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Grudzieñ. Miesi¹c, który tak
jak zawsze wczeœniej, tak rów-
nie¿ obecnie zmusza do reflek-
sji i podsumowañ. Na ka¿dej
p³aszczyŸnie: osobistej, rodzin-
nej, zawodowej... Jest nadto
okazj¹ do snucia planów, podej-
mowania zobowi¹zañ i sk³ada-
nia obietnic.

Zarz¹d Stowarzyszenia na
swoim ostatnim posiedzeniu

podj¹³ decyzjê, ¿e podsumowania efektów swojej pracy
w mijaj¹cym roku dokona na spotkaniu w drugiej po³o-
wie stycznia 2005 r. Spotkanie Noworoczne zapowie-
dzia³a równie¿ Redakcja „Dynowinki”. O przebiegu tych
spotkañ zapoznamy czytelników na ³amach naszego
miesiêcznika.

W tym miejscu wobec
nadchodz¹cych Œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia i zbli¿a-
j¹cego siê Nowego 2005
Roku, czytelnikom „Dyno-
winki” i wszystkim miesz-
kañcom Dynowa i okolic
sk³adam najlepsze ¿ycze-
nia.

Niech te Œwiêta pozostawi¹ w Waszych sercach wspo-
mnienia pe³ne radoœci i mi³oœci a w Nowym Roku niech
spe³ni¹ siê wszystkie marzenia.

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz

I znów za nami kolejny rok, i
znów Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
a wraz z nimi wiele okazji do ser-
decznych, bliskich sercu spotkañ,
rozmów, refleksji, zamyœleñ, pod-
sumowañ, zapewne tak¿e planów
na przysz³oœæ. Na tê  szczególn¹
okoliczmoœæ chcemy Pañstwu za-

dedykowaæ fragment dziewiêtnastowiecznej pastora³ki
M. M. Mioduszewskiego

WIECZÓR CUDÓW

Weselcie siê ludzie,
ju¿ wam dobrze bêdzie,
Bóg zwalczy³ szatana,
Co zdradzi³ Adama.
Co Ewa straci³a,
Panna naprawi³a,
porodzi³a Syna,
dziwna to nowina. (...)
Wszystko siê zmieni³o,
Jak nigdy nie by³o:
Wino rzek¹ ciecze,
Ciep³o jakby w lecie. (...)
Szatana zwojowa³,
W piek³o go przykowa³,
A cz³eka grzesznego
Wzi¹³ za brata swego.

NADZIEI
WZAJEMNEJ ̄ YCZLIWOŒCI

MI£OŒCI
I DZIECIÊCEJ RADOŒCI KA¯DEGO DNIA
TYCH NAJWIÊKSZYCH CUDÓW ̄ YCIA

dla ka¿dego z nas w imieniu Redakcji „Dynowinki”
¿ycz¹ redaktorzy prowadz¹cy

Gra¿yna Malawska i Jerzy Chudzikiewicz

KocKocKocKocKochani  Czyhani  Czyhani  Czyhani  Czyhani  Czytelnitelnitelnitelnitelnicccccyyyyy
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S³owami tej kolêdy wypowiadamy
nasze radosne zadumania nad t¹
wielk¹ tajemnic¹ wiary, ¿e Bóg wszed³
miêdzy lud swój i jest wœród nas obec-
ny. W dzieñ Bo¿ego Narodzenia ludzie
œpiesz¹ do œwi¹tyñ, aby w rêce nowo
narodzonego Bo¿ego Syna z³o¿yæ swoje
serca, serca utrudzone, zmêczone tro-
skami dotycz¹cymi dnia jutrzejszego.
Serca czêsto cierpi¹ce. Jezus chce
dosiêgn¹æ naszych serc, by sw¹
niemowlêc¹ r¹czk¹ wydobyæ z
nich nasze pragnienia. S¹ to
pragnienia, do których my
ju¿ sami nie mamy od-
wagi siê przyznaæ, gdy¿
nasze ¿ycie sta³o siê tak
trudne , ¿e nie mo¿emy
uwierzyæ, i¿ ono nie
mo¿e byæ inne. Jakie to
s¹ pragnienia?

 Pierwszym jest tê-
sknota za zwyk³¹, ludzk¹ ¿yczliwo-
œci¹. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ dla-
tego tak piêkne, gdy¿ opieraj¹ siê na
ludzkiej ¿yczliwoœci. ¯yczenia sk³ada-
ne w domu i w szkole , w pracy , w
telewizji i w prasie, w szpitalu czy w
wiêzieniu, tworz¹ œwiat wzajemnej
¿yczliwoœci. Sk³ada je bogaty ubogie-
mu i ubogi bogatemu, zdrowy choremu
i chory zdrowemu, uczeñ sk³ada je na-
uczycielowi, a nauczyciel uczniowi. Oka-
zuje siê, ¿e potrafimy raz w roku stwo-
rzyæ dzieñ wzajemnej ¿yczliwoœci. Je-
œli potrafimy tak postêpowaæ w jednym
dniu, to nic nie stoi na przeszkodzie,
byœmy z wzajemnej ¿yczliwoœci zbudo-
wali ca³e nasze ¿ycie.

Drugie pragnienie dotyczy pe³nego
przebaczania. Ciasno jest na tej zie-
mi. Tak ³atwo uderzyæ drugiego cz³owie-
ka, nadepn¹æ go, czy boleœnie zraniæ.

Ale na dnie naszego serca kryje siê pra-
gnienie przebaczania, gdy¿ serce nie po-
trafi byæ szczêœliwe, jeœli nie przeba-
czy. Trudno siê na to przebaczanie zdo-
byæ ale w Wigilijny Wieczór potrafimy
wzi¹æ do rêki kawa³ek bia³ego chleba .
Po- d a -

jemy go drugiemu cz³owiekowi i ³atwo
nam wtedy powiedzieæ „ Przebacz, gdy¿
i ja Ci przebaczam”. Pragnienie prze-
baczania jest skarbem. Ono leczy na-
sze serca i ono umie pojednaæ ludzi ze
sob¹.

W sercu cz³owieka ukrywa siê tak-
¿e pragnienie prawdziwego szczêœcia.
Serce nie pragnie pieniêdzy. Serce pra-
gnie szczêœcia, a prawdziwe szczêœcie
nie zale¿y od pieniêdzy. Dzieciê Jezus
w noc swoich narodzin powiada: „Przy-
sypaliœcie pragnienie szczêœcia waszy-
mi doczesnymi troskami, zabiegacie i

martwicie siê o wiele, a trzeba tylko
jednego”. Szczêœcie mo¿na znaleŸæ nie
posiadaj¹c pieniêdzy, tak jak znaleŸli
je betlejemscy pasterze w ¿³obie, w cu-
dzej stajni.

Nasze serce pragnie kochaj¹cej siê
rodziny. Kochaj¹ca matka, kochaj¹cy
ojciec i kochaj¹ce dziecko to niebo na
ziemi. To czwarte pragnienie jest w na-
szym sercu ukryte najg³êbiej. Czeka na
realizowanie, gdy¿ bez tego serce nie
mo¿e byæ szczêœliwe. To pragnienie

przez d³ugie lata czeka. Dopiero
kiedy serce, ju¿ jako dojrza³e,
potrafi darzyæ mi³oœci¹ macie-
rzyñsk¹, ojcowsk¹ i bratersk¹,
staje siê potê¿n¹ si³¹
twórcz¹.

W Bo¿e Narodzenie przy-
bywamy do œwi¹tyni, by siê
upewniæ czy w nie¿yczliwym
œwiecie , w którym brak prze-
baczenia, w którym dominu-
je pieni¹dz i w którym nie-
jednokrotnie w domach ro-
dzinnych p³yn¹ ³zy nieszczê-
œcia, pragnienia naszych serc

s¹ ustawione w³aœciwie. Chcemy siê
upewniæ, ¿e Dzieciê Jezus pomo¿e nam

w ich realizacji. Chrystus mówi prze-
cie¿ do wszystkich swoich braci: „Przy-
bywam by umo¿liwiæ spe³nienie pragnieñ
waszego serca, gdy¿ s¹ tak¿e moimi wa-
sze najpiêkniejsze pragnienia”.

 ̄ yczê wszystkim, aby w swoim spo-
tkaniu z nowo narodzonym Chrystusem
ponownie odkryli Bo¿e pragnienia swo-
ich serc i aby uwierzyli, ¿e Jezus – mimo
wszystkich przeciwnoœci – chce nam
pomóc w pe³nej ich realizacji. Aby te
pragnienia serca mog³y siê spe³niæ ,
trzeba Chrystusa przyj¹æ do naszego
serca, trzeba, aby Chrystus narodzi³ siê
w nas.

Ks. Józef Czerak

Bóg siê rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obna¿ony...

KOCHANI MIESZKAÑCY

Nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas mi³y dla
ducha i serca. Pozwólcie, ¿e z³o¿ê wszystkim mieszkañcom
oraz Waszym rodzinom najserdeczniejsze z g³êbi serca
p³yn¹ce ¿yczenia, zdrowych i weso³ych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. ¯yczê Wam du¿o zdrowia, radoœci i spokoju
ducha w nadchodz¹cym 2005 roku. Dosiego Roku dla Was
i Waszych najbli¿szych.

Burmistrz Miasta
Anna Kowalska
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Rok 2004 jest dla
naszego miasta
okresem, w którym
zrealizowaliœmy wie-

le wa¿nych inwestycji.
Jak w ka¿dym samorz¹dzie, tak i

w mieœcie Dynowie koniec roku poœwiê-
cony jest g³ównie podsumowaniu zadañ
które uda³o siê zrealizowaæ jak równie¿
planowaniu zadañ na rok przysz³y.

Niew¹tpliwie najwa¿niejszym za-
daniem inwestycyjnym w 2004 r. by³o
ukoñczenie budowy gimnazjum i pe³-
nowymiarowej hali sportowej. Inwesty-
cja ta poch³onê³a wiêkszoœæ œrodków
zarówno w³asnych jak i pochodz¹cych z
zewn¹trz. Przy Zespole Szkó³ wybudo-
wany zosta³ równie¿ zespó³ boisk do
gier sportowych wspó³finansowany z
programu SAPARD.

Rok 2004 to rok, który wniós³ wiele
pozytywnych korzyœci pod wzglêdem po-
prawy i rozbudowy infrastruktury tech-
nicznej w naszym mieœcie.

Przebudowano i wyremontowano od-
cinki dróg gminnych: •ródlana, Podgór-
ska, Za Graby, Szkolna, Karolówka,
Sienkiewicza oraz Konopnickiej. Ponad-

to na ulicy Podgórskiej prowadzone s¹
prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji
deszczowej i sanitarnej a tak¿e przebu-
dow¹ chodników. Kanalizacjê deszczow¹
wykonano równie¿ w ul. Plebañskiej.

Obecnie trwa przygotowywanie do-
kumentacji projektowej na budowê ka-
nalizacji sanitarnej etap II i III obej-
muj¹cej nieskanalizowan¹ czêœæ mia-
sta. Mamy nadziejê, ¿e w 2005 r. uda
nam siê wykonaæ planowany zakres tej-
¿e inwestycji. Zale¿eæ to bêdzie od po-
zyskania œrodków unijnych, ale te¿ od
sprawnego uzgodnienia z w³aœciciela-
mi nieruchomoœci trasy przebiegu ka-
nalizacji. W 2005 r. jest bardzo du¿a
szansa pozyskania na tê inwestycjê
œrodków z zewn¹trz, dlatego tak wa¿-
ne jest szybkie przygotowanie inwesty-
cji. Dlatego prosi siê wszystkich o zro-
zumienie wa¿noœci tej inwestycji dla
wszystkich mieszkañców oraz spraw-
ne uzgodnienia trasy przebiegu kana-
lizacji i podpisywanie umów na wejœcie
w teren z robotami.

Ponadto dziêki pozyskanym œrod-
kom uda³o nam siê zmodernizowaæ
Sk³adowisko Odpadów Komunalnych.

W celu dostosowania do przepisów unij-
nych zakupiono sprzêt niezbêdny do
jego prawid³owego funkcjonowania.

Przysz³y rok przyniesie nam zmia-
ny w systemie funkcjonowania zbiórki
odpadów komunalnych gdy¿ zgodnie z
art.3 ust.2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku zadaniem w³a-
snym gminy jest organizacja selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych. W
tym celu zosta³ z³o¿ony wniosek do
WFOŒiGW o udzielenie dotacji na za-
kup pojemników do selektywnej zbiór-
ki odpadów. Wniosek ten zosta³ pozy-
tywnie rozpatrzony. W obecnej chwili
trwaj¹ przygotowania do wdro¿enia
tego¿ programu. O dok³adnym termi-
nie wprowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów mieszkañcy naszego miasta
zostan¹ poinformowani.

Pozwolê sobie tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹d-
ku okreœla nie tylko obowi¹zki i zada-
nia gmin ale tak¿e obowi¹zki w³aœci-
cieli nieruchomoœci. Dlatego te¿ w
zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem
zimowym art. 5 ust. 4 tej¿e ustawy
nakazuje w³aœcicielom nieruchomoœci
„uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i in-
nych zanieczyszczeñ z chodników po³o-
¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci”.

Dynów, dnia 9.12.2004 r.
Opracowa³a: Maria Wyskiel-Cedzid³o

W dniu 3 grudnia 2004r. w sali na-
rad Urzêdu Miasta odby³a siê XXVIII
sesja Rady Miasta Dynowa kadencji
2002-2006.

Po otwarciu sesji, powitaniu radnych
i zaproszonych goœci oraz zatwierdze-
niu porz¹dku obrad Rada przyst¹pi³a
do jego realizacji. W trakcie obrad pod-
jêto szereg bardzo wa¿nych i istotnych
uchwa³ dotycz¹cych obci¹¿eñ finanso-
wych mieszkañców w 2005 roku.
· Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie

obni¿enia ceny 1q ¿yta stanowi¹cej
podstawê obliczenia podatku rolne-
go do kwoty 33 z³. Oznacza to, ¿e w
2005r. stawka podatku rolnego za 1
ha przeliczeniowy pozostanie taka
sama jak w 2004 roku i bêdzie wy-
nosiæ 82,50 z³.

· Równie¿ stawki podatku od nieru-
chomoœci w 2005 roku nie zostan¹
podwy¿szone, pozostan¹ na takim
samym poziomie jak w roku 2004 i
bêd¹ wynosiæ odpowiednio.

1.  Od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-

³alnoœci gospodarczej, bez wzglê-
du na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków

0,60 z³ od 1 m2

powierzchni,
2) pod jeziorami,
zajêtych na zbior-

niki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych 3,41 z³ za 1 ha
powierzchni,

3) pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego 0,15 z³ od 1 m2 po-
wierzchni.

2. Od budynków lub ich czêœci:
1) mieszkalnych 0,52 z³ od 1 m2 po-

wierzchni u¿ytkowej,
2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-

³alnoœci gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich czê-
œci zajêtych na prowadzenie dzia-
³alnoœci gospodarczej 16,70 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) zajêtych na prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materia³em
siewnym 8,11 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

4) zajêtych na prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej w zakresie
udzielania œwiadczeñ zdrowot-
nych 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

5) pozosta³ych, w tym zajêtych na

prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego 5,62 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej.

3. Od budowli 2% ich wartoœci.
· Na poziomie 2004 roku pozostanie

tak¿e stawka podatku od posiada-
nia psów przez osoby fizyczne i bê-
dzie wynosiæ 20 z³ rocznie od 1 psa.

· Równie¿ ceny wody i œcieków pozo-
staj¹ na poziomie cen obecnie sto-
sowanych. Jedyna zmiana dotyczy
wprowadzenia op³aty jednorazowej
sta³ej za odbiór przy³¹cza kanaliza-
cyjnego.
Chcê bardzo serdecznie podziêko-

waæ Radnym za to, ¿e widz¹ pogarsza-
j¹ce siê warunki ¿ycia i wyra¿aj¹ tro-
skê o mieszkañców Dynowa, o czym
œwiadcz¹ przyjête uchwa³y pozostawia-
j¹ce wysokoœæ podatków w 2005 roku
na poziomie roku obecnego.

Na koniec w imieniu Rady Mia-
sta Dynowa, ¿yczê Pañstwu spokoj-
nych, dostatnich i pogodnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz du¿o rado-
œci w nadchodz¹cym 2005 roku.

Zygmunt Frañczak
Przewodnicz¹cy

 Rady Miasta Dynowa

DOBRE WIADOMOŒCI
Z OSTATNIEJ SESJI RADY MIASTA DYNOWA!!!
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W pierwszej czêœci obrad radni wys³u-
chali informacji Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Œrodowiska o stanie œro-
dowiska na terenie województwa w 2003r.,
któr¹ przedstawi³a Pani Maria Suchy.
Informacja ta obejmowa³a nastêpuj¹ce za-
gadnienia:
§ gospodarkê wodno œciekow¹,
§ jakoœæ wód powierzchniowych,
§ jakoœæ wód podziemnych,
§ zakres prowadzenia pomiarów zanie-

czyszczeñ powietrza,
§ monitoring ha³asu,
§ monitoring gleb ornych,
§ monitoring odpadów.

Nastêpnie Kierownik Oddzia³u Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Ro-
œlin Pan Krzysztof Kucia sk³adaj¹c spra-
wozdanie z dzia³alnoœci Inspekcji omówi³:
§ ochronê roœlin uprawnych przed organi-

zmami szkodliwymi,
§ system rejestracji i paszportowania ro-

œlin,
§ wymianê towarow¹,
§ integrowan¹ produkcjê warzyw i owo-

ców,
§ obrót œrodkami ochrony roœlin,
§ badania techniczne opryskiwaczy,
§ stosowanie œrodków ochrony roœlin,
§ ocenê i kontrolê materia³u siewnego.

W trakcie sesji radni podjêli uchwa³y w
sprawie: wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany
granic Powiatu Rzeszowskiego.

Rada Powiatu uwa¿a, ¿e proponowana
przez Prezydenta Miast Rzeszowa zmiana
granic jest nieuzasadniona, niezgodna z wol¹
ludnoœci zamieszka³ej na spornych terenach
i zagra¿a s³usznym interesom zaintereso-
wanych samorz¹dów, a przytaczane argu-
menty nie s¹ zgodne z rzeczywistoœci¹.

Koncepcja Prezydenta Miasta Rzeszowa
jest sprzeczna z wol¹ mieszkañców zainte-
resowanych gmin. W przeprowadzonych na
terenach gmin konsultacjach wziê³o udzia³
ok. 75% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w nich, z czego ok. 90% opowiedzia-
³o siê przeciwko przy³¹czeniu do Rzeszowa.

Uwa¿amy, ¿e stanowisko mieszkañców,
wyra¿one w sposób tak jednoznaczny, po-
winno mieæ decyduj¹ce znaczenie przy po-
dejmowaniu decyzji w sprawie zmiany gra-
nic. W przeciwnym razie mo¿e okazaæ siê,
¿e przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych
przez gminy nie ma praktycznego znacze-
nia, a decyzje podejmowane s¹ przez orga-
ny w³adzy pañstwowej w sposób autory-

tarny i wbrew woli samych zain-
teresowanych.

Poszerzenie granic odby³oby
siê kosztem gmin, które od 14

lat prowadz¹ na tych tere-

nach politykê inwestycyjn¹. W ci¹gu ostat-
nich 5 lat gminy zainwestowa³y na tere-
nach planowanych do do³¹czenia ³¹cznie ok.
32,5 mln z³. Równie¿ Powiat Rzeszowski
prowadzi³ inwestycje na terenach propo-
nowanych do przy³¹czenia: modernizacja
dróg kosztowa³a ok. 2 mln, a modernizacja
ZSA w Mi³ocinie oraz budowa hali sporto-
wej ok. 6 mln z³.

Nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê zmniej-
szanie bud¿etów tych jednostek i zagro¿enia
z tego wynikaj¹ce w postaci na przyk³ad
zmniejszenia zdolnoœci kredytowej i zwiêk-
szenia deficytu bud¿etowego. Pozbawienie
gmin czêœci dochodów, przy pozostawieniu
obowi¹zku sp³aty zaci¹gniêtych zobowi¹zañ
grozi wprowadzeniem zarz¹du komisarycz-
nego w przynajmniej dwóch gminach. Pozo-
sta³e gminy, pozbawione swoich najatrakcyj-
niejszych i najbardziej dochodowych terenów
strac¹ dotychczasowe znaczenie oraz mo¿li-
woœci rozwojowe.

Zubo¿enie gmin bêdzie równie¿ ma³o
negatywny wp³yw na mo¿liwoœci inwesty-
cyjne powiatu. Powiat Rzeszowski w ci¹gu
6 lat dokona³ inwestycji o wartoœci ok. 93
mln z³ czêœciowo przy wspó³udziale finan-
sowym gmin. Dla porównania bud¿et Po-
wiatu na rok 2004 wynosi ok. 50 mln z³.
Istnieje jednak prawdopodobieñstwo, ¿e po-
zbawione czêœci dochodów gmin nie bêd¹
mog³y w dalszym ci¹gu wspó³finansowaæ
inwestycji Powiatu.

Nieprawd¹ jest, ¿e poprzez zmianê gra-
nic miasto zyska nowe, atrakcyjne tereny
pod inwestycje. Faktem jest, ¿e propono-
wane do w³¹czenia wsie s¹ w pe³ni uzbrojo-
ne w infrastrukturê techniczn¹ i silnie zur-
banizowane S¹ to jednak w wiêkszoœci
ma³e dzia³ki znajduj¹ce siê w rêkach pry-
watnych w³aœcicieli, samorz¹d miejski zaœ
nie deklaruje woli skupywania ich dla po-
trzeb ewentualnych inwestorów.

Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê na fakt,
¿e uchwa³y Rady Miasta Rzeszowa w spra-
wie zmian granic administracyjnych zapada-
³y w czterech ró¿nych terminach: 17 lutego,

30 czerwca, 6 lipca i 22 paŸdziernika 2004r.
Dokument uzasadniaj¹cy poszerzenia mia-
sta Rzeszowa zosta³ opracowany przez Urz¹d
Miasta we wrzeœniu br. Wskazuje to na brak
koncepcji rozwoju miasta Rzeszowa poprzez
poszerzenie jego granic. Poszerzenie granic
nie zosta³o równie¿ ujête jako cel strategicz-
ny w Strategii rozwoju miasta do roku 2010.
Dlatego próba poszerzenia granic sprawia
wra¿enie jedynie doraŸnych dzia³añ, a nie
koncepcjê d³ugofalowego rozwoju miasta.

Nasuwa siê pytanie, jakie faktycznie
motywy kieruj¹ samorz¹dem Miasta Rzeszo-
wa przy staraniu siê o w³¹czenie tak du¿ego
terytorium, bez wczeœniejszych rozmów z sa-
morz¹dowcami oraz przeprowadzenia analiz
na temat skutków poszerzenia miasta.

Odpowiedzi¹ mo¿e byæ stan zad³u¿enia
miasta, wynosz¹cy na dzieñ 31 grudnia
ubieg³ego roku 126 247 520 z³, wed³ug in-
formacji zawartych w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzêdu Miasta Rzeszowa. Do-
chody utracone przez gminy i powiat w
³¹cznej wysokoœci blisko 12 mln z³ rocznie
zasili³yby bud¿et miejski i pomog³yby w sp³a-
cie zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.

Rada Powiatu uwa¿a, ¿e kszta³t jedno-
stek samorz¹du terytorialnego nie mo¿e
zale¿eæ wy³¹cznie od interesów jednej z nich,
wbrew woli mieszkañców, zasadom spra-
wiedliwoœci oraz ukszta³towanych od lat
uwarunkowañ historycznych, gospodar-
czych i spo³ecznych.
§ wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nierucho-

moœci stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rze-
szowskiego po³o¿onej w Mi³ocinie

§ zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr VIII/
35/99 z dnia 26 stycznia 1999 r. w spra-
wie zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania
nieruchomoœci oraz ich wydzier¿awiania
na czas d³u¿szy ni¿ 3 lata

§ upowa¿nienia Zarz¹du do przyjêcia dofi-
nansowania na zadanie „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1388 R (540) Trzcia-
na-Nosówka-Zwiêczyca”

§ upowa¿nienia Zarz¹du do przyjêcia dofi-
nansowania na zadanie „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1384 R (571) Ter-
liczka-£¹ka-Stra¿ów „

§ zmian w bud¿ecie Powiatu na rok 2004
§ wyra¿enia opinii o projekcie ustawy o

œwiadomym macierzyñstwie
W koñcowej czêœci obrad sesji Starosta

Rzeszowski z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³al-
noœci Zarz¹du od poprzedniej sesji oraz
wykonania uchwa³ Rady Powiatu.

Radny Powiatu Rzeszowskiego
 Aleksander Stochmal

W dniu 1 grudnia 2004r. w sali kolumnowej Podkarpackie-
go Urzêdu Wojewódzkiego Rada Powiatu Rzeszowskiego
kadencji 2002/2006 odby³a XIX sesjê.

Niech zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia bêd¹ dla Czytelników „ Dynowinki” czasem
serdecznych wzruszeñ, mi³oœci i ciep³a rodzinnego.
Niechaj dopisuje zdrowie, pogoda ducha oraz ota-
czaj¹ dobre uczucia o których zapominamy w za-
bieganej codziennoœci.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Zasady utrzymania dróg w
pierwszej kolejnoœci:

Pierwsza  kolejnoœæ zimowego
utrzymania dróg , ulic i chodników
obejmuje odœnie¿anie i usuwanie
go³oledzi, lodowicy, œliskoœci poœnie-
gowej, szronu  oraz szadzi w okre-
sie 3 godzin po ustaniu opadów œnie-
gu b¹dŸ stwierdzenia wystêpowa-
nia wszystkich rodzajów œliskoœci.

Pierwsza kolejnoœæ zimowego
utrzymania:
Ulice:
- Mickiewicza do skrzy¿owania z Ko-

œciuszki – chodnik
- Mickiewicza – (ty³y)
- Koœciuszki – chodnik
- Kazimierza Wielkiego - chodnik
- Rynek – chodnik + parking
- Handlowa – chodnik
- Zamkowa –ulica
- Grunwaldzka  - do cmentarza- chod-

nik+ ul. Do Fermstalu
-1-go Maja – Liceum Ogólnokszta³c¹-

cego-chodnik
- Polna- do Zespo³u Szkó³ Zawodowych-

chodnik
- Swierczewskiego-chodnik

- Szkolna-chodnik do skrzy¿owania z
Swierczewskiego i ulca  do Z.S..

- Pi³sudskiego –do mostu-chodnik
- Ks.J.O¿oga – chodnik
- Osiedle Wyszyñskiego-ulica
- Podgórska –chodnik+ulica
- •ródlana – ulica
- Dworska-ulica
- Karolówka- ulica
- Krzywa – ulica+zejœcie

Zasady utrzymania dróg  w dru-
giej  kolejnoœci:

Druga kolejnoœæ zimowego utrzy-
mania dróg , ulic i chodników obej-
muje odœnie¿anie i usuwanie go³ole-
dzi , lodowicy , œliskoœci poœniego-
wej , szronu oraz szadzi w okresie 4
godzin po ustaniu opadów œniegu
b¹dŸ stwierdzenia wystêpowania
wszystkich rodzajów œliskoœci.
Druga kolejnoœæ zimowego utrzymania:
Ulice:
- £azienna, Podwale – chodnik
- B³onie, Wierzbowa – ulice
- Stawiska, Ogrodowa, B³awatkowa

- ulice
- c.d. 1-go Maja , Sikorskiego,Pawia-

chodnik+ ul.Pawia
- Igiozy, Graniczna – ulice
Zasady utrzymania dróg w trzeciej ko-

lejnoœci:

Trzecia kolejnoœæ zimowego
utrzymania dróg ,ulic i chodników
obejmuje odœnie¿anie i usuwanie
go³oledzi, lodowicy, œliskoœci poœnie-
gowej, szronu oraz szadzi w okresie
do 8 godzin po ustaniu opadów œnie-
gu b¹dŸ stwierdzenia wystêpowa-
nia wszystkich rodzajów œliskoœci.

Trzecia kolejnoœæ zimowego
utrzymania:
Ulice:
- Bartkówka-Za Ska³¹, do koœcio³a –

jezdnia
- Kaniowiec , ¯urawiec-jezdnia
- Gruntowa, G³êboka- jezdnia
- Wuœki, Rogozów- jezdnia
- W¹ska, Zielona- jezdnia
- Stra¿acka, Jaklów- jezdnia.

    DyrektorZak³adu Gospodarki
Komunalnej  w Dynowie

Jacek Gierlach

Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Dynowie
przedstawia plan zimowego utrzymania dróg i ulic

na terenie miasta Dynowa na rok 2005

Miejski Ośrodek Kultury i RMiejski Ośrodek Kultury i RMiejski Ośrodek Kultury i RMiejski Ośrodek Kultury i RMiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie zaprasza:ekreacji w Dynowie zaprasza:ekreacji w Dynowie zaprasza:ekreacji w Dynowie zaprasza:ekreacji w Dynowie zaprasza:
- na „Warsztaty WyobraŸni” przeprowadzane w dniach 15-30 grudnia 2004 r. przez studentki Akade-

mii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie, wydzia³ Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku
- 9 stycznia 2005 roku na Koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy

(zapraszamy do udzia³u wszystkich ma³ych i du¿ych artystów Dynowa i okolic)
 -  Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego, MOKIR w Dynowie  zapraszaj¹ do udzia-
³u w Kolejnym Konkursie Kolêd i Pastora³ek. Konkurs przebiegaæ bêdzie w dwóch kategoriach; gim-
nazja i szko³y œrednie, soliœci i grupy wokalno- instrumentalne. Zapraszamy 16 stycznia 2005 roku do
Domu Stra¿aka w Dynowie.
Szczegó³owych informacji udziela MOKiR w Dynowie nr tel. (0-16) 65-21-806

WESOŁWESOŁWESOŁWESOŁWESOŁYYYYYCH ŚWIĄCH ŚWIĄCH ŚWIĄCH ŚWIĄCH ŚWIĄTTTTT

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Tak zatytu³owa³a opowiadanie o
swoich radosnych i smutnych Wigiliach
z czasów dzieciñstwa, a potem ju¿ do-
ros³ego ¿ycia, Katarzyna Grochola...
Wielu mog³oby siê podpisaæ pod jej
zwierzeniami.

Ka¿dy bowiem miewa³ i miewa swo-
je Radosne Wigilie, pachn¹ce œwier-
kiem, œwi¹tecznym ciastem... i te prze-
pojone smutkiem, bo zabrak³o kogoœ
bliskiego, bo choroba, wypadek, niepo-
wodzenie...

Zawsze jednak Wigilia niesie now¹
nadziejê, silniejsz¹ wiarê w odkupie-
nie win przesz³ych i przysz³ych; niesie
okazjê prze¿ycia zadumy w koœciele a
dala od gwaru supermarketów i co-
dziennego zabiegania; niesie te¿ oka-
zjê do przypomnienia sobie rad swoich
Babæ, Ciotek, ¿e:
· barszcz to trzeba zakisiæ najlepiej na

4 tygodnie przed Wigili¹;
· pierniki upiec nawet miesi¹c wcze-

œniej, bêd¹ bardziej pachnia³y i skru-
szej¹;

· grzyby na uszka - koniecznie borowi-

ki i broñ Bo¿e kupowaæ gotowe!
· do domu najpierw wpuœciæ mê¿czy-

znê, kobieta przynosi pecha;
· domowników przestrzec, by zachowy-

wali siê ¿yczliwie, z humorem, bo
„jaka Wigilia – taki ca³y rok”;

· absolutnie niczego nikomu nie po¿y-
czaæ w Wigiliê, bo ca³y rok bêdzie uby-
waæ domowego dobra;

Wigilia przyniesie „jakiœ cud”, który od-
mieni na lepsze ¿ycie cz³owieka. Wte-
dy czeka siê na tê Wigiliê ze szczególn¹
radoœci¹ i ta wiara, ¿e zdarzy siê nam
w tê nadchodz¹c¹ Wigiliê coœ niezwy-
k³ego powoduje urealnienie tych ocze-
kiwañ, marzeñ, nadziei... Czasem jest
to jakaœ ma³a iskierka, drobina... ale i
tak roœnie w nas dobre samopoczucie...

A przecie¿ Œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia to nie tylko Wigilia... To op³atek, to
choinka, to Pasterka, kolejna rocznica
œmierci mêczeñskiej œw. Szczepana...
Wszystkie te dni nios¹ tajemnicze prze-
s³ania:
· op³atek powoduje, ¿e wszyscy siê do

siebie uœmiechaj¹, patrz¹ sobie w
oczy, sk³adaj¹ ¿yczenia i przyrzecze-
nia: nigdy nie bêdê..., zawsze bêdê....,
od dziœ...

· choinka mruga weso³o i b³yska œwia-
te³kami i zdaje przy³¹czaæ siê do
¿yczeñ...

· Pasterka staje siê rodzinnym wyj-
œciem na spotkanie z Tajemnic¹
Wiecznego Rodzenia siê Stwórcy
Wszechrzeczy...

· œmieræ œw. Szczepana przypomina o
niespe³nieniu siê ¿yczeñ pomyœlnych
na ziemi, ale o ujrzeniu przez niego i
niektórych z nas otwartego nieba,
symbolu wiecznej szczêœliwoœci...

I tak w³aœnie ka¿dego roku czeka
siê na te Wielkie Dni, marzy o swoim
„cudzie odmiany” i chcia³oby siê – jak
w tej strofie – ¿eby
„...Anio³ niebieski podar³ ka¿dy cz³owie-
czy dramat
A¿ do rozdzia³u ostatniego
K³ad¹c na serca pogmatwane
Koj¹cy kompres z bia³ego œniegu...”

Janina Jurasiñska

Ludziom powinno zale¿eæ.
Bardzo lubiê anegdotê, w której

znany profesor, zapytany, co s¹dzi o
wspó³czesnej cywilizacji, odpowiada:
„Myœlê, ¿e to by³by œwietny pomys³”.

Gdyby tak z dnia na dzieñ zabra-
k³o zdobyczy technologicznych, wiele

osób prawdopodobnie przesta-
³oby w ogóle funkcjonowaæ. Te-
lefonia komórkowa, internet,
komputery, telewizja, radio,

samochody, itd. – gdyby ich

zabrak³o… Wystarczy przyjrzeæ siê
temu, co siê dzieje, kiedy zabraknie
pr¹du. Parali¿. Nerwowe oczekiwanie,
a¿ monitor znów rozb³yœnie meczem,
serialem i witryn¹. A gdyby pr¹d nie

¿e do rw¹cej i œmiertelnej rzeki obojêt-
noœci w³azimy sami.

Oczywiœcie na brzegu stoi t³um do-
radców. Wypachnionych, opakowanych,
wygadanych. Atrakcyjne panie nama-
wiaj¹ niezdecydowanych mê¿czyzn.
Zblazowana wg najnowszych trendów
m³odzie¿ namawia rówieœników. Tele-
wizyjni eksperci namawiaj¹ tych, któ-
rzy uwa¿aj¹ siê za intelektualistów.
Gwiazdy ekranu od niechcenia nama-
wiaj¹ niespe³nionych. Pseudodziennika-
rze, zastrugan¹ starannie sensacj¹,
wykreœlaj¹ wszystkie inne mo¿liwoœci.
S³owem – p³yniesz z nurtem albo wy-
padasz.

Ma³o kto ma odwagê byæ outside-
rem. W kupie raŸniej. Tote¿ t³um bez-
myœlnych i bezkszta³tnych, tych, któ-
rzy kiedyœ byli ludŸmi, chrzeœcijanami,
Polakami, cz³apie w nicoœæ. Ci¹gn¹c ze
sob¹ tych, którzy nie chc¹.

Tych, którzy nie chc¹ podniecaæ siê

W okowach cywilizacji
czyli nirwana po polsku

· myæ siê tylko w zimnej wodzie, naj-
lepiej ze srebrn¹ lub z³ot¹ monet¹,
bo wtedy bêd¹ siê domu trzyma³y pie-
ni¹dze;

· przygotowaæ sianko pod obrus i s³o-
mê do k¹ta, by uszanowaæ miejsce
narodzin Jezusa;

· zostawiæ puste nakrycie na stole dla
bezdomnego, który mo¿e nas odwie-
dziæ;

· zd¹¿yæ zawsze przed pierwsz¹
gwiazdk¹ przygotowaæ ca³oœæ wiecze-
rzy, bez denerwuj¹cego poœpiechu...

i tak dalej i dalej... a wszystko w za-
le¿noœci od tego, z jakich siê wysz³o
rodzin i jakie tradycje przekazuj¹ one
z pokolenia na pokolenie.

W doros³ym ¿yciu, bez wzglêdu na
to, jaki los zostanie nam dany, „id¹”
za nami te Wigilie, te radosne i te
mniej radosne, a wszystkie s¹ wspar-
ciem w ciê¿kich chwilach za³amañ i nie-
powodzeñ ¿yciowych.

Pisze te¿ Katarzyna Grochola, lau-
reatka wielu nagród w dziedzinie lite-
ratury, ze dobrze jest wierzyæ, i¿ ka¿da

powróci³?
Nie jest to postulat demonta¿u sieci

trakcyjnych (ceny w skupach z³omu za-
chêcaj¹ do tego doœæ skutecznie), ale do
kolejnego (pierwszego?) zatrzymania
siê. Choæby na chwilê. Zanim znów po-
rwie nurt pracy, nauki, pogoni, zniechê-
cenia, machinalnoœci. Mo¿na psioczyæ
na wszystko i wszystkich, mo¿na po-
wa¿nie i rozs¹dnie argumentowaæ, wy-
kazuj¹c niezbicie, ¿e los sprzysi¹g³ siê
przeciwko nam. Nie zmieni to faktu,

FELIETONY
Dynowinki

FELIETONY
Dynowinki
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325. odcinkiem serialu. Tych, którzy od
zakupów wol¹ spacer, a od plotkarskie-
go paplania – dobr¹ ksi¹¿kê. Tych, któ-
rzy milcz¹ poœród wrzasku i mówi¹, gdy
inni wol¹ siedzieæ cicho. Mówi¹ pos³u-
guj¹c siê s³owami, nie sloganami. Tych,
którzy nie pozwolili sobie amputowaæ
sumienia.

Bo im zale¿y. Komu zale¿y, dla tego
odwaga jest spraw¹ wtórn¹, naturaln¹
konsekwencj¹ odpowiedzialnoœci. Dla-
tego dziwi¹ siê, kiedy œwiat, niechêt-
nie przyznawszy, ¿e ma czynienia z pio-
nierami, geniuszami czy œwiêtymi, za-
czyna siê do nich ³asiæ i okrzykuje re-
wolucjonistami. Wtedy uciekaj¹. By
przerwaæ b³êdne ko³o masówki.

Komu zale¿y, ten dr¹¿y. Myœli. Za-
biega. Ten nie przyjmuje bezkrytycznie.
Ten nie popada bezwiednie w rutynê,
tym bardziej w marazm. Ten nieustan-
nie rewiduje w³asne podejœcie, ci¹gle siê
rozwija. Wiedz¹c, ¿e jeœli w którymœ

momencie przestanie mu zale¿eæ, bê-
dzie to oznaczaæ jego duchowy zgon.
Przy czym wiek, ani tzw. doœwiadcze-
nie ¿yciowe nie graj¹ tu ¿adnej roli.
Problemy nastolatków wcale nie musz¹
byæ mniej istotne od trosk doros³ych, a
„powa¿ne sprawy” tych, którzy pamiê-
taj¹ kilkadziesi¹t wiosen i zim, bywaj¹
przera¿aj¹co niepowa¿ne. M¹droœæ nie
z wiekiem przychodzi (por. Hi 32,9; Mdr
4,8-9; 1 Kor 3,18-19).

Na tym œwiecie i w tym kraju jest
wiêcej mo¿liwoœci ni¿ pokazuj¹ to okre-
œlone tytu³y prasowe i telewizyjna pap-
ka. Prawda mo¿e wygl¹daæ inaczej, niŸli
wersja dy¿urnych ekspertów. ̄ ycie zaœ,
tak naprawdê, dalekie jest od md³ych
scenariuszy lurowatych tasiemców.

Popieram wiêc tych, którzy zawra-
caj¹ kijem Wis³ê (w Dynowie - San) i
porywaj¹ siê z motyk¹ na s³oñce. Tych,
którzy s¹ sol¹ w oku skostnia³ych sys-
temów i tych, którzy oœmieszaj¹ pro-

pagandowe, politycznie poprawne opi-
nie. Tych, którzy, wypluci przez swoje
ma³e spo³ecznoœci, walcz¹, by nie
zgorzknieæ w samotnoœci i zapomnie-
niu. Popieram, podziwiam i próbujê
naœladowaæ.

Zima to dobry czas na podumanie o
w³asnym podejœciu do ¿ycia. Za oknem
wprawdzie œlicznie, ale bardzo niewa-
kacyjnie: dzieñ krótki, trzeba siê owi-
jaæ w czapki i ko¿uchy, a i mo¿liwoœci
œniegiem zawê¿one. Tylko narciarze
zacieraj¹ rêce. W ka¿dym razie, grze-
j¹c d³onie przy piecach, kaloryferach i
czyimœ zapale, warto odszukiwaæ w
sobie dziecinn¹ radoœæ, ufnoœæ i zapa³.
Niech ¿ycie odzyska smak. Niechaj nie
pêdzi donik¹d, ale z godnoœci¹ kroczy
w okreœlonym kierunku.

Czego ¿yczê Wam z ca³ego
serca.

Ks. Krzysztof Rzepka

Dobiega koñca trudny, niespokoj-
ny, obfituj¹cy w niezwyk³e kom-
promituj¹ce „obóz w³adzy” afe-

ry - rok 2004. Rozgrywaj¹ siê publicz-
ne spektakle Komisji Œledczych i trwa
ogólnopolska debata nad napraw¹ Pañ-
stwa. Partie prorz¹dowe i opozycyjne
przeœcigaj¹ siê w najró¿niejszych po-
mys³ach bardziej jak „oczarowaæ” elek-
torat, ni¿ jak sprawiæ, „by Pañstwo by³o
naprawdê dobrem wspólnym Obywateli
tego¿ Pañstwa. W toku tych debat -po-
jawi³a siê inicjatywa pod nazw¹ „Przej-
rzysta Polska”. I nie jest to inicjatywa
partyjna. Prowadz¹ j¹ i propaguj¹ or-
ganizacje pozarz¹dowe takie, jak Pol-
sko - Amerykañska Fundacja Wolno-
œci, Fundacja im. Batorego, Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum
Edukacji Obywatelskiej,
Gazeta Wyborcza - pod pa-
tronatem Programu I Pol-
skiego Radia i Telewizji Pol-
skiej. Akcja podsuwa pomy-
s³y jak „naprawiaæ Rzeczpo-
spolit¹ i system w³adzy -
poczynaj¹c od Gmin, bez
ogl¹dania siê na usprawiedliwiaj¹ce
ka¿d¹ nieprawoœæ porzekad³o, ¿e ryba
psuje siê od g³owy. Obywatele nawet
najmniejszej Gminy, nie mog¹ byæ „ogo-
nem” tej¿e psuj¹cej siê ryby i przed-
miotem dzia³añ w³adzy, a musz¹ staæ
siê prawdziwym podmiotem, wspó³de-
cyduj¹cym o wszystkich sprawach w³a-
snej Gminy. Podstaw¹ tej podmiotowo-
œci jest pe³na jawnoœæ dzia³añ Samo-
rz¹du, dostêpnoœæ informacji i dia³og
w³adzy ze spo³eczeñstwem. Jak to osi¹-
gn¹æ? Organizatorzy Akcji „Przejrzysta
Polska” propaguj¹ szeœæ zasad dzia³a-
nia, prowadz¹cych to tego celu:

I. pe³na informacja - to tablice (na-

wet w ka¿dym so³ectwie) o organizacji
Urzêdu z kompetencjami poszczegól-
nych stanowisk, ogólnodostêpne tabli-
ce og³oszeniowe dla informacji bie¿¹-
cych, identyfikatory z nazwiskami
urzêdników. Gminny Katalog Firm
Us³ugodawczych i imienne wyniki g³o-
sowañ Radnych nad poszczególnymi
decyzjami.

II. Strategia rozwoju spo³eczno-eko-
nomicznego (t¹ ju¿ mamy) z wielolet-
nim Planem Inwestycyjnym i Finanso-
wym, u³atwiaj¹cymi mieszkañcom
wspó³udzia³ w planowaniu i ocenê re-
alizacji. Przejrzyste zasady przetargów.

III.Partnerskie wspó³dzia³anie Sa-
morz¹du z organizacjami spo³ecznymi.

IV. Przewidywalnoœæ dzia³añ Samo-
rz¹du oparta na przestrzeganiu stra-
tegii Planó Inwestycyjnych i Finanso-
wych, w poszczególnych odcinkach cza-
su.

V. Fachowoœæ urzêdników — przez
zasadê konkursowego obsadzania sta-
nowisk kierowniczych.

VI. Rozliczalnoœæ finansow¹ Urzê-
du dostêpna w postaci wydruku w ca-
³oœci, w prasie lokalnej lub biuletynie
informacyjnym, bud¿etów Gminy pla-
nowanych na rok nastêpny i wykona-
nych w roku ubieg³ym.

Ponadto, organizatorzy akcji dora-

dzaj¹ Obywatelom OBECNOŒÆ na
sesjach Rady, jako najlepsze Ÿród³o in-
formacji o pracach Samorz¹du i party-
cypacji w decyzjach, w nastêpuj¹cych
s³owach: W Polsce zwyk³o siê uwa¿aæ,
¿e przeciêtny cz³owiek nie ma na nic
wp³ywu. Udzia³ w podejmowaniu decy-
zji jest PRZYWILEJEM DEMOKRA-
CJI, nie REZYGNUJMY wiêc z niego.
Czêsto Samorz¹d lokalny jest jedynym
miejscem, gdzie ten wp³yw jest realny,
gdzie mo¿emy zmieniaæ ten kawa³ek
œwiata wokó³ nas. „Niestety, nasz Sa-
morz¹d nie jest jeszcze tym miejscem.
Na sesjach Rady nie us³yszy siê zbyt

wiele, poza tytu³ami
Uchwa³, których treœæ za-
warta w „za³¹cznikach”
nie bywa odczytywana,
uzasadniana ani dysku-
towana, pozostaj¹c

„s³odk¹ tajemnic¹” Rad-
nych, posiadaj¹cych owe za³¹czni-

ki. W tej sytuacji G³os Wolny te¿ nie
jest w stanie relacjonowaæ lub komen-
towaæ prac Samorz¹du. Nam wszyst-
kim pozostaje tylko doœæ sk¹pa infor-
macja Pani Burmistrz, zamieszczana
w „Dynowince”. Nie jest to na pewno
ta upragniona „Przejrzystoœæ’’ postulo-
wana w programie naprawy Pañstwa,
rozpoczynaj¹ca siê napraw¹ Gmin. Po-
zostaje mi wiêc tylko ¿yczyæ Samo-
rz¹dowi „przejrzystych” obrad, Obywa-
telom obfitszych informacji i woli „«na-
prawy ryby od ogona»’, a wszystkim
Czytelnikom Radoœci Œwi¹t Narodze-
nia Pañskiego, obficie zastawionych
sto³ów i wszelkiej pomyœlnoœci w No-
wym Roku.

G³os wolny - Wolnoœæ Ubezpiecz¹jacy
 Anna Baranowska - Bilska
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Gdy chodzi³am w Rzeszowie po
jednym z du¿ych domów han-
dlowych, ws³uchuj¹c siê w

piêkn¹ angielsk¹ kolêdê, zastanawia-
³a mnie jedna sprawa. Czy my wiemy
jaka jest istota œwi¹t? Piêknie przy-
ozdobione miasta i sklepy od pocz¹t-
ku grudnia krzycz¹ do nas swym wy-
gl¹dem, ¿e ju¿ „nied³ugo” bêd¹ œwiê-
ta. Ale jakie œwiêta? „Gwiazdka..”? Czy
zdajemy sobie sprawê, ¿e ok. dwa ty-
si¹ce cztery lata temu nasz Zbawiciel
przyszed³ na œwiat? On, który umi³o-
wa³ nas bardziej ni¿ jakikolwiek inny
cz³owiek.

Od IV wieku Koœció³ uroczyœcie ob-
chodzi pami¹tkê narodzin Chrystusa
w dniu 25 XII. Bogata obrzêdowoœæ
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wch³onê³a
wiele przedchrzeœcijañskich rytua³ów,
obyczajów, wierzeñ, a nawet zabiegów
magicznych. Nie wiele z nich zachowa³o
siê do dziœ.

W wigilijn¹ noc, jak wierzono nie
tylko na terenach Polski, woda w Ÿró-
d³ach i potokach zamienia³a siê na
krótki czas w wino, miód, a nawet z³o-
to. Doœwiadczyæ tego cudu mog³y tylko
osoby niewinne i szczêœliwe. W niektó-
rych regionach Polski do dziœ odbywa
siê obrzêdowe mycie w wodzie Ÿródla-
nej zaczerpniêtej w Wigiliê o pó³nocy.
Ma ona chroniæ od chorób.

Tej nocy niebo i Ziemia otwiera³y
siê, ukazuj¹c swoje skarby. Wierzono,
¿e kamienie wychodz¹ z ziemi i poru-
szaj¹ siê, ¿e zakwita nie tylko cudow-
ny kwiat paproci, ale równie¿ inne
kwiaty i drzewa owocowe.

Najbardziej oczekiwanymi goœæmi
tego dnia by³y dusze zmar³ych. To w³a-
œciwie dla nich przeznaczona by³a wie-
czerza i postne potrawy ( z ziaren zbó¿,
miodu, maku, grzybów) typowe dla styp
pogrzebowych. Aby przypadkiem nie
wyrz¹dziæ jakiejœ krzywdy przyby³ym
na wieczerzê zmar³ym ¿ywi starali siê
nie siadaæ na ³awach czy sto³kach bez
dmuchniêcia, gdy¿ mog³a tam ju¿ sie-
dzieæ dusza. Nie wolno te¿ by³o pluæ,

k³óciæ siê, wylewaæ brudnej wody. Kola-
cjê wigilijn¹ spo¿ywano w milczeniu i
bez wykonywania gwa³townych ruchów.

Jeszcze do dziœ wierzymy, ¿e w tê
niezwyk³¹ noc domowe i leœne zwierzê-
ta rozmawiaj¹ ze sob¹ ludzkim g³osem.

Nie wolno jednak ich pods³uchiwaæ, „bo
trafi³o siê tak roz, ¿e wó³ godo³ do dru-
giego: Wstoj, bracie, bo powieziemy na
smentorz gazde i gazda, który pods³u-
cha³ tê rozmowê, naprawdê umar³ po
trzech dniach. (Podhale). W niektórych
regionach kraju gospodarze po wiecze-
rzy wigilijnej obdzielaj¹ zwierzêta
op³atkiem. Niekiedy op³atki by³y kolo-
rowe, gdy¿ wypiekano je ze „œwiêconym
zielem”.

Niestety, te piêkne polskie tradycje
powoli zatracaj¹ siê w dobie ateizmu i
œlepego naœladownictwa krajów za-
chodnich. Bo przecie¿ najwa¿niejsze
jest, aby kupiæ œwi¹teczny pakiet star-

towy do telefonu po promocji,
oblepiæ ca³y dom œwiate³kami,
zamówiæ osiem ciast i trzy ro-
dzaje ryb, kupiæ sobie sukien-
kê na kolacjê wigilijn¹... i co...
To wszystko?!

Czy¿ nie wa¿niejsze jest,
aby w tych dniach, jakimi s¹ Wigi-
lia i Bo¿e Narodzenie, nie k³óciæ siê
z rodzin¹, nie mówiæ bratu, ¿e ma
pryszcze, nie zaczepiaæ m³odszej sio-
stry, nie z³oœciæ siê, gdy zostanie-
my poproszeni o pomoc. Wszak¿e
s¹ to œwiêta dobroci i mi³oœci.

Nie skupiajmy siê, wiêc na rze-
czach tak przyziemnych jak iloœæ je-
dzenia czy bombek na choince... Po-
myœlmy mo¿e o tych, którzy te œwiê-
ta spêdz¹ samotnie, o sierotach w
domu dziecka. I jak pisze Marian
Balicki: „weŸ proszê/ okruch tego
chleba/ dzielê siê z tob¹/ na szczê-
œcie”.

Jezus urodzi³ siê w lichej sta-
jence i jest to wielka radoœæ. My-
œlisz, ¿e jeœli urodzi siê w tobie przy
suto zastawionym stole i miêdzy
tysi¹cami niepotrzebnych ozdób i
drobiazgów szczêœcie bêdzie wiêk-
sze? A mo¿e te zbêdne elementy na-
szej materialnej egzystencji tylko
je zag³usz¹?

Joanna G³adysz
Klasa II d; LO w Dynowie

BO¯E NARODZENIE

Otulony bia³¹ szat¹ œniegu...
Przyæmiony blaskiem lampek choinkowych,
bilboardów, krasnali.
Zag³uszony wrzaw¹ hipermarketów...

Przys³oniêty prezentami, karpiem,
makowcem, choink¹...
Niezauwa¿alny przez doros³e
dzieci cywilizacji...

Jezus
rodzi siê w twym sercu
cichutko niczym szept
ciep³y mi³oœci¹.

W oczach Jego troska o œwiat
£zy b³yszcz¹ce krzy¿em przysz³oœci
ociera starsza samotna pani z dwoma
œledziami na talerzu i juszk¹.

Przystañ na chwilkê w TESCO
z koszykiem pe³nym „niezbêdnych” rzeczy,
przystañ i pomyœl... poczuj...
Poczuj mi³oœæ Chrystusa,
który przychodzi na œwiat,
aby Ciê zbawiæ.

On nie chce w zamian pieniêdzy.
Joanna G³adysz

Czym dla mnie
s¹ Œwiêta

Bo¿ego
Narodzenia?

Wypowiedzi uczniów
Zespo³u Szkó³

Zawodowych im.
Kardyna³a Stefana

Wyszyñskiego
w Dynowie

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to
taki czas, w którym ca³a ro-
dzina zbiera siê przy wspól-
nym stole. Znikaj¹ wszystkie

spory i waœnie. Wokó³ roztacza siê nie-
powtarzalna atmosfera. S³ychaæ dŸwiêk
pastora³ek i kolêd. Unosi siê zapach
wigilijnych potraw i choinki. Kiedy do-
mownicy zbior¹ siê przy wspólnym sto-
le, sk³adaj¹ sobie ¿yczenia i dziel¹ siê
op³atkiem. Jak nakazuje tradycja, na
stole powinno znajdowaæ siê 12 potraw,
a pod obrusem le¿y siano. Kiedy zaœwieci
pierwsza gwiazda domownicy rozpoczy-
naj¹ modlitwê, któr¹ prowadzi gospo-

Œpiesznie zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie,
Z pewnoœci¹ czeka mnie dobre jedzenie.
Nie to jest jednak wtedy najwa¿niejsze
Istotne, ¿e wszystko wydaje siê piêk-

niejsze.

Spotkanie z rodzin¹, wspólne kolêdowanie,
Dzielenie op³atkiem, ¿yczeñ sk³adanie
I jeszcze wiele innych czynnoœci
Jest oznak¹ naszej polskoœci.

Zapomnij na chwilê o codziennoœci,
Niech w ka¿dym sercu Jezus zagoœci.
Wszak Bo¿e Narodzenie to piêkny czas
I w ka¿dym roku jest tylko raz.

Ewelina Sza³êga
kl. 1LPzb – ZSzZ Dynów
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choinki i szeleszcz¹cego siana pod ob-
rusem. S¹ to chwile radoœci i zapo-
mnienia. Œwiêta te s¹ dla mnie
ucieczk¹ od trudnej rzeczywistoœci, je-
stem wówczas anio³em dotykaj¹cym
chmur i doœwiadczaj¹cym niezmierzo-
nej mi³oœci Boga.

 Dominika T.
kl. 2LPz - ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
kojarz¹ mi siê przede
wszystkim z ciep³ymi kolo-
rami – czerwonym, ¿ó³tym,

zielonym oraz mas¹ innych. Wszyscy
s¹ zabiegani, zatroskani ale szczêœli-
wi. Œwiêta to tak¿e piêkne zapachy uno-
sz¹ce siê w ca³ym mieszkaniu. Najwa¿-
niejsze miejsce w domu zajmuje kolo-
rowa choinka. To pod ni¹ znajduj¹ siê
prezenty a wœród dekoracji wisz¹ s³o-
dycze tak chêtnie, ukradkiem przez nas
zrywane. Œwiêta to równie¿ muzyka –
nuty p³yn¹ce po ca³ym domu. To dziêki
nim odczuwamy ciep³o, radoœæ a nie-
kiedy potrafi¹ poruszyæ nasze sumie-
nia.

Dominika D.
kl. 2LPz - ZSzZ Dynów

Przy wigilijnym stole zasia-
dam z ca³¹ moj¹ rodzin¹.
Przez rok wszyscy s¹ zajêci
prac¹, nauk¹ i tylko wtedy

wracaj¹ do rodzinnego domu. Jest to
te¿ czas smutku, bo boleœnie odczuwa-
my odejœcie naszych bliskich.

Bernadetta K.
kl. 2LPz - ZSzZ Dynów

Bo¿e Narodzenie jest to
dzieñ, w którym przyby³ na
œwiat nasz Zbawiciel - Je-
zus Chrystus. Jest to czas

mi³oœci i pokoju. Moim zdaniem,
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas re-
fleksji, duchowego uniesienia i rado-
œci; spêdzamy je w rodzinnym gronie.
Atmosfera poprzedzaj¹ca Wigiliê jest
szczególna i niepowtarzalna: zapach
pieczonych ciast, piêknie przystrojo-
na choinka i œwi¹teczny klimat czy-
ni¹ ten dzieñ wyj¹tkowym, sprawiaj¹,
¿e uczucie radoœci i szczêœcia pragnie-
my dzieliæ z osobami bliskimi, tymi,
których kochamy. Taki nastrój towa-
rzyszy nam i w kolejne dwa, wyj¹tko-
we dni.
Z samej definicji ma to byæ czas œwi¹-
teczny, czyli przyjemny, refleksyjny,
wartoœciowy i spêdzony w zgodzie ze
sob¹ i bliskimi. I takie w³aœnie s¹ i
bêd¹ moje Œwiêta.

Anna ̄ .
kl. 5LH - ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹ dla mnie czasem bardzo
wa¿ne, poniewa¿ wtedy ocze-
kujê przyjœcia Pana Jezusa

na œwiat. Jest to tak¿e czas szczegól-
ny, wtedy ca³a moja rodzina zbiera siê
przy stole wigilijnym, jest mi³a atmos-
fera, ka¿dy jest szczêœliwy i zadowolo-
ny.

Anna Ch.
kl. 2TH - ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹ dla mnie czasem, który
spêdzam wspólnie z ca³¹ ro-
dzin¹. Im bli¿ej œwi¹t, tym

bardziej odczuwam ich magiczny spo-
kój, ³ad. Uwa¿am, ¿e œwiêta Bo¿ego
Narodzenia s¹ wspania³e i ka¿dy po-
winien prze¿yæ je jak najlepiej, z dala
od cierpieñ, trosk, problemów.
Œwiêta Bo¿ego narodzenia przypomi-
naj¹ mi równie¿ o narodzeniu siê ma-
³ego Jezusa w Betlejem, s¹ te¿ czasem
mi³oœci i pojednania siê ludzi.

Natalia K.
kl. 2TH - ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹ dla mnie czymœ na co cze-
kam ca³y rok. Jest to dla
mnie czas spotkania z Pa-

nem Bogiem. Myœl¹c o œwiêtach Bo¿e-
go Narodzenia przypominaj¹ mi siê
same szczêœliwe chwile. Œwiêta Bo¿e-
go Narodzenia s¹ dla mnie bardzo ra-
dosnym czasem. Spotykam siê wów-
czas z rodzin¹, razem ubieramy cho-
inkê. W domu roznosz¹ siê zapachy go-
towanych przez mamê potraw. Najbar-
dziej jednak fascynuj¹ mnie staropol-
skie zwyczaje: kolêdnicy odwiedzaj¹cy
nasze domy, oczekiwanie na pierwsz¹
gwiazdkê, pasterka. Nie mogê docze-
kaæ siê zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Tych piêknie pachn¹cych
potraw, œlicznie ubranej choinki, pach-
n¹cego mchu, który co roku tata daje
do szopki, a przede wszystkim wspól-
nego rodzinnego kolêdowania oraz
otwierania prezentów znajduj¹cych pod
choink¹.

Monika K.
kl. 2TH - ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹ dla mnie bardzo wa¿ne.
Czekam na nie przez ca³y
rok. Jest to czas, gdy wszy-

scy mo¿emy usi¹œæ przy wigilijnym sto-
le, podzieliæ siê op³atkiem i poœpie-
waæ kolêdy. To równie¿ czas ra-
doœci z Narodzenia Chrystusa.

Karolina K.
kl. 2TH - ZSzZ Dynów

darz domu, a nastêpnie siadaj¹ do wi-
gilijnej kolacji. O pó³nocy biesiadnicy
udaj¹ siê na pasterkê. Po powrocie do
domu czêsto zastaæ mo¿emy czekaj¹cych
na gospodarzy kolêdników. Œwiêta to
chwile wyj¹tkowe, na które warto cze-
kaæ ca³y rok.

Bartek i Marek
kl.1LPzb- ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹ dla mnie okresem na za-
stanowienie siê nad tym jacy
jesteœmy dla innych. To czas

wybaczania ludziom. Wszyscy s¹ wte-
dy dla siebie mili, w domu pachn¹ cia-
sta i ró¿ne potrawy, œwieci siê choinka.

Karola
kl. 1LPzb- ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹ dla mnie wa¿nym okre-
sem w roku. (...) Bardzo lu-
biê chwile gdy wszyscy z

mojej licznej rodziny s¹ w domu, mo-
¿emy szczerze porozmawiaæ i poradziæ
siê w ró¿nych sprawach a tak¿e, co bar-
dzo wa¿ne, dobrze pojeœæ. W dniach
œwi¹t staram siê nie graæ na kompu-
terze i ogl¹daæ programów telewizyj-
nych.

Rafa³
kl.1LPzb - ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
s¹ dla mnie czasem na prze-
myœlenie wa¿nych spraw,

podsumowanie pora¿ek i sukcesów ale
jednoczeœnie to prawdziwa odskocznia
od codziennoœci. Podczas œwi¹t ludzie
staj¹ siê inni, lepsi – szkoda tylko ¿e
nie s¹ tacy ca³y rok.

Kuba
kl.1LPzb - ZSzZ Dynów

Bo¿e Narodzenie niesie ze
sob¹ wiele radoœci. To naj-
szczêœliwsze dni w roku.

Ewa
kl. 1LPzb - ZSzZ Dynów

Teraz Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia nie poruszaj¹ mnie
tak jak wtedy gdy by³em

ma³y. Nie bawi mnie ju¿ choinka, pre-
zenty i s³odycze, które od dwóch lat sam
kupujê w sklepie. Spêdzam je od daw-
na ju¿ tylko z tat¹, poniewa¿ bracia
maj¹ swoje ¿ycie, a mama zawsze wte-
dy pracuje. Dlatego te¿ œwiêta s¹ dla
mnie ma³o wa¿ne.

 kl.2 LPz - ZSzZ Dynów

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
kojarz¹ mi siê z zapachem
mi³oœci. To czas pachn¹cej
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Mnich Kamil IIb
„Wigilia nasza Wigilia,
zasi¹dŸmy wiêc razem do sto³u,
niech wszyscy bêd¹ szczeœliwi,
rodzice, mój piesek i Ja ...”
To s³owa piosenki, które doskonale
oddaj¹ nastrój œwi¹t. Ka¿dy chce spo-
tkaæ siê z rodzin¹, z³o¿yæ sobie ¿ycze-
nia, poczuæ jej bliskoœæ. W tym zabie-
ganym œwiecie, œwiêta s¹ dla ka¿dego
wyj¹tkowym okresem.
Wtedy nikt siê nigdzie nie œpieszy,
nikt siê z nikim nie k³óci, jest tak
inaczej ni¿ na co dzieñ. Œwiêta maj¹
tê magiczn¹ moc, ¿e ³¹cz¹ ludzi sk³ó-
conych, oddalonych od siebie o setki
kilometrów. To czas, gdy nic ju¿ nie
ma znaczenia, bo liczy siê fakt, ¿e
jesteœmy razem.

Joanna Kosior kl. VI
Co kojarzy ci siê z Bo¿ym Narodze-
niem?
Bo¿e Narodzenie kojarzy mi siê z
jak¹œ piêkn¹ i weso³a nowin¹.
W czasie Bo¿ego Narodzenia otrzymu-
jemy prezenty pod choinkê, dzielimy
siê op³atkiem, wszyscy z rodziny s¹ z
nami razem, jedz¹c przy wspólnym
stole.Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹
najpiêkniejszymi œwiêtami, pe³nymi
mi³oœci.

Misiewicz Ola kl. I c gimnazjum
S¹ takie Œwiêta – nad Œwiêtami
z choink¹, karpiem i grzybami.
Jest wspólna kolacja i msza o pó³nocy,
nastrój œwi¹teczny, przeuroczy.

Nie mo¿e brakn¹æ te¿ op³atka,
o tym wie ka¿da polska matka.
Wiêc s¹ ¿yczenia i uœciski,
zanim dobierzesz siê do miski.

Ka¿dy jest mi³y, uœmiechniêty,
czeka cierpliwie na prezenty.
Potem radoœci jest bez liku,
gdy coœ fajnego jest w koszyku.

Dom pe³en goœci, smako³yków –
wœród œpiewu kolêd, nie brak wybryków.

Niebo rozb³yska petardami,
gdy Narodzony jest ju¿ z nami.

W Œwiêta, kalorii nikt nie liczy,
a gdy siê skoñcz¹, ka¿dy æwiczy
by w dobrej kondycji i pe³en uroku
móc równie¿ œwiêtowaæ w przysz³ym
roku.

Magda Wasieñko kl.II b. Gim. Dy-
nów
 Bo¿e Narodzenie

S¹ dni w roku,
Dni niezwyk³e,
Bóg siê rodzi,
Ludzi pierwsza gwiazda
W serca ugodzi.
Gdy trzej królowie
Kacper, Melchior i Baltazar
Nios¹ nowonarodzonemu Panu
Przez œnieg, przez wiatr
...” kadzid³o, mirrê, z³oto
     kryj¹c pod kapot¹” ...
Przebierañcy nasze domy odwiedzaj¹,
Dzieci pod choink¹ prezenty podgl¹-
daj¹.
Dni spotkania z rodzin¹,
Bo urodzi³ siê
Na radoœci i na smutki
Pan malutki.

ŒWI¥TECZNE REFLEKSJE UCZNIÓW ZESPO£U SZKÓ£ W DYNOWIE
I SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 2 W DYNOWIE

Wysocy, przystojni mê¿czyŸni, rodo-
wici dynowianie mogli nale¿eæ do Gwar-
dii Miejskiej.

Czarna lub szara czamara (szyta na
wzór ch³opskiej sukmany), wysoka fu-
trzana, szara czapa lub rogatywka ozdo-
biona futrem, pas wzorowany na szla-
checkich pasach s³uckich, szabla u boku.
Wysokie buty i bia³e rêkawiczki dope³-
nia³y stroju gwardzisty.

Warta przy Bo¿ym Grobie, Emaus
modlitwy na cmentarzu, udzia³ w uro-
czystoœciach pañstwowych, towarzysze-

nie ksiêdzu przy œwiêceniu da-
rów wielkanocnych to ich repre-
zentacyjne wyst¹pienia.

Jak wyjaœnia zas³u¿ony
dynowski historyk – Pan

Mieczys³aw Krasnopolski – rodowód tej
formacji reprezentacyjno – porz¹dkowej
jest bardzo stary. Powstanie Gwardii
wi¹¿e siê z pewnym dramatycznym wy-
darzeniem historycznym, gdy Tatarzy
napadli na miasto i oblegali koœció³. Od-
wa¿ni mieszczanie stanêli do obrony i
wkrótce napastnicy zostali odparci. Bi-
skup przemyski w nagrodê za mêstwo
nada³ mieszczanom przywilej wyró¿nia-
j¹cy ich w ca³ej okolicy i po wsze czasy
honoruj¹cy odwagê.

Czy po wsze czasy? Niestety nie!
Druga wojna œwiatowa unicestwi³a

dynowsk¹ Gwardiê Miejsk¹, podobnie
jak na pewien czas przerwa³a dzia³al-
noœæ ró¿nych organizacji i stowarzyszeñ.
Gwardia Miejska nie reaktywowa³a siê!

A mo¿e warto by³oby ? Nie tylko ze
wzglêdu na œwi¹teczne tradycje, eleganc-
ki i historyczny kostium, ale te¿ z uwa-
gi na wychowawczy i patriotyczny wy-
dŸwiêk tradycji.

Nikt przecie¿ nie w¹tpi w s³usznoœæ
maksymy:

„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie”
Spróbujmy wskrzesiæ tê piêkn¹ tra-

dycjê !

Mo¿e w³adze miasta zainteresuj¹
siê tematem, mo¿e stra¿acy, teatr?
Mo¿e odnajdzie siê jeszcze pe³ny strój
gwardzisty  i stanie siê wzorem umun-
durowania przysz³ych gwardzistów ? A
mo¿e ktoœ z czytelników uzupe³ni listê
nazwisk przedwojennych cz³onków stra-
¿y miejskiej?

Zapraszamy do wspó³pracy!

Lista cz³onków przedwojennej
Gwardii Miejskiej w Dynowie

Barañski W³adys³aw
Drelinkiewicz Józef (chor¹¿y)
Kêdzierski Stanis³aw
Kostur Fabian
Krasnopolski
Pyœ Kazimierz
Stankiewicz Mieczys³aw
Wandasiewicz Ludwik
Tucki Andrzej

Relacje Pana Mieczys³awa
Krasnopolskiego

i Zofii Kêdzierskiej

 spisa³a
 Krystyna D¿u³a

GWARDIA
MIEJSKA
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Tak jakoœ wszystko dziwnie siê sk³a-
da. W codziennej bieganinie zupe³nie nie
myœla³am o up³ywie czasu i nagle za-
czê³am siê nad tym zastanawiaæ. Po-
wodem mojego zatrzymania siê w cza-
sie i spojrzenia wstecz, sta³o siê przy-
padkowe (w drodze do szko³y) spotka-
nie z Maækiem Jurasiñskim. I jak to z
Maækiem bywa, „zaszczepi³” we mnie po-
mys³ napisania czegoœ o harcerstwie do
„Dynowinki”. Pomys³ pomys³em, a z re-
alizacj¹ trudniej. „Bi³am siê z myœla-
mi” przez wiele dni. Nie dlatego, ¿e nie
ma o czym pisaæ. Problem w tym jak to
zrobiæ, kiedy trudno swoje myœli, które
pêdz¹ jak szalone konie, uporz¹dkowaæ,
ubraæ w s³owa. Na domiar z³ego przy-
pomnia³am sobie wczeœniejsze mêki
pisania proz¹. O zgrozo! Aby sobie ro-
botê u³atwiæ, wpad³am na pomys³, ¿e

Dniu Wszystkich Œwiêtych. W tym
roku, wspieraj¹c dzia³ania Towarzy-
stwa Przyjació³ Dynowa, wykonaliœmy
gazetkê poœwiêcon¹ zabytkowym na-
grobkom na naszym cmentarzu. Ju¿
trzykrotnie przywieŸliœmy do Dynowa
Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju i orga-
nizowaliœmy uroczystoœæ przekazania go
w³adzom miasta, dynowianom, a tak-
¿e mieszkañcom okolicznych wiosek.
Wiele razy wyje¿d¿aliœmy na trzydnio-
we biwaki do Oœrodka Harcerskiego w
Ruszelczycach. Zorganizowaliœmy dwa
tygodniowe zimowiska: jedno w Stub-
nie dla 13 osób, drugie - w Ruszelczy-
cach dla 34 osób. Zimowiska te nie do-
sz³yby do skutku, gdyby nie wspó³pra-
ca ze Starszoharcersk¹ Dru¿yn¹ Obron-
n¹ z Przemyœla. Wspó³pracowaliœmy
tak¿e z Druhnami Seniorkami z Prze-

z czekaj¹cych nas zadañ jest uporz¹d-
kowanie brzegu Sanu w okolicy tzw. pla-
¿y i stworzenia tam bazy wypoczynko-
wej. W jesieni grupa 30 harcerzy po-
rz¹dkowa³a to miejsce ze œmieci, nie-
potrzebnych chwastów i pozosta³oœci po
letniej powodzi.

Po co to robimy? Co z tego mamy?
Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e przys³o-

wia s¹ m¹droœci¹ narodów. Przytoczê
tu jedno z nich, a mianowicie to, które
ci¹gle powtarza³a moja œp. Babcia Wik-
toria: „Czym skorupka za m³odu na-
si¹knie, tym na staroœæ tr¹ci”. W swo-
jej pracy nauczyciela i harcerza staram
siê kierowaæ ta m¹dr¹ maksym¹.

Myœlê, ¿e to co robimy, ma sens. Na-
sze dzia³ania zaszczepiaj¹ u m³odzie-
¿y pasjê spo³ecznikowskiego dzia³ania,

odpowiedzialnoœci za to co
robi, za drugiego cz³owie-
ka, za swoj¹ szko³ê, mia-
sto i za siebie. Poprzez
udzia³ w obchodach œwi¹t
narodowych czy opiekê
nad grobami, uczymy m³o-
dzie¿ patriotyzmu i po-
szanowania tego, ¿e dzi-

siaj mo¿emy ¿yæ, uczyæ siê i pracowaæ
w wolnym kraju i dla niego, ¿e Ojczy-
zna dla nas to Dynów, jego mieszkañcy
i jego historia, ¿e pracuj¹c uczciwie dla
naszej ma³ej Ojczyzny, przyczyniamy
siê do dobra kraju. Uczymy równie¿ jak
zorganizowaæ sobie wolny czas, jak spê-
dziæ go po¿ytecznie.

Dzia³alnoœæ naszej dru¿yny nie by-
³aby mo¿liwa bez przychylnoœci Dyrek-
cji Szko³y, Burmistrz Miasta – p. Anny
Kowalskiej i wielu innych osób, a tak-
¿e nauczycielek: Bogus³awy. Szmul i
El¿biety. Zdeb, które pomagaj¹ prowa-
dziæ dru¿ynê.

Zastanawiam siê, czy te nasze dzia-
³ania s¹ skuteczne, czy przynosz¹ efek-
ty? S¹dzê, ¿e korzyœci materialne da-
dz¹ siê wyceniæ. Na efekty „duchowe”
trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ.

Anna Chrapek

napiszê o naszej dru¿ynie w punktach
np. data – zrobiono to i to. Tak siedzia-
³am sobie i „punktowa³am”, „rzucaj¹c
okiem” wstecz. I có¿ przysz³o mi z tego
„rzucania”? Ano w³aœnie, ¿e w tym roku
we wrzeœniu minê³o ju¿ piêæ lat dzia³al-
noœci naszej dru¿yny. Rocznica to wcale
nie jest okr¹g³a, tylko taka pó³okr¹g³a.
Pomimo tej swojej pó³okr¹g³oœci sk³oni-
³a mnie do refleksji nad tym, co robimy
i dlaczego, czy jest sens w tym co robi-
my, co daje nasza praca m³odzie¿y, szko-
le i miastu?

Ile nas jest i co robimy?
Pocz¹tkowo by³a tylko garstka

uczniów Szko³y Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum w Dynowie. Nie byli-
œmy umundurowani. Dzisiaj dru¿yna
liczy 110 harcerzy i wiêkszoœæ z nich
posiada w³asny mundur. Zdobycie mun-
duru nie jest spraw¹ prost¹: nowy –
sporo kosztuje. Ale wœród rodziców i
nauczycieli jest wielu sympatyków har-
cerstwa. Du¿¹ iloœæ mundurów odnala-
z³y mamy, babcie i ciocie, a tak¿e na-
uczyciele w zakamarkach strychów. Te-
raz wyprane i wyprasowane s¹ one jak
nowe! Dziêki pomocy Komendy Hufca
Ziemi Przemyskiej i wojska uda³o nam
siê zdobyæ ponad 30 sztuk pa³atek i
beretów.

Przez te wszystkie lata harcerze
brali czynny udzia³ w obchodach œwi¹t
narodowych organizowanych w szkole i
w mieœcie. W ubieg³ym i bie¿¹cym roku
porz¹dkowaliœmy, wspólnie z Samorz¹-
dem Uczniowskim, mogi³y nieznanych
¿o³nierzy oraz nauczycieli a tak¿e przy-
gotowywaliœmy wi¹zanki i zaci¹gali-
œmy warty honorowe przy grobach w

myœla, które mimo podesz³ego wieku
potrafi³y przyjechaæ do Dynowa , aby
nam pomóc w harcerskiej pracy. Zorga-
nizowaliœmy tak¿e wycieczkê do Archi-
wum Pañstwowego w Przemyœlu, a przy
tej okazji obejrzeliœmy wystawê poœwiê-
con¹ historii harcerstwa. We wrzeœniu
tego roku przeszliœmy pod Komendê
Hufca Ziemi Rzeszowskiej i 57 naszych
harcerzy uczestniczy³o w trzydniowym
zlocie dru¿yn harcerskich w £azorach.

Wspólnie z Ko³em Ekologicznym
opracowaliœmy projekt pod nazw¹ „Eko-
sztafeta pokoleñ”, który z³o¿yliœmy do
Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w
Warszawie w ramach programu „Rów-
naæ szanse”. Do fundacji tej wp³ynê³o
ponad 800 projektów z ca³ej Polski.
Nasz projekt zosta³ zakwalifikowany
do grupy 30 najlepszych i otrzymali-
œmy dotacjê na jego realizacjê. Jednym

HARCERSKA KOLÊDA
Wstañcie harcerze, pospieszcie do szopy,
gdzie Dzieciê Bo¿e na sianie,
by pod zmarzniête rzuciæ Mu stopy
z serc naszych ciep³e pos³anie.

Nieœmy Dziecinie, ubogiej, maleñkiej
to, co Jej mo¿em daæ w dani:
te nasze proste z obozów piosenki
w letnie wieczory œpiewane.

¯³óbek woko³o wianuszkiem otoczmy
usiad³szy jak do gawêdy,
potem œpiewajmy Dzieci¹tku ochoczo
nasze harcerskie kolêdy...

Harcerze wstañcie! Pospieszcie do szopy
gdzie Bo¿e Dzieciê na sianie,
by pod zmarzniête rzuciæ Mu stopy
z serc naszych ciep³e pos³anie

(Wed³ug Franciszka Machalskiego, „Skaut” z 1930 r.)

5 lat dzia³alnoœci
40 Dru¿yny Harcerskiej przy Zespole Szkó³ w Dynowie
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Pod koniec ubieg³ego roku szkolne-
go powsta³ w naszej szkole projekt pod
nazw¹ „Eko-sztafeta pokoleñ”. Zosta³
on wys³any do Polskiej Fundacji Dzieci
i M³odzie¿y do Warszawy, sk¹d otrzy-
maliœmy dofinansowanie na jego reali-
zacjê.

Dynów le¿y w przepiêknej okolicy na
terenie Parku Krajobrazowego Pogórza
Dynowskiego nad rzek¹ San. Niestety
na terenie naszego miasta brak jest
oœrodków i miejsc, w których m³odzie¿
, a tak¿e doroœli, mogliby przyjemnie i
po¿ytecznie spêdzaæ wolny od pracy i
nauki czas, rozwijaæ swoje zaintereso-
wania naukowe, techniczne, plastycz-
ne iorganizatorskie. Jest to zwi¹zane
m. in. z brakiem œrodków finansowych,
który jest spowodowany upadkiem czê-
œci zak³adów pracy, a co za tym idzie
du¿ym bezrobociem i zubo¿eniem spo-
³eczeñstwa. Mimo trudnoœci jest grupa
spo³eczników wœród doros³ych i m³o-
dzie¿y, która chce pracowaæ na rzecz
œrodowiska, ale czêsto staje przed ba-
rier¹ braku œrodków finansowych nie-
zbêdnych do realizacji czêœci pomys³ów.
Pomoc z PFDiM umo¿liwi nam reali-
zacjê czêœci naszych planów. Projekt ma
te¿ za zadanie wykorzystanie pasji
spo³ecznikowskich uczniów i mieszkañ-
ców naszego miasta oraz inspirowanie
ich do wp³ywania na kszta³towanie
i ochronê œrodowiska, w którym ¿yj¹.
Utworzona w wyniku projektu baza
naukowo-wypoczynkowa stanie siê
miejscem, w którym nasza m³odzie¿
bêdzie mog³a spotykaæ siê z m³odzie¿¹
innych szkó³, uczyæ siê wspó³pracy
i wzajemnej tolerancji. Projekt ten
stwarza mo¿liwoœæ wspó³pracy naszych
uczniów z pracownikami naukowymi
i ludŸmi zajmuj¹cymi siê ochron¹ œro-
dowiska.

Projekt realizowany jest w dwóch
aspektach, które siê wzajemnie uzupe³-
niaj¹.

a) prowadzenie badañ edukacyjnych
nad faun¹ i flor¹ rzeki San i jej brze-
gów – zbieranie, gromadzenie, opis,
analiza, przedstawianie i prezentowa-
nie danych. M³odzie¿ pozna metody
prowadzenia prac badawczych. Przepro-

wadzi pod kierunkiem dr Ma³-
gorzaty K³onowskiej- Olejnik,
pracownika naukowego Uni-
wersytetu Jagielloñskiego,

badania nad makrofaun¹

górnego biegu rzeki San.
Nastêpnym zadaniem
bêdzie oznaczenie gatun-
ków roœlin i zwierz¹t
¿yj¹cych na brzegach rze-
ki. Bêdziemy równie¿ pro-
wadziæ obserwacje ornito-
logiczne. M³odzie¿ pozna
tak¿e zagadnienia zwi¹-

zane z k³usownictwem na wodach i
brzegach Sanu. Wynikiem powy¿szych
dzia³añ bêdzie opracowanie i oznacze-
nie œcie¿ki przyrodniczo-dydaktycznej,
otoczenie opiek¹ roœlin i zwierz¹t tu
¿yj¹cych, opracowanie i wydanie biule-
tynu;

b) przygotowanie bazy turystyczno-
wypoczynkowej nad brzegiem rzeki na
odcinku ok. 1 km bêdzie polega³o na
jego oczyszczeniu z niepotrzebnych
chwastów i œmieci, wyrównaniu terenu,
wykonaniu stolików, ³aweczek, wiat,
zadaszeñ, przygotowaniu miejsca na
ogniska, zainstalowaniu ubikacji, za-
sadzeniu odpowiednich gatunków drzew
i krzewów, wykonaniu ogrodzenia.

Uczestnikami tego projektu bêdzie
m³odzie¿ naszej szko³y – 40. Dru¿yna
Harcerska, cz³onkowie Szkolnego Ko³a
Ekologicznego i Ko³a Geograficznego.
Wyniki naszych badañ i ca³a baza bê-
dzie udostêpniana uczniom innych gim-

nazjów z terenu s¹siednich gmin. Re-
prezentacje tych szkó³ zaprosimy do
wspólnego prowadzenia badañ eduka-
cyjnych.

W dniu 07.12.2004r. goœciliœmy w
naszej szkole p. dr Ma³gorzatê K³o-
nowsk¹-Olejnik – pracownika naukowe-
go Uniwersytetu Jagielloñskiego, p.
prof. Jerzego Paw³owskiego z Muzeum
PAN w Krakowie, p. dr hab. Krzyszto-
fa Kuku³ê z Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, p. mgr Stanis³awê Bañcarz -
dyrektora Zarz¹du Parków Krajobrazo-
wych w Przemyœlu oraz mgr Annê Ko-
walsk¹ – Burmistrz Miasta Dynowa
i p. Jerzego Bylickiego – pracownika
Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego. Celem tej roboczej wizy-
ty by³o omówienie zasad wspó³pracy,
charakteru planowanych badañ, zaopa-
trzenia w potrzebny sprzêt i materia-
³y. Nasi Goœcie wybrali siê z autorami
projektu na ma³¹ wycieczkê brzegiem
Sanu, gdzie bêd¹ prowadzone badania.
Rozmowom naszym przys³uchiwa³ siê
dziennikarz z programu III Polskiego
Radia i przeprowadzi³ wywiad z ucznia-
mi gimnazjum. Pod koniec wizyty Go-
œcie zwiedzili szko³ê.

Anna Chrapek

Œwiate³ko Pokoju - Historia
Jest ju¿ piêkn¹ skautow¹ i harcersk¹ tradycj¹ przekazywanie ka¿dego roku,

tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem, Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju.
Akcjê zapocz¹tkowa³y w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu jako

akcjê charytatywn¹ na rzecz dzieci niepe³nosprawnych i osób potrzebuj¹cych.
Przez lata akcja rozwinê³a siê tak, ¿e Œwiat³o zapalone w Grocie Narodzenia

Pañskiego w Betlejem, za poœrednictwem skautów obejmuje prawie ca³¹ Europê.
Co roku skauci odbieraj¹ je w Katedrze Wiedeñskiej i sztafet¹ przekazuj¹ do

krajów s¹siednich. Przekazywane
z r¹k do r¹k Œwiat³o pokonuje
wiele granic i dociera do wszyst-
kich potrzebuj¹cych i czekaj¹cych
na P³omieñ mi³oœci, pokoju i na-
dziei.

Harcerze ze Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego, jak co roku, od-
bieraj¹ Betlejemskie Œwiat³o Po-
koju na przejœciu granicznym £ysa
Polana od skautów s³owackich.

W tym roku Œwiat³o trafia do
Polski po raz czternasty. W ci¹gu
kilku dni P³omieñ obejmuje ca³¹
Polskê i trafi do naszych wschod-
nich s¹siadów: Rosji, Litwy, Bia-
³orusi, Ukrainy.

Przeka¿emy Go wszystkim po-
trzebuj¹cym ciep³a.

Mamy nadziejê, ¿e trafi na wi-
gilijne sto³y do polskich rodzin i
bêdzie stanowi³ przes³anie œwia-
t³oœci, która przebije siê przez
mroki grudniowych nocy do na-
szych serc.
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„Niech ogieñ Œwiat³a zab³yœnie w domach, koœcio³ach.
Niech niesie przyjaŸñ, spokój, dobro.
Zanieœmy innym dobro tkwi¹ce w symbolu
Skautowego Œwiat³a przywiezionego z Betlejem.”

40 Dru¿yna Harcerska
przy Zespole Szkó³ w Dynowie

zaprasza
Mieszkañców Dynowa i okolic

na uroczystoœæ przekazania W³adzom Miasta
Betlejemskiego Œwiate³ka Pokoju,

która odbêdzie siê w dniu 21 grudnia 2004r.
o godz.13:00 w Dynowie

pod pomnikiem króla W³adys³awa Jagie³³y.
Œwiate³ko mo¿na odbieraæ do godz.1700.

Rada Dru¿yny

Warszawa, Bo¿e Narodzenia 2004 r.  

Jest w moim kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny
Z wejœciem pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie
Ludzie sto³u wspólnego ³ami¹ chleb biblijny
Najszczersze ¿yczenia przekazuj¹c w tym chlebie…

(C.K. Norwid)

Drogie instruktorki, dro-
dzy instruktorzy! Wraz z
coraz to krótszymi dnia-
mi i zimniejszymi noca-
mi, wraz z pierwszym
œniegiem i grudniow¹
krz¹tanin¹ nadchodzi ten

czas – czas ciep³a i spokoju, czas zadumy.
Najwa¿niejszy czas dla ka¿dej wspólno-

ty, dla ka¿dej rodziny. Kiedy nareszcie mo¿-
na siê zatrzymaæ, kiedy wszystko jest spo-
wolnione jak opadaj¹ce sennie p³atki œnie-
gu, kiedy milczenie tak wiele mówi…

Nawet nasza harcerska wêdrówka, za-
zwyczaj bogata, twórcza i wielokierunkowa,
ogranicza siê wówczas do wêdrowania z tak
przez wszystkich oczekiwanym Betlejem-
skim Œwiat³em Pokoju.

Niech wszystkie wa¿ne sprawy dnia po-
wszedniego zbledn¹ w œwietle œwi¹tecznych
œwiec i pozostan¹ w cieniu wspólnego kolê-
dowania, rozmów przy stole czy modlitwy.

Niech Was ta Noc zaczaruje, a Betlejem-
skie Œwiat³o Pokoju przypomina o tym, co
naprawdê wa¿ne, najwa¿niejsze.

¯yczê Wam, aby ten wyj¹tkowy czas, czas
Bo¿ej Nocy, by³ dla ka¿dego z Was i Wa-
szych najbli¿szych wyj¹tkowy i niezapomnia-
ny.

¯yczê Wam wiary w dobro i przekonania,
¿e gdy chcemy, Œwiêta zmieni¹ nas na lep-
sze.

A czas? A czas niech stanie siê Waszym
najlepszym podarunkiem dla innych.

Miejcie go du¿o dla bliskich… £ami¹c siê
z Wami bia³ym op³atkiem…

Naczelnik ZHP
hm. Wies³aw Maœlanka

List Naczelnego Kapelana ZHP
ks. phm. Jana Ujmy

Warszawa, dnia 17 wrzeœnia 2004 roku
Betlejemskie Œwiat³o Pokoju

– „Œwiat³oœci¹ Œwiata, Europy, Polski”

Druhowie i Druhny,
Tak brzmi has³o tegorocznej akcji Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju 2004

– 2005. A my kolejny raz trzymaj¹c Betlejemskie Œwiat³o Pokoju w swoich
d³oniach pamiêtaj¹c o s³owach: „A oto znów przemówi³ do nich Jezus, tymi
s³owami: ”Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹ nie bêdzie cho-
dzi³ w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia”. (J 8,12), jesteœmy wezwa-
ni, abyœmy czerpali si³ê do naszych wspólnych dzia³añ z tych S³ów, które On
nam daje.

Zawsze Jego S³owa s¹ mocne i mog¹ kszta³towaæ ¿ycie Œwiata, Europy
i Polski. Tylko w Jego S³owie jest moc, która powoduje, ¿e mi³oœæ bêd¹c
sercem skautingu, powinna wype³niæ ¿ycie nas wszystkich.

Zanim weŸmiesz do swych r¹k Betlejemskie Œwiat³o Pokoju spójrz na
swoje ¿ycie, ¿ycie drugiego cz³owieka i pamiêtaj, ¿e jesteœmy wezwani przez
Niego, aby dalej kochaæ i szanowaæ ¿ycie i z odwag¹ w naszym czasie zwal-
czaæ to co przeciwne jest temu ¿yciu i chcemy przemocy, terroryzmowi po-
wiedzieæ nie.

Tak jak œwiat³o Chrystusa rozjaœnia³o kiedyœ umys³y i serca ludzi, tak
i dzisiaj to œwiat³o jest wa¿ne w ¿yciu Œwiata, Europy, Polski. Patrz¹c na
Œwiat, Europê i Polskê postrzegamy wiele rzeczy, które s¹ wyrazem prze-
ciwnym mi³oœci i chcemy powiedzieæ, ¿e tylko Mi³oœæ Odwieczna nadaje sens
¿yciu Œwiata, Europy i Polski.

Dostrzegamy wiele ludzkich radoœci i uœwiadamiamy sobie, ¿e Betle-
jemskie Œwiat³o Pokoju dopomaga nam w naszej codziennej wêdrówce, ¿e
ono zawsze musi byæ œwiat³em na oœwiecenie nas wszystkich. Œwiat, Euro-
pa i Polska otrzyma³y od Niego, który jest œwiat³oœci¹ Prawo i przekazuj¹c
to œwiat³o napotkanemu chcemy przypomnieæ o Prawie, które ma wieczn¹
moc dla Œwiata, Europy i Polski.

Zanieœcie to Betlejemskie Œwiat³o Pokoju do wszystkich pamiêtaj¹c, ¿e
wspania³oœæ Jego jest ponad wszystkim i niech powoduje, ¿e sam Chrystus
stanie siê œwiat³oœci¹ dla tych, którzy krocz¹ w ciemnoœci, niech On stanie siê
jeszcze wiêksz¹ radoœci¹ dla tych, którzy s¹ bliscy Jego S³owa i Jego Prawa.

Jako harcerze i harcerki w sposób szczególny przeka¿cie to œwiat³o m³o-
dzie¿y. W 2005 roku bêdzie XX Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Koloni. Niech
to œwiat³o pobrane z Betlejem jeszcze bardziej rozjaœnia serca i umys³y
m³odych, aby nauczyli siê obserwowaæ znaki poprzez, które Bóg ich wzywa i
kieruje ku Œwiat³oœci; aby m³odzi jeszcze mocniej mogli oddaæ czeœæ tajem-
nicy Boga i budowaæ Œwiat, Europê, Polskê tylko w oparciu o Jego Prawo i
Jego Mi³oœæ.

Wiemy, ¿e bez tej Œwiat³oœci Œwiat, Europa, Polska pogr¹¿aj¹ siê w
ciemnoœciach, ale na naszych drogach,
na drogach Œwiata, Europy i Polski jest
Maryja!

Niech Maryja Matka Œwiat³oœci po-
woduje, ¿e ta Œwiat³oœæ stanie siê na-
dziej¹ nas wszystkich, abyœmy mogli z
zapa³em budowaæ Œwiat bardziej spra-
wiedliwy. Niech Ona czuwa nad nami w
Europie, abyœmy jednocz¹c siê nasz¹
codziennoœæ kszta³towali w Jego mi³o-
œci i Jego Prawie. Niech Ona powoduje,
abyœmy dalej szli za tym Œwiat³em w
Polsce —OjczyŸnie naszej i dawali do-
bry przyk³ad innym narodom.

Druhowie i Druhny, b¹dŸmy œwiad-
kami Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju,
które jest dane Œwiatu, Europie i
Polsce.

Czuwaj!Szczêœæ Bo¿e!
ks. phm. Jan Ujma
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Rok szkolny 2004/05 rozpoczê³o 625 uczniów w 20 od-
dzia³ach pod okiem 43 nauczycieli teorii i praktycznej na-
uki zawodu oraz 18 pracowników niepedagogicznych szko³y
i warsztatów. Zainteresowanie nauk¹ w naszej szkole by³o
du¿e bowiem uruchomiony zosta³ dodatkowo jeden oddzia³
klasy pierwszej - liceum profilowanego. Aktualne szko³y to:

4-letnie technikum (technik mechanik i technik handlowiec),
3-letnie liceum profilowane( zarz¹dzanie informacj¹ i

kreowanie ubiorów),
3-letnia zasadnicza szko³a zawodowa (mechanik pojaz-

dów samochodowych) oraz ostatnie klasy
5-letniego technikum mechanicznego i liceum handlo-

wego a tak¿e 3-letniego technikum po zsz.

Ten rok szkolny to rok nowych egzaminów, chocia¿ obec-
ne klasy maturalne obejmie jeszcze egzamin dojrza³oœci wg
„starych” zasad. Natomiast wprowadzona bêdzie nowa for-
mu³a egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w
3 klasie zasadniczej szko³y zawodowej. Egzamin potwier-
dzaj¹cy kwalifikacje zawodowe bêdzie sk³ada³ siê z czêœci
teoretycznej (test) oraz czêœci praktycznej (wykonywanie sa-
modzielnie zadania w ci¹gu 3 godzin na odpowiednim stano-
wisku roboczym) pod okiem egzaminatorów OKE. W zwi¹z-
ku z tym szko³a wyst¹pi³a do Okrêgowej Komisji Egzami-
nacyjnej (OKE) w Krakowie o nadanie uprawnieñ do prze-
prowadzania takiego egzaminu w warsztatach szkolnych.
Przeprowadzona kontrola wyposa¿enia i warunków szkol-
nych, przez komisjê z OKE, zakwalifikowa³a warsztaty szkol-
ne do oœrodków egzaminacyjnych. Czekamy na certyfikat.
Myœl¹c o przysz³ych egzaminach i nie tylko, Stacja Kontroli
Pojazdów (SKP) zosta³a doposa¿ona w zestaw do diagno-
styki komputerowej uk³adów elektronicznych samochodów
firmy Bosch oraz specjalistyczne firmowe narzêdzia. Dla
uczniów, których w tym roku nie obejmuje matura i egza-
min zawodowy zorganizowano praktyki uczniowskie w za-
k³adach oraz firmach w Dynowie i Rzeszowie. a tak¿e zo-
sta³ opracowany projekt sta¿y we wspó³pracy z Leonardo da
Vinci. 15 uczniów technikum wyjedzie w czerwcu 2005 roku
na miesiêczna praktykê zawodow¹ do Niemiec (o tym napi-
szemy oddzieln¹ informacjê).

Maj¹c na uwadze potrzebê innego przygotowywania siê
uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych urucho-
miono i udostêpniono w szerszym zakresie biblioteczn¹ czy-
telniê z komputerami oraz pracowniê multimedialn¹. Tak-
¿e doposa¿ono I pracowniê komputerow¹ w nowy sprzêt,
który umo¿liwi korzystanie z materia³ów multimedialnych.

W trosce o bezpieczeñstwo uczniów, g³ównie od strony
zagro¿eñ patologiami zosta³ zainstalowany system telewi-
zyjnego monitoringu pomieszczeñ i terenu wokó³ obiektów
szkolnych. W najbli¿szym czasie udostêpniony zostanie przez
Internet podgl¹d niektórych kamer.

 Dla tych,którzy chc¹ rozwijaæ swoje zdolnoœci i
czynnie spêdzaæ wolny czas, od wrzeœnia wprowa-
dzono nastêpuj¹ce zajêcia pozalekcyjne p³atne z
bud¿etu szko³y i nieodp³atne ( praca spo³eczna na-

uczycieli):

1. Zajêcia sportowe: sekcja pi³ki : siatkowej, rêcznej , koszy-
kowej dziewcz¹t i ch³opców,

2. Zajêcia grupy sportowo – tanecznej „APLAUZ”,
3. Zajêcia sportowe dla doros³ych,
4. Zajêcia artystyczne: grupy „Antrakt”, redakcji gazetki szkol-

nej „Elemencik” , kó³ recytatorskich,
5. Zajêcia bran¿owe - przedmiotowe: ekonomiczne, informa-

tyczno – internetowe , jêzyka niemieckiego zawodowego,
kreowanie ubiorów, mi³oœników ksi¹¿ki, techniczne,

6. Zajêcia wyrównawcze dla klas pierwszych: jêzyka polskie-
go, jêzyka angielskiego, jêzyka niemieckiego , matematyki.

7. Fakultety przygotowuj¹ce uczniów do egzaminu dojrza³o-
œci z: jêzyka polskiego, jêzyka niemieckiego, fizyki, geo-
grafii, matematyki, wiedzy o spo³eczeñstwie.

Efekty œwiadcz¹, ¿e m³odzie¿ jest zdolna i chêtna do
pracy a nauczyciele nie zasypiaj¹ „gruszek” w popiele, cho-
cia¿ nie brakuje problemów np. niewystarczaj¹ce s¹ œrodki
na finansowanie kosztów przejazdów na zawody sportowe,
na zajêcia z p³ywania, do kina, do teatru czy muzeum. Wy-
korzystywane na ten cel œrodki bud¿etowe, nielicznych spon-
sorów, rady rodziców, szkolnego zwi¹zku sportowego i pry-
watne s¹ niewystarczaj¹ce. £atwo policzyæ jakie s¹ w tym
zakresie potrzeby przyjmuj¹c, ¿e raz w m-cu ka¿da klasa
(grupa) wykonuje jeden wyjazd do Rzeszowa, który kosztuje
oko³o 200 z³.

Z myœl¹ o uczniach, rodzicach przysz³ych absolwentach
a szczególnie gimnazjalistach ostatnich klas, zosta³ otwar-
ty od 1 grudnia tego roku punkt informacyjny „PrzyjdŸ do
nas” dzia³aj¹cy w ramach Szkolnego Oœrodka Kariery Za-
wodowej. Punkt czynny jest raz w tygodniu a w razie du¿ego
zainteresowania czas pracy bêdzie wyd³u¿ony. Doradca za-
wodowy – fachowiec ma pomóc, doradziæ w zakresie wyboru
szko³y, ukierunkowania zawodowego, postêpowania na po-
szczególnych etapach kariery edukacyjnej, sporz¹dzania
podañ , pism i wielu innych spraw zwi¹zanych z kszta³ce-
niem, dokszta³caniem czy poszukiwaniem pracy. Punkt ob-
s³ugiwaæ bêdzie nauczyciel naszej szko³y posiadaj¹cy przy-
gotowanie fachowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Dziêkujê za uwagê, a w nastêpnym odcinku o osi¹gniê-
ciach uczniów.

St.Tymowicz
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Cz³owiek jest œciœle zwi¹zany z przyrod¹, gdy¿ jako cz¹st-
ka tego œwiata, nie mo¿e ¿yæ bez niej ani poza ni¹. Za wszyst-
ko, czym obdarza nas natura, winniœmy jej wdziêcznoœæ i
szacunek. Powinniœmy cieszyæ siê jej piêknem i rozwa¿nie
korzystaæ z jej dóbr naturalnych.

XX wiek pozostawi³ w spuœciŸnie nie tylko wspania³e
wynalazki techniki, ale równie¿ zniszczone œrodowisko ¿ycia
cz³owieka. W pogoni za luksusem ludzie zdegradowali praw-
dziwe bogactwa naturalne: wodê, powietrze, glebê, zwierzê-
ta i roœliny. Coraz bardziej zagro¿one staje siê nasze zdro-
wie i ¿ycie. Mimo, i¿ podejmuje siê wiele dzia³añ na rzecz
ochrony przyrody, niestety to wci¹¿ za ma³o, aby j¹ chroniæ.
A przecie¿ ziemia to nasz dom! Dlatego akcjê uœwiadamia-
nia nale¿y zacz¹æ od najm³odszych.

Taki w³aœnie cel obrali organizatorzy konkursu ekolo-
gicznego „Ziemia – nasz dom”, który odby³ siê 3 grudnia
2004 r. w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie. Uroczystego otwarcia konkursu
dokona³ dyrektor szko³y Stanis³aw Tymowicz, który powita³
goœci i uczestników rywalizacji konkursowych.

Podczas gali konkursowej m³odzie¿ oraz zaproszeni goœcie
(gimnazjaliœci z Dynowa, Harty, Paw³okomy i Bachórza wraz z
opiekunami) mogli podziwiaæ przygotowane przez organizato-
rów wystawy : „Zwierzêta wokó³ nas”, „Przyroda w sztuce i
poezji”, „Zwierzaki”, „Zdrowie w roœlinach”, „Znaczki z kolekcji
ucznia szko³y Radomia Niemca”, „Widokówki z kolekcji uczen-
nicy szko³y Kamili Majdy”, „Publikacje przyrodnicze”. Ponad-
to uczestnicy konkursu wys³uchali ciekawej prelekcji, po³¹czo-
nej z pokazem multimedialnym, na temat ochrony œrodowi-
ska naturalnego na Podkarpaciu, któr¹ wyg³osi³ pan Stani-
s³aw Kaczmaryk, pracownik Nadleœnictwa Bircza.

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê zmagania konkurso-
we. Uczniowie ZSzZ prezentowali swoje umiejêtnoœci recy-
tatorskie i aktorskie. Inspiracj¹ do owych popisów by³y tek-
sty o tematyce przyrodniczej. Ró¿norodnoœæ wystêpów, po-
mys³owoœæ m³odych aktorów, dobór tekstów przysporzy³ nie
ma³ych k³opotów komisji konkursowej, któr¹ tworzyli: p.
wicedyrektor Halina Cygan, p. Stanis³aw Kaczmaryk i p.
Jerzy Bylicki. Jury mia³o sporo pracy, a tak¿e wiele trudno-
œci z wytypowaniem zwyciêzców. Po burzliwych obradach uda³o
siê w koñcu wy³oniæ laureatów konkursu w kategorii pla-
stycznej i recytatorsko – inscenizacyjnej.

Kategoria plastyczna:
I miejsce: Ewa Sura - 1LPzk - opiekun p. Bo¿ena Krupa
II miejsce: Ma³gorzata Bajda - 1LPzb - opiekun p. Hali-
na Ryba
III miejsce: Dominika Drewniak - 2LPz -opiekun p. Aga-
ta Krupa

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna
I miejsce i nagroda Burmistrza Miasta Dynów: Aneta
Banaœ - 3THa; Marta Fuksa - 3THa - opiekun p. Beata
Irzyk; Monika Kamiñska - 3THa; Anna £ybacka - 3THa
II miejsce: Dominik Piejko - 3Tzm - opiekun p. Anna Mol
III miejsce: Daniel Chudzikiewicz - 3TM; Krzysztof Ka-
miñski - 3TM; Ewelina Sza³êga - 1LPzb - opiekun p. Anna
Mol; Dominika Tyka  - 2LPz

Organizowanie tego rodzaju przedsiêwziêæ nasuwa kil-
ka wniosków. Okazuje siê bowiem, ¿e edukacja ekologiczna
prowadzona wœród m³odzie¿y przynosi po¿¹dane efekty.
M³odzie¿ jest otwarta na wszelkiego rodzaju inicjatywy
maj¹ce na celu ochronê œrodowiska. Potrafi dostrzec piêkno
otaczaj¹cego nas œwiata, ale i niebezpieczeñstwa, zwi¹zane
z nieprzemyœlan¹ i niekontrolowan¹ ludzk¹ dzia³alnoœci¹
prowadz¹c¹ do tego, ¿e œrodowisko przyrodnicze jest stale
zagro¿one.

Z EKOLOGI¥
NA POWA¯NIE

I WESO£O ...

Organizatorzy konkursu serdecznie dziêkuj¹:
Burmistrz Miasta Dynów pani Annie Kowalskiej

i Radzie Rodziców przy ZSzZ w Dynowie
za ufundowanie nagród,

Dyrektorowi szko³y panu Stanis³awowi Tymo-
wiczowi i Wicedyrektor pani Halinie Cygan

za pomoc w zorganizowaniu konkursu.
 Opracowa³a: Beata Irzyk
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Dzia³o siê sporo!!!

u W paŸdzierniku: Zjazd z okazji 60-
lecia no i oczywiœcie program arty-
styczny, czyli czêœæ powa¿na i kaba-
retowa, za któr¹ „stan¹³” p. Maciej
Jurasiñski i tañce przygotowane
przez p. El¿bietê Klaczak-£ach.
Uda³o siê wzruszyæ i rozbawiæ, bra-
wa by³y gromkie a recenzje pochleb-
ne..

u W listopadzie : udzia³ w XII Konkur-
sie Poezji Patriotycznej, gdzie Mate-
usz Mikoœ zaj¹³ II miejsce a Mate-
usz Sarnicki III miejsce. Uczniów
przygotowa³a p. Katarzyna K³y¿

u W listopadzie: udzia³ w VII Ogólno-
polskim Turnieju Satyry „O Z³ot¹
Szpilê Ignacego Krasickiego” Jolan-
ty Nowak i Mateusza Mikosia oraz
udzia³ w X Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim Prozy i Poezji Nie-
mieckojêzycznej, gdzie Dominika
Gdyczyñska zdoby³a III miejsce, a
wspomniana wczeœniej Jolanta No-
wak – wyró¿nienie. Repertuar wybra-
³a i uczennice przygotowa³a po raz
kolejny p. Ewa Hadam.

u W listopadzie tak¿e w Wieczór An-
drzejkowy Mateusz Mikoœ w bardzo
oryginalny „artystyczno-terrorystycz-
ny” sposób przej¹³ w³adzê, zostaj¹c
przewodnicz¹cym szko³y. Klasy Ia i
Id zadebiutowa³y na kabaretowej sce-
nie, a popisy gitarowe Bart³omieja
Kêdzierskiego i Piotra D¿u³y wzbu-
dzi³y aplauz.

u 5 grudnia wszyscy szkolni artyœci
wziêli udzia³ w III Miko³ajkach Ar-
tystycznych, a 9 grudnia Marta Hus,
Mateusz Mikoœ, Agata Bajda, Ewe-
lina Kulon, Lidia Bartoñ i Natalia
Cichocka pod artystycznym prze-
wodnictwem p. Beaty Trzyny zdo-
byli I miejsce w Miêdzyszkolnym

Konkursie Kolêd i Zwyczajów w
Krajach Niemieckojêzycznych,
który odby³ siê w Rzeszowie.

GRATULUJEMY!!!

Atmosfera gor¹czkowego poszukiwania prezentów, pisanie kartek z ¿yczenia-
mi, szykowanie œwi¹tecznych potraw. Nasze poczynania podyktowane s¹ tra-
dycj¹ .Tradycja to coœ, czego nie podwa¿amy, co przyjmujemy jako sk³adnik na-
szego ¿ycia. Po co nam tradycja? Przede wszystkim po to, abyœmy wyró¿niali siê
od innych narodów, abyœmy czuli siê zwi¹zani z naszymi przodkami. I jeszcze po
to, aby nasze ¿ycie nie by³o monotonne.

 Choæ religijne znaczenie
tego œwiêta jest wszêdzie ta-
kie samo, to tradycja spra-
wia, ¿e w ró¿nych krajach
ró¿nie siê je obchodzi. Nie
w ka¿dym kraju najwa¿niej-
szym dniem jest 24 grudnia,
nie wszêdzie najsmacz-
niejsz¹ potraw¹ jest barszcz
czerwony z uszkami, nie za-
wsze œpiewa siê kolêdy przy
wieczerzy wigilijnej. Lecz ka¿dy cz³owiek niezale¿nie od miejsca, z którego pocho-
dzi, w kraju w jakim przebywa mo¿e potwierdziæ, ¿e czas bo¿onarodzeniowy jest
najbardziej oczekiwanym okresem w roku, zaœ tradycje zwi¹zane z nim maj¹
olbrzymi ³adunek emocjonalny.

Drodzy Czytelnicy „ Dynowinki ”,wyruszamy w œwiat œwi¹tecznych historii,
legend i zwyczajów niektórych krajów europejskich.

W³ochy

We W³oszech tradycja bo¿onarodze-
niowa nierozerwalnie zwi¹zana jest z
religi¹ chrzeœcijañsk¹. Przed Wigili¹
obowi¹zuje œcis³y post, a œwiêta rozpo-
czynaj¹ siê 24 grudnia uroczyst¹ wie-
czerz¹. Jednak tu koñczy siê podobieñ-
stwo do polskich œwiat , poniewa¿ na
stole pojawiaj¹ siê potrawy takie jak:
indyk, miêso jagniêce, ryby, sa³atki oraz
wypieki. Po Wigilii ca³a rodzina gra w
bryd¿a lub w karty oczekuj¹c godziny
dwudziestej czwartej. Wraz z wybiciem
pó³nocy rodzina udaje siê na pasterkê.
Oczywiœcie najwiêcej radoœci maj¹ dzie-
ci; oprócz Œwiêtego Miko³aja, czyli Bab-
bo Natale, niektóre czekaj¹ na czarow-
nicê, Befanê, która roznosi prezenty.
Wed³ug legendy Trzej Królowie zatrzy-
mali siê w chacie Befany, by spytaæ o
drogê do Betlejem. Zachêcali j¹, aby
przy³¹czy³a siê do nich. Odmówi³a, bo
by³a bardzo zajêta. Pasterza, który
zachêca³ j¹ do z³o¿enia ho³du Dzieci¹t-
ku te¿ nie pos³ucha³a. W nocy zobaczy-
³a na niebie olœniewaj¹ce œwiat³o. Wów-
czas po¿a³owa³a, ¿e nie ruszy³a w dro-
gê z Trzema Królami. Zebra³a wiêc za-
bawki swego dziecka i pobieg³a szukaæ
Trzech Króli i pasterza. Niestety, nie
znalaz³a. Od tego czasu co roku szuka
Dzieci¹tka i Trzech Króli bez skutku...
Zostawia wiêc te zabawki grzecznym
dzieciom, niegrzecznym zaœ daje wê-
gielki.

Wielka Brytania

Brytyjczycy przygotowania do œwi¹t
rozpoczynaj¹ bardzo wczeœnie, ponie-
wa¿ w po³owie listopada kupuj¹ pre-

zenty bliskim, wrêczaj¹c im je przy
wielkiej choince, która znajduje siê w
Londynie od czasów II wojny œwiato-
wej. Nie znaj¹ tu wieczoru wigilijnego.
Œwi¹teczny posi³ek spo¿ywany jest do-
piero nastêpnego dnia, czyli 25 grud-
nia. Na stole króluje indyk nadziewa-
ny kasztanami, a na deser przygoto-
wany jest „Christmas Pudding” oraz
placek z bakaliami. Dzieci otrzymuj¹
26 grudnia prezenty przyniesione przez
Santa Claus ( Œwiêty Miko³aj ).

Grecja

Najwa¿niejszym dniem obchodzo-
nym przez Greków jest 25 grudnia. Ich
œwiêta s¹ ca³kiem inne od polskich,
poniewa¿ nie ma tu Wigilii ani Œwiê-
tego Miko³aja a czas obchodzenia œwi¹t
trwa a¿ 12 dni. Greck¹ tradycj¹ jest
stawianie przystrojonego œwi¹tecznie
modelu ¿aglowca zamiast choinki. Na
œwi¹tecznym stole najwa¿niejsza po-
traw¹ jest „christopsomo”, czyli chleb
Chrystusa: du¿y, okr¹g³y chleb z orze-
chami, z odciskiem drewnianej pieczê-
ci z symbolem religijnym. Równie¿ do
tradycyjnych potraw nale¿y pieczone
jagniê.

Francja

Francuzi obchodz¹ œwiêta w gronie
rodziny i przyjació³.W dniu Wigilii dzie-
ci ustawiaj¹ swe buty przy kominku,
gdy¿ wierz¹ , ¿e Pere Noel (Œw. Miko-
³aj) wype³ni je prezentami. Na stole
mo¿emy zobaczyæ pieczon¹ gêœ, indyka
lub ostrygi. Do tradycji nale¿y równie¿
wypiekanie trzynastu chlebów, które
symbolizuj¹ dwunastu aposto³ów i Je-



DYNOWINKANr 10/112 19

zusa. Po spo¿yciu kolacji na dworze
zostawia siê zapalone œwieczki na wy-
padek , gdyby przechodzi³a Matka Bo-
ska.

Szwecja

W tym kraju œwiêta majê prawdziw¹
aurê z powodu klimatu , jaki tam pa-
nuje. Czas adwentu trwa tu od pierw-
szej niedzieli grudnia do 13 stycznia.
Œwiêta rozpoczynaj¹ siê 24 grudnia uro-
czyst¹ kolacj¹ i rozdaniem prezentów,
które przynosz¹ krasnoludki. Choinkê
dekoruje siê kilka dni wczeœniej praw-
dziwymi œwieczkami oraz zabawkami
ze s³omy i siana. Na œwi¹tecznym stole
króluj¹ pierniki domowego wypieku oraz
ry¿ z migda³ami, a najbardziej znanym
symbolem jest prosiak.

Niemcy

Œnieg, to jedyna dekoracja, jakiej
mo¿e zabrakn¹æ w Niemczech wœród
przepychu bo¿onarodzeniowych orna-
mentów. Na trzy tygodnie przed œwiê-
tami zawiesza siê specjalny kalendarz,
w którym dzieci znajduj¹ czekoladki.
Najbardziej oczekiwanym i uroczystym
momentem jest obiad, po którym roz-
pakowuje siê prezenty z³o¿one po cho-
ink¹. Niezwyk³ym przysmakiem, który
pojawia siê na niemieckich sto³ach ,
jest ciasto bakaliowe „Stollen”. Przy-
biera ono kszta³t narodzonego dzieci¹t-
ka owiniêtego w becik.

Opowiadaæ o œwiêtach mo¿na snuæ
godzinami, bo przecie¿ to tak piêkny
czas. Kiedy dope³nimy wszystkich obo-
wi¹zków zwi¹zanych ze œwiêtami, prze-
¿yjemy je w spokoju i radoœci znów bê-
dziemy z niecierpliwoœci¹ oczekiwaæ na-
stêpnych.

A teraz chcia³ybyœmy z³o¿yæ najser-
deczniejsze ¿yczenia, które kierujemy
do wszystkich czytelników „Dynowinki”,
aby czas przygotowañ oraz okres œwi¹-
teczny sprawi³, ¿e wszyscy bêd¹ rado-
œni i pogodni. „ Dzwonków dŸwiêk srebr-
ny dŸwiêk, niesie œwiatu wieœæ.

 Narodzi³ siê Chrystus Pan,
 Jezus serc radosnych pieœñ.”
Nied³ugo bêdziemy dziêkowaæ Bogu

za Syna, którego zes³a³ nam z mi³oœci.
To ma³e Dzieci¹tko le¿¹ce w ¿³obie, to
Jezus Chrystus- Zbawiciel ca³ego œwia-
ta. Darzmy wszystkich mi³oœci¹ tak ,jak
darzy³ ni¹ Jezus Chrystus. Nie zapo-
mnijmy o swoich bliskich, aby ten czas
, tak oczekiwany przez wszystkich , by³
zapisany w naszej pamiêci jako czas
pe³en mi³oœci i radoœci ducha.

 Zarz¹d M³odzie¿owego Klubu Europejskiego

 Agata Bajda, Ewa Pielak
 Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

KuŸnia w Bartkówce
Franciszek Panto³ z Bartkówki zajmowa³ siê kowalstwem. O tym gin¹cym

zawodzie wiedzia³ wszystko i chêtnie o nim opowiada³. Szczególnie lubi³ odtwa-
rzaæ historiê rodzinnej kuŸni.

Wybudowa³ j¹ w 1928 roku, z wiatro³omów smrekowych, jego ojciec. W tym
czasie by³ on we wsi nie lada figur¹, bo mia³ powszechnie szanowany fach. Inna
sprawa, ¿e pracowa³ tylko zim¹, poniewa¿ latem musia³ iœæ na odrobek. Robota
by³a ciê¿ka, ale „mia³ do niej serce i smyka³kê”. Wszystko by³o dobrze, a¿ do
wojny, bo wtedy to zaczê³a siê burzliwa historia kuŸni. W 1940 roku Sowieci
wywieŸli ca³¹ rodzinê Panto³ów za granicê. Tam przebywali na Wo³yniu prawie
trzy lata. To w³aœnie w tym miejscu, na obcej ziemi urodzi³ siê Franciszek. W
miêdzyczasie Rosjanie „dobrali siê” do pozostawionej kuŸni. Rozebrali j¹ i po-
stawili na nowo w D¹brówce. W 1943 roku wysiedleñcy wrócili do czêœciowo spa-
lonej, rodzinnej Bartkówki. Dziêki zabiegom ojca Franciszka kuŸniê uda³o siê
odzyskaæ i postawiæ na dawnym miejscu. Stoi tu zreszt¹ do dziœ. Spokój nie
trwa³ d³ugo, bo na Bartkówkê napadli Banderowcy i trzeba by³o uciekaæ do Har-
ty. Gdy siê uspokoi³o rodzina wróci³a i zamieszka³a w ocala³ej z po¿ogi kuŸni.
Piêcioosobowa familia zamieszka³a na dziesiêciu metrach kwadratowych. Po
pewnym czasie ojciec Franciszka wybudowa³ dom. Mija³y lata. Dzieci ros³y i
wkrótce najstarszy z rodzeñstwa, Franciszek zacz¹³ pomagaæ w robocie. Szybko
nauczy³ siê kowalskiego rzemios³a, zda³ egzaminy czeladnicze, a resztê kwalifi-
kacji zdoby³ w wojsku. S³u¿y³ na granicy niemieckiej w Kroœnie Odrzañskim i
S³ubicach, gdzie ku³ konie. W wojsku docenili umiejêtnoœci Franciszka, dali mu
nawet nagrodê. Po odbyciu s³u¿by wojskowej wróci³ do rodziny i przej¹³ ojcowi-
znê. Robi³ wszystko, ale najlepszy by³ „w p³ugach”. W zimê stanu wojennego
wykona³ ich czterdzieœci piêæ sztuk i nie mia³ ani jednej reklamacji. Dzisiaj
kuŸnia jest w doskona³ym stanie. Przetrwa zapewne jeszcze d³ugie lata, a ma
ich ju¿ siedemdziesi¹t szeœæ. Raz przyjecha³ konserwator zabytków i powiedzia³,
¿e w ca³ym województwie takiej nie ma. Osobne miejsce nale¿y siê duszy kuŸni,
a jest ni¹ ogromny miech. Wystarczy powiedzieæ, ¿e do jego pokrycia zu¿yto skórê
z dwóch byków. Przyklejono j¹ do stela¿a zwyk³ym ciastem, a trzyma siê do dziœ.
Gdy zmar³y ju¿ Franciszek porusza³ dŸwigni¹ i wielkie p³uca nape³nia³y siê po-
wietrzem, mia³o siê wra¿enie, ¿e stara kuŸnia o¿ywa, a wœród smolnych i poczer-
nia³ych desek zabi³o serce.

Barbara Panto³ kl. I c
Gimnazjum Zespo³u Szkó³ w Dynowie

Tajemnicza nazwa
Po³o¿ona w pobli¿u Dynowa wieœ Harta, s³ynie z ciekawych nazw licznych

przysió³ków. Jest tam miêdzy innymi „Ha³asówka”, „Paproæ”, „Pasieka”, „Ber-
lin”, „Piek³o”, a tak¿e „Krzywda”. Bardzo zaintrygowa³a mnie ta ostatnia nazwa.
Kto i dlaczego okreœli³ tak ten przysió³ek? Pojecha³am wiêc do babci mojego
kuzyna Micha³a. Mieszka ona w Harcie. Zapyta³am j¹ o genezê tej nazwy. Dawno
temu , powiedzia³a babcia Micha³a, w³aœciciel Bachórza i Harty Skrzyñski spoty-
ka³ siê z posiadaczem Dynowa Trzecieskim. Na tych towarzyskich biesiadach
czêsto grano w karty. Pewnego razu Skrzyñskiemu „nie sz³a” karta. Zauwa¿y³ on,
¿e Trzecieski ma za sob¹ lustro. Zacz¹³ tak manewrowaæ fotelem na którym
siedzia³, aby zobaczyæ w lustrze karty przeciwnika. Ta sztuczka mu siê uda³a i
od tej pory wygrywa³ partiê za parti¹. W ostatnim rozdaniu Trzecieskiemu za-
brak³o pieniêdzy. Aby wyjœæ honorowo z tej sytuacji odda³ skrzywdzony w³a-
œciciel Dynowa czêœæ swoich posiad³oœci Skrzyñskiemu, które nazwano
„Krzywdami”.

Karolina Zdaniewicz kl. Ic
Gimnazjum Zespo³u Szkó³ w Dynowie

Dziœ prezentujemy kolejne wyró¿nione prace – legendy i bajania na temat Dyno-
wa i jego okolic. Szczególnie zajmuj¹ca wydaje siê byæ opowieœæ o losach kuŸni w
Bartkówce. Wierzymy, ¿e jeszcze wiele jest takich miejsc czy obiektów o ciekawej a
mo¿e nawet nieprawdopodobnej przesz³oœci. Zachêcamy wszystkich, by spisywaæ te
niezwyk³e ale i zwyk³e opowieœci, bo pamiêæ jest ulotna a czêsto ludzie, którzy je
znaj¹ odchodz¹ wraz z tajemnicami przesz³oœci.

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom (szcze-
gólnie p. Gra¿ynie M¹czyñskiej) za ¿ywe zainteresowanie i aktywnoœæ.
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Pewnie zastanawiacie siê, co w³a-
œnie opisa³am. To fragment obrazka,
który niedawno dostrzeg³am, szukaj¹c
materia³u na artyku³. Nie wiem, dla-
czego, ale mnie urzek³. I od razu zaczê-
³am sobie wyobra¿aæ, jak piêknie bê-
dzie, gdy do tego domu przyjd¹ œwiêta.

Ju¿ widzê, jak babcia krz¹ta siê po
kuchni, przygotowuj¹c wigilijne potra-
wy. Jak dziadek szykuje szopkê a ch³op-
czyk szuka zniecierpliwiony prezentów.
Wszystko niby nic nie znaczy a jednak
nadaje œwiêtom specyficznego charak-
teru. Na pewno nie zabraknie siana pod
bia³ym obrusem, le¿¹cego na nim op³at-
ka, czytania Ewangelii i wspólnego ko-
lêdowania. Jestem pewna, ¿e bêdzie to
szczególny czas, w którym domownicy
ugoszcz¹ narodzone Dzieci¹tko i od-
dadz¹ mu czeœæ.

Ale przez takie interpretowanie
zwyk³ego obrazka staram siê chyba
tylko poprawiæ sobie nastrój i wmówiæ,
¿e po œwiêtach nie wróci szara, przy-

gnêbiaj¹ca rzeczywistoœæ. W tym mo-
mencie nasuwa mi siê pytanie: dlacze-
go atmosfera œwi¹teczna nie mog³aby
trwaæ przez ca³y rok?! To zale¿y jak
interpretujemy œwiêta… Czy s¹ one dla
nas czasem chwalenia Boga za jego
wielki dar dla ludzi, czy sprowadzaj¹
siê jedynie do ob¿arstwa i okazji do od-
poczynku. Oczywiœcie nie negujê ani
jednego ani drugiego, bo któ¿by opar³
siê pysznoœciom œwi¹tecznym. Ale prze-
cie¿ takie potrawy mo¿emy jeœæ przez
ca³y rok, z rodzin¹ jesteœmy w stanie
rozmawiaæ równie czêsto, wiêc o co cho-
dzi…?! Czêsto, bowiem s³yszy siê
stwierdzenie: nareszcie œwiêta, bêdzie
mo¿na siê najeœæ i odpocz¹æ! Wiêc to
jest powód, dla którego ludzie przygo-
towuj¹ siê od tygodni?! Tyle biegania,
by napchaæ sobie brzuchy?! Ale tê kwe-
stiê pozostawiam ka¿demu do przemy-
œlenia. Nie chcê prawiæ kazañ…

Skupiê siê mo¿e na zwyczajach, któ-
re sprawiaj¹ mi najwiêcej radoœci. Jed-

Jest noc. Prószy œnieg. Na skraju lasu stoi ma³a, przytulna chatka oœwie-
tlona œwiate³kami. Nad ni¹ unosi siê jasny dym z komina. Na œrodku pokoju
stoi piêkne drzewko przybrane ozdobami, œwieczkami, ciastkami. Przy ko-
minku siedzi starsza kobieta. Na dworze ma³y ch³opiec razem z dziadkiem
lepi ba³wana. Przy domku stoi karmnik, do którego zlatuj¹ siê ptaki z lasu.

nym z nich jest ubieranie choinki. Mimo
i¿ lata mi lec¹ nadal mnie to bawi, dla-
tego co roku toczê wojnê o to, kto ma za-
szczyt powieszenia jak najwiêkszej licz-
by ozdób. Oczywiœcie jako najstarsza z
rodzeñstwa wygrywam! Drugim obycza-
jem jest dzielenie siê op³atkiem, co wy-
ró¿nia nasz kraj od innych. Wa¿ne (jed-
nak nie najwa¿niejsze) jest dwanaœcie
potraw na stole i tu w zale¿noœci od go-
spodyni pojawiaj¹ siê ró¿ne przysmaki.
Mnie osobiœcie najbardziej smakuj¹ go-
³¹bki z grzybami. Ale doœæ o jedzeniu…
Kolejnym jest kolêdowanie przy wiecze-
rzy wigilijnej. Ma ono, bowiem moc
³¹cz¹c¹ domowników i nawet „osobnik”,
który nigdy, z ró¿nych powodów, nie œpie-
wa, tym razem ulega czarowi chwili.

Jednak w œwiêtach najbardziej ce-
niê to, ¿e ³¹cz¹ rodziny i wprowadzaj¹
pokój. Dziêki nim czujê, ¿e na œwiecie
poza bezwzglêdnoœci¹, okrucieñstwem
i nieszczêœciem s¹ pierwiastki dobra,
dziêki którym cz³owiek nigdy nie bê-
dzie móg³ zapomnieæ o swoim prawdzi-
wym obliczu – obliczu istoty kochaj¹-
cej i kochanej…

Na koniec wrócê jeszcze krótko do
bajecznego obrazka, który przedstawi³am
na pocz¹tku. Dla mnie chatka stoj¹ca
na skraju lasu jest uosobieniem szopki,
w której na œwiat przyszed³ Jezus. Sa-
motna, pe³na mi³oœci, gotowa na jego
przyjêcie… Zak¹tek na ziemi, którym
powinien byæ ka¿dy z naszych domów.

Ewa Pielak
Kl. II d, LO Dynów

Zwi¹zek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego pra-
gnie poinformowaæ czytelników Dynowinki o przedsiêwziê-
ciach i projektach, w których bierze udzia³:

1. JESSICA 1000 – projekt Interreg III C East „Join Euro-
paen SME’s Support by Innovative Cluster Approach”.
ZGTPD jest liderem w/w projektu w Unii Europejskiej.
Projekt jest zwi¹zany z tworzeniem nowych miejsc przy
wspó³pracy lokalnych struktur samorz¹dowych z prywat-
nym biznesem. W projekcie JESSICA 1000 bior¹ udzia³:
Anglia, Austria, Niemcy, Wùochy, Sùowacja i z Polski dwie
organizacje m. in. Nasz Zwiàzek. Udziaù w projekcie jest
bardzo waýny dla regionu Podkarpacia, a zwùaszcza dla
doliny úrodkowego Sanu, która obejmuje ok. 1000 km²
poniewaý rokuje nadzieje na rozwój gospodarczy tego te-
renu, a co za tym idzie stworzenia wielu miejsc pracy.
Okres realizacji projektu – 3 lata. Przy realizacji projek-
tu bêdzie zatrudnionych 11 osób i jedna firma mened¿er-
ska. Wartoœæ projektu 250 000 euro. G³ównym celem pro-

jektu jest organizacja profesjonalnego Centrum In-
formacji Turystycznej i Promocji Regionu, które
bêdzie zajmowaæ siê zbieraniem, przetwarzaniem
i weryfikacj¹ wszelkich informacji turystycznych

zwi¹zanych z regionem doliny œrodkowego Sanu,

wydawaniem informatorów turystycznych w formie pisa-
nej, elektronicznej oraz map. Centrum bêdzie posiadaæ
w³asn¹ stronê internetow¹, na której bêd¹ zamieszczone
wszelkie informacje dotycz¹ce turystyki jak i równie¿ in-
formacje dla inwestorów chc¹cych zainwestowaæ w sektor
gospodarki zwi¹zanej z turystyk¹. Centrum ma pe³niæ
rolê inspiratora ró¿nych przedsiêwziêæ dla sektora pry-
watnego, który ma tworzyæ nowe miejsca pracy dla na-
szego regionu. Rozwój sektora prywatnego wi¹¿e siê z
rozwojem bazy hotelowej, tworzeniem nowych produktów
us³ug turystycznych oraz produkcj¹ wyrobów regionalnych
i pami¹tek. Uzyskanie licencji na wyroby regionalne jest
d³ugotrwa³e i obwarowane licznymi przepisami, które
musz¹ spe³niæ odpowiednie wymogi sanitarne, smakowe
i musz¹ byæ historycznie uwarunkowane w regionie. Pro-
jekt z³o¿ono 19 listopada 2004 roku do Sekretariatu Pro-
gramu Interreg III C East w Wiedniu. W lutym 2005
roku rozpatrzenie projektu.

2. Szlak turystyczny – rowerowy i pieszy po bunkrach i forty-
fikacjach z okresu II wojny œwiatowej „Linia Mo³otowa”
ci¹gn¹cy siê w naszym regionie na przestrzeni od zapory w
Myczkowcach do Przemyœla. Szlak jest tworzony przy wspó³-
pracy Zwi¹zku i Miasta Sanoka oraz powiatów bieszczadz-
kich. Wartoœæ projektu to ok. 120 000 z³, z tego 30 % jest
wk³adem w³asnym wszystkich gmin po³o¿onych nad Sa-
nem, na linii umocnieñ. Pierwsze spotkanie w sprawie
szlaku odby³o siê w dniu 9 grudnia 2004 roku w Dynowie.
Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele samorz¹dów, organi-
zacji turystycznych oraz dr Andrzej Olejko historyk z Uni-
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wersytetu Rzeszowskiego, który przygotowuje opracowa-
nie historyczne dotycz¹ce w/w szlaku.

3. „B³êkitny San – szlak wodny” – projekt pilotowany przez
Wicemarsza³ka Województwa Podkarpackiego Juliana
Ozimka dotycz¹cy uruchomienia szlaku wodnego na Sa-
nie pod turystykê (od Leska po ujœcie). Koordynatorem
ca³oœci projektu jest PROT (Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna). Projekt polega na budowie przy-
stani wodnych z pe³nym zapleczem sanitarnym, przezna-
czonych pod turystykê wodn¹ i s³u¿¹cych jako zaplecze
turystyczne na skrzy¿owaniu szlaków: rowerowych, pie-
szych i wodnego. W tej sprawie odby³o siê ju¿ kilka spo-
tkañ. Zadanie bêdzie w 75 % finansowane ze ZPORR (Zin-
tegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego).
Zwi¹zek koordynuje wszystkie dzia³ania zwi¹zane z tym
projektem pomiêdzy Sanokiem a Przemyœlem.

4. W trakcie przygotowania jest projekt szlaku rowerowego
Krasiczyn – Sanok. Ca³oœæ szlaku sk³ada siê z 6 odcin-
ków. Trasa wiedzie przez atrakcyjne pod wzglêdem histo-
rycznym i przyrodniczym tereny Pogórza. Wy¿ej wymie-
nionym projektem szlaku rowerowego zainteresowani s¹
turyœci zagraniczni, którzy na naszym terenie zachwy-
caj¹ siê architektur¹ budownictwa regionalnego i dwo-
rów szlacheckich oraz walorami przyrodniczymi niespo-
tykanymi w innych czêœciach Europy.

5. Trwaj¹ prace nad przygotowaniem II Miêdzynarodowej
Konferencji Naukowo – Technicznej „B³êkitny San – ochro-
na œrodowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w
dolinie Sanu.

Zima to ciê¿ki czas dla zwierz¹t.
Gdy wszystko zasypane jest œniegiem,
mróz wdziera siê nawet w najmniejsze
szczeliny ziemi i drzew, trudno jest
znaleŸæ pokarm niezbêdny, aby docze-
kaæ do wiosny. W³aœnie brak pokarmu,
a nie zimno, jest g³ówn¹ przy-
czyn¹ ucieczki ptaków na po³u-
dnie Europy i do tropikalnej
Afryki. Ssaki, takie jak nie-
dŸwiedŸ czy borsuk, radz¹ so-
bie, ograniczaj¹c swoj¹ aktyw-
noœæ i zasypiaj¹c na zimê w le-
gowiskach. Nie wszystkie jed-
nak zwierzêta znikaj¹ na czas
zimy. Dla nich w³aœnie przyro-
da przygotowa³a ma³y prezent
w postaci owoców i nasion ja-
kie mo¿na znaleŸæ nawet w
czasie tej najsurowszej pory
roku.

Zimozielone drzewa szpil-
kowe wytwarzaj¹ szyszki. S¹
one pe³ne nasion, które mog¹
wykorzystywaæ zarówno ptaki
jak i ssaki, g³ównie gryzonie.
Szyszki sosnowe (Pinus sylve-
stris) s¹ ma³e, jajowato wyd³u-
¿one i doœæ twarde. Dojrzewaj¹
w ci¹gu dwóch lat. Otwieraj¹
siê i uwalniaj¹ nasiona dopie-
ro wiosn¹ na trzeci rok. Dziê-
cio³y du¿e pstre (Dendrocopos
major) nie czekaj¹ na ten moment. Za-
bieraj¹ jeszcze zamkniête szyszki,
wk³adaj¹ je w szczeliny kory drzew i
rozdziobuj¹, wybieraj¹c nasiona. W le-
sie mo¿na zauwa¿yæ niejednokrotnie
drzewa z pniami i ga³êziami ozdobio-
nymi szyszkami. Ko³o pni le¿y wiele

szyszek o pociêtych i poroz³upywanych
³uskach. Takie miejsca nazywa siê kuŸ-
niami i s¹ one charakterystyczne dla
¿erowania dziêcio³a du¿ego pstrego.
Szyszki sosnowe s¹ równie¿ Ÿród³em
pokarmu dla wiewiórek (Sciurus vulga-

ris), które zgryzaj¹ na nich ³uski pra-
wie do osi i tak obgryzione szyszki znaj-
dujemy potem na dnie lasu.

Najostrzejsza i najd³u¿sza zima pa-
nuje zawsze w wy¿szych po³o¿eniach gór-
skich – u nas w Tatrach. Rosn¹ tam lim-
by (Pinus cembra). Wytwarzaj¹ one doœæ

spore szyszki z
grubymi ³uskami,
które kryj¹ bar-
dzo du¿e nasiona
nazywane orzesz-
kami limbowymi.
Z limb¹ nieroze-
rwalnie zwi¹zane
s¹ orzechówki
(Nucifraga cary-
ocatactes). Dla
nich orzeszki lim-
bowe s¹ prawdzi-
wym przysma-
kiem. Na Syberii,
gdzie limba two-
rzy ca³e drzewo-
stany, ¿ycie toczy
siê wokó³ urodza-
ju i nieurodzaju
nasion limby.
Orzeszki te, ja-
dalne równie¿ dla
ludzi, na Syberii
pomaga³y prze-
trwaæ ciê¿kie
chwile g³odu ze-
s³añcom.

Ma³e szyszki
wytwarza mo-
drzew (Larix de-
cidua) – jedyne
wystêpuj¹ce u

nas drzewo iglaste zrzucaj¹ce ig³y na
zimê. Z kolei jod³a (Abies alba) ma doœæ
spore wyd³u¿one szyszki, które nie spa-
daj¹ na ziemiê. Na ga³¹zkach rosn¹
wzniesione do góry i rozpadaj¹ siê na
drzewie. Przeciwieñstwem s¹ szyszki

œwierków (Picea abies). Zwi-
saj¹ w dó³, dojrzewaj¹ po roku
i opadaj¹ na ziemiê. Urodzaj

nasion œwierkowych wyko-
rzystuj¹ krzy¿odzioby œwier-
kowe (Loxia curvirostra).
Ca³ymi stadami przelatuj¹
z jednego wierzcho³ka œwier-
ka na drugi w poszukiwaniu
szyszek. W drodze ewolucji
wykszta³ci³y charaktery-
styczne dzioby z haczykowa-
to zakrzywionymi koñcówka-
mi, które s¹ przystosowane
do wy³uskiwania nasion z
szyszek.

Nie tylko szyszki s¹ sto-
³ówk¹ dla zg³odnia³ych zwie-
rz¹t. Po polach pe³no jest
krzewów dzikiej ró¿y (Rosa
canina) i tarniny (Prunus spi-
nosa). W lasach krzewy g³o-
gu (Crataegus sp.) i jarzêbi-
ny (Sorbus aucuparia) wabi¹
ju¿ z daleka ptaki czerwony-
mi owocami. Krzewy owoco-

we to œwietna baza ¿erowa
przede wszystkim dla drozdów (Turdus
sp.), grubodziobów (Coccothraustes coc-
cothraustes), gili (Pyrrhula pyrrhula) i
przylatuj¹cych do nas z pó³nocy jemio-
³uszek (Bombycilla garrulus). Olbrzymie
i g³oœne stada czy¿y (Carduelis spinus)
¿eruj¹ na nasionach olch (Alnus sp.),
przelatuj¹c wzd³u¿ strumieni. Nie mo¿-
na równie¿ zapomnieæ o kêpach polnych
chwastów i ostów. Na nich z ³atwoœci¹
obserwujemy kolorowe szczyg³y (Cardu-
elis carduelis).

Jemio³a (Viscum sp.) – zimozielony
pó³paso¿yt drzew, która w wielu regio-
nach kojarzy siê ze Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia, wytwarza bia³e, miêsiste
owoce. S¹ one zjadane przez drozdy, np.
paszkoty (Turdus viscivorus). Ptaki jed-
nak nie trawi¹ ca³ych owoców. Wraz z
odchodami wydalaj¹ nasiona. W ten
sposób jemio³a rozsiewa siê na innych
drzewach w nowych rejonach, w zale¿-
noœci od przemieszczania siê ptaków.

Tak wiêc pokarm darowany zwierzê-
tom przez roœliny w zimie nie jest zu-
pe³nie darmowy. Trzeba sobie zdaæ spra-
wê, ¿e ptaki czy gryzonie nie zjadaj¹
wszystkiego, a przemieszczaj¹c siê po
lasach i polach pozostawiaj¹ resztki po-
¿ywienia, przyczyniaj¹c siê do rozsie-
wania i ekspansji ¿ywi¹cych je roœlin.
Na wiosnê ze zmagazynowanych pod
ziemi¹ nasion, o których zapomnia³
jakiœ gryzoñ i z niestrawionych pestek,
wykie³kuj¹ siewki drzew i krzewów i
dadz¹ pocz¹tek nowej generacji
lasu oraz przyczyni¹ siê do eks-
pansji drzew na nieu¿ytkowa-
ne ju¿ pola.

Marta Bylicka

Ga³¹Ÿ jarzêbiny Chwast polny – naw³oæ kanadyjska

 Szyszka sosny
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A oto obsada ról w sztuce:
Jezus – Aleksander Gerula

Józef Kurek – Józef Drabik
Filip M³ynarz – Zygmunt Ziêzio

Rokita – Leonard Prokop
Ma³gorzata (¿ona Józefa) – Janina Banat

Zoœka (jej córka) – Zuzanna Nosal
Agnieszka (¿ona Filipa) – Ewa Ryba

Hanka (jej córka) – Barbara Niedzielska
Dewotka Ambro¿owa – Maria Iwañska

Sierotka – Aleksandra Marsza³ek
Katarzyna – Jolanta G³uchowska

Wójt – Janusz Politowicz
Policjant – Rafa³ Tworzyd³o

Polityk – Andrzej Karnas
Spo³ecznik – Tomasz S³onka

Dziennikarz – Piotr Pyrcz
Cieœla – Bartosz Domin

Murarz – Mateusz Polewka
Gajowy-Bzura – Tadeusz Jurasiñski

Jasiek – Pawe³ Paw³owski
Marysia – Natalia Bielec

Fotograf – Grzegorz Iwañski
Muzykant I – Kamil Krasnopolski

Muzykant II – Tomasz Pyœ

Premiera 3. X. 2004r.

W repertuarze scenicznym Amatorskiego Zespo³u Teatral-
nego w Dynowie ju¿ po raz drugi znalaz³ siê dramat Z. Szczuc-
kiej pt. „Goœæ oczekiwany”. Pierwsz¹ realizacj¹ by³a pre-
miera sztuki w maju 1988r., a obecnie znowu zespó³ zmie-
rzy³ siê z tekstem uznawszy go, ju¿ po pierwszym czytaniu,
za bardzo wartoœciowy pod wzglêdem treœci, ciekawy sce-
nicznie i bardzo aktualny, ponadczasowy.

Próby sceniczne i opracowanie scenografii trwa³y z
przerw¹ wakacyjn¹ od lutego do paŸdziernika. Tylko czêœæ
obsady aktorskiej z 1988r. pozosta³a (g³ównie role: Józefa
Kurka i M³ynarza Filipa), pozostali odtwórcy ról zostali wy-
mienieni. Zespó³ od pierwszej próby wykazywa³ niezwyk³e
zaanga¿owanie i odpowiedzialnoœæ za podjêt¹ pracê. Akto-
rom amatorom nigdy nie by³o ³atwo, tak¿e i teraz, kiedy

Re¿yser i zespó³ sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za po-
moc w realizacji przedstawienia:

- Pani Annie i Panu Grzegorzowi Hardulakom (scenogra-
fia),

- Ks. Dziekanowi za udostêpnienie sali Dobrego Pasterza i
sfinansowanie jej malowania,

- Panu Jackowi Gerlachowi, kierownikowi ZGK i jego pra-
cownikom za nieodp³atne wykonanie malowania sali wi-
dowiskowej,

- Pani Ewie Czy¿owskiej – Prezes Spó³dzielni In-
walidów – za przekazanie materia³u na dekoracje,

- Pani Gra¿ynie Malawskiej, Dyrektor MOKiR-u,
Paniom Barbarze Porzuczek, i Annie Tarnawskiej

za udostêpnienie lokum na próby zespo³u,

- Pracownikom i uczestnikom zajêæ ŒDS za wykonane pra-
ce, rekwizyty i wypo¿yczenia,

- Panu Janowi D¿ule, Leonardowi Prokopowi, Pani Józefie
Œlemp za materia³y do dekoracji i wypo¿yczenia sprzêtu,

- Panom: Antoniemu Iwañskiemu, Piotrowi Pyrczowi, Wi-
toldowi Bielcowi za dokumentacjê fotograficzn¹ i filmow¹
przedsiêwziêcia,

- Panu Antoniemu D¿ule za konsultacje muzyczne.

Dochód przeznaczony zosta³ na remont posadzki w ko-
œciele i na zakup kostiumów, scenografii do kolejnego przed-
stawienia.

wiêkszoœæ musia³a godziæ zajêcia w zespole z
nauk¹ w ró¿nych szko³ach œrednich, studia i pracê
zawodow¹ – czêsto na zmiany. Dziêki Bo¿ej po-
mocy, wspomnianemu ju¿ zaanga¿owaniu akto-
rów, zrozumieniu ich pracodawców, przedsiêwziê-
cie zosta³o zrealizowane.

Zespó³ po premierze w dn. 3.X.2004 r.
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Joanna Mudryk (Ia gimnazjum)
Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie

W dniu 18 paŸdziernika 2004r. by-
liœmy na sztuce pt. „Goœæ oczekiwany”.
Aktorzy – nauczyciele z okolicznych
szkó³, pracownicy nadleœnictwa, banku
i inni – bardzo profesjonalnie wcielili
siê w swoje role.

Akcja rozgrywa³a siê w dalekiej wsi.
Bohaterami byli: bogaty m³ynarz, jego
¿ona; dobrze sytuowany adorator córki
m³ynarza; biedna, ¿yj¹ca w nêdzy ro-
dzina zad³u¿ona u m³ynarza; pose³; po-
licjant; wójt i inni (...).

Sztuka zosta³a nagrodzona gromki-
mi brawami. Sk³oni³a do refleksji, za-
dumy, przemyœleñ nad w³asnym zacho-
waniem i postêpowaniem. Mo¿na mó-
wiæ o pewnych uniwersalnych warto-
œciach, które przekazuje. O tym, ¿e do-
bro zawsze zostaje nagrodzone, a z³o
ukarane; o tym, ¿e nawet w najtrud-
niejszych chwilach naszego ¿ycia nie po-
winniœmy traciæ nadziei i wiary w sie-
bie, w swoje mo¿liwoœci, w Opatrznoœæ
Bosk¹.

Powinniœmy byæ czuli i wra¿liwi na
krzywdê drugiego cz³owieka i nie od-
mawiaæ mu pomocy, kiedy jej potrze-
buje, bo byæ mo¿e nadejdzie taki mo-
ment, ¿e my te¿ bêdziemy w podobnej
sytuacji.

Najbardziej podoba³a mi siê postaæ
ubogiego Kurka. Aktor profesjonalnie
wcieli³ siê w swoj¹ rolê. To, jak siê za-
chowywa³, sposób mówienia, wyra¿ania
uczuæ naprawdê wzrusza³o! Nie wiem,
dlaczego najstraszniejsze wypadki tra-
fiaj¹ najubo¿szych.

¯al mi by³o niewidomej Zosi, która
nauczy³a siê ¿yæ ze swoim kalectwem.
Mimo i¿ z trudem porusza³a siê po
swoim domu, potrafi³a cieszyæ siê ka¿d¹
chwil¹ swojego ¿ycia. W jej rolê dosko-
nale wcieli³a siê pani ucz¹ca w naszym
gimnazjum – Zuzanna Nosal.

Mia³am wra¿enie, ¿e to wszystko
dzieje siê naprawdê. Nie podoba³a mi
siê obojêtnoœæ m³ynarza. Nie obchodzi-
³o go to, ¿e rodzina Kurka nie jest za-
mo¿na i potrzebuje pomocy. M³ynarz to
typ cz³owieka zupe³nie pozbawionego
prawdziwych uczuæ, zimnego, obojêtne-

go na cudz¹ krzywdê. Jego uwa-
gê potrafi¹ przykuæ jedynie
pieni¹dze. Dla nich gotowy
jest wiele poœwiêciæ. Ka¿dy,

kto ich nie posiada, nic nie

jest wart i nie zas³uguje na pomoc i
wspó³czucie. Dlatego jest bezlitosny dla
swojego s¹siada – ubogiego cz³owieka.

„Goœæ oczekiwany” to sztuka, któr¹
warto obejrzeæ.

Katarzyna Wróbel (IIa gimnazjum)
Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie

Dnia 18 paŸdziernika, na deskach
amatorskiego teatru w Dynowie wysta-
wiona zosta³a sztuka Zofii Kossak-
Szczuckiej pt. „Goœæ oczekiwany”. By³a
to sztuka przedstawiaj¹ca ludzi ró¿-
nych szczebli spo³ecznych, którzy przy-
gotowywali siê na przyjêcie Jezusa w
swoich domach.

Przedstawicielem najni¿szego ze
szczebli by³ biedak maj¹cy na utrzy-
maniu niewidom¹ córkê Zosiê i chor¹
na nogi ¿onê, Katarzynê. By³ on winien
m³ynarzowi 500z³., a poniewa¿ nie mia³
czym sp³aciæ d³ugu, m³ynarz kaza³ mu
wyprowadziæ siê ze starej cha³upiny,
któr¹ posiada³. Biedak by³ tak zrozpa-
czony, ¿e chcia³ siê powiesiæ. Ju¿ prze-
rzuca³ powróz przez ga³¹Ÿ, gdy zoba-
czy³ kapliczkê. Uklêkn¹³ przed ni¹ i
zacz¹³ prosiæ Boga o pomoc. Gdy tak
¿arliwie siê modli³ Jezus przemówi³,
obiecuj¹c, ¿e przyjdzie do niego przed
wieczorem. Uradowany ch³op powróci³
do domu. Niewa¿n¹ sta³a siê perspek-
tywa rych³ej bezdomnoœci (...). Niecier-
pliwie czekali na upragnionego goœcia.
On jednak nie nadchodzi³. Kiedy zapad³
zmrok do drzwi zapuka³ biedak (...).
Gospodarze przyjêli go chêtnie i ugo-
œcili czym mieli. Mo¿noœæ widzenia
przys³oni³a im odruchy serca. Tylko nie-
widomej Zosi serce nie dawa³o spoko-
ju. Nie rozpoznali Jezusa w postaci
biedaka, który przyszed³ do ich domu.
Wychodz¹c „biedak” pob³ogos³awi³ ich
uzdrawiaj¹c chor¹ matkê i córkê, a tak-
¿e podarowa³ im skrzyniê pieniêdzy.
Przepe³nieni radoœci¹ z otrzymanych
darów, b³ogos³awili Boga i dziêkowali
za ³askê nawiedzenia, zapominaj¹c o
troskach dnia codziennego (...).

M³ynarz zazdrosny, nie o niezwyk³e-
go goœcia, ale o to, ¿e taki biedak, za
chudy rosó³ i „posny” placek ma tak
du¿o pieniêdzy, z chciwoœci poszed³ pod
kapliczkê (...). Jezus nie pozosta³ obo-
jêtny i obieca³, ¿e przyjdzie jeszcze tego
dnia przed burz¹ (...). Wszyscy zapro-
szeni trwali w oczekiwaniu „wêsz¹c”
jak¹œ okazjê dla siebie na dobry inte-

res. Tymczasem niebo pokry³y burzowe
chmury, zacz¹³ padaæ deszcz, nadci¹-
gnê³a burza, a goœæ nie nadchodzi³. W
tej tak donios³ej, pe³nej napiêcia, cie-
kawoœci chwili, spokój oczekuj¹cych
zak³óci³o pojawienie siê jakiejœ siero-
ty, która z niecierpliwoœci¹ prosi³a o
litoœæ, kawa³ek chleba oraz schronienie
przed burz¹.(...) M³ynarz wyrzuci³ j¹ za
drzwi, gdy¿ nie pasowa³a do otoczenia.
Oczekiwa³ dostojniejszego goœcia.
Dziewczynka przysz³a jeszcze dwa razy,
ale za ka¿dym razem zosta³a wyrzuca-
na, a nawet poszczuta psem. Goœæ, na
którego m³ynarz czeka³, i po przyjœciu
którego wiele sobie obiecywa³, oczywi-
œcie nie przyszed³. Nazajutrz m³ynarz
poszed³ do kapliczki i wypomnia³ Je-
zusowi, ¿e do niego nie przyszed³. Je-
zus wys³ucha³ jego skarg, a potem od-
powiedzia³: „By³em i ciebie trzy razy i
w postaci sieroty prosi³em o pomoc. Za
ka¿dym razem wyrzuca³eœ mnie, a na-
wet poszczu³eœ psem”. M³ynarz zrozpa-
czony odszed³.

M³ynarz to typ cz³owieka, który za
najwy¿sz¹ wartoœæ uznaje pieni¹dze.
Wed³ug niego, kto ma ich najwiêcej za-
s³uguje na szacunek i uznanie, bez
wzglêdu na to, w jaki sposób je zdoby³.
Czy to ciê¿k¹ prac¹, czy wzbogaci³ siê
na krzywdzie innych.

Historia nie traci nic ze swojej ak-
tualnoœci. Problemy natury spo³ecznej
w niej poruszane by³y, s¹ i bêd¹ aktu-
alne. Jej g³êbokie przes³anie dotyczy
sfery ¿ycia duchowego ka¿dego cz³owie-
ka. Mówi nam, ¿e biedni posiadaj¹ serce
i s¹ nim bogaci, zatem posiadaj¹ wiê-
cej ni¿ ci, którzy maj¹ pieni¹dze – bo
oni serca nie maj¹. Nasuwaj¹ siê sko-
jarzenia do przypowieœci Pana Jezusa
– Wdowi grosz, O pannach m¹drych i
roztropnych. Sztuka odwo³uje siê rów-
nie¿ do s³ów wypowiedzianych przez
Pana Jezusa: „proœcie, a bêdzie wam
dane...”, „³atwiej wielb³¹dowi jest
przejœæ przez ucho igielne, ni¿ bogaczo-
wi wejœæ do Królestwa Bo¿ego”, oraz
Oœmiu b³ogos³awieñstw (...).

Najbardziej podoba³a mi siê rola
Zosi (...). Aktorka doskonale uto¿sami-
³a siê z postaci¹, prze¿ywaj¹c z ni¹ jej
smutki i radoœci. Doskonale gra³a tê
niewidom¹ dziewczynê. Moim zdaniem
rola ta zas³uguje na uznanie.

Rolê chciwego m³ynarza gra³ p.
Zygmunt Ziêzio. Ogl¹daj¹c go na sce-
nie, rzeczywiœcie mo¿na by³o uwierzyæ,
¿e jest chciwym, dbaj¹cym o swoje in-
teresy cz³owiekiem, nie licz¹cym siê
z innymi i niedbaj¹cym o ich dobro.
By³a to postaæ, która doskonale uroz-
maica³a akcjê i dodawa³a jej drama-
tyzmu.

PRACE UCZNIÓW
(ORAZ ICH FRAGMENTY)

ZAINSPIROWANE SPEKTAKLEM
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Alicja Cymbalista (IIIb gimnazjum)
Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie

Sceniczna adaptacja utworu Zofii
Kossak-Szczuckiej wyre¿yserowana zo-
sta³a przez pani¹ Krystynê D¿u³ê. Sce-
nografiê do spektaklu opracowali pañ-
stwo Anna i Grzegorz Hardulakowie.
Bohaterami przedstawienia s¹ m.in.
Józef Kurek-biedny gospodarz-w które-
go postaæ wcieli³ siê po mistrzowsku p.
Józef Drabik i M³ynarz, równie¿ ze
znawstwem kreowany przez p. Zygmun-
ta Ziêzio.

Kurek jest ci¹gle gnêbiony przez
bogatego m³ynarza, który za¿¹da³ od
niego natychmiastowej sp³aty d³ugu.
Zrozpaczony i bezradny Józef postana-
wia pope³niæ samobójstwo, idzie do
lasu, jednak przypadkiem spogl¹da na
przydro¿n¹ kapliczkê i prosi gor¹co
Chrystusa Frasobliwego o pomoc. Nie-
spodziewanie drewniana kapliczka o¿y-
wa, zapewniaj¹c Józefa, ¿e odwiedzi
jego rodzinê. Kurek przejêty, opowiada
¿onie (w roli Kurkowej pani Janina
Banat) o tym, co siê sta³o. Ta nie wie-
rzy i pos¹dza mê¿a o to, ¿e siê upi³.
Jednak on ci¹gle mówi, ¿e to prawda i
stara siê przekonaæ rodzinê. Wtedy w
ubogiej chacie zaczynaj¹ siê gor¹czko-
we przygotowania. Gdy w miêdzycza-
sie chatê odwiedza dziad – Walenty ,
gospodarze, choæ nie maj¹ go czym ugo-
œciæ, dziel¹ siê z nim skromn¹ kolacj¹.
Dziad odchodzi, jednak wczeœniej
uzdrawia schorowan¹ Kurkow¹ i przy-
wraca wzrok córce Józefa, Zosi, w któ-
rej postaæ wcieli³a siê p. Zuzanna No-
sal.

Oprócz cudu uzdrowienia dziad po-
zostawia skarb: pieni¹dze, których nie
ubywa. Gospodarze s¹ zdumieni, domy-
œlaj¹ siê, ¿e Dziad by³ tym w³aœnie
„Goœciem”, na którego czekali.

Nastêpnego dnia, chciwy m³ynarz
dowiaduje siê o wszystkim i postana-
wia równie¿ zaprosiæ Jezusa do swoje-
go domu. Filip liczy na to, ¿e zostanie
obdarowany hojniej ni¿ biedny Kurek.
Idzie do miejsca, gdzie stoi przydro¿ny
œwi¹tek i prosi go o wizytê. Ten znów
o¿ywa i zapewnia, ¿e odwiedzi Filipa i
jego dom. Gospodarz cieszy siê ogrom-
nie, postanawia przygotowaæ wystawn¹
ucztê, któr¹, aby zaoszczêdziæ, po³¹czy³
z zarêczynami swojej córki, o której rêkê
stara³ siê chciwy i przebieg³y Rokita
(w tej roli – p. Leonard Prokop). Roki-
ta jest przebieg³y, wiele mówi o Bogu,
ale Go lekcewa¿y, chocia¿ jest zbyt
sprytny, by siê do tego przyznaæ. Mówi
on, ¿e ludzie go nienawidz¹ choæ ta sy-
tuacja mu odpowiada. Rokita zajmuje
wa¿ne miejsce w sztuce.

Kiedy goœcie czekaj¹ na przyjœcie
Jezusa, Filip ustawia ludzi ze skrzyp-
cami, krzyczy na rodzinê, ci¹gle prze-
klina. W tym samym czasie nadci¹ga
burza. Do drzwi m³ynarza trzykrotnie
puka uboga Sierotka, która prosi o
schronienie. Filip wyrzuca j¹ jednak bez
zastanowienia, gro¿¹c, ¿e spuœci psa.

Zachowanie m³ynarza jest okrutne.
Nie wie on, ¿e odtr¹ci³ przychodz¹cego
pod t¹ postaci¹ Jezusa. Gwa³towna
ulewa i powódŸ poch³aniaj¹ nie tylko
dom i m³yn, ale i rodzinê bezwzglêdne-
go chciwca. Zrozpaczony Filip po stra-
cie wszystkiego i przegranej ¿yciowej
wo³a „A tom siê urz¹dzi³!”

Oprócz postaci pierwszoplanowych
wa¿n¹ rolê w spektaklu odgrywaj¹ rów-
nie¿ te drugoplanowe. Powróæmy do
sytuacji, kiedy zrozpaczony Kurek chce
pope³niæ samobójstwo. Siedz¹c przy
drodze, rozmyœla nad tym, co ma zro-
biæ ze swoim ¿yciem. Obok przechodzi
kilka osób. Dewotka, Rokita, Policjant,
Polityk, Spo³ecznik i Dziennikarz wi-
dz¹c, ¿e Kurek ma problem, nie chc¹
mu pomóc. Mog¹, ale zajêci s¹ swoimi
sprawami. Wol¹ byæ od biednego zroz-
paczonego cz³owieka jak najdalej.

Sztuka wystawiona przez dynowski
teatr jest ponadczasowa, poniewa¿ sy-
tuacje dziej¹ce siê na deskach teatru
mo¿emy uto¿samiaæ ze wspó³czesno-
œci¹. Przes³anie utworu jest aktualne
w ka¿dym miejscu i czasie: „Jezus przy-
chodzi do ka¿dego, kto Go wezwie”. Je-
œli tylko szczerze pragniemy, aby Je-
zus przyszed³ do nas, tak siê stanie.

Kurek i jego bliscy powtarzaj¹, ¿e
dla Boga nie ma rzeczy niemo¿liwej ani
nieprawdopodobnej. On „nie zapomni”,
Jego obietnice zawsze zostaj¹ zreali-
zowane. Dlatego cz³owiek powinien byæ
ufny, powinien mieæ œwiadomoœæ, jak
wielka jest nie tylko dobroæ, ale i potê-
ga Boga. Józef Kurek nie musi byæ uczo-
nym, jemu wystarczy jego prosta wia-
ra.

Józef Kurek i jego ¿ona i córka choæ
s¹ proœci i biedni, ufaj¹ Bogu, chwal¹
Go i wiedz¹, ¿e „nie sztuka dla Boga
cud zrobiæ”. Ca³y spektakl jest przepe³-
niony wieloma m¹drymi sentencjami.
Œciœle wi¹¿¹ siê one z Bogiem, Jego
moc¹ i sprawiedliwoœci¹.

Dla widzów ta sztuka powinna mieæ
bardzo du¿e znaczenie. Jej przes³anie
mówi, ¿e tylko cz³owiek czystego serca,
kochaj¹cy, ufny w Bogu i pokorny bê-
dzie szczêœliwy. To prawda wskazuj¹-
ca jak mamy postêpowaæ. Bo nie liczy
siê bogactwo, pozycja spo³eczna, czy
interesy. „Najwa¿niejsze jest niewidocz-
ne dla oczu”.

Wszystko to sta³o siê mo¿liwe dziê-

ki atmosferze, jak¹ uda³o siê aktorom
wytworzyæ na scenie. Równie¿ scenogra-
fia-barwna, bogata, jak i œwiat³o, i
dŸwiêk, niezbêdne elementy teatru,
pomaga³y widzom „wejœæ” w sztukê i
prze¿ywaæ j¹ jeszcze pe³niej.

Jakub Wasieñczak (kl. IV)
SP D¹brówka Starzeñska

„Gra aktorów by³a ciekawa i wzru-
szaj¹ca, a spektakl tak fascynuj¹cy, ¿e
ogl¹daj¹c go wkraczaliœmy w inny
œwiat i zapomnieliœmy o otaczaj¹cej
rzeczywistoœci...”

Patryk Hni³ka (kl. IV)
SP D¹brówka Starzeñska

„Zalet¹ spektaklu by³o to, ¿e zosta³
sprawnie wyre¿yserowany, cieszy³ siê
uznaniem widzów. W niektórych scenach
zapominamy o otaczaj¹cej nas rzeczy-
wistoœci i wkraczamy w inny œwiat, s¹
momenty tak wzruszaj¹ce, ¿e ³za sp³y-
wa z oka.”

Edyta Tyka (kl. V)
SP D¹brówka Starzeñska

„Widzowie za przedstawienie po-
dziêkowali aktorom i ca³ej ekipie grom-
kimi brawami. Spektakl cieszy³ siê
uznaniem publicznoœci. Ogl¹daj¹c go
widz zapomina o rzeczywistoœci, a wkra-
cza jakby w inny œwiat. Sztuki tej ni-
gdy nie zapomnê. Bêdzie towarzyszy³a
mi przez ca³e moje ¿ycie. Spektakl ten
bêdzie moim ¿yciowym mottem.”

Barbara Rebizak (kl. IV)
SP D¹brówka Starzeñska

„Przedstawienie by³o tak bardzo
piêkne, ¿e w pewnych momentach bar-
dzo siê wzruszy³am-naprawdê wspa-
nia³e.”

Tomasz Rudawski (kl. VI)
SP D¹brówka Starzeñska

„Sztuka w wykonaniu aktorów po-
doba³a mi siê, choæ treœæ by³a trochê
dla mnie za trudna. Zachêcam do obej-
rzenia tej sztuki.”

Adam Tyka (kl. VI)
SP D¹brówka Starzeñska

„Gra amatorska by³a na wysokim
poziomie, poruszaj¹ca nasze uczucia.
Aktorzy œwietnie wczuli siê w swoje role.
Spektakl by³ niezwykle ciekawy,
interesuj¹cy i fascynuj¹cy. Dawa³
du¿o do myœlenia. Scenografia
pobudza³a wyobraŸniê, by³a
bogata i urozmaicona.”
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Piêæ miesiêcy temu w Dynowie odby³ siê spektakl „Sen
nocy letniej” wg. Szekspira w którym brali udzia³ miesz-
kañcy Dynowa oraz studenci szkó³ wy¿szych Bia³egostoku,
Gdañska, Warszawy, Wroc³awia i Krakowa. Realizacja przed-
stawienia nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie pomoc mieszkañ-
ców. Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia chcia-
³abym z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia œwi¹teczne a tak¿e podziê-
kowaæ wszystkim tym, bez których realizacja tego przedsiê-
wziêcia nie by³aby mo¿liwa:

Q  Pani Ewie Czy¿owskiej ze Spó³dzielni Inwalidów, Q  P.P.
Halinie i Mehmedowi Mehmedoviczom, Q  Pani Krystynie
K³y¿owej, Q  Panu Jackowi Gierlachowi i Januszowi Derdzie
z Zak³adu Gospodarki Komunalnej Q  Panu Zdzis³awowi Pi-
rogowi, Q  Pani Burmistrz Annie Kowalskiej, Q  Pani Annie
Baran i Dominikowi G¹seckiemu z Urzêdu Miasta Q  Pani
Ma³gorzacie i Stanis³awowi Krupom, Q  Pani Marii Bier-
nasz, Q  Pani Barbarze Porzeczek z Biblioteki, Q  Pañstwu
Marii i Franciszkowi Szajnikom, Q  Pani Halinie Banaœ z

JESZCZE O „ŒNIE”… kwiaciarni „Stokrotka”, Q  Panu Stanis³awowi Sience, Lucy-
nie Wandas i El¿biecie Hadam ze Szko³y Podstawowej, Q
Panu Janowi Nosalowi, prezesowi „GS-u”, Q  Panu Konrado-
wi Miœniakiewiczowi z „Budexu”, Q  Pani Gra¿ynie Malaw-
skiej i Panu Jerzemu Chudzikiewiczowi, pracownikom MO-
KiR-u, Q  Panu Antoniemu D¿ule, Q  Panu Andrzejowi Kê-
dzierskiemu Q  Panu Zbigniewowi Czarnocie, prezesowi fir-
my „REWA”, Q  Pani Teresie Nalepa ,kierowniczce Domu
Pogodnej Staroœci, Q  Pani El¿biecie ¯uk z PKP, Q  Panu Jó-
zefowi Polakowi „Yogiemu” ze stowarzyszenia „Bieszczadz-
kie Anio³y”, Q  Panu Wies³awowi Hadamowi, Q  Pani Eweli-

nie Gryczyñskiej, Adamowi Gryczyñskiemu, Panu Piotrowi
Pyrczowi, Q  Maækowi Rybakowi, Q  Paniom Wandzie Piejko,
Marii Matusiakowej, Zofii Krasnopolskiej, Ludmile Owskiej,
Q  Pani Annie Zubilewicz, Q  Pañstwu Ka³u¿om z Krakowa,
Q  Pani A.Dutce i R.Krzemieñ z Krakowa, Q  Pani Marii Ko-
czorowskiej – Jekie³ek z Kanady, Q  Policji.

Mam nadziejê, ¿e nastêpny projekt spotka siê równie¿ z
pañstwa zrozumieniem i pomoc¹.

Magdalena Miklasz
re¿yser spektaklu

Oko³o 5 kilometrów od Dynowa, po
drugiej stronie Sanu, miêdzy Siedliska-
mi a Uluczem by³a czysto
ukraiñska wieœ Wo³od¿.
Ju¿ przed wojn¹ by³a
skrajnie nacjonalistyczna
i by³a dobrze zorganizo-
wana. Mia³a „Mas³oso-
jus” (przykrywka organi-
zacji nacjonalistycznej),
w³asn¹ piekarniê, nawet
chodniki.

Wnet po wkroczeniu
Niemców mieszkañcy tej wsi zamordo-
wali dwie rodziny Szarugów i Zañków,
mieszkaj¹cych miêdzy Wo³od¿¹, a Gdy-
czyn¹ (ko³o Siedlisk). By³ to mord zu-

pe³nie odosobniony, bo podob-
nie jak przed wojn¹, jeszcze
przez jakiœ czas stosunki pol-
sko –ukraiñskie uk³ada³y siê

zupe³nie normalnie, chyba

PAW£OKOMA tylko w Siedliskach proboszcz grekoka-
tolicki X.Sawojka, a zw³aszcza jego
dwaj synowie byli „twardymi Ukraiñ-
cami”. X.Sawojka nawet do urzêdniczek

na poczcie w Dynowie mówi³ po rusku.
Podobnie zawziêtym Ukraiñcem by³ pro-
boszcz grekokatolicki w Pi¹tkowej.

Natomiast grekokatolicki proboszcz
w £ubnie i Chodorówce, który doje¿d¿a³
do Dynowa (Dynów by³ dekanatem grec-
kokatolickim, ale nie by³o tu ksiêdza
greckokatolickiego) byli prawowiernymi,
nawet nielubianymi przez Ukraiñców

kap³anami. Ksi¹dz proboszcz z £ubna,
przez swoich parafian siedzia³ w wiê-
zieniu w Dynowie, raz za czasów au-
striackich drugi raz za czasów niemiec-

kich (przekonywa³ ich,
¿e Niemcy nie stworz¹
im Ukrainy).

Po zniesieniu gra-
nicy na Sanie w roku
1941 mo¿na by³o od-
czuæ zmianê w stosun-
kach polsko – ukraiñ-
skich. Jest rzecz¹
pewn¹, ¿e inspirowali
to Niemcy.

Mówi³o siê, ¿e Niemcy maj¹ stwo-
rzyæ jakiœ rz¹d ukraiñski i podobno
Ukraiñcy nawet przewidywali na mi-
nistra oœwiaty wielkiego dzia³acza
ukraiñskiego, nauczyciela w Paw³oko-
mej – Lewackiego, którego ktoœ zastrze-
li³. W jego pogrzebie wziê³o udzia³ ge-
stapo i schutzpolicja (podobno w tym
czasie zginêli wszyscy „nominaci”, a po-



DYNOWINKANr 10/112 27

tem mówi³o siê, ¿e nastêpc¹ Lewackie-
go bêdzie greckokatolicki proboszcz z
H³udna. Tego zastrzeli³, trudno powie-
dzieæ kto, pod ¯urawcem ko³o Dynowa.

Ja przyszed³em na wikariusza do
Dyl¹gowej 13.05.1944 roku i pracowa-
³em tam do 4.10.1945 roku, tj. do spa-
lenia Dyl¹gowej, Sielnicy, Paw³okomej,
£¹czek, Kartkówki.

Za proboszcza greckokatolickiego
H³udna Ukraiñcy wydali wyrok œmier-
ci na nas czterech, ksiê¿y rzymskoka-
tolickich, pracuj¹cych po drugiej stro-
nie Sanu i w pierwszej po³owie lipca
(11 i 12 lipca) zamordowali X. Jana
Mazura w Tarnawce i X. Józefa Kopcia
w Borownicy. X. Franciszkowi Paœcia-
kowi i mnie z Dyl¹gowej uda³o siê unik-
n¹æ œmierci (ksiêdza Paœciaka ktoœ
ostrzeg³). Pierwszym aktem gwa³tu ze
strony Ukraiñców w grudniu 1944 roku
by³o porwanie Janusza G¹seckiego i
Aleksandra Gieruli z Dynowa (cz³onków
AK z Dynowa), oraz czterech mê¿czyzn
i Antoniego Trojana z Paw³okomej, któ-
remu tamci ch³opcy wieŸli m¹kê ze
m³yna w Dynowie (Trojan wydawa³ cór-
kê za Kêdzierskiego z Dynowa), oraz
zamordowanie rodziny Syczów z Huty
Porêby. W czasie minionych œwi¹t opo-
wiada³a mi p. Stanis³awa Wandas z
domu Sochacka z Karolówki, wówczas
piêtnastoletnia dziewczyna, mieszka-
j¹ca nad Sanem, a jej ojciec przewozi³
³odzi¹ ludzi na drug¹ stronê Sanu, ¿e
widzia³a na w³asne oczy p³yn¹ce w dó³
Sanu drewniane drzwi, na których le-
¿a³y ludzkie zw³oki powi¹zane drutem
kolczastym. Po zamordowaniu tamtej
rodziny mówiono, ¿e Ukraiñcy zwi¹za-
li pomordowanych kolczastym drutem
i wrzucili do Sanu. Potem zaczê³a siê
fala po¿arów i gwa³tów, która posuwa-
³a siê od wschodu i dotar³a do Jawor-
nika Ruskiego i Borownicy. Wtedy w
parafii Borownica i Dyl¹gowa zosta³y
zorganizowane warty (w Paw³okomej
nale¿¹cej do parafii Dyl¹gowa Ukraiñ-
cy te¿ mieli wyznaczone odcinki do pil-
nowania – Ukraiñców by³o tam wiecej).
W tym czasie we wsiach nadsañskich
zatrzymywa³y siê na jakiœ czas oddzia-
³y partyzanckie AK, cofaj¹ce siê ze
wschodu. W Dyl¹gowej zatrzyma³ siê
oddzia³ „Wac³awa”, którego zastêpc¹
by³ „Syrokomla”, krêci³ siê te¿ w tam-
tych stronach partyzant jugos³owiañski
„Dra¿a”, który po pewnym czasie by³ w
szpitalu w Rzeszowie, z którego uda³o
mu siê uciec, a ju¿ po akcji w Paw³oko-
mej by³ w Dyl¹gowej oddzia³ AK „An-
drzeja”.

Oddzia³ „Wac³awa” zatrzyma³ siê w
Dyl¹gowej i mia³ zorganizowaæ obronê
w razie ataku Ukraiñców. Oddzia³ ten
nie prowadzi³ ¿adnych akcji zaczepnych.

Ukraiñcy w tym czasie bardzo nasilili
napady i pewnie ostatnim aktem ich
zbrodni, który zadecydowa³ o odwecie,
by³o wymordowanie kilkunastu rodzin
w Bachowie, ko³o Krzywczy. Najpraw-
dopodobniej pacyfikacjê Paw³okomy
przeprowadzi³a partyzantka AK „Wa-
c³awa”, naciskana przez Polaków
mieszkaj¹cych w Paw³okomej i Dyl¹-
gowej. Z pewnoœci¹ nie decydowa³a o
tym placówka Dynów, ani B³a¿owa, ani
Podokrêg AK. Po³udnie z Rzeszowa. W
akcji mogli braæ udzia³ niektórzy miesz-
kañcy Paw³okomej, Sielnicy czy Dyno-
wa, ale mog³y to byæ tylko jednostki.
Krwawy odwet, który mo¿na nazwaæ
pacyfikacj¹ mia³ miejsce 12.03 1945
roku. Prawie równoczeœnie ponios³o
œmieræ kilkoro Ukraiñców w Dynowie i
pewnie kilka, a mo¿e kilkanaœcie osób
w £ubnie. Po akcji w Paw³okomej ko-
biety ukraiñskie uda³y siê do Sanoka z
proœb¹ o obronê do stacjonuj¹cych tam
oddzia³ówNKWD. Sowieci zdecydowali
siê na obronê Ukraiñców. Ich oddzia³y
wysz³y z Sanoka i zatrzyma³y siê w
£ubnie. W czwartek 15.03.1945 uderzy-
³y na Dynów, który by³ przekonany, ¿e
s¹ to bandy UPA, bo ¿adne w³adze pol-
skie, sowieckie, wojskowe i cywilne nie
odpowiada³y na pytanie miejscowych
w³adz i MO kim s¹ ci ludzie. Dopiero
kiedy wywi¹za³a siê strzelanina na
Igiozie, okaza³o siê , ¿e s¹ to regularne
oddzia³y wojska sowieckiego. Oko³o
po³udnia przyjecha³a kolejk¹ w¹skoto-
row¹ z Przeworska grupa Stra¿y Ochro-
ny Kolejowej. Grupa ta natknê³a siê na-
przeciw budynku LO na wkraczaj¹cy
oddzia³ wojska sowieckiego i zaraz zo-
sta³a aresztowana (po sprawdzeniu
odjecha³a do Przeworska). Tymczasem
wszyscy nasi ludzie z broni¹ w rêku,
gdy zrozumieli, ¿e maj¹ do czynienia z
armi¹ sowieck¹ cofnêli siê w kierunku
Szklar, gdzie spotkali Oddzia³ Wojska
Polskiego zmierzaj¹cy na pomoc do
Dynowa. Wtedy ci ¿o³nierze dowiedzie-
li siê od naszych ch³opców, ¿e jest to
armia sowiecka. Mimo to przyjechali
do Dynowa i zakwaterowali siê na po-
sterunku MO, a sowieci w Szkole Pod-
stawowej. W pi¹tek do naszego oddzia³u
WP dojecha³ ich dowódca major, nie-
stety sowiet i na jego rozkaz oddzia³
WP w sobotê odjecha³ do Rzeszowa.

W niedzielê 18.03.1945 roku wcze-
snym rankiem (by³a to liturgiczna nie-
dziela „czarna”) sowieci zaczêli aresz-
towanie oko³o 50 metrów od naszego
domu. Moi bracia w ostatniej chwili
zdo³ali uciec. Sowieci aresztowali w
tym dniu 282 osoby z Dynowa po tzw.
Lipnik. Wszystkich popêdzili do Sano-
ka, gdzie odbywa³o siê œledztwo. Oka-
za³o siê, ¿e ludzie zapêdzeni do Sano-

ka niewiele mieli wspólnego z akcj¹,
dlatego ca³ej liczby zabranych oko³o 80
osób wywieziono na Sybir. W drodze
prawdopodobnie jedna osoba zmar³a na
czerwonkê, reszta zaœ po kilkunastu
tygodniach wróci³a do domu. Mo¿e dwie,
lub trzy osoby wróci³y póŸniej, miêdzy
nimi nasz s¹siad Wojciech Zubilewicz.
Potem oddzia³y partyzanckie zaczê³y
siê wycofywaæ. Po rozwi¹zaniu AK broñ
zosta³a oddana MO, ale broñ oddzia³u
partyzantki AK „Wac³awa” zosta³a z³o-
¿ona i zamurowana w starym wodnym
m³ynie Stanis³awa Zwiercana. Broñ za-
murowa³ mój ojciec, Józef Pyœ. Po pew-
nym czasie ktoœ wskaza³ kryjówkê i UB
zabra³ broñ, oraz aresztowa³ Stanis³a-
wa Zwiercana, który przebywa³ w wiê-
zieniu 7 lat, ale nikogo nie zdradzi³. Po
jakimœ czasie równie¿ „Wac³aw” zosta³
aresztowany, a z pewnoœci¹ „Syrokom-
la” zosta³ osadzony w wiêzieniu w Rze-
szowie.

W tym czasie ja by³em wikariuszem
w w koœciele farnym w Rzeszowie i za-
opatrywa³em chorych w tamtejszym
szpitalu. Kolega (wikariusz) maj¹cy
kontakt z lekarzami wiêziennymi pro-
si³ mnie, abym u³atwi³ „Syrokomli”
ucieczkê ze szpitala, do którego leka-
rze skieruj¹ go na operacjê. Porozma-
wia³em z siostr¹ zakonn¹, nale¿¹c¹ do
AK, maj¹c¹ wtedy nazwisko S. Maria
Piskorup. Siostra zgodzi³a siê mi po-
móc. Kilka dni po operacji siostra przy-
gotowa³a ubranie, zanios³a do WC (mi-
licjant siedzia³ na korytarzu), a potem
przez oddzia³ po³o¿niczy wyprowadzi³a
„Syrokomlê” przed szpital, gdzie cze-
ka³a ju¿ na motorze dentystka z Rze-
szowa, która umieœci³a go u jakiegoœ
gospodarza pod Rzeszowem. „Syrokom-
la” wspomina, ¿e by³a to wiosna, bo
kwit³y sady. Po dwu dniach przyjecha-
³a tam lekarka i wyci¹gnê³a szwy z
rany „Syrokomli”, który wnet potem po-
jecha³ i ukry³ siê w innym miejscu. Od-
nalaz³em go dopiero ubieg³ego roku
dziêki profesorowi Jerzemu Wêgierskie-
mu z Katowic. Pisa³em do „Syrokomli”
i umówi³em siê z nim na spotkanie w
P³ocku w drugiej po³owie kwietnia. Gdy
zadzwoni³em do niego z Warszawy ode-
zwa³ siê jakiœ mê¿czyzna i gdy mu po-
wiedzia³em, ¿e jestem z Sanoka i chcê
rozmawiaæ z panem Zdzis³awem, po-
wiedzia³; „niestety, 11 stycznia wyszed³
z domu, upad³ na ulicy i umar³, ale mój
syn wróci po po³udniu i powie ksiêdzu
coœ wiêcej na jego temat”. Rzeczywiœcie,
powiedzia³, ¿e ma po Zdzis³awie jakieœ
zapiski i obieca³ mi coœ pos³aæ. Na ra-
zie nie zd¹¿y³em do niego napi-
saæ.

Opracowa³a
Jolanta Pyœ-Miklasz
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Adam Kamiñski

Linia rodu Stadnickich na Dubiec-
ku wywodzi siê od Stanis³awa Stad-
nickiego. By³ on dworzaninem królew-
skim, podkomorzym przemyskim
(1523), kasztelanem sanockim (1530),
kasztelanem zawichojskim (1535), oraz
starost¹ nowokorczyñskim (1533) i ¿ar-
nowskim1 . Dziêki ma³¿eñstwu z Nata-
li¹, córk¹ Andrzeja Kmity z Wiœnicza,
wszed³ w posiadanie Dubiecka i oko-
licznych wiosek mimo, i¿ do dóbr tych
zg³aszali pretensje Derszniakowie
i Piotr Kmita2 . K. Stadnicki, który po-
nad 140 lat temu opisa³ dzieje rodu
Stadnickich, przyj¹³, ¿e Stanis³aw
Stadnicki zmar³ przed 1543 rokiem,
natomiast T. ¯ychliñski i K. Ch³apow-
ski uznali, ¿e sta³o siê to ju¿ w 1542
roku3 . Oparli siê oni na dokumencie z
dnia 26 lipca 1542 roku na mocy któ-
rego syn Stanis³awa Stadnickiego Sta-
nis³aw Mateusz zosta³ rozliczony ze
starostw trzymanych przez ojca4 . Sta-
nis³aw Mateusz pojawi³ siê wówczas
pierwszy raz w przekazach Ÿród³owych.
Nie wiadomo kiedy siê urodzi³. Wiemy
tylko, ¿e mia³ siostrê Barbarê, która
rzadko pojawia³a siê w przekazach pi-
sanych, st¹d te¿ niewiele o niej wiemy.
Wiadomo jedynie, ¿e oko³o 1545 roku
wysz³a za m¹¿ za Jakuba Ostroroga
herbu Na³êcz, z którym mia³a synów:
Wac³awa i Jana oraz córki: Urszulê,
Katarzynê i El¿bietê. Razem z mê¿em
otoczy³a opiek¹ braci czeskich, którzy
przybyli do Wielkopolski w 1548 roku5 .
Barbara przyjê³a zasady wyznania bra-
ci czeskich i pod jej wp³ywem Jakub
uczyni³ to samo6 .

Maj¹c tylko jedn¹ siostrê Stanis³aw
Mateusz Stadnicki odziedziczy³ po ro-
dzicach du¿y maj¹tek. Zdaniem I. Ka-
niewskiej posiada³ w latach 1558-1559
dwa miasta i 36 wsi osiad³ych na 134
³anach7 . Wed³ug K. Stadnickiego i J.
Bukowskiego w posiadaniu Stanis³awa
Mateusza by³y nastêpuj¹ce miejscowo-
œci: NiedŸwiedŸ, Krzelów, Turzyn, Swa-
ryszów, Wojciechów, Tarnawa, Podlesie,
Brus, Zaborze, Bia³owie¿a, Zegartowi-
ce, Piotrkowice, Damianice, po³owa dóbr
Wiœnicz, Leksandrowa, Borownia,
£omnia, Rogozie w dawnym wojewódz-
twie krakowskim oraz Dubiecko, Iskañ,
Œliwnica, Drohobyczka, Nienadowa, Ru-
ska Wieœ, S³onne, Sielnica, Po³chowa,
Dyl¹gowa, Jawornicka Wola, Rybno,
Przysada, miasto Jawornik, Hadle
Szklarskie, Laskówka, Kosztowa, Ba-
chórzec, Paw³okoma, Bartkówka, Wo-
³osz, Tarnawka, Szklary i Pi¹tkowa w
dawnym województwie ruskim8 .

11 sierpnia 1548 roku król
Zygmunt August zatwierdzi³
darowiznê Stanis³awa Mate-
usza Stadnickiego wsi D¹-

brówka (obecnie D¹brów-

ka Starzeñska) na rzecz Piotra Zborow-
skiego kasztelana sandomierskiego9 .

Stanis³aw Mateusz Stadnicki zy-
ska³ sobie du¿y rozg³os wœród wspó³-
czesnych i potomnych. To nie maj¹tek
przyniós³ mu popularnoœæ, bo byli prze-
cie¿ bogatsi od niego magnaci. Nie zro-
bi³ te¿ wielkiej kariery politycznej, bo
nie pe³ni³ ¿adnego urzêdu ziemskiego.
S³awê zyska³ jako ¿arliwy dysydent,

uchodzi³ nawet za filar reformacji w
Polsce. Wszelka jego dzia³alnoœæ pu-
bliczna na sejmikach i w sejmie w la-
tach 1558-1559 sprowadza³a siê w za-
sadzie do ograniczenia do minimum
wp³ywów Koœcio³a katolickiego w Pol-
sce.

W 1546 r. do NiedŸwiedzia, posia-
d³oœci Stanis³awa Mateusza Stadnic-
kiego przyby³ Feliks Krzy¿ak ze Szcze-
brzeszyna10 . Mia³ on pe³niæ pos³ugê ka-
p³añsk¹ w tamtejszym koœciele para-
fialnym. Feliks Krzy¿ak od pocz¹tku g³o-
si³ w swoich kazaniach pogl¹dy nawi¹-
zuj¹ce do nauki Marcina Lutra. Za
zgod¹ Stanis³awa Mateusza wprowa-
dzi³ w koœciele w NiedŸwiedziu nabo-
¿eñstwo luterañskie i ostatecznie ze-
rwa³ z Koscio³em katolickim. W 1550
r. Feliks Krzy¿ak zosta³ superintenden-
tem wyznania luterañskiego na Ma³o-
polskê i wed³ug ks. Kazimierza Liso-
wicza ju¿ w nastêpnym roku za jego
spraw¹ Stanis³aw Mateusz Stadnicki
przeszed³ na luteranizm11 . Zdaniem ks.
T. Œliwy Stanis³aw Mateusz zacz¹³ pro-
pagowaæ luteranizm ju¿ oko³o 1550 r. i

postanowi³ uczyniæ z Dubiecka swoj¹
g³ówn¹ siedzibê, a tak¿e ognisko ruchu
reformacyjnego w diecezji przemy-
skiej12 . W 1550 r. wrêczy³ ksiêdzu Mar-
cinowi z Opoczna proboszczowi koœcio-
³a szpitalnego w Przemyœlu i koscio³a
parafialnego w Babicach ksiêgi here-
tyckie. Ksiêgi te sprawi³y, ¿e ksi¹dz
Marcin z Opoczna przeszed³ na lutera-
nizm i nie odst¹pi³ od nowej wiary

mimo wyroku biskupiego skazuj¹cego
go na odebranie beneficjum i wygnanie
z diecezji. U Stadnickiego w Dubiecku
znalaz³ schronienie inny dysydent Je-
rzy Tobo³ka, by³y administrator koœcio-
³a w Moœciskach, który atakowa³ do-
gmaty katolickie i nie podporz¹dkowa³
siê wyrokowi biskupa Jana Dziaduskie-
go13 .

Biskup Jan Dziaduski chcia³ nawró-
ciæ Stadnickiego na wiarê katolick¹ i w
tym celu osobiœcie uda³ siê do Dubiec-
ka. Waga tej misji by³a powa¿na. Ów-
czesny stan diecezji przemyskiej traf-
nie uj¹³ J. Kwolek, który tak napisa³:
„(...) Poziom moralnoœci i wykszta³ce-
nia duszpasterzy, nie wy³¹czaj¹c kate-
dralnych, na ogó³ niewysoki, gorsz¹ce
wypadki opilstwai rozpusty nierzadkie.
Lud katolicki pogr¹¿ony w ciemnocie
ulega³ z³ym wp³ywom jeszcze ciemniej-
szej masy schizmatyckich Rusinów.
Kapitu³a po zatargach z poprzednim
biskupem zwichrzona i niekarna, Ka-
tedra mimo trwaj¹cej 85 lat budowy
nie wykoñczona. Odczuwano w Koœcie-
le potrzebê reformy. Gdy papiestwo z

Panorama Dubiecka  zim¹
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ni¹ siê nie œpieszy³o, ubieg³a go refor-
macja. Szczególnie podatny dla niej
grunt by³ w diecezji przemyskiej, g³ów-
nie w ziemi sanockiej. Powstawa³y zbo-
ry po dworach, zdarza³y siê wypadki
profanowania koœcio³ów katolickich
przez ksiê¿y sprzyjaj¹cych nowej nauce
albo przez dziedziców ho³duj¹cych za-
sadzie „cuius regio, eius religio”. Na-
wet wœród episkopatu znaleŸli siê zwo-
lennicy reformacji”14 .

Misja biskupa Dziaduskiego zakoñ-
czy³a siê niepowodzeniem15 .

25 listopada 1550 r. Stanis³aw
Mateusz Stadnicki wzi¹³ udzia³ w sy-
nodzie protestanckim w Piñczowie16 . W
nastêpnym roku sprowadzi³ do Dubiec-
ka ksiêdza Wojciecha z I³¿y, który do-
t¹d by³ wikarym w NiedŸwiedziu i
przej¹³ pogl¹dy religijne tamtejszego
proboszcza Feliksa Krzy¿aka. Wojciech
z I³¿y w niedzielê w dniu 28 czerwca
1551 r. ochrzci³ w koœciele w Dubiecku,
w obrz¹dku luterañskim syna Stadnic-
kiego, Stanis³awa zwanego póŸniej
„Diab³em £añcuckim”17 . ̄ ona Stanis³a-
wa Mateusza, Barbara, córka Marcina
Zborowskiego kasztelana krakowskie-
go, chcia³a ochrzciæ dziecko w obrz¹dku
katolickim. Wbrew woli mê¿a sprowa-
dzi³a potajemnie jakiegoœ obcego ksiê-
dza, który pod nieobecnoœæ Stanis³awa
Mateusza ochrzci³ dzieciê. Gniew Sta-
nis³awa Mateusza z tego powodu by³
tak wielki, ¿e ów ksi¹dz uciek³, a Woj-
ciech z I³¿y musia³ po raz drugi ochrzciæ
dziecko. Korzystaj¹c z aprobaty i po-
parcia Stadnickiego, Wojciech z I³¿y
g³osi³ w Dubiecku kazania, w których
atakowa³ biskupów i rozdawa³ Komu-
niê pod dwoma postaciami. Msza od-
prawiana by³a w obrz¹dku luterañ-
skim18 . Nabo¿eñstwa luterañskie od-
prawiano w koœciele szpitalnym pod
wezwaniem Œwiêtego Ducha w Dubiec-
ku. Proboszczem w Dubiecku by³ wów-
czas ksi¹dz Józef Mennicki, który do-
t¹d sprawowa³ wszystkie czynnoœci i
funkcje religijne w koœciele parafial-
nym, znajduj¹cym siê obok rezydencji
Stadnickiego19 .

Biskup Jan Dziaduski po procesie
na s¹dzie biskupim w Brzozowie wykl¹³
Wojciecha z I³¿y, a sta³o siê to w dniu
10 lipca 1551 r.. Wojciech nie stawi³
siê na proces. Za to jego protektor Sta-
nis³aw Mateusz Stadnicki interwenio-
wa³ osobiœcie przed s¹dem biskupim,
a po og³oszeniu wyroku nadal udziela³
schronienia Wojciechowi i nakaza³ mu
odprawianie mszy w jêzyku polskim w
koœciele szpitalnym. Stadnicki zacz¹³
tak¿e zmuszaæ swoich poddanych do
przejœcia na protestantyzm20 . Takie
postêpowanie sprowokowa³o wreszcie
biskupa Jana Dziaduskiego, który po
zebraniu zeznañ œwiadków pozwa³
przed swój s¹d Stadnickiego na dzieñ
16 grudnia 1551 r.. Stanis³aw Mate-
usz nie stawi³ siê przed s¹d biskupi,

wiêc Jan Dziaduski przeprowadzi³ prze-
wód s¹dowy zaocznie. Przes³ucha³ czte-
rech œwiadków i na mocy edyktu kró-
lewskiego wydanego w Krakowie w 1550
r., który to edykt zapewnia³, ¿e król ni-
gdy nie przyjmie do senatu tych, któ-
rzy od³¹czyli siê od Koœcio³a, nie nada
im ¿adnych godnoœci, urzêdów i sta-
rostw, a groziæ im bêdzie nawet wygna-
nie z ojczyzny, rzuci³ na Stadnickiego
kl¹twê wiêksz¹ i inne kary: cenzura
koœcielno-kanoniczna, pozbawienie god-
noœci, honorów i urzêdów, konfiskata
maj¹tku ruchomego i nieruchomego.
Wyrok ów zapad³ w Brzozowie w dniu
17 grudnia 1551 r.21 . Na odbywaj¹cym
siê wkrótce potem sejmiku w Proszo-
wicach szlachta obra³a Stadnickiego na
marsza³ka. Na tym sejmiku, jak te¿
i na sejmie odbytym w Piotrkowie na
pocz¹tku 1552 r., Stadnicki popierany
m.in.: przez swego teœcia Marcina Zbo-
rowskiego i szwagra Jakuba Ostroroga
oraz Rafa³a Leszczyñskiego, Andrzeja
Górkê kasztelana poznañskiego, Sta-
nis³awa Lasockiego podkomorzego
³êczyckiego i Miko³aja D³uskiego z Iwa-
nowic, wyst¹pi³ przeciwko s¹downictwu
biskupiemu nad œwieckimi i postulo-
wa³, aby wyroki utraty ¿ycia, czci i
maj¹tku zapada³y tylko na sejmie.
Mimo tych protestów s¹downictwo bi-
skupie w sprawie herezji zosta³o za-
twierdzone22 . Przestraszony tym Stad-
nicki poprosi³ biskupa Jana o cofniêcie
kl¹twy. W imieniu Stadnickiego popro-
si³ o to Baltazar £ukomski podstaro-
œci sanocki. Biskup oœwiadczy³,
¿e uwolni Stanis³awa Mateusza od kl¹-
twy, jednak¿e ten musi siê wyrzec b³ê-
dów i oddaliæ Wojciecha z I³¿y, ponadto
musi pozostawiæ w spokoju proboszcza
Mennickiego i innych ksiê¿y katolickich.
£ukomski w imieniu Stadnickiego przy-
sta³ na te warunki i przyrzek³, ¿e zo-
stan¹ wype³nione. Biskup Dziaduski
dekretem z dnia 5 grudnia 1552 r. zdj¹³
ze Stanis³awa Mateusza kl¹twê i na-
kaza³ o tym og³osiæ w koœciele katedral-
nym w Przemyœlu i koœciele parafial-
nym w Dubiecku23 .

Stadnicki jednak nie zamierza³
zmieniaæ swoich pogl¹dów. Przesta³
p³aciæ dziesiêciny ze swoich posiad³o-
œci, nadal zmusza³ swych poddanych do
przyjêcia luteranizmu. Proboszcza ko-
œcio³a szpitalnego w Dubiecku, ksiêdza
Benedykta ¯elis³awskiego, wypêdzi³24 .
Jego miejsce ponownie zaj¹³ Wojciech
z I³¿y, który z jeszcze wiêksz¹ zaciêto-
œci¹ g³osi³ kazania podwa¿aj¹ce dogma-
ty Koœcio³a katolickiego. Posun¹³ siê
tak daleko, ¿e siekier¹ rozbi³ i znisz-
czy³ tabernakulum wraz z Najœwiêt-
szym Sakramentem, po³ama³ krzy¿,
wyrzuci³ chor¹gwie z koœcio³a razem z
obrazami Matki Boskiej i œwiêtych25 .
Zdaniem ks. Juliana Bukowskiego po-
dobne wypadki mia³y miejsce w innych
koœcio³ach w dobrach Stadnickiego: w

Bachórcu, Dyl¹gowej i Jaworniku26 .
W dniu 12 maja 1554 r. biskup Jan

Dziaduski ponownie rzuci³ kl¹twê
na Stadnickiego. Tym razem Stanis³aw
Mateusz nie przejmowa³ siê tym, gdy¿
wiedzia³, ¿e ekskomunika nie pozbawi
go ani wolnoœci, ani maj¹tku. Wkrótce
potem Stadnicki sprowadzi³ do Dubiec-
ka ksiêdza Kaspra z diecezji krakow-
skiej. Za g³oszenie heretyckich kazañ
ów Kasper zosta³ wyklêty przez bisku-
pa Dziaduskiego 22 lutego 1555 r.27 .

Przez pewien czas u Stadnickiego
w Dubiecku znalaz³ schronienie ksi¹dz
Andrzej z Dynowa, który g³osi³ heretyc-
kie kazania w koœciele parafialnym w
Dyl¹gowej. Ostatecznie kap³an ten upo-
korzy³ siê i wróci³ do wiary katolickiej
ju¿ po œmierci Stanis³awa Mateusza.

Oko³o 1557 r. Stadnicki z niezna-
nych przyczyn wyrzuci³ z Dubiecka Woj-
ciecha z I³¿y. Sam zaœ w roku nastêp-
nym porzuci³ luteranizm i przeszed³ na
kalwinizm28 . By³a to powszechna wów-
czas praktyka wœród szlachty ró¿nowier-
czej. Zwi¹zek Stadnickiego z obozem
kalwiñskim w Ma³opolsce by³ jednak
dosyæ luŸny z dwóch powodów. Po pierw-
sze, Stadnicki przej¹³ maj¹tek koœciel-
ny, drugi powód to znajomoœæ z Fran-
ciszkiem Stankarem.

Stankar by³ W³ochem z Mantui. Za
g³oszenie herezji musia³ opuœciæ ojczy-
znê. W 1559 r. osiad³ w Dubiecku. Na
polecenie swego opiekuna i obroñcy,
Stanis³awa Mateusza Stadnickiego,
ochrzci³ w obrz¹dku kalwiñskim jego
synów. Stankar wyznawa³ naukê Kal-
wina, ale z pewnymi zastrze¿eniami.
Uzna³ on m.in., ¿e Chrystus jest po-
œrednikiem miêdzy cz³owiekiem a Bo-
giem tylko w naturze ludzkiej. Nato-
miast w naturze boskiej jest równy
Bogu. Nauka ta zosta³a potêpiona na
synodach innowierczych w S³omnikach
w 1554 r. w Piñczowie w latach 1555-
1559, w Ksi¹¿u w 1560 i ostatecznie w
Piñczowie 25 stycznia 1561 r., gdzie
Stankara potêpiono i wyklêto29 . Pogl¹-
dy Stankara zdoby³y sobie tak¹ popu-
larnoœæ, ¿e jednoœæ zboru kalwiñskiego
by³a mocno zagro¿ona. Poparcie udzie-
lane przez Stadnickiego Stankarowi,
uczyni³o z Dubiecka odrêbny oœrodek
reformacji. Prê¿noœæ tego oœrodka za-
pewnia³a utworzona w 1559 r. przez
Stankara szko³a innowiercza. Szko³a
ta wychowywa³a m³odzie¿ w duchu re-
formacyjnym i kszta³ci³a przysz³ych
ministrów kalwiñskich. W okresie roz-
kwitu liczy³a piêciu nauczycieli i trzy-
stu uczniów30 . Zdobywano w niej wy-
kszta³cenie teologiczne i gramatyczno-
retoryczne31 . Okres œwietnoœci szko³y
dubieckiej nale¿y wi¹zaæ z przybyciem
Grzegorza Orszaka. By³ on g³ów-
nym organizatorem szko³y kal-
wiñskiej w Piñczowie. Posiada³

(ci¹g dalszy na str. 30)
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wiêc du¿e doœwiadczenia pedagogiczne
i organizacyjne. Do szko³y dubieckiej
garnê³a siê wiêc m³odzie¿ z ziemi prze-
myskiej i sanockiej przez co szko³a ka-
tedralna w Przemyœlu opustosza³a. W
tej sytuacji na pocz¹tku 1562 r. kapi-
tu³a przemyska podjê³a uchwa³ê o lep-
szym zaopatrzeniu upadaj¹cej szko³y
katedralnej32 . Do szko³y w Dubiecku
uczêszcza³ te¿ syn Stanis³awa Orze-
chowskiego33 .

Stanis³aw Orzechowski by³, jak wia-
domo, jednym z najwybitniejszych pu-
blicystów polskich w XVI wieku. Mimo
burzliwego ¿yciorysu nie zerwa³ z Ko-
œcio³em i swój talent pisarski poœwiê-
ci³ na zwalczanie herezji. By³ przyja-
cielem Grzegorza Orszaka, ale niena-
widzi³ i zwalcza³ Stankara34 . Orzechow-
ski wys³a³ list do Stadnickiego dato-
wany 6 lipca 1560 r., chocia¿ w nag³ów-
ku b³êdnie u¿yto imienia Miko³aj za-
miast Stanis³aw Mateusz. W liœcie tym
ostrzega³ Stadnickiego, aby siê nie da³
zwodziæ ³garzom takim jak Stankar,
gdy¿ nigdy nie nast¹pi upadek Koœcio-
³a katolickiego. Na zakoñczenie listu
Orzechowski radzi³ Stadnickiemu, aby
ten wypêdzi³ heretyków i nie nara¿a³
siebie i ¿ony na potêpienie35 . Stanis³aw
Mateusz oczywiœcie nie us³ucha³ rad i
ostrze¿eñ Orzechowskiego i nadal
udziela³ pomocy i opieki Stankarowi.
Tymczasem konflikt „korespondencyj-
ny” miêdzy Stankarem a Orzechowskim
rozpala³ siê coraz bardziej. Orzechow-
ski nazwa³ Stankara „poprzednikiem
Mahometa”, oszustem i œwiêtokradc¹.
W odpowiedzi Stankar tak mu odpi-
sa³:” (...) tego niecnotliwego nieuka prze-
klêtego, tego odszczepieñca ksiê¿ego,
tego Orzechowskiego wych³ostam!”. Roz-
gniewany Orzechowski odpisa³: „Nêdz-
nik, z³oczyñca, wywo³aniec mantuañski,
œmie mi odkazywaæ nie wiedzieæ jak¹
ch³ostê! Inaczej ja mu zagram! Nie
bêdziemy na siebie piórkami skrzypa-
li! Obces chwycê hultaja za kark, wy-
garbujê mu skórê gandziar¹, st³ukê go
na miazgê, pojmê na postronek, zawlo-
kê prosto na szubienicê”. Poniewa¿
Stankar rozchorowa³ siê ciê¿ko jego od-
powiedŸ by³a spóŸniona ale na tyle sku-
teczna, ¿e Orzechowski rozwœcieczy³ siê
nie na ¿arty. Stankar bowiem obieca³
mu, ¿e nauczy go rozumu, zwlecze z os³a
skórê kosmat¹ i pofolguje jego d³ugim
uszom. Orzechowski tak na to odpisa³:
„(...) To babsko nierz¹dne, ta bezecni-
ca, œmie mnie okrzykiwaæ pó³g³ówkiem?
Zbieg, w³óczêga, wywo³aniec, œmie oby-
watelowi wydzieraæ s³awê zapracowa-
ny w pocie czo³a? Nacechujê go Kaino-

wem piêtnem, na derwisza go
wystrychnê! Zbrodniarzu, przy-
w³oko! Wtuli³eœ siê tu do Du-
biecka, w której to ponurej i

sproœnej jaskini pozawra-

cawszy g³owy rozmaite, rozpierasz siê
swawolnie. St¹d zarazê zioniesz na oko-
licê, wzrokiem okropnym zapijasz prze-
chodniów nieostro¿nych. WychodŸ hul-
taju, zbójco, opryszku! spojrzyj no, a co
to ? nie pa³ka na twoje przywitanie”36 .

Stanis³aw Mateusz Stadnicki usi-
³owa³ bezskutecznie przekonaæ Stani-
s³awa Sarnickiego, ministra kalwiñ-
skiego w NiedŸwiedziu do nauki Stan-
kara. Gdy do pojednania nie dosz³o,
Stadnicki wyrzuci³ Sarnickiego z Nie-
dŸwiedzia. Sarnicki na synodzie gene-
ralnym w Ksi¹¿u w dniach 13-19 wrze-
œnia 1560 r. z³o¿y³ skargê na Stadnic-
kiego37 , ale skarga ta nie przynios³a
¿adnych konsekwencji. Stadnicki bro-
ni³ Stankara na synodach protestanc-
kich w Krakowie 10 grudnia 1561 r., w
Rogowie 20 lipca 1562 r. i w Balicach
12 sierpnia 1562 r.38 . Szuka³ równie¿
poparcia dla Stankara u samego Jana
Kalwina. W tym celu do Szwajcarii zo-
sta³ wys³any zwolennik Stankara
Krzysztof Przechadzki39 . Jego misja
zakoñczy³a siê jednak niepowodzeniem.
Przechadzki przywióz³ list od Jana
Kalwina do Stadnickiego. W liœcie tym
Kalwin domaga³ siê od Stadnickiego,
aby ten strzeg³ siê b³êdów Blandraty i
zbytniej gorliwoœci Stankara40 .

Uda³o siê za to Stadnickiemu po-
zyskaæ dla Stankara poparcie Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego. Modrzewski
napisa³ do niego list, w którym chwali
Stankara i jego najnowsz¹ ksiêgê: „De
Trinitate et mediatore Domino nostro
Jesu Christo” („O Trójcy i poœredniku
Panu Jezusie Chrystusie”) wydan¹ w
1562 r.. Modrzewski uzna³, ¿e przeciw-
nicy Stankara k³óc¹ siê z nim o s³owa,
a nie o istotê rzeczy41 .

Stankar przebywa³ w Dubiecku a¿
do œmierci Stanis³awa Mateusza Stad-
nickiego, który zmar³ w 1563 r.42 . Œmieræ
Stanis³awa Mateusza po³o¿y³a kres
istnienia szko³y w Dubiecku. Zbór pro-
testancki dzia³a³ tu jeszcze kilkanaœcie
lat podobnie jak i zbory w Bachórcu,
Dyl¹gowej i Jaworniku43 .

Dodaæ nale¿y, ¿e za Stanis³awa
Mateusza Stadnickiego stanê³a w Du-
biecku pierwsza cerkiew i powsta³a
parafia prawos³awna dla mieszkaj¹cej
tu ludnoœci ruskiej44 . On te¿ wybudo-
wa³ tu zamek murowany, w którym
prawdopodobnie mieœci³a siê za³o¿ona
przez niego szko³a. W Dubiecku Stani-
s³aw Mateusz spêdzi³ prawie ca³e ¿ycie
nie licz¹c wyjazdów na sejmiki, sejm,
synody ró¿nowiercze, czy te¿ na krót-
sze pobyty w NiedŸwiedziu. Dba³
o stan miasta i pozycjê materialn¹ jego
mieszkañców nada³ miastu i mieszcza-
nom szereg gruntów. Mieszczanie po-
nadto zostali zwolnieni od wszelkich ro-
bocizn i powinnoœci. Za jego czasów Du-
biecko posiada³o: domy szynkowe, piw-
nice pod ratuszem, folusz sukien, jatki
rybne i handel solny45 .

Stanis³aw Mateusz Stadnicki by³
dwukrotnie ¿onaty. Jego pierwsz¹ ¿on¹
by³a Katarzyna, córka Rafa³a Pileckie-
go z Zalesia herbu Leliwa. Ich po¿ycie
ma³¿eñskie nie trwa³o d³ugo i nie mie-
li dzieci. Po raz drugi o¿eni³ siê z Bar-
bar¹, córk¹ Marcina Zborowskiego
kasztelana krakowskiego i Anny Konar-
skiej. Barbara wnios³a swemu mê¿owi
w posagu dobra Nak³o, Witów, Szysz-
ki, Bodziejowice i WoŸniki w dawnym
województwie krakowskim46 . Pokre-
wieñstwo ze Zborowskim i Kmitami (po
matce) sprawi³o, ¿e Stanis³aw Mate-
usz Stadnicki wda³ siê w awanturê
polityczn¹ wielkiej wagi. Rody te by³y
przeciwne ma³¿eñstwu króla Zygmun-
ta Augusta z Barbar¹ Radziwi³³ówn¹.
Stadnicki nale¿a³ do tych oponentów,
którzy domagali siê, aby król porzuci³
sw¹ ma³¿onkê. Wyrazem zuchwa³oœci
Stadnickiego wobec króla by³o nie sta-
wienie siê, po otrzymaniu pozwu, na
s¹d w Lelowie. Oburzony król Zygmunt
August kaza³ pozwaæ Stadnickiego i
naznaczy³ mu rok, czyli termin stawie-
nia siê przed swoim obliczem. Termin
ten przypad³ na sierpieñ 1549 r., lecz
incydent ten zosta³ za³agodzony, ponie-
wa¿ szlachta ostatecznie pogodzi³a siê
z faktem zawarcia ma³¿eñstwa miêdzy
królem a Barbar¹ Radziwi³³ówn¹. Za
Stanis³awem Mateuszem wstawi³ siê
jego teœæ, Marcin Zborowski. Ostatecz-
nie Stadnicki stawi³ siê przed królem i
poprosi³ go o przebaczenie. Król Zyg-
munt August w koñcu przebaczy³ mu47 .

Stanis³aw Mateusz Stadnicki zda-
niem K. Stadnickiego mia³ z Barbara
Zborowsk¹ trzy córki i szeœciu synów48 .
Najstarsza z córek wysz³a za m¹¿ za
Andrzeja Grudziñskiego herbu Grzyma-
³a. Jej m³odsz¹ siostrê Katarzynê po-
œlubi³ Krzysztof z Piekar W³odka her-
bu Zabawa. Wed³ug T. ̄ ychliñskiego to
w ich domu w Piekarach pojmano Sa-
muela Zborowskiego. Trzecia córka Sta-
nis³awa Mateusza i Barbary Zborow-
skiej, El¿bieta, wybra³a na mê¿a Al-
berta Humnickiego herbu Gozdawa49 .
Synowie Stanis³awa Mateusza bêd¹c
jeszcze pod opiek¹ matki, sprzedali
braciom Stanis³awowi, Erazmowi i
Andrzejowi Barzom czêœæ dóbr wiœnic-
kich oraz wsie Borowê, Leksandrowê,
£omniê i Rogozie. W 1580 r. dokonali
podzia³u pozosta³ego maj¹tku rodziciel-
skiego. Podzia³u tego nie doczeka³ Mi-
ko³aj, który zosta³ zamordowany w tym
samym roku w Rzymie przez Andrzeja
Kretkowskiego, syna Andrzeja kaszte-
lana brzeskiego. Bracia Stadniccy wy-
toczyli proces o to zabójstwo. Toczy³ siê
on przed s¹dem w Piotrkowie w latach
1582-1599, lecz nie zosta³ zakoñczony.
Nastêpny syn Stanis³awa Mateusza
Stadnickiego, Samuel, zmar³ przed
1592 rokiem. Po podziale maj¹tku oj-
cowskiego otrzyma³ dobra Krzeszów,
Swaryszów, Tarnawa, Wojciechów, Bia-

(ci¹g dalszy ze str. 29)
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³owie¿a, Skoczów w dawnym powiecie
w³odzis³awskim, oraz dobra D¹brówka,
Wo³odŸ, Wola Wo³oska, Dyl¹gowa i
Sielnica. Po jego œmierci dobra te odzie-
dziczyli jego bracia. Andrzej Piotr otrzy-
ma³ Dubiecko oraz wsie Przedmieœcie,
Œliwnica, Drohobyczka, Ruska Wieœ,
Po³chowa, S³onne, Jawornicka Wola,
Rybno i Przysada. Posiada³ tak¿e wsie:
Siedliska, Gdyczyna, ¯ohatyn, Niena-
dowa, Iskañ, Tarnawa Wola, Dêbno,
Posada-Leœna, Deszno, Odrzykoñ i za-
mek Kamienica (Kamieniec?). Odrzykoñ
i zamek Kamienicê (Kamieniec?) sprze-
da³ w 1600 r. Janowi Skotnickiemu. Rok
wczeœniej odsprzeda³ tak¿e dobra Krze-
szów, Swaryszów, Wojciechów, Bia³owie-
¿a, Tarnawa i Skrzeczów Franciszkowi
Rylskiemu. ¯on¹ Andrzeja Piotra by³a
Zofia Sienieñska, córka Zbigniewa pod-
czaszego ziemi sanockiej, dziedzica dóbr
rymanowskich. Andrzej Piotr zmar³ w

1608 r. po powrocie z wyprawy do Mo-
skwy. Pochowany zosta³ w Krakowie w
koœciele Dominikanów. Zofia zmar³a w
1616 r. i zosta³a pochowana obok mê¿a.
Kolejny syn Stanis³awa Mateusza,
Marcin, odziedziczy³ po ojcu dobra Nie-
dŸwiedŸ, Brus, Zaborze, Jawornik, Ha-
dle, Laskówkê, Kosztowê. Od swojej
bratowej Zofii, ¿ony Andrzeja Piotra,
naby³ dobra Rymanów z przyleg³oœcia-
mi a od Andrzeja dobra Dubiecko z
przyleg³oœciami: Bukowina, Œliwnica,
Ruska Wieœ, Rybno, Po³chowa, Przysa-
da, Gdyczyna, które sprzeda³ Stanis³a-
wowi z Siecina Krasickiemu oboŸnemu
koronnemu. W 1623 r. brat Jan odst¹-
pi³ Marcinowi dobra D¹brówka, Siedli-
ska, Wo³odŸ, Dyl¹gowa, Sielnica i Tar-
nawa. Zdaniem K. Stadnickiego Mar-
cin bra³ udzia³ w wyprawie moskiew-
skiej i w imieniu Polaków powita³ na
Kremlu carycê Marynê Mniszchównê.

Jako jeden z pierwszych nawróci³
siê na katolicyzm. W 1595 r. ufundo-
wa³ w NiedŸwiedziu koœció³ pod we-
zwaniem œw. Wojciecha. Wraz z braæ-
mi Samuelem i Andrzejem Piotrem
w 1587 r. popiera³ kandydaturê arcy-
ksiêcia Maksymiliana na tron Rzecz-
pospolitej. Od 1609 r. pe³ni³ urz¹d
kasztelana sanockiego. Zmar³ on w
1628 lub 1629 r. Wspomniany wy¿ej
Jan by³ dziedzicem wsi: Bachórzec,
Paw³okoma, Bartkówka oraz dóbr
Piotrkowice i Damianice w dawnym
województwie krakowskim. Naby³ on
od Stanis³awa Fredry dobra: Niemi-
rów, Wróblaczyn, Szczerzec i Parypsy
w dawnym województwie be³skim.
Zmar³ w 1620 r.50  Najstarszym sy-
nem Stanis³awa Mateusza Stadnic-
kiego by³ Stanis³aw „Diabe³ £añcuc-
ki”. Postaæ ta okry³a z³¹ s³aw¹ ca³y
ród Stadnickich51 .
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Przy Œrodowiskowym Domu Samo-
pomocy w Dynowie dzia³a

 Klub Wsparcia ”B¹dŸmy Razem”
Ostatnie spotkanie odby³o siê
25.11.2004r. Zajêcia prowadzi³a psycho-
log kliniczny pani mgr El¿bieta Fr¹t-
czak.

Temat przewodni zajêæ to:Niepe³no-
sprawnoœæ umys³owa.

Pani psycholog omówi³a nastêpuj¹-
ce tematy:
1. Rodzina w procesie kszta³towania

potrzeb i osobowoœci osoby niepe³no-
sprawnej umys³owo;

2. Niektóre zaburzenia wspó³wystêpu-
j¹ce z niepe³nosprawnoœci¹ umys³o-
w¹,ich przyczyny,sposoby oddzia³ywa-
nia zwalczaj¹ce nieprawid³owe zacho-
wania osoby zaburzonej;

3. Prezentacja Ruchu Rozwijaj¹cego
Weroniki Sherborne jako jedna z me-
tod wspomagaj¹cych rozwój osoby nie-
pe³nosprawnej.

Nastêpne spotkanie odbêdzie siê 14
grudnia o godz.13.00

Rz¹dowy Program „Posi³ek dla potrze-
buj¹cych” jest programem realizowanym
w 2005 r. Celem programu jest wsparcie
samorz¹dów gminnych w wype³nianiu
zadañ okreœlonych w art. 17 ust. 1 pkt. 3
i 14 ustawy o pomocy spo³ecznej.

Realizacja Programu pozwoli na
ograniczenie zjawiska g³odu i niedo¿y-
wienia w szczególnoœci wœród:
- dzieci i m³odzie¿y
- osób doros³ych z gospodarstw o ni¿-

szych dochodach i znajduj¹cych siê
w szczególnie trudnej sytuacji

- osób starych
- osób chorych
- osób niepe³nosprawnych

Pomoc w ramach Programu przy-
znana jest w zale¿noœci od sytuacji do-
chodowej rodziny lub opiekunów. Koszt
jednego posi³ku wynosi 2 z³, natomiast
okres do¿ywiania to 200 dni w roku.

Temat spotkania Depresja jako
choroba naszej cywilizacji

 -jej symptomy;
 -jak leczyæ depresjê
Prelekcje poprowadzi lek.med.Justy-

na Nawrocka-psychiatra
Zapraszamy wszystkich chêtnych do

wziêcia udzia³u w spotkaniu
 Pamiêtaj:wczesne wykrycie i le-

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragniemy
¯yczyæ wszystkiego najlepszego,pokoju w sercu,
Atmosfery pe³nej mi³oœci podczas spotkañ z bliskimi.
Mamy nadziejê,¿e nadchodz¹ce Œwiêta bêd¹ czasem
Prawdziwego odpoczynku w gronie rodziny,
Przepe³nione pogod¹ ducha.
Niech Nowy Rok o¿ywi w was nadziejê,
Obdarzy wszelk¹ pomyœlnoœci¹
Wszystkim czytelnikom ¿ycz¹

Pracownicy i uczestnicy ŒDS DS. Dynowie

czenie mo¿e zapobiec wielu trage-
diom!!!

 21 grudnia planujemy uroczyst¹
Wieczerzê Wigilijn¹ dla naszych uczest-
ników ich rodzi i zaproszonych goœci.Jak
co roku planujemy wspólne wyjœcie na
Rynek miasta po Œwiate³ko Betlejem-
skie,uroczystoœæ chcemy uœwietniæ Jase³-
kami w wykonaniu naszych uczestników.

W/w pomoc mo¿e zostaæ przyznana
w zale¿noœci od sytuacji dochodowej ro-
dziny lub opiekunów w przypadku gdy
dochód na osobê w rodzinie nie przekra-
cza 150% - kryterium dochodowego okre-
œlonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pakt 2
ustawy o pomocy spo³ecznej. W/w zapis
stanowi, ¿e prawo do œwiadczeñ z po-
mocy spo³ecznej przys³uguje osobom w
rodzinie, której dochód na osobê w ro-
dzinie nie przekracza kwoty 316 z³ mie-
siêcznie, zatem 150% w/w kryterium
wynosi 474 z³ na osobê miesiêcznie.

Równoczeœnie informujemy, ¿e do
przyznania w/w œwiadczeñ z pomocy
spo³ecznej niezbêdne jest z³o¿enie w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej nastêpu-
j¹cych dokumentów dotycz¹cych sytu-
acji finansowej rodziny:
1) zaœwiadczenie o stanie maj¹tkowym

Rz¹dowy Program „Posi³ek dla potrzebuj¹cych”
z Urzêdu Miasta lub Gminy (podat-
ki)

2) zaœwiadczenie o zarobkach netto osób
zamieszkuj¹cych we wspólnym gospo-
darstwie domowym wyszczególnieniem
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i
zdrowotne, oraz podatku za miesi¹c po-
przedzaj¹cy z³o¿enie wniosku

3) odcinek renty lub emerytury w przy-
padku rencistów i emerytów

4) zaœwiadczenia o uczêszczaniu dzieci
do szkó³ ponadpodstawowych, z wy-
szczególnieniem pobieranego stypen-
dium lub adnotacji o nie pobieraniu
stypendium.

5) zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu
Pracy w przypadku osób bezrobotnych

Opracowa³
Kierownik MOPS w Dynowie
Henryka Papiernik

Dorota K³ak
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Pomys³ ca³ej rodziny.

Prace nad galeri¹ trwa³y bardzo
d³ugo. Mieœci siê ona w starej chacie
gdzie jak mówi w³aœciciel galerii Ja-
nusz Miklasz – wszystko nadawa³o siê
do remontu. Domek odziedziczy³em w
spadku. Korzeniami rodzinnymi jestem
zwi¹zany z tym miastem, tu jest moja
rodzina. Przez wiele lat mieszka³em i
tworzy³em w Krakowie, Zakopanem i
wielu innych miejscach, jednak posta-
nowi³em pomys³ krakowskich galerii
przenieœæ na dynowski grunt. Dynowsz-
czyzna zawsze mnie ci¹gnê³a, nie tylko

mnie, ale ca³¹ moj¹ kra-
kowsk¹ rodzinê.

Praca zaczê³a siê na dobre,
twórcy galerii mieli przed
sob¹ nie lada wyzwanie. Naj-
pierw nale¿a³o uprz¹tn¹æ
miejsce, w którym mia³a po-
wstaæ przysz³a galeria. Na-
stêpnie je zabezpieczyæ i roz-
pocz¹æ remont, który poch³on¹
nie ma³e pieni¹dze. Efekt jest
jednak osza³amiaj¹cy. Ka¿dy,
kto odwiedza to miejsce jest
oczarowany jego widokiem,
panuje tu niespotykana ni-
gdzie indziej atmosfera. Jak
mówi pan Janusz ca³a nasza
rodzina jest szalona, coœ robi.
Ja rzeŸbiê, ¯ona Jola pisze i

maluje, Jacek Pyœ – szwagier – jest wi-
tra¿yst¹, pomaga równie¿ Marek Pyœ,
który jest aktorem.

Pomóg³ „Szekspir”

 Tak na dobre, prace nad jak naj-
szybszym otwarciem galerii zaczê³y siê
po spektaklu „Sen nocy letniej”, – Wi-
liama Szekspira, który re¿yserowa³a
Magdalena Miklasz – córka twórcy ga-
lerii. Wtedy zobaczy³em bior¹c udzia³
jako aktor w tej sztuce, ¿e mieszkañcy
Dynowszczyzny maj¹ ju¿ doœæ siedzenia
przed telewizorem, komputerem, chc¹

Po raz pierwszy w historii Dynów ma sw¹ sta³¹ galeriê.

Galeria „NA ZABRAMIE”
Kilka tygodni temu w Dynowie otwarta zosta³a pierwsza na tym tere-

nie galeria. Sw¹ nazwê zawdziêcza „dzielnicy”, w której siê znajduje. W
uroczystym otwarciu galerii uczestniczy³y dziesi¹tki osób nie tylko z Dy-
nowa, ale bardzo odleg³ych zak¹tków kraju. Byli równie¿ artyœci, których
prace s¹ tu prezentowane.

bli¿ej obcowaæ ze sztuk¹, poczuæ j¹, a
wrêcz dotkn¹æ. Widz¹c te t³umy wraz z
rodzin¹ przyst¹piliœmy do pracy. Uda³o
siê. Kilka tygodni temu galeria zosta-
³a otwarta. Liczba goœci uczestnicz¹cych
w jej otwarciu przeros³a skromne ocze-
kiwania jej twórców. Teraz w planach
s¹ kolejne wystawy o bardzo ró¿nej i
bogatej tematyce. Sami artyœci, którzy
zaszczycili s¹ obecnoœci¹ nasze ma³e
miasteczko, pytaj¹ o kolejne wystawy,
chc¹ tu przyjechaæ, urok ziemi dynow-
skiej g³êboko zapad³ im w serca. Jak
mówi¹ nie ma siê czemu dziwiæ, tu jest
cudownie.

Prace znanych i nieznanych.

Uczestnicy wystawy mówili, i¿ Dy-
nowszczyzna na swój niepowtarzalny
klimat. Niewielkie po³o¿one na wznie-
sieniu miasteczko, bliskoœæ przyrody,
czystoœæ wód i powietrza – to przyci¹-
ga. Poza tym w przeciwieñstwie do
Bieszczad – Dynowszczyzna – jest jesz-
cze nie do koñca odkryta. Po lasach mo¿-
na wêdrowaæ dziesi¹tkami kilometrów
i nie spotkaæ ¿ywego ducha. Na wysta-
wie mo¿na zobaczyæ obrazy ¿ony pana
Janusza, Joli, s¹ witra¿e i lampy wi-
tra¿owe wykonane przez Jacka Pysia,
gospodarz domu z radoœci¹ pokazuje
spora iloœæ grafik wykonanych przez jego
przyjació³ jak pani Chierowska, pan Ro-
goziñski – szkoda tylko ¿e ju¿ go z nami
nie ma, robi³ œwietne zdjêcia – spusz-
czaj¹c g³owê mówi gospodarz, s¹ prace
Adama Gryczyñskigo, mamy grafiki
Iwony Ornatowskiej, obejrzeæ mo¿na
piêkne akwarele.

Twórcy galerii mówi¹, ¿e dopiero siê
ona rozkrêca, szukamy na tym terenie
artystów, których prace bêdziemy wy-
stawiaæ. Sam Dynów ma przecie¿ wspa-
nia³ego rzeŸbiarza Bogusia Kêdzier-
skiego, w jego okolicach mieszka i two-

rzy wielu ludowych artystów mniej
lub bardziej znanych. Chcemy aby
tu by³ ich dom.

Jest ju¿ nowy pomys³.

Galeria ma siê rozrastaæ, w
przygotowaniu jest kolejne po-
mieszczenie, niestety nasze
skromne fundusze nie pozwalaj¹
na szybkie prace przy jego wykoñ-
czeniu. W³aœciciele licz¹, ¿e mo¿e
znajd¹ siê sponsorzy chc¹cy pomóc
powstaniu kolejnej wystawy. Jed-
nym z pomys³ów jest aby w czêœci
znajdowa³ siê „stary Dynów i oko-
lice” – nic jednak wiêcej po-
wiedzieæ nie chc¹. Tak wiêc
có¿ trzeba czekaæ do kolej-
nej wystawy.

Grzegorz SzajnikWitra¿e Jacka Pysia. Foto Angelika Ostasz

Twórca galerii Janusz Miklasz.
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Dyl¹gowa jest niewielk¹ wsi¹ po³o-
¿on¹ na po³udniowy – wschód od Dyno-
wa, i oddalona jest od miasta tylko o 7
km. Wioska ma charakter górzysty, a
prowadz¹ca do niej droga jest ju¿ tak
wyeksploatowana, i¿ trudno ni¹ prze-
jechaæ, kiedy jest s³onecznie i sucho, có¿
mówiæ dopiero kiedy zaczyna siê zima.
W³aœnie jej, mieszkañcy oba-
wiaj¹ siê najbardziej. Ju¿ nie
raz wystêpowali z pismem do
ró¿nych w³adz proœb¹ o re-
mont drogi prowadz¹cej do
wsi. W najgorszym stanie
jest odcinek po³o¿ony w lesie
³¹cz¹cy Paw³okomê z Dyl¹-
gow¹. Mieszkañcy obawiaj¹
siê, i¿ kiedy spadnie doœæ ob-
fity œnieg droga stanie siê zu-
pe³nie nieprzejezdna. Ju¿ nie
raz dochodzi³o do takiej sy-
tuacji, gdy autobus ze wzglê-
du na zasypane drogi do wsi
nie dojecha³, zatrzymuj¹c siê
na pierwszym przystanku

Czy zapadn¹ w zimowy sen?
Tytu³ móg³by wskazywaæ, i¿ chodzi o niedŸwiedzie przygotowu-

j¹ce siê do snu. Nic jednak bardziej mylnego. Tym razem chodzi o
mieszkañców wsi Dyl¹gowa w gminie Dynów i ich problemy.

przed miejscowoœci¹. Niestety
do centrum wsi jest jeszcze kil-
ka kilometrów. Jak mówi¹
mieszkañcy najlepiej by³oby
zapaœæ jak niedŸwiedzie w zi-
mowy sen i przeczekaæ tê porê
roku, ale tak siê nie da. Droga
podlega pod Zarz¹d Dróg Po-

wiatowych w Rzeszowie, który co rak
remontuje, i wymienia stare nawierzch-
nie na nowe, ale nie da rady zrobiæ
wszystkiego na raz. Mieszkañcy siê
temu nie dziwi¹, jak mówi¹, za Prze-
myœla by³o jeszcze gorzej, teraz bynaj-
mniej staraj¹ siê aby droga by³a prze-
jezdna i odœnie¿ona, jednak na remont
drogi przyjdzie jeszcze poczekaæ.

Grzegorz Szajnik
Foto Angelika Ostasz

Prace ruszy³ o wiele wczeœniej, naj-
pierw trzeba by³o zakupiæ metalowy
gara¿, aby w nim umieœciæ jeden z sa-
mochodów dynowskich ochotników.
Wczeœniej stra¿nica mia³a trzy boksy
gara¿owe, z których jeden nale¿a³, do
PSP a dwa do ochotników. Teraz jest
odwrotnie. Stra¿acy zawodowi otrzymali
nowy boks gara¿owy. Wymianie uleg³y
stare drzwi gara¿owe, które sprawia³y
nie lada problem z zamykaniem. Teraz
nowe bramy bêd¹ podnoszone elektrycz-
nie, i maj¹ usprawniæ dzia³ania stra¿a-
ków. Wszelkie prace remontowe prowa-
dzi miasto, nowe wyposa¿enie obieca³
komendant miejski PSP. Na trzy nowe
bramy gara¿owe pieni¹dze wy³o¿yli
wspólnie, Komenda G³ówna PSP 10 tyœ,
OSP Dynów Miasto 3600 z³, miasto –
13600 z³. Jak powiedzia³ Komendant
Miejski PSP w Rzeszowie, st. bryg. mgr
in¿. Andrzej Bu³atek – wszyscy inwestu-

jemy w bezpieczeñstwo. Bardzo
cieszy mnie fakt, i¿ w³adze mia-
sta, s¹ tego samego zdania, co
my. Zawarte wczeœniej poro-

zumienia miêdzy w³adzami

W zawodach wziê³o udzia³ kilkunastu
zawodników reprezentuj¹cych okrêg prze-
myski. Wêdkarzy najpierw przywita³o s³o-
neczko i bardzo ³adnie zapowiadaj¹ca siê
pogoda. Niestety po zajêciu stanowisk
zacz¹³ padaæ deszcz. Nie przeszkadza³ on
jednak w po³owach, a jak mówili wêdkarze
nawet im pomóg³. Ryba bra³a jak szalona.
Jedno z najlepszych stanowisk z³owi³o po-
nad 60 ryb, nie wszystkie jednak by³y punk-
towane ze wzglêdu na swój wymiar. Po kil-
ku godzinach po³owów najlepszy okaza³ siê
Dariusz Marsza³ek a tu¿ za nim uplasowali
siê Grzegorz Gerula i Maciej Duduœ. Sê-
dziom g³ównym zawodów by³ pan Andrzej
Duduœ. Organizatorem zawodów by³o Ko³o
Miejskie PZW w Dynowie.

Grzegorz Szajnik

Inwestuj¹ w bezpieczeñstwo!
Remonty w obiektach pañstwowej i ochotniczej stra¿y po¿arnej w

Dynowie zaczê³y siê ju¿ kilka tygodni temu, ale teraz widaæ ich pozytyw-
ne efekty.

Dynowa a Komend¹ Miejsk¹ staramy siê
wcielaæ w ¿ycie. W³adze miasta i OSP
przekaza³y nam kolejny boks gara¿owy,
ja zaœ obieca³em doposa¿yæ Posterunek
Sta³y PSP w Dynowie w sprzêt do ratow-
nictwa wodnego, gdy¿ jak wiadomo Dy-
nowszczyzna le¿y w terenie zalewowym
przez rzekê San. Po zakoñczeniu prac bu-
dowlanych do Dynowa trafi ³ódka „Ro-
mana”, do niej oczywiœcie silnik zabur-
towy i podwozie oraz odpowiedni sprzêt
dla za³ogi. Nowe bramy gara¿owe za-
montowane w dwóch boksach PSP i je-
den w OSP gwarantuj¹ szybsz¹ interwen-
cjê stra¿aków. W czasie akcji ratowni-
czej „licz¹ siê z³ote minuty” stra¿acy
musz¹ byæ na czas.

Zmianie ma ulec równie¿ ogrodze-
nie placu stra¿y z zamontowaniem no-
wej bramy wyjazdowej tak, aby umo¿-
liwiæ lepszy wyjazd samochodom stra-
¿ackim. Z inwestycji zadowoleni s¹
wszyscy. Stra¿acy, bo maj¹ lepszy
sprzêt, mieszkañcy, bo mog¹ w razie
potrzeby liczyæ na szybka i fachow¹
pomoc.

Grzegorz Szajnik

Z kijem
w wodzie

Jedna z listopadowych niedziel sta³a siê
rajem dla wêdkarzy. W Lesku odby³y siê
zawody z cyklu Muchowe Grand Prix Okrê-
gu Przemyœl.

Olbrzymie dziury w drodze.

Podziurawiona droga ³¹cz¹ca Paw³okomê z Dyl¹gow¹.
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Krwawe ³owy!
Kilka dni temu wêdkarze z miejskiego ko³a PZW w

Dynowie we wsi Paw³okoma w miejscu przez siebie nazy-
wanym „Jam¹” napotkali krwawy widok. Ktoœ w bestial-
ski sposób k³usowa³ na ryby.

Zaczê³o siê kilka dni przymrozków. Zimowa aura ospale dzia-
³a na rybê gromadz¹ca siê w g³êbszych miejscach. Te dni wyko-
rzystuj¹ k³usownicy, wtedy ich ³upem pada wiele ryb. To, co
zobaczyli wêdkarze przesz³o ich najœmielsze wyobra¿enia. Jak
mówi¹ to nie by³ jeden k³usownik, ale ca³a ich wycieczka, rela-
cjonuj¹ dynowscy wêdkarze. Brzeg Sanu by³ a¿ czerwony od krwi.
Ich ³upem pad³o wiele dziesi¹tek sztuk ryby. Przez ca³y rok
pracujemy, aby w naszych wodach przybywa³o pog³owia ryby, a
grupa kilku ludzi nasz dorobek potrafi zniszczyæ w ci¹gu kilku
chwil. Najgorsze jest to, i¿ podczas k³usowniczego po³owu „na
kosê” ³upem zbrodniarzy pada tylko oko³o dziesiêciu procent
upolowanej ryby. Blisko dziewiêædziesi¹t pozostaje w wodze.
Zdycha od razu od poniesionych ran, lub w ich wyniku choruje i
rozprzestrzenia chorobê na inne gatunki. Po tak zbrodniczym
po³owie pada wiele setek ryby. Jak uda³o mi siê dowiedzieæ
k³usownicy s¹ prawie bezkarni. Maj¹ dobre wyposa¿enie, ob-
serwuj¹ drogê prowadz¹c¹ z Przemyœla i Dynowa. Doskonale
widza, kiedy nadje¿d¿a policja czy stra¿ rybacka. Stra¿nicy za-
nim objad¹ Dynów by dojechaæ w pobli¿e Paw³okomy na miej-
scu ju¿ nikogo nie zastaj¹. K³usownicy jak szybko siê pojawiaj¹,
jeszcze szybciej znikaj¹. Wszystko by³o by porz¹dku gdyby ro-
bili to w legalny i humanitarny sposób, tak jak pozostali wêd-
karze Dynowszczyzny. Ci jednak nie maj¹ ochoty na wielogo-
dzinne moczenie popularnego kija w wodzie i wol¹ krwawe ³owy.
Sytuacja taka powtarza siê kilka razy do roku i wydaje siê, ¿e
nie ma koñca. Na DynowszczyŸnie wiele osób jest bez pracy, bez
prawa do zasi³ku, ¿yje z rolnictwa i ledwie wi¹¿e koniec z koñ-
cem. Taki po³ów to zaspokojenie chocia¿by na jakiœ czas po-
trzeb ¿ywieniowych, czy jednak konieczny i usprawiedliwiony.
K³usownictwo jest karane i zabrania go ustawa o rybactwie
œródl¹dowym.

Grzegorz Szajnik

M³odzie¿ przystêpuje
do dzia³ania

Kilka dni temu w miejscowoœci Dyl¹gowa w gmi-
nie Dynów odby³o siê spotkanie za³o¿ycielskie no-
wego klubu sportowego. Jest to tym wa¿ne, gdy¿
na dynowszczyŸnie sport prze¿ywa trudne chwile
i bardzo kuleje.

O potrzebie rozwoju sportu na dynowszczyŸnie mówi
siê ju¿ od dawna, i tylko mówi. Teraz przyst¹piono do
dzia³ania. Po zakoñczonej na wakacjach lidze miejsko
– gminnej swój udzia³ do rozgrywek ligowych w klasie
„B” zg³osi³a dru¿yna „Pogórze” w Bachórzu, by³ to pierw-
szy, dobry przejaw pi³karskiej zabawy. Teraz do pracy
przyst¹pili inni. Na pocz¹tku listopada Dyl¹gowej od-
by³o siê zebranie za³o¿ycielskie nowego klubu sporto-
wego , ochrzczonego „Olimpia”. Wieœ po³o¿ona jest w
odleg³oœci 7. km. od Dynowa, i jak twierdzi m³odzie¿,
nic siê w niej nie dzieje. Klub powstaje z inicjatywy
Jana Chrapka – radnego gminy Dynów, miejscowego
dzia³acza spo³ecznego, i miejscowych spo³eczników w
œród których, co bardzo buduje i cieszy, du¿¹ grupê sta-
nowi m³odzie¿. Teraz oni przyst¹pili do dzia³ania, maj¹
ambitne plany. Pierwszym prezesem klubu zosta³ Bo-
gus³aw Martowicz. W chwili obecnej s¹ w trakcie przy-
gotowañ do rejestracji stowarzyszenia. Nie zamierzaj¹,
bynajmniej na razie zg³aszaæ dru¿yny do rozgrywek li-
gowych, bo jak twierdz¹ jest to pakowanie pieniêdzy
komuœ. Zamierzaj¹ zaj¹æ siê organizacj¹ ¿ycia sporto-
wo- kulturalnego mieszkañców gminy Dynów. W pla-
nach s¹ miêdzy innymi halowe turnieje w pi³ce no¿nej,
festyny rekreacyjno – sportowe i wiele innych atrakcji.
Ju¿ myœl¹ nad budow¹ boiska sportowego i licz¹ w tym
zakresie na pomoc w³adz gminy. Swym pomys³em chc¹
zaraziæ mieszkañców innych miejscowoœci, tak aby
wszystkich ruszyæ do wspólnego dzia³ania.

Grzegorz Szajnik

O godzinie 19.41 stanowisko koor-
dynacji ratowniczej Komendy Miejskiej
PSP w Rzeszowie odebra³o meldunek
o po¿arze na poddaszu budynku miesz-
kalnego przy ul. Rynek w Dy-
nowie. Po chwili na miejscu
by³ wóz PSP z Dynowa. Roz-
poczê³a siê ewakuacja ludzi i
walka z ¿ywio³em. Po chwili
do akcji w³¹czono OSP z jed-
nostek Dynów Miasto, Dynów
Przedmieœcie, Bachórz. Silne
zadymienie, oraz brak otwo-
rów oddymiaj¹cych bardzo
utrudnia³o prowadzenie akcji.
Zgromadzone na strychu sta-
rocie, w postaci ró¿nego rodza-
ju ubrañ wydziela³y truj¹ce

Po¿ar na poddaszu!
Dwudziestego drugiego listopada, póŸnym wieczorem na poddaszu bu-

dynku przy ulicy Rynek w Dynowie wybuch³ po¿ar. Rozpoczê³a siê ewa-
kuacja mieszkañców i walka z ¿ywio³em.

opary i du¿¹ iloœæ dymu. Stra¿acy, aby
kontynuowaæ akcjê zmuszeniu byli pra-
cowaæ w aparatach tlenowych. Prace
utrudnia³ jeden z lokatorów  budynku,

który kilkakrotnie wraca³ do mieszka-
nia po³o¿onego pod poddaszem. Cz³o-
wiek ten, w wyniku zadymienia móg³
ulec zaczadzeniu, na szczêœcie w porê
zosta³ zauwa¿ony i wyniesiony z zagro-
¿onego miejsca. Stra¿acy do ugaszenia
ognia potrzebowali 8 tyœ. litrów wody,
z któr¹ niestety musieli uwa¿aæ, tak,
aby nie spowodowaæ wiêkszych szkód
w postaci zalania poni¿szych mieszkañ.
Ci¹gle brakowa³o ludzi do pracy. Po
chwili na miejsce zdarzenia dotar³y
cztery wozy z jednostek PSP Nr 1 i 2 z
Rzeszowa. Rozpoczêto czêœciowe wyno-
szenie nagromadzonych na strychu rze-
czy. Pocz¹tkowo akcj¹ dowodzi³ asp.
Wojciech Witek z PSP w Dynowie po-
tem dowodzenie przej¹³  asp. szt. Ro-
man Horodecki – z-ca dowódcy JRG PSP
Nr 2 w Rzeszowie. Akcja walki z ¿ywio-
³em trwa³a ponad cztery godziny i zo-
sta³a zakoñczona dwadzieœcia
jeden minut po pó³nocy. Straty
oszacowano na 20 tys z³.

Grzegorz Szajnik
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Rozwi¹zania zagadek z poprzedniego numeru:
Urlop: Urlop trwa³ 12 dni.
Milion: Milion mo¿na zapisaæ za pomoc¹ szeœciu jedynek nastêpu-
j¹co:

Zaszyfrowane dzia³anie: Zadanie ma dwa rozwi¹zania
1) 82 064 + 40 312 + 76 963 + 7 625 = 206 964
2) 42 068 + 80 312 + 76 963 + 7 625 = 206 968

Jolka listopadowa:
W kolejnoœci opisów: bu³garysta, Rokita, owocanka, Sokrates,
strzykwy, myszka, b³ocko, Cyprian, z³odziej, palec, metresa, loka-
tor, wyspiarka, kwant, Szekspir, ladaco, pasemko, obranie, zorza,
Etiopczyk, topola, sekundant, westalki, wniosek, czytelnik, saksy,
chaszcze, serwis.
Rozwi¹zanie: DRESZCZYK (niestety... porywisty listopadowy
wiatr „zwia³” ostatni¹ kropeczkê za bardzo „na prawo”, ale mamy
nadziejê, ¿e mimo wszystko poradzili sobie Pañstwo z odczytaniem
rozwi¹zania;-)

W numerze grudniowym nie mo¿e zabrakn¹æ zadañ „okoliczno-
œciowych”... Proponujemy wiêc Pañstwu „Œwi¹teczn¹ Krzy¿ów-
kê-Choinkê”, a tak¿e kilka „œwi¹tecznych” ³amig³ówek lo-
gicznych... ¯ycz¹c Pañstwu piêknych, spokojnych Œwi¹t w ro-
dzinnym gronie i du¿o szczêœcia w Nowym Roku, zachêcamy do
odpoczynku przy naszych zadaniach... Powodzenia!!!!

ZAGADKI LOGICZNE

Prezenty „pod choinkê”
Czterech panów zakupi³o prezenty „pod choinkê” dla swoich ¿on.
Razem wydali 770 z³. Andrzej kupi³ bluzkê, tokarz kupi³ sweter.
¯on¹ Cezarego jest Alina. Barbara nie jest ¿on¹ Damiana. Cezary
nie jest in¿ynierem. Bogdan wyda³ najmniej pieniêdzy. Lekarz ma
na imiê Andrzej. Malarz zap³aci³ 70 z³ za poñczochy. Damian ma
dwa razy wiêcej lat, ni¿ tokarz. Jeden z panów ma 42 lata. Cezary
wyda³ tyle, ile malarz i Andrzej razem. Bluzka kosztowa³a 140 z³.
Tokarz ma 26 lat. M¹¿ Doroty ma 36 lat i jest lekarzem. Celina
otrzyma³a sukienkê.
Jakie zawody maj¹ poszczególni panowie, ile maj¹ lat, co kupili, ile
zap³acili za prezenty i jakie imiona maj¹ ich ¿ony?
(Pytanie dodatkowe: czy wszyscy panowie – czytelnicy
„Dynowinki” pamiêtali o prezentach choinkowych dla
swoich ¿on???)

Ciekawy spacerek
Pewien mê¿czyzna, „zmêczony” balem sylwestrowym, wyszed³ siê
troszkê „przewietrzyæ”. Spacerowa³ po parku, wokó³ klombu, po
œcie¿ce w kszta³cie okrêgu o promieniu d³ugoœci a. Przeszed³ raz,
drugi, trzeci... w koñcu przeszed³ w kó³ko w razy.
Ile przeszed³ i co wypi³ na trasie swojego spaceru? (na to - na pozór
absurdalne - pytanie mo¿na jednak ¿artobliwie odpowiedzieæ, po
analizie i rozwi¹zaniu zadania;-)

Kolorowe bombki choinkowe
W pude³ku mam pewn¹ liczbê bombek choinkowych. Jeœli „na
œlepo” wyci¹gnê jedn¹ z nich, bêdzie to bombka czerwona, niebie-
ska lub ¿ó³ta. Jeœli wyci¹gnê z pude³ka dwie bombki, mo¿e mi siê

zdarzyæ piêæ ró¿nych uk³adów barw. Jeœli wyci¹gnê trzy
bombki, mo¿e mi siê zdarzyæ szeœæ ró¿nych uk³adów
barw.
Ile bombek mam w pude³ku?

Renata Jurasiñska

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu,
uszeregowane od 1 do 40 utworz¹ rozwi¹zanie – frasz-
kê W³odzimierza Scis³owskiego.

Poziomo: 2) cz³onek pierwszej polskiej dynastii królewskiej,
4) szlachcic z zaœcianka, 6) po³o¿nictwo, 9) skarbowa lub
wytrzeŸwieñ, 10) dawniej niewolnik, 12) podzieli³ swoje kró-
lestwo miêdzy córki Gonerylê, Reganê i Kordeliê, 14) zabieg
kosmetyczny, polegaj¹cy na z³uszczaniu naskórka, 17) imiê
Strawiñskiego, rosyjskiego kompozytora, 18) syn Dedala,
pierwszy lotniarz, 19) amerykañski pisarz laureat nagrody
Nobla („Stary cz³owiek i morze”, „Komu bije dzwon”), 20)
poroœniêta traw¹, 22) baœniowy skrzat, stra¿nik kopalñ, 23)
szpikulec na szczycie wie¿y, 24) komplet strun do rakiety
tenisowej, 28) przedmiot szkolny dla przysz³ych biznesme-
nów, 33) podwy¿szenie dla mówcy, 34) buty na niepogodê,
35) podobny do gry w dwa ognie, 38) owady, których cia³o
przypomina ga³¹zkê, 39) zwi¹zek organiczny wystêpuj¹cy w
budowie bia³ek, hormonów i witamin, 40) mniejszy od ato-
mu, 43) pokrycie powierzchni farb¹, 47) powiedzenie czegoœ
na ucho, 51) pilnuje budynku (ale nie ochroniarz), 52) pe³-
niona przez osobê na stanowisku, 56) wyraz 27 pionowo
bardziej naukowo, 57) nocny ptak, 58) Catherina ...- Jones –
partnerka Antonio Banderasa w filmie “Zorro”, 60) dzia-
³aczka, 63) jest ni¹ Sharon Stone, ale nie Krystyna Janda,
67) nadwodny owad, 68) z³y nawyk, przywara, 70) do ogl¹-
dania z otwartymi ustami, 71) mrówkojad lub dziêcio³, 74)
filmowa ¿ona in¿yniera Karwowskiego z “Czterdziestolat-
ka”, 75) paplanina, 78) uroczyste odprawianie obrzêdu, 80)
pi³karskie doœrodkowanie, 81) panuje przez zapadniêciem
zmroku, 82) mo¿na siê od niej zaraziæ chorob¹, 84) mo¿na
siê w nim przejrzeæ w ca³oœci, 87) uzupe³nienie ubytku si³,
pokrzepienie, 88) odwiedziny, 89) Edward dla kolegów, 90)
ludowa wiolonczela, 91) szkoli czeladników, 92) nie dorów-
na hipermarketowi.

Pionowo: 1) przyl¹dek na Florydzie z amerykañskim ko-
smodromem, 2) mazgaj, 3) rozlega siê podczas ³amania ga-
³êzi, 4) od³am w religii, 5) podkuje konia, 7) cymba³ki dla
znawcy muzyki, 8) p³atny postój dla samochodów, 10) baza
stra¿aka, 11) N lub S w magnesie, 13) ods³aniane podczas
k¹pieli s³onecznej, 14) 1044 przed w³aœciwym numerem te-
lefonu, 15) dawna srebrna moneta niemiecka, 16) ruchome
metalowe ogrodzenie przy wjeŸdzie na posesjê, 21) krzew
owocowy o kolczastych ga³¹zkach, 22) pl¹tanina ga³êzi, trud-
na do przebycia, 25) dawne miasto wojewódzkie przy grani-
cy z Ukrain¹, 26) adwokat, 27) geometryczny kszta³t znaku
STOP, 29) pochy³e pismo drukarskie, kursywa, 30) znaczek
w klapie, 31) jedzenie, ¿ywnoœæ, 32) pochowany w pirami-
dzie, 36) rzeczy podró¿nego, 37) b³oga bez ha³asu, 41) mo-
her lub angora, 42) przedmiot materialny, 44) najstarsza
era, 45) zaloty, umizgi, 46) egzotyczna roœlina hodowana
dla piêknych kwiatów, 48) wieko, klapa, 49) z jej w³ókien
sizal, 50) ma korale i gulgocze, 52) morski ssak, 53) koncen-
trowanie siê lub domniemywanie, 54) materia³ na teksasy,
55) willa i muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem,
57) najs³ynniejszy Wit, rzeŸbiarz, 59) samolot dla pradziadka,
60) papier wartoœciowy, 61) niejadek w powiedzeniu, 62)
wydzia³ uniwersytetu, 64) melioracyjny wykop, 65) bandyta
ze sprê¿ynowcem, 66) przewodzi harcerzom, 69) kartoflan-
ka z ¿urem, 72) koñ uczestnicz¹cy w gonitwie trzylatków,
73) odmiana œliwy, 76) mieszanina piskliwych g³osów, 77)
¿arzenie siê, 78) typ Poloneza, 79) pó³ toru, 80) g³odnemu
zazwyczaj na myœli, 83) miejsce na popas dla karawany,
85) mieszka tu¿ obok, 86) poprawia zdjêcia, 88) sprawdza-
nie ciê¿aru.

Bogdan Witek



DYNOWINKANr 10/112 37



DYNOWINKA Nr 10/11238

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiñski - redaktor naczelny, Gra¿yna Malawska, Jerzy Chudzikiewicz - sekretarze redakcji,
Ewa Czy¿owska, Zuzanna Nosal, Renata Jurasiñska, Jerzy Bylicki, Irena Weselak, Anna i Jaros³aw Molowie - kolegium
redakcyjne, Antoni Iwañski, Piotr Pyrcz - fotoreporterzy, Anna Baranowska-Bilska, Krystyna D¿u³a, Janina Jurasiñska,
Mieczys³aw Krasnopolski, Boles³aw Bielec, Grzegorz Hardulak - redaktorzy stale wspó³pracuj¹cy z Dynowink¹

Adres Redakcji: MOKiR Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806
Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.

Sk³ad i ³amanie: Redakcja.

Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Tarnowie.

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego -
Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Kogo autor mia³ na myœli...?

Zwyczajna...?

Nasz¹ bohaterkê z pewnoœci¹ poznacie,
W ¿yciu zawodowym s³u¿y³a oœwiacie.
Choæ na zas³u¿onym jest ju¿ odpoczynku
Pró¿no zelówkami nie szlifuje rynku...!!!
Lecz œpieszy na próbê do Domu Stra¿aka
Przygotowaæ sztukê... ju¿ natura taka.
Choæ rodem z D¹brówki – przysz³o Jej do g³owy
Otworzyæ w Dynowie „Teatr Narodowy”.

Wci¹¿ organizuje konkursy, przegl¹dy...
W trosce o kulturê wyrêczy³a rz¹dy.
Zasiada te¿ w jury – wie czytelnik m³ody,
Udziela wskazówek, funduje nagrody.
Gdy trzeba przemówiæ, te¿ sensownie powie
Dzier¿y³a wiêc w³adzê w grodziszczu Dynowie.

Bardzo regularnie w tej oto gazecie
Mamy (nie)zwyczajnych, wszyscy o tym wiecie!
Przez co „Dynowinka” jest ju¿ ca³kiem fajna...
Odgadnijcie KTO TO, ta nasza „Zwyczajna”...???

 FR

Bohaterk¹ fraszki z poprzedniego numeru by³a p. Renata Jurasiñska. A kogo tym razem opisuje Autor???? Zapraszamy
do odgadywania...

Liczby pierwsze
To liczby, które dziel¹ siê wy³¹cznie przez 1 i przez siebie.
Nale¿¹ do nich 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ... Ka¿da liczba natural-
na jest albo liczb¹ pierwsz¹, albo iloczynem liczb pierw-
szych. To w³aœnie nazywamy rozk³adem na czynniki pierw-
sze (rozk³ad taki jest jednoznaczny dla danej liczby). Im
wiêksza jest liczba, tym wiêcej posiada potencjalnych po-
dzielników. Wobec tego, im liczba jest wiêksza, tym mniej-
sze ma „szanse” na to, by byæ liczb¹ pierwsz¹. Im dalej
posuwamy siê wœród liczb naturalnych, tym s³absza jest
czêstotliwoœæ wystêpowania liczb pierwszych. Jednak jak-
kolwiek daleko posunêlibyœmy siê – zawsze bêd¹ liczby
pierwsze. Matematycy „marz¹” o by znaleŸæ sposób ziden-
tyfikowania wszystkich liczb pierwszych.

Liczby bliŸniacze
To dwie liczby pierwsze, których ró¿nica wynosi 2 (nie mog¹
ju¿ byæ „bli¿sze”). Liczbami bliŸniaczymi s¹ na przyk³ad 17
i 19, 29 i 31 ale te¿ 1 000 000 061 i 1 000 000 063.

60 – mistrz podzielnoœci
Im „bardziej” liczba jest podzielna, na tym wiêcej czynni-
ków pierwszych mo¿na j¹ roz³o¿yæ. Na tym w³aœnie polega
„sekret” liczby 60 i jej wykorzystania w ró¿nych dziedzi-
nach. Czy w³aœnie dlatego, ¿e 60 jest „bardzo podzielne”,
godzina zosta³a podzielona na 60 minut, a minuta na 60
sekund? Proszê spojrzeæ na spis dzielników tej liczby: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Imponuj¹ce: dwanaœcie

dzielników!!! Dla porównania – liczba 100, która jest du¿o
wiêksza, ma tylko dziewiêæ dzielników: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25,
50, 100.
60 „poci¹ga te¿ za sob¹” swoj¹ wielokrotnoœæ: 360, która
sta³a siê liczb¹ stopni przy pomiarze k¹tów i ³uków ko³a.
Konsekwencj¹ tego jest przyznanie 90 stopni k¹towi pro-
stemu.

Liczby doskona³e
Aby „zmierzyæ” stopieñ podzielnoœci liczby naturalnej, mo¿-
na tak¿e wzi¹æ pod uwagê sumê jej podzielników. W przy-
padku, gdy suma podzielników w³aœciwych (czyli ró¿nych od
danej liczby) jest równa danej liczbie, nazywamy j¹ liczb¹
doskona³¹.
Takimi liczbami s¹ na przyk³ad 6 ( = 1 + 2 + 3) i 28 ( = 1 +
2 + 4 + 7 + 14).

Liczby zaprzyjaŸnione
Spytano kiedyœ Pitagorasa: „Kto to jest przyjaciel?”. Legen-
da g³osi, ¿e powiedzia³: „To ten, kto jest drugim mn¹”. Wi-
dz¹c zdziwienie rozmówcy doda³: „To ten, kto jest drugim
mn¹, tak jak liczby 220 i 284” . A có¿ takiego „³¹czy” te
liczby? Suma dzielników w³aœciwych jednej z nich jest rów-
na drugiej z nich. Tak brzmi definicja dwóch liczb zaprzy-
jaŸnionych. Para przytoczona przez Pitagorasa tworzy naj-
mniejsz¹ parê „przyjació³”. Podzielniki liczby 220, poza ni¹
sam¹, to: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, a ich suma
wynosi 284. W przypadku liczby 284 podzielniki w³aœciwe
s¹ nastêpuj¹ce: 1, 2, 4, 71, 142, a ich suma to ni mniej, ni
wiêcej tylko 220.

Renata Jurasiñska


