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i dopad³a nas jesieñ na dobre, a wraz z jesieni¹
zawita u Pañstwa kolejny ró¿nobarwny i bogaty
w wydarzenia, póŸnojesienny numer „Dynowinki”.
Dynowski paŸdziernik zacz¹³ siê „jesieni¹ teartaln¹”. Ci,
którzy czekali cierpliwie na wznowienie dzia³alnoœci dynowskiego teatru amatorskiego, zostali nagrodzeni. Sztuka „Goœæ
oczekiwany” Zofii Kossak-Szczuckiej w re¿yserii pani Krystyny D¿u³y okaza³a siê „strza³em w dziesi¹tkê”, na premierze
sala pêka³a w szwach, zespó³ zagra³ równo, a niektórym – na
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czele z panami Zygmuntem Ziêzio i Józefem Drabikiem –
uda³o siê stworzyæ kreacje aktorskie. Przedstawienie jest ci¹gle grane, dlatego reporta¿ z niego zamieœcimy w numerze
œwi¹tecznym.
Równie¿ w paŸdzierniku „wiatr têsknoty” przywia³ do Dynowa
setki wspomnieñ, które zatrzepota³y nad miasteczkiem jak jesienne liœcie... Sta³o siê to za przyczyn¹ Zjazdu z okazji 60-lecia Liceum
Ogólnokszta³ac¹cego, któremu to wydarzeniu poœwiêcamy specjalne strony.

Listopad zacz¹³ siê jak zawsze refleksyjnie, pamiêæ
o najbli¿szych „rozb³ys³a” na dynowskich cmentarzach, a Dynowianie po raz kolejny zdali egzamin z
„serca i ofiarnoœci” bior¹c udzia³ w kwestach: Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta – na wsparcie biednych dzieci i Towarzystwa Przyjació³ Dynowa – na
ratowanie starego cmentarza.
Listopad – to pamiêæ tak¿e o tych, którzy walczyli
o nasz¹ nareszcie woln¹ Ojczyznê. Œwiêto narodowe
Dynów uczci³ nale¿ycie: by³a uroczysta Msza Œwiêta,
poczty sztandarowe, by³ udany program okolicznoœciowy przygotowany przez gimnazjalistów „pod dowództwem” p. Anety Bator i p. El¿biety Hadam. Jedynie frekwencja mo¿e budziæ zastrze¿enia... Nieobecnym polecamy fotoreporta¿ p. Jana Prokopa, a wszystkim bez wyj¹tku „wrêczamy” kolejny numer naszego
miesiêcznika, ¿ycz¹c wielu piêknych chwil w ci¹gu
jesiennych dni, ciep³ych i nostalgicznych wieczorów
przy kominku i kolorowych jesiennych snów...
Redaktor Prowadz¹cy
MACIEJ JURASIÑSKI

Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie z okazji 60lecia Szko³y jest ju¿ histori¹. Praca i
wysi³ek organizatorów przynios³y nadspodziewane efekty. By³o uroczyœcie i
piêknie. By³y wzruszenia i ³zy. To wszystko dowodzi, ¿e byliœmy i jesteœmy jedn¹
wielk¹ szkoln¹ rodzin¹. Rodzin¹, której nie zniszczy³ czas, rozstanie. Warto poœwiêciæ swój czas, który biegnie
coraz szybciej, by zaznaczyæ w swoim
doros³ym ¿yciu, ¿e lata szkolne spêdzone w Dynowie by³y czymœ wyj¹tkowym i niepowtarzalnym. Jestem wdziêczny Wam, drogie kole¿anki i koledzy, ¿e w tych dwóch zjazdowych dniach byliœcie w Dynowie, ¿e nie straszne by³y odleg³oœci i bariery codziennego ¿ycia, ¿e
poczucie bycia choæ przez chwilê w „rodzinnej szkole” by³o silniejsze od przeciwstawnoœci losu. Organizatorzy a w szczególnoœci Ci m³odsi z grona zapewniaj¹, ¿e podejm¹ siê trudu organizacji kolejnego Zjazdu ju¿ za niespe³na 10 lat. Czekamy na Was

wszystkich. B¹dŸcie z nami w 2014 roku.
W tym miejscu pragnê podziêkowaæ
wszystkim tym którzy przyczynili siê do pomyœlnoœci Zjazdu. Szczególne s³owa uznania kierujê do cz³onków komitetu organizacyjnego. Dziêkujê kolegom ksiê¿om, ksiêdzu biskupowi, chórowi,
orkiestrze, OSP w Dynowie, Pani Burmistrz Dynowa oraz Prezesowi GS „SCh” w Dynowie.
Wy wszyscy sprawiliœcie, ¿e spotkanie zjazdowe by³o tak uroczyste i niepowtarzalne.
S³owa uznania nale¿¹ siê Panu Staroœcie Rzeszowskiemu za
wszechstronn¹ pomoc w modernizacji naszej Szko³y i osobisty
udzia³ w ZjeŸdzie.
Wielka szkoda, ¿e wiêkszego zaintersowania nie wykaza³ œwiêtem
szko³y ani Wojewoda Podkarpacki ani Podkarpacki Kurator Oœwiaty.
Szczególne wyrazy wdziêcznoœci kierujê pod adresem Pana
Adama Mica³a za bezinteresowny, wielodniowy wysi³ek i opracowanie nagrañ filmowych o Dynowie i ZjeŸdzie. Jesteœ Adamie jednym z najwiêkszych przyjació³ Towarzystawa Przyjació³ Dynowa.
Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Burmistrz Gminy i Miasta Soko³owa
Ma³opolskiego wspólnie z ks. Dziekanem
Dekanatu Soko³owskiego w dniu 19 wrzeœnia 2004 r. byli organizatorami uroczystoœci
religijno – patriotycznej w 60 rocznicê tragicznych wydarzeñ zamordowania ¿o³nierzy
Armii Krajowej przez NKWD w Turzy.
Uroczysta Msza œw. polowa przy pomniku ofiar NKWD w lesie turzyñskim, któr¹
odprawi³ J. E. ks. bp. Kazimierz Górny w
intencji pomordowanych zgromadzi³a wielu parafian z Soko³owa Ma³opolskiego, Turzy, Trzebuski oraz reprezentacje organizacji kombatanckich, Rodzin Katyñskich,
liczne poczty sztandarowe, parlamentarzystów i samorz¹dowców. Homiliê wyg³osi³
ks. infu³at Józef Sondej, który przypominaj¹c zgromadzonym historiê tragicznego
miejsca pogrzebanych w lesie turzyñskim
ofiar sowieckiego terroru mówi³ miêdzy
innymi:
„Las turzyñski nie bez podstawy zwany
„Ma³ym Katyniem” Ziemi Soko³owskiej jest miejscem bêd¹cym œwiadkiem tragicznych wydarzeñ
1944 r. Wyzwolenie Soko³owa spod okupacji
niemieckiej nast¹pi³o pod koniec lipca 1944 r.
Wi¹za³o siê to zarówno ze zbli¿aniem siê Armii
Czerwonej, jak i nasilonymi akcjami zbrojnymi
miejscowej partyzantki. 25 lipca, po wycofaniu
siê si³ niemieckich, wkroczy³y do miasteczka wojska sowieckie. Pocz¹tkowo kontakty miêdzy nimi
a lokaln¹ ludnoœci¹ by³y poprawne, nie pozbawione wzajemnej ¿yczliwoœci. Z pewnoœci¹ wp³yw
na to mia³a œwie¿a pamiêæ wszystkich okrucieñstw, jakich dopuszczali siê Niemcy. W tym
œwietle Rosjanie jawili siê rzeczywiœcie jako „wybawcy” i „wyzwoliciele”. Perspektywê tak¹ umacnia³o pozostawianie Soko³owa przez kilka dni w
pasie frontu, zw³aszcza tragiczne dni 26 i 27
lipca, w których nast¹pi³y liczne niemieckie naloty bombowe na miasto.
Wkrótce po wyjœciu Soko³owa spod wp³ywów
niemieckich miasteczko zorganizowa³o swój samorz¹d, o sk³adzie wielce zbli¿onym do przedwojennego. Szybko jednak faktyczn¹ w³adzê w mieœcie objê³y wojska sowieckie. Zbieg³o siê to z wprowadzeniem do Soko³owa „obcych” milicjantów,
którzy stali siê rych³o ofiar¹ wielu napaœci ze
strony organizacji podziemnych. Akcje bojówek
partyzanckich spotyka³y siê z odwetem ze strony
sowieckiej. Czêste by³y aresztowania, przes³uchania, rewizje. Jedno z najwiêkszych aresztowañ
nast¹pi³o w nocy z 29 na 30 maja 1945 r. w
akcji tej bra³a udzia³ grupa funkcjonariuszy
NKWD.
Jednoczeœnie na pastwisku gromadzkim w
pobliskiej wsi Trzebuska NKWD zorganizowa³o
³agier (obóz jeniecki).Zajmowa³ on obszar o powierzchni ok.50 arów, mieœci³ w sobie Dom Spó³dzielczy oraz piêæ ziemianek o wymiarach 6 m x
4 m. £agier otoczono ogrodzeniem z drutu kol-
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czastego, zaœ najbli¿szych s¹siadów
obozu wysiedlonego. Komendê nad
obozem obj¹³ oficer
NKWD („ pu³kownik kompanijny”), maj¹cy dowodzenie nad 50osobow¹ grup¹ stra¿ników. Stra¿nicy dysponowali broni¹ automatyczn¹, s³u¿y³y im te¿ cztery
tresowane wilczury. £agier zacz¹³ funkcjonowaæ
w po³owie sierpnia 1944 r.
Wed³ug relacji ¿yj¹cych do dziœ œwiadków,
wiêŸniami byli g³ównie ¿o³nierze Armii Krajowej, zw³aszcza schwytani podczas przedostawania siê do walcz¹cej o wyzwolenie Warszawy.
Byli wœród nich równie¿ partyzanci, aresztowani we Lwowie po zakoñczeniu walk z Niemcami.
W obozie w Trzebusce przetrzymywano m.in. gen.
W³adys³awa Filipowskiego oraz pu³kowników:
Franciszka Strudziñskiego i Henryka Pohoskiego. Prócz tego tutejszymi jeñcami byli ¿o³nierze
innych narodowoœci: Rosjanie, Niemcy, Azerbejd¿anie. Nowych wiêŸniów dowo¿ono prawie codziennie. Przez krótki okres funkcjonowania
³agru wiêziono w nim kilka tysiêcy osób.
Co tydzieñ odbywa³y siê ca³onocne przes³uchania wiêŸniów, przeprowadzane przez oficerów ze sztabu marsza³ka Iwana Koniewa, stacjonuj¹cego w niedalekiej wiosce Mazury. Stosowano podczas nich wzglêdem wiêŸniów ró¿norakie tortury, wymuszano sk³adanie zeznañ, ferowano bezprawne wyroki. Niektórych osadzonych
wywo¿ono w g³¹b Rosji, gdzie czeka³y ich lata
walki o przetrwanie w ³agrach lub na zsy³ce.
Innych, ubranych jedynie w bieliznê, wieziono
do lasu turzañskiego, gdzie wykonywano wyroki
œmierci nastêpnie grzebano zmar³ych, a miejsca
pochówku starannie maskowano. Ubrania,
wszelkie dokumenty i rzeczy osobiste niszczono.
Do dziœ nie ujawni³ siê ¿aden œwiadek tragedii
rozgrywaj¹cej siê w turzañskim lesie. Lokalni
mieszkañcy o losie wiêŸniów mogli siê jedynie
domyœlaæ. O egzekucjach dowiadywano siê przypadkowo, m.in. s³uchaj¹c zwierzeñ pijanych ¿o³nierzy radzieckich.
W paŸdzierniku 1944 r. ³agier w Trzebusce
zosta³ zlikwidowany. Soko³owianie jednak nie
zapomnieli. W listopadzie tego¿ roku grupa partyzantów (m.in. Boles³aw Nazimek, ks. kapelan
Józef Pelc, lekarz Jab³oñski) dokona³a tajnej ekshumacji. Odkopano czêœæ jednej z mogi³. W grobie znaleziono u³o¿one warstwami cia³a pomordowanych. Zw³oki posiada³y skrêpowane rêce i
nogi, na ich karkach i szyjach odnaleŸæ mo¿na
by³o œlady po ciosach no¿a. Takich tajnych ekshumacji dokonano kilkakrotnie. Milicjanci z
miejscowego posterunku MO w Soko³owie nie
chcieli przyj¹æ jednak ¿adnego zg³oszenia, nakazuj¹c o wszystkim milczeæ.”
Na zakoñczenie nabo¿eñstwa g³os zabra³ O. Hieronim Warachim OFMcap, któ-
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ry mówi³:
„Z g³êbokim wzruszeniem stojê na tym œwiêtym miejscu uœwiêconym mêczeñsk¹ krwi¹ ¿o³nierzy Armii Krajowej.
Pragnê zaœwiadczyæ o prawdzie historycznej.
Zabieram glos jako by³y kapelan Armii Krajowej Inspektoratu Lwów - Pó³noc.
By³ rok 1944. Armia hitlerowska wycofywa³a siê w ucieczce pod naporem Armii Czerwonej.
Dowództwo Armii Krajowej przyst¹pi³o do wyzwolenia z pod niemieckiego jarzma Ziemie
Wschodnie. W pierwszych dniach lipca 1944 roku
miasto Lwów, sprawnym manewrem dzia³ania
¿o³nierzy Armii Krajowej zosta³o uwolnione od
wroga. W³adzê nad miastem przejêli Polacy.
Miasto samorzutnie zosta³o udekorowane polskimi flagami narodowymi. Wœród ludnoœci
panowa³a radoœæ i zdyscyplinowane podporz¹dkowanie siê polskim w³adzom. W sztabie Armii
Krajowej rozwa¿ano: czy wpuœciæ do miast Czerwon¹ Armiê. Od wy¿szych w³adz przyszed³ rozkaz – wpuœciæ. Czerwona Armia zajê³a oswobodzone od wroga miasto zawsze wierne Polsce.
Przedstawiciele Czerwonej Armii z³o¿yli wizytê w dowództwie Armii Krajowej. Wyrazili podziêkowanie za wypêdzenie wroga ze Lwowa, za
sprawne dzia³ania strategiczne, które oszczêdzi³y
miasto przed zniszczeniem i przed ofiarami ludnoœci. Zaprosili do siebie na rozmowy w sztabie
Czerwonej Armii, których celem mia³o byæ omówienie dalszej wspó³pracy w walce z wrogiem.
Gdy oficerowie Armii Krajowej zg³osili siê w
sztabie Czerwonej Armii, zostali przez NKWD
aresztowani. Równoczeœnie rozpoczê³o siê we
Lwowie masowe aresztowanie ¿o³nierzy Armii
Krajowej, i wywo¿enie w nieznane. O szczegó³ach tego zdradzieckiego dzia³ania dowiedzia³em
siê z ust mojego szefa Armii Krajowej Inspektoratu Lwów – Pó³noc (pseudonim „Siewierz”),
któremu na szczêœcie uda³o siê prze¿yæ przez 16
lat w ³agrach sowieckich i powróciæ do Lwowa.
Mówiê o tym z dr¿eniem mojego serca, gdy¿ dziêki niezbadanym wyrokom Mi³osierdzia Bo¿ego,
na krótko przed rozpoczêciem dzia³añ Armii Krajowej nad uwolnieniem Lwowa, zosta³em odwo³any do Sêdziszowa, gdybym pozosta³ we Lwowie, dziœ ros³yby na moim grobie te oto sosny.
Dziêki staraniom Polskiego Instytutu Pamiêci Narodowej w Rzeszowie, w oparciu o dokumenty archiwalne ustalono, ¿e w Trzebusce dokonano zbrodniczego mordu na polskich ¿o³nierzach Armii Krajowej.Zaledwie Czerwona Armia
wkroczy³a na Ziemiê Rzeszowsk¹, ju¿ w miesi¹cu sierpniu i wrzeœniu 1944 r., tutaj na tym
miejscu NKWD urz¹dzi³o obóz w którym wymordowano w bestialski sposób oficerów i ¿o³nierzy Lwowskiej Armii Krajowej. Trudno ustaliæ
ilu ich tutaj zamordowano. Wiemy, ¿e zostali
zagrzebani w dziewiêciu do³ach d³ugich na 12
m, a szerokich na 2 m, g³êbokich te¿ na 2 m.
Wiemy, ze zostali wrzuceni do nich warstwami,
a ostatnia warstwa ich cia³ znajduje siê 70 cm
pod powierzchni¹ ziemi. Mo¿na próbowaæ policzyæ ilu Polaków tutaj zosta³o zg³adzonych przez
NKWD. Dzia³o siê to wtedy, gdy w Warszawie
trwa³o powstanie Polaków przeciw Niemcom.
Tam ginêli Polacy od zachodniego wroga naszej
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My dzisiaj ¿yj¹cy w wolnej Polsce powtarzamy s³owa ¿o³nierzy z powstañczej Warszawy, ale
czy je rozumiemy? Czy potrafimy ogarn¹æ myœl¹
i sercem, intelektem i uczuciem patriotyzm i oddanie OjczyŸnie tamtego pokolenia, które jako
pierwsze od wielu dziesi¹tek lat po nocy zaborów,
zosta³o wychowane w wolnej Polsce? 60 lat temu
heroicznie walczy³a Warszawa i dawa³a œwiadectwo Europie i œwiatu, ¿e Polska to Wielka
Rzecz, ¿e Polska ¿yje, gdy¿ ma takie dzieci, które
za ka¿dy Jej kamieñ oddadz¹ krew. O tej Polsce
myœleli z pewnoœci¹ i ci ¿o³nierze Armii Krajowej, którzy ginêli bestialsko mordowani przez
nowego okupanta spod znaku sowieckiego komunizmu w tym lesie, w tym miejscu, na którym dzisiaj stoimy i modlimy siê w ich intencji.
Jednak werdykty historii s¹ sprawiedliwe. Pokonani stali siê zwyciêzcami. Byli Oni tym ziarnem, które wprawdzie obumar³o, ale z niego po
latach narodzi³a siê wolna Polska. I taki jest
najwa¿niejszy sens Powstania Warszawskiego i
tych licznych œmierci w lesie turzañskim.
Oddaj¹c ho³d poleg³ym bohaterom, musimy
jednak odnieœæ ich ofiarê do nas samych, do
naszych postaw patriotycznych.
Co znaczy dziœ dla nas mi³oœæ Ojczyzny, jej
tradycji, historii, bohaterskiej przesz³oœci? Czy nie
s¹ to tylko puste s³owa, bo przecie¿ niektórzy usilnie nas przekonuj¹, ¿e liczy siê tylko teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ, wygoda, przyjemnoœæ, niczym
niepohamowana konsumpcja, laicka, ponadnarodowa Europa. I wielu uleg³o tym ideom, a
kiedy pytamy m³odych o wydarzenia sprzed 60
lat, to bardzo czêsto niczego o nich nie wiedz¹. A
przecie¿ wspólnota, która traci pamiêæ przesz³oœci, przestaje istnieæ.
Takie uroczystoœci maj¹ g³êboki sens tak¿e i z
tego powodu, ¿e prócz ho³du i modlitwy za bohaterów, stanowi¹ dla nas wszystkich okazjê do

rachunku sumienia z naszej mi³oœci do Ojczyzny. Bez tej mi³oœci mo¿na ¿yæ, ale nie mo¿na
owocowaæ pisze poeta. Bez tej mi³oœci nie mo¿na
niczego Polsce daæ. Tamci m³odzi ch³opcy oddali
OjczyŸnie wszystko, tamci ¿o³nierze Wrzeœnia,
powstañcy Warszawy, AK-owcy mordowani w
Turzy byli jak kamienie przez Boga rzucone na
szaniec. A my, ci¹gle myœl¹c o w³asnych sprawach, nie chcemy Jej daæ ma³ej cz¹stki siebie,
swojej pracy, zdolnoœci, rzetelnego wykonywania
swoich obowi¹zków.
Karol Wojty³a napisa³ kiedyœ piêkna s³owa
o OjczyŸnie i naszym z ni¹ zwi¹zku: Ojczyzna –
z Niej siê wy³aniam, w Niej siê zakorzeniam.
Takie uroczystoœci jak dzisiejsza Msza œw. za poleg³ych maj¹ dla naszej spo³ecznoœci lokalnej
ogromne znaczenie. Powoduj¹ one, ¿e bardziej
wrastamy w Ojczyznê, bardziej siê w niej zakorzeniamy, aby owocowaæ – dla Niej samej, a
przez wyznawane wartoœci i dla Europy.
Wracaj¹c myœl¹ i sercem do wydarzeñ sprzed
60 lat, pamiêtaj¹c tak¿e o wrzeœniu 1939 r., uczyñmy wszystko, aby powiêkszaæ nasze zwyk³e, codzienne, bez wielkich s³ów umi³owanie Polski, aby – jak
piêknie napisa³ Krzysztof Kamil Baczyñski, poeta walcz¹cej Warszawy, który oddal wszystko
Polsce – nauczyæ siê tej ziemi na pamiêæ.
Ta ziemia od innych dro¿sza, ziemia
nam bliska, jej tradycja i przesz³oœæ warte
s¹ tego, aby nauczyæ siê jej na pamiêæ, aby
byæ godnymi tych, którzy tutaj umierali za
Polskê.

W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego w dniu
20.X.2004r. odby³a siê XVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2002/2006r.

Katarzyna Lubiñska – LO im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dynowie.
Nastêpnie radni zapoznali siê z informacj¹ o stanie oœwiaty w Powiecie Rzeszowskim. Iloœæ oddzia³ów i uczniów w poszczególnych szko³ach przedstawia siê nastêpuj¹co:
ZSA w Mi³ocinie – 11 oddzia³ów, 289
uczniów,
ZSRCKU w Trzcianie – 18 oddzia³ów,
476 uczniów,
LO w Dynowie – 12 oddzia³ów, 386
uczniów,
ZS w Soko³owie Ma³opolskim – 20 oddzia³ów, 567 uczniów,
Z.S w Dynowie - 20 oddzia³ów, 625
uczniów
ZS w Tyczynie – 6 oddzia³ów, 154
uczniów,
ZS w B³a¿owej – 7oddzia³ów, 153
uczniów,
SOS-W w Mrowli – 10 oddzia³ów, 60
uczniów,

Ojczyzny, tutaj wróg ze wschodu mordowa³ polskich ¿o³nierzy. To jest bolesna prawda historyczna, o której nie tylko nie wolno zapominaæ, ale o
której nale¿y g³oœno na ca³y œwiat wo³aæ o tej
zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach
przez wschodniego najeŸdŸcê.
Tê bolesn¹ prawdê historyczn¹ trzeba upowszechniæ w ca³ym naszym polskim spo³eczeñstwie, w ca³ym polskim narodzie, który nie wie o
tym, ¿e niedaleko od Rzeszowa jest Polski Las
Katyñski Nie baæ siê mówiæ prawdy. Prawda
nas wyzwoli. Bogu niech bêd¹ dziêki, ¿e jesteœmy
na drodze do poszukiwania prawdy, ¿e dziœ
modlimy siê na tym miejscu mêczeñstwa Polski.
O. Hieronim Warachim koñczy³ swe
wyst¹pienie apelem:
„¯O£NIERZE LWOWSKIEJ ARMII KRAJOWEJ TUTAJ WYMORDOWANI. DZIŒ SKLADAMY WAM NALE¯NY HO£D I PROSIMY
ZA WAS BOGA, BY OFIARA WASZEGO
¯YCIA PRZYNIOSLA POLSCE PRAWDZIW¥
WOLNOŒÆ DUCHA, A POLSKA BY£A WIERNA BOGU, KRZY¯OWI I EWANGELII TAK
JAK LWÓW BY£ ZAWSZE WIERNY POLSCE.
Z³o¿enie wieñców i kwiatów przez liczne delegacje przed pomnikiem ku czci
ofiar w lesie turzyñskim poprzedzi³o podnios³e wyst¹pienie Starosty Rzeszowskiego
Stanis³awa O¿oga, który zwracaj¹c siê do
uczestników uroczystoœci powiedzia³:
„Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój!
Za ka¿dy kamieñ twój, Stolico, damy krew!
Tak œpiewali równo 60 lat temu bohaterscy
a¿ do œmierci powstañcy warszawscy. A inni, ich
rówieœnicy œpiesz¹cy – tak¿e i z naszych stron –
na pomoc walcz¹cej Warszawie nieœli w sercach
inne s³owa – Jeszcze Polska nie zginê³a, póki
my ¿yjemy!

Po otwarciu sesji i powitaniu radnych
oraz zaproszonych goœci przez Przewodnicz¹cego Rady Stanis³awa Obarê wszyscy zebrani oddali ho³d ks.Jerzemu Popie³uszce w 20 rocznicê Jego mêczeñskiej
œmierci.
Ks. Jerzy Popie³uszko odwa¿nie broni³ idea³ów prawdy, wolnoœci i sprawiedliwoœci. Odebrali Mu ¿ycie funkcjonariusze
aparatu bezpieczeñstwa komunistycznego
pañstwa, otumanieni propagand¹ k³amstwa i nienawiœci. Jego œmieræ by³a jednym
z ostatnich – w d³ugim ³añcuchu powojennej historii – aktów terroru pañstwowego
wobec w³asnych obywateli.
Nastêpnie radni przyst¹pili do realizacji porz¹dku obrad sesji, który otwiera³a
mi³a uroczystoœæ wrêczenia nagród Starosty Rzeszowskiego za wybitne osi¹gniêcia w
pracy dydaktyczno – wychowawczej dla

oœmiu nauczycieli szkó³ powiatowych.
Nagrody te otrzyma³y m.in.:
Pani Halina Cygan – wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie,
Pani Maria Kuszek – nauczycielka Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dynowie,
Pani Maria Radoñ – dyrektor Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i m. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.
Starosta Rzeszowski Stanis³aw O¿óg
wrêczy³ te¿ stypendia Prezesa Rady Ministrów dla dziesiêciu uczniów ze szkó³ Powiatu Rzeszowskiego. Stypendia te otrzyma³y m.in.:
Dominika Tyka – ZSZ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie,
Jolanta Szczepañska – ZSZ im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie,

Apel Poleg³ych koñczy³ uroczystoœci
religijno - patriotyczne w lesie turzyñskim
utrwalaj¹c w pamiêci jej uczestników miejsce bêd¹ce œwiadkiem tak tragicznych wydarzeñ, które do 1981 roku by³y tematem
tabu.

(ci¹g dalszy na str. 6)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)
ZPO-W w Budziwoju – 4 oddzia³y, 40
uczniów.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji
w roku szkolnym 2004/2005 do szkó³ specjalnych przyjêto 40 uczniów, zaœ do klas
pierwszych szkó³ ponadgimnazjalych przyjêto 831 uczniów. Z tego zainteresowanych
kszta³ceniem w technikach by³o 40%, liceach ogólnokszta³c¹cych 27%, liceach profilowanych 17%, zasadniczych szko³ach
zawodowych 8% i szko³ach policealnych
8%.
Radni wys³uchali równie¿ dodatkowych
informacji o stanie oœwiaty przedstawionych przez Wicestarostê Rzeszowskiego
Marka Sitarza dotycz¹cych m.in.: bezpieczeñstwa i higieny, wypadków i zagro¿eñ,
oceny zdrowia m³odzie¿y, dzia³añ prozdrowotnych, powiatowego kalendarza imprez
sportowych i stanu zdrowia nauczycieli.
W trakcie sesji radni podjêli uchwa³y w
sprawie:
zmian w Statucie ZOZ Nr 2 w Rzeszowie,
zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
okreœlenia zadañ i przeznaczenia œrodków na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej oraz
zatrudniania osób niepe³nosprawnych,
organizacji oraz szczegó³owych zasad
ponoszenia odp³atnoœci za pobyt w
oœrodkach wsparcia, mieszkaniach
chronionych i oœrodkach interwencji
kryzysowej,
zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
zmian w bud¿ecie Powiatu na rok 2004,
upowa¿nienia Zarz¹du do zawarcia
umowy na dofinansowanie i zabezpieczenia prawid³owego wykonania umowy wekslem „in blanco”,
ustalenia planu sieci publicznych szkó³
ponadgimnazjalnych oraz szkó³ specjalnych w Powiecie Rzeszowskim,
zawarcia porozumienia z Gmin¹ Kamieñ, dotycz¹cego za³o¿enia i prowadzenia trzyletniego publicznego liceum
ogólnokszta³c¹cego z siedzib¹ w Kamieniu,
zawarcie porozumienia z Gmin¹ Kamieñ, dotycz¹cego za³o¿enia i prowadzenia szkolnego schroniska m³odzie¿owego z siedzib¹ w Nowym Kamieniu,
W trakcie sesji Starosta Rzeszowski Stanis³aw O¿óg omówi³ sprawy zwi¹zane z
podejmowaniem przez samorz¹d miejski
dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany granic
miasta Rzeszowa i Powiatu Rzeszowskiego.
Ostatnie poszerzenie granic Rzeszowa odby³o siê w latach 70 – tych, kiedy w mieœcie
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mieszka³o ok.100 tys. osób. Teraz jest ich
160 tys. W³adze Rzeszowa zamierzaj¹ przy³¹czyæ do miasta kilka so³ectw uznaj¹c to
za sprawê priorytetow¹ i s¹ zainteresowane nastêpuj¹cymi terenami:
Pogwizdów Nowy – pow. 233 ha, 837
mieszkañców,
Mi³ocin – pow. 223 ha, 1248 mieszkañców,
Przbyszówka – pow. 770 ha, 2000 mieszkañców,
Zwiêczyca – pow. 724 ha, 3060 mieszkañców,
Budziwój – pow. 247 ha, 880 mieszkañców,
Bia³a – pow. 606 ha, 1770 mieszkañców,
Matysówka – pow. 530 ha, 1180 mieszkañców,
S³ocina – pow. 916 ha, 2848 mieszkañców,
Za³ê¿e – pow. 520 ha, 1437 mieszkañców.
Po przy³¹czeniu czêœci tych so³ectw,
Rzeszów zyska³by dodatkowo ok. 5 tys. ha
powierzchni oraz ponad 15 tys. mieszkañców. W³adze Rzeszowa chc¹ powiêkszyæ
swoje granice poniewa¿:
uzyskaj¹ nowe tereny pod inwestycje,
zagospodaruj¹ nadwy¿ki produkowanego ciep³a i wody,
do kasy miejskiej wp³yn¹ dodatkowe pieni¹dze z podatków,
tereny tych so³ectw s¹ ju¿ œciœle powi¹zane z miastem,
Inne zdanie na przekazanie w/w terenów do Rzeszowa maj¹ okoliczni Burmistrzowie i Wójtowie twierdz¹c, ¿e przejêcie przez miasto Rzeszów w pe³ni ju¿ zurbanizowanych terenów grozi zachwianiem
stabilnoœci finansowej kierowanych przez
nich gmin.
Zamiar ten traktowany jest jako chêæ
wyci¹gniêcia pieniêdzy wp³ywaj¹cych do
kas poszczególnych gmin.
Z kolei Starosta Rzeszowski Stanis³aw
O¿óg w/w sprawie proponuje utworzenie
Aglomeracji Rzeszowskiej jako Zwi¹zku
Gmin, którego celem bêdzie zapewnienie
uporz¹dkowanego i harmonijnego rozwoju Rzeszowa i okolicznych gmin. Cel ten
realizowany by³ by poprzez:
Okreœlenie przez Zwi¹zek kierunków
rozwoju miasta Rzeszowa na terenach
przyleg³ych gmin,
Wypracowanie strategii rozwoju przestrzennego Aglomeracji Rzeszowskiej
(Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Aglomeracji) z uwzglêdnieniem
istniej¹cych uwarunkowañ oraz interesów wszystkich cz³onków Zwi¹zku, uwidocznionych w strategiach rozwoju oraz
studiach (planach) zagospodarowania
przestrzennego miasta i pozosta³ych
gmin,
Zabezpieczenie terenów wnioskowa-

Nr 9/111

nych przez Zwi¹zek dla potrzeb rozwoju miasta Rzeszowa w poszczególnych
planach zagospodarowania gmin ze
szczególnym uwzglêdnieniem:
a) uk³adu komunikacyjnego (uporz¹dkowanie istniej¹cego uk³adu komunikacyjnego – drogi na terenach
gmin przyleg³ych, bêd¹ce kontynuacj¹ ulic miasta Rzeszowa),
b) wyznaczenie terenów dla tzw. „ dróg
obwodowych”, odci¹¿aj¹cych ruch
ko³owy na terenie miasta Rzeszowa,
c) wyznaczenie terenów pod realizacjê
budownictwa mieszkaniowego,
d) wyznaczenie terenów dla potrzeb
us³ug i przemys³u oraz terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, dla
mieszkañców ca³ej Aglomeracji.
Podjêcie wspólnych przedsiêwziêæ dotycz¹cych:
a) rozwi¹zania spraw w zakresie ochrony œrodowiska, w tym gospodarki odpadami
b) rozwi¹zania zagadnieñ z zakresu gospodarki wodno – œciekowej
c) wypracowania i przyjêcia planu
ochrony przed powodzi¹ wykraczaj¹cego poza teren Zwi¹zku (budowa wa³ów, wykonywanie regulacji cieków wodnych, zbiorników retencyjnych, ma³a retencja wodna),
d) racjonalnego gospodarowania baz¹
surowców naturalnych na terenie
Aglomeracji (kruszywo naturalne,
gaz ziemny, wody geotermalne, solanka, borowina)i wykorzystywania
ich dla potrzeb rozwoju geoenergetyki Ÿróde³ odnawialnych (ciep³ownictwo, ch³odnictwo, rekreacja, balneologia),
e) promocji ca³ej Aglomeracji Rzeszowskiej w celu przyci¹gniêcia potencjalnych inwestorów i tworzenia nowych
miejsc pracy,
f) stworzenia lobbyingu w celu podniesienia rangi lotniska w Jasionce, realizacji projektowanych dróg: autostrady A-4 (Jêdrzychowie-Wroc³awKraków-Korczowa), drogi ekspresowej S-19 (KuŸnica Bia³ostocka- Lublin- Rzeszów-Barwinek) oraz utworzenia i promowania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.
W koñcowej czêœci obrad sesji radni
wys³uchali informacji Przewodnicz¹cego
Rady o analizie oœwiadczeñ maj¹tkowych
radnych oraz Starosta z³o¿y³ sprawozdanie
z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Has³o tegorocznych, ju¿ ósmych z kolei, Dynowskich Dni Kultury Chrzeœcijañskiej, wskazywa³o na
piln¹ potrzebê ponownego zg³êbiania tajemnicy mi³osierdzia i szukania odpowiedzi na pytanie jak
wspó³czesny katolik mi³osiernym staæ siê mo¿e.
Cztery dni gor¹cych modlitw, rozwa¿añ, spotkañ katolickich
organizacji i stowarzyszeñ parafialnych sprawi³y, ¿e zagadnienie
pozornie dobrze znane, zosta³o na nowo przemyœlane i prze¿yte.
W liœcie do g³ównego organizatora Dni – KSW Starosta Rzeszowski napisa³:

sierdziu i organowe utwory Bacha interesuj¹co i na chwa³ê Bo¿¹
zabrzmia³y w naszej parafialnej œwi¹tyni.

„Maryja – czuwaj¹ca Matka
Mi³osierdzia” to sobotnie has³o
trafnie dobrane do tej ostatniej
w tym roku fatimskiej uroczystoœci. Wieczorne nabo¿eñstwa poprzedzi³ dopo³udniowy przegl¹d
szkolnych zespo³ów scenicznych. W goœcinnym SDŒ wyszukane
programy artystyczne zaprezentowa³o 7 zespo³ów artystycznych z
ró¿nych szkó³. Wszystkie prezentacje odpowiada³y wymogom or(ci¹g dalszy na str. 8)

Jak we wczeœniejszych edycjach, ka¿dy tegoroczny dzieñ mia³
swoje motto, porz¹dek modlitw i czêœæ artystyczn¹. Program pierwszego dnia (29. 09) opracowa³a m³odzie¿ zrzeszona w Ruchu Apostolstwa M³odzie¿y. Wieczorny koncert poetycko – muzyczny w
Domu Dobrego Pasterza zgromadzi³ nie tylko m³odzie¿. Pop³ynê³y pieœni oazowe i pielgrzymkowe a w przerwach prezentowane
by³y fragmenty „Dzienniczka” Siostry Faustyny.
Pi¹tkowy wieczór – 1 paŸdziernika – by³ ju¿ kolejn¹ okazj¹ do
s³uchania i delektowania siê muzyk¹ powa¿n¹. Ciekawie u³o¿ony
program koncertu: pieœni chóru Akord, poezja o Bo¿ym Mi³o-

Zespó³ Sz.P. nr 1 w Dynowie z inscenizacj¹ „Szkolna Golgota”. Opiekunki: mgr E. Socha i mgr
E. Rachwalska.
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(ci¹g dalszy ze str. 7)
ganizatorów, odznacza³y siê ciekawymi interpretacjami tekstów i
wysokim poziomem wykonania.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y dyplomy, piêkne albumy i reprodukcje oraz... mnóstwo s³odyczy.

Zespó³ Sz.P. nr 1 w Dynowie - program „Bóg nas mi³uje”. Opiekunka mgr E. S³oninka.
Grupa ze Sz.P. w D¹brówce Starzeñskiej z programem „O Bo¿ym Mi³osierdziu”. Opiekunka
mgr J. Polewka.

Uczestnicy zajêæ w œwietlicy terapeutycznej w Nozdrzcu. Opiekunka Siostra El¿bieta - dominikanka.

„Podaruj Mu serce” - program uczniów Gimnazjum w Paw³okomie. Opiekunka mgr A. Myæka.

Zespó³ Gimnazjum w Dynowie w inscenizacji „Trêdowaty, bo niekochany”. Opiekunowie: mgr
D. Kusiñska i p. A. Kêdzierski.

„Trzeba byæ dobrym jak chleb” - Zespó³ Sz.P. nr 2. Opiekunowie p. H. Paw³owska, mgr. A.
D¿u³a.

Niedziela 2 paŸdziernika okaza³ siê wielkim œwiêtem dynowskiego teatru. W Domu Dobrego Pasterza odby³a siê premiera
sztuki Z Kossak – Szczuckiej „Goœæ oczekiwany”
Ca³y paŸdziernik w przedsionku koœcio³a eksponowane by³y
prace plastyczne uczniów a przez tydzieñ trwa³a zbiórka darów
dla najubo¿szych parafian.
Organizatorzy VIII Dynowskicj Dni kultury Chrzeœcijañskiej
serdecznie dziêkuj¹ Ks. Dziekanowi, wszystkim uczestnikom, widzom, zespo³om i ich opiekunom za wspólne prze¿ycia i wk³ad
pracy w realizacjê ca³ego programu.

Szczególne podziêkowania kieruj¹ do:
Rady Miasta, Apostolatu Maryi, KSW i MOKiRu za sfinansowanie nagród i pozosta³ych kosztów organizacyjnych.
S³owa wdziêcznoœci adresuj¹ te¿ do: Prezesa GS w Dynowie
Pana Jana Nosala za obdarowanie dzieci s³odyczami i lodami, p.
Zofii Bielec za soki owocowe, Panu Wójtowi Adamowi Chrobakowi za bezp³atny dowóz m³odzie¿y, Pani Kierownik ŒDS A. Nowickiej – Hardulak za udostêpnienie sali widowiskowej a Kierownikowi ZGK Panu Jackowi Gerlachowi, jego zastêpcom W. Bielcowi, J.
Derdzie i pracownikom za spo³eczne wykonanie malowania sali
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widowiskowej w Domu Dobrego Pasterza.
Wszystkim ludziom Dobrej Woli dziêkujemy i dedykujemy myœl Phila Brosmansa
„Bezinteresowna dobroæ
i przyjaŸñ maj¹ swoj¹ historiê.
Tworzy j¹ zwyczajny, prosty cz³owiek”

W imieniu organizatorów
VIII Dynowskich Dni Kulltury
Chrzeœcijañskiej
Krystyna D¿u³a
Wszystkie zdjêcia wykona³ A. Iwañski

Sezon polowañ
trwa
Tak¿e na pedofilów. Plasuj¹ siê zapewne zaraz po skorumpowanych i aferzystach. Okazuje siê bowiem, ¿e niemal co
drugi mê¿czyzna przytulaj¹cy, g³aszcz¹cy,
przymilaj¹cy siê lub choæby uœmiechaj¹cy
do dziecka to pedofil. Zatem ojcowie tul¹cy swoich potomków – molestuj¹. Nauczyciele dodaj¹cy otuchy swoim wychowankom – molestuj¹. Ksiê¿a g³aszcz¹cy w koœciele dzieci po g³ówkach – wiadomo…
Efektowne zawziêcie poluj¹cych dalekie jest oczywiœcie od troski o dziecko.
Dziecko cierpi w tym ca³ym bzdurnym szale podwójnie: raz, ¿e bezpardonowo burzy siê mu dzieciêce poczucie bezpieczeñstwa, dwa, ¿e imputuje mu siê chore wzorce i zak³amany opis rzeczywistoœci. Tylko
dlatego, ¿e temat noœny i na czasie, lubie¿ny i sensacyjny. Albo stanowi ca³kiem skuteczne narzêdzie do dyskredytowania jednostek niewygodnych.
Sk¹dœ znamy to pe³ne przejêcia zatroskanie o niedolê i krzywdy maluczkich, prawda? Zatroskanie cyniczne i wyrachowane,
obliczone na tanie, doraŸne emocje, na
kupowanie sobie aplauzu i uznania. Dlate-

go nie wierzê ministrowi zdrowia, który chce
dzieci i leczyæ, i zabijaæ (na marginesie: s³u¿ba zdrowia ma siê ju¿ tak dobrze, ¿e mo¿na
by³o z czystym sumieniem rozpocz¹æ szeroko zakrojone remonty budynków ministerstwa). Nie wierzê politykom, którym lepiej
ni¿ innym idzie zdobywanie zaufania wyborców, kiedy bez zmru¿enia okiem matacz¹,
defrauduj¹, kradn¹. Nie wierzê sztucznie wykreowanym autorytetom i ekspertom, którzy próbuj¹ kroiæ przestrzeñ publiczn¹ do
potrzeb w³asnych lub czyjejœ ideologii. Nie
wierzê pompatycznym akcjom charytatywnym i podejrzanym, nazbyt przymilnym fundacjom. Nie wierzê reformatorom Koœcio³a, którzy mniej lub bardziej otwarcie próbuj¹ urabiaæ go po swojemu. I nie wierzê
dziennikarzom, którzy zamiast opisywania
rzeczywistoœci, zaczynaj¹ tê rzeczywistoœæ
kreowaæ.
Matki lepiej od lekarzy wiedz¹, jak wa¿ny jest kontakt fizyczny dla ich dzieci. Nie
tylko noworodków i niemowl¹t. PóŸniej
te¿. Brukanie niewinnoœci maluczkich, nie
umniejszaj¹c wagi problemu, nie dzieje siê
tak nagminnie, jak proklamuj¹ to bez opamiêtania etatowi ³owcy pedofilów. Ju¿ s³yszê, jak strasznym g³osem piêtnuj¹ moj¹
naiwnoœæ, oderwanie od ¿ycia i ignorancjê
co do skali zjawiska… Mimo to nie wyobra¿am sobie, by dzieci w przedszkolu „trenowaæ, pokazywaæ im, jak TAKICH sytuacji
unikaæ”, co proponuje Magdalena Œroda,
pe³nomocnik rz¹du do spraw równego statusu kobiet i mê¿czyzn.
Jak tu wiêc pos³aæ swoj¹ pociechê

gdziekolwiek? Jak jej t³umaczyæ i opisywaæ
œwiat? Jako domenê „z³ych ludzi”? Bo o
„zboczeñcach” mówiæ niezrêcznie… Jakimi s³owy mówiæ dzieciom i m³odzie¿y o
potrzebie czu³oœci i bliskoœci miêdzy ludŸmi, kiedy one s³ysz¹ bez przerwy o „z³ym
dotyku”, molestowaniu i nieustaj¹cej czujnoœci wobec doros³ych? Tylko patrzeæ, jak
pojawi¹ siê w miejscach publicznych tabliczki: „Przytulanie surowo wzbronione!”.
Tatusiów bêd¹ wsadzaæ do aresztu za noszenie „na barana” swoich córek, a ksiê¿y
aresztowaæ profilaktycznie jako ogólne
zagro¿enie dla spo³eczeñstwa.
Od lat smuci mnie i przera¿a owo bezkrytyczne przyjmowanie tego, co „w telewizji powiedzieli”, owo klêkanie przed ka¿dym idiotyzmem oprawionym w kredowy
papier i chwytliw¹ fotografiê. Rozumiem,
¿e czasami nie ma innych Ÿróde³ informacji, ¿e ktoœ jest skazany na tych kilka programów radiowych i telewizyjnych. I na
dodatek nie jest odporny na medialne zabiegi. Ale oddychaæ codziennie „Faktem”
czy „Super Expressem” i innych punktów
widzenia nie przyjmowaæ, to metodycznie
uœmiercaæ swój zdrowy rozs¹dek.
Na ulicach Warszawy pojawi³ siê w paŸdzierniku billboard z napisem „Polska jest
rajem*”. Gwiazdkê wyjaœniono pod spodem
ma³ym drukiem: „dla 1,2 mld najbiedniejszych ludzi na œwiecie”. Dobrze, ¿e ktoœ
próbuje walczyæ z naszym narodowym biadoleniem. Wzi¹æ by siê jeszcze za obyczajowych m¹cicieli.
ks. K. Rzepka
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Jest rok 1823... Zima.
Aleksander goszcz¹cy ponownie u swego wuja Antoniego w Nienadowej wybra³
siê w³aœnie w s¹siedzkie odwiedziny. Jest
piêkny, mroŸny ranek.
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ca, Ksawerego Franciszka Krasickiego
(1774-1844) o¿enionego z Juli¹ hrabin¹
Mniszchówn¹. Jego ¿ona wyjecha³a w³aœnie
do Lwowa a syn Ksawery do Leska. Gospodarz znany ze swej namiêtnoœci do polowania wykorzysta³ nieobecnoœæ domowników i odda³ siê swemu na³ogowi. W³aœnie

Panorama Dubiecka zim¹.
Sanie mkn¹ po zaœnie¿onych drogach
Nienadowej, Dubiecka i dalej a¿ do Bachórca. Na wysokoœci drewnianego koœcio³a pod wezwaniem œwiêtej Katarzyny konie
skrêcaj¹ gwa³townie w lewo, pozostawiaj¹c za sob¹ srebrz¹c¹ siê w s³oñcu œnie¿n¹
zas³onê. Po chwili zaprzêg zatrzymuje siê
na terenie posiad³oœci w³aœciciela Bachór-

Stary dwór w Bachórcu.

wróci³ z synem Edmundem z ³owów na dzika. Przyj¹³ swego goœcia w nowym ju¿, bo
wzniesionym w 1808 roku dworze. Poniewa¿ dzieñ by³ bardzo mroŸny kaza³ nakryæ
w salonie ozdobionym drewnianym, wieloœwiecowym ¿yrandolem empirowym i pod³o¿yæ drewno w marmurowym kominku,
dekorowanym br¹zowymi g³ówkami Hele-

Rys. Daniel Chudzikiewicz
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ny i Parysa. Piêkna kolekcja obrazów, wœród
których znajdowa³y siê miêdzy innymi: dzie³a Bacciarellego, portret Ignacego Krasickiego oraz bogata biblioteka i piêkna porcelana œwiadczy³y o zami³owaniach artystycznych gospodarzy. Aleksander nie by³
tu po raz pierwszy, poniewa¿ gospodarz
s³yn¹³ na ca³¹ okolicê ze swej goœcinnoœci.
Ogieñ w kominku buzowa³ weso³o. Raz po
raz strzela³o podpiekane p³omieniami
drewno a panowie s¹czyli, znan¹ wœród
tutejszej szlachty, doskona³¹ nalewkê z derenia i tarniny. Czas up³ywa³ niepostrze¿enie. Ksawery by³ œwietnym obserwatorem a
do tego potrafi³ snuæ piêkne i pe³ne humoru opowieœci, dlatego otaczali go chêtnie ludzie o du¿ym sercu i otwartych g³owach. W tym samym miejscu i w podobnych okolicznoœciach za kilka lat zrodzi siê
przy tym kominku pomys³ napisania przez
Wincentego Pola, przyjaciela gospodarza,
poematu pt. „Mohort”. Barwne opowieœci
Ksawerego stan¹ siê inspiracj¹ niejednego
utworu znanego ju¿ pisarza, geografa i
profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Mimo póŸnego popo³udnia Aleksander
postanowi³ podró¿owaæ dalej. Piêkna, zimowa pogoda zachêci³a tak¿e gospodarza i on
równie¿ przy³¹czy³ siê do sanny. Razem wyruszaj¹ do s¹siedniego dworu w Bachórzu.
Sanie mkn¹ po malowniczej drodze,
wzd³u¿ wij¹cego siê nisko, w oddali Sanu.
Aleksander i pan Ksawery mijaj¹ krzy¿ u
podnó¿a wzniesienia Parasol, drewniany
koœció³ œwiêtego Wojciecha i drewnian¹ cerkiew grecko-katolick¹ z 1645roku. Z daleka, na tle zachodz¹cego s³oñca widnieje
piêkny choæ zaœnie¿ony park, bry³a pa³acu i
dwie oficyny. Zatrzymuj¹ siê chwilê w posiad³oœci Bachórz, by odwiedziæ siostrê Aleksandra, Konstancjê, która wysz³a za m¹¿ za
hrabiego Wincentego Skrzyñskiego herbu
Zaremba. To bardzo bogaci gospodarze ale
niezbyt goœcinni i doœæ sk¹pi. Przenieœli siê
tu niedawno, w 1820 roku. Zamieszkuj¹ dwukondygnacyjny, pa³ac otoczony z trzech
stron podcieniami. Gospodarz z ogromnym
zapa³em kolekcjonuje dzie³a sztuki i coraz
cenniejsz¹ bibliotekê. Po krótkiej, zdawkowej pogawêdce, goœcie nie zatrzymywani
przez siostrê i szwagra Aleksandra opuszczaj¹ maj¹tek i ruszaj¹ przez Dynów do pa³acu Preków. Jest pó³mrok. Drogê rozjaœniaj¹
jedynie chybotliwe œwiat³a pochodni umieszczonych na dwukonnym zaprzêgu.
Sanie Aleksandra i pana Ksawerego minê³y w³aœnie Dynów i na wysokoœci wzgórza
Kaniowiec spotykaj¹ ró¿nobarwny orszak
utworzony z piêknych w kszta³cie i kolorze
sañ. Ten widok bardzo ich rozweseli³ ale
nie zaskoczy³. Wszak to czas karnawa³u!!!
Kuligi s¹ przecie¿ na wsi najpopularniejsz¹
form¹ zabaw karnawa³owych. Najchêtniej
uczestniczy w nich m³odzie¿ ale i starsi nie
odmówi¹ sobie takiej przyjemnoœci. Kulig
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wszyscy zaczêli wchodziæ do wnêtrza Aleksander zauwa¿y³, ¿e uczestnicy kuligu s¹
przebrani. Nastêpnego wieczoru Franciszek
Ksawery Prek tak opisa³ to zdarzenie w
swym pamiêtniku – „... 6 lutego 1823 roku.
Nie chc¹c skwasiæ karnawa³u, umówi³em
siê z m³odzie¿¹ naszej okolicy (...) i zrobiliœmy wesele wiejskie. Byli pañstwo m³odzi,
dru¿bowie i swaty... PrzywieŸliœmy ze sob¹
skrzypka, cymba³y i weso³o ten wieczór spêdziliœmy...” Oj by³o naprawdê weso³o!!!
Goœcie przyjêci zostali w du¿ym salonie, w
którym przygotowano suto zastawione sto³y. Dyskusje w ma³ych grupach urz¹dzano
w przylegaj¹cym saloniku. Te dwa pomieszczenia by³y wyposa¿one piêknymi meblami w stylu Ludwika XV. Z portretu autorstwa Fr. Lampiego, wisz¹cego na jednej ze
œcian, patrzy³ na nich Jacek Fredro – dziadek komediopisarza. Spogl¹da³ z ¿alem i

Nowy dwór w Bachórcu – stan obecny.
zachêca do odwiedzania zaprzyjaŸnionych,
s¹siedzkich domów, zabaw, œpiewów i czêsto biesiadowania do bia³ego rana.
Otulone w futra damy, jecha³y saniami, a mê¿czyŸni - najczêœciej konno. S³u¿ba, tak¿e jad¹ca konno, oœwietla³a drogê
pochodniami.
„Kulig dostarcza³ ka¿demu tego, co
lubi³ najbardziej - m³odzie¿y nieustanne
tañce i umizgi, smakoszom sto³y pe³ne jad³a, trunkowym beczki wina, gawêdziarzom
nowych s³uchaczy, rodzicom z córkami na
wydaniu - okazjê korzystnych swatów...”
I tak nie wiedzieæ kiedy Aleksander i
pan Ksawery stali siê uczestnikami barwnego kuligu. Jego organizatorem by³ Franciszek Prek, syn szambelana króla Stanis³awa
Augusta i Amelii z hrabiów Bukowskich.
Przy akompaniamencie muzyki wjechali na
dziedziniec pa³acowy. Dopiero wtedy gdy

Pa³ac w Nozdrzcu – stan obecny.
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Nieistniej¹cy pa³ac w Bachórzu.
zazdroœci¹ – przecie¿ sam tak lubi³ siê bawiæ. Muzycy zasiedli w rotundzie i tam odbywa³y siê tañce. Aleksander i Ksawery tak
dobrze siê bawili, ¿e postanowili zostaæ w
Nozdrzcu jeszcze kilka dni, a¿ do zarêczyn
siostry Franciszka Izabeli z W³adys³awem
Gorayskim. Na uroczystoœæ t¹ mia³a zjechaæ
znakomitsza szlachta z ca³ej prawie Galicji.
Nie darowaliby sobie aby takie wydarzenie
towarzyskie mog³o im umkn¹æ przed nosem. Wys³ali wiêc umyœlnymi wiadomoœci,
by ich nieobecnoœæ nie wywo³ywa³a u bliskich niepokoju. A teraz dali porwaæ siê tej
eksplozji radoœci, humoru i tañca. Wespó³
z wszystkimi biesiadnikami zdaj¹ siê krzyczeæ – „trwaj chwilo jesteœ piêkna..”.
Zostawmy ich teraz, nie przeszkadzajmy im wœcibskimi spojrzeniami. Niech dobrze siê bawi¹, nie przeczuwaj¹c nawet jak
za dwadzieœcia parê lat skomplikuj¹ siê losy
galicyjskiej szlachty.
AJM
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Przedstawiamy konkursowe prace m³odzie¿y. Fantazja i pomys³owoœæ pisz¹cych warte s¹ Pañstwa
uwagi i nagród ksi¹¿kowych.
Legenda o powstaniu nazwy miasta Dynów

Legenda o powstaniu Dynowa

Dawno, dawno temu, przed wiekami, w piêknej dolinie rzeki San znajdowa³a siê niewielka osada. Ludzie w niej ¿yj¹cy mieszkali w sza³asach,
hodowali byd³o, które wypasali na okolicznych wzgórzach. Zajmowali siê
tak¿e ³owieniem ryb, stanowi¹cych g³ówny sk³adnik ich po¿ywienia.
Wieczorami po skoñczonej pracy mieszkañcy osady siadali przed sza³asami, w krêgu pal¹cych siê ognisk, rozmawiali o minionym dniu, k³opotach, troskach, a tak¿e cieszyli siê, œpiewali i tañczyli. Ktoœ obserwuj¹cy
osadê wieczorem widzia³ mnóstwo unosz¹cych siê w górê dymów. Przy
pogodnym niebie mo¿na je by³o policzyæ, gdy¿ wznosi³y siê wysoko równymi smugami. Od nich w³aœnie nazwano osadê – Dymów. Wraz z up³ywaj¹cym czasem zmienia³ siê równie¿ jej wygl¹d. Wybudowane zosta³y nowe,
trwa³e domy i budynki gospodarcze. Ludziom ¿y³o siê ³atwiej. Jedno tylko
nie zmieni³o siê wcale. Z kominów budynków nadal unosi³y siê liczne
smugi a nawet ca³e chmury dymów, œwiadcz¹ce o obecnoœci mieszkañców. Miejscowoœæ nadal nazywa³a siê Dymów lecz po jakimœ czasie, przez
przypadek, czyli zwyk³e ludzkie przejêzyczenie, zmieni³a sw¹ nazwê na
Dynów. Pewien urzêdnik na urzêdowym blankiecie napisa³ w nazwie Dymów „n” zamiast „m”. I tak ju¿ zosta³a miejscowoœæ o nazwie Dynów.
Z czasem, ta ma³a niegdyœ osada rozros³a siê tak, ¿e zdoby³a prawa
miejskie, a za herb wybra³a sobie rogat¹ g³owê byka, jako ¿e pra pramieszkañcy grodu zajmowali siê w³aœnie hodowl¹ byd³a.

Dawno, dawno temu na ziemi, któr¹ zarasta³y jedynie
wiekowe lasy znajdowa³o siê nieznane przez wielu królestwo. Rz¹dzi³a w nim królowa Dynówka wraz ze swoim
mê¿em Dynówkiem. Byli oni dobrzy, mili i sprawiedliwi,
tote¿ poddani bardzo ich szanowali i kochali. Ludziom
nie brakowa³o niczego tym bardziej, ¿e para królewska
czêsto osobiœcie dogl¹da³a swego królestwa. W czasie takiej wyprawy, któr¹ ma³¿onkowie odbywali dwoma ³odziami po rzece San, wydarzy³o siê coœ niezwyk³ego. Król zachwyci³ siê piêknem doliny okalaj¹cej meandruj¹c¹ rzekê. Postanowi³ dobiæ do brzegu i nie zauwa¿y³ niebezpieczeñstwa. Ukryty w krzakach zbój zaatakowa³ przybyszy.
Król chcia³ uchroniæ sw¹ ¿onê przed niebezpieczeñstwem
i krzykn¹³ – „Tu Dynówko zbóje s¹ - uwa¿aj!” lecz nie zd¹¿y³
wypowiedzieæ ca³ej przestrogi, bo strza³a utkwi³a w jego
sercu. Odwrócona w tym czasie ty³em do mê¿a królowa
us³ysza³a natomiast – „Tu Dynów zbu..du..jê...”. Kiedy odwróci³a siê, by zobaczyæ w jakim to miejscu w³adca postanowi³ wznieœæ gród, jej m¹¿ ju¿ nie ¿y³.
Dynówka wype³ni³a ostatni¹ wolê króla a nowe miasto
nazwa³a na pami¹tkê tego zdarzenia Dynów.

Anna Ostafiñska
kl. I LPzb ZSzZ w Dynowie

Ewelina Sza³êga
kl. ILPzb ZSzZ w Dynowie

Legenda o szczêœciu ludzi Pogórza
By³o to..., sama nie wiem kiedy to siê wydarzy³o. Na pewno
bardzo, bardzo dawno, kiedy jeszcze ludzie byli dla siebie lepsi,
œwiatem rz¹dzi³y inne wartoœci, a mi³oœæ i dobroæ stanowi³y najwa¿niejsze dyrektywy. A by³o to tak...
W pewnym miasteczku wszyscy ¿yli szczêœliwie i w zdrowiu. Ka¿dy z jego mieszkañców, kiedy siê urodzi³ dostawa³ woreczek z Ciep³ym i Puchatym, które mia³o to do siebie, ¿e im wiêcej siê go
rozdawa³o, tym wiêcej przybywa³o. Wszyscy obdarowywali siê nim
wiedz¹c, i¿ nigdy go nie zabraknie. Matki dawa³y Ciep³e i Puchate
dzieciom, gdy wraca³y do domu, ¿ony i mê¿owie wrêczali je sobie
na powitanie, po powrocie z pracy i przed snem, nauczyciele rozdawali je w szkole, s¹siedzi i znajomi na ulicy, w sklepie, w parku,
nawet groŸni i wymagaj¹cy szefowie nierzadko siêgali do swoich
woreczków, które zawsze trzymali przy sobie. Dziêki temu nikt nie
umiera³, a szczêœcie i radoœæ mieszka³y we wszystkich rodzinach.
Pewnego dnia, kiedy s³oñce wysoko œwieci³o na niebie, do
miasta przyjecha³ zbój, którego zwano Winnik. Sprzedawa³ on
ludziom specyfiki przeciw chorobom i nieszczêœciom. Wkrótce
zrozumia³, ¿e w tym miasteczku nic nie zarobi. Postanowi³ dzia³aæ.
Namówi³ pewn¹ m³od¹ i naiwn¹ kobietê, by pod ¿adnym pozorem nie szafowa³a Ciep³ym i Puchatym. Przekaza³ jej tê wiadomoœæ w rzekomo wielkiej tajemnicy, by „tylko ona” zachowa³a swe
skarby na resztê ¿ycia. Wkrótce ta „tajemna wieœæ” jak sensacyjna
plotka znana by³a ju¿ wszystkim mieszkañcom. Zadowolony z siebie Winnik mia³ pe³ne rêce roboty. Zaczê³y siê szerzyæ choroby i
nieszczêœcia a coraz wiêcej ludzi umiera³o. Pewnie by³oby tak do

dziœ gdyby nie to, ¿e do miasta przyjecha³a piêkna kobieta, która
mieszka³a tam w dzieciñstwie. Na imiê jej by³o Sana. Zgodnie ze
swymi zwyczajami, ca³ymi garœciami obdarowywa³a dzieci i doros³ych Ciep³ym i Puchatym. Na pocz¹tku ludzie dziwili siê i niechêtnie je przyjmowali, bo bali siê, i¿ bêd¹ musieli je oddaæ. Ale kto by
tam upilnowa³ dzieci?... Upycha³y w kieszenie ile siê tylko zmieœci³o a w koñcu zaczê³y rozdawaæ swoim bliskim. I tak stopniowo w
miasteczku zapanowa³o szczêœcie i radoœæ. Rozz³oœci³o to strasznie Winnika i postanowi³ rozmówiæ siê z San¹. Kiedy ujrza³ j¹
przed sob¹ okaza³a siê tak piêkn¹ kobiet¹, ¿e przyrzek³ nie rozstawaæ siê z ni¹ ju¿ nigdy. Zaproponowa³ jej ma³¿eñstwo. Wierzy³, ¿e
uda mu siê j¹ przekonaæ do swoich racji. Kiedy Sana zdecydowanie odrzuci³a propozycjê Winnika zdesperowany zbój u¿y³ czarodziejskiej mocy. Ze z³oœci stawa³ siê coraz wiêkszy a¿ w koñcu skamienia³ i przeobrazi³ siê w górê Winnicê a dziewczynê zaczarowa³
w p³yn¹c¹ u jego stóp rzekê San. I w ten sposób z³y zbój po³¹czy³
siê z San¹ na wieki.
A co dzia³o siê w miasteczku? Nie wszyscy zdo³ali odnaleŸæ
pochowane za namow¹ Winnika woreczki z Ciep³ym i Puchatym.
Niektórzy jeszcze do dzisiaj szukaj¹ tego skarbu. A wiecie gdzie on
jest? Nie na dnie szafy, nie pod ³ó¿kiem ani w ¿adnej innej skrytce.
Ja Ciep³e i Puchate znalaz³am w swoim sercu i Ty te¿ tam je masz,
bo s³ysza³am gdy razu pewnego rzeka San szepta³a, ¿e w ka¿dym
serduszku jest ten wspania³y woreczek, tylko nie wszyscy chc¹ po
niego siêgn¹æ.
Dominika Tyka
kl. II LPz ZSzZ w Dynowie
(ci¹g dalszy nast¹pi)
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Barwinek
pospolity

Sta³ i patrzy³. Bezmyœlnie stawia³ sobie w myœlach pytanie: „Smu¿y siê czy p³ozi”? Zastanawia³ siê, czy nie pope³ni³by b³êdu, pisz¹c to pierwsze s³owo przez u otwarte i zet z kropk¹, czy mo¿e jednak odwrotnie; oraz, czy na pewno p³ozi a nie – przyk³adowo – p³o¿y?
Sta³, patrzy³, myœla³. Jakoœ przecie¿
musia³ siê zachowaæ, ¿eby nie sprawiæ przykroœci tym, którzy przyprowadzili go z przejêciem na ten cmentarz, wskazali niski, roz³o¿ysty kopczyk, pokryty b³êkitnym kobiercem kwiatów o d³ugich, popl¹tanych ³odygach. To nad nimi tak medytowa³, niemog¹c siê zdecydowaæ, jakim okreœleniem celniej nazwaæ to, co robi¹: czy smu¿¹ siê po
ziemi czy mo¿e raczej jednak p³o¿¹?
Ta semantyczna zabawa poch³ania³a
go mocniej ni¿ cel przyjœcia: ten nagrobek,
poroœniêty grub¹ pow³ok¹ jasnych kwiatów,

ten, którego zetla³e szcz¹tki spoczywaj¹ gdzieœ tam, poni¿ej. Bo kim on by³ dla
niego?
Ojcem, którego nie pozna³, cz³owiekiem, którego nazwisko nosi, niegdysiejszym w³aœcicielem imienia, jakie wpisano
mu w stosownej rubryce aktu urodzenia.
Piêtnastoma literami. Niczym wiêcej.
Bo jeœli ju¿ szukaæ czegoœ wiêcej –
to chyba tylko tego ¿alu, jaki odczuwa
do nieznanego ojca syn samotnej matki, tak mocno tego ojca potrzebuj¹cy. Kiedyœ; bo na pewno nie teraz,
nie tu, nie w mieœcie, z którego
ucieka³ chy³kiem i do którego powróci³ na chwilê - w glorii. Jako jego
honorowy obywatel.
Ten z nag³a odkryty ojciec nie by³ mu
potrzebny. Ale nie chcia³ mówiæ tego g³oœno, bo po co robiæ przykroœæ tym, którzy
odkryli jego grób?
Waldemar Ba³da

S

tary, drewniany, pobielony na bia³o
dom z otoczonym
p³otem ogródkiem pod
œcian¹. Z ty³u za chat¹ widaæ sad – powykrzywiane
jab³onie, grusze i œliwki.
Takie sielskie obrazki nie
s¹ jeszcze rzadkie w Dynowie, zw³aszcza na obrze¿ach miasta i w pobliskich
wioskach. O tej porze
roku (listopadowa jesieñ)
na drzewach w sadach
opad³y ju¿ wszystkie liœcie i
jab³ka. Teraz zdobi¹ trawniki pod jab³oniami.
Wkrótce ca³y krajobraz, a z nim i sady
ukryj¹ siê pod czap¹ œniegu. Zg³odnia³e
ptaki – kosy i kwiczo³y, nawet spod pokrywy œnie¿nej wygrzebi¹ gnij¹ce jab³ka – byle
tylko zaspokoiæ swój g³ód i doczekaæ do
wiosny.
A wiosn¹ w sadach zakwitn¹ ró¿owo
jab³onie, bia³o œliwy i grusze. Trawniki ozdobi¹ ¿ó³te pierwiosnki i kolorowe stokrotki.
W szparach i dziuplach pni znajd¹ miejsce
na gniazda sikory, szpaki i kowaliki. Ca³e
lato bêd¹ siê uganiaæ po konarach i ga³êziach w poszukiwaniu szkodników, by zbierane przez nas w jesieni jab³ka by³y choæ
trochê mniej robaczywe. Za to ptasie pi-

sklêta rosn¹ na t³ustych g¹sienicach jak na
dro¿d¿ach.
Lato w sadzie to czas oczekiwania na
zbiory. Dzieci nie czekaj¹. Wyje¿d¿aj¹ na
wakacje i zapominaj¹ o sadach, gdzie w
letnim s³oñcu dojrzewaj¹ jab³ka, gruszki i
œliwki. Dojrza³e owoce powitaj¹ je we wrzeœniu. Znowu bêdzie mo¿na wzi¹æ do szko³y
jab³ka na drugie œniadanie i jeszcze poczêstowaæ nimi przyjació³.
Ka¿dy sad jest takim zaczarowanym
œwiatem, który rz¹dzi siê w³asnymi prawami. Bajecznie kolorowy wiosn¹ daje schronienie ludziom i zwierzêtom spragnionym
spokoju i ciszy. Jesieni¹ natomiast staje siê
sto³ówk¹ z soczystymi, pe³nymi witamin

owocami. To wszystko jest hymnem na
czeœæ starych, polskich sadów.
¯adne zagraniczne jab³ka nowoczesnych odmian, choæ bez robaków, nie zast¹pi¹ naszych papierówek, zórz czy renet.
Dojrzewaj¹ce bez œrodków chemicznych,
soczyste i zdrowe owoce s¹ coraz bardziej
poszukiwanym towarem, nie tylko przez nas
samych, ale i przez odwiedzaj¹cych Polskê
goœci z zagranicy.
Stare grusze jeszcze trudniej spotkaæ
ni¿ jab³onie. A ¿adne kupione na targu
soczyste gruszki nie smakuj¹ tak jak te, które spada³y na trawê przy silniejszych podmuchach wiatru w sadzie u babci. Gospodynie domowe wci¹¿ rozgl¹daj¹ siê za
œliwkami wêgierkami, niezast¹pionymi przy
produkcji placków, d¿emów czy kompotów. To nic, ¿e rynek ogrodniczy proponuje ju¿ dziesi¹tki innych odmian œliw.
Niestety pe³ne ¿ycia, choæ stare, sady
powoli znikaj¹ z naszego krajobrazu. Tam,
gdzie staruszkowie mieszkaj¹ ci¹gle w swoich chatach s¹ stró¿ami sadów i dopóki
dziadkowie ¿yj¹ nie pozwol¹ wyci¹æ jab³oni czy grusz. Gdy umr¹ ktoœ kupi tê piêkn¹
dzia³kê z widokiem na jak¹œ górê czy rzekê.
Sady bêd¹ mu przys³aniaæ widok, bêd¹ zawadzaæ przy budowie wspania³ego domupa³acu i zostan¹ wyciête. W miejscu sadu
(ci¹g dalszy na str. 14)
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(ci¹g dalszy ze str. 13)
powstanie trawnik, regularnie koszony mechaniczn¹ kosiark¹, na którym nie bêdzie
miejsca na stokrotki i pierwiosnki. Jab³onie i grusze zast¹pi¹ odmiany zagranicznych drzewek szpilkowych – œwierków i
¿ywotników. Sikorom trzeba bêdzie powiesiæ budki, bo bez tego nie znajd¹ sobie
miejsca na wychowanie potomstwa. Jeœli w
zimie nowi gospodarze zapomn¹ o karmniku, to ptaki zg³odnia³e odlec¹ w poszukiwaniu kolejnego, jeszcze istniej¹ce starego
sadu.
Za to ludzie pobiegn¹ do sklepu, by
kupiæ owoce i bêd¹ wzruszaæ siê ich smakiem, w rzeczywistoœci nie znaj¹c niezwyk³ego smaku owoców starych sadów i nie
wiedz¹c, co jest naprawdê dobre. Nowo-

Dynowianie z dziada pradziada mieszkali blisko siebie i znali siê od dziecka, od
szko³y podstawowej, do której Tadeusz urodzony w 1905 roku zacz¹³ uczêszczaæ w
1912, gdy ma³a Bronia urodzona w 1915
roku dopiero pierwsze kroki stawia³a poznaj¹c najbli¿sze otoczenie.
W tym samym koœciele ich
ochrzczono, tu wziêli œlub i tu 12
paŸdziernika 1973 roku odby³y
siê uroczystoœci pogrzebowe.
Twórcy i Drygenta orkiestry OSP Dynów, Dyrektora BS
w Dynowie, Ofiarnego Spo³ecznika, Radnego R. M. – Tadeusza Dymczaka.
Pani Bronis³awa Dymczakowa od tamtej smutnej jesieni mieszka z córk¹ Krystyn¹ w
Warszawie, ale z Dynowem ma
kontakt sta³y i bardzo bliski. Tu, przy ul.
Pi³sudskiego 34 w ³adnie utrzymanym ogódku stoi ma³y drewniany domek, o jakim siê
œpiewa:
ma³y bia³y domek co noc mi siê œni,
ma³y bia³y domek a w nim ja i Ty...
Ja i Tadeusz!? Ja i Ty?! – zastanawia siê
Pani Bronis³awa... Kiedy to by³o... Ale¿ ten
czas leci!.
Kiedy Pan Tadeusz zacz¹³ staraæ siê o
rêkê panny Broni, ch³opcy powa¿niej i z
szacunkiem traktowali swoje wybranki. One
te¿ dalekie by³y od wspó³czesnych wzorów
„wyemancypowanych ch³opczyc”, choæ
zalotnoœci i uroku im nie brakowa³o...
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czesne gospodynie, zagonione i zapracowane, kupi¹ d¿emy naszpikowane zwi¹zkami
konserwuj¹cymi w sklepie,
bo nie bêd¹ mia³y czasu na
zrobienie ich w domu.
Miejmy nadziejê, ¿e tak
nie bêdzie wygl¹da³ koniec
naszych starych sadów, mo¿e
tego koñca w ogóle nie bêdzie. Znowu nastanie moda
na tradycjê, polskoœæ i stare
tajemnicze sady. Mo¿e ocalimy resztki sadów, a wkrótce zaczn¹ powstawaæ nowe,
które z wiekiem stan¹ siê enklaw¹ spokoju i ciszy dla ludzi i zwierz¹t.
Marta Bylicka

Chodzenie z sob¹ by³o wtedy bardzo
romantyczne, trochê jak Wokulskiego „niedokoñczony bieg z przeszkodami do o³tarza”.
Przed wojn¹ w Dynowie modne by³y
spotkania na próbach zespo³u teatralnego, tanecznego, na balu, gdzie
nikt nie oœmieli³by siê wyst¹piæ
w nieodpowiednim stroju a obs³uga pilnie strzeg³a wejœcia
przed podejrzanymi o „nadu¿ycie...”
A jak siê wtedy tañczy³o! –
wzdycha Pani Bronia, która nie
tylko w krakowiaku i oberku
wystêpowa³a na scenie.
O przedwojennej galicyjskiej biedzie napisano i powie-

dziano ju¿ bardzo wiele, ale dynowsk¹ m³odzie¿ staæ by³o wtedy na uszycie nowych
kostiumów do teatralnej lub tanecznej roli!
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Panna Bronia druga od prawej
Narzeczeni: Bronia i Tadeusz w 1937 roku
bankowej i staje siê pe³nowartoœciowym
pracownikiem. Dobry organizator, taktowny wobec klientów zdoby³ sobie powszechne zaufanie miejscowej ludnoœci...
Praca zawodowa sumienna i
uczciwa, to tylko czêœæ bogatej bio-

Na próbach orkiestry dêtej
T. Dymczak z narzeczon¹ i Jadwig¹ Kêdziersk¹ od lewej
Wesela te¿ by³y huczne, œpiewano i grano a¿ sufity dr¿a³y (bez wzmacniaczy elektrycznych), a ten œlub Bronis³awy i Tadeusza w 1938 roku szczególnie uroczysty i
g³oœny, wszak ¿eni siê muzykant i to... niezwyk³y – cz³onek orkiestry pu³kowej (9 pu³ku u³anów), podpora orkiestry dêtej Karola Wójcika (1880-1958), który niepospolity talent muzyczny Tadeusza Dymczaka
graj¹cego na kilku instrumentach, doceni³ ju¿ dawno.
M³odzi ma³¿onkowie zamieszkali w
domu rodzinnym.
Pani Bronia prowadzi³a dom, a „g³owa
rodziny” Pan Tadeusz – pracowa³ zawodowo i spo³ecznie, najpierw w latach 1937 –
1943 w Towarzystwie Zaliczkowym w Dynowie, a po jego reorganizacji w powo³anym Banku Spó³dzielczym jako jego ksiêgowy do 1950 roku. Kolejn¹ zamianê placówki na Gminn¹ Kasê Spó³dzielcz¹ prze¿ywa³ ju¿ jako jej dyrektor i na tym stanowisku pracowa³ a¿ do emerytury, któr¹ otrzyma³ w 1970 roku.
W ocenie podsumowuj¹cej Jego pracê
zawodow¹ czytamy:
Ob. Dymczak T. wypracowa³ sobie kierownicze stanowisko prac¹ sumienn¹ i wytrwa³¹. Od
praktykanta przechodzi³ wszystkie szczeble pracy

nowano Mu pracê w Polskim Radio w
£odzi, a On... wybra³ Dynów – rodzinne
miasto.
Pracy spo³ecznej z orkiestr¹ stra¿ack¹:
z jej sta³ym sk³adem i uczniami poœwiêca³
grafii T. Dymczaka, pozosta³a up³ywa³a przy
dŸwiêkach muzyki,
przy partyturach orkiestrowych, na próbach,
lekcjach gry, na wystêpach...
Wrodzony talent
muzyczny odziedziczy³
po ojcu – skrzypku, a
umiejêtnoœci gry na
wielu instrumentach
zawdziêcza³ przede
wszystkim swojej pracowitoœci a po czêœci
te¿ s³u¿bie w orkie- Orkiestra dêta w komplecie, dyrygent z prawej.
strach pu³kowych w
Czortkowie, Stryju, Trembowli i wspó³praka¿d¹ woln¹ chwilê, a naprawdê wolnych
cy z K. Wójcikiem – absolwentem krakowtych chwil mia³ niewiele, bo poza dynowsk¹
skiego konserwatorium.
orkiestr¹ prowadzi³ te¿ orkiestry w BachóKompozycji i dyrygentury nauczy³ siê
rzu (1956-73) w Nozdrzcu i Harcie, udziew £odzi w latach 1948-50 na specjalistyczla³ prywatnych lekcji muzyki m.in. Wac³anych kursach I – III stopnia. To wtedy, po
pomyœlnie zdanych egzaminach zapropo-

(ci¹g dalszy na str. 16)
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(ci¹g dalszy ze str. 15)
wowi Bielawskiemu, R. Wêgrzynowi, Æwikliñskim, A. B³otnickiej i wielu, wielu innym.
Dzieci widywa³y Go rzadko, ale pamiêtaj¹ nie tylko koncerty orkiestry dêtej, ale
te¿ domowe wieczory muzyczne, gdy razem z Z Wolañskim (pianino)na skrzypcach
gra³ przepiêknie „Bolero” Ravela.
Jeszcze dziœ cz³onkowie dynowskiej orkiestry dêtej korzystaj¹ z zeszytów nutowych
zapisanych starannie i bezb³êdnie przez
Dyrygenta.
Instrumenty muzyczne zawsze by³y drogie. Te przedwojenne, w czasie okupacji
przechowywane w domu Dyrygenta i p.

¿ysera J. Wêgrzyna i Dyrygenta T. Dymczaka a fragment wiersza M. Konopnickiej
zachêca, by przyk³ad z Nich brali inni!
Cokolwiek czynim, czyñmy tak,
by przysz³oœæ ros³a z pracy.
Polska to pion nasz i nasz znak.
Budujmy dom rodacy!

Wrêczenie nagrody dla orkiestry dêtej w Dynowie
Feliksa Wolañskiego, skonfiskowali w 1944
roku funkcjonariusze NKWD, a nowe Pan
Dymczak kupowa³ a¿ w Czechach. Mundury galowe ufundowa³ Prezes OSP Noga
i... za mundurem panny sznurem...
Twórca i Dyrygent orkiestry dêtej OSP
Dynów prowadzi³ j¹ przez 43 lata, prawie
przez pó³ wieku.
Lista dyplomów, odznaczeñ stra¿ackich, spó³dzielczych i resortowych jest bardzo d³uga, wymieniê tylko 4 wybrane: Dyplom uznania po Ogólnopolskim Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych we Wroc³awiu, Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, Z³oty Medal ZOSP,
Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego
i najwy¿sze odznaczenie, wrêczone Panu
Dymczakowi ju¿ na ³o¿u œmierci: Kawalerski Order Polonia Restituta!
Wdziêcznych Panu T. Dymczakowi jest
bardzo wielu, rolnicy dawnego POM-u w
Dynowie gdzie prowadzi³ zespó³ muzyczny, cz³onkowie Amatorskiego Zespo³u Teatralnego, a przede wszystkim stra¿acy i ich
orkiestry.
Z inicjatywy Zespo³u Teatralnego i dh.
Z. Piroga stan¹³ w 1981 roku przy ul. Mickiewicza w Dynowie obelisk upamiêtniaj¹cy zas³ugi Niezwyczajnych Dynowian: Re-

Do domu rodzinnego
przy ul. Pi³sudskiego 34
przyje¿d¿a syn Dyrygenta
Janusz Dymczak kierownik Biura Paszportowego
w £odzi, Zygmunt wpada
tu z Rzeszowskiej Bohemy
najczêœciej, bo ma najbli¿ej a Krystyna z Mam¹
zje¿d¿aj¹ tu na ca³e wakacje. Jak mi³o spotkaæ dobrych znajomych, starych
przyjació³ i powspominaæ...
Krystyna Plichta z
przemi³ym uœmiechem
snuje opowieœci o pracy

w SP nr 1, a potem w LO za dyrektora ¯aka,
o Ojcowej pasji spo³ecznikowskiej, któr¹
„zaraziwszy siê” wystêpowa³a w Zespole Teatralnym. Najlepiej czu³a siê w roli sekretarki w sztuce „Imieniny p. Dyrektora”, ale
z sentymentem wspomina spektakle w re¿yserii p. J. Jurasiñskiej „Warszawianka”,
„Tango”.
Pani Bronis³awa patrzy na fotografiê
Mê¿a uœmiechniêtego
stra¿aka i przyznaje: On
tak cieszy³ siê ka¿dym sukcesem orkiestry, ka¿dym nowym uczniem, by³ przez nich
bardzo lubiany a ja ju¿ wtedy Mu wybacza³am, ¿e dla
rodziny brakowa³o Mu czasu.
Mam tylko jedno ¿yczenie – dodaje – ¿eby œlad pozostawiony przez Mê¿a w
Dynowie ocala³ od zapomnienia.
Krystyna D¿u³a
Fot. J. Wêgrzyn,
M. Kowal,
A. Iwañski
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W przeddzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci 10 listopada mia³a miejsce
podnios³a uroczystoœæ z okazji nadania Zespo³owi Szkó³ w Nozdrzcu
imienia Aleksandra Fredry.
Uroczystoœci rozpoczê³a uroczysta
Przedstawiane sceny z utworów Fredry,
msza œwiêta celebrowana miedzy innymi
przeplatane jego bajkami, a poprzedzone
przez ksiê¿y: dr. Tadeusza Kocóra, rektora
pojawieniem siê „samego” Fredry na szkolKolegium Jezuitów w Starej Wsi, ojca dr.
nej scenie XXI wieku, a tak¿e jego dialog z
Mieczys³awa Ko¿ucha, pra³ata dr. Mariauczniami odnoœcie uniwersalnych i ponadna Balickiego którzy dokonali poœwiêceczasowych wartoœci uœwiadomi³y zebranej
nia sztandaru.
publicznoœci, jak aktualny jest Fredro dziWójt gminy Antoni Gromala odczyta³
siaj oraz przybli¿y³y zw³aszcza dzieciom i
Akt Nadania Imienia Szkole, by nastêpnie
m³odzie¿y, jego ¿ycie i twórczoœæ.
wraz z dyrektor Teres¹ Toczek przekazaæ
Uczniowie – aktorzy nie tylko zachwysztandar uczniom, którzy przenieœli go w
wyznaczone miejsce i stanêli z nim dumnie, œwiadomi odpowiedzialnoœci, jaka na
nich spoczê³a.
Po mszy wszyscy przemaszerowali do
szko³y gdzie czeka³a ich niespodzianka. Oto
w drzwiach budynku ukazali siê uczniowie
przebrani w stroje z okresu Ksiêstwa Warszawskiego, witali przyby³ych. Wchodz¹c w
szkolne mury uczestnikom ukaza³ siê niecodzienny widok, wydawa³o siê, i¿ cz³owiek
zwiedza najpiêkniejsze pa³ace, wystrój przypomina³ epokê Napoleona. Publicznoœæ
oniemia³a z zachwytu i czeka³a w skupieJedna ze scen. K³ótnia rejenta z Czeœnikiem w
niu na dalsze kroki organizatorów. Gdy uciobecnoœci Papkina.
ch³y melodie poloneza Ogiñskiego oficjalnie powitano wszystkich. Wœród zaproszonych byli miêdzy innymi: prof. zw. doc. dr
cili wszystkich sw¹ gr¹, aktorska
hab. Czes³aw K³ak, senator Janusz Konieczpostaw¹, mimik¹, gestami, wyny, pose³ Jan Bury, starosta brzozowski Jakonaniem s³ownym, niektórzy
nusz Dragu³a, wiceprzewodnicz¹cy Rady
talentem typowo komediowym,
Powiatu Marek Owsiany, wizytator Staniale tak¿e strojami. Sztuka zas³aw Wróbel, przewodnicz¹ca Komisji Oœwiatowej Rady Powiatu
Gra¿yna G³adysz, przewodnicz¹ca Gminnej
Komisji Oœwiatowej
Halina Baran, w³adze
gminy reprezentowali
wójt Antoni Gromala
wraz z ma³¿onk¹, zastêpca wójta Romuald
Duda, przewodnicz¹cy
rady gminy Roman
Wojtarowicz.
Po przywitaniach
Specjalnie przygotowane wnêtrze w stylu epoki Fredrowskiej.
przewodnicz¹cy rady
gminy odczyta³ Akt
Nadania Imienia Szkole i przekaza³ go na
koñczona zosta³a odczytem o Patronie na
rêce dyrektor szko³y. Ods³oniêto portret
tle poloneza Ogiñskiego. Nastêpnie „sam”
Aleksandra Fredry wykonany przez Zofiê
Fredro zaprosi³ „Drogie Waæpanny i MoPotoczn¹ z Izdebek. Przybyli goœcie uroœci Panów” do poloneza.
czyœcie wbili pami¹tkowe gwoŸdzie w drzePo tañcu wójt oraz pani dyrektor powiec sztandaru.
dziêkowali wszystkim za olbrzymi wk³ad
Jednym z punktów programu by³a sztupracy nad przygotowaniem imprezy na tak
ka pt. „Fredro dawniej i dziœ, czyli sceny z
wysokim poziomie.
¿ycia ka¿dej sfery” w wykonaniu uczniów
Przygotowania do imprezy rozpoczêto
ze szko³y podstawowej i gimnazjum, którzy
w zesz³ym roku kiedy rada pedagogiczna
dope³nili uroczystoœci w wielkim stylu.
podjê³a decyzjê o wyborze patrona. Wtedy
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zaczê³y siê poszukiwania sponsorów. Du¿ym
problemem by³o równie¿ znalezienie firm
lub osób, gotowych podj¹æ siê dok³adnego
wykonania sztandaru, gwoŸdzi, tablicy pami¹tkowej itp. W³adze gminy poinformowane wczeœniej o planach wyrazi³y aprobatê dla ich d¹¿eñ. Odbyto szereg spotkañ
celem przydzia³u czynnoœci, wyznaczone
zosta³y grupy nauczycieli odpowiedzialnych
za zaprojektowanie zaproszeñ, dekoracji,
dostarczenie strojów, rekwizytów, materia³ów, nag³oœnienia oraz oœwietlenia, przygotowanie przedstawienia wraz z opracowaniem figur do poloneza i nauk¹ m³odzie¿y,
tak¿e za oprawê muzyczn¹ imprezy, za opracowanie scenariusza uroczystoœci i poprowadzenie jej. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³a
pani Urszula Skubisz, polonez nauczy³a pani
Barbara Karnas, piêkny wystrój szko³y przygotowa³y panie Gra¿yna Skiba, Gra¿yna Turek, Danuta Kusiñska, Barbara Lubiñska.
Wielkie brawa i wielkie podziêkowania za
pracê z serca.
Nale¿y podkreœliæ niezmiernie du¿y
wk³ad rodziców, którzy stan¹wszy na wysokoœci zadania, nie tylko zadbali o sprawy
kulinarne, ale wczeœniej zorganizowali ró¿ne imprezy, celem pozyskania œrodków dla
szko³y. Tak¿e dzieci i m³odzie¿ z wielkim
zaanga¿owaniem i powag¹ udziela³y siê w
ró¿ny sposób, zostaj¹c po lekcjach do pomocy, na próby. Wiele osób nie zwi¹zanych

Ods³oniêcie portretu Fredry.
bezpoœrednio ze szko³¹ dostarczy³o ró¿ne
materia³y, rzeczy, nawet rekwizyty do wystroju wnêtrza budynku. Du¿y wk³ad wnieœli sponsorzy, którzy wspomagaj¹ nasz¹ placówkê przy ka¿dej okazji i uczestnicz¹ w
¿yciu szko³y. Podziêkowania kierujemy do
pana Zdzis³awa Sochy wraz z ma³¿onk¹,
prezesowi Rejonu Budowy Dróg i Mostów
w Kroœnie panu Józefowi Wandasowi, prezesowi PKS w Rzeszowie dr. Czes³awowi Pieli,
tak¿e dyrektorom okolicznych szkó³, nauczycielom – emerytom, obecnemu gronu pedagogicznemu oraz uczniom i ich
rodzicom.
Wszystko wiêc zosta³o dopiêta na ostatni, przys³owiowy guzik, a ma³e gafy, które
zosta³y pope³nione, nie umniejszy³y w ¿adnym stopniu wielkoœci uroczystoœci, a nawet dope³ni³y uœmiechu A. Fredry, kryj¹cego siê w ka¿dym jego dziele.
Urszula Skubisz, Barbara Karnas

18

DYNOWINKA

Nr 9/111

dniach 22-24 wrzeœnia nasi
uczniowie Bart³omiej S³ota oraz
Filip Balawejder, wziêli udzia³ w
obradach I Europejskego Ekoparlamentu
M³odzie¿y w Berlinie. By³o to mo¿liwe dziêki wspó³pracy naszej szko³y ze Zwi¹zkiem
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, z Fundacj¹ „Szansa” oraz warszawsk¹
firm¹ Rekopol Organizacja Odzysku.

W

zapoznawczych, prowadzonych przez nauczycieli z Francji, na temat codziennego
¿ycia, szko³y, zainteresowañ. Warsztaty te
odbywa³y siê w jêzyku angielskim i by³y
okazj¹ do wzajemnego poznania siê m³odych ludzi oraz sprawdzenia siê pod k¹tem jêzykowym. Nastêpnie wziêliœmy udzia³
w spotkaniu m³odzie¿y z patronami Ekoparlamentu: Laurence de la Ferriere i Ru-

zapoznanie siê z zawartoœci¹ ksiêgi i rozwa¿enie propozycji dzia³añ w niej zawartych. Po po³udniu odby³o siê wrêczenie
Bia³ej Ksiêgi Œrodowiska przedstawicielowi Parlamentu Europejskiego oraz odczytanie propozycji dzia³añ ogólnoeuropejskich w niej zawartych.
Na koniec drugiego i ostatniego dnia
pobytu w Berlinie organizatorzy zafundo-

Grupa gimnazjalistów „EKO FANI” zajmowa³a siê problemem ¿ywnoœci. Praca
polega³a na poszerzaniu wiedzy na temat
produkcji ¿ywnoœci i wykorzystania odpadów w gospodarstwach domowych oraz
opracowywaniu propozycji dzia³añ lokalnych, rezolucji pañstwowych i ogólnoeuropejskich. Jedn¹ z naszych propozycji by³o
napisanie listu na temat obaw i oczekiwañ
m³odzie¿y zwi¹zanych z ¿ywnoœci¹ oraz
rozes³anie go do wa¿nych osobistoœci. Propozycja ta zosta³a zamieszczona w Bia³ej
Ksiêdze Œrodowiska, której opracowanie
by³o celem zajêæ m³odzie¿y z 10 krajów Europy.
Wybrani przedstawiciele grup z 10 krajów Europy spotkali siê w Berlinie w dniu
22 wrzeœnia. Delegacja z Polski liczy³a cztery osoby, a koszty przejazdu i pobytu zosta³y pokryte przez Rekopol. W dniu przyjazdu do Berlina zostaliœmy zakwaterowani w
hotelu „Centre de Francais” i odwiezieni
na Uniwersytet Humboldta, gdzie odbywa³y siê wszystkie uroczystoœci. Nastêpnie Filip oraz Bartek uczestniczyli w warsztatach

pertem Neudeckiem. Po warsztatach udaliœmy siê do Reichstagu, gdzie przywitani
zostaliœmy przez w³adze organizacji Pro
Europe oraz Eco-Emballages, organizatorów ca³ego przedsiêwziêcia. Po spotkaniu
mieliœmy trochê wolnego czasu na zwiedzanie Reichstagu. Podziwialiœmy m.in. panoramê Berlina z oszklonej kopu³y gmachu.
PóŸniej zostaliœmy odwiezieni na kolacjê do
„The House of Cultures of the World”.
Przed kolacj¹ nakrêcono krótki reporta¿
na temat Ekoparlamentu, w którym Bartek i Filip równie¿ wziêli udzia³.
W drugim dniu pobytu w Berlinie
uczniowie uczestniczyli w warsztatach na
tematy przez siebie wybrane, a wiêc ¿ywnoœæ, woda, odpady, energia lub powietrze.
Po warsztatach udaliœmy siê na kongres
Pro Europe, gdzie nast¹pi³o powitanie m³odzie¿y przez cz³onków tego stowarzyszenia.
Przedstawiciel z Niemiec zaprezentowa³
Bia³¹ Ksiêgê Œrodowiska i zobaczyliœmy wtedy reporta¿ nakrêcony dzieñ wczeœniej.
Wyst¹pi³ w nim Filip Balawejder; zwróci³
siê z proœb¹ do uczestników kongresu o

wali nam rejs statkiem, podczas którego
zjedliœmy wspania³¹ kolacj¹. M³odzi ludzie
i nauczyciele wymieniali siê adresami, nastêpnie odby³a siê po¿egnalna dyskoteka.
Pobyt w Berlinie by³ dla naszych uczniów
wielkim wyró¿nieniem i szans¹ na sprawdzenie siê pod k¹tem jêzykowym, gdy¿
wszystkie uroczystoœci, warsztaty, rozmowy
towarzyskie odbywa³y siê w jêzyku angielskim. Nawi¹zaliœmy kontakty ze szko³ami z
innych krajów Europy i wziêliœmy udzia³ w
tworzeniu Bia³ej Ksiêgi Œrodowiska, co byæ
mo¿e przyczyni siê do poprawy jakoœci naszego ¿ycia i stanu œrodowiska.
Ogromne wyrazy wdziêcznoœci nale¿¹
siê firmie Rekopol Organizacja Odzysku
(która sfinansowa³a wyjazd delegacji z naszej szko³y do Berlina), Fundacji „Szansa”,
Zwi¹zkowi Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego w szczególnoœci panu Jerzemu Bylickiemu oraz Dyrekcji naszej szko³y
za pomoc w przygotowaniach do wyjazdu.
Iwona Kie³basa
Renata Potoczna
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oniewa¿ nurtuj¹ nas sprawy zwi¹zane ze studiami, postanowi³yœmy kontynuowaæ seriê artyku³ów o mo¿liwoœciach kszta³cenia za granicami naszego kraju. W ostatnim numerze „Dynowinki” dominowa³ temat studiów w Niemczech. Wybieraj¹c kolejne kraje kierowa³yœmy siê stopniem popularnoœci poszczególnych pañstw
wœród m³odzie¿y. Tym razem
przybli¿ymy Wam cztery kraje.
Zaczniemy od Francji. Jak w
ka¿dym kraju, równie¿ we Francji prosperuj¹ uniwersytety pañstwowe i prywatne.
Ich rodzaj i poziom wybieramy zgodnie z
naszymi wymaganiami. Jeœli s¹ one wiêksze,
powinniœmy zdecydowaæ siê na szko³ê z
nauk¹ dwustopniow¹, która trwa od 4 do
5 lat i koñczy siê odpowiednio wy¿szym tytu³em. Gdy jednak mamy mniejsze ambicje, mo¿emy œmia³o wybraæ inne szko³y, w
których ju¿ po dwóch latach mo¿emy otrzymaæ dyplom DEUG, po 3 – licencjat, a po
5 – tytu³ magistra. Niezale¿nie od rodzaju
szko³y obowi¹zuje nas znajomoœæ jêzyka
francuskiego, co ma sprawdziæ test jêzykowy. Okazuje siê jednak, ¿e mo¿na go omin¹æ spe³niaj¹c jeden z dwóch warunków –
nale¿y mieæ certyfikat DALT, albo posiadaæ œwiadectwo ukoñczenia polsko – francuskiej szko³y. Jeœli chodzi o koszty, nauka
na uczelniach pañstwowych jest bezp³atna, nie licz¹c wpisowego (które w zale¿noœci od rodzaju uczelni wynosi od 300 do
600 euro) oraz kosztów utrzymania. Francja pod wzglêdem formalnoœci nie jest a¿
tak wymagaj¹ca jak chocia¿by Niemcy. Nie

szkó³ zawodowych znajduj¹ siê dwa uniwersytety przeznaczone wy³¹cznie dla obcokrajowców (Perugia i Siena). Na wiêkszoœæ
kierunków nie trzeba zdawaæ egzaminów
wstêpnych, ale znajomoœæ jêzyka w³oskiego jest konieczna(potwierdza j¹ certyfikat
CILS). Co do tytu³ów, jakie mo¿na otrzymaæ po ukoñczeniu danej uczelni, jest bardzo podobnie jak we Francji. Czesne wynosi od 250 do 500 euro za rok akademicki. Konieczn¹ wizê mo¿na uzyskaæ przedstawiaj¹c zaœwiadczenie z w³oskiej uczelni
o przyjêciu na studia oraz potwierdzenie,
¿e bêdziesz mia³ mieszkanie i pieni¹dze na
utrzymanie (1 tys. euro na miesi¹c).
Odpowiada nam gor¹cy klimat?! Zatem ruszamy do Hiszpanii, w której sprawy
wygl¹daj¹ nieco inaczej. Co prawda istniej¹
pañstwowe i prywatne uczelnie, ale niezale¿nie od tego nauka jest p³atna; od 100 do
600 euro bez kosztów zakwaterowania w
akademiku i wy¿ywienia. Poza tym na ka¿dym kierunku czekaj¹ testy przygotowuj¹ce do nauki. Jêzykiem wyk³adowym jest oczywiœcie hiszpañski i najlepiej mieæ certyfikat

DELE. Na niektórych jednak kierunkach
wyk³ada siê w jêzyku angielskim. Konieczna jest i w tym przypadku wiza, któr¹ dostaæ mo¿na w ambasadzie na znanych nam
ju¿ warunkach. Te formalnoœci dope³niæ
nale¿y przed³o¿eniem dokumentu o niekaralnoœci!
Na zakoñczenie krótko wspomnimy o Norwegii, która nie ma
„litoœci ” dla ciep³olubnych, ale
jest z pewnoœci¹ wymarzonym
miejscem na studia (marzyciele
nie zapominaj¹ o za³o¿eniu solidnego konta).Najwiêksz¹ uczelni¹ jest Uniwersytet w
Oslo. Nauka w nim trwa od 3,5 do 7 lat.
Poza nim istniej¹ trzy inne uniwersytety,
kolegia uniwersyteckie lub zawodowe. Plusem jest brak egzaminów wstêpnych. Warunek sine qua non: znajomoœæ norweskiego i angielskiego. Mówi¹c, ¿e nauka jest
bezp³atna, chcemy Was „pocieszyæ”; 3 tys. z³
miesiêcznie stanowi¹ gwarancjê godziwego prze¿ycia! Oczywiœcie musimy mieæ pozwolenie na pobyt, które otrzymujemy
w ten sam sposób, co w poprzednich przypadkach.
Mamy nadziejê, ¿e uda³o siê nam przybli¿yæ specyfikê studiów w tych œwietnie
przecie¿ znanych krajach. Zainteresowanych odsy³amy do „surfowania” po odpowiednich stronach internetowych. Nastêpnym razem przedstawimy kolejne, równie
ciekawe kraje.
Ewa Pielak
Agata Bajda
M³odzie¿owy Klub Europejski
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

W dniach 17-19 wrzeœnia odby³ siê zjazd
szkoleniowy dla redaktorów terenowych
czasopisma m³odzie¿owego pt. „To My –
M³odzi”. Jako jedna z uczestników opowiem Wam trochê o tym wydarzeniu.
Ka¿da z wybranych wczeœniej szkó³ mia³a wytypowaæ konkretn¹ osobê, która bêdzie j¹ reprezentowaæ i przejmie obowi¹zki redaktora terenowego. Pad³o na mnie –
czego nie ¿a³ujê. Przez spêdzone tam trzy
dni wiele siê dowiedzia³am, choæ i tak jest
to tylko jedna kropelka z ca³ego morza
potrzeb - nadal mam setki pytañ.
Celem spotkania wszystkich przyby³ych
m³odych ludzi by³o wspólne zapoznanie siê,
zabawa raz przebycie warsztatów redakcyjnych u³atwiaj¹c¹ pracê dziennikarsk¹.
Wszystko zaczê³o siê uroczystym przywitaniem, po którym nast¹pi³ obiad. Potem odby³ siê warsztat dziennikarski. Mia³

na celu wprowadzenie nas w temat projektu stworzenia gazety m³odzie¿owej, która
mia³aby dotrzeæ do wszystkich m³odych
ludzi w ca³ym województwie podkarpackim. Drugiego dnia spotkaliœmy siê z zaproszonymi goœæmi i cz³onkami Podkarpackiego Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku
M³odzie¿y Wiejskiej „Wici” i Stowarzyszenia Podkarpackie Forum M³odzie¿y, które
opiekuj¹ siê tym przedsiêwziêciem. Tego
dnia zajêcia by³y bardziej nastawione na
przekazanie nam jak najwiêkszej iloœci informacji dotycz¹cych redagowania gazety, pisania „dobrych” artyku³ów, umiejêtnoœci porozumiewania siê z ludŸmi, czy skutecznemu wyszukiwaniu wiadomoœci niezbêdnych do napisania wiarygodnego tekstu. Czasu by³o zbyt ma³o, bo tylko trzy dni,
wiêc trudn¹ rzecz¹ w tych warunkach
przedstawienie wszystkich koniecznych
danych. Dnia ostatniego nie by³o nawet
mowy o uczeniu siê sztuki dziennikarskiej.
Kierownictwo przekaza³o nam tylko polecenia, które jako redaktorzy terenowi
musimy wype³niaæ. Nast¹pi³ uroczysty
obiad na po¿egnanie i wyjazd do rodzinnych miejscowoœci.
Ca³y zjazd nie mia³ jednak jedynie wymiaru edukacyjnego. Przede wszystkim

chodzi³o, aby poznaæ siê i nauczyæ wspólnej pracy. Na tej podstawie przez ca³y czas
trwania projektu mamy tworzyæ zgran¹ i
wspólnie pracuj¹c¹ grupê. Mamy pokazaæ,
¿e razem stworzymy coœ przeznaczonego
dla naszych rówieœników i ¿e tym dzie³em
uœwiadomimy im, ¿e my – m³odzi nie mo¿emy siê dzieliæ. W jednoœci si³a!
Dla mnie jednak wa¿nym punktem naszego spotkania by³a mo¿liwoœæ spêdzenia
czasu z osobami niepe³nosprawnymi, które tak¿e bra³y w nim udzia³. Na pocz¹tku
mo¿e by³am trochê zmieszana, ale potem…Brak mi s³ów, które okreœl¹ jak wra¿liwymi i piêknymi wewnêtrznie s¹ ci ludzie.
Wspólnie siê bawiliœmy, jedliœmy, czy nawet
tañczyliœmy. Zero dyskryminacji, czy krzywych spojrzeñ, o co przecie¿ ciê¿ko wœród
m³odych ludzi.
Na zakoñczenie mogê dodaæ, ¿e jestem
zadowolona z zorganizowanego zjazdu, ale
chyba bardziej z pomys³u stworzenia gazety od m³odych do m³odych. Nareszcie bêdziemy mogli bez problemu mówiæ o rzeczach, które nas drêcz¹, ciesz¹, czy irytuj¹.
Mam nadziejê, ze przez t¹ gazetê bardzie
siê zjednoczymy.
Ewa Pielak
Kl. II d LO

potrzeba wizy, wystarczy jedynie karta pobytu, któr¹ otrzymasz przedstawiaj¹c
oœwiadczenie o przyznanym ci stypendium,
czy œrodkach materialnych.
Kolejnym miejscem, które uzna³yœmy za
atrakcyjne, s¹ W³ochy. Tutaj oprócz wielu
uniwersytetów, politechnik czy wy¿szych
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D

nia 15 paŸdziernika, uczniowie Zespo³u Szkó³ w Dynowie goœcili na
S³owacji, bior¹c udzia³ w uroczystoœciach XIII Vranowskiego Jarmarku. ZaprzyjaŸnione miasta Vranov zaprosi³o nas do zaprezentowania programu artystycznego. Zosta³y przedstawione fragmenty programu
przygotowanego dla potrzeb szko³y i œrodowiska, oraz z okazji wejœcia Polski do Unii
Europejskiej. Bardzo podoba³y siê piosenki w wykonaniu zespo³u wokalnego „Ak-
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cent”. Zespó³ taneczny ¿ywio³owo i dynamicznie zaprezentowa³ tañce pochodz¹ce
z niektórych pañstw nale¿¹cych do Unii

Do Vranova zaproszeni zosta³ tak¿e
cz³onkowie Klubu Europejskiego, dzia³aj¹cego przy Zespole Szkó³ w Dynowie. Opie-

Europejskiej oraz tañce wspó³czesne. Nad
ca³oœci¹ programu artystycznego czuwali
jego autorzy Maria Chudzikiewicz, Anna
Martowicz i Andrzej Kêdzierski.

kunkami Klubu s¹ P. Beata Piejko i Lucyna
Choma. Mimo niezbyt przyjaznych warunków pogodowych, wœród m³odzie¿y panowa³a ciep³a i weso³a atmosfera.
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M

ija ju¿, pi¹ty rok dzia³alnoœci kapeli „Dynowianie”, któr¹ za³o¿y³
i prowadzi³ do listopada 2004
roku P. Antoni D¿u³a. Od stycznia br. Kapela pracuje bez instruktora, ale korzysta
z konsultacji uznanych muzyków, folklorystów. Kapela bra³a udzia³ we wszystkich
imprezach miasta i regionu, by³a zapraszana tak¿e na imprezy wojewódzkie i krajowe. I tak w minionym okresie kapela wystêpowa³a m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Lu-

kursie Du¿y-Ma³y. Wystêp w Kazimierzu
zosta³ nagrodzony brawami, uznaniem Jurorów jako wyj¹tkowo udany debiut i nagraniami dla radia i telewizji. Okres jesienny kapela poœwiêca na przygotowanie nowego programu.
W sk³ad kapeli wchodz¹:
Bo¿ena Idziniak – œpiew
Gra¿yna Malawska – œpiew
Roman Bielec – akordeon
Jerzy Chudzikiewicz – klarnet
Kazimierz Prokop – klarnet

benii, Vranowie, w Warszawie koncertowa³a dla tak znakomitych goœci jak Premier
Izabella Jaruga Nowacka i Marsza³ek Józef
Oleksy. W Kazimierzu reprezentowa³a woj.
Podkarpackie w kategorii kapel i w Kon-

Marcin Kurzyd³o – klarnet
Franciszek Karaœ – skrzypce
Krasnopolski Andrzej – cymba³y
Ryszard Wandas – cymba³y
Krasnopolski Kamil – skrzypce, cymba³y
Paszko Janusz – kontrabas
Wszystkim cz³onkom kapeli, dziêkujê
bardzo za wytrwa³oœæ, systematyczn¹ pracê i otwartoœæ w dzia³aniach artystycznych.
Gra¿yna Malawska
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14

paŸdziernika 2004r. uczniowie
i nauczyciele Szko³y Podstawowej w D¹brówce Starzeñskiej
wyjechali na wycieczkê do Zamoœcia, aby
poznaæ historiê tego miasta i zwiedziæ jego
liczne zabytki.
Pogoda dopisywa³a;
by³o s³onecznie, choæ
wietrznie. Uœmiechniêci
i podekscytowani uczestnicy wyprawy wyruszyli w
nieznane. Zamoœæ oczarowa³ wszystkich. Jest to miasto, które zachowa³o pewien
staroœwiecki urok: ma³omiasteczkow¹ przytulnoœæ i œlady
minionej historii. Niektórzy
nazywaj¹ ten piêkny gród miastem anio³ów, z powodu 400
figurek tych niebiañskich istot
umieszczonych na œcianach
kamieniczek w Rynku miasta.
Historia Zamoœcia jest niezwykle ciekawa i inspiruj¹ca. Ta
nigdy niezdobyta, potê¿na
twierdza od 1992 r. figuruje na
Liœcie Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Zwiedzanie miasta rozpoczêliœmy od Rynku. Oswojone
go³êbie licznie otoczy³y nasz¹
grupê i natarczywie dopomina³y siê o bu³ki, ciastka i paluszki. Trudno by³o odejœæ od
tak przyjaŸnie witaj¹cych nas
skrzydlatych „mieszkañców’’
Zamoœcia.
Jednak ju¿ po chwili weszliœmy do Muzeum Zamojskiego. Tam zobaczyliœmy makietê miasta i poznaliœmy jego historiê. Fundatorem i za³o¿ycielem Zamoœcia by³ Jan Zamoyski, hetman i kanclerz,
wszechstronnie wykszta³cony
humanista i zwolennik reform. Na jego zlecenie architekt w³oski Bernardo Morando zaprojektowa³ miasto i nadzorowa³ jego budowê.
Gród podzielono na dwie czêœci: pañsk¹ i
miejsk¹, ³¹czy³a je katedra. W czêœci pañskiej znajdowa³ siê pa³ac, arsena³ i zabudowania gospodarcze. W czêœci miejskiej –
Akademia Zamojska, koœció³, Rynek G³ówny, Rynek Solny i Rynek Wodny, a tak¿e
dzielnice zamieszkiwane przez Polaków,
Wêgrów, Ormian tudzie¿ innych obcokrajowców. Miasto by³o otoczone murem wysokim na 11 metrów.
Zwiedziliœmy zachowane fragmenty
murów zwane bastionami, a nastêpnie udaliœmy siê do katedry, gdzie us³yszeliœmy historiê nieszczêœliwych ma³¿eñstw Jana Zamoyskiego. Trzy pierwsze jego ¿ony by³y
nadzwyczaj bogate i w posagu wnios³y mu
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olbrzymi maj¹tek, ale hetman najbardziej
z wszystkiego pragn¹³ potomka i sukcesora. Dopiero czwarta ¿ona da³a mu upragnionego syna Tomasza, który mia³ dziedziczyæ po ojcu olbrzymi maj¹tek.
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W katedrze w podziemiach znajduje siê
krypta, gdzie s¹ pochowani cz³onkowie rodziny Zamojskich.
Po krótkiej modlitwie w œwi¹tyni poszliœmy ogl¹daæ ekspozycjê plenerow¹ sprzêtu bojowego z czasów II
wojny œwiatowej. Ta wystawa szczególnie zainteresowa³a starszych ch³opców,
którzy nie mogli oderwaæ
zachwyconych spojrzeñ od
samolotu odrzutowego
Mig-21 i helikoptera Mi–2. W
ma³ym parku na obrze¿ach
miasta ujrzeliœmy ponadto
czo³gi, armaty i dzia³a.
Stamt¹d udaliœmy siê do
sklepów z pami¹tkami, aby
zakupiæ coœ, co nam bêdzie
przypomina³o to wyj¹tkowe
miasto. W barze „Asia” posililiœmy siê po¿ywnym obiadem. Kotlet z piersi kurczaka, ziemniaki, surówka i kompot smakowa³y wybornie.
Pe³ni energii, zapa³u i
animuszu ruszyliœmy do zoo.
Zwierzêta w ogrodzie, aczkolwiek nieco ospa³e, rozleniwione i senne, budzi³y w
nas podziw, a chwilami przera¿enie i trwogê. Poczuliœmy
przyjemnoœæ i zadowolenie
p³yn¹ce z bliskiego kontaktu
z natur¹ i zwierzêtami. Papugi by³y piêkne i kolorowe,
ma³py wrzaskliwe i zabawne,
a anakondy i wê¿e boa przyczajone i z³owrogie.
Pe³ni wra¿eñ i emocji pojechaliœmy dalej. Czeka³ na
nas Roztoczañski Park Narodowy. Ciekawi byliœmy zw³aszcza s³ynnych „szumów na
Tanwi”. To, co zobaczyliœmy,
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dorówna³o naszym oczekiwaniom. Rzeka
Tanew p³yn¹c, miejscami napotyka na progi skalne i z szumem i ³oskotem opada tworz¹c minikaskady. Rzeczywiœcie daje to efekt
dŸwiêkowy w postaci nieustannego a przyjemnego dla ucha cichego „szemrania”. Napiêcie opuszcza wtedy cz³owieka, z³e myœli
ulatuj¹, a pozostaje tylko b³ogi spokój i koj¹ca cisza.
Radoœni, zrelaksowani i wypoczêci wróciliœmy do D¹brówki Starzeñskiej. Wycieczka by³a dla nas œwietn¹ przygod¹, fantastyczn¹ wypraw¹ i niezapomnian¹ histori¹.
Nasze ¿ycie wzbogaciliœmy o jeszcze jedno
doznanie piêkna, które – powtarzaj¹c za C.
K. Norwidem – „po to jest, by zachwyca³o
do pracy, praca – by siê zmartwychwsta³o”
Serdecznie dziêkujemy panu Wójtowi
Gminy Dynów za bezp³atny wynajem autokaru, jak równie¿ tym wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji naszej wycieczki.
Agata Domaradzka
El¿bieta Marsza³ek
Fot. L. Iwañski

W

okó³ drzewa przygotowuj¹ce
siê do odpoczynku. Przed oczami przelecia³ mi spadaj¹cy
¿ó³ty liœæ. Nasz kolejny wspólny przystanek. Oczekiwanie.
Przyjazd. Odjazd. W nie
wplecione serdeczne
powitanie. Zmiana kierowcy, pojazdu i w drogê.
Drzewa umalowane
jak panny sta³y przy drodze. Wzgórza delikatnie
okrywane pierzyn¹ mg³y
powoli przygotowywa³y
siê do snu. Blade s³oneczko niecierpliwie
czeka³o ksiê¿yca. Niewygadany czas pytañ, odpowiedzi i wspomnieñ. Z
drzew lec¹ce liœcie odkrywa³y fragmenty nieba oraz
ukrzy¿owane szczyty
kopu³.
Radoœæ spotkania
pokry³ jak mg³a smutek,
gdy¿ ktoœ m³ody, kuzyn
jednego z nas, umiera,
dochodzi do kresu
¿ycia.
Szaroœæ dnia, zarysy koron drzew pogodzonych z kolejnym cyklem roku i
walcz¹ce myœli powoli skrywa³y siê w
mroku. Cel fragmentu podró¿y za nami.
Ma³a wioseczka zagubiona poœród gór i
my odciêci od œwiata. Komóry to tylko
budziki. Wymiana wakacyjnych wspomnieñ ko³ysze nas do snu.

Wyspani a¿ do bólu wyruszamy ku
szczytom. Umazani b³otem liczymy spadaj¹ce liœcie. Zadyszani milczymy. Bukowe Berdo wita nas okryte gêst¹ mg³¹.

Silny wiatr zamyka nam oczy. Góry ka¿¹
schowaæ aparat, wyrywam im tylko kilka
widoków. Krzemieniec to koñcowy cel
naszych ob³oconych stóp. Powracamy ku
dolinom, tam wiêcej kolorów. Przed, za,
obok przelatuj¹ kolorowe liœcie. Smaczny pstr¹g urozmaica nasz¹ dietê.
Kolejny wieczór rozmów, zadumania, wspomnieñ i planów.

Coœ minê³o, coœ trwa i coœ planujemy. Ranek to kolejne zapytania. ¯yje?
Trwa?
Ranek, to kolejna rozpoczêta podró¿.
Oz³ocone lasy, zsinia³e z zimna szczyty,
os³oniête kopu³y cerkiew. Za nami. Obok.
Przed. Jedziemy ku
kolorom. Zaduma,
modlitwa, proœby,
krzyk. Kopu³y, ikony,
cerkwie, cmentarze.
Jedziemy ku powrotom.
Œmieræ kuzyna dopada nas nagle. Oczekiwana, ale boli. Liœcie
œciel¹ siê nam pod
ko³a.
Liskowate, Jureczkowi, krótkie spacery
szukaj¹ce spokoju,
odpowiedzi, piêkna.
Liœcie opadaj¹ce z
drzew. Zmêczenie, zaduma, zaciekawienie
- towarzysze naszej wêdrówki.
Ruiny zamku w D¹brówce Starzeñskiej jak na z³oœæ przypominaj¹ nam o
przemijaniu.
Przystanek, serdeczne po¿egnanie,
przystanek.
Liœæ delikatnie otar³ siê o moj¹ twarz.
Piotr Pyrcz
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Kazimierzem Greniem - prezesem Podkarpackie-

go Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Rzeszowie rozmawia Grzegorz Szajnik.
Od niedawna Podkarpacki ZPN prowadzi III ligê. Jak po pierwszych kolejkach?
To prawda od niedawna prowadzimy
III ligê, ruszy³a bez zak³óceñ i tak chcemy
prowadziæ j¹ do samego koñca.
Co z pozosta³ymi klasami?
Te¿ powoli zaczynaj¹ swe rozgrywki,
wszystko jest ju¿ przygotowane i dopiête
na ostatni guzik.
Niedawno powsta³ Podkarpacki Amatorski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Nie s¹dzi Pan,
¿e czêœæ klubów mo¿e skorzystaæ z jego
propozycji?
Zwi¹zek Amatorski powo³ali ludzie, którym same kluby nie da³y mandatu zaufania. Ci panowie to przecie¿ byli dzia³acze i
prezesi Podkarpackiego ZPN. Powo³anie
tego zwi¹zku pokazuje, ¿e nie pogodzili siê
z przegran¹ i nadal chc¹ rz¹dziæ. Nale¿y
dodaæ, i¿ ten twór nie mo¿e byæ cz³onkiem
naszej organizacji ani PZPN-u. Te kluby
które bêd¹ chcia³y obejœæ bêd¹ musia³ liczy siê z utrat¹ wszystkich w tym wzglêdzie

przywilejów takich jak awanse. Kiedy powróc¹ bêd¹ zaczynaæ od ligi najni¿szej. To
samo dotyczy sêdziów. Ci którzy odejd¹ nie
mog¹ liczyæ na podnoszenie swych kwalifikacji. Zawodnicy tam graj¹cy nie bêd¹
mogli siê wypromowaæ. Tych którzy chc¹
pomóc podkarpackiej pi³ce zapraszam do
wspó³pracy.
A co na to kluby?
Klubom chcia³em podziêkowaæ za m¹droœæ, kilka okrêgów ju¿ ruszy³o i nikt nie
odszed³.
Panie prezesie czy liga w koñcu bêdzie
tañsza?
Do tego zmierzamy. Od tego sezonu
obni¿yliœmy koszty o 25 procent delegacji
sêdziowskich, obserwatorów i delegatów.
Myœlê, ¿e to choæ w niewielkim stopniu
podreperuje klubowe bud¿ety. Chcemy
aby pomoc dla klubów by³¹ jeszcze wiêksza, nad tym pracujemy, ale nie chcia³bym
ujawniaæ szczegó³ów.
Jeszcze w tym miesi¹cu czekaj¹ nas me-

XII Konkurs Poezji Patriotycznej
„Jesienne refleksje”
Listopad 2004 rok
W dniu 12 listopada po raz 12 odby³ siê Konkurs Poezji Patriotycznej, który od kilku lat przebiaega pod has³em „ Jesienne refleksje”.
W konkursie wziêli udzia³ uczniowie szkó³ œrednich i gimnazjów miasta i gminy Dynów.
Po wys³uchaniu 18 prezentacji Komisja przyzna³a nastêpuj¹ce
nagrody:
W kategorii szkó³ œrednich:
I miejsce
– Anna ¯aczek z Zespo³u Szkó³ Zawodowych
II miejsca
– Mateusz Mikoœ – LO Dynów
– Dominik Piejko – ZSzZ Dynów
III miejsce
– Ewelina Sza³êga – ZSzZ
– Mateusz Sarnicki – LO Dynów
W kategorii gimnazjów:
I miejsce
– And¿elika Kulon – ZS Harta
II miejsca
– Olga Kuszek – ZS Dynów
– Justyna Bieñko – ZS Dynów
III miejsce
– Magdalena Król – ZS Dynów
Nagrody ksi¹¿kowe ufundowa³ MOKIR w Dynowie oraz P.
mgr Krystyna D¿u³a – inicjatorka Konkursu. Dziêkujemy.
GM

cze m³odzie¿owej reprezentacji z Rumuni¹?
Tak. To dla nas olbrzymie wyró¿nienie.
Goœcimy reprezentacjê Dariusza Dziewanowskiego która rozegra dwa mecze 25 i
27 sierpnia w Ropczycach i Mielcu, bêdzie
to sprawdzian przed eliminacjami Mistrzostw Europy. Mecz w Ropczycach bêdzie obserwowa³ trener reprezentacji Szwecji którym mam siê opiekowaæ podczas
wizyty na Podkarpaciu.
Podkarpacki ZPN otwiera siê na œwiat?
To prawda. Uruchomiliœmy stronê internetow¹. W wspó³pracujemy ze zwi¹zkami
pi³karskim z krajów s¹siednich. Mamy podpisane umowy ze S³owakami, na wymianê,
dru¿yn, obserwatorów, sêdziów. Spotykaliœmy
siê równie¿ w tej kwestii z Wêgrami, chcemy
podobne porozumienie podpisaæ z Ukrain¹.
To wszystko pod Pana przywództwem?
Zarz¹d Podkarpackiego ZPN liczy 21
cz³onków. Ja jestem jednym z nich. Wszyscy, ci ludzie pracuj¹ dla dobra podkarpackiej pi³ki. To im nale¿¹ siê olbrzymie
s³owa uznania, za wiele bardzo m¹drych
decyzji.
A na koniec?
A na koniec to chcia³bym podziêkowaæ mojej rodzinie. Z domu wychodzê
wczeœnie rano a wracam póŸno w nocy.
¯egna mnie i wita nieraz ju¿ tylko mój pies.
Chcia³bym mojej kochanej rodzinie, zonie,
dzieciom podziêkowaæ za wyrozumia³oœæ.
Dziêkujê za rozmowê.

Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie
oraz Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
zapraszaj¹ ju¿ na:

III Dynowskie Miko³ajki Artystyczne
– 5 grudzieñ 2004
VIII Konkurs Kolêd i Pastora³ek
– styczeñ 2005
Szko³a Podstawowa nr 2 w Dynowie
i MOKiR zapraszaj¹
w styczniu 2005 roku

na Widowisko Bo¿onarodzeniowe
w trzech czêœciach
RAJ, ADWENTOWE OCZEKIWANIE,
W BETLEJEM
Szczegó³y na afiszach.

ZAPRASZAMY!
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prostowanie do wypowiedzi Pani Anny BaranowskiejBilskiej w artykule „G³os wolny wolnoœæ ubezpieczaj¹cy” z nr. 7/109 „Dynowinki”(lipiec-sierpieñ 2004),
dotycz¹cej dzia³alnoœci Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego w Dynowie.
Punkt dzia³a i ma siê dobrze,a wygl¹da to nastêpuj¹co:
- Psycholog kliniczny przyjmuje w pierwsz¹ i trzeci¹ sobotê
miesi¹ca w godz. 9-15
- Instruktor terapii uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia przyjmuje w ka¿d¹ œrodê w godz. 7-12
- Dy¿ur informacyjny pe³niony jest co trzeci wtorek w godz. 810 (wed³ug grafiku w oknie Punktu Konsultacyjnego); œroda w godz. 12-14
Ponadto w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym odbywaj¹ siê spotkania grup wsparcia.
- Grupa Anonimowych Alkoholików poniedzia³ek godz. 19.
- Grupa wsparcia dla rodzin osób z problemem alkoholowym œroda godz. 16.
W Urzêdzie Gminy przy ulicy Ks.O¿oga pe³nione s¹ dy¿ury Informacyjno-Motywacyjne we wtorki w godz. 13-15 (wed³ug grafiku).
Czwartki w godz. 8-10 (Gminne Centrum Informacji)
Jak widaæ sytuacja na polu Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy nie przedstawia siê
tak Ÿle i ka¿dy szukaj¹cy pomocy mo¿e j¹ znaleŸæ.
Informacja ta nie ma na celu polemizowanie z Pani¹ Baranowsk¹-Bilsk¹ a jedynie podanie konkretnej informacji
osobom zainteresowanym i potrzebujacym pomocy.
Wac³aw Fara

Rozwi¹zania zadañ
z poprzedniego numeru:
Dzieci matematyka: Matematyk ma dzieci
w wieku 9, 2 i 2 lata.
Tajemnicze dzia³ania:
a) 33 + 73 + 13 = 371
b) (5 + 1 + 2)3 = 512
Kwadraty z zapa³ek: Z 24 zapa³ek mo¿na
u³o¿yæ 1 lub 2 lub 4 lub 9 (gdy zapa³ki k³adziemy „obok siebie” lub 16 lub 27 jednakowych kwadratów (zapa³ki mog¹ le¿eæ
„na sobie”).
Liczbowa Jolka: W kolejnoœci opisów: teatrzyk, Ustrzyki, odwa¿niak, pardwa, odwa¿nik, siostrzyczka, strzykwa, utrzymanka,
podwa¿anie, odwaga, mistrzyni, podwalina, potrzymanie, ³otrzyk, nostrzyk, capstrzyk, nadwaga, strzyga, ostrzy¿enie,
strzykawka, wietrzyk.
Dodatkowe rozwi¹zanie: WYLICZANKA
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Dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie informuje, ¿e:
W dalszym ci¹gu jest w sprzeda¿y publikacja pt. „60-lat Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie”
w cenie 20 z³. Mo¿na j¹ kupiæ zarówno w sekretariacie Szko³y, jak i
w nastêpuj¹cych miejscach:
1. Kwiaciarnia p. K. K³y¿
– ul. Rynek 1
2. Kwiaciarnia p. H. Rebizak
– ul. Rynek 12
3. Kwiaciarnia p. H. Banaœ
– „Stokrotka”
4. Karczma „Pod Semaforem”
5. Sklep p. A. Drelinkiewicz – „Alexis”
6. Kiosk p. Z. Poñczochy – „To i Owo”
7. Zak³ad Fotograficzny p. M. Wêgrzyna – ul. Rynek 15
8. Kiosk W. Banat – ul. Rynek 7
Dyrektor bardzo dziêkuje
wszystkim sprzedawcom i w³aœcicielom sklepów
za pomoc w sprzeda¿y.
Mo¿na jeszcze dokonywaæ wp³at na zakup kaset i p³yt ze Zjazdu Absolwentów w sekretariacie Szko³y.
Obowi¹zuj¹ce ceny:
- p³yta CD - 20 z³.
- p³yta DVD – 25 z³.
- kaseta VHS – 30 z³.
Zachêcamy!

NOWE ZADANIA
Czas na nowe zadania dla Pañstwa. Tym razem proponujemy tradycyjn¹ „porcjê” zagadek logicznych oraz „Jolkê listopadow¹”. Niestety jesieñ powoli przestaje cieszyæ kolorami i piêkn¹ s³oneczn¹ pogod¹ a zaczyna straszyæ deszczem, ponurymi, ciemnymi popo³udniami i wieczorami, ch³odem... Skoro za oknem brzydko i szaro, mo¿na zrelaksowaæ siê
przy rozrywkach umys³owych... Mamy nadziejê, ¿e nasz K¹cik Pañstwu to u³atwi!!! Zapraszamy do zabawy... ¯yczymy sukcesów w rozwi¹zywaniu!
ZAGADKI LOGICZNE
Urlop
Podczas mego ostatniego urlopu pada³o
dziewiêæ dni, lecz kiedy pada³o przed po³udniem, to po po³udniu nie pada³o, a ka¿de deszczowe popo³udnie by³o poprzedzone piêknym przedpo³udniem. W sumie
mia³am siedem piêknych przedpo³udni i
osiem piêknych popo³udni. Ile dni trwa³
mój urlop?
Milion
Jak mo¿na zapisaæ MILION za pomoc¹ szeœciu jedynek, u¿ywaj¹c znanych powszechnie znaków i symboli matematycznych?

Zaszyfrowane dzia³anie
O
M
J
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_______________________
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I
E D E
M
To oczywiœcie PRAWDA!!!! Ale nale¿y „rozszyfrowaæ” to dzia³anie, zastêpuj¹c litery
odpowiednimi cyframi (tê sam¹ literê zawsze t¹ sam¹ cyfr¹).
Renata Jurasiñska
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- badacz jednego z narodów P³w. Ba³kañskiego,
- diabe³ jak gatunek wierzby,
- dokuczliwa muszka pojawiaj¹ca siê w kuchni przy s³odkich darach natury,
- grecki filozof, nauczyciel Platona,
- gromada szkar³upni (niektóre gatunki jadalne) z liczebnikiem w nazwie,
- gryzoñ przy komputerze,
- grz¹ska ziemia jesieni¹ na drodze,
- jedno z imiona Norwida,
- kasiarz lub kieszonkowiec,
- kciuk,
- królewska kochanka,
- mieszkaniec domu,
- mieszkanka Islandii lub Wielkiej Brytanii,
- najmniejsza porcja energii,
- napisa³ „Romea i Juliê”,
- nicpoñ,
- niejedno na g³owie po baleja¿u,
- owocu lub króla,
- polarne œwietlne zjawisko atmosferyczne,
- s¹siad Egipcjanina,
- smuk³e, strzeliste drzewo,
- œwiadek pojedynku na pistolety,
- w staro¿ytnym Rzymie strzeg³y œwi¹tyni Westy,
- wyci¹gany z rozwa¿añ, konkluzja,
- zag³êbiony w lekturze,
- zarobkowy wyjazd za granicê,
- zaroœla,
- zastawa obiadowa.

Kogo autor
mia³ na myœli...?

Nr 9/111

Okreœlenia wyrazów zosta³y podane w kolejnoœci przypadkowej. Litery z pól oznaczonych dodatkowo
kropk¹, odczytane rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie.

Bogdan Witek
Na Zamkowej zamieszkuje,
Choæ w Dynowie nie pracuje.
Wci¹¿ w poœpiechu – zabiegana
Na autobus pêdzi z rana.
Szkoda czasu, bo przed sob¹
Ma karierê naukow¹.
Sz³o Jej g³adko do tej pory,
A wiêc „pójdzie w profesory”.
W domu... jak ka¿da kobieta
Jest zaradna, pracowita...
M¹¿ – spo³ecznik, córki w szkole,
Resztê ju¿ przemilczeæ wolê.
Nie podgl¹dam – ja nie plotkarz...
W „Dynowince” te¿ J¹ spotkasz,
Od wielu lat w niej pracuje,
£amig³ówki nam „serwuje”.
Do dzia³ania wci¹¿ gotowa!
O zmêczeniu - ani s³owa!!!
Gdy siê przyjrzeæ dobrze z bliska,
Widaæ, jak energia tryska!
Powiedz Czytelniku mi³y,
Kto to ma a¿ tyle si³y...???
FR
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Zjazd z okazji 60-lecia LO w Dynowie

„Wspomnienie jest rajem...”
Tygodnie przygotowañ, nieprzespanych nocy, kiedy cz³owiekowi t³ucze siê po g³owie namolna myœl, ¿e jeszcze nie zrobi³am... i wreszcie uspokojenie – zrobi³am wszystko!
Wszyscy cz³onkowie szkolnej spo³ecznoœci stanêli na
wysokoœci zadania i postawion¹ wysoko poprzeczkê pokonali – nauczyciele, pozostali pracownicy, uczniowie i rodzice.
Komitet Organizacyjny z przew. Andrzejem Stankiewiczem
spisa³ siê na medal.
Nie spe³ni³y siê tylko „¿yczenia” nielicznych, którzy robili
wiele, aby Zjazd siê nie uda³. Uda³ siê! Przecie¿ obiecaliœmy
sobie 10 lat temu, ¿e siê odbêdzie – wspania³y, jedyny w swoim
rodzaju – nasz! Okaza³o siê, ¿e wszyscy siê w Szkole zmieœcili,
mimo i¿ zg³oszeñ by³o 464 a przysz³o o wiele wiêcej Absolwentów. Okaza³o siê równie¿, ¿e GS nie tylko stan¹³ na wysokoœci
zadania i zaserwowa³ wspania³y obiad ale jeszcze pomóg³ nam
przyj¹æ naszych goœci w Szkole. Nie da siê nigdy zapomnieæ
wzruszaj¹cej Mszy Œwiêtej, kiedy w skupieniu wszyscy modliliœmy siê za ¿ywych i zmar³ych Absolwentów, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów. Nie da siê zapomnieæ pieœni chóru i
wystêpu orkiestry, które poruszy³y wszystkich.
Mi³ym zaskoczeniem by³a obecnoœæ ks. biskupa Adama
Szala, który dla nas zrezygnowa³ z innych wa¿nych obowi¹zków. I to przes³anie do wszystkich – pe³ne ciep³a, wzruszenia
i prostoty! Jestem wdziêczna naszemu ksiêdzu pra³atowi
Stanis³awowi Januszowi za obecnoœæ, piêkne s³owa i modlitwê a ksiêdzu Andrzejowi Skibie za homiliê. Jestem wzruszona obecnoœci¹ tylu ksiê¿y – naszych Absolwentów, którzy
celebrowali uroczystoœæ w koœciele i spotkali siê z nami w
szkole – skromni i ¿yczliwi, jak zawsze.
Szko³a natomiast powita³a wszystkich mimo deszczu ciep³o, uœmiechem na twarzy tych, którzy wykonywali swoje zadania. Zgodnie z przewidywaniem to wielkie spotkanie Absolwentów sta³o siê nie tylko piêknym œwiêtem dla Szko³y ale wspania³ym wydarzeniem wychowawczym, które ju¿ owocuje i przyniesie owoce w przysz³oœci. Wszystkie negatywne opinie o wspó³czesnej m³odzie¿y maj¹ siê nijak do naszych uczniów. Byli i s¹
wspaniali i jako autorzy gazetek, wystawek, wystroju klas, sali
gimnastycznej, i jako „artyœci”, którzy tak wszystkim siê podobali. S¹ przecie¿ wspó³twórcami wszystkich osi¹gniêæ Szko³y,
dziêki czemu nadanie Jej imienia Komisji Edukacji Narodowej sta³o siê zasadne.
Kontynuujemy z przekonaniem tradycjê wypracowan¹
przez wiele pokoleñ Absolwentów, którzy umieli siê zawsze
uczyæ, ale i bawiæ.
Prze¿y³am bardzo osobiœcie piêkne s³owa o Mojej Szkole
wypowiedziane przez Pana Starostê Stanis³awa O¿oga, Pani¹
Wizytator Janinê Wojtowsk¹, Pani¹ Dyrektor Janinê Jurasiñsk¹
i kolejnych Mówców – Wychowanków. Ze wzruszeniem myœlê o
obecnoœci Pana Wojciecha Œwierczkowskiego, syna za³o¿ycielki
naszej szko³y, który zosta³ tak wychowany, ¿e uwa¿a³ za swój obowi¹zek uczestnictwo w naszym spotkaniu, mimo i¿ nie jest naszym Absolwentem. Prze¿y³ je zreszt¹ bardzo mocno i bardzo
osobiœcie, prezentuj¹c nawet swoje wspomnienia o tamtych czasach, miejscach i ludziach, które jeszcze pamiêta.

Myœlê, ¿e s³owa J. Paula: „Wspomnienie jest rajem, z którego nic nas nie
mo¿e wypêdziæ” okaza³o
siê w 100% prawdziwe.
Dla wspomnieñ przyjechaliœcie Pañstwo z najdalszych zak¹tków Polski i
œwiata.
W spisie aktualnych adresów, tak pieczo³owicie zebranych
przez naszych uczniów i nauczycieli, pojawiaj¹ siê wielokrotnie: Kraków, Zielona Góra, Otwock, Gdynia, Wroc³aw, Kielce,
Opole, Gorzów Wielkopolski, £ódŸ, Katowice, Lublin, Warszawa, Szczecin, Tarnów, Che³m, Zakopane, Gdañsk, Zamoœæ,
Bielsko-Bia³a, Kêdzierzyn-KoŸle, Miñsk Mazowiecki, Rzeszów,
Dynów i wiele innych miejsc na mapie Polski. Ale tak¿e Wiedeñ, Lipsk, Chicago.
Trzeba czuæ siln¹ wiêŸ ze szko³¹, trzeba kochaæ ludzi, trzeba przekonaæ siê, co znaczy w ¿yciu przyjaŸñ, aby przyjechaæ
do nas i wspó³tworzyæ tê cudown¹ atmosferê, która towarzyszy³a nam od samego pocz¹tku do koñca obydwu spotkañ.
Cudownie by³o spotkaæ swoich dawnych Nauczycieli, Kole¿anki, Kolegów oraz Wychowanków. Osobiœcie ¿a³ujê, ¿e nie
mog³am Im poœwiêciæ zbyt wiele czasu. Natomiast cieszê siê, ¿e
spotka³am tylu wspania³ych ludzi. Najbardziej godne podziwu
by³y najstarsze roczniki Absolwentów. £¹czy ich coœ niepowtarzalnego, co chcia³oby siê przenieœæ do wspó³czesnej szko³y –
cudowne poczucie humoru, ¿yciowy optymizm, i wzajemne
wspieranie siê. Ile¿ w nich radoœci ¿ycia! Zarazili ni¹ wszystkich.
Tym bardziej, ¿e nastrój radoœci ze spotkania umiejêtnie podsycali w czasie wystêpów artystycznych „Bachórzanie”, w czasie
obiadu „Dynowianie”, nie mówi¹c ju¿ o wspania³ym zespole muzycznym towarzysz¹cym nam do bia³ego rana.
W ¿adnej szkole jednak zjazd nie trwa dwa dni i nie cieszy
siê tak¹ frekwencj¹.
Drugi dzieñ to zabawa przy ognisku (tradycyjnie) i grillu,
na „³onie natury”. Nikt chyba nie przewidzia³, ¿e weŸmie w
niej udzia³ tak wielu Absolwentów i Nauczycieli. Porwa³a nas
muzyka w wykonaniu kapeli podwórkowej p. Antoniego D¿u³y. By³y tañce, kie³baski, bigos, by³y wspania³e podp³omyki ale
przede wszystkim ten nastrój – wzajemnej sympatii, ¿yczliwoœci i radoœci ze spotkania. By³y wspania³e i ciep³e wspomnienia Pañstwa Mikulców – dyrektora i Jego ¿ony, którzy s¹ zakochani w Szkole, Dynowie i okolicy. By³y cudowne wspomnienia p. dyrektor Janiny Jurasiñskiej i p. profesor Zofii Rybowej.
By³y wspólne tañce – w bia³y dzieñ a¿ do wieczora i obietnice,
¿e znowu siê spotkamy.
Jestem pewna, ¿e tak siê stanie, bo przecie¿ my – Absolwenci Dynowskiego Liceum, zawsze dotrzymujemy s³owa.
Maria Radoñ
dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie
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Drodzy Absolwenci!
Przekazujê mi³y list, który otrzyma³am od p. dyrektora Stanis³awa Jarosza
Szanowna Pani Dyrektor
Ju¿ wiem, ¿e nie bêdê móg³ uczestniczyæ w ZjeŸdzie Absolwentów. Oœmielam siê prosiæ Pani¹ o przekazanie uczestnikom
Zjazdu treœci za³¹czonego listu.
Stanis³aw Jarosz

Do uczestników uroczystego Zjazdu Absolwentów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
Dziêkujê za otrzymane zaproszenie. Dziêki niemu od¿y³y we
mnie wspomnienia tamtych piêknych lat spêdzonych w Dynowie
(1961-1966). Pracê rozpocz¹³em w po³owie wrzeœnia a mój pierwszy kontakt ze szko³¹ to rozmowa z dyrektorem Adamem ¯akiem.
Mia³o to miejsce w pokoju nauczycielskim w obecnoœci nauczycieli (pewnie by³a pierwsza lekcja), sekretarki – ksiêgowej i zagl¹daj¹cych uczniów. Profesor Owski, jak to by³o w jego zwyczaju sta³
plecami oparty o piec kaflowy i ¿artobliwie w³¹cza³ siê do rozmowy. Inni nauczyciele te¿ w³¹czali siê do wymiany zdañ. Wszystko
przebiega³o w mi³ej, rodzinnej atmosferze, jak wœród starych znajomych. Wnet okaza³o siê, ¿e wœród nauczycieli jest mój kolega z
okresu studiów, profesor
W³adys³aw Pankiewicz. Tak to w ci¹gu kilkunastu minut sta³em
siê cz³onkiem tego sympatycznego zespo³u nauczycieli. Wnet uda³em siê do wynajêtego mi pokoju mieszkalnego u pañstwa Buczkowskich. Mieszka³ tam ju¿ profesor Bronis³aw Mikulec, mnie pozosta³
pokój przejœciowy. Dziêki temu mog³em liczyæ na towarzystwo kolegi
o ka¿dej porze dnia i nocy. Zreszt¹ gospodyni, pani Matylda, te¿ wchodzi³a do mnie o ró¿nej porze, traktuj¹c mnie jak cz³onka rodziny.
W szkole zawsze panowa³a ta mi³a atmosfera, jak¹ wynios³em z
pierwszego kontaktu. Pamiêtam profesora Zubilewicza zawsze
gotowego do opowiadania dowcipów. Repertuaru nie mia³ bogatego ale ceni³em u profesora Zubilewicza potrzebê bawienia innych. Profesorka Krasiczyñska by³a ju¿ doœwiadczon¹ nauczycielk¹
ale cechowa³a j¹ m³odzieñcza pasja. Zawsze energiczna, twórcza i
gotowa do podejmowania nowych wyzwañ. Podobn¹ energi¹ wyró¿nia³a siê profesor Jurasiñska. Imponowa³a mi nie tylko jej aktywnoœæ w szkole ale te¿ dzia³alnoœæ spo³eczna w œrodowisku, zw³aszcza jako twórcy amatorskiego teatru. Profesor Pankiewicz by³ œwietnym nauczycielem, po lekcjach gra³ z m³odzie¿¹ w pi³kê a w œrodowisku by³ najwa¿niejszym dzia³aczem sportowym. Bardzo by³ mi
bliski profesor Kucabiñski. M¹dry fizyk, dobry i skromny cz³owiek
z tragiczn¹ przesz³oœci¹ sybiraka. Wspominaj¹c profesor Wiesiê
Pankiewicz, uœmiecham siê, bo widzê w wyobraŸni jej zawsze
uœmiechniêt¹ twarz. Wszyscy znaliœmy niedostatki warunków lokalowych szko³y, jednak wychowanie fizyczne i zajêcia praktyczne
mia³y najtrudniej. Wiesia, ucz¹c tych przedmiotów nie za³amywa³a siê, zawsze coœ wymyœli³a, zorganizowa³a i zrobi³a.
Wspominam te¿ mi³¹ i uœmiechniêt¹ profesor Krysiê Dymczak,
która nie szczêdzi³a wysi³ku, by jak najlepiej wywi¹zaæ siê ze swoich obowi¹zków na lekcjach, a tak¿e aktywnie uczestniczy³a w pracy pozalekcyjnej z m³odzie¿¹. Mile i z uznaniem wspominam najm³odszych kolegów profesorów, Drabika i R¹pa³ê. Na koniec wspomnê, ¿e do grona nauczycieli nale¿a³a te¿ moja ¿ona Danuta.
Wszyscy nauczyciele byli bardzo zwi¹zani z miejscem pracy i
wiele w³asnego czasu poœwiêcali szkole. To dziêki ich ofiarnej pracy tworzy³a siê w spo³ecznoœci uczniowskiej atmosfera nauki i pracy pozalekcyjnej. W trudnych warunkach lokalowych i materialnych, jakie mia³a szko³a, przy ofiarnej pracy nauczycieli i zaanga¿owaniu uczniów osi¹gano dobry poziom nauczania. Dziêki temu
wiêkszoœæ absolwentów mog³a kszta³ciæ siê dalej na studiach lub

innych szko³ach pomaturalnych. By³em pod wielkim wra¿eniem
tych wszystkich dziewcz¹t i ch³opców, którzy najczêœciej mieli trudne warunki domowe, uczyli siê te¿ w trudnych warunkach a osi¹gali tak wiele. To by³a dobra m³odzie¿ w dobrej szkole, to byliœcie
Wy dzisiejsi drodzy mi absolwenci.
Zawsze z dum¹ wspomina³em okres pracy w Dynowie. Chcê
te¿ wspomnieæ o wyj¹tkowej spo³ecznoœci mieszkañców Dynowa.
Pracuj¹c wiele lat w administracji szkolnej mia³em okazjê obserwowaæ ró¿ne œrodowiska. Takiej spo³ecznoœci jak – obywateli Dynowa nie spotka³em. Pamiêtam dynowian jako gor¹cych patriotów, kochaj¹cych swoje miasto, dumnych ze wspólnych osi¹gniêæ
i zatroskanych o przysz³oœæ. Czu³em wiêŸ ze wszystkimi mieszkañcami. Nigdy potem nie mia³em tylu przyjació³ i znajomych co w
Dynowie. Lista ich jest bardzo d³uga, wiêc nie sposób jej przytaczaæ. Wspomnê tylko pañstwa Witkowskich, u których mieszkaliœmy, z którymi zwi¹zaliœmy siê jak z najbli¿sz¹ rodzin¹.
Z okazji Zjazdu Absolwentów w 60-lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie pragnê podziêkowaæ za dobre lata w Dynowie.
Wam Drodzy Nauczyciele, Kole¿anki i Koledzy, Wam Absolwentom - dawnym moim Uczniom i Wychowankom. Wam wszystkim przyjacio³om i znajomym.
¯yczê wszystkim mi³ego i radosnego prze¿ywania tego wyj¹tkowego spotkania.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Stanis³aw Jarosz
nauczyciel i dyrektor w latach 1961-1966”
Warszawa 06.10.2004 r.

Cytat z wyst¹pienia Pana Premiera Zbigniewa Sza³ajdy, absolwenta Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie z 1951r.

Nasza poranna
„Modlitwa œw. Tomasza z Akwinu”
„Panie, Ty wiesz lepiej ani¿eli ja sam, ¿e siê starzejê i pewnego dnia bêdê stary. Zachowaj mnie Panie od zgubnego nawyku mniemania, ¿e muszê coœ powiedzieæ na ka¿dy temat i
przy ka¿dej okazji.
Odbierz mi chêæ prostowania ka¿demu jego œcie¿ek (...)
Szkoda mi nie spo¿ytkowaæ wielkich zasobów m¹droœci,
jakie posiadam, ale Ty Panie, wiesz najlepiej, ¿e chcia³bym te¿
zachowaæ do koñca paru przyjació³ (...)
Wyzwól mój umys³ od niekoñcz¹cego brniêcia w szczegó³y
i daj mi skrzyde³, bym w lot przechodzi³ do rzeczy (...)
U¿ycz mi chwalebnego uczucia, ¿e czasem mogê siê myliæ. Zachowaj mnie mi³ym dla ludzi, choæ z niektórymi z nich doprawdy
trudno wytrzymaæ. Nie chcê byæ œwiêtym, ale Ty Panie wiesz najlepiej, ¿e zgryŸliwi starcy to jedno to jedno ze szczytowych osi¹gniêæ
szatana.”
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W 60. rocznicê powstania Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
W dniu 9 paŸdziernika uczestniczy³em w Jubileuszowym ZjeŸdzie Absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie. Wziê³o w nim udzia³ kilkaset Wychowanków, wœród których by³ by³y
wicepremier Zbigniew Sza³ajda, którego ojciec uczy³ mnie matematyki. Po oficjalnych przemówieniach dyrektor Marii Radoñ i
goœci, zabra³o g³os kilku absolwentów. Z kolei z piêknym programem artystycznym wyst¹pili obecni uczniowie, za co otrzymali
gromkie oklaski. Po spotkaniu z wychowawcami klas i obiedzie,
absolwenci byli na ca³onocnym balu.
Ja po powrocie w maju 1945 roku z przymusowych robót w
Niemczech w dniu 1 wrzeœnia rozpocz¹³em naukê w Prywatnym
Gimnazjum dla Doros³ych w Dynowie. Przed wojn¹ ukoñczy³em
klasê VII w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia trzeciego w
tym miasteczku. Kilkuletnia przerwa w nauce ujemnie wp³ynê³a
na mój stan wiedzy. Mia³em wówczas 20 lat i wielki zapa³ do nauki.
Codziennie (w godzinach popo³udniowych) z £ubna chodzi³em
ponad 5 km do szko³y. Szczególnie da³a mi siê we znaki droga w
okresie jesienno-zimowym i wiosennym. Ton¹³em w b³ocie, grzêz³em w zaspach œnie¿nych. Niekiedy, wracaj¹c póŸnym wieczorem,
b³¹dzi³em po polach, zanim dotar³em do wsi. 11 lutego 1947 roku
o ma³o nie zamarz³em w czasie wielkiej zamieci œnie¿nej na tzw.
dzia³ach dynowskich. Dopiero przed pó³noc¹ wróci³em do domu,
w którym czekali ma mnie zaniepokojeni moi rodzice. Niektórzy
z mojej wioski radzili mi, ¿ebym siê o¿eni³ i za³o¿y³ rodzinê. Na
przekór takim „dobrym radom” z wielkim samozaparciem d¹¿y³em do upragnionego celu.
Ze mn¹ do Gimnazjum uczêszczali miêdzy innymi: Ignacy Jagodziñski z Kazimierówki – przysió³ek £ubna, Stanis³aw Paœciak z
Harty, Henryk Wróbel z Laskówki, Józef Radoñ z Siedlisk. Kilkunastu naszych kolegów odesz³o od nas na zawsze tam, sk¹d ju¿
nigdy nie ma powrotu. Czêsto o nich myœlimy. Niektórzy moi koledzy przychodzili do szko³y z krótk¹ broni¹. By³ to okres, w którym banderowcy napadali na polskie wioski, puszczaj¹c je z dymem. Na w³asne oczy widzia³em p³on¹c¹ Bartkówkê. Na Dynów
dokonano napadu w dniu 16 listopada 1946 roku. Setki uzbrojonych po zêby banderowców wdar³o siê do Dynowa, przerywaj¹c
po³¹czenie telefoniczne z Rzeszowem i Sanokiem. W toku ma³ych potyczek zgin¹³ wówczas miêdzy innymi mój serdeczny kole-

ga gimnazjalny Józef Rakowski. Ja cudem unikn¹³em œmierci. O
tym napadzie pisa³a mi przed laty kole¿anka Helena Brzezicka,
mieszkaj¹ca od wielu lat z mê¿em Janem Missarem w ¯aganiu. Z
przyczyn nieznanych nie przyjechali na obecny Zjazd Absolwentów. Ja mia³em pistolet maszynowy, który zabiera³em w czasie pe³nienia warty nocnej. W tym niebezpiecznym czasie przez kilka tygodni z koleg¹ Walerianem Osiad³ym z Laskówki mieszka³em w
Dynowie w domu jego krewnych oraz w domu ksiêdza Jana Œmietany, który wielk¹ trosk¹ nas wszystkich otacza³. W szkole nauka
sz³a mi nie najgorzej.
Wyró¿nia³em siê z jêzyka angielskiego, którego uczy³ ksi¹dz
Franciszek B³otnicki – œwietny metodyk-poliglota, ³aciny uczy³
ksi¹dz Jan Œmietana, religii ksi¹dz Leon Trojnar, jêzyka polskiego
uczy³a, bardzo przez nas lubiana, mgr W³adys³awa Zborzylowa,
która troszczy³a siê o nas jak matka. Z ogromna pasj¹ wyk³ada³
historiê staro¿ytn¹ mgr Aleksander Moskwa, matematyki uczy³
profesor Jan Sza³ajda, fizyki i chemii profesor Jan Paygert (wychowanek s³ynnych polskich uczonych Wróblewskiego i Olszewskiego). Naszym dyrektorem by³ bardzo dobry biolog mgr Mieczys³aw Tulig³owicz.
O moich nauczycielach czêsto mówi³em moim uczniom i studentom, pracuj¹c w Liceum Pedagogicznym, w Studium Nauczycielskim i w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej. Stara³em siê twórczo
naœladowaæ w mojej d³ugoletniej pracy pedagogicznej. Im mam
wiele do zawdziêczenia. Za to nale¿¹ siê s³owa najwy¿szego uznania. Z wielkim wzruszeniem s³uchaliœmy listu naszej profesor Anieli
Stoja³owskiej, mieszkaj¹cej od lat we Wroc³awiu. Prze¿y³a 95 lat.
Uczy³a mnie geografii. Z ca³ego serca ¿yczê Jej d³ugich lat ¿ycia w
dobrym zdrowiu oraz wszelkiej pomyœlnoœci.
Adam Rz¹sa
emerytowany nauczyciel akademicki

I ju¿ po zjeŸdzie...
Jak by³o...? A Stasio dotar³...? No i co...? Ela przyjecha³a...? Ja
nie mog³am...! Ale Wam siê pogoda „uda³a”...! No, na ognisko
by³a akurat...
I ju¿ po zjeŸdzie...!!! Padaj¹ pytania, stwierdzenia, pretensje,
¿ale, a przede wszystkim wspomnienia, wspomnienia.... Przecie¿
tam jeszcze za mg³¹ zosta³a ich m³odoœæ, marzenia, plany...
Bez wzglêdu na to, czy ktoœ uczestniczy³ osobiœcie, czy tylko ten
fakt odnotowa³ w pamiêci... i tak „dopad³a” go chwila zadumy... I
tak przystan¹³ i spojrza³ za siebie... Ile to ju¿ lat idzie siê przez ten
œwiat... Parafraza znanej piosenki jest tu szczególnie trafna.
A mnie ten Zjazd przywo³a³ rzesze Absolwentów z okolic Dynowa. Z tymi Dynowskimi jakoœ siê ma czêstszy kontakt i osobisty i
przez rodziny, znajomych... Przetoczy³y siê w moich wspomnieniach
ca³e pokolenia B³oñskich, Pêkalów, Stochmalów, Lignowskich z
Harty, Boguszów, Czenczków z Weso³ej, Tadlów ze Szklar, Baranów,
Kaniuczaków z Bachórza, Wiœniewskich, Karnasów z Nozdrzca, Pilchów, Maszczaków z Dubiecka, z £ubna, Pi¹tkowej, Jawornika, D¹brówki, Dyl¹gowej, Paw³okomy, Bartkówki, Ulanicy...
Tak... By³o i jest Liceum placówk¹ oœwiatow¹ s³u¿¹c¹ nie tylko Dynowowi. Tak chcieli za³o¿yciele i ich kontunuatorzy i tak siê uda³o...
Zjazd w³aœnie unaoczni³ wielk¹ rolê tej Szko³y. Na co dzieñ nikt
siê nie zastanawia nad instytucjami u¿ytecznoœci publicznej, nad udo-

godnieniami ¿ycia: punktami us³ugowymi, urzêdami, poczt¹, Koœcio³em,... tym wszystkim, co zorganizowali ludzie, by ¿y³o siê wygodniej.
Nikt nie myœli o pomys³odawcach, nie ka¿dy lubi z³o¿yæ „datek” na
spo³eczne cele, które bêd¹ s³u¿yæ pokoleniom jego bliskich... Takie
wydarzenie, jak miniony Zjazd w³aœnie sprzyja tego rodzaju refleksjom.. Pewno, ¿e nie u wszystkich... Ale warto to odnotowaæ...
Sk¹d takie rozwa¿ania...? No có¿! Dynów s³yn¹³ i s³ynie z ludzi
pe³nych inicjatyw. Rezultatem tego jest Liceum. Jest te¿ Oœrodek
Zdrowia, Zespó³ Szkó³, Dworzec Autobusowy, Dom Pogodnej Staroœci, Stadion i wiele pomniejszych oœrodków. Jak to dobrze, ¿e
ka¿de pokolenie wnosi takich „pomyleñców”, jak ich okreœlaj¹
z³oœliwi, maj¹cy wszystkim wszystko za z³e...
Nie jestem Dynowiank¹, ale nied³ugo bêdê œwiêtowaæ pó³ wieku pobytu w Dynowie!!! A mia³o byæ tylko trzy lata... I muszê przyznaæ, ze jest coœ magicznego w tym mieœcie, co trwa i trwa... i ka¿e
ludziom st¹d i spoza tego miasta w³aœnie w nim realizowaæ swoje
pasje, a wiêc teatr, a wiêc chór, a wiêc sesje naukowe, a wiêc wystawy, mecze, ¿e nie wspomnê o ró¿norodnych uroczystoœciach koœcielnych, bo przecie¿ Uroczystoœci Fatimskie, Dni Kultury Chrzeœcijañskiej, to tak¿e cz¹stka tej „magii”, która zmusza do dzia³ania
daleko wybiegaj¹cego poza nakazane obowi¹zki...

Zjazd z okazji 60-lecia LO w Dynowie

Przecie¿ i Zjazd 60-lecia Liceum Dynowskiego nie odby³by siê,
gdyby nie grupa ludzi uwa¿aj¹ca, ¿e tradycjê trzeba pielêgnowaæ,
chroniæ i przechowywaæ jako najcenniejszy dorobek pokoleñ. Trzeba zachêcaæ do tego m³odych i coraz m³odszych w³aœnie teraz,
kiedy „wkroczyliœmy do Europy”... Bo przecie¿ powiedzia³ Asnyk:
„... Nie depczcie przesz³oœci o³tarzy
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Na nich siê jeszcze œwiêty ogieñ ¿arzy
I Wy winniœcie jej czeœæ...”
¯e by³o mi³o, ¿e by³o sympatycznie, ¿e by³o prawie rodzinnie,
to ju¿ tyle razy zosta³o powiedziane, wiec ja pozwoli³am sobie na
odrobinê innych refleksji z okazji Zjazdu 60-lecia LO w Dynowie...
Janina Jurasiñska - entuzjastka Zjazdu

... Jeszcze o obchodach 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie

Co siê sta³o z nasz¹ klas¹...?
„ Jesienna poro! Bóg ci da³ dwie twarze - i jedn¹ ubra³ w s³oñce (…), a drug¹ ”... Ta druga przywita³a wszystkich, którzy przybyli na Zjazd 60-lecia Naszej Szko³y. „Kapryœna aura nie mo¿e niczego popsuæ” – ta myœl towarzyszy mi w drodze do koœcio³a. Goœci
nie brakuje; s¹ dobrze i bardzo dobrze znane twarze. Pojawi³y siê
te¿ te nieznane. Wszystkich ³¹czy jedno; byli uczniami Naszej Szko³y. Tyle pokoleñ, zmieniaj¹ce siê mury, „exodus” nauczycieli – wszyscy po³¹czeni ze sob¹ dziêki odwadze i roztropnej idei, które towarzyszy³y twórcom Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Nie ma
ich dzisiaj wœród nas ze zrozumia³ych powodów. Na uroczystoœæ
przyby³ pan Wojciech Œwierczkowski,syn pani Agnieszki Œwierczkowskiej wspó³za³o¿ycielki Szko³y.Wpisze siê do „ Z³otej Ksiêgi ”,
gdzie z³o¿y ho³d organizatorom tajnego nauczania w czasie okupacji, ich samozaparciu w d¹¿eniu do wiedzy. Wyzwolenie miasteczka pozwoli³o napisaæ nowy rozdzia³ w jego dziejach.¯ywy dowód owego „stawania siê historii” pan Wiktor Sarnicki pozostawi
nam na pami¹tkê taki oto zapis: „Dnia 9 paŸdziernika 2004, jestem obecny na ZjeŸdzie 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Dynowie.Uwa¿am to za bardzo wielki sukces ówczesnych dzia³aczy.Ja w 1939 roku ukoñczy³em 7 klas Szko³y Powszechnej w Dynowie.Nigdy nawet nie marzy³em,¿e kiedyœ ukoñczê szko³ê œredni¹..(-)Ma³¹ Mature zda³em 10 lipca 1948 r. Sta³a siê dla mnie
przepustk¹ do osi¹gniêcia dalszej wiedzy i pracy.”
Msza œw. dostarcza wielu wzruszeñ, padaj¹ piêkne s³owa, podnosz¹ na duchu , s¹ cenne dla uczniów, krzepi¹ pedagogów. Przemarsz do szko³y w strugach wody.Rocznik 1984 zwiera szeregi :
Wiesia Szurlej, Danusia Wrotniak, Wiesia Marsza³ek, Marylka Pytlowana, Bogusia Stolarczyk. Po drodze uaktualniamy curriculum
vitae , tak jakby nie mia³o byæ dalszego ci¹gu. A przecie¿ wszystko
przed nami. Z równoleg³ej IV „a”: Ma³gorzata Bujdasz, Katarzyna
Majchrzak, El¿bieta Baran, Alina Siwulec.To jeszcze nie wszyscy;
znajome twarze z IV „b”; Basia Pyœ z Januszem, Beata Makaryk,
Bo¿ena Walus i Alina Kêdzierska, Jacek Kêdzierski,Jacek Kiszka.
Jestem z nimi, ale moje myœli kr¹¿¹ wokó³ spraw organizacyjnych.
Mam tu przecie¿ jeszcze jakieœ zadania. Czy s¹ uczniowie dy¿urni,
jak sobie poradz¹? Z trudem przeciskam siê do wnêtrza szko³y
,ale na szczêœcie wszyscy na „posterunku”. Zaczê³o siê… Szatnie,
parasole, wskazywanie miejsc, udzielanie pierwszych informacji,
wpisy do pami¹tkowej ksiêgi, rozmowy ze znajomymi. W auli trwa
uroczystoœæ, której przebieg mo¿na œledziæ na zainstalowanym

sprzêcie. Wokó³ telewizora garstka ogl¹daj¹cych. Korytarz g³ówny
i te boczne wype³nione goœæmi.Widaæ, ¿e ciesz¹ siê ze spotkania,
witaj¹ siê, poklepuj¹, g³oœny œmiech... i towarzysz¹ce zadziwienie…i
te pytania: „A jest…,a przyjedzie…,a widzieliœcie …”. Grupy „szczêœliwie odnalezionych ” podchodz¹ do ekspozycji blisko 800 czarno-bia³ych zdjêæ „Szko³a w obiektywie prof. Jana Kucabiñskiego”,bo tu przesz³oœæ mo¿e staæ siê niespodziewanie teraŸniejszoœci¹. Fotografia ma jednak stale t¹ sam¹ magiczn¹ moc przyci¹gania...I rozbawiania; Piotr Barañski „trzyma siê za boki”, by³ kiedyœ
partnerem w parodii „Jeziora ³abêdziego”, odgrzewa wspomnienia...Lucyna Zawada nie kryje radoœci i zdziwienia : „Sk¹d te nasze zdjêcia w strojach k¹pielowych?”
Teraz kolej na spotkania w klasach z wychowawcami. Jest nasza „ekipa”, jest wychowawczyni Teresa Gerula.Razem usi³ujemy
znaleŸæ zaciszne miejsce na spotkanie.
S¹ te¿ moi wychowankowie - nieliczne grono, ale jednak. To
cieszy! Kogo moje oczy widz¹? Basia Krajewska –szczêœliwa mê¿atka
i mamusia, Monika Bucyk- - jedna z „moich ”germanistek, Asia
Wrotniak- powa¿na absolwentka kulturoznawstwa i Kamila Mazurek- dyplom z psychologii i europeistyki. Mariusz Czaja z ¿on¹, obydwoje prowadz¹ firmê przewozow¹.Trochê zawiedziony, ¿e nie pojawili siê inni, na których przybycie liczy³. Rozmowy, pami¹tkowe
fotografie. „Proszê z nami stan¹æ.. ”-Pawe³ Lubiñski, Marcin Potoczny, Beata Bilska, Ma³gosia Ryba,Justyna Ryba. Ale¿ to wspania³a strawa dla ducha. Lecz cia³o poczu³o siê zazdrosne o to nierówne
traktowanie. Idziemy na obiad w gronie kolegów, którzy dot¹d wype³niali ró¿ne obowi¹zki. W restauracji mi³a niespodzianka; jest ks.
Krzysztof Rzepka. Przyjecha³ prosto z Warszawy z Ank¹ Marsza³ek
(tak, tak „t¹” Marsza³ek, jest im razem po drodze, odk¹d nasz by³y
katecheta trafi³ na dziennikarstwo).Obiecuje przyjœæ na czêœæ wieczorn¹. Tymczasem przygrywa kapela „Dynowianie”, obiadowicze
przys³uchuj¹ siê, niektórzy tañcz¹.Solistka Gra¿yna Malawska otoczona kolegami z klasy.W 1975 roku zdawali maturê, a dzisiaj nie
odmówili sobie przyjemnoœci p³yn¹cej ze spotkania.Irena Bilska,
Helena Zawadzka,Stanis³aw Banaœ, Adam Szczepañski,ks. Marian
Czenczek, Lidia Radziwi³³,Zofia D¿u³a i ktoœ uwieczniony niewyraŸnym podpisem. Zostawi¹ te oto s³owa: „Na pami¹tkê kolejnego spotkania, wspominamy piêkne lata szkolne, szanownych profesorów,
kole¿anki i kolegów. Ogarniamy sercem wdziêcznej pamiêci wszystkich, z którymi spotkaliœmy siê i kiedyœ spotkamy ”.
Oko³o 19:00 w klasach gromadz¹ siê grupy absolwentów, dobieraj¹ siê rocznikami. Szukam rocznika 1963 i nie bez powodu.
Wœród nich jest moja mama, która z nieukrywan¹ dum¹ oznajmia
:„ Jest nas 13.Byliœmy te¿ na 50-leciu.Tamto spotkanie nas jeszcze
bardziej scementowa³o ”. Siedz¹ obok siebie p.Kazimiera Dwu¿nik,
p.Stanis³awa Sikora, p.Anna Wróblewska –Chr¹chol, p.Janina Wêgrzyñska, p.Maria Polak, p.Krystyna Drabicka, p.Zofia Serwatka,
p.Helena Baran.Maj¹ trzech „rodzynków ”; p. Kazimierza Bogusza,
p.Juliana Rybaka i p. Mieczys³awa Bajdê, który „dwoi siê i troi ”, by
klasowe spotkanie wypad³o jak najlepiej. A talent organizacyjny to
on ma, o czym my - uczestnicy wycieczki nauczycielskiej do Wiednia – doskonale wiemy. Wszyscy radzi, chwal¹ szko³ê, organizacjê
imprezy. Wkrótce da siê tu us³yszeæ weso³y, donoœny œpiew.
W nauczycielskim krêgu te¿ weso³o i stale ktoœ dochodzi.Nasza „mi³oœciwie nam panuj¹ca” p. dyrektor Maria Radoñ ju¿ nieco spokojniejsza. Op³aci³ siê ten trud, zewsz¹d p³yn¹ komplementy. Wszystkiego musia³a dogl¹dn¹æ, chocia¿ wierzy³a ,¿e sobie po-
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radzimy. Ale nie potrafi inaczej. Pani Zofia Ryba wytrwale wprowadza³a nas „humanistów” w tajniki kolejnych deklinacji ³aciñskich, a odporniejszym na wiedzê przypomina³a, ¿e „Lingua latina pulchra est”. Zachwyca³o j¹ to co piêkne i wartoœciowe.Na dzisiejszym spotkaniu nie szczêdzi Szkole komplementów. Pani Teresa Gerula jak zawsze m³oda, z dusz¹ tancerki. Pani dyr. Janina
Jurasiñska jest tak rozchwytywana, ¿e nie mo¿e byæ mowy o „zagrzaniu” jednego miejsca. Zagl¹daj¹ do nas uczniowie; Marta Pilch,
Ola Kopczyk. Los kaza³ im zamieszkaæ dalej, ale ¿yj¹ nadal przesz³oœci¹ i teraŸniejszoœci¹ tej szko³y ( Ola stale zagl¹da na nasz¹
stronê internetow¹).
Jak tu z wszystkimi pogawêdziæ? Ma³gorzata Hadam,ks.Wies³aw Hus,Stanis³aw Najdecki, Maria Kruczek, Jankowska Zofia, Ma³gorzta Kucel, Henryka Mikoœ, Adam Chruszcz, Krzysiek Kêdzierski, Jola Kozubal, Renata Oszust i Darek B³otnicki, Andrzej G¹secki, Jurek Kêdzierski, Zenek Piejko i inni.To maturzyœci 1981.
Ich siê pamiêta, tych starszych siê zawsze podziwia³o, zapadli w
pamiêæ. W „Z³otej Ksiêdze Zjazdu 60-lecia” widniej¹ zapisane przez
nich te oto s³owa: „Na wszystko jest czas pod niebem...(-)¯ycie
sk³ada siê z ró¿nych chwil, jedn¹ z nich jest dzisiejszy Dzieñ Jubileuszu, który prze¿ywamy z g³êbokim wzruszeniem w atmosferze
kole¿eñskiej bliskoœci. Bogu, Profesorom i Wychowawcom niech
bêd¹ dziêki .” Basia Pilch, Anka Kêdzierska, Lucjan G³adysz, Leszek Iwañski zastanawiaj¹ siê g³oœno, jak to tak, ¿e inni nie pojawili siê, a tu tak weso³o. Anka Marsza³ek- „musi” obowi¹zkowo opo-

wiedzieæ biesiaduj¹cym z ni¹, jak radzi sobie z tym „strasznym”
œwiatem. Pytam j¹ o wspomnienia ze studiów; po liceum znalaz³yœmy siê na tej samej uczelni.Ju¿ wtedy poci¹ga³o j¹ dziennikarstwo; mia³a swój udzia³ w prowadzeniu radiowêz³a dla mieszkañców bursy.
Rozmowy, tañce, fotografie, wspomnienia. Monika Potoczna,
Ania Owsiana, Ania Huzarska -wróci³y tu ¿¹dne wspomnieñ, a w
pamiêci jeszcze wszystko œwie¿e, bo up³ynê³o zaledwie 10 lat od ich
matury. „A ja pamiêtam, jak..” itd. Tak by³o ju¿ do koñca balu. Blady œwit, „orkiestra gra, jeszcze tañcz¹ i drzwi s¹ otwarte ”Nie padaj¹
s³owa po¿egnania, raczej zapowiedŸ dalszego ci¹gu : „PrzyjdŸcie na
ognisko, na 11:00…”. I przyszli. Jest ch³odno, ale nastroje szampañskie. To ju¿ drugi dzieñ, niestety ostatni. Znowu fotografie. Pani
dyr. Janina Jurasiñska-„Nic siê pani profesor prawie nie zmieni³a
od tamtego zjazdu”- s³yszy komplementy. Rzeczywiœcie lat jej uby³o,
biega, jest weso³a, pozuje do fotografii, nawet na motocyklu. Wyedukowa³a wiele pokoleñ, które nie zapomn¹ jej pasji, kunsztu s³owa, wyrozumia³oœci.
Kapela podwórkowa Antoniego D¿u³y zachêca do pl¹sów, a na te
nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.Weso³a atmosfera udziela siê wszystkim
bez wyj¹tku. Im bli¿ej do zakoñczenia imprezy, tym czêœciej s³ychaæ
g³osy :„Koniecznie zorganizujcie kolejny jubileusz ”, „przyjad¹ mo¿e
ci, którzy nie mogli dotrzeæ w tym roku”, „ju¿ my zadbamy o porz¹dn¹ reklamê ”.
Drodzy Absolwenci „..Ten czas jak rzeka, jak rzeka p³ynie, unosz¹c w przesz³oœæ tamte dni ”.Wspólne spotkanie pozwala wydobyæ ten czas z przesz³oœci.
Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

Mój zjazd
9 paŸdziernika - sobota
Budzê siê. Deszcz, deszcz za oknem. Mia³y byæ zdjêcia pochodu w jesiennym piêknym s³oñcu. S³oñce by³o jeszcze wczoraj. Na
tarasie przed szko³¹, stoimy wszyscy, dyrekcja niereaguj¹ca ju¿ na
s³owa i Kazik strasznie zmêczony z „odbitymi” od biegania podeszwami stóp. Dziœ deszcz. Krótki wyjazd do szko³y z kablami, ostatnie przygotowania Pocz¹tek …
Siedzê w stallach. Po prawej mam ca³y koœció³. Przybywa ludzi.
Wko³o organów dynowski chór, dyrygent Andrzej Kêdzierski coœ
t³umaczy, w chórze tak¿e nasi absolwenci, uœmiechaja siê, daj¹
znaki znajomym. Przybywa ci¹gle ludzi, wielu spóŸnia siê na mszê,
przyje¿d¿aj¹ do Dynowa z daleka.
Pieœñ. Wchodzi ks. biskup otoczony œwit¹ „naszych” ksiê¿y. Piêknie i z³ociœcie. Bêd¹ siê za nas modliæ, ¿ywych i tych co odeszli.Ksi¹dz
pra³at, nasz proboszcz krótko i piêknie otwiera uroczystoœæ. Radoœæ,
chwali nas - szko³ê, absolwentów, nauczycieli, dyrekcjê. Znowu s³owa o zmar³ych, przywo³uj¹ twarze niepozornego Jana Kucabiñskiego, skupionego Stanis³awa Górniaka i uœmiechniêtego Józefa Skubisza, kolegê zza œciany, przez 15 lat. Uczniów, Kamila Fedurka, Ewê
Krupê,Aniê GwóŸdŸ i Józka Dañczaka, innych.
Skupiam siê na fotografowaniu, nie chcê poddaæ siê chwili,
nastrojowi, ale to nieuniknione. Dwa - trzy razy zagapiam siê, zas³uchujê, wyszukujê znajome twarze. Nie mam ochoty myœleæ o
kompozycji, nastroju zdjêæ. Oj, te fotki nie bêd¹ udane.
Msza prosta, proste s³owa, piêkne, m¹dre, skrzy siê nawet dowcip. Siostra Paw³owska - piêknie œpiewa, profesorka Katarzyna K³y¿
czyta, obie skupione. Po chwili ze swojej stalli wysy³aj¹ mi uœmie-

chy, mam ich zdjêcia. Mimo œwiêta koœcielnego i odpustu w Hy¿nem jest z nami ks. biskup Adam Szal. Lubiê jego jasn¹ twarz i
subtelny m¹dry uœmiech. Czujê dumê z tych odwiedzin biskupa i
radoœæ z jego modlitwy w intencji naszej szko³y.
Idê przez koœció³, pstrykam, niestety prosto w oczy, niszczê nastrój. Szukam znajomych, pani Buczkowska, Wieœka Marsza³ek, pani
Szczutek, pani Rybowa - Hardulak z mê¿em Andrzejem, pani Wardziñska, nasza dyrektorka pani Maria Radoñ, tu¿ obok, pani dyrektor Jurasiñska, panowie Józef Kêdzierski, Adolf Kie³basa, Wojciech
Buczkowski, Mariusz Czaja, panie, Alicja Mikoœ, Ewa Czy¿owska Bigolas, klany - Gerulów, D¿u³ów, Jan Tucki, Stanis³aw Tymowicz,
Basia Bury - Faraœ, pan Stanis³aw Pêkala, Aleksander Stochmal, Józef Kêdzierski, jego córka Alina, pani B³otnicka, poczet sztandarowy ... . Byle nie ty³em do o³tarza, dociera do mnie. Tracê orientacjê,
gdzie i komu zrobi³em fotkê, za du¿o emocji, twarzy …
Absolwenci wyraŸnie wzruszeni, skupieni, modlitwa i œpiewy
silne, zdecydowane, ale nie krzykliwe, piêknie i za szybko.
Znowu deszcz, bardzo mocny. Wpadam w panikê, „zmoczê
sprzêt”. Pêdem do auta, inni te¿ tacy „m¹drzy”, auta kr¹¿¹, w tê i
we wtê, zbieraj¹ znajomych i nieznajomych, wszyscy przemokniêci. Sztandar szko³y, nasza duma - nowy, wyhaftowany z imieniem
Komisji Edukacji Narodowej brnie w strugach deszczu, wko³o niego najdzielniejsi, nieprzemakalni.
Ciep³o, jasno, czysto, nowo, przyjemnie, ciasno. Gwar jak na
du¿ej przerwie, znacznie wiêkszy. Swojski szkolny ba³agan. Powitania, poca³unki, zawo³ania i ci¹g³e poszukiwania swoich. Czy nie
widzia³ pan ...? Tak ju¿ bêd¹ siê poszukiwaæ od rana.
Nasi uczniowie uroczyœcie odziani spisuj¹ siê dzielnie, oprowadzaj¹, rozdziewaj¹ z mokrych p³aszczy, rozdaj¹ bloczki a nawet
handelek idzie im nieŸle. Nie wytrzymujê, ile sprzedaliœcie ksi¹¿ek ...”. Chcia³bym by jak najwiêcej ludzi je przeczyta³o, w koñcu
jestem wspó³autorem. Korytarz, pawilony, klasy, aula korytarz, pawilony ... Staram siê uchwyciæ atmosferê, przyk³adam wizjer, migawka i myœl poniewczasie, czy nastawy aby dobre? Znajomi, znajomi, znajomi i oni, niewielu, ale moi, Bogdan Kostur, rozeœmia-
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na Agnieszka D¿u³a, Aœka Kaniuczak, Ma³gosia Posadzka, Alka
Siekaniec i Ela Klaczak, inni, nastêpni. Andrzej Kosek po tylu latach, siwy króciusieñki zarost, gdzie jego czarna broda? 22 lata
temu zaczyna³em pracê pod przemo¿nym wp³ywem mojego kolegi Andrzeja.
Przyjemnie, tylko dlaczego wszyscy mi wmawiaj¹ ¿em przyty³?
Czy¿by ma³¿omka mia³a racjê?
„... poczet sztandarowy wyst¹p, wolno stygn¹ emocje. Do hymnu pañstwowego. Œpiewamy, dreszczyk kr¹¿y po plecach, starsi
absolwenci prostuj¹ siê, m³odniej¹, Ci to potrafi¹ staæ „przy hymnie”! Poczet wst¹p...
... S³owa, s³owa, s³owa, wszystkie piêkne i wszystkie ciekawe. Niektórzy ch³on¹ ka¿d¹ myœl, uspokajaj¹ rozgadanych przyjació³. A ...
na korytarzu przed aul¹ radoœci co niemiara, szumi jak w ulu. Tak
naprawdê uspokoj¹ siê na dobre w czasie czêœci artystycznej. „Jak tu
wytrzymaæ w ciszy” - t³umaczy siê siwy za¿ywczy jegomoœæ, „ gdy spotyka siê pierwsz¹ mi³oœæ po 40 latach”. No pewnie jak tu wytrzymaæ,
uœmiecham siê, zbiegam na parter, ludzie przed ekranem w holu,
w pawilonach, klasach i na ca³ym tarasie, ciesz¹ siê sob¹.
Niektórzy pal¹ papierosy – zgroza! Fotografujê, grupka, grupka, grupka. Po chwili prosz¹ mnie - „tu, tu, jeszcze nam i nam,
proszê zamieœciæ w internecie”! „Bêd¹, bêd¹”. Szybkie notatki,
www.lo.dynow. „tak, tak bez kreski nad ...ow”. Wbiegam do auli,
coœ przegapi³em, trudno. Piêknie mówi nasz pan starosta Stanis³aw O¿óg, pani wizytator Janina Wojtowska, nasza dyrekcja, pan
Sza³ajda, pani Jurasiñska i inni.
...Polonez - kolorowo, dostojnie. „Dwadzieœcia jeden studniówek plus w³asna” - znowu wspomnienia i twarze, krótko. Fotki raz,
dwa, trzy, nie ma miejsca dla takich jak ja. Kamery, inni te¿ pstrykaj¹, sprzêt nag³aœniaj¹cy, mikrofony, próbujê ze schodków, ze
sceny, z lewej ...
Uœmiechy, du¿o uœmiechów, delikatne uniesione sylwetki, twarze skupione, jakaœ piêkna absolwentka skinê³a rêk¹ w moj¹ stronê – to ¿ona.
S³owo. Weso³o, œmiejê siê, widzê po twarzach, ¿e kojarz¹ natychmiast. Jakiœ uczeñ z obs³ugi zjazdu mruczy pod nosem do
kolegi – „zaskoczyli”. „Dobrze” myœlê, cieszy mnie myœl, ¿e m³odzi
znaleŸli wspólny jêzyk z trudn¹ przecie¿, wymagaj¹c¹ i doœwiadczon¹ widowni¹.
Ludowy - jak wielu z Was absolwenci tañczy³o w tym zespole?
Ile to „sk³adów”? Za mojej pamiêci szeœæ-siedem. Niektóre piosenki te same co 20 lat temu.
S³owo – radoœæ, walc – uœmiechy. Nasze uczennice œliczne ,wyraŸnie podobaj¹ siê „starszym panom” – to zapowiedŸ balu. Koniec, oklaski. Podoba³o siê, œwietnie, bardzo uradowani i ukontentowani; pani wizytator i starosta. Koñcowe komunikaty zapowiadaj¹ wspania³y chaos, coœ dla nas, spotkania, ci¹g spotkañ, ludzie nie mog¹ siê sob¹ nacieszyæ.
Kolejna grupa idzie odwiedziæ pani¹ profesor Annê Warcho³,
któr¹ choroba na zawsze przyku³a do ³ó¿ka. Odwiedzaj¹cych by³o
ponad trzydziestu przychodzili od godziny 13 do 23. Przysz³y tak¿e profesorki kole¿anki, Teresa Gerula i Zofia Ryba a Fredzia Sura
nocowa³a u swoje ulubionej profesorki. Nasza Hania ca³¹ noc s³ucha³a muzyki. Ju¿ po kilku dniach mówi³a, ¿e czu³a wspania³¹ atmosferê zabawy. Pewnie wszystko widzia³a ...
Rzepka, Rzepka, Krzychu, jest ksi¹dz Krzysztof Rzepka najweselszy z naszych by³ych katechetów, przysz³a gwiazda dziennikarstwa
polskiego. Rozeœmiany, gadamy jeden przez drugiego, spotykamy
go ponownie póŸnym wieczorem by omówiæ „sprawy nasze polskie”.
Jedni id¹ na obiad, inni rozmawiaj¹, jeszcze inni odwiedzaj¹
cmentarz i stare liceum, gdzieœ oko³o pi¹tej po po³udniu cichnie.
Trzeba dokarmiæ i dopoiæ zapracowanych od rana uczniów i dy¿urnych nauczycieli. Biegniemy do kuchni, zabieramy soki, coœ
do jedzenia, jest gor¹ca kawa. Kazimierz ¯ak z ekipami uczniów
ustawia sto³y w podkowy, krzes³a, du¿o krzese³, biegiem, za dwie
godziny bal na ponad 400 osób.
Obiad w Gieesie smaczny i owszem po¿ywny, obfity. Gra kapela
ludowa, weso³o gwarnie. Czy wypada tak rozrabiaæ przy jedzeniu?
Wieczorem w szkole siedzimy w dziewiêciu salach, szybko uczê
siê geografii miejsc, „gdzie s¹ moi uczniowie?” S¹ liczni, chocia¿
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nie tak jak starsze roczniki. Jakie tam starsze od razu wziêli siê do
zabawy, œpiew, gwar, nawo³ywanie , dostawiaj¹ stoliki, co oni tam
pij¹ ??? Chcia³o by siê spytaæ tak z nawyku.
Potem, to siê œmia³em, œmia³em, œmia³em. Tañczy³em z pewn¹
absolwentka, która w tym dniu nie by³a moj¹ ¿on¹ i partnerk¹ lecz
jak podkreœla³a z godnoœci¹ „uczestniczk¹ zjazdu kole¿eñskiego”.
Melodie dobrane ze znawstwem, wszyscy œpiewamy w tañcu, ko³a,
korowody, wyg³upy, tañce solo , „z podtekstem”, przytulane „nawiedzone”, wariackie podrygi. Œmiech, œmiech i cudowna atmosfera
nocy, nocy jakich ma³o, spêdzonej w gronie tylu przyjació³.
„Fabula non longa est”
“Godzina pi¹ta, minut czterdzieœci. ...” wyruszyliœmy do domu
po sen. „A jak siê rozchodzili to ...”
Telefony od rana, towarzystwo upewnia siê czy aby na pewno i
czy aby nikt nie zapomnia³ i nie zaspa³.

10 paŸdziernika - Niedziela
Okolice „Baru pod K³osem”
Gra kapela. Ta joj, ta co oni tu tak œliczni grajo, to¿ to lwowski
kawa³ki – „Straszny widuwisku” , „Pryszcz” Mañki weselisku...”.
Pyszne podp³omyki ze smalcem, ze skwarkami, kie³baski, bigos,
jest nas 21, potem 28, przy d³ugim stole, goœcina. Wko³o inni,
same znajome twarze, z koœcio³a, z uroczystoœci, z balu. „Dzieñ
dobry, dzieñ dobry, czeœæ i czo³em, witaj, czeœæ, chodŸ do nas”,
„nie Wy chodŸcie do nas”.
P³on¹ ogniska, coraz wiêcej ludzi, jedni przyje¿d¿aj¹ na godzinê,
dwie, ale siedz¹ i piêæ godzin, inni zagl¹daj¹ i zaskoczeni iloœci¹
goœci i dobr¹ zabaw¹ natychmiast przystaj¹ do tej czy innej grupy.
Nie powiem, stó³ mieliœmy „zastawiony” i po bohatersku
skonsumowaliœmy wszystko. Jak tu uwierzyæ, ¿e „dyrekcja” choruje
od lat na krêgos³up, jak tak wywija z Jaœkiem D¿u³¹, a nasza pani
Jurasiñska!!! Niewiarygodne .
Tañczymy Zorbê, lekko, mimo lat i kilogramów. Dwaj dzielni
motocykliœci bracia Kêdzierscy, Jacek i Ryszard, odziani we wspania³e
czarne skóry i obok ich potê¿nych maszyn grupka kobiet, zawsze
krêci³y siê przy u³anach. Kiedyœ muszê sobie sprawiæ taki motocykl.
Po siedemnastej opuszczamy œwietn¹ zabawê i jedziemy do
pa³acu w Nozdrzcu. Tam najstarszy rocznik spotyka siê w sali balowej.
Trzy godziny cudownej gawêdy, œmiechu, przekomarzania. Ale oni
maj¹ si³y niespo¿yte i charaktery niespotykane! Czaruj¹ce panie,
szarmanccy panowie, inny œwiat. Zmieniam barwê g³osu, dobieram
pieczo³owicie s³owa, przy nich nie wypada byæ codziennym. Trzy
godziny a tyle nauki wynios³em. Pozostajemy pod wra¿eniem. Wraz
z grupk¹ m³odszych absolwentów dziêkujemy pañstwu El¿biecie i
Józefowi Kêdzierskim za zaproszenie i goœcinê.
Jeszcze zamiast spaæ opowiadamy sobie wra¿enia, by lepiej
spamiêtaæ to co i tak ulotne i nie do powtórzenia.
„Ja tam by³em, miód i wino pi³em
a co widzia³em to pañstwu opowiedzia³em”.
Mariusz Choma
Nauczyciel historii i geografii
22 rok w dynowskim Liceum
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Z absolwentów rocznika 1974 przyby³o 10 osób. Z niektórymi nie widzia³em
siê od zdania matury, a wiêc ju¿ 30 lat! I co mogê stwierdziæ ? Dziewczyny wci¹¿
m³ode i piêkne, a mo¿e nawet piêkniejsze ni¿ kiedyœ! Z ch³opakami te¿ dobrze
choæ w³osów jakby trochê mniej... Ale wszystkich pozna³bym na koñcu œwiata, zw³aszcza Józia Chuchlê, który wci¹¿ wygl¹da tak, jak gdyby dopiero co wyszed³ ze szko³y.
Wspominaliœmy dawne czasy, œmiechu by³o co niemiara, chwaliliœmy siê osi¹gniêciami, dzieæmi... A wieczorem – zabawa i tañce! Niech ¿a³uj¹ Ci, których nie by³o!
Wiem, ¿e do niektórych nie dotar³y zaproszenia... Najbardziej jednak ubolewam
nad nieobecnoœci¹ moich kolegów Staszka Potocznego i Marka Koby, zwanego
Antkiem. Mo¿e nie ogolilibyœmy siê do ³ysa jak w drugiej klasie, 8 marca na Dzieñ
Kobiet (przy okazji pozdrawiam Pani¹ Dyrektor Krasiczyñsk¹, nasz¹ wychowawczyniê Pani¹ Aniê Warcha³ i Pani¹ prof. Jurasiñsk¹, na której lekcji zadebiutowaliœmy
w nowych fryzurach – albo raczej bez nich...), ale na
pewno by³oby jeszcze weselej! Mi³o by³o te¿ spotkaæ
kole¿anki i kolegów z innych roczników, a przede
wszystkim naszych profesorów – jak zawsze uœmiechniêtych, serdecznych i pamiêtaj¹cych nas. Mimo, ¿e
by³o nas tak ma³o, zabawa by³a przednia i d³ugo jeszcze bêdziemy wspominaæ nasze spotkanie. Mam nadziejê, ¿e ju¿ w wiêkszym gronie œwiêtowaæ bêdziemy

kolejne jubileusze. Na zakoñczenie powtórzê za Józiem Chuchl¹: Do zobaczenia za mniej ni¿ 10 lat !!!
Uczestnicy: Ela Kaniuczak, Ewa Chrobak, Józio Chuchla, Madzia Go³¹b,
Adam Ryba, Lucia Szczutek, Jerzy B³otnicki, Marysia Gierula, Ania Stochmal,
Gosia Twardak.
Adam R.

Zjazd 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie z-ca
dyrektora departamentu geodezji, transportu i gospodarki
mieniem, radny Powiatu Rzeszowskiego – p. Jan Lech
Przedstawiciel Urzêdu Wojewody Rzeszowskiego i Podkarpackiego Kuratora Oœwiaty – Starszy wizytator – p. Janina Wojtowska
Starosta Rzeszowski – p. Stanis³aw O¿óg
Wicestarosta Rzeszowski – p. Marek Sitarz
Samorz¹dowcy Dynowszczyzny z Przewodnicz¹cym Rady Miasta na czele – p. Zygmuntem Frañczakiem
Burmistrz Miasta Dynowa – p. Anna Kowalska
Naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Obywatelskich w
Powiecie Rzeszowskim – p. Adam Kozak
Dyrektor Wydzia³u Edukacji Miasta Rzeszowa, radny Powiatu
Rzeszowskiego – p. Stanis³aw Sienko
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie – p. Stanis³aw Tymowicz
Wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie – p.
Halina Cygan
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Dynowie – p. Tadeusz Œwiês
Wicedyrektor Zespo³u Szkó³ – p. Lucyna Wandas
Radni Powiatu Rzeszowskiego – p. Aleksander Stochmal i p.
Jan Sieñko

14. Inspektor d.s. inwestycji w Powiecie Rzeszowskim – p. Józefa
Kuc
15. Dyrektor firmy „Watex” – p. Maciej Bomba
Dyrektorzy Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
1. p. Janina Jurasiñska
2. p. Bronis³aw Mikulec
Nauczyciele:
1. p. Zofia Ryba
2. p. Teresa Gerula
3. p. W³adys³aw Pankiewicz
4. p. Józef Drabik
5. p. Andrzej Kosek
6. ks. Krzysztof Rzepka
Goœæ Honorowy
p. Wojciech Œwierczkowski – syn p. Agnieszki Œwierczkowskiej –
za³o¿ycielki szko³y.

Dziêkujemy!

Zjazd z okazji 60-lecia LO w Dynowie

Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
sk³ada szczególne podziêkowania

Panu Stanis³awowi O¿ogowi
– Staroœcie Rzeszowskiemu,
Radzie Powiatu i Zarz¹dowi
za podjête decyzje
zwi¹zane z remontem obiektu. Dziêki Pañstwu w Szkole zosta³o
wykonanych bardzo wiele prac, tak koniecznych, aby zajaœnia³a Ona
pe³nym blaskiem w dniu swojego Jubileuszu – 60 rocznicy powstania oraz Œwiêta nadania Jej imienia Komisji Edukacji Narodowej.

Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
serdecznie dziêkuje
Cz³onkom Komitetu Organizacyjnego
Panu Przewodnicz¹cemu Andrzejowi Stankiewiczowi
wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji,
obs³ugi oraz uczniom
za perfekcyjne wywi¹zanie siê ze swoich obowi¹zków zwi¹zanych
z przygotowaniem Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów w 60
rocznicê utworzenia Szko³y.

Stalowa Wola, dnia 20.10.2004 r.
Szanowana Pani Dyrektor mgr Maria Radoñ
Szanowny Pan dr Andrzej Stankiewicz
W imieniu absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie z roku 1964 wyra¿am serdeczne gratulacje i podziêkowania za zorganizowany jubileusz 60-lecia szko³y, który dla nas stanowi³ równie¿ 40 rocznicê zdania egzaminu dojrza³oœci.
Oprawa artystyczna imprezy w wykonaniu uczniów szko³y a
tak¿e kapel muzycznych by³a wielkim kunsztem pracy opiekunów
– wychowawców, którzy przygotowali ich prezentacjê na poziomie profesjonalnym.
Dziêkujemy Wam za trud w³o¿ony w organizacjê imprezy, która
na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci.
Z wyrazami szacunku
i z upowa¿nienia rocznika 1964
W³adys³aw Stochmal
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Dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
oraz Komitet Organizacyjny
Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów
z okazji 60-lecia Szko³y

serdecznie dziêkuj¹
wszystkim Instytucjom
i Osobom Prywatnym,
którzy udzielili Szkole wsparcia,
byli Jej ¿yczliwi i pomocni przed Zjazdem,
w czasie Jego trwania
i po zakoñczeniu uroczystoœci.
Na szczególne podziêkowania zas³uguj¹:
1. Urz¹d Miasta w Dynowie
2. Urz¹d Gminy w Dynowie
3. Urz¹d Gminy w Dubiecku
4. Bank Spó³dzielczy w Dynowie
5. Gospodarka Komunalna w Dynowie
6. Gminna Spó³dzielnia „SCh” w Dynowie
7. Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie
8. Spó³dzielnia Inwalidów w Dynowie
9. Zespó³ Szkó³ w Dynowie
10. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
11. p. Bogus³awa Hadam
12. p. Maria Miœniakiewicz
13. p. Wac³aw Drelinkiewicz
14. p. Mariusz Czaja
15. p. Józef Sówka
16. Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Dynowie
17. Orkiestra Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dynowie
18. Chór pod kierownictwem p. Andrzeja Kêdzierskiego
19. Zespo³y: Bachórzanie, Dynowianie i Kapela Podworkowa p. Antoniego D¿u³y

Rozwi¹zanie
KRZY¯ÓWKI ZJAZDOWEJ
Poziomo: 3) Tulig³owicz 6) Wo³cyrz 8) klasówka 12) Telega 13) Warcha³ 15) apel 16) San 18) D¹browski 20) Jurasiñska 22) ¯ak 23)
Moysa 24) film 27) Radoñ 28) Mikrus 29) Kosek 31) wa³koñ 32) bal 34) Rajchel 35) Ryba 36) Œmietana
Pionowo: 1) oœwiata 2) Bury 4) chór 5) komers 7) zjazd 8) Kucabiñski 9) Krasiczyñska 10) Fermstal 11) festiwale 14) ³awka 17) nauka 19)
Bator 20) Jarosz 21) kadra 23) Moskwa 25) internat 26) Mikulec 30) Horyniec 31) Wolañska 32) B³otnicki 33) Mantys

Rozwi¹zanie: NIECH OD¯YJ¥ WSPOMNIENIA

Kogo autor mia³ na myœli?
Bohaterami fraszek byli: Maciej Jurasiñski, Jerzy Warcha³, Mariusz Choma, Ewa Hadam, Jacek Bator, Janina Jurasiñska, Zbigniew
Tesznar, W³adys³aw Pankiewicz, Maria Radoñ, Kazimierz ¯ak.

