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rzesieñ - nieuchronny koniec wakacji, czas powrotu do pracy, do szko³y,
do szarej rzeczywistoci... Letnie
wspomnienia bêd¹ nam ju¿ tylko umilaæ jesienne
i zimowe wieczory...
Niech piêkna, lipcowa têcza nad Dynowem,
któr¹ prezentujemy na ok³adce, przypomina Pañstwu wakacyjne, upalne (czasem nawet za bardzo...) dni.
Uczniom dynowskich szkó³ (którzy  mamy nadziejê  te¿ czasem zagl¹daj¹ do Dynowinki)
¿yczymy udanego startu w nowy rok szkolny,
dedykuj¹c s³owa Seneki: Uczymy siê nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia.
Ich nauczycielom ¿yczymy z kolei, aby trudna i
niestety czêsto niewdziêczna praca belferska
mimo wszystko przynosi³a im satysfakcjê.
Dla wszystkich Czytelników naszego pisma 
Wrzesieñ Mariana Hemara...
W czuprynie rozwianej
Jak zielona grzywa,
Pierwszy listek rdzawy,
Pierwsza nitka siwa.
ciemni³o siê w oknach,
Noc siê ju¿ zaczyna.
Czy zegarek stan¹³?
Która to godzina?
Dziesi¹ta? Dziewi¹ta?
Nie poradzisz na to 
Jeszcze ósmej nie ma.
Do widzenia, Lato!...
Redaktor prowadz¹cy
Renata Jurasiñska

Wakacje minê³y szybko. Jak
wszystko w ¿yciu co jest mi³e i przyjemne. Pora na snucie planów na
przysz³oroczny wypoczynek wakacyjno  urlopowy.
W Stowarzyszeniu oznaki o¿ywienia. Spogl¹daj¹c na bilans
osi¹gniêæ, wiele planowanych
przedsiêwziêæ nie ruszy³o z miejsca, za inne jakby stanê³y, czekaj¹c na dodatkowy impuls.
Zarz¹d dwoi siê i troi aby pozyskaæ chêtnych do wspó³pracy nowych sympatyków Towarzystwa, jak równie¿ by
pobudziæ wra¿liwoæ organizacyjn¹ wród dotychczasowych dzia³aczy. Zarz¹d liczy, w zwi¹zku z rozpoczêtym
rokiem szkolnym, na wspó³pracê i aktywnoæ m³odzie¿y
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szkolnej wszystkich szkó³ Dynowa i okolicy. Wierzy, ¿e t¹ aktywnoæ pobudz¹ i bêd¹
wspieraæ Dyrekcje Szkó³ oraz
grona pedagogiczne. Przecie¿
wród nich s¹ cz³onkowie i za³o¿yciele Towarzystwa.
Praca w Towarzystwie to wspania³a lekcja lokalnego patriotyzmu. Uczmy wspólnie wra¿liwoci na lokalne inicjatywy. Uczmy wspólnie je wspieraæ, pomagaæ i nie ustawaæ w wysi³kach w ich wyzwalaniu.
Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W dniu inauguracji roku szkolnego 20032004 Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanis³aw Obara zwo³a³ VII uroczyst¹
sesjê Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji
2002-2006, która odby³a siê w Zespole Szkó³
Agroprzedsiêbiorczoci w Mi³ocinie.
Program uroczystej sesji rozpoczê³a
Msza wiêta w kociele p.w. Bo¿ego Cia³a i
Matki Bo¿ej z Lourdes, któr¹ odprawi³ ks.
proboszcz Henryk Wojdy³o z udzia³em
m³odzie¿y, nauczycieli i pracowników z
Zespo³u Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoci oraz
radnych powiatowych.
Nastêpnie po przybyciu na teren ZSA
w Mi³ocinie przed halê sportow¹ w obecnoci spo³ecznoci szkolnej, zaproszonych
goci: dyrektorów szkó³, wójtów, burmistrzów gmin i miast powiatu, starosta Stanis³aw O¿óg oraz ks. biskup Edward Bia³og³owski, podkarpacki wice-kurator owiaty Jolanta Darska i dyrektor szko³y Maria
Kuniar uroczycie dokonali otwarcia hali
sportowo-widowiskowej.
Obiekt ten budowany by³ od 1995 r. i
powstawa³ najpierw pod nadzorem ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej, potem realizowa³ go powiat rzeszowski. Hala sportowo-widowiskowa ma 45m d³ugoci i 23m szerokoci. Posiada widowniê przeznaczon¹ dla 200 osób
oraz dwukondygnacyjne zaplecze socjalne.
Ca³kowita powierzchnia u¿ytkowa to 2129
m2 . Koszt budowy hali wyniós³ 5 mln zl. Pieni¹dze pochodzi³y nie tylko ze rodków
w³asnych powiatu ale te¿ z kontraktu wojewódzkiego, Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu oraz Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej. Po uroczystym otwarciu hali i przejciu zgromadzonych do niej
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu otworzy³ sesjê i przedstawi³ jej program. Nastêpnie
zgromadzeni uczcili pamiêæ pomordowanych w II wojnie wiatowej. Sesjê rozpocz¹³
wyk³ad inauguracyjny prof. dr hab. Kazimierza O¿oga n.t. W³adys³aw Sikorski  m¹¿
stanu, genera³, wspó³twórca polskich organizacji wojskowo-niepodleg³ociowych.
W swym wyst¹pieniu starosta Stanis³aw
O¿óg mówi¹c o oddanej inwestycji w Mi³ocinie stwierdzi³ ¿e, lokalizacja hali w bezporednim s¹siedztwie Rzeszowa sprawia,
¿e poza zajêciami lekcyjnymi w.f. i sportu
które teraz mog¹ byæ w pe³ni realizowane
w tej szkole, bêdzie ona s³u¿yæ okolicznym
mieszkañcom. Obiekt ten stwarza równie¿
mo¿liwoci dla prê¿nie dzia³aj¹cemu powiatowemu Szkolnemu Zwi¹zkowi Sportowemu w organizacji zawodów miêdzyszkolnych szkó³ powiatu promuj¹c zdrowy styl
¿ycia wród m³odzie¿y.
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W wyst¹pieniach zaproszonych goci
jak i dyrektora ZSA Marii Kuniar mówiono o historii budowy nowej hali, o znaczeniu stwarzania odpowiednich warunków
do realizacji zadañ wychowania fizycznego i sportu w procesie dydaktyczno-wychowawczym szko³y oraz apelowano do m³odzie¿y licznie zgromadzonej na widowni:
by uczy³a siê dla siebie, by chcia³a wiedzieæ
wiêcej, widzieæ dalej, rozumieæ wiat i ludzi, umieæ nawi¹zywaæ z nimi dialog.
Koñcowym akcentem tej czêci sesji,
przed przerw¹ w obradach Rady Powiatu
by³ program artystyczny wykonany przez
m³odzie¿ ZSA.
Po przerwie w obradach radni wys³uchali informacji o wykonaniu bud¿etu powiatu za I pó³rocze roku 2003 oraz podjêli
uchwa³y w nastêpuj¹cych sprawach:
- zaci¹gniêcia zobowi¹zania na inwestycje p.n. Rozbudowa szko³y i budowa
sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ w
Soko³owie M³p. do kwoty 2 300 000 zl
ponad kwotê okrelon¹ w bud¿ecie
powiatu na 2003 rok obci¹¿aj¹c¹ bud¿et:
roku 2004  800 000 z³
roku 2005  800 000 z³
roku 2006  700 000 z³
- zaci¹gniêcie zobowi¹zania na zadanie
p.n. Remont i termomodernizacja LO
w Dynowie do kwoty 1 20 0 000 z³ ponad kwotê okrelon¹ w bud¿ecie powiatu na 2003 rok obci¹¿aj¹c¹ bud¿et:
roku 2004  800 000 z³
roku 2005  400 000 z³

Zakres rzeczowy zadania: remont sanitariatów w budynkach dydaktycznych, remont sali gimnastycznej, wymiana okien,
wzmocnienie fundamentów, docieplenie
stropów i cian budynków, zabezpieczenie
cian tynkiem mineralnym i wymiana pokryæ dachowych.
Szacunkowa wartoæ ³¹cznych nak³adów na finansowanie zadania wynosi
1 620 000 z³
- zmian w bud¿ecie powiatu na rok 2003
- przyst¹pienia do Stowarzyszenia Na
Rzecz Euroregionu Karpackiego EuroKarpaty.
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ dwóch
lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w
budynku Orodka Zdrowia w Bratkowicach
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzib¹ w Bachórzu jest jedn¹ z 159
Gminnych Bibliotek województwa podkarpackiego.
Jest Instytucj¹ dostêpn¹ dla wszystkich
zainteresowanych bez wyj¹tków.
Gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin s³u¿¹ce kszta³towaniu kultury spo³eczeñstwa, kszta³ceniu ogólnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce
spo³eczeñstwa.

Do chwili obecnej sytuacja organizacyjna bibliotek w naszej Gminie nie uleg³a
zmianie. W dalszym ci¹gu posiadamy Bibliotekê Gminn¹, która mieci siê w Bachórzu oraz 8 Filii
w miejscowociach:
1.D¹brówka Starzeñska
2.Dyl¹gowa
3.Harta /OSP/
4.Harta/Dom Ludowy/
5.Laskówka

Nr 9/99

DYNOWINKA

5

28 sierpnia 2003 r. DS w Dynowie wspólnie z DS-em K¹kolówka uczestniczyli we
wspólnej wycieczce do Krakowa i Wieliczki.
Pierwszym etapem naszych woja¿y by³a
kopalnia soli w Wieliczce.
Wejcie w g³¹b kopalni by³o dla wszystkich wielkim prze¿yciem. Krête schody prowadz¹ce do podziemnych tuneli, komór eksploatacyjnych i kaplic dla wielu uczestników
wycieczki stanowi³y czêsto barierê trudn¹
do pokonania. Z opowiadañ przewodnika

dowiedzielimy siê jak wygl¹da³a praca górników w kopalni soli przed wiekami, mo¿na
to by³o zobaczyæ w przedstawionych inscenizacjach. Kaplica w. Kingi ze wzglêdu na
swoj¹ wielkoæ, przepych i arcydzie³a solne
wszystkich wprawi³a w zachwyt i zdumienie.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o widowisko wiat³a
i dwiêku przedstawiaj¹ce pojawienie siê
ducha kopalni Skarbnika.
Nie lada atrakcjê stanowi³a równie¿ jazda ekspresow¹ wind¹ na powierzchniê w
ca³kowitych ciemnociach.
Po krótkim odpoczynku i posi³ku kolejnym etapem wycieczki by³o krakowskie
zoo. Dla wielu z nas by³a to bardzo ciekawe spotkanie z egzotycznymi zwierzêtami,
niektórzy usi³owali nawi¹zaæ bezporedni
kontakt ze zwierzêtami. Po 2-godzinnym

6.£ubno
7.Ulanica
8.Wyrêby
Teren, który obs³uguj¹ nasze placówki
liczy³ na koniec 2002r. 7448 mieszkañców.
1228 osób korzysta³o z us³ug sieci bibliotecznej. Statystycznie co szósty mieszkaniec
Gminy by³ zarejestrowanym czytelnikiem.
Najliczniejsz¹ grupê czytelnicz¹ stanowi w dalszym ci¹gu m³odzie¿ ucz¹ca siê.
Stanowi to 52,8% ogó³u. Pozytywnym objawem jest powrót do bibliotek osób doros³ych. Szczególnie zauwa¿alne jest to w bibliotekach w Bachórzu, £ubnie i Harcie.
Na dzieñ 01.01.2002r. ksiêgozbiory Biblioteki Gminnej i Filii liczy³y ogó³em
54 462 egzemplarze.
Analizuj¹c dane roku 2002 mo¿emy
stwierdziæ, ¿e;
rednio na jedn¹ placówkê przypada³o 6051,3 ksi¹¿ek. Zbiory te w miarê posiadanych rodków staramy siê powiêkszaæ.
Szczególna uwagê przy zakupie zwracamy

spacerze po zoo pojechalimy na Wawel.
Zachwyceni piêknem Wzgórza Wawelskiego odwiedzilimy Katedrê oraz otoczonego mitem i legend¹ wawelskiego smoka.
Z pod Wawelu udalimy siê mini- busami na Krakowsk¹ Starówkê.Wielu z nas po
raz pierwszy zobaczy³o koció³ Mariacki
wraz z jego wspania³ym o³tarzem wykona-

nym przez mistrza Wita Stwosza,
sukiennice krakowskie oraz pomnik Adama Mickiewicza. Ogólne zainteresowanie budzi³y go³êbie i s³ynne krakowskie doro¿ki, a wszelkie cuda i cudeñka,
które ogl¹dalimy na straganach
zaszczepi³y w nas mnóstwo nowych artystycznych pomys³ów. Pe³ni wra¿eñ i emocji wyje¿d¿alimy z Krakowa, z
nadziej¹ ¿e kiedy tutaj powrócimy.
Zorganizowanie wycieczki mo¿liwe by³o
dziêki wsparciu wielu krakowskich instytucji, które udostêpni³y nam wszystkie zwiedzane obiekty nieodp³atnie, za co serdecznie dziêkujemy.

Kiermasz prac DS w Rzeszowie

W dniu 6 wrzenia 2003r rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie uczestniczy³ w wystawie DS ów po³¹czonej z kiermaszem na rzeszowskiej starówce. Kiermasz zorganizowany zosta³ w ramach obchodów Roku Osób Niepe³nosprawnych.

aby by³y to wydawnictwa informacyjne,
zawieraj¹ce aktualne dane dotycz¹ce ró¿nych dziedzin nauki, kultury, polityki itp.
Staramy siê zaspokoiæ potrzeby wszystkich
grup czytelniczych.
W roku 2002 zakupilimy 499 nowych egzemplarzy na które wydatkowano 8 470,- z³.
Jakoæ zakupionego ksiêgozbioru w
pewnym stopniu obrazuj¹ ceny. W 2002
roku przeciêtna wartoæ zakupionej przez
nasze biblioteki ksi¹¿ki wynios³a 16,97 z³.
Normatywny wskanik zakupu wynosz¹cy 18 wol. na 100 mieszkañców / ustalony
Zarz. Nr 42 MK i S z 24 listopada 1980 r./
na terenie naszej Gminy w minionym roku
wynosi³ 6,6.
Wskanik liczby ksi¹¿ek na 100 mieszkañców w naszej Gminie wyniós³ 731,2.
Mieszkañcy Gminy bardzo chêtnie korzystaj¹ równie¿ z prenumerowanych czasopism.
W minionym roku wydalimy na ten cel
3 652,- z³

Wobec braku odpowiednio du¿ych lokali nie posiadamy w naszych bibliotekach
czytelni  z prawdziwego zdarzenia, mamy
natomiast wszêdzie k¹ciki czytelniane,
gdzie m³odzie¿ lubi odrabiaæ zadania domowe, korzystaæ z gier stolikowych. K¹ciki
s¹ miejscem spotkañ dyskusyjnych, doroli
korzystaj¹ tutaj z ksiêgozbioru podrêcznego, aktualnej prasy itp. W ostatnim czasie
coraz czêciej przymierzamy siê do wyposa¿enia naszych bibliotek w komputery. W
pierwszej kolejnoci chcielibymy zakupiæ
odpowiedni sprzêt dla Gminnej Biblioteki
w Bachórzu, jako biblioteki wiod¹cej, a
nastêpnie wyposa¿yæ pozosta³e filie, gdy¿
zdajemy sobie doskonale sprawê, ¿e anachronizm zbiorów i sprzêtu nie idzie w
parze z postêpem i wymaganiami u¿ytkownika XXI w. Chcielibymy aby wszyscy mieszkañcy Gminy mogli skorzystaæ w razie potrzeby z internetu, a tym samym z banku
informacji, którym dysponuje wspó³czesna
cywilizacja.
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dniach 22 i 23 sierpnia 2003r.
uczestniczylimy wraz z ks. Proboszczem dr Stanis³awem Januszem w dziêkczynnej pielgrzymce przedstawicieli parafii p.w. w. Wawrzyñca w Dynowie na Jasn¹ Górê. Pielgrzymka by³a podziêkowaniem Matce Bo¿ej Królowej Polski za nawiedzenie naszej dynowskiej parafii w dniu 3 maja 2003r.
W drodze do Czêstochowy wst¹pilimy
do sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w Krakowie-£agiewnikach, gdzie dziêkowalimy za
otrzymane ³aski, powierzalimy Mi³osierdziu
Bo¿emu nasz¹ parafiê, nasze rodziny, ka¿dego z nas. Siostra ze zgromadzenia sióstr
opiekuj¹cych siê tym sanktuarium opowiedzia³a nam historiê powstania i rozszerzania
siê kultu Mi³osierdzia
Bo¿ego.
W 2002 roku Papie¿
Jan Pawe³ II powiêci³
now¹ bazylikê Mi³osierdzia Bo¿ego, o której
wybudowanie prosi³
Pan Jezus s. Faustynê w
objawieniach. Obok
nowej bazyliki znajduje siê kaplica klasztorna z obrazem Mi³osierdzia Bo¿ego namalowanym wg wskazówek siostry Faustyny. W o³tarzu, pod obrazem - relikwie w. siostry Faustyny Kowalskiej, która zosta³a wybrana przez Chrystusa do przekazania ludzkoci daru Bo¿ego
Mi³osierdzia. Za ¿ycia siostra Faustyna,
skromna zakonnica, nie posiadaj¹ca wykszta³cenia, musia³a wiele wycierpieæ upokorzeñ, niezrozumienia. Aby choæ trochê
zrozumieæ wielkoæ zadania powierzonego tej skromnej zakonnicy przez Jezusa
Chrystusa oraz to, ¿e u Boga nie licz¹ siê
wielcy i silni tego wiata, lecz wielkie rzeczy
dokonuj¹ siê w³anie przez prostych, s³abych, odrzucanych, pokornych, koniecznie trzeba przeczytaæ Dzienniczek s. Faustyny i wybraæ siê do Krakowa  £agiewnik,
do tego ród³a Mi³osierdzia Bo¿ego, rozlewaj¹cego siê na ca³y wiat. Obecnie W kaplicy odprawiane s¹ przez ca³y czas msze
w. w ró¿nych jêzykach dla pielgrzymów z
ca³ego wiata. Na parkingu widaæ autokary, samochody z rejestracjami z ca³ej Europy, mimo tego, ¿e nie by³ to dzieñ wi¹teczny. Jeszcze kilkadziesi¹t lat temu by³ to ma³o
znany klasztor, jak wiele innych.
Z £agiewnik udalimy siê na wzgórze
Wawelskie. Modlilimy siê przy grobach
w³adców Polski w katedrze Wawelskiej.
Odwiedzilimy te¿ Rynek krakowski z kocio³em Mariackim, sukiennicami, pomnikiem Mickiewicza. Na Wawelu, przy grobach królów Polski chwila zadumy nad histori¹ naszego narodu, wiekami wietnoci
i upadków naszej pañstwowoci. Tu widaæ
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jak historia Polski nierozerwalnie spleciona jest z jej wiar¹ i histori¹ Kocio³a. Ka¿dy
element, detal gdyby móg³ przemówiæ opowiedzia³by nam historiê naszego kraju,
poszczególnych wieków, rodów, wielkich
Polaków, zwyk³ych ludzi. Spojrzenie wstecz,
do róde³ historii powinno daæ nam poczucie, ¿e jako naród posiadamy trwa³e
korzenie, nie jestemy znik¹d, mamy swoje
miejsce, tak¿e w historii Europy. Nasza przesz³oæ, tak zachwyci³a przecie¿ angielskiego historyka Normana Davies, ¿e napisa³
historiê Polski, któr¹ zatytu³owa³ Bo¿e
Igrzysko.
W Krakowie obejrzelimy jeszcze dziedziniec z kru¿gankami Kolegium Maius,

Kolegium Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego, wystawê zdjêæ planszowych z ca³ego wiata na Plantach, i...smoka wawelskiego.
Nastêpnym etapem podró¿y by³a Czêstochowa, gdzie na Jasnej Górze, o godzinie 1730 uczestniczylimy w naszej najwa¿niejszej, dziêkczynnej mszy wiêtej, przed
obrazem Matki Bo¿ej Królowej Polski.
Mszy w. przewodniczy³ ks. Proboszcz, a
koncelebrowali ojcowie paulini w tym ojciec towarzysz¹cy kopii cudownego obrazu w naszej parafii w dniu 3 maja. Za ³askê
nawiedzenia dziêkowa³ ks. Proboszcz, który te¿ zawierzy³ nasz¹ parafiê Matce Bo¿ej
Królowej Polski. Podziêkowania Matce
Bo¿ej z³o¿yli te¿ przedstawiciele ojców,
matek, m³odzie¿y i dzieci. Na zakoñczenie
mszy w. Ks. Proboszcz przyj¹³ dar ojców
Paulinów dla naszej parafii  ró¿aniec jasnogórski oraz b³ogos³awieñstwo Ojca
wiêtego Jana Paw³a II.
Msza w. przed cudownym obrazem
Królowej Polski by³a wielkim prze¿yciem
dla uczestników pielgrzymki. Jak powiedzia³
jeden z naszych p¹tników gdyby mi kto
kilka miesiêcy wczeniej powiedzia³, ¿e bêdê
uczestniczy³ w mszy w. przed cudownym
obrazem na Jasnej Górze, to uwa¿a³bym,
¿e to niemo¿liwe. Tak samo mylelimy
chyba wszyscy. Bylimy przedstawicielami
ca³ej parafii, jednoczenie powierzalimy
Matce Bo¿ej tak¿e nasze rodzinne i osobiste sprawy.
Pod koniec naszej mszy w. do kaplicy
wesz³a i modli³a siê wykonawczyni piêknych
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piosenek, pieni, kolêd  Eleni. Wniesiono
te¿ ogromny kosz kwiatów  zapewne jej
dar dla Matki Bo¿ej. Przy wychodzeniu z
kaplicy pods³uchalimy rozmowê dwóch
starszych panów: Widzia³e - przed obrazem modli siê ta pani co tak piêknie piewa
w telewizji. Dziêkuje za piêkny g³os. I znowu refleksja: jak to siê ma do tych którzy
uwa¿aj¹ siê, albo s¹ uwa¿ani za artystów, a
którzy aby zaistnieæ szargaj¹ wiêtoci,
musz¹ stosowaæ doping w postaci alkoholu, narkotyków, a o czym sami opowiadaj¹
w wywiadach.
W pierwszym dniu pielgrzymki uczestniczylimy jeszcze we wspólnej drodze krzy¿owej na jasnogórskich wa³ach, a o godzinie 2100 w apelu
jasnogórskim. W
czasie apelu myli bieg³y do Dynowa, sk¹d s³yszelimy dzwony z kocio³a w
Bartkówce, a teraz odwrotnie 
s³ysz¹c o 21 0 0
dzwony z Bartkówki myli bêd¹
bieg³y do stóp Królowej Polski.
Drugi dzieñ pielgrzymki rozpoczêlimy
od udzia³u we mszy wiêtej w kaplicy Matki
Bo¿ej o godz.600. Z Jasn¹ Gór¹ po¿egnalimy siê oko³o godz. 900 odje¿d¿aj¹c w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak wyzna³
nasz rodak Jan Pawe³ II, to Matka Bo¿a z
Kalwarii Zebrzydowskiej wypielêgnowa³a
jego powo³anie kap³añskie. Uwiecznia to
tablica wmurowana w bazylikê. Dzieje Kalwarii opowiedzia³ nam zakonnik pochodz¹cy z Przeworska. W dowód, ¿e jest naszym
swojakiem odprowadzi³ nas na miejsce
sk¹d rozpoczêlimy odprawianie drogi krzy¿owej. W skupieniu przeszlimy stacjami
mêki Chrystusa, wród cie¿ek wydeptanych
przez tysi¹ce p¹tników w ci¹gu 400 lat istnienia Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu tak¿e
powierzalimy opiece Matki Bo¿ej siebie,
bliskich, przyjació³  bêd¹cych w zasiêgu
jej wzroku z kalwaryjskich wzgórz dynowskich ¿aków w Krakowie.
Pielgrzymka ta ³¹czy³a, przez odwiedzane miejsca, nasz¹ wiarê, historiê, teraniejszoæ spo³eczn¹ i osobist¹ ka¿dego z nas, z
nasz¹ przysz³oci¹ poprzez powierzenie
Bogu przez Maryjê naszej parafii, naszych
rodzin i nas samych. Przez to w³anie pielgrzymka ta by³a czym bardzo wa¿nym.
Dziêkujemy Bogu za ³askê uczestnictwa w
niej, natomiast ks. Proboszczowi dr Stanis³awowi Januszowi sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ za jej zorganizowanie i przewodnictwo.
Zofia Panto³
uczestniczka pielgrzymki
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VII DYNOWSKIE DNI KULTURY CHRZECIJAÑSKIEJ
16-19 PADZIERNIKA 2003 r.
Myl przewodnia:
Program

..RÓ¯ANIEC SKARBEM DO ODKRYCIA

16.10.2003 r.
Ró¿aniec sprowadza Boga do naszego ¿ycia has³o pleneru malarskiego z udzia³em
uzdolnionych plastycznie chêtnych uczniów zg³oszonych przez szko³y.
Godz. 14.00 17.00 Plener malarski pod opiek¹ nauczycieli i p. Bogus³awa Kêdzierskiego
Godz. 17.30 Otwarcie wystawy prac plastycznych i rêkodzie³a Ró¿aniec moj¹ inspiracj¹...
Godz. 18.00 Uroczysta msza w. inauguracyjna z okolicznociow¹ homili¹.
17.10.2003 r.
Godz. 16.00  1800 Modlitewne czuwanie przed obrazem Matki Boskiej Dynowskiej.
Konferencja Maryjna na temat... Ró¿aniec jest moj¹ umi³owana modlitw¹. Modlitw¹ cudowna, cudown¹ w
swej prostocie i g³êbi (Jan Pawe³ II Papie¿)
Godz. 18.00 Msza w. z homili¹ a po niej procesja wybranej kapliczki Maryjnej lub pielgrzymka do dynowskiego
Krzy¿a Katyñskiego.
18.10.2003 r.
Godz. 15.00 17.30 Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Scenicznych wg podanego regulaminu. Ró¿aniec
uszlachetnia ludzkie uczucia
Godz. 18.00 Msza w. z okolicznociow¹ homili¹
Godz. 19.00 Koncert organowy, spotkanie z poezj¹ religijn¹.
19.10.2003 r.
Godz. 17.00 Msza w. dziêkczynna koñcz¹ca VII Dni Kultury Chrzecijañskiej
Godz. 18.00 Quiz na temat ró¿añca. Has³o: O Matko Kocio³a! Uwiêcaj rodziny, czuwaj nad dusz¹ m³odzie¿y
i sercem dzieci. (Jan Pawe³ II Papie¿) Agapa lub ognisko dla wszystkich uczestników VII Dni Kultury
Chrzecijañskiej.
Imprezy towarzysz¹ce:
Koncert orkiestry dêtej, kapeli, kiermasz ksi¹¿ki religijnej, spotkanie z ludmi pióra i teatru.

STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
ORAZ PAÑSTWO MARIA I BOGUS£AW KÊDZIERSCY
SERDECZNIE ZAPRASZAJ¥ NA WYSTAWÊ RZEBY

BOGUS£AWA KÊDZIERSKIEGO
MISTRZA D£UTA
Z POGÓRZA
DYNOWSKIEGO
W GALERII PNIAK

PRZY UL. KS. O¯OGA 14 A
WYSTAWY CZYNNE:
- DYNÓW  25.IX (OFICJALNE OTWARCIE GALERII PNIAK) od 9.X.2003 r.
- TYCZYN  od 14.X do 28.X.2003 r.
- BOGUCHWA£A  od 30.X do 13.XI.2003 r.
- KAMIEÑ  od 18.XI do 2.XII.2003 r.
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W drugiej po³owie XVIII wieku wietnoæ rodziny Fredrów nale¿a³a ju¿ do przesz³oci. Ród zubo¿a³, a jego przedstawiciele przestali pe³niæ wa¿ne funkcje publiczne, poprzestaj¹c na pozycji redniej szlachty. Wyranie zmniejszy³o siê te¿ zainteresowanie Fredrów sprawami publicznymi, literatur¹ i sztuk¹. Zmieni³o siê to jednak u
progu XIX wieku, szczególnie za spraw¹
jednego z przedstawicieli bieszczadzkiej linii Fredrów, Jacka , syna Józefa, chor¹¿ego
³om¿yñskiego i Teresy z Urbañskich oraz
jego spadkobierców. Ten urodzony w 1760
roku szlachcic, ca³e ¿ycie zabiega³ o osi¹gniêcie awansu spo³ecznego i wzbogacenie siê. Nie chc¹c byæ tedy >>owsianym szlachcicem<<, sprzeda³ wie Hoczew, a w drugiej, Cinie, wykorzystuj¹c wêgiel drzewny z bogatych
lasów, za³o¿y³ kunicê (hamerniê) i prymitywn¹
stalowniê (fryszerniê). Sam przeszed³ na tereny
nizinne, administrowa³ innymi w³ociami, dzier¿awi³, m. in. od Izabeli Lubomirskiej (z domu
Czartoryskiej), obszerne dobra w hrabstwie jaros³awskim. W ogóle zwi¹za³ siê z potê¿nym rodem
Czartoryskich, znajduj¹c w nim oparcie dla swych
aspiracji ¿yciowych. Zbogaciwszy siê, wykupi³ od
Urbañskich Rudki i ju¿ u schy³ku XVIII w.
osi¹gn¹³ niez³¹ pozycjê materialn¹1 . Jego status finansowy poprawi³ siê tak¿e, gdy w 1782
roku o¿eni³ siê z posa¿n¹ pann¹, Mariann¹
z Dembiñskich, herbu Rawicz. Pozycja spo³eczna Dembiñskich by³a zdecydowanie
wy¿sza ni¿ Fredrów. Ta stara, mo¿na szlachta ma³opolska szczyci³a siê licznymi godnociami, na przyk³ad dziadek i ojciec Marianny piastowali funkcje szambelana królewskiego i czenika krakowskiego, a w 1784
roku cesarz Józef II nada³ rodzinie Dembiñskich tytu³ hrabiowski. Jacek i Marianna Fredrowie zamieszkali pocz¹tkowo w
dworze Dembiñskich w Nienadowej, a póniej w maj¹tku w Beñkowej Wiszni . Z ich
zwi¹zku urodzi³o siê dziewiêcioro dzieci
(trzy córki i szeciu synów). Zapewnienie
swym potomkom dobrego wychowania i
pewnej stabilizacji materialnej sta³o siê celem ¿ycia Jacka. Sam nie posiada³ gruntowniejszego wykszta³cenia, ale te¿ do niego
nie d¹¿y³. Przez otoczenie uwa¿any by³ za
roztropnego, zacnego, przedsiêbiorczego
i pracowitego. Znajomi i rodzina postrzegali go jako cz³owieka towarzyskiego, dowcipnego, lubi¹cego tañczyæ, bawiæ siê (kry-
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tykuj¹cego jednak nadu¿ywanie alkoholu)
i piêknie graj¹cego na gitarze. Jeden z jego
synów, Aleksander, znany komediopisarz
widzia³ w nim wzór ojca i Polaka i dlatego
w swym pamiêtniku Trzy po trzy zawar³
taki portret rodziciela: Jego charakter prawy, rozum nie b³yszcz¹cy wietnym ukszta³ceniem, ale g³êboki, logiczny  dobroæ nieprzebrana  uprzejmoæ  uczynnoæ zjedna³y mu powszechny szacunek. Jako cz³owiek i jako Polak 
by³ on w ca³ym znaczeniu wyrazu: Bez skazy.
Jacek nie przywi¹zywa³ szczególnej wagi do
wykszta³cenia swych dzieci, ale utrzymywa³
narodowe zwyczaje, wpaja³ im umi³owanie
do kraju i kult przodków. Wród tych ostatnich wa¿ne miejsce zajmowa³ Andrzej Maksymilian Fredro, którego imiê nadano najstarszemu z synów Jacka. W domu Fredrów
w Beñkowej Wiszni zatrudniano nauczycieli. Szkolili oni dzieci miêdzy innymi w
zakresie rysunku, muzyki, tañca, czy fechtunku. Wed³ug opowieci Aleksandra lekcje te by³y przede wszystkim ród³em beztroskiej zabawy, a nie mo¿liwoci¹ zdobycia prawdziwej wiedzy.
Marianna z
Dembiñskich
Fredrowa
otrzyma³a staranniejsze od
mê¿a wykszta³cenie i znajdowa³a siê pod
znacznym
wp³ywem kultury owieceniowej. Sama
zna³a jêzyk
francuski i
dlatego zabiega³a, aby dzieci uczy³y siê jêzyków obcych, a nawet wymaga³a, aby prowadzi³y z ni¹ korespondencje wy³¹cznie po francusku. Jej wra¿liwoæ,
zami³owania estetyczne i upodobania kszta³towa³y siê tak¿e pod wp³ywem czêstych
kontaktów z rodzin¹ Czartoryskich w Pu³awach. ¯ywe kontakty Marianny Fredrowej z Izabel¹ Czartorysk¹ zaowocowa³y nie
tylko zaszczepieniem w niej pasji kolekcjonerskiej, ale tak¿e rozbudzeniem zami³owania do kwiatów. Podobnie jak owiece-
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niowe damy (na przyk³ad Izabela Czartoryska w Pu³awach czy Helena Radziwi³³owa w Arkadii), ¿ona Jacka z upodobaniem
oddawa³a siê ogrodnictwu. Widzê j¹ zawsze
zajêt¹ ogrodem... ona bowiem przeistoczy³a i rozszerzy³a ogród w Beñkowej Wiszni. Oprócz lip,
szcz¹tków ulic sklepionych w czworobok, wszystkie starsze drzewa jej rêk¹ sadzone. (...)... by³ to
klombik przez ni¹ zasadzony, z³o¿ony z dziewiêciu wierków, liczby ¿yj¹cych wówczas jej dzieci2 . Sw¹ wrodzon¹ wra¿liwoæ estetyczn¹ i
zami³owania kolekcjonerskie stara³a siê
zaszczepiaæ w swych dzieciach, co trzeba
przyznaæ nie by³o powszechn¹ praktyk¹ w
ówczesnych domach szlacheckich. Wszystko to sprawi³o, ¿e dziewiêtnastowieczna linia Fredrów to ludzie otwarci na zmiany
kulturowe, twórczy i wra¿liwi, mimo ¿e ich
aktywnoæ artystyczna nie zawsze by³a najwy¿szych lotów. Wolno odbudowywana
wietnoæ rodu, choæ uwieñczona zosta³a
sukcesem (w 1822 roku, dziêki staraniom
Jacka, nadano Fredrom dziedziczny tytu³
hrabiowski, wraz z herbem), nie osi¹gnê³a
jednak takiego poziomu jak choæby za
¿ycia Aleksandra Antoniego, gdy¿ ju¿ nigdy nie pe³ni³a funkcji mecenasa kultury.
Zami³owania plastyczne i kolekcjonerstwo
Dom Jacka i Marianny Fredrów w Beñkowej Wiszni (ko³o Rudek), to stary, drewniany dwór nazywany póniej przez dzieci
oficyn¹. Dom tam moich rodziców by³ to dom
prawdziwy polsko szlachecki, zamo¿ny bez zbytku, cichy a gocinny3 . O atmosferê tego

miejsca zabiega³a przede wszystkim Marianna Fredrowa. To ona posiada³a potrzebê
otaczania siê piêknymi, wyszukanymi
przedmiotami - gromadzi³a nowoczesne
meble, obrazy, sztychy czy rzeby. W niebieskim gabinecie znajdowa³y siê dwie sofy,
w bia³e i karmazynowe at³asowe pasy, inkrustowane biureczko kolbuszowskie pani
domu, landszafty pod³ug Ruisdaela, widoki Tivoli i fontanny Egerii w mahoniowych ramach, wazon porfirowy, alaba-
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strowe wieczniki, z³ocone fili¿anki, popiersia króla Henryka IV i Sullyego na podstawach marmurowych, gipsowa statua Wenery de Medicis, piec zdobiony z³oconymi
rzebami oraz przedmiot dumy ca³ej rodziny, kominek, dzie³o architekta Chrystiana Piotra Aignera. Jacek, wychowany na
prowincji z uznaniem patrzy³ na zabiegi
swej ¿ony. Z inicjatywy pani domu wzniesiono w ogrodzie gloriettê, zasadzono i
uzupe³niono drzewostan, kwiaty, uporz¹dkowano staw z wysp¹ i mostkiem oraz brzegi rzeczki Wiszeñki.
Te upodobania estetyczne i kolekcjonerskie matki udzieli³y siê tak¿e dzieciom.
Jedna z córek, Konstancja (1785-1865),
wysz³a za m¹¿ oko³o roku 1803 za Wincentego Skrzyñskiego herbu Zaremba, cz³onka Stanów galicyjskich. Zamieszkali pocz¹tkowo we lwowskim dworku przy ulicy Lipowej. Oko³o 1820 roku Wincenty Skrzyñski wybudowa³ nowy, piêkny pa³acyk w Bachórzu, oran¿eriê, zasadzi³ ogród i tam za³o¿y³ sw¹ sta³¹ rodzinn¹ siedzibê. Wraz z
¿on¹ zacz¹³ gromadziæ piêkne, stylowe wyposa¿enie, kolekcjê dzie³ sztuki oraz liczne
pami¹tki rodzinne. Niestety zbiory te zosta³y zupe³nie zniszczone w czasie rebelii z
1846 roku. Po opadniêciu fali rozruchów
Skrzyñscy pa³ac wyrestaurowali i doprowadzili
do stanu poprzedniego. Urz¹dzili te¿ ca³y dom
na nowo, zebrali cenn¹ bibliotekê i wiele zabytkowych przedmiotów, w tym kolekcjê obrazów. Na
ich temat brak jednak szczegó³owych przekazów,
gdy¿ wszystko to sp³onê³o wraz z podpalonym w
1915 r. przez ¿o³nierzy carskich pa³acem4 . Piêkny portret swej ciotki Konstancji zawar³a w
pamiêtnikach pod tytu³em Wspomnienia
z lat ubieg³ych córka komediopisarza Aleksandra  Zofia z Fredrów Szeptycka: to
gor¹ce jej serce, za gor¹ce dla w³asnego jej szczêcia, by³o magnesem o niema³ej sile. Starsi szli do
niej podzieliæ siê trosk¹, krzywd¹ czasem dzieciom uczynion¹, m³odzi biegli z radociami, konceptami, opowiastkami swymi; ka¿dy by³ pewien,
¿e ca³¹ uwagê jej zastanie, by podzieliæ strapienia czy weso³oci, ca³e serce, by pop³akaæ razem,
gdy pomóc nie mo¿na by³o.
Drugi syn Jacka i Marianny, Seweryn
(1787-1845) uchodzi³ za bardzo inteligentnego, koñczy³ szko³y we Lwowie i podobnie jak jego starszy brat Jan Maksymilian
wys³any zosta³ w 1805 roku na dwór w Pu³awach by tam uzupe³niæ wykszta³cenie i poznawaæ nowoczesn¹ kulturê francusk¹.
Ten pu³kownik napoleoñski w roku 1814
poprosi³ o dymisjê, o¿eni³ siê z Domicell¹ z
Konarskich i osiad³ w s¹siaduj¹cych z Beñkow¹ Wiszni¹ Nowosió³kach (powiat rudecki). Tam prowadzi³ zawsze otwarty, têtni¹cy ¿yciem dom. Znane s¹ kontakty Seweryna Fredry z malarzem Juliuszem Kossakiem.
Opowieci napoleoñczyka, dotycz¹ce tradycji pu³ku szwole¿erów zainspirowa³y tego
batalistê do namalowania na p³ótnie szar-
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¿y Seweryna pod Petrswalde.
Szczególne zami³owania plastyczne i
kolekcjonerskie ujawniaj¹ siê w dzia³alnoci kolejnego syna Jacka, znakomitego komediopisarza, autora Zemsty, lubów
panieñskich czy Do¿ywocia - Aleksandra . //Szerzej na temat jego zami³owañ
artystycznych i literackich w kolejnym odcinku.//
Pi¹ty syn Jacka, Henryk (1799-1867) by³
osobowoci¹ bardzo ¿yw¹, otwart¹ i ciekaw¹ wiata. Szczególne, ¿e wszyscy postrzegali go z sympati¹. Syn Aleksandra, Jan Aleksander tak go przedstawi³ w swoich wspomnieniach: Rzadko siê zdarzy spotkaæ cz³owieka tak przyjemnego w towarzystwie, jakim by³
m³odszy brat mego ojca, Henryk. Przystojny,
weso³y, dowcipny, posiada³ on wszystkie talenta: gra³ na fortepianie, piewa³, rysowa³ pyszne
karykatury, doskonale tañcowa³, zw³aszcza w
mazurze by³ niezrównany; umia³ wszystkich
naladowaæ, gdy jego nikt naladowaæ nie zdo³a³. W m³odoci wiele podró¿owa³ po
Niemczech, Francji i Anglii. Tam rozwija³
swoje upodobania artystyczne, utrzymywa³
kontakty ze znakomitymi malarzami wspó³czesnymi na przyk³ad z W³ochem Massimo Taparelli, markizem dAzeglio. Odwiedza³ te¿ galerie obrazów. Fascynacje Henryka malarstwem rozbudzi³y w nim chêæ
kolekcjonerstwa. Wielokrotnie, co potwierdzaj¹ jego listy do brata Aleksandra, poredniczy³ w zakupach wspó³czesnych dzie³
artystycznych. Znane s¹ jego zakupy 47
karykatur i 4 sztychów (Wyjazd do miasta, Sierotka, Wizyta proboszcza, Powrót na plebaniê wykonane przez artystów  Joseph-Louis Bellange i Nicolas-Toussaint Charlet) dla Aleksandra oraz litografii i grafik dla Seweryna. Mimo trzpiotowatego charakteru by³ doæ oszczêdny,
co pozwoli³o mu robiæ tego rodzaju zakupy tak¿e dla siebie. Ustabilizowa³ siê póno, bo dopiero w 43 roku ¿ycia o¿eni³ siê z
Mari¹ z Jab³onowskich i zamieszka³ z ni¹ w
s¹siedztwie Beñkowej Wiszni w Dubaniowicach.
Tak¿e i w pokoleniu wnuków Jacka i
Marianny Fredrów byli kontynuatorzy artystycznych upodobañ przodków.
Najstarszy syn Jana Maksymiliana Fredry, Felicjan Maksymilian (1820-1874) tak¿e przejawia³ zdolnoci malarskie. Liczne
podró¿e, które odbywa³ ze swoimi rodzicami do 1848 roku i pobyty zagraniczne w
Pary¿u, Florencji, Drenie, Weimarze
sprzyja³y rozwijaniu jego zainteresowañ
artystycznych. Matka Felicjana chcia³a
umo¿liwiæ rozwijanie zdolnoci syna, lecz
sytuacja rodzinna (choroba mê¿a Jana
Maksymiliana oraz trudnoci finansowe)
stanowi³a wyran¹ w tym przeszkodê. By³a
to niestety jedynie m³odzieñcza pasja, która popierana przez pomoc finansow¹ wujów Henryka Fredry i Aleksandra stopnio-
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wo wygas³a z chwil¹ wyjazdu Felicjana Maksymiliana do Petersburga.
Uzdolnienia plastyczne posiada³y te¿
dzieci Aleksandra Fredry: Jan Aleksander
(1829-1891) i Zofia z Fredrów Szeptycka
(1837-1904). Ojciec spostrzeg³szy ich zami³owania zatrudni³ oko³o 1842 roku nauczyciela rysunków, zdolnego samouka z Czech,
Józefa Swobodê, który uczy³ rysunków ca³y
ród Jab³onowskich i Fredrów, utrwala³ wizerunki cz³onków rodziny, ale tak¿e czyni³
podobizny domów, ogrodów i krajobrazów
w Beñkowej Wiszni, Jatwiêgach, czy Rudkach. Przygotowywa³ rysunki, akwarele,
obrazy olejne, litografie i rysunki na kamieniu. Nie tylko on jednak formowa³ talent rysunkowy Jana Aleksandra i malarski
Zofii Fredrówny. Jan Aleksander przebywa³ od 1850 do 1857 roku w Pary¿u, gdzie
czêsto odwiedzany by³ przez rodziców i siostrê. Tam utrzymywa³ kontakty z Henrykiem Rodakowskim, portrecist¹ o europejskiej s³awie, który mia³ wa¿ny wp³yw na kierunek malarstwa Zofii Fredrówny. To on
w³anie zdecydowa³, aby jej kolejnym nauczycielem, by³ uczeñ Leona Cogniet, malarz, rytownik i ilustrator Nicolas-Francois
Chifflart. Zofia zajê³a siê kopiowaniem arcydzie³ w Luwrze i dzie³ z pracowni Cognieta. Gdy Chifflart wygra³ konkurs malarski i wyjecha³, nauczycielem Fredrówny
zosta³ pejza¿ysta francuski Charles- Francois Daubigny. Z rodzin¹ Fredrów utrzymywa³ te¿ w Pary¿u bliskie kontakty uznany portrecista Leon Kapliñski. On to w³anie namówi³, aby w maju 1855 roku wys³aæ
na wiatow¹ wystawê sztuk portret Jana
Aleksandra Fredry sporz¹dzony przez jego
siostrê. Obraz zyska³ pozytywne opinie, co
stanowi³o pewn¹ nobilitacjê twórczoci
artystycznej Zofii Fredrówny. Wród namalowanych przez ni¹ dzie³ znajdowa³y siê nie
tylko portrety, studia przedmiotu czy krajobrazy. Fredrówna uprawia³a tak¿e malarstwo religijne i niejeden jej obraz zdobi³ kocio³y
lwowskie, galicyjskie5 . Fredrowie spotykali
siê tak¿e w Pary¿u z Juliuszem Kossakiem, a
Jana Aleksandra ³¹czy³y z nim bardzo bliskie stosunki. Ta przyjañ zrodzi³a pomys³
namalowania przez Kossaka cyklu akwarel
dotycz¹cych historii rodu Fredrów. W sumie powsta³o 14 portretów. Jan Aleksander w 1857 roku wróci³ do kraju, przej¹³
od ojca maj¹tek w Beñkowej Wiszni a rok
póniej o¿eni³ siê z Mari¹ hr. Mierówn¹
(1839-1862). Przyst¹pi³ do przebudowy i
pierwszej renowacji pa³acu. Wybudowany
przez ojca parterowy pawilon uzna³ za bezstylowy, wilgotny, zas³aniaj¹cy widok na staw
i w 1873 roku zleci³ jego rozebranie. We
frontonie nad herbem umieci³ koronê
hrabiowsk¹ oraz wykonane w gipsie przez
nauczyciela rysunków Józefa Swobodê za(ci¹g dalszy na str. 10)
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(ci¹g dalszy ze str. 9)
wo³anie: Friede Herr. Z inicjatywy Jana
Aleksandra  oko³o 1880 r.(...) na cianach
pokoju sto³owego zawis³ cykl akwarel z wybitnymi postaciami z rodu Fredrów, malowanych przez
Juliusza Kossaka6 . Zofia Fredrówna w 1861
roku polubi³a we Lwowie Jana Szeptyckiego (1836-1912) i zamieszka³a z nim w
Przy³bicach. Wybudowany przez Jana Szeptyckiego nowy dwór mieci³ bogate zbiory
malarstwa, pami¹tek napoleoñskich i militariów. Tam umieszczone zosta³o te¿ archiwum Fredrów, w którym znalaz³y siê miêdzy innymi XVI-wieczne ruskie rêkopisy
teologiczne, rzadkie druki unickie i autografy sztuk Aleksandra Fredry. T¹ ró¿norodn¹ kolekcjê uzupe³nia³y zbiory porcelany saskiej, wiedeñskiej, korzeckiej, baranowieckiej i szk³o artystyczne. Zbiory te stanowi³y jakby ma³e muzeum o charakterze
rodzinnym.
W pokoleniu prawnuków Jacka i Ma-

17.04.1940 rok to by³ s¹dny dzieñ dla
mieszkañców Bartkówki. Jeszcze dzi przed
oczyma uczestników tamtych wydarzeñ
przesuwaj¹ siê obrazy jak ze strasznego filmu wojennego: stoj¹ce furmanki na³adowane ludmi (dzieci krzycz¹ wniebog³osy)
starsi hamuj¹ ³zy i ostre s³owa w gestach
bezsilnoci, fury na³adowane tobo³kami,
pojedynczymi sprzêtami, porykuj¹ przywi¹zane krowy. Jechali na wschód! Dok¹d? Nie
wiedzieli dok³adnie.
Do Ni¿ankowic a potem poci¹giem
towarowym na Polesie, Wo³yñ lub Podole.
Kazimierz i Józefa Sochaccy  rodzice
Wiktorii Boruckiej byli wród wywo¿onych. Dopiero na stacjach docelowych
przydzielono miejsce zamieszkania wed³ug
nieznanego klucza Oni znaleli siê w Polanówce, 12 km od Dera¿na. Tu w kociele spotykali s¹siadów osiedlonych w Perlesiance, Czeknie, Micha³ówce. Szybko zaprzyjanili siê z miejscowymi Polakami:
Misztalami, Boruckimi, Ko³akowskimi,
Snopkami i gajowym mietanko), a tak¿e
Ukraiñcami. Bieda zmusza³a do ciê¿kiej
pracy i wzajemnego wspierania siê. Miej-

rianny Fredrów dzieci Jana Aleksandra przejawia³y zami³owania
plastyczne. Edukacja malarska
Marii z Fredrów Szembekowej
(1862-1937) i Andrzeja Maksymiliana Marii Fredro (1859-1898) powierzona zosta³a najlepszym nauczycielom
lwowskim, miêdzy innymi Franciszkowi Tepie. Andrzej Maksymilian patronowa³ ods³oniêciu pomnika swego dziadka Aleksandra i odrestaurowa³ koció³ w Rudkach. W
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1896 roku ten wnuk Aleksandra gruntownie odnowi³ pa³ac w Beñkowej Wiszni.
1

Z. Kuchowicz, Fredro we fraku i szlafroku,
s. 11.
2
A. Fredro, Trzy po trzy, s.203.
3
Tam¿e, s. 177.
4 R. Aftanazy, Materia³y do dziejów rezydencji. Tom VIII A, Warszawa 1991, s.286.
5 Tam¿e, s. 107.
6
Tam¿e, s.13.

W³adze austriackie pocz¹tkowo nie wyrazi³y zgody na realizacjê projektu
budowy linii kolejowej na trasie Przeworsk  Dynów, bo... by³a ona za krótka.
Obowi¹zuj¹ca w ówczesnej ck Austrii zasada g³osi³a, ¿e ka¿da linia kolejowa
musi byæ nie krótsza ni¿ 50 km. Dlatego te¿ trasê kolejki tak poskrêcano, i¿
osi¹gnê³a ona d³ugoæ blisk¹ normy  46 km i po piêciu latach starañ, w 1902
roku uzyskano koncesjê na jej budowê. Wed³ug anegdoty in¿ynierowie realizuj¹cy przedsiêwziêcie mieli problemy z pokonaniem nierównoci terenu w Szklarach i dopiero miejscowy samouk podj¹³ siê kierowania pracami zmierzaj¹cymi
do wzniesienia 602 m tunelu z kamiennych ciosów.
Opracowali AJM

scowi po¿yczyli trochê zbo¿a, kartofli, pokazywali, gdzie rosn¹ najlepsze czarne jagody i grzyby.
Dopiero po wejciu Niemców w 1941
roku kontakty z Ukraiñcami, szczególnie
m³odszego pokolenia, zmienia³y siê bardzo
szybko. Oni gdzie siê zbierali, podobno
po 30 mê¿czyzn  kilka razy w miesi¹cu nawet tygodniu  æwiczy³o. Co? gdzie? Osiedleñcy nie wiedzieli, ale domylali siê. Najpierw ginêli pojedynczy
Polacy. Tak zabrali gajowego mietankê szukaj¹c go uparcie po
wszystkich polskich rodzinach.
¯ycie w ci¹g³ym napiêciu sprawia³o, ¿e
chwile beztroskiej zabawy, m³odych by³y jak
piêkny fajerwerk. Na
wiejskiej potañcówce
pozna³ Kazimierz Borucki Wiktoriê  dziewczynê z d³ugimi warkoczami.

K. Borucki jako jeniec ³agrów sowieckich.
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N i e s t e t y,
wcielony do armii radzieckiej
zamiast na front
dosta³ siê do
³agru w Wielkich £ukach a
potem na Syberiê. 4 lata gehenny obozowej
wspomina³ jak
piek³o na ziemi.
Ratunkiem
okaza³o siê, wst¹pienie do armii polskiej  Dywizji im. Tadeusza Kociuszki, któr¹ dowodzi³ gen. Z. Berling. W pogoni za Niemcami doszed³ a¿ pod
Warszawê. Ciê¿ko ranny leczy³ siê w szpitalu
wojskowym w Otwocku, sk¹d wyszed³szy, dowiedzia³ siê, ¿e w rodzinne strony nie mo¿e
wróciæ. Z tamtych lat i stron, pozosta³y wspomnienia i wielka mi³oæ: Wiktoria.
Tylko gdzie Jej szukaæ? Wiedzia³, ¿e
pochodzi³a z Bartkówki, wiêc jecha³ na
po³udnie. W Przeworsku kolega wyt³umaczy³ mu, gdzie powinien jechaæ dalej... i do
Bartkówki dotar³ 14.III.1945 r.
A Wiktoria?
Rodziny polskie mieszka³y w Polanówce i okolicy do tragicznego dnia w marcu
1943 r. W okolicy ju¿ wczeniej dzia³y siê
straszne rzeczy, ginê³y ca³e rodziny. Ludzie
nie spali w domach, koczowali w lasach i
na polach, ale nawet najprzemylniejsze
kryjówki nie gwarantowa³y ratunku przed
napadaj¹cymi najczêciej nad ranem, bandami UPA. Wród Ukraiñców byli tez dobrzy, uczciwi ludzie. Jeden z nich ostrzeg³
rodziny z Polanówki o czyhaj¹cej mierci.
Da³ konie i pomóg³ przedostaæ siê przez
bagna do lasu. Ryzykowa³ ¿ycie, ale dziêki
Niemu 16 rodzin uratowa³o siê.
3 tygodnie koczowali w lesie. Marzec 
zimno, mróz, nie ma co jeæ! Jak to prze¿yli? Dzi nazywaj¹ to cudem. Klewañ, £uck,
Dubno to trasa ich dalszej ucieczki.
W Dubnie byli Niemcy i to oni
19.04.1943 roku zabrali Wiktoriê Sochack¹
na przymusowe roboty,. Jak sta³a w jednej
sukienczynie, bez powiadomienia rodziny
znalaz³a siê w grupie 600 osób przetransponowanych na roboty przez Lublin do
Drezna. Tu po obowi¹zkowej dezynfekcji (jechali poci¹giem towarowym) przydzielono ich do pracy. Wiktoria przez 28
miesiêcy pracowa³a w du¿ym gospodarstwie rolnym w Derkenmitz, na po³udnie
od Freiberga. Oporz¹dza³a 14 krów, 4 buhaje,, 5 ja³ówek, 25 wiñ a ponadto pracowa³a w polu. Niemiecka rodzina Braunów
¿y³a skromnie oddaj¹c dla wojska: mleko,
mas³o, drób, zbo¿e.... wszystko. Wiktoria
jad³a, jak i pozostali robotnicy, w tym Niemka Marianna, gotowane w ³upinach ziemniaki, cieniutk¹ zupkê, skórki chleba. G³ód
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zaspakaja³y z kole¿ank¹ podkradaj¹c mleko podczas ka¿dorazowego udoju krów.
Najgorsze by³y
wówczas alianckie naloty, kryli
siê w piwnicach
domu i modlili o
prze¿ycie.
9. V. 1945 r. to
wolnoæ tak¿e dla
Wiktoria Sochacka
robotników przy- z numerem identyfikamusowych!
cyjnym jako robotnica
Otrzymawszy w Derkenmitz.
zap³atê 30 marek
za ponad 2 lata ciê¿kiej pracy i bochenek
chleba od ¿egnaj¹cej j¹ ze ³zami w oczach
gospodyni Braun, Wiktoria z 13 kole¿an-
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kami furmank¹ ruszy³a do Berlina. Po dwu
tygodniach niebezpiecznej jazdy dotar³a do
celu, a st¹d z transportem rannych ¿o³nierzy znalaz³y siê w Poznaniu. W domu by³a
dopiero 22 maja 1945 roku a tu czekali
rodzice, bracia, siostry i têskni¹cy Kazimierz Borucki mieszkaj¹cy u siostry, która
tu wysz³a za m¹¿.
Pobrali siê w 1946 roku, ich ¿ycie by³o
szczêliwe ale krótkie. Kazimierz Borucki
straci³ zdrowie w ³agrze sowieckim a ranny
pod Warszaw¹ nie odzyska³ pe³ni si³ fizycznych. Zmar³ w 1951 r. osierociwszy ¿onê i
dwójkê ma³ych dzieci.
Po wielu, wielu latach niemieccy gospodarze, Braunowie chêtnie potwierdzili
urzêdowo pracowitej Wiktorii 2 lata i 4
miesi¹ce robót przymusowych. Utrzymuj¹
³¹cznoæ listown¹, zapraszaj¹ do siebie.
Pojecha³aby, ale za co?

Drodzy Czytelnicy!
W trzech ostatnich numerach Dynowinki zamieci³am wspomnienia wywo¿onych na wschód
kilkorga ¿yj¹cych jeszcze mieszkañców Bartkówki. Temat ten, rzadko badany przez historyków, wymaga obiektywnych i naukowych badañ. Szacunek dla ofiar wywózek, zsy³ek, wojennych tu³aczek
nakazuje,by o Nich pamiêtaæ i w miarê mo¿liwoci dokumentowaæ. Wszak Naród, który traci
pamiêæ, traci to¿samoæ.
Dziêkujê wiêc moim rozmówcom za podzielenie siê bolesnymi wspomnieniami  wszystkim  a
szczególnie Panu Kazimierzowi Panto³owi, który nie tylko bardzo wiele pamiêta i wie o tamtych
czasach, ale tak¿e gromadzi informacje i literaturê przedmiotu.
Kazimierz Panto³ wraz z rodzin¹ wywieziony zosta³ na Wo³yñ, z Ni¿ankowic do O³yki poci¹giem a st¹d do Czekna nad Styrem
furmankami. Wo³yñ ma urodzajne ziemie,
wiêc ci, którzy tu przybyli nie cierpieli g³odu (na pocz¹tku). M³odego Kazimierza
16.06.1942 roku Niemcy zabrali na roboty
i wywieli a¿ do Belgii. Dawni mieszkañcy
Czekna, Ukraiñcy umiejêtnie i sprytnie
unikali wywozów na roboty przymusowe.
Polacy musieli, bo za opór grozi³a kara
mierci. Praca w belgijskiej kopalni by³a
bardzo ciê¿ka, ale uda³o siê prze¿yæ. W
marcu 1943 roku Kazimierz otrzyma³ od
matki wiadomoæ, by wraca³, ale nie do
Czekna. W maju 1943 roku rodzice zagro¿eni miertelnie uciekli do £ucka i zamieszkali u znajomego Czecha. Tu 24.08.1943 r.
odnalaz³ ich Kazimierz i odt¹d razem wracali do rodzinnej wsi. Po sprzedaniu krowy
kupili dobrego konia a przynaglani wieciami o krwawych mordach na Polakach,
18,XI..1943 roku z £ucka przez Niewie¿
uciekli do Chorochowa. Stamt¹d dziêki

pomocy dobrych ludzi dotarli do Bartkówki. Rodzinny dom jeszcze sta³, wiêc mieli
dach nad g³ow¹.
Pan Kazimierz Panto³ bardzo dobrze
pamiêta tamte wydarzenia i stara siê je
dokumentowaæ. A oto niektóre dane: w
Czekanie gmina Jaros³awce pow. Dubno
zamieszka³o 7 rodzin przesiedleñców z
Bartkówki: Walentego Panto³a, Anieli Panto³, Micha³a Sochackiego, Floriana Marsza³ka, Tomasza Marsza³ka, Tadeusza Marsza³ka, w Jaros³awicach Rudeckiej  9 rodzin, w Rykaniach  9 rodzin, w Krasilnie 
7 rodzin, w Reczyszczach  13 rodzin, w
Borówce  na Polesiu  7 rodzin, w Micha³ówce  14 rodzin, w Kolonii Stydyñskiej 
13 rodzin, w Hutwinie  7 rodzin, w Kamionce na Polesiu  12 rodzin, Kolonii
Mycka  17 rodzin, w Perlesiance  6 rodzin i w Polanówce  16 rodzin.
Wygnañczej epopei ci¹g dalszy nale¿a³oby spisaæ....
Krystyna D¿u³a

Sprostowanie i serdeczne przeprosiny
W poprzednim numerze Dynowinki w tekcie  trzy tu³acze ¿yciorysy wkrad³ siê
b³¹d rzeczowy w relacji o Pani Marii Panto³. Zamiast daty nalotu 8 na 9 maja 1944 r.
jest  8 na 9 maja 1943 r.. Pani¹ Mariê Panto³ i wszystkich zainteresowanych Czytelników serdecznie przepraszam.
Krystyna D¿u³a
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PIOTR
MAJDA
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Piotr Majda - uczestnik kampanii wrzeniowej (jednostka WP w Przemylu)
Jego losy wojenne prowadz¹ z Dynowa, przez Przemyl, Drochobycz, Stryj, Stanis³awów na Wêgry.
22.09.1939r. zosta³ internowany do obozu na Wêgrzech. Nastêpnie ucieka z obozu internowania wraz z
grup¹ 50 ¿o³nierzy do obozu przejciowego nad granic¹
jugos³owiañsk¹, sk¹d przewodnicy przeprowadzaj¹ 20
osobowe grupy ¿o³nierzy polskich na stronê jugos³owiañsk¹ i kieruj¹ ich do polskiej placówki dyplomatycznej w Zagrzebiu. Póniej los rzuci³ Go na Bliski Wschód,
gdzie przebywa³ m.in. w Iraku, Libanie, Palestynie.
By³ uczestnikiem kampanii afrykañskiej, bra³ udzia³ w
walkach pod Tobrukiem. Nastêpnie bra³ udzia³ w kampanii w³oskiej m.in. w walkach o Monte Casino, gdzie zosta³
odznaczony krzy¿em Virtuti Militarii oraz odznaczeniami angielskimi za Afrykê, W³ochy i II wojnê wiatow¹. Po
zakoñczeniu wojny przez Niemcy i Angliê powraca do
Polski.
Opracowa³ na podstawie oryginalnych dokumentów:
Jerzy Bylicki

Gwiazda
Italii.

Za Monte
Casino.

Za udzia³
w wojnie
obronnej.

Gwiazda
Afryki.
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W tle odrêczne notatki bohatera fotoreporta¿u

Z pobytu w Egipcie...

... i w Jerozolimie.
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Podczas pamiêtnego, wojennego wrzenia 1939 r. nie dosz³o w Dynowie do jakich spektakularnych akcji. Znacz¹ce wydarzenia rozgrywa³y siê jednak wówczas
w okolicach miasta, bowiem przez Pogórze Dynowskie  nie licz¹c drobniejszych
oddzia³ów - wycofywa³y siê dwie dywizje
polskie, które stoczy³y tu kilka bitew i potyczek z Niemcami.
Zanim dotar³y tu wycofuj¹ce siê oddzia³y polskie, pojawi³y siê sztaby. W nocy z 6 na
7 wrzenia, czuj¹c
siê zagro¿ony postêJerzy Majka
pami niemieckimi,
dowódca Armii
Ma³opolska gen.
Kazimierz Fabrycy
przeniós³ sztab swej
armii z Rzeszowa
do
Bachórza
(dwór). Nastêpnego dnia rano zainstalowa³o siê w Dynowie dowództwo Grupy Operacyjnej
(GO) Po³udniowa, z gen. Kazimierzem
Orlikiem  £ukoskim.W sk³ad Grupy wchodzi³y: 11 Karpacka Dywizja Piechoty, 24 Dywizja Piechoty (DP) oraz 2 i 3 Brygada Górska (BG). W po³udnie 8 wrzenia dowództwo Armii przenios³o siê do Siedlisk pod
Przemylem. Jego miejsce w Bachórzu zaj¹³
9 wrzenia sztab GO gen. £ukoskiego. Nie
pozosta³ tu d³ugo, bowiem ju¿ nastêpnego
dnia odjecha³ on do Krasiczyna.
Pierwsz¹ z wymienionych wczeniej dywizji, której drogi odwrotu prowadzi³y
przez obszar Dynowszczyzny, by³a 11 Karpacka Dywizja Piechoty (KDP) ze Stanis³awowa, dowodzona przez p³k. dypl. Bronis³awa Prugara  Ketlinga. Zosta³a skoncentrowana nad rodkow¹ Wis³ok¹ i pocz¹tkowo nie bra³a udzia³u w walkach, ale w
zwi¹zku z ogólnym polskim odwrotem podjê³a marsz na wschód. 9 wrzenia osi¹gnê³a
ona rejon Baryczy, gdzie zatrzyma³a siê na
dwa dni. Odpar³a tu kilka ataków niemieckich, w tym zaskakuj¹cy wypad czo³gów,
którym uda³o siê nawet na chwilê wedrzeæ
do Baryczy. Rozes³ane zosta³y silne oddzia³y rozpoznawcze na B³a¿ow¹, Dynów, Izdebki i Domaradz, które przynios³y dowódcy dywizji obraz sytuacji w najbli¿szej okolicy. Du¿¹ wartoæ mia³y mapy i dokumenty,
jakie znaleziono u oficerów niemieckich,
zabitych w zasadzce w B³a¿owej.
10 wrzenia tabory 11 KDP zosta³y skierowane przez Nozdrzec i Warê do Sanu,
sk¹d przez most pontonowy w Gdyczynie
odjecha³y do Birczy i dalej do Przemyla.
Sama dywizja mia³a wyznaczon¹ nieco inn¹
marszrutê: Bachórz  Dubiecko  Krzywcza  Przemyl. W nocy z 10 na 11 wrzenia
ruszy³a ona na wschód przez Ujazdy i po
odparciu podjazdu niemieckiego w rejonie Ulanicy, dotar³a rano w rejon Bachórz
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 Laskówka  Bachórzec. P³k Prugar  Ketling ustali³ wówczas z dowództwem wycofuj¹cej siê równolegle 24 DP (bêdzie o niej
mowa dalej), przeprowadzenie wspólnej
akcji w rejonie Birczy. 11 KDP mia³a w nocy
z 11 na 12 wrzenia przejæ w rejon Nienadowej, przekroczyæ San i zaatakowaæ rano
od pó³nocy skrzyd³o niemieckiej 2 Dywizji
Górskiej, zaanga¿owanej w walki z 24 DP.
Pocz¹tkowo wszystko sz³o zgodnie z
planem, czo³owy oddzia³ 11 KDP przekro-

czy³ ju¿ San, ale wówczas p³k Prugar  Ketling otrzyma³ nieaktualny  jak siê póniej
okaza³o  rozkaz, nakazuj¹cy dywizji natychmiastowe kontynuowanie odwrotu do
Przemyla. Akcja, rokuj¹ca uzyskanie lokalnego sukcesu, zosta³a niestety odwo³ana.
Tego dnia dywizja zatrzyma³a siê w Babicach, a w nocy odesz³a do Krzywczy, gdzie
na masywie górskim zajê³a stanowiska
obronne. W dniu 13 wrzenia stoczy³a tu
ca³odniow¹, zaciêt¹ bitwê z niemieck¹ 7
DP, utrzymuj¹c swoje pozycje. W nocy z 13
na 14 wrzenia KDP odesz³a w kierunku
Przemyla i po pomylnym prze³amaniu
zapory niemieckiej pod £êtowni¹, wesz³a
do miasta. Dodajmy tu na marginesie, ¿e w
nastêpnych dniach dywizja ta nadal bi³a
siê znakomicie, rozbi³a w nocnym ataku
zmotoryzowany pu³k SS Germania i dotar³a a¿ do przedmieæ Lwowa.
Drug¹ wycofuj¹c¹ siê dywizj¹ by³a  jak
ju¿ wczeniej wspomniano  24 DP. Obsadza³a ona stanowiska nad Dunajcem, sk¹d
w nocy z 6 na 7 wrzenia rozpoczê³a odwrót na wschód. W porównaniu z 11 KDP
by³a zmêczona d³ugim odwrotem i os³abiona, bowiem ponios³a du¿e straty w rejonie
Tuchowa. Wycofuj¹ce siê w kierunku Sanu
oddzia³y dywizji napotka³y 8 wrzenia w
rejonie Winiowej i Lutczy pu³ki 11 KDP.
Na w¹skich drogach czêsto dochodzi³o do
zatorów. Czo³owe oddzia³y 24 DP przesz³y
jeszcze do Sanu najkrótsz¹ drog¹, tj. przez
Barycz  Weso³ê  H³udno i Nozdrzec.
Dotar³y one do rzeki 10 wrzenia rano i
obsadzi³y przeprawy, m. in. w rejonie Bartkówki (oderwane wczeniej drobne oddzia³y dywizji dociera³y do przepraw na Sanie
tak¿e drogami od strony Rzeszowa). Ju¿
poprzedniego dnia przyby³ tu sztab dywizji, który po przekroczeniu Sanu zatrzyma³
siê na jeden dzieñ w Dyl¹gowej, sk¹d odje-
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cha³ do Jawornika Ruskiego. Tak¿e nap³ywaj¹ce jednostki, poza wyznaczonymi do
os³ony, po przekroczeniu rzeki kierowa³y
siê dalej na wschód, po osi: Jawornik Ruski
 Bircza.
Jednak tylko czêæ oddzia³ów 24 DP
zdo³a³a wycofaæ siê do Sanu najkrótsz¹
drog¹. P³k Prugar  Ketling z obawy o wymieszanie wojsk nie zgodzi³ siê na ich przemarsz przez Barycz. W efekcie pozosta³e
pu³ki 24 DP musia³y obraæ d³u¿sz¹ i trudniejsza trasê przez
Golcow¹  Izdebki 
Warê. Opóni³o to
osi¹gniêcie rzeki o kilkanacie godzin. Nad
San w rejon Wary sp³ywa³y te¿ z po³udniowego zachodu resztki
rozbitych oddzia³ów
2 BG, które obsadza³y granicê ze S³owacj¹.
10 wrzenia Niemcy sforsowali San pod Uluczem, prze³amali polsk¹ obronê i nastêpnego dnia opanowali drogê do Birczy, uniemo¿liwiaj¹c dalszy odwrót t¹ tras¹. Jaros³awski 39 pu³k piechoty (pp) zdo³a³ jeszcze kosztem du¿ych
strat przebiæ siê na wschód. Jednak posuwaj¹ce siê za nim bataliony 155 pp zosta³y
niemal doszczêtnie rozbite pod Jawornikiem Ruskim. Wycofuj¹cy siê jako ostatni,
rzeszowski 17 pp (bez I batalionu) dotar³
do Gdyczyny dopiero 11 wrzenia rano.
Jego dowódca zdecydowa³ siê obejæ Jawornik Ruski przez Zahuty  Borownicê.
Nad ranem 12 wrzenia Borownicê opanowano, bior¹c jeñców i tabory niemieckie. Jednak po po³udniu pu³k zosta³ w tej
miejscowoci okr¹¿ony. Podczas nieudanej
próby przebicia siê na pó³noc poleg³ dowódca 17 pp pp³k dypl. Beniamin Kotarba. Czêæ ¿o³nierzy rozproszy³a siê, czêæ
dosta³a siê do niewoli. Du¿e by³y straty.
Tego samego dnia (12 wrzenia) pozosta³e oddzia³y 24 DP toczy³y w rejonie
Birczy ciê¿ki bój z niemieck¹ 2 Dywizj¹
Górsk¹, daremnie oczekuj¹c zaplanowanego uderzenia 11 KDP. Po po³udniu wycofa³y siê one dalej na wschód.
Po tych walkach 24 DP nie posiada³a ju¿
wiêkszej zdolnoci bojowej, choæ jej
resztki tak¿e zdo³a³y dotrzeæ do przedmieæ Lwowa.
Przedstawiony wy¿ej szkic jest tylko bardzo ogólnym i uproszczonym zarysem faktów. Czytelników zainteresowanych niniejsz¹ problematyk¹ odsy³amy do samodzielnej lektury - Ryszard Dalecki, Armia
Karpaty w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów
1989; Bronis³aw Prugar  Ketling, Aby dochowaæ wiernoci. Wspomnienia z dzia³añ 11
Karpackiej Dywizji Piechoty. Wrzesieñ 1939,
Warszawa 1990; Jerzy Majka, 17 pu³k piechoty, Pruszków 1992.
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Z ostatnim po¿egnaniem
Odesz³a od nas do Pana w dniu 1.09.2003 r.
prze¿ywszy 101 lat i 3 miesi¹ce
PRAWA, SZLACHETNA, WIELKA PATRIOTKA,
NAUCZYCIELKA Z POWO£ANIA

Stefania Wolañska
Nieod¿a³owana,
Droga naszym sercom
i pamiêci Pani Stefanio!
Po¿egnalimy Pani¹ w ten piêkny,
wrzeniowy dzieñ, na pocz¹tku roku
szkolnego.
Te pierwsze wrzeniowe dni zawsze
mia³y w Pani ¿yciu znaczenie szczególne; i ze wzglêdów osobistych, i narodowych.
Ca³ym swoim ¿yciem s³u¿y³a Pani
Bogu, ludziom i Ojczynie. Wyznawa³a
Pani piêkn¹ prawdê, ¿e s¹ dwie potêgi, którym trzeba oddaæ wszystko, a w
zamian nie ¿¹daæ nic - to Bóg i Ojczyzna.
Tej prawdzie pozosta³a Pani zawsze
wierna.
Zawsze z Bogiem i blisko Boga  tak
nauczyli Pani¹ zacni rodzice  Jan i Antonina Wolañscy.
Jeszcze tak niedawno zajmowa³a
Pani skromne miejsce w naszym kociele zwracaj¹c uwagê swoim rozmodleniem, ¿ywym udzia³em w wiêtej Eucharystii i ¿yciu parafii.
Gdy zastanawiaj¹c siê nad ¿yciem,
pytamy za psalmist¹ Kto bêdzie przebywa³ w Twoim przybytku Panie? znajdujemy odpowied, któr¹ Pani, wiêtej
Pamiêci Pani Stefanio, zna³a od dawna: Ten, który postêpuje bez skazy,
dzia³a sprawiedliwie a mówi prawdê w
swoim sercu.
¯y³a Pani w prawdzie wobec Boga i
wobec ludzi, s³u¿¹c im przez ponad 40
lat swojej pracy pedagogicznej uwa¿aj¹c j¹ za s³u¿bê ludziom i Ojczynie, bo
by³a Pani Pedagogiem z powo³ania.
Zaczyna³a Pani zdobywaæ wiedzê we
Lwowie, a z³o¿ywszy niezbêdne egzaminy, w 1919 roku podjê³a studia w Pry-

watnym Seminarium Nauczycielskim w
Krakowie. Po jego ukoñczeniu pierwsz¹
posadê otrzyma³a Pani Stefania w Górnej Harcie.
Dzwonek 1 wrzenia 1921 r powita³
Pani¹ i dzieci tam w publicznej szkole
powszechnej.
Po roku przeniesiono Pani¹ do Nozdrzca, gdzie uczy³a jêzyka polskiego, historii, geografii do 1931 roku. Od wrzenia 1931 r awansowa³a Pani na nauczycielkê 7- klasowej publicznej szko³y w
Dynowie. Uczniowie z tamtych i póniejszych lat pamiêtaj¹ zawsze umiechniêt¹, ¿yczliw¹ i bardzo ich kochaj¹c¹
nauczycielkê  Ich Pani¹. Nasza Pani
to w ustach dzieci znaczy³o o wiele wiêcej ni¿ naukowy tytu³ profesora nadzwyczajnego.
Po wybuchu wojny , w 1940 roku,
znowu zmieniono Pani Stefanii przydzia³ s³u¿bowy. Tym razem miejscem
jawnej pracy sta³a siê Harta Dolna, a
ponadto uczestniczy³a Pani w tajnym
nauczaniu w Dynowie. W tych ciê¿kich
czasach pracowa³a Pani bez podrêczników, dzieci nie mia³y zeszytów, ale Pani
mia³a rozleg³¹ wiedzê i niezwyk³y dar
jej przekazywania.
1 wrzenia 1944 roku na mocy dekretu Wydzia³u Owiaty w Brzozowie
zyska³a Pani zatrudnienie w publicznej
szkole powszechnej w Dynowie, gdzie
uczy³a do 1958 roku  do przejcia na
zas³u¿on¹ emeryturê. W tamtych komunistycznych czasach nauczycielom
bezpartyjnym by³o szczególnie ciê¿ko.
Mimo to ówczeni inspektorzy owiatowi przyznali ¿e, Pani Stefania by³a nauczycielem wyj¹tkowym odznacza siê
sumiennoci¹, pracowitoci¹, wzorow¹
dyscyplin¹ pracy. Do dzieci mile ustosunkowana, cieszy siê du¿¹ sympati¹
m³odzie¿y szkolnej i miejscowego spo³eczeñstwa.
Z³oty krzy¿ zas³ugi ZNP by³ jednym z
wyrazów uznania dla pracy Pedagoga tak
wielkiego formatu jak Pani, Pani Stefanio!
W ciê¿kich czasach powojennych
uczy³a Pani patriotyzmu przez bliski-

kontakt z dobr¹ ksi¹¿k¹. Przez ponad
10 lat równoczenie prowadzi³a wzorowo 3 biblioteki: w liceum, szkole podstawowej i bibliotekê miejsk¹. Jaki wtedy by³ g³ód ksi¹¿ki! Ca³ymi dniami pracowa³a Pani to w szko³ach, to w bibliotece publicznej. Konkursy, wieczory poezji, inscenizacje bani, pokazy rysunków, ilustracji do ksi¹¿ek  to tylko niektóre formy popularyzacji dzie³ ukochanych autorów: J. S³owackiego, A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza i Z. Kossak 
Szczuckiej.
Tak trudno uj¹æ w s³owa dokonania
wielkie, po¿yteczne a przede wszystkim
 uczciwe, czynione skromnie, bez rozg³osu. Trudno po wielu latach zebraæ
g³osy wdziêcznoci wszystkich Jasiów,
Zo, Andrzejów, Wac³awów, Józków i
Mary  wszystkich Pani uczniów. Wród
nich jest te¿ anglistka Agnieszka  najm³odsza Pani, prywatna uczennica.
Droga Pani Stefanio! Pozostanie
Pani w ich pamiêci i sercach, w uczciwej pracy, której Pani by³a wzorem.
Jestemy winni Pani wdziêcznoæ za
trud wychowawczy; uczniowie, rodzice,
pedagodzy z Harty, Nozdrzca a przede
wszystkim z Dynowa.
W imieniu i z upowa¿nienia Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Dynowie i nauczycieli Dynowszczyzny ¿egnam wiêtej
Pamiêci Drog¹ Pani¹ Stefaniê. Modlimy siê wszyscy s³owami Jana Paw³a II:
O mi³ociwy Ojcze, pob³ogos³aw tych,
którzy
umieraj¹, pob³ogos³aw tych wszystkich,
którzy
wkrótce stan¹ z Tob¹ twarz¹ w twarz.
Wierzymy, ¿e uczyni³e ze mierci drzwi
do ¿ycia wiecznego
Wieczne odpoczywanie
Racz Jej daæ Panie,
A wiat³oæ wiekuista
Niechaj Jej wieci na
Wieki wieków
Kr ystyna D¿u³a
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Zostañ Misjonarzem

Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru Dynowinki Redakcja prezentuje obszerniejsze materia³y o pracy misyjnej w Zambii Siostry Józefy S³aby z Paw³okomy.
Siostra Józefa wspomina, ¿e klasztor
Sióstr Mi³osierdzia wiêtego Karola Boromeusza w Micha³owie wybra³a pod wp³ywem sióstr przebywaj¹cych na plebanii w
Dynowie, które nale¿a³y w³anie do tego
Zgromadzenia. Ju¿ od III klasy Liceum by³a
pewna, ¿e to bêdzie jej przysz³oæ. Nie bez
wp³ywu by³a te¿ katecheza prowadzona
przez ks. Józefa O¿oga, ju¿ niestety wiêtej
pamiêci, który prowadzi³ lekcje religii z
uczniami klas IV w Liceum Synowskim, a
ona w³anie by³a jedn¹ ze s³uchaczek.
Jest lato. Wakacje. Dla mnie jest
to czas powrotu z Zambii na trzymiesiêczny urlop. Ca³a przyroda
mieni siê kolorami têczy, jakby w
ten sposób chcia³a oddaæ czeæ
swemu Stwórcy. To Polska, moja
ojczyzna, dynowszczyzna taka piêkna!!! Mo¿e teraz bardziej ni¿ kiedykolwiek dostrzegam piêkno malowniczych wzgórz, rzeki San, ma³ych strumyków. Tu wyros³am. St¹d
wezwa³ mnie Bóg, aby kochaæ Go i
s³u¿yæ Mu w Zgromadzeniu Sióstr
Mi³osierdzia w. Karola Boromeusza. Ta wspania³a przygoda z Bogiem zaczê³a siê tutaj, tak, po prostu w mojej rodzinie w Paw³okomie, potem Szko³a Podstawowa, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie, niezapomniane katechezy p. Ks. Józefa O¿oga i dzia³alnoæ
w szkolnym kole PCK pod okiem Pani profesor Zofii Rybowej. Moja klasa A by³a
szczególna nie ze wzglêdu na nas, bo bylimy tacy, jacy bylimy, z ró¿nych okolicznych wiosek i samego Dynowa.
Mielimy wspania³¹ Opiekunkê klasy, która z wielk¹ mi³oci¹ prowadzi³a
nas od pierwszej klasy a¿ do matury 
Pani profesor Janina Jurasiñska. Ona nas
rozumia³a, ona nas kocha³a, umiechniêta i dostêpna w porê i nie w porê.
Nie mogê tu nie wspomnieæ równie niezapomnianego Pana profesora W³adys³awa Pankiewicza. Co prawda dostawa³am gêsiej skórki przed matematyk¹,
ale to on pierwszy nazwa³ mnie siostrzyczk¹, czy¿by przeczuwa³a rodz¹ce
siê powo³anie?

Po dwuletnim Nowicjacie w klasztorze
okaza³a swoj¹ wolê przez probê, ¿e chce
pracowaæ jako Misjonarka. Zanim proba
zosta³a pozytywnie rozpatrzona, pracowa³a jeszcze w placówkach Zgromadzenia
Miko³ów. Po ukoñczeniu Szko³y Medycznej w Miko³owie zosta³a zatrudniona jako
pielêgniarka w Chorzowie.
Z kolei zosta³a skierowana do Misyjnego Centrum w Warszawie. W ramach dalszego przygotowywania siê przebywa³a
okresowo w Rzymie, ukoñczy³a 8-miesiêczny kurs j. angielskiego w Irlandii, uzyska³a
nostryfikacjê dyplomu pielêgniarskiego i
po dwóch i pó³ roku z Irlandii wyjecha³a
na placówkê do Zambii. Najpierw by³y to 3
lata, nastêpnie powrót i podjêcie pracy w
wiêtoch³owicach i Piekarach l¹skich.
Na marginesie nale¿y wspomnieæ, ¿e te
Piekary bardzo siê siostrze Józefie przyda³y. Podczas obecnego urlopu odezwa³a

siê stara choroba krêgos³upa i trzeba by³o
poddaæ siê operacji. W³anie w Piekarach
szczêliwie i z powodzeniem podda³a siê
zabiegowi i obecnie czuje siê zupe³nie wyleczona.
W 2000 roku ponownie zosta³a skierowana do swojej Placówki w Zambii i dot¹d
tam przebywa. Z powodu choroby urlop
nieco siê wyd³u¿y³, ale ju¿ w grudniu jest
planowany wyjazd.
O zami³owaniu do tej trudnej pracy siostry Józefy by³o ju¿ w poprzedniej Dynowince, w tym numerze pozostaje Jej ¿yczyæ
tylko dalej takiego samozaparcia i hartu
ducha jak dotychczas.
Czyni to ca³a Redakcja, a sadzê, ¿e i
Czytelnicy tak¿e.
Do zobaczenia w czasie nastêpnego
urlopu!
Janina Jurasiñska
wród innych czasopism zobaczy³am Dynowinkê i przyznajê, ¿e odpowiadaj¹c na
probê Redakcji tego czasopisma z radoci¹ pragnê przybli¿yæ dzieje mojego powo³ania i wielka mi³oæ do Afryki.
Pracujê w Zambii. Zambia jest krajem
biednym. Nie potrafi wykorzystaæ swoich walorów, sprzedaj¹c turystom tylko wycinek swojej
przyrody, czyli wodospady Viktorii. Wiktorii Livingstonie bije serce Zambii. Hektolitry spadaj¹cej z ogromnym hukiem wody wzbijaj¹ chmury
pary wodnej, unosz¹cej siê wysoko nad ziemi¹.
¯adne, nawet najlepsze zdjêcie, nie jest w stanie
oddaæ bogactwa i malowniczoci tego zjawiska.
Czarni mieszkañcy Zambii stwarzaj¹ wra¿enie
zagubionych we wszechwiecie. Mo¿e sprawia to
wysoka temperatura, brak ¿ywnoci i wody w

Jak w ¿yciu ka¿dej osoby powo³anej
przez Boga do
Jago wy³¹cznej
s³u¿by  przyszed³
taki dzieñ i na
mnie. Podczas
pielgrzymki do
Kalwarii Pac³awskiej Bóg zaprosi³
mnie do tej wy³¹cznej mi³oci,
tam zrodzi³o siê
moje powo³anie,
w którym trwam i
ufam, ¿e tak bêdzie ju¿ do koñca
moich dni: wspania³a przygoda z
Panem.
Szczerze ucieszy³am siê, gdy w
B³ogos³awieñstwo Papie¿a przed wyjazdem na misje.
rodzinnym domu
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miesi¹cach suszy, mo¿e ich mentalnoæ i dewiza stwa, Rentgen, sala operacyjna, orodek
¿yciowa: ¯yj dniem dzisiejszym, mo¿e lata nie- do¿ywiania dzieci, przyszpitalna przychodwolnictwa i dyktatury bia³ych  nie wiem. Zako- nia, przyszpitalne hospicjum dla umieraj¹rzenione od pokoleñ zwyczaje i obrzêdy doprowadzi³y do tego, ¿e spo³eczeñstwo Zambii ginie w zastraszaj¹co szybki sposób. Choroby, g³ównie malaria, AIDS, grulica dziesi¹tkuj¹ ludnoæ i powoduj¹, ¿e
wiêkszoæ m³odych Zambijczyków to
sieroty. (Dr Krystyna Karoliñska-Kubik, ze wspomnieñ z jej
pobytu w tym roku 2003 w Zambii, art. Naznaczeni Afr yk¹
ukaza³ siê w Echa z Afryki i innych kontynentów)
Prowadzimy szpital misyjny
w Mpanshy. Jest nas tutaj trzy
siostry Polki i dwie Zambijki, któZ personelem szpitala.
re powiêkszy³y nasza wspólnotê. Mpanshya le¿y w odleg³oci
cych na AIDS. Bardzo czêsto przywo¿¹ do
200 km od Lusaki  stolicy, w po³udniowowschodniej Zambii. Okolica jest piêkna, gó- naszego szpitala ofiary wypadków drogorzysta, ma³e chatki widoczne tu i tam w wych, gdy¿ w promieniu 200 km jest to jedyny szpital.
buszu wskazuj¹, ¿e s¹ tam osady ludzi. TuUmieralnoæ jest du¿a, szczególnie na
taj jakby zatrzyma³ siê czas, ludzie s¹ pro-
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ofiarowana z mi³oci¹ i modlitw¹ to wielka
pomoc dla tych, którzy pod swój dach przyjêli kolejn¹ sierotê.
W czasie tego urlopu nagle zachorowa³am. Mia³am tyle spraw do za³atwienia, spotkañ itp! Tymczasem Bóg
zaplanowa³ te wakacje dla mnie zupe³nie inaczej i nawet je przed³u¿y³!
Pobyt w szpitalu by³ okazj¹ do spotkania wielu ludzi dobrej woli, licznych odwiedzin, dzielenia siê radoci¹. I oto grupa ludzi niepe³nosprawnych zbiera dla nas po domach niewykorzystane przez ludzi do koñca lekarstwa, ubranka lekkie dla dzieci,
plastikowe butelki ze smoczkiem. Pewien emeryt z radoci¹ mówi, ¿e razem z dzieæmi z osiedla zbieraj¹ z³om
i makulaturê. Mówi: Wiesz, siostro, raz
zarobimy 3 z³, innym razem 7 z³, i tak ju¿
mamy uzbierane 300 z³. Chcemy adoptowaæ na odleg³oæ trzy sieroty i tez siê za nie modliæ.
Ze wzruszeniem pragnê wspomnieæ te¿
o kole¿ankach z mojej licealnej klasy i wielu ludziach dobrej woli z Dynowa i okolic,

Odwiedziny rodzin na wsi.
ci, przyjani, serdeczni. Mpanshya to wioska, której centrum stanowi nasz szpital,
koció³ katolicki, szko³a podstawowa i rynek, tzn. piêæ budek  sklepy, gdzie miejscowi ludzie mog¹ sobie kupiæ cukier, olej,
myd³o i co w rodzaju szopy, gdzie sprzedaj¹ warzywa ze swoich poletek. Nie ma tu
¿adnego przemys³u, pr¹du, ale za to s³ychaæ piew ptaków, pianie kogutów i bêbny, którymi mieszkañcy zwo³uj¹ siê na pogrzeby, wesela lub inne spotkania. Szpital
ma 65 ³ó¿ek, ale w sezonie malarii musi pomieciæ nawet ponad 100 osób. S¹ tu oddzia³y internistyczno-chirurgiczne, mêskie
i ¿eñskie, oddzia³ dzieciêcy, gruliczy, po³o¿nictwo, laboratorium, stacja krwiodaw-

malariê i AIDS. I tu rodz¹ siê nowe potrzeby, nowe wyzwania czasu. M³odzi ludzie
umieraj¹ na AIDS. Pozostawione sieroty
pozostaj¹ bez rodków do ¿ycia, osamotnione, zalêknione, jako dodatkowy ciê¿ar
dla jak¿e licznych ju¿ rodzin krewnych, do
których trafiaj¹ zdane na ich ³askê. W buszu nie ma sierociñców, opieki spo³ecznej,
itd. Krewni najczêciej wys³uguj¹ siê sierotami do ciê¿kiej pracy w polu. Dzieci nie
chodz¹ do szko³y, s¹ g³odne i brak im odzie¿y. Ju¿ dla wielu z nich przez duchow¹
adopcjê uda³o siê nam zyskaæ ludzi, którzy na odleg³oæ wybieraj¹ dziecko-sierotê
i raz w roku przel¹ ofiarê pieniê¿n¹, tyle,
na ile ich staæ. Nawet najmniejsza kwota

którzy zwyczajnie zapytali: jak my mo¿emy
pomóc? I pomagaj¹, za co serdeczne im
Bóg zap³aæ!!! Dla tych, którzy pragnêliby
siê podzieliæ kromk¹ chleba i pokochaæ
jedn¹ z tych sierot, które nie maj¹ siê do
kogo przytuliæ, które s¹ gdzie daleko w
buszu, smutne, bo straci³y wszystko  rodziców  informacje pod numerem telefonu (0-16)6521095.
Pragnê zakoñczyæ s³owami Ks. Tadeusza
Czekañskiego z ksi¹¿ki pt. Wejd w wiat³o:
 rzeka jest rzek¹, gdy p³ynie; ptak jest
ptakiem, gdy lata; kwiat jest kwiatem, gdy
kwitnie; a cz³owiek jest cz³owiekiem, gdy kocha 
S. Józefa S³aba SCB
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buriackich chat. Jurta letnia by³a zbudowana z
drewnianej konstrukcji
pokrytej skórami i mo¿na
j¹ by³o ze sob¹ przenosiæ.
Jurtê zimow¹ budowano
na sta³e. Porodku pali³o
siê ognisko, na prawo by³a
czêæ kobieca, na lewo
mêska. Naprzeciwko wejRosyjcha chata.
cia umieszczano o³tarzyk
powiêcony bóstwom
opiekuj¹cym siê mieszkaj¹c¹ w jurcie rodzin¹. Obok o³tarzyka by³o miejsce honorowe dla goci. Takie jurty nad Bajka³em
mo¿na zobaczyæ niestety ju¿ tylko w skansenach, np. w Muzeum Etnograficznym
Ostatni¹ czêæ moich wspomnieñ z
Kultury i ¯ycia Narodów Zabajkala w U³anpodró¿y do Rosji postanowi³am powiêciæ
Ude lub w odludnych miejscach, gdzie Buludnoci zamieszkuj¹cej tereny le¿¹ce nad
riaci ¿yj¹ ci¹gle tak jak ich przodkowie kilBajka³em. Rosja, jak wiadomo, nie jest jedka wieków temu. Obecnie wiêkszoæ donolita etnicznie, ale zamieszkuje j¹ wiele
Wnêtrze jurty.
mów jest budowana na wzór rosyjski.
narodów podbitych przez Rosjan w ci¹gu
Wzd³u¿ uliczek ci¹gn¹ siê malowane na
d³ugiej i burzliwej historii tego pañstwa.
niebiesko lub zielono
cy wierni wprawiaj¹ je w ruch wierz¹c, ¿e
chaty z rzebionymi
przedmioty te odmawiaj¹ za nich modliokiennicami. Wejcie do
twê. Wnêtrze g³ównej wi¹tyni tak¿e jest
domu znajduje siê za wybogato zdobione i wype³nione licznymi posokim p³otem i prowadzi
s¹gami Buddy. Mnisi odprawiaj¹ swoje
przez zastawione kwiatamod³y, siedz¹c naprzeciwko siebie w dwóch
mi podwórko. Buriaci
rzêdach prostopad³ych do o³tarza, a wierumieszczaj¹ jednak w nich
ni poruszaj¹ siê po wi¹tyni zgodnie z kiejakie elementy ze swojej
runkiem obiegu S³oñca, oddaj¹c czeæ bókultury.
stwom. Za p³otem otaczaj¹cym klasztor na
W buriackich chatach
pobliskich brzozach ³opocz¹ na wietrze
warto zwróciæ uwagê na
chor¹giewki zwane hiimorin, zawieszane w
G³ówna wi¹tynia w Iwo³giñskim Dacanie.
naczynia wykonane z kory
czasie obrzêdu Hiimorin Hindhehe. Na
brzozowej. S¹ one piêknie
chor¹giewkach widnieje wizerunek konia
zdobione i malowane. Przechowuje siê w
Opanowywanie Syberii rozpoczê³o siê od
i fragmenty tekstów ze wiêtych ksi¹g.
nich sól, m¹kê, a tak¿e produkty p³ynne,
zbrojnej kozackiej wyprawy Jermaka podCzêæ Buriatów wyznaje szamanizm,
np. mleko, mietanê. Jeli chodzi o potrajêtej w 1582 roku. Z czasem Rosjanie i Koktóry królowa³ na tych terenach a¿ do powy narodowe Buriatów, to nale¿y wymiezacy docierali coraz dalej na wschód. W
jawienia siê w XVIII wieku lamaizmu. Kieniæ oczywicie pozy. Jest to mielone miêso
XVII wieku Syberia sta³a siê ju¿ miejscem
dy lamowie i szmani konkurowali ze sob¹,
zawiniête w ciasto. Zjada siê je rêkami, wyzes³añ.
ale czasy komunizmu pogodzi³y ich. Jedsysaj¹c zawarty w rodku farsz.
W rejonie Bajka³u najliczniejsz¹ grupê
ni i drudzy powêdrowali na zsy³kê. Teraz
Bêd¹c w pobli¿u U³an-Ude mo¿na zardzennej ludnoci stanowi¹ Buriaci. Ich
obie te religie prze¿ywaj¹ ponownie swój
przodkami s¹ plemiona
rozkwit.
mongolskie i Buriaci swoSzamanizm jest to religia, w której wyim wygl¹dem bardzo przyodrêbnia siê w spo³eczeñstwie osoby szapominaj¹ Mongo³ów. Pomanów i przypisuje im nadprzyrodzone
s³uguj¹ siê jêzykiem nalezdolnioci, dziêki czemu mog¹ nawi¹zywaæ
¿¹cym do grupy jêzyków
bezporedni kontakt z duchami. Duchy zamongolskich, ale wszêdzie
mieszkuj¹ trzy wiaty: niebo, Ziemiê (tu ¿yj¹
mo¿na bez problemu pote¿ ludzie) i wiat podziemny. Osob¹, którozumieæ siê w jêzyku rora przenika te wiaty jest szaman. Robi to
syjskim. Buriaci zamieszdziêki Z³otemu Filarowi  centrum wszechkuj¹ Republikê Buriacji
wiata, ³¹cz¹cemu te wszystkie poziomy. Odpo³o¿on¹ na wschód od
bywa siê to w czasie magicznego lotu szaBajka³u ze stolic¹ w U³anmana czyli kam³ania, kiedy przebywa on
Ude oraz obwód irkucki
duchow¹ wêdrówkê do wiata bóstw w czaIwo³giñski Dacan.
na zachodnim brzegu
sie ekstazy, do której doprowadza siê dziêtego jeziora.
ki swojemu rytualnemu bêbnowi.
gl¹dn¹æ te¿ do Iwo³giñskiego Dacanu, czyU³an-Ude swoim wygl¹dem przypomiPierwsze po wielu latach obrzêdy szali klasztoru i wi¹tyni lamaizmu (buddyzmu
na azjatyckie miasta. W centrum stoi pomañskie mia³y miejsce na wyspie Olchon w
tybetañskiego). Wiêkszoæ Buriatów wyznamnik g³owy Lenina. Podobno jest to naj1990 roku, gdzie znajduje siê Ska³a Szamaje w³anie lamaizm. Kompleks bogato zdowiêkszy tego typu pomnik na wiecie. Zana. W jaskini przeszywaj¹cej ska³ê, wed³ug
bionych i kolorowych wi¹tyñ jest otoczorówno w samej stolicy jak i w jej pobli¿u nie
wierzeñ buriackich mieszka³ pan Olchonu
ny przez m³ynki modlitewne. Przechodz¹mo¿na ju¿ spotkaæ tradycyjnych jurt czyli
Burchan. Dawniej szamani wykorzystywali
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mitów buriackich. Mit o stworzeniu wiata
opowiada, ¿e pierwotnie nie by³o Ziemi,
by³a tylko woda. W tym czasie by³ jeden
burchan (bóstwo), którego zwano Sambo³,
poniewa¿ stworzy³ sam
siebie. Sambo³ postanowi³ stworzyæ Ziemiê i
chodzi³ po wodzie. W
tym czasie p³ywa³ po
wodzie ptak z dwunastoma pisklêtami. Zauwa¿ywszy to Sambo³
powiedzia³: Angata, daj
nurka do wody i przynie mi z dna ziemi!
Ptak zanurkowa³ i wydoby³ z dna ziemiê. W dziobie przyniós³ czarn¹ ziemiê, a w ³apkach czerwon¹. Sambo³ wzi¹³ najpierw ziemie czerwon¹ i rozsypa³ po wodzie, a nastêpnie zrobi³ to samo z ziemi¹
czarn¹. Wówczas utworzy³a siê Ziemia i wyros³y na niej trawa i drzewa  cytat z Mi-

tologii ludów Syberii M.M. Koko.
Dziêkujê Czytelnikom Dynowinki za
uwagê i zainteresowanie oraz moim kole¿ankom i kolegom: Marzenie, Ewie, Piotr-

tabory cygañskie pod¹¿aj¹ce przed siebie,
Kolejne granice przekroczone. Te fizyczne zaznaczone na mapie i psychiczne, w dal. ¯ebrz¹cych spotykalimy rzadko,
intelektualne, tkwi¹ce w nas. Piêkny górzy- mialimy siê, ¿e pojechali na wakacje do
Polski.
sty kraj i jak¿e ¿yczliwi mieszkañcy, a w nas
Pierwszy, krótki przystanek to Oradea.
bariera obaw i niepewnoci. Paszport w
kieszeni i przekraczamy wszelakie
granice.
Rumun  s³ysz¹c to s³owo, niektórzy wyobra¿aj¹ sobie zazwyczaj
¿ebraka, z³odzieja, kogo brudnego itp. Na granicy, gdy okrelilimy miejsce naszego pobytu, us³yszelimy pytanie, czy nikt nas nie
okrad³. Tkwi¹ w nas jakie b³êdne
wyobra¿enia, stereotypy, mo¿e
czasami niemi³e wspomnienia z przejazdu Z grubym plikiem banknotów, lei, które s¹
przez ten kraj. Najczêciej mylnie uto¿sa- rodkiem p³atniczym, wyruszamy penetromia siê mieszkañca Rumunii z Romem, waæ T ransylwaniê. Spotkanie pierwszego
Cyganem, a wiadomo, jaki styl ¿ycia pro- stopnia to posi³ek, otrzymany po d³ugim
wadzi wiêkszoæ przedstawicieli tej naro- oczekiwaniu i lekko sch³odzony. My w kieszeni mamy leje, z nieba leje, na szczêcie
dowoci.
Jad¹c nie najlepszymi drogami, wród udaje siê nam znaleæ nocleg.
Alba Julia, to g³ównie twierdza Alba
pól poroniêtych albo kukurydz¹ albo s³onecznikami, przeje¿d¿aj¹c przez wsie, spo- Karolina z XVIII w. Ciekawym faktem jest
tykalimy siê zazwyczaj z zaciekawieniem ze strony mieszkañców i oznakami serdecznoci. Oczy szeroko otwarte ledzi³y u³amki z ¿ycia mieszkañców, czêsto chowane za piêknymi bramami otaczaj¹cymi
zabudowania. Przy bramach
toczy³o siê ¿ycie, kobiety przêd³y we³nê, haftowa³y, wyszywa³y, dzieci i doroli prowadz¹c
rozmowy i bawi¹c siê ³uska³y
ziarna s³onecznika. Du¿o mo¿na by³o zobaczyæ jad¹c i uwa¿nie obserwuj¹c. W oczy rzuca³y siê brzydkie enklawy budynków mieszkalnych CygaUfortyfikowany koció³ w Velea Viilor.
nów, ale jak¿e ciekawe by³y

to, ¿e nadal s³u¿y obroñcom kraju, armii
rumuñskiej. Przekraczaj¹c g³ówn¹ bramê
znajdujemy siê przy najciekawszych zabytkach miasta, katedrze rzymskokatolickiej
pw. w. Micha³a z 13 w. oraz góruj¹cym nad
ni¹ Soborem Koronacyjnym. To
górowanie, to przepych, wielkoæ.
Po spacerze i ma³ej czarnej wyruszamy ku twierdzom. Valea Lunga,
Seica Mica, Valea Viilor, Biertan to
wspania³e twierdze  kocio³y warowne, s³u¿¹ce poza ratowaniem
dusz ludzkich tak¿e do obrony
przed najedc¹ osmañskim. Obwarowane kocio³y by³y jedynym
miejscem schronienia. Zosta³y wybudowane w wieku XV i XVI, pocz¹tkowo by³y katolickie, póniej protestanckie.
Dzieñ koñczymy spacerem po cudownym miasteczku okrelanym czêsto per³¹
Siedmiogrodu - Sighisoarze. Ta twierdza,
jak g³osi legenda, ma co wspólnego z Drakul¹, mianowicie znajdujê siê tutaj dom, w
którym przebywa³ ojciec W³ada Palownika, pierwowzoru wampira
Draculi. Spacer w¹skimi malowniczymi uliczkami wród
10 baszt, kilku ciekawych kocio³ów, to uwieñczenie dnia.
Jeszcze tylko czosnek na kolacjê i zamiar poszukiwañ wampirów w nastêpnym dniu. Braszow to kolejna per³a architektury znana z Czarnego
Kocio³a, to krótki przystanek
na drodze do Rasnov i Bran.
Rasnov to przede wszystkim twierdza ch³opska, tutaj
chronili siê mieszkañcy trzech
wsi. G³ównym problemem by³

tê jaskiniê do pokazywania swej magicznej
mocy. Wlot i wylot pieczary by³ dobrze ukryty. W czasie uroczystoci religijnych szaman
na oczach wiernych znika³ i dziêki nieznanemu przejciu pojawia³ siê po drugiej stronie ska³y.
wiête miejsca szamañskie  obo to najczêciej drzewa obwieszone kolorowymi
szmatkami. Nale¿¹ one do duchów przyrody i znajduj¹ siê przy ród³ach czy ciekawych ska³ach. Wierni pozostawiaj¹ tu jakie przedmioty (kamyk, pieni¹¿ek, potrawy) lub dowi¹zuj¹ szmatkê. Takie miejsca
te¿ s¹ czczone przez lamaistów.
Szczególnym kultem Buriaci darzyli
ognisko, któremu przypisywano moc
ochrony przed z³ymi duchami. Ducha
ognia nie wolno by³o obra¿aæ przez np.
wk³adanie do p³omieni ostrych przedmiotów. Ogieñ nale¿a³o dokarmiaæ, wrzucaj¹c do niego kawa³ki pokarmów czy wlewaj¹c napoje.
Na koniec, aby barwniej przedstawiæ
wiat wierzeñ Buriatów przytoczê jeden z

Obo miejsce wiête Buriatów.
kowi, Maækowi i Leszkowi za wspólny wyjazd, bo bez Nich pewnie nie by³oby teraz
wspomnieñ z Rosji i Bajka³u.
Marta Bylicka

(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹g dalszy ze str. 19)
brak wody, po pierwszym zdobyciu twierdzy przez wroga zaczêto kopaæ studnie, by
do ród³a dotrzeæ potrzeba by³o 17 lat i
143 m.
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Góry Bucegi
kusz¹ nas swymi widokami. Zmêczeni
histori¹ i zabytkami
przychylamy siê do
tego, by je penetrowaæ. Busteni to kolejny przystanek, a
zarazem kontakt z
gospodarzami, u
których pimy. ¯yczliwi, serdeczni barieRasnow - twierdza ch³opska.

runek Fagaras. Tym razem czeka nas piesza wêdrówka po pamie gór z najwy¿szym
szczytem Rumunii  Moldoveanu 2544 m
n p m. My dochodzimy, do 2500, ale mimo
i¿ jestemy blisko, tego szczytu nie widzimy,
przeszkadzaj¹ nam chmury i silny wiatr..
Po zejciu na kemping znowu leje Noc u
podnó¿a gór umilaj¹ nam krople deszczu,
a ranek wita s³oñcem. Szkoda odje¿d¿aæ.
Powrót to kolejne obserwacje, sen, wizyta
w Cluj  Napoca i granice. Jak¿e warto je
przekraczaæ. Przekroczmy granice naszych
b³êdnych przekonañ, stereotypów, lêku
przed nowym, innym, nie zawsze z³ym jak
siê nam wydaje. Powodzenia.

Bran to t³umy turystów, zamek, skansen i Drakula, chocia¿ ten, który by³ wzorem dla tego czarnego charakteru, przebywa³ tu tylko kilka dni.

rê jêzykow¹ zast¹pili gotowan¹ kukurydz¹. Rano pobudka, by zakupiæ bilety
na kolejkê linow¹ i
wyjazd w góry. Wêdrówka szlakami we
mgle i docieramy na
Omu, 2505 m n p
m.Dzielimy czekoladê ze spotkanymi
Polakami, zaczynamy schodziæ. Ni¿ej
mgie³ nie ma. Obiadokolacja to ciorba i
mammilugata, czyli ¿urek i kasza kukurydziana na mietanie z owczym serem. Jeszcze wizyta w kurorcie Sinaia i obieramy kie-

Ponownie witam Was Drodzy
Czytelnicy  Dynowinki . Po raz kolejny mam przyjemnoæ podzieliæ
siê z Wami swoimi
prze¿yciami i opisaæ
zwiedzone
miejsca. Proszê teraz usi¹dcie wygodnie i przeniecie siê ze mn¹ do królewskiego Krakowa.
Dwa tygodnie, jakie spêdzi³am na obozie stypendystów w stolicy kultury polskiej,
up³ywa³y pod has³em  Uczyñmy cz³owieka. Razem ze mn¹ przebywa³o tam oko³o
1000 osób z ca³ej Polski. Mieszkalimy w
jedenastu orodkach. W ka¿dym by³o oko³o 100 stypendystów. M³odzie¿ z ka¿dego
orodka zosta³a podzielona na piêæ grup.
Ka¿da grupa mia³a swojego opiekuna. To
w³anie od niego zale¿a³o, co bêdziemy
robiæ i jak spêdzimy czas na kolonii. Ja by-

³am w grupie 4/2,
któr¹ opiekowa³a
siê pani Basia. Z
ni¹ czas up³ywa³
piekielnie szybko.
Pani Basia interesowa³a siê fotografi¹ i tañcem, wiêc
wiêkszoæ warsztaNa zdjêciu autorka reporta¿u wród wspó³uczestniczek obozu - w
tów w³anie na to
górnym rzêdzie druga z prawej.
p o  w i ê c a l i  m y.
G³ównym jednak
Wszystko dlatego, ¿e wiele
celem warsztatów by³o porazy wyje¿d¿alimy poza
znanie samego siebie, swoKraków. Mo¿na powieich dobrych i z³ych stron i
dzieæ, ¿e kolonia kroczy³a
naprawianie swoich niedoladami Jan Paw³a II.
ci¹gniêæ. Przyznam szczeWszyscy stypendyci
rze, ¿e nie nale¿a³o to do
spotykali siê na wspólnych
naj³atwiejszych zajêæ. Poza
Mszach w. Pierwsza odbytym tañczylimy, piewali³a siê w Katedrze Wawelmy i nawet malowalimy.
skiej, a przewodniczy³ jej
Nie by³o chwili odpoczynKs. Kardyna³ Franciszek
ku  poza noc¹ oczywicie!
Macharski, Metropolita
G³ówn¹ jednak zmor¹
Krakowski. Powita³ nas s³om³odzie¿y sta³o siê wczewami:  Mówiê do was, moi
sne wstawanie, bo niekiedrodzy, bardziej jak do
00
dy nawet o 6 rano!

Zamek w Bran.

Tekst i foto P. Pyrcz
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wnucz¹t ni¿ braci i sióstr, bo przecie¿ jestem dla was raczej dziadkiem. Bardzo
wszystkich wzruszy³y jego ciep³e s³owa. By³y
one wspania³ym rozpoczêciem obozu.
Kolejne Msze odby³y siê w Sanktuarium
Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Bazylice Mariackiej.
Na wszystkich wspólnych spotkaniach mielimy za³o¿one ¿ó³te koszulki ze znakiem
Fundacji  Dzie³o Nowego Tysi¹clecia. W
tych strojach bylimy od razu rozpoznawani w ca³ym Krakowie. Mówiono na nas: 
kanarki lub  dzieci Ojca wiêtego.
Oprócz odwiedzania miejsc dotycz¹cych Jana Paw³a II, zwiedzalimy najs³ynniejsze zabytki krakowskie, tj.: Wawel, Sukiennice, Koció³
Mariacki ze s³awnym
o³tarzem Wita Stwosza, który mieci przesz³o 200 figur!
Dla mnie najciekawsze by³o jednak
zoo, w którym wietnie siê bawi³am. Jego
rozmiary powali³y
mnie z nóg. Gdyby

Bêd¹c w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej w roku 1979 szuka³am ladów Polski i Polaków.
W Waszyngtonie jest pomnik naszego i
amerykañskiego bohatera Tadeusza Kociuszki  usytuowany w piêknym miejscu
przed Bia³ym Domem. W Waszyngtonie jest
te¿ ³adna, ca³a z marmuru bazylika, która
posiada trzy nawy. Wzd³u¿ tych bocznych
naw ka¿da grupa etniczna ma swoj¹ kaplicê. Jest i nasza polska kaplica Matki Boskiej Czêstochowskiej, która wystrojem
dorównuje ca³ej bazylice.
W kaplicy jest obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, a na bocznych cianach znajduj¹ siê dwa gobeliny: jeden przedstawia
Chrzest Polski, a drugi luby króla Jana
Kazimierza we Lwowie. Katedra jest dwupoziomowa i na tym ni¿szym poziomie odbywa³a siê w³anie w tym dniu tj. 1-go
sierpnia 1979 r. Msza wiêta z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ksi¹dz wyg³osi³ piêkne okolicznociowe
kazanie. W pierwszych ³awkach siedzieli byli
cz³onkowie naszego Emigracyjnego Rz¹du
i pisarz S. Korboñski z rodzin¹ ( jego ksi¹¿ek nie by³o u nas w obrocie w owym czasie, by³y zakazane).
By³am te¿ na cmentarzu Arlington,
gdzie jest pochowany Ignacy Jan Paderewski  wiatowej s³awy pianista, kompozytor
i wielki Polak, polityk, wspó³twórca naszej
niepodleg³oci po pierwszej wojnie wiatowej.
Pojecha³am do stanu New Jersey, gdzie
siê urodzi³am i gdzie walczy³ o niepodleg³oæ USA nasz nastêpny wybitny Polak 

DYNOWINKA
nie tabliczki z oznaczeniami na pewno bym
siê zgubi³a. Mimo ¿e podoba³y mi siê wszystkie zwierzêta, by³o mi ich ¿al. W ich oczach
widaæ tyle smutku, ¿e chcia³o mi siê p³akaæ.
Po chwilach spêdzonych ze zwierzêtami czas na dobry film, który obejrzelimy w
trójwymiarowym kinie IMAX. Jego tytu³ to:
Galapagos. Podwodny wiat, jaki zobaczylimy, dostarczy³ nam wielu wra¿eñ. Nigdy bym siê nie spodziewa³a, ¿e wiat mo¿e
byæ taki piêkny! Wszystkich zachwyci³o to,
co widzieli, tym bardziej, ¿e wydawa³o siê,
i¿ mo¿na w³asnymi d³oñmi dotkn¹æ wody,
ryb, a nawet nieba  co niesamowitego!
Kolejnym prze¿yciem, którego nigdy
nie zapomnê, by³o ogl¹danie przez nas panoramy Krakowa z
Kopca Kociuszki.
Wejcie na sam¹
górê bardzo wiele
mnie kosztowa³o,
poniewa¿ mam lêk
wysokoci, ale jako
dotar³am na szczyt.
Op³aca³o siê! Wra¿enia by³y wspania³e!

Kazimierz Pu³aski. Poleg³ w USA pod Savannah w r. 1779.
W Filadelfii jest muzeum T. Kociuszki.
Przez oszklon¹ cianê mog³am ogl¹daæ
pami¹tki po T. Kociuszce, a po naciniêciu guziczka us³yszeæ piêkn¹ recytacjê wiersza o Kociuszce. Na piêtrze tego muzeum
jest ekran, s¹ ³aweczki i znów po naciniêciu guzika ogl¹da³am film o nim.
Zwiedzi³am tak¿e West Point, gdzie znajduje siê elitarna szko³a wojskowa. Tam nasz
T. Kociuszko budowa³ fortyfikacje i przygotowa³ do obrony bardzo grube i ciê¿kie
³añcuchy. W West Point jest olbrzymi pomnik Kociuszki, zwrócony twarz¹ do rzeki Hudson  przez któr¹ mia³y byæ przerzucone te wa¿¹ce 37 ton ³añcuchy. W
muzeum wojskowym znajduje siê te¿ sza-
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Oczywicie nie ca³y czas bawilimy siê 
by³a te¿ nauka. Urz¹dzono nam kurs jêzyka angielskiego. Brak mi s³ów, aby opisaæ,
co tam siê dzia³o. Cz³owiek, który nas uczy³
nie móg³ siê równaæ z nikim innym. Jego
sposób przekazywania nam swojej wiedzy
by³ genialny. piewa³, gra³ na gitarze, rozmawia³ z nami, tak ¿e przez godzinê nauczy³ nas wielu  super rzeczy.
W pamiêci pozostanie mi tak¿e na d³ugo wyjazd do Wadowic  miasta rodzinnego Jana Paw³a II. Ogl¹dalimy jego mieszkanie. Jedlimy nawet s³awne papieskie kremówki, które by³y pyszne! S³uchalimy wyk³adu o jego ¿yciu i twórczoci. Potem zosta³ przeprowadzony konkurs wiedzy o
Ojcu w.
Czas spêdzony w Krakowie wiele mnie
nauczy³. Has³o obozu:  Uczyñmy cz³owieka by³o bardzo trafne. Podczas pobytu
wychowawcom uda³o siê uczyniæ z nas ludzi  ludzi wra¿liwych na drugiego cz³owieka, ludzi wiary i mi³oci. Pokazali nam
jak wa¿na jest przyjañ i wspólne rozmowy.
To by³a najd³u¿sza i najtrudniejsza lekcja w
moim ¿yciu!
Ewa Pielak

bla Kociuszki. Pierwszym pomys³odawc¹
o za³o¿eniu szko³y wojskowej w West Point
by³ w³anie Kociuszko.
By³am w amerykañskiej Czêstochowie
w Doylestown, gdzie w g³ównym o³tarzu jest
obraz Pani Jasnogórskiej ozdobiony du¿ymi rzebami. Boczne ciany to bardzo du¿e
i bardzo piêkne witra¿e. Witra¿ z jednej
strony wi¹tyni przedstawia historiê Polski
pocz¹wszy od Chrztu Polski, a z drugiej
strony historiê USA. Przy kociele jest ma³y
cmentarz, na którym miêdzy innymi jest
pochowany malarz Adam Styka, syn malarza Jana Styki wspó³twórcy Panoramy Rac³awickiej. Na tym cmentarzu s¹ te¿ groby
oficerów polskich.
Przy wjedzie do Nowego Jorku znajduje siê Statua Wolnoci  symbol pokoju.
W cokole tego pos¹gu mieci siê mini-muzeum z gablotami pionierów ró¿nych narodowoci. W polskiej gablocie mo¿na zobaczyæ parê Polaków w strojach ludowych
i co charakterystyczne  kobieta trzyma w
rêce ksi¹¿eczkê do nabo¿eñstwa. Polacy
zawsze wierni Bogu i Kocio³owi.
W dniu mojego odlotu z Nowego Jorku (koniec padziernika 1979 r.)  najwiêkszy autorytet wiata, nasz Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II, mia³ przemawiaæ w gmachu ONZ.
Nazwê Kociuszko maj¹ w USA: powiat
i gmina w stanie Indiana, miasto w stanie
Missisipi i gmina w stanie Teksas. Mieszkañcy tych miejscowoci maj¹ problemy z wymówieniem tego nazwiska.
Stefania SALWA
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Szko³y
dynowskie
na
starcie!

pod

Lato
Semaforem...

No i koniec gor¹cych wakacji... Wczasowicze siê cieszyli, rolnicy martwili, a
Dynowinka w tym czasie ukaza³a siê 2
razy, co jest sukcesem, zwa¿ywszy na to,
¿e chyba nigdy, a z pewnoci¹ ju¿ bardzo dawno nie uda³o siê zachowaæ ci¹g³oci wydawniczej podczas sezonu
ogórkowego...
Wszyscy, którzy zawitali do Dynowa,
mogli zajrzeæ do Karczmy pod Semaforem, czynnej 24 godziny na dobê,
gdzie stare widokówki dynowskie tworz¹
niepowtarzalny klimat!

Gor¹cy okres Kapeli
 D y n o w i a n i e
Podczas minionych wakacji Kapela
Dynowianie koncertowa³a miêdzy innymi w Ar³amowie (40-lecie Regionalnych Lasów Pañstwowych w Kronie), w
Stropkovie na S³owacji, w Zgorzelcu i
Görlitz (V Miêdzynarodowe Spotkania
Rodzin Muzykuj¹cych), uwietni³a te¿
Z³ote Gody w Dynowie, Dni Pogórza
Dynowskiego, Puchar Galicji, Do¿ynki
Dynowskie oraz wojewódzkie obchody
Roku Osób Niepe³nosprawnych w Rzeszowie.

Mama, Tata i ja...
W sierpniu MOKiR w Dynowie przy
wspó³udziale LKS Dynovia zorganizowa³ festyn rodzinny Mama, Tata i ja.
Gry, konkursy, wybory Misski Dynowa
(zwyciê¿y³a 5-letnia Dominika Bielec),
tañce przy muzyce kapeli Skomborino, koncert zespo³u wokalnego Whoops z Brzozowskiego Domu Kultury 
na pewno na d³ugo zostan¹ w pamiêci
uczestników.

Skoñczy³o siê dobre i
znowu trzeba zasi¹æ w ³awkach! Samorz¹dy i Dyrektorzy zadbali o swoich
uczniów. Uczniowie SP nr 2
uczyæ siê bêd¹ pod nowym
dachem, ich koledzy i kole¿anki ze SP nr 1 wkroczyli
przez nowe drzwi wejciowe,
chodziæ bêd¹ po nowych
p³ytkach i korzystaæ z odnowionych szatni.
Szko³y rednie te¿
inne. W Zespole Szkó³ cieszy oko
nowa elewacja budynku administracyjnego oraz pomieszczeñ do zajêæ praktycznych, które równie¿ zosta³y odnowione wewn¹trz. Natomiast m³odzie¿
LO mo¿e korzystaæ z piêknych, nowych
ubikacji i czeka na zakoñczenie gruntownego remontu sali gimnastycznej (w
planie generalny remont ca³ej szko³y).
¯eby tylko uczniowie chcieli to doceniæ i uszanowaæ...!

Remonty,
inwestycje...
* Zakoñczono budowê chodnika przy
ul. wierczewskiego, jednostronnie
od LO do mostu.
* Trwa remont alejek cmentarnych oraz
odnawianie dwóch mogi³ Nieznanych ¯o³nierzy na dynowskim cmentarzu.
* Rozpoczêto budowê nowego budynku gimnazjalnego, trwaj¹ prace wykoñczeniowe hali sportowej.
* Rozpoczêto budowê chodnika przy ul.
Grunwaldzkiej od bramy starego
cmentarza do tartaku.
* We wrzeniu rozpocznie siê odbudowa jezdni (ok. 500 m) przy ul. Sikorskiego oraz przebudowa kanalizacji
deszczowej przy ul. O¿oga.
* Trwaj¹ prace remontowe przy zabytkowym kociele parafialnym p.w. w.
Wawrzyñca. Zakoñczono ju¿ malowanie elewacji kocio³a. Obecnie wykonuje siê pogwarancyjne roboty na elewacji dzwonnicy.
W lipcu rozpoczêto renowacjê renesansowej bramy w ogrodzeniu placu
kocielnego. Przetarg na te prace wygra³ konserwator P. Stanis³aw Sêk. Roboty budowlane jak wzmocnienie fundamentów, schody, wymianê daszków,
celem obni¿enia kosztów, wykonywane
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s¹ przez Parafiê i gminê Miejsk¹. Termin umowny zakoñczenia renowacji
up³ywa 15 padziernika. ¯yczymy sobie
i konserwatorowi dotrzymania terminu.

Dynowskie
interwencje
* Pañstwowa Stra¿ Po¿arna w Dynowie
wyje¿d¿a³a w sierpniu do akcji 36 razy,
w tym 8 razy do po¿arów i 28 razy do
innych zagro¿eñ.
* Karetki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (Oddzia³ w Dynowie) wyje¿d¿a³y w sierpniu 213 razy
do chorych, ponadto udzielono 344
porady ambulatoryjne.

w

Co
s³ychaæ
NASZym Kabarecie?

* Ostatni program Kabaretu nosi
tytu³ Gdzie siê podzia³y dobre zdarzenia?. Prezentowany by³ on 16 lipca przy
pe³nej widowni a 4 dni póniej telewizyjna Dwójka wyemitowa³a fragmenty
tego programu nagrane podczas XX
Ogólnopolskich Spotkañ Kabaretowych w K³obucku.

Dwie jak¿e ró¿ne
publikacje...
* Pierwsza  to pozycja pt. Z dziejów spo³ecznoci ¿ydowskiej Dynowa W. Wierzbieñca, bardzo rzetelnie napisana i
wnosz¹ca wiele do ci¹gle ma³o znanego tematu.
* Druga  Dynów, przewodnik turystyczny (???) po naszym miecie wydany przez P.U.W. Roksana z Krosna (nikt nie firmowa³ go swoim nazwiskiem!!!). Pozycja ci¹gniêta
sk¹d tylko siê da, pomija i przeinacza
fakty, zawiera mnóstwo b³êdów, jednym s³owem  jest napisana byle jak!

Wreszcie
niezale¿ni
od B³a¿owej!
W³adze miasta zamierzaj¹ zakupiæ
samochód do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, aby w ten sposób
usprawniæ wywóz mieci i uniezale¿niæ
siê wreszcie od B³a¿owej!

MJ
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Po niezwykle upalnym sezonie ogórkowym uaktywnili siê cz³onkowie MKE w Liceum Ogólnokszta³c¹cym i
proponuj¹ Czytelnikom Dynowinki  konfrontacjê z wielokulturow¹ Europ¹.

Pomimo swego staro¿ytnego rodowodu Europa pozostaje niezwykle zró¿nicowana. Jest wielu zwolenników teorii, ¿e ró¿norodnoæ jest podstawow¹ cech¹
charakterystyczn¹ tego kontynentu. Europa Po³udniowa i znaczna czêæ Zachodniej
nale¿a³y do cywilizacji antycznej -w odró¿nieniu od Europy Pó³nocnej. Cesarstwo
rzymskie nigdy nie zjednoczy³o ca³ej Europy, nigdy nie podbi³o terenów za lini¹ Dunaju, ani ca³ych Wysp Brytyjskich. Lepiej ni¿
Rzymianie poradzi³ sobie ze zjednoczeniem
Koció³ chrzecijañski. Po³udniowy zachód
- Pó³wysep Iberyjski - znajdowa³ siê przez
wiele wieków pod panowaniem muzu³mañskim Maurów, podczas gdy po³udniowy
Wschód - od Adriatyku po Morze Czarne by³ przez pó³ tysi¹clecia w rêkach osmañskich. Podzia³ kulturowy Europy ³atwiej zrozumieæ patrz¹c na uk³ad jêzyków. Jêzyk celtycki, który rozprzestrzenia³ siê w rodkowej i zachodniej Europie, zosta³ wyparty
przez jêzyki germañskie i sta³ siê jêzykiem
pó³nocno-zachodniego skraju Europy: Irlandii, Konwalii i Brytanii. Rosn¹ce w si³ê w
Europie pó³nocnej, rodkowej i zachodniej
jêzyki germañskie (anglosaksoñskie, skandynawskie i niemieckie) napotka³y potê¿nego
rywala pod postaci¹ jêzyków italskich. Sporód nich ³acina szybko sta³a siê jêzykiem
zdobywców (jêzyk elity rzymskiej i chrzecijañstwa) tworz¹c w wyniku interakcji z jêzykami lokalnymi regionalne odmiany ³aciny,
czyli jêzyki romañskie (italski, francuski, hiszpañski, kataloñski, portugalski, rumuñski).
Szósty i siódmy wiek naszej ery przyniós³
ba³tyck¹ i s³owiañsk¹ ga³¹ jêzyków indoeuropejskich, daj¹c jêzyk polski, czeski, s³owacki, serbski, chorwacki, bu³garski i rosyjski.
Jacy s¹ Europejczycy?
Pó³nocni mieszkañcy ¿ywi¹ trwa³e przekonanie o lenistwie po³udniowców, po³udniowcy o sztywnoci s¹siadów z pó³nocy.
Po³udnie krytykowane przez Pó³noc za korupcjê w ¿yciu publicznym, patrzy z oburzeniem na panuj¹cy na Pó³nocy kryzys wiêzów rodzinnych. Duñczycy i Niemcy uwa¿aj¹, ¿e Brytyjczycy s¹ nieefektywni i niepunktualni, natomiast ci ostatni myl¹ to
samo o W³ochach i Grekach. Holendrzy
twierdz¹, ¿e Niemcy s¹ apodyktyczni i despotyczni, a Niemcy mówi¹ to samo o Francuzach. To oczywicie zabawne stereotypy
narodowe, choæ doæ popularne. Z
obiektywnej analizy cech mieszkañców
piêtnastki wynika,¿e Niemcy s¹ punktualni, solidni, le czuj¹ siê w obliczu niepewnoci oraz maj¹ nadal bardzo tradycyjne
pogl¹dy na temat roli kobiet. Holendrzy
ceni¹ porz¹dek, otwarci na innowacje, s¹

bardzo (w skali europejskiej) tolerancyjni
i egalitarni oraz s¹ najwiêkszymi poliglotami w Europie (wraz z Luksemburczykami).
Brytyjczycy szanuj¹ tradycjê, ceni¹ pragmatyzm i humor, s¹ niezwykle dumni z monarchii. Austriacy s³yn¹ z uprzejmoci i bezporednioci. Belgowie posiadaj¹ s³abe
poczucie to¿samoci narodowej (na pierwszym miejscu s¹
Flamandami lub Walonami, na drugim
Europejczykami, a dopiero na trzecim Belgami) oraz ¿ywi¹ siln¹ antypatiê regionaln¹. S¹ praktyczni, kompromisowi i konserwatywni. Flamandowie
ceni¹ wygodne ¿ycie, ale s¹
sumienni. Walonowie preferuj¹ pragmatyzm i s¹
sk³onni do autoironii. Duñczykom przypisuje siê szczeroæ, punktualnoæ i egalitaryzm. Finowie s¹ równie¿
punktualni i egalitarni (w
jêzyku fiñskim nie ma ró¿nicy miêdzy on i ona!),
powci¹gliwi w ekspresji i
okazywaniu emocji, zachowuj¹cy rezerwê. Szwedzi poza obsesyjn¹
punktualnoci¹ s¹ tak¿e tolerancyjni i egalitarni oraz s¹ najstarszym spo³eczeñstwem
Europy! (iloæ obywateli którzy przekroczyli 65 rok ¿ycia).Irlandczycy s¹ swobodni, towarzyscy, spontaniczni i pragmatyczni. Francuzi nie znaj¹ jêzyków obcych, ceni¹ elegancjê i s¹ otwarci na innowacje. Dla W³ochów wiêzy rodzinne s¹ najwa¿niejsz¹ relacj¹ spo³eczn¹, s¹ spónialscy, lubi¹ humor
i s¹ bardzo dumni ze swych osi¹gniêæ w dziedzinie kultury. Hiszpanie kultywuj¹ etos odwagi, wielk¹ wagê przywi¹zuj¹ do stosunków
rodzinnych, zwi¹zków miêdzyludzkich i swobody bycia. S¹ niepunktualni. Grecy s¹ patriotyczni, lubi¹ humor, a tak¿e bardzo wra¿liwi na punkcie wiêzów rodzinnych. Portugalczycy s³yn¹ z powci¹gliwoci i ³agodnych
obyczajów. Powy¿sze opisy s¹ oczywicie doæ
ogólnikowe, poniewa¿ ka¿dy z krajów Piêtnastki zawiera dodatkowo jeszcze wewnêtrzne zró¿nicowanie (tak istotne jak np.
Pó³noc i Po³udnie W³och, Wschód i Zachód
Niemiec, regiony Hiszpanii, czy te¿ Flandria
i Walonia w Belgii) co w oczywisty sposób
kszta³tuje odmienne charaktery mieszkañców.
Drugi wymiar wielokulturowej Europy
wynika z nap³ywu przedstawicieli kultur pochodz¹cych z odmiennych krêgów kulturowych i jest ród³em wielu obaw, lêków i
problemów. Bardzo prawdopodobne, ¿e to
w³anie miêdzynarodowa migracja i osiedla-
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nie siê cudzoziemców bêdzie jednym z g³ównych wyzwañ dla polityki i nauki XXI wieku.
Europa staje siê kontynentem imigracji (od
lat 60. XX w.,gdy nast¹pi³ silny trend sprowadzania obcokrajowców do pracy). Wiêkszoæ uciekinierów widzi Europê tak jak kiedy Europejczycy postrzegali Amerykê - jako
idyllê, gdzie mo¿na ¿yæ ciesz¹c siê wolnoci¹ i dobrobytem. Unia Europejska przyjmuje ok. 5 % wiatowej populacji uchodców. Coraz wiêcej miast Europy boryka siê z
problemem tworzenia przez nap³ywaj¹c¹
ludnoæ stref etnicznie homogenicznych, rywalizacj¹ na rynku pracy z ludnoci¹ dominuj¹c¹ oraz poczuciem zagro¿enia rodzimej ludnoci, zw³aszcza w sytuacji rosn¹cego bezrobocia. Coraz silniejsze staj¹ siê zatargi na tle religijnym, miêdzy innymi tak
g³one sprawy jak porachunki rodzinne miêdzy ortodoksyjnymi rodzicami, a zasymilowanymi dzieæmi. Pañstwami europejskimi o
najwy¿szym procentowym
udziale cudzoziemców w
populacji s¹ (w kolejnoci):
Austria, Niemcy, Belgia,
Francja, Szwecja, Dania i
Holandia. A¿ trzy z nich
nale¿¹ do najbardziej
tolerancyjnych i egalitarnych spo³eczeñstw Europy
(Holandia i Szwecja oraz
Dania). W³osi, którzy stykaj¹ siê z przyp³ywem 20 tys.
imigrantów rocznie na swe
wybrze¿e, uwa¿aj¹, ¿e imigranci stwarzaj¹ zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa publicznego (tak myli 40%). Natomiast 50%
Niemców jest zdania, ¿e liczba imigrantów
powinna byæ ograniczona (Niemcy od dawna s¹ g³ównym celem uciekinierów, w latach 1990-2001 dwa miliony osób ubiega³o
siê o azyl, co stanowi 40% wszystkich podañ
w Europie Zachodniej). Na fali tego rodzaju nastrojów sw¹ popularnoæ buduj¹ populistyczne partie prawicowe (Front Narodowy we Francji), rz¹dy wprowadzaj¹ ograniczenia nap³ywu cudzoziemców (Pim Fortuyn w Holandii, centro-prawicowa koalicja w Danii) lub czyni¹ takie argumenty elementami walki politycznej w kampanii (Edmund Stoiber w walce o fotel kanclerza).
Wed³ug ekspertów do spraw migracji, dylematem europejskim jest fakt, i¿ rynek potrzebuje imigrantów, ale ludzie ich nie chc¹.
Wiêkszoæ cudzoziemców akceptuje prawie
ka¿de warunki oferowane przez pracodawców, w zwi¹zku z tym najmniej atrakcyjne
stanowiska opieraj¹ siê w³anie na zagranicznych pracownikach. Imigranci wype³niaj¹
te¿ coraz wiêksz¹ lukê demograficzn¹ w starzej¹cych siê spo³eczeñstwach Europy, rozwi¹zuj¹c przynajmniej chwilowo problem
ubezpieczeñ spo³ecznych.
Przygotowa³a: mgr Ewa Hadam
Opiekunka MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie
Bibliografia:
Polski Kalendarz Europejski nr 7/2002
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Co kraj to obyczaj
 czyli rozwa¿ania o tym co w krajach Unii Europejskiej piszczy
Z czym kojarzy nam
siê krasnal w czerwonej
czapce z przydomowego
ogródka, lub te¿ piêkna
cesarzowa Sisi zdobi¹ca
fili¿anki i pami¹tkowe
pocztówki?
S¹ to oczywicie jedne z wielu ciekawych postaci, które przywêdrowa³y do nas
z krajów Unii Europejskiej. We wrzeniowym numerze Dynowinki chcia³bym
przybli¿yæ czytelnikom najciekawsze osobowoci, zwyczaje, jedzenie i zabytki, bez
których trudno wyobraziæ sobie Austriê.
Gdy po raz pierwszy odwiedzi³em Austriê wszystko jawi³o mi siê tu jak ze snu.
Sam przepiêkny Wiedeñ wygl¹da³ jak stolica Bajkolandii, z kolorowymi domkami
na przedmieciach i ciekawie zaprojektowan¹ spalarni¹ mieci (projektu Hundertwassera) oraz z nowoczesnym centrum,
pe³nym zabytków, kolorowych kawiarni i
olbrzymiego weso³ego miasteczka Prateru.
Sama nazwa AUSTRIA- pochodzi jeszcze z czasów Karola Wielkiego. W 803 roku
dolina Dunaju (nad którym obecnie le¿y
stolica) by³a graniczn¹ prowincj¹ imperium, zwan¹ Marchi¹ Wschodni¹ (Ostmark). W 966 r. pojawia siê jako Ostarrichi, a st¹d ju¿ tylko jeden krok do obecnej
nazwy Austrii  Österreich.
Kraj mia³ bardzo ciekaw¹ historiê budowan¹ zw³aszcza przez rodzinê Habsburgów, którzy niejednokrotnie mieli stycznoæ
z dworami panuj¹cymi we Francji, W³oszech, Hiszpanii, na Ba³kanach oraz...w
Polsce. Sami Polacy z mieszkañcami znad
Dunaju mieli te¿ du¿o kontaktów poprzez
np. s³ynn¹ odsiecz Wiednia prowadzon¹
przez króla Jana III Sobieskiego czy te¿,
gdy Austria by³a naszym zaborc¹.
Austria s³ynie z wielu osobliwoci, których nie sposób wymieniæ. Wspomnê tylko
te, które utkwi³y mi najbardziej w pamiêci.
PRATER  jedno z najs³ynniejszych
weso³ych miasteczek na wiecie. Uwa¿any
za jeden z symboli Wiednia. Jest tu mnóstwo karuzeli, strzelnic, kawiarni i przede
wszystkim s³ynny diabelski m³yn, który ma
oko³o 65 metrów wysokoci, wa¿y prawie
500 ton i liczy sobie 100 lat. Turyci, którzy
odwiedzaj¹ Prater musz¹ liczyæ siê tylko z
jednym... spustoszeniem w portfelu  najtañsza karuzela kosztuje 10 euro.
HOFBURG  by³ to orodek pañstwowoci kraju. W nim rezydowa³ cesarz, tutaj
rodzina Habsburgów mieszka³a przez prawie 600 lat. W kaplicy zamkowej co niedzielê piewa Wiedeñski Chór Ch³opiêcy.

MUSIKVEREIN  FILHARMONIA
WIEDEÑSKA, otwarta w 1869 roku, posiadaj¹cy znakomit¹ akustykê. S³ynne sta³y siê
te¿ coroczne Koncerty Noworoczne transmitowane na ca³y wiat.
Austria da³a nam te¿ wiele znanych i
wa¿nych postaci, które s³awi¹ ten kraj na
ca³ym wiecie..
SISI  ma³¿onka cesarza Franciszka
Józefa. Jedna z najpiêkniejszych i najm¹drzejszych kobiet jakie zasiada³y na tronie.
Wspiera³a mê¿a i pomaga³a mu podejmowaæ trudne decyzje polityczne. Kocha³a
przyrodê, jazdê konn¹ i ¿ycie na wolnoci. Wielk¹ mi³oci¹ obdarzy³a te¿ Wêgrów.
Na podstawie jej biografii powsta³ film z
Romy Schneider w roli g³ównej  te¿ zreszt¹
Austriaczk¹.
MOZART  zwany cudownym dzieckiem wiatowej muzyki. Urodzi³ siê w Salzburgu. Ju¿ jako dziecko koncertowa³ i
pisa³ piosenki. ¯y³ jedynie 35 lat, ale przez
ten czas zd¹¿y³ skomponowaæ 626 utworów, w tym m.in. 24 opery, 49 symfonii,
ponad 40 koncertów.
FRANCISZEK JÓZEF  zacz¹³ rz¹dziæ
Austri¹ maj¹c jedynie 18 lat. By³ ostatnim
wielkim Habsburgiem, który koñczy prawie 640 lat panowania tej wielkiej rodziny.
ZYGMUNT FREUD  zajmowa³ siê badaniem nerwic i ludzkich zachowañ. Pozostawi³ po sobie wiele ciekawych teorii
wykorzystywanych obecnie w psychologii.
Za ¿ycia krytykowany i przeladowany, po
mierci og³oszony najwybitniejszym psychologiem ówczesnych czasów.
HAYDN, MAHLER, STRAUSSOWIE,
SCHUBERT  plejada najbardziej znanych
kompozytorów jakich wyda³ Wiedeñ. Ich
losy by³y pogmatwane, ale muzyka to  czysta poezja.
NIKI LAUDA  trzydziestokrotny zwyciêzca wycigów Grand Prix, trzykrotnie
siêga³ po tytu³ najlepszego kierowcy Formu³y 1. W 1976 roku uda³o mu siê prze¿yæ
wypadek, z którego praktycznie zdaniem
lekarzy nie powinien wyjæ ca³o. Za³o¿y³
w³asne linie lotnicze, a od 2000 roku jest
szefem zespo³u Formu³y 1 w Jaguarze.
ANDREAS WIDHOELZ, ANDREAS
GOLDBERGER  skoczkowie narciarscy.
Pierwszy to obecnie najpopularniejszy skoczek w Austrii ( 3 w ostatnim zimowym Pucharze wiata), drugi jest cz³owiekiem legend¹ i w dodatku nadal skacze. Goldi dwa
razy z rzêdu zdoby³ Puchar wiata, jest uwielbiany przez kibiców  zw³aszcza w Polsce.
OGRODOWY KRASNAL  najlepszy
przyjaciel ka¿dego ogrodnika w Austrii.

Zdobi dzia³ki, podwórka i ogródki  jest
wszêdzie.
ARNOLD SZWARZENEGER  aktor
znany zw³aszcza z ról w takich przebojach
kinowych jak: Terminator i Pamiêæ absolutna. Ostatnio wzi¹³ siê za politykê i
chce zostaæ gubernatorem Kalifornii.
Gdy spacerowa³em po starym miecie
w Wiedniu, poczu³em g³ód. Postanowi³em
wiêc wst¹piæ do jednej z tutejszych kawiarenek. Omin¹³em oczywicie najstarsz¹
kawiarniê CAFE FRAUENHUBER - poniewa¿ moje fundusze nie pozwoli³yby mi na
zakup nawet wody mineralnej- i uda³em
siê do przytulnej Cafe Wetter . Tam zamówi³em porcjê sernika oraz kawê, z której parzenia s³ynie ca³a Austria. A trzeba
przyznaæ, ¿e tego czarnego napoju w pañstwie Habsburgów nie brak. Najbardziej
znane to:
BRAUNER- kawa z odrobin¹ mleka
MELANGE  pó³ na pó³ z ciep³ym mlekiem
OBERS  ze mietank¹
ESPRESSO  czarna z ekspresu
KURZ  bardzo mocna
MOZART  z odrobin¹ likieru Mozart
MARIA TERESA  z likierem pomarañczowym
KAPUZINER  czarna z dodatkiem
mleka i z piank¹.
Ciekawym rytua³em jest w Austrii
obiad, który zaczyna siê od wypicia kieliszka wódki owocowej. Na g³ówny posi³ek
dnia sk³adaj¹ siê najczêciej kluski, kie³baski, kiszona kapusta i du¿o miêsa. Najbardziej znan¹ potraw¹ s¹ PYZY Z MIÊSEM
okraszone s³onin¹ PYCHA!!! NA deser
oczywicie TORT SACHERA, czyli po³¹czenie ciasta posmarowanego d¿emem morelowym i oblanego grub¹ warstw¹ czekolady. Gdy ju¿ jestem przy czekoladzie to chyba ka¿dy wie, ¿e w Austrii na Alpejskich
³¹kach pas¹ siê najlepsze krowy, masowane
przez zwinne wistaki, a dziêki temu daj¹
najsmaczniejsze mleko, z którego robi siê
czekoladê, lecz nazwy tego wyrobu nie zdradzê w obawie przed polskimi koncernami
czekoladowymi. Tym optymistycznym akcentem koñczê wêdrówkê po naddunajskich bulwarach. Pozostaje mi jedynie
¿yczyæ, by by³o Pañstwu dane zobaczyæ,
poznaæ i spróbowaæ tego, co kryje to piêkne pañstwo w rodkowej Europie...a wistak siedzi i zawija je w te sreberka.
Z EUROPEJSKIM POZDROWIENIEM
Prezes MKE LO Dynów
Micha³ Ziêzio
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Ka¿dy kraj na wiecie posiada swoje odrêbne akty prawne, których musi przestrzegaæ. Polska i Polacy musz¹ powoli poznawaæ przynajmniej niektóre przepisy obowi¹zuj¹ce w UE. Prawo Unii Europejskiej liczy sobie kilkadziesi¹t tysiêcy stron. Chcia³bym przybli¿yæ Czytelnikom DYNOWINKI kilka przyk³adowych aktów prawnych Wspólnoty.

NIEKTÓRE AKTY PRAWNE
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
1. Ujednolicanie przepisów dotycz¹cych instalowania i projektowania kolejek
linowych.
Parlament Europejski i Rada UE wyda³y
Dyrektywê z 20.03.2000 r., dotycz¹c¹ ujednolicania przepisów technicznych w dziedzinie instalowania kolejek linowych. W 9
za³¹cznikach okrelono bardzo szczegó³owe wymagania stawiane w fazach projektowania budowy i oddania do eksploatacji
tych pojazdów, jak równie¿ dotycz¹ce procedur testowania ich zgodnoci ze wspólnotowymi standardami potwierdzanymi odpowiednimi standardowymi wiadectwami.
2. Powo³anie Komitetu do spraw Konsumentów
Komisja Europejska podjê³a decyzjê z
04.05.2000 r. o powo³aniu Komitetu ds. Konsumentów. Ma siê ona sk³adaæ z 15 przedstawicieli narodowych organizacji konsumentów oraz po 1 cz³onku ka¿dej europejskiej (ponadrz¹dowej) organizacji konsumenckiej, spe³niaj¹cej okrelone kryteria.
Kadencja cz³onków Komitetu jest trzyletnia
i odnawialna. Ma on s³u¿yæ interesom konsumentów i byæ niezale¿ny od kó³ biznesu.
3. C³a antydumpingowe na polskie
sznurki do snopowi¹za³ek.
W zwi¹zku ze zmian¹ polityki cenowej
polskiego przedsiêbiorstwa WKJ Isoliertechnik Spó³ka z o.o. Rada UE wyda³a Rozporz¹dzenie nr 968/2000/EC z 8.05.2000 r.,
nak³adaj¹c na import polipropylenowych
sznurków do snopowi¹za³ek, wytwarzanych
przez tê firmê, c³a antydumpingowego w
wysokoci 15,7 % ad valorem. W dokumencie wymieniono tak¿e stawki takiego c³a stosowane wobec importu z innych polskich
firm oraz wobec firm czeskich i wêgierskich.
4. Nowe terminy stosowania dodatkowych ce³ na niektóre owoce.
Komisja Europejska wyda³a Rozporz¹dzenie nr 1044/2000/EC/ z 18.05.2000 r.
wprowadzaj¹ce zmienione terminy stosowania dodatkowych ce³ na niektóre owoce, gdy przekroczony zostanie przez ich
import okrelony pu³ap progowy. Przyk³adowo wynosz¹ one: dla jab³ek  w okresie
od 01.01. do 31.08. przy imporcie 625202
tony, za od 01.09 do 31.12. przy imporcie
20048 ton.
5. Zasady udzielania pomocy producentom d³ugo dojrzewaj¹cych serów.
Celem zmniejszenia nierównowagi na
rynkach d³ugo dojrzewaj¹cych serów (gatunków Emmentaler i Gruyere) Komisja
Europejska wyda³a Rozporz¹dzenie nr
1068/2000/EC z 19.05.2000 r. okrelaj¹ce
warunki przyznawania przez agencje inter-

wencyjne pomocy producentom 23 tysiêcy
ton serów. W dokumencie okrelono m.in.
zasady poddawania serów specjalnym testom jakociowym, okresy ich dojrzewania
oraz dostosowane do nich kwoty pomocy.
6. Represje wizowe i gospodarcze wobec Birmy.
W zwi¹zku z trwaj¹cymi represjami i naruszeniem praw cz³owieka w Birmie, Rada
UE zajê³a tzw. Wspólne Stanowisko  z dat¹
26.04.2000 r.  dotycz¹ce zmiany i rozszerzenia zakazu wydawania wiz oraz zezwoleñ na tranzyt na obszarze Wspólnoty dla
kilkudziesiêciu osobistoci oficjalnych
wchodz¹cych w sk³ad rz¹du tego pañstwa.
W osobnym Rozporz¹dzeniu Rady UE wydano zakaz sprzeda¿y Birmie sprzêtu, który mo¿e s³u¿yæ celom represyjnym lub terrorystycznym oraz zarz¹dzono zamro¿enie
wszelkich funduszy i aktywów posiadanych
we Wspólnocie przez wymienione w aneksie osobistoci birmañskie
7. Kontrola po³owów w strefie NEAFC
Stosownie do postanowieñ Konwencji
w sprawie Przysz³ej Wielostronnej Wspó³pracy w Zakresie Po³owów na Pó³nocnoWschodnim Atlantyku (og³oszonej w DZ.
U. WE). Komisja Europejska wyda³a Rozporz¹dzenie
nr
1085/2000/EC
z
15.05.2000 r. okrelaj¹ce w 13 aneksach
szczegó³owe zasady sprawozdañ sk³ada-
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nych obowi¹zkowo w Sekretariacie Komisji do spraw Po³owów na Pó³nocnoWschodnim Atlantyku (NEAFC) przez statki upowa¿nione do wykonywania tych po³owów. W 2 aneksach przedstawiono wzory raportów inspekcyjnych oraz wykazy instytucji w pañstwach cz³onkowskich upowa¿nionych do zbierania informacji o powa¿niejszych naruszeniach przepisów.
8. System klasyfikacji wyrobów i obiektów budowlanych wed³ug kryterium odpornoci ogniowej.
Komisja Europejska podjê³a decyzjê z
03.05.2000 r. okrelaj¹c¹ szczegó³owo obowi¹zuj¹cy we Wspólnocie system klasyfikacji wyrobów i obiektów budowlanych wed³ug kryterium odpornoci na ogieñ.
9. Zwalczanie pornografii dzieciêcej w
Internecie.
Rada UE podjê³a Decyzjê z 29.05.2000
r. nak³adaj¹c¹ na pañstwa cz³onkowskie
obowi¹zek podejmowania dzia³añ, zachêcaj¹cych u¿ytkowników internetu do informowania odpowiednich w³adz i instytucji
o przypadkach wykorzystywania go do
przekazywania materia³ów o charakterze
pornografii dzieciêcej. Kraje cz³onkowskie
zosta³y zobowi¹zane do cis³ej wspó³pracy
zwalczania tych praktyk m.in. poprzez dzia³anie z Interpolem i Europolem.
10. C³o antydumpingowe na chiñski
koks wêglowy.
Komisja Europejska podjê³a Decyzjê nak³adaj¹c¹ na import chiñskiego koksu wêglowego o rednicy powy¿ej 80 mm tymczasowego c³a antydumpingowego w wysokoci
33,7 euro za tonê wagi netto. Krok ten uzasadniono powa¿nymi szkodami ponoszonymi przez wspólnotowy przemys³ wêglowy
wskutek zbyt taniego importu tego surowca.
Z- ca Prezesa MKE LO Dynów
Tomasz Soba
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17 sierpnia 2003 roku odby³y siê rozgrywane ju¿ od 9 lat zawody w wêdkarstwie
muchowym o Puchar Galicji. Od wielu lat na przeszkodzie stawa³a woda, albo
pogoda, lecz w tym roku nic nie by³o wstanie pokrzy¿owaæ planów organizatorom.
Wystartowa³o 63 wêdkarzy z ca³ej Polski. Zwyciê¿y³ kadrowicz  Marek Walczyk z
Jas³a, drugi by³ nasz miejscowy mucho³ap Grzegorz Gerula, trzeci Dariusz Soko³owski z Jas³a. Wród juniorów zwyciê¿y³ Bartosz Hadam, drugi by³ Piotr G³uszko (obaj z
Dynowa), trzeci Maciej Korzeniowski z Sanoka. Najwiêksz¹ rybê, piêknego 57 cm
bolenia, po d³ugiej, pe³nej emocji walce wyholowa³ Jaros³aw Kaniuczak (Dynów).
Zawody te mog³y odbyæ siê dziêki sponsoringowi:
· BIS Bielsko Bia³a
· Urz¹d Miasta Dynowa
· SANSPORT - Dynów F. Szajnik
· Piekarnia M.S. Krupa
· SPLIN  Kraków M. Pielak
· Masarnia  Przeworsk K.Benbenek
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
kapeli Dynowianie, przy której dwiêkach uczestnicy zawodów delektowali
siê posi³kiem przygotowanym przez organizatorów. Dope³nieniem wszystkiego by³a wspania³a, plenerowa impreza
w Barze u Sportowców. Zakoñczy³a
siê ona pokazem sztucznych ogni.
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Inicjatywy
Zwi¹zku Gmin
Turystycznych
Pogórza Dynowskiego
W dniu 2 wrzenia 2003 r. w miejscowoci Nozdrzec odby³o siê posiedzenie Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego, w którym oprócz
cz³onków Zwi¹zku m.in. brali udzia³: Tadeusz B³aszczyszyn  Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, Kamil Wyszkowski  ONZ, koordynator programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Dawid Lasek  Dyrektor Polskiego
Biura Stowarzyszenia Euro  Karpaty, Aneta Safin  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojciech Blecharczyk
- Wiceprezes Zarz¹du G³ównego Ligi
Ochrony Przyrody oraz przedstawiciele
samorz¹dów Sanoka, Jaros³awia, Przemyla, Przeworska, Birczy, Krzywczy, Dydni
oraz przedstawiciele Powiatowych Zarz¹dów Dróg: Brzozowa, Przemyla, Przeworska i Rzeszowa.
Tematami posiedzenia Zgromadzenia
Zwi¹zku by³y: program zrównowa¿onego
rozwoju Pogórza Dynowskiego, program
ochrony wód Sanu przed p³ynnymi i sta³ymi odpadami komunalnymi, rozwój turystyki i infrastruktury z ni¹ zwi¹zanej oraz

Dynów dnia 25 sierpnia 2003r.
Józef Sówka, Ul. Rynek 5/2, 36-065 Dynów
Do
Redakcji Miesiêcznika
D Y N O W I N K A
Ul. O¿oga 10 36-065 Dynów

Potyczka z URZÊDEM
Nie po raz pierwszy Pani Anna Baranowska Bilska w swoich artyku³ach nie dope³nia nale¿ytej starannoci w opisywanych,
niekiedy s³usznych, tematach gospodarczych. Porównanie otoczenia dzia³ki przy
ulicy Krzywej w Dynowie do Stajni Augia-

stan dróg w rejonie Pogórza Dynowskiego.
G³ówn¹ inicjatyw¹ Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jest program B³êkitny San dotycz¹cy ochrony
wód Sanu i jego zlewni. Program ten jest
zwi¹zany z budow¹ i modernizacj¹ kolektorów sanitarnych, ró¿nego typu oczyszczalni cieków oraz budow¹ zak³adów utylizacji sta³ych odpadów komunalnych z
pe³nymi liniami technologicznymi do odzysku surowców wtórnych.
W/w program jest zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej dotycz¹cymi ochrony rodowiska, Strategi¹ Rozwoju Województwa Podkarpackiego i programem
Narodów Zjednoczonych ds. zrównowa¿onego rozwoju regionu.
ród³a Sanu znajduj¹ siê na Ukrainie,
w zwi¹zku z czym program ma charakter
transgraniczny i decyzj¹ Zgromadzenia
Zwi¹zku w dniu 2 wrzenia 2003 r. sta³ siê
programem otwartym dla wszystkich samorz¹dów, organizacji, zwi¹zków, stowarzyszeñ
dzia³aj¹cych wzd³u¿ rzeki San oraz strony
ukraiñskiej. Projekt zyska³ aprobatê uczestsza jest oczywistym nadu¿yciem, w przypadku nie podania czytelnikowi rzeczywistego stanu sprawy.
Nie kto inny, ale Pani Anna Baranowska Bilska, jako by³a Radna Rady Miasta i
wieloletnia autorka wspomnianego cyklu
artyku³ów jest doskonale poinformowana
o bezsensownym blokowaniu tej¿e inwestycji przez Urzêdników Przychylnych
spó³ce Sów-Pol i jej w³acicielom.
Dzia³ka nr 5100/1 zosta³a wpisana w
1968 roku do rejestru zabytków, jako istniej¹ce fortyfikacje ale fakt ten nie zosta³
uwidoczniony w ksiêgach wieczystych prowadzonych dla tej dzia³ki. Gmina Miejska,
sprzeda³a t¹ dzia³kê bez obci¹¿eñ konserwatorskich, za bardzo wygórowan¹ kwotê.
Dzia³ka ta nie stanowi zabytku nawet wed³ug ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, centrum miasta Dynowa  perspektywa roku 2005,
uchwalonego uchwa³¹ Nr XI/67/90 Miejsko Gminnej Rady Narodowej w Dynowie
z dnia 25.04.1990r. z poñ. zm.
Jak wynika z tej uchwa³y, ani ustalenia
ogólne, ani ustalenia dotycz¹ce poszczególnych terenów dla jednostki 26 UH, w
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ników posiedzenia Zgromadzenia Zwi¹zku
oraz zaproszonych goci. Przedstawiciele
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, ONZ, ARiMR oraz Euroregionu
Karpaty przyrzekli pomoc fachow¹ przy
koordynacji i realizacji programu oraz
pozyskanie rodków na jego realizacjê.
Z ochron¹ wód Sanu i jego zlewni zwi¹zany jest rozwój turystyki, a co za tym idzie
rozwój baz turystycznych, handlu, us³ug
oraz rolnictwa ekologicznego, s¹ to dodatkowe miejsca pracy dla mieszkañców regionu Podkarpacia, w którym wskanik
bezrobocia jest bardzo du¿y.
Na posiedzeniu Zgromadzenia omówiono zasady wspó³pracy w dziedzinie realizacji wspólnych przedsiêwziêæ dotycz¹cych szlaków komunikacyjnych  dróg w
rejonie Pogórza Dynowskiego oraz sieci
tras rowerowych i szlaków pieszych wiod¹cych przez Pogórze.
Zgromadzenie postanowi³o wystosowaæ
list intencyjny dotycz¹cy programu B³êkitny San w sprawie przyst¹pienia do jego
realizacji wszystkich samorz¹dów lokalnych
z doliny Sanu oraz administracji rz¹dowej,
instytucji i organizacji zwi¹zanych z ochron¹
rodowiska.
Ponadto niezbêdne jest zaanga¿owanie wszelkich funduszy zwi¹zanych z rozwojem infrastruktury tego regionu i
ochron¹ rodowiska.
Prezes Zarz¹du Zwi¹zku
mgr Anna Kowalska
której znajduje siê wymieniona dzia³ka, nie
przewiduj¹ mo¿liwoci przedstawiania
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków warunków lub wytycznych przy podejmowaniu dzia³añ dotycz¹cych zagospodarowania dzia³ki.
Wraz z rozwojem miasta Dynowa, swój
rozwój zaplanowa³a równie¿ spó³ka SówPol maj¹c w perspektywie upiêkszenie terenów bezporednio przyleg³ych do dworca PKS jak i bezporedniego s¹siedztwa
Urzêdu Miasta i Kocio³a.
Jeszcze w 1998 roku spó³ka zwróci³a siê
do W³adz Miasta Dynowa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dzia³ki nr 5100/1 przy ulicy Krzywej
w Dynowie.
Burmistrza Miasta Dynowa w dniu
07.04.1998r wyda³a decyzjê znak L.dz.
7331/15/98 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (czytaj dzia³ki nr
5100/1) w Dynowie, na podstawie której
to decyzji, spó³ka zleci³a architektom opracowanie dokumentacji na rozbudowê istniej¹cych obiektów.
Architekci opracowali dokumentacjê
na rozbudowê budynków, sposób zagospo-
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darowania dzia³ki przedstawiaj¹ za³¹czone
szkice. Dowód  w za³¹czeniu.
Wniosek o wydanie zezwolenia budowlanego Spó³ka z³o¿y³a w dniu 22 grudnia
1999 roku, i od tego czasu trwa droga przez
mêkê z Urzêdami.
Postanowieniem z dnia 08.03.2000r
znak. AB-7351/9/3/200 Starosta Rzeszowski wezwa³ inwestora do uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
W dniu 22 sierpnia 2000r Pan Starosta
wyda³ decyzjê Nr AB.7351/9/3/200 odmawiaj¹ca inwestorowi wydania pozwolenia
na rozbudowê budynku. Podstaw¹ merytoryczn¹ takiego rozstrzygniêcia, by³ brak
decyzji ze strony Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Przemylu
Delegatura w Rzeszowie, pomimo ¿e decyzja Burmistrza Miasta Dynowa z dnia
07.04.1998r znak L.dz. 7331/15/98 o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu (czytaj dzia³ki nr 5100/1) takiego
uzgodnienia nie przewiduje.
W dniu 30 sierpnia 2000r wymieniona
decyzja zosta³a zaskar¿ona do Wojewody
Podkarpackiego z uwagi na ra¿¹ce naruszenie przepisów prawa.
W dniu 6 padziernika 2000r Pan Wojewoda Podkarpacki wydaje decyzjê Nr
AB.V.7111/18/40/00 orzekaj¹c¹ o uchyleniu decyzji Pana Starosty i przekazaniu
sprawy do ponownego rozpoznania.
W dniu 23 padziernika 2000r Pan Starosta wydaje postanowienie nr AB.-7351/
9/3/2000 wzywaj¹ce inwestora (skar¿¹c¹)
do uzupe³nienia w terminie do 15.12.2000r
projektu budowlanego o zezwolenie (decyzjê) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydane na podstawie art. 21 lub.
27 ustawy z dnia 15 lutego 1962r o ochronie dóbr kultury ( Dz. U. z 1999r. Nr 98,
poz.1150 ). Od tego czasu Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony Zabytków
Delegatury w Rzeszowie Ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów blokuje inwestycje, nie
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uwzglêdniaj¹c przed³o¿onego projektu
budowlanego.
W wyniku wielokrotnych skarg wnoszonych do Ministra Kultury i w wyniku uznania zasadnoci tychze skarg przez Pana Ministra i uchylenia postanowienia o zawieszeniu postêpowania, S³u¿by konserwatorskie postanowieniem z dnia 13 stycznia
2003r nr L. dz. SOZ  Rz  4156/7/2003
podjê³y zawieszone postêpowanie.
Pomimo, ¿e od 1998 roku (szeæ lat)
blokowana jest sprawa rozbudowy budynku przez spó³kê Sów-Pol przez przychylne prywatnej inicjatywie urzêdy, nie przeszkodzi³o to wydaæ zezwoleñ przez te same
urzêdy na budowê nowych budynków na
dzia³kach s¹siednich. Nie jest to zreszt¹ jedyna blokowana inwestycja dla spó³ki SówPol w Dynowie. Kolejna blokowana inwestycj¹ jest remont i przebudowa budynku
tak zwanej Kuchni restauracji GS przy
ulicy Rynek, czy kiosku naprzeciw budynku Urzêdu Miasta w Rynku.
Na remont budynku by³ej kuchni jest
gotowa dokumentacja z pozwoleniem budowlanym, ale brak mo¿liwoci wejcia na
s¹siedni¹ dzia³kê stanowi¹ca w³asnoæ
Gminy Miejskiej nie pozwala na podjêcie
prac remontowych.
Pragnê zatem zwróciæ uwagê autorowi wspomnianego artyku³u, i¿ Zarz¹dowi
spó³ki Sów-Pol absolutnie nie brakuje
wra¿liwoci estetycznej, czego niezaprzeczalnym dowodem jest otoczenie opisanej
nieruchomoci od strony ulicy Krzywej, ale
zapewne wra¿liwoci tej brakuje urzêdnikom, którzy co jest bezsporne op³acani s¹
z podatków p³aconych przez spó³kê.
A to, ¿e teren od strony dworca PKS
jest nieuporz¹dkowany jest dzia³aniem celowym i zamierzonym aby wywo³aæ i zwróciæ uwagê spo³eczn¹ i Obywatelsk¹ mieszkañców miasta na jawn¹ i ra¿¹c¹ dyskryminacjê spó³ki przez urzêdników.
Je¿eli ten cel zosta³ osi¹gniêty, jest to
równie¿ zas³uga Pani Anny Baranowskiej
Bilskiej, ¿a³ujê tylko i¿ tak d³ugo musia³em
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czekaæ, a¿ Kto zauwa¿y istniej¹cy od tylu
lat absurd urzêdniczy. Jednak, nie mam
¿adnej nadziei ¿e inwestycji tej w koñcu
zawieci zielone wiat³o, ju¿ po opublikowaniu artyku³u w DYNOWINCE Minister
Kultury wyda³ kolejne absurdalne postanowienie, jego zaskar¿enie i uchylenie zajmie kolejne kilka lat, a stajnia Augiasza jak
by³a przy dworcu PKS tak na ¿yczenie
urzêdników dalej bêdzie, chyba, ¿e znajdzie w koñcu w Starostwie m¹dry i rozwa¿ny urzêdnik i podejmie odpowiednie, m¹dre i rozwa¿ne decyzje.
W tym postêpowaniu urzêdników zamyka siê pospolita kwadratura ko³a, Burmistrz Miasta wydaje decyzjê o warunkach
zabudowy i zagospodarowania dzia³ka nr
5100/1 w Dynowie, Inwestor wykonuje
decyzjê, przygotowuje projekt budowlany,
Inwestor sk³ada dokumenty u Starosty Rzeszowskiego celem zatwierdzenia projektu i
wydania pozwolenia budowlanego, Starosta Rzeszowski wydaje postanowienie zobowi¹zuj¹ce inwestora do uzgodnienia
projektu z Konserwatorem Zabytków, Konserwator Zabytków odmawia uzgodnienia
projektu na tej podstawie ¿e nie uzgodniono z Konserwatorem decyzji Burmistrza o
warunkach zabudowy, poniewa¿ nie wykonano postanowienia Starosty, ten odmawia zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia budowlanego. Decyzja Burmistrza o warunkach zabudowy jest prawomocna, nie uzgadniano jej z Konserwatorem Zabytków, poniewa¿ nie wymaga³o
tego prawo i zapisy decyzji. I tak sprawa
powraca do punktu wyjcia, a zadowoleni
z tego i z siebie s¹ wy³¹cznie urzêdnicy.
Nie jest to zreszt¹ przypadek odosobniony, w naszym rodowisku pospolita jest
tendencja do³o¿enia temu co chce co zrobiæ, przys³owie  nie zjem sam i drugiemu
nie dam jest tu jak najbardziej na miejscu.

Józef Sówka
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Po raz pierwszy wie Paw³okoma by³a
miejscem uroczystoci wrêczenia medali
Prezydenta RP z okazji 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego przyznanego parom: Józef i Gizela Ciela, Stefania i Antoni
Czernik, Maria i W³adys³aw Gudyka,
Janina i Wawrzyniec Kie³basa, Stefania i
Stanis³aw Komider, Zofia i Stanis³aw
Komider, Janina i Antoni Kocaj, Balbina i Stanis³aw Kozdra, W³adys³awa i
Augustyn Krzysztoñ, Stefania i Józef Lignowski, Halina i Stefan £azor, Maria i
Antoni Marsza³ek, W³adys³awa i Józef Muras, Zofia i
Józef Niemiec, Monika i Józef Nowak, Janina i W³adys³aw Paciak, Stefania i Stanis³aw Paczkowski, W³adys³awa i Stanis³aw Pustelnik, Stanis³awa i Stanis³aw
Pleniak, Aniela i Henryk Pilip, Maria i W³adys³aw
Tworzyd³o, Wiktoria i Boles³aw Sl¹czka, Teresa i Henryk Szczepañski- zamieszka³ym w Gminie Dynów.
Nie wszyscy z odznaczonych, ze wzglêdu na stan
zdrowia, mogli uczestniczyæ w tej piêknej uroczystoci, jednak 12 par przyby³o do Paw³okomy i w dniu 12
lipca 2003r. przyjê³o z r¹k sekretarza gminy Dynów Pana Zygmunta Prokopa - odznaczenia, kwiaty i gratulacje.
Uroczystoæ zaszczycili równie¿: kierownik USC
Dynów- Pani Zofia Siry, skarbnik UG - Pan Wojciech
Cymbalista, przewodnicz¹cy Rady Gminy - Pan Tadeusz Padziorny, ks.Jan Dec, so³tys wsi Paw³okoma - Pan
Potoczny Tadeusz oraz Przewodniczacy Rady So³eckiej - Jan Ulanowski.
Wzruszeni Jubilaci, w otoczeniu dzieci, wnuków i prawnuków uczestniczyli we Mszy w. odprawionej w ich intencji przez miejscowego proboszcza, a nastêpnie udali siê do
Domu Stra¿aka, na przyjêcie zorganizowane przez pracowników Urzêdu Gminy w Dynowie i miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiejskich.
W trakcie uroczystoci przygrywa³a kapela Bachórzanie i wystêpowa³ Zespó³ piewaczy Kobiet Pogórzanki.
Dostojnym Jubilatom ¿yczymy nastêpnych 50 lat
w zgodzie, mi³oci i tolerancji, co jak sami twierdz¹,
jest recept¹ na d³ugoletnie po¿ycie.
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Zagadki logiczne

Wielcy ludzie  uczniom
na dobry pocz¹tek
roku szkolnego...

Gimnastyka umys³u na pocz¹tku roku szkolnego na
pewno nikomu nie zaszkodzi, uczniom pomo¿e w potyczkach z matematyk¹ (i nie tylko, bo przecie¿ logiczne mylenie przydaje siê w ka¿dej sytuacji!!!), a rodzicom  przypomni mo¿e lata szkolne, które z czasem wspomina siê chyba
coraz przyjemniej..

Uczymy siê nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia.

Nie wystarczy zdobywaæ m¹droci, trzeba jeszcze
z niej korzystaæ.
(Cyceron)

ZAGADKA POLITYCZNA
Na pewnym zebraniu pojawi³o siê stu polityków. Ka¿dy z
nich by³ uczciwy b¹d nieuczciwy. Znamy dwa fakty:
1) Co najmniej jeden z polityków by³ uczciwy.
2) Co najmniej jeden z dwóch dowolnych polityków by³
nieuczciwy.
Czy mo¿na powiedzieæ, ilu polityków by³o uczciwych, a
ilu nieuczciwych?

Z³y to uczeñ, który nie przewy¿sza swojego mistrza.
(Leonardo da Vinci)
Nie wystarczy du¿o wiedzieæ, ¿eby byæ m¹drym.
(Heraklit)

WINO
Butelka wina kosztuje tysi¹c z³otych. Wino jest dro¿sze od
butelki o dziewiêæset z³otych. Ile kosztuje butelka?

Cz³owiek lubi¹cy siê kszta³ciæ nigdy nie jest bezczynny.
(Montesquieu)

JAKI ZYSK?
Pewien sprzedawca naby³ jaki artyku³ za siedemset z³otych, sprzeda³ za osiemset, kupi³ znów za dziewiêæset i sprzeda³ za tysi¹c. Ile na tym zyska³?

Zadanie pierwsze
Na pude³kach (I i II) by³y napisy:
I. W tym pude³ku jest zielona kostka, a w tamtym pude³ku  czerwona.
II. W jednym z tych pude³ek jest zielona kostka i w jednym z tych pude³ek jest czerwona kostka.
Nauczyciel doda³, ¿e jeden z tych napisów jest prawdziwy,
a drugi fa³szywy.
Które pude³ko nale¿y wybraæ?
Zadanie drugie
Na pude³kach by³y tym razem napisy:

(Seneka)

Tajemnic¹ powodzenia jest wytrwa³oæ.
(przys³owie perskie)

ILE?
Za³ó¿my, ¿e oboje mamy tyle samo pieniêdzy (wiêcej ni¿
100 z³). Ile muszê Ci daæ, aby mia³ (mia³a) o sto z³otych
wiêcej ni¿ ja?

NIEZWYK£Y NAUCZYCIEL
Pewien nauczyciel matematyki postanowi³ sprawdziæ, czy
jego uczniowie potrafi¹ logicznie myleæ... Zaproponowa³
im ciekawy sprawdzian: jeli odgadn¹, w którym pude³ku
jest zielona kostka  dostaj¹ szóstkê, ale jeli po otworzeniu pude³ka oka¿e siê, ¿e w rodku jest czerwona kostka 
dostan¹ jedynkê. Napisy na pude³kach i pewne informacje podane przez nauczyciela mia³y byæ wskazówkami... Tylko trzech uczniów zdecydowa³o siê wzi¹æ udzia³ w zabawie!
Wszyscy trzej bezb³êdnie rozwi¹zali zagadki i mogli cieszyæ
siê dobrymi ocenami. Ciekawe, czy i Wy poradzilibycie sobie z zadaniami? Sprawdmy...
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Dzisiejsze ksi¹¿ki s¹ jutrzejszymi czynami.
(Thomas Mann)
Ksi¹¿ka, twórcza myl i wiadomoæ
ludzka s¹ silniejsze od bomby atomowej.
(Ilja Erenburg)

ka.

I. W co najmniej jednym z tych pude³ek jest zielona kost-

II. Czerwona kostka jest w tamtym pude³ku.
Nauczyciel doda³, ¿e oba napisy s¹ prawdziwe b¹d oba
fa³szywe.
Co nale¿y zrobiæ w tym przypadku?
Zadanie trzecie
Napisy na pude³kach by³y tym razem nastêpuj¹ce:
I. Czerwona kostka jest w tym pude³ku lub zielona kostka jest w drugim pude³ku.
II. Zielona kostka jest w pierwszym pude³ku.
W tej próbie nauczyciel znów wyjani³, ¿e oba napisy s¹
prawdziwe b¹d oba fa³szywe.
Które pude³ko powinno siê wybraæ tym razem?
Jeli spodoba³y siê Wam zadania pomys³owego nauczyciela, spróbujcie je rozwi¹zaæ!
Renata Jurasiñska
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Czar wakacyjnych
wspomnieñ...

(Jedno)komórkowcy...

Nosi³ wilk...
Nie na ¿arty, nie na kpinki
Jest w redakcji Dynowinki.
Czasem lekko, czasem gorzej
Niejednemu ju¿ do³o¿y³.
wietny aktor i poeta 
Z Nim ciekawsza jest gazeta.
Czêsto zmienia swoj¹ twarz
Graj¹c w kabarecie Nasz.
Dla m³odzie¿y  piêknym wzorem 
To¿ jest Panem Profesorem!
Piêkna ¿ona i trzy córy 
I jeszcze czas dla kultury!
Mówiê serio  nic nie k³amiê,
On to wszystko ma po mamie.
Supermenem jest i basta!
Przesiad³ siê na Opla Astra.
Wiêcej ju¿ nie dodam s³owa...
Kto odgadnie o kim mowa?

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

W dobie polskiej transformacji
Nowy problem siê wy³ania
W ró¿nych dziwnych sytuacjach
Jest potrzeba wybiegania...
Ten wybiega gdzie z kocio³a
Ten z urodzin, tamten z sali....
Og³aszaj¹ ci¹gle alarm?
Czy siê gdzie bez przerwy pali?
Mo¿e winne s¹ ¿elazka
Lub poodkrêcane kurki...???
Ale¿ sk¹d¿e, Proszê Pañstwa,
To dzwoni¹ce s¹ komórki!!!
Gdy siê drze kolejny dzwonek,
To tak mylê sobie czasem:
WARTO W G£OWIE MIEÆ KOMÓRKI
A NIE TYLKO TÊ ZA PASEM...

Maciej Jurasiñski
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