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Szanowni Czytelnicy!

Cieszê siê, ¿e kolejny raz mam przy-
jemnoœæ powitaæ Was na ³amach „Dy-
nowinki”. Tym razem w numerze wy-
j¹tkowym, bo poœwiêconym w du¿ej
mierze Zjazdowi Absolwentów Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Dyno-
wie z okazji 60-lecia Szko³y.

Tak, jak i 10 lat temu, przysz³o mi
przewodniczyæ Komitetowi Organiza-
cyjnemu. Pozwólcie wiêc, ¿e szczegól-

nie gor¹co powitam Tych, którzy przybyli, aby po latach znowu
nacieszyæ siê sob¹, zatrzymaæ czas i wróciæ choæ na chwilê do
niepowtarzalnych i jedynych w swoim rodzaju lat szkolnych.

¯ycz¹c Wam wspania³ej zabawy, chcia³em tak¿e poinformo-
waæ, ¿e od dwóch lat dzia³a Towarzystwo Przyjació³ Dynowa, któ-
re z powodzeniem w³¹czy³o siê w nurt ¿ycia spo³eczno-kulturalne-
go miasta i okolicy. Dziêki pracy kilku, co najwy¿ej kilkunastu
zapaleñców, uda³o siê przywróciæ „Dynowince” cyklicznoœæ, „przy-
odziaæ j¹ w kolorow¹, bogatsz¹ szatê”. W³¹czyliœmy siê równie¿ w

œpiewa w piêknej piosence „Remedium”, do tekstu Agniesz-
ki Osieckiej, Maryla Rodowicz... ¯ó³cie, czerwienie, br¹zy
zaczynaj¹ przystrajaæ drzewa... Piêkno jesiennego krajobra-
zu, urok szurania nogami w kupkach szeleszcz¹cych liœci i
podziwianie pajêczyn ujawnionych przez kropelki rosy... na-
strajaj¹ nostalgicznie... wspomnieniowo...

„...Wsi¹œæ do poci¹gu byle jakiego,
Nie dbaæ o baga¿, nie dbaæ o bilet,
Œciskaj¹c w rêku kamyk zielony,
Patrzeæ jak wszystko zostaje w tyle...”

Wielu absolwentów Dynowskiego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego wyjecha³o st¹d „œciskaj¹c w rêkach swoje zielone ka-
myki”... i patrz¹c „jak wszystko zostaje w tyle”..., wielu te¿ zo-
sta³o i zwi¹za³o swe „doros³e” ¿ycie z rodzinnym miastem...

Zjazd z okazji 60-lecia Szko³y jest dla jednych i drugich
okazj¹ do POWROTU... Do Szko³y, do przyjaŸni, do wspo-
mnieñ...

Dlatego te¿ ten numer naszego pisma „wzbogaciliœmy”
specjaln¹ wk³adk¹ „zjazdow¹”, adresowan¹ do Absolwentów
LO w Dynowie. Ale oczywiœcie polecamy równie¿ nasze sta³e
rubryki. Zapraszamy do lektury, maj¹c nadziejê, ¿e spêdz¹
Pañstwo mi³e chwile z „Dynowink¹”...

Redaktor Prowadz¹cy
Renata Jurasiñska

ratowanie starego cmentarza, sta-
ramy siê promowaæ nasze piêkne
miasto, tak, jak ostatnio, gdy uda³o
siê - wraz z Uniwersytetem Rzeszow-
skim - zorganizowaæ Konferencjê
Popularnonaukow¹ pod has³em
„Historia, etnografia i walory tury-
styczne Pogórza Dynowskiego”. Ambicj¹ nasz¹ jest utworzenie
Muzeum Dynowszczyzny.

Zapraszam Was!!! Przystañcie przy stoliku Stowarzyszenia,
kupcie monografiê Szko³y, kasetê okolicznoœciow¹ i „Dynowin-
kê”.... Je¿eli chcecie otrzymaæ „Dynowinkê” listopadow¹, gdzie
znajdzie siê bogaty materia³ „pozjazdowy”, zostawcie nam swój
adres, a my z przyjemnoœci¹ j¹ Wam przeœlemy...

¯yczê Wam wielu niezapomnianych wra¿eñ i pozdrawiam ser-
decznie!!!

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

Andrzej Stankiewicz

Chcesz byæ czymœ w ¿yciu, to siê ucz, abyœ nie zgin¹³ w t³umie;
Nauka to potêgi klucz, w tym moc, co wiêcej umie.             Ignacy Baliñski
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Zakoñczono prace przy kompleksie
sportowo – szkolnym przy Zespole Szkó³,
który zosta³ oddany do u¿ytku 1 wrzeœnia
2004 r.

1 wrzeœnia 2004 roku Dynów by³ miej-
scem wojewódzkiej inauguracji  roku  szkol-
nego. W obecnoœci uczniów, ich rodziców,
oraz przedstawicieli w³adz rz¹dowych; Pod-
sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu Adama Giersza, Pre-
zesa Agencji Nieruchomoœci Rolnej Zdzi-
s³awa Siewierskiego, Wojewody Podkarpac-
kiego Jana Kurpa, Marsza³ka Wojewódz-
twa Podkarpackiego Leszeka Deptu³y, Ku-
ratora Oœwiaty Stanis³awa Rusznicy, ks. In-
fu³ata Stanis³awa Zygarowicza, oraz miej-
scowych w³adz koœcielnych, samorz¹do-
wych i oœwiatowych oddano do u¿ytku
nowy budynek gimnazjum oraz pe³nowy-
miarow¹ halê sportow¹. Uroczystoœci
otwarcia oraz poœwiêcenia nowego kom-
pleksu dydaktyczno – sportowego poprze-
dzi³a Msza Œwiêta w koœciele parafialnym w
Dynowie odprawiona przez ks. Infu³ata
Stanis³awa Zygarowicza.

Uroczystoœci inauguracyjne uœwietnia-

³y wystêpy artystyczne uczniów gimnazjum
oraz szko³y podstawowej.

Rozmach inwestycyjny w dynowskiej
oœwiacie nie by³by mo¿liwy bez zapobiegli-

woœci i inicjatywy dyrekcji
szkó³, nauczycieli i wycho-
wawców. Nade wszystko,
na nic zda³ by siê wysi³ek

w³adz samorz¹dowych i oœwiatowych bez
spo³ecznego zaanga¿owania ca³ego œrodo-
wiska, w tym wydatnego wsparcia samych
rodziców. Nie szczêdzili oni
czasu ani pieniêdzy, aby po-
prawiæ warunki nauki
uczniów. Wymownym tego
przyk³adem jest historia po-
wstawania, rozbudowy i mo-
dernizacji obiektów Zespo-
³u Szkó³.

Mimo zwielokrotnienia
bazy dydaktycznej dynow-
skiej oœwiaty, potrzeby wci¹¿
pozostawa³y niezaspokojo-
ne. Wynika³o to m. in. z fak-
tu reformy systemu szkolnic-
twa i powo³ania do ¿ycia
gimnazjów. Dwa lata temu
podjêliœmy decyzjê o dalszej
rozbudowie Zespo³u Szkó³
z myœl¹ w³aœnie o potrzebach
naszego Gimnazjum. Prace te prowadzo-
no równolegle z realizacj¹ hali sportowej,
po rezygnacji z pierwotnych planów wzno-
szenia krytej p³ywalni.

Dzisiaj mo¿emy podziwiaæ efekt tych
dwuletnich prac. Dynów otrzyma³ dwa
obiekty gimnazjum i halê sportow¹ wraz z
wyposa¿eniem, które – jak s¹dzê – bêd¹
dum¹ wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ
m³odych Dynowian.

Wypiêknia³a te¿ stara szko³a oraz obej-
œcie wokó³ niej.

W nowym budynku gimnazjum znajdu-
je siê 11 klasopracowni i 2 pracownie kom-
puterowe z dostêpem do Internetu. Pe³-
nowymiarowa hala sportowa ma s³u¿yæ  nie
tylko uczniom szko³y, ale mo¿na w niej or-
ganizowaæ zawody o randze krajowej, a
nawet miêdzynarodowej.
Kubatura ca³ej inwestycji to 20 333,30m 3,
z tego hala 4 881,70 m3, natomiast budy-
nek dydaktyczny 15 451,60 m3. Wartoœæ za-
dania wynios³a ponad 5 mln 130 tys. z³. Z
kwoty tej oko³o 3 mln 230 tys.z³. œrodki w³a-
sne miasta, co stanowi prawie 1/3 naszego
ca³orocznego bud¿etu. To wysi³ek nieba-

gatelny. Ponadto 550 tys. z³ przekazano
z kontraktu wojewódzkiego. Ponadto,
bud¿et pañstwa (konkretnie Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Sportu) wy-
asygnowa³ na halê kwotê prawie 1 mln
209 tys. z³., a 60 tys. z³. na instalacjê i
zakup windy do gimnazjum pochodzi z
konta PERON-u.

W przeci¹gu dwóch lat du¿ym nak³a-
dem œrodków finansowych w obiekcie sta-
rej szko³y wymieniono 62 okna. Na dwóch
korytarzach zmienione zosta³y stare odpa-
daj¹ce p³ytki PCV na nowe gresy. Przebu-
dowano wejœcie do szko³y. Czêœæ szko³y ocie-
plono i dano now¹ elewacjê. Powsta³y nowe
parkingi i chodniki.

Szczegó³owo cytujê powy¿sze dane aby
unaoczniæ, i¿ w tym wspólnym dziele jest
wk³ad i udzia³ wielu podmiotów oraz osób
indywidualnych. Bez osobistej pomocy lu-
dzi nam serdecznych i przychylnych, przy-
jació³ ziemi dynowskiej, zarówno w War-
szawie jak i Rzeszowie, sami nie podo³aliby-
œmy owym zadaniom.

Niech mi wolno wiêc bêdzie, w imieniu
ca³ej spo³ecznoœci miasta, a zw³aszcza naj-
m³odszych jego mieszkañców, za tê przy-
chylnoœæ i zrozumienie naszych potrzeb ser-
decznie wszystkim podziêkowaæ.

Rok 2004 jest dla naszego miasta okresem w którym re-
alizujemy wiele wa¿nych inwestycji.

Dlatego chcia³abym Pañstwa poinformowaæ o zadaniach,
które s¹ w koñcowej fazie realizacji a tak¿e o zadaniach, któ-
re planujemy zrealizowaæ do koñca tego roku.

Hala sportowa Fot. J. Prokop

Budynek Gimnazjum wraz z rozpoczêt¹ inwestycj¹ – budowa zespo³u boisk do gier sportowych Fot. J. Prokop

Nauka jest najlepsz¹ drog¹ do tego, ¿eby ducha ludzkiego uczyniæ heroicznym.
Giordano Bruno
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Sponsorzy:
- Zak³ady Miêsne SMAK-EKO w Górnie
- Przedsiêbiorstwo Handlowo – Us³ugo-

we „EXDOM”
- Piekarnia Cukiernia „GENESIS”
- Zak³ady Miêsne „HERMAN”
- Zak³ad Produkcji i Uszlachetniania

Kruszywa Sp. z o.o.
- Rejon Budowy Dróg i Mostów w Kro-

œnie
- Nadleœnictwo Dynów
- Przedsiêbiorstwo Produkcyjno – Han-

dlowe „TRAK”
- Przedsiêbiorstwo Handlowo – Us³ugo-

we „WOODSTYLE”
- Towarzystwo Ubezpieczeñ i Reaseku-

racji „WARTA” w Rzeszowie
- KRUSZ – BUD Temeszów
- Wydzia³ Promocji Urzêdu Marsza³kow-

skiego
- Ko³o ZMP Dynów
- Firma „AGROPOL”
- Zak³ad Stolarski – Marek Siry
- Zak³ad Produkcyjno – Handlowo –

Us³ugowy – Ma³gorzata i Stanis³aw
Krupa

- Krzysztof Martens
- Aleksander £ukasz

Inwestycje oœwiatowe to nie jedyne, któ-
rymi ¿yje miasto.

Mieszkañcy ulicy Karolówka maj¹ dziœ
piêkn¹ now¹ drog¹. Nied³ugo oddamy do
u¿ytku kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ na
ca³ej ulicy Podgórskiej. Tam te¿ trwaj¹ pra-
ce przy przebudowie chodników i drogi.

Kanalizacjê deszczow¹ zrobiliœmy w
sierpniu w ci¹gle zalewanej ulicy Plebañ-
skiej. Jest to przygotowanie pod budowê
drogi na tej ulicy.

Sk³adowisko odpadów komunalnych
zosta³o doposa¿one w now¹ wagê elektro-
niczn¹ i belownicê do belowania surow-
ców wtórnych.

zosta³y przeprowadzone wybory uzupe³nia-
j¹ce do Senatu RP.

Uzupe³nienie sk³adu Senatu odbywa siê
poprzez g³osowanie powszechne, gdy¿ tak
ustalono w ordynacji wyborczej, a wynik³o
z faktu wyboru w czerwcu P. Mieczys³awa
Janowskiego senatora z naszego okrêgu do
Parlamentu Europejskiego.

Nowa waga elektroniczna i belownica na sk³adowisku odpadów komunalnych. Fot. J. Prokop

Po zatwierdzeniu porz¹dku obrad se-
sji radni przyst¹pili do jej realizacji:

W czêœci pierwszej sesji radni wys³ucha-
li informacji Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o stanie bezpie-
czeñstwa sanitarnego Powiatu Rzeszowskie-
go w 2003 r.

Priorytetowymi dzia³aniami PPIS w
roku ubieg³ym by³y zadania zwi¹zane
ze zbli¿aj¹c¹ siê ingerencj¹ z Uni¹ Euro-
pejsk¹. Nale¿a³y do nich:
- wzmo¿ony nadzór pozwalaj¹cy na wcze-

sne wykrywania ognisk chorób zakaŸ-
nych i zaka¿eñ

- wdra¿anie systemów jakoœci w produk-

cji i obrocie
¿ywnoœci¹

- zapewnienie sprawnego funkcjonowa-
nia europejskiego systemu wczesnego
ostrzegania o produktach niebezpiecz-
nych ¿ywnoœciowych, który umo¿liwia
natychmiastow¹ eliminacjê artyku³ów
spo¿ywczych niebezpiecznych dla zdro-
wia ludzi.

Wdro¿ono tak¿e dzia³ania przeciwepi-
demiologiczne, maj¹ce na celu zapobie-
ganie przed chorobami szczególnie niebez-
piecznymi lub u¿ycia czynników chorobo-
twórczych jako broni biologicznej w ata-
kach bioterrorystycznych.

PPIS w Rzeszowie wykonuje swoje za-
dania przy pomocy Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w
której sk³ad wchodz¹ nastêpuj¹ce komór-
ki merytoryczne:
- Oddzia³ Epidemiologii
- Oddzia³y Higieny ¯ywienia, ¯ywnoœci i

Przedmiotów U¿ytku
- Oddzia³y Higieny Komunalnej
- Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego
- Oddzia³ Higieny Dzieci i M³odzie¿y
- Sekcja Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji

Zdrowia

W trackie sesji radni podjêli nastêpuj¹-
ce uchwa³y w sprawie:
- zmian w statucie Samodzielnego Publicz-

nego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowot-
nej „Sanatorium” w Górnie

- okreœlenia zasad ca³kowitego lub czêœcio-
wego zwalniania oraz
odst¹pienia od ustala-
nia op³aty za pobyt

W dniu 14 lipca 2004 r. w sali kolumnowej Podkarpac-
kiego Urzêdu Wojewódzkiego odby³a siê XVI sesja Rady
Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002-2006.

(ci¹g dalszy na str. 6)

 Przywo¿one do nas œmieci nie bêd¹ ju¿
mierzone na „oko” bêd¹ równie¿ odpo-
wiednio zagêszczane co wyd³u¿y ¿ywotnoœæ
sk³adowiska.

Ten rok jest szczególnie trudny dla prac
ziemnych, dlatego wiele zadañ jeszcze
przed nami. Chcemy, aby przebudowaæ
jeszcze czêœæ chodników i poprawiæ na-
wierzchniê dróg. Tylko od warunków at-
mosferycznych zale¿eæ bêdzie ich realiza-
cja. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ nam sprzyjaæ.

12 wrzeœnia w okrêgu wyborczym nr 22
obejmuj¹cym województwo podkarpackie

W Dynowie, jak i w ca³ym wojewódz-
twie frekwencja by³a bardzo niska. W Dy-
nowie g³osowa³o 269 osób na 4 713 upraw-
nionych.

Najwiêcej g³osów w Dynowie uzyska³
kandydat SLD – Karol W¹sowicz pocho-
dz¹cy z Dynowa. Na czwartym miejscu upla-
sowa³ siê Kazimierz Jaworski, który uzyska³
najwiêcej g³osów w okrêgu a tym samym
wszed³ do Senatu RP.

Opracowa³a:
Maria Wyskiel-Cedzid³o

Dynów, dnia 17.09.2004 r.

Zawsze jestem gotów sie uczyæ, chocia¿ nie zawsze chce, ¿eby mnie uczono.
Winston Churchill
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dziecka w rodzinie zastêpczej
- okreœlenia zasad ca³kowitego lub czêœcio-

wego zwolnienia oraz odst¹pienia
od ustalenia odp³atnoœci za pobyt dzie-
ci w placówkach opiekuñczo-wychowaw-
czych

- przekszta³cenia Zespo³u Placówek Opie-
kuñczo-Wychowawczych w Budziwoju

- przyjêcia przez powiat zadania z zakre-
su administracji rz¹dowej

- zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr XII/
99/04 z nia 27 marca 2004 r. w spra-
wie okreœlenia zadañ i przeznaczenia
œrodków na realizacjê zadañ z zakre-
su rehabilitacji spo³ecznej i zawodo-
wej oraz zatrudniania osób niepe³no-
sprawnych

- przyjêcia rezygnacji z cz³onkostwa w
Komisji Spraw Gospodarczych i Trans-
portu

- zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr X/77/
03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Programu Ochrony Œrodo-
wiska wraz z Planem Gospodarki Odpa-
dami dla Powiatu Rzeszowskiego

- uchwalenia wydatków na wielokrotne
programy interwencyjne, które obejmo-
waæ bêd¹:

Odnowy i modernizacje
dróg powiatowych

Zadaniem realizowanym w ramach
tego programu jest m.in.:

wykonanie podbudowy i warstwy œcie-
ralnej wraz z poboczami, rowami i przepu-
stami m. in. na drodze nr 1428 R(504)
£ubno – Nozdrzec, z kosztem ogólnym
5 157 744z³.

Remonty obiektów oœwiatowych
i socjalnych szko³ach

Powiatu Rzeszowskiego
Zadaniami realizowanymi w ramach

tego programu bêd¹: remont pa³acu w
Tyczynie bêd¹cego budynkiem dydaktycz-
nym ZS w Tyczynie, z kosztem ogólnym 400
tyœ. z³ oraz remont kuchni w Specjalnym
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrow-
li, z kosztem ogólnym 204 140 z³.

Poprawa stanu œrodowiska
Zadaniem do realizacji w ramach tego

programu bêdzie utylizacja st³uczki szkla-
nej pozostawionej po zlikwidowanym przed-
siêbiorstwie „Polam” Rzeszów. Szacunkowa
wartoœæ ³¹cznych nak³adów na finansowa-
nie tego zadania wynosi 2 860 000 z³.
- zatwierdzenia zmiany planu finansowe-

go Powiatowego Funduszu Ochrony Œro-

Na wstêpie obrad Przewodnicz¹cy
Rady podzieli³ siê z radnymi refleksj¹ doty-
cz¹c¹  Powstania Warszawskiego.

60 lat temu na oczach koalicjantów i œwiata
armia niemiecka t³umi³a osamotnione Powstanie
Warszawskie- najwiêksz¹ akcjê zbrojn¹ podziemia
w zajêtej przez Niemców Europie, jak równie¿ naj-
wiêksze w historii œwiata powstanie miejskie.

Powstanie by³o miltarnie skierowane prze-
ciwko okupantowi niemieckiemu, zaœ politycznie
przeciw Zwi¹zkowi Sowieckiemu. Walki w War-
szawie, wed³ug przewidywañ w³adz Polskiego
Pañstwa Podziemnego mia³y toczyæ siê w ramach
powstania powszechnego na tereni ca³ego kraju.
Mia³o ono trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 5 – 6 dni. Celem
tego powstania mia³o byæ zniszczenie 20-tysiêcz-
nego garnizonu niemieckiego, opanowanie mia-
sta z lotniskami, mostami, dworcami kolejowy-
mi z tzw. dzielnic¹ policyjn¹ w³¹cznie, a tak¿e
ustanowienie w nim cywilnych i wojskowych
w³adz podleg³ych rz¹dowi polskiemu w Londy-
nie. O godzinie  „W” powstañcy uderzyli na

wzmocnienia niemieckie i po-
mimo s³aboœci uzbrojenia, sil-
ni duchem, w morderczych
bojach zajêli wiêksz¹ czêœæ
Warszawy.

(ci¹g dalszy ze str. 5) dowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.
- zmian w bud¿ecie powiatu na 2004r.
- pozbawienia kategorii drogi powiatowej

„dojazd do lotniska w Jasionce”
- upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu do za-

twierdzenia projektu stypendialnego do-
tycz¹cego wspierania rozwoju edukacyj-
nego studentów, realizowanego w ramach
dzia³ania 2.2 „Wyrównanie szans eduka-
cyjnych poprzez programy stypendialne”

- upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu do zatwier-
dzenia projektu stypendialnego dotycz¹ce-
go wspierania rozwoju edukacyjnego m³o-
dzie¿y wiejskiej, realizowanego w ramach
dzia³ania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyj-
nych poprzez programy stypendialne”

- zawarcia porozumieñ z Powiatami: Sa-
nockim, Leskim i Bieszczadzkim dotycz¹-
cych wspólnego opracowania i realiza-
cji projektu stypendialnego wpieraj¹ce-
go rozwój edukacyjny studentów ramach
dzia³ania 2.2. „Wyrównanie szans edu-
kacyjnych poprzez programy stypendial-
ne” Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego.

W koñcowej czêœci obrad sesji Starosta
Rzeszowski Stanis³aw O¿óg z³o¿y³ obszerne
sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du w
okresie od poprzedniej sesji oraz wykona-
nia uchwa³ Rady Powiatu.

Ostatecznie, powstanie zakoñczy³o siê w dniu
2 paŸdziernika 1944 r., po 63 dniach zaciêtych
walk. Straty by³y przera¿aj¹ce. W starciach z
armi¹ niemieck¹ zginê³o 200 tys. Polaków. Z
rozkazu Hitlera Warszawa leg³a w gruzach.

Rocznica Powstania Warszawskiego to czas
wspomnieñ, a tak¿e podsumowañ dotycz¹cych
tamtych sierpniowych i wrzeœniowych wydarzeñ.
Pojawiaj¹ce siê w mediach tytu³y: „Powstañcy
przegrali bitwê o Warszawê, ale wygrali wojnê o
Polskê”, „Pobici, ale nie pokonani”, „Warszawa
pamiêta”, jak równie¿ obecnoœæ na uroczysto-
œciach rocznicowych przedstawicieli g³ównych
pañstw alianckich oraz Kanclerza Niemiec
œwiadcz¹ o tym, ¿e emocje zwi¹zane z powsta-
niem s¹ wci¹¿  ¿ywe i ci¹gle budz¹ silne uczucia.
Czêsto cytowane by³y s³owa br ytyjskiego histor y-
ka Normana Davisa, który w swej ksi¹¿ce o Po-
wstaniu Warszawskim napisa³: „ Ka¿dy kto dzi-
siaj ceni wolny œwiat, ma wobec Warszawiaków
z 1944r. ogromny d³ug wdziêcznoœci. Dali oni
wspania³y przyk³ad wiernoœci ponadczasowym
wartoœciom: patriotyzmu, altruizmu, wytrwa³o-
œci,  poœwiêcenia i spe³nionego obowi¹zku”.

S³owa te dowodz¹, ¿e temat powstania prze-
staje byæ obcy, zw³aszcza cudzoziemcom, którzy
czêsto mylili Powstanie Warszawskie z Powsta-

niem w Getcie Warszawskim z 1943 r. Uroczysto-
œci rocznicowe potwierdzaj¹, ¿e zagadnienia zwi¹-
zane z osamotnieniem Powstañców w walce o
suwerennoœæ naszego kraju s¹ nadal bolesne.
Wszyscy jesteœmy zgodni co do tego, ¿e histor ycz-
na prawda o powstaniu jest nie do koñca po-
znana. Zas³uguje na to, by wpisaæ j¹ w dzieje
ca³ej Europy i œwiata.

Dlatego cieszy nas fakt, ¿e wreszcie po 60
latach od wybuchu powstania i ponad 20 od
narodzin pomys³u budowy Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego doczekaliœmy siê jego otwar-
cia. Nasza wci¹¿ ¿ywa pamiêæ o powstaniu na-
bra³a instytucjonalnych kszta³tów. Mamy wszy-
scy nadziejê, ¿e obecny w tych murach „ duch”
bojowników z okresu hitlerowskiego    i stalinow-
skiego terroru bêdzie nas ³¹czy³ w ho³dzie dla ich
bohaterstwa i niez³omnoœci, a dla kolejnych po-
koleñ bêdzie œwiadectwem tamtych czasów.

Po tym wyst¹pieniu Przewodnicz¹cego
Rady radni minut¹ ciszy uczcili 60-t¹ rocz-
nicê Powstania Warszawskiego.

Realizacjê porz¹dku obrad sesji radni
rozpoczêli od wys³uchania informacji z
wykonywanej dzia³alnoœci przez Zarz¹d
Dróg Powiatowych w Rzeszowie za okres
1.01.2004 do 30.06.2004, któr¹ przedstawi³
dyrektor mgr in¿. Bronis³aw Bawo³ek.

Radni równie¿ wys³uchali sprawozda-
nia Komisji Rewizyjnej z wykonania kon-
troli w  2004 r.

W I pó³roczu zaplanowano  piêæ kon-
troli:

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanis³aw Obara w dniu
28.08.2004 r. o godzinie 9:00 otworzy³ XVII sesjê Rady Powiatu kadencji 2002/
2006, która odby³a siê w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkie-
go. W sesji uczestniczy³o 26 radnych.

Nie wstyd nie wiedzieæ, lecz wstyd nie pragn¹æ swojej wiedzy uzupe³niæ.
Feliks Chwalibóg
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lSP ZZOZ „ Sanatorium” w Górnie,lZarz¹dzie Powiatu,lPoradni Psychologiczno – Pedagogicz-
nej Nr 1 w Rzeszowie,lZespole Placówek Opiekuñczo-Wycho-
wawczych w Budziwoju,lSpecjalnym  Oœrodku  Szkolno-Wycho-
wawczym w  Mrowli.
Kontrole nie wykaza³y znacz¹cych nie-

prawid³owoœci w funkcjonowaniu jedno-
stek. Kierownicy jednostek nie wnieœli uwag
do sporz¹dzony z kontroli protoko³ów. W
wyniku przeprowadzonych kontroli Komi-
sja przyjê³a ³¹cznie 19 wniosków.

W kolejnym punkcie obrad sesji radni
zapoznali siê z informacj¹ o wykonaniu
bud¿etu Powiatu za I pó³rocze roku 2004.

Bud¿et Powiatu Rzeszowskiego na rok
2004 zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Powiatu z
dnia 31 stycznia 2004 r. z planem dochodów
45 367 528 z³, wydatków 46 918 528 z³, deficy-
tem 1 551 000 z³ oraz planem przychodów
3 201 000 z³ i rozchodów 1 650 000 z³.

W trakcie I-szego  pó³rocza 2004 r. po zmia-
nach plan dochodów wynosi 48 244 550 z³,
wydatków 50 049 377 z³, deficytu 1 804 827 z³,
przychodów 3 454 827 z³ i rozchodów

1 650 000 z³.
Po dokonanych zwiêkszeniach i zmniejsze-

niach plan dochodów na 30 czer wca 2004 r.
zosta³ wykonany w kwocie 23 817 179 z³, tj.
49,37%  planu rocznego.

Zad³u¿enie Powiatu z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek na 30 czer wca 2004 r. wyno-
si 3 294 829 z³.

Przed g³osowaniem projektu uchwa³y
w sprawie nadania imienia Liceum Ogól-
nokszta³c¹cemu w Dynowie o g³os popro-
si³a dyrektor  mgr Maria Radoñ.

W swym wyst¹pieniu przedstawiaj¹c
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodzi-
ców i Samorz¹du Uczniowskiego o nada-
nie szkole imienia Komisji Edukacji Naro-
dowej Liceum Ogólnokszta³c¹cemu w Dy-
nowie  mówi³a m.in.:

Uzasadniaj¹c wybór imienia dla Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie nale¿a³oby
zwróciæ uwagê na istotê dzia³añ Komisji Edu-
kacji Narodowej i ich znaczenie dla Polski i
Polaków. Nale¿y równie¿ zaprezentowaæ  zna-
czenie niewielkiej szko³y œredniej ponadgim-
nazjalnej w Dynowie, która tak wiele znaczy³a
i znaczy nie tylko dla œrodowiska lokalnego.
Przez okres 60 lat swego istnienia wype³nia
zadania wypracowane przez to pierwsze Mi-
nisterstwo Oœwiaty. Jej twórcy rozumieli do-
brze s³owa Andrzeja Zamoyskiego:

„Nie doœæ ustanowiæ rz¹dy, ustanowiæ pra-
wa, trzeba jeszcze uformowaæ ludzi, ¿eby umieli
kochaæ i broniæ Ojczyznê, prawa stanowiæ.
Trzeba uformowaæ serca, uformowaæ umys³y”.

Takie zadanie pr zyjê³a na siebie Komisja
Edukacji Narodowej, która powsta³a 14 paŸdzier-
nika 1773 r.

Sprawa wychowania m³odzie¿y zawsze
dochodzi³a do g³osu, gdy pojawia³y siê proble-
my naprawy Rzeczypospolitej. Szczególnie ja-

sne sta³o siê to w okresie oœwiecenia, kiedy to
Polskê dotknê³y najtragiczniejsze wydarzenia
– rozbior y. Najœwiatlejsi ludzie epoki rozu-
mieli, ¿e jedyna droga do zmian, to odpowied-
nie wychowanie tych, którzy w przysz³oœci bêd¹
kierowaæ pañstwem i urzêdami publicznymi.

W czasie obrad Sejmu w 1773 r. jeden z
pos³ów apelowa³: „Trzeba nam ludzi zrobiæ
Polakami, a Polaków obywatelami, st¹d na-
st¹pi¹ wszystkie dla kraju powodzenia”.

Wynika z tego jasno, ¿e tylko jednolita edu-
kacja obywatelska mo¿e zapewniæ odbudowê po-
wagi i godnoœci narodu. Wybitni ludzie epoki,
prezentuj¹cy wysoki poziom intelektualny, zna-
jomoœæ nowych pr¹dów filozoficznych i ekono-
micznych, humanistów, ksiê¿y, reformatorów
podjê³o intensywne dzia³ania w celu przeprowa-
dzenia reform w oœwiacie.

Postawiona przed Komisj¹ Edukacji Na-
rodowej reforma oœwiaty by³a zadaniem ogrom-
nym i prze³omowym . Jej celem by³o takie wy-
chowanie i wykszta³cenie m³odego cz³owieka
„aby jemu by³o dobrze i z nim by³o dobrze” bo
„takie Rzeczypospolite bêd¹, jakie ich m³o-
dzie¿y chowanie”.(A.Zamoyski).

Jak wa¿na to by³a instytucja i jak niezwykle
wa¿ne by³y jej zadania œwiadczy Konstytucja 3
Maja z 1791 r., która umieœci³a Komisjê Eduka-
cji Narodowej na I miejscu wœród  - istniej¹cych
Komisji : Edukacji, Policji, Wojska i Skarbu.

Natomiast Komisja Edukacji Narodowej
na I miejscu postawi³a wypracowanie jednolite-
go, spójnego systemu szkolnego, unarodowienie
szkolnictwa – j. polski sta³ siê jêzykiem urzêdo-
wym i wyk³adowym, jasno okreœlone cel wycho-
wania i nauczania, objêcie nauczaniem dzieci
ch³opskich i dziewcz¹t, opracowanie podrêczni-
ków dla uczniów i przewodników metodycznych
dla nauczycieli, odejœcie od pamiêciowej nauki
na rzecz analizy i syntezy oraz wnioskowania,
rozwój æwiczeñ fizycznych i zajêæ praktycznych w
trosce o pe³ny i wszechstronny rozwój ucznia.

Komisja Edukacji Narodowej  sta³a siê sym-
bolem najcenniejszej, reformatorskiej myœli pe-
dagogicznej, synonimem dzia³añ zmierzaj¹cych
do naprawy Rzeczypospolitej.

Jej dorobek, szczególnie w czasie rozbiorów i
walki z germanizacj¹ i rusyfikacj¹ s³u¿y³ obywa-
telskiemu i patriotycznemu wychowaniu m³odzie-
¿y. Jej prace sta³y siê przez ca³y wiek XX punktem
wyjœcia dla autorów dalszych projektów reformy
szkolnictwa  polskiego.

Cz¹stk¹ tego systemu jest dynowskie liceum
ju¿ od 60 lat.

Od dnia 14 paŸdziernika 1944 r., kiedy to
odby³o siê pierwsze  posiedzenie Rady Pedago-
gicznej, wype³nia do dzisiaj sw¹ misjê. Kszta³ci i
wychowuje. Starania grupy inicjatywnej za³o-
¿ycieli szko³y budz¹ szacunek szczególnie za dale-
kowzrocznoœæ i przenikliwoœæ w ocenie najwa¿-
niejszych potrzeb spo³ecznych.

Œrednia  szko³a dla Dynowa w tamtych cza-
sach sta³a siê koniecznoœci¹, dawa³a bowiem szan-
sê na wykszta³cenie i w konsekwencji na lepsze
¿ycie. Dla wielu absolwentów liceum stawa³a siê
przepustk¹ na wy¿sze uczelnie.

Malutka szkó³ka w ci¹gu 60 lat rozros³a siê

i spotê¿nia³a. Jej wartoœci¹ s¹ absolwenci, roz-
rzuceni po ca³ej Polsce i nie tylko. Nasi absolwen-
ci to wicepremier, sêdzia S¹du Najwy¿szego, se-
nator, pos³owie, dyrektorzy wielkich zak³adów
pracy, profesorowie wy¿szych uczelni, wybitni le-
karze, bankowcy, prawnicy, dziennikarze, ksiê-
¿a, nauczyciele, pracownicy urzêdów.

Aktualnie dynowskie liceum jest szko³¹ staran-
nie kszta³c¹c¹ i wychowuj¹c¹ swoich uczniów z
myœl¹ o ich przysz³oœci. Efektem tych dzia³añ jest
pozytywny wizerunek szko³y w œrodowisku, przede
wszystkim dziêki bardzo dobrym wynikom w nauce
i brakowi problemów wychowawczych z m³odzie¿¹.
Uczniowie wybieraj¹ nasz¹ szko³ê ze wzglêdu na
panuj¹c¹ tu dobr¹ atmosferê nauki, ¿yczliwy i
partnerski stosunek nauczycieli do uczniów oraz
pewnoœæ, ¿e po skoñczeniu jej bêd¹ mogli kontynu-
owaæ naukê na wybranych kierunkach studiów.

Bior¹c  pod uwagê 60-letni dorobek Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie, wielk¹ troskê o
efekty kszta³cenia i wychowania m³odzie¿y, szcze-
gólnie tej z ma³ego miasteczka i okolicznych wsi,
nale¿y stwierdziæ, ¿e szko³a realizuje najpiêkniej-
sze i najwa¿niejsze zasady wypracowane przez
Komisjê Edukacji Narodowej.  Kultywuje do-
bre tradycje, dba o profesjonalizm i pracuje z
myœl¹ o przysz³oœci ludzi i kraju.

Nauczyciele, jak i dyrektor szko³y uwa¿aj¹, ¿e
zas³uguje ona na to piêkne a jednoczeœnie zobo-
wi¹zuj¹ce do dalszego wysi³ku imiê – Komisji
Edukacji Narodowej, tym bardziej, ¿e wielu ab-
solwentów oceniaj¹c pozytywnie swój pobyt w szko-
le, zawsze podkreœla jej znaczenie w swoim ¿yciu.

Wyst¹pienie dyrektor mgr Marii Radoñ
radni przyjêli oklaskami, które s¹ rzadko-
œci¹ w trakcie obrad Rady Powiatu, a po
chwili w g³osowaniu jednog³oœnie podjêli
uchwa³ê w sprawie nadania imienia  Komi-
sji Edukacji Narodowej  Liceum Ogólno-
kszta³c¹cemu w Dynowie.

W trakcie obrad sesji radni  równie¿
podjêli uchwa³y w sprawie:lstanowiska Rady na temat ograniczenia

liczby komisariatów Policji w gminach
na terenie Powiatu Rzeszowskiego,lwyra¿enia zgody na darowiznê celow¹
na rzecz gminy Kamieñ nieruchomoœci
po³o¿onej w Nowym Kamieniu, stano-
wi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego,lupowa¿nienia Zarz¹du do zawarcia
umowy na dofinansowanie i zabezpie-
czenia prawid³owego wykonania umo-
wy wekslem  „ in blanco”,lzmian  w bud¿ecie Powiatu na rok 2004,lstanowiska Rady wobec planowanego
w³¹czenia czêœci gmin Powiatu Rze-
szowskiego w granice administracyjne
miasta Rzeszowa.
W koñcowej czêœci obrad sesji starosta

Stanis³aw O¿óg z³o¿y³ obszerne sprawoz-
danie z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od
poprzedniej sesji oraz wykonania uchwa³
Rady Powiatu.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu
Rzeszowskiego

Wiedza prawdziwa, m¹droœæ, nikomu jeszcze nie objawi³a siê we œnie, zanim
nie zacz¹³ siê jej uczyæ.     Quintus Eniusz
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Wodê z padaj¹cych deszczy  nie nada-
rza³a odprowadziæ nawet miejska kanali-
zacja. Ma³e strumyki zamieni³y siê w rw¹ce
potoki nios¹ce ze sob¹ konary i inne nie-
czystoœci powoduj¹ce zatkanie studzienek
kanalizacyjnych. Piwnice domów w cen-
trum miasta równie¿ znalaz³y siê pod wod¹.
Stra¿acy zawodowi i ochotnicy wyje¿d¿ali
w ci¹gu tych dni kilkadziesi¹t razy. Wody
Sanu zala³y ni¿ej po³o¿one pola, jak te¿ pla-
¿ê. Powsta³e rw¹ce potoki zalewa³y ludzkie
piwnice, mieszkania i wiele hektarów pól.
Niestety wiêkszoœæ upraw nie by³a ubezpie-
czona tek wiêc rolnicy nie mog¹ liczyæ na
odszkodowania. W Dynowie pod wod¹ zna-
laz³y siê prywatne gara¿e przy ulicy Grun-
waldzkiej, gara¿e Kolumny Transportu Sa-
nitarnego, zniszczeniu uleg³a czêœæ infra-
struktury miejskiej, poniszczone studzien-
ki kanalizacyjne, podmyte drogi. Mieszkam
w centrum Dynowa blisko szeœædziesi¹t lat
i nigdy nie mia³a zalanej piwnicy – relacjo-
nuje jedna z mieszkanek – ochotnicy kilka-
krotnie wypompowywali z niej wodê. Nie-
którzy mieszkañcy Dynowa przez kilka dni
udra¿niali rowy odprowadzaj¹ce wodê.
Kiedy wreszcie zaœwieci³o upragnione s³oñ-

ce dynowscy stra¿a-
cy mieli jeszcze wiê-
cej pracy. Przez wie-
le dni wyje¿d¿ali wy-
pompowywaæ wodê
z zalanych posesji,
czyœcic studnie, wyci-
naæ po³amane drze-
wa. Najgorsze jest to
– jak mówi¹ miesz-
kañcy – ¿e nikt nie

chce zaj¹æ siê wycink¹
krzaków wzd³u¿ rzek,
które zatrzymuj¹c p³y-
n¹ce konary tamowa³y
przep³yw wody. Taka sy-
tuacja powtarza siê co
rok kiedy tylko lepiej
popada. Z proœba o
uregulowanie rzeczki
piszemy do urzêdu ju¿
od kilku lat nikt jednak

Padaj¹ce nieustannie koñcem lipca deszcze spowodowa³y
podniesienie stanu wód w lokalnych rzekach oraz liczne podto-
pienia budynków i pól uprawnych. Pod wod¹ znalaz³o siê wiele
hektarów ziemi.

Zalana pla¿a nad Sanem

Wypompowywanie wody z zalanych mieszkañ

nie chce zaj¹æ siê naszym problemem –
mówi¹ rozgoryczeni mieszkañcy. Liczenie
strat po powodzi jeszcze trwa, nie bêd¹ one
jednak ma³e. Po raz pierwszy w historii po-
sterunku sta³ego PSP w Dynowie jego stra-
¿acy uratowali ¿ycie cz³owieka. 01.08. tu¿
po godz: 19.00  stra¿acy otrzymali zg³osze-
nie, ¿e w miejscowoœci Wara ko³o Dynowa
w rw¹cej rzece San konarów trzyma siê mê¿-
czyzna. Po kilku minutach stra¿acy byli na
miejscu. Za³oga w sk³adzie Rybka Wies³aw,

Knap Zbigniew i Jan Pa³ac
uratowali ¿ycie cz³owieka.
Jak relacjonuj¹  by³ ju¿ w
stanie skrajnego wyciêcze-
nia, jeszcze kilka chwil i po-
œci³by siê konarów których
siê trzyma³. Po udzieleniu
mu fachowej pomocy zosta³
zabrany do szpitala. Stra¿a-
cy za uratowanie cz³owieka
zostali odznaczeni.

GSz.

£¹czymy siê z Rodzin¹ w g³êbokim ¿alu po tragicznej œmierci syna, brata, mê¿a...
Redakcja „Dynowinki”  oraz kole¿anki i koledzy

Ci, co odchodz¹,
Wci¹¿ z nami s¹.
I ¿yj¹ sobie
Obok nas...

Patrz¹ z mi³oœci¹
Na nasze dni,
Czasem siê œmiej¹
Przez ³zy....

Józef
Dañczak
(1977-2004)
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J
ak co roku 1 wrzeœnia w naszym ko-
œciele zosta³a odprawiona Msza œw.
w intencji m³odzie¿y i nauczycieli
rozpoczynaj¹cych nowy rok szkolny.

Mia³a ona jednak bardziej podnios³y cha-
rakter, gdy¿ goœcinnie przewodniczy³ jej
ksi¹dz infu³at Stanis³aw Zygarowicz. Mszê
poprzedzi³o wyst¹pienie proboszcza, ksiê-
dza pra³ata Stanis³awa Janusza, który ser-
decznie powita³ wszystkich zgromadzonych
w koœciele, a wiêc goœci z Warszawy, Rze-
szowa, przedstawicieli miejscowych w³adz i
uczniów dynowskich szkó³.

Po ceremonii w koœcie-
le wszyscy udali siê do szko-
³y. Now¹ ogromn¹ halê
sportow¹ zape³ni³a
uœmiechniêta i zadowolona
m³odzie¿ wraz z swoimi wy-
chowawcami oraz rodzice.
Na honorowych miejscach
zasiedli wszyscy zaproszeni
goœcie i rozpoczê³a siê dru-
ga czêœæ uroczystoœci, któr¹
zapocz¹tkowa³ swoim wyst¹-
pieniem g³ówny gospodarz, czyli dyrektor
szko³y Stanis³aw Sienko. Z jego ust najpierw
pad³y s³owa powitania pod adresem dostoj-
nych goœci, a nastêpnie wszystkich przyby-
³ych na uroczystoœæ. Zaszczycili nas bowiem
swoj¹ obecnoœci¹ m.in. przedstawiciele
MENiS-u: minister Zbigniew Siewierski, wi-
ceminister Adam Giersz oraz ich doradcy,
Wojewoda Podkarpacki Jan Krup, Podkar-
packi Kurator Oœwiaty Stanis³aw Rusznica,
parlamentarzyœci Podkarpacia a tak¿e re-
prezentanci w³adz lokalnych: pani Bur-
mistrz Anna Kowalska, pracownicy Urzê-
du Miasta, dyrektorzy dynowskich i oko-
licznych szkó³. Mi³¹ niespodziank¹ by³o
przybycie goœci ze S³owacji-bliskich s¹sia-
dów, bardzo zaprzyjaŸnionych z Pani¹ Bur-
mistrz i nasz¹ szko³¹.

Po wys³uchaniu krótkich przemówieñ
dyrektor szko³y, przedstawiciele w³adz mi-
nisterialnych, wojewódzkich, kuratoryj-
nych lokalnych nadszed³ najwa¿niejszy
moment – uroczyste przeciêcie wstêgi, po-
œwiêcenie krzy¿y, nowego obiektu, które-
go dokona³ ksi¹dz infu³at Stanis³aw Zyga-
rowicz w asyœcie proboszcza naszej parafii.
Poœwiêcone krzy¿e po chwili zawis³y w no-
wych pomieszczeniach szkolnych. Odda-
ny obiekt mieœci 9 klasopracowni, dwie pra-
cownie komputerowe, pe³nowymiarow¹
halê sportow¹ i szatnie. Mamy nadziejê, ¿e
nowe, doskona³e warunki do nauki i pracy
zostan¹ w pe³ni przez nas wykorzystane.

Po oficjalnej czêœci uroczystoœci g³os
zabra³a m³odzie¿. Radoœæ z oddania nowej
szko³y podkreœlili s³owem, tañcem i pio-
senk¹. Przewodnicz¹cy Samorz¹du Szkol-
nego w imieniu ca³ej spo³ecznoœci uczniow-
skiej podziêkowa³ za nowy budynek i obie-
ca³ i¿ wszyscy zadbaj¹ o jego piêkny wygl¹d
i postaraj¹ siê równie piêknie go reprezen-
towaæ.

Ca³¹ uroczystoœæ zakoñczy³ wspólny
obiad w starej, ale sprawdzonej sali gimna-
stycznej. Przy stole mieliœmy okazjê pos³u-
chaæ wiele przyjemnych i serdecznych s³ów,

m.in. pod adresem naszej w³adzy i pracow-
ników szko³y. Niezwykle sympatyczni okaza-
li siê S³owacy, którzy równie¿ zabrali g³os
oraz wrêczyli polskim przyjacio³om upomin-
ki. Mi³ym gestem z naszej strony by³o poda-
rowanie wa¿niejszym osobistoœciom z War-
szawy i Rzeszowa skromnych pami¹tek.

P³askorzeŸby wykonane przez Bogus³a-
wa Kêdzierskiego, przedstawiaj¹ce herb
Dynowa oraz pomnik króla W³adys³awa
Jagie³³y na tle dynowskiego rynku osobiœcie
wrêczy³a Pani Burmistrz.

Warto wspomnieæ, i¿ przybili goœcie tak-
¿e przekazali prezenty naszej szkole, które
pozostan¹ doskona³¹ pami¹tk¹. Ofiarowa-
na kolekcja reprodukcji Juliusza Kossaka ju¿
zdobi klasopracownie jêzyka polskiego.

Wspólny posi³ek zakoñczy³ nasz¹ uro-
czystoœæ.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
dyrekcja szko³y dziêkuj¹ tym wszystkim, któ-
rzy sprawili, ¿e mo¿emy cieszyæ siê now¹
szko³¹ i pe³nowymiarow¹ hal¹ sportow¹
oraz przyczynili siê do zorganizowania w
naszym miasteczku tak wspania³ej uroczy-
stoœci.

S³owa podziêkowania kierujemy pod
adresem nastêpuj¹cych sponsorów:vPrezesa Zak³adów Miêsnych „Smak-

Eko” z Górna Pana Mieczys³awa Mia-
zgi,vDyrektora ZPH i U w Rzeszowie Pana

Edwarda Walickiego,vPan Wojciecha Jacka i Adama Pinkowi-
cza Tartak w DynowievPrezesa Banku Spó³dzielczego Dynowie
Pana Stanis³awa BaranavPana Adama Szczepañskiego i Józefa
Gancarza Przedsiêbiorstwo Handlowo-
Us³ugowe „Exdom”vPana Antoniego Balawejdera – Prezesa
Firmy „Berthold Polska” Sp z o.o.vPana Nadleœniczego Adama Pilcha – z
Nadleœnictwa Pañstwowego w DynowievPana Janusza Motowid³o i Roberta Biel-

ca Leœniczych w D¹brówce StarzeñskiejvPana Marka SiregovPana Stanis³awa Krupy-Piekarnia w Dy-
nowievPana Witolda Sirego-Piekarnia „Gene-
sis”vPani Prezes Spó³dzielni Inwalidów  Dy-
nowie – Ewie Czy¿owskiej i Z-cy Prezesa
pana Janusza PysiavPrezesa GS S Ch w Dynowie Jana Nosa-
la

Na szczególne s³owa uznania zas³u¿y³y
sobie nasze dynowskie w³adze, pracownicy
Urzêdu Miasta oraz Ci, którzy z w³asnej woli
pomogli w realizacji tego przedsiêwziêcia.

Podziwiamy ogromne zaanga¿owanie
i operatywnoœæ naszej Pani Burmistrz
Anny Kowalskiej i jej zastêpcy Pana Zbi-
gniewa Irzyka oraz takich pracowników
jak: Pani Marii Biernasz Dyrektor Przed-
szkola w Dynowie, Pana Janusza Derdy,
Pana Jacka Gerlacha, Pani Bogus³awy
Niemiec, Pana Wies³awa KuŸmika- PSP
w Dynowie, z-cy Komendanta Miejskiego
PSP w Rzeszowie Pana Jacka Kosturka,
Pana Jana Lemierza - KO w Dynowie,
Pana Dyrektora ZSZ w Dynowie Stanis³a-
wa Tymowicza, Pana Jerzego Chudzikie-
wicza i Pani Dyrektor
Gra¿yny Malawskiej z
MOK i R-u w Dynowie,
Pani Haliny Rebizak.

Pocz¹tek roku szkolnego 2004/2005 w Zespole Szkó³ w Dynowie sta³ siê niezwykle wa¿-
nym wydarzeniem dla mieszkañców miasta a tak¿e gminy i zgodnie z oczekiwaniami, wypad³
okazale. Rozpoczê³a go Wojewódzka Inauguracja po³¹czona z oddaniem nowego budynku
dydaktycznego oraz hali sportowej.

Nie umieæ – nie ma grzechu. Ale wielki b³¹d: udawaæ, ¿e siê umie, czego siê nie umie.
Aleksander Fredro
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„Placówka obejmowa³a teren gminy
Dynów, to jest miasto Dynów, £ubno, Ula-
nicê, Hartê Doln¹, Bachórz, Laskówkê,
Kazimierówkê, Bartkówkê, Paw³okomê,
D¹brówkê Starzeñsk¹, Dyl¹gowê. Wspó³-
twórcami tej konspiracji byli plut. Micha³
Baræ i por. Józef Macio³ek. Plutonowy Baræ,
zwerbowany w grudniu 1939 roku przez
Zdzis³awa Urzyñskiego do Narodowo-Lu-
dowej Organizacji Walki, trafi³ na prze³o-
mie lat 1939 i 1940 do rzeszowskiej organi-
zacji mjr. W³adys³awa Bartosika.

Wystêpowa³ wówczas pod pseudoni-
mem „Ragis”. Zagro¿ony niemieckim aresz-
towaniem, schroni³ siê wiosn¹ 1940 w
£ubnie ko³o Dynowa. Tam nawi¹za³ kon-
takt z por. Macio³kiem i jako „Krogulec”
rozpocz¹³ budowê siatki konspiracyjnej
ZWZ, podleg³ej Placówce B³a¿owa. Wœród
pierwszych zwerbowanych znaleŸli siê
mieszkañcy £ubna : Pawe³ Sieñko (ps. „Der-
kacz”), Józef Sieñko (ps. „Pik”), Franciszek
Tymowicz (ps. „Jastrz¹b”), Micha³ Trybal-
ski (ps. „Œmig³o”), Alojzy Czernik (ps.
„Dzban”).

Wed³ug Mieczys³awa Krasnopolskiego,
latem 1940 uda³o siê wejœæ strukturom ZWZ
do Dynowa. Zaprzysiê¿eni tam zostali : Jó-
zef £ukasiewicz (ps. „Drop”), Ludwik Kluz
(ps. „Pszczó³ka”), Marian Kêdzierski (ps.
„Maryœ”), Czes³aw Kêdzierski (ps. „Nikosz”),
Józef Drelinkiewicz (ps. „Szary”), Marian
Zubilewicz (ps. „Jurand”), Juliusz Pi¹tkow-
ski (ps. „Korab”, „Kora”), ks. Edward Bro-
dowicz (ps. „Kapelan”).

Latem 1941 siatka ZWZ objê³a inne
miejscowoœci gminy Dynów. W Ulanicy
trafi³ do niej Boles³aw Banat (ps. „Ewe-
rest”) i Ignacy Bielec (ps. „Gajowy”), w
Harcie oficer rezerwy Stanis³aw Król (ps.
„Kurek”), w Bachórzu Jan Chrzan (ps. „Ciê-
ty”), Mieczys³aw ¯eñczak (ps. „¯urek”) i
Wojciech Pyra, w Laskówce Kazimierz Kru-
pa (ps. „Wolny”). Chocia¿ gmina Dynów
stanowi³a czêœæ sk³adow¹ placówki b³a¿ow-
skiej, to od 1941 roku by³a okreœlana kryp-

tonimem „Damian”. Do-
wódc¹, rzec mo¿na, pod-
placówki dynowskiej by³
por. Macio³ek, który pe³-

ni³ obowi¹zki zastêpcy dowódcy w B³a¿o-
wej. Natomiast jego zastêpowa³ ppor. Mi-
cha³ Baræ.

Przynale¿noœæ ziemi dynowskiej - przed-
wojennej gminy powiatu Brzozów - do
struktur terenowych ZWZ-AK d³ugi czas
wywo³ywa³a spór inspektoratu rzeszowskie-
go z jasielskim oraz komend obwodów rze-
szowskiego i brzozowskiego. Jesieni¹ 1943
Inspektorat AK Jas³o apelowa³ o rozstrzy-
gniêcie. Reaguj¹c, kpt. Ciepliñski napisa³
do komendy Rzeszowskiego Podokrêgu AK

Odpowiedz na meldunek Jemio³y
[krypt. Inspektoratu AK Jas³o] w sprawie
przekazania ludzi z Rzemios³a [krypt. Inspek-
toratu AK Rzeszów] do Jemio³y. Meldujê:
nie mam ¿adnych ludzi do przekazania.

Teren dynowszczyzny - pó³nocno-
wschodnia czêœæ powiatu B[rzozów] zosta-
³a rozkazem K[omendy] O[krêgu Kraków]
przekazana Rzemios³u. Dalej na po³udnie
Rzemios³o nie wchodzi. Proszê o podanie
konkretów, o co w³aœciwie chodzi. Przy
okazji melduje: mia³em otrzymaæ od Jo-
achima [drugi krypt. Inspektoratu AK Ja-
s³o] trzy plutony, otrzyma³em jeden.

W za³¹czeniu przedstawiam oryginal-
ny meldunek w tej sprawie. Proszê powy¿-
sze traktowaæ jako poufne. Orygina³ przy-
jêcia zwróciæ Rzemios³u aby nie robiæ dal-
szych granicznych zadra¿nieñ. Nie Jo-
achim, ale Rzemios³o mog³oby mieæ pre-
tensje, Joachim bowiem siedzi na terenie
Rzemios³a (Lutcza, Wysoka). [...] Wyczu-
waj¹c konieczn¹ potrzebê utrzymania do-
brych s¹siedzkich stosunków, Rzemios³o jest
gotowe pójœæ na ustêpstwa z zachowaniem
jednak pewnych granic.

Pierwszego Stycznia 1944 roku zosta³
utworzony Podobwód AK Rzeszów Po³u-
dnie. Zmianie uleg³ zasiêg Placówki B³a¿ow-
skiej AK, z której l lutego wydzielono sa-
modzieln¹ Placówkê AK Dynów, a ppor.
Micha³ Baræ obj¹³ jej dowództwo. Choæ
póŸno rozpoczêty, to sprawnie przebiega³
proces scalenia dynowskich oddzia³ów
BCh, którymi dowodzi³ Józef Banat (ps.
„Warski”). W Placówce Dynowskiej AK za-
sz³o równie¿ podporz¹dkowanie plutonu
Narodowej Organizacji Wojskowej wobec

Armii Krajowej. AK przejê³a 33 ludzi z
NOW, w tym l podchor¹¿ego, 4 podofice-
rów, 28 szeregowych. Wed³ug przewidywa-
nej 16 kwietnia 1944 roku reorganizacji
struktur terenowych Obwodu Rzeszowskie-
go AK, Dynów otrzyma³ kryptonim „48”.
Jak ustali³ póŸniej rzeszowski UB, zastêpc¹
dowódcy Placówki Dynów by³ N.N. „Jan”
(zaprzysiê¿ony 5 kwietnia 1940 roku). Inne
funkcje obsadzali: kpr. pchor. Juliusz Pi¹t-
kowski (ps. „Korab”, „Kora”) – adiutant,
jednoczeœnie dowódca plutonu; kpt. Sta-
nis³aw Król (ps. „Kurek”) – oficer szkole-
niowy; kpr. pchor. Tomasz Go³¹b (ps. „Or-
don”) – oficer dywersji; plut. N.N. „Smul-
ski” – referent broni; N.N. „Grzegorz” –
lekarz; N.N. „Modrzew” – referent wywia-
du; ppor. art. Andrzej Wajdowicz (ps.
„¯bik”) – referent artylerii; Stanis³aw Wiesz-
czyk (ps. „Jesion”) – referent gospodarczy;
Leonard Chudzikiewicz (ps. „Paj¹k”) – re-
ferent ³¹cznoœci (podlega³y mu sekcje
³¹czników konnych i rowerowych oraz dwaj
przeszkoleni radiotelegrafiœci); Józef Dre-
linkiewicz (ps. „Szary”) – referent pionie-
rów-saperów. Plutonami dowodzili : pluto-
nem nr I (Dynów) – ppor. Tadeusz Wra-
¿eñ (ps. „Rys”) z zastêpc¹ Bronis³awem G¹-
seckim (ps. „Dolina”); plutonem nr II - N.N.
„Lolek”; plutonem nr III (Dyl¹gowa) - ppor.
Jan Kucharek (ps. „Dyl”); plutonem WSOP
- Pawe³ Sieñko (ps. „Derkacz”), z zastêpc¹
N.N. „Musem”. Na czele innych podod-
dzia³ów AK – plutonów i dru¿yn – stali: Mi-
cha³ Rysz (ps. „Rózga”), Tadeusz Zwiercan
(ps. „Skata”), Józef Pêka³a (ps. „Soplica”).
Kapelanem by³ ks. Stanis³aw Kluz (ps.
„Czak”), wspó³pracownik wywiadu Inspek-
toratu AK Rzeszów od 1942 roku”.
£¹cznoœæ pomiêdzy dowództwem placów-
ki a Hart¹, Bachórzem, Laskówk¹ zapew-
nia³ Jan Kijowski (ps. „Wrona”). Wa¿n¹ rolê
spe³nia³ Leon Cag (ps. „Wilk”). Zaprzysiê-
¿ony pod koniec 1942 roku przez Józefa
Lutaka, by³ najpierw dowódc¹ plutonu w
Bla¿owej, a póŸniej kierowa³ ochron¹ lud-
noœci cywilnej. Podczas walk lipcowych
1944 roku z Niemcami organizowa³ wspól-
nie z dr Józefem Much¹ szpital polowy na
Wilczaku. Kolporta¿em zajmowa³ siê Adam

Staraniem Stowarzyszenia Przyjació³ Staromieœcia w Rzeszowie ukaza³a siê ksi¹¿ka dr Grzegorza Ostasza – pracownika
Politechniki Rzeszowskiej pt. Z dziejów „Rozbratla” – obwodu AK Rzeszów.

Autor wyrazi³ zgodê na publikacjê poni¿szego fragmentu jego pracy pt.

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieæ j¹ stosowaæ.
Johann Wolfgang von Goethe



DYNOWINKANr 8/110 11

Czekañski (ps. „Ma³y”): zgin¹³ od ku³ poli-
cji futomskiej w paŸdzierniku 1943 roku.
Na terenie Dynowa i okolicy rozprowadza-
no gazetkê „Wieœci”, redagowan¹ i przepi-
sywan¹ na maszynie przez Henryka Rojka
(ps. „Modry”).

Wiosn¹ 1944 roku osobowy stan sze-
œciu sekcji specjalnych placówki, to jest
sekcji ³¹cznoœci oraz sanitarnej, gospodar-
czej, wywiadowczej, likwidacyjnej, wyno-
si³ razem oko³o 80 ludzi. Do wspomnia-
nych trzech plutonów dosz³y dwa nowe.
W kwietniu 1944 roku Placówka Dynow-
ska AK mia³a pluton szkieletowy £ubno –
31 ¿o³nierzy – dowodzony przez Alojzego
Czernika (ps. „Dzban”); pluton Bachórz
dowodzony przez Ludwika Kordowskie-
go (ps. „Stach”); pluton Ulanica dowo-

dzony przez Boles³awa Banata (ps. „Ewe-
rest”); pluton Andrzeja Wajdowicza (ps.
„¯bik”); pluton Leonarda Chudzikiewicza
(ps. „Paj¹k”). Razem placówka liczy³a 356
ludzi, a dok³adnie 9 oficerów, 5 podcho-
r¹¿ych, 55 podoficerów, 255 strzelców i
32 ¿o³nierzy bez przeszkolenia. Natomiast
uzbrojenie to l rkm, 80 karabinów, 29 pi-
stoletów, 30 granatów. W sk³ad dru¿yny
SOP-WSOP Bachórz, któr¹ dowodzi³ Jan
Dañczak, wchodzili: Antoni Sidor (ps.
„Faja”), Franciszek Galej, Stanis³aw
Chrzan, W³adys³aw Wydra, W³adys³aw Bie-
lec, Wincenty Domin, Franciszek Domin,
Tomasz Stanowski, Wojciech Cieœla, Sta-
nis³aw Chrobak. Trudno dziœ odtworzyæ
rotacje personalne Placówki AK Dynów.
Wiadomo jednak, i¿ w lipcu 1944 roku - w

okresie „burzowym” – zasz³a zmiana do-
wódcy placówki. Podporucznika Barcia,
który otrzyma³ oddzia³ bojowy, zast¹pi³
ppor. Leon Cag (ps. „Wilk”) i trwa³ na
owym zastêpstwie a¿ do rozwi¹zania Ar-
mii Krajowej w styczniu 1945 roku. Do
wiosny 1945 ppor. Cag przechowa³ archi-
wum placówki dynowskiej, a w maju 1945
roku przekaza³ je Stanis³awowi Wieszczy-
kowi, mieszkañcowi Harty.

Wiele akcji sabota¿u, dywersji oraz bo-
jowych ¿o³nierzy AK z Dynowszczyzny zre-
alizowali w strukturach placówki b³a¿ow-
skiej. Do takich nale¿a³a ekspropriacja z
21 wrzeœnia 1943 roku, kiedy patrol Le-
onarda Chudzikiewicza (ps. „Paj¹k”) zdo-
by³ w Dynowie 60 tys. z³otych na cele orga-
nizacyjne.”

Przypomnijmy wiêc sobie jak przed
oko³o 100 laty wygl¹da³ ten kawa-
³ek Dynowa miêdzy rzeczk¹, koœcio-

³em, przedmieœciem i tam, gdzie dziœ bie-
gnie ulica Œwierczewskiego, Polna, stoi Li-
ceum i Technikum i wiele, wiele nowych
domów. Dwór sta³ mniej wiêcej poœrodku
ca³ego obejœcia, opodal najstarszego oko-
³o 400-letniego dêbu (¿yje do dziœ). By³ mu-
rowany, niski, frontem zwrócony ku pó³-
nocy, z du¿ym gankiem wspartym na sze-
œciu okr¹g³ych kolumnach oplecionych  ka-
prifolium. Na ganku
sta³ du¿y stó³ i koszy-
kowe fotele. Nad
drzwiami wisia³ ob-
raz Matki Boskiej
Ostrobramskiej .
Przez wielkie drzwi
wchodzi³o siê do ka-
miennej sieni, oœwie-
tlonej lamp¹ z kolo-
rowym aba¿urem. Z
sieni na prawo wcho-
dzi³o siê do jadalni,
w której koncentro-
wa³o siê ¿ycie rodzi-
ny. Ogrzewana by³a
du¿ym piecem kaflo-
wym, umeblowana
rozsuwanym sto³em,
rzeŸbionym kreden-
sem, krzes³ami i ol-
brzymi¹ kanap¹ z
oparciem. Tu te¿ wi-
sia³o kilka portretów
rodzinnych, miêdzy
innymi nie dynow-
skiego Augustyna
Trzecieskiego, pu³-

kownika i fundatora 15-go pu³ku u³anów
Ksiêstwa Warszawskiego, Kawalera Orde-
ru Virtuti Militari i francuskiej Legii Ho-
norowej. Ranny w wyprawie napoleoñskiej
na Moskwê w 1812 roku, zmar³ w 1813 z
odniesionych ran. Nastêpnym pokojem
by³a biblioteka z szafami ksi¹¿ek, fortepia-
nem i fotelami. Dalszym pokojem w amfi-
ladzie by³ ma³y, przytulny buduar pani
domu z biurkiem, ozdobnym sekretarzy-
kiem i kominkiem, ³¹cz¹cy siê z ma³¿eñsk¹
sypialni¹ z orzechowymi meblami i mar-

murow¹ toalet¹. St¹d oszklone drzwi pro-
wadzi³y na otwart¹ po³udniow¹ werandê.
Obok jadalni by³ tzw. „kredens” u¿ywany
przez mêsk¹ s³u¿bê domow¹. Za „kreden-
sem” prowadzi³ korytarz do kancelarii pana
domu. By³ to du¿y pokój, ogrzewany ko-
minkiem, z ogromnym biurkiem, szafami,
fotelami i wisz¹c¹ na œcianie broni¹ paln¹.
By³ tam te¿ o³tarzyk domowy z krucyfik-
sem i statuetk¹ Matki Boskiej, oœwietlony
stale p³on¹c¹ lampk¹ oliwn¹.Tu zbiera³a
siê ca³a rodzina i s³u¿ba na wieczorne mo-

dlitwy. W drugim
skrzydle domu by³
salon ma³y i du¿y z
meblami krytymi p¹-
sowym adamasz-
kiem, za nim 3 poko-
je dziecinne, z któ-
rych drzwi prowadzi-
³y wprost do ogro-
du. Na przed³u¿eniu
tego skrzyd³a znajdo-
wa³ siê dobudowany
drewniany budynek,
w którym mieœci³y siê
2 wielkie spi¿arnie,
ciemny, olbrzymi la-
mus, oraz du¿a izba
z piecem kuchen-
nym, gdzie mieszka-
³y dziewczêta s³u¿¹-
ce. Do niej przylega-
³y garderoby z szafa-

ci¹g dalszy

(ci¹g dalszy na str. 12)

Ró¿ne to dwie rzeczy: œwiadomoœæ i zarozumia³oœæ; pierwsza rodzi wiedzê,
druga nieuctwo.         Hipokrates
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mi ubraniowymi i ma³y jasny pokój ochmi-
strzyni z maszyn¹ do szycia. W drugim osob-
nym budynku po zachodniej stronie dwo-
ru mieœci³y siê dwie kuchnie tzw. pañska i
czeladna, pralnia i stelmarnia. Na strych
suszono zio³a i nasiona. Obok mieœci³a siê
cieplarnia i oran¿eria, w której hodowano
kwiaty i krzewy ozdobne. Dom otacza³ó
mnustwo drzew. Z drogi gminnej(dziœ 1
Maja) wje¿d¿a³o siê przez bia³¹ bramê w
alejê lipow¹ okr¹¿aj¹c¹ przed frontem
du¿y gazon. Alejê zasadzono oko³o roku
1875. Na œrodku gazonu ros³a jedna lipa
posadzona w 1837 z okazji urodzin Zbignie-
wa Trzecieskiego (roœnie do dziœ). Od fol-
warku oddziela³a gazon grupa œwierków,
akacji i bzów. Przy stodo³ach ros³y topole i
liczne krzewy leszczyny. Po po³udniowej
stronie dworu by³ niewielki lasek sosnowy z
kamiennymi ³awami i sto³em. Sad i ogród
warzywny otacza³ wysoki ¿ywop³ot z tarni-

ny. Na tzw. wale ros³o kilka starych brzóz,
obok najstarszego dêbu  dwa przepiêkne
œwierki, nad rzeczk¹ kilka grabów, bzów i
jaœminów. Przed domem i po³udniow¹ we-
rand¹ kwit³y ró¿nokolorowe kwiaty. Po ca-
³ym obejœciu bieg³y grasowane œcie¿ki. Za-
budowania gospodarcze to wspomniany
ju¿ murowany spichlerz, obsadzony jesio-
nami, za nim kuŸnia, dom ekonoma, kur-
niki i kapuœciarnia (kiszenie kapusty). Po
drugiej stronie folwarku by³a d³uga obora
na 80 krów, z du¿ym betonowym rezerwu-
arem na wodê, stajnie fornalskie na 44 ko-
nie, stajnia cugowa na 4 do 8 koni i wozow-
nia z dwoma karetami i dwoma powozami.
Obok by³y dwie ogromne, kryte s³om¹ sto-
do³y z m³ocarni¹ na kierat i studnia z wy-
ciosanym w pniu drzewa  korytem do poje-
nia byd³a. Jeszcze dalej by³y chlewnie na
oko³o 20 œwiñ, cielêciarnia i pomieszcze-
nie dla dwu rasowych buhaji To wszystko
uleg³o zniszczeniu wybuchem niemieckiej
amunicji w 1944 roku. Tak „umar³” stary

rodzinny dom Trzecieskich. W nastêpnych
kilkunastu latach wymarli te¿ cz³onkowie
tej rodziny. W grobowcu pod obeliskiem
spoczywaj¹, Jakub (1832 lub 42), Zbigniew
z ¿on¹ Ignacj¹ (1905), dwie siostry Stefa-
na, siostra Eleonory Gabriela Radzimiñska,
dwie córeczki Stefana (1905, 6)Eleonora
(1946) i Stefan (1953). Przed kilkunastu
laty zawali³ó siê sklepienie krypty grobowej
za obeliskiem i decyzj¹ ks. Dziekana O¿oga
krypta zosta³a zasypana. Pozosta³e córki
Stefana tj. Kinga Moysa, Józefa Paygert i
jej m¹¿, oraz Anna Trzecieska pochowane
zosta³y w grobowcu rodziny Baranieckich
na nowym cmentarzu.

Materia³em s³u¿¹cym temu opracowa-
niu s¹ osobiste zapiski Eleonory Trzecieskiej
i Kingi Moysowej bêd¹ce w moim posiada-
niu, bez ¿adnej innej dokumentacji histo-
rycznej. Na ich publikacje wyrazi³ zgodê
wnuk Stefana Trzecieskiego Adam Paygert.

Opracowa³a
Anna Baranowska-Bilska

Znów jest rok 1809...
pierwsze dni maja... Aleksan-
der Fredro od kilkunastu dni
bawi w domu swoich dziad-
ków Dembiñskich w Nienado-
wej. Przyjecha³ tu wraz z wu-
jem Wojciechem, by jak co
roku odwiedziæ bardzo ¿ycz-
liw¹ mu rodzinê. Ch³opiec jest
zakochany w tej piêknej zie-
mi, ma wielu przyjació³, dla-
tego tych kilkanaœcie dni ju¿
dawno pozwoli³o mu zapo-
mnieæ o trudach podró¿y.
Jednak tegoroczny pobyt w
Nienadowej niezaprzeczalnie
ró¿ni siê od wczeœniejszych. Mimo ¿e nikt
o tym nie mówi, wyraŸnie wyczuwa siê at-

mosferê podniecenia i
niepokój.

Dwaj bracia, Wojciech
i Antoni wyjechali w³aœnie
do Zarzecza, by tam dowie-

dzieæ siê czegoœ o stacjonuj¹cym ju¿ podob-
no w Jaros³awiu wojsku polskim. Aleksan-
der zosta³ z wujenk¹ Eleonor¹. Siedz¹ teraz
przed domem, pod kolumnami i pij¹ kawê.
Znajomi, którzy znaj¹ zwyczaje gospodyni
wiedz¹, ¿e na pewno jest godzina 11. Ele-
onora, córka pruskiego genera³a „choro-

bliwie” lubi porz¹dek. Z ogromn¹ skrupu-
latnoœci¹ przestrzega godzin posi³ków – o
godzinie 11 nale¿y podawaæ kawê, o 4 po
po³udniu obiad, o 9 wieczorem kolacjê a o
godzinie 11 wieczorem kategorycznie „na-
rzuca” wszystkim domownikom sen.

Wtem cudowny, przedpo³udniowy spo-
kój zosta³ nagle przerwany. Otaczaj¹ce wu-
jenkê jej ukochane pieski podnios³y
ogromn¹ wrzawê. Na dziedziñcu pojawi³ siê
znajomy krawiec – ̄ yd i krzycza³ coœ niezro-
zumiale. Aleksander b³yskawicznie pobieg³
do niego. „Ju¿ s¹!... Przyszli!... W Dubiec-
ku!... w pa³acu!... Polaki...!” - wykrzykiwa³
be³kotliwie. Ch³opiec nie namyœlaj¹c siê wie-
le zacz¹³ biec. Nie pomog³y wo³ania wujen-
ki. Ruda czupryna oddala³a siê coraz bar-
dziej w kierunku dubieckiego zamku. Ele-
onora, widz¹c, ¿e w ¿aden sposób nie za-
trzyma Aleksandra poleci³a Perrotowi, gu-
wernerowi, którego zatrudnia³a w swym
dworze, by towarzyszy³ niepos³usznemu
ch³opcu. Francuz – czêsty kompan zabaw
trzpiotowatego m³odzieñca tylko czeka³ na
takie zadanie i tak razem, najkrótsz¹ tras¹
przez Olszynkê udali siê do Dubiecka.

Na rogatkach miasta stali ju¿ szaserzy
konni 5 – go pu³ku. Aleksandrowi serce za-
czê³o mocniej biæ. Na ziemi spostrzeg³ po-
r¹bany znak dwug³owego or³a. Obok z nie-
zbyt pewn¹ min¹ sta³ schwytany przez Pola-
ków oficer austriacki. Po chwili ch³opcy
ruszyli dalej w stronê pa³acu. Gospodarzy
tam teraz Maciej Krasicki(1788-1855) z
¿on¹ Teofil¹ Stadnick¹. Mieszka z nimi brat

Czas wakacji dobieg³ koñca a roz¿arzone promienie s³oñca s¹ ju¿ wyraŸnie ch³od-
niejsze. Jednak jesieñ, ta pora roku kiedy wokó³ z³oc¹ siê drzewa, purpurowiej¹ borowi-
ny a jesienne mg³y zacieraj¹ ostroœæ widzenia, jeszcze bardziej sprzyja marzeniom. Kon-
tynuujmy wiêc nasz¹ sentymentaln¹ wêdrówkê.

Pa³ac w Dubiecku

(ci¹g dalszy ze str. 11)

Wiedza nie opiera siê wy³¹cznie na prawdzie, tak¿e na b³êdach.
Carl Gustav Jung
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Macieja, Ksawery. Przed pa³acem stacjonu-
je teraz oddzia³ pod dowództwem porucz-
nika Weso³owskiego. Z wnêtrza dobiegaj¹
jakieœ straszne krzyki. Okazuje siê, ¿e w³a-
œnie rozegra³ siê tam prawdziwy dramat. M³o-

dy, przystojny
mê¿czyzna, kapral
Henrykowski, bê-
d¹cy na patrolu
szukaj¹c w pa³acu
wroga zwiedziony
zosta³ urokiem ja-
kiegoœ cacka – z³o-
tego zegarka i
wzi¹³ go zapomi-
naj¹c o honorze i
przyzwoitoœci .
Gdy Ksawery od-
kry³ kradzie¿,
H e n r y k o w s k i
zmuszony zosta³ oddaæ swoj¹ zdobycz i po-
wodowany wstydem strzeli³ sobie w piersi.
Aleksander bêd¹c w pa³acu rozmawia³ z nim
jeszcze ale Henrykowski wkrótce zmar³. Roz-
mowa z œmiertelnie ranionym ¿o³nierzem
by³a ogromnym prze¿yciem dla szesnasto-
letniego ch³opca. Dopiero teraz kiedy spo-
tka³ za³amanego sw¹ hañb¹ mê¿czyznê zro-
zumia³ czym jest honor ¿o³nierski.

Wydarzenie to bardzo poruszy³o do-
mowników. Gospodarze zaprosili goœci do
piêknego parku, by tu w cieniu roz³o¿ystej
lipy Ksieni porozmawiaæ o wydarzeniach

dnia. Aleksander, choæ bardzo poruszony
wkrótce jak zwykle podda³ siê urokowi tego
miejsca.

Park zorganizowany zosta³ w stylu angiel-
skim przez Ró¿ê Charczewsk¹, ¿onê Anto-

niego, rodzonego brata „ksiêcia poetów pol-
skich” Ignacego. Rosn¹ tu mi³orzêby japoñ-
skie, sosny amerykañskie, tulipa-
nowce, dêby szypu³kowe i plata-
ny klonolistne. Gospodarz pro-
wadzi z zebranymi o¿ywion¹ dys-
kusjê a pan Maciej, który zna s³a-
boœæ wra¿liwego ch³opca do
tego miejsca, pokazuje mu oran-
¿eriê, cha³upkê w ogrodzie, iz-
debkê na promenadzie i kolum-
nê. Zieleñ i urocze widoki me-
andruj¹cego Sanu na pewno za-
inspiruj¹ Aleksandra do stwo-
rzenia kolejnego lirycznego ar-
cydzie³ka. Pan Maciej wspomi-
na zacnych goœci odwiedzaj¹-
cych zamek jeszcze za ¿ycia jego
ojca i wuja – Franciszka Karpiñ-
skiego „Œpiewaka Justyny”, po-
etê sentymentalizmu i Ewarysta
Kuropatnickiego, heraldyka, autora dzie³a
pt. „Wiadomoœæ o klejnocie szlacheckim...”.
Znów krzyk jakiœ zacz¹³ dobiegaæ z pa³acu.
Tym razem by³o to kwilenie dziecka. Na od-
g³os ten gospodyni – pani Teofila opuœci³a
goœci. Musia³a siê opiekowaæ nowym potom-
kiem rodu, urodzonym w³aœnie w 1809 r. Alek-

sandrem. Ten wnuk Antoniego, podobnie
jak wuj ujawni wkrótce swe zami³owania lite-
rackie. Nim Aleksander Fredro opuœci³ pa-
³ac aby podzieliæ siê nowymi wieœciami z wu-
jenk¹, po¿egna³ siê jeszcze z gospodyni¹ a
zobaczywszy ma³ego synka Aleksandra, ani
przeczuwa³, ¿e to maleñstwo wprowadzi do
Dubiecka takie kulturalne powiewy. Bêdzie
przyjaŸni³ siê z Wncentym Polem, korespon-
dowa³ z Ignacym Kraszewskim, Zygmuntem
Kaczkowskim, Jadwig¹ £uszczewsk¹ (De-
otym¹), Janem Aleksandrem Fredr¹ i Stani-
s³awem KoŸmianem. Nie wiedzia³ te¿, ¿e ta-
lent literacki,(przede wszystkim poetycki)
odziedziczy tak¿e córka Aleksandra i Heleny
Mêciñskiej herbu Poraj, Aleksandra(1833-
1905), która w 1861 roku wyjdzie za m¹¿ za
Franciszka Ksawerego Konarskiego herbu
Gryf z przydomkiem Jaxa (1814-1866). Tak
to wieloletnie gniazdo rodziny Krasickich
przejdzie w rêce Konarskich a uzdolnienia
literackie bêd¹ siê ujawniaæ tak¿e i w tej linii.

Aleksandra Konarska bêdzie korespon-
dowa³a z poet¹ Teofilem Lenartowiczem i
Zygmuntem Kaczkowskim. Prób literac-
kich podejmie siê tak¿e jej wnuk Stanis³aw
Aleksander Konarski (1877-1929) o¿enio-
ny z Mari¹ Orpiszewsk¹ a po jej œmierci z
Mari¹ Mycielsk¹ - ostatni¹ w³aœcicielk¹ pa-
³acu w Dubiecku.

O tych zawi³oœciach historii Aleksandro-
wi siê na razie nie œni³o. Podziêkowa³ go-
spodarzom, odszuka³ swego francuskiego
towarzysza i podekscytowany wróci³ do

wujenki w Nienadowej. Czu³ jak wydoro-
œla³ w ci¹gu tego dnia. Wkrótce opowie o
tym ojcu jak z Olesia sta³ siê Aleksandrem,
otrzyma jego b³ogos³a-
wieñstwo i wst¹pi do
wojska polskiego.

AJM

Pa³ac w Dubiecku            Rys. Daniel Chudzikiewicz

Ignacy Krasicki
Rys. Magdalena Hadam

M. Mycielska M. Orpiszewska

Wszystka wiedza pochodzi z doœwiadczenia. Doœwiadczenie jest produktem rozumu.
Immanuel Kant
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Zazwyczaj tacy, którym brak wiedzy, wmawiaj¹ sobie, ¿e wiele umiej¹, ci zaœ,
którzy s¹ ca³kiem g³upi, mniemaj¹, ¿e wszystko wiedz¹.      Giordano Bruno

Mimo wielu zakrêtów historii dynowska kolejka w¹skotorowa obchodzi w
tym roku swe setne urodziny.

Pomys³ wybudowania kolejki w¹skotorowej powsta³ jeszcze za czasów ce-
sarstwa austro-wêgierskiego, a starania o rozpoczêcie budowy zapocz¹tkowa-
li w 1894 roku hrabiowie Scypion z £opuszki Wielkiej i Skrzyñski z Bachórza.
Mia³o to miejsce tu¿ po wybudowaniu  prze ksiêcia Lubomirskiego cukrowni
„Przeworsk”. Podstawowym zadaniem kolejki by³o przewo¿enie do wspomnia-
nej cukrowni buraków z terenu Pogórza Dynowskie, jak te¿ p³odów rol-
nych, drzewa, ¿wiru i kamienia. Budowa kolejki ruszy³a cztery lata póŸniej  w
1900 roku, w pierwszej kolejnoœci oddano do u¿ytku szeœæ stacyjek wraz z
zapleczem oraz 34 kilometry linii. Oddanie do u¿ytku ca³ej linii, z kolejnymi
budynkami oraz parowozowni¹ w Dynowie nast¹pi³o w 1904 roku. Po³o¿ono
46 kilometrów torów. Kolejka by³a gotowa. Pierwszym jej w³aœcicielem by³o
Ma³opolskie Towarzystwo sp. akcyjna we Lwowie, po zakoñczeniu I wojny
œwiatowej kolejkê przejê³y Polskie Koleje Pañstwowe. Niestety w³adze kolejo-
we ze Lwowa nie doceni³y ma³ej przeworsko-dynowskiej „ciuchci”, w zwi¹zku
z czym znacznie podupad³a i zubo¿a³a. Pierwszego sierpnia 1925 roku zosta³
przejêta przez  prywatny zarz¹d jako kolejka lokalna.  W marcu 1945 roku
wraca w rêce pañstwowe, a od 1947 zostaje w³¹czona do sieci PKP i podpo-
rz¹dkowana DOKP Kraków. Od pocz¹tku stycznia 1956 roku liniê przejmuje
DOKP Lublin w której granicach znajduje siê szereg kolei w¹skotorowych.
Linia kolejki bierze swój pocz¹tek na styku z kolej¹ szerokotorow¹ w Przewor-
sku i przebiega piêknymi terenami obok rzeki Mleczki przecinaj¹c j¹ w trzech
miejscach oraz piêknymi terenami Pogórza Dynowskiego do malowniczej
doliny Sanu. Na trasie przejazdu w miejscowoœci Szklary znajduje siê pod
ponad 30 metrow¹ warstw¹ ziemi najd³u¿szy w Europie tunel dla kolei w¹sko-
torowych o d³ugoœci 602 metrów. W swej historii kolejka nie podda³a siê kata-
klizmom takim jak ostre zimy i powodzie. W latach 1929-30 trzykrotnie odœnie-
¿ano trasê kolejki a straty wtedy poniesione wynios³y cztery tysi¹ce dolarów.
Zaœ w roku 1987 du¿e straty zada³a kolejce niespotykana powódŸ, która zmy³a
z powierzchni 500 metrów torów oraz przenios³a na kilkadziesi¹t metrów
ponad 20-tonowe przês³o co spowodowa³o ponad miesiêczny przestój kolej-
ki. W 1991 roku kolejkê wpisano do rejestru zabytków województwa przemy-
skiego. Do dziœ stanowi nierozerwalny element ziemi dynowskiej. Podczas

przejazdu kolejk¹ organizowane s¹ ogniska, kolejka corocz-
nie uœwietnia Dni Pogórza Dynowskie, przywo¿¹c w tym roku
na swe setne urodziny samego cesarza Austro - Wêgier.

Grzegorz Szajnik

£za siê w oku krêci...

Nic nie da³o tyle dla miasta Dynowa,

Co dawa³a niegdyœ stacja kolejowa.

Piêknie po³o¿ona w uroczej dolinie,

Któr¹ obok toru b³êkitny San p³ynie.

Rola tej kolejki z dnia na dzieñ siê kurczy,

A by³ to tak wa¿ny czynnik miastotwórczy...

Tu têtni³o ¿ycie ca³ej okolicy,

Tu zwozili drzewo z ró¿nych stron leœnicy,

Rolnicy zwozili swoje p³ody rolne,

Wagony nie sta³y tutaj nigdy wolne.

Ledwie opró¿niono je z wêgla lub stali,

A ju¿ ¿wir i piasek na nie ³adowali.

Bardzo regularnie od strony Bachórza

Szed³ kolejny transport, zbli¿a³ siê jak burza.

Maszynista w gwizdek nie ¿a³owa³ pary –

(Wtedy w okolicy sprawdzano zegary...)

Na stacji siê wzmaga³ ruch, s³ychaæ kó³ piski,

Kolejarze „koncert” dawali na gwizdki.

Podró¿ni wsiadali na wiejskie furmanki,

Wychyliwszy w barze piwa pe³ne szklanki.

Jeszcze nie umilk³y echa g³oœnej wrzawy,

A ju¿ szykowano sk³ad nowej wyprawy.

Znów gwizdy i zgrzyty, pisk, nawo³ywanie,

Nim zestaw wagonów do odjazdu stanie.

Znów nowi podró¿ni stoj¹ na peronie,

Niektórzy ju¿ miejsca zajmuj¹ w wagonie.

Gdy wsiedli podró¿ni – po ma³ej chwileczce –

Wyszed³ dyspozytor w czerwonej czapeczce,

Spojrzawszy na zegar i w powagi blasku,

Wzniós³ w górê „lizaka”, da³ znak do odjazdu.

Odprawa fachowa, nie po amatorsku,

I za kilka godzin jesteœmy w Przeworsku.

Podró¿owaæ „ciuchci¹” ka¿dy mia³ ochotê,

Chyba, ¿e siê œpieszy³ – to szed³ na piechotê....

Wiersz ten to nie ¿ale, albo jakieœ skargi –

Trochê romantyzmu i sporo nostalgii...

Fryderyk Radoñ



DYNOWINKANr 8/110 15

P
rzeczyta³em uwa¿nie wakacyjne wy-
danie Dynowinki i chcê podzieliæ
siê swoimi spostrze¿eniami, które

dotycz¹ opisu „na gor¹co” kolejnych, ob-
chodów Dni Pogórza Dynowskiego. Przy-
znam, ¿e odczu³em pewien niedosyt, a na-
wet zosta³em zaskoczony brakiem choæby
krótkiej informacji, lub barwnej fotografii
zwi¹zanej z udzia³em w XXXVIII Dniach
Pogórza nowo powsta³ego w Dynowie ze-
spo³u muzycznego – Kapeli Podwórkowej
z lwowskim akcentem w nazwie „TOÑKO”.
Czy¿by organizatorzy kolejnych  Dni Po-
górza Dynowskiego i zespó³ redakcyjny Dy-
nowinki nie zauwa¿yli koncertu premiero-
wego zespo³u podczas barwnych I Podkar-
packich Prezentacji Kabaretowych
„Bykowisko” na rynku miasta?
Moim zdaniem powstanie w naszym
miasteczku kapeli podwórkowej
œpiewaj¹cej piosenki lwowskie (i nie
tylko) to niew¹tpliwie wydarzenie
artystyczne, które nie powinno
umkn¹æ uwadze redaktorom pi-
sma.

Sta³o siê inaczej. Dlaczego? Na
to pytanie nie bêdê próbowa³ od-
powiedzieæ.

W tych okolicznoœciach pozwo-
lê sobie na przedstawienie nasze-
go zespo³u i jego planów. Zespó³
powsta³ na pocz¹tku 2004 roku a
pierwszy koncert odby³ siê w³aœnie
w ramach XXXVIII Dni Pogórza
Dynowskiego. Cz³onkowie zespo³u
s¹ w ró¿ny sposób zwi¹zani z Dy-
nowem. W wiêkszoœci to absolwen-
ci dynowskich szkó³ œrednich oraz
mieszkañcy miasteczka.

Wszystkich po³¹czy³a prawdzi-
wa pasja do wykonywania muzyki
czêsto zapominanej, lecz nios¹cej
z sob¹ szczególne wartoœci i specy-
ficzny klimat. Choæ niektórzy
cz³onkowie zespo³u  mieszkaj¹
obecnie w odleg³ych miejscowo-
œciach i nie omijaj¹ ich problemy
dnia codziennego, to znajduj¹ czas
na wspólne próby i koncerty, a wiem ¿e ten
rodzaj dzia³alnoœci artystycznej wymaga
niejednokrotnie wielu wyrzeczeñ.

 W swoim repertuarze kapela posiada
piosenki lwowskie, podmiejskie, biesiadne,
ludowe, popularne utwory taneczne, oraz
kompozycje w³asne, które powsta³y w okre-
sie mojej wspó³pracy z kabaretem „Nasz” z
Dynowa. Wspó³praca twórcza z autorem
tekstów kabaretu „Nasz” jest nadal konty-
nuowana. Ciekawostk¹ mo¿e okazaæ siê
fakt, ¿e w repertuarze zespo³u znajduj¹ siê
równie¿ pe³ne s³onecznej energii utwory
greckie, które maj¹ (i tu uwaga) rodowód

dynowski, a to z tej przyczyny, ¿e naszym
koleg¹ i przyjacielem ze szkolnej ³awy (ZSZ
w Dynowie) jest Grek Kostas Bogdos, obec-
nie instrumentalista grajacy na buzuki i kie-
rownik muzyczny  greckiej grupy „Zorba”.
To On nauczy³ nas wykonywaæ muzykê
greck¹ w szkolnym zespole muzycznym, a
obecnie s³u¿y rad¹ i wszelk¹ pomoc¹ arty-
styczn¹. Cel pracy naszego zespo³u jest pro-
sty: bawiæ, uczyæ, wychowywaæ i ocalaæ od
zapomnienia dawne lecz zawsze piêkne
utwory muzyczne.

W premierowym koncercie kapeli po-
dwórkowej w Dynowie wyst¹pili:
1. El¿bieta Mazur – œpiew, tamburyn,
2. Magdalena Miklasz – skrzypce,

matem. Osoby maj¹ce  sentyment do mia-
sta Lwowa reagowa³y podczas koncertu
jak i po nim bardzo spontanicznie. Ser-
deczne gratulacje tu¿ po koncercie i s³o-
wa uznania przechodniów na ulicy utwier-
dzi³y nas w przekonaniu ¿e nasza dotych-
czasowa praca nie posz³a na marne, a ob-
rany kierunek dzia³alnoœci muzycznej jest
w³aœciwy. Udzia³ Kapeli Podwórkowej w
oprawie muzycznej zawodów wêdkarskich
X Pucharu Galicji zorganizowanych nad
Sanem w ramach Dni Pogórza dowiód³
równie¿, ¿e istnieje potrzeba wykonywania
muzyki proponowanej przez nas zespó³.
Tym razem zawodnikom, licznie zgroma-
dzonym pla¿owiczom i organizatorom im-

prezy bardzo przypad³y
do gustu piosenki w³asne
zespo³u, traktuj¹ce o Dy-
nowie.

Myœlê, ¿e w naszym
mieœcie jest miejsce na

atrakcyjny repertuar nowej grupy muzycz-
nej, któr¹ nale¿a³oby zaakceptowaæ i wes-
przeæ, tym bardziej ¿e zamierza promowaæ
Pogórze Dynowskie.

Nale¿y wiêc ¿yczyæ Kapeli Podwórko-
wej „TOÑKO” wytrwa³oœci w d¹¿eniu do
jasno sprecyzowanego celu, atrakcyjnych
propozycji koncertowych i sukcesów arty-
stycznych.

Kierownik Kapeli
Podwórkowej

„TOÑKO”
Antoni D¿u³a

Koncert premierowy Kapeli Podwórkowej podczas I Prezentacji Kabaretowych „Bykowisko” w Dynowie       Fot. J. Prokop

3. Franciszek Karaœ – skrzypce,
4. Kamil Krasnopolski – mandola, man-

dolina,
5. Antoni D¿u³a – œpiew, gitara, klarnet

(kierownik zespo³u),
6. Monika D¿u³a – gitara, œpiew,
7. Piotr D¿u³a – banjo, œpiew,
8. Andrzej Ha³asik – akordeon, œpiew,
9.  Ryszard Potoczny – kontrabas, œpiew.

Koncert premierowy, choæ pe³en tre-
my i obaw z naszej strony, zosta³ przyjêty
ciep³o przez zebran¹ publicznoœæ. Wielu
wzruszeñ dostarczy³y piosenki lwowskie,
które charakteryzuj¹ siê szczególnym kli-

Wiedzieæ, ¿e siê wie, co siê wie i wiedzieæ, ¿e siê nie wie, czego siê nie wie
– oto prawdziwa wiedza. Konfucjusz



DYNOWINKA Nr 8/11016

W dniu 12 wrzeœnia br. w budynku cerkwi – Kresowym
Domu Sztuki w Dubiecku, odby³ siê wernisa¿ wystawy foto-
grafii historycznych: „Dubiecko – spotkanie trzech kultur i
religii”.

Wystawa prezentuje ok. 100 fotografii pochodz¹cych – w
zdecydowanej wiêkszoœci – z lat dwudziestych i trzydziestych
ubieg³ego stulecia ukazuj¹cych ¿ycie codzienne mieszkañ-
ców Dubiecka i okolic. Fotografie zosta³y wyselekcjonowane
z du¿ej iloœci zdjêæ przekazanych nam przez osoby prywatne,
z ich rodzinnych zbiorów. Prezentowane s¹ w ró¿nych forma-
tach, zaœ ich ogl¹danie u³atwiaj¹ liczne opisy, które czêsto
identyfikuj¹ sfotografowane osoby i sytuacje. Ju¿ w trakcie
wernisa¿u, dziêki odwiedzaj¹cym uda³o siê rozpoznaæ, dal-
sze – nie opisane dotychczas – osoby i skorygowaæ wykonane
opisy.

Uwagê odwiedzaj¹cych z pewnoœci¹ mo¿e te¿ zwróciæ pre-
zentowana ksi¹¿ka wpisów do dubieckiej szko³y podstawo-
wej z lat 1930-1940.

Kilkanaœcie fotografii zebrano i opatrzono poetyckim ko-
mentarzem w okolicznoœciowym folderze.

Na otwarcie wystawy przyby³o bardzo wielu mieszkañców
Dubiecka i mnóstwo goœci, wœród niech przedstawiciele w³adz
Powiatu i Gminy, osoby reprezentuj¹ce sponsorów. Za przy-
bycie i ¿yczliwe komentarze oraz przychylnoœæ wszystkim ser-
decznie dziêkujemy.

Szczególn¹ radoœæ sprawi³a nam obecnoœæ ks. Bogdana
Stepana Kanclerza Kurii Metropolitalnej Greckokatolickiej
Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, który w imieniu Ar-
cybiskupa Metropolity Jana Martyniaka wrêczy³ Towarzystwu
Przyjació³ Ziemi Dubieckiej pami¹tkowy dyplom.

Wystawê mo¿na bêdzie ogl¹daæ jeszcze do 3 paŸdziernika
br. w dzieñ powszedni w godzinach 17-19, w niedziele od 8-19
lub innym terminie po wczeœniejszym umówieniu (dla grup
zorganizowanych) pod nr tel. 65 11 451 lub 0692 263 236.

Otworzona wystawa zainaugurowa³a dzia³alnoœæ Kresowe-
go Domu Sztuki. Pod takim bowiem mianem prowadziæ bê-
dziemy dzia³alnoœæ w budynku cerkwi. W zamyœle Towarzy-
stwa obiekt ten ma byæ miejscem prezentowania dorobku
artystycznego, oraz zbiorów mieszkañców regionu ale nie tyl-
ko. Chcielibyœmy, by w Kresowym Domu Sztuki mo¿na by³o
pos³uchaæ muzyki, obejrzeæ obrazy, czy zdjêcia, ale tak¿e do-
wiedzieæ siê czegoœ o historii, kulturze, czy przyrodzie regio-

nu.
Wszystkich chêtnych zapraszamy do wspó³-

pracy.
Zarz¹d Towarzystwa

Przyjació³  Ziemi Dubieckiej

Dzielny nauczyciel umie innych nauczyæ nawet tego, na czym sam siê nie zna.
Tadeusz Kotarbiñski
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Od pewnego czasu Dynów ma
nowych mieszkañców. Nie
wprowadzili siê do miesz-

kania w którymœ z bloków, ani nie zajêli
luksusowego domu gdzieœ w Dynowie. Jak
bezdomni ¿yj¹ sobie pod mostem przy uli-
cy Bartkówka. W czasie deszczu nie kapie
im na g³owy, bo swoje legowiska maj¹ w
przestronnych norach. Mo¿e czasem spo-
tykaj¹ ich i odwiedzaj¹ miejscowi
wêdkarze lub zafascynowani przy-
rod¹ obserwatorzy. Mam na myœli
oczywiœcie bobry.

Bóbr europejski (Castor fiber)
to najwiêkszy gryzoñ na naszej pó³-
kuli. Osi¹ga d³ugoœæ jednego me-
tra, a wagê do 30 kg. Du¿¹ czêœæ
swego ¿ycia spêdza w wodzie, w
czym pomagaj¹ mu b³ony p³awne
³¹cz¹ce palce tylnej stopy, a tak¿e
gêste nieprzepuszczaj¹ce wody fu-
tro. Jako ster s³u¿y sp³aszczony, po-
kryty ³uskami ogon. Bóbr mo¿e
przebywaæ pod wod¹ nawet 15 mi-
nut, szczególnie gdy wyczuje gro-
¿¹ce mu niebezpieczeñstwo. Jest
zwierzêciem roœlino¿ernym. Jego
pokarm to ga³¹zki i pêdy, g³ównie
brzozy, olszy, osiki i wierzb, a tak¿e korzon-
ki, nawet wodorosty.

Bobry znane s¹ ze swoich ¿eremi i tam.
¯eremia – ich mieszkania – zbudowane z
ró¿nych materia³ów drzewnych (ga³êzie,
kora, itp.) przetykanych mu³em s¹ wyko-
rzystywane na nizinach. Gdy bobry maj¹
do dyspozycji wysoki brzeg rzek w terenach
pogórzy i gór (jak na Sanie w Dynowie) nie
buduj¹ ¿eremi, ale kopi¹ nory. Tamy spiê-
trzaj¹ bobrom wodê i przez to poprawiaj¹
warunki bytowania. Tamy mog¹ byæ dzie-
³em kilku bobrzych ro-
dzin, które wzajemnie
sobie pomagaj¹ w ich
ustawieniu. Do budowy
zapor u¿ywaj¹ œcina-
nych w charakterystycz-
ny sposób drzew. Maj¹
bardzo ostre zêby i po-
trafi¹ sobie poradziæ z
okaza³ymi nawet drze-
wami. Bobrze potom-
stwo – najczêœciej trzy
osobniki – przychodzi
na œwiat wiosn¹ i miesz-
ka z rodzicami w ¿ere-
miu lub norze przez
oko³o rok.

Bóbr by³ kiedyœ bar-
dzo licznie wystêpuj¹-
cym w Polsce gatun-

kiem. Do dziœ zachowa³y siê w literaturze
opisy polowañ na te zwierzêta. W Œrednio-
wieczu zaliczano je do ryb, a ich miêso trak-
towano jako potrawê postn¹. Wykorzysty-
wano tak¿e bobrze futra i sad³o. Intensyw-
ne polowania na bobry, jak równie¿ zmie-
niaj¹ce siê w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka
œrodowisko przyrodnicze (melioracje, za-
trucia wód powierzchniowych, regulacje

rzek) spowodowa³y
w ci¹gu wieków tra-
giczny spadek liczeb-
noœci bobra. W
pierwszej po³owie
ubieg³ego wieku by³
on ju¿ bliski wyginiê-
cia.

Pierwsza hodow-
la, której celem by³a
restytucja bobra w
Europie, powsta³a w

rezerwatu ko³o Gdañska. Okaza³o siê, ¿e
zwierzêta szybko przyzwyczai³y siê do no-
wych warunków i nie sprawia³y wiêkszych
problemów. Rozmno¿one bobry po piê-
ciu latach zaczêto wypuszczaæ na wolnoœæ,
najpierw na Mazurach, a póŸniej w dorze-
czu Wis³y. Reintrodukcja na nizinach za-
koñczy³a siê sukcesem. W 1982 roku zaczê-

to wsiedlaæ bobry tak¿e w tereny
górskie – w Beskid S¹decki.
Pierwsza próba siê nie uda³a, ale
kolejna – cztery lata póŸniej, w
pe³ni siê powiod³a.

Obecnie bobry zasiedlaj¹ po-
nownie prawie ca³y teren Polski
i oczywiœcie s¹ tak¿e w Dynowie
na Sanie. Bobry odgrywaj¹ bar-
dzo pozytywn¹ rolê w renatura-
lizacji siedlisk. Utrzymuj¹ tereny
podmok³e przez co stwarzaj¹
warunki do ¿ycia innym zwierzê-
tom i roœlinom, nieraz rzadkim i
chronionym. Na nizinach bar-
dzo wysoka liczebnoœæ bobrów
czasem przysparza problemów.
Powoduj¹ zalewanie pól upraw-

nych, obalaj¹ drze-
wa na linie energe-
tyczne i wycinaj¹
drzewa w sadach,
itp. Na naszym tere-
nie i innych obsza-
rach podgórskich i
górskich szkody ta-
kie s¹ sporadyczne,
poniewa¿ bóbr wy-
stêpuje tu znacznie
rzadziej.

Bobry to zwie-
rzêta o skrytym try-
bie ¿ycia i nie ³atwo
siê je obserwuje. Fo-
tograficy, filmowcy
spêdzaj¹ ca³e godzi-
ny o zmierzchu lub
œwicie zaczajeni
przy ¿eremiach, by
zrobiæ choæ jedno
ujêcie bobra. Polo-

wanie na bobry z aparatem w rêku, czy
choæby tylko lornetk¹, dostarcza niesamo-
witych wra¿eñ: uda siê go zobaczyæ czy te¿
nie? A tymczasem wokó³ w³aœnie zapada
zmrok lub budzi siê do ¿ycia nowy dzieñ.
Dobrze, ¿e bobry przetrwa³y niekorzystny
czas i powróci³y nad San
i do innych polskich
rzek.

Marta Bylicka

Rozum w pe³ni rozkwita pod stra¿¹ wolnoœci, wolnoœæ rozkwita w pe³ni pod
stra¿¹ rozumu.    Tadeusz Kotarbiñski

Worone¿u na tere-
nie by³ego ZSRR. W
Polsce ratowaniem
bobra zaj¹³ siê pro-
fesor ¯urowski. W
roku 1960 powsta³a
hodowla w Popiel-
nie, gdzie umieszczo-
no cztery pary bo-
brów od³owione z
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W  lasach Pogórza Dynowskiego znacz-
ny udzia³ maj¹ drzewostany bukowe. Czer-
wone jesienne buki s¹ jednym z najwa¿niej-
szych aspektów przyci¹gaj¹cych ludzi jesie-
ni¹ w góry, dlatego chcê w³aœnie tym drze-
wom poœwiêciæ teraz trochê wiêcej uwagi.

Buk nie wystêpuje na terenie ca³ej Pol-
ski. W naszym kraju przebiega wschodnia
granica jego zasiêgu i nie spotkamy go w œrod-
kowej i pó³nocno-wschodniej czêœci Polski.
Klimat tych terenów jest zbyt kontynentalny,
a buk wymaga obszarów o du¿ej wilgotnoœci
powietrza. Wystêpuje g³ównie na ¿yznych gle-
bach i szkodz¹ mu silne mrozy. Z tego powo-
du w górach buk swoje wystêpowanie ogra-
nicza zwykle do regla dolnego, a w reglu gór-
nym zastêpuj¹ go drzewostany œwierkowe.
Buk osi¹ga wysokoœæ do 30 - 40 m i mo¿e ¿yæ
do 300 lat. Myœlê, ¿e nie mo¿na go pomyliæ z
¿adnym innym rosn¹cym u nas drzewem.
Buk ma jajowate, b³yszcz¹ce liœcie i d³ugie
ostre p¹czki. Jego kora jest bardzo charakte-

rystyczna – jasnoszara i
g³adka.

Buk czêsto tworzy lite
drzewostany lub wystêpu-

je wspólnie z
jod³¹, jaworem czy wi¹-

zem górskim. Drzewa rosn¹ce w
sprzyjaj¹cych warunkach osi¹gaj¹ du¿e roz-
miary i proste pnie. Naj³adniejsze s¹ jednak
okazy buków o zniekszta³conych pniach, o
powykrzywianych od wiatrów koronach
przybieraj¹ce fantastyczne kszta³ty. Mo¿na
je spotkaæ na ubogich, kamienistych gle-
bach, na skraju lasu czy przy górnej granicy
leœnej w Bieszczadach, gdzie wystêpuje tzw.
buczyna krzywulcowa. Œwiadcz¹ one o nie-
ustannym zmaganiu siê drzew z ¿ywio³ami i
przeciwnoœciami klimatu i s¹ prawdziw¹
ozdob¹ naszego krajobrazu. Stanowi¹ te¿
wspania³e kryjówki dla ptaków i innych zwie-
rz¹t. Buki rosn¹ce na skraju lasu zabezpie-
czaj¹ drzewa wnêtrza lasu przed silnymi po-
dmuchami wiatru.

Drzewostany bukowe s¹ miejscem by-
towania ró¿nych zwierz¹t. Pe³no tu dziê-
cio³ów, zw³aszcza dziêcio³a du¿ego pstre-
go i czarnego, sikor, kowalików i drozdów.
W nocy pohukuj¹ puszczyki uralskie i zwy-
czajne. Co kilka lat nastêpuje rok nasienny
buka. Jest to czas obfitego urodzaju owo-
ców buka zwanych bukwi¹. Stanowi¹ one
doskona³e Ÿród³o po¿ywienia dla dzików i
innych zwierz¹t, zw³aszcza gryzoni. Orzesz-
kami bukowymi nie gardz¹ równie¿ sójki,
których ostrzegawcze wrzaski s³ychaæ w

Minê³y ju¿ letnie wakacyjne miesi¹ce i do naszych drzwi nied³ugo zastuka jesieñ. Ju¿
mo¿na obserwowaæ pierwsze jej objawy. Powiewy jesiennego wiatru, zimne noce, klucze
odlatuj¹cych gêsi i ¿urawi, sejmiki bocianów przypominaj¹ nam, ¿e lato niew¹tpliwie
ju¿ przemija. Najwa¿niejsz¹ oznak¹ jesieni s¹ kolory jakimi zaczyna siê po-
woli mieniæ krajobraz. Dojrza³e czerwone owoce jarzêbin i g³o-
gu, pomarañczowe liœcie trzeœni, ¿ó³te grabu, zielone
olszy, a czerwone na bukach tworz¹ wœród
snuj¹cej siê rannej mg³y niepo-
wtarzaln¹ sceneriê je-
sieni.

ca³ym lesie.
Buczyny to zwykle bardzo ¿yzne lasy z

wieloma zio³ami i kwiatami w runie, któ-
rych optymalny rozwój i rozkwit przypada
na wczesn¹ wiosnê. Liœcie bukowe s¹ wte-
dy jeszcze nierozwiniête i do dna lasu do-
ciera wiele œwiat³a umo¿liwiaj¹cego eg-
zystencjê kwiatom i zio³om. Runo ubo¿-
szych form buczyn, porastaj¹cych gle-
by o mniejszej ¿yznoœci, stanowi¹ tra-
wy i turzyce. W buczynach mo¿na
spotkaæ wiele rzadkich i chronio-
nych roœlin, np.: liliê z³otog³ów,
wawrzynka wilcze³yko, obrazki al-
pejskie, cebulicê dwulistn¹ i bu-
³awnika wielkokwiatowego.

Powrócê teraz do jesieni, bo
w buczynach jest ona wyj¹tko-
wo piêkna. Czerwone buki
kontrastuj¹  z zielonymi jo-
d³ami i ¿ó³tymi liœæmi jawo-
rów. Spod ton opadaj¹cych
liœci nie widaæ zielonych
paproci i traw. W niebo
wystrzelaj¹ tylko szare
pnie buków. Czerwone

liœcie zdobi¹ nawet leœne
strumyki i potoki. W koronach drzew

przemieszczaj¹ siê g³oœne stada koczuj¹cych
ptaków: sikor, grubodziobów, drozdów. W
ch³odne poranki s³ychaæ odg³osy rykowiska,
a chodz¹c po lesie ³atwiej zauwa¿yæ prze-
mykaj¹ce jelenie czy sarny.

Zachêcam Czytelników Dynowinki do
odwiedzenia pod koniec wrzeœnia lub w
paŸdzierniku w wolnej chwili, np. niedziel-
nego popo³udnia, bukowego lasu. Kto ma
wiêcej czasu mo¿e wybraæ siê w góry  i po-
dziwiaæ ca³e krajobrazy ozdobione buka-
mi w jesiennej szacie. Koñczê fragmentem
wiersza Jerzego Harasymowicza:

Marta Bylicka

Tam siêgaj, gdzie wzrok nie siêga; ³am, czego rozum nie z³amie.
Adam Mickiewicz
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Pi¹ty ju¿ raz z rzêdu, tym razem pra-
wie u progu nowego roku szkolne-
go, w dn. 25-27 sierpnia b.r. zorga-

nizowano wycieczkê do Zakopanego.
W wycieczce, sfinansowanej ze œrodków

Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych, wziê³o udzia³ 43
uczestników (nieodp³atnie) i dwie osoby
za pe³n¹ odp³atnoœci¹. Opiekê nad uczest-
nikami wycieczki sprawowali: Wies³awa
Marsza³ek i Monika Wandas-Wasieñko ze
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Dynowie, Ma³-

trenuj¹cych na igielicie skoczków. Pierw-
szy dzieñ wycieczki, pe³en emocji i atrakcji
zakoñczy³ siê przybyciem do miejsca zakwa-
terowania – na Olczê.

Drugi dzieñ pobytu nie by³ s³oneczny,
ale wszyscy cieszyli siê, ¿e nie pada deszcz.
Na ten dzieñ zosta³a zaplanowana piesza
wycieczka z przewodnikiem tatrzañskim,
który jednym ze szlaków (Siedlarsk¹
Drog¹) zaprowadzi³ wszystkich na Rusi-

gorzata Kuœ z MOPS oraz Gra¿yna Malaw-
ska i Jerzy Chudzikiewicz z MOKiR.

Wyjazd zosta³ zaplanowany na godzinê
600 25 sierpnia. Prognozy pogody nie by³y
zbyt optymistyczne, dlatego z niepokojem
spogl¹daliœmy w niebo. Podró¿ up³ynê³a
szybko, wbrew prognozom pogoda by³a
dobra, Zakopane powita³o nas s³oñcem i
dlatego od razu postanowiliœmy realizowaæ
swoje plany. Kolejk¹ szynow¹ wjechaliœmy
na Guba³ówkê, sk¹d rozci¹ga³ siê piêkny
widok na miasto i Tatry. Nastêpnie pieszo
udaliœmy siê w stronê wyci¹gu krzese³ko-
wego na Butorowym Wierchu.

Zjazd w dó³ przysporzy³ uczestnikom
wycieczki wielu emocji, zw³aszcza, ¿e w któ-
rymœ momencie zabrak³o pr¹du i wszyscy
na kilka minut znieruchomieli na swoich
krzese³kach.

Korzystaj¹c z ciep³ej, s³onecznej pogo-
dy, uczestnicy wycieczki udali siê w kierun-
ku Du¿ej Krokwi, gdzie mogli obserwowaæ

now¹ Polanê, a nastêpnie bardziej wytrwa-
³ych na Gêsi¹ Szyjê (1489 m n.p.m). Po zej-
œciu w dó³ mo¿na by³o odpocz¹æ przy Sank-
tuarium Matki Bo¿ej na Wiktorówkach. Do
autokaru  wróciliœmy Z³ot¹ Dolin¹, poga-
niani przez coraz bardziej padaj¹cy deszcz.

Na popo³udnie zosta³a zaplanowana
wêdrówka do Doliny Bia³ego, zakoñczona
przy ma³ym wodospadzie. Wracaj¹c z Doli-
ny Bia³ego uczestnicy wycieczki zatrzymali
siê na Krupówkach, gdzie mo¿na by³o spo-
tkaæ wiele ró¿nych zabawnych postaci, zro-
biæ drobne zakupy i pospacerowaæ. Nieste-
ty, zacz¹³ padaæ deszcz i trzeba by³o wracaæ
do autokaru. Mimo to, wszyscy uznali ten
dzieñ za bardzo udany, ale i mêcz¹cy, dlate-
go po kolacji szybko zapad³a cisza nocna.

Trzeci, ostatni dzieñ pobytu w Zakopa-
nem rozpocz¹³ siê od zwiedzania Sanktu-
arium na Krzeptówkach. Po wczesnym
obiedzie przysz³a pora wyjazdu. W planie
by³a jeszcze Niedzica i Zalew Czorsztyñski.

Zmêczenie dawa³o siê wszystkim we
znaki, tote¿ wiêkszoœæ wycieczkowiczów z
niek³aman¹ ulg¹ zajê³a miejsca w autoka-
rze i udaliœmy siê w drogê powrotn¹ do
domu. Czas mija³ szybko, oko³o godziny 2000

byliœmy ju¿ w Dynowie. Zadowoleni uczest-
nicy wycieczki ¿egnali siê ze starymi i nowy-
mi znajomymi, pytaj¹c opiekunów, czy w
przysz³ym roku podob-
ny wyjazd zostanie zor-
ganizowany.

Wies³awa Marsza³ek

Doprawdy, jak to mi³o coœ umieæ.     Molier
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Zwycieska dru¿yna SP £ubno

Od  kilku  lat  orga-
nizowany  jest  w  Zespo-
le  Szkó³  Nr  3  w
£UBNIE miêdzyszkolny
turniej  z  okazji  dnia
sportu  szkolnego  po³¹-
czony  z  profilaktyk¹
rozwi¹zywania  proble-
mów  alkoholowych.

W  turnieju  tym
bior¹  udzia³  uczniowie
ze  Szkó³  Podstawowych  i  Gimnazjów  z
gminy  Dynów.

Celem  turnieju  jest  popularyzacja
sportu  jako  pozytywnej  i  atrakcyjnej
zabawy  oraz  formy  zdrowego  spêdza-
nia  wolnego  czasu, zachêcenie  m³o-
dzie¿y  do  uprawiania  sportu  i  lekkiej

W  drugiej  czêœci  odby³y  siê  kon-
kurencje  sportowe  a  mianowicie:

·pchniêcie  kul¹
·bieg (sztafeta)
·rzut  pi³k¹  palantow¹
Zarówno  w  czêœci  pierwszej  jak  i

drugiej  sportowej  zawodnicy  otrzymy-
wali w  ka¿dej  konkurencji  punkty.
Najwiêcej  punktów  zarówno  w  kat.
Szko³y  podstawowej  jak  i  Gimnazjum
zdoby³  Zespó³  Szkó³  Nr  3  w  £UBNIE.
Gratulujemy  zawodnikom  i  opieku-
nowi  p. K. Wêgrzyn.

Na  zakoñczenie  turnieju  wszyscy
zawodnicy  otrzymali  nagrody  rzeczo-
we  ufundowane  przez  Wójta Gminy
Dynów. Natomiast  ZS  Nr 3  w  £ubnie
za  zdobycie  dwóch pierwszych miejsc
z  wielk¹   radoœci¹  przyj¹³  nagrodê
pieniê¿n¹  w  wysokoœci  1000 z³. Kwota
ta  zostanie  przeznaczona  na  zakup
sprzêtu  sportowego  oraz  pomocy  dy-
daktycznych.

Nagrody  wszystkim  zawodnikom
wrêczy³a  przewodnicz¹ca  Komisji  d/s
PiRPA  w  Dynowie  p. H. Nosal.

Dziêkujemy  organizatorom  turnie-
ju  i  sponsorom  za  atrakcyjne  nagrody
a  wszystkich  uczestników  tej  wspania-
³ej  zabawy  sportowej  zapraszamy  na
przysz³y  rok  do  ZS Nr 3  w  £ubnie  na
kolejn¹  sportow¹ rywalizacjê.

Gra¿yna  Spryszak

atletyki  jako  zapobieganie negatywnym
stanom  fizycznym  i  unikanie  zagro¿e-
nia  bezpieczeñstwa  oraz  umo¿liwie-
nie  m³odzie¿y  rozwoju  ich  potencjal-
nych  mo¿liwoœci  fizycznych, psychicz-
nych  i  spo³ecznych.

G³ównym  organizatorem  wspo-
mnianego  wy¿ej  turnieju  jest  Komisja
d/s  Profilaktyki i  Rozwi¹zywania Pro-
blemów  Alkoholowych   dzia³aj¹ca  w
UG  Dynów.

Tegoroczny  turniej
lekkoatletyczny  odby³
siê  22  czerwca  w  ZS
Nr 3  w  £ubnie. Sk³ada³ Zwyciêska dru¿yna z Gimnazjum w £ubnie

siê  z  dwóch  czêœci – pierwsza  mia³a
na  celu  wykonanie  przez  reprezen-
tantów  danej  szko³y  plakatu  promuj¹-
cego zdrowy  styl  ¿ycia  bez  alkoholu  i
narkotyków. Uczniowie  wykonali  bar-
dzo  piêkne  rysunki, które odzwiercie-
dla³y  z³o, jakie  czyni  alkohol.

Trochê wiedzy oddala od Boga, ogrom wiedzy znów do Niego prowadzi.
Ludwik Pasteur
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C
oraz wiêcej Polaków interesuje siê

studiami w Niemczech. Maj¹ one
wiele zalet: nabór na wiêkszoœæ

kierunków odbywa siê bez ¿adnych egza-
minów wstêpnych, czy konkursu œwiadectw
(numerus clausus). Studia s¹ bezp³atne i
daj¹ wiele swobody w wyborze zajêæ. Po-
nadto studia w Niemczech s¹ zwi¹zane z
mniejszym stresem ni¿ w Polsce. Egzaminy
zdaje siê tylko dwa razy w czasie ca³ych stu-
diów. Na niemieckich uczelniach mo¿na
spotkaæ studentów z ca³ego œwiata, co daje
mo¿liwoœæ nawi¹zania wielu interesuj¹cych
kontaktów.

W RFN jest oko³o trzystu uczelni wy-
¿szych. Na wiêkszoœæ z nich obcokrajowcy
maj¹ prawo wstêpu, choæ mo¿na siê spo-
tkaæ z wyj¹tkami, wiêc wczeœniej nale¿y za-
siêgn¹æ informacji na ten temat. Wybór
uczelni jest ogromny. Mo¿na tu wyró¿niæ:
Uniwersytet, Zbiorcz¹ Szko³ê Wy¿sz¹, Wy-

¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹, Wy¿sz¹ Szko³ê
Techniczn¹ czy wiele innych.

Oferta kszta³ceniowa uniwersytetów
jest bardzo bogata, co pozwala na doko-
nanie w³aœciwego wyboru. Generalnie nie
ma okreœlonego planu studiowania, wiêc
mo¿na wybieraæ okreœlone przedmioty i
uk³adaæ je w sposób dla nas wygodny. Do-
damy, ¿e warto siê trochê pomêczyæ i ukoñ-
czyæ wiêcej ni¿ jeden kierunek. Wy¿sza Szko-
³a Zbiorcza to „zlepek” sk³adaj¹cy siê z ró¿-
nych szkó³, co daje niezliczone mo¿liwoœci
zdobycia tytu³ów akademickich. Jeœli cho-
dzi o Wy¿sze Szko³y Pedagogiczne, znajduj¹
siê ju¿ tylko w kilku krajach zwi¹zkowych.
W pozosta³ych nauczycieli kszta³ci siê na
uniwersytetach. Nazwa nastêpnej szko³y –
Wy¿szej Szko³y Technicznej – mówi prak-
tycznie wszystko. Dopowiemy tylko, ¿e stu-
diowanie germanistyki, czy anglistyki na
tego typu uczelni, nie stanowi ju¿ wiêksze-
go problemu. Co do innych szkó³ mo¿na
wymieniæ tu: szko³y nauczaj¹ce medycyny,
Wy¿sz¹ Szko³ê Sportow¹, Wy¿sz¹ Szko³ê
Administracji, czy szko³y prywatne.

Co zrobiæ, by studiowaæ w Niemczech?
Po pierwsze i najwa¿niejsze nale¿y znaæ
bardzo dobrze niemiecki, bo wyk³ady s¹
prowadzone w³aœnie w tym jêzyku. Aby

udowodniæ, ¿e mo¿emy uczestniczyæ w za-
jêciach rozumiej¹c je, zdajemy DSH – eg-
zamin przeprowadzany dwa razy w roku w
Niemczech lub jeden z egzaminów Insty-
tutu Goethe.  Obecnie –i to nowoœæ –
mo¿na zadaæ podobny egzamin tak¿e w
Rzeszowie!!!! (DaF informacje mo¿na uzy-
skaæ w „Germanitasie ”).Nie ukrywamy, ¿e
poziom egzaminu jest wysoki .Jeœli przej-
dziecie przez tak¹ próbê pomyœlnie, czeka
Was jeszcze trochê formularzy do wype³-
nienia. Najlepiej na rok przed rozpoczê-
ciem studiów (a mo¿na je w Niemczech
rozpocz¹æ w semestrze letnim lub zimo-
wym) skontaktowaæ siê z
ambasad¹, konsulatem ge-
neralnym lub najlepiej udaæ
siê do przedstawiciela
DAAD (Niemieckiego Biu-
ra Wymiany Akademickiej)
albo odwiedziæ ich stronê:

wwww.daad.de, by dowiedzieæ siê szczegó-
³owo, co i gdzie mo¿emy studiowaæ. Bar-
dzo wa¿ny jest tzw. wniosek o dopuszcze-
nie na studia, którego formularz z pewno-
œci¹ otrzymamy w ambasadzie Niemiec lub
DAAD. Kolejnym warunkiem jest przed³o-
¿enie dowodu zdania egzaminu matural-
nego i co wa¿ne, dowodu dostania siê w
Polsce na uczelniê wy¿sz¹ (!). Zaznaczmy
tylko  koniecznoœæ ponoszenia dodatko-
wych kosztów, gdy¿ ka¿dy dokument musi
zostaæ przet³umaczony na jêzyk niemiecki.
Ostatni¹ przeszkod¹ jest tzw. „numerus
clausus”, czyli pewnego rodzaju ogranicze-
nie miejsc na najbardziej obleganych kie-
runkach (medycyna, prawo). Dlatego wa¿-
na jest Wasza œrednia ze œwiadectwa! Aby stu-
diowaæ w Niemczech musimy posiadaæ tak-
¿e wizê. Sk³adamy o ni¹ wniosek, który roz-
patrywany jest na przestrzeni czterech tygo-
dni, a powinien zawieraæ okreœlone elemen-
ty:
– adres szko³y wy¿szej
– potwierdzenie przyjêcia przez uczelniê

lub kopiê wniosku o przyjêcie
– kierunek studiów
zaœwiadczenie o mo¿liwoœci finansowania
studiów, które sporz¹dza notariusz i po-
œwiadcza jednostka niemiecka (Urz¹d ds.

Cudzoziemców). Ma ono potwierdziæ,¿e
dysponujecie kwot¹ ok. 600 E, pozwalaj¹c¹
na op³acenie wszystkich kosztów (w Niem-
czech mamy prawo do pracy przez ok.90
dni w roku). Najtañszy akademik kosztuje
ok. 70 Euro. Drogie jest jedzenie, ale stu-
denci sto³uj¹ siê najczêœciej na dotowanych
studenckich sto³ówkach.

Je¿eli przejdziecie wszystkie bardzo
zniechêcaj¹ce procedury, zostanie Wam
czekaæ na odpowiedŸ, która na pewno na-
dejdzie. Gdy otrzymacie dokument zatytu-
³owany Zullasungbescheid, od ¿ycia stu-
denckiego bêdzie Was dzieli³o zaledwie kil-

ka ma³ych kroczków.
Po pierwsze nale¿y za-
immutrykulowaæ siê w
naszej uczelni, co ro-
bimy w sekretariacie,
maj¹c ze sob¹ odpo-
wiednie dokumenty.
Wa¿ne jest, by nie prze-
kroczyæ terminu, gdy¿
to przekreœla nasze do-
tychczasowe wysi³ki,
czyli jest równoznacz-
ne z utrat¹ naszego
miejsca. Potem zosta-
je Wam odebranie le-
gitymacji studenckiej i
indeksu, co robimy na

miejscu.
Skoro ju¿ jesteœcie studentami w FFN

warto przyjrzeæ siê przebiegowi tamtejszych
studiów. Otó¿ studia w Niemczech dziel¹
siê na podstawowe i g³ówne. Przy czym po
tych pierwszych nie mo¿emy pracowaæ w
zawodzie. Ich dope³nieniem s¹ studia g³ów-
ne, po których zdajemy w zale¿noœci od
kierunku okreœlony egzamin. Po ukoñczo-
nych studiach mo¿emy oczywiœcie siê dok-
toryzowaæ, jeœli skoñczymy je z dobrym
wynikiem. Musimy jednak sami poszukaæ
promotora.

Pokrótce opisa³yœmy Wam jak to wszyst-
ko wygl¹da, ale jeœli na prawdê myœlicie o
takich studiach powinniœcie siê dowiedzieæ
o wiele wiêcej. Mamy nadziejê, ¿e nie prze-
straszy³a Was wizja ci¹g³ego za³atwiania i
biegania od jednego urzêdu do drugiego.
Myœlimy, ¿e jeœli siê czegoœ pragnie, to war-
to w³o¿yæ w to trochê wiêcej pracy, by zbie-
raæ potem jej owoce. ¯yczymy powodze-
nia!

Ewa Pielak
Agata Bajda

M³odzie¿owy Klub
Europejski  Liceum

Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie

Wiedzê buduje siê z faktów, jak dom z kamienia; ale zbiór faktów nie jest wiedz¹,
jak stos kamieni nie jest domem.             Jules Henri Poincare
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Je¿eli ktoœ by mi powiedzia³, ¿e spê-
dzê w Warszawie ca³e dwa tygodnie –
wyœmia³abym go. Wiêcej – gdyby zapew-
ni³ mnie, ¿e wrócê inna, lepsza, zasta-
nowi³abym siê czy ten cz³owiek wie z ja-
kim miastem muszê siê zmagaæ. War-
szawa…surowa, urzêdowa, ponura, lecz
czy to jedyne oblicze naszej stolicy? Oce-
nicie sami, gdy przeczytacie moje krót-
kie sprawozdanie.

Moja przygoda zaczyna³a siê ka¿de-
go ranka na ulicy D³ugiej w bursie szkol-
nej, w której mieszka³am razem z setk¹
rówieœników z po³udnia Polski. Nasz
oœrodek, jak osiem pozosta³ych mia³ okre-
œlony plan – to od opiekunów zale¿a³o,
co i kiedy zobaczymy. Aby opisaæ wszyst-
kie zdarzenia, musia³abym zaj¹æ co naj-
mniej trzy strony, wiêc skupiê siê na tych
ciekawszych. Ju¿ drugiego dnia odwie-
dziliœmy £azienki, gdzie wys³uchaliœmy
koncertu Chopinowskiego. Potem by³o
tylko lepiej. Do tej pory jestem pod wiel-
kim wra¿eniem ogromu i piêkna Zam-
ku Królewskiego. Ciekawe jest to, ¿e w
ka¿dej sali ukryty jest zegar, niby podob-
ny do pozosta³ych lecz inny. Mia³am oka-
zje równie¿ zobaczyæ przecudowne arra-
sy wyszywane z³ot¹ nici¹. Skoro pod¹¿ali-
œmy tropem kultury przyszed³ czas na naj-
wy¿szy budynek stolicy – Pa³ac Kultury i
Nauki. £¹cznie z iglic¹ pa³ac ma 231m,
mieœci ponad 3600 pomieszczeñ i szczy-
ci siê najwy¿ej powieszonym zegarem na
œwiecie (165 m – 42 piêtro!). Trzeba
przyznaæ, ¿e Warszawa ogl¹dana z wyso-
koœci 114 m wygl¹da o wiele sympatycz-

niej! Gdy ju¿ rozmarze-
ni zeszliœmy na ziemiê,
dopad³a nas szara rzeczy-
wistoœæ – przeja¿d¿ka w

godzinach szczytu autobusem no i dla
poprawienia samopoczucia tramwajem.
Lecz i to nie ostudzi³o naszego zapa³u –
ruszyliœmy do Muzeum Narodowego. A
tam co jeden eksponat to piêkniejszy.
Ka¿dy inny, oryginalny, magiczny. Mogê
tu wymieniaæ d³ugo, np. egipskie mu-
mie, staro¿ytne o³tarze, obrazy Rem-
brandta czy Jana Matejki, itd. Jedno mu-
szê przyznaæ szczerze: po obejrzeniu
wszystkich dzie³ nie tyle, ¿e bola³y mnie
oczy, ale nóg w ogóle nie czu³am. A tu
czekaj¹ inne atrakcje. Z tak wielu prze-
cie¿ zabytków Warszawy trudno by³o wy-
braæ te najciekawsze. Nie zastanawiaj¹c
siê zbyt d³ugo ruszyliœmy na Cmentarz
Pow¹zkowski, by zobaczyæ groby wielkich
Polaków, m. in. Stanis³awa Moniuszki, Bo-
les³awa Prusa czy Marka Kotañskiego.
Kilka kroków w bok i ju¿ ogl¹daliœmy im-
ponuj¹cy budynek Biblioteki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, którego fasadê zdo-
bi¹ gigantyczne karty 8 ksi¹g z br¹zu (li-
tery s¹ wielkoœci d³oni). Do tego biblio-
teka posiada dwuczêœciowy ogród. Oczy-
wiœcie mi przypad³ do gustu ten na da-
chu. Jeszcze dopowiem, ¿e zbiory BUW
siêgaj¹ 5 milionów ksi¹¿ek! Jako stypen-
dystów nie mog³o nas zabrakn¹æ w bu-
dynku Episkopatu Polski. Przyj¹³ nas
cz³owiek nazwany „Sercem Fundacji” ks.
Jan Drob. I tu zaczê³y siê schody. Teraz
na chwilê stan¹³ nam przed oczyma ob-
raz ¿ycia studenckiego, bo oto zbli¿amy
siê do najwiêkszych uczelni w stolicy:
UW, Politechniki i SGGW. Na ka¿dej z
tych szkó³ wy¿szych wys³uchaliœmy wyk³a-
dów, np. prof. Bartoszewski opowiada³ o
czasach II wojny œwiatowej i Powstania
Warszawskiego. Przekonywa³ nas: „Dzi-
siaj w Polsce warto siê trudziæ”. Na ko-

niec udaliœmy siê do Sejmu, z czego nie
by³am za bardzo zadowolona. Okaza³o
siê, ¿e s³usznie, gdy¿ spotkaliœmy siê tam
z komentarzem, którego dla dobra ogó-
³u nie bêdê przytaczaæ. Upewni³ on
mnie jednak w tym, ¿e dla dobrej kondy-
cji psychicznej lepiej trzymaæ siê z dala
od polityki! Mieliœmy równie¿ czas na
zabawê. Wieczorami wychodziliœmy na
Starówkê. Na Placu Zamkowym bawili-
œmy siê na koncercie. Jeden dzieñ po-
œwiêciliœmy wy³¹cznie sportowi, bior¹c
udzia³ w ró¿nych konkurencjach œwiet-
nie siê bawiliœmy.

To, co do tej pory opisa³am by³o jed-
nak jedynie t³em. G³ówny cel obozu sta-
nowi³o kszta³towanie w³asnego wnêtrza
– pod¹¿anie drog¹ oœmiu b³ogos³a-
wieñstw. Codziennie odbywa³y siê warsz-
taty, na których wspólnie z grup¹ zasta-
nawialiœmy siê nad przes³aniem b³ogo-
s³awieñstw. Choæ niektóre tytu³y wyda-
wa³yby siê przewrotne, np. „lepszy szym-
pans”, „ale gêba” czy „list goñczy”, za-
wiera³y w sobie cenne wskazówki. Poza
tym dzieñ koñczyliœmy Msz¹ œw. i zaczy-
naliœmy wspóln¹ modlitw¹. Wielkim
prze¿yciem okaza³a siê Noc B³ogos³a-
wieñstw. Wszyscy stypendyœci zebrali siê
w Koœciele na S³u¿ewiu na czuwaniu,
które trwa³o od godziny 21 do 5 rano.
To by³a najd³u¿sza, ale zarazem najpiêk-
niejsza noc w moim dotychczasowym
¿yciu.

„¯ó³ta armia” jak nas nazywano (od
koloru koszulek z logo Fundacji) to si³a
przyjaŸni. Te s³owa do tej pory chodz¹
mi po g³owie. Osoba, która je powie-
dzia³a, jest dla nas stypendystów dobrym
duszkiem. Dziêki tym obozom stajê siê
innym cz³owiekiem, otwieram oczy na
sprawy, które kiedyœ wydawa³y siê nie-
wa¿ne, dostrzegam osobê stoj¹c¹ obok
choæby by³o bardzo ma³a i cicha. Dora-
stam do samodzielnego ¿ycia, do funk-
cji, jakie kiedyœ bêdê pe³ni³a. Ju¿ teraz
nie mogê doczekaæ siê kolejnego obo-
zu. Lecz nie myœlcie, ¿e bêdzie to ocze-
kiwanie bezczynne. Teraz czas na roz-
dawanie tego, co siê otrzyma³o. Wyci¹-
gajcie rêce, bo kto wie, mo¿e przyjdê z
tym darem do ciebie.

Ewa Pielak
Kl. II d LO

Wymyœlona podró¿ po kosmosie i misja ratuj¹ca wszechœwiat wiele mnie
nauczy³y, ale by³y niczym w porównaniu z dwoma tygodniami spêdzonymi w
stolicy na obozie stypendystów FDNT. Nasz pobyt tam up³ywa³ pod has³em
„Wawa 8B”, czyli Warszawa oœmiu b³ogos³awieñstw i by³ ju¿ drugim (po Kra-
kowie) wspólnym spotkaniem m³odzie¿y z ca³ej Polski.

Wiedzieæ, czego siê nie ma, jest wa¿niejsze, ni¿ wiedzieæ, co siê ma.
Tadeusz Kotarbiñski



DYNOWINKANr 8/110 23

Przenikniêci, przepe³nieni szaroœci¹
ranka zmierzaliœmy ku palecie ko-
lorów pobudzaj¹cych do ¿ycia.

T³um s³oneczników nieœmia³o, podobnie
jak my, unosi³ g³owy ku niebu, oczekuj¹c
oz³oconych promieni. Budapeszt zat³oczo-
ny przypomnia³ mi siebie z okien samocho-
du, zaœ Balaton kusi³ cudownym lazurem,
wy³aniaj¹cym siê zza soczystej zieleni. Po-
kusy odparliœmy, gdy¿ to, co zaplanowali-
œmy by³o blisko.

zarzucona zosta³a biel, nad b³êkitem je-
ziora oraz w kolorowym miasteczkiem
Bled cieszyliœmy oczy i przemêczaliœmy
nogi. Ale warto by³o.

Naszym spacerom towarzyszy³ pra-
wie nieustannie odg³os dzwonu, zapew-
niaj¹cy szczêœcie.

Malowniczo, na skale dominuj¹cej
nad jeziorem, prezentowa³ siê dumnie
zamek, przepe³niony histori¹, zaœ z
jego dziedziñca w ca³oœci wzrok uchwy-

by³a d³uga, ale nie monotonna. Cudowne al-
pejskie ³¹ki przeciera³y siê wœród jasnych ska³,
k³êbów chmur, atakuj¹c nas cudownymi zapa-
chami. By³ smak na szczyt, by³ smak zio³owej
herbaty, by³ smak potu. Koñcowy etap to wal-
ka ze s³aboœciami, radoœci na szczycie zaœ nie
da siê opisaæ…

Jeszcze dwa dni wêdrowaliœmy po górach,
obserwuj¹c to, co ka¿e obserwowaæ i myœleæ.
Wêdrówki wœród jasnych ska³ urozmaiconych
impresjonistycznymi obrazami kwiatów, obfi-
cie naperfumowanych koñczy³y siê. Wysi³ek
przepletliœmy odpoczynkiem nad lazurowym
morzem, na obrze¿ach Isoli, czerwieni wbija-
j¹cej siê w morze.

Tu prze¿yliœmy dwa niesamowite zachody
s³oñca, wymoczyliœmy siê w s³onej wodzie i na-
sze podniebienie pozna³o nowe smaki: kalma-
ry oraz sardynki z rusztu. Spacer w¹skimi ulicz-
kami, pozwala³ poznaæ ¿ycie i kulturê miesz-
kañców.

Widok na Jezioro Bled

(ci¹g dalszy na str. 24)

Wiedza nie ma w³aœciciela. Ludwik Pasteur

ci³ i obj¹³ niebiesk¹ plamê,
przez przypadek nakropion¹
przez malarza. ¯eby jeszcze
tego by³o ma³o czubek pêdz-
la prawie w centrum nakro-
pi³ zielon¹ plamkê, zaœ arty-
sta budowniczy stworzy³ ko-
œció³ek. To jego wie¿a, z
dzwonem przyci¹ga³a spra-
gnionych szczêœcia, sam zaœ
zak¹tek by³ uroczy, nawet za
bardzo nie przeszkadza³ mi
tu t³umek turystów.

Dzieñ ucieka³, dzieñ
mija³, dzieñ ubarwia³. K¹piel

w jeziorze brutalnie przerwa³a nam
burza, z granatowym kilimem nieba,
poprzetykanym pomarañczowymi
nitkami piorunów.

Zamyœlenie, zaduma, rozwa¿ania,
plany uko³ysa³y nas do snu, zaœ ranek
by³ wymagaj¹cy. Szeptem wyruszaliœmy
tam, gdzie nawarstwi³o siê najwiêcej far-
by, g³ównie bia³ej, ale nie tylko. Triglav,
najwy¿szy szczyt zaprasza³. Wspinaczka

Zachód s³oñca nad Adriatykiem
Zasoleni, posileni duchowo i cieleœnie wy-

ruszyliœmy rankiem w stronê s³oweñskiego kra-
su.

Skocjan i okolice zachwyci³y nas ciekawy-
mi formacjami skalnymi oraz uciekaj¹cymi pod
ziemiê rzeczkami, które nie maj¹c ¿adnego do-
kumentu przedostawa³y siê poza granice pañ-
stwa. W olbrzymiej jaskini Postojnej przerazi³
mnie t³um, zaœ zaciekawi³, za-
interesowa³ gatunek ludz-
kiej ryby. Delikatnie ubawi-

Jeszcze tylko
granica, jakaœ
taka dziwna, weso-
³a, uœmiechniêta.

S ³ o w e n i a
przywita³a nas ser-
decznie i ciep³o.
Jak paleta mala-
rza, tak przedsta-
wia³a siê kolory-
styka tego maleñ-
kiego kraju, nie
pozwalaj¹c zamy-
kaæ oczu ucieka-
j¹cych przed nad-

miernym s³oñcem . Artysta najczêœciej u¿y-
wa³ zieleni we wszystkich mo¿liwych odmia-
nach, sam las to niesamowita ich ró¿no-
rodnoœæ, a kolor liœci oliwek nad namio-
tem uspokaja³ nas po prze¿yciach dnia.
Pierwszy d³u¿szy przystanek to Maribor,
miasto przepe³nione czerwieni¹ dachów,
zaœ pierwszy nocleg to szaroœæ i nieciekawe
spotkanie z rodakami. Szare spotkanie.

U podnó¿a Alp Julijskich, tam grubo

Ostatnie przejœcie Triglav
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(ci¹g dalszy ze str. 23)

(...) dziêkujê Ci Panie ¿e stworzy³eœ œwiat piêkny i ró¿ny a jeœli jest to Twoje uwodzenie
jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia

(Z. Herbert, Modlitwa Pana Cogito – podró¿nika)

Podró¿owa³ Herbert, podró¿owa³ liryczny bohater jego wierszy. Piotr te¿ zo-
sta³ – po herbertowsku – uwiedziony.

Zuzanna NosalCentrum Lublany

Wiêcej z³a wyrz¹dzi³a dobroæ uzbrojona w g³upotê ni¿ z³oœæ skrêpowana przez rozum.
Tadeusz Kotarbiñski

³a mnie historia w³adcy Predjamskiego zam-
ku, ciekawie wisz¹cego na skale, z jaskinia-
mi zamiast piwnic. Ten zarz¹dca, drwi¹c z
wroga, który go oblega³, zasypywa³ ¿o³nie-
rzy œwie¿ymi owocami, a jego pycha zosta-
³a zakoñczona œmierci¹, w miejscu gdzie

W audycjach muzycznych pt. „Bawmy siê muzyk¹” wziê³o udzia³ oko³o 1000 dzieci ze szkó³  Dynowa i okolic.
Audycje te zorganizowali Szko³a Muzyczna YAMAHA i MOKiR , która od 1 paŸdziernika rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ
w Dynowie. Szko³a ta jest otwarta DLA KA¯DEGO. WSZYSCY, którzy chc¹ rozwijaæ swoje umiejêtnoœci muzyczne,
mog¹ zrobiæ to pod kierunkiem profesjonalnych nauczycieli muzyki.

Zapraszamy do Oœrodka Kultury w Dynowie.

Jedna z audycji dla dzieci z terenu Pogórza Dynowskiego, organizowanych przez Szko³ê Muzyczn¹ YAMAHA i Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie

jakiœ taki inny, ponury,  pewnie niewyspany.
Wspominaj¹c, prze¿ywaj¹c to, co za nami,
przemierzyliœmy, obserwuj¹c z samochodu
Austriê i S³owacjê,

by kolorowe sny œniæ ju¿ w OjczyŸnie.
Tekst i zdjêcia

Piotr Pyrcz

„poszed³ pie-
chot¹”. Lublana,
malownicza stoli-
ca, zostawiona na
deser odkrywa³a
przed nami swoje
zakamarki, zaœ
kremowa czosn-
kowa zupa jeszcze
d³ugo towarzyszy-
³a naszym kub-
kom smakowym.

 Jeszcze tylko
najwiêksze sanktu-
arium w Brezije,
podziêkowanie za to, co prze¿yliœmy, proœ-
ba o drogi szczêœliwe oraz nocleg tu¿ przy
granicy, w „sanktuarium górskim”.

Po¿egnalny deszcz próbowa³ wymyæ
nasze prze¿ycia, ale obmy³ tylko nasze cia-
³a podczas ostatniego s³oweñskiego pako-
wania. Po¿egnalne górskie widoki, tunel
brutalnie wrywaj¹cy siê w nie oraz celnik,

Isola
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Nied³ugo po tym do udzia³u w lidze
zg³osi³o siê siedem dru¿yn które podzielo-
no na dwie grupy: grupa „A” – „Bartkovia”
Bartkówka, „Hartini” Harta oraz „Old-
boys” Dynów, w grupie „B” natomiast ry-
walizowa³y miêdzy sob¹ nastêpuj¹ce dru-
¿yny: „Blokersi” Dynów, KS D¹brówka Sta-
rzeñska, „Napad” Paw³okoma i „Pogórze”
Bachórz.

Pierwsze mecze obu grup odby³y siê
04.07.2004 roku na stadionie sportowym w
Bachórzu rywalizowa³y miêdzy sob¹ dru-
¿yny: grupie „A” - Oldboys Dynów – Harti-
ni Harta 8:0 (1:0) 1:0 – Paœciak, 2:0 – £ach,
3:0 – Duchniak, 4:0 – £ach, 5:0 – Drew-
niak, 6:0 – Duchniak, 7:0 – Szajnik, 8:0 –
Duchniak. Pierwsza po³owa meczu bardzo
wyrównana. Oldbojom tu¿ przed przerw¹
uda³o siê doprowadziæ do zwyciêstwa. W
drugiej po³owie ostro wziêli siê do gry. Piêk-
nymi strza³ami popisali siê Duchniak i £ach.
Szkoda ¿e Harta nie wykorzysta³a przewa-
gi w pierwszej po³owie spotkania, zaœ w
meczu grupy „B” rywalizowa³y: KS D¹brów-
ka Starzeñska – Blokersi Dynów 4:4 (1:0)
1:0 – Ostafiñski L, 1:1 – Bieñko, 2:1 – Osta-
fiñski L, 2:2 – Gerula, 2:3 – Gerula 3:3 –
£ach, 3:4 – £ukasz, 4:4 – Ostafiñski L. Mecz
bardzo wyrównany. Dru¿yny sz³y ³eb w ³eb.
¯adna nie zamierza³a ust¹piæ, st¹d te¿ po-
dzia³ punktów jest najbardziej sprawiedli-
wy. Znakomitymi strza³ami popisali siê w
Blokersach Bohdan Gerula a w D¹brówce
Ostafiñski Leszek.

Kolejne spotkania obu grup odby³y siê
11.07.2004 roku w rozstawieniu: grupa „A”
- Hartini Harta – Bartkovia Bartkówka 0:8
(0:3), 0:1 –Dymczak S, 0:2 – Wandas, 0:3 –
Marsza³ek, 0:4 – Dymczak S, 0:5 – Sówka,
0:6 – Dymczak S, 0:7 – Wandas, 0:8 – Wan-
das. Gra w pierwszej po³owie meczu by³a
wyrównana. Choæ Bartkovii po sk³adnych
akcjach uda³o siê strzeliæ trzy bramki. Po
zmianie stron Bartkovia przyst¹pi³a do bar-
dziej zdecydowanych ataków i pokaza³a na

co j¹ staæ. Znakomitymi strza³ami popisali
siê Dymczak i Wandas którzy zdobyli po
trzy bramki. W dru¿ynie Hartini na wyró¿-
nienie zas³uguje jej bramkarz £ukasz Ryba
który dwoi³ siê i troi³ aby zmniejszyæ obli-
cze pora¿ki. Grupa „B” - Napad Paw³oko-
ma – Pogórze Bachórz 5:3 (3:0) 1:0 – Ula-
nowski D, 2:0 – K³y¿, 3:0 – Ulanowski D, 3:1
– Galej, 3:2 – Galej, 3:3 – Zawadzki, 4:3 –
Baran, 5:3 – Banaœ P. Pretendent do tytu³u
mistrza ligi Pogórza Bachórz uleg³ Napa-
dowi Paw³okoma 5:3. Wszystko wydawa³o
siê ju¿ „za³atwione” w pierwszej po³owie.
Napad prowadzi³ ju¿ 3:0, a celnymi trafie-
niami popisali siê Ulanowski i K³y¿. Paw³o-
koma nie tylko umiejêtnie atakowa³a ale
równie¿ nie da³a siê zaskoczyæ w obronie.
W drugiej po³owie pewni, ¿e maj¹ zwyciê-
stwo spoczêli na laurach a Bachórz ostro
wzi¹³ siê do gry doprowadzaj¹c do remisu.
Piêknymi strza³ami popisali siê Galej i Za-
wadzki R. Zaczê³a siê paniczna walka o
punkty. W samej koñcówce meczu Napa-
dowi uda³o siê strzeliæ dwie bramki i wy-
graæ spotkanie.

 18.07.2004 roku odby³y siê a¿ trzy me-
cze jeden z grupy „A” i dwa z grupy „B”.
Jako pierwsi w walce o wszystko zmierzyli siê
Bartkovia Bartkówka – Oldboys Dynów 2:5
(2:2) 0:1 – Szajnik, 1:1 – Dymczak S, 1:2 –
Duchniak, 2:2 – Dymczak S, 2:3 – Duch-
niak, 2:4 – Pyœ, 2:5 – Duchniak. W pierwszej
po³owie Bartkovia nie ustêpowa³a swym ry-
walom i groŸnie atakowa³a szkoda, ¿e nie
wykorzysta³a wielu znakomitych okazji do
strzelenia bramki. To wykorzystali przeciw-
nicy którzy po zmianie stron do³o¿yli trzy
bramki. Czerwonymi kartkami w tym me-
czu arbiter ukara³ dwóch zawodników:
Mikoœ Józef i Hadam Dariusz. W grupie „B”
rozegrane zosta³y mecze: Blokersi Dynów –
Napad Paw³okoma 3:8 (0:5) 0:1 – Banaœ P,
0:2 – K³y¿, 0:3 – K³y¿, 0:4 – K³y¿, 0:5 – Banaœ
L, 0:6 – Nahacz, 1:6 – Mnich, 2:6 – £ukasz,
3:6 – Bieñko, 3:7 – Karaœ R, 3:8 – Baran. Ju¿

w pierwszej po³owie goœcie byli pewni, ¿e
trzy punkty z tego meczu nale¿¹ do nich, a
rewelacyjnie w tym meczu spisywa³ siê K³y¿.
W drugim spotkaniu tej grupy zagrali: Po-
górze Bachórz – KS D¹brówka St. 5:1 (2:1)
1:0 – Sacharzec, 2:0 – Zawadzki, 2:1 – Hni³-
ka, 3:1 – Domin, 4:1 – Sacharzec, 5:1 – Szpak.
Znakomicie w tym meczu spisywa³ siê Sa-
charzec który zdoby³ dwie bramki, a dziêki
strzeleniu jeszcze trzech bramek przez ko-
legów z jego dru¿yny Pogórze pewnie wy-
gra³o to spotkanie. Honorow¹ bramkê dla
goœci zdoby³ Hni³ka.

Kolejne mecze odby³y siê 25.07.2004
roku i w tym dniu zmierzy³y siê dru¿yny z
grupy B: KS D¹brówka Starzeñska – Na-
pad Paw³okoma 2:7 (0:6), 0:1 – Nahacz,
0:2 – Banaœ L, 0:3 – Baran, 0:4 – Banaœ P,
0:5 – Ulanowski D, 0:6 – Ulanowski D, 1:6 –
Zawadzki, 2:6 – Kaca³a, 2:7 – Banaœ P. Tak
wysokim zwyciêstwem Napad wywalczy³
sobie prawo gry w finale. Pogórze Bachórz
– Blokersi Dynów 10:4 (4:4) 0:1 – Bieñko,
0:2 – Mnich, 0:3 – Karnas, 1:3 – Sacharzec,
2:3 – Sacharzec, 3:3 – Galej, 4:3 – Zawadz-
ki, 4:4 – Mnich, 5:4 – Sacharzec, 6:4 – Za-
wadzki, 7:4 – Sacharzec, 8:4 – Sacharzec,
9:4 – Sacharzec, 10:4 – Zawadzki. Prym w
tym meczu wiod³o dwóch zawodników
Pogórza Sacharzec i Zawadzki. Bachórz
pewnie wygra³ to spotkanie choæ pocz¹tek
meczu nie wydawa³ siê tak optymistyczny.

01.08.2004 roku odby³y siê dwa mecze.
Pierwszy o miejsca IV – III i tu zmierzyli siê:
Bartkovia Bartkówka – Pogórze Bachórz
2:4 (1:3) 1:0 – Dymczak S, 1:1 – Domin, 1:2 –
Zawadzki, 1:3 – Zawadzki, 2:3 – Dymczak S,
2:4 – Domin. Bachórz wygrywaj¹c to spo-
tkanie zapewni³ sobie trzecie miejsce w li-
dze, choæ jego aspiracje by³y o wiele wy¿sze.

W meczu fina³owym zagra³y dru¿yny:
Oldboys Dynów – Napad Paw³okoma 1:3
(1:1) 1:0 – Pyœ, 1:1 – Chrapek, 1:2 – Ula-
nowski D, 1:3 – Baran. Posz³o prawie na
no¿e. Obie dru¿yny myœla³yo zwyciêstwie i
beczce piwa na koniec. Napadznakomicie
przeprowadza³ ataki na bramkê Krupy lecz
brak celnoœci uniemo¿liwia³ zdobycie upra-
gnionego gola. W 31 minucie „starsi pano-
wie” wykorzystuj¹c nieuwagê obroñców
Napadu zdobyli z rzutu wolnego bramkê.
To obudzi³o goœci którzy po stracie gola
ostro wziêli siê do gry doprowadzaj¹c
przed przerwa do remisu. Po zmianie stron
Napad zaaplikowa³ Oldboysom jeszcze
dwie bramki i zapewni³ sobie zwyciêstwo.
Jak powiedzieli zawod-
nicy plan zrealizowano

Pomys³ organizacji Ligi Miejsko-Gminnej powsta³ kilka lat temu, ale nigdy
nie móg³ doczekaæ siê realizacji. W czerwcu 2000 roku sêdzia pi³ki no¿nej Grze-
gorz Szajnik wyst¹pi³ z takim pomys³em do w³adz Gminy Dynów i Klubu Sporto-
wego „Pogórze” w Bachórzu. Pomys³ zyska³ aprobatê i zasta³ zaakceptowany.
Patronat nad imprez¹ obj¹³ prezes Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Rze-
szowie Kazimierz Greñ a patronat medialny nad imprez¹ objê³y redakcje gazet
„¯ycie Podkarpackie” i „Super Nowoœci”. Pomóg³ równie¿ Zarz¹d Gminnej
Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w Dynowie przekazuj¹c nieodp³atnie wodê,
Henryk Naw³oka, Gminna Komisja Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi.

(ci¹g dalszy na str. 26)

Nauka to pokarm dla rozumu. Lew To³stoj
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w 200 procentach bo na wygran¹ nie liczy-
liœmy.

 Nagrody dla wszystkich dru¿yn w po-
staci pucharów, pi³ek i dyplomów ufundo-
wa³ Wójt Gminy Dynów mgr in¿. Adam
Chrobak którego podczas imprezy repre-
zentowa³ Jacek Sowa – pracownik urzêdu
odpowiedzialny za sprawy sportu. Najlep-
szym zawodnikiem ligi zosta³ Sacharzec
Tomasz. Wszystkie mecze jako

sêdzia g³ówny prowadzi³ Grzegorz Szaj-
nik a na liniach pomagali mu Pawe³ Szcza-
wiñski i Krystian Konieczny. W 11 rozegra-
nych meczach wziê³o udzia³ w sumie 326
zawodników. Do ligi zg³oszono 141 zawod-
ników. By³a to jak dotychczas najwiêksza
impreza sportowa zrzeszaj¹ca mieszkañ-
ców miasta i gminy. Liga spe³ni³a swe naj-
wa¿niejsze zadanie. Po jej zakoñczeniu dru-
¿yna Pogórza Bachórz zg³osi³a swój udzia³
w rozgrywkach ligowych klasy „B” prowa-

Kosior Sebastian, Kozio³ Krzysztof, Kozio³
Piotr, Marsza³ek Andrzej, Paszko Piotr,
Pyrcz Aleksander, Sarnicki Józef, Sarnicki
Stefan, Siekaniec £ukasz, Siry Pawe³, Sów-
ka Grzegorz, Szul Waldemar, Wandas
Pawe³, Wandas Wojciech. (20 zawodników)

Blokersi Dynów – Bielec Marek, Bieñ-
ko Marek, Biernasz Marcin, Duæ Mariusz,
Fuksa Krzysztof, Gerula Bohdan, Gerula
Jacek, Fuksa Piotr, Karnas Mariusz, £ukasz
Krzysztof, Maszczak Andrzej, Maszczak
Tomasz, Mikoœ Mateusz, Mnich Mariusz,
Paœciak Jan, Rucyk Damian, Szeremeta Ja-
nusz, Œliwa Bartek, Wandas Marcin, Zabój
Mateusz. (20 zawodników)

Hartini Harta – B³oñski Adam, B³oñski
Dariusz, Hamerla Mateusz, Koœmider
Piotr, Kuœ Krzysztof, Lignowski Marcin,
Misiewicz Tomasz, Naw³oka Grzegorz, Pê-
kala Grzegorz, Potoczny £ukasz, Potoczny
Tomasz, Ryba £ukasz, Ryba Micha³, Sieka-
niec Krzysztof, Skrabalak Maciej, Szmul Da-
riusz, Wojtas Micha³, Wrona Andrzej, Za-

Pawe³, Paœko S³awomir, Zawadzki £ukasz,
Zawadzki Pawe³, Zieliñski Tomasz. (20 za-
wodników)

Napad Paw³okoma – Banaœ Artur,
Banaœ Leszek, Banaœ Pawe³, Baran Jacek,
Baran Pawe³, Baran S³awomir, Chrapek
Marcin, Chrapek Mariusz, Chrapek Woj-
ciech, Karaœ Andrzej, Karaœ Dariusz, Karaœ
Krzysztof, Karaœ Rafa³, K³y¿ Tomasz, Kowal
Wies³aw, £ach Edward, Pudysz Micha³,
Martowicz Pawe³, Nahacz Leszek, Sokolik
Grzegorz, Sokoli Jan, Ulanowski Artur, Ula-
nowski Daniel, Ulanowski Waldemar. (24
zawodników).

Oldboys Dynów – Biernasz Tomasz, Duch-
niak Grzegorz, Drewniak Tomasz, Kaniuczak
Jaros³aw, Krupa Krzysztof, £ach Pawe³, Ma-
zur Antoni, Mikoœ Józef, Paœciak Marek, Pyœ
Janusz, Sarnicki Antoni, Siry Antoni, Siry Ma-
rek, Stankiewicz Krzysztof, Szajnik Jacek, Try-
balski Dariusz. (16 zawodników).

Pogórze Bachórz – Biñczak Robert,
Chrzan Kazimierz, Cieœlik Dariusz, Domin

Pogórze Bachórz

Bartkovia Bartkówka Napad Paw³okoma

Oldboys Dynów
dzonej przez Podokrêg Pi³ki No¿nej w Rze-
szowie. Jest to niew¹tpliwie olbrzymi suk-
ces organizatorów ligi miejsko – gminnej.

W dru¿ynach wyst¹pili:
Bartkovia Bartkówka – Banat Krzysz-

tof, Dymczak Stanis³aw,
Dymczak Tomasz, Ha-
dam Dariusz, Hadam
Grzegorz, Hadam Piotr,

wadzki Marcin, Zichner Bartek. (20 zawod-
ników)

KS D¹brówka Starzeñska – Blama Ma-
ciej, Chromiak Grzegorz, Chromiak Mar-
cin, Fieñ Daniel, Hni³ka Marcin, Kaca³a Ma-
ciej, £ach Damian, £ach Dariusz, £ach Ja-
nusz, Mazur Marek, Misiewicz Adam, Mi-
siewicz Grzegorz, Misiewicz Piotr, Ostafiñ-
ski Damian, Ostafiñski Leszek, Ostafiñski

Dariusz, Galej £ukasz, G¹ska Piotr, Gole-
niowski Marek, Kalawski Krzysztof, Lis
Mariusz, Panto³ Krzysztof, Pierzcha³a Syl-
wek, Pilip Jakub, Pilip Tomasz, Pyra Piotr,
Ro¿ek Andrzej, Sacharzec Tomasz, Sacha-
rzec Krzysztof, Szpak Marek, Tarnawski
Grzegorz, Zawadzki Kamil, Zawadzki Ra-
dos³aw (21 zawodników).

GSz

(ci¹g dalszy ze str. 25)

Wiedza daje pokorê wielkiemu, dziwi przeciêtnego, nadyma ma³ego.
Lew To³stoj
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Klasa okrêgowa seniorów

Wzmagania dla naszych dru¿yn zaczê-
³y siê 15 sierpnia kiedy to w wyjazdowym
meczu Dynoviê podejmowa³ W³ókniarz
Rakszawa. Dynowiacy zakoñczyli mecz w
59 minucie a powodem tego by³o zdekom-
pletowanie sk³adu naszej dru¿yny. Sêdzia
pokaza³ naszym zawodnikom piêæ czerwo-
nych kartek. Mino i¿ mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 4:1 dla gospodarzy komisja gier
podokrêgu ukara³a nasz zespó³ walkowe-
rem 4:0.

Podczas drugiej kolejki w dniu 22.08.
Dynovia podejmowa³a na w³asnym boisku
Stal £añcut. Gra by³¹ doœæ wyrównana
mimo, i¿ nasi zawodnicy mieli kilka okazji
do strzelenia bramki. To siê jednak nie
uda³o. Mecz zakoñczy³ siê remisem 0:0 co
da³o naszej dru¿ynie jeden punkt.

Odsuniêcie naszych zawodników w
pierwszym meczu najbardziej da³o siê od-

czuæ w trzeciej kolejce w
dniu 29.08. na wyjazdowym
spotkaniu w Crasnovii Kra-
sne. Najbardziej doskwiera³
brak odpowiedniego bram-
karza. Dynovia po zaciêtej
i bardzo emocjonuj¹cej

walce przegra³a to spotkanie 4:2.
Pierwszy komplet punktów uda³o siê

zdobyæ w dniu 05.09. podejmuj¹c u siebie
Grodziszczankê Grodzisko Dolne. Mecz by³
bardzo wyrównany i nie brakowa³o sytu-
acji podbramkowych. Kiedy wydawa³o siê,
¿e po remisie 1:1 punkty zostan¹ podzielo-
ne, wszystkich zaskoczy³ Kamiñski zdoby-
waj¹c bramkê na mirê trzech punktów.

II liga juniorów

Sezon dla naszych m³odszych sportow-
ców rozpocz¹³ siê 21.08. Podejmowali oni
na w³asnym boisku Czuwaj Przemyœl. Junio-
rzy starsi po ciê¿kiej walce i znakomitej grze
wygrali zas³u¿enie 3:0. Wygrali równie¿ ju-
niorzy m³odsi 3:0, choæ nie namêczyli siê
wcale. Wygrali walkowerem gdy¿ dru¿yna
goœci nie przyjecha³a na zawody.

Kolejny mecz dla naszych dru¿yn odby³
siê ju¿  24.08. We wtorkowym pojedynku

juniorzy zmierzyli siê w meczu wyjazdowym
z Soko³em Nisko. Niestety obie dru¿yny
przegra³. Juniorzy starsi 4:1, juniorzy m³odsi
zaœ 5:1.

Podejmuj¹c w dniu 28.08. u siebie Kol-
buszowiankê Kolbuszowa nasze dru¿yny
zaskoczy³y wszystkich. Juniorzy starsi prze-
grali a¿ 9:0, juniorzy m³odsi bronili hono-
ru i wygrali 3:2. Dru¿yna goœci gra³a w 8-
osobowym sk³adzie.

Kolejne spotkanie równie¿ nie przynio-
s³o punktów. 31.08. juniorzy zmierzyli siê w
wyjazdowym meczu z Or³em Przeworsk prze-
grywaj¹c 1:2 juniorzy m³odsi przegrali 0:4.

Punktów nie przyniós³ równie¿ wyjaz-
dowy pojedynek w dniu 04.09. z Sanovi¹
Lesko. Juniorzy starsi przegrywaj¹ 4:2, ju-
niorzy m³odsi przegrywaj¹ zaœ 4:1.

W dniu 07.09 juniorzy podejmowali na
w³asnym boisku B³êkitnych Ropczyce. Po
zaciêtej walce zremisowali 1:1, juniorzy
przegrali zaœ 3:0.

Wyniki obu dru¿yn nie s¹ zadowalaj¹-
ce, ale czemu siê tu dziwiæ skoro ci¹gle
doskwiera brak funduszy finansowych na
prowadzenie normalnej dzia³alnoœci spor-
towej.

Grzegorz Szajnik

Nauka jest jak niezmierne morze. Im wiêcej jej pijesz, tym bardziej jesteœ
spragniony. Stefan ¯eromski
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REDAKCJA „DYNOWINKI”
ZAPRASZA WSZYSTKICH

CZYTELNIKÓW DO UDZIA£U
W KONKURSIE LITERACKIM

POD HAS£EM:

LEGENDY

PODKARPACIA

Minê³y wakacje – czas niespodzianek, wê-
drówek i kontaktów z nowymi ludŸmi. Mo¿e
dziêki nim uda³o siê Wam  wejœæ w  czaro-
dziejski œwiat ludowych opowieœci, legend i
bajañ...

Opowiedzcie o zas³yszanych historiach
a my wydrukujemy najciekawsze prace i na-
grodzimy ich autorów piêknymi ksi¹¿kami.

Mile widziane bêd¹ teksty pisane gwar¹.
Prace konkursowe prosimy kierowaæ na adres

redakcji, w terminie do 1 listopada. Listê laureatów
zamieœcimy w numerze listopadowym a nagrody
przeka¿emy osobiœcie lub przeœlemy drog¹ pocz-
tow¹.

Zapraszamy do udzialu !!!

OG£OSZENIE

WARTO PRZECZYTAÆ
mo¿e i w Twojej rodzinie jest ten problem???

SPRÓBUJMY ROZWI¥ZAÆ GO RAZEM

22 wrzeœnia 2004r o godz. 14.00 nast¹pi³o otwarcie Klubu „B¹dŸmy
razem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin przy Œrodowi-
skowym Domu Samopomocy w Dynowie ul. Œwierczewskiego 13

Celem dzia³alnoœci klubu jest wspieranie inicjatyw samopomocowych
osób z zaburzeniami psychicznymi (równie¿ osób nie bêd¹cych uczest-
nikami ŒDS) oraz ich rodzin, udzielanie porad, informacji oraz wzrost
œwiadomoœci na temat zaburzeñ psychicznych, powoduj¹cych wyklucze-
nie spo³eczne tych osób. Spotkania klubowe organizowane bêd¹ dwa
razy w miesi¹cu. PAMIÊTAJ !!!OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMIMAJ¥ PRAWO DO NORMALNEGO ¯YCIA

 W ramach dzia³alnoœci Klubu odbêd¹ siê warsztaty edukacyjne z
zakresu wiedzy na temat zaburzeñ psychicznych:n prelekcja lekarza psychiatry na temat chorób psychicznych – rozpo-

znawanie symptomów choroby, rodzaje leczenia, rehabilitacja spo-
³eczna, wspieranie chorych i ich rodzin, wspólna dyskusja, zapytania
– termin realizacji X.2004 r.n prelekcja psychologa klinicznego z zakresu zaburzeñ psychicznych ze
szczególnym uwzglêdnieniem upoœledzenia umys³owego, wspólna dys-
kusja, zapytania – termin realizacji XI.2004 r.n prelekcja lekarza psychiatry „Jak ¿yæ z depresj¹”, choroba cywilizacyj-
na, metody leczenia i rodzaje wsparcia, wspólna dyskusja, zapytania
– termin realizacji XII.2004 r.

Warsztaty edukacyjne zakoñczone zostan¹ wspóln¹ zabaw¹ integra-
cyjn¹ dla wszystkich bior¹cych w nich udzia³.

 Osoby zainteresowane (osoby chore oraz ich rodziny) uczestnic-
twem w spotkaniach klubowych oraz warsztatach edukacyjnych prosi-
my o zg³aszanie chêci uczestnictwa osobiœcie lub telefonicznie w Œrodo-
wiskowym Domu Samopomocy w Dynowie ul. Œwierczewskiego 13 (daw-
ne kino) tel. 016/6523655SERDECZNIE ZAPRASZAMYWSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE !!!

 DZIA£ALNOŒÆ KLUBU ORAZ WARSZTATY EDUKACYJNE FINAN-
SOWANE S¥ ZE ŒRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ NA ZADANIE Z ZAKRESU WSPARCIA DLA
OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Podziêkowanie

Organizatorzy II Dynowskich do¿ynek na Zasaniu sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania sponsorom za wszelk¹ pomoc finan-

sow¹ i rzeczow¹.
Dziêkujemy:
Pañstwu Bogus³awie i Zdzis³awowi Hadam,
Panu Waldemarowi Toczek,
Panu Wojciechowi Szaruga,
Panu Markowi Rybka,
Towarzystwu Ubezpieczeñ S.A. – TRYG POLSKA

Oddzia³ w Rzeszowie
Towarzystwu Ubezpieczeñ – Commercial Union S.A.

Oddzia³ w Rzeszowie.

Podziêkowanie

Dyrektor i Rada Rodziców
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Dynowie

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie wymienio-
nym ni¿ej osobom i instytucjom, dziêki którym
szko³a otrzyma³a zestaw pomocy naukowych:

Marek Siry – Zak³ad Stolarski „Rudek”, Dy-
nów, ul. Bartkówka 12

Lek. stom. Ma³gorzata Ko³t – Prywatny ga-
binet stomatologiczny; Dynów, ul. Ko-
œciuszki 6

Adam Pilch – Nadleœnictwo Dynów; Dynów,
ul. Jaklów 2

Drew-But, T. Majda i J. Zagórski – Dynów,
ul. Pi³sudskiego 67

Sklep meblowy, Krystyna i Leszek Pêkala
– Dynów, ul. Koœciuszki 4

Cafe – Bar – Paradise, Leokadia Derda –
Dynów, ul. Koœciuszki 1

Sklep „Rolnik”, Jan Trybalski – Dynów,
ul. Mickiewicza 19

PKN ORLEN S.A., Leonard
Jeczeñ i Janina Siorek –
ul. Ujejskiego 3, 35-959 Rzeszów

Ka¿de pokolenie w wyniku odmiennych doœwiadczeñ ma ró¿ny zasób wiedzy. Co innego
je interesuje, co innego staraj¹ siê poznaæ i zrozumieæ.           Ryszard Kapuœciñski
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Gdy siê skoñcz¹ wakacje, chocia¿ by³o weso³o,
Wielki znak zapytania unosi siê nad szko³¹.
Czy nad¹¿¹ z remontem – bo pracuj¹ z doskoku,
Czy nie bêdzie „poœlizgu” tak, jak ka¿dego roku?
Lub na przyk³ad wydawcy lektur i podrêczników
Skoñcz¹ cykl produkcyjny chocia¿by w paŸdzierniku?
Z doœwiadczenia wiem dobrze, ¿e ró¿nie z tym bywa³o,
Bo niekiedy do maja czasu im brakowa³o.

Inna kwestia to w³adza, powiem to prosto w oczy,
¯e siê bojê ogromnie, czym nas MENiS zaskoczy.
Bo ba³agan w oœwiacie przekroczy³ wszelkie normy.
Czy przypadkiem nie zaczn¹ jakiejœ nowej reformy???

Ju¿ przeczuwam nieœmia³o, mówi¹c tylko „na ucho”....,
¯e wymyœl¹ egzamin przedszkolakom „maluchom”.
Starszym uczniom szkó³ œrednich dobior¹ siê do skóry
I zarz¹dz¹ po cichu trzy rodzaje matur y.

Zaœ ich belfrom kochanym te¿ powiedz¹ niestety,
Nie masz kwalifikacji, choæ masz trzy fakultety...
Z nasz¹ w³adz¹ kochan¹ to nie ¿arty, zabawki,
Z Karty Nauczyciela pozostan¹ oprawki...

A dyrektor placówki te¿ niech nie podskakuje,
Bo „organ prowadz¹cy” szko³ê mu zlikwiduje.
Uczniowie zastrajkuj¹, do³¹cz¹ siê rodzice,
Echa o ba³aganie dotr¹ a¿ za granicê...
Naród chocia¿ cierpliwy, czasem bywa oporny,
Ale w koñcu ust¹pi, wszystko wróci do normy...
W³adza zaœ z ba³aganu wyjdzie „cacy” i czysta,
Dla œwiêtego spokoju wymieni¹ nam ministra.

Rozpocznie siê jak zwykle: test, konkurs, olimpiady,
Bo tak jest na Zachodzie – inaczej nie da rady.
Skoñcz¹ siê biadolenia, nie bêdzie narzekania,
Pójd¹ „w dó³” zarz¹dzenia, a „w górê” sprawozdania.

Na koniec tych rozwa¿añ jedno stawiam pytanie:
Gdzie tu miejsce na pracê i dobre wychowanie???!!!

Fryderyk Radoñ

Œwiat jest ma³y... Podczas nadmorskich wakacji w Sarbino-
wie uda³o siê zorganizowaæ „spotkanie redakcyjne” przy grze w Scrab-
ble. Dziêki temu jest okazja do przedstawienia Pañstwu Pana Bogda-
na Witka z Koszalina (pierwszy z prawej na zdjêciu), któ-
ry od marca wspó³redaguje K¹cik „Rozrywka i Hu-
mor”, opracowuj¹c dla Pañstwa krzy¿ówki i nie tyl-
ko...

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Synteza krzy¿ówki: Do diagramu, oprócz podanych wyrazów, na-
le¿a³o wpisaæ nazwy nastêpuj¹cych miejscowoœci z okolic Dyno-
wa: BACHÓRZ, NOZDRZEC, OBARZYM, SZKLARY, UJAZDY.
Dodatkowe rozwi¹zanie: DYNOWINKA.

ZAGADKI   LOGICZNE
Dzieci matematyka

Spotkali siê dwaj matematycy. Poniewa¿ dawno siê nie widzieli,
rozmowa zesz³a na tematy rodzinne.
- Pewnie siê o¿eni³eœ, masz dzieci? – pyta jeden.
- Tak, mam troje.
- W jakim wieku?
- Odpowiem ci tak: iloczyn wieku moich dzieci wynosi 36.
- Za ma³o danych.
- Rzeczywiœcie, popatrz na ten dom i policz jego okna.
- Policzy³em.
- Masz zatem sumê wieku moich dzieci.
- To jeszcze za ma³o danych.
- Masz racjê, weŸ jednak pod uwagê, ¿e moje najstarsze dziecko
ma zielone oczy.
- No tak! Oczywiœcie! Ju¿ wiem!
Ile lat maj¹ dzieci owego matematyka?

Kwadraty z zapa³ek
Ile jednakowych kwadratów mo¿na u³o¿yæ z 24 zapa³ek, pod wa-
runkiem, ¿e wykorzystamy wszystkie i ¿adna nie zostanie z³amana?

Tajemnicze dzia³ania
Wiedz¹c, ¿e ró¿nym literom odpowiadaj¹ ró¿ne cyfry i na od-
wrót, oraz, ¿e trzy litery zapisane obok siebie nie oznaczaj¹ iloczy-
nu, ale liczbê trzycyfrow¹, nale¿y „odtworzyæ” dzia³ania:

a) O3 + L3 + A3 = OLA
b) (O + L + A)3 = OLA

¯yczê sukcesów w rozwi¹zywaniu!
Renata Jurasiñska

NOWE ZADANIA
A teraz pora na nowe zadania dla Pañstwa... Wrzesieñ, pierwszy
miesi¹c nauki, chyba wiêkszoœci z nas kojarzy siê z nieuchronnym
koñcem wakacji, z koniecznoœci¹ pójœcia znów do szko³y... A w
szkole trudno unikn¹æ matematyki, liczb...  St¹d – trochê te¿ w
nawi¹zaniu do zabawy z wyszukiwaniem liczb w powiedzeniach,
przys³owiach, zaproponowanej Pañstwu w poprzednim numerze
– Liczbowa Jolka, nowe zadanie, opracowane dla Pañstwa przez
p. Bogdana Witka. Oprócz tego, tradycyjnie, nowa „porcja” ³ami-
g³ówek logicznych...  Zachêcamy do powakacyjnej gimnastyki
umys³u...

Wiedza to potêga.    Francis Bacon
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i Rozwoju Regionu Dynowskiego -

Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

W ka¿dym odga-
dywanym s³owie
wystêpuje nazwa
cyfry, któr¹  ju¿
umieszczono w
diagramie. Litery
z pól ponumero-
wanych od 1 do
10 utworz¹ roz-
wi¹zanie.

- „Zielona Gêœ” Ga³czyñskiego
- ... Dolne, oœrodek turystyczny na po³udnie od Przemyœla
- chojrak
-  chroniony ptak polny, latem szary a zim¹ bia³y
- ciê¿arek na szali
- dziewczynka dla swego braciszka
- jadalne zwierzê morskie, szkar³upieñ
- kobieta na wikcie swego kochanka
- kwestionowanie czyjejœ wypowiedzi
- mêstwo, œmia³oœæ
- najlepsza sportsmenka w swojej dyscyplinie

- podstawa domu, fundament
- posiadanie przez chwilê przedmiotu w rêku
- rzezimieszek, drañ
- silnie pachn¹ca roœlina pastewna
- sygna³ oznaczaj¹cy koniec zajêæ w wojsku
- tusza do zrzucenia
- upiór ze s³owiañskich mitów
- usuniêcie nadmiaru ow³osienia
- z ig³¹ do aplikowania zastrzyków
- zefirek

Bogdan Witek


