju¿ dawno udowodniona...

Owszem - ogromn¹ posiedli wiedzê, owszem - dzi� stoj¹ ich pos¹gi!
Ale to wszystko dziêki temu, ¿e podrzucali sobie �ci¹gi!!!

W³a�nie dlatego im siê uda³o, dlatego tacy s³awni siê stali,
¯e nie gnêbili siebie nawzajem i bryków sobie nie zabierali...!

A wiêc, kochany Profesorze, gdy �ci¹gê u mnie Pan zauwa¿y,
Niech bêdzie ho³dem dla Sokratesa kamienny wyraz pañskiej twarzy...

Niech uszanuje Pan filozofów i niech mi �ci¹gi �sor� nie odbiera!
Mo¿e przede mn¹, jak przed nimi, wielka otworzy siê kariera...?

 Maciej Jurasiñski


