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NAGRODY
w VI PRZEGL¥DZIE KOLÊD I PASTORA£EK

Ufundowali

t kwiaciarnia Pani Haliny Bana�

t Piekarnia Ma³gorzaty i Stanis³awa Krupów

t Zajazd na Rozdro¿u

t Firma Sówpol

t Firma Agropol

 Korzystaj¹c z ich us³ug popieracie
dzia³alno�æ Stowarzyszenia!!!

F Tocz¹ siê rozmowy na temat lokum Stowarzyszenia
oraz siedziby Muzeum.

F Poczynione zosta³y starania zmierzaj¹ce do pozyska-
nia tablic � jednej na siedzibê Stowarzyszenia, drugiej
informuj¹cej o jego dzia³alno�ci

F 11 stycznia odby³ siê VI M³odzie¿owy Konkurs Ko-
lêd i Pastora³ek, którego inicjatorem i wspó³organiza-
torem by³o Stowarzyszenie.

F 23 stycznia odby³o siê spotkanie z redakcj¹ Dynoein-
ki. Rozmawiani na temat wydawanego pod patrona-
tem Stowarzyszenia numeru oraz zastanawiano siê jak
usprawniæ system wydawniczy.

F Wys³ane zosta³y pisma do szkó³ z propozycj¹ nawi¹-
zania wspó³pracy ze Stowarzyszeniem. Tekst

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz

ddajemy do r¹k czytelników drugi numer �Dyno-
winki� wydanej wed³ug nowej, mamy nadziejê
lepszej formu³y. Postanowili�my zmieniæ sposób

wydawania gazety po to, ¿eby j¹ uatrakcyjniæ, przywró-
ciæ �regularny oddech� i �pulchn¹ formê�. Dystrybucja
poprzedniego numeru pozwoli³a nam mieæ nadziejê, ¿e
by³o to s³uszne przedsiêwziêcia, bo gazeta sprzeda³a siê
piêknie. Po³echta³o nas to przyjemnie i zmobilizowa³o do
dalszej pracy.

Novum wydawnicze polega na tym, ¿e za ka¿dy ko-
lejny numer czynimy odpowiedzialnym innego cz³onka
redakcji. W tym miesi¹cu tzw. redaktorem prowadz¹cym
jestem ja, Ewa Czy¿owska. Niestety moje bycie owym
redaktorem prowadz¹cym jest czysto teoretyczne, ponie-
wa¿ nie starczy³o mi czasu na rzetelne zajêcie siê gazet¹.
Ale od czego ma siê przyjació³! Odwalili za mnie kawa³
dobrej roboty za co chcê im gor¹co podziêkowaæ i obie-
cujê, ¿e odpracujê to z nawi¹zk¹.

A gdyby przypadkiem spad³ na mnie deszcz nagród
za �Dynowinkê� numer 2, o�wiadczam, ¿e siê uczciwie
podzielê.

Póki co ¿yczê Czytelnikom mi³ej lektury i zapraszam do
wspó³pracy z gazet¹. Bardzo chêtnie zamie�cimy ciekawe tek-
sty i zrealizujemy pomys³y osób, które siê do nas zg³osz¹.

No i koniecznie pamiêtajcie o �Walentynkach�!   To
takie sympatyczne �wiêto!

æmoje - boje

14 lutego
Walentynki
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Szanowni Pañstwo
Niedawno informowa³am Pañstwa

o kondycji finansowej miasta. Jak
wskazuj¹ dane nie jest ona optymi-
styczna. Podobna bowiem jest do ogól-
nej kondycji samorz¹dów lokalnych.
Obecnie, zatem wszystkie dzia³ania s¹
skupione na realnym przygotowaniu
projektu bud¿etu i w jego oparciu in-
westycji i remontów (szczególnie dróg
i chodników).

 W roku 2003 najpilniejszym zada-
niem inwestycyjnym bêdzie ukoñcze-
nie budowy hali sportowej i kontynu-
owanie budowy gimnazjum. Stosowne
decyzje w tej sprawie podejmie Rada
Miasta na sesji w dn. 07.02.2003r. Jest
to najwiêksze zadanie, które poch³onie
wiêkszo�æ �rodków. Inne zadania mu-
sz¹ zatem byæ realizowane z �rodków
pochodz¹cych z zewn¹trz.

Dlatego Burmistrz Miasta, w ra-
mach reorganizacji Urzêdu, tworzy wy-
odrêbniony Referat Rozwoju Gospo-
darczego, Ochrony �rodowiska, Zamó-
wieñ Publicznych i Promocji. Przed-
miotem dzia³ania tego Referatu jest w
szczególno�ci:
1) przygotowanie za³o¿eñ wstêpnych

do projektów inwestycyjnych, które
maj¹ na celu kompleksowy, harmo-
nijny, d³ugoterminowy rozwój infra-
struktury naszego miasta.

2) gromadzenie i analiza informacji na
temat pozyskania �rodków finanso-
wych z urzêdów nadrzêdnych, fun-
dacji polskich i unijnych oraz �wia-
towych.

3) przygotowanie inwestycji miasta po-
przez przeprowadzanie przetargów
na wykonawców przyjêtych przez
Radê Miasta inwestycji.

4) dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ przy-
rody i �rodowiska w mie�cie.

5) wspó³praca z innymi podmiotami
gospodarczymi w zakresie rozwoju i
promocji miasta.

 W ostatnich dniach stycznia opra-
cowano i zarejestrowano w Banku Pro-
jektów Urzêdu Marsza³kowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego cztery pro-

jekty dotycz¹ce: �rodowiska, odpadów
komunalnych, kanalizacji, ochrony
dziedzictwa kulturowego i rozwoju tu-
rystyki.

Liczymy na realizacjê tych projek-
tów z udzia³em �rodków pomocowych
� (po wej�ciu Polski do Unii Europej-
skiej).

Ponadto:
W 2003r. bêdzie realizowana mo-

dernizacja stacji uzdatniania wody pod-
ziemnej z jej uj�ciem przy ul. Szkolnej
� koszt zadania 240 000 z³., w tym do-
finansowanie ze �rodków SAPARD �
143 000 z³.

Je¿eli czê�æ z tych zadañ uda nam
siê zrealizowaæ, a wymaga to zabiegów
organizacyjnych i finansowych m³o-
dzie¿ mo¿e liczyæ na nowe miejsca pra-
cy i przyjazne �rodowisko.

Du¿¹ inspiracj¹ dla mnie jako Bur-
mistrza miasta jest pewne wypracowa-
nie m³odej mieszkanki Dynowa, która
na moje rêce z³o¿y³a opracowanie, na-
stêpuj¹cej tre�ci, cytujê:

Przysz³o�æ Turystyki w mie�cie Dy-
nowie.

Dynów i jego okolice po³o¿one s¹
na Pogórzu Karpackim, okre�lanym
mianem Pogórza Dynowskiego lub Dy-
nowsko � Przemyskiego. Ze wzglêdu
na swe po³o¿enie geograficzne, bogat¹
historiê, zachowane zabytki jest atrak-
cyjnym miastem miejscem dla turystów
zwiedzaj¹cych miasto oraz bli¿sze i
dalsze miejscowo�ci. Jest to jeden z naj-
ciekawszych, ale jeszcze bardzo s³abo
znanych terenów turystycznych woje-
wództwa podkarpackiego.

 Wiêkszo�æ znajduj¹cych siê na na-
szym terenie miejscowo�ci po³o¿ona
jest w�ród ³agodnych wzniesieñ, w do-
linie utworzonej przez zakola Sanu.

 Podró¿ni przeje¿d¿aj¹cy tylko
przypadkowo przez Dynów, zwracaj¹
szczególn¹ uwagê na wspania³y pejza¿,
obejmuj¹cy wstêgê rzeki, zielone ³¹ki i
skrawki lasu na wzgórzach. To miej-
sce bez w¹tpienia jawi siê jako oaza
spokoju i ciszy, dla tych, którzy zwy-
kle na co dzieñ ¿yj¹ w miejskim zgie-
³ku i ci¹g³ym po�piechu.

 Miasto
Dynów po-
siada znako-
mite warun-
ki dla rozwo-
ju turystyki.

Wyj¹tkowo atrakcyjne walory przy-
rodniczo-krajobrazowe, bogactwo flo-
ry i fauny, czyste powietrze oraz wody
rzek i potoków obfitych w ryby, stwa-
rzaj¹ szczególnie korzystne warunki do
harmonijnego obcowania ludzi ze �ro-
dowiskiem naturalnym.

W naszej miejscowo�ci bior¹ swój
pocz¹tek turystyczne szlaki biegn¹ce
przez tereny Pogórza Dynowskiego,
wodniacy czêsto korzystaj¹ ze sp³ywów
kajakowych na odcinku Sanok � Dy-
nów � Przemy�l, a inn¹ bardzo cieka-
w¹ atrakcj¹ turystyczn¹ jest zabytko-
wa kolejka w¹skotorowa. Jej trasa bie-
gnie od Przeworska do Dynowa, a pod-
ró¿ni przez 46 km. mog¹ podziwiaæ
przepiêkne krajobrazy. Kolejka je�dzi
tylko w okresie letnim, a czas przejaz-
du wynosi 1 godzinê i 40 minut.

 Dynów posiada tak¿e ciekawe za-
bytki bêd¹ce równie¿ atrakcj¹ tury-
styczn¹. Nale¿¹ do nich: rynek z po-
mnikiem króla W³adys³awa Jagie³³y,
ko�ció³ parafialny z 1462r., pó�noba-
rokowa dzwonnica, fragmenty wa³ów
obronnych z XVI � XVII w., dwór kla-
sycystyczny z koñca XVIII w. Miasto
Dynów jest nieformaln¹ stolic¹ Pogó-
rza Dynowskiego i posiada znakomite
warunki do rozwoju turystyki, których
pozazdro�ciæ mog³oby niejedno miasto
� malownicze po³o¿enie, rzeka San,
dobre warunki do rozwoju ró¿nych
form rekreacji. Nasuwaj¹ siê pytania:

 Jak wykorzystaæ wszystkie zalety
wynikaj¹ce z po³o¿enia geograficzne-
go Dynowa, aby chcia³o nas odwiedzaæ
wielu turystów? Co zrobiæ, ¿eby Dynów
sta³ siê miastem atrakcyjnym turystycz-
nie?

Same walory przyrodnicze i zabyt-
ki nie s¹ ju¿ wystarczaj¹c¹ zachêt¹ dla
osób planuj¹cych u nas wypoczynek.
Potrzebna jest baza wypoczynkowo �
turystyczna, która przyci¹gnê³aby wiel-
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bicieli Pogórza Dynowskiego. Braku-
je na naszym terenie miejsc zagospo-
darowanych na pola namiotowe, biwa-
ki, czy campingi. Wielu turystów na-
rzeka na brak mo¿liwo�ci noclegu, a
wakacje w gospodarstwie agrotury-
stycznym to na naszym terenie jeszcze
rzadko�æ.

 W przysz³o�ci powinno siê szcze-
gólnie zadbaæ o zwiêkszenie dostêpu do
ró¿nych form rekreacji i turystyki w
Dynowie. Wiele jest pomys³ów na to,
jak urozmaiciæ turystom spêdzanie
wolnego czasu:

- wyznaczenie dodatkowych tras pie-
szych wycieczek, nowych tras rowe-
rowych i kajakowych

- zorganizowanie wypo¿yczalni sprzê-
tu sportowego (rowerów, kajaków,
rolek)

- wyznaczenie miejsc na pola namio-
towe, biwaki

- organizowanie imprez sportowych,
ognisk, festynów

- budowa boiska do gry w siatkówkê,
kortu tenisowego

- tworzenie gospodarstw agroturystycz-
nych

- promowanie lokalnej twórczo�ci lu-
dowej i udostêpnianie jej szerszemu
odbiorcy.

Bardzo wa¿na tak¿e jest promocja
miasta. Poprzez foldery reklamowe lub
strony internetowe mieszkañcy uprze-
mys³owionych czê�ci kraju powinni do-
wiedzieæ siê, ¿e malowniczo po³o¿ony
Dynów jest atrakcyjnym miastem do
spêdzania wolnego czasu.

Wielu mieszkañców Dynowa roz-
wój miasta i jego przysz³o�æ, wi¹¿e z
rozwojem turystyki. Budowa bazy wy-
poczynkowej wymaga zatrudnienia
du¿ej ilo�ci pracowników, to przy za-
gospodarowaniu terenu na pola namio-
towe, równie¿ w wypo¿yczalni sprzê-
tu sportowego, obs³uguj¹cych imprezy
plenerowe. Rozwój turystyki jest za-
tem, ogromn¹ szans¹ w walce z g³ów-
nym problemem miasta � bezrobociem.

Nie mo¿emy zapomnieæ tak¿e o
tym, i¿ mieszkañcy Dynowa i okolic
równie¿ chc¹ przyjemnie spêdziæ wol-
ny czas. Turystyka sobotnio-niedziel-
na i �wi¹teczna ju¿ dzi� cieszy siê
ogromn¹ popularno�ci¹. Dostêp do ró¿-
nych form rekreacji i wypoczynku, roz-

wój turystyki bêdzie na pewno korzyst-
ny dla rozwoju miasta Dynowa.

 Zainspirowana wypowiedzi¹
mieszkanki podjê³am dzia³ania, które
rozpoczn¹ d³ugofalowy proces przygo-
towania miasta do tworzenia bazy tu-
rystycznej.

W dniu 30.12.2002r. Rada Miasta
podjê³a uchwa³ê o przyst¹pieniu do
wprowadzenia zmian w planie zago-
spodarowania przestrzennego Miasta.

Zmiany obejmuj¹ dzia³ki po³o¿one
nad Sanem: nr ewid. 3668 i 3667, przy
ul. Bartkówka oraz dzia³ki o nr 5657,
5658, 5659 przy ul. Pla¿owej. Zakre-
sem planu bêdzie przeznaczenie ich na
rekreacjê i turystykê.

 Maj¹c teren mo¿emy tworzyæ piêk-
ne miejsca pla¿owe, campingowe i po-
siadaæ tereny pod prywatne dzia³ki re-
kreacyjne. Przyjezdny turysta, zagospo-
darzy je a pieni¹dze zostawi u nas.

Komisja Spraw Spo³ecznych Rady Miasta Dynowa odby³a od chwili powstania
dwa posiedzenia.

 Pierwsze 13.I.2003 po�wiêcone by³o opracowaniu planu pracy tej komisji
na 2003 rok.

W dyskusji omówiono nastêpuj¹ce sprawy
1) sytuacjê dzieci niepe³nosprawnych i organizacjê opieki nad nimi
2) utworzenie muzeum w Dynowie
3) warunki reaktywowania kina
4) zagospodarowanie wybrze¿a Sanu, warunki doprowadzenia tam energii

elektrycznej
5) funkcjonowanie s³u¿by zdrowia w Dynowie
6) dzia³alno�æ kulturaln¹ na terenie miasta
Podjêto uchwa³ê o umieszczeniu tych tematów w planie pracy, dla utrzyma-

nia ich w ci¹g³ej uwadze rady.
 Drugie posiedzenie 27.i.2003 przeznaczone zosta³o na szczegó³ow¹ analizê

stanu opieki zdrowotnej w Dynowie. Zostali na nie zaproszeni: kierownik O�rodka
Zdrowia w Dynowie P. Ryszard Pyra, dyrektor Stacji Pogotowia Pan Stanis³aw
Rybak, Dyrektorka MOKIR Pani Gra¿yna Malawska, Kierownik MOPS Pani
Henryka Papiernik, radny powiatowy Pan Stanis³aw Sieñki.

Najwa¿niejszym problemem omawianymszczegó³owo by³o funkcjonowanie
s³u¿by zdrowia. Radni zwrócili uwagê na niedomogi w organizacji pracy O�rod-
ka Zdrowia, na brak lekarzy specjalistów i gabinetów specjalistycznych. Sprze-
ciwiali siê likwidowaniu laboratorium analitycznego, gdy¿ utrudni to m.in. od-
dzia³ywanie lekarzy pierwszego kontaktu. Postulowali zwiêkszenie ilo�ci przy-
jêæ przez lekarzy: stomatologa i neurologa. Zwrócili uwagê na potrzebê zakupie-
nia nowego aparatu USG.

Dyrektor Stacji Pogotowia jeszcze raz wyja�ni³ zasady jej funkcjonowania,
obieca³ sprawniejsze kierowanie i lepsz¹ ³¹czno�æ.

Obraduj¹cy zgodnie stwierdzili i przyjêli stosowny wniosek, by odbyæ wspólne
posiedzenie obu komisji spo³ecznych: miejskiej i gminnej a wypracowane sta-
nowisko przyj¹æ do realizacji.

 Przewodnicz¹ca Miejskiej Komisji Spo³ecznej
mgr Józefa �lemp

Wychodzimy do spo³eczeñstwa
jeszcze z jedn¹ inicjatyw¹.

Wiadomo w Dynowie nie buduje siê
mieszkañ. Wprawdzie na wolnym ryn-
ku one istniej¹ ale m³odych mieszkañ-
ców nie staæ na ich kupno.

Dlatego pragnê poinformowaæ, ¿e
zamierzamy w ramach Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego, o ile bêdzie
zapotrzebowanie, przyst¹piæ do budo-
wy budynku wielorodzinnego wraz z
lokalami u¿ytkowymi.

Bli¿szych informacji na ten temat
udziela Kierownik ZGM Pan Jacek
Gierlach.

W miesi¹cu lutym rusza Miejskie
Biuro ds. Informacji Europejskiej.

Wszystkie aktualno�ci bêd¹ poda-
wane obecnie na stronie internetowej
pod adresem www.dynow.pl

Serdecznie zapraszam.
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Kontynuuj¹c rozpoczêt¹ w po-
przednim numerze �Dynowinki� pre-
zentacjê Gminy Dynów, przedstawiê
obecnie, sytuacjê o�wiaty na naszym
terenie.

Na dzieñ dzisiejszy istniej¹ na te-
renie Gminy 4 Zespo³y Szkó³ tj. Gim-
nazjum i Szko³a Podstawowa w miej-
scowo�ciach: Bachórz, Harta, £ubno
i Paw³okoma. W D¹brówce, Dyl¹go-
wej, Harcie, Laskówce i Ulanicy
funkcjonuj¹ Szko³y Podstawowe.

W miejscowo�ci Dyl¹gowa istnie-
je ponadto zamiejscowy oddzia³ Gim-
nazjum w Paw³okomie, utworzony w
trosce o dzieci, które w trudnych wa-
runkach zimowych nie mog³yby re-
gularnie uczêszczaæ na zajêcia szkol-
ne.

We wrze�niu 2002r. w /w.placów-
kach naukê rozpoczê³o:
- w gimnazjum- 317 uczniów
- w szko³ach podstawowych � 674

uczniów
- w oddzia³ach zerowych � 107

uczniów
Na stanowiskach nauczycielskich

zatrudnionych jest 131 osób /110,67
etatów/ 21 osób pracuje na etacie ob-
s³ugi szkó³.

 W roku 2002 Gmina Dynów wy-
datkowa³a na prowadzenie gimna-
zjów, szkó³ podstawowych i oddzia-
³ów zerowych �rodki finansowe w
wysoko�ci 4 227 738 z³.

Obowi¹zkiem Gminy jest tak¿e,
codzienny dowóz uczniów do szkó³.

Na realizacjê tego zadania w 2002
roku pozyskali�my z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu, auto-
bus marki Autosan, popularny �GIM-
BUS�, oraz zakupili�my 20-to miej-
scowy, samochód osobowy, marki
Mercedes. Na dzieñ dzisiejszy z do-
wozu korzysta 103 uczniów.

Tabor samochodowy Gminy s³u-
¿y równie¿ uczniom szkó³ do prze-

wozu na imprezy rekreacyjno � spor-
towe, wycieczki, wyjazdy do kina czy
teatru.

Maj¹c �wiadomo�æ tego, ¿e wa-
runki w jakich przebywaj¹ dzieci,
maj¹ niejednokrotnie wp³yw na wy-
niki nauczania i samopoczucie
uczniów, Gmina stara siê w miarê
mo¿liwo�ci finansowaæ bie¿¹ce re-
monty, rozbudowywaæ i budowaæ od
podstaw obiekty szkolne.

 W roku 2002 wydatkowano �rod-
ki finansowe w wysoko�ci 594 649
z³ na nastêpuj¹ce inwestycje:
- budowa nowego skrzyd³a Szko³y

Podstawowej w D¹brówce Starzeñ-
skiej (stan surowy otwarty)

- wykonanie prac wykoñczeniowych
w nowej (oddanej do u¿ytku
w2002r) Szkole Podstawowej w
Ulanicy,

- budowa sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkó³ nr 2 w Harcie(stan ze-
rowy � na rok 2003 przewidziano
na ten cel 620 000 z³),

- przebudowa dachu na budynku
Szko³y Podstawowej w Dyl¹gowej

- przebudowa dachu na budynku Ze-
spo³u Szkó³ nr 1 w Bachórzu,

- wykonanie projektu instalacji i orze-
czeñ technicznych w budynku sta-
rej szko³y w £ubnie,

- budowa stacji uzdatniania wody
przy zespole Szkó³ nr 3 w £ubnie.

O standardzie szkó³ gminnych
�wiadczy tak¿e wyposa¿enie klaso-
pracowni, które nie odbiega na na-
szym terenie,od szkó³ w miejscowo-
�ciach renomowanych.

Pochwaliæ mo¿emy siê tym, ¿e w
4 Zespo³ach Szkó³ funkcjonuj¹ pra-
cownie komputerowe, zrealizowane
wg programu MEN i S - �Internet w
ka¿dym gimnazjum i ka¿dej szkole�.
Sprzêt komputerowy dla tych szkó³
zosta³ przekazany z Ministerstwa
Edukacji nieodp³atnie, Gmina nato-
miast, sfinansowa³a zakup dodatko-

c.d.

wego niezbêdnego oprzyrz¹dowania
oraz szkolenia dla nauczycieli prowa-
dz¹cych w/w. pracownie.

 Informatyczny sprzêt komputero-
wy wprowadzono równie¿ do szkó³
podstawowych. Tutaj tak¿e, pod fa-
chowym okiem nauczyciela, m³o-
dzie¿ chêtnie pracuje, ucz¹c siê ob-
s³ugi tych nowoczesnych urz¹dzeñ
technicznych..

W celu podwy¿szenia jako�ci na-
uczania wprowadzono do wiêkszo�ci
naszych placówek o�wiatowych na-
ukê dodatkowego jêzyka zachodnie-
go. Nie jest obowi¹zkowy, lecz jego
znajomo�æ, na pewno zaowocuje z
chwil¹ wst¹pienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej.

Cieszy nas bardzo, kiedy ucznio-
wie naszych szkó³ zdobywaj¹ punk-
towane miejsca i nagrody w konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych, uzyskuj¹ do-
bre wyniki w trakcie dalszej nauki w
liceach, czy technikach. My�limy
wtedy wszyscy o pierwszych placów-
kach szkolnych, nauczycielach i wa-
runkach w jakich ta m³odzie¿ rozpo-
czyna³a swoj¹ edukacjê. Jest to tak¿e
bodziec do wiêkszego inwestowania
w o�wiatê w naszej Gminie.

Adam Chrobak
Wójt  Gminy Dynów
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W�ród ¿yczeñ �wi¹teczno- nowo-
rocznych otrzymali�my bardzo mi³y list
od naszego sta³ego Czytelnika z Warsza-
wy � Pana Adama Paygerta, wnuka ostat-
niego �dziedzica� Dynowa p. Stefana
Trzecieskiego. Nawi¹zuj¹c do �10 lat
spo³ecznego trudu� /z czerwca ub. r /
�Dynowinki� napisa³:� Gratulujê ca³emu
Zespo³owi �Dynowinki�! To
wspania³e dzie-
³o ucz¹ce od-
powiedzialno-
�ci za region i
ucz¹ce wysi³ków
na rzecz tego regio-
nu. Dzie³o budz¹ce cnoty spo³eczne i
obywatelskie. Doskona³a szko³a woli,
chêci dzia³ania, ambicji ¿e nie jeste�my
od innych gorsi, oraz dumy z naszego
kraju, z naszych stron, z naszej historii,
oraz ostatecznie z tego,¿e jeste�my tym,
czym i kim jeste�my. Gratulujê te¿ wy-
j¹tkowej wra¿liwo�ci na bogactwo lite-
ratury polskiej gêsto, oraz co trudniejsze,
w³a�ciwie cytowanej. Na zapleczu tych
tekstów domy�lam siê kogo� rozmi³owa-
nego w literaturze i to nie tylko w jej �ka-
nonie� lektur�.... Te s³owa uznania s¹ dla
nas najwiêksz¹ nagrod¹ za 10 lat pracy
w³o¿onej w wydawanie �Dynowinki�.
Jeste�my szczê�liwi, ¿e o¿ywiaj¹ce nas
idee s³u¿by spo³ecznej, rozmi³owanie w
tradycji i historii, szacunek do spraw i
osób ¿yj¹cych w naszej ma³ej Ojczy�nie
w bli¿szej i dalszej przysz³o�ci, d¹¿enie

do kszta³towania ³adu demokratycznego
miêdzy rz¹dz¹cymi i rz¹dzonymi i cnót
wolnego spo³eczeñstwa obywatelskiego
� okaza³y siê w naszym dorobku groma-
dzonym krok po kroku i ziarnko do ziarn-
ka tak czytelne,
¿e a¿ nazwane

�DZIE-
£EM BUDZ¥-

CYM CNOTY SPO£ECZ-
NE I OBYWATELSKIE�. Tak jakby zi-
�ci³y siê s³owa poety:

� Niech ka¿dy w swoim kó³ku
czyni, co ka¿e Duch Bo¿y
a ca³o�æ sama siê z³o¿y �
bo nie by³a to realizacja jakiego� z

góry przyjêtego planu ideowego czy dy-
daktyki indoktrynacyjnej z pozycji �le-
piej wiedz¹cych� � a po prostu teksty
dyktowane potrzebami serca i rozumu,
wydarzeniami chwili, nastrojami spo³ecz-
nymi i w³asnymi doznaniami pisz¹cych
� w ci¹gu tych 10 lat burzliwych prze-
mian politycznych, spo³ecznych i ekono-
micznych przetaczaj¹cych siê przez ca³y
nasz Kraj. My�my siê te¿ zmieniali i pi-
sz¹cy i Czytelnicy. Od entuzjazmu i za-
pa³ów pierwszych wolnych wyborów, po
rozczarowania i zderzenia marzeñ z twar-
d¹ rzeczywisto�ci¹, podzia³y i sk³ócenia

wewn¹trz spo³eczno�ci, �odbijanie siê od
�ciany do �ciany� w poszukiwaniu �ko-
lorów� atutowych�, nawroty �starego� w
nowych opa-kowaniach, zw¹tpienia i

hu�tawki nastrojów spo-
³ecznych � do ogólnego
zniechêcenia i mody na
narzekanie wszystkich
na wszystko.

Jak teraz ma wygl¹-
daæ nasza s³u¿ba spo³ecz-
na ? Na to pytanie bêdzie-

my usi³owali odpowiedzieæ w nowym
poszerzonym sk³adzie Redakcji i pod
opiekuñczymi skrzyd³ami Stowarzysze-
nia Promocji i Rozwoju Regionu Dynow-
skiego, które jak sama nazwa wskazuje
chce s³u¿yæ dalszemu rozwojowi miasta
i regionu. Mamy nadziejê, ¿e wspó³pra-
ca �Dynowinki� ze Stowarzyszeniem
bêdzie uk³adaæ siê harmonijnie i s³u¿yæ
wspólnym celom pobudzania wsparcia
spo³ecznego dla inicjatyw i dzia³añ Sto-
warzyszenia, o¿ywi wiarê w lepsze jutro
i pobudzi u wszystkich chêæ pracy dla
dobra wspólnego, a Redakcja �Dynowin-
ki� pozostanie wierna tym warto�ciom,
którym przez dziesiêæ lat s³u¿y³a. I oby z
po¿ytkiem dla nas wszystkich.

 Pozostaj¹c z t¹ nadziej¹ na nowe 10
lat

G³os Wolny
-Wolno�æ ubezpieczaj¹cy

 Anna  Baranowska- Bilska

San na wysoko�ci Wary
�£ABÊDZIE WIOSNA !!!�

fot. Antoni Iwañski
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Nigdy nie powtarzaj s³ów zas³yszanych,
a nic na tym nie stracisz. (Syr 19,7)

Przestajê siê dziwiæ, ¿e ludzie wielcy maj¹
czas na wiekopomne dzie³a, czynione na do-
datek z pe³n¹ gracji swobod¹. Oni po prostu
nie zajmuj¹ siê hipotezami budowanymi na
domys³ach, nie roztrz¹saj¹ nic nie znacz¹cych
kwestii, nie gdybaj¹ dla gdybania, nie plot-
kuj¹.

S³ownik j. polskiego podaje do�æ dosad-
ne okre�lenia dla zjawisk, które otaczaj¹ nas
jak powietrze: plotka  = nie sprawdzona lub
k³amliwa pog³oska; wiadomo�æ powtarzana
z ust do ust, najczê�ciej szkodz¹ca czyjej� opi-
nii; ple�æ = mówiæ bez sensu, bez zastano-
wienia; gadaæ, paplaæ, bzdurzyæ. Nic dodaæ,
nic uj¹æ. Zw³aszcza te ostatnie okre�lenia traf-
nie nazywaj¹ rzecz po imieniu. Bo jaki sens
w trwonieniu cennych minut naszego jedy-
nego b¹d� co b¹d� ¿ycia na wa³kowanie ró¿-
nego rodzaju banialuków? Je�li ju¿ dojdzie
do spotkania dwóch homo ledwo sapiens
(okre�lenie jednego z moich sympatycznych
maturzystów), co w �wiecie nafaszerowanym
wirtualno�ci¹ i pseudokomunikacj¹ jest z
pewno�ci¹ pokarmem dla nadziei, to niechby
takie dwie persony ubogaci³y siê raczej swo-
imi prze¿yciami, refleksjami, spostrze¿enia-
mi, nadziejami, rado�ciami, zamiast zajmo-
waæ siê dzia³alno�ci¹ m³ynarsk¹: mieleniem
wie�ci i bli�nich. Z tej m¹ki chleba nie bê-
dzie.

A zjawisko zatacza szerokie, oj, szerokie
krêgi. Nie omija ¿adnej grupy spo³ecznej, tym
bardziej, ¿e Polacy nadzwyczaj chêtnie lubi¹
zabawiaæ siê w g³uchy telefon. Przedszkola-
ki wêsz¹ i przechwalaj¹ siê ju¿ w listopadzie,
co im przyniesie �w. Miko³aj. Te bardziej
szkolne pociechy zawsze sk¹d� znaj¹ jakie�
dykteryjki o swoich nauczycielach. Liceali-
�ci � zdobywaj¹ kolejne szlify w dociekaniu
zawi³o�ci sercowych swoich i innych. Studen-
ci � z rozmachem godnym potomków ¿aków
puszczaj¹ w �wiat z okien akademików hi-
storie o swoich wyczynach i ekscesach, nie-
koniecznie naukowych. S¹siedzi: my zawsze
w porz¹dku, oni � a bodajby ich. Pracownicy

� mogliby pisaæ wielotomowe dzie³a o swo-
ich prze³o¿onych itd. itp. A gdyby tak pos³u-
chaæ z boku tych wielogodzinnych niekiedy
wywodów, to nierzadko rêce opadaj¹.

Mo¿na i nale¿y siê spotykaæ. Z pewno-
�ci¹ trzeba próbowaæ oceniaæ zjawiska, a nie-
kiedy i ludzi. Ale bezkrytyczne i bezmy�lne
m¹cenie wody nigdy nikomu niczego dobre-
go nie przynios³o i nie przyniesie. A czasu
szkoda.

Trzeba rzeczywi�cie nie lada wyczucia,
¿eby z tego g¹szczu strzêpków informacji i
wyssanych z palca bredni wy³owiæ to, co
prawdziwe, istotne, wa¿ne. Trzeba nie lada
charakteru, ¿eby umieæ wyrobiæ sobie w³asne
zdanie, kiedy wszystkie przes³anki wokó³ za-
ciemniaj¹ rzeczywisto�æ. Trzeba pewnego
urobienia wewnêtrznego, ¿eby tego typu da-

nych u¿ywaæ do budowania siebie i innych.
Budowania, bo plotka na ogó³ zajmuje siê
k¹saniem i wybijaniem szyb w oknach czy-
jej� nieskazitelno�ci. A to ju¿ jest zwyk³e chu-
ligañstwo. Choæby strojne w krasomówcze
ozdobniki, niebagatelne wp³ywy czy rzêdy
skrótów przed nazwiskiem, pozostaje dzia³al-
no�ci¹ truj¹c¹ i szkodliw¹.

Zainspirowa³ mnie, czy raczej sprowoko-
wa³, fakt, i¿ wokó³ pewnego pospolitego, pu-
bliczego wydarzenia, widzia³em rosn¹ce w
tempie bambusowym ksiê¿ycowe wersje wy-
darzeñ (ani my�lê pisaæ, o co chodzi). Nadto
zda³em sobie sprawê, ¿e codziennie wiele cza-
su zajmuje mi analiza lokalnych wie�ci z

pierwszej rêki, które nierzadko okazuj¹ siê byæ
wie�ciami z rêki pi¹tej, siódmej lub wprost z
czyjej� wyobra�ni. Propaganda ziej¹ca z g³o-
�ników i ekranów a¿ mierzi grubiañsko�ci¹.
Prasa zadziwia i zdumiewa w dostarczaniu po-
¿ywek dla ¿¹dnych krwi specjalistów i spe-
cjalistek od budowania domków z kart i zam-
ków z piasku. I po co nam to wszystko? Czy
wychodzimy z tych ploteczek wiêksi, m¹-
drzejsi, bardziej do�wiadczeni? W¹tpiê.

Chodzenie po kolêdzie, które da³o mi wie-
le rado�ci i morze do�wiadczeñ, mia³o te¿ nie-
kiedy posmak survivalu zdrowego rozs¹dku
po�ród ska¿onych grotesk¹ pogl¹dów, ³asz¹-
cych siê tu i ówdzie do niektórych w³o�ciach.
W sumie to siê ucieszy³em, bo w koñcu jako
�osoba nie maj¹ca pojêcia o ¿yciu i jego ko-
nieczno�ciach�, nadto �pozostaj¹ca w niedo-

stêpnych zwyk³ym �miertelnikom rejonach
idealnych� (jakie to �liczne!�), mia³em oka-
zjê zej�æ wreszcie z ob³oków na ziemiê, z wy-
koncypowanej, naiwnej beztroski w ten skom-
plikowany padó³, którego ksiê¿a zrozumieæ
nie mog¹� A na powa¿nie: gdyby zabraæ siê
za liczenie wszystkich mitów i obiegowych
opinii na niektóre bliskie nam tak czy inaczej
tematy, nie wiem, czy jakikolwiek pecet po-
radzi³by sobie z tym wszystkim. A czasu szko-
da.

Pos³ysza³e� s³owo? Niech umrze z tob¹!
Nie obawiaj siê � nie rozsadzi ciebie.

 (Syr 19,10)

Mam swoje ulubione filmy, muzykê, której
s³ucham z przyjemno�ci¹, ksi¹¿ki do których
wracam nawet po kilka razy, ale mam te¿ prawie
doros³e dzieci i ¿eby nie stanowiæ dla nich ca³ko-
witego reliktu przesz³o�ci s³ucham, czytam i ogl¹-
dam to, co w ich pojêciu jest warto�ciowe.

Bywa, ¿e nie mogê zdzier¿yæ i pytam k¹-
�liwie �a kto tak jêczy jakby mia³ owsiki i ból
brzucha�, ale na ogó³ bardzo siê staram zro-
zumieæ co jest fascynuj¹cego w powie�ciach
Kinga czy muzyce Jennis Jeplin. Bo pewnie
co� jest skoro wy¿ej wymieniona pie�niarka
pasjami wyje w pokoju córki.

I to jest w³a�nie problem, który nie daje
mi spokoju. Akceptacja odmienno�ci gustów

Niby mi
wolno,
ale....

i nie tylko gustów.
Obejrzê czasem jaki� film, który uznam

za wart obejrzenia, usi³ujê potem namówiæ na
niego dzieci i od razu spotykam siê z komen-
tarzem �szkoda czasu, to beznadziejne�. Tak
samo dzieje siê z ksi¹¿kami, z p³ytami, z
wszelkimi przejawami twórczo�ci ludzkiej.

-Jak mo¿esz, m³ody tumanie, oceniaæ ne-
gatywnie rzecz, której nie pozna³e�! � w�cie-
kam siê w duchu i mam straszn¹ ochotê za-
wlec oponenta przed ekran i wt³oczyæ mu si³¹
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To nieprawda, ¿e epatowanie nago�ci¹
irytuje tylko starsze panie (z³o�liwi twier-
dz¹, i¿ powodem jest wyj�cie z tzw. �obie-
gu�). Owszem  irytuje tak¿e ludzi ca³kiem
m³odych!

Niepokoj¹cy staje siê fakt nadu¿ywania
nago�ci w przekonaniu, ¿e wte-
dy jest siê �na to-
pie�, jest siê
�cool�...

W czym
wiêc tkwi b³¹d?!
Najczê�ciej w niewiedzy!

Nago�æ bowiem dodaje uroku w oko-
liczno�ciach intymnych,  na  przyjêciu, w
kawiarni, dyskotece, ale ju¿ w szkole, w
masowych �rodkach komunikacji, w urzê-
dzie, na ulicy � dra¿ni!

Szko³a jest miejscem pracy, urz¹d tak-
¿e, odci¹ganie uwagi nago�ci¹ przeszkadza
w koncentracji  - mo¿e niektórym tylko �
niemniej trzeba to mieæ na uwadze...

Ch³opcy, m³odzi mê¿czy�ni  z ró¿nych
zespo³ów muzycznych, wokalnych nie wie-
dz¹, lub nie chc¹ wiedzieæ, a mo¿e nikt im
tego nie u�wiadomi³, ¿e nie ka¿dy nagi tors
jest do ogl¹dania, czasem lepiej go nie po-
kazywaæ publicznie, wcze�niej trzeba nad
nim popracowaæ, uprawiaj¹c æwiczenia fi-
zyczne, a to ju¿ wymaga wysi³ku...

Osobna sprawa to panowie i panie tzw.
trzeciej m³odo�ci, którzy nie pamiêtaj¹, ¿e
kalendarz jest nieub³agany...

Nie bez winy s¹ �rodki masowego prze-
kazu, zw³aszcza telewizja i magazyny mody.
Joanna Bojañczyk w artykule �O modzie w
telewizji� pisze: �Gdyby Tomasz Kamel wy-
st¹pi³ w marynarce w tygrysie wzory pó³
Polski ruszy³oby do sklepów po takie cudo.
Zmiana fryzury Jolanty Pieñkowskiej wywo-
³uje protesty widzów. Pewnie dlatego Pieñ-
kowska nie mo¿e uwolniæ siê od swojego
znaku firmowego: misternej grzywki w z¹b-

ki wyzelowanej przez telewizyjne fryzjerki.�
Ale z kolei telewizja polska czerpie

wzory z telewizji �wiatowej, a ta z maga-
zynów i pokazów mody i tak kreuje ona
wzory i je konsumuje: ko³o siê zamyka i
trzeba po prostu z tych wzorów nauczyæ

siê korzystaæ, by nie popa�æ w przesadê i
bezkrytycyzm.

A uczyæ siê trzeba od wczesnej m³odo-
�ci, bo nikt nie wie, czego ¿ycie w okre�lo-
nych okoliczno�ciach bêdzie od niego wy-
magaæ. Mo¿na pos³u¿yæ siê w tym wzglê-
dzie Pani¹ Premierow¹ której nieodpowied-
nia suknia wywo³a³a ogólne zgorszenia.

Wprawdzie nikt nie lubi byæ pouczany, ale
rada podana taktownie przynosi pozytywne re-
zultaty. Wiedzieli o tym nasi przodkowie. Ju¿
w �redniowieczu S³ota w wierszu �O zacho-
waniu siê przy stole� uczy³ dobrych manier w
czasie wspólnego posi³ku i w stosunku do ko-
biet. Parê wieków pó�niej Jêdrzej Kitowicz
po�wiêci³ tomy dobrym obyczajom.

Kto wie, czy wspó³cze�nie nie przy-
da³by siê �jaki� S³ota�, który znalaz³by
czas i ochotê, ¿eby zagrzmieæ, ostrze-
gaj¹c, ¿e �dziczejemy�...  By³ kie-
dy� w �Przekroju�  k¹cik �Savo-
ire Vivre�, nie�mia³o w
m³odzie¿owych
pismach pojawia-
j¹ siê �dobre
rady�, ale jako�
bardzo marginal-
nie...

Pewno, ¿e nie
nale¿y stosowaæ prze-

sadnego purytanizmu obyczajowego, ale brak
dobrych obyczajów utrudnia ¿ycie ca³emu
spo³eczeñstwu, tylko ¿e z komercjalizmem
trudno walczyæ...Pogoñ za zyskiem dora�-
nym przes³ania troskê o morale narodu. Trze-
ba jednak ostrzegaæ i pouczaæ uparcie. Tu

wielka rola rodziny, szko³y i opinii pu-
blicznej, ta ostatnia jakby przesta³a siê li-
czyæ...

Jest co� niepokoj¹cego w tym, ¿e
wstyd jako� siê rozmywa. M³odzie¿ na
lekcji �boi� siê negatywnych ocen, a
przestaje siê wstydziæ niewiedzy, czêsto

¿enuj¹cej  i nie widzi nic z³ego w oszuki-
waniu, odpisywaniu... W �wiecie biznesu i
polityki te¿ nie dba siê o w³asny wizerunek
a s³owa �wstyd�, �uczciwo�æ� czêsto zastê-
puje s³owo �spryt�, a w os¹dzaniu i wymie-
rzaniu sprawiedliwo�ci nawet s¹dy dzia³aj¹
jako� opieszale.

W obliczu upadku nieskazitelno�ci au-
torytetów m³odzi rozgrzeszaj¹ siê ³atwo ze
swych s³abostek, co na przysz³o�æ niezbyt
dobrze wró¿y...

Janina Jurasiñska

Ogl¹dam w Polsacie program o nazwie
�Idol�. Muzyczny konkurs, w którym o zwy-
ciêstwie decyduj¹ widzowie. ¯eby tak ca-
³kiem nie puszczaæ publiki na szerokie wody
szacowne jury podpowiada, kto gdzie i w
czym pope³ni³ b³¹d, gdzie zafa³szowa³, co zro-
bi³ poni¿ej przyzwoitego poziomu. Jury sk³a-
da siê ze zwyk³ych �miertelników wiêc nie
powinno nas dziwiæ, ¿e jednych foruj¹ a in-
nym rzucaj¹ k³ody pod nogi, byle robili to w
sposób zakamuflowany. W �Idolu� wal¹ z tzw.
� grubej rury� i oczekuj¹, ¿e publika uwzglêd-
ni takie preferencje. Z chwil¹, kiedy wynik
g³osowania widzów wskazuje jednoznacznie
na ró¿nice w gustach, jurorzy wieszaj¹ psy
na g³osuj¹cych i obra¿aj¹ spor¹ rzeszê tele-
widzów odmawiaj¹c im prawa do swobodne-
go wyboru. Mnie siê te¿ jeden wysoki m³o-
dzian straszliwie tam nie podoba, ale skoro

Czas ju¿ schowaæ krótkie gacie
i pokazaæ siê w kawacie!

do pustego ³ba to, o czym potem mogliby�my
porozmawiaæ. Z wielu powodów nie da siê
tak post¹piæ wiêc staram siê wyt³umaczyæ, ¿e
to strasznie zubo¿aj¹ce podej�cie do �wiata a
dodatkowo jeszcze dyskwalifikuje towarzy-
sko. Argumentu, ¿e mo¿e te¿ raniæ czyje�
uczucia staram siê nie wysuwaæ, ¿eby �nie
przeginaæ pa³y�.

By³oby piêknie gdyby rzecz dotyczy³a
wy³¹cznie kontaktów rodzinnych, ale tak nie-
stety nie jest i na ka¿dym kroku trzeba dawaæ
odpór niczym nieumotywowanej napastliwo-
�ci bli�nich. I co wtedy robiæ? Naprawiaæ
�wiat i broniæ swojego czy �dawaæ ty³y� w
imiê �wiêtego spokoju.

No, bo teoretycznie daje mi siê prawo
swobodnego wyboru tego co lubiê, ale jed-
nocze�nie oczekuje siê, ¿e wybiorê akurat to
co jest po czyjej my�li.

pó³ Polski g³osuje na niego nale¿y ten wybór
uszanowaæ albo nie zapisywaæ siê na jurora
w konkursie publiczno�ci.

Podobnie rzecz siê ma z ogl¹daniem se-
rialu �Rodzina Kiepskich�. Jaki on jest ka¿-
dy wie, ale skoro wygrywa w wielu rankin-
gach na najpopularniejszy program, trzeba
uszanowaæ gusta spo³eczeñstwa. Tymczasem
nie ustaje krytyka humoru prezentowanego
przez Ferdynanda K. a przyznawanie siê do
ogl¹dania serialu jest w z³ym tonie. Ha, ha, a
ja ogl¹dam, �miejê siê z g³upot jakie tam po-
kazuj¹ i siê nie przyznajê, ¿e ogl¹dam.

To ja z dzieæmi toczê boje o uszanowanie
odmiennych gustów, a tu ze wszystkich stron
pchaj¹ siê przyk³ady, ¿e walê g³ow¹ w mur.
Chyba przestanê, bo mam jedn¹ i mo¿e siê
jeszcze w ¿yciu przyda.

CE
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Tu w Dynowie urodzi³am siê 90 lat temu.
Tu by³ �wiat mego dzieciñstwa i pierwszej m³o-
do�ci, �wiat, który we wspomnieniach ma za-
wsze co� z ba�ni i kolorowego snu. Dlatego naj-
chêtniej wracam my�l¹ do tamtego Dynowa,
�przepo³owionego� rzeczk¹ Dynówk¹ jak gra-
nic¹, na dwa odrêbne Dynowy: miasteczko i
wie�, po³¹czone tylko �³aw¹� spinaj¹c¹ jak klam-
ra oba brzegi na �cie¿ce biegn¹cej od wsi, przez
dworskie ogrody, do miasta. Miasteczko zbudo-
wane na wzniesieniu górowa³o zreszt¹ nad wsi¹
nie tylko wie¿¹ ko�cieln¹ i po³o¿eniem, nazy-
waj¹c j¹ �Przedmie�ciem� � a wie� dzielnie bro-
ni³a swej pozycji utrzymuj¹c odrêbny samorz¹d
z wójtem na czele, w³asn¹ 4-klasow¹ szko³ê i
oddzia³ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

Po tej stronie rzeczki rozsiad³ siê w�ród sta-
rodrzewia XVIII-wieczny polski dwór, muro-
wany spichlerz, a za zabudowaniami folwarcz-
nymi � browar, opodal którego widnia³y wyso-
kie tyki na polach chmielowych. Wie� ci¹gnê³a
siê za dworem d³ug¹ ulicówk¹ granicz¹c¹ z
malowniczymi polami uprawnymi nale¿¹cymi
do wsi i dworu.

¯ycie wsi wyznacza³y pory roku i rytm
prac polowych. Towarzyszy³ mu rytmiczny
d�wiêk m³otów z 2 ku�ni, nios¹cy siê daleko
przez wie� od wczesnego rana. �Wie�� wy-
biera³a siê t³umnie do �miasta� na nabo¿eñ-
stwa i uroczysto�ci ko�cielne, na jarmarki,
szczególnie bogate na �w. Jakuba, Matki Bo-
skiej Zielnej i �w. Miko³aja, na �luby i po-
trzeby. Ci¹gnê³y wtedy stadka kobiet w czer-
wonych spódnicach z bia³ymi zapaskami, w
kolorowych kaftanach (katankach) i chustach,
gromady ciemno ubranych mê¿czyzn i wie-
lobarwne dziewczêta z kwiatami we w³osach.

Szczególnie kolorowe by³y zawsze proce-
sje w dniu Bo¿ego Cia³a, na których �wie��
spotyka³a siê z �miastem� w uroczystym po-
chodzie, uszeregowanym wed³ug �przynale¿-
nych godno�ci�. Pierwsze miejsce w nawie ko-
�cielnej i przed baldachimem zajmowali miesz-

czanie z �gwardii obywatelskiej� w czarnych
czamarach z kolorowymi pasami i wysokich
czapach obszytych bia³ym barankiem. Nosili
oni zaszczytne tytu³y �s³awetnych obywateli
miasta Dynowa� oraz szlacheckie szable, które
prezentowali z ol�niewaj¹cym b³yskiem i szczê-
kiem podczas czytania Ewangelii.

Przed nimi, równie godnie, w tradycyj-
nych mundurach i b³yszcz¹cych he³mach sz³a

orkiestra Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
W rocznicê 3 Maja pochodowi z ko�cio-

³a pod pomnik Jagie³³y przewodzili sokoli w
swoich piêknych mundurach i rogatywkach
z piórami.

Przed pomnikiem wys³uchiwano przemó-
wieñ, �piewano pie�ni patriotyczne, grzmia-
³a orkiestra � a wieczorem, w siedzibie �So-
ko³a� odbywa³y siê wieczornice poetyckie lub
wystêpy teatru amatorskiego.

Dusz¹ teatru by³a przez kilka lat p. Szar-
kowa, córka kierownika szko³y w miastecz-
ku. Jej dzie³em bywa³y 2-3 premiery w roku
sztuk teatralnych, a tak¿e jase³ka bo¿onaro-
dzeniowe, grane z równym zapa³em w mie-
�cie i na wsi.

Miasteczko têtni³o ¿yciem.
Rynek by³ centrum handlowym i ¿ycia

licznej spo³eczno�ci ¿ydowskiej. W sklepach
i sklepikach mo¿na by³o kupiæ wszystko � od
¿ywych ryb i koszernego drobiu, po toalety
wprost z Wiednia, kapelusze i wyroby jubi-

lerskie. Najokazalszym budynkiem przy ryn-
ku by³a synagoga, w której czarno ubrani ¯y-
dzi zbierali siê na d³ugie mod³y przy �wiecach.
Siedziba s¹du, biuro notarialne i urz¹d skar-
bowy �ci¹ga³y do miasta urzêdników, palestrê
i t³umy interesantów. Stale ordynowa³o w mie-
�cie 2-3 lekarzy. W rynku mie�ci³a siê te¿ ap-
teka w obszernym murowanym budynku, z
mieszkaniem dla aptekarza i jego rodziny.

We dworze czynna by³a czytelnia � wy-
po¿yczalnia, zawieraj¹ca oko³o 1000 tomów
literatury piêknej i fachowej (rolniczej).

Towarzystwo �Sokó³� przyci¹ga³o m³o-
dzie¿ dzia³alno�ci¹ sportow¹, patriotyczn¹ i
kulturaln¹.

Istnia³a krêgielnia i klub cyklistów.
M³odzie¿ wiejska, wolny zimowy czas

po�wiêca³a na tworzenie szopek, z którymi
pó�niej obchodzono wszystkie domy, rywa-
lizuj¹c o palmê pierwszeñstwa. Chodzili te¿
jase³kowi przebierañcy odgrywaj¹c w do-
mach s³ynn¹ scenê z Herodem, �mierci¹,
Diab³em i ¯ydem.

W ¿yciu dzieci czas �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia by³ okresem pe³nym nadzwyczajno-
�ci i wra¿eñ. Na Nowy Rok przyje¿d¿a³ tzw.
�s³omiany koñ� � a wiêc najpiêkniejszy koñ
we wsi, w czerpaku ze s³omianych warko-
czy, z je�d�cem w ogromnej s³omianej cza-
pie, który z wysoko�ci koñskiego grzbietu
wyg³asza³ ¿yczenia noworoczne � koniecz-
nie d³ugie i rymowane. Je¿eli zmie�ci³ siê w
drzwiach, wje¿d¿a³ a¿ do wnêtrza domu.

Wielk¹ atrakcj¹ by³y te¿ wesela � przed
którymi orkiestra obchodzi³a domy go�ci we-
selnych i �odgrywa³a� ich. Przewodzi³ jej sta-
rosta weselny z bia³¹ chust¹ na lasce. Przez
2-3 dni ca³a wie� rozbrzmiewa³a muzyk¹.
Piêkne te¿ by³y obrzêdy weselne z �wyku-
pem� panny m³odej, oczepinami i chóralnym
�piewem. �piew towarzyszy³ te¿ zbiorom
chmielu, do¿ynkom i zimowym wieczorom
spêdzanych na przêdzeniu.

Nigdy nie by³o nam nudno. Nigdy �wiat
nie wydawa³ siê ciekawszy i piêkniejszy ni¿
wtedy. A mo¿e to tylko urok dzieciñstwa?

A.B.

W tym cyklu zamieszczamy dzi� wspomnienia spisane w roku 1983
przez jedn¹ z najstarszych mieszkanek Dynowa, niestety ju¿ nie ¿yj¹-
c¹, �p. Kingê Moysa, córkê Eleonory i Stefana Trzecieskich. Urodzi³a
siê w roku 1897, w cieniu wiekowych lip i dêbów w siedemnasto-
wiecznym dworze, w którym od 200 lat rodzi³y siê, ¿y³y, pracowa³y i
umiera³y kolejne pokolenia Trzecieskich. Dwór go�cinny i otwarty,
pe³en dzieci i seniorów rodu, go�ci i pracowników maj¹tku ziemskie-
go, otoczony ogrodami i zabudowaniami rozleg³ego folwarku stano-

wi³ niemal ba�niow¹ krainê szczê�liwego dzieciñstwa. Okres miêdzy-
wojenny spêdzi³a P Kinga w maj¹tku ziemskim mê¿a �p. Micha³a
Moysy na kresach wschodnich rzeczpospolitej. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej do Polski � 17 wrze�nia 1939 r. straci³a mê¿a, maj¹tek i
dach nad g³ow¹. W roku 1943 wróci³a z synem jedynakiem do domu
rodzicielskiego w Dynowie. Tu, w 1944 roku prze¿y³a ��mieræ� stare-
go dworu, wysadzonego przez cofaj¹ce siê wojska niemieckie, refor-
mê roln¹ i prawie 50 lat dalszego ¿ycia, w trudzie codziennej pracy
zdobywania �rodków egzystencji, zamieszkuj¹c w ocala³ym po wy-
buchu w tzw. �nowym dworze� z licznymi cz³onkami bli¿szej i dal-
szej rodziny. W latach 60 i 70 naucza³a jêzyka niemieckiego i francu-
skiego w LO w Dynowie. Do koñca ¿ycia otoczona ¿yczliwo�ci¹ i
szacunkiem Dynowian, zachowa³a pogodê ducha, ciekawo�æ �wiata i
przywi¹zanie do naszej Ma³ej Ojczyzny. Zmar³a w roku 1989, prze-
kazuj¹c rodow¹ siedzibê Trzecieckich fundacji charytatywnej, by na-
dal mog³a s³u¿yæ dobru wspólnemu spo³eczno�ci.

Anna Baranowska - Bilska

O swoim mie�cie
(opowiada Kinga Moysa)

Kinga Moysa
   fot. Antoni Iwañski
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Za³o¿ycielem Zgromadzenia Braci
Samarytan by³ brat Jan Gaworecki uro-
dzony w Dydni 30 maja 1900 r. Naj-
pierw wst¹pi³ do zakonu Bonifratrów, a
nastêpnie do zakonu Braci Misjonarzy
Kresowych 28 III 1922 r. w Dubnie i tu
przyj¹³ imiê zakonne Bogumi³. Jednak i
tê wspólnotê opu�ci³ w 1930 r. Dojrze-
wa³a bowiem w nim my�l za³o¿enia no-
wego zgromadzenia, które spe³nia³oby
pos³ugê mi³osiernego Samarytanina.
Zgromadzenie takie zosta³o za³o¿one
przez niego 21 IV 1934 r. w Bia³ymsto-
ku w archidiecezji wileñskiej. Pomy�l-
nie rozwijaj¹ce siê dzie³o zniszczy³a,
zdawa³o siê, ¿e tylko na pewien czas,
wojna. Brat Bogumi³ i jego wspó³bra-
cia rozproszyli siê po kraju. Po wojnie
wielu z nich przyby³o do rodzinnej miej-
scowo�ci swego za³o¿yciela, do Dydni.
Przez pewien czas bracia pracowali tu
ofiarnie, a nawet powstawa³a my�l za-
³o¿enia w Dydni nowego klasztoru.

Du¿¹ pomoc na terenie parafii Dyd-
nia bracia Samarytanie okazali miesz-
kañcom spalonej w czasie konfliktu pol-
sko-ukraiñskiego wsi Temeszów. Udzie-
lali bezinteresownie pomocy medycznej
chorym i rannym, a¿ do ca³kowitego wy-
leczenia, aplikuj¹c im zastrzyki i facho-
wo opatruj¹c rany.

Pragn¹c uregulowaæ status swego
zgromadzenia, przebywaj¹cego w Dyd-
ni br. Bogumi³ zwróci³ siê z pro�b¹ do
ówczesnego ordynariusza przemyskie-
go bpa Franciszka Bardy o pozwolenie
za³o¿enia domu zakonnego w Dynowie.
Dynów spe³nia³ bardziej wymogi miej-
sca, gdzie przerwane wojn¹ dzie³o bra-
ta Bogumi³a mog³o siê odrodziæ i roz-
win¹æ.

Istotnym bowiem problemem zgro-
madzenia by³ brak mo¿liwo�ci prowa-
dzenia nowicjatu. W okresie II wojny
�wiatowej kilku braci zagiê³o, dwóch na-
tomiast zmar³o. Mimo i¿ zg³aszali siê
nowi kandydaci, przysy³ani przez pro-
boszczów, zgromadzenie nie mia³o mo¿-
liwo�ci prowadzenia nowicjatu, ze
wzglêdu na zniszczenie dotychczaso-

wych struktur w wyniku wojny i wyda-
rzeñ powojennych. W Dydni uda³o siê
zgromadziæ kilku nowicjuszy i w pew-
nym okresie wspólnota liczy³a 17 braci,
ale nie by³o tam mo¿liwo�ci dalszego
rozwoju zgromadzenia.

Kuria biskupia w Przemy�lu pismem
z 7 VI 1946 r. wyrazi³a zgodê na prze-
niesienie siê zgromadzenia z Dydni do
Dynowa. Uprzednio kuria skontaktowa-
³a siê z arcybiskupem metropolita wi-
leñskim w Bia³ymstoku, a otrzymawszy
pozytywna opiniê o br. Bogumile, jego
zgromadzeniu i prowadzonej przez nich
dzia³alno�ci w archidiecezji wileñskiej
z 23 I 1946 r. odnios³a siê pozytywnie
do pro�by zainteresowanego.

Przeniesienie siê braci Samarytan z
Dydni do Dynowa by³o mo¿liwe nie tyl-
ko dziêki otwarto�ci bpa Bardy, ale tak-
¿e dziêki inicjatywie pracuj¹cych w Dy-
nowie ksiê¿y Micha³a Bara � probosz-
cza i dziekana dynowskiego oraz kano-
nika Jana �mietany � miejscowego ka-
techety (profesora). Do Dynowa bracia
Samarytanie przybyli 12 VIII 1946 r.
Warunki jakie bracia mieli w Dynowie
pozwala³y na patrzenie w przysz³o�æ z
nadziej¹ i optymizmem. Zamierzali tu
zorganizowaæ nawet nowicjat dla kilku-
nastu nowicjuszy.

W Dynowie bracia otrzymali do dys-
pozycji cztery morgi ogrodu pocerkiew-
nego oraz mogli u¿ytkowaæ zamkniêt¹
cerkiew greckokatolick¹. Cerkiewka
by³a niewielka, ale murowana i mie�ci-
³a siê tu¿ obok wolnego, piêciopokojo-
wego murowanego domu z kuchni¹ orz
zabudowañ gospodarczych (pocerkiew-
ne). Ponadto miasto odda³o zgromadze-
niu w u¿ytkowanie 11 mórg ziemi or-
nej. W przysz³o�ci bracia zamierzali
przy cerkwi zbudowaæ klasztor i za³o-
¿yæ szpital na 20-30 ³ó¿ek.

Inicjatywa za³o¿enia szpitala w Dy-
nowie by³a tym bardziej po¿¹dana, ¿e
w mie�cie nie by³o nawet pogotowia ra-
tunkowego a najbli¿sze szpitale znaj-
dowa³y siê w Przemy�lu, Rzeszowie i
Sanoku, a wiêc w odleg³o�ci kilkudzie-

siêciu kilometrów. Snuj¹c plany na
przysz³o�æ min. za³o¿enia schroniska
dla starców, inwalidów i kalek z Dy-
nowa i okolicy, bracia z energi¹ zabra-
li siê do pracy w�ród potrzebuj¹cych.
A by³o ich jak zwykle bardzo wielu,
g³ównie w�ród biedoty. Udzielali zatem
bracia � w liczbie dziesiêciu � pomocy
medycznej chorym, którzy przychodzili
do nich oraz odwiedzali ob³o¿nie cho-
rych w domach a nierzadko le¿¹cych
�na bar³ogu w wal¹cych siê ruderach�.
szczególnie powszechn¹ i dolegliw¹
choroba by³ �wierzb. Szczególn¹ opie-
kê bracia roztoczyli nad uciekinierami
i pogorzelcami zza Sanu. By³y to ofia-
ry napadów nacjonalistów ukraiñskich
z OUN-UPA.

Licz¹c na unormowanie siê sytuacji
politycznej w Polsce br. Bogumi³ zamie-
rza³ powróciæ do archidiecezji wileñ-
skiej i wznowiæ dzia³alno�æ w Bia³ym-
stoku i w Grodnie. Pisa³ o tym do abpa
Romualda Ja³brzykowskiego. Metropo-
lita by³ równie¿ zainteresowany powro-
tem braci Samarytan do archidiecezji wi-
leñskiej, o czym informowa³ br. Bogu-
mi³a kanclerz kurii metropolitalnej. W
Dynowie natomiast, o ile wyrazi³by na
to zgodê abp Ja³brzykowski prowadzi-
liby placówkê kuracyjn¹ i wypoczynko-
w¹. Potrzebowali na to jednak zgody
arcybiskupa, poniewa¿ nie posiadali za-
twierdzonych konstytucji zgromadze-
nia.

Plany pokrzy¿owa³a choroba i
�mieræ br. Bogumi³a. Zachorowa³ po-
wa¿nie na nerki. Uda³ siê zatem do Kra-
kowa, gdzie podda³ siê operacji. Po ope-
racji zmar³ na zawa³ serca. W testamen-
cie, jaki pozostawi³ w depozycie u swo-
jej siostry w Dydni, poleci³ braciom po-
wróciæ do ¿ycia �wieckiego. Przez pe-
wien czas na miejscu pozostali br. Rafa³
Rudnicki, nieznany z nazwiska kandy-
dat oraz nieco pó�niej dotar³ do Dyno-
wa jeszcze br. Stanis³aw Stêpieñ. Ponie-
wa¿ po �mierci br. Bogumi³a miejscowi
ksiê¿a nie wykazywali wiêkszego zain-
teresowania pozosta³ymi braæmi, wiêc
br. Albin odszed³ do stanu �wieckiego i
o¿eni³ siê, br. Rafa³ w 1948 r. wst¹pi³ do
Bonifratrów a br. Stêpieñ podj¹³ pracê
w Tarnowie jako kolejarz. O innych bra-
ciach brak jakichkolwiek wiadomo�ci.
By³ to koniec dzia³alno�ci zgromadze-
nia braci Samarytan. Brat Bogumi³ spo-
cz¹³ na dynowskim cmentarzu, gdzie
dot¹d znajduje siê jego skromny nagro-
bek.

Ks. Stanis³aw Nabywaniec
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PIE�Ñ BEZU¯YTECZNA

bezu¿yteczny inkaust
z trudem panuj¹cy nad sfor¹ s³ów
które nie dojrza³y do siebie samych

bezu¿yteczne pióro
odwyk³e od u�cisku niepewnej d³oni
która boi siê zaufaæ niewygodnym my�lom

bezu¿yteczny intelekt
zapatrzony w dyplom z podejrzanej uczelni
która zmursza³e absurdy czci jako nowoczesno�æ

bezu¿yteczne natchnienie
rozpijaczone zmys³ami i têpym otumanieniem
które w³a�nie obowi¹zuje �wiat³e g³owy

u¿yteczno�æ bowiem
panicznie boi siê wiatru
a zawsze mocno wieje
�

REFLEKSJA

Okryta snem, co nie �ni³ siê nikomu,
Sz³a wolno mro�n¹, dzik¹ okolic¹,
I gdyby kto� siê przyjrza³ bladym licom,
Odgad³by cich¹, siln¹ pie�ñ o domu.

Jak to siê sta³o, ¿e akurat têdy?
Akurat wtedy? Mo¿e los bezduszny?
Mo¿e wyroków prawych wyd�wiêk s³uszny?
A mo¿e szansa, by naprawiæ b³êdy?

Gdzie� w odleg³o�ciach znacznych od ogniska,
Mimo zagro¿eñ, jest czas na zadumê,
Która, gdy ciê¿ko, ³atwiej kruszy dumê.
A wtedy mo¿na podziwiaæ dom z bliska.

WOBEC MISTERIUM

je¿eli teraz nie pojmujê
i ratujê siê paradoksem
lub teatralnym nieco
milczeniem
nie zamierzam wcale
poddawaæ w w¹tpliwo�æ
prawdy obietnic
prawdy tajemnic
prawdy rzeczywisto�ci
która nastrêcza kilku wahañ

s¹ wahad³a
co napêdzaj¹ czas

Ks. Krzysztof Rzepka, ur. w Sanoku (rocznik �76), wychowany w Za-

górzu i Bieszczadach. Po sze�cioletnich studiach w przemyskim Seminarium Duchownym, wy-
�wiêcony na kap³ana w 2002 r. Mi³o�nik
¿ycia, ludzi, literatury i muzyki. Jego wier-
sze, w których zajmuje siê g³ównie ¿yciem
wewnêtrznym cz³owieka, by³y publikowa-
ne w kilku antologiach oraz �Niedzieli�.

jest czas
co zatrzymuje wahad³a

RAPORT
CHRZE�CIJANINA

Odczuwam lekko�æ spraw nieistotnych.
Czujê ch³ód cienia godzin samotnych.
Lubiê wpatrywaæ siê w mroki wiary.
Ceniê najmniejszy przeb³ysk ofiary.

Znajdujê rado�æ w zadanym trudzie.
Podziwiam piêkno w odkrytym cudzie.
Uczy mnie zbêdny szum cierpliwo�ci.
Wieczory s¹dz¹ mnie z tchnieñ mi³o�ci.

Dojrzewam wolno do prawd odwiecznych.
Skrzêtnie unikam zgód niebezpiecznych.
Próbujê scaliæ, co otrzyma³em
I � przede wszystkim � wielbiê Tw¹ chwa³ê.

JE�LI S£ANIAJ¥C
 SIÊ W MARSZU

latarnia pierwotnego zapa³u
walczy z paradoksalnie wzburzonym
morzem zniechêcenia

wybity z torów
pêd ku �wiat³u
b³¹dzi w pokrzywach �wiat³ocieni

nogi pewne ongi� jak cedry
uginaj¹ siê
pod �miesznie lekkim wyborem

kiedy upadam
nie wiem czy to przystanek
trzeci siódmy czy dziewi¹ty

kiedy jako� siê d�wigam
nie wiem czy to by³
raz ostatni

kto nie idzie naprzód
ten siê cofa �
ponoæ oczywiste
�

OCZEKIWANIA

odszukaæ w sobie
dzieciêce rado�ci
zale¿a³e po�ród
lekkomy�lnych zgód
i naiwnych zdrad
tych oczekiwañ
które nigdy nie zawodzi³y

lecz trwa³y
wkomponowane w krajobraz ¿ycia

zszarza³y bezkszta³t
coraz g³o�niej dopomina siê
realnych barw
mieni¹cych siê czynno�ci¹
wspó³brzmi¹cych z sensem
tych oczekiwañ
które nie zawiod¹

DZIÊKCZYNIENIE
 NA SKRAJU CISZY

gdybym obwinia³ Ciê o okrucieñstwo
gdybym mia³ ¿al o spalone mosty
czym¿e by³by mój oddech
je�li nie truj¹cym wyziewem
usychaj¹cego ducha

je¿eli dobroduszny cynizm
ma byæ koron¹ do�wiadczenia
czy¿ wszelki trud nie jest
piek³em mrzonek

twarz mo¿e byæ zwrócona tylko w jedn¹ stronê
absurdem jest ¿a³owaæ
¿e nie widzi siê równocze�nie
wszystkiego wokó³

cel poci¹ga
czy jego zmiana da szczê�cie
czy taka niesta³o�æ mo¿e mieæ uzasadnienie
w s³abo�ci i zawik³aniu cz³owieka

wiêc nie obwiniam Ciê o okrucieñstwo
nie mam te¿ ¿alu o przesz³o�æ
czym¿e jest mój oddech
je�li nie zagadkowym spokojem
rozentuzjazmowanego Ducha
�

G£ÓD

bransolety zepsucia
nie tylko odzieraj¹ z czaru
wszystko co tchnie czysto�ci¹ i pokor¹
ale nade wszystko otumaniaj¹
w tumanach
trudno dostrzegaæ

ciep³o pogodne
pieszczota powiewu
serce wyjête z bagna pow¹tpiewañ
dusza ³akn¹ca tchu i niezm¹cenia

czas ulatuje
wieczno�æ siê sposobi

�
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Dynów, dawniej Denów, miastecz-
ko, le¿¹ce w powiecie brzozowskim,
niedaleko Sanu, w dawnej ziemi sanoc-
kiej. Dusz 3700; unitów [grekokatoli-
ków] do 200 (nale¿¹cych do parafii
Bachórzec), izraelitów 1200. Miesz-
czanie sadz¹ cebulê i inne jarzyny, któ-
re rozwo¿¹ po targach. Po wiêkszej
czê�ci szewcy s¹ i mularze. Znajduje
siê tu urz¹d pocztowy i telegraficzny.

Jan Pakos³aw ze Stro¿yszcz otrzy-
ma³ od Kazimierza Wielkiego powiat
rzeszowski, który a¿ tu dosiêga³ [autor
myli siê � okrêg, czy te¿ w³o�æ rze-
szowska nie siêga³a Dynowa]. Córkê
Augustyna z Rzeszowa  [nie bardzo wia-
domo kogo autor mia³ na my�li] poj¹³
Kmita Sobieñski, po której wzi¹³ w po-
sagu: Rzeszów, Dynów i inne dobra.
Lecz oko³o roku 1460 poj¹³ Kmician-
kê Ma³gorztê [...] i wzi¹³ z ni¹ Rzeszów,
Dynów itd. Ta¿ pani czyni fundacjê ko-
�cio³a ³aciñskiego i tej¿e s¹ fundacji
ko�cio³y [z] roku 1462 w B³a¿owej,
Futomie i Weso³ej. W archiwum leskim
czytamy: Stanis³aw i Anna, córka dzie-
dzica Dynowa, wydana za Filipa, kasz-
telana miêdzyrzeckiego, dziedzice Dy-
nowa (a dzieci tej¿e Ma³gorzaty) na-
daj¹ wie� ko�cio³owi w Dynowie.

Wapowscy ju¿ oko³o 1540 roku s¹
dziedzicami Dynowa. W roku 1540
Piotr stolnik sanocki tu dziedziczy³. Sy-
nowi Piotra Stanis³awowi postawi³a
nagrobek w ko�ciele w Dynowie wdo-
wa Magdalena z Jordanów kasztela-

Dzi� jest posiadaczem Zbigniew
Strzemiê Trzecieski. Ko�ció³ ³aciñski
sp³on¹³ w czasach wojen ze Szwedami
i Rakoczym, lecz [w] 1663 roku zosta³
zrestaurowany i przez Stanis³awa Sar-
nowskiego biskupa przemyskiego by³
po�wiêcony. W Dynowie by³ oprócz
tego ko�ció³ przytu³ku dla biednych,
pod wezwaniem Zwiastowania N.M.P.
a tak¿e ko�ció³ �w. Krzy¿a, obok drogi
do Dubiecka. Do parafii nale¿y 5 wsi:
Bartkówka, Igioza, Ulenica, Lipnik i
Chodorówka. Razem w parafii � kato-
lików 3933, ¿ydów 1206.

W Dynowie jest te¿ posterunek ¿an-
darmerii, szko³a etatowa czteroklaso-
wa. Domów 384. W³asno�æ wiêksza
obejmuje roli ornej 605, ³¹k i ogrodów
114, pastwisk 75, lasu 12 morgów; w³a-
sno�æ mniejsza roli ornej 1355, ³¹k i
ogrodów 112, pastwisk 257, lasu 6
morgów. Dom ubogich, za³o¿ony od
czasów niepamiêtnych, ma 1836 z³o-
tych maj¹tku zak³adowego. Jest tu bro-
war wielki fabryczny, rafineria nafty i
fabryka stearyny. Z Dynowa idzie dro-
ga pañstwowa na po³udnie do Dydni,
na wschód ponad Sanem do Dubiecka
i na zachód do Domaradza. Jarmarki
roczne odbywaj¹ siê: na towary, by-
d³o i ziemiop³ody 3 lutego, 19 marca,
2 maja, 9 wrze�nia, 25 listopada i 6
grudnia, a ka¿dego poniedzia³ku targi
na ziemiop³ody.

Hr. Kr.

W niniejszym numerze chcemy
przedstawiæ Czytelnikom has³o �Dy-
nów�, zamieszczone w �S³owniku geo-
graficznym Królestwa Pol-
skiego i innych krajów s³o-
wiañskich�. Has³o to za-
mieszczone jest w tomie II
wydawnictwa, opublikowa-
nym w 1881 r.

�S³ownik� wydawany
by³ w Warszawie w latach
1880-1904 i obejmowa³ wszystkie miej-
scowo�ci dawnej Rzeczypospolitej. Za-
mierzeniem autorów by³o stworzenie
swego rodzaju encyklopedii krajoznaw-
czej, �z której móg³by korzystaæ zarów-
no geograf, dziennikarz, jak i ekonomi-
sta a wreszcie ka¿dy, kto pragnie i po-

trzebuje dowiedzieæ siê czego� o tej lub
owej okolicy kraju, czy danej miejsco-
wo�ci� (ze wstêpu).

Mimo up³ywu ponad 120 lat publi-
kacja zachowa³a � w wiêkszo�ci � war-
to�æ naukow¹. W przypadku Dynowa
niektóre informacje historyczne, zw³asz-
cza dotycz¹ce pocz¹tków miasta i pierw-
szych w³a�cicieli, nie zawsze odpowia-
daj¹ aktualnemu stanowi wiedzy na ten

temat. Mimo tego, a tak¿e mimo do�æ
zawi³ego stylu autora, prezentujemy je
praktycznie bez zmian (rozwiniêto skró-

ty, wstawiono akapity). Po-
wa¿niejsze ingerencje zazna-
czone s¹ kwadratowym na-
wiasem. Bardziej dociekli-
wego Czytelnika odsy³amy
do niedawno wydanej ksi¹¿-
ki �Dynów. Studia z dziejów
miasta�.

Autorem has³a �Dynów� by³a osoba
podpisana: �Hr. Kr.�. Z du¿ym prawdo-
podobieñstwem mo¿na jednak przyj¹æ,
¿e pod tymi inicja³ami kryje siê Alek-
sander hrabia Krasicki, w³a�ciciel Du-
biecka.

Jerzy Majka

nowa krakowska � taki¿ ojcu Piotro-
wi, stolnikowi postawi³ syn Andrzej
kasztelan przemyski. Jêdrzeja zabite-
go [w] roku 1574 przez Samuela Zbo-
rowskiego, na koronacji Henryka [Wa-
lezego], wdowa  [po Andrzeju], Kata-
rzyna Maciejowska dokoñczy³a budo-
wê ko�cio³a w Dynowie w roku 1604.
Ta pani wykupi³a od schyzmatyków
[prawos³awnych] cerkwie w Izdeb-
kach, w £ubnej, zak³adaj¹c tam¿e ko-
�cio³y, jako i w Hy¿nem, Nozdrzcu, w
Bachórzcu, a w Paw³okomie unicki.

W skutek dzia³u zawartego w roku
1644 miêdzy braæmi Wapowskiemi,
wnukami Andrzeja, Miko³ajem i Karo-
lem, sprzedaje Miko³aj Bachórzec Je-
rzemu Kazimierzowi Krasickiemu,
podkomorzemu sanockiemu, a Karol
sprzeda³ Dynów Marcinowi Konstan-
temu Krasickiemu, tudzie¿ Hartê, Lip-
nik, Weso³ê, £ubnê, Kazimirówkê. Syn
Marcina by³ Konstanty, kasztelan prze-
myski. Jerzy stolnik przemyski, umie-
raj¹c bezpotomnie [w] 1687 roku, da-
rowa³ te dobra swej ¿onie Teofilii z
Czartoryskich podkomorzance kra-
kowskiej, a gdy ta pó�niej wysz³a za
Grzegorza Ogiñskiego hetmana wiel-
kiego litewskiego, dosta³ siê po jej zgo-
nie Dynów córce jej z Ogiñskich Pa-
cowej, a od tej znów jej córce z Paców
Piotrowej O¿arowskiej, w których
imieniu jako pe³nomocnik sprzeda³
Adam Poniñski podskarbi Dynów Trze-
cieskiemu [w] roku 1781.
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Jedn¹ z centralnych postaci w procesie by³
W³adys³aw Kasprowicz syn Wojciecha, aresz-
towany w dniu 29.08.1947 roku.

W akcie oskar¿enia sporz¹dzonym przez
Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicz-
nego w Rzeszowie podano:

�Kasprowicz W³adys³aw w miesi¹cach
wiosennych 1944 r. wst¹pi³ do organizacji AK
na terenie miasta Dynowa a do której to orga-
nizacji zosta³ zwerbowany przez niejakiego
Wandasiewicza Józefa mieszkañca Dynowa.

W organizacji tej wystêpowa³ w okresie
od roku 1944 do miesi¹ca maja 1945 r. pe-
³ni¹c funkcjê zwyk³ego cz³onka organizacji
wystêpuj¹c pod pseudonimem �£ysy� (akta
k. 125 str. 3 Tom I)

W miesi¹cach jesiennych 1945 r. bli¿szej
daty nie ustalono Kasprowicz W³adys³aw jako
burmistrz miasta Dynowa bra³ osobisty udzia³
w poufnym posiedzeniu które odby³o siê w
lokalu gminnym w Dynowie w osobistej kan-
celarii wójta Kocaja Stanis³awa. Jako cz³on-
kowie poufnego posiedzenia byli Cag Leon �
komendant placówki AK na miasto Dynów,
Chudzikiewicz Leonard � cz³onek AK a za-
razem komendant �Samoobrony�, Kocaj Jó-
zef - starosta powiatu Brzozów Kocaj Stani-
s³aw - wójt gminy Dynów, £ukasiewicz An-
toni z-ca wójta oraz Sidor Antoni - sekretarz
gminy Dynów.

Na posiedzeniu tym poufnym zabra³ g³os
Cag Leon jako komendant placówki AK oraz
Chudzikiewicz Leonard jako komendant �Sa-
moobrony� na miasto Dynów, którzy przed-
stawili cz³onkom �S¹du Obywatelskiego�
sprawê grasuj¹cych band na tamtejszym te-
renie, rzekomo pod dowództwem Kucy³y Jó-
zefa by³ego cz³onka AK a mieszkañca miasta
Dynowa. Równocze�nie postawili wniosek o
zareagowanie ze strony zebranych i rozstrzy-
gniêcie sprawy Kucy³y Józefa. Po przepro-
wadzonej dyskusji cz³onkowie �S¹du Obywa-
telskiego� postanowili a tym samym zatwier-
dzili wyrok �mierci pozaocznej na Kucy³ê
Józefa a polecenie realizacji powierzyli Chu-
dzikiewiczowi Leonardowi i Cagowi Leono-
wi. Kasprowicz W³adys³aw jako cz³onek
�S¹du Obywatelskiego� a zarazem burmistrz
miasta Dynowa akceptowa³ pozaoczny wy-
rok �mierci na Kucy³ê Józefa który zosta³ po
up³ywie kilku dni zamordowany tj. zastrzelo-
ny przez cz³onków organizacji AK w obrêbie
stacji kolejowej w Dynowie. (akta k. 104, 105
Tom I) Z dobrodziejstwa ustawy o amnestii z
dnia 22.02.1947 r. nie skorzysta³ i nie ujawni³
przed komisj¹ amnestyjn¹ pope³nionego prze-
stêpstwa a tym samym ukrywa³ tajemnicê oraz

zaciera³ �lady dokonanych przestêpstw mor-
derczych na tamtejszych terenach gminy Dy-
nów a¿ do dnia 25.08.1947 r. tj. do chwili
aresztowania go (akta k. 157, 162 Tom I) �

Ostatecznie W³adys³awa Kasprowicza
oskar¿ono o to, ¿e:

a) �Kasprowicz W³adys³aw wchodzi³ w
porozumienie z cz³onkami nielegalnej orga-
nizacji tj. w miesi¹cu listopadzie 1945 r. bli¿-
szej daty nie ustalono w lokalu gminnym w
Dynowie bra³ udzia³ w posiedzeniu tajnym tak
zwanym �S¹dzie Obywatelskim� na którym
byli Leon Cag, Chudzikiewicz Leonard,
cz³onkowie nielegalnej organizacji � czyn
ten stanowi przestêpstwo z art. 88 w zw. z art.
86 KKWP,

b) w tym czasie i miejscu dopu�ci³ siê
pomocnictwa s³owem do zabójstwa cz³owie-
ka tj. w miesi¹cu listopadzie 1945 r. bli¿szej
daty nie ustalono w lokalu gminnym w Dy-
nowie w porozumieniu siê z osobami L. Ca-
giem i L. Chudzikiewicza postanowli aby za-
biæ Kucy³ê Józefa � czyn ten stanowi prze-
stêpstwo z art. 28 KKWP w zw. z art. 225
KK. �

(str. 39 aktu oskar¿enia)

Aresztowanie W³adys³awa Kasprowicza
- Burmistrza Dynowa zbulwersowa³o miesz-
kanców miasta.

Nie tylko Zarz¹d miasta Dynowa, ale rów-
nie¿ spo³eczeñstwo mia³o odwagê �podj¹æ
interwencjê� w sprawie aresztowania swoje-
go Burmistrza.

Najlepszym przyk³adem s¹ dwa dokumen-
ty z tamtych czasów, które w ca³o�ci poni¿ej
przedstawiam w oryginalnej formie i tre�ci.

Zarz¹d Miejski w Dynowie Dynów, dnia
13.11.1947 r.

ZA�WIADCZENIE
My ni¿ej podpisani cz³onkowie Zarzadu

Miejskiego w Dynowie stwierdzamy niniej-
szym w³asnorêcznymi podpisami, ¿e Ob. Ka-
sprowicz W³adys³aw pe³ni¹cy do czasu aresz-
towania go stanowisko burmistrza miasta Dy-
nowa by³ pod ka¿dym wzglêdem pierwszym
obywatelem miasta Dynowa. On to po³o¿y³
du¿o pracy w celu podniesienia gromady Dy-
nów i Przedmie�cia do rzêdu miast. Mimo i¿
czêsto na zdrowiu niedomaga³ je�dzi³ a¿ do
Ministerstwa Administracji Publicznej oraz
innych komórek administracyjnych by czy-
niæ starania o podniesienie Dynowa i Przed-
mie�cia do rzêdu miast. Starania jego odnio-
s³y swój skutek, czego dowodem jest Rozpo-

rz¹dzenie Ministra Administracji Publicznej
z dnia 2 maja 1947 r. o utworzeniu z dniem
1.04.1947 r. gminy miejskiej Dynów w po-
wiecie brzozowskim województwie rzeszow-
skim zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej nr 39 poz. 194 z dnia 30 maja
1947 r.. Przy wyborach burmistrza nowoutwo-
rzonej gminy miejskiej Dynów ludno�æ tut
miasta licznie zebrana na sali wyborczej wy-
ra¿aj¹c przez wy³onionych z siebie Cz³onków
Miejskiej Rady Narodowej uznanie za pracê
poniesion¹ przez Ob. Kasprowicza W³adys³a-
wa w celu umiastowienia Dynowa i docenia-
j¹c jego zdolno�æ do kierowania gospodark¹
samorz¹dow¹ jednog³o�nie wybra³a Ob. Ka-
sprowicza W³adys³awa na stanowisko burmi-
strza. Dalszym dowodem przywi¹zania miej-
scowej ludno�ci do Ob. Kasprowicza W³ady-
s³awa jako burmistrza miasta by³y ponowne
wybory zarz¹dzone przez W³adze Zwierzch-
nie, które odby³y siê 28 lipca 1946 r. i w któ-
rych to ten¿e Ob. Kasprowicz W³adys³aw
zosta³ ponownie wybrany na stanowisko bur-
mistrza miasta Dynowa.

Dalej stwierdzamy, ¿e je¿eli chodzi o pra-
cê Ob. Kasprowicza W³adys³awa wynikaj¹c¹
z piastowanego stanowiska burmistrza, to by³a
ona wykonywana przez niego z pe³nym za-
pa³em, z zaparciem siê siebie i swej rodziny i
by³a kierowana jedynie dla rozwoju gminy i
dobra jej mieszkañców.

Ponadto Ob. Kasprowicz W³adys³aw w
roku 1944 po wypêdzeniu okupanta z terenu
Dynowa jako ówczesny so³tys gromady Dy-
nów czyni³ usilne starania w celu stworzenia
Gimnazjum w Dynowie co doprowadzi³ do
celu i w obecnej chwili gmina miejska Dy-
nów posiada na swym terenie dziêki staraniom
Ob. Kasprowicza W³adys³awa Gimnazjum,
ciesz¹ce siê du¿¹ frekwencj¹ i zadowoleniem
ludno�ci miejscowej i pobliskich wiosek.

Burmistrz: J. Wandasiewicz
 Wiceburmistrz: St. Stankiewicz
 Cz³onkowie: 1. podpis nieczytelny
 2. podpis nieczytelny
 3. podpis nieczytelny
 4. B³otnicki Wilhelm

O�WIADCZENIE
Dnia 22 sierpnia 1947 roku zosta³ aresz-

towany burmistrz miasta Dynowa Ob. Kaspro-
wicz W³adys³aw. Poniewa¿ sprawa ta jako
obywateli naszej miejscowo�ci bezpo�rednio
nas ze wzglêdu na to, ¿e jeste�my obywatela-
mi Dynowa i Pañstwa Polskiego � o�wiad-
czamy co nastêpuje:
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Jako nasz rodak znany nam jest Ob. Ka-
sprowicz W³adys³aw od najwcze�niejszych lat
swego ¿ycia. Jako dziecko biednych rodziców
z chwil¹ gdy poczê³y siê w nim tworzyæ pew-
ne �wiatopogl¹dy przejawia³ ideje demokra-
tyczne, które niejednokrotnie nie zgadza³y siê
z istniej¹cym stanem stosunków spo³ecznych.
Ju¿ jako fizycznie i spo³ecznie nierozwiniêty
wyra¿a³ swoje pogl¹dy na niesprawiedliwy
podzia³ spo³eczeñstwa naszego na tych któ-
rzy u¿ywaj¹ i na tych którzy � (s³owo nie-
czytelne dopisek autora). Znany z tych po-
gl¹dów mo¿e za pó�no wysuniêty zosta³ przez
nasze spo³eczeñstwo na stanowisko so³tysa
Dynowa ju¿ w chwili rozk³adu si³ okupacyj-
nych niemieckich tzn. w ostatnim miesi¹cu
przed ust¹pieniem bandyckiego okupanta a
wysuniêty zosta³ ze wzglêdu na z³o¿one w nim
zaufanie, ¿e bêdzie sta³ na stra¿y interesów
polskiego naszego spo³eczeñstwa. Chocia¿ w
krótkim czasie da³ siê jednak na stanowisku
so³tysa poznaæ Ob. Kasprowicz jako prawdzi-
wy i niezachwiany rzecznik demokracji ro-
botniczo � ludowej. I tylko dlatego po wypê-
dzeniu barbarzyñskiego okupanta na zgroma-
dzeniu powszechnym spo³eczeñstwo demo-
kratycznie powo³a³o go nadal do kierowania
sprawami gospodarczymi, spo³ecznymi i po-
litycznymi naszej miejscowo�ci.

Aby stworzyæ sobie warunki do samo-
dzielnej pracy mimo sprzeciwów nadrzêdnej
w³adzy administracji gminnej przez osobisty
wp³yw uzyskuj¹c jej zgodê usamodzielnia
gromadê Dynów i podnosi do godno�ci mia-
sta, przez co realizuje charakter Dynowa za-
niedbany niedbalstwem dawnych czynników

administracyjnych Dynowa. Jako burmistrz
potrafi³ wnikn¹æ i zrozumieæ duszê naszej
demokracji czego da³ wyraz w organizacji
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa które
jedynie zainteresowa³o siê naszym spo³eczeñ-
stwem, zapomnianym przez inne organizacje
polityczne.

Stoj¹c na czele jako przewodnicz¹cy
Stronnictwa Ludowego przeprowadzi³ w 90
% wybory na korzy�æ Bloku Demokratycz-
nego, bez ¿adnych znanych z przesz³o�ci try-
ków sanacyjnych, ale na podstawie u�wiado-
mionego o stanowisku demokracji � spo³e-
czeñstwa naszego do którego to u�wiadomie-
nia du¿o w³o¿y³ swej pracy w³a�nie Ob. Ka-
sprowicz W³adys³aw burmistrz Dynowa.

I dalej ten oto W³adys³aw Kasprowicz
prócz wniesionych korzy�ci politycznych or-
ganizuje dla ch³opów i robotników Gimna-
zjum, które corocznie wydaje Narodowi i Pañ-
stwu kilkudziesiêciu m³odych, przysposobio-
nych przez program i czynniki kszta³c¹ce pra-
cowników demokratycznych.

Szko³a Powszechna i Publiczna �rednia
Szko³a Zawodowa mia³a w nim przychylnego
i ¿yczliwego rzecznika. W ka¿dym wypadku
fakt, ¿e w okresie zimowym 1946/47 szko³a
nie by³a zamkniêta z braku opa³u ani na jeden
dzieñ jest zas³ug¹ W³adys³awa Kasprowicza,
który osobi�cie i pod gro�b¹ banderowców sam
prowadzi³ furmanki po drzewo dla szko³y do
lasu zagro¿onego przez banderowców.

Wiele jeszcze momentów dla Ob. Kaspro-
wicza W³adys³awa dodatnich mogliby�my
podnie�æ, czego jednak � z obawy niezanu-
dzania W³adz Polski Demokratycznej zajêtej

wieloma sprawami � nie robimy.
Mo¿e Ob. Kasprowicz W³adys³aw mia³

w swym postêpowaniu wed³ug opinii niektó-
rych a nieuchwytnych czynników reakcyjnych
strony ujemne z którymi to czynnikami niko-
mu nie wolno ³¹czyæ imienia Kasprowicza
jako prawdziwego demokraty � to nawet wo-
bec zaistnienia tych b³êdów których bezwa-
runkowo nie znamy i okresliæ nie potrafimy,
to usprawiedliwiamy ewentualne b³êdy jego
kieruj¹c siê zasad¹, ¿e nie b³¹dzi tylko ten
który nic nie robi a ten kto cokolwiek poczy-
na mo¿e siê myliæ.

W ka¿dym b¹d� razie obserwuj¹c jego
¿ycie i dzia³alno�æ dla dzisiejszej i w naszym
przekonaniu prawdziwej, istotnej i zwiazanej
z Sojuszem Narodów S³owiañskich, rzeczy-
wisto�ci Polskiej nie dostrzegli�my tych b³ê-
dów które by tej rzeczywisto�ci mog³y siê
przeciwstawiaæ, natomiast z czystym sumie-
niem stwierdziæ mo¿emy i jeste�my obowi¹-
zani, ¿e postêpowanie jego dyktowane by³o
przekonaniem opartym na zrozumieniu na-
szych interesów narodowych, gwarancj¹ któ-
rych jest w³a�nie obrona tego Sojuszu.

Dynów w listopadzie 1947 roku
O�wiadczenie zosta³o podpisane w³asno-

rêcznie przez 328 mieszkanców Dynowa, za�
w³asnorêczno�æ podpisów stwierdzi³ Bur-
mistrz J. Wandasiewicz odciskaj¹c pieczêæ o
tre�ci �Zarz¹d Miejski w Dynowie�.

W aktach s¹dowych zawarte s¹ jeszcze
inne dokumenty bior¹ce w obronê W³adys³a-
wa Kasprowicza. Ich tre�æ zamieszczê w na-
stêpnym artykule.

Ko�ció³ pod wezwaniem �w. Wawrzyñca
w Dynowie zalicza siê do najcenniejszych bu-
dowli sakralnych powsta³ych na Podkarpaciu.
Nale¿y równie¿ do najstarszych murowanych
�wi¹tyñ Polski po³udniowo � wschodniej.

Budowa stanowi jeden z g³ównych elemen-
tów w panoramie miasta. Usytuowana na
wzniesieniu, widoczna z daleka, pe³ni rolê do-
minanty. Nadal kontrastuje skal¹ i wielko�ci¹
z s¹siednimi budynkami.

Data budowy ko�cio³a w Dynowie nie jest
znana. Prawdopodobnie zosta³ za³o¿ony ju¿ w
XIV stuleciu, na co zdaje siê wskazywaæ fakt,
¿e wystêpowa³ pod wezwaniem Narodzenia
�wiêtej Marii Dziewicy. Profesor Widajewicz
w swoich badaniach mówi, ¿e o ustaleniu cza-
su powstania ko�cio³a decyduje niew¹tpliwie
jego wezwanie. Stwierdza on, ¿e ko�cio³y XV
wieczne na Rusi Halickiej mo¿na podzieliæ na
dwie grupy: �starcze� (siêgaj¹ce bardziej w
g³¹b XIV stulecia) i � m³odsze� (z koñca XIV
w.) na podstawie na podstawie wezwania.
Wszystkie ko�cio³y starsze nosi³y wezwanie
Naj�wiêtszej Marii Panny, �nowsze� by³y fun-
dowane pod innymi wezwaniami.

W 1462 r. ko�ció³ zosta³ bogato wyposa¿o-
ny przez Ma³gorzatê z Denowa. W tym tak¿e roku
konsekrowany. Wed³ug �róde³ mia³ on murowa-
n¹ czê�æ prezbiterialn¹ a resztê drewnian¹.

(ci¹g dalszy na str 16)
fot. Antoni Iwañski
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Biskup Piasecki mówi, ¿e ko�ció³ pod we-
zwaniem �w. Wawrzyñca zosta³ ufundowany i
zbudowany przez Ma³gorzatê ze Strza³kowa
i jej syna Stanis³awa w 1462 r. Ostro¿niejszy
nieco jest biskup K. Szembek, który twier-
dzi, ¿e ko�ció³ zosta³ ufundowany w 1462 r.
przez Ma³gorzatê wdowê po kasztelanie prze-
myskim w celu zbawienia duszy swojej oraz
swoich poprzedników i nastêpców. Fundacja
ta by³a bardzo bogata. Ma³gorzata zapisa³a ko-
�cio³owi Narodzenia �wiêtej Marii Dziewicy
wie� Ulanica pod Dynowem wraz ze wszyst-
kimi potokami, so³ectwami, czynszami i in-
nymi robociznami, ci¹¿¹cymi na ludno�ci w
innych wsiach dóbr dynowskich. Darowa³a
temu ko�cio³owi dwa ³any, jeden ko³o ³anu
plebana i drugi na Przedmie�ciu Dynowskim
ci¹gn¹cy siê w kierunku £ubnego z sadzaw-
kami, które by³y na tych ³anach lub mog³y po-
wstawaæ na tym polu � bez wyrz¹dzenia szko-
dy ³anom miejskim czy te¿ podmiejskim.
Równie¿ podarowa³a ko�cio³owi dziesiêcinê
z folwarku w Bachórzu i z folwarku dynow-
skiego le¿¹cego na Przedmie�ciu Dynowskim
przed wsi¹ Bachórzem oraz ka¿dego roku ka-
mieñ ³oju z jatek dynowskich. Fundacja ta
by³a bardzo bogata, bowiem w tych czasach
przeciêtne uposa¿enie ko�cio³a parafialnego
na Rusi wnosi³o 1 lub 2 ³any (zale¿nie od wiel-
ko�ci lokacji lub jako�ci gleby) wolne od
czynszów.

Zapis nak³ada³ na proboszcza obok licz-
nych modlitw za intencjê dobrodziejki, obo-
wi¹zek utrzymania czterech kap³anów, któ-
rzy by od�piewali codziennie, �cursum Ma-
rianum� ku czci Matki Boskiej.

Opis przywileju fundacyjnego z 21V 1462
r. mówi o fundacji ko�cio³a, ale równocze�nie
wymienia plebana Aleksego, czyli, ¿e jest to
raczej renowacja albo powiêkszenie uposa¿e-
nia a nie fundacja ko�cio³a. W ka¿dym razie
nic nie mówi o budowli ko�cio³a. Wymienia-
j¹c za� plebana naprowadza na wniosek, ¿e
ko�ció³ ju¿ istnia³ i to w pierwszej po³owie
XV w., zatem w okresie gotyku. By³ to, wiêc
albo drewniany gotycki, jakie znajdowa³y siê
na ca³y po³udniowym obszarze diecezji prze-
myskiej, albo murowany gotycki, co by³oby
naprawdê w tych stronach rzadko�ci¹. S¹dz¹c
jednak¿e po wielko�ci fundacji nale¿y przy-
puszczaæ, ¿e móg³ byæ on ju¿ wtedy budowl¹
murowan¹. Rêkopi�mienne przekazy histo-
ryczne nic jednak nie mówi¹ o takim w³a�nie
ko�ciele.

Ma³gorzata stara³a siê o zatrzymanie opie-
ki nad ko�cio³em dynowskim w rêkach rodu
Kmitów i tym celu w r. 1462 sporz¹dzi³a do-
kument, na mocy którego odst¹pi³a po³owê
prawa patronatu ko�cio³a parafialnego Naro-
dzenia �wiêtej Marii Dziewicy, bratu swemu
Dobies³awowi Kmicie.

Rok 1604 nale¿y przyj¹æ jako datê budo-
wy ca³ego ko�cio³a w miejscu pierwotnego,
istniej¹cego wcze�niej. W zapisie Kaplicy Ró-
¿añcowej mamy kilkakrotnie u biskupa K.
Szembeka zaznaczone � Kaplica tej samej sta-

ro¿ytno�ci co ko�ció³�. Datê budowy kaplicy
podaje Szembek oko³o 1604 r. Z tego samego
czasu pochodzi kaplica �w. Krzy¿a, o której
Szembek wyra�nie mówi � murowana z ko-
�cio³em g³ównie�.

Biskup W.H. Sierakowski w 1745 r. pisze
� w tym mie�cie ko�ció³ parafialny niegdy�
drewniany, tak wed³ug struktury jak i funda-
cji pierwszych fundatorów z powodu czêstych
po¿arów zw³aszcza przez Wêgrów a potem
przez Szwedów wzniecanych, pozbawiony
przywilejów nie mo¿e okazaæ orygina³ów
erekcji. Obecnie jest murowany z sklepieniem
ceglanym zamkniêtym w obydwu chórach,
którego budowy rozpoczê³a Ma³gorzata ze
Strza³kowa. W ma³y chórze (prezbiterium)
murowany, w wielkim chórze drewniany.
Oko³o 1604 r. otrzyma³ od Katarzyny z Ma-
ciejowic Wapowskiej kasztelanowej przemy-
skiej strukturê kamienn¹, któr¹ ma a¿ dot¹d.
Wzniesiony zosta³ ju¿ pod wezwaniem �w.
Wawrzyñca. Konsekrowany 29 lipca 1617 r.
przez Andrzeja Próchnickiego arcybiskupa
lwowskiego.

 W marcu 1657 r. ko�ció³ zosta³ zniszczo-
ny przez wojska Jerzego Rokoczego ksiêcia
siedmiogrodzkiego.

Biskup K. Szembel pisze � Po naje�dzie
bezbo¿nych Kozaków Rakoczego w sobotê
przed niedziel¹ Laetare (cieszcie siê), który
by³ dniem 10. III. 1657 r. Po spaleniu miasta
w ko�ciele dynowskim niewinnych ludzi 500
zosta³a przelana. Ko�ció³ wypalony, o³tarze
wyniszczone tak dalece, ¿e dopiero po roku
w niedzielê palmow¹ rozpoczê³o siê nabo¿eñ-
stwo ró¿añcowe.

W 1661 r. Miko³aj Ossoliñski starosta
Krzyszyñski, znany awanturnik w ziemi prze-
myskiej, powodowany prywatn¹ zemst¹ do
Olbrachta Grochowskiego na czele 300 ludzi
spali³ miasteczko, z³upi³ ko�ció³, dopu�ci³ siê
zniewagi ksiê¿y, rabunków i gwa³tów.

W 1663 r. z inicjatywy biskupa przemy-
skiego Stanis³awa Sarnowskiego odbudowa-
no ko�ció³ parafialny.

W XVIII w. ko�ció³ ulega zaniedbaniu,
ponadto wichura zerwa³a dach, który w r. 1775
czê�ciowo pokryto nawet s³om¹. Wie¿a, nie-
gdy� duma miasta, grozi³a zawaleniem. �De-
kret reformacyjny nakaza³ zniszczyæ wie¿ê a¿
do facjaty, a na miejsce zniszczonej kondy-
gnacji z muru wznie�æ drewnian¹. Nakaza³
równie¿ podeprzeæ ko�ció³ skarpami, powi¹-
zaæ wnêtrze ankrami oraz naprawiæ sklepie-
nie i �ciany�

 W latach osiemdziesi¹tych XVIII w. ro-
zebrano wie¿ê ko�cieln¹ pozbawiaj¹c miasto
widocznej z dala ozdoby.

W 1889 r. wymurowano zamiast faciatu
drewnianego od strony zachodniej trójk¹tny
szczyt murowany i sprawiono wy¿ej figury
�wiêtych: Stefana i Kazimierza. W tym sa-
mym czasie pokryto dach i sygnaturkê bla-
ch¹.

W 1894 r. rozpoczêto wiosn¹ restauracjê
ko�cio³a pod kierunkiem technicznym Tomasz
Pryliñskiego architekta i konserwatora zam-
ku na Wawelu. Pod jego kierunkiem i wed³ug
planów przez niego sporz¹dzonych:
a) odmalowano ko�ció³ i ca³y odz³ocono we-

wn¹trz
b) zbudowano nowy chór murowany

c) sprawiono now¹ posadzkê z p³yt szamo-
towanych czarno � bia³ych

d) sprawiono nowe okna ¿elazne ze szk³a
katedralnego

e) wykonano dwa witra¿e
f) w 1898 r. postarano siê o nowe stalle w

prezbiterium i nowe kamienne balasy
g) odnowiono o³tarze i kaplice �w. Antonie-

go, oraz o³tarze: �w. Wojciecha i �w. Fran-
ciszka, a do wszystkich o³tarzy bocznych
sprawiono stopnie murowane czarne i ce-
mentowe antypodia

h) sprawiono nowy o³tarz �w. Józefa w Ora-
torium nad kaplic¹ �w. Antoniego

i) odnowiono ambonê i ca³¹ odz³ocono
j) sprawiono dwa nowe konfesjona³y, du¿e

w stylu renesansowym

W 1924 i 1925 r. dano na kaplicach Serca
Jezusowego i Matki Naj�wiêtszej nowe ko-
pu³y. Pokryto je blach¹, jak równie¿ kaplicê
�w. Józefa. Ponadto dano trzy nowe krzy¿e
na wie¿y sygnaturkowej i na kopu³ach.

Podci¹gniêto na wysoko�æ 0.70, 1.40,
1.50 metra nowy cokó³ pod ko�ció³ z bloków
betonowych. Ponadto pokryto p³ytami cemen-
towymi wêgary i pilastry wystaj¹ce z murów.

W 1926 r. odnowiono wnêtrze ko�cio³a,
�ciany prezbiterium, nawy g³ównej i kaplic
bocznych zosta³y pokryte polichromi¹ figu-
raln¹ pêdzla Stanis³awa Szmuca.

W ostatnich latach prowadzone s¹ w ko-
�ciele parafialnym prace remontowe.

W 2000 r. zosta³a poddana remontowi
dzwonnica, która wymaga³a w 100% skucia
starych zagrzybia³ych tynków i po³o¿enia no-
wych. Jednocze�nie odnowiono kaplicê �w.
Teresy wewn¹trz dzwonnicy.

W 2001 r. dokonano malowania dachu
ko�cio³a, skucia zagrzybia³ych tynków przy
cokole �wi¹tyni i po³o¿enia nowych. Prowa-
dzono równie¿ prace wewn¹trz ko�cio³a.
Oczyszczono mastaby o³tarzowe i �ciany w
kaplicach bocznych. Renowacji poddano ob-
raz Matki Boskiej Dynowskiej.

W 2002 r. wybudowano ubikacje przyko-
�cielne. Wewn¹trz ko�cio³a wykonano
wzmocnienie nadpro¿a miêdzy naw¹ g³ówn¹
a prezbiterium. Oczyszczono te¿ o³tarz g³ów-
ny.

Na 2003 r. planuje siê pomalowanie ele-
wacji zewnêtrznych. Oczyszczenie nawy
g³ównej, odmalowanie sklepienia. Po zakoñ-
czeniu prac ogólno � remontowych bêdzie ko-
niecznie wykonanie w³a�ciwej renowacji o³ta-
rzy i polichromii na �cianach wewnêtrznych
�wi¹tyni.

Prace w ko�ciele z uwagi na jego zabyt-
kowy charakter z konieczno�ci uzgadniane s¹
z konserwatorem zabytków. Stosowanie od-
powiednich materia³ów do prac konserwator-
skich jest kosztowne, ze wzglêdu na to prace
polegaj¹ w g³ównej mierze na oczyszczaniu i
zabezpieczaniu przed zniszczeniem.

Ko�ció³ dynowski wymaga jeszcze wiele
kosztownych prac remontowych i renowacyj-
nych. Od mieszkañców Dynowa w du¿ej mie-
rze bêdzie zale¿a³ ostateczny wygl¹d �wi¹ty-
ni, utrzymuj¹cy jej zabytkowy charakter i od-
powiedni poziom artystyczny.

M. Galej
Cdn.

(ci¹g dalszy ze str. 15)
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Witamy czytelników �Dynowinki� w
roku 2003. Bêdzie on niezwykle wa¿ny dla
naszego kraju. Mamy szansê staæ siê cz³on-
kami Unii Europejskiej. Klub Europejski
ma wiêc niewiele czasu na prezentowanie
skutków tego epokowego przedsiêwziêcia.

W naszym artykule postanowili�my za-
prezentowaæ p³aszczyzny wspó³pracy z na-
szym najbli¿szym s¹siadem � Niemcami.

Stosunki Polski i Niemiec ju¿ od X wie-
ku by³y napiête. W 972 roku dosz³o do
pierwszego zbrojnego starcia pod Cedyni¹.
Tê bitwê wygrali Polacy. Pó�niej, bo do 1410
roku,prym wiedli nasi zachodni s¹siedzi. W
tym¿e roku dosz³o do najs³ynniejszej bitwy
polsko-krzy¿ackiej (w wojsku krzy¿ackim
walczyli przede wszystkim Niemcy) wygra-
nej przez króla W³adys³awa Jagie³³ê. Potem
w XVIII wieku przysz³y zabory, gdzie przez
123 lata ¿yli�my w niewoli. Wiek XX przy-
niós³ dwie wojny �wiatowe, których skutki
s¹ powszechnie znane. Dopiero w latach 70-
tych ubieg³ego stulecia dosz³o do podpisa-
nia wzajemnych umów o wspó³pracy.

 Niemcy od 1952 roku nale¿¹ do Wspól-
noty Europejskiej. Kraj, mimo olbrzymich
zniszczeñ wywo³anych wojn¹, do�æ szyb-
ko podniós³ siê z kryzysu. Sta³ siê krajem
wysoko rozwiniêtym, co ma potwierdzenie
w wielko�ci Produktu Krajowego Brutto
(110 na 1-go mieszkañca)na szczególna
uwagê zas³uguj¹ jednak relacje, jakie za-
chodz¹ pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami po-
cz¹wszy od lat 90-tych XX w. Podstawê
wspó³pracy (zw³aszcza gospodarczej) sta-
nowi wymiana handlowa oraz zaanga¿owa-
nie kapita³u niemieckiego w nasz¹ gospo-
darkê. Wspó³praca ta ma tym wiêksze zna-
czenie, i¿ stanowi pomost miêdzy Polsk¹ a
krajem unijnym. Wg niemieckiej bazy da-
nych na rok 1995 wysoko�æ polskiego eks-
portu osi¹gnê³a 18mld DM, import 24,2
DM. Poziom wzajemnych obrotów handlo-
wych by³ najwy¿szy w historii i wyniós³
42,2mld DM. Polski eksport do Niemiec
wzrós³ w 1999 o 9,5%, import za� o 0,1%.
Polski udzia³ w niemieckim eksporcie i im-
porcie wyniós³ 2,5 i 2%. Pozycja Polski
jako partnera handlowego jest bardzo wy-
soka. W eksporcie zajmuje 10-te miejsce,
w imporcie 13, natomiast w obrotach 11.

Do najwa¿niejszych grup towarowych
w polskim eksporcie do Niemiec nale¿¹ tek-
stylia, odzie¿, meble, samochody. W impor-
cie Polski z Niemiec dominuj¹ maszyny, wy-
roby techniczne i farmaceutyczne i samo-
chody. Wszelkie liczby wskazuj¹ wiêc na to,
¿e Polska jest atrakcyjnym partnerem w
wymianie handlowej.

DYNOWIANIE O UNII:
Rok 2003 jest Rokiem Osób Niepe³no-

sprawnych. Klimat jego obchodów w Pol-
sce bêdzie sprzyja³ promocji �wiatowych
rozwi¹zañ opartych na niedyskryminacji
spo³ecznej i integracji osób niepe³nospraw-
nych.

Poprzez zaanga¿owanie �rodowiska w
przygotowanie krajowego programu w tym
zakresie, stworzenie odpowiedniego klima-
tu obchodów,mo¿na by równie¿ przybli¿yæ
spo³eczeñstwu Uniê Europejsk¹.

Osoby niepe³nosprawne domagaj¹ siê
równych szans i dostêpu do wszystkich za-
sobów spo³ecznych tzn. integracyjnej edu-
kacji, nowych technologii us³ug spo³ecz-
nych i medycznych, sportu, rekreacji do-
bór i us³ug konsumpcyjnych.

Dyskryminacja, z jak¹ siê spotykaj¹
osoby niepe³nosprawne wynika czê�ciowo
z uprzedzeñ wobec nich ; s¹ one zapomnia-
ne i ignorowane. Skutkiem takich zacho-
wañ jest powstawanie barier utrudniaj¹cych
im udzia³ w ¿yciu spo³ecznym.

Unia Europejska proponuje wiele pro-
gramów, które w swej istocie mog¹ pomóc
w rozwi¹zywaniu problemów �rodowisk
niepe³nosprawnych. Ambicj¹ bêdzie przyj-
�cie w tym zakresie z pomoc¹ trzem gru-
pom podmiotów i samorz¹dom, organiza-
cjom pozarz¹dowym i pracodawcom osób
niepe³nosprawnych np. poprzez finansowa-
nie polskiej czê�ci wk³adu do tych progra-

mów, pomoc w uzyskaniu �rodków lub apli-
kacji wniosków przez te podmioty.

Obecny system rehabilitacji zawodowej
i wspieranie zatrudnienia osób niepe³no-
sprawnych wymaga dalszych zmian. Wy-

musza je konieczno�æ dostosowania pol-
skich norm do przepisów Unii Europejskiej.

Tendencj¹ w krajach UE jest zapewnie-
nie jak najwiêkszej liczbie osób niepe³no-
sprawnych mo¿liwo�ci swobodnego funk-
cjonowania na otwartym rynku pracy.
Oznaczaæ to bêdzie wzmocnienie spo³ecz-
nej i zawodowej sytuacji osób niepe³no-
sprawnych, które stan¹ siê pe³nowarto�cio-
wymi, �wiadomymi swych mo¿liwo�ci pra-
cownikami i obywatelami.

¯adna bowiem z instytucji udzielaj¹-
cych pomocy publicznej nie jest bliska w
swych procedurach i do�wiadczeniu roz-
wi¹zaniom i wymogom Unii. Samorz¹dy
otrzymuj¹ dwa lata na przygotowanie siê
do nowej sytuacji, gdy¿ stosowane przepi-
sy wejd¹ w ¿ycie 2005r. Perspektywa przy-
st¹pienia Polski do unijnej rodziny staje siê
coraz realniejsza.

Ma³gorzata Kochman

Cz³onek Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych

 Miasta i Gminy Dynów

W drodze do Unii Europejskiej.
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Czym zajmuje siê Rada Europejska?,
Rada Europejska, czyli szczyt szefów

pañstw i rz¹dów sprawuje strategiczne i po-
lityczne kierownictwo Unii Europejskiej.
Wyznacza ona najwa¿niejsze cele rozwoju
Unii oraz podejmuje najistotniejsze decy-
zje polityczne. Rada zbiera siê co najmniej
dwa razy w roku pod przewodnictwem sze-
fa rz¹du pañstwa cz³onkowskiego
sprawuj¹cego przewodnictwo w Unii Eu-
ropejskiej. W pierwszym pó³roczu 2002
roku przewodnictwo przypad³o Hiszpa-
nii, w drugim pó³roczu sprawuje je
Dania. Ostania prezydencja ma
dla Polski historyczne znacze-
nie, gdy¿ w grudniu podpisa-
ny zosta³ akt ratyfikacyjny.

 Zadaniem pañstwa
sprawuj¹cego przewodnictwo
jest poszukiwanie kompromisu
w przypadku ró¿nicy zdañ pañstw
cz³onkowskich, a tak¿e ustalanie li-
sty spraw, którymi ma siê zajmowaæ Rada.

Czy Rada Unii Europejskiej jest wa¿-
niejsza od Rady Europejskiej?

Rada UE jest g³ównym o�rodkiem, w
którym zapadaj¹ decyzje obowi¹zuj¹ce
wszystkie pañstwa cz³onkowskie. Za-
wiera umowy miêdzynarodowe, uczest-
niczy w uchwalaniu bud¿etu, a tak¿e
mianuje cz³onków innych instytucji unij-
nych. Jej zadaniem jest tak¿e prowadze-
nie i koordynowanie wewnêtrznej i za-
granicznej polityki UE. W sk³ad Rady
Unii Europejskiej wchodzê ministrowie
spraw zagranicznych, a tak¿e inni mini-
strowie upowa¿nieni do dzia³ania w
imieniu swych rz¹dów. Poniewa¿ w Ra-
dzie Europejskiej zasiadaj¹ szefowie
rz¹dów przes¹dza to o tym, ¿e to w³a-
�nie Rada Europejska jest najwa¿niej-
sz¹ instytucj¹ w Unii Europejskiej.
Rada podejmuje uchwa³y jednomy�lnie,
kwalifikowan¹ wiêkszo�ci¹ g³osów lub
zwyczajn¹ wiêkszo�ci¹ - w zale¿no�ci od
znaczenia omawianego tematu. W g³o-
sowaniu wiêkszo�ci¹ kwalifikowan¹,
które jest najczêstszym sposobem podej-
mowania decyzji, podzia³ g³osów w Ra-
dzie odpowiada liczbie mieszkañców da-
nego pañstwa i jego pozycji gospodar-
czej. W wyniku postanowieñ traktatu z
Nicei zawartego w 2001 r, ³¹czna liczba
g³osów w Radzie UE (po ca³kowitym
planowanym rozszerzeniu) wyniesie
345, z czego Niemcy, Francja. Wielka
Brytania i W³ochy bêd¹ mia³y po 29 g³o-
sów, Hiszpania i Polska po 27, a np. Bel-
gia 12, Finlandia 7. Przewodnictwo
Rady UE pe³ni minister spraw zagranicz-
nych pañstwa, które w danym pó³roczu
sprawuje przewodnictwo w Unii.

Czym siê zajmuje Komisja Europejska?
Komisja Europejska jest organem repre-

zentuj¹cym interes ca³ej Unii i nie mo¿e
podlegaæ wp³ywom ¿adnego z pañstw
cz³onkowskich. Zasiadaj¹ce w niej osoby
nie s¹ zwi¹zane jakimikolwiek instrukcja-
mi. Jako stra¿nik traktatów Komisja czu-
wa nad wype³nieniem rozporz¹dzeñ i dy-
rektyw Rady UE; mo¿e te¿ sama je wyda-
waæ. W sprawach spornych Komisja odwo-
³uje siê do Trybuna³u Sprawiedliwo�ci.

Rada Unii Europejskiej i Parlament Eu-
ropejski uchwalaj¹ akty prawne na podsta-
wie propozycji Komisji. Zarz¹dza ona tak-
¿e bud¿etem Unii i Funduszami Struktural-
nymi. Sk³ada siê z dwudziestu cz³onków
(komisarzy) - po dwóch z Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii. W³och i Hiszpanii, po
jednym z pozosta³ych krajów. Po wej�ciu
w ¿ycie postanowieñ Traktatu z Nicei i roz-
szerzeniu Unii, ka¿de pañstwo cz³onkow-
skie bêdzie mia³o w Komisji jednego �swe-
go� komisarza. Obecnie przewodnicz¹cym
Komisji Europejskiej jest by³y premier
W³och Romano Prodi.

Czym ró¿ni siê Parlament Europej-
ski od parlamentów narodowych?

Parlament Europejski nie uchwala sa-
modzielnie aktów prawnych. Jest cia³em
opiniodawczym i kontrolnym wspoma-
gaj¹cym Radê UE i Komisjê Europejsk¹ w
ich funkcjach prawodawczych. W parla-
mencie zasiada obecnie 626 pos³ów wybie-
ranych na piêæ lat w ka¿dym pañstwie
cz³onkowskim w wyborach powszechnych.
Po rozszerzeniu Unii zasi¹dzie w nim 732
pos³ów, w tym 50 z Polski. Cz³onkowie
Parlamentu Europejskiego nie tworz¹ grup
narodowych lecz frakcje polityczne (np.
Zjednoczona Lewica, Chrze�cijañscy De-
mokraci, Zieloni). Parlament zbiera siê na
sesjach plenarnych w Strasburgu, za� jego
komisje obraduj¹ w Brukseli.

Jak¹ rolê pe³ni Trybuna³ Sprawiedli-
wo�ci?

Trybuna³ orzeka o legalno�ci aktów
prawnych wydawanych przez organy UE i
o ich zgodno�ci z Traktatami oraz dokonu-
je ich obowi¹zuj¹cej interpretacji. Trybu-
nat rozpoznaje tak¿e spory miêdzy pañ-

stwami cz³onkowskimi lub miêdzy Komi-
sj¹ Europejsk¹ i tymi pañstwami. Jego orze-
czenia maj¹ charakter ostateczny. W jego
sk³ad wchodzi obecnie piêtnastu sêdziów
wybranych przez pañstwa cz³onkowskie.
Po wej�ciu do Unii Polska bêdzie mia³a w
TS jednego sêdziego. Siedzib¹ Trybuna³u
jest Luksemburg.

 Dlaczego Trybunat Obrachunkowy
mo¿na porównaæ do NIK?

Trybuna³ Obrachunkowy wspo-
maga Radê Unii oraz Parlament

Europejski przy kontroli reali-
zacji bud¿etu, bada zgod-

no�æ z prawem i zasad-
no�æ wszystkich wy-
datków Unii. Pe³ni

funkcje zbli¿one do pol-
skiej Najwy¿szej Izby

Kontroli. Siedziba TO znaj-
duje siê w Luksemburgu.

Czy Komitet Ekonomiczno-Spo³ecz-
ny jest siln¹ grup¹ nacisku?

Jest on instytucj¹ doradcz¹ i opiniodaw-
cz¹ w sprawach gospodarczych i spo³ecz-
nych. Jego opinia jest brana pod uwagê
przez Komisjê, Radê Unii Europejskiej i
Parlament Europejski przy podejmowaniu
istotnych decyzji. Dla wielu z nich opinia
Komitetu jest siln¹ podpor¹. W sk³ad KES
wchodzi 222 reprezentantów pracodawców,
pracowników, producentów, rolników, han-
dlowców, przedstawicieli wolnych zawo-
dów i in. Cz³onkowie Komitetu s¹ nieza-
wi�li w wykonywaniu swych funkcji i nie
s¹ ograniczani instrukcjami swoich pañstw.
To stanowi ich si³ê i czyni z Komitetu naj-
bardziej wp³ywow¹ instytucjê doradcz¹. Po
wej�ciu do UE Polska powo³a taka sam¹
liczbê przedstawicieli co Hiszpania (21).

Czy s³absze regiony mog¹ liczyæ na
pomoc?

W Unii Europejskiej s¹ pañstwa i re-
giony bogate, wysoko rozwiniête, jak np.
Holandia, czy po³udniowa Anglia, ale s¹ i
takie, których poziom rozwoju jest znacz-
nie ni¿szy, np. Grecja, Portugalia, pó³noc-
na Finlandia i po³udniowe W³ochy. Wyrów-
nywanie tych ró¿nic odbywa siê poprzez:
- udzielanie pomocy regionom zacofanym,

wiejskim, o niewielkim zaludnieniu,
- restrukturyzacjê regionów zagro¿onych

upadkiem przemys³u,
- zwalczanie bezrobocia i u³atwienie m³o-

dzie¿y startu zawodowego. Na wyrów-
nanie poziomu ¿ycia i rozwoju gospodar-
czego regionów Unia przeznacza ogrom-
ne �rodki. W latach 1994 -1998 wydatki
wynios³y ponad 170 mld euro, w latach

red. Ewa Hadam
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2000-2006 wynios¹ 213 mld euro.

Czy Europejski Bank Centralny za-
st¹pi NBP?

Najwa¿niejszym zadaniem Europej-
skiego Banku Centralnego, którego siedzi-
ba mie�ci siê we Frankfurcie nad Menem,
jest ochrona stabilno�ci waluty europej-
skiej, prowadzenie polityki pieniê¿nej Unii
oraz kontrola emisji euro z wy³¹cznym pra-
wem do emisji banknotów euro dla wszyst-
kich pañstw cz³onkowskich. Jego rola ró¿-
ni siê od zadañ banków centralnych pañstw
cz³onkowskich.

Dlaczego marka i frank odchodz¹ do
historii, a funty i korony pozostaj¹?

Ostateczna decyzja o wprowadzeniu
wspólnej europejskiej waluty zapad³a w
1998 r. na szczycie w Brukseli. Do Unii Go-
spodarczej i Walutowej spo�ród piêtnastki
przyst¹pi³o ostatecznie dwana�cie pañstw
cz³onkowskich UE, bez Wielkiej Brytanii,
Szwecji i Danii, które postanowi³y utrzy-
maæ waluty narodowe.

1 stycznia 2002 r. w dwunastu krajach
UE do powszechnego obiegu wprowadzo-
no euro, wspóln¹ europejsk¹ walutê. W
pañstwach Unii, w których euro nie zast¹-
pi³o walut narodowych, o¿y³y dyskusje o
dobrodziejstwach wspólnej waluty.

Jakie s¹ korzy�ci z wprowadzenia
euro?

Dla mieszkañców Unii Europejskiej
wprowadzenie wspólnej waluty oznacza:
- zmniejszenie inflacji,
- ³atwo�æ porównywania poziomu cen i

p³ac,
- wyeliminowanie wymiany waluty pod-

czas podró¿y za granic¹,
- mo¿liwo�æ zak³adania rachunków banko-

wych i lokowania pieniêdzy w dowolnym
pañstwie cz³onkowskim w tej samej wa-
lucie.

Dla przedsiêbiorców w pañstwach
cz³onkowskich Unii korzy�ci z euro to
przede wszystkim:
- stabilizacja gospodarcza,
- wyrównanie stóp procentowych,
- wyeliminowanie kosztów transakcji i ry-

zyka zwi¹zanego z wahaniem kursów
walut,

- obni¿enie poziomu rezerw walutowych

Jakie s¹ ró¿nice i podobieñstwa bank-
notów i monet euro?

Monety euro oraz centy maj¹ wspólny
awers (reszka) z nomina³em, natomiast na
rewersie (orze³ek) znajdujê siê symbole na-
rodowe kraju, w którym zosta³y wyt³oczo-
ne. Nie ogranicza to jednak ich obiegu -

mo¿na nimi p³aciæ we wszystkich pañ-
stwach cz³onkowskich unii walutowej. Np.
na rewersie monety 1 euro belgijskiej znaj-
duje siê podobizna króla Alberta, a 1 euro
niemieckie ma symbole narodowe Niemiec.
Banknoty o nomina³ach 5. 10, 20, 50, 100,
200 i 500 euro maj¹ jednakowy dla wszyst-
kich pañstw cz³onkowskich awers i rewers.
Motywami graficznymi banknotów s¹ okna
bramy i mosty nawi¹zuj¹ce do ró¿nych sty-
lów i epok w europejskiej kulturze, maj¹ce
symbolizowaæ otwarto�æ i porozumienie.
S³owo euro jest napisane w alfabecie ³aciñ-
skim i greckim.

Jak potê¿na jest UE?
Unia jest potêg¹ w handlu i gospodar-

ce. Przypada na ni¹ 23% �wiatowej produk-
cji przemys³owej i jedna pi¹ta �wiatowego
eksportu, za� w unijnych skarbcach znaj-
duje siê 34% �wiatowych rezerw waluto-
wych. Uniê Europejsk¹ tworzy obecnie 1 5
krajów o ³¹cznej powierzchni 3,2 min kilo-
metrów kw. zamieszkanych przez ok. 375
min mieszkañców (w Unii ¿yje dzi� po³o-
wa mieszkañców Europy). Cz³onkami Unii
s¹ Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg,
Niemcy i W³ochy, Dania, Irlandia i Wielka
Brytania, Hiszpania, Portugalia, Austria,
Finlandia i Szwecja. Do zakoñczenia ne-
gocjacji, a zatem do cz³onkostwa w Unii
ju¿ w 2004 r. zbli¿a siê obecnie dziesiêæ
pañstw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, £o-
twa, Malta, S³owacja, S³owenia, Wêgry i
Polska.

Po ich przyjêciu ³¹czna powierzchnia
krajów cz³onkowskich Unii wyniesie 4.2
mln kilometrów kwadratowych, a liczba
ludno�ci zbli¿y siê do 450 mln.

Sk¹d bior¹ siê unijne pieni¹dze?
Prawie po³owê dochodów bud¿etu Unii

Europejskiej stanowi¹ sk³adki pañstw
cz³onkowskich, których wysoko�æ wynika
z wielko�ci Produktu Krajowego Brutto
(PKB) danego pañstwa. Pozosta³a czê�æ to
�rodki z tytu³u podatku VAT, ce³ i op³at wy-
równawczych.

Od 1990 roku cz³onkowie Unii powin-
ni wp³acaæ do wspólnej kasy 1,27 procenta
swego PKB. �rodkami tymi dysponuje
Komisja Europejska. Na rok 2002 Unia
zaplanowa³a bud¿et w wysoko�ci ok. 95,6
mld euro.
Planowane dochody bud¿etu UE
w 2002 r. (w procentach):
43,0 - sk³adki z tytu³u PKB,
38,3 - �rodki z tytu³u podatku VAT,
16,6 - eta i op³aty wyrównawcze,
3,1 - pozosta³e.
Planowane wydatki z bud¿etu UE
w 2002 r. (w procentach):

45,2 - Wspólna Polityka Rolna,
34,5. - fundusze strukturalne (pomoc dla

s³abszych regionów),
8,4 - dzia³ania zewnêtrzne,
5,2 - administracja,
4,1 - badania naukowe,
1,2 - ochrona konsumentów,
0,9 - m³odzie¿, kultura, media,0,5 - po-

zosta³e.

 Kto dop³aca do Unii a kto z niej ko-
rzysta?

Najwiêkszymi p³atnikami do bud¿etu
Unii s¹ du¿e, zamo¿ne kraje: Niemcy. Ho-
landia, Francja, W³ochy i Wielka Brytania.
Kraje te s¹  zarazem p³atnikami netto, co
oznacza, ¿e wiêcej wp³acaj¹ do unijnego
bud¿etu ni¿ otrzymuj¹.

Jakie s¹ w Unii stawki VAT?
Unia nie ustala wysoko�ci podatków w

pañstwach cz³onkowskich. Ka¿de pañstwo
samo okre�la, jakie podatki i w jakiej wy-
soko�ci musz¹ p³aciæ jego obywatele. Je-
dynym. odstêpstwem od tej regu³y jest przy-
jêcie zasady, ¿e podstawowa stawka podat-
ku VAT w pañstwach cz³onkowskich nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 15% (w Polsce obec-
nie wynosi 22%). Tzw. stawka obni¿ona
tego podatku nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 5%
(w Polsce obecnie 7%). Choæ jest to nie-
zgodne z ogólnymi zasadami, w niektórych
pañstwach cz³onkowskich nadal wystêpu-
je zerowa stawka - np. w Belgii, Danii, Fin-
landii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii
i W³oszech. Najd³u¿sze listy towarów i
us³ug objêtych zerow¹ stawk¹ s¹ w Irlandii
i Wielkiej Brytanii. Znajduj¹ siê na nich
m.in. ksi¹¿ki, ¿ywno�æ dla ludzi i zwierz¹t
(z wyj¹tkiem lodów i czekolady), leki, in-
strumenty medyczne, sprzêt ortopedyczny,
odzie¿ i obuwie dla dzieci do lat dziesiêciu
oraz us³ugi budowlane zwi¹zane z budow¹
domów mieszkalnych. Ró¿nice w poziomie
stawek miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
s¹ znaczne. Np. rozpiêto�æ stawki VAT na
¿ywno�æ miêdzy krajami Unii wynosi a¿
25 punktów procentowych. Najni¿sza, ze-
rowa stawka, obowi¹zuje w Wielkiej Bry-
tanii, najwy¿sza za� (25%) - w Danii i
Szwecji. W pozosta³ych krajach VAT na
¿ywno�æ jest zazwyczaj niski i wynosi 3-8
%. Równie¿ w budownictwie stawki VAT
znacznie ró¿ni¹ siê od siebie w poszcze-
gólnych pañstwach.

 Opiekunka MKE
 Ewa Hadam

Przewodnicz¹cy MKE
Micha³ Ziêzio
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u Uganda (Afryka). Ruch mistyczno-
militarny Johna Kona. Jego ludzie
porywaj¹ dzieci, bij¹ je, g³odz¹.
Jedna z tortur � w koszmar-
nym upale, jaki przez
ca³y rok tam panuje
(pogranicze Ugandy i
Sudanu), to armia ucie-
miê¿onych i zb³¹kanych
dzieci musi codziennie od
�witu do nocy maszero-
waæ. Rezultat � zmêczenie, otêpienie,
przygnêbienie, apatia, zupe³na dez-
orientacja. Czasami ataki zbiorowe-
go sza³u, w czasie którego dzieciêce
oddzia³y Kona napadaj¹ na wioski,
morduj¹ wszystkich pal¹c i grabi¹c,
co w nich jeszcze jest do zrabowa-
nia.

u Prawdziwy cud: Odnaleziono ich ¿y-
wych po roku! Brzmi to nieprawdo-
podobnie; prawie rok po zamachu na
WTC, odnaleziono dwójkê ludzi, któ-
rych uwa¿ano za pogrzebanych na za-
wsze pod murami WTC! 45-letni Ro-
bert Vaughan nie przypomina sobie
nic z wydarzeñ 11 wrze�nia � od cza-
su zamachu cierpi na utratê pamiêci.

u 25 letni Piotr Boguszewski ze wsi
Mrowiny uratowa³ ¿ycie nowo naro-
dzonemu ch³opcu. Wygrzeba³ z zie-
mi ¿ywego noworodka. Piotr nigdy
nie zapomni tamtego kwietniowego
dnia i widoku kopca ziemi, z którego
wystawa³a r¹czka noworodka. obok
roz³o¿ystego krzaka dzikiej ró¿y us³y-
sza³ ciche kwilenie.

u Pod gwiazdami Pó³nocy lodowy ho-
tel w szwedzkiej Laponii. To jedyny
taki pensjonat na �wiecie. Pojawia siê,
gdy w listopadzie chwyc¹ pierwsze
mrozy, znika w maju, kiedy s³oñce
mocniej przygrzeje. Co roku w pa�-
dzierniku armia �lodowych� budow-
niczych przystêpuje do tworzenia
mro�nej osady. Do po³owy grudnia,
zanim pojawi¹ siê pierwsi go�cie sta-
nie hotel, centrum sztuki, bar (mo¿na
w nim spotkaæ cz³onków rodziny kró-
lewskiej, s³ynne modelki i artystów,
którzy wpadaj¹ tu na drinka. Jest te¿
kaplica.Ca³e wyposa¿enie jest z lodu
� fotele, �sto³y�, krzes³a a nawet
szklanki. Je�li zdecydujesz siê na noc
w Ice Hotel, spêdzisz j¹ na lodowym
³o¿u. Nie bój siê, ¿e zmarzniesz, choæ
temperatura powietrza wewn¹trz po-
koi waha siê miêdzy � 4° C a � 8°C.
£o¿e wymoszczone jest skórami re-
niferów, dostaniesz tak¿e puchowy

�piwór. Rano na rozgrzewkê
kelner poda ci szklankê ciep³ego soku
z ¿urawin.

u W Japonii stosuje siê olejki zapacho-
we w miejscach pracy, aby poprawiæ
nastrój pracownika i tym sposobem
wp³yn¹æ na jego wydajno�æ. Na Za-
chodzie � olejki rozpyla siê w gabi-
netach stomatologicznych czy w sa-
lach porodowych.

u Kto jedz¹c chleb z miodem wie, ¿e
dla wytworzenia 1 kg �z³ota z ula�
d³ugo�æ lotów, które musia³y odbyæ
pszczo³y odpowiada dwóm okr¹¿e-
niom Ziemi ?

u XV �wiatowy Kongres Seksuolo-
giczny, który odby³ siê w po³owie
roku w Pary¿u, potwierdzi³, ¿e wiek
XXI bêdzie stuleciem androgynii. Co
to znaczy ? Androgyni¹ okre�la siê
osobowo�æ o mêsko damskich ce-
chach psychicznych, uniformizacjê,
czyli upodabnianie siê do siebie.Do-
prowadzi to prawdopodobnie do lep-
szego porozumienia kobiet i mê¿-
czyzn, ale te¿ do stopniowego zani-
ku po¿¹dania.

u Prawie ca³e ¿ycie spêdzamy w pogo-
ni za szczê�ciem. Czêsto tak bardzo
zajêci jeste�my szukaniem szczê�cia,
¿e nie mamy czasu aby... byæ szczê-
�liwymi tu i teraz. A to, czy jeste�my
szczê�liwi, nie zale¿y od zewnêtrz-
nych okoliczno�ci, tylko od nas sa-
mych. Có¿ z tego, ¿e wszystko uk³a-
da siê po naszej my�li i zaabsorbo-
wani codziennymi problemami nie
potrafimy tego dostrzec i doceniæ ?
Co robiæ, by nawet najgorsze niepo-
wodzenia nie odbiera³y ci chêci ¿y-
cia ? Zastosujmy kilka zasad:1) ¯yj
ze sob¹ w zgodzie, 2) Zostañ opty-
mist¹ 3) Naucz siê cieszyæ (medyta-
cja) 4) Otwórz siê na innych, 5) Pie-
lêgnuj wspomnienia, 6)Nie uzale¿niaj
szczê�cia od stanu posiadania. 7) Na-
ucz siê ¿yæ tu i teraz 8) Porzuæ rywa-
lizacjê 9) Okie³znaj emocje 10) Pa-
miêtaj o prostocie. Moment szczê�cia
potrafi przyj�æ do nas zupe³nie nie-
spodziewanie. Nie b¹d�my nieszczê-

�liwi z powodu braku
szczê�cia, bo wtedy nawet
je�li ono zechce przyj�æ,
odmówimy mu dostêpu.
u Nowe planetarne
�rodowisko kulturowe

mo¿e okazaæ siê dla Europy inspiru-
j¹ce, korzystne i p³odne. Bo zetkniê-
cie kultur i cywilizacji nie musi pro-
wadziæ do zderzenia. Mo¿e ono byæ
obszarem wymiany, po¿¹danego kon-
taktu, wzbogacenia. Geory Simmel
uwa¿a³, ¿e podstawowym procesem
w ¿yciu spo³eczeñstw ludzkich jest
powstawanie warto�ci i ducha wy-
miany. A wymiana zak³ada klimat
¿yczliwy wzajemnemu poznaniu, ro-
zumieniu, kompromisowi.

u To sensacja na skalê miêdzynarodo-
w¹. Skamienia³e ko�ci sprzed 230
mln lat odkryte w Krasiejowie na �l¹-
sku Opolskim, s¹ szcz¹tkami dino-
zaura / Silesaurusa/. Mamy wiêc
pierwszy polski szkielet dinozaura,
który okaza³ siê przy tym najstarszy
na �wiecie. W warszawskim Muzeum
Edukacji PAN bêdzie mo¿na obejrzeæ
rekonstrukcjê stadka silezaurów na-
turalnej wielko�ci.

u Pierwsza Ksiêga Enacha Starego Te-
stamentu zawiera my�l, ¿e wy¿sze
szyki anio³ów Cherubinowie i Sera-
finowie strzeg¹ tronu Boga, którego
czcz¹ podczas gdy ni¿sze szyki trosz-
cz¹ siê o sprawy ludzi. Chrze�cijañ-
stwo przyjê³o tê anielsk¹ hierarchiê
od judeizmu i id¹c za �w. Paw³em do-
da³o do niej dalsze szyki mocy, po-
têg, ksiêstw, panowañ i tronów. Ten
system wierzeñ zawiera³ tak¿e idee
�wojny w niebiosach�, w której toku
anio³ Lucyfer zosta³ z nich wypêdzo-
ny i sta³ siê anio³em upad³ym, wys³an-
nikiem zwodz¹cym ludzi i kusz¹cym
ich do buntu przeciwko Bogu.

u  Drogi Czytelniku u�miechnij siê!
M³ody ksi¹dz Stefan Wyszyñski
(1901 � 1981) pó�niejszy Kardyna³ i
prymas wspina³ siê wraz z koleg¹ w
Rzymie na wysok¹ kopu³ê ko�cio³a a
drogê przed nimi tarasowa³a gramo-
l¹ca siê powolutku bardzo oty³a ko-
bieta. Poczekajmy, a¿ ta gruba baba
wejdzie na górê-powiedzia³ m³ody
Wyszyñski. Na to owa baba zatrzy-
ma³a siê i najczystsz¹ polszczyzn¹ po-
wiedzia³a: Proszê bardzo to ja ju¿
ksiê¿y przepuszczê.

Boles³aw Bielec
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Nad Dynowem zapada zmrok. Wkrótce
ca³e miasteczko pogr¹¿a siê w ciszy przery-
wanej czasem przez przeje¿d¿aj¹cy samochód
czy g³o�ne krzyki m³odzie¿y wracaj¹cej z
nocnych imprez. Tymczasem na tle roz-
gwie¿d¿onego nieba daje siê zauwa¿yæ prze-
suwaj¹cy siê bezszelestnie cieñ, a ze starej
wysokiej lipy dochodzi jakie� pohukiwanie.
To nocni skrzydlaci ³owcy � sowy, w³a�nie
maj¹ czas swej najwiêkszej aktywno�ci. Prak-
tycznie ka¿dy mieszkaniec Dynowa wie o ist-
nieniu sów, ale ptaki te czasem w �wiadomo-
�ci ludzi s¹ owiane mgie³k¹ tajemniczo�ci i
przes¹dów.

W wierzeniach ludowych S³owian funk-
cjonowa³a strzyga w postaci czarownicy-sowy
wysysaj¹cej krew. Termin strzyga pochodzi z
jêzyka ³aciñskiego, gdzie �strix� oznacza
puszczyka. Czêsto sowa by³a uto¿samiana z
upiorem, o którym £. Go³êbiowski pisze:
�upiór, pod³ug zdania ludu, obdarzony dwo-
istym ¿yciem, pierwsze utraciwszy, drugiego
w nocnej porze u¿ywa, niepokoi i szkodê spra-
wia, b¹d� to w rzeczach domowych b¹d� w
�wiêtych� (Z. Gloger �Encyklopedia staropol-
ska�). Z duszami ludzkimi, po �mierci egzy-
stuj¹cymi jako sowy, spotykamy siê w naszej
literaturze. W �Dziadach� A. Mickiewicza
dusza pokrzywdzonej przez pana z dworu
wdowy zjawia siê na obrzêdzie dziadów w
postaci sowy. Natomiast w mitologii S³owian
duch lasu m.in. przybiera³ postaæ puchacza.

Nawet i obecnie, rozmawiaj¹c ze starszy-
mi mieszkañcami miasta, mo¿na siê natkn¹æ
na twierdzenie, ¿e czêste pohukiwanie sowy
przy zabudowaniach domowych �wiadczy
niew¹tpliwie, ¿e który� z mieszkañców umrze.
Nies³uszne przypisywanie sowom demonicz-
nych cech przyczynia siê do pojawiania siê
przypadków agresji ludzkiej wobec tych po-
¿ytecznych i niestety coraz rzadszych ptaków.

W przeciwieñstwie do wierzeñ S³owian,
w mitologii Greków sowie przypisuje siê po-
zytywne cechy. Jest ona symbolem bogini
Ateny, jako najm¹drzejszy z ptaków. Wize-
runkiem sowy czêsto zdobiono monety grec-
kie i nazywano je �sowami z Laurion�. Sowa
pozosta³a do dzi� symbolem wiedzy i m¹dro-
�ci.

Na terenie Dynowa mo¿emy zaobserwo-
waæ ró¿ne gatunki sów. Najpospolitszy jest
oczywi�cie puszczyk zwyczajny (Strix aluco),
który bardzo dobrze przystosowa³ siê do wa-
runków miejskich. G³o�ne, d³ugie pohukiwa-
nie to g³os wydawany przez samca. Samica
odzywa siê krótkimi, bardzo wrzaskliwymi
seriami odg³osów, tylko czasem w³¹czaj¹c siê
do pohukiwania samca. Najczê�ciej puszczy-
ki mo¿na us³yszeæ na przedwio�niu i w jesie-
ni. Znacznie trudniej jest je zobaczyæ, bo dziê-
ki specyficznej budowie piór poruszaj¹ siê
bezszelestnie. Gdy siedz¹, maskuj¹ siê, zwy-
kle odpoczywaj¹c przytulone do pnia drze-
wa. Sowy to niezwykle po¿yteczne ptaki.
Ograniczaj¹ populacje szczurów i innych gry-
zoni. Puszczyki w miastach mog¹ polowaæ
tak¿e na drobne ptaki, g³ównie wróble. Sowy
s¹ w stanie z bardzo du¿ej odleg³o�ci zlokali-

zowaæ swoje ofiary (np. pusz-
czyki ze 100 m). U³atwia im to
szlara, czyli specyficznie u³o-
¿one pióra wokó³ oczu, które
skupiaj¹ dobiegaj¹ce do sowy
d�wiêki. Puszczyki na miejsca
lêgowe wybieraj¹ stare dziu-
plaste drzewa na terenie mia-
sta. Nie gardz¹ te¿ strychami i

rozpadaj¹cymi siê budynkami.
Puszczyk zwyczajny jest wypierany z la-

sów przez swojego krewnego � puszczyka
uralskiego (Strix uralensis), który rozprze-
strzenia siê u nas od wschodu. Na naszym te-
renie by³ widziany na ¯urawcu. Mo¿na go
odró¿niæ od puszczyka zwyczajnego po wiêk-
szych rozmiarach i d³ugim ogonie, widocz-
nym szczególnie w locie. G³os puszczyka
uralskiego przypomina szczekanie psa. Naj-
nowsze badania nad g³osami sów dowodz¹,
¿e odzywaj¹ siê one g³ównie przy wzrastaj¹-
cym ci�nieniu atmosferycznym. Wtedy s¹
najaktywniejsze.

Inn¹ sow¹, jak¹ mo¿emy spotkaæ na tere-
nie Dynowa jest uszatka (Asio otus). Mo¿na
j¹ ³atwo rozpoznaæ po stercz¹cych, na kszta³t
uszów, piórach na g³owie. Bardzo ³atwo jest
te sowy spotkaæ w zimie, nawet w dzieñ, gdy¿
tworz¹ wtedy zgrupowania, obsiadaj¹c drze-
wo i leniwie przygl¹daj¹c siê obserwatorom.
Przez kilka lat takie zgrupowanie, w postaci
trzech uszatek, mo¿na by³o obserwowaæ na
jednej z wierzb ko³o Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Dynowie. Stada zimuj¹cych uszatek
mog¹ liczyæ nawet do 50 sztuk. Pisklêta sów
opuszczaj¹ gniazda nie umiej¹c jeszcze lataæ.
Nazywa siê je ga³ê�niakami. Podczas prób
lotu czêsto upadaj¹ na ziemiê, ale szybko wra-
caj¹, wspinaj¹c siê po pniu i ga³êziach. Nie-
rozwa¿ni ludzie zabieraj¹ znalezione na zie-

mi ma³e uszatki twierdz¹c, ¿e s¹ porzucone,
co jest nieprawd¹. Pisklêta nale¿y bezwzglêd-
nie pozostawiaæ, ewentualnie mo¿na je pod-
sadziæ na ga³¹�. Rodzice nie opuszczaj¹ pi-
skl¹t, nawet je�li by³y w rêkach ludzi.

Zupe³nie przypadkowo w Dynowie mo¿-
na zaobserwowaæ sowê �nie¿n¹ (Nyctea scan-
diaca). Sowa ta wyró¿nia siê bia³ym upierze-
niem. Wystêpuje na Dalekiej Pó³nocy, a do
Polski zalatuje wyj¹tkowo. Niestety, kilka lat
temu sowa �nie¿na zabi³a siê w Harcie o dru-
ty wysokiego napiêcia.

Bardzo prawdopodobne jest wystêpowa-
nie na terenie Dynowa innej sowy � pójd�ki
(Athene noctua). Jest to ma³y ptak, odzywa-
j¹cy siê charakterystycznym g³osem �pójd�,
pójd��, od którego wziê³a siê jej nazwa. Pre-
feruje �rodowiska ze starymi, dziuplastymi
wierzbami, jakie mo¿na znale�æ jeszcze
wzd³u¿ Sanu i Dynówki.

Niezwykle ciekaw¹ sow¹, o ognistym
ubarwieniu, jest p³omykówka (Tyto alba). W
wierzeniach ludowych wrzaskliwe, dono�ne
g³osy p³omykówek mia³y przepowiadaæ po-
¿ar. Na terenie Dynowa sowa ta najprawdo-
podobniej nie wystêpuje i tak¿e na terenie
ca³ej Polski jest coraz rzadsza. Jej egzysten-
cja mocno zwi¹zana jest z zabudowaniami
ludzkimi. Zajmuje strychy w starych budyn-
kach i bardzo czêsto wie¿e ko�cio³ów. Mo¿-
na stworzyæ jej warunki do bytowania przez
zak³adanie na strychach, wie¿ach ko�cio³ów
specjalnych budek w kszta³cie rur. Je¿eli znaj-
dzie odpowiednie warunki, to mo¿e zagnie�-
dzi siê gdzie� w Dynowie.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e
wszelkie przypisywanie sowom jakich� demo-
nicznych cech jest bardzo niesprawiedliwe i
krzywdz¹ce dla tych ptaków. Oddaj¹ one nam
wielk¹ us³ugê, ograniczaj¹c powa¿nie popu-
lacje wszelkich szkodliwych gryzoni (m.in.
szczurów) i zas³uguj¹ na nasz¹ wdziêczno�æ.
Nie wycinajmy resztek starych parkowych
drzew. Niech na terenie miasta pozostan¹ stare
dziuplaste lipy, wierzby, by sowy mia³y siê
gdzie zadomowiæ. Stare drzewa, sady i parki
to tak¿e element dodaj¹cy uroku naszemu
miastu. S³u¿¹ wiêc nie tylko sowom, ale i nam.
Bardzo pomocne mo¿e siê okazaæ dla sów
udostêpnianie im naszych strychów przez po-
zostawianie w �cianach otworów wyloto-
wych, a tak¿e montowanie specjalnych bu-
dek. Niech w Dynowie ci¹gle towarzyszy noc-
nej ciszy pohukiwanie puszczyka. Przes¹dy
o sowach niech pozostan¹ w pamiêci miesz-
kañców jako legendy, ale niech nie budz¹ w
nich lêku.

Marta Bylicka.

Puszczyk uralski.
Fot. Ma³gorzata Bylicka
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¯ycie codzienne dostarcza ka¿demu z
nas wiele przyk³adów �wiadcz¹cych o prze-
jawach agresji w�ród dzieci. W mediach
du¿o mówi siê o rozbojach, w³amaniach i
kradzie¿ach. Ju¿ ma³e dzieci na wiele trud-
nych sytuacji reaguj¹ agresywnie. Jest to
krzyk, p³acz czy bicie. W szkole agre-
sja wystêpuje gwa³townie i bezpo�red-
nio, czêsto pojawia siê wraz z niechê-
ci¹ do nauki.

Coraz czê�ciej rodzice i nauczycie-
le mimo usilnych zabiegów, nie potra-
fi¹ poradziæ sobie ze wzrostem agre-
sji. St¹d nasuwa siê pytanie: co jest
bezpo�redni¹ przyczyn¹ takich zacho-
wañ w�ród dzieci?

Wspó³czesny �wiat bardzo czêsto
stawia ka¿dego z nas w coraz trudniej-
szej sytuacji ¿yciowej. Bywa, ¿e czu-
jemy siê niepewnie, jeste�my rozgo-
ryczeni. Wielu z nas nie potrafi zaspo-
kajaæ potrzeb swoich najbli¿szych. Ro-
dzice staraj¹ siê aby ich dzieci mia³y
jak najlepsze warunki, by mia³y bez-
stresowe dzieciñstwo. Chroni¹ swoje dzieci
przed z³ymi do�wiadczeniami, zaspokajaj¹
ich potrzeby, ale spe³niaj¹ te¿ i zachcianki.
Czêsto taka postawa przynosi skutki odwrot-
ne do zamierzonych. Wtedy te¿ miêdzy
dzieckiem i rodzicami nie rozwija siê wiê� i
porozumienie, a rolê wychowawcy przejmu-
je telewizor i komputer. Inn¹ przyczyn¹ agre-
sji jest bieda. Z³e warunki materialne rodzi-

ny, niemo¿no�æ zaspokojenia potrzeb dziec-
ka, powoduj¹ reakcjê obronn¹ w postaci
agresji wobec kolegów.

Na postawy dzieci du¿y wp³yw maj¹
�rodki masowego przekazu, pokazuj¹ce
przemoc i okrucieñstwo. Zdarza siê, ¿e nie-

którzy rodzice aprobuj¹ agresywne zacho-
wania dzieci. Bezpo�redni¹ przyczyn¹ agre-
sywnego zachowania mog¹ byæ trudno�ci i
niepowodzenia w nauce. Wspó³czesna szko-
³a stawia przed dzieæmi du¿e wymagania.
Wymaga od nich du¿ej wiedzy i umiejêtno-
�ci radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Dziecko o s³abej odporno�ci emocjonalnej
zaczyna siê w tym wszystkim gubiæ, a na-

uczyciel, czêsto pracuj¹cy w licznej klasie,
nie ma mo¿liwo�ci poznania wszystkich pro-
blemów ucznia i udzielenia mu pomocy.

Dziecko czêsto poprzez agresjê informu-
je nas doros³ych, ¿e ma problemy z którymi
sobie nie radzi. My jako doro�li musimy po-

�wiêcaæ dzieciom maksymaln¹ ilo�æ
czasu, s³uchaæ ich, rozmawiaæ z nimi
i umieæ rozpoznaæ ich problemy. Dzie-
ci, którym po�wiêca siê zbyt ma³o cza-
su s¹ ma³o tolerancyjne, niewra¿liwe
na krzywdê drugiego dziecka, s¹ bez-
wzglêdne w egzekwowaniu tego, co
ich zdaniem im siê nale¿y. Dziecko
wychowane w poczuciu bezpieczeñ-
stwa i mi³o�ci da sobie rade w ró¿nych
warunkach i bêdzie umia³o kontakto-
waæ siê nie tylko z rówie�nikami. Bar-
dzo wa¿n¹ spraw¹ jest, aby dziecko na-
uczy³o siê akceptowaæ samo siebie.
Je�li dziecko jest niepewne, niedowar-
to�ciowane, wymusza zwrócenie na
siebie uwagi poprzez agresywne za-
chowanie. Poczucie w³asnej warto�ci

powinno dziecko wynie�æ z w³asnego domu.
Dzieci s¹ jak skarbonki, co siê do nich

w³o¿y to samo siê wyjmie. Dlatego sami naj-
pierw pos³uchajmy, co mówimy naszym
dzieciom.

Przede wszystkim ka¿dy z rodziców dla
swojego dziecka powinien byæ modelem nie-
agresywnego zachowania.

Urszula Sieñko

23 stycznia 2003 r �rodowiskowy Dom
Samopomocy w Dynowie w porozumieniu
z Burmistrzem Miasta Dynowa oraz we
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych z terenu Miasta i
Gminy Dynów zorganizowa³ zabawê integra-
cyjn¹ dla dzieci niepe³nosprawnych. Zaba-
wa odby³a siê w sali widowiskowej �rodo-
wiskowego Domu Samopomocy. Ca³o�æ
imprezy przesycona by³a atmosfer¹ �wi¹tecz-
no-noworoczn¹. Grupa ANTRAKT z ZSZw
Dynowie, pod kierunkiem Pani Anny Mol
zaprezentowa³a program s³owno � muzycz-
ny pt.Zaufaj Panu, natomiast uczestnicy �DS
pod kierunkiem terapeutów przygotowali
teatr kukie³kowy do utworu. J. Brzechwy-
,,PALI SIÊ�. Dla uczestników �DS by³a to
okazja do zaprezentowania swoich mo¿liwo-
�ci, jak równie¿ obcowania ze spo³eczno�ci¹
lokaln¹ i prób¹ pozyskania akceptacji.

 Po zaprezentowaniu programu arty-
stycznego, �wiêty Miko³aj w asy�cie anio³a
rozdawa³ dzieciom upominki, które przygo-
towali uczestnicy �DS w ramach zajêæ w pra-
cowni krawieckiej i plastycznej, nastepnie
najm³odsi zostali zaproszeni do wspólnej za-
bawy w rytmie dzieciêcych przebojów. Nad
bezpieczeñstwem dzieci czuwali terapeuci i
wolontariusze. Poczêstunek dla dzieci za-
sponsorowa³a Pani Burmistrz.

 Zorganizowanie zabawy integracyjnej
dla dzieci niepe³nosprawnych zawiera³o dwie
przes³anki. Pierwsza z nich dotyczy³a reha-
bilitacji spo³ecznej, zarówno dzieci jak i
uczestników �DS, poprzez kontakt ze spo-
³eczno�ci¹ lokaln¹, druga dotyczy³a mo¿li-
wo�ci spotkania rodziców dzieci niepe³no-
sprawnych z Burmistrzem Miasta, przedsta-
wicielami Stowarzyszenia Osób Niepe³no-
sprawnych, Kierownikami MOPS i GOPSw
Dynowie oraz Kierownikiem �DS w Dyno-
wie. Rodzice poruszali problemy z jakimi
borykaj¹ siê na co dzieñ, wychowuj¹c nie-
pe³nosprawne dziecko. Wspólnie ustalono,
¿e w ka¿d¹ �rodê o godzinie 14.00 w �rodo-
wiskowym Domu Samopomocy w Dynowie
bêd¹ organizowane spotkania rodziców dzie-
ci niepe³nosprawnych,. Celem spotkañ bê-
dzie zawi¹zywanie grup samopomocowych
oraz zapraszanie na spotkania ludzi maj¹cych
wp³yw na dalsze losy osób niepe³nospraw-
nych a w miarê mo¿liwo�i bazowych i loka-

lowych prowadzona bêdzie równie¿ rehabi-
litacja spo³eczna dzieci.

�rodowiskowy Dom Samopomocy w
Dynowie sk³ada serdeczne podziêkowania
za pomoc w zorganizowaniu zabawy inte-
gracyjnej
Burmistrzowi Miasta Dynowa Pani mgr

Annie Kowalskiej
Personelowi i Uczestnikom �rodowiskowe-

go Domu Samopomocy w Dynowie
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepe³no-

sprawnych z terenu Miasta i Gminy
Dynów

Grupie ANTRAKT z Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych w Dynowie

Miejskiemu O�rodkowi Kultury i Rekre-
acji w Dynowie

Piekarni Genesis
Kwiaciarni Pani Haliny Rebizak

 Anna Hardulak

Z A B A W A
I N T E G R A C Y J N A

 DLA DZIECI NIEPE£NOSPRAWNYCH
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Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ na oko³o
sto dni przed matur¹, w szko³ach �rednich,
odbywa siê bal studniówkowy. Dla wielu
uczniów jest to niezwykle wa¿ne wydarze-
nie do którego przygotowuj¹ siê miesi¹ca-
mi. Podobnie
te¿ by³o w tym
roku w L.O. w
Dynowie.

Organizacj¹
studniówki za-
jêli siê rodzice
czwartoklasi-
stów. Starali siê
by wszystko by³o dopiête na ostatni guzik,
bo jak mówi jedna z przysz³ych maturzy-
stek � �studniówkê ma siê tylko raz w ¿y-
ciu i musi byæ ona niezapomniana�.

Jak nakazuje zwyczaj przed studniów-
k¹ czwartoklasi�ci �dali przedstawienie�.
Najpierw dla rodziców, potem dla I i III �
klasistów, na koñcu za� dla swoich rówie-

�ników. Program sk³ada³ siê z czê�ci reflek-
syjno -  filozoficznej i satyrycznej, które
przygotowa³a m³odzie¿ pod czujnym okiem
pani mgr Ewy Hadam.

Bal odby³ siê 25.01.2003 r. w szkole,
która tradycyjnie przystrojona zosta³a przez
trzecioklasistów. Dekoracje by³y bajeczne.
Na szybach srebrne gwiazdki na tle niebie-
skiej bibu³y sprawi³y, ¿e tej nocy szko³a wy-
gl¹da³a �niebiañsko�. Nie zabrak³o te¿ ba-
lonów w tonacji niebieskiej � od granatu do
b³êkitu � które zdobi³y g³ówny korytarz. Do-
pe³nieniem by³y kolorowe �wiate³ka u sufi-
tu. Na sto³ach miêdzy napojami i smako³y-
kami sta³y granatowe �wiece. Ich ciep³e
�wiat³o o�wieca³o u�miechniête twarze
uczestników balu i wprowadza³o nastrój
podnios³o�ci i w pewnym sensie tajemni-
czo�ci. �Sala by³a wspania³a, na niebiesko.
Harmonizowa³a z reszt¹ wystroju szko³y.
By³y kolorowe wst¹¿eczki, balony, ogrom-

ny napis �Studniówka 2003�. Trzecioklasi-
�ci pomy�leli o wszystkim � komentuje
Marek � osoba towarzysz¹ca.

Oko³o godz. 18 pad³y d³ugo oczekiwa-
ne s³owa: �Poloneza czas zacz¹æ�. Jako

pierwsi w tan ruszyli uczniowie �IV a�, a
potem pozosta³e klasy. Dla niektórych wy-
konanie tego uroczystego tañca by³o powo-
dem do niepokoju. �Denerwowa³am siê tro-
chê. Nie chcia³am pomyliæ kroków, a taniec
w takich szpilkach nie nale¿y do naj³atwiej-
szych� � wspomina Joanna, czwartoklasist-
ka.

Wszystko wygl¹da³o wspaniale. D³ugo
opracowywane i æwiczone przez m³odzie¿
uk³ady choreograficzne sprawdzi³y siê w
najmniejszym nawet szczególe. Orkiestra
piêknie zagra³a cztery razy poloneza, a po-
tem ju¿ co� bardziej �nowoczesnego�.
Uczestnicy balu bawili siê przy piosenkach
�Ich Troje�, �Brathanki� i innych. Oczywi-
�cie nie zabrak³o �Chusteczki� ku zadowo-
leniu niektórych.

Go�cie zostali uraczeni daniami miêsny-
mi, barszczem czerwonym z krokietami,
¿urkiem. By³o te¿ ciasto tortowe. Ci, któ-
rzy zg³odnieli mogli posiliæ siê przepysz-
nymi sa³atkami � szczególnie pieczarkow¹
� dodaje Monika, ciastkami i owocami.

Uczestnicy studniówki za �rad¹� Mary-
li Rodowicz: �Niech ¿yje bal, bo to ¿ycie to
bal jest nad balem�, bawili siê �wietnie i kul-
turalnie do bia³ego rana. Dopisywa³y im
szampañskie nastroje, czemu sprzyja³ kli-
mat, który by³ uroczysty � ale nie sztywny
� podkre�la  uczennica z �IV d�.

�Ta Studniówka na d³ugo pozostanie w
mojej pamiêci. Nie tylko dlatego ¿e by³a
moja, ale przede wszystkim, ¿e by³a udana.
Wszystkie starania: suknia, fryzjer, maki-
ja¿ czy nawet sztuka chodzenia w butach
na wysokich obcasach op³aci³y siê � mówi
przysz³a maturzystka. Jedynie zespó³ trochê
mnie zawiód³. Liczy³am na bardziej trady-
cyjne utwory ale i tak jestem zadowolona�.

Go�cie d³ugo pamiêtaæ bêd¹ ten bal. Ich
wspomnienia nie ulec¹ tak szybko, a to za
spraw¹ mgr Mariusza Homy, który fotogra-
fowa³ i filmowa³ to wydarzenie.

Mam nadziejê, ze równie udana jak stud-
niówka dla czwartoklasistów bêdzie matu-
ra, do której coraz bli¿ej.

AW
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Czy kto� z m³odego pokolenia wie co to,
a nie kto to by³a hiszpanka? Na pewno nie, a
w pamiêci mojej � ZWYCZAJNEJ NIEZWY-
CZAJNEJ� tkwi ona jako najgro�niejsza z
chorób, najokrutniejsza, bo zabra³a najuko-
chañsz¹ dla ka¿dego dziecka istotê � Mamê.
Niespe³na 2 � letnia Oleñka zosta³a ca³kowi-
t¹ sierot¹ jej ojciec � Aleksander Ginalski �
walcz¹c nad Pilic¹ przeciwko Prusakom po-
leg³ ju¿ w 1914 roku.

Wychowaniem sierotki zajmowali siê
dziadkowie i choæ Oleñka do psotnic nie na-
le¿a³a, to jak ka¿de dziecko � co� tam na su-
mieniu ma� ! Bo Ola z bardzo wczesnego
dzieciñstwa pamiêta d³ugie babcine suknie i
takie¿ fartuchy, pod które skryæ siê mo¿na
by³o oraz piêkn¹ ksi¹¿kê w z³oconej / tak
b³yszcza³a/ oprawie z prze�licznymi inicja³a-
mi na ka¿dej stronie.

Obrazeczki by³y takie kolorowe, takie
�liczne !

 Oleñka po cichutku, w k¹ciku pokoju
usiad³szy jeden � ten naj�liczniejszy � wyciê-
³a. Tylko jeden ! Co siê potem dzia³o!! Pa-
miêta to lanie, srogie oblicze dziadka i ten
obrazeczek widzi do dzi�. Mimo up³ywu po-
nad 80 lat od tamtej, dziecinnej profanacji
rodzinnej pami¹tki rodu Ginalskich, spod
Kurowa za Lublinem, nie zapomnia³a jego
szczegó³ów.

Ujawniona tak wcze�nie chêæ posiadania
rzeczy ³adnych pozosta³a Pani Aleksandrze do
dzi�.

 W pokoju, którego w zimie prawie nie
opuszcza, jest ciep³o i przytulnie, nie tylko za
spraw¹ jasnopomarañczowego wystroju, ale
tyle tu koronkowych serwetek, serweteczek,
ma³ych reprodukcji, obrazów z kwiatami i
¿ywych kwiatów, ¿e s³oneczko u�miecha siê
zewsz¹d.

 A by³o kiedy� Pani Aleksandrze bardzo,
bardzo zimno !

 Straszne okupacyjne noce w Warszawie
wspomina z dr¿eniem serca. By³a ju¿ wtedy
mê¿atk¹ i matk¹ 2-letniego syna. M¹¿ przed
wojn¹ pracowa³ w biurze zak³adów mecha-
nicznych na Okêciu a po klêsce wrze�niowej
jak wiêkszo�æ m³odych ludzi zaanga¿owa³ siê
w dzia³alno�æ konspiracyjn¹.

Jak mo¿na opisaæ strach, gdy w s¹sied-
nim mieszkaniu na ul. Karolkowej, gdzie
wówczas mieszkali, Niemcy zorganizowali
�kocio³� ? Mo¿e bezw³adem nóg, ³omotem
serca, które zdawa³o siê wyskakiwaæ z piersi
to znów podchodzi³o do gard³a, a mo¿e d³u-
go�ci¹ wstrzymywanego oddechu ? A czy
mo¿na wyraziæ rado�æ matki, która po 12-go-
dzinnym staniu w kolejce przynosi do nieopa-
lanego mieszkania 5 kg wêgla.?

Zdobywanie ¿ywno�ci, opa³u, niezbêd-
nych �rodków do ¿ycia w okupowanej stoli-

cy stawa³o siê z dnia na dzieñ trud-
niejsze, wiêc wrócili w rodzinne
strony mê¿a do Trze�niowa.

 By³ rok 1942 i tu na prowoncji
¿ycie toczy³o siê te¿ dwoma nurta-

mi.Podziemie dzia³a³o, do wsi dociera³y hio-
bowe wie�ci o egzekucjach, masowych aresz-
towaniach i obozach. Trasy tajnych wypraw
Pani Aleksandry wiod³y w ró¿ne kierunki; raz
do pobliskiego Krosna a kiedy indziej a¿ do
Stryja. Odwagi a czasem wrêcz brawury ni-

gdy jej nie brakowa³o.
 Tak naprawdê o swoje ¿ycie bali siê

wszyscy, gdy front wschodni zatrzyma³ siê w
pobli¿u wioski. Sze�æ tygodni na linii ognia,
noce spêdzane w piwnicach i w¹wozach, w
lesie za Zmiennic¹... uratowa³ ich jaki� oficer
rosyjski, bo rozkaza³ im natychmiast opu�ciæ
dom i uciekaæ do lasu.... Pos³uchali, zostawi-
li ca³y dobytek ! W�ciek³a ca³onocna strzela-
nina zamieni³a okolicê w pobojowisko. Ro-
sn¹ca na podwórzu jab³oñ sta³a siê strzaska-
nym kikutem, tylko szczapy le¿a³y dooko³a.

 �Widzisz: ¿yjemy, choæ �mieræ by³a bli-
ska� � pisa³ ulubiony poeta pani Aleksandry.

 Po wojnie ¿ycie toczy³o siê wartko i cie-
kawie. Mieszkali kolejno w Brzozowie, Gra-
bownicy i Dynowie, który sta³ siê przystani¹
na d³ugie lata.

Pani Aleksandra � absolwentka przedwo-
jennej szko³y ekonomicznej w Lublinie � zna-
laz³a pracê w Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go. Ta, najpierw mie�ci³a siê w budynku przy
ul. Waryñskiego, potem na Mickiewicza a¿
wreszcie znalaz³a locum w nowej Przychod-
ni Zdrowia.

Jaki by³ wówczas sprzêt medyczny, sa-
mochody ! A po jakich drogach je�dzi³y ka-
retki!

Lepiej nie wspominaæ.
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e rocznie odbywa-

no po 13.000 wyjazdów udzielano ponad 2000
porad ambulatoryjnych. Nie by³o strzykawek
jednorazowych, przeno�nej aparatury diagno-
stycznej, tylu lekarzy ró¿nych specjalno�ci,
ale pomocy �na Pogotowiu� udzielano za-
wsze. Raz nawet kwarantannê odbywano, gdy
u podró¿uj¹cych wroc³awian podejrzewano
cholerê. Skoñczy³o siê jednak na strachu i
przesadnej ostro¿no�ci.

 Pani referent d/s gospodarczych Pogoto-
wia Ratunkowego w Dynowie mimo licznych
obowi¹zków domowych i zwi¹zanych z pra-
c¹ zawodow¹, znajdowa³a czas na realizacjê
m³odzieñczych marzeñ.

A by³ to teatr !
 Pan J. Wêgrzyn � malarz, fotograf i re-

¿yser w jednej osobie zaanga¿owa³ Pani¹

Aleksandrê. Czy siê nadawa³a ? Te¿ pytanie!
Wszak jeszcze w Lublinie debiutowa³a w

roli tyle wa¿nej i odpowiedzialnej co trudnej
� uosabia³a Polskê � Na wzór z obrazu J.
Malczewskiego, wed³ug s³ów poety legiono-
wego J.M¹czki:

 � Wstañ Polsko moja !
 W ogniach zórz
 Nowe siê szlaki krwawi¹ Tobie !
 O l¿ej Ci bêdzie w gromach burz
 Ni�li w zawiêd³ych wspomnieñ grobie �
 Wstañ Polsko moja, w blaskach zórz !
W dynowskim teatrze wystêpowa³a w

l¿ejszym repertuarze: �Krowoderskie zuchy�,
�Pan Damazy�, �Gwa³tu co siê dzieje�,
�Damy i huzary�, �Ma³y rycerz i panny�.

Kreowala bohaterki pe³ne ciep³a, humo-
ru, dowcipne i... bardzo eleganckie.

Pani Aleksandra w sztuce �Krowoderskie

zuchy� z partnerem scenicznym � P..Zygmun-
tem Chudzikiewiczem.

 Gdy zim¹ 1981 roku zespó³ przygotowy-
wa³ �Damy i huzary�, próby odbywa³y siê u
p. Aleksandry Tabiszowej, gdy¿ temperatura
w sali prób by³a równa tej na zewn¹trz bu-
dynku. A u mi³ej Gospodyni - � p. Dyndal-
skiej zawsze gor¹ca herbata, ciasteczka, i...
promienny u�miech. Do dzi�,a skoñczy³a ju¿
89 lat, zachowa³a tê sam¹ ¿yczliwo�æ, pogo-
dê ducha, wyrozumia³o�æ dla ludzkich s³abo-
�ci i m³odzieñcz¹ wprost ciekawo�æ �wiata.
Mimo k³opotów ze zdrowie nie narzeka, im-
ponowaæ mo¿e optymizmem, którego brak o
wiele od nich m³odszym. Nie lubi jednak bu-
fonów i zarozumialców, z lekk¹ ironi¹ o nich
mówi:

 �trzymajcie mnie w sto, bo jeden nie ma
co�

 Krystyna D¿u³a

PANI
A L E K S A N D R A
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Wybitn¹ postaci¹ rodu Fredrów w XVII
wieku by³ kasztelan lwowski i wojewoda po-
dolski Andrzej Maksymilian Fredro. Ws³awi³
siê nie tylko jako znakomity m¹¿ stanu, budu-
j¹cy w³asny program naprawy pañstwa, ale tak-
¿e jako pisarz polityczny, autor fachowych dzie³
z zakresu wojskowo�ci i mecenas kultury. Wie-
le uwagi po�wiêca³ reformom w systemie
o�wiatowym. Docenia³ sens wykszta³cenia w
¿yciu cz³owieka i dlatego apelowa³ o zak³ada-
nie bibliotek miejskich, edukowanie rzemie�l-
ników za granic¹, wydawanie czasopism mu-
nicypalnych czy kszta³cenie kobiet. Postulaty
te zawar³ przede wszystkim w swych najzna-
mienitszych dzie³ach: �Przys³owia mów po-
tocznych, obyczajowe, radne, wojenne� i �Vir
consilii�. Dorobek literacki Andrzeja Maksy-
miliana przedstawimy szczegó³owo w innym
artykule.

Wa¿ne miejsce w dzia³alno�ci publicznej
Fredry zajmowa³a rola mecenasa kultury. Zna-
ny by³, bowiem jako fundator zespo³u archi-
tektonicznego w Kalwarii Pac³awskiej.

Kalwarie jako miejsca kultu Mêki Pañskiej
zaczê³y powstawaæ na ziemiach polskich w
pierwszej po³owie XVII wieku. Pierwsz¹, wzor-
cow¹ dla tego rodzaju budowli by³a kalwaria
wzniesiona przez wojewodê krakowskiego Mi-
ko³aja Zebrzydowskiego w jego dobrach nie-
opodal Lanckorony. Wybór miejsca nie by³ przy-
padkowy. Fundatorowi przy�wieca³a idea do-
k³adnego odtworzenia jerozolimskiej drogi krzy-
¿owej i podkre�lenie podobieñstwa ukszta³to-
wania terenu miejsca fundacji do pierwowzoru.
Budowa ca³ego zespo³u klasztornego wraz z ka-
plicami, rozpoczê³a siê w 1600 roku. Miko³aj
Zebrzydowski nie zd¹¿y³ ukoñczyæ dzie³a. Kon-
tynuowali je syn Jan oraz wnuk Micha³. W celu
opieki nad miejscem �wiêtym i p¹tnikami wo-
jewoda krakowski sprowadzi³ do kalwarii oo.
bernardynów. Pierwsze nabo¿eñstwa dró¿kowe
zosta³y odprawione w roku 1608. Ruch piel-
grzymkowy zacz¹³ siê od tego czasu intensyw-
nie rozwijaæ. Przybywali p¹tnicy ze S³owacji i
�l¹ska Cieszyñskiego. W 1617 roku Miko³aj lo-
kowa³ osiedle Zebrzydów, które w 1640 roku
uzyska³o prawa miejskie. Od XIX wieku Nowy
Zebrzydów nazywany jest Kalwari¹ Zebrzy-
dowsk¹. Rozg³os tego miejsca pielgrzymkowe-
go wzrós³ wraz z umieszczeniem w nim Cudow-
nego Obrazu Matki Bo¿ej, podarowanego w

1641 roku przez Stanis³awa Paszkowskiego. Po-
wstanie tak du¿ego o�rodka kultu religijnego i
pielgrzymkowego by³o wyrazem ówczesnej re-
ligijno�ci. Odbywaj¹ce siê co roku odpusty i uro-
czysto�ci pasyjne mia³y bardzo widowiskowy
charakter. Dzia³a³y niezwykle emocjonuj¹co na
zgromadzonych wiernych, rozpala³y fanatyzm
religijny, egzaltacjê, by³y narzêdziem propagan-
dy kontrreformacyjnego katolicyzmu. Piel-
grzymka do tak zorganizowanego miejsca �wiê-
tego mia³a byæ substytutem peregrynacji do Je-
rozolimy, szczególnie dla warstw mniej zamo¿-
nych czy plebsu.

Podobny charakter, a nawet koleje losu
ma Kalwaria Pac³awska. Do dzisiaj mo¿emy
podziwiaæ to urokliwe miejsce, w którym znaj-
duje siê klasztor oo. franciszkanów pw. Zna-
lezienia Krzy¿a �wiêtego oraz 42 kaplice.
Trzydzie�ci sze�æ z nich tworzy tak zwane
Dró¿ki Mêki Pañskiej oraz Dró¿ki Pogrzebu
i Wniebowziêcia Matki Bo¿ej. Kalwaria zo-
sta³a umiejscowiona na wzgórzu, o wysoko-
�ci 460 metrów, u podnó¿a, którego widnieje
malownicza rzeka Wiar, uto¿samiana z jero-
zolimskim Cedronem. Przy dobrej widoczno-
�ci mo¿na st¹d zobaczyæ Przemy�l i znajdu-
j¹cy siê za granic¹ Dobromil. Obecny wygl¹d
Kalwarii Pac³awskiej jest dzie³em drugiego
jej fundatora, Szczepana Dwernickiego. Osie-
dli³ siê on tu pod koniec lat sze�ædziesi¹tych
XVIII wieku i do koñca ¿ycia zwi¹za³ z klasz-
torem. Za sprzedany maj¹tek wybudowa³
now¹ �wi¹tyniê, pomieszczenia klasztorne,
szpital dla ubogich i chorych, a tak¿e praw-
dopodobnie budynki gospodarcze. Dokona³
te¿ szeregu zapisów pieniê¿nych, dziêki któ-
rym ¿ycie religijne mog³o siê rozwijaæ.

Pierwsza fundacja dokonana przez An-
drzeja Maksymiliana Fredrê mia³a zapewne
wiele przyczyn. Zosta³y one przedstawione w
najlepszym opracowaniu monograficznym
tego miejsca, dokonanym przez o. Józefa Sy-
meona Barcika. Na pewno znaczenie pierw-
szorzêdne odegra³y wzglêdy religijne. Fredro
chcia³ stworzyæ o�rodek kultu podobny do
tego, który istnia³ w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Niestety Kalwaria Pac³awska nigdy nie do-
równa³a wielko�ci¹ i znaczeniem swojej po-
przedniczce. Religijno�æ XVII�wieczna na-
sycona by³a wiar¹ w moc relikwii, cudownych
miejsc i wizerunków oraz wydarzeñ, które de-

cydowa³y o ludzkim losie. Takie w³a�nie cu-
downe objawienie mia³o byæ zwi¹zane z miej-
scem fundacji Andrzeja Maksymiliana Fre-
dry. Legenda g³osi³a, �¿e Fredro w czasie po-
lowania zapu�ci³ siê w g³¹b lasu w pogoni za
jeleniem i w miejscu, gdzie dzi� stoi ko�ció³,
mia³ ujrzeæ w�ród rogów tego¿ jelenia ja�nie-
j¹cy krzy¿�. Pierwsze wiarygodne informacje
dotycz¹ce stworzenia miejsca kultu mêki pañ-
skiej przez Fredrê pochodz¹ z 1655 roku. Wte-
dy to zainteresowa³ t¹ propozycj¹ dominika-
nów i przedstawi³ im warunki fundacji.

Co prawda nie wskaza³ miejsca, w któ-
rym mia³by powstaæ ko�ció³ i klasztor, ale
obieca³ zapewniæ utrzymanie dla o�miu du-
chownych w zamian za dzia³alno�æ modli-
tewn¹. Zawierucha wojenna spowodowa³a
przesuniêcie budowy klasztoru o 10 lat.
Nowa propozycja zosta³a skierowana w 1666
roku do reformatów, którym fundator przed-
stawi³ 18 warunków. G³ównie by³y to pole-
cenia zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ duszpaster-
sk¹ skierowan¹ do p¹tników odwiedzaj¹cych
to miejsce. Swoje zamiary, co do wygl¹du i
okaza³o�ci fundacji ujawni³ Fredro w pole-
ceniu �aby wybudowano ko�ció³ tak wielki
jak w Le¿ajsku lub jezuitów w Lublinie�. Re-
formaci nie przyjêli jednak fundacji, dlatego
trzecim i ostatnim zakonem, do którego
zwróci³ siê Andrzej Maksymilian Fredro byli
franciszkanie. Od 1668 roku po dzieñ dzi-
siejszy zgromadzenie to opiekuje siê Kalwa-
ri¹ Pac³awsk¹. Zaproponowane warunki do-
tyczy³y szczegó³owo opracowanego zestawu
modlitw i nabo¿eñstw za zmar³ych, funda-
torów i ojczyznê. Okre�lono równie¿ uposa-
¿enie, jakie klasztor otrzyma od fundatora
oraz ziemie, które bêd¹ nale¿a³y do braci za-
konnych. Fundacja tak powa¿nego miejsca
kultu jest wyrazem religijnej postawy An-
drzeja Maksymiliana Fredry. Znaj¹c zapew-
ne sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej
chcia³ w swoich dobrach stworzyæ podobny
o�rodek, konkuruj¹cy z fundacj¹ Zebrzydow-
skiego. Wskazanie na �wi¹tyniê w Le¿ajsku
i Lublinie jako wzorcowe dla ko�cio³a kal-
waryjskiego dowodzi obycia Andrzeja Mak-
symiliana Fredry w sprawach architektury, a
jednocze�nie bacznego obserwowania tego,
co modne, uznane i mo¿e �wiadczyæ o wiel-
ko�ci, i znaczeniu fundatora jak i samego
przedsiêwziêcia. Kult Mêki Pañskiej by³ bar-
dzo popularny w religijno�ci spo³eczeñstwa
polskiego XVII wieku. Ten element chcia³
rozwin¹æ Andrzej Maksymilian Fredro. Do-
³¹czy³a do niego bardzo ¿ywa w okresie ba-
roku pobo¿no�æ maryjna. Podobnie jak w
Kalwarii Zebrzydowskiej pojawi³ siê na
wzgórzu kalwaryjskim w Pac³awiu cudami
s³yn¹cy obraz Matki Boskiej, pochodz¹cy z
Kamieñca Podolskiego. Mo¿emy siê domy-
�laæ, ¿e sprawc¹ sprowadzenia w 1679 roku
obrazu by³ sam fundator kalwarii gdy¿ Sta-
nis³aw Fredro twierdzi³, ¿e �ojciec A. M. Fre-

(ci¹g dalszy na str. 26)
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dro wykupi³ obraz od Turków i przeznaczy³
do ko�cio³a w Kalwarii�. Od tego czasu kult
maryjny by³ w tym miejscu bardzo ¿ywy.
Umiejscowienie kalwarii mia³o wyra�ne zna-
czenie misyjne. Okoliczne miejscowo�ci
by³y zamieszka³e przez ludno�æ rusk¹ wy-
znania prawos³awnego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
unia brzeska zosta³a na terenie diecezji prze-
myskiej wprowadzona dopiero w 1681 roku.
Andrzej Maksymilian Fredro by³ zdeklaro-
wanym przeciwnikiem innowierców. Funda-
cja ³aciñskiego klasztoru na terenach w wiêk-
szo�ci zamieszka³ych przez schizmatyków,
mia³a za zadanie wzmocnienie w¹t³ej tu re-
ligii katolickiej. Jednocze�nie kasztelan
lwowski d¹¿y³ do umocnienia ¿ywio³u pol-
skiego, dla którego klasztor by³by oparciem.
Dlatego w s¹siedztwie zosta³a za³o¿ona osa-
da S³oboda. Jej charakter urbanistyczny przy-
pomina³ miasteczko. Z tego wzglêdu w ci¹-
gu dziejów nazywano j¹ Koloni¹ Fredrów
albo Miasteczkiem. Dzisiaj nosi nazwê Kal-
warii Pac³awskiej. Osada mia³a za zadanie
obs³ugiwaæ przybywaj¹cych do kalwarii piel-
grzymów. Zachowa³a siê tradycja budowa-
nia d³ugich domów, o konstrukcji przys³u-
powej, krytych dwuspadowymi dachami.
Obszerne strychy, do których prowadz¹
osobne wej�cia z zewn¹trz, przeznaczone
by³y dla p¹tników. Domy szczytami zwró-
cone s¹ do szerokiej ulicy, pe³ni¹cej kiedy�
funkcjê rynku. Na nim to odbywa³y siê jar-
marki, powi¹zane z uroczysto�ciami odpu-
stowymi. Tak oto fundacja klasztoru i kal-
warii mia³a mieæ znaczenie miastotwórcze.
Jest to o tyle wa¿ne, ¿e obszary te zosta³y
spustoszone przez wojny w I po³owie XVII
wieku. Osada przyklasztorna nigdy nie roz-
winê³a siê jednak w wiêkszy o�rodek i do
dzisiaj jest typow¹ wsi¹. Misyjne przezna-
czenie fundacji Fredry spe³ni³o swoje zada-
nie w ci¹gu dziejów. Wspólne uroczysto�ci
religijne organizowane dla katolików i uni-
tów polonizowa³y tych ostatnich. Pod koniec
XIX wieku wszyscy mieszkañcy Pac³awia
przeszli na wyznanie katolickie. Zamiarem
Andrzeja Maksymiliana Fredry by³o równie¿
zbudowanie w tym miejscu potê¿nej twier-
dzy, bêd¹cej ochron¹ dla zakonników i
mieszkañców okolicznych wsi. Ziemie po-
³udniowo � wschodnie Rzeczypospolitej by³y
w pierwszej po³owie XVII wieku terenem
nieustannych walk. Szczególnie czêsto za-
puszczali siê na te obszary Tatarzy. Powsta-
nie kozackie w 1648 roku sta³o siê dla ziem
ruskich czasem po¿ogi i zniszczeñ. Do tego
nale¿y dodaæ rozboje wojska kwarcianego.
Wszystko to uzasadnia³o budowê umocnio-
nego klasztoru, który przybra³by formê for-
tecy typu bastionowego, o powierzchni oko-
³o 3 ha. Od pocz¹tku XVII wieku na Rusi

Czerwonej zaczêto stosowaæ obwarowania
wa³ami ziemnymi typu holenderskiego z wy-
odrêbnionymi, piêciobocznymi bastionami.
Resztki takich w³a�nie umocnieñ wykona-
nych w 1668 roku mo¿na jeszcze dzisiaj zo-
baczyæ wokó³ klasztoru (zarys trzech muro-
wano � ziemnych bastionów).

Jak¹ formê zewnêtrzn¹ przybra³a funda-
cja Andrzeja Maksymiliana Fredry? Czy tak
ambitne zamierzenia zosta³y zrealizowane?
Informacje na ten temat s¹ nader sk¹pe. Pierw-
szy ko�ció³ zosta³ zbudowany w 1668 roku.
Prawdopodobnie nie przypomina³ w niczym
�wi¹tyñ w Le¿ajsku czy Lublinie. Trudno na-
wet ustaliæ czy by³a to budowla drewniana czy
murowana. Znajdowa³a siê wewn¹trz obwa-
rowañ, nieopodal dzisiejszego ko�cio³a. Mo¿-
na domniemywaæ, ¿e po wykonaniu murowa-
nych fundamentów posadowiono na nich
drewniane �ciany. Ko�ció³ musia³ byæ niewiel-
ki, poniewa¿ w krótkim czasie po jego wybu-
dowaniu zakonnicy przyst¹pili do prac nad
now¹ �wi¹tyni¹. Ta, któr¹ dzisiaj mo¿emy
ogl¹daæ w Kalwarii Pac³awskiej zosta³a jed-
nak wzniesiona w latach 1770 � 1775, z fun-
dacji wspomnianego ju¿ Szczepana Dwernic-
kiego. Podobnie sk¹pe informacje dotycz¹
równie¿ pierwszego klasztoru. Mia³ to byæ
do�æ du¿y, drewniany budynek, zamieszka³y
przez 12 duchownych. Mimo po¿aru przetrwa³
do lat 70�tych XVIII wieku, kiedy to powsta³
obiekt murowany. W XIX i XX wieku zosta³
on przebudowany i w takim stanie przetrwa³
do dzisiaj. Najwa¿niejszym elementem stano-
wi¹cym istotê kalwarii, mia³y byæ kaplice i
³¹cz¹ce je dró¿ki. Pierwsza tak zorganizowa-
na droga krzy¿owa powsta³a jako wstêpny ele-
ment fundacji Andrzeja Maksymiliana Fredry,
przed rokiem 1668. Wybudowano wtedy 28
rozmieszczonych na dró¿kach kaplic. Odle-
g³o�æ miêdzy budynkami mia³a �ci�le odpo-
wiadaæ analogicznym w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Do dnia dzisiejszego nie zachowa³a siê
ani jedna kaplica fundowana przez Andrzeja
Maksymiliana Fredrê. Mo¿emy przypuszczaæ,
¿e by³y to obiekty drewniane, wykonane pro-
wizorycznie z my�l¹ o zast¹pieniu ich w nie-
dalekiej przysz³o�ci murowanymi kapliczka-
mi. �wiadczy o tym chocia¿by wzmianka o
warunkach fundacji z 5 lutego 1668 roku, w
której Andrzej Maksymilian Fredro obiecy-
wa³ przekazywaæ franciszkanom, co roku,
6000 z³p. na budowê nowych obiektów. Do
dzisiaj nie zachowa³y siê ¿adne informacje
�wiadcz¹ce o postawieniu nowych kaplic.
Pierwsze murowane stacje drogi krzy¿owej
powsta³y z inicjatywy drugiego fundatora,
Szczepana Dwernickiego. Gruntowna rozbu-
dowa i renowacja kalwaryjskich dró¿ek i ka-
plic rozpoczê³a siê w 2 po³owie XIX wieku.
W latach 1860�1867 postawiono 13 nowych
obiektów, a 5 odnowiono. Kolejne lata przy-
nosz¹ dalsze zmiany. Sze�æ nowych kaplic po-
wstaje w latach 1867 �1870, a 8 pozosta³ych
wybudowano w okresie od 1870 do 1875 roku.
Inicjatorami tych zmian byli gwardianie klasz-

toru kalwaryjskiego: o. J. Nycz, o. K. Bur-
dziñski i o. E. Pawlik. Do czasów wspó³cze-
snych nic nie pozosta³o z fundacji fredrow-
skiej. W³a�ciwie tylko elementy kilku kaplic
pochodz¹ z okresu dzia³alno�ci Szczepana
Dwernickiego.

Dzisiejszy kszta³t kalwaryjskich Dró¿ek
Mêki Pañskiej oraz Dró¿ek Pogrzebu i Wnie-
bowziêcia Matki Bo¿ej zawdziêczamy XIX�
wiecznym budowniczym. Miejsca �wiête,
zwi¹zane z odpustami i ruchem pielgrzym-
kowym przyci¹ga³y zawsze eremitów. W ak-
tach klasztoru zachowa³y siê informacje o
przebywaniu tu w XIX wieku pustelników.
Dzieje fundacji kalwaryjskiej ju¿ od same-
go pocz¹tku obfitowa³y w wiele perypetii.
Na pocz¹tku pojawi³y siê trudno�ci z pozy-
skaniem zakonu, który podj¹³by siê realiza-
cji fundacji. Nastêpnie zamierzenia Andrze-
ja Maksymiliana Fredry, co do kszta³tu, czy
te¿ wielko�ci fortecy i ko�cio³a oraz wygl¹-
du kaplic kalwaryjskich nie zosta³y wyko-
nane. Na koniec do³¹czaj¹ siê k³opoty natu-
ry prawnej, zwi¹zane z zatwierdzeniem da-
rowizny fundatora na rzecz klasztoru fran-
ciszkanów. Uchwalona w 1635 roku konsty-
tucja sejmowa zakazywa³a przekazywania
instytucjom ko�cielnym dóbr szlacheckich,
chyba, ¿e taka darowizna bêdzie akceptowa-
na przez s¹d ziemski. Tego warunku Andrzej
Maksymilian Fredro nie dope³ni³. Uporz¹d-
kowania prawnego fundacji kalwaryjskiej nie
dokona³a równie¿ ¿ona pierwszego fundato-
ra, Katarzyna z Gidziñskich Fredrowa, ani
jej synowie Jerzy Bogus³aw i Stanis³aw Jó-
zef. Co wiêcej, od 1694 roku, kiedy to Jerzy
Bogus³aw Fredro sta³ siê spadkobierc¹ ma-
j¹tku Andrzeja Maksymiliana, rozpoczyna-
j¹ siê d³ugotrwa³e spory pomiêdzy klaszto-
rem, a nowym w³a�cicielem. Przyczyny ich
s¹ na pewno z³o¿one i trudne do jednoznacz-
nego wyja�nienia. Nale¿y jednak stwierdziæ,
¿e mimo wielu trudno�ci i niesnasek powsta-
j¹cych wokó³ tej fundacji, franciszkanie cie-
szyli siê sympati¹ rodu, gdy¿ ten czyni³ za-
pisy do�æ du¿ych sum na ich rzecz. I tak bi-
skup przemyski Aleksander Fredro darowa³
zakonowi 30,000 z³p., a siostra Jerzego Bo-
gus³awa Fredry, Anna Wincencja 12,000 z³p.

Czy wiesz, ¿e.....

 W XVIII wieku Józef Mni-
szech, pan na Dukli, Laszkach,
Strusoklêskach, Rudawie i Brzo-
stowicach, wzoruj¹c siê na modzie
francuskiej, jako pierwszy w Pol-
sce, wprowadzi³ na urz¹dzanych
przez siebie przyjêciach obowi¹-
zek u¿ywania przez ka¿dego
go�cia no¿a i widelca.

(ci¹g dalszy ze str. 25)
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Historia jednego zabytku

Obraz Matki Boskiej z Kalwarii Pac³awskiej

Wizerunek Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem pochodzi z XVII wieku. Namalowany
zosta³ na p³ótnie. Przedstawia Madonnê trzymaj¹c¹ na lewej rêce ma³ego Jezusa.
Dzieciê praw¹ rêk¹ czyni znak b³ogos³awieñstwa a w drugiej trzyma kulê ziemsk¹.
Biskup przemyski £ukasz Ostoja Solecki 15 sierpnia 1882 roku dokona³ koronacji
obrazu.

Ten cudami s³yn¹cy wizerunek Matki Boskiej zosta³ przeniesiony do Kalwarii
Pac³awskiej w 1679 roku z Kamieñca Podolskiego. Jak g³osi legenda gdy Turcy zdo-
byli twierdzê spl¹drowali ko�ció³ oo. Franciszkanów a znajduj¹cy siê w nim cudow-
ny obraz wrzucili pod most, do rzeki Smotrycz. Matka Boska objawi³a siê wtedy
pewnemu starcowi i poleci³a, aby ten zaniós³ jej podobiznê do nowego ko�cio³a w
Kalwarii. Zmêczony staruszek zatrzyma³ siê po drodze na nocleg w Samborze. Po-
niewa¿ obraz zaja�nia³ raptem niezwyk³¹ �wiat³o�ci¹, mieszkañcy miasta uroczy�cie,
w procesji odprowadzili go do ko�cio³a w Kalwarii Pac³awskiej. Tam umieszczony
zosta³ w o³tarzu bocznym, gdzie znajduje siê do dzisiaj.

Opracowali Anna i Jaros³aw Molowie

W³a�nie mija 50 lat od �mierci poety. Poza uczniami ró¿nych szkó³, którzy z racji
swojego statusu zobligowani s¹ do zaznajomienia siê z jego twórczo�ci¹, chyba niewielu
z nas pamiêta o czym i jak pisa³.

�Dynowinka� postanowi³a rzecz zmieniæ i Konstantego, mieszkañcom miasta, na nowo
przedstawiæ.

Tylko czy kto�, kto nie jest osob¹ romantyczn¹, ani liryczn¹, ani poetyczn¹ mo¿e
znale�æ przyjemno�æ w czytaniu poezji Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego?

Czy jednak koniecznie trzeba tak¹ osob¹ byæ, ¿eby w wolnej chwili siêgn¹æ do twór-
czo�ci poety?

Zapewniam, ¿e nie i na dowód podajê kilka przyk³adów, które mog¹ rozbawiæ, wzru-
szyæ, daæ trochê rado�ci bez wzglêdu na stopieñ wra¿liwo�ci czytelnika. Ga³czyñski, to
uniwersalny poeta o czym mam nadziejê Czytelników przekonaæ.

Konstanty Ildefons Ga³czyñski
1905 - 1953

O wróbelku
Wróbelek jest ma³a ptaszyna,
wróbelek istotka niewielka,
on brzydk¹ stonogê poch³ania,
lecz nikt nie popiera wróbelka.

Wiêc wo³am: Czy¿ nikt nie pamiêta,
¿e wróbelek jest druh nasz szczery?!
.......................................................
Kochajcie wróbelka dziewczêta,
kochajcie, do jasnej cholery!

O naszym gospodarstwie
O, zielony Konstanty, o, srebrna Natalio!
Ca³a wasza wieczerza dzbanuszek z kon-
wali¹;
wokó³ dzbanuszka skrzacik chodzi z hala-
bard¹,
broda siwa, lecz dobrze splamiona musz-
tard¹,
widaæ, podjad³, a wy�cie przejedli i fanty.
o, Natalio zielona, o, srebrny Konstanty!

My�lê, ¿e 14 lutego, Dzieñ Zakocha-
nych, który na dobre siê ju¿ u nas zadomo-
wi³ wspaniale mo¿na ubarwiæ lirykami
Ga³czyñskiego. Czy nie by³oby oryginal-
niej pos³aæ panience wiersz mi³osny za-
miast pstrokatej kartki, podobnej do wszyst-
kich innych kartek wysy³anych w tym dniu
panienkom?

Pokocha³em ciebie
Pokocha³em ciebie w noc b³êkitn¹,
w noc graj¹c¹, w noc bezkresn¹.
Jak od lamp od serc by³o widno,
gdy� westchnê³a kiedy� westchn¹³.
Pokocha³em ciebie i boso
i w koronie, i o �wicie, i noc¹.
Je�li tedy kiedy� mi powiesz:
Po co�, mi³y tak bardzo pokocha³?
Powiem: Spytaj siê wiatru w d¹browie,
czemu nagle upadnie z wysoka
i obleci ca³¹ d¹browê,
szuka, szuka: gdzie jagody g³ogowe?

W artykule pt. �Echa Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Dynowie�, mimo mojej wydawaæ by siê mo-
g³o skrupulatno�ci, wkrad³ siê b³¹d, poniewa¿ nie wy-
mieni³am kole¿anki p. El¿biety Kiszki, która to by³a
pomys³odawczyni¹ i jedn¹ z g³ównych organizatorek

Sprostowanie
spotkania wigilijnego Samorz¹du Uczniowskiego i gru-
py uczniów naszej szko³y z Dyrektorami okolicznych
Gimnazjów wraz z delegacjami gimnazjalistów, w³a-
dzami miasta i gminy oraz innymi znakomitymi zapro-
szonymi

To pierwsza, maleñka próbka mo¿liwo-
�ci poety.
Piêkna, prawda?



DYNOWINKA Nr 2/9228

Pegazik wraca po pewnej przerwie na
³amy Dynowinki i dalej chce informowaæ o
wydarzeniach kulturalnych ale i relacjach ich
�sprawców�, dlatego te¿ apeluje do wszyst-
kich animatorów kultury o dostarczanie ma-
teria³ów. Oprócz tego w dalszym ci¹gu Pega-
zik bêdzie informowa³ i recenzowa³ te wyda-
rzenia artystyczne, których by³ �wiadkiem.
Hej kolêda kolêda

8 11.I. odby³ siê ju¿ VI M³odzie¿owy
Konkurs Kolêd i Pastora³ek organizowany
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego oraz MOKIR w Dy-
nowie. Komisja w sk³adzie: przewodnicz¹cy
Antoni D¿u³a i cz³onkowie Zuzanna Nosal i
Zygmunt Ziêzio oceni³a bardzo wysoko po-
ziom przygotowanego repertuaru kolêdowe-
go i wyrazi³a zadowolenie z powodu rosn¹-
cej liczby uczestników oraz z faktu, ¿e coraz
czê�ciej zespo³y siêgaj¹ po w³asny akompa-
niament. Po burzliwej dyskusji Komisja pod-
jê³a nastêpuj¹ce decyzje:

Wyró¿nienie otrzymali:
Zespó³ Szkó³ NR 4 w Paw³okomie

�Iskierki�, Dominik Piejko z Zespo³em (Ze-
spó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie), Zespó³
Antrakt z Zespo³u Szkó³ w Dynowie.

Nagrody otrzymali:
III nagroda- br¹zowa b¹bka dla zespo³u wo-

kalnego z Zespo³u Szkó w Dynowie,
II nagroda � srebrna b¹bka dla duetu Anety

Sowy i Barbary Kocój z B³a¿owej
I nagroda � z³ota b¹bka dla Zespo³u wokalno

� instrumentalnego przy Zespole Szkó³
im. �w. Królowej Jadwigi z B³a¿owej.
Oprócz tego zdobywcy trzech pierwszych

miejsc obdarowani zostali kolêd¹ �uzbie-
ran¹� przez organizatorów.
Grand PriX w kategorii zespo³ów i nagro-

dê pieniê¿n¹ ufundowan¹ przez Burmistrza i
Przewodnicz¹cego Rady Miasta Dynowa
otrzyma³ zespó³ BOCCA DELLA VERITA.

Grand Prix w kategorii solistów i nagro-
dê pieniê¿n¹ ufundowan¹ przez Prezesa Sto-
warzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego otrzyma³a Dorota Sówka z LO
w Dynowie.

8 15.I � uczniowie dwóch dynowskich
szkó³ wziêli udzia³ w IV Powiatowym Prze-
gl¹dzie Widowisk Jase³kowych w B³a¿owej.
W kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjów
zespó³ Zespo³u Szkól w pod opiek¹ pañ Ma-
³gorzaty Marsza³ek, El¿biety Hadam i Iwony
Kie³basy zaj¹³ III miejsce natomiast w kate-
gorii szkó³ �rednich zespó³ Antrakt z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych pod opiek¹ Anny i Jaro-
s³awa Molów zaj¹³ I miejsce. Pegazik gratu-
luje !.

 Szerzej o tych sukcesach pisz¹ opieku-
nowie zespo³ów.

8 12 stycznia odby³y siê w G³ogowie
Ma³opolskim XIII Wojewódzkie Spotkania

PEGAZIK
DYNOWSKI

Teatrów Jase³kowych.Dynów reprezentowa-
ny by³ przez SP nr 2 w Dynowie przy wspó-
³udziale Kapeli Dynowianie. Zaprezentowa-
ny przez nich program �Bóg siê rodzi� zdo-
by³ I wyró¿nienie. Pegazik gratuluje wszyst-
kim sprawcom sukcesu na czele z pani¹ Hali-
n¹ Paw³owsk¹ i Antonim D¿u³¹.
X Program studniówkowy w LO w Dyno-
wie

24 stycznia w auli LO w Dynowie zapre-
zentowany zosta³ program studniówkowy.
Nawi¹zano do najlepszych tradycji szko³y.
By³a wiêc bardzo m¹dra i pe³na refleksji czê�æ
powa¿na by³ � pyszny� program satyryczny a
tak¿e debiut zespo³u tañca wspó³czesnego pod
dzielnym przewodnictwem Moniki Helon z I
c. � Sprawczyni¹� tego sukcesu artystyczne-
go by³a pani prof. Ewa Hadam. Brawo!
Kapela DYNOWIANIE w Przemyskiej Ka-
tedrze

19 stycznia br. Kapela Dynowianie wy-
st¹pi³a podczas Mszy �w. w Katedrze Prze-
myskiej wzbudzaj¹c uznanie nagrodzone bra-
wami wiernych.

Pegazik gratuluje j jednocze�nie pyta: dla-
czego Chór i Kapela nie mog¹ wyst¹piæ w dy-
nowskim ko�ciele?

Uczestnicy VI M³odzie¿owego Konkursu Kolêd i Pastora³ek
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Styczeñ obfitowa³ w nowe dzia³a-
nia grupy.

Po sukcesach 11.01.2003 roku w VI
M³odzie¿owym Konkursie Kolêd i
Pastora³ek w Dynowie, w którym
cz³onkowie zespo³u zdobyli dwa wy-
ró¿nienia, ju¿ po raz czwarty 15 stycz-
nia 2003 roku Grupa Artystyczno-Te-
atralna ANTRAKT rywalizowa³a w
konkursie jase³kowym w B³a¿owej.
Tym razem patronat nad imprez¹ obj¹³
Starosta Powiatu Rzeszowskiego a do
udzia³u w niej zaproszono wszystkie
szko³y �rednie powiatu rzeszowskiego.
Spowodowa³o to konie

czno�æ przeformu³owania nazwy
konkursu na I Powiatowy Przegl¹d
Widowisk Jase³kowych w B³a¿owej.
Grupa zaprezentowa³a nieco rozbudo-
wany program pt. �Zaufajmy Panu�.
Wystêp ten zosta³ niemal entuzjastycz-
nie przyjêty a zespó³ odniós³ ogromny
sukces!!!

Grupa ANTRAKT zajê³a I MIEJ-
SCE oraz zdoby³a nagrodê Starosty
Powiatu Rzeszowskiego i nagrodê
Dyrektora Zespo³u Szkó³ w B³a¿owej.
Zespó³ otrzyma³ prócz dyplomów i gra-
tulacji �prawdziwe�- dwa w o r k i pie-

niêdzy. Trzeba przyznaæ, ¿e by³a to dla
wszystkich ogromna satysfakcja. Ju¿
teraz zaczêto snuæ plany o wyje�dzie
na jak¹� dalek¹ wycieczkê. Mi³ym za-
koñczeniem cyklu wystêpów jase³ko-
wych by³a pi¹ta ju¿ prezentacja progra-
mu 23 stycznia 2003 roku w �rodo-
wiskowym Domu Dziennej Pomocy

SUKCESY GRUPY ARTYSTYCZNO-TEATRALNEJ ANTYRAKT z ZSZ
w Dynowie

Spo³ecznej w Dynowie. Przedstawio-
ny spektakl zosta³ bardzo ciep³o przy-
jêty przez podopiecznych tej placów-
ki, w³adze miasta i zaproszonych go-
�ci.

A. M.
OGL¥DAJCIE NAS W NASTÊP-

NYM PROGRAMIE!!

Dnia 24 stycznia 2003 roku w sali
gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego
w Dynowie, zamienionej na dzieñ przed
studniówk¹ w salê balow¹, zosta³ zapre-
zentowany program studniówkowy za-
tytu³owany �Wszystko to ju¿ by³o i nie
wróci wiêcej...�

Na widowni zasiedli: Dyrekcja i na-
uczyciele ZSZ, rodzice przysz³ych ma-
turzystów oraz ich kole¿anki i kole-
dzy.

W roli aktorów-amatorów, tancerzy i
piosenkarzy wyst¹pili uczniowie klasy IV
liceum zawodowego, V technikum me-
chanicznego i III technikum mechanicz-

nego po szkole zasadniczej.
Scenariusz programu przygotowany

przez nauczycielkê jêzyka polskiego i
wychowawczyniê klasy V Tm. w jednej
osobie Bogus³awê Pinkowicz i zrealizo-
wany we wspó³pracy z wychowawczy-
niami klas IV Lz. Halin¹ Ryb¹ oraz III
Tzm. Alin¹ Pa�ciak zawiera³ w swej tre-
�ci podsumowanie pewnego etapu ¿ycia
uczniów klas maturalnych � od wczesne-
go dzieciñstwa a¿ do chwili obecnej, gdy
stali siê bohaterami przedstudniówkowe-
go wieczoru, a nawet wybiega³ nieco w
przysz³o�æ, prorokuj¹c przysz³e losy
przysz³ych absolwentów ZSZ.

W pe³nych humoru scenach ucznio-

wie prezentowali to, co zapamiêtali ze
swojego szkolnego ¿ycia: by³y wiêc w
nich postacie i tematy z bajek, literatury
klasycznej oraz wspomnienia reakcji ro-
dziców na szkolne niepowodzenia ich
pociech. Wystêpy minichórku i zespo³u
tanecznego przygotowanego przez dy-
rektor MOKiR w Dynowie Gra¿ynê Ma-
lawsk¹ uatrakcyjnia³y pokaz.

W programie nie zabrak³o te¿ s³ów
wdziêczno�ci kierowanych przez
uczniów pod adresem Dyrekcji, nauczy-
cieli i rodziców za wiedzê i wszystko
dobro, które od nich otrzymali. Wyrazem
tej wdziêczno�ci by³y kwiaty i obietnica
zdania egzaminu maturalnego na same
pi¹tki.

Podsumowuj¹cym punktem spotka-
nia by³o wyst¹pienie dyrektora ZSZ w
Dynowie Stanis³awa Tymowicza.

B.P.

Program studniówkowy w ZSZ
im. Kard. S. Wyszyñskiego w Dynowie

Grupa ANTRAKT - jase³ka 2002.
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Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Dynowie od wrze�nia 2003/2004 planuje ró¿norodne szko³y dla absolwentów
gimnazjum i absolwentów szkó³ zasadniczych.

Szko³a posiada bardzo dobrze wyposa¿on¹ bazê, przestronn¹ przewi¹zkê
z aul¹ oraz nowoczesne pracownie:internetowa i multimedialn¹. Ponadto
zakupiono nowy sprzêt,du¿o pomocy dydaktycznych i poprawiono warunki
nauki w dotychczasowym budynku poprzez wymianê okien.

Dla m³odzie¿y s¹ do dyspozycji nowe pomieszczenia do prowadzenia
dzia³alno�ci uczniowskiej i pozalekcyjnej: czytelnia z internetem,
pomieszczenie dla prowadzenia us³ug ksero, sklepik szkolny, radiowêze³
szkolny i inne. Jest tak¿e przewidziane miejsce na m³odzie¿owy klub.

Zapraszamy gimnazjalistów zainteresowanych dalsz¹ nauka w naszej
szkole i ich rodziców do zapoznania siê z ofert¹ edukacyjn¹ oraz do
odwiedzenia naszej szko³y.

Planowane kierunki kszta³cenia w roku szkolnym 2003/2004
SZKO£Y �REDNIE

4-letnie TECHNIKUM po gimnazjum
zawód: - technik mechanik
specjalno�æ: - obs³uga i naprawa pojazdów samochodowych (1 oddzia³ -
g³ównie ch³opcy)
zawód: - technik handlowiec (1 oddzia³ - ch³opcy i dziewczêta)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3-letnie LICEUM PROFILOWANE po gimnazjum
profil: - mechaniczne techniki wytwarzania (1/2 oddzia³u - g³ównie
ch³opcy)
profil: - kreowanie ubiorów (1/2 oddzia³u - g³ównie dziewczêta)
profil: - zar z¹dzanie informacj¹ (1 oddzia³ � ch³opcy i dziewczêta)

SZKO£Y ZASADNICZE
3-letnia ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA po gimnazjum
zawód:  - mechanik pojazdów samochodowych (1/2 oddzia³u - tylko
ch³opcy)

- krawiec (1/2 oddzia³u � g³ównie dziewczêta)

SZKO£Y �REDNIE PO ZSZ
3-letnie TECHNIKUM MECHANICZNE po ZSZ
 zawód: technik mechanik
specjalno�æ: - obs³uga i naprawa pojazdów samochodowych (1 oddzia³ -
g³ównie ch³opcy)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4-letnie TECHNIKUM daje kwalifikacje zawodowe, tj. tytu³ technik
mechanik  o specjalizacji: obs³uga i naprawa pojazdów samochodowych,
lub tytu³ technik handlowiec. Po ukoñczeniu jednego z tych TECHNIKUM,
mo¿na kontynuowaæ  studia wy¿sze na dowolnym kierunku lub zajmowaæ
stanowiska zawodowe w wyuczonym zawodzie. Je�li kto� nie zamierza
kontynuowaæ po zakoñczeniu szko³y �redniej nauki na studiach wy¿szych
powinien wybraæ raczej TECHNIKUM, poniewa¿ przy du¿ych trudno�ciach
na r ynku pracy, wiêksze szanse ma technik ni¿ absolwent liceum
ogólnokszta³c¹cego. Ka¿dy uczeñ otrzymuje po zdaniu egzaminu �wiadectwo,
dyplom zawodowy z tytu³em technika.
3-letnie LICEUM PROFILOWANE - to szko³a, daj¹ca mo¿liwo�æ uzyskania
�wiadectwa dojrza³o�ci po 3 latach i wstêpne ukierunkowanie zawodowe.
Po LICEUM PROFILOWANYM mo¿na kontynuowaæ naukê na dowolnym
typie studiów lub podj¹æ pracê zawodow¹.

a) Profil: Zarz¹dzanie informacj¹ daje przygotowanie z zakresu
technik komputerowych, uczy wykorzystania komputera w przetwarzaniu
informacji, obróbki tekstów, podstaw grafiki komputerowej itp. Polecany
jest tym uczniom, którzy zajmuj¹ siê technikami komputerowymi, tworzeniem
obrazów na komputerze, redagowaniem tekstów itp.

b) Profil: Mechaniczne techniki wytwarzania zwi¹zany jest z
nauk¹ o przetwarzaniu i obróbce metali, technologiami wytwarzania itp.
Kierunek ten przeznaczony jest g³ównie dla ch³opców interesuj¹cych siê

ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH
 im.Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

36-065 DYNÓW ul.Polna 3 ~~ skr.pocz.11~ ~ tel. (016) 652-10-45 ~~ tel/fax (016) 652-10-43
mailto:dynowzsz@poczta.onet.pl lub mailto:zsz1dynow@poczta.onet.pl

~~ http://www.zsz1dynow.republika.pl/ ~~

mechanik¹, technik¹ i technologiami mechanicznymi.
c) Profil: Kreowanie ubiorów zwi¹zany jest z projektowaniem

ubiorów, sztuk¹ dekorowania wnêtrz, histori¹ sztuki i technikami
modelowania itp. Ten profil powinni wybraæ ci uczniowie, którzy wykazuj¹
zainteresowania projektowaniem ubiorów, dekoracjami, którzy lubi¹ prace
plastyczne tak¿e z wykorzystaniem technik komputerowych.
3-letnie TECHNIKUM MECHANICZNE  po szkole zasadniczej daje
kwalifikacje  zawodowe - technika mechanika o specjalizacji obs³uga i
naprawa pojazdów samochodowych. Po ukoñczeniu technikum mo¿na
kontynuowaæ naukê na studiach wy¿szych lub podj¹æ pracê w wyuczonym
zawodzie.
3-letnia ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA  przeznaczona jest dla
uczniów, którzy planuj¹ edukacjê stopniowo. Ukoñczenie ZSZ daje
kwalifikacje robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie. Po ukoñczeniu
tej szko³y mo¿na podj¹æ prace w wyuczonym zawodzie lub kontynuowaæ dalsz¹
naukê w TECHNIKUM po ZSZ w systemie dziennym (np. w naszej szkole)
lub zaocznym.

POTRZEBNE DOKUMENTY:
* Podanie do wybranej szko³y.
* 2 zdjêcia podpisane na odwrocie.
* Za�wiadczenie lekarskie o przydatno�ci do zawodu (po pobraniu druku

w ZSZ i potwierdzeniu przez uprawnionego lekarza do badañ
profilaktycznych, powinno byæ dostarczone do szko³y przed koñcem
maja).

* �wiadectwo ukoñczenia GIMNAZJUM (w nastêpnym dniu po zakoñczeniu
nauki lub w podanym terminie).

* Wyniki egzaminu gimnazjalnego
WARUNKI PRZYJÊÆ:

a) do TECHNIKUM (wszystkie typy) i LICEUM PROFILOWANEGO
przyjêcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej po
spe³nieniu wstêpnego warunku tj. 90 punktów z EGZAMINU i za oceny
na �wiadectwie (z przedmiotów: jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, fizyka
i informatyka) oraz za osi¹gniêcia w konkursach, do wyczerpania limitu
miejsc.

b) do ZASADNICZEJ SZKO£Y ZAWODOWEJ przyjêcia na podstawie
decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej po spe³nieniu wstêpnego
warunku tj. 50 punktów z EGZAMINU i za oceny na �wiadectwie (z
przedmiotów: jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, fizyka i informatyka)
oraz za osi¹gniêcia w konkursach do wyczerpania limitu miejsc.

c) do TECHNIKUM po Zasadniczej Szkole Zawodowej (Szkole Zasadniczej)
przyjêcia na podstawie decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej po
zdaniu egzaminów wstêpnych z: jêzyka polskiego i matematyki oraz
uzyskaniu - 80 punktów za EGZAMIN i OCENY na �wiadectwie (z jêzyka
polskiego, matematyki, fizyki, jêzyka obcego, informatyki) i za osi¹gniêcia
w konkursach,do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady przeliczania ocen na punkty dla kandydatów do technikum po
ZSZ:

a) za EGZAMIN (celuj¹cy - 50 pkt, b. dobry - 40 pkt, dobry - 30 pkt,
dostateczny - 20 pkt, dopuszczaj¹cy - 10 pkt),

b) za OCENY  na �wiadectwie - tak jak dla szkó³ ponadgimnazjalnych,
c)  gdy liczba kandydatów bêdzie mniejsza od liczby miejsc to przyjêcia

odbêd¹ siê BEZ EGZAMINU WSTÊPNEGO, a wtedy liczba punktów za
oceny na �wiadectwie nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 40.

Zasady przeliczania ocen ze �wiadectwa na punkty dla kandydatów do
szkó³ ponadgimnazjalnych:

a) jêzyk polski, matematyka, fizyka, jêzyk obcy i informatyka
(celuj¹cy - 20 pkt, b. dobry - 18 pkt, dobry - 16 pkt, dostateczny - 14
pkt,,

b) za ZAJÊCIE I MIEJSCA w konkursach oraz osi¹gniêcia szkolne
wykazane na �wiadectwie (przedmiotowe, recytatorskie i inne) na
etapie powiatowym i wy¿szym maksymalnie 15 punktów (za jeden
konkurs lub osi¹gniêcia - 5 punktów).

Dyrekcja
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Bardzo czêsto mo¿na us³yszeæ od doro-
s³ych, ¿e wspó³czesna m³odzie¿ sprawia wie-
le k³opotów, ¿e nie wiadomo jak z ni¹ rozma-
wiaæ. Doro�li narzekaj¹, ¿e nie potrafi¹ na-
wi¹zaæ kontaktu z dorastaj¹ca córk¹ czy sy-
nem. K³opoty i problemy, które spotykaj¹

m³odzie¿ s¹ bardzo czêsto nie zrozumia³e
przez doros³ych. Takie zachowanie jak agre-
sja czy gniew s¹ traktowane jako przejaw
buntu m³odego pokolenia. Doro�li nie potra-
fi¹ zrozumieæ, ¿e za taka postaw¹ kryje siê
do�æ czêsto bezradno�æ i strach przed przy-
sz³o�ci¹, a niekiedy ¿al do rodziców o to, ¿e
ich nie rozumiej¹, ¿e nakazuj¹ i zakazuj¹
wszystkiego. Kiedy m³odzi nie znajduj¹ na-
le¿ytego zrozumienia zaczynaj¹ budowaæ
swój w³asny, nie zawsze w³a�ciwy i czêsto
niezrozumia³y przez doros³ych �wiat.

 Dojrzewanie emocjonalne nastolatków
jest bardzo zróznicowane. Aby zrozumieæ do-
rastanie konkretnego nastolatka, trzeba poznaæ
atmosferê domu w, którym on ¿yje, poznaæ sto-
sunki i relacje jakie panuj¹ pomiêdzy rodzica-
mi. Stwierdziæ jakie stosunki panuj¹ pomiêdzy
rodzicami a dzieckiem. Powszechnie uwa¿a
siê, ¿e dojrzewanie córki przypomina prze-
sz³o�æ matki,a syna do�wiadczenia ojca. Ro-
dzice zapominaj¹ o tym, ¿e ca³e zachowanie
jakie uzewnêtrznia nastolatek jest odbiciem
prze¿yæ jakie sami w tym okresie do�wiadczy-
li..Bunt i niezale¿no�æ tak charakterystyczne
dla okresu dojrzewania s¹ trudne do zrozumie-
nia i zaakceptowania przez doros³ych. Tak na-
prawdê trudno zaakceptowaæ fakt,¿e córka lub
syn potrzebuj¹ od nas pomocy choæ ostenta-
cyjnie daj¹ do zrozumienia, ¿e nas nie potrze-
buj¹, ¿e chc¹ byæ od nas niezale¿ni. W takich
sytuacjach intuicja wielu rodziców podpowia-
da, ¿e arogancja, z³o�æ, brak pos³uszeñstwa s¹
wo³aniem o pomoc, wo³aniem o zrozumienie i
wyrozumia³o�æ. Rodzice powinni pamiêtaæ, ¿e
dorastaj¹cy syn tak naprawdê têskni za dobra
relacja z ojcem a, córka za relacj¹ z matk¹.Oj-
ciec jest dla syna pierwszym wzorem mêsko-
�ci a matka pierwszym wzorem kobieco�ci dla
córki Maj¹c to na uwadze rodzice powinni pa-
miêtaæ jak wielki wp³yw poprzez swoja oso-
bowo�æ maj¹ na dzieci.

 Problemy jakie prze¿ywa m³odzie¿ do-
tycz¹ nie tylko relacji z rodzicami ale tak¿e
sfery seksualnej, która w tym okresie nastrê-
cza wiele problemów i nasuwa wiele pytañ.
Rodzice nie chc¹ i czuj¹ siê za¿enowani w
przypadku rozmów na te tematy. Dlatego m³o-
dzie¿ nie maj¹c partnerów do rozmów w domu
szuka ich gdzie indziej. Pierwsze wiadomo-
�ci czerpie z ró¿nych zróde³ nie zawsze w³a-
�ciwych.Zdarz siê, ¿e tym jedynym jest pra-
sa, radio lub telewizja. Wiedza z nich czerpa-
na jest czêsto powierzchowna i niekomplet-
na. P³ciowo�æ cz³owieka sprowadza tylko do
fizyczno�ci, do u¿ywania a nie prze¿ywania.

Sferê seksualn¹ cz³owieka oddzielana od sfe-
ry psychicznej. Warto�ci takie jak: odpowie-
dzialno�æ, ofiarno�æ,po�wiêcenie czy wier-
no�æ stawia siê na drugim miejscu (czêsto
mo¿na spotkaæ siê z takim stwierdzeniem, ¿e
s¹ one wrêcz niemodne, niedzisiejsze, prze-

starza³e). Konsumpcyjno�æ wspó³czesnego
�wiata utwierdza w przekonaniu m³odego
cz³owieka, ¿e liczy siê to aby jak najwiêcej
mieæ, a nie aby byæ. Wszystko to powoduje,
¿e m³odzie¿ traktuje seksualno�æ powierz-
chownie, sprowadzaj¹c j¹ tylko do fizyczno-
�ci. Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e to w jakim
kierunku idzie wychowanie seksualne nasto-
latki czy nastolatka zale¿y od rodziców, od
tego jaka atmosfera panuje w domu. Je�li jest
w³a�ciwa sprzyja prawid³owemu rozwojowi
ka¿dego m³odego cz³owieka.

 Nie ka¿dy z nas pamiêta o tym, ¿e okres
dorastania ka¿dego m³odego cz³owieka charak-
teryzuje siê du¿¹ wra¿liwo�ci¹.To w³a�nie ta
wra¿liwo�æ sprawia, ¿e staje siê on bardziej
podatna na zranienia. To z powodu tej wra¿li-
wo�ci m³odzi ludzie przesadnie przejmuj¹ siê
b³ahymi problemami. Niewielkie niepowodze-
nia wywo³uj¹ zniechêcenie, sk³onno�ci do de-
presji a nawet my�li samobójcze. Aby zredu-
kowaæ stres jaki pojawia siê w sytuacji niepo-
wodzenia m³ody cz³owiek szuka pomocy w
alkoholu, narkotykach,tabletkach uspokajaj¹-
cych..Dziêki nim próbuje uciec od tego z czym
sobie nie radzi.Trzeba zauwa¿yæ, ¿e takie spo-
soby rozwi¹zywania problemów proponuje,
wrêcz podaje (na wyci¹gniêcie rêki) m³odemu
cz³owiekowi wspó³czesny �wiat. Uczy, ¿e pro-
�ciej i ³atwiej jest za¿yæ narkotyk, wypiæ alko-
hol czy za¿yæ tabletkê jak szukaæ rozwi¹zania
danego problemu (nie uczy do kogo zwróciæ
siê o pomoc, gdzie jej szukaæ).

 Rodzice musz¹ pamiêtaæ o tym, ¿e wy-
chowanie nastolatka polega dzisiaj nie na pil-
nowaniu i rozliczaniu z tego co zrobi³ lecz na
rozwoju i podtrzymywaniu szczerego dialo-
gu. ¯yczliwa i szczera rozmowa prowadzona
z córk¹ czy synem mo¿e naprawdê wiele
zdzia³aæ. Rozmowa to praktycznie jedyny
sposób na to aby unikn¹æ problemów lub do-
wiedzieæ siê o nich jak najwcze�niej po to by
w porê zareagowaæ. Rodzice powinni od
pierwszych chwil ¿ycia swojego dziecka pa-
miêtaæ o tym, ¿e od tego jak czêsto mówi¹ do
swoich dzieci, jak je s³uchaj¹ zale¿y to w ja-
kim stopniu uda siê im nawi¹zaæ kontakt z
córk¹ lub synem.W ¿yciu jest taki czas kiedy
dziecko domaga siê od rodziców by je wy-
s³uchali i aby odpowiadali na zadawane pyta-
nia, warto w³a�nie ten czas maksymalnie wy-
korzystaæ do nawi¹zywania silnej wiêzi i to
w³a�nie poprzez rozmowê. Budowanie dialo-
gu czyli umiejêtne komunikowane siê z dru-
g¹ osob¹ wymaga czasu i jest procesem d³u-
gotrwa³ym (zaczyna siê w momencie poczê-

cia dziecka) i zale¿y od wielu czynników: od
atmosfery jaka panuje w domu rodzinnym, od
relacji pomiêdzy rodzicami, od tego czy oka-
zuj¹ sobie uczucia czy te¿ nie, od tego czy
rozmawiaj¹ z dzieæmi na ró¿ne tematy (za-
le¿nie od wieku dziecka) i czy potrafi¹ za-
uwa¿yæ w dziecku partnera do rozmowy. Ro-
dzice, którzy pragn¹ mieæ jak najlepsze rela-
cje z swoimi dzieæmi powinni o tym wszyst-
kim pamiêtaæ.

 Co mo¿na poradziæ tym, którzy chc¹ mieæ
jak najlepszy kontakt z w³asnymi dzieæmi. Na
pewno to, ¿e tworzy siê go przez rozmo-
wê.Dlatego podajê kilka rad jak j¹ prowadziæ.

 Powinni�my pamiêtaæ aby
- nie atakowaæ pozycji dziecka ale staraæ siê

je zrozumieæ (stworzyæ klimat sprzyjaj¹cy
rozmowie)

- stworzyæ atmosferê wzajemnego zaufania,
- pokazaæ dziecku, ¿e zale¿y nam na tym by

je zrozumieæ,
- uznaæ pierwszeñstwo dziecka w wypowia-

daniu siê,
- przestrzegaæ zasad partnerstwa (nie narzu-

caæ swojego zdania, swoich s¹dów, naka-
zów i zakazów)

- koncentrowaæ siê wy³¹cznie na dziecku, na
jego osobie i jego problemie)

- s³uchaæ bardzo uwa¿nie,
- wys³awiaæ siê jasno i zrozumiale stosow-

nie do wieku dziecka,
- u¿ywaæ ³agodnego tonu g³osu,
- unikaæ poni¿ania, atakowania i przykrych

wyra¿eñ.
 Szczera rozmowa mo¿e dziecku daæ wie-

le. Zachêca i pobudza do wysi³ku, zwraca
uwagê dziecka na sobie samym, pomaga d¹-
¿yæ do celu. Daje wiarê i zaufanie w swoje
mo¿liwo�ci.

 Pamiêtajmy, ¿e skuteczna rozmowa ma
miejsce w tedy gdy doros³y stara siê zrozumieæ
co dziecko (czy to du¿e czy ma³e) chce mu
przekazaæ. Kiedy doros³y nie chce przez jedn¹
rozmowê wszystkiego za³atwiæ, kiedy daje
odczuæ dziecku, ¿e to co mówi jest wa¿ne.

 Rozmowa zawsze by³a i bêdzie chyba
najskuteczniejszym �rodkiem na problemy z
dzieæmi, czy dorastaj¹c¹ m³odzie¿¹ pod wa-
runkiem,¿e spe³nia warunki o, których mowa
by³a wcze�niej. Je¿eli rodzice chc¹ cieszyæ siê
zaufaniem dziecka w okresie dojrzewania to
musz¹ pamiêtaæ o tym aby wiêzi wzajemne-
go zaufania budowaæ jak najwcze�niej a nie
dopiero wtedy gdy pojawiaj¹ siê problemy z
nastoletni¹ córk¹ czy synem. Jednym z naj-
wa¿niejszych darów jaki rodzice mog¹ daæ
swoim dzieciom jest mo¿liwo�æ wypowiada-
nia siê w atmosferze szczero�ci i wzajemne-
go zrozumienia. Je�li nastolatek czuje, ¿e
mo¿e wyraziæ swoje my�li przed matk¹ lub
ojcem daje du¿e poczucie bezpieczeñstwa i
powoduje, ¿e pe³ne niepokoju my�li trac¹
swoj¹ destrukcyjn¹ si³ê. Je�li m³ody cz³owiek
ma mo¿liwo�æ wypowiedzenia swoich nega-
tywnych my�li i wyobra¿eñ to nie bêdzie sk³a-
niaæ siê do tego by postêpowaæ wbrew przy-
jêtym zasadom.

El¿bieta Kiszka
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Z rozgrywek wycofany zosta³ zespó³
juniorów m³odszych prowadzony przez
trenera Dariusza Mazura, poniewa¿
wiêkszo�æ zespo³u z³o¿ona z uczniów III
klas gimnazjum ukoñczy³a szko³ê i ode-
sz³a do szkó³ �rednich. Trener Mazur
rozpocz¹³ szkolenie m³odzie¿y od pod-
staw w klasach IV.

Zespó³ trampkarzy m³odszych pro-
wadzony przez mgr Stanis³awa Sieñko
rozpocz¹³ rundê jesienn¹ meczem z UKS
Trzebownisko w Dynowie wygrywaj¹c
3:1. Przed meczem zespó³ otrzyma³ pu-
char ufundowany przez Podkarpacki
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej za zdobycie I
miejsca w lidze orlików starszych w se-
zonie 2001/2002.

W nastêpnych meczach nasi ch³op-
cy pokonali Grasnowiê?? 19:0, ¯o³yniê
6:1, Wolê Dalsz¹ 4:0, Stal £añcut 4:0
oraz B³a¿owiankê 6:0.

Zespó³ po I rundzie znajduje siê na I
miejscu i wystêpowa³ w sk³adzie:
1. Robert Janoszek
2. Aleksander Duda
3. Marcin Mryczko
4. Tomasz Toczek
5. Damian Kupczyk
6. Pawe³ Radosz
7. Mariusz Majka
8. Hubert Iwañski
9. Jakub Koszty³a
10. Dawid Karnas
11. Micha³ Doszak
12. Pawe³ Sieñko
13. Pawe³ Rebizak
14. Bartosz Walus
15. Grzegorz Py�
16. Micha³ £amasz
17. Jaros³aw Miko�
18. Mateusz Kowalski
19. Grzegorz Kaniewski
20. Jakub Potoczny
21. Maciej Potoczny

W rundzie jesiennej bramki zdoby-
li:
Pawe³ Sieñko � 14
Jakub Koszty³a � 11
Mariusz Majka � 7
Dawid Karnas � 3
Micha³ £amasz � 2
Hubert Iwañski � 2
Pawe³ Rebizak � 1
Micha³ Doszak � 1

Nale¿y dodaæ i¿ zawodnicy UKS
�Pogórze� Dynów w pi³ce no¿nej: Pa-
we³ Rebizak, Jakub Koszty³a, Pawe³

Sieñko, Bart³omiej Py� znajdujê siê w
swoich rocznikach w kadrze wojewódz-
twa podkarpackiego.

W dniu 8.10.2002r. zespó³ pi³ki rêcz-
nej gimnazjum uczestniczy³ w turnieju
w Rzeszowie o Puchar Dyrektora Gim-
nazjum nr 10.

Startowa³y zespo³y: UKS �Pogórze�
Dynów, UKS �Kosynier� I Rzeszów,
UKS �Kosynier�II Rzeszów, UKS �Ol-
szynka� Dzikowiec, UKS �Doblowia�
Wola Rani¿owska, UKS �Start� Pruch-
nik.

Zespó³ z Dynowa zaj¹³ III miejsce w
turnieju � opiekunem by³ mgr Andrzej
D¿u³a.

9.10.2002 dziewczêta klas VI i m³od-
sze równie¿ uczestniczy³y w podobnym
turnieju mini pi³ki rêcznej.

Startowa³y zespo³y: UKS � Pogórze�
Dynów, UKS � Kosynier� I Rzeszów,
UKS � Kosynier� II Rzeszów, UKS �Je-
dynka� Pruchnik.

Dziewczêta z Dynowa w sk³adzie:
1. Joanna Matwijczyk
2. Ewa Radosz
3. Anna Karnas
4. Edyta Witkowska
5. Anna Gierlach
6. Agata Bana�
7. Aneta Marsza³ek
8. Renata Pa�ciak
9. Iwona Tereszczak
10. Agnieszka Marsza³ek
11. Magdalena M³ynarska
12. Ewa Pa³ys
13. Beata Prokop

zdoby³y I miejsce w turnieju.
Opiekun zespo³u mgr Anna Marto-

wicz

W dniu 8.11.2002r. w hali Zespo³u
Szkó³ w Dynoiwie rozegrano turniej pi-
³ki rêcznej dziewcz¹t z udzia³em zespo-
³ów: Gimnazjum Dynów, LO Dynów i
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie

jako przygotowanie przed fina³ami po-
wiatu rzeszowskiego.

9.12.2002r. odby³ siê fina³ powiato-
wy w G³ogowie ma³opolskim w mini pi-
³ce rêcznej ch³opców (klasy VI i m³od-
sze).

Naci ch³opcy w powiecie rzeszow-
skim zdobyli III miejsce.

Opiekun zespo³u mgr Maria Chudzi-
kiewicz.

10.12.2002r. równie¿ w G³ogowie
ma³opolskim rozegrano fina³ powiatu
rzeszowskiego w mini pi³ce rêcznej
dziewcz¹t.

Zespól naszej szko³y w sk³adzie:
1. Joanna Matwijczyk
2. Ewa Radosz
3. Anna Karnas
4. Edyta Witkowska
5. Iwona Tereszczak
6. Renata Pa�ciak
7. Aneta Marsza³ek
8. Agata Bana�
9. Agnieszka Marsza³ek
10. Anna Gierlach
11. Barbara Panto³
12. Beata Prokop

zajê³y III miejsce. Opiekun zespo³u
mgr Anna Martowicz

16.12.2002 w G³ogowie Ma³opol-
skim odby³ siê fina³ powiatu rzeszow-
skiego gimnazjum w pi³ce rêcznej
dziewcz¹t.

Oto wyniki fina³u:
Dynów � Wólka Nied�wiedzka 9:3 (4:1)
G³ogów � Jasionka 6: 2 (3:1)
Dynów � G³ogów 6:2 (2:1)
Wólka Nied�wiedzka � G³ogów 7:5
(4:2)

Dynów � Jasionka 12:3 (5:2)
Zespó³ w sk³adzie:

1. Ewelina Fornal
2. Ma³gorzata Bu³dys
3. Kamila Prokop
4. Ewelina Krasnopolska
5. Katarzyna Bielec
6. Katarzyna Frañczask
7. Iwona Szpiech
8. Agata Bajda
9. Magdalena Niedzielska
10. Joanna Kaniewska
11. Sylwia Kozak
12. Adrianna Dudek
13. Natalia Piejko
14. Sabina Bujdasz

Ze sportu
szkolnego

Zespo³u Szkó³
w Dynowie
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Dru¿yna seniorów rozegra³a w rundzie
jesiennej 15 spotkañ, z tego wygra³a 6
spotkañ:
1. Dynovia � Piast Nowa Wie� 5:1
2. Wis³ok Wi�niowa � Dynovia 0:1
3. Dynovia � Grodziszczanka 1:0
4. Chemik Pustków � Dynovia 1:2
5. Dynovia � Jawor Krzemienica 2:0
6. Dynovia � Team Przec³a 5:2
Jedno zremisowa³a
1. Dynovia � Radomy�lanka 1:1
oraz osiem spotkañ przegra³a
1. Kolejarz Dêbica � Dynovia 3:1
2. Dynovia � G³ogonia G³ogów 0:1
3. Crasnovia Krasne � Dynovia 3:1
4. Czarnonia Czarna � Dynovia 2:0
5. Dynovia �Herman Hermanowa 1:2
6. Dynovia � B³êkitni Ropczyce 0:2
7. Zaczernie � Dynovia 3:1
8. B³a¿owianka B³a¿owa � Dynovia
2:1
9. Zdobywaj¹c 19 punktów oraz 22
bramki, trac¹c 23 co da³o dru¿ynie
dynowskiej ósme miejsce w tabeli
rozgrywek po rundzie jesiennej.
Prowadzi G³ogovia G³ogów 40 punktów
w bramkach 36:10.
Kadra seniorów w sezonie 2002/2003.
Bramkarze
1. Siry Krzysztof
2. Chochrek Artur
3. Murawski Mateusz
4. Lemierz Grzegorz
Obroñcy
1. Py� Rafa³
2. Góra Pawe³
3. £ybacki Tomasz
4. Gierula Pawe³- kapitan

5. Mielniczek Krzysztof
6. Chudzikiewicz Damian
7. Majda Pawe³
8. S³aby Mateusz
9. Poca³uj Janusz
Pomocnicy oraz napastnicy
1. Hadam Krzysztof
2. Bednarz Pawe³
3. Nowak Piotr
4. Nowak Tomasz
5. Wêgrzyn Andrzej
6. Gratkowski Emanuel
7. Kijanka Pawe³
8. Hrycko Robert
9. Buczkowski Maciej

Posumowanie rundy jesiennej sezonu 2002/2003 klasy okrêgowej
seniorów LKS Dynovia � Dynów grupa rzeszowska

Dru¿yna seniorów Dynovii Dynów z roku 1965.
Stoj¹ od lewej: Sêdzia pi³karski z Przemy�la, niezyj¹cy ju¿ p. Dzinek, pi³karze:

Stanis³aw Wplañski, Tadeusz Bajda, Karol D¿u³a, Andrzej D¿u³a, Krzysztof
Stankiewicz, Stanis³aw Chudzikiewicz, rener dru¿yny � Antoni Kasprowicz, Józej
Krajewski, Jerzy Bajda, Edward Sochacki, Wies³aw £abêdzki, Wies³aw Hadam.

10. Py� Marek
11. Bucyk Adam
Trenerem dru¿yny seniorów w rundzie
jesiennej by³ p Jerzy Gratkowski,
kierownikiem dru¿yny p. Ryszard
Szajnik.
Wykaz zawodników, którzy zdobyli
bramki dla dynowskiego klubu w rundzie
jesiennej:
1. Py� Marek 5 bramek
2. Hrycko Robert 4 bramki
3. Buczkowski Maciej 3 bramki
4. Nowak Piotr 3 bramki
5. Bucyk Adam 2 bramki
6. Kijanka Pawe³ 2 bramki
7. Wêgrzyn Andrzej 1 bramka
8. Chudzikiewicz D. 1 bramka
9. Gratkowski Emanuel 1 bramka
Razem 22 bramki

Uczniowie klasy IV Lzkm zaprezentowali przed Dyrekcj¹, gronem pedagogicz-
nym i rodzicami sw¹ najnowsz¹ kolekcjê ubiorów przygotowanych w ramach zajêæ
warsztatowych. Przewa¿a³y kreacje wieczorowe i karnawa³owe, których nie powsty-
dziliby siê nawet najbardziej wybredni znawcy przedmiotu.

Zadowoli³y one tak zwolenników klasycznych linii jak i amatorów strojów awan-
gardowych. Piêkno ubiorów i profesjonalizm prezentacji sprawi³, ¿e pokaz wywar³
na widzach ogromne wra¿enie. Pomys³odawczyni¹ i re¿yserem widowiska by³a p.
Anna Fara.

A. F.
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Obecnie bardzo czêsto s³yszymy s³owo
ekologia. Potocznie wykorzystuje siê je w
wielu celach np. w celu okre�lenia ¿e co� jest
zdrowe mówimy wtedy �ekologiczne�, oso-
by, które staraj¹ siê chroniæ przyrodê nazy-
wamy ekologami itd. Zachodzi pytanie czym
dok³adnie jest ekologia?

S³owo ekologia powsta³o z po³¹czenia
dwóch s³ów greckich: oiko - dom i logos -
nauka. Tak wiêc ju¿ z genezy tego s³owa mo¿-
na próbowaæ zdefiniowaæ ekologiê jako dzie-
dzinê nauki zajmuj¹c¹ siê naszym domem
czyli planet¹ Ziemia. Ekologia jest to nauka
o strukturze i funkcjonowaniu ¿ywej przyro-
dy. Obejmuje ca³o�æ zjawisk dotycz¹cych
wzajemnych zale¿no�ci pomiêdzy organizma-
mi lub zespo³ami organizmów ¿ywych a mar-
twym �rodowiskiem. Ta dziedzina nauki bada
okre�lony teren, w którym bytuj¹ organizmy,
zwany ekosystemem.

Ekosystem, pisz¹c innymi s³owy, to wza-
jemne powi¹zania pomiêdzy biotopem (przy-
rod¹ nieo¿ywion¹) a biocenoz¹ ( przyrod¹
o¿ywion¹).

Biocenoza jest to zespó³ organizmów
zwierzêcych i ro�linnych ¿yj¹cych na okre-
�lonym terenie i stanowi on autonomiczn¹
jednostkê ekologiczn¹.

Biotop stanowi naturalne �rodowisko o
swoistym zespole czynników abiotycznych
(elementów przyrody nieo¿ywionej), które
stanowi¹ pod³o¿e ¿ycia dla biocenozy.

W ekosystemie panuje równowaga przy-
rodnicza gdzie dop³yw substancji organicz-
nych oraz biosynteza skomplikowanych
zwi¹zków równowa¿y siê w okre�lonym cza-
sie jako�ciowo i ilo�ciowo z ich rozk³adem.
Aby mog³a zaistnieæ taka sytuacja w ekosys-
temie musz¹ wystêpowaæ trzy zasadnicze gru-
py organizmów, które pe³ni¹ rolê zwi¹zan¹ z
wi¹zaniem materii i przep³ywem energii. S¹
to nastêpuj¹ce grupy:

Producenci - wszystkie organizmy samo-
¿ywne, w których od¿ywianie polega na two-
rzeniu substancji organicznej ze zwi¹zków
nieorganicznych. Zaliczamy do tej grupy: ro-
�liny, mikroorganizmy zdolne do procesu fo-
tosyntezy, jak równie¿ drobnoustroje, które do
procesów biosyntezy czerpi¹ energiê pocho-
dz¹c¹ z procesów utleniania zredukowanych
prostych zwi¹zków organicznych. Producen-
ci s¹ jedynymi wytwórcami materii w eko-
systemie warunkuj¹cymi ¿ycie wszystkich
organizmów z dwóch pozosta³ych grup.

Reducenci - s¹ to wszystkie drobnoustro-
je cudzo¿ywne z wyj¹tkiem mikroorgani-
zmów zdolnych do fotosyntezy i chemosyn-
tezy. Reducenci prowadz¹ rozk³ad zwi¹zków
organicznych przekszta³caj¹c je w po³¹czenia
nieorganiczne, które mog¹ byæ wykorzysty-
wane przez producentów.

Konsumenci - stanowi¹ po�redni¹ grupê
organizmów pomiêdzy producentami a redu-
centami. Zalicza siê tutaj wszystkie organi-
zmy zwierzêce, które nie maj¹ zdolno�ci do
wi¹zania energii w procesach fotosyntezy i
chemosyntezy. Wykorzystuj¹ one energiê za-
wart¹ w wi¹zaniach chemicznych zwi¹zków
organicznych wytworzonych przez producen-
tów.

Je�li zabraknie tylko jednej grupy orga-
nizmów zostanie zniszczona równowaga
przyrodnicza i nast¹pi �mieræ organizmów i
pozosta³ych dwóch grup. W �rodowisku na-
turalnym gdzie nie ma ingerencji cz³owieka
ekosystem zawsze wystêpuje w równowadze.
Zachwianie jej mo¿e nast¹piæ w wyniku szko-
dliwej ingerencji cz³owieka polegaj¹cej na
wprowadzaniu do przyrody polutantów (za-
nieczyszczeñ) w wyniku dzia³alno�ci gospo-
darczej i bytowej ludzi.

W celu maksymalnego zmniejszenia de-
gradacji (niszczenia) przyrody spowodowa-
nego dzia³alno�ci¹ cz³owieka s³u¿y sozologia
(ochrona �rodowiska).

Sozologiê mo¿emy �ci�le zdefiniowaæ
jako naukê zajmuj¹c¹ siê podstawami ochro-
ny przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem
trwa³o�ci ich u¿ytkowania. Nauka ta bada
przyczyny i nastêpstwa przemian, w natural-
nych lub odkszta³conych uk³adach przyrod-
niczych, zachodz¹cych w wyniku dzia³alno-
�ci cz³owieka, oraz poszukuje skutecznych
sposobów zapobiegania ich ujemnych nastêp-
stwom dla spo³eczeñstwa lub co najmniej
mo¿liwo�ci maksymalnego ich ³agodzenia.

W praktycznym ujêciu ochrony �rodowi-
ska to s¹ wszelkie przedsiêwziêcia maj¹ce na
celu:
- zapobieganie i ograniczanie powstawania,
- powtórne wykorzystanie,
- usuwanie,
- unieszkodliwianie, zanieczyszczeñ (polutan-

tów), których nastêpstwa w efekcie powo-
duj¹ degradacje (niszczenie) ekosystemów.

Zanieczyszczenia mo¿emy podzieliæ w
zale¿no�ci od stanu skupienia na:
- gazowe (zanieczyszczenia gazowe powie-

trza)
- sta³e (odpady, zanieczyszczenia py³owe po-

wietrza)
- ciek³e (�cieki)

Do unieszkodliwienia zanieczyszczeñ sto-
sowane s¹ ró¿ne metody:
- fizyko-chemiczne (np. neutralizacja, str¹ca-

nie, kompleksowanie),
- biologiczne (fermentacja beztlenowa, kom-

postowanie, osad czynny, bioremediacja),
- termiczne (spalanie tlenowe, piroliza - spa-

lanie bez dostêpu tlenu)
 sk³adowania.

Obecnie najlepsz¹ metod¹ unieszkodli-
wiania polutantów jest bioremdiacja.

S³owo bioremediacja sk³ada siê ze s³ów:
remediacja - oznaczaj¹ca uleczenie (powrót
do stanu wyj�ciowego) i bio - ¿ycie. Mo¿e-
my nastêpuj¹ce zdefiniowaæ bioremediacjê
jako proces likwidacji ska¿eñ (okazjonalnych
i trwa³ych) z wykorzystaniem drobnoustrojów
lub (i) ro�lin. W przypadku wykorzystania do
tych celów ro�lin u¿ywa siê terminu fitore-
mediacja.

Technologie bioremediacji funkcjonuj¹
obok klasycznych technologii oczyszczania
�cieków i utylizacji odpadów sta³ych. Ka¿-
da z proponowanych technologii bêdzie nie-
co ró¿ni³a siê w zale¿no�ci od rodzaju ska-
¿enia, miejsca ska¿enia i warunków ponuj¹-
cych na ska¿onym terenie. W zale¿no�ci od
sytuacji proponuje siê technologiê ex situ lub
in situ.

Technologia ex situ polega na tym ¿e ska-
¿on¹ glebê lub wodê przenosi siê w bezpiecz-
ne miejsce i tam prowadzi siê proces oczysz-
czania. Technologia ta mo¿e byæ wykorzysty-
wana gdy ilo�æ ska¿onej gleby lub wody jest
stosunkowo niewielka i koszty transportu nie
bêd¹ zbyt wysokie.

Natomiast w sytuacji gdy teren ska¿enia
jest rozleg³y i nie ma niebezpieczeñstwa szyb-
kiej penetracji ska¿enia do wód gruntowych i
zbiorników wodnych stosuje siê technologie
in situ, prowadzon¹ w miejscu ska¿enia.

Procesy bioremediacji odbywaj¹ siê z
udzia³em:
- mikroflory bytuj¹cej w danym �rodowisku i
- mikroflory wprowadzanej w formie biopre-

paratów.
Dziêki metod¹ bioremediacji mo¿na usu-

waæ miêdzy innymi ska¿enia spowodowane:
 wêglowodorami ropy naftowej
- metanem
- metalami ciê¿kimi
- fosforem
- truciznami fosfoorganicznymi
- pestycydami
- fenolami
- chlorkiem dodecylopirydynowym (�rodek

bakteriostatyczny dodawany do emulsji)
- zeolitami

Jedyn¹ wad¹ technologii bioremediacji
jest ich wysoka cena. Miejmy jednak nadzie-
je ¿e w wyniku zaawansowanych prac badaw-
czych zostan¹ opracowane tañsze metody wy-
korzystywania bioremediacji.

Je�li przedstawiony powy¿ej temat ochro-
ny �rodowiska zaciekawi³ Ciebie to, w celu
pog³êbienia Twojej wiedzy, proponujê nastê-
puj¹c¹ lekturê:
G³owiak �Podstawy ochrony �rodowiska�
Gawroñski �Procesy oczyszczania cieczy�
Gañcarczyk �Oczyszczanie �cieków metod¹
osadu czynnego�
Buraczewski �Biotechnologia osadu czynne-
go�
Buraczewski �Fermentacja beztlenowa�
Buraczewski �Biogaz�
Rutkowski, Syczewska, Trzepierczyñska
�Podstawy in¿ynierii ochrony atmosfery�

Opracowano na podstawie materia³u
wyk³adowego prof. dr hab. Tadeusza
Trzmiela, prof. dr hab. Krystyny Cedzyñ-
skiej, dr Moniki Soleckiej i dr Kwapisz.

Artyku³ wydrukowany pod patronatem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
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I.Klimaty artystyczne
· � I Ty mo¿esz zostaæ idolem�- w pro-

gramie wyst¹pili utalentowani pierw-
szoklasi�ci: Katarzyna Hada³a, Moni-
ka Helon, August Grochowski, Anna
Wróbel oraz starsi koledzy: Dorota
Sówka, Kawa³ek Joanna, Lemierz Iwo-
na, Agnieszka Martowicz, Jolanta No-
wak, Joanna Potoczna.W role jurorów
wcielili siê nauczyciele:Jacek Bator,
Ewa Hadam, Maciej Jurasiñski oraz ks.
Krzysztof Rzepka.
Publiczno�æ ubawi³a siê do ³ez podczas
kabaretowego wystêpu grupy �Zbun-
towane Janio³y�-15.10.2002./ op. M.
Jurasiñski, E. Hadam/

· Wspomniany ju¿ zespó³ kabaretowy
�Zbuntowane Janio³y� wzi¹³ udzia³ w
wojewódzkim przegl¹dzie kabareto-
wym czyli w XV Niebyleckim Kaba-
retowisku ,gdzie zaprezentowa³ swój
dorobek satyryczny i spotka³ siê z mi-
³ym przyjêciem -20.10.2002/op.E.Ha-
dam/

· Recytacje i utwory poezji �piewanej do
w³asnych kompozycji prezentowali na
VIII Wojewódzkim Konkursie Pro-
zy i Poezji Niemieckojêzycznej w Lu-
baczowie: Monika Helon, £ukasz Bu-
czyk,Artur Gierlach, Dorota Sówka-
,Micha³ Ziêzio, który zaj¹³ I miejsce w
kategorii recytacji pokonuj¹c tym sa-
mym 58 uczestników -16.11.2002/op.
E.Hadam/

· X Regionalny Konkurs Poezji Pa-
triotycznej �Jesienne refleksje� przy-
niós³ uczniom naszej szko³y dwie cen-
ne nagrody. Dorota Sówka zdoby³a I
miejsce, Micha³ Ziêzio III-11.11.2002

· /op.A.Kie³basa, E.Klaczak-£ach/
· Potwierdzeniem talentu recytatorskie-

go Micha³a Ziêzio by³y V Ogólnopol-
skie Targi Satyryczne w Przemy�lu,
gdzie reprezentant naszej szko³y zaj¹³

z³o¿y³y siê deklamacje w wykonaniu
Karoliny Blamy, Jolanty Misiewicz,
Doroty Sówki,Paw³a Bentkowskiego
oraz przepiêkne �kolêdowanie� z
udzia³em Moniki Helon, Anny Lasek,
Doroty Sówki i zespo³u instrumental-
nego w sk³adzie: £ukasz Buczyk,Artur
Gierlach, Marcin Helon, Marcin Ku-
rzyd³o-20.12.2002./op.E. Hadam,
M.Choma, ks.K.Rzepka/

· W VI M³odzie¿owym Konkursie Ko-
lêd i Pastora³ek ,który odby³ siê
11.01.2003 w Dynowie wyst¹pili: Mo-
nika Helon, Anna Lasek,Dorota Sów-
ka ora zespó³ instrumentalny w sk³a-
dzie:£ukasz Buczyk, Artur Gierlach,
Marcin Helon, Marcin Kurzy³o. Doro-
ta Sówka �wy�piewa³a� Grand Prix/
op.E.Hadam, M.Jurasiñski/

· Przed balem �studniówkowym� za-
prezentowany zosta³ program arty-
styczny z³o¿ony z czê�ci refleksyjnej,
satyrycznej oraz tanecznej. W przygo-
towaniu tego wydarzenia pomog³a nam
pasja kabaretowa �Zbuntowanych Ja-
nio³ów� i pozosta³ych uczniów klasy
IV d (£ukasz Buczyk, Dominika In-
dyk, Tomasz Juras, Barbara Kamieñ-
ska, Magdalena Kulon, Dorota Miki-
ta, Edyta Oleniacz,Katarzyna Siry), ta-
lent muzyczny Marcina Helona, uzdol-
nienia wokalne i recytatorskie Doroty
Sówki oraz taneczne hobby Moniki
Helon. Równie wspaniale zaprezento-
wali siê pozostali szkolni arty�ci w oso-
bach:Eweliny B¹k, Anny B³otnickiej,
Ewy Hadam, Marzeny Maksymiak,

III miejsce-22.11.2002/op.M.Jurasiñ-
ski/

· �Wieczór Katarzyny i Andrzeja �
up³yn¹³ nie tylko pod znakiem wró¿b.
Na program tego spotkania ³o¿y³ siê
tak¿e konkurs literacki �Mi³o�æ w li-
teraturze�. Na nagrody zas³u¿y³y Bla-
ma Karolina, Gdyczyñska Dominika,
Kêdzierska Daria, Siekaniec Barbara,
Szmul Joanna. Gromkie brawa od pu-
bliczno�ci otrzyma³ kabaret � Zbunto-
wane Janio³y�, Monika Helon wraz z
zespo³em, Katarzyna Hada³a �wró¿ka
oraz Edyta Bartoñ �moderatorka-
29.11.2002/op.E.Hadam, M. Choma/

· 16.12.2002 by³ dniem wielkiego suk-
cesu dla grupy reprezentuj¹cej LO na
I Miêdzyszkolnym Przegl¹dzie Ko-
lêd i Zwyczajów w Krajach Niemiec-
kojêzycznych w Rzeszowie. Grupa w
sk³adzie: Karolina Blama, Dawid De-
rêgowski, Piotr D¿u³a, Artur Gierla-
ch,Anna Lasek, Jolanta Misiewicz, Do-
rota Sówka zaprezentowa³a monta¿
s³owno- muzyczny w jêzyku niemiec-
kim zdobywaj¹c uznanie jurorów, cze-
go wyrazem by³o przyznanie I miej-
sca./op.E. Hadam/

· Nie zabrak³o udzia³u naszych szkol-
nych artystów w I Dynowskich Miko-
³ajkach Artystycznych zorganizowa-
nych z inicjatywy Stowarzyszenia Pro-
mocji i Rozwoju Regionu Dynowskieg
7.12.2002.Uroczysto�æ u�wietnili swo-
imi wystêpami: Artur Gierlach, Doro-
ta Sówka oraz Micha³ Ziêzio./op.M.Ju-
rasiñski/

·  �A s³owo sta³o siê dzieckiem� � to
tytu³ �wi¹tecznego programu, na który

Facyt semestralny
czyli jak toczy³o siê ¿ycie szkolne w LO Dynów

(ci¹g dalszy na str. 36)

fot. Mariusz Chomafot. Mariusz Choma
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Ma³gorzaty Py�, Beaty Sarnickiej,
Eweliny Wojtas, Joanny Drelinkiewicz,
Natalii Szewczyk oraz Anny Wróbel -
24.01.2003/op.E.Hadam/
II. �W zdrowej

szkole, zdrowy
duch� tak¿e ten
sportowy czyli jaki-
mi osi¹gniêciami
mog¹ pochwaliæ siê
nasze dru¿yny w
trwaj¹cej do koñca
roku szkolnego �Li-
cealiadzie� i turnie-
jach sportowych.
Sukcesy, jakie odno-
towali�my, s¹ wyni-
kiem ciê¿kiej pracy
uczniów i nauczy-
cieli wychowania fi-
zycznego /B. Pe-
szek, A. ̄ ak,K. ̄ ak/
, którzy po�wiêcaj¹
wiele czasu na sportowe zajêcia pozalek-
cyjne. · Dziewczêta
1.I miejsce w pi³ce siatkowej w powie-

cie
2.I miejsce w pi³ce rêcznej w powiecie
3.I miejsce w pi³ce koszykowej w powie-

cie
4.III miejsce w tenisie sto³owym w po-

wiecie
5.III miejsce w pi³ce rêcznej w rozgryw-

kach miêdzypowiatowych.
· Ch³opcy
1.I miejsce w pi³ce siatkowej w powie-

cie
2.III miejsce w pi³ce rêcznej w powiecie
3.III miejsce w pi³ce koszykowej w po-

wiecie
4.II miejsce w tenisie sto³owym w po-

wiecie
5.IV miejsce w pi³ce siatkowej w roz-

grywkach miêdzyszkolnych.
Turniej szachowy/dziewczêta i ch³opcy/
1.II miejsce w szachach w powiecie
2.IV miejsce w rozgrywkach miêdzysz-

kolnych
Osi¹gniêcia indywidualne w szachach:
1.Barbara Oleszko �II miejsce w powie-

cie
2.Jaros³aw Goszty³a �III miejsce w po-

wiecie

 III. Szko³a wiedz¹ stoi czy-
li chlubne tradycje olimpiad
przedmiotowych
· Konkurs Jêzyka An-

gielskiego zorganizowany przez NKJO
w Ostrowcu �wiêtokrzyskim. Najlepiej
zaprezentowa³ siê S³awomir Radoñ /kl.
IV a/ (op.J.Bator)

· Olimpiada Jêzyka Niemieckiego - Do
etapu regionalnego zakwalifikowa³y

siê: Ma³gorzata Panto³ /kl.IV b/ Ma³go-
rzata Py�/kl.IVa/(op.E.Hadam)

· Olimpiada Ochrony �rodowiska - W
finale okrêgowym uczestniczyli: Woj-
ciech Bana� i Marcin Myrda./kl.IIIa/
W finale centralnym bra³ udzia³ Woj-
ciech Bana� , który zaj¹³ IV miejsce i
zdoby³ dziêki temu indeks na wybran¹
wy¿sz¹ uczelniê. /op. M.Kuszek/

· Olimpiada Biologiczna - Na szczeblu
okrêgowym reprezentuj¹ nasz¹ szko-
³ê: Czy¿owska Natalia i Warzybok Mo-
nika/kl.IVa/(op.M.Kuszek)

· Olimpiada Ekologiczna - W zmaga-
niach na szczeblu rejonowym wezm¹
udzia³: Bana� Wojciech,Myrda Marcin/
kl.IIIa/ oraz Katarzyna Mol /kl.Ia/ (op.
M.Kuszek)

· Olimpiada z Religii �Bóg bogaty w mi-
³osierdzie� - W etapie diecezjalnym
wezm¹ udzia³: Kamila £amik /kl.IV c/
,Ma³gorzata Py� /kl.IVa/ oraz Monika
S³onka /kl.IIIa/ (op. ks.K.Rzepka/

· Olimpiada Artystyczna - Do Krakowa
na etap rejonowy pojad¹:Weronika Kê-
dzierska/kl.IIIb/ i Micha³ Ziêzio /
kl.IIIc/(op..Galej)

· Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
- Do dalszego etapu zakwalifikowali
siê: Karol Dudek/kl.IIIe/, Dawid De-

rêgowski /kl.Id/, Rafa³ Kopacki i Mar-
cin Myrda /kl.IIIa/ (op. E.Hadam)

IV. Inicjatywy Samorz¹du Szkolnego i
Europejskiego Klubu M³odzie¿owego.

· Akcja �Góra Grosza�
· Dyskoteki.
· Kontynuacja tradycji udzia³u klas IV

w pielgrzymce do Czêstochowy.
· Zapalanie zniczy na grobach zmar³ych

zwi¹zanych z nasz¹ szko³¹.
· Gazetka okoliczno�ciowa z okazji

�wiêta Niepodleg³o�ci.
· � Miko³ajki � dla m³odszej klasy w Ze-

spole Szkól oraz dla spo³eczno�ci na-
szej szko³y.

· Udzia³ w akcji charytatywnej �Funda-
cja Serc�.

· Uroczyste spotkanie op³atkowe dla
wszystkich pracowników szko³y i
uczniów.

· Pomoc w zorganizowaniu wyjazdów
do kina na projekcje filmów �Pianista
�,�Zemsta�.

· Udzia³ w szkoleniu dla cz³onków klu-
bu europejskiego zorganizowanym
przez RCIE w Rzeszowie.

· Witryna informacyjna � Fakty i mity,
czyli o polskim cz³onkostwie w Unii
Europejskiej �.

· Akcja � Obserwujemy szczyt w Kopen-
hadze�.

(op.J. Bator, M.Choma, E. Klaczak £ach,
E.Hadam, A.Mol, B.Peszek, M.Pie-
strak, K.¯ak)

V.� Przez trudy do gwiazd � czyli ran-
king najlepszych uczniów w naszej
szkole.

1.Warzybok Monika 5,25
2.Radoñ S³awomir 5,22
3.Jagusztyn Alicja 5,11
4.Kuszek Mateusz 5,08
5.Binko Sylwia 5,00
6.Czy¿owska Natalia 4,89
7.Martowicz Agnieszka 4,89
8.Nowak Jolanta 4,89
9.Toczek Agnieszka 4,89
10.Wojtas Ewelina 4,89
11.£ach Magdalena 4,88
12.Panto³ Ma³gorzata 4,88
13.Sówka Dorota 4,88
14.Jakielaszek Krzysztof 4,88
15.Py� Micha³ 4,85
16.Blama Karolina 4,83
17.Potoczna Katarzyna 4,83
18.Gierula Anna 4,78
19.Kijowska Iwona 4,78
20.Olszewska Marta 4,78
21.Soba� Tomasz 4,78

Opracowanie: Ewa Hadam

Facyt semestralny
czyli jak toczy³o siê ¿ycie szkolne w LO Dynów

(ci¹g dalszy ze str. 35)

fot. Mariusz Choma
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które zamykaj¹ pierwszy �etap� pracy na-
uczycieli i uczniów Zespo³u Szkó³ nr 1 w
Dynowie. Jest to dobry czas na podsumo-
wanie tego co zrobili�my i pochwalenie siê
naszymi osi¹gniêciami. Wszelkie zmiany
zachodz¹ce we wspó³czesnej szkole stawia-
j¹ nowe zadania. Nie tylko przed nauczy-
cielami, uczniami ale i rodzicami. Wszyst-
ko co nowe budzi w nas lêk. Mimo, i¿ re-
forma o�wiaty funkcjonuje kolejny rok za-
dajemy sobie pytania: Czy damy sobie
radê? Co bêdzie dalej? Mimo wszystkich
�za� i �przeciw� nauczyciele naszej szko³y
podnosz¹ swoje kwalifikacje zawodowe,
staraj¹ siê o kolejne stopnie awansu zawo-
dowego, uczestnicz¹ w kursach, konferen-
cjach metodycznych organizowanych przez

O�rodek Doskonale-
nia Nauczycieli. W ra-
mach pracy pedago-
gicznej kilkudziesiê-
ciu nauczycieli pro-
wadzi zajêcia poza-
lekcyjne bez wyna-
grodzenia. Dziêki
temu nasi uczniowie
mog¹ rozwijaæ swe
zainteresowania i
umiejêtno�ci. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e nie za-
pominamy równie¿ o
uczniach maj¹cych problemy w nauce. Oni
te¿ zostali objêci opiek¹. W szkole dzia³aj¹
Zespo³y Samokszta³ceniowe Nauczycieli-
(nauczania zintegrowanego, przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, humani-

stycznych oraz jêzyków
obcych). W trakcie spo-
tkañ omawiane s¹ meto-
dy i sposoby pracy z
uczniami, nastêpuje wy-
miana do�wiadczeñ, ana-

liza podejmowanych dzia³añ. Cz³onkowie
poszczególnych grup pe³ni¹ dy¿ury z któ-
rych chêtnie korzystaj¹ uczniowie. Jednym
z elementów pracy szko³y jest dzia³alno�æ
na rzecz �rodowiska. Nasi uczniowie wraz
z wychowawcami brali udzia³ w akcji
�Sprz¹tanie �wiata�(wrzesieñ 2002), po-
rz¹dkowali opuszczone groby przed �wiê-
tem Zmar³ych, brali udzia³ w uroczysto-
�ciach zwi¹zanych ze �wiêtem 11 listopa-
da, dru¿yna harcerska(op. A Chrapek) przy-
wioz³a i przekaza³a mieszkañcom Dynowa
Betlejemskie �wiate³ko Pokoju. W szkole
bardzo aktywnie dzia³aj¹ organizacje sku-
piaj¹ce m³odzie¿. Nale¿¹ do nich: Samo-
rz¹d Uczniowski(op. E. Hadam, L. Choma),
Uczniowski Klub Sportowy(op. A. D¿u³a,

M. Mazur), Europejski Klub M³odzie¿owy-
(op. B Piejko, L. Choma). Mamy za sob¹
niektóre konkursy przedmiotowe. W kon-
kursie przedmiotów humanistycznych SP
najlepiej zaprezentowa³y siê Marta Ko³t i

Sabina Hadam z klasy VI d. Uzyska³y po
26 punktów na 30 mo¿liwych. W konkur-
sie matematyczno-przyrodniczym najlep-
sze wyniki osi¹gnêli: Lidia Radoñ, Mi³osz
Mikulec, Micha³ Doszak (wszyscy z klasy
VI b)

  W grudniu odby³ siê VI Miêdzyszkol-
ny Konkurs Kolêd i Pastora³ek. Zespó³
Szkó³ reprezentowali: Iwona Szpiech, Iwo-
na Pasiecznik, Katarzyna Frañczak(III d G)
oraz Grzegorz Rogut, Jakub Trybalski i
Agata Bajda(III a G). W tym przegl¹dzie
zajêli III miejsce. Opiekunem grupy jest p.
Andrzej Kêdzierski. 15 stycznia w B³a¿o-
wej mia³ miejsce III Przegl¹d Widowisk Ja-
se³kowych �Doliny Strugu�. Widowisko pt.
�Cicha noc, �wiêta noc� które, wraz z
uczniami przygotowa³y panie E. Hadam, I.
Kie³basa i M. Marsza³ek zdoby³o III miej-
sce. Przedstawienie by³o wystawiane trzy-
krotnie: w Domu Pogodnej Staro�ci, dla Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Nauczycieli oraz
mieszkañców Dynowa.

  24 stycznia zosta³ zorganizowany kon-
kurs recytatorski przez p. Iwonê Kie³basê.
W jury zasiedli A. Kêdzierski, E. Piestrak,
T. S³onka, I. Kie³basa. Pierwsze miejsce
zosta³o przyznane M. Papiernik(II d G) ora-
zAgnieszce Jurasiñskiej(II a G). II miejsce
przypad³o E. Sza³êdze(II d G) a III miejsce
otrzyma³y M. Szczepañska(I a G) i L. Ha-
dam(II d G). Dodatkowo wyró¿nienie przy-
znano M. Papiernik �za wyj¹tkow¹ recyta-
cjê bogat¹ w uczucia i pe³n¹ ekspresji�

  W minionym roku uczniowie naszej
szko³y skorzystali z organizowanych wy-
jazdów do kina i teatru W kinie,,Helios� w
Rzeszowie obejrzeli �Zemstê� oraz adapta-
cjê filmow¹ ksi¹¿ki J.K. Rowling �Harry

Potter i komnata
tajemnic�. W rze-
szowskim teatrze
�Maska� klasy III
c i IV obejrza³y
spektakl pt. Czaro-
dziejski m³yn�

   Nauczyciele
Zespo³u Szkól na-
wet podczas ferii
zimowych prowa-
dzili w szkole wie-
le zajêæ z ucznia-
mi. Wa¿ne jest to,
¿e robili to bezp³at-
nie.

   Koñcz¹c swe
rozwa¿ania pragnê
wszystkim wspó-

³pracownikom i uczniom ¿yczyæ sukcesów
i najlepszych efektów pracy w drugim pó-
³roczu roku szkolnego 2002/2003.

M. Marsza³ek
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Nowa �porcja�   LOGICZNYCH
ZAGADEK   dla Pañstwa! Zapraszamy

do rozwi¹zywania i czekamy na
prawid³owe odpowiedzi! Nagrody

ksi¹¿kowe ufunduje Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju Regionu

Dynowskiego.

M¥KA
W worku znajduje siê 9 kg m¹ki. Jak
przesypaæ j¹ do dwóch torebek 2kg i 7 kg
maj¹c wagê szalkow¹ oraz dwa odwa¿niki 20
dkg i 5 dkg? Mo¿emy wa¿yæ tylko 3 razy!!!

BAKTERIE
W ci¹gu ka¿dej sekundy z 1 bakterii powstaj¹
2. Gdyby�my w pustej probówce umie�cili 1
bakteriê, to ta probówka zape³ni³aby siê w
ci¹gu 1 godziny. W jakim czasie zape³ni³aby
siê probówka gdyby�my umie�cili w niej
(pustej) od razu 2 bakterie?

Krzy¿ówka z has³em  Stefan Trzecieski �
w³a�ciciel Dynowa

Zagadki logiczne
Podzia³ -  prawid³owy podzia³ kwadratu na
jednakowe (!!!) czê�ci przedstawia rysunek

A
B

C
D

Rodzeñstwo  � w rodzinie jest 7 dzieci: 4
ch³opców i 3 dziewczynki (odpowied�, ¿e w
rodzinie jest troje dzieci jest niestety b³êdna
� Ewa nie mia³aby wcale sióstr!!!)

Piwo � ma³¿eñstwo wypije bary³kê piwa w
10 dni.
Szeregowi � oddzia³ liczy 301 ¿o³nierzy (469
nie spe³nia warunków zadania, przy dziele-
niu przez 5 nie daje reszty 1)
Wierszowana zagadka �  bohaterem fraszki
by³ Pan Grzegorz Paw³owski.

Prawid³owe odpowiedzi � has³o krzy¿ówki,
fraszka i zagadka o piwie przys³a³ Pan Ma-
rek Fuksa z Dynowa, zapraszamy do redak-
cji po odbiór nagrody ksi¹¿kowej. Czy¿by
tylko Pan Marek poradzi³ sobie z naszymi ³a-
mig³ówkami???
Uwaga!

 W tek�cie o �mitycznej siódemce� chochlik
zamieni³ jedn¹ liczbê, zamiast 1608 powinno
byæ 16807, przepraszamy!

ODPOWIEDZI  NA  ZAGADKI  Z  POPRZEDNIEGO  NUMERU

Co rok ma studniówkê,
Gdzie jest mistrzem tañca
Imiê ma z �Krzy¿aków�,
Lecz nie jest z Bogdañca.. .
Rodem z miejscowo�ci
W pobli¿u Brzozowa,
Bryd¿ jest jego pasj¹
Ii gra Kasparowa...
Wystêpowa³ w chórze,
Teraz  ju¿ nie �piewa,

PENSJA
Pawe³ i Gawe³ pracuj¹ w tej samej Firmie.
Zaczêli pracê w tym samym dniu i z tak¹ sam¹
pensj¹. W ubieg³ym roku Pawe³ otrzyma³ 10%
podwy¿ki a Gaw³owi obni¿on¹ pensjê o 10%.
W bie¿¹cym roku Paw³owi obni¿ono pensjê
o 10% za� Gawe³ � otrzyma³ 10% podwy¿kê.
Który z nich zarabia teraz wiêcej?

PODZIA£
Nale¿y podzieliæ poni¿sz¹  figurê na 4
jednakowe czê�ci, które nie s¹ kwadratami ani
prostok¹tami.

Renata Jurasiñska

O polskiej rzeczywisto�ci � rymem

�wiêta plotka
 Nikt tak plotkowaæ nie umie
Jak kuma z kum¹ po sumie!
Najpierw siê namodl¹ i w piersi nabij¹
�wiêt¹ aureol¹ swe czo³a ozdobi¹...
Po ko�ciele stan¹ jêzyki rozpuszcz¹
No i - Chwa³a Bogu � pó³ wioski obrobi¹...!!!

£apówka
O Ty, przez pos³añców królom ju¿ wrêczana
O Ty, dzi� obcuj¹ca zwykle z kopertami
Drzwi uczelni otwierasz, parlamentu bramy...
Bywasz kaczk¹, kur¹, czasem kluczykami...
Nie�miertelnie skuteczna � opiekuj siê nami!
Tobie ¿adna krzywda zdarzyæ siê nie mo¿e!
(Czy¿by� mia³a z³amaæ zêby na Agorze...?)

Maciej Jurasiñski

Zna Pitagorasa
I �Wojtka� z Brudzewa..
Móg³by �vabank� zagraæ
Z dziedziny sportowej,
Studiowa³ w Krakowie �
Mieszka na Zamkowej...

Prosimy odgadn¹æ, który z ch³opców
przedstawionych na zdjêciu jest bohaterem
fraszki i oczywi�cie, kto to jest???

M¥DRO�Æ I HUMOR

FILOZOFÓW
Wiêkszy po¿ytek z os³a, ni¿ z g³upca. Lepiej
os³a poganiaæ, ni¿ z g³upcem dyskutowaæ -
SOKRATES

Cz³owiek to istota dwuno¿na, nieopierzona �
PLATON

T³um na targu wielki, ale ludzi niewielu �
DIOGENES

Z ¿ycia najlepiej odej�æ w odpowiednim
momencie. Tak jak ze wspania³ej uczty � ani
g³odnym, ani pijanym � ARYSTOTELES

�pieszmy siê dzieliæ rado�æ, póki trwa � �W.
AUGUSTYN

Licz na tych, którzy nie zawiod¹, pierwszy
jest Bóg, drugim � ty sam � �W. TOMASZ
Z AKWINU

D³ugowieczno�æ nale¿y odmierzaæ nie latami,
lecz zacnymi czynami � ERAZM Z
ROTTERDAMU


