
DYNOWINKANr 7/97 3

Dynowinka nie posz³a na wakacje i mimo nie najlepszej pogody pozdrawia Ciê gor¹co przyodziewaj¹c siê w lipcow¹
ok³adkê. Numer ten dedykujemy szczególnie tym, którzy spêdzaj¹ urlopy w Dynowie lub zawêdrowali do naszego piêknego
miasteczka nad Sanem podró¿uj¹c po Polsce.

Przygotowali�my kilka stron specjalnie dla Was - Tury�ci. Dynowinka jest pewna, ¿e spodoba siê wam ziemia dynowska i
¿yczy udanego wypoczynku.

Do zobaczenia przysz³ym roku.
Redaktor prowadz¹cy: Maciej Jurasiñski

Zgodnie z zapowiedzi¹, w dniu
30.06.2003 r. odby³o siê w siedzibie Stowa-
rzyszenia przy ul. Rynek 13 Zwyczajne Wal-
ne Zebranie.

By³o ono po�wiêcone w szczególno�ci
ocenie pracy Stowarzyszenia w okresie od
wrze�nia 2002 r. do czerwca 2003 r., opar-
tej na przyjêtym programie dzia³ania na
lata 2002 � 2005. W Zebraniu wziê³o udzia³
21 cz³onków Stowarzyszenia.

Sprawozdanie z pracy z³o¿yli cz³onko-
wie Zarz¹du : Andrzej Stankiewicz, Maciej
Jurasiñski i Zbigniew Duchniak. Pe³ny tekst
sprawozdania znajduje siê w siedzibie Sto-
warzyszenia i jest dostêpny dla wszystkich
zainteresowanych w godzinach dy¿urów.

Uczestnicz¹ca w Zebraniu � Burmistrz

Witamy Ciê drogi Czytelniku!

Miasta Anna Kowalska, zapozna³a zebra-
nych z planami Gminy w zakresie zamie-
rzeñ inwestycyjnych.

Dyskusjê nad sprawozdaniem zdomino-
wa³y g³osy dotycz¹ce redagowania �Dyno-
winki�. Bolejê nad tym, ¿e w dyskusji nie-
wiele by³o g³osów merytorycznych dotycz¹-
cych bezpo�redniej dzia³alno�ci Stowarzy-
szenia.

Zebranie jednog³o�nie podjê³o uchwa-
³ê o przyjêciu sprawozdania Zarz¹du oraz
dalszych kierunkach pracy.

Z przykro�ci¹ odnotowujê brak udzia-
³u w Zebraniu wszystkich cz³onków Stowa-
rzyszenia, jak równie¿ zaproszonych przed-
stawicieli dzia³aj¹cych na terenie Dynowa
podmiotów gospodarczych oraz Gminy

Wiejskiej w Dynowie.
8 lipca odby³o siê ze-

branie Dynowinki na
którym ukonstynuowa-
³a siê nowa redakcja.
Zmiany jakie zasz³y s¹
odzwierciedleniem no-
wego oblicza Dynowin-
ki - zwiêkszy³a siê liczba pisz¹cych, rozszerzo-
ny zosta³ zakres tematyczny i zmieniono spo-
sób jej redagowania. Nowym redaktorem na-
czelnym zosta³ Pan Maciej Jurasiñski.

Jako prezes Stowarzyszenia chcia³em
podziêkowaæ dotychczasowemu redakto-
rowi naczelnemu Pani Annie Baranowskiej
- Bilskiej i wszystkim jej wspó³pracownikom
za wk³ad jaki wnie�li w rozwój pisma, a no-
wej redakcji ¿yczê dalszych sukcesów.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju

Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Okres wio-
s e n n o - l e t n i
jest szczególnie
obfity w ró¿ne-
go rodzaju
zdarzenia, tak
kulturalne jak
i gospodarcze.
Wymaga za-
tem intensyfi-
kacji prac
w s z y s t k i c h
s³u¿b, w tym

urzêdu miejskiego.
Okres objêty informacj¹ by³ równie¿ go-

r¹cy z uwagi na ogólnokrajowe referendum
akcesyjne. Tak, mo¿emy sobie pogratulo-
waæ. Jeste�my w Unii. Nasi mieszkañcy po-
twierdzili w g³osowaniu, ¿e s¹ odpowiedzial-
ni i wiedz¹ co dla nich, a szczególnie dla ich
potomków jest najlepsze. Przynale¿no�æ do
Unii Europejskiej daje nam wszystkim szan-
sê lepszego rozwoju. Za wynik g³osowania
pragnê im podziêkowaæ. W mie�cie frekwen-
cja wynios³a 59,05% i by³a wy¿sza ni¿ �rednia
w województwie o 1,73%, z czego 67,8%
g³osuj¹cych wypowiedzia³o siê za wst¹pie-
niem Polski do Unii Europejskie.

Dla nas wa¿ny jest wynik referendum,
gdy¿ liczymy równie¿ na �rodki, które po-
zwol¹ nam dostosowaæ nasze miasto do po-
ziomu europejskiego. Dziêkujê wszystkim,
którzy nie zostali w dn. 7 -8 czerwca w domu.
W tym okresie szczególnie intensywnie szu-
kali�my partnerów do wspó³pracy miêdzy-
narodowej.

Obecnie posiadamy podpisan¹ umowê
z Jaremcz¹ na Ukrainie i nawi¹zan¹ wspó-
³pracê z miastem Vranov nad Topl�ou w S³o-
wacji.

W czerwcu delegacja miasta przebywa-
³a na S³owacji oraz go�cili�my przedstawi-
cieli miasta Vranov u siebie.

Podczas pobytu na S³owacji poznali�my
ich zabytki kultury, zak³ady pracy, bazê tu-
rystyczn¹ i wypoczynkow¹. Byli�my go�æmi
szko³y �redniej wielozawodowej, która za-
pewne nawi¹¿e wspó³pracê z Zespo³em Szkó³
Zawodowych w Dynowie.

Obecnie czynione s¹ starania z obu stron
o �rodki na finansowanie wspó³pracy.

Niezapomniane wra¿enia pozostaj¹
równie¿ po spotkaniach z naszymi rodaka-
mi � seniorami.

21 czerwca br. odby³a siê uroczysto�æ
50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Medale od
Prezydenta RP otrzymali: Eliza i Marian Bucz-
kowski, Janina i Aleksander Drelinkiewicz,
Lidia i Zygmunt D�wigaj, Genowefa i Jan

H a d a m ,
Kazimiera i
Jakub Mar-
sza³ek, Ma-
ria i Kazi-
mierz Pan-
to³, Janina i
Mieczys³aw

Trybalski. Przy udziale kapeli �Dynowianie�
szanowni jubilaci bawili siê ¿wawo wraz ze
swoimi rodzinami.

22 czerwca 2003 roku okazjê do zabawy
mia³a m³odzie¿. IV Eko � Rajd po Pogórzu
Dynowskim by³ nie tylko sprawdzianem umie-
jêtno�ci kolarskich, ale z uwagi na trasê raj-
du (Dynów � D¹brówka Starzeñska, Siedli-
ska, Wo³odzi, Jab³onnica Ruska, Ulucz, Krze-
mienna, Niewiska, Wara, Nozdrzec) mo¿li-
wo�ci¹ poznawania nowych miejsc i posze-
rzenia wiedzy krajoznawczo-przyrodniczej.

Pomoc w zorganizowaniu rajdu Zwi¹-
zek Gmin Turystycznych Pogórza Dynow-
skiego otrzyma³ od policji, pogotowia ra-
tunkowego, szkó³, firmy Herman i innych.
Za co pragnê wszystkim podziêkowaæ.

Doskona³¹ okazj¹ do zabawy by³y te¿
XXXVII Dni Folkloru Pogórza Dynowskie-
go, ale o tym rozmawiaæ bêdziemy w na-
stêpnym wydaniu miesiêcznika.

Okres czerwca by³ te¿ miesi¹cem, gdzie
nasilone zosta³y prace przygotowawcze i
porz¹dkowe na mie�cie. Wiele jeszcze przed
nami, ale trochê uda³o siê zrobiæ.

Na plantach miejskich zasadzili�my
ozdobne krzewy, zakupili�my nowe kosze
uliczne i 10 nowych kontenerów na �mieci.
Ca³y czas s³u¿by miejskie pracowa³y przy
porz¹dkowaniu sk³adowiska odpadów ko-
munalnych.

Rozpoczêli�my prace przy poprawie
dróg, ulic i chodników. W ramach po-
wszechnego korzystania z wód przyst¹pili-
�my do poboru ¿wiru z rzeki San i sukcesyw-
nie nawozimy nim drogi dojazdowe. Wyre-
montowany zosta³ chodnik przy ul. Ks. J.
O¿ogi (50 mb), przyst¹pili�my do przebu-
dowy chodnika na ul. �wierczewskiego, w
planie jest przebudowa chodnika na ul.
Grunwaldzkiej (ko³o cmentarza) i skarpy

przy tej ulicy oraz parking obok LO.
W trakcie budowy jest ul. Dworska, pod-

pisane zosta³o porozumienie ze Starostwem
Powiatowym na remont nawierzchni na ul.
Sikorskiego. Otrzymali�my �rodki na dalsz¹
budowê drogi na ul. Wu�ki. Wykonanych
zosta³o czê�æ remontów cz¹stkowych na dro-
dze wojewódzkiej i powiatowych.

O�wietlenie uliczne posiada ju¿ ul. £a-
zienka, obecnie przygotowujemy siê doku-
mentacyjnie do budowy o�wietlenia na ul.
Polnej.

Trwa przebudowa stacji uzdatniania
wody przy ul. Szkolnej.

Doczeka³ siê równie¿ realizacji projekt
zmiany o�wietlenia w budynku Urzêdu Mia-
sta. Mamy ju¿ now¹ sieæ instalacyjn¹ w Urzê-
dzie Miasta, nied³ugo rozpocznie siê wymia-
na stolarki okiennej i przebudowa sanita-
riatów. Za utrudnienia wynikaj¹ce z prowa-
dzenia remontu w budynku Urzêdu serdecz-
nie przepraszam. W my�l zasady � mój dom
�wiadczy o mnie i to kiedy� trzeba by³o zro-
biæ.

Rozpoczê³a siê wymiana posadzki na
korytarzach w Zespole Szkó³. Po wakacjach
m³odzie¿ wróci do wyremontowanej szko³y.

Zakoñczyli�my przeprojektowanie gim-
nazjum i rozpoczynamy jego budowê oraz
prace wykoñczeniowe przy hali sportowej.

W trakcie wykonania jest dokumenta-
cja na budowê kolektorów sanitarnych na
ul. Podgórskiej oraz przygotowujemy siê or-
ganizacyjnie na zlecenie dokumentacji na
budowê kolektorów �ciekowych na ul. Pi-
³sudskiego i ca³ego ci¹gu w Dynowie.

Trwaj¹ prace wykoñczeniowe na stra¿-
nicy przy ul. Bartkówka. Przed nami remont
dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Bart-
kówce.

Miesi¹c lipiec i sierpieñ planujemy wy-
korzystaæ do�æ intensywnie, szczególnie w
zakresie poprawy stanu czysto�ci w mie�cie.

W dzia³aniach tych du¿e wsparcie otrzy-
mujê od Rady Miasta Dynowa, która na bie-
¿¹co interesuje siê sprawami miasta i podej-
muje dzia³ania s³u¿¹ce rozwi¹zywaniu pro-
blemów.

 mgr Anna Kowalska

Redakcja Dynowinki
sk³ada gor¹ce ¿yczenia z okazji zbli¿aj¹cych siê imienin

Pani Annie Kowalskiej - Gospodarzowi Miasta,
oraz Paniom

Annie Baranowskiej-Bilskiej,
Annie Mol i Annie Warcha³,

których mamy zaszczyt go�ciæ na swoich ³amach

Wszystkiego dobrego!
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W sali kolumnowej Podkarpackiego
Urzêdu Wojewódzkiego w dniu 28 czerw-
ca 2003 roku odby³a siê VI sesja Rady Po-
wiatu Rzeszowskiego.

W trakcie sesji radni wys³uchali infor-
macji Powiatowego Lekarza Weterynarii o
stanie bezpieczeñstwa sanitarno weteryna-
ryjnego na obszarze powiatu. Przedstawia-
j¹c informacjê starszy inspektor weteryna-
rii lek. wet.Tadeusz Ku�niar omówi³:
1. badanie zwierz¹t rze�nych i ich miêsa,

miêsa zwierz¹t ³ownych oraz innych
zwierz¹t, przeznaczonego do spo¿ycia
przez ludzi,

2. sprawowanie weterynaryjnej kontroli
granicznej

3. sprawowanie nadzoru nad przestrzega-
niem warunków weterynaryjnych

4. sprawowanie nadzoru nad jako�ci¹
zdrowotn¹ �rodków spo¿ywczych po-
chodzenia zwierzêcego, w tym nad wa-
runkami sanitarnymi ich pozyskiwania,
produkcji, przetwarzania, sk³adowania,
transportu oraz sprzeda¿y bezpo�red-
niej,

5. sprawowanie nadzoru nad obrotem
zwierzêtami i produktami pochodzenia
zwierzêcego,

6.  sprawowanie nad jako�ci¹ zdrowotn¹
�rodków ¿ywienia zwierz¹t,

7. sprawowaniem nadzoru nad wytwarza-
niem pasz leczniczych oraz obrotem
produktami weterynaryjnymi i wyroba-
mi medycznymi przeznaczonymi wy-
³¹cznie dla zwierz¹t.
W zakresie wystêpowania najbardziej

niebezpiecznych chorób zaka�nych sytu-
acja jest pomy�lna. Urzêdowo stwierdzo-
no 23 przypadki w�cieklizny. Bia³aczkê by-
d³a stwierdzono u czterech sztuk krów
wszystkie te sztuki zosta³y poddane wyku-
powi i ubojowi. Teren powiatu jest wolny
od bia³aczki, gru�licy i brucelozy byd³a co
ma du¿e znaczenie w obrocie zwierzêta-
mi. Na terenie powiatu zarejestrowanych
jest 15 podmiotów zajmuj¹cych siê zarob-
kowym przewozem zwierz¹t lub ich sku-
pem i sprzeda¿¹ oraz 9 podmiotów zajmu-
j¹cych siê ubojem zwierz¹t, rozbiorem i
przetwórstwem miêsa.

Z terenu powiatu eksportowane by³o
byd³o z bazy w Zg³obniu (wys³ano 216
transporterów). W okresie sprawozdaw-
czym nie by³o przypadku bezpo�redniego
zagro¿enia sanitarno-weterynaryjnego i
mimo istniej¹cych zagro¿eñ sytuacjê epi-
zootyczn¹ na terenie powiatu mo¿na uznaæ
za zadowalaj¹c¹.

Reprezentuj¹ca Pañstwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny lek. med. Maria
Banaszkiewicz przedstawi³a radnym raport
o stanie bezpieczeñstwa sanitarnego po-

wiatu rzeszowskiego w roku 2002. Pañstwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rze-
szowie, podobnie jak w latach poprzed-
nich, realizuje zadania poprzez sprawowa-
nie zapobiegawczo i bie¿¹cego nadzoru
sanitarnego oraz prowadzi dzia³alno�æ
przeciw epidemiczn¹ w zakresie chorób
zaka�nych i innych chorób powodowanych
warunkami �rodowiska, je¿eli ich wystêpo-
wanie ma charakter epidemiczny. Do za-
kresu dzia³ania inspekcji nale¿y te¿ dzia-
³alno�æ o�wiatowo-zdrowotna i szeroko
rozumiana promocja zdrowia. W pracy
inspekcji sanitarnej pojawi³o siê wiele
zmian wynikaj¹cych z dostosowania pol-
skich przepisów do wymogów norm unij-
nych. Szczególny nacisk po³o¿ono na bez-
pieczeñstwo obrotu i produkcji ¿ywno�ci.
W 2002 roku PPIS w Rzeszowie dokona³
1146 kontroli w wytwórniach ¿ywno�ci,
zak³adach ¿ywienia zbiorowego, sklepach,
hurtowniach i kioskach.

Przeprowadzono równie¿ 442 kontro-
le sanitarne w 258 zak³adach na terenie
powiatu.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie
chorób zaka�nych w porównaniu z latami
ubieg³ymi nie ulega zmianie. Liczba zacho-
rowañ utrzymuje siê na sta³ym poziomie.
Zanotowano 1 zbiorowe zatrucie pokarmo-
we i 69 przypadków zachorowania na sal-
monellozê.

Dyrektor mgr Ferdynand Gronko z
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
zapozna³ radnych z dzia³alno�ci¹ w/w in-
stytucji. Centrum realizuj¹c zadania w³a-
sne i z administracji rz¹dowej w zakresie
pomocy spo³ecznej jak i zadania z zakresu
rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej osób
niepe³nosprawnych wspó³pracuje z ró¿ny-
mi partnerami lokalnymi. Prowadzi szero-
ko rozumiane doradztwo, poradnictwo
rodzinne korzystaj¹c z pomocy wyspecjali-
zowanych osób (psychologów, terapeutów
czy psychoterapeutów) oraz organizacji
pozarz¹dowych i samorz¹dów gminnych
celem jak najlepszej i profesjonalnej po-
mocy osobom i rodzinom zg³aszaj¹cym siê
tam.

W drugiej czê�ci VI sesji Rady Powiatu
Rzeszowskiego podjêto uchwa³y w sprawie:
l przyjêcia Powiatowego Programu Dzia-

³añ na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
l okre�lenia zadañ i przeznaczenia �rod-

ków na realizacjê zadañ z zakresu
 rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
l zmian w Statucie Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie
l zmian w Statucie ZOZ nr 2
l zmiany uchwa³y Rady Powiatu z dnia 26

czerwca 1999 roku w sprawie okre�le-
nia zasad udzielania zni¿ek nauczycie-

lom którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szko³ach

l sprzeda¿y budynku usytuowanego na
dzia³ce nr 528/5 po³o¿onej w Mi³oci-
nie

l udzielenia bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego nr 4 usytuawanego w bu-
dynku po³o¿onym na dzia³ce nr 253 w
G³ogowie M³p.

l wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w trybie
bezprzetargowym na rzecz Miasta i
Gminy G³ogów M³p. lokalu mieszkalne-
go nr 3 usytuowanego w budynku po-
³o¿onym na dzia³ce 253 w G³ogowie
M³p. za obni¿on¹ cenê

l wyra¿enia zgody na sprzeda¿ oraz przy-
znania pierwszeñstwa w nabyciu lokali
mieszkalnych oraz lokalu apteki znaj-
duj¹cych siê w budynkach O�rodków
Zdrowia w Chmielniku, Siedliskach i
Lubenii

l zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowe-
go w wysoko�ci 800 000 z³ z przeznacze-
niem na modernizacjê dróg powiato-
wych

W gminie Dynów odnawiane bêd¹ w
2003r. nastêpuj¹ce drogi:
droga 504 � £ubno � Nozdrzec � 1 km
droga 507 � Bartkówka � Sielnica � 0,5 km
droga 509 � Bachórz � Laskówka - 0,6 km
droga 506 � Dynów � D¹brówka Starzyñ-
ska � 0,4 km
natomiast w mie�cie Dynowie odnawia-
na bêdzie ulica Sikorskiego � 0,4 km
oraz przeprowadzony zostanie remont
mostu na ulicy Ks. O¿oga

l zmian w bud¿ecie powiatu na rok 2003

W koñcowej czê�ci sesji radni wys³ucha-
li sprawozdania Starosty z dzia³alno�ci Za-
rz¹du w okresie od poprzedniej sesji oraz
wykonania uchwa³ Rady Powiatu

Aleksander Stochmal
 Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Tak powiedzia³
Papie¿ Jan Pawe³ II
w czasie Trzeciej
Pielgrzymki do Pol-
ski, przywo³uj¹c wy-
darzenie opisane
przez �w. Mateusza
(Mt 8, 6-7), dotycz¹-
ce uzdrowienia cho-
rego.

Powiedzia³ te¿, ¿e �wszyscy poniek¹d
jeste�my wzywani, bo na ró¿nych miejscach
cierpi cz³owiek, czasem bardzo cierpi�.

To wydarzenie ewangeliczne, które
przybli¿a w swym przemówieniu Ojciec
�wiêty, maj¹ zapewne w pamiêci i w wy-
obra�ni Ksiê¿a i Siostry Misjonarze oraz

Czas tylko z pozoru p³ynie jednostajnie,
a tak naprawdê Zegarmistrz Czasu robi z nim
co sam chce. Nie wiadomo od czego uzale¿-
nia zmiany, pewne jest tylko, ¿e majstruje przy
nim ci¹gle ku strapieniu ludzko�ci.

A to przyspiesza, a to zwalnia bieg dni.
Ju¿, ju¿ wydaje siê, ¿e cz³owiek wpasowa³
siê w nowy rytm, a tu masz babo placek,
znowu czas siê skurczy³ i na nic go nie star-
cza. A kiedy� by³o go w bród!

Ostatnio machina czasu strasznie przy-
�pieszy³a. Gdziekolwiek przy³o¿yæ ucho s³y-
chaæ narzekania:
�Nie mam czasu,
muszê pêdziæ , bo siê spó�niê,
mo¿e innym razem, bo teraz nie zd¹¿ê,
tak bym chcia³a, ale nie mam kiedy,
bo¿e, jak ja siê wyrobiê !�.

Panika w pogoni za czasem, którego
ci¹gle jest za ma³o. A w tej panice ³atwo
mo¿e umkn¹æ fakt, ¿e id¹ wakacje. Nad-
chodzi okres kiedy Zegarmistrz Czasu staje
siê ³askawszy i spowalnia bieg dni. Trzeba
tylko przystan¹æ i pos³uchaæ. Ju¿ nie pêdzi
jak rw¹cy potok tylko cicho szemrze.

�...Cz³owiek najbardziej potrzebuje cz³owieka,
ludzkiego serca, ludzkiej solidarno�ci...�

Cz³owiek najbardziej
potrzebuje cz³owieka...

ludzie wybieraj¹cy drogê niesienia po-
mocy Bli�nim. To o nich mówi siê: �Z
ludzi wziêci - dla ludzi postanowieni� (por.
Hbr 5,1).

Ile¿ trzeba
duchowej pra-
cy, by wybraæ
tak trudn¹ dro-
gê ¿ycia dobro-

wolnie. Ile¿ trzeba siê napracowaæ nad
sob¹, by unie�æ ciê¿kie warunki egzy-
stencji, w jakich ¿yj¹ ludy krajów cywili-
zacyjnie zapó�nionych...

Tak¹ w³a�nie drogê wybra³a Danuta
S³aby, absolwentka Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Dynowie, rocznik 1977.
Podjê³a pracê misyjn¹ w Zambii, w cen-

tralnej Afryce, z dala od Bliskich, o któ-
rych jednak zawsze pamiêta...

Nie zdarzy³o siê, by podczas urlopów
nie odwiedzi³a stron rodzinnych, na-
uczycieli Liceum, Wychowawcy, dziel¹c
siê do�wiadczeniami, prezentuj¹c zdjê-
cia Misyjnego Szpitala, Ko�cio³a, leka-
rzy, dzieci, którymi siê opiekuje, cho-
rych, tych uratowanych i tych, których

niestety uratowaæ siê nie
da³o...

A kiedy tak z u�miechem i
pasj¹ opowiada o swych pod-
opiecznych, o wolontariu-
szach, lekarzach, o ciê¿kich
warunkach ¿ycia w Afryce, o
piêknie przyrody, która z jed-
nej strony pomaga znosiæ cier-

pienie i ból, z drugiej za� - sama jest
�ród³em wielu chorób - to s³uchaj¹ce-
go ogarnia podziw i rado�æ, ¿e oto s¹
tacy ludzie, rozumiej¹cy dok³adnie, i¿
�cz³owiek najbardziej potrzebuje cz³owieka� i
¿e s¹ ludzie �z ludzi wziêci - dla ludzi po-
stanowieni�.

Janina Jurasiñska

Pora zakoñczyæ po�cig za w³asnym ogo-
nem, bo lato to czas zbierania z³otego py³u
na d³ug¹, ponur¹ i zimn¹ jesieñ. Warto siê
postaraæ, ¿eby zebraæ go jak najwiêcej, ¿eby
starczy³o na ochronn¹ warstwê w gorsze
dni. Jak to zrobiæ? Nie odmawiaæ pogadu-
szek z dzieæmi, z rodzicami, z samym sob¹
pod pretekstem, ¿e czas ucieka, bo to nie-
prawda � z wielk¹ godno�ci¹ p³ynie wolno
w promieniach letniego s³oñca. Spotkaæ
siê z przyjació³mi, przymru¿yæ oko na do-
mowy rozgardiasz, zlekcewa¿yæ drobne, ¿y-
ciowe konieczno�ci, pole¿eæ na dowolnie
wybranym boku i zachwyciæ siê chwil¹, bo
drugi raz nam siê nie zdarzy.

Je�li mimo wszystko mamy nieodparte
wra¿enie, ¿e czas nas goni, (a to potrafi
popsuæ ka¿d¹ przyjemno�æ) pozwólmy mu
na szaleñczy bieg. W koñcu nas dopadnie i

zawróci, bo szczê�liwych czas nie goni.
Jak ju¿ bêdê bardzo stara i dni bêdê

spêdzaæ przy piecu i szklance lipowej her-
baty z ca³¹ pewno�ci¹ znajdê sobie fascy-
nuj¹ce zajêcie odpowiednie dla wieku i
kondycji fizycznej, ale dobrze bêdzie je�li
znajdê te¿ wspomnienia o cudownych chwi-
lach z najbli¿szymi a nie tylko o zakupach,
rachunkach, pracy i po�piechu. Czy kto�
kiedy� na ³o¿u �mierci my�la³ z ¿alem, ¿e
zbyt ma³o czasu spêdzi³ w pracy? - chyba
nie! A czy kto� kiedy� na tym samym ³o¿u
�mierci my�la³ z ¿alem, ¿e zbyt ma³o czasu
spêdzi³ z rodzin¹? � oj tak i to wielu!

Przeczyta³am piêkn¹ bajeczkê �O skrza-
cie, który chcia³ przyspieszyæ czas� i polecam
j¹ na lato ka¿demu. Bajeczka jest dla dzieci,
ale przes³anie ma prawdziwie doros³e.

ce

Zegarmistrz
Czasu

Przyjed� nad San do Dynowa.
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Izdebczanki s¹ najpiêkniejszymi ko-
bietami w  regionie. I daleko po za nim
te¿. W obecnej guberni podkarpackiej
utrzymuj¹ siê w czo³ówce piêkna i do-
bra. Nie mo¿na w to w¹tpiæ, w ka¿dym
razie � nie nale¿y.

Tak by³o od wieków, niemal od za-
wsze. Ozdoby �pozosta³o�ci archeolo-
giczne z  odleg³ego neolitu potwier-
dzaj¹ powy¿sz¹ tezê, chocia¿  i bez ozdób,
ró¿nych szpil, bransolet, korali, potem
br¹zowych agraf � na pewno by³y piêk-
ne .

Najpiêkniejsze dziewczêta kradziono
w ró¿nych dzielnicach kraju i poza nim,
przywo¿ono je sobie na rado�æ do pu-
stych Izdebek, gdzie byli sami mê¿czy�-
ni od �witu do zmierzchu, przez dziesi¹t-
ki lat karczuj¹cy Puszczê Karpack¹.
Utrwali³y  siê geny  piêkna.

Dlaczego Tatarzy  napadaj¹c na Zie-
miê Sanock¹ w 1624 r. zabrali 50 kobiet
tylko z Izdebek? Dlaczego ani jednej z
Przysietnicy,  Golcowej, z innych oko-
licznych wiosek?

Odpowied� jest jednoznaczna. Na-
wet beznadziejnie g³upi Tatar lubi piêk-
no, ceni dobro i pracowito�æ. Przecie¿
nie odwie�li ani jednej przy  nastêp-
nym napadzie. Ani z tej s³ynnej wyprawy
nie oddali ¿adnej. Pilnie strze¿ony kosz
dotar³ na miejsce przeznaczenia. Do-
brze im by³o w jasyrze. Zdobi³y haremy i
krajobraz Krymu.

�ród³a ko�cielne wstydliwie milcz¹ o
losie kobiet z s¹siednich parafii. Podzie-
li³y los mê¿czyzn, starców i dzieci.

 Dzisiaj nic siê nie zmieni³o � Izdeb-
czanki nadal pe³ne cnót poszukiwanych
przez mê¿czyzn z odleg³ych okolic, a na-
wet wielkich miast. Przyje¿d¿aj¹ tu chêt-
nie ch³opcy i wybieraj¹ sobie dziewczêta
na wieczne przytulenie.

Z Bliznego ko³o Brzozowa przyjecha³
pan Wies³aw S. i natychmiast porwa³
moj¹ kuzynkê Gra¿ynê. Nie zatrzyma³
siê, po drodze mu by³o, w Starej Wsi, nie
chcia³ �medaliczki�, chocia¿ jest cz³owie-
kiem prawym, bezpartyjnym i bogoboj-
nym. Nawet nie przystawa³ w Przysietni-

cy, gdzie tabuny �rze�nych� dziewcz¹t
wartko spacerowa³y �rodkiem jezdni.

Nie ma sensu mno¿yæ przyk³adów,
wszystko jest pewne, godne obejrzenia
okiem. Sprawdzenia i potwierdzenia.
Dyskoteka w Izdebkach cieszy siê popu-
larno�ci¹ nie tylko w powiecie brzozow-
skim, ale i w s¹siednich. Jest bezkonku-
rencyjna i nawet tañsze gdzie� tam bile-
ty nie s¹ brane pod uwagê.

I jeszcze jedna sprawa: te przypadko-
we kobiety, przywiezione przez ch³opa-
ków ze ��wiata� � szybko upodobniaj¹ siê
w charakterze i estetyce do miejscowych.
Przekona³ siê o tym mój by³y uczeñ
Krzysztof Organ, który po latach zosta³
moim przyjacielem. Tak¿e Franciszek
Oleszko, biznesmen i wielu, naprawdê
wielu innych � ich dziewczyny wyszla-
chetnia³y w Izdebkach, ukoñczy³y studia,
wzorowo prowadz¹ dom, wybaczaj¹
wszystko, co mo¿e przytrafiæ siê praw-
dziwemu mê¿czy�nie maj¹cemu czas,
samochód i pieni¹dze.

Zdarzaj¹ siê te¿ pomy³ki. Nawet mnie
siê przydarzy³a: moja do koñca nie wy-
zby³a siê manier i krzy¿ackiego morale
� ³upi³a i pali³a. Trzeba j¹ by³o oddaliæ.

auczycielem by³em od roku
1945. Najpierw uczy³em w
szko³ach podstawowych

(przez trzy lata bêd¹c kierownikiem
szko³y wiejskiej) w powiecie kolbuszow-
skim, a od lutego 1951 roku - po odpo-
wiednim przygotowaniu na niepe³nych
studiach wy¿szych - zosta³em zatrudnio-
ny w charakterze nauczyciela jêzyka
polskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Dubiecku.

Za namow¹ kierownika Wojewódz-

kiego Wydzia³u O�wiaty Prezydium
WRN w Rzeszowie, ówczesnego kurato-
ra K. ¯mudki, od sierpnia 1955 roku
obj¹³em stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie. Kura-
tor ¯mudka zaproponowa³ mi kilka
miejscowo�ci do wyboru: Sanok, Ryma-
nów, Jedlicze, Dynów; ten ostatni wybra-
³em z uwagi na bliskie s¹siedztwo Har-
ty, gdzie zamieszkiwa³a rodzina ¿ony,
wa¿ny wzgl¹d z uwagi na spodziewane z
jej strony wsparcie materialne.

Z chwil¹ mojego przyj�cia do Dyno-
wa w miejscowym Liceum, wtedy ju¿
upañstwowionym, panowa³a niezbyt do-
bra atmosfera, o czym lojalnie poinfor-
mowa³ mnie kurator; istnia³y tarcia i an-
tagonizmy w gronie nauczycielskim, tak-
¿e miêdzy gronem a dyrekcj¹, a w szcze-
gólno�ci miêdzy dyrektorem a szkoln¹
organizacj¹ ZMP-owsk¹, jej Szkolnym
Zarz¹dem. Te zaognienia, a w koñcu
ostre konflikty, bardzo negatywnie wp³y-

Redakcja po raz kolejny siêga po twórczo�æ Augustyna Barana
- pisarza z Izdebek, który tym razem �reklamuje� swoje krajanki,
opowiadanie ma tym razem charakter bardzo osobisty a do jego czytania
zachêcamy dynowskich kawalerów!

Augustyn Baran

R e d a k c j a
sk³ada Panu

Augustynowi Baranowi
szczere wspó³czucia

z powodu �mierci brata.

Zbli¿a siê 60-lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie � czas wspomnieñ. Z tej okazji
warto przypomnieæ, co o swej pracy w tej placówce napisa³ (niestety ju¿ nie ¿yj¹cy) dyrektor
mgr Adam ¯ak, który funkcjê szefa w tej szkole pe³ni³ w latach 1953-1962.

�Dynowinka� drukuje fragmenty jego wspomnieñ pt. �Tamte lata�
zamieszczone w publikacji wydanej z okazji 50-lecia pt. �Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Dynowie 1944-1994�.

mgr Adam ̄ ak
Przemy�l

(ci¹g dalszy na str. 8)
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wa³y na dzia³alno�æ dydaktyczno-wycho-
wawcz¹ szko³y, co z jednej strony powo-
dowa³o obni¿enie poziomu nauczania,
a z drugiej - w powa¿nym stopniu obni-
¿y³o jej autorytet w �rodowisku i wyro-
bi³o z³¹ opiniê u w³adz szkolnych.

Zaistnia³ej sytuacji winien by³ przede
wszystkim ówczesny dyrektor Liceum.
M. Sawka: nie potrafi³ sprostaæ powie-
rzonym mu obowi¹zkom, a g³ównie
przez swoje cechy charakterologiczne
(by³ cz³owiekiem nerwowym, wybucho-
wym...) nie potrafi³ stworzyæ w³a�ciwej
atmosfery, sprzyjaj¹cej pracy dydaktycz-
no-wychowawczej. Tu uwaga: ja nie oce-
niam dyr. Sawki, zreszt¹ �de mortuis aut
bene aut nihil�, ale taka by³a opinia o
nim w�ród jego kolegów w Liceum, a
tak¿e w�ród rodziców i uczniów, no i
w³adz szkolnych. W koñcu Kuratorium
zmuszone by³o przeprowadziæ docho-
dzenie, uzna³o go winnym zaistnia³ych
taræ i konfliktów i w ci¹gu roku szkol-
nego (co siê rzadko zdarza) zwolni³o go
z funkcji dyrektora. Zast¹pi³ go do koñ-
ca roku szkolnego, a by³ to - przypomi-
nam rok szk. 1952/53, nauczyciel jêzy-
ka rosyjskiego w dynowskim Liceum,
Edward Owski, bardzo ceniony i lubia-
ny przez m³odzie¿.

Tak wiêc ja, obejmuj¹c stanowisko
dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie na wakacjach 1953 roku, we-
d³ug oczekiwañ w³adz o�wiatowych mia-
³em byæ uzdrowicielem, �sanatorem�
zaistnia³ych w nim stosunków. Pamiê-
tam do dzi�, jak w czasie mojej pierw-
szej wizyty w budynku Liceum wielolet-
ni wo�ny szkolny, nieoceniony Stasio
Biernasz, wtajemniczaj¹c mnie w ca³o-
kszta³t spraw szkolnych, przedstawi³ jej
sytuacjê w takich kolorach, ¿e najodwa¿-
niejszego mog³a przestraszyæ. Mówi³,
jaka tu m³odzie¿ niedobra, jak dokucza-
³a dyrektorowi, jak donosi³a na niego
do partii, do Zarz¹du Powiatowego
ZMP, jak go prze�ladowa³a. ¯eby tylko:
jednego wieczoru, w czasie matury, gdy
wychodzi³ do ubikacji, mieszcz¹cej siê
na szkolnym podwórku, kto� do niego
strzela³... No i ¿e ca³ym Liceum �trzê-
sie� szkolne ZMP, czêsto nasy³a Komi-
tet Powiatowy Partii, a nawet U. B.

Trochê przel¹k³em siê tych z³o-
wieszczych opinii o moim nowym Li-
ceum, ale nie wypada³o tchórzyæ, wy-
cofywaæ siê, prosiæ w³adze o zmianê

miejscowo�ci. Ambicja na to mi nie
pozwala³a. By³o siê wtedy jeszcze m³o-
dym (mia³em 28 lat), liczy³em na w³a-
sne si³y, a tak¿e - potwierdzi to up³yw
czasu - na pomoc i wsparcie ze strony
nauczycieli, zw³aszcza tych nowych,
m³odych, których zatrudnia³em po
skoñczeniu przez nich studiów. Kura-
torium w Rzeszowie pamiêta³o o danej
mi obietnicy pomocy w zakresie obsa-
dy personalnej w dynowskim Liceum i
co roku skierowa³o do niego po jed-
nym, dwóch nauczycieli po studiach
magisterskich. Wierzy³em tak¿e w m³o-
dzie¿, w jej rozs¹dek, ufno�æ wobec na-
szych przemy�lañ, racjonalnych, a za-
tem i skutecznych dzia³añ pedagogicz-
nych. Przekona siê i uwierzy, ¿e dzia³a-
my dla jej dobra. Wierzy³em, ¿e ten za-
istnia³y, �kryzysowy� stan rzeczy zmie-
ni siê na lepsze.

Najtrudniejszy by³ dla mnie pierw-
szy rok, 1953/54. Kosztowa³ mnie wie-
le starañ, zabiegów, wysi³ku i ... nerwów.
¯eby wymagaæ od uczniów, musia³em
przede wszystkim wymagaæ od siebie i
od nauczycieli. Stara³em siê na nich
wp³ywaæ, zabiegaæ o w³a�ciwy, odpowie-
dzialny stosunek do pracy, o staranne
przygotowywanie siê do lekcji, o nie-
zani¿anie wymagañ wobec uczniów.
Sam stara³em siê, czêsto nazbyt gorli-
wie, dawaæ we wszystkim dobry przy-
k³ad, jako ¿e �exempla trahunt�. Naj-
trudniej sz³o mi z kolegami starszymi
wiekiem, nie maj¹cymi nawyków dy-
daktycznych, a tak¿e znajomo�ci me-
tod nauczania w zakresie swoich przed-
miotów. Niektórzy z nich nie mieli
kwalifikacji, nie byli nauczycielami z
wykszta³cenia, a uczyli na zasadzie... do-
brych chêci; chêci pomo¿enia swojej,
dynowskiej m³odzie¿y. To by³o s³uszne,
godne uznania i chwalebne, gdy poma-
gali tej m³odzie¿y w pierwszych latach
istnienia Liceum w Dynowie, gdy by³o
ono jeszcze prywatne, ale w 10 roku
jego istnienia, w latach piêædziesi¹tych,
kiedy wymagania ros³y, a poziom na-
uczania podnosi³ siê, ju¿ nie wystarcza-
³o. Na posiedzeniach Rady Pedagogicz-
nej, na konferencjach pohospitacyj-
nych wymaga³em od ucz¹cego staran-
nego przygotowywania siê do ka¿dej
lekcji (wtedy wszystkich nauczycieli
obowi¹zywa³o przygotowanie siê do
lekcji na pi�mie), czêstszego odpytywa-
nia i oceniania uczniów, zadbania o
lepsze wyniki nauczania, g³ównie po-
przez doskonalenie metod nauczania.
Stara³em siê robiæ to bardzo grzecznie
i taktownie, by kolegów, tych starszych

wiekiem, a wiêc szczególnie uwra¿liwio-
nych, nie uraziæ.

Z perspektywy 40 lat stwierdzam, ¿e
obra³em wtedy w³a�ciw¹, s³uszn¹ drogê
postêpowania. Przyznajê, ¿e m³odzie¿
nie by³a z³a. W przewa¿aj¹cej wiêkszo-
�ci by³a pracowita, solidna i pilna, tylko
w ostatnich latach �le prowadzona, przy-
zwyczajona do niefrasobliwego trakto-
wania obowi¹zków szkolnych (a w spo-
radycznych przypadkach nawet do nie-
uctwa), a mimo tego - otrzymywania po-
zytywnych ocen bez specjalnego wysi-
³ku. Odpowiednio dopilnowana i ukie-
runkowana mog³a daæ z siebie i dawa³a
wiele.

Powoli moje, a raczej nasze, wysi³ki
i starania zaczê³y dawaæ pozytywne wy-
niki. Po trzech latach mojego dyrekto-
rowania dynowskie Liceum doprowa-
dzili�my do poziomu, jaki by³ w innych
liceach w województwie. W tym dziele
pomagali mi znacznie nowi, m³odzi
wiekiem, nauczyciele, których w pierw-
szych latach zatrudni³em kilkoro. I tak:
w pierwszym roku, razem ze mn¹, zo-
sta³a zatrudniona p. Stefania Kmiecik,
nauczycielka geografii; w drugim - na-
uczycielka j. polskiego, mgr Janina Stê-
pieñ (pó�niejsza Jurasiñska) i j. nie-
mieckiego - mgr Bronis³awa Krasiczyñ-
ska (nie by³a �now¹� nauczycielk¹, by³a
¿on¹ miejscowego lekarza weterynarii,
mia³a przerwê w pracy na wychowanie
dzieci); w nastêpnych latach: nauczy-
ciel biologii, mgr Stanis³aw Jarosz i hi-
storii - mgr Tadeusz Tyburczy, a po jego
przeniesieniu do LO w Ko³aczycach -
mgr Bronis³aw Wo³cyrz. Gdy ten z ko-
lei po dwóch latach przeniós³ siê do
Mielca, jako nauczyciel historii przyby³
do Dynowa mgr Bronis³aw Mikulec.
Miejsce mgr St. Jarosza, przeniesione-
go do Technikum Chemicznego w Sa-
rzynie, jako nauczyciela biologii zajê³a
mgr El¿bieta Olszewska. Z �dawnych�
nauczycieli uczyli w latach piêædziesi¹-
tych: j. rosyjskiego - Edward Owski (by³
te¿ kierownikiem internatu), fizyki - p.
Jan Kucabiñski, matematyki - Jan Sza-
³ajda (ojciec pó�niejszego wicepremie-
ra), za� po jego wyje�dzie z rodzin¹ na
�l¹sk, m³ody absolwent krakowskiej
WSP - mgr W³adys³aw Pankiewicz. Przy-
sposobienia obronnego i wychowania
fizycznego ch³opców uczy³ dynowianin
- p. Marian Zubilewicz, a rysunku, na-
uczanego tylko w klasie VIII, sekretarz
liceum, p. Józef Witkowski. Taki byt
sk³ad grona pedagogicznego do koñ-
ca mojego 9-letniego pobytu w dynow-
skim Liceum, to jest do roku 1962.

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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Z biednych i przeludnionych wsi gali-
cyjskich w poszukiwaniu chleba wêdrowa³y
ca³e rodziny, najczê�ciej tylko ojcowie, do
dalekiej Brazylii, Argentyny i Stanów Zjed-
noczonych. Do Ameryki, do pracy w kopal-
ni pojecha³ te¿ z Ulanicy Franciszek Bielec
zostawiwszy
w rodzinnej
wsi ¿onê i
troje ma-
³ych dzieci.
Ich po¿egnanie by³o ostatnim, bo kiedy po
kilku latach wróci³, ¿ona Magdalena spo-
czywa³a na wiejskim cmentarzu. Trójk¹ dro-
biazgu zajmowali siê stryjowie a ¿e biedni
byli, wszyscy czêsto g³odowali. On za ciê¿ko
zarobione dolary kupi³ niewielkie gospodar-
stwo w Bartkówce dok¹d przeniós³ siê z
dzieæmi w 1921 roku. Dziesiêcioletni wów-
czas Janek chodzi³ ju¿ za koñmi bosymi
nogami przemierzaj¹c zagony.

Dzi� ponad dziewiêædziesiêcioletni sta-
ruszek Jan Bielec - pensjonariusz Domu
Pogodnej Staro�ci w Dynowie po namy�le
stwierdza: dopiero  tu  bieda mnie opu�ci-
³a, a nieraz w ¿yciu by³em dobrze g³odny!
sz³a z nim bieda przez ca³¹ m³odo�æ, chyba
tylko w wojsku by³o mu trochê l¿ej, bo jako
zdolny do �majsterki� nauczy³ siê rusznikar-
stwa. S³u¿y³ w dalekim Samborze w VI Pu³ku
Strzelców Podhalañskich. Mówi¹c o tym
podkre�la z dum¹: �w takim ³adnym kape-
lusiku chodzi³em�. Przywi¹zanie do tego
nakrycia g³owy pozosta³o mu do dzi�, a Pan
Jan, gdy tylko na horyzoncie pojawia siê ja-
ka� pani, zgrabnie uchyla kapelusza.

W sierpniu 1939 roku � ci¹gnie sw¹
opowie�æ � zosta³em zmobilizowany i z
XXII dywizj¹ piechoty górskiej Armii Kar-
paty pomaszerowa³em na front.

Niestety, udzia³ w kampanii wrzesnio-
wej zakoñczy³ siê pod Lwowem, gdzie
wbrew sercu, sumieniu i przysiêdze wojsko-
wej zdj¹³ mundur i w cywilnym, wy¿ebra-
nym ubraniu wróci³ do ¿ony i 2 dzieci w
Bartkówce. Nied³ugo cieszy³ siê wolno�ci¹!

Bartkówka po³o¿ona za blisko granicy
rosyjsko � niemieckiej na Sanie, musia³a
byæ wysiedlona, wszystkie rodziny mieszka-
j¹ce w pasie 800 m od linii brzegowej.

Sowieci zadecydowali: przesiedlenie na
Ukrainê.

Po �wiêtach wielkanocnych 1940 roku
odby³y siê zebrania, na których dowiedzieli
siê, ¿e mog¹ zabraæ trochê zbo¿a, ziemnia-
ków, domowe statki, konia i krowê.

Niepewno�æ losu i rozpacz �ciska³y ser-
ce, ale sprzeciwiæ siê nie wolno by³o. Wie-
le razy do�wiadczyli czym jest bicie po py-
sku i sowieckie �nauki rozumu�.

Pojechali furmankami do Ni¿ankowic
ko³o Przemy�la, a stamt¹d w bydlêcych wa-

gonach a¿ pod Równe.
Osiedlono ich w Micha-
³ówce � niemieckiej kolo-
nii � sk¹d wcze�niej
Niemcy wyjechali do Rze-
szy.

Gmina Dera�no powiat Kostopol to by³
nowy adres kilkunastu rodzin wysiedlo-
nych z Bartkówki (J. Bielca, W. Sirego, W
Mudryka, A Wandasa, J. Kulona, J. Chrap-
ka, E. Chrapka, W³. Panto³a, J. Hadama,
St. Wandasa, K. Sirego).

Micha³ówka po³o¿ona na piaskach, na
skraju �B³ot Piñskich�, otoczona lasami
da³a im schronienie do marca 1943 roku.
Mê¿czy�ni pracowali przewa¿nie to w le-
sie, to w ogromnym tartaku.

We wsi mieszkali Ukraiñcy, mieli szko³ê,
cerkiew i Polacy m. in. Dawidowicze, Dyko-
wie, Boruccy, S³owikowscy. By³ ko�ció³ rzym-
skokatolicki a szko³ê za³o¿yli w prywatnym
domu. ¯yli w zgodzie a¿ do wkroczenia
Niemców. Odt¹d wszystko siê zmieni³o. Tar-
takiem rz¹dzi³ Niemiec, kontyngenty zbo¿a
odbierali Niemcy, �rozumu te¿ oni uczyli�.
Gdy ze wsi wywie�li ¯ydów, a po nich zosta³y
gospodarstwa, Polacy  zmuszeni zostali do
ich prowadzenia. Z¿ête i powi¹zane w snopy
¿yta trzeba by³o oddaæ co do jednego ... sno-
pa. Gdy K. Marsza³kowi zabrak³o 3 snopy,
znalaz³ siê w obozie w Ludwipolu, sk¹d ucie-
k³ w zimie 1943 r. i ledwie, ¿e nie zamarz³ w
drodze powrotnej do Micha³ówki. Uratowa-
li go krajanie: J. Bielec i Siry.

Ju¿ w 1942 roku Niemcy zabili 3 zak³ad-
ników: ks. D¹browskiego � rodem spod
Jas³a � nauczyciela Dykê i Dawidowicza
pos¹dzonych o rozpowszechnianie ulotek,
które sporz¹dzi³ i rozrzuci³ miejscowy pop.

Prawdziwe piek³o zaczê³o siê wiosn¹
1943 roku. Mno¿y³y siê napady band UPA
na Polaków, ucieka³y przed �mierci¹ ca³e
wsie chroni¹c siê w pobliskich miastecz-
kach. W Hucie Stepañskiej wg relacji ksiê-
dza odprawiaj¹cego ostatnie nabo¿eñstwo
schroni³o siê oko³o 14.000 ludzi. Po tygo-
dniu dosz³o do nierównej walki. Otoczeni
Polacy nie maj¹c broni (Ukraiñców zaopa-
trywali Niemcy) wszyscy polegli.

Tragicznego 28 marca 1943 r. �mieræ
szala³a w Micha³ówce. Jan Bielec z ¿on¹ i
dzieæmi schroniwszy siê w lesie, uszli z ¿y-
ciem. Uciekli �spod no¿a�, bo w s¹siednich
domach trwa³a rze�. Chaty oddalone o ja-
kie�... 100 m, oni byli najbli¿ej lasu. Krzyki
mordowanych, nie oszczêdzano ani star-
ców, ani dzieci, bieg³y za nimi. Dwie doby

kryli siê w zaroslach, i szli w kie-
runku £ucka. To, ¿e tam dotarli,
ocalili ¿ycie i nie pob³¹dzili, uwa-
¿aj¹ za cud! Z rzezi w Micha³ówce
uratowa³o siê 1/3 mieszkañców.

W mie�cie byli Niemcy, bandy
UPA nie o�miela³y siê tu jawnie
dzia³aæ.

¯eby prze¿yæ, Jan Bielec ima³
siê ró¿nych zajêæ, najd³u¿ej praco-
wa³ jako blacharz. Po po¿arze w
getcie £uckim na rozkaz Niemców,
kryli dachy domów. Po blachê trze-
ba by³o je�dziæ do m³yna za mia-
stem a tam byli ju¿ banderowcy. Pa-
miêta chwile grozy, gdy siedzieli na

dachu a kule �wiszcza³y ko³o g³owy. Skryæ
siê nie wolno by³o, bo pilnowali ich Mon-
go³owie w s³u¿bie Niemców. To oni zabili
staruszka, który przyjecha³ po m¹kê. Zosta-
³y konie i wóz a wo�nicê zakopali w rowie.
Niemiec rozkaza³ zabraæ konie do £ucka,
gdzie jaki� czas wozili nimi materia³y budow-
lane. Gdy nadarzy³a siê okazja ucieczki,
przekupili wódk¹ niemieckiego dozorcê i
ruszyli na zachód, cztery godziny: Bielco-
wie, Sarniccy, Chrapkowie i Sochaccy. Po-
lami, lasami, jak wêdrowni Cyganie ci¹gnê-
li uparcie do swoich. Spali w polu, jedli, co
u¿ebrali i po 9 dniach przebywszy furman-
kami ponad 300-km byli w Bartkówce.

Z rodzinnych zabudowañ Bielcowie
zastali tylko piwnicê i w niej zamieszkali
do pierwszych przymrozków. Potem dobra
s¹siadka wziê³a ich na komorne, na ca³e
pó³tora roku.

Pan Jan do koñca ¿ycia nie zapomni
tamtych dni !

Po chwili zadumy, u�miecha siê i do-
daje: nie zapomnê te¿ smaku pierwszego
po powrocie obiadu ( kukurydzianki ze
s³odk¹ wod¹ z gotowanych buraków).

Za co cz³owiek tak siê poniewiera³ �
zastanawia siê d³ugo... .

W kilka dni po powrocie p. Jan dzia³a³
ju¿ w podziemnej komórce AK. Przysiêgê
odebra³ od niego p. J. £ukasiewicz i odt¹d
pos³ugiwa³ siê pseudonimem �Baran�. Po
latach za udzia³ w ruchu konspiracyjnym i
kampanii wrze�niowej otrzyma³ dwa me-
dale i awans do stopnia porucznika.

Po wojnie Pan Jan gospodarowa³ w
Bartkówce i robi³ to dobrze. Wybudowa³
dom, wychowa³ czworo dzieci, zawsze znaj-
dowa³ czas na pracê spo³eczn¹, wiêc przez
kilka lat pe³ni³ funkcjê radnego ówczesnej
gromadzkiej rady narodowej. Jest to ma-
teria³ na osobny, jeszcze obszerniejszy wy-
wiad z Panem Janem.

Teraz odpoczywa On w DPS w Dyno-
wie cieszy siê spokojem i wygodami, z
wszystkimi ¿yje w zgodzie, bogaty w m¹-
dro�æ, ¿e ....� zgoda buduje, a niezgoda
rujnuje � � nie tylko rodziny, s¹siadów ale
i ca³e narody.

 Na podstawie relacji Pana Jana Bielca
 Krystyna D¿u³a
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W XVIII wieku rodzina Fredrów mo-
g³a poszczyciæ siê postaci¹, która na trwa-
³e wpisa³a siê w kulturê ziemi przemyskiej.
By³ ni¹ biskup Aleksander Antoni Fredro.
Urodzi³ siê on w 1673 lub 1674 roku. Jego
rodzicami byli Stanis³aw kasztelan czerni-
howski i Katarzyna Be³¿ecka, wojewodzian-
ka podolska. Karierê biskupi¹ Aleksander
Antoni Fredro rozpocz¹³ w 1719 roku,
otrzymuj¹c nominacjê na biskupa che³m-
skiego. Ju¿ na swojej pierwszej placówce
ujawni³ niezwyk³e talenty organizatorskie,
zas³yn¹³ jako dobry gospodarz diecezji. W
ci¹gu sze�ciu lat z jego inicjatywy wykona-
no wiele prac remontowych w katedrze
krasnostawskiej. Zmieniono pokrycie da-
chu i wybudowano wie¿ê. Biskup dba³ tak-
¿e o wyposa¿enie �wi¹tyni. Zachowa³y siê
równie¿ informacje o wizytowaniu przez
niego podleg³ych parafii i kazaniach g³o-
szonych do wiernych. Interesowa³ siê tak-
¿e ko�cio³em oo. Bernardynów w Sokalu,
gdzie znajdowa³ siê s³awny obraz N.M.P. 7
kwietnia 1723 roku wizerunek ten uzna-
no za cudowny. Od tego momentu biskup
Fredro podj¹³ starania w Rzymie u papie-
¿a Innocentego III o koronacjê obrazu.
Uroczysto�æ nast¹pi³a 8 wrze�nia 1724
roku w Sokalu. Aktu koronacji dokona³ ar-
cybiskup lwowski Jan Skarbek. 27 wrze�nia
1724 roku papie¿ Benedykt XIII wyda³ bul-
lê zezwalaj¹c¹ na przeniesienie Aleksan-
dra Antoniego Fredry na biskupstwo prze-
myskie. By³a to druga, a zarazem ostatnia
jego placówka, która sta³a siê polem dla
rozwiniêcia artystycznych upodobañ bi-
skupa i jego mecenasowskiej pasji. Po raz
pierwszy przyby³ do katedry przemyskiej
2 czerwca 1725 roku i z³o¿y³ tu przewidzia-
n¹ prawem przysiêgê wobec kapitu³y.
Prawdopodobnie widok �wi¹tyni zrobi³ na
Fredrze, wywodz¹cym siê przecie¿ z ziemi
przemyskiej, przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Od
momentu ukoñczenia, tj. 1571 roku nie
przeprowadzono w niej gruntownego re-
montu. Katedra by³a bardzo zaniedbana i
co wa¿ne stylowo niemodna, bo gotycka.
W XVIII wieku ten styl w architekturze
umniejsza³ warto�æ artystyczn¹ budowli,
która jako siedziba biskupa powinna byæ
wzorem piêkna. Fasada katedry zakoñczo-
na by³a trójk¹tnym uskokowym szczytem.
W miejscu ³¹czenia siê nawy g³ównej z pre-

zbiterium, wystawa³ ponad dach trójk¹t-
ny mur schodkowy. �wi¹tynia pozbawio-
na by³a wie¿y. Wznoszone w tym czasie ko-
�cio³y przy klasztorach karmelitów, refor-
matów czy jezuitów prezentowa³y sob¹
nowy styl zalecany przez sobór w Tryden-
cie. Na biskupie, który by³ znawc¹ kultury
artystycznej epoki, spoczê³a odpowiedzial-
no�æ modernizacji katedry. Pierwsze
wzmianki w aktach Kapitu³y katedralnej,
mówi¹ce o zamiarach przebudowy �wi¹ty-
ni, pochodz¹ z 1724 r. Biskup Fredro za-
deklarowa³ przeznaczenie na ten cel w³a-
snych funduszy. Pra-
ce planowano roz-
pocz¹æ w 1728 r. Naj-
pierw zmieniony zo-
sta³ zewnêtrzny wy-
gl¹d ko�cio³a. Wybu-
rzono gotyckie
zwieñczenie fasady,
zastêpuj¹c go trój-
k¹tnym. Umieszczo-
no na mim herb, in-
sygnia biskupa, datê
1730 r. oraz inicja³y
AFEP. Szczyt fronto-
nu zakoñczono po-
z³acanym krzy¿em z
promieniami. Taki
sam krucyfiks
umieszczono na
koñcu dachu prezbi-
terium. Mury kate-
dry obwiedziono
profilowanym gzym-
sem. Zlikwidowano
tak¿e schodkowy
mur miêdzy naw¹ g³ówn¹ a prezbiterium.
Nastêpny etap prac dotyczy³ przekszta³ce-
nia zachodniego portalu katedry. Zlikwi-
dowano mieszkanie kanonika, które znaj-
dowa³o siê nad ma³ym przedsionkiem.
Kruchtê powiêkszono dobudowuj¹c do
niej po bokach dwa pomieszczenia. Ca³o�æ
zakoñczono a¿urow¹ attyk¹ pokryt¹ da-
chówk¹ oraz ozdobiono sze�cioma wazo-
nami. Nad wej�ciem od strony zewnêtrz-
nej umieszczono polichromowany herb
fundatora i marmurow¹ tablicê z inskryp-
cj¹. Z inicjatywy biskupa �wi¹tyniê pokry-
to miedzian¹ blach¹, zlikwidowano dwie
sygnaturki a zamiast nich wzniesiono jed-

n¹, ze z³oconym krzy¿em na szczycie. Bla-
ch¹ pokryto równie¿ kopu³y kaplic Dro-
hojowskich i Fredrów. Ta inwestycja zosta³a
uwieñczona umieszczeniem na po³aci da-
chu poz³acanego herbu biskupa i daty
1729 r. Ostatnim elementem zewnêtrzne-
go wystroju katedry, który podlega³ prze-
budowie, by³y przypory otaczaj¹ce budy-
nek �wi¹tyni. Podwy¿szono je do wysoko-
�ci dachu i zakoñczono kulami lub wazo-
nami wykonanymi z metalu. Taki wygl¹d
zewnêtrzny katedry po przebudowie zosta³
przedstawiony w tle portretu biskupa Alek-
sandra Fredry. Wizerunek ten znajduje siê
dzisiaj w Muzeum Diecezjalnym w Prze-
my�lu. Nowa forma obiektu prezentowa-
³a cechy stylu barokowego, ale bez tenden-
cji do dynamiki. By³a raczej statyczna i
monumentalna. Zas³ugê biskupa Fredry
stanowi³o tak¿e dobudowanie do katedry
dwóch pomieszczeñ � kaplicy fredrowskiej
i kapitularza. Pierwsze z nich zosta³o
wzniesione w 1730 r., natomiast budowê
siedziby kapitu³y rozpoczêto wcze�niej.
Umiejscowienie tego obiektu przy po³u-
dniowej �cianie katedry, symetrycznie do
zakrystii nosi znamiona gruntownego

przemy�lenia i zapla-
nowania. Podobn¹
symetriê charaktery-
zowa³o usytuowanie
kaplicy fredrowskiej,
która wzniesiona zo-
sta³a naprzeciwko
istniej¹cej ju¿ Dro-
hojowskich. Jest to
dowód dba³o�ci o
harmoniê i piêkno
r e a l i z o w a n e g o
przedsiêwziêcia. Bi-
skupowi szczególnie
zale¿a³o na estetyce
kapitularza i w³a�ci-
wym wkomponowa-
niu go w bry³ê kate-
dry. Ukoñczenie ka-
pitularza stwarza³o
problemy. W 1731 r.
obiekt ten nie by³
jeszcze gotowy, a ka-
tastrofa budowlana,

jaka mia³a miejsce 14 lutego 1733 roku
jeszcze bardziej opó�ni³a prace przy jego
oddaniu. Dopiero staraniem biskupa Sie-
rakowskiego zakoñczono wznoszenie sie-
dziby Kapitu³y przemyskiej. Okres u¿ytko-
wania kapitularza nie by³ d³ugi. W 1855
roku rozebrano tê czê�æ katedry. Inny los
spotka³ wspomnian¹ ju¿ kaplicê fredrow-
sk¹, zwan¹ te¿ kaplic¹ �wiêtego Krzy¿a. Bi-
skup Aleksander Fredro zaplanowa³ j¹
jako mauzoleum w³asnej rodziny, a tak¿e
sam pragn¹³ spocz¹æ w jej podziemiu. Do-
datkowym motywem wybudowania tego
obiektu by³a chêæ wyeksponowania i stwo-
rzenia w³a�ciwej oprawy dla otaczanego

Kaplica Fredry, widok wnêtrza z o³ta-
rza.
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czci¹ wiernych �redniowiecznego krucyfik-
su. Zosta³ on umieszczony w o³tarzu g³ów-
nym kaplicy. Wybudowanie w³asnego mau-
zoleum by³o w owym czasie przedsiêwziê-
ciem charakteryzuj¹cym bogatych i ambit-
nych magnatów. Biskup Aleksander Fredro
jako cz³owiek wykszta³cony, przebywaj¹cy
miêdzy innymi w Rzymie, znawca kultury
artystycznej swojej epoki, chcia³ w ten spo-
sób nawi¹zaæ do wymogów i oczekiwañ spo-
³ecznych. Kaplica �wiêtokrzyska zosta³a
prawdopodobnie ukoñczona oko³o 1734
roku, gdy¿ biskup Aleksander Fredro zo-
sta³ zgodnie ze sw¹ wol¹ pochowany w jej
podziemiach. Nie istniej¹ natomiast infor-
macje dotycz¹ce czasu rozpoczêcia budo-
wy kaplicy. Niemo¿liwe jest te¿ zidentyfiko-
wanie architekta, oraz okre�lenie, kiedy
powsta³ projekt tej budowli. Mo¿emy przy-
puszczaæ, ¿e niema³y wp³yw na jej formê i
kszta³t artystyczny mia³ sam fundator.

Mauzoleum rodziny Fredrów przylega-
³o do po³udniowej nawy katedry. Zosta³o
zbudowane na planie elipsy, której d³u¿sza
o� by³a równoleg³a do osi �wi¹tyni. Wnê-
trze kaplicy o�wietla³y dwie pary okien
umieszczonych symetrycznie na �cianach
bocznych. Budowla przykryta zosta³a kopu-
³¹ posadowion¹ na gzymsie wieñcz¹cym
�ciany. Znajdowa³a siê na niej delikatna la-
tarnia, nakryta sp³aszczon¹ kopu³k¹ zakoñ-
czon¹ z³oconym krzy¿em na kuli. Od ze-
wn¹trz �ciany kaplicy podzielono toskañ-
skimi pilastrami. Wej�cie do mauzoleum
stanowi³ monumentalny portal. Mia³ on
formê arkady, ujêtej po bokach par¹ fila-
rów. W zwieñczeniu znajdowa³ siê herb
rodu Fredrów. Ca³o�æ zosta³a nakryta wy-
giêtym belkowa-
niem. Dodatkowo
by³o ono przyozdo-
bione wykonanym ze
stiuku krzy¿em i dwo-
ma zniczami. Te dwa
elementy nie zacho-
wa³y siê do dzisiaj.
Wej�cie do wnêtrza
kaplicy zamyka³a
metalowa kuta krata.
Dolna jej czê�æ mia-
³a formê kratownicy,
górna za� stylizowa-
nego ornamentu ro-
�linnego z kwiatami
s³onecznika.

Wewnêtrzny wy-
strój architektonicz-
ny kaplicy nawi¹zy-
wa³ do elementów
zastosowanych w ele-
wacji zewnêtrznej. Belkowanie podtrzymu-
j¹ce kopu³ê podpiera³y pilastry, o kompo-
zytowych kapitelach. Rze�biarski wystrój
kaplicy fredrowskiej stanowi¹ dwa elemen-
ty: o³tarz i dwuczê�ciowy nagrobek bisku-
pa. Na �cianie po³udniowej, dok³adnie na

wprost wej�cia ustawiono o³tarz wykona-
ny z czarnego, dêbnickiego marmuru.
Dolna jego czê�æ mia³a kszta³t sarkofagu i
sta³a miêdzy coko³ami, na których wspie-
ra³y siê spiralnie skrêcone kolumny, o
kompozytowych kapitelach. T³em dla nich
by³y zdwojone pilastry. Kolumny podtrzy-
mywa³y belkowanie. Na szczycie o³tarza
znajdowa³a siê bar-
dzo dekoracyjna,
wyz³ocona gloria,
p r z e d s t a w i a j ¹ c a
Boga Ojca po�ród
sk³êbionych ob³o-
ków i fruwaj¹cych
anio³ów. W 1903
roku ze wzglêdu na
z³y stan zast¹piono
j¹ kopi¹, która ist-
nieje do dzisiaj. W
polu �rodkowym
o³tarza, otoczonym
z³ocon¹ ram¹
umieszczono gotyc-
ki krucyfiks. Do
1939 roku przyozda-
bia³y go postacie
Matki Boskiej i �w.
Jana, wykonane ze
srebrnej blachy. Nie
by³y one jednak da-
rem biskupa Fredry.
U stóp krzy¿a
umieszczono alaba-
strow¹ p³askorze�bê przedstawiaj¹c¹ pie-
tê. Tematycznie by³a ona zwi¹zana z mo-
tywem ukrzy¿owania, a cechy stylistyczne
i formalne wskazywa³y na powstanie nie

pó�niej ni¿ w latach
30-tych XVIII. Inwen-
tarz z 1744 roku in-
formuje o czterech
gobelinach, które
ufundowa³ biskup do
swojej kaplicy. Mia³y
byæ one zakupione
oko³o roku 1730 w
Mediolanie. Wykona-
no je w Rzymie, w Pa-
pieskiej Manufaktu-
rze San Michele oko-
³o 1729 roku. Ich te-
matem by³y popiersia
czterech ewangeli-
stów. Prócz tego w
mauzoleum wisia³y
portrety rodziców bi-
skupa. Niestety do
naszych czasów nie
zachowa³y siê ani cen-

ne tkaniny ani obrazy. Nagrobek funda-
tora kaplicy sk³ada siê z dwóch pomników
umiejscowionych po obu stronach o³tarza.
Czê�æ znajduj¹ca siê po prawej stronie
mia³a kszta³t kamiennej tablicy ustawionej
na pó³okr¹g³ej podporze, któr¹ otacza³y

po bokach wolutowo zwiniête stylizowane
li�cie. W centrum tablicy znajdowa³ siê me-
dalion z popiersiem biskupa otoczony
udrapowan¹ tkanin¹ � paludamentem. Z
prawej strony umieszczono putto trzyma-
j¹ce kotarê, która opada³a i przys³ania³a
przyklêkaj¹cego na podporze - konsoli jed-
noro¿ca. Dla przeciwwagi i symetrii po

przeciwnej stronie
medalionu przed-
stawiono postaæ
Chronosa z kos¹ �
atrybutem �mierci.
Druga czê�æ na-
grobka, po lewej
stronie o³tarza by³a
du¿ych rozmiarów
p³yt¹, dekorowan¹
wolutami, po�rod-
ku której znajdowa³
siê trapezowaty
obelisk. Przykrywa-
³a go tkanina za-
koñczona frêdzla-
mi, pokryta in-
skrypcj¹, po�wieco-
n¹ zas³ugom bisku-
pa. Czarna kamie-
niarka sta³a siê t³em
dla jasnej dekoracji
snycerskiej. Dziêki
informacjom za-
wartym we wspo-
mnianym ju¿ in-

wentarzu z 1744 roku, mo¿emy odtworzyæ
jej wygl¹d. Na samym szczycie tej czê�ci
nagrobka znajdowa³y siê insygnia w³adzy
biskupiej (pastora³, kapelusz biskupi i in-
fu³a). Obecnie pastora³ jest trzymany
przez putto znajduj¹ce siê z prawej strony
p³yty, (kapelusz biskupi zagin¹³), a na daw-
nym miejscu pozosta³a tylko infu³a. Z le-
wej strony atrybutów w³adzy biskupiej
umieszczono klêcz¹cego anio³a trzymaj¹-
cego fanfarê, który by³ personifikacj¹
chwa³y. Dzisiaj znaczenie tego symbolu jest
mniej czytelne, poniewa¿ postaæ t¹ pozba-
wiono instrumentu. Najprawdopodobniej
wystrój kaplicy Fredrów powsta³ w latach
1736-1739 czyli po �mierci fundatora. Wy-
konanie prac kamieniarskich przypisuje
siê Kazimierzowi Stachowskiemu, który w
pierwszej po³owie XVIII wieku uchodzi³
za cenionego artystê. Natomiast snycerka
wype³niaj¹ca kamieniarkê o³tarza i na-
grobka jest zdaniem znawców przedmio-
tu dzie³em Tomasza Huttera. By³ to arty-
sta dzia³aj¹cy w Jaros³awiu i dobrze znany
biskupowi Fredrze. Ostatnim elementem
artystycznym, dope³niaj¹cym wystroju
mauzoleum by³a polichromia. Jej tre�æ na-
wi¹zywa³a do tematyki pasyjnej. Istniej¹
przypuszczenia, ¿e projektantem malatu-
ry by³ sam fundator kaplicy, natomiast wy-
konawc¹, znany biskupowi Adam Swach.

Opracowali AJM

Kaplica Fredry, wodok na lew¹ czê�æ
nagrobka.
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Z Archidiecezji Przemyskiej a¿ 15 auto-
karami podró¿owali pielgrzymi do Waty-
kanu na dwie wielkie uroczysto�ci, drogie
sercu ka¿dego Polaka. Pierwsza to kanoni-
zacja b³. J.S.Pelczara � Przemyskiego Bisku-
pa i b³. Urszuli Ledóchowskiej, a drugie
wielkie �wiêto- 83 urodziny Papie¿a Jana
Paw³a II.

Chyba dopiero teraz, po up³ywie kilku
tygodni ogarnêli ten ogrom wra¿eñ i wiel-
ko�æ Bo¿ej ³aski, która pozwo-
li³a im uczestniczyæ w uroczy-
sto�ciach tak wielkich i histo-
rycznych.

15 maja o godz. 14.00
wszyscy podró¿uj¹cy do Rzy-
mu spotkali siê w Sanktu-
arium Matki Bo¿ej Bolesnej w
Haczowie na Mszy �w. sprawo-
wanej przez Ks.Bp. S. Moskwê
w koncelebrze ze wszystkimi kap³anami-
opiekunami grup.

Po nabo¿eñstwie inauguruj¹cym piel-
grzymkê ufni w opiekê Matki Naj�wiêtszej
ruszyli w dalek¹ drogê. W autokarze nr 14
podró¿owali pielgrzymi z Nozdrzca, Dyno-
wa, Kañczugi, Przeworska, Sieteszy, Stub-
na i Rudo³owic- zbieranina, która szybko
za spraw¹ opiekuna ks. M.Biziora z Kracz-
kowej sta³a siê autobusow¹ parafi¹. Ka¿de-
go z jad¹cych witano piosenk¹:

�Dobrze, ¿e jeste�,
dobrze, ¿e jeste�, dobrze, ¿e jeste�
Co by to by³o, gdyby ciê nie by³o,
Dobrze, ¿e jeste��.
Jak w ka¿dej parafii i ¿yciu katolika za-

cz¹³ obowi¹zywaæ porz¹dek dnia: poran-
na modlitwa, godzinki, w po³udnie Anio³
Pañski w ³¹czno�ci z Papie¿em , a po po-
³udniu � koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego,
ró¿aniec i przed snem wieczorna modli-
twa. P¹tnicy samokrytycznie �piewali:

�Ani proboszcz, ani wikary
tylko Panie ja, tak Panie ja,
muszê wiêcej modliæ siê�.
Wbrew pozorom zostawa³o mnóstwo

czasu na ogl¹danie krajobrazów, opowia-
danie ¿artów i anegdot, obrzêdowe picie
kawy serwowanej przez kierowcê aktualnie
odpoczywaj¹cego od prowadzenia pojaz-
du.

Po przekroczeniu granicy w Cieszynie
�piesznie i bez przeszkód zd¹¿ali przez

u�pione Czechy do granicy austriackiej.
Zas³u¿on¹ drzemkê przerwa³ wjazd do
Znojma- parku -miasteczka dinozaurów tak
umiejêtnie o�wietlonego, ¿e wionê³o gro-
z¹, wiêc wszyscy po�piesznie schowali siê w
hipermarkecie przygranicznej strefy bez-
c³owej. A tam by³o ju¿ swojsko, jak w rze-
szowskim Tesco, tyle ¿e wiêkszo�æ towarów
po znacznie wy¿szych cenach ni¿ u nas.

Udane zakupy, czas ru-
szaæ w drogê, po�piesznie,
bo rankiem trzeba stan¹æ w
Padwie. Drzemi¹c¹ s¹siadkê
nagabuje jej towarzyszka

podró¿y, czy na pewno J.Kochanowski
zmierzaj¹c do Padwy na studia jecha³ t¹
sam¹ tras¹? Pewnie tak� tylko konie by³y
inne, a w karczmie na postoju w Diptimer
sta³a pewnie przystojna Austriaczka,a nie
zezuj¹cy kucharz � atrapa, raczej odstra-
szaj¹cy, bo ceny- horrendalne. Po przeli-
czeniu na z³otówki, dla nas wszêdzie za
drogo, i w Austrii, i we W³oszech. Np. chle-
ba naszego powszedniego w tak bogatej jak

w Dynowie ofercie: z geesu, od Krupy, z
Chmielnika, Sko³oszowa, nie u�wiadczysz,
a ten podany na �niadanie móg³by dobrze
s³u¿yæ za sieæ ryback¹, bo tylko taaaka ryba
nie przesz³aby przez takie dziurki.

Przed nami Alpy, majestatyczne, piêk-
ne w swej wiosennej szacie podnó¿y. Na
postoju wszystkie aparaty fotograficzne id¹
w ruch, pstrykanie s³ychaæ wszêdzie, trud-
no uj�æ przed obiektywem a prawdziwym
problemem staje siê takie ustawienie, by
we w³a�ciwych proporcjach uj¹æ turystê i
monumentaln¹ górê. Niegdy� J. S³owacki
pisa³:

�Góra zielona� wje¿d¿aj na te górê-
�limacz¹ drog¹� teraz podnie� oko!
Gdzie patrzysz?
Wy¿ej� tam- tam- a¿ pod chmurê!
O! jaki widok!�
Po krótkim postoju

autobus rusza, a p¹tnicy
wyzbywszy siê resztek snu
intonuj¹:

�Oto jest dzieñ, oto jest
dzieñ,

który da³ nam Pan, któ-
ry da³ nam Pan�

Ach te góry ! Tu nagie
szczyty, tu lesiste stoki a na
³agodniejszych zboczach,
u podnó¿y �przyklejone�
malownicze domki, sa-
motne, a¿ dziw bierze, jak

ludzie ¿yj¹ tak daleko od siebie! Autokar
przeje¿d¿a kolejny tunel, trudno zliczyæ
który, bo tak ich du¿o. A tu potê¿ne skrzy-
¿owanie i wiadukty. Pilot informuje, ¿e to
s¹ osi¹gniêcia W³ochów z lat trzydziestych,
gdy powsta³a wiêkszo�æ autostrad, tuneli i
dróg wiod¹cych z pó³nocy na po³udnie, ze
wschodu na zachód w³oskiego buta.

Do Padwy pielgrzymka dociera przed
umówion¹ godzin¹, jest wiêc czas na zwie-
dzanie historycznego miasta. Pilot naszej
grupy, dot¹d �ma³omówny� zaskoczy³
wszystkich wyk³adem o malarstwie w³oskim
z XIV wieku i warto�ci fresków Giotta di
Bondone. Zaraz je ujrzymy!

Niestety! Skoñczy³o siê na wyk³adzie i
ogl¹daniu murów kaplicy Scrovegni. Wej-
�cie jest niemo¿liwe dla grup, które wcze-
�niej nie zdo³a³y zarezerwowaæ sobie miej-
scówek!

S³ynne na ca³y �wiat freski Giotta,
ogl¹damy na zdjêciach, przepiêkne obra-
zy z ¿ycia Matki Bo¿ej i Pana Jezusa.

Za to bazylika �w. Antoniego przyjê³a
ca³¹ 700- osobow¹ archidie-
cezjaln¹ delegacjê. Tu odby-
³o siê pierwsze we W³oszech
wspólne nabo¿eñstwo.

Bazylika to budowla osa-
dzona na planie krzy¿a ³aciñ-
skiego charakteryzuje siê
o�mioma masywami kopu³a-
mi, dwiema bli�niaczymi
dzwonnicami i dwoma mina-

retami. W o³tarzu g³ównym w stylu romañ-
skim znajduje siê przepiêkny Krucyfiks a
pod nim rze�by m.in. Matki Bo¿ej. W bocz-
nej nawie zainteresowanie zwiedzaj¹cych
i modl¹cych wzbudza przepiêkna kaplica
�w. Antoniego a w niej arka kryj¹ca �wiête
relikwie. Przed nimi, do patrona ludzi i rze-
czy zagubionych modl¹ siê tak¿e ma³¿on-
kowie wypraszaj¹cy dar narodzin potom-
stwa.

Po nabo¿eñstwie p¹tnicy ruszaj¹ na
nocleg do Lido di Jesolo. Ten uroczy nad-
morski kurort witaj¹ wieczorem, ale ¿¹dni
spotkania z morzem id¹ na spacer po pla-
¿y. To nic, ¿e trochê ch³odno i od strony
morza wieje jak w styczniu na Zakosiu, za-
¿ywaj¹ nie tyle k¹pieli ile Moczenia nóg.
Nawet na lato we W³oszech trzeba trochê

poczekaæ. Nazajutrz oka-
zuje siê, ¿e jest ono w Rzy-
mie.

Wczesnym rankiem
zaczyna siê autobusowy
�skok� z jednej strony pó-
³wyspu na drug¹ z Lido di
Jesolo do s³ynnej Pizzy.
Trasa wiedzie nizin¹ pa-
deñsk¹ zagospodarowan¹
rolniczo wprost wzorowo.
A¿ oczy bol¹ od patrzenia
na równo ci¹gn¹ce siê do
linii horyzontu rzêdy ku-
kurydzy, grochu, bura-

Kto nie ma do�wiadczenia, wie ma³o,
a ten, kto podró¿owa³, wzbogaci³ sw¹ roztropno�æ �

/M¹dro�æ Syracha � S.T./
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ków, ró¿nych warzyw, pól pszenicznych
równiutko obsadzonych m³odymi topola-
mi. To drzewo zosta³o w³a�ciwie docenio-
ne. Widaæ ca³e plantacje i nasadzenia wo-
kó³ upraw, bo topola �zagospodarowuje�
du¿e ilo�ci wody, szczególnie wiosn¹, gdy
tu zdarzaj¹ siê powodzie. Rzeki wyp³ywaj¹-
ce z gór nios¹ ogromne ilo�ci wody.

Miêdzy rzêdami topól ³any czerwonych
maków, które przypominaj¹ drog¹ wszyst-
kim Polakom piosenkê i Monte Cassino.

W Pizie
by³ czas na
zwiedzan ie :
ca³y Plac Cu-
dów (Bapty-
sterium, Cam-
po Santo, Ka-
tedra, i oczy-
wi�cie Krzywa
Wie¿a).

Nabo¿eñ-
stwo w kate-
drze XII wie-
ku to ogrom-
ne prze¿ycie!

Na nocleg
staj¹ w Fud¿i,
miasteczku odleg³ym od Rzymu o blisko
200 km. Aby dotrzeæ na godz. 7.00 na plac
przed Bazylik¹ �w. Piotra, w drogê trzeba

wyruszyæ o 5 rano. Nikt siê nie spó�ni³,
wszyscy zd¹¿yli.

Wej�cie na plac przed bazylik¹ poprze-
dza rutynowa kontrola toreb i plecaków,
przy tej okazji grupa traci metalow¹ tabli-
cê- identyfikator, kto� musi zostawiæ kubek,
inny za� parasolkê. Po godzinie wszyscy s¹
na placu, przed nami o³tarz a nad nim wi-
zerunki przysz³ych �wiêtych. Jest czas na ob-
serwacjê t³umu. Po emblematach na chu-
stach i czapkach pielgrzymów widaæ jaki
kraj, diecezjê reprezentuj¹, który z przy-
sz³ych �wiêtych jest ich orêdownikiem.
W³osi otrzymaj¹ dwie �wiête, Polacy tak¿e
dwoje, znanych z gorliwej s³u¿by Bogu, Ko-

�cio³owi i bli�niemu. Z
g³o�ników p³yn¹ infor-
macje o ich ¿yciu a nie-
co pó�niej przywo³ywa-
ne ich wypowiedzi, my-
�li. A oto niektóre:

�Moj¹ polityk¹ jest mi-
³o�æ bli�niego�,

�Nie ma granic w po-
trzebie niesienia pomocy
dzieciom�
I tu zdaje siê najwa¿niej-
sza:

�Przysz³o�æ Polski zale-
¿y nie od polityków, ale
przede wszystkim od matek
i rodzin�.

¯ar leje siê z nieba, mimo ¿e jest do-
piero godz. 10.00 a kolejne prezentacje
przysz³ych �wiêtych bardzo ciesz¹ ogrom-
n¹ rzeszê zgromadzonych tu W³ochów. Re-
aguj¹ bardziej ¿ywio³owo ni¿ Polacy, wiêc
jest naprawdê gor¹co. Wszyscy razem owa-
cyjnie witaj¹ Ojca �w. milkn¹ dopiero, gdy
zaczyna siê Eucharystia. Modlitewne sku-
pienie pryska po og³oszeniu aktu kanoni-
zacji �wiêtych. Wszyscy s¹ szczê�liwi, a po-
³¹czone chóry intonuj¹ pie�ñ ku czci �wiê-
tego J.S. Pelczara:

�Pan Bóg Ciebie wyniós³ na swoje o³tarze
na królewskiej uczcie oblók³ w bia³¹ szatê�.

Tu¿ po nabo¿eñstwie plac nale¿y do Po-
laków, zewsz¹d s³ychaæ �Sto lat� i �Barkê� -
najprostsze wyrazy wdziêczno�ci.

�wiêci zostali wyniesieni na o³tarze po-
zostaje wzi¹æ sobie do serca nakaz ich na-
�ladowania, poznawania i szukania orê-
downictwa.

Niedzielne popo³udnie przeznaczone
jest na zwiedzanie �wiecznego miasta�.
Grupa z ¿alem rezygnuje z d³ugiej listy za-
bytków godnych poznania i ze wzglêdu na
ograniczony czas pozostaje tylko przy kil-
ku: bazylika �w. Piotra, Kapitol, Forum Ro-
manum, Plac Wenecki, Koloseum, Bazyli-
ka na Lateranie.

Syci wra¿eñ i bardzo zmêczeni pielgrzy-

mi metrem docieraj¹ do
parkingu, gdzie czeka na
nich � dom na ko³ach�-
autobus z Biura Podró-
¿y Promed z Gorlic. Jak
dot¹d z us³ug tej firmy s¹
zadowoleni.

Wczesnym rankiem,
znów t¹ sam¹ tras¹ do-
cieraj¹ na najs³ynniejszy
plac w �wiecie- Plac �w.
Piotra. Tu �wiêciæ bêd¹,
Bogu dziêkowaæ za pon-
tyfikat Jana Paw³a II i
modliæ siê o zdrowie i
pomoc Bo¿¹ dla Niego w
83 rocznicê urodzin.

Chcieliby powtarzaæ za poet¹ Markiem
Skwarnickim:

�Jak piêkny jest dzieñ,
gdy Pan jest dla nas ³askawy.
Z równin faluj¹cych jak biblijne morze
przyszli�my Boga wielbiæ
- s³owiañscy pielgrzymi��
Homiliê we Mszy �w. wyg³osz¹ Abp. Mi-

chalik a w koncelebrze abp. Macharski bi-
skupi i kap³ani z ca³ej Polski. ¯ar lej¹cy siê
z w³oskiego nieba mo¿e byæ miar¹ uczuæ
zgromadzonych t³umów. Polacy kochaj¹
Papie¿a, tylko czy go s³uchaj¹?

Niestety, delegacje w³adz Polski z pre-

zydentem na czele nie raczy³y przybyæ na
Mszê �w. zjawi³y siê ju¿ po, ¿eby lud zoba-
czy³ polityków w propagandzie przedunij-
nej. Papieskie przemówienie i wyst¹pienie
prezydenta s¹ powszechnie znane a warte
odnotowania s¹ reakcje zebranych: �w³a-
dze wykorzystuj¹ autorytet Papie¿a a czê-
�ciej lekcewa¿¹ Go, do dzi� oficjalnie nie
potêpiono zachowania Siwca �. Takie g³o-
sy s³ychaæ zewsz¹d.

Potem by³y ¿yczenia dla Drogiego Ju-
bilata, ¿yczenia, ¿yczenia i g³o�no wy�pie-
wane Sto lat.

Po nabo¿eñstwie pojawi³ siê ¿al, ¿e oto

S. Antonio Di Padova

Zdjêcie katedry.

(ci¹g dalszy na str. 14)
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ju¿ najwyra�niejszy punkt pielgrzymkowe-
go programu zosta³ zrealizowany.

Jeszcze jedno zdjêcie� jeszcze jedno�
przed� a nawet w �rodku Bazyliki, by jak
najwiêcej wywie�æ, utrwaliæ z tej piêknej,
ju¿ historycznej uroczysto�ci.

Po¿egnanie z Rzymem przy fontannie
na placu �w. Piotra, przejazd przez miasto
brzydkim i zat³oczonym metrem a potem
znów autobus mknie tym razem na po³ud-
nie do miasta Cassino, gdzie jest ta góra i
klasztor zdobyte przez II Korpus Polski.

J. Lechoñ pisa³:
�Nowe ko�ci siê k³ad¹ na tych co ju¿ le¿¹,
Przesi¹kniêta ziemia krwi¹ nasi¹ka �wie¿¹,
Kto� upad³ i do Kraju wyci¹ga sw¹ rêkê,
lecz inni id¹ dalej �piewaj¹c piosenkê�

�Piosenkê�- poeta my�la³ o �Pie�ni le-
gionów�, bo Ci, którym sk³ada³ ho³d, szli
zdobywaæ klasztor i uzbrojon¹ górê, jak
niegdy� legioni�ci D¹browskiego �z ziemi
w³oskiej do Polski�. Wielu nie dosz³o, 1070
le¿y na cmentarzu na skrawku polskiej zie-
mi, gdzie czerwone maki � zamiast rosy pi³y
polsk¹ krew�.

Przy o³tarzu na tej piêknej nekropolii
Msza �w. o wieczornej godzinie ma szcze-
gólny nastrój. Modlitwie zbiorowej za po-
leg³ych towarzyszy delikatny �piew s³owi-
ków, tak jak w Polsce w naszym lesie� Pew-
nie i Oni to s³ysz¹, a do Polski ju¿ nie wró-
c¹� Jeste�my z Nich dumni i obiecujemy
spe³niæ ¿yczenie:

� Przechodniu powiedz Polsce, ¿e�my polegli
wierni w jej s³u¿bie�
Na zakoñczenie nabo¿eñstwa nasz

pielgrzymkowy, wspania³y dyrygent, into-
nuje, � Czerwone maki na Monte Cassino�
i pocz¹tkowo �piew olbrzymieje a potem
jako� dziwnie s³abnie� to wszystko przez
te ³zy� p³yn¹ po naszych twarzach nawet
ich nie ocieramy. Niech spadn¹ na groby
tych, którzy Ojczy�nie z³o¿yli dar najcen-
niejszy- swoje ¿ycie.

Powrót z cmentarza i powrót do wspó-
³czesno�ci. Byli�my przed unijnym referen-
dum, jeste�my po � A �wiatu i Europie
wypada przypomnieæ s³owa J. Lechonia

�I teraz do W³och jad¹. Zakupili kwiaty,
Chc¹c na groby, ¿e rzuciæ poetyczn¹ d³oni¹
Lecz noc¹ pêk³y groby i Polacy z broni¹
Ruszyli, aby ¿¹daæ za sw¹ krew zap³aty�.
Na cmentarzu i w sanktuarium Matki

Bo¿ej w Loreto s¹ dowody w³oskiej wdziêcz-
no�ci za ofiarê ¿ycia polskich ¿o³nierzy. Je-
den z piêkniejszych witra¿y bazyliki Dom-
ku Matki Bo¿ej ukazuje bohatersk¹ walkê
Polaków o uratowanie ko�cio³a. W polskiej
kaplicy krzy¿em le¿¹c weterani walk we

W³oszech wypraszali ³askê powrotu do Pol-
ski. Niestety, wiêkszo�æ wróciæ nie mog³a.

Sanktuarium loretañskie zbudowano w
XV wieku za pontyfikatu papie¿a Paw³a II,
a jego mury otaczaj¹ ze wszystkich stron
Domek Loretañski. Przed obliczem Ma-
donny modlili siê nasi królowie i �wiêci:
Stefan Batory, Henryk Walezy, Bona, Sta-
nis³aw Kostka i Maksymilian Maria Kolbe.
Odmawianie ró¿añca i litanii do Matki
Bo¿ej jest tu szczególnym prze¿yciem.

Sanktuarium s³ynie z niezliczonych cu-
dów, przybywaj¹ tu pielgrzymi z ca³ego �wia-
ta, w³oscy lotnicy w dniu swojego �wiêta a
amerykañski kosmonauta Neil Amstrong po

powrocie z ksiê¿yca u stóp Matki Bo¿ej jako
wotum-z³o¿y³ ksiê¿ycowy kamieñ.

Wcze�niej ju¿ zwiedzamy Asy¿ z oddali
wabi³ swoim piêknym po³o¿eniem, a ca³a
dolina Umbrii ciekaw¹ histori¹. Rodzinne
miasto �w. Franciszka, znane tak¿e z kultu
�w. Klary ma te¿ okaza³¹ bazylikê Matki
Bo¿ej Anielskiej. W jej murach stoi stary i
�wiêty ko�ció³ek zwany Porcjunkul¹, w któ-
rym �w. Franciszek prowadzi³ swoj¹ dzia-
³alno�æ apostolsk¹.

Bazylika �w. Franciszka to miejsce kul-
tu �wiêtego a tak¿e bezcenny zabytek ar-
chitektury i malarstwa z XIII wieku.

Wielcy malarze; G. Pisano Cimabue,
Giotto, J. Torritti, P. Cavallini, S. Martini
ofiarowali �wi¹tyni swe dzie³a czêsto nie
¿¹daj¹c wynagrodzenia tak byli zafascyno-
wani postaci¹ �wiêtego Franciszka. Przy
kaplicy Grobu �w. Franciszka od 1939 roku
p³onie dniem i noc¹ lampa oliwna jako wo-
tum ca³ego narodu w³oskiego dla patrona
W³och. �wiat³o wychodz¹ce z grobu �w.
Franciszka przypomina Jego wezwanie �Po-
kój i dobro�. �wiêty w ka¿dym kazaniu
nawo³ywa³ do czynienia pokoju, dobra i
mi³o�ci. O dobroci naznaczonego stygma-
tami �wiêtego mówi¹ tak¿e ró¿e bez kol-
ców rosn¹ce w przyklasztornym ogródku.

Na dziedziñcu bazyliki p¹tnicy zastana-
wiaj¹ siê, ¿e nie widaæ ju¿ �ladów trzêsie-
nia ziemi w Asy¿u, tymczasem pilot poka-
zuje tablicê upamiêtniaj¹c¹ tragiczn¹
�mieræ kilku zakonników.

Przedostatni dzieñ wycieczki spêdzonej
w Wenecji. Pocz¹tkowo jest piêkna pogo-
da a potem woda z góry i z do³u. Pada co-
raz gê�ciej, chwilami leje, a zimny wiatr od
morza wciska siê wszêdzie, skutecznie stu-
dzi nasz poznawczy zapa³. Kr¹¿enie w¹ziut-
kimi uliczkami Wenecji przestaje byæ za-
bawne, gdy gêsiego trzeba i�æ pod paraso-
lem, a z drugim w³a�cicielem �deszczochro-
nu� wymin¹æ siê trudno.

(ci¹g dalszy ze str. 13)
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Zwiedzamy Bazylikê �w. Marka, podzi-
wiamy fasadê, portal i szczególnie chêtnie
wchodzimy do wewn¹trz, bo ulewa nasila
siê.

�wi¹tynia ma uk³ad oparty na planie
krzy¿a greckiego, pó³mrok rozpraszaj¹ re-
fleksy od mozaik ze szk³a i z³ota, a �ciany i
kolumny to sam marmur.

Jeszcze jedno po�pieszne spojrzenie na
przepiêkne XIV Baptysterium i mozaiki
przedstawiaj¹ce sceny z ¿ycia Pana Jezusa,
jeszcze przyrzeczenie, ¿e przyjedziemy tu
na d³u¿ej, by spokojnie podziwiaæ i goni-
my dalej! Znów kana³, most, kana³, w¹ziut-
ka uliczka_ (dobrze, ¿e nikt nie cierpi na
klaustrofobiê) i jeste�my przy ko�ciele Jana
i Paw³a nale¿¹cego do zakonu dominika-

nów. Wnêtrze-
kolos a na � i
�przy �cianach
bocznych, po-
tê¿ne rze�by i
nagrobne po-
mniki wenec-
kich do¿ów. Nie
ma czasu na po-
dziwianie obra-
zów Veronese-
�a, bo przed
nami zwiedza-
nie ko�cio³a
franciszkanów,
gdzie obrazów
wielkich mi-

strzów jest kilka: �Wniebowziêcie �i �Ma-
donna�-Tycjana�, �Tryptyk� Belliniego, i
��w. Jan Chrzciciel� Donatella.

Stateczkiem � wracamy do parkingu,
wsiadamy do naszego � domu na kó³kach�
i ruszamy do Wiednia. Noc mija szybko,
bo zmêczeni pielgrzymi �pi¹, nie maj¹ ju¿
si³y na �piew, ani na opowiadanie wra¿eñ.
Rankiem zdobywaj¹ Kahlenberg, ale Wied-
nia st¹d nie widz¹, bo nadal si¹pi, pada,
m¿y, wieje porywisty wiatr.

Po¿egnalne pielgrzymkowe nabo¿eñ-
stwo w ko�ciele �w. Józefa, który nie mie�ci
takiej rzeszy pielgrzymów, koñczy modli-
tewne spotkanie przemyskich p¹tników.

Podziêkowania ks. biskupowi S. Mo-
skwie za wspólne Eucharystie i duchowe
inspirowanie pielgrzymów, Ks. K. Kaczoro-

wi za wzorow¹ organizacjê pielgrzymki, Ks.
J.Smoliñskiemu- kustoszowi sanktuarium
na Kahlembergu za go�cinne przyjêcie.

�Z Bogiem�� w drogê powrotn¹ do
kraju. Jeszcze tylko grupowe zdjêcie- �ro-
dzinna� pami¹tka i ju¿ wracamy. W auto-
busie ci¹g dalszy podziêkowañ: ks. Bizio-
rowi za pe³nienie funkcji autokarowego
proboszcza, pilotowi i kierowcom za szczê-
�liw¹ podró¿. Spontanicznym dziêkczynie-
niem Bogu jest podjêta pie�ñ � Tyle do-
brego zawdziêczam Tobie Panie��.

Dynowska grupa dziêkuje wszystkim
wymienionym i których nie sposób przy-
wo³aæ, za wspólne prze¿ycia i wszelkie wy-
�wiadczone jej dobro.

Krystyna D¿u³a

Madonna.

Je�li nie macie, Drodzy Czytelnicy, po-
mys³u na wakacje, pozwólcie, ¿e Wam do-
radzê � nie ma lepszego miejsca na wczasy
ni¿ Wêgry. My�lê, ¿e przekonam Was do
tego, i¿ nie liczy siê tylko wylegiwanie na
pla¿y, ale nale¿y dbaæ równie¿ o intelektu-
aln¹ stronê naszego organizmu.

Razem z uczniami gimnazjum wybra-
³am siê na wycieczkê do Budapesztu. Trwa-
³a ona cztery dni i by³a �wietnym rozpo-
czêciem wakacji. Przyznajê, ¿e na pocz¹t-
ku nie chcia³am jechaæ, ale okaza³o siê, ¿e
gra warta by³a �wieczki.

Od pierwszej chwili spodoba³o mi siê
to miejsce. Znajduje siê tam wiele piêknych
zabytków, starych budynków i kamieni-
czek. Atmosfera tego miasta jest wspania-
³a. Zwiedzanie Budapesztu sprawia³o mi
wielk¹ przyjemno�æ. W mie�cie tym ka¿dy
znajdzie co� odpowiedniego dla siebie. Jest
tam piêkna opera, ogromne, bogato ozdo-

bione bazyliki, np. �w. Stefana, zamki, efek-
towne fontanny i wiele innych atrakcji. Jest
te¿ co� dla m³odszych podró¿ników � wspa-
nia³e weso³e miasteczko, które oferuje
atrakcje tj., diabelski m³yn, katarakty, Rol-
ler coaster, gocardy, masê kolejek i in. Na
ulicach wy³¹czonych z ruchu samochodo-

wego mo¿na spotkaæ mimów,
którzy robi¹ du¿e wra¿enie
swoimi gestami lub ich bra-
kiem! Warto tak¿e zwróciæ
uwagê na parlament, który
jest ogromnym i piêknym bu-
dynkiem. Podobno jest w nim
oko³o 6000 pomieszczeñ!
Jego ogrom zwala z nóg. Bê-
d¹c w stolicy nie sposób omi-

n¹æ placu bohaterów. W tym miejscu
uwieczniono wszystkich, którzy mê¿nie
bronili ojczyznê, stawiaj¹c im pomniki.
Mnie szczególnie zainteresowa³a wyspa �w.
Ma³gorzaty, która jest po³¹czona z miastem

(ci¹g dalszy na str. 16)
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za pomoc¹ mostu. Du¿e wra¿enie zrobi³y
na mnie cudowne ogrody, jakie tam ogl¹-
dali�my. W ogóle w ca³ym mie�cie by³o
mnóstwo kwiatów i to piêknych kwiatów.
Wyspa jest miejscem, w którym mieszkañ-
cy odpoczywaj¹ od codziennego ¿ycia, ru-
chu ulicznego, czy te¿ pracy.

Przez Budapeszt przep³ywa Dunaj, któ-
ry piêknie wkomponowa³ siê w krajobraz,
ale podzieli³ miasto na dwie czê�ci. Dlate-
go te¿ w stolicy jest kilka piêknych, niema-
³ych mostów, m.in. ,Most £añcuchowy i
Wolno�ci. Most Wolno�ci, wbrew swojej
nazwie, � odbiera � ¿ycie ludziom, którzy
niestety na nim koñcz¹ swoj¹ wêdrówkê po
tym �wiecie. Natomiast Most £añcuchowy
to wyzwanie dla pañ. Na samym pocz¹tku
po obu stronach le¿¹ lwy, które wed³ug le-
gendy rycz¹, kiedy przez most przechodzi
dziewica, wiêc, drogie panie, nie radzê zwo-

dziæ swoich partnerów, bo lwów i tak nie
da siê oszukaæ.

Wielkim grzechem jest nie zobaczyæ
Budapesztu noc¹. O tej porze bowiem
miasto wygl¹da jeszcze piêkniej ni¿ zwykle.

Odpowiednim do tego miejscem jest
Wzgórze Gellerta, z którego widaæ dosko-
nale cudownie o�wietlony parlament, most
³añcuchowy, wyspê �w. Ma³gorzaty i wiele
innych miejsc. Na wzgórzu tym stoi Po-
mnik Wolno�ci uznawany za wêgiersk¹ Sta-

tuê Wolno�ci. Na to wzgórze ch³opak za-
biera dziewczynê, z któr¹ chce prze¿yæ resz-
tê ¿ycia. Kolejnym wzgórzem jest Wzgórze
Zamkowe, na którym znajduj¹ siê Baszty
Rybackie. Tam � króluje � Turul � ogrom-

ny ptak, który dzielnie od wielu
lat strze¿e miasta przed z³em.

Budapeszt s³ynie z wód lecz-
niczych i gor¹cych �róde³. W
mie�cie wybudowano wiele
obiektów, w których otworzono
baseny, sauny i lecznice. Drugim
miastem pod wzglêdem ilo�ci
�róde³ wód termalnych jest
Eger. To niedu¿e miasteczko
znane jest równie¿ z wy�mieni-
tych win, czego nie uda³o mi siê
niestety sprawdziæ � mo¿e kie-
dy��

Mam nadziejê, ¿e uda³o mi
siê choæ trochê przekonaæ Was,
Drodzy Czytelnicy, do odpo-
czynku na Wêgrzech. Kraj ten

oferuje przystêpne ceny, a ludzie s¹ bar-
dzo mili i chêtnie pomagaj¹ turystom,
szczególnie tym, którzy siê zgubili, wiem
co� o tym, wierzcie mi! ¯yczê wiêc mi³ego
wypoczynku. Do zobaczenia!!!

Ewa Pielak

Islandia, miejsce, które
uczy pokory a zarazem rzuca
na kolana. Warunki nas nie
rozpieszcza³y, pogoda za� spra-
wi³a nam mi³¹ niespodziankê,
gdy¿ pada³o tylko dwa dni.

By³ dzieñ, gdy mieli�my 25
stopni C. U�miech wspó³towa-
rzyszy, pomocna d³oñ i wyro-
zumia³o�æ sprawi³y, ¿e o trudach siê za-
pomina³o.(Dziêkujê Zosi, Krysi, Alicji, Ta-
deuszowi, Iwonce oraz pozosta³ym cz³on-
kom wyprawy).

O trudach kaza³a zapomnieæ przyro-
da. Bia³e noce pozwala³y zwiedzaæ d³ugo
i du¿o

 Obserwowaæ, co by³o niezwyk³ym
prze¿yciem zachodu i wscho-
du s³oñca w przeci¹gu kilku-
nastu minut.

Ka¿dy dzieñ to inne bar-
wy, coraz nowsze do�wiadcze-
nia i prze¿ycia. Ka¿dy dzieñ
to ca³kowicie osobna histo-
ria.

Ju¿ pierwszego dnia, po
kilku kilometrach jazdy b³y-
ska³y flesze przy wodospadzie
Gufu, zdjêæ wykonali�my
du¿o, a okaza³o siê pó�niej,
¿e to nic specjalnego, ma³a
kaskada.

Zachwyci³y nas ciekawie
wygl¹daj¹ce ptaki, prawdo-

podobnie smakuj¹ce jak ryby, maskonu-
ry, maskotka Wyspy. Zmêczeni, ukojeni
widokami dotarli�my na miejsce pierw-
szego noclegu, czuli�my siê jak na ksiê¿y-
cu, gdy¿ taki krajobraz nagle siê pojawi³.

Drugi dzieñ zacz¹³ siê od zwiedzania
wulkanu, ju¿ nieczynnego, a jak wskazu-
je jego nazwa, Hrosaberg, krater s³u¿y
jako os³ona dla koni islandzkich przed

silnie wiej¹cym wiatrem.
 Nasze zaciekawienie wzbudzi³ zwyk³y

znak drogowy o ciekawej tre�ci, mówi¹cy
o tym, ¿e najbli¿sza stacja benzynowa znaj-
duje siê w odleg³o�ci 268 km. Droga ta
prowadzi przez �rodek Islandii i jest trud-
na do przejazdu. My pojechali�my zapla-
nowan¹ tras¹ by zobaczyæ Dettifoss i Sel-
foss, dwa niesamowite wodospady na lo-

dowcowej rzece Jokulsie.
Przez godzinê towarzyszy³
nam niesamowity huk, oraz
woda o kolorze szarym, prze-
dzieraj¹ca siê przez ska³y po-
chodzenia wulkanicznego.

B³yszcz¹cymi pere³kami
by³y jak¿e inne, ni¿ w naszym
�rodowisku kwiaty, bytuj¹ce
w tak trudnych warunkach.

Po wodospadach, kilka-
dziesi¹t kilometrów jazdy, aby
przejechaæ na drugi brzeg tej
samej rzeki. I znów nowe wra-
¿enie. Wêdrujemy przez, pod,
nad formacjami skalnymi, któ-Seydisfiordur � tu zaczyna siê i skoñczy nasza wêdrówka po Islandii.

(ci¹g dalszy ze str. 15)
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re sprawiaj¹ wra¿enie zburzonych dzieciê-
cych budowli zbudowanych z klocków. Szu-
kamy ko�cio³a, jaskini, obserwujemy podo-
biznê or³a na �cianach, b³¹dzimy w�ród skal-
nych figur dziwi¹c siê jak to mog³o powstaæ.

Ale zapominamy o tym za chwilê, gdy
wêdrujemy �cie¿k¹ przez Czerwon¹ Górê.
Czujemy siê jakby�my nagle weszli na szta-
lugi malarza i wêdrowali po jego abstrak-
cyjnym, zdominowanym przez czerwieñ
obrazie. Wartym zaznaczenia jest to, ¿e
by³a to godzina 24. Kilku zapalonych tu-
rystów pobieg³o zobaczyæ olbrzyma i cza-

rownicê, odpoczywaj¹cych nad brzegiem
rzeki po trudach tworzenia tych dziwów.
Zd¹¿yli�my znale�æ nocleg ok. 3 godz.
nad ranem.

A rano kolejne niesamowite prze¿y-
cia i widoki. Na pocz¹tek jak¿e ciekawa
formacja skalna w kszta³cie podkowy- As-
byrgi i przejazd wybrze¿em wzd³u¿ Oce-
anu Arktycznego. Moment, gdy byli�my
blisko Ko³a Arktycznego. Spacer po mia-
steczku Husavik i wyprawa na bezkrwa-
we ³owy. Tylko sze�cioro z nas zdecydo-
wa³o siê pop³yn¹æ ogl¹daæ wieloryby. Gdy
niewielkim kutrem wyp³ywali�my w zato-
kê Oceanu, niepewni czy co� zobaczymy,
zastanawiali�my siê nawet nad tym czy nie
bêdziemy musieli sk³amaæ, ¿e widzieli�my
tego p³ywaj¹cego ssaka. Na szczê�cie nie

by³o to potrzebne zobaczyli�my kilkana-
�cie wielorybów, jeden blisko kutra wynu-
rzy³ siê i da³ pokaz ma³ej �fontanny�.
Obok kutra p³ywa³y tak¿e delfiny, popi-
suj¹c siê swymi umiejêtno�ciami akroba-
tycznymi.

Powrót by³ szczególny, radosny. Szczê-
�cie nam sprzyja³o. Dowiedzieli�my siê, ¿e
dzieñ wcze�niej grupa nie zobaczy³a nic.
Nasi wspó³towarzysze, po naszej relacji ¿a-
³owali, ¿e nie pop³ynêli z nami.

Nocleg by³ w innych warunkach ni¿
wcze�niejsze, tym razem nad jeziorem.

 Ka¿dy nastêpny dzieñ jak¿e inny. Jesz-
cze du¿o wra¿eñ przed nami.

cdn.
Piotr Pyrcz

Jezioro wulkaniczne � w okolicy wulkanu Krafla

Selfoss � wodospad na rzece lodowcowej.

Wakacje to co� na co czekaj¹ z utêsk-
nieniem, je�li nie wszyscy, to prawie wszy-
scy, a szczególnie dzieci i m³odzie¿ (na-
uczyciele chyba te¿...). Wiêkszo�æ z nas
bêdzie szukaæ wytchnienia raczej na w³a-
snym podwórku lub na wycieczkach po
okolicach Dynowa (osobi�cie bardzo za-
chêcam i polecam). Jednak niektórzy spê-
dz¹ ten wolny czas gdzie� dalej. Mo¿e
przez ca³e wakacje, a mo¿e tylko przez
miesi¹c, tydzieñ bêd¹ odpoczywaæ nad
Ba³tykiem, nad jednym z piêknych mazur-
skich jezior, gdzie� w górach � Tatrach czy
Bieszczadach. Poci¹gi zawioz¹ turystów w

ró¿ne zak¹tki Polski i nawet poza jej gra-
nice.

Zdajê sobie sprawê, ¿e brak wolnego
czasu oraz czêsto nienajlepsza sytuacja fi-
nansowa zmusza ludzi do pozostania w
miejscu zamieszkania w czasie wakacji.
Dlatego te¿ chcê zaproponowaæ czytelni-
kom Dynowinki podró¿ duchem (je�li cia-
³o nie mo¿e) do jednego z najwiêkszych

pañstw �wiata � Rosji.
Zainteresowanie Rosj¹ zaszczepili mi

moi starsi koledzy, którzy ju¿ zje�dzili ten
kraj wzd³u¿ i wszerz, ale jeszcze nie po-
znali jego wszystkich tajemnic. Bo Rosja
to wielki znak zapytania, tak wielki jak
jej olbrzymi obszar. Moja chêæ odwiedze-
nia tego pañstwa, wi¹za³a siê przede
wszystkim z pragnieniem poznania
miejsc zupe³nie dzikich: lasów nie tkniê-
tych siekier¹ cz³owieka czy spokojnych
wiosek, gdzie nie dotar³ jeszcze zachod-
ni konsumpcjonizm.

Teraz jednak skupiê siê na samej pod-
ró¿y. A czym mo¿na jechaæ przez Rosjê,

je�li nie Kolej¹ Transsyberyjsk¹? Jest to
najd³u¿sza linia kolejowa na �wiecie, któ-
ra liczy oko³o 9300 km. Zosta³a zbudowa-
na na prze³omie XIX i XX wieku, a w pra-
cach w szczytowym momencie uczestniczy-
³o oko³o 90 tysiêcy ludzi. Niestety nie da
siê ukryæ, ¿e wiêkszo�æ z nich to byli wiê�-
niowie zes³añcy i ubodzy ch³opi, którzy

cz I
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pracowali w prymitywnych warunkach su-
rowego syberyjskiego klimatu.

Podró¿ kolej¹ trwa wiele dni (zale¿-
nie od celu podró¿y), lecz poci¹gi przy-
je¿d¿aj¹ jak na tak du¿e odleg³o�ci bar-
dzo punktualnie. Z wielu wzglêdów war-
to jechaæ w p³ackartnym wagonie, czyli z
pó³kami do spania bez osobnych prze-
dzia³ów. Brak przedzia³ów sprzyja nawi¹-
zywaniu znajomo�ci i wzrostowi mi³ej at-
mosfery, a bilety na podró¿ w takim wa-
gonie s¹ dwa razy tañsze. Ludzie s¹ bar-
dzo serdeczni i skorzy do rozmów. Nie
spotka³am siê z ¿adnymi przypadkami
kradzie¿y. Pasa¿erowie to g³ównie m³o-
dzie¿ wracaj¹ca ze szkó³ na wakacje do
domu, ¿o³nierze rosyjscy, sko�noocy Bu-
riaci. Niektórzy podró¿owali ca³ymi ro-
dzinami do swoich znajomych do sybe-
ryjskiej g³uszy.

Ka¿dy wagon ma swojego opiekuna.
Jest ni¹ zwykle kobieta o typowym, twar-
dym rosyjskim charakterze, tzw. prowad-
nica, która pilnuje w wagonie porz¹dku i
pomaga pasa¿erom wysi¹�æ na w³a�ciwej
stacji. Nie sposób nie wspomnieæ tu te¿ o
kipiatoku, czyli gor¹cej wodzie na herba-
tê i chiñskie zupki, któr¹ podró¿ni czer-
pi¹ z ¿ó³tego samowara. Tak¿e i nad nim
czuwa prowadnica, dorzucaj¹c coraz do
ognia, by nie zabrak³o wrz¹tku.

Na g³ównych stacjach postój poci¹gu
trwa nawet 20 minut. Jest to okazja dla
tzw. babuszek do sprzedania pasa¿erom
wyrobów ze swojej kuchni. Handel przy
poci¹gach na stacjach jest rzecz¹ po-
wszechn¹ w Rosji, szczególnie w biedniej-
szych rejonach, gdzie ludzie musz¹ wyko-
rzystywaæ ka¿d¹ szansê na zarobienie pie-
niêdzy i utrzymanie siê.

Przy tej okazji wspomnê o kilku rosyj-
skich tradycyjnych potrawach. Podstawo-
we danie serwowane przez babuszki to pi-
ro¿ki � zupe³nie inne ni¿ nasze pierogi.
Maj¹ one postaæ bu³eczki sma¿onej na
t³uszczu. W �rodku jest nadzienie z kapu-
sty, ziemniaków czy miêsa. Je�li kto� bê-
dzie mia³ szczê�cie to mo¿e trafiæ na pi-
ro¿ki z malinami czy innymi s³odkimi ja-
godami. Warto te¿ spróbowaæ czieburie-
ki, czyli zapiekane, wielkie nale�niki z na-
dzieniem miêsnym w �rodku. W rejonie
jeziora Bajka³ kwitnie handel wêdzonymi
rybami. Tu mo¿na skosztowaæ omula � en-
demiczn¹ rybê Bajka³u, któr¹ zwykle je siê

na surowo � zasolon¹. W Rosji ci¹gle mo¿-
na napiæ siê kwasu � napoju o ciemnej
barwie robionego z czarnego chleba. Kie-
dy� ten napój sprzedawano tak¿e w Pol-
sce. Najlepiej smakuje kwas z beczkowo-
zów ustawianych na ulicach rosyjskich
miast.

Niektórzy pasa¿erowie zaaferowani za-
kupami nie zauwa¿aj¹ odje¿d¿aj¹cego po-
ci¹gu i pozostaje im �cigaæ swoje baga¿e,
oczywi�cie taksówk¹, a¿ do stacji, na któ-
rej poci¹g ponownie stanie.

Je�li kto� jest spragniony widoku sybe-
ryjskiej tajgi, na pewno nie zobaczy tego z

okna swojego wagonu. Wzd³u¿ torów ro-
sn¹ laski brzozowe i ró¿ne gatunki topoli,
g³ównie obce. Czasem na horyzoncie wi-
daæ czarno dymi¹ce kominy jakiej� fabry-
ki. Malowniczo natomiast wygl¹daj¹ ma³e
wioski z³o¿one z drewnianych domków z
malowanymi na niebiesko rze�bionymi
okiennicami. Warto nie przespaæ momen-
tu przejazdu poci¹gu przez Ural. S¹ to ju¿
stare, niewysokie góry, ale wci¹¿ niezwykle
urokliwe. Z okna poci¹gu widoczny jest sto-
j¹cy tam s³up, wyznaczaj¹cy umown¹ gra-
nicê miêdzy Europ¹ a Azj¹. Niestety mo¿-
na go zobaczyæ tylko gdy nie podró¿ujemy
przez Ural noc¹.

Bardzo podoba³o mi siê w rosyjskich
poci¹gach to, ¿e nie s¹ one zmalowane
¿adnymi dziwnymi napisami jak nasze.
Wyzywaj¹cych s³ów i rysunków brak te¿ na
rosyjskich stacjach. Dopiero w Moskwie
pojawiaj¹ siê pierwsze symptomy ulicznej
twórczo�ci.

Nie pochwalam natomiast rosyjskiego
sposobu rozwi¹zania problemu �mieci.
Otó¿ prowadnica wyrzuca je po prostu za
okno poci¹gu. Czê�æ Rosjan uwa¿a, ¿e ich
ojczyzna jest du¿a i wszelkie odpadki na
pewno siê w niej zmieszcz¹, nie bêd¹ ni-
komu przeszkadzaæ. Póki co pozostaje

nam liczyæ, ¿e kiedy� zrozumiej¹ oni nie-
naturalno�æ gór �mieci wokó³ torów i wy-
my�l¹ bardziej ekologiczny sposób ich po-
zbywania siê.

Nasza podró¿ Kolej¹ Transsyberyjsk¹
rozpoczê³a siê i zakoñczy³a oczywi�cie w
stolicy Rosji � Moskwie. Nie mia³am du¿o
czasu na zwiedzanie zabytków tego mia-
sta, ale zd¹¿y³am odwiedziæ Plac Czerwo-
ny czy przejechaæ siê moskiewskim me-
trem. Na Placu Czerwonym najbardziej
rzucaj¹ siê w oczy: Kreml � siedziba w³adz
rosyjskich, cerkiew Wasyla B³ogos³awione-
go i Mauzoleum Lenina. Od wczesnych

godzin rannych krêci³o siê wokó³ nich
wielu turystów. Mauzoleum Lenina mo¿-
na by³o zwiedziæ za darmo. Dlatego te¿
wkrótce ustawi³a siê przed nim kolejka
kilometrowej d³ugo�ci. Porz¹dku na pla-
cu pilnowali tu i ówdzie krêc¹cy siê rosyj-
scy ¿o³nierze.

Moskwa jest nazywana miastem tysi¹-
ca cerkwi. My�lê, ¿e nie ma w tym przesa-
dy. Jedn¹ z piêkniejszych jest cerkiew
Chrystusa Zbawiciela, zbudowana jako
wotum wdziêczno�ci za uratowanie od
najazdu Napoleona z 1812 roku. Ogólnie
Moskwa, jak zreszt¹ prawie ca³a Rosja, nie-
mal przera¿a swym ogromem. Ulice stoli-
cy s¹ do�æ szerokie i nie brakujê wzd³u¿
nich wielkich budynków o kszta³cie regu-
larnych prostopad³o�cianów.

Na tym koñczê moj¹ relacjê z Rosji.
Nie opowiedzia³am oczywi�cie o wszyst-
kim, co uda³o mi siê zobaczyæ i zwiedziæ
ani o ludziach, których spotka³am czy o
towarzyszach mojej podró¿y, bo jest to
wszystko bardzo d³uga historia. Je�li uda-
³o mi siê kogo� zaciekawiæ Rosj¹ to zapra-
szam na dalszy ci¹g do kolejnego nume-
ru Dynowinki.

Marta Bylicka

(ci¹g dalszy
ze str. 17)
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M³odzie¿owy Klub Europejski dzia³aj¹cy w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie wita Czytelników
�Dynowinki � i proponuje w naszym �k¹ciku �rozwa¿a-
nia dotycz¹ce problemu bezrobocia, praw cz³owieka oraz
przekraczania granic przez Polaków w kontek�cie przy-
stêpowania Polski do UE .

Jedn¹ z najwiêkszych obaw wspó³cze-
snego Polaka jest brak pracy. Dotyczy to
przede wszystkim ludzi m³odych, którzy
mimo wy¿szego wykszta³cenia, znajomo�ci
jêzyków obcych nie mog¹ wykazaæ siê w wy-
uczonym zawodzie. W�ród naszych obywa-
teli panuje przekonanie, ¿e po wej�ciu
Polski do UE bezrobocie bêdzie nadal
wzrastaæ. Wynika to z prze�wiadczenia, i¿
znaczna czê�æ polskich przedsiêbiorstw i
gospodarstw rolnych mo¿e upa�æ, gdy¿ nie
sprostaj¹ one wymog¹ unijnej konkuren-
cji. Takim pogl¹dom sprzyja obecnie spo-
wolniony wzrost gospodarczy jaki mamy w
kraju. Obawy wzmacnia wchodzenie na
rynek pracy populacji wy¿u demograficz-
nego, coraz mniej ofert pracy, redukcje za-
trudnienia w wielu bran¿ach. Analiza ryn-
ku pracy w perspektywie cz³onkostwa Pol-
ski w Unii wymaga odró¿nienia dwóch czê-
�ciowo ró¿nych procesów:

a. Transformacji ustrojowej
b. Uczestnictwa kraju w integracji

europejskiej.
Pierwszy z tych procesów wi¹¿e siê z

dostosowaniem Polski do wspó³czesnych
standardów demokracji politycznej i go-
spodarki rynkowej, wykraczaj¹cych poza
UE. Modernizacja kraju po 50 latach so-
cjalizmu pañstwowego wymaga wielu trud-
nych i kosztownych reform ustrojowych.
Przyk³adem naszych zapó�nieñ jest fakt, ¿e
firmy zachodnie zatrudniaj¹ do wytworze-
nia takiej samej ilo�ci towarów lub us³ug
ni¿ przedsiêbiorstwa polskie. Zwiêkszenie
konkurencyjno�ci polskich firm jest wiêc
konieczne, niezale¿nie od tego, czy Polska
wejdzie do Unii, czy nie. Wiêkszo�æ reform,
jak otwarcie gospodarki na �wiat, prywaty-
zacja lub ograniczenie wydatków socjal-
nych pañstwa, prawdopodobnie realizowa-
³by ka¿dy rz¹d, chocia¿ ich zakres, kolej-
no�æ lub tempo mog³yby byæ odmienne.
Bezrobocie jest wiêc bardziej jednym z
aspektów modernizacji kraju, ni¿ produk-
tem integracji Polski z Uni¹. Wystêpuje
ono zreszt¹ we wszystkich krajach, nie tyl-
ko kandyduj¹cych do Unii Europejskiej.

Z kolei drugi proces � zabiegi o wej�cie
do UE okre�la warunki budowania nowe-
go ustroju Polski w sposób, który ma nas
umiejscowiæ w �klubie pañstw bogatych i de-
mokratycznych�. G³ównym celem tych za-
biegów jest cywilizacyjne zbli¿enie Polski do

poziomu rozwoju zachodu. Do�wiadczenia
Irlandii lub Hiszpanii wskazuj¹, ¿e cel ten
mo¿na osi¹gn¹æ szybciej, je�li kraj jest cz³on-
kiem UE i korzysta z jej pomocy, ni¿ gdyby
pozostawa³ po za ni¹. Perspektywa integra-
cji Polski z UE stworzy³a swoiste �sprzê¿e-
nie zwrotne�. Zmiany ustrojowe umo¿liwi-
³y zmianê powi¹zañ politycznych i gospo-
darczych kraju, a te poprzez tworzenie no-
wych regu³ (np. poprzez dostosowanie na-
szego prawa do prawa unijnego) okre�laj¹
dalszy przebieg transformacji. Cz³onkostwo
w Unii wzmocni gospodarcz¹ stabilizacjê
Polski i pozwoli na dokoñczenie realizowa-
nych ju¿ reform m.in. dziêki nap³ywowi
unijnych funduszy strukturalnych i inwesty-
cji zagranicznych tworz¹cych nowe miejsca
pracy. Zbli¿y to polski rynek pracy do
pañstw rozwiniêtych, w których coraz wiê-
cej osób pracuje w zawodach zwi¹zanych z
sektorem us³ug i nowych technologii , a
coraz mniej w rolnictwie czy przemy�le.
Powi¹zanie modernizacji z integracj¹ euro-
pejska ma oczywi�cie swoj¹ cenê. Jej wska�-
nikiem jest m.in. deficyt handlowy Polski z

UE, bezrobocie oraz przejmowanie przez
inwestorów zagranicznych udzia³u w rynku
i najbardziej dochodowych przedsiêbiorstw.
Nast¹pi³o skumulowanie kosztów unowo-
cze�niania kraju z kosztami integracji z sil-
niejszymi gospodarkami Unii, którym ³a-
twiej sprostaæ wymogom konkurencji.

Transformacja przynios³a jednak Pol-
sce ogromne korzy�ci. Najwiêkszym sukce-
sem reform po 1989 roku jest zmniejsza-
nie luki dziel¹cej Polskê od Zachodu w
zakresie wielko�ci dochodów, rozwoju in-
stytucjonalnego, prawnego, technologicz-
nego, kapita³u ludzkiego i zdolno�ci do
konkurowania na rynkach �wiatowych. Po
wej�ciu do Unii wa¿nym instrumentem sta-
nie siê objêcie Polski pomoc¹ struktural-
n¹, w tym programami Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego. UE nie ustanawia jed-
nolitego europejskiego rynku pracy i za-
bezpieczenia spo³ecznego. Ka¿de pañstwo
cz³onkowskie samo decyduje ,

w jaki sposób przeciwdzia³a bezrobociu,
kto podlega ubezpieczeniu, jakie nale¿¹ siê
�wiadczenia i pod jakimi warunkami. Unia
pe³ni jednak w tym zakresie inne wa¿ne
funkcje. Korzystanie z programów UE sprzy-
ja kszta³towaniu nowego podej�cia do stan-
dardów socjalnych, procedur i zasad rynku
pracy. W Polsce mo¿e przy�pieszyæ dosto-
sowanie wzorów dzia³añ krajowych i regio-
nalnych do wymogów EFS. Otworzy szansê
usprawnienia polityki zatrudnienia, ponie-
wa¿ w ramach wdra¿ania programów EFS
(szacowanego dla Polski pocz¹tkowo na 1
mld. Euro rocznie)wrêcz wymusza zwiêksze-
nie udzia³u partnerów, takich jak samorz¹-
dy terytorialne i organizacje pozarz¹dowe.

Prezes MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Micha³ Ziêzio

Ilekroæ s³yszê w mediach masowych
wypowied� w stylu: �nareszcie wracamy do
Europy� zastanawiam siê, gdzie ja do tej
pory ¿y³em. Bo wydawa³o mi siê, ¿e tam,
gdzie rzekomo powracamy dopiero teraz,
by³em ju¿ odk¹d siê urodzi³em i to zarów-
no w rozumieniu geograficznym jak i men-
talnym, wcale nie odczuwaj¹c potrzeby tej
przynale¿no�ci uzewnêtrznienia. Rzecz¹
bardzo naturaln¹ jawi³o siê dla mnie intu-
icyjne wrêcz rozumienie pojêæ praw cz³o-
wieka i wolno�ci obywatelskich, uznawanie
zasady sprzeczno�ci, rozró¿nianie pomiê-
dzy esencj¹ a egzystencj¹, czy te¿ wywodze-
nie genezy naszego sposobu my�lenia od
my�licieli w rodzaju Platona, Arystotelesa,
�w. Tomasza z Akwinu, �w. Augustyna, od
twórców literatury jak Homer, Wergiliusz,
Dante � s³owem � od szeroko pojêtej tra-
dycji antycznej i chrze�cijañskiej, by nie
wspomnieæ o tradycjach pó�niejszych (a
wiêc pojêæ i warto�ci podobno zupe³nie
niedostêpnych umys³owi cz³owieka innej

O UNII EUROPEJSKIEJ,
ENTUZJASTACH I SCEPTYKACH...

ni¿ europejska kultury). Jak przypuszczam
autorom takich wypowiedzi przy�wieca nic
innego jak chêæ wyra¿enia zadowolenia z
powodu naszego rych³ego przyst¹pienia do
UE, a zatem ostatecznego prze³amania tym
samym prawie pó³wiecznego podzia³u kon-
tynentu na bloki zachodni i komunistycz-
ny, co jednak nie usprawiedliwia skrajne-
go zredukowania zakresu nazwy �Europa�
do kilku zaledwie jego desygnatów. Tyle
tytu³em wstêpu, nie o tym bowiem bezpo-
�rednio mia³a byæ mowa.

UE jest, przyznaæ trzeba, fenomenem
dosyæ osobliwym. Spogl¹daj¹c z szerszej
perspektywy na dzieje kontynentu, rzecz
taka nie mia³a prawa w ogóle zaistnieæ.
Tytu³ historii Polski Normana Daviesa
�Bo¿e igrzysko� z powodzeniem mo¿na by
odnie�æ do ca³ej Europy, w której na prze-
strzeni dziejów zró¿nicowane interesy
pañstw, cesarzy, królów, ksi¹¿¹t i mo¿nych

(ci¹g dalszy na str. 20)
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zachowaæ daleko posuniêt¹
czujno�æ i swego rodzaju scep-
tycyzm, a nie ulegaæ emo-
cjom. Pojêcia �euroentuzja-

sta� i �eurosceptyk�(albo raczej �entuzja-
sta i �sceptyk� w kwestii UE) nie wydaj¹ siê
w tym kontek�cie adekwatne do tre�ci, któ-
re w zamierzeniu maj¹ wyra¿aæ. Sceptyk to
cz³owiek, który nie tyle neguje jakie� twier-
dzenie, ale raczej odmawiaj¹cy temu twier-
dzeniu warto�ci prawdy obiektywnej, do
poznania której, jego zdaniem, nikt nie
mo¿e ro�ciæ sobie pretensji. Entuzjasta na-
tomiast to osoba, która bardziej emocja-
mi jest powodowana ni¿ trze�w¹ kalkula-
cj¹, bardziej powierzchownym wra¿eniem
i opiniami, ni¿ rzeczywistym poznaniem
realnie istniej¹cych faktów. Spotkamy j¹
biegn¹c¹ z niebiesk¹ flag¹ z gwiazdkami i
podobnego koloru balonikiem, z wypieka-
mi na twarzy wykrzykuj¹c¹ has³o �tak dla
UE�, które w TV lub na happeningu ja-
kim� zas³ysza³a, a nie maj¹c¹ przy tym bla-
dego pojêcia o idei, w której upowszech-
nianie tak ochoczo siê zaanga¿owa³a, poza
tym mo¿e, ¿e �bêdzie lepiej, nowe miejsca
pracy, wiêcej mo¿liwo�ci etc.� Tym sposo-
bem mamy na przysz³o�æ jednego rozcza-
rowanego roszczeniowca wiêcej, w sytuacji,
gdyby po akcesji wcale od razu lepiej dla
wszystkich nie by³o, a dla niektórych na-
wet gorzej ni¿ dotychczas. Lepiej w tym
kontek�cie wygl¹da postaæ dobrze rozu-
mianego sceptyka, który nie popiera Unii
tylko dlatego, ¿e jest Uni¹ i dlatego, ¿e
�wszyscy s¹ za Uni¹�, lecz stara siê dostrze-
gaæ zalety i wady zarazem, nie uciekaj¹c

�ciera³y siê w ró¿nych kierunkach i z ró¿-
nym nasileniem, powoduj¹c upadki jed-
nych krajów i powstawanie na ich miejsce
innych, wzmacnianie siê jednych kosztem
drugich i vice versa. Powstawa³y wprawdzie
sojusze i uk³ady rozmaite, mia³y one jed-
nak charakter incydentalny raczej ni¿ d³u-
gofalowy, a je¿eli jednak, to nie trwa³y one
zbyt d³ugo i ³atwo poddawa³y siê zmianom
koniunktury. Przy takim uk³adzie dziwnym
jest, ¿e w koñcu powsta³a organizacja, któ-
ra by³a w stanie zjednoczyæ po³owê konty-
nentu, doprowadziæ do tego, ¿e wojna
pomiêdzy tworz¹cymi ja pañstwami jest
w³a�ciwie niemo¿liwa, wykraczaj¹ca znacz-
nie poza pole dzia³ania dotychczas zna-
nych aliansów i tym samym bêd¹c¹ przed-
siêwziêciem bezprecedensowym. Sta³a siê
wielkim eksperymentem, który w zadziwia-
j¹cy sposób uniwersalizuje partykularyzmy
poszczególnych krajów cz³onkowskich, to
co dotychczas ró¿nicuj¹ce, sprowadzaj¹-
cym do wymiaru wspólnotowego. Rzecz to
o tyle niewiarygodna, ¿e nikomu nigdy siê
to dotychczas nie uda³o i to nie tylko w
polityce, choæ wielu próbowa³o. Nie pozo-
staje to bez konsekwencji dla nas, którzy,
jak pokaza³y wyniki referendum, sami bê-
dziemy w tym dziele partycypowaæ i wspó-
³tworzyæ jego przysz³e oblicze. Z zasady wo-
bec rozwi¹zañ nowych i przecz¹cych do-
tychczasowym do�wiadczeniom nale¿a³oby

od nie³atwych pytañ i trudno akceptowal-
nych na nie odpowiedzi. Zdaje sobie spra-
wê, i¿ nowa jako�æ, któr¹ tworzy UE nie
mo¿e byæ absolutyzowana, nie mamy bo-
wiem przes³anek, by uwa¿aæ, ¿e co�, co jest
ludzkim jedynie wytworem nabierze wy-
miaru trwa³ego i nie rozsypie siê jak do-
mek z kart przy pierwszym wiêkszym kry-
zysie. To, ¿e tyle lat ju¿ pomy�lnie funkcjo-
nuje i poszerza rozmiar dobrobytu pañstw
cz³onkowskich nie uprawnia nas bynaj-
mniej do wnioskowania, jakoby taki stan
by³by czym� ostatecznym i historia Europy
osi¹gnê³a ju¿ swój finalny punkt. Sceptyk
wie jednak, ¿e Unia Europejska jest roz-
wi¹zaniem w tym momencie najbardziej
dla Polski perspektywicznym i ucieczka od
niego równa³a by siê co najmniej poczu-
ciu jakiej� utraconej szansy znajduj¹cej siê
na wyci¹gniêcie rêki. Z politowaniem prze-
to spojrzy na entuzjastê, który jak papuga
powtarza to co zas³ysza³ i z tej szansy ze-
chce �wiadomie i rozwa¿nie skorzystaæ,
pamiêtaj¹c jednak¿e, ¿e na razie jest to
szansa jedynie i jej aktualizacja wymaga
dzia³añ, a nie tylko oczekiwania na spodzie-
wane profity. UE nie jest bowiem organi-
zacj¹ charytatywn¹ obdarowuj¹c¹ swoich
cz³onków pieniêdzmi z dotacji, ale zrzesze-
niem b¹d� co b¹d� kieruj¹cych siê party-
kularnymi interesami pañstw, z których
¿adne na pewno nie zechce po�wiêciæ w³a-
snej korzy�ci na rzecz abstrakcyjnej na ra-
zie wizji �wspólnej Europy�, bêd¹cej raczej
�rodkiem do realizacji owych korzy�ci, ni¿
celem �samym w sobie�.

Miros³aw Panto³

Nie ma w¹tpliwo�ci co do tego, ¿e
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej
bêdzie rzutowaæ na stosunki graniczne
zarówno z pozosta³ymi pañstwami cz³on-
kowskimi UE (Niemcy, Czechy, S³owacja,
Litwa), jak i pañstwami trzecimi (Bia³oru�,
Rosja Kaliningrad, Ukraina). Uk³ad z
Schengen, do którego przyst¹pi³y wszyst-
kie - za wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii - kraje cz³onkowskie UE oraz Norwe-
gia i Islandia, przewiduje zniesienie gra-
nic wewnêtrznych w Unii. Przyst¹pienie do
UE oznacza respektowanie i dostosowanie
praktyczne do postanowieñ Uk³adu z
Schengen. , które gwarantuj¹ tzw. ruch
bezwizowy (z wy³¹czeniem Wlk. Brytanii i
Irlandii). Nie oznacza to jednak, ¿e ju¿ z
chwil¹ uzyskania cz³onkostwa w UE Pol-
ska przyst¹pi do tzw. obszaru Schengen,
zniesione zostan¹ granice z innymi pañ-
stwami cz³onkowskimi Unii, a Polacy bêd¹
mogli przekraczaæ granicê np. z Niemca-
mi bez konieczno�ci poddawania siê kon-
troli paszportowej. Prawdopodobnie przez
kilka lat zachodnia granica Polski bêdzie
nadal funkcjonowaæ, mimo statusu grani-
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musi d¹¿yæ do zapewnienia efektywnego
funkcjonowania ruchu granicznego. Ko-
nieczne jest odpowiednie przygotowanie
organizacyjne i techniczne s³u¿b granicz-
nych, a tak¿e polskich placówek konsular-
nych, które powinny byæ w stanie sprostaæ
konieczno�ci zwiêkszenia ilo�ci wydawa-
nych wiz oraz zmniejszaæ czas oczekiwania
na nie. W zwi¹zku z tym zaistnieje zapew-
ne potrzeba utworzenia dodatkowych pla-
cówek dyplomatycznych po obu stronach
granicy, a wiêc zarówno we Lwowie, Kijo-
wie i Charkowie, jak i na Podkarpaciu.

W grupie dzia³añ , które maj¹ z³agodziæ
skutki wprowadzenia wiz, mog¹ znale�æ siê
: �ulgowe� traktowanie podró¿uj¹cych bez
wizy w pocz¹tkowym okresie obowi¹zywa-
nia zaostrzonych przepisów wizowych, po-
�rednictwo biur podró¿y przy wydawaniu
wiz, u³atwienia dla mieszkañców terenów
przygranicznych oraz grup zawodowych
czêsto przekraczaj¹cych granicê. Wspólnym
celem , który chc¹ osi¹gn¹æ obydwa kraje,
jest podjêcie starañ o to , aby w przysz³o�ci
Ukraina zosta³a jak najszybciej skre�lona z
tzw. czarnej listy pañstw, których obywate-
le potrzebuj¹ wiz przy wje�dzie do UE. W
praktyce oznacza to , ¿e obywatele Ukrainy
mogliby przebywaæ na terenie UE bez wiz
przez trzy miesi¹ce.

Opiekunka MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Ewa Hadam

cy wewnêtrznej UE.
Pojawi³y siê wprawdzie informacje , ¿e

byæ mo¿e Polacy bêd¹ mogli przekraczaæ
granicê z Niemcami na podstawie dowo-
du osobistego, a nie paszportu, jednak
przyjêcie tego rozwi¹zania zale¿y wy³¹cznie
od woli politycznej Niemiec.

Po uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa
w UE nast¹pi zmiana re¿imu prawnego i
organizacyjnego na polskiej granicy
wschodniej, która stanie siê zewnêtrzna
granic¹ ca³ej UE. Polska zobowi¹za³a siê
wypowiedzieæ umowy o ruchu bezwizo-
wym, najpó�niej w 2003 r. Dla Podkarpa-
cia najistotniejsze jest to, ¿e w praktyce
bêdzie to oznaczaæ wprowadzenie obo-
wi¹zkowych wiz m.in. dla obywateli Ukra-
iny przekraczaj¹cych granicê z RP. Dzia³a-
nia Polski mog¹ spowodowaæ stosowanie
�rodków odwetowych ze strony naszego
s¹siada , a skutkiem tego bêd¹ utrudnie-
nia paszportowo-wizowe dla Polaków uda-
j¹cych siê na Ukrainê. Strona Polska zain-
teresowana zapewnieniem dynamiki ruchu
osobowego na granicy ukraiñskiej i os³a-
bieniem skutków obowi¹zku wizowego,



DYNOWINKANr 7/97 21

Prawa cz³o-
wieka s¹ to syste-
my ochrony, któ-

re znajduj¹ siê w narodowych konstytu-
cjach wszystkich krajów �Piêtnastki�. Obej-
muj¹ one prawa dotycz¹ce wolno�ci poli-
tycznej, gospodarczej i przede wszystkim
osobistej. Okres brutalnej II wojny �wiato-
wej ukaza³ problem nieprzestrzegania
praw wielu narodów i spo³eczno�ci. Po
1945 roku zosta³y wykszta³cone systemy
ochrony praw cz³owieka, które sta³y siê
g³ównymi zadaniami do realizacji w wielu
krajach Europy. Pañstwa nale¿¹ce do Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych prokla-
mowa³y jako swój cel ,,poszanowanie praw
cz³owieka oraz popieranie i umacnianie
podstawowych wolno�ci wszystkich, bez
wzglêdu na rasê, p³eæ, jêzyk czy wyznanie�
Sta³o siê to podstaw¹ do powstania Euro-
pejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Po-
wsta³a ona w ramach Rady Europy. Pierw-

sze 18 artyku³ów Konwencji gwarantuje
najwa¿niejsze prawa cz³owieka i wolno�ci
podstawowe, np. prawo do ¿ycia, zakaz
tortur i nieludzkiego traktowania, zagwa-
rantowanie praworz¹dno�ci. W protoko-
³ach dodatkowych artyku³y te s¹ rozszerzo-
ne i skonkretyzowane. Konwencja przewi-
duje nastêpuj¹ce narzêdzia ochrony i kon-
troli zagwarantowanych praw:

a. skargê indywidualn¹ w celu zbada-
nia naruszeñ dokonanych przez pañstwo

b. skargê pañstwa.
c. wezwanie przez Sekretarza General-

nego Rady Europy pañstw-sygnatariuszy.
Konwencji do z³o¿enia wyja�nieñ, w jaki
sposób ich prawo wewnêtrzne gwarantuje
skuteczne zastosowanie ustaleñ Konwencji.

Skargi kierowane s¹ do Europejskiej
Komisji Praw Cz³owieka, sk³adaj¹cej siê z
przedstawicieli pañstw-sygnatariuszy, wy-
bieranych personalnie po jednym z ka¿-
dego z nich. Nastêpnie Komisja sporz¹dza

raport, przedk³adany do decyzji Komite-
towi Ministrów lub Europejskiemu Trybu-
na³owi Praw Cz³owieka w Strasburgu, o ile
pañstwo, przeciwko któremu skierowana
jest skarga, podlega jej orzecznictwu. Prze-
kazane do wiadomo�ci publicznej orzecze-
nie jest wi¹¿¹ce dla tych wszystkich pañstw,
które podpisa³y dodatkowy protokó³ o
uznaniu orzeczeñ Komitetu Ministrów lub
Trybuna³u. Wszyscy cz³onkowie Unii Eu-
ropejskiej s¹ sygnatariuszami Konwencji i
tym samym podlegaj¹ jej ustaleniom. Po-
nadto niektórzy z nich przyst¹pili równie¿
do innych konwencji miêdzynarodowych,
np. ONZ. Pañstwa cz³onkowskie UE po-
twierdzaj¹ swe poparcie dla zasad wolno-
�ci, demokracji, poszanowania praw cz³o-
wieka i jego podstawowych wolno�ci. Dal-
sz¹ podstaw¹ praw cz³owieka we Wspólno-
cie jest Wspólna Deklaracja Parlamentu
Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i
Komisji Europejskiej o Przestrzeganiu
Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolno�ci
(1977 r.) oraz Wspólna Deklaracja prze-
ciw Rasizmowi i Wrogo�ci Narodowo�cio-
wej (1986 r.)

Prezes MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce Micha³ Ziêzio

Ju¿ 14 wrze�nia m³odzie¿
naszej szko³y zosta³a zapro-
szona do wziêcia udzia³u w
obchodach 50-tej rocznicy
Ko³a £owieckiego �Sarenka�
w Harcie. Uczniowie zapre-
zentowali ciekawy program
artystyczny, który spodoba³
siê publiczno�ci, a obecny na
tej uroczysto�ci redaktor �Super No-
wo�ci� zaprosi³ grupê artystycz-
n¹ na IV Miêdzynarodowy Festi-
wal £owiecki.

We wrze�niu w ramach akcji
�Sprz¹tanie �wiata�, m³odzie¿
naszej szko³y wspólnie z ucznia-
mi z Harty porz¹dkowa³a las w
okolicach pola biwakowego
�Darz Bór�. Po pracy odby³o siê
wspólne ognisko z my�liwymi.

W pa�dzierniku mia³y miej-
sce kolejne uroczysto�ci �Dzieñ
Edukacji Narodowej� i �Pasowa-
nie na Uczniów� pierwszoklasi-
stów, którzy dumnie i z powag¹
powtarzali s³owa �lubowania.

17 pa�dziernika obchodzili-
�my 24 rocznicê Pontyfikatu
Jana Paw³a II. Na uroczystej,
piêknej akademii zosta³ rozstrzy-
gniêty konkurs plastyczny �Cz³o-
wiek, który odmieni³ �wiat - Ojciec �wiê-
ty�.

11 listopada, po akademii szkolnej pod
has³em �Patriotyzm - wielki zbiorowy obo-
wi¹zek Polaków�, grupa kabaretowa z na-
szej szko³y wyst¹pi³a w Dynowie w trakcie

trwaj¹cego tam X Konkursu Poezji Patrio-
tycznej.

Do szkolnych tradycji zaliczyæ mo¿emy
�Andrzejki� i �Miko³ajki�. Na te pierwsze
uczniowie ka¿dej z klas przygotowuj¹ siê
przez d³u¿szy czas, odbywa siê bowiem kon-

kurs na �Naj³adniejsz¹ i naj-
ciekawsz¹ dekoracjê sali�. W
szkole by³o wiêc kolorowo i
tajemniczo.

Na pocz¹tku grudnia od-
wiedzi³ nas Miko³aj, który
rozdawa³ dzieciom prezenty,

ufundowane przez Radê Ro-
dziców.

Przed przerw¹ �wi¹teczn¹ od-
by³a siê tradycyjna wiejska Wigi-
lia. By³ op³atek, ¿yczenia, wystêp
zespo³u �Gwiazdeczki�, kilkana-
�cie wigilijnych potraw i wspól-
ne kolêdowanie. Ten uroczysty,
mi³y nastrój udzieli³ siê nie tylko
uczniom, ale równie¿ przyby³ym
go�ciom.

Nowy Rok - to kolejne wa¿-
ne wydarzenia. Go�cili�my bo-
wiem, ju¿ po raz trzydziesty, Bab-
cie i Dziadków. W tej uroczysto-
�ci bardzo chêtnie uczestnicz¹
najstarsi mieszkañcy Dyl¹gowej
i nie tylko... Przyby³o oko³o 60
go�ci, nawet z bardzo odleg³ych
miejscowo�ci! By³y piêkne wystê-
py uczniów, ¿yczenia, poczêstu-
nek i wspólne kolêdowanie. Uro-
czysto�æ przebiega³a w mi³ej, ro-
dzinnej atmosferze.

Na zakoñczenie pierwszego semestru
odby³a siê najwiêksza w nasze szkole �im-
preza�, czyli �Choinka Noworoczna�, na
któr¹ czekaj¹ nie tylko uczniowie, ale tak-

Sprz¹tanie �wiata. Wspólne ognisko z le�nikami i ucz. z Harty

(ci¹g dalszy na str. 22)
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¿e pozostali mieszkañcy Dyl¹gowej. W bo-
gatym programie artystycznym zaprezen-
towa³y siê dzia³aj¹ce na terenie szko³y gru-
py taneczne �Gwiazdeczki� i �Stokrotki�,
kó³ko teatralne i inni. Potem by³a kolacja
przygotowana przez rodziców i tañce przy
muzyce.

Po powrocie z ferii zimowych w naszej
szkole odby³ siê prawdziwy kulig z konny-
mi zaprzêgami.

Pamiêtali�my równie¿ o Dniu Zakocha-
nych i z tej okazji uczniowie obdarowywali
siê kartami - niespodziankami.

O wszystkich Paniach, Dziewczynach i
Dziewczynkach nie zapomnieli Panowie i
Ch³opcy, którzy w Dniu Kobiet zorganizo-
wali uroczysty apel z ¿yczeniami i kwiata-
mi.

Wiosnê powitali�my z ogromn¹ rado-
�ci¹ kwiatami i piosenkami. Ka¿dy z
uczniów zobowi¹za³ siê do zasadzenia m³o-
dego drzewka: wierzby i brzozy - sadzonki
rozdano. Wiosenny radosny nastrój by³
zauwa¿alny w szkole ju¿ kilka dni przed
�wiêtami Wielkanocnymi, zosta³ bowiem
zorganizowany konkurs na �Najpiêkniej-
szy koszyk wielkanocny�. Ka¿da z klas w³a-
snorêcznie przygotowa³a bardzo ³adne,
oryginalne, pomys³owe kompozycje.

30 kwietnia odby³ siê w naszej szkole
XVII Konkurs �Poeci i Pisarze Dzieciom -
Literackie U...W...Z...¯� - eliminacje gmin-
ne. Przyjechali do nas uczniowie z Harty,
£ubna, D¹brówki Starzeñskiej, Ulanicy i
Laskówki. W sk³ad Jury weszli: p. mgr Jani-
na Jurasiñska - by³a Dyrektor LO w Dyno-
wie, p. mgr Danuta B³otnicka - pracownik
o�wiaty UG Dynów, p. mgr Antoni D¿u³a -
nauczyciel muzyki w SP Bartkówka. Rywa-
lizacja przebiega³a w mi³ej, przyjemnej at-
mosferze i zakoñczy³a siê dla wielu uczniów
z Dyl¹gowej sukcesem, poniewa¿ zakwali-
fikowali siê do eliminacji rejonowych w B³a-
¿owej, gdzie jeden z naszych laureatów
zosta³ nagrodzony wyró¿nieniem za recy-
tacjê.

Na pocz¹tku maja z okazji 212 Roczni-
cy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja m³odzie¿
wraz z opiekunem przygotowa³a apel oko-
liczno�ciowy. W tym dniu wspomnieli�my
równie¿ jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
z historii Dyl¹gowej, a wiêc 59 rocznicê pa-
cyfikacji wsi. By³a to piêkna lekcja historii
dotycz¹ca Polski i �naszej ma³ej Ojczyzny�
- Dyl¹gowej.

12-13 maja szko³a nasza wraz z ca³¹
parafi¹ przygotowywa³a siê do Wielkich
Nawiedzin przez Jasnogórsk¹ Królow¹
Polski. Na to wa¿ne wydarzenie trzeba by³o

czekaæ oko³o 36 lat. Mottem naszych
uczniów by³y s³owa Jana Twardowskiego

�...Tak z³ota ¿e niepozorna
tak niebieska ¿e szara
tak s³awna ¿e cicha
...Tak cudowna ¿e zwyczajna
mój Bo¿e o ile s³ów za du¿o
dlatego ¿e prawdziwa...�
25 maja uczestniczyli�my w Miêdzyg-

minnym Festiwalu Kulturalnym pod ha-
s³em �Europa to MY�. Uczniowie zapre-
zentowali siê w bogatym programie arty-
stycznym. Wyst¹pi³y zespo³y taneczne
�Gwiazdeczki� i �Stokrotki�. Grupa tanecz-
na kankanem porwa³a do tañca zgroma-
dzon¹ publiczno�æ.

Tradycyjnie pod koniec roku szkolne-
go go�cimy rodziców naszych uczniów na
uroczysto�ci z okazji Dnia Matki i Dnia
Ojca. Po czê�ci artystycznej i ¿yczeniach
rodzice zostali zaproszeni na poczêstunek.

Z okazji Dnia Dziecka go�cili�my w
naszej szkole aktorów Estrady Rzeszow-
skiej�Teatr Lalek Jo Ta�, którzy przepro-
wadzili piêkn¹ pouczaj¹c¹ lekcjê o teatrze.

W czerwcu zespó³ �Gwiazdeczki� repre-
zentowa³ nasz¹ szko³ê na Jarmarku Ekolo-
gicznym, który odby³ siê w Rzeszowie na
scenie plenerowej nad Wis³okiem.

Chêtni uczniowie wraz z opiekunem
pojechali na atrakcyjn¹ jednodniow¹ wy-
cieczkê w Bieszczady. Jej program obejmo-
wa³ : Centrum Zabaw dla dzieci �Figloraj�
w Brzozowie, Muzeum Przyrodnicze w

Ustrzykach Dolnych i rejs statkiem po je-
ziorze Soliñskim.

15 czerwca w niedzielê przed zakoñ-
czeniem roku szkolnego odby³a siê impre-
za plenerowa �Piknik Rodzinny�, która
spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców Dyl¹gowej i okolicznych
miejscowo�ci. Na jej bogaty program z³o-
¿y³y siê: wystêpy uczniów, konkursy, lote-
ria fantowa, mecz pi³ki no¿nej �Ojcowie -
Synowie� i zabawa taneczna. Piknik by³ bar-
dzo udany, dopisa³a pogoda i wszyscy do-
skonale siê bawili.

Oprócz osi¹gniêæ artystycznych ucznio-
wie nasi mieli liczne osi¹gniêcia sportowe:

- I miejsce w gminnym turnieju w mini-
pi³ce siatkowej dziewcz¹t
i ch³opców

- fina³ powiatu w mini-
pi³ce siatkowej dziewcz¹t
w Zwiêczycy, a ch³opców
w Zaczerniu

- II miejsce w elimina-
cjach Ogólnopolskiego
Turnieju Pi³ki No¿nej
Coca-Cola

- II miejsce w turnieju
gimnazjum Pi³ki No¿nej

- II miejsce w gmin-
nym turnieju w tenisie
sto³owym ch³opców, V

miejsce dziewcz¹t.
W naszej szkole dzia³a³y liczne organi-

zacje, miêdzy innymi ZHP i Zuchy. Jeden
z naszych Zuchów - Maciej Cymbalista - re-
prezentowa³ dru¿ynê z konkursie recyta-
torskim �Strofy o Ojczy�nie�, który odby³
siê w Przemy�lu (zaj¹³ I miejsce).

Niezapomnianych prze¿yæ dostarczy³
naszym harcerkom �Biwak pod namiota-

mi�, który odby³ siê w czerwcu
w D¹brówce Starzeñskiej.

Rok szkolny 2002/2003 za-
koñczono 20 czerwca rozda-
niem �wiadectw, dyplomów i
nagród ksi¹¿kowych za ró¿ne
osi¹gniêcia.

Tak bogaty kalendarz im-
prez móg³ byæ zrealizowany
dziêki pomocy licznych przyja-
ció³ szko³y, którzy materialnie
wspierali nasz¹ dzia³alno�æ. A
dzia³alno�æ ta koreluje z pro-
cesem dydaktycznym i ma
ogromne walory poznawcze,
kszta³c¹ce i wychowawcze.

Nasi sponsorzy to:
- Pan Wójt Gminy Dynów

- Gminna Spó³dzielnia Dynów
- Nadle�nictwo Dynów
- Ko³o £owieckie �Sarenka� w Harcie
- Rada Rodziców
- Pan Aleksander S³ota
- Pan Tadeusz Litwin
SERDECZNIE DZIÊKUJEMY!!!

Anna Lasko

Inscenizacja w jêz. angielskim

Spotkanie z aktorami

(ci¹g dalszy ze str. 21)
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czerwca 2003 roku, z placu tar-
gowego w Dynowie wyruszyli
uczestnicy IV rowerowego

Eko-Rajdu � po Pogórzu Dynowskim. W
tym roku � m³odzie¿ gimnazjów z Dyno-
wa, £ubna, Nozdrzca, Paw³okomej oraz
Weso³ej � ³¹cznie 50 osób wraz opiekuna-
mi, przejecha³a trasê � Dynów � Ulucz �
Nozdrzec. Nad bezpieczeñstwem uczestni-
ków rajdu czuwa³a policja oraz lekarz, a
przemêczeni rowerzy�ci i ich sprzêt mogli
w ka¿dej chwili skorzystaæ z us³ug gminnej
�nyski�.

Oko³o godziny 15 � tej na placu starej
szko³y w Nozdrzcu � gdzie wyznaczono
metê, na g³odnych i zmêczonych uczest-
ników rajdu czekali zgromadzeni kibice i...
kie³baski z rusztu oraz zimne napoje.

Tutaj te¿ powitali uczestników - orga-
nizatorzy IV Eko-Rajdu � cz³onkowie Za-
rz¹du Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogó-
rza Dynowskiego � Pani Anna Kowalska -
Burmistrz Miasta Dynów oraz Pan Pan
Antoni Gromala � Wójt Gminy Nozdrzec,
którzy wyrazili s³owa uznania dla zapa³u i

fizycznej formy m³o-
dzie¿y, jak te¿ s³owa
zachêty do liczniejsze-
go udzia³u w kolej-
nych rajdach.

Gminny O�rodek
Kultury w Nozdrzcu
zadba³, by wypoczy-
nek po mêcz¹cej wy-
prawie by³ przyjemny.
Zaprezentowa³y siê
zespo³y taneczne z

Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach i ze Szko³y
Podstawowej Nr 2 w Izdebkach.

Wielogodzinna, i czêsto trudna tech-
nicznie, jazda nie pokona³a m³odych lu-
dzi. Wystarczy³o im jeszcze si³, i co wa¿ne,
chêci, do udzia³u w konkursie wiedzy
o Pogórzu Dynowskim i konkursie na slo-
gan turystyczno � reklamowy swojej gmi-
ny, bo do tañca � nie trzeba ich by³o na-
mawiaæ. Po IV Rajdzie po Pogórzu Dynow-
skim jego uczestnikom pozostan¹ mi³e
wspomnienia i pami¹tkowe dyplomy.

Jak mówi przys³owie �Cudze chwalicie
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posia-
dacie� . Tak wiêc rajdowcy, pokonuj¹c tra-
sê, mogli zaspokoiæ nie tylko chêæ zdrowej,
sportowej rywalizacji, mieli równie¿ mo¿li-
wo�æ podziwiaæ piêkno przyrody naszej
ma³ej ojczyzny i poznaæ jej zabytki. Dla
znacznej czê�ci uczestników rajdu by³o to
pierwsze spotkanie z ruinami zamku w D¹-
brówce, czy te¿ cerkwi¹ w Uluczu. Atrakcj¹
by³ równie¿, dla wiêkszo�ci, przejazd prze-
praw¹ promow¹ na Sanie w Nozdrzcu.



DYNOWINKA Nr 7/9724

ucharowe Dni. W dniach 16 i 17
czerwca 2003 roku uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjów walczy-

li o �Puchar Wójta Gminy�. Turniej pi³kar-
ski przeprowadzony zosta³ w dwóch kate-
goriach.

16 czerwca na stadionie LKS Izdebki
walczy³y dru¿yny gimnazjalistów z Weso³ej,
Izdebek oraz Nozdrzca. Zwyciêzcami tur-

nieju zosta³a dru¿yna Gimnazjum Nr 1 w
Izdebkach. Puchary otrzyma³y wszystkie
dru¿yny.

17 czerwca natomiast, na boiskach przy
Zespole Szkó³ w Nozdrzcu, zmaga³y siê
dru¿yny szkó³ podstawowych. By³y to 7 �

osobowe zespo³y; ze Szko³y
Podstawowej w Warze, Szko-
³y Podstawowej w Siedliskach,
Szko³y Podstawowej w H³ud-
nie, Szkó³ Podstawowych Nr
2 i Nr 4 w Izdebkach, Szkó³

Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Weso³ej oraz
Zespo³u Szkó³ w Nozdrzcu.

I miejsce zdoby³a dru¿yna ze Szko³y
Podstawowej Nr 4 w Izdebkach, II miejsce
� dru¿yna Zespo³u Szkó³ w Nozdrzcu, III -
Szko³y Podstawowej w Warze.

W imieniu Wójta Gminy Nozdrzec pu-
chary wrêczali � zastêpca Wójta � Pan Ro-
muald Duda oraz Przewodnicz¹cy Rady
Gminy � Pan Roman Wojtarowicz.

ierwsza wizyta. W dniu 06 maja br.
przedstawiciele samorz¹dów Gmi-
ny Nozdrzec oraz miasta Hanu�o-

vce nad Toplo�u podpisali porozumienie
o wspó³pracy transgranicznej.

Jej celem jest nie tylko szeroko rozu-
miane wspó³dzia³anie w sferze gospodar-
czej ale równie¿ spo³ecznej, kulturalnej i
tej zwyczajnej � miêdzyludzkiej.

Z przyjemno�ci¹ informujemy, ¿e na
zaproszenie Przewodnicz¹cego Rady i
Wójta Gminy Nozdrzec - w dniach 24 � 25
czerwca go�cili�my 46 � osobow¹ grupê

Podstawowej Nr 2 im. �w. Jadwigi Królo-
wej Polski w Izdebkach, sto³owali siê nato-
miast w �rodowiskowym Domu Samopo-
mocy, który by³ wspó³organizatorem wizy-
ty i gdzie z du¿ym zainteresowaniem obej-
rzeli prace wykonane przez uczestników
terapii zajêciowej.

Od wczesnego popo³udnia na stadio-
nie w Izdebkach by³o gwarno i weso³o, gdy¿
m³odzi S³owacy, uczniowie izdebskich szkó³
oraz uczestnicy terapii zajêciowej �DS z
wielkim zapa³em oddali siê sportowej ry-
walizacji.

I tak; rozegrano miêdzynarodowe me-
cze pi³ki no¿nej i siatkówki pla¿owej oraz

zawody sportowe (skok w dal, bieg na 60
m.), zabawy (przeci¹ganie liny, skoki w
workach, tor przeszkód). Wszyscy uczest-
niczy zawodów otrzymywali nagrody.

Bogata by³a równie¿ czê�æ artystyczna
przygotowana przez gospodarzy, by³y wiêc;

- wystêpy zespo³ów tanecznych ze szkó³
podstawowych nr 2 i nr 4 Izdebki oraz z
gimnazjum w Izdebkach;

- mini koncert zespo³u wokalno-instru-

mentalnego z gimnazjum Izdebki
- oraz wystêp kapeli ludowej �Ostrze-

wianie� z Nozdrzca
Na zakoñczenie pierwszego dnia po-

bytu � wszyscy bawili siê na festynie, na któ-
rym do tañca przygrywa³ zespó³ �Hornets
Brothers� z Izdebek Rzek. Aby nie brak³o
si³ do tañca i zabawy - serwowano bigos,
kie³baski z rusztu, napoje i lody.

Oprócz go�ci i mieszkañców, którzy z
zainteresowaniem obserwowali zarówno
sportowe zmagania jak i wystêpy - obecni
byli wójtowie naszej gminy, przewodnicz¹-
cy rady, dyrektorzy szkó³ izdebskich, kie-
rownik �DS, przedstawiciele nauczycieli i

opiekunowie �DS, so³tys oraz
radni z Izdebek.

Dzieñ drugi by³ równie¿
pe³en atrakcji, Go�cie poje-
chali do wilii biskupiej w Przy-
sietnicy, gdzie miêdzy innymi
dzieci zje¿d¿a³y ,,na miotle�i
zwiedzi³y obserwatorium
astronomiczne. Szczególnie
wielu wra¿eñ przysporzy³ prze-
jazd do Izdebek ,,Strza³¹ Po-
³udnia�. Dzieci z Izdebek mia-
³y równie¿ mo¿liwo�æ odbycia
podró¿y ,,ciuchci¹�.

Mamy nadziejê, ¿e podob-
nie jak my, nasi mali go�cie
bêd¹ mile wspominaæ spêdzo-

ne u nas dni.
Wójt Gminy dziêkuje wszystkim, którzy

przyczynili siê do zorganizowania spotka-
nia oraz sponsorom: Firmie ,,DROBEKO�
z Bliznego, Panu Wies³awowi Ku�mik z
B³a¿owej, Pañstwu Szerszeniom z Izdebek
, Firmie �SOFTRES� z Krosna oraz PZU
S.A. Brzozów a mieszkañcom Izdebek za
serdeczne i mi³e przyjêcie naszych s³owac-
kich Go�ci.

S³owaków � uczniów szko³y specjalnej i
podstawowej, ich opiekunów (dyrektorów
i nauczycieli) oraz w³adze Hanu�oviec na
czele z burmistrzem miasta - Panem Jose-
fem Maly.

Wizyta rozpoczê³a siê od spotkania w
urzêdzie gminy. Go�ci powitali; Wójt Gmi-
ny � Pan Antoni Gromala, Przewodnicz¹-
cy Rady Gminy � Pan Roman Wojtarowicz,
Zastêpca Wójta � Pan Romuald Duda, Se-
kretarz Gminy � Pani Maria Potoczna oraz
Pan Stanis³aw ¯elaznowski � Dyrektor SP
2 w Izdebkach i Pan Aleksander Fil - Dy-
rektor Szko³y Podstawowej w Warze.

Go�cie byli zakwaterowani w Szkole
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o raz kolejny odby³ siê równie¿ Tur-
niej Pi³ki No¿nej �O Puchar Wójta
Gminy Nozdrzec� rozgrywany miê-

dzy dru¿ynami reprezentuj¹cymi so³ectwa
naszej gminy.

Na stadionie LKS Izdebki w dniu 29
czerwca 2003 roku, o miano najlepszego

zespo³u pi³karskiego walczy³y reprezenta-
cje; Izdebek (seniorzy, juniorzy, skauci),
H³udna (seniorzy, juniorzy), Nozdrzca,
Wary, Weso³ej, Ujazd i Rytej Górki oraz
Siedlisk.

Po kilkugodzinnych zmaganiach, gdy¿
mecze rozgrywano systemem pucharo-
wym, 2 x 10 minut, wy³oniono zwyciêzców.
W kategorii amatorów - I miejsce zdoby³a
dru¿yna z Weso³ej, II miejsce - z Nozdrzca,
III � z Siedlisk, a w kategorii dru¿yn zrze-
szonych w LKS - I miejsce � zespó³ H³ud-
na, II � z Izdebek.

Puchary wrêcza³
Pan Antoni Gromala �
Wójt Gminy Nozdrzec.
Z r¹k Wójta pami¹tko-
we statuetki otrzymali
równie¿; Seweryn Waw-
czak z Nozdrzca - Naj-
lepszego Zawodnika
Turnieju � i Pawe³ Bed-
narz z Izdebek- Króla
Strzelców Turnieju.

Ka¿da dru¿yna otrzyma³a te¿
pi³ki treningowe, które, mamy
nadziejê, bêd¹ zachêt¹ dla naszej
mêskiej m³odzie¿y do czynnego
uprawiania sportu, nie tylko przy

okazji rozgrywek o puchar wójta.
Dru¿ynom kibicowali licznie zgroma-

dzeni widzowie oraz oprócz go�cia hono-
rowego � Wójta Gromali, Pan Roman Woj-
tarowicz - Przewodnicz¹cy Rady Gminy,
Pan Romuald Duda � Zastêpca Wójta oraz
Pani Maria Potoczna � Sekretarz Gminy.

Oprac. JoteS.

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe-
³nosprawnych Miasta i Gminy Dynów pe-
³ni dy¿ur w ka¿dy poniedzia³ek od godzi-
ny 15 do 17.

 Spotkania, na których odbywa siê: re-
habilitacja ruchowa, masa¿ leczniczy, te-
rapia zajêciowa, maj¹ miejsce w �rodowi-
skowym Domu Samopomocy w Dynowie.

 Prze³om maja i czerwca 2003 roku ob-
fitowa³ w wiele wa¿nych wydarzeñ dla dy-
nowskiego Stowarzyszenia.

 26.05.2003 r. - odby³o siê spotkanie z
przedstawicielem Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
(PFRON). Stowarzyszenie posiada wnio-
ski tzw. �O� i �P� o dofinansowanie w ra-
mach programu �Pegaz� 2003. Wnioski te
obowi¹zuj¹ w 2003 roku w PFRON, ter-
min ich sk³adania up³ywa z dniem 31 lip-
ca, dotycz¹ przede wszystkim trzech naj-
wa¿niejszych kwestii:
 - pomocy w zakupie i monta¿u oprzyrz¹-

dowania samochodu
 - pomocy w zakupie sprzêtu komputero-

wego
 - pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego

o napêdzie elektrycznym
2.06.2003 r. - na stadionie LKS-u w

Dynowie, odby³a siê impreza z okazji
DNIA DZIECKA dla dzieci niepe³no-
sprawnych, nale¿¹cych do Stowarzyszenia.
Imprezê zorganizowano pod has³em �O
u�miech na twarzy dziecka�. G³ównymi or-
ganizatorami i sponsorami imprezy byli:

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³no-
sprawnych

- Urz¹d Miasta i Gminy
- Miejska Komisja Rozwi¹zywania Proble-

mów Alkoholowych
Nie wszystkich sponsorów wymienia-

my z imienia i nazwiska, ale u�miech na
twarzy dziecka by³ dla nich najszczerszym
podziêkowaniem. Dzieci przysz³y na uro-
czysto�æ z rodzinami i ca³ym sercem
uczestniczy³y w konkursach sportowych:
biegach, rzutach pi³k¹, slalomie. Nikt nie
zosta³ pominiêty przy rozdawaniu nagród
i dyplomów osobi�cie podpisanych wrê-
czanych przez pani¹ Burmistrz Miasta Dy-
nowa Annê Kowalsk¹, Z-cê Burmistrza
pana Zbigniewa Irzyka i kierowniczkê Sto-
warzyszenia Ma³gorzatê Kochman. Na za-
koñczenie imprezy wszyscy jedli pyszne
kie³baski z grilla i uczestniczyli w tañcu,
wspólnym �piewie, który zaproponowa³a
oraz poprowadzi³a zawsze u�miechniêta
pani Dyrektor MOKiR-u Gra¿yna Malaw-
ska.

 Ta wspania³a impreza nie mog³aby siê
odbyæ bez pomocy osób, które bezintere-
sownie po�wiêcaj¹ swój czas dla dzieci po-
trzebuj¹cych u�miechu i wsparcia. Wa¿n¹
rolê w Stowarzyszeniu odgrywa wolonta-
riat i tutaj wielkie podziêkowania dla na-
stêpuj¹cych osób:
Katarzyny Gardziejewskiej - rehabilitant-

ka ruchowa
Andrzeja Sieñko - masa¿ysta

Marzeny Wróblickiej - terapia zajêciowa
Annie Siekaniec P³achcie - terapia zajê-

ciowa
Anecie Kurasz - terapia zajêciowa

 Do wolontariatu Stowarzyszenia nale-
¿¹ tak¿e uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych: Lucyna Kie³basa, Dorota Burzyñ-
ska, Gabriela Jab³oñska, Arkadiusz Organ,
Bogumi³a Maniawska, Joanna Misiewicz,
Anna Dziura i uczniowie Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego Agnieszka Doszak, Alicja
Kie³basa, Katarzyna Hada³a.

Jeszcze raz serdecznie podziêkowania
dla tych wszystkich osób, za ich pracê i
okazywane serce !

8.06.2003r. - odby³y siê IV Powiatowe
Dni Jedno�ci z Osobami Niepe³nospraw-
nymi w Trzcianie, w których bra³o udzia³
nasze Stowarzyszenie.

11.06.2003r. - Stowarzyszenie odwie-
dzi³ Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie z Rzeszowa.

Obecnie najwa¿niejszymi zadaniami
dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepe-
³nosprawnych w Dynowie s¹ zabiegi, ma-
j¹ce na celu pozyskanie jak najwiêkszej ilo-
�ci funduszy na dzia³alno�æ Stowarzysze-
nia. Umo¿liwi¹ one zakup najpotrzebniej-
szego sprzêtu, a tak¿e realizacjê imprez
wypoczynkowych dla dzieci. Chcemy wi-
dzieæ �u�miech na twarzy dziecka� nie tyl-
ko z okazji ich najwa¿niejszego, czerwco-
wego �wiêta!

 Ma³gorzata Kochman
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Zbiórka przed
æwiczeniami.

Fot. J. Bylicki

7 czerwca br. Ok. godz: 1500 w niezna-
nych okoliczno�ciach powsta³ po¿ar kom-
pleksu le�nego w miejscowo�ci Dyl¹gowa
gm. Dynów. Przypadkowi mieszkañcy przy
pomocy telefonu komórkowego zaalarmo-
wali Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹.

Kilka minut po 1500 Miejskie Stanowisko
Koordynacji PSP w Rzeszowie alarmuje o
po¿arze policjê, pogotowie ratunkowe i Nad-
le�nictwo Dynów. Do akcji wysy³a równie¿
samochody z jednostek PSP w Dynowie i
Rzeszowie jak te¿ jednostek OSP w³¹czonych
do Krajowego Systemu Ratowniczo � Ga�ni-
czego z Dynowa i Bachórza. Ok. 1525 na miej-
sce po¿aru przyje¿d¿aj¹ pierwsze jednostki.
Po¿ar szybko siê rozprzestrzenia³, stra¿acy
przyst¹pili do akcji. Niestety si³ i �rodków
wys³anych do likwidacji tego zdarzenia nie
wystarcza³o. Wezwano wsparcie. Po¿ar obej-
mowa³ coraz wiêkszy teren lasu.

Ok. godz: 1530 MSK z Rzeszowa dyspo-

m³. kpt. Nita Jacek - cz³onek
asp. sztab. Ra³owski Stanis³aw - cz³onek

Za przygotowanie dokumentacji odpo-
wiedzialni byli: m³. kpt. Nita Jacek i asp. sztab.
Ra³owski Stanis³aw a za przygotowanie logi-
styczne manewrów byli: asp. Magda Stani-
s³aw i m³. asp. Wróbel Kazimierz.

Akcja mia³a na celu doskonalenie dzia³añ
ratowniczo � ga�niczych podczas du¿ego po-
¿aru oraz doskonalenie wspó³dzia³ania jedno-
stek JRG PSP z OSP, sprawdzenie sprzêtu i
wyposa¿enia jednostek bior¹cych udzia³ w
akcji.

Jak powiedzia³ kierownik æwiczeñ m³.
bryg. Roman Górski � � æwiczenia oceniam
bardzo dobrze, stra¿acy dali z siebie wszyst-

ko, akcja potwierdzi³a wysok¹ gotowo�æ bo-
jow¹ jednostek bior¹cych w niej udzia³�, �
æwiczenia pokaza³y, i¿ sprzêt w nich u¿yty
znakomicie sprawowa³ siê w terenie górzy-
stym jakim jest Dynowszczyzna. Dzia³ania
prowadzono prawid³owo, niektóre jednostki
OSP bior¹ce udzia³ w akcji sprzêtem specja-
listycznym dorównywa³y jednostkom PSP jak
OSP z Bachórza� � doda³ kpt. Waldemar Wisz
� kierownik Wojewódzkiego Stanowiska Ko-

ordynacji Ratowniczej PSP w Rzeszowie.
Wszystkim bior¹cym udzia³ w manewrach

oraz osobom odpowiedzialnym za ich przygo-
towanie i przeprowadzenie jak te¿ dynowskiej
policji, pogotowiu ratunkowemu i Nadle�nic-
twu Dynów nale¿¹ siê s³owa podziêkowania.
Przy takich profesjonalistach mieszkañcy na-
szej gminy mog¹ liczyæ w razie potrzeby na
szybk¹ i skuteczna pomoc.

Oby prawdziwych a nie pozorowanych
akcji stra¿acy nas chroni¹cy mieli jak najmniej.
Nikomu przecie¿ nie powinno byæ ¿al ró¿,
kiedy p³on¹ lasy.

Grzegorz Szajnik

Rozpoczêto akcjê.                     Fot. J.

Wspólne zdjêcie po zakoñczonych manewrach. Fot. J.

nuje kolejne za³ogi stra¿aków z jednostek OSP
do dzia³añ ratowniczych z ciê¿kimi i �rednimi
samochodami ga�niczymi z jednostek: Dyl¹-
gowa, Dyl¹gówka, D¹brówka Starz., Futoma,
B³a¿owa i poza powiatu rzeszowskiego przy-
je¿d¿a Weso³a.

Odpowiednie kierowanie akcj¹ i w³a�ci-
wy podzia³ jednostek wraz z ich rozmiesz-
czeniem spowodowa³, i¿ ok. godz: 1615 po¿ar
opanowano i przyst¹piono do jego likwidacji
jak te¿ gaszenia pojedynczych zarzewi ognia.

Ok. 1800 po¿ar nie wykazywa³ cech roz-
woju. Akcjê ratowniczo � ga�nicz¹ zakoñczo-
no ok. 1850

Na szczê�cie w tym �po¿arze� nie sp³onê-
³o ani jedno drzewko, ani �d�b³o trawy. By³y
to manewry przeprowadzone wspólnie przez
stra¿aków Komendy Miejskiej PSP w Rze-
szowie oraz jednostki OSP z KSRG.

Akcj¹ ratownicz¹ dowodzi³ kpt. Witek
Kazimierz, kierownikiem æwiczeñ by³ m³.
bryg. Górski Roman, kierownikiem pozoracji
st. ogn. Wo³oszyn Andrzej. Na rozjemców
wyznaczeni byli:
st. kpt. Filip Krzysztof - przewodnicz¹cy
st. kpt. Grzywna Jacek - cz³onek
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Wiosna w Miej-
skim Kole PZW w
Dynowie minê³a pod
znakiem prac nad
zwiêkszeniem popu-
lacji pstr¹ga potoko-
wego w Sanie.
Wszystkie od³owy zo-
sta³y przeprowadzo-
ne zgodnie z tzw.
�metod¹ wroc³aw-
sk¹�, polega ona na
od³owieniu wszyst-

Zarybianie Sanu � maj 2003

Roczny pstr¹g od³owiony z Dynówki.

Pstr¹gi od³owione w D¹brówce.

Prezes Ko³a podczas pracy.

kich ryb z potoku bêd¹cego dop³ywem rze-
ki, do której wpuszcza siê ryby pozyskane
podczas od³owu. Nastêpnie do potoku

wpuszcza siê wylêg
pstr¹ga, który przez
rok dorasta w natu-
ralnych warunkach,
przez co staje siê w
pe³ni dzik¹ ryb¹ po-
trafi¹c¹ samodzielnie
¿erowaæ, a tak¿e
obroniæ siê przed
drapie¿nikami. Na
wiosnê nastêpnego
roku od³awia siê z do-
p³ywu podro�niête

ryby (przyrosty dochodz¹ nawet z 1,5 � 4 cm
do 12 � 17 cm), a nastêpnie zostaj¹ one
wpuszczone do rzeki. �Wyczyszczenie� poto-
ku z du¿ych ryb jest niezbêdne, dlatego, ¿e
wpuszczony narybek sta³by siê ³atwym ³upem
dla ryb takich jak pstr¹g czy te¿ kleñ. Wpusz-
czenie narybku do Sanu nie mia³oby sensu,
gdy¿ zosta³by zjedzony przez inne ryby. Jest
to najtañsza, a zarazem najskuteczniejsza me-
toda pozwalaj¹ca zwiêkszyæ ilo�æ pstr¹ga po-
tokowego w Sanie.

 Od³owy zosta³y przeprowadzone na-
stêpuj¹cych potokach: Dynówka, Szklarka,
D¹brówka, Harta. Pozyskano 3260 sztuk
pstr¹ga potokowego o wymiarze od 12 do
33 cm, który zosta³ wpuszczony do Sanu
na terenie Dynowa.

Serdeczne podziêko-
wania dla wszystkich
sponsorów i organiza-
torów.

 Dziêki Waszej po-
mocy mo¿na by³o daæ
wszystkim dzieciom tyle
szczê�cia!!!

czerwca 2003 roku odby³ siê �wêd-
karski piknik� zorganizowany z oka-
zji �Dnia Dziecka� przez Miejskie

Ko³o PZW w Dynowie. Udzia³ w nim wziê-
³o 80 m³odych adeptów wêdkarstwa wraz z
opiekunami. Ka¿dy z uczestników otrzyma³
wêdkarski upominek. Wspania³a atmosfe-
ra oraz kie³baska z grilla by³y powodem do
rado�ci dla wszystkich uczestników zawo-
dów.

Przy grillu.

 Oczekiwanie na wyniki.
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nat Krzysztof, Py� S³awomir, Kie³basa Janusz II, Toczek Ronald,
Bednarz

Pawe³, Gratkowski Emanuel, Wandas Tomasz, Baran
Kacper, Goleniowski Dominik.
Królem strzelców zosta³ Tomasz Szczawiñski z dorobkiem 22

bramek a za nim:
Mehmedoviæ Damir 20 bramek
Goleniowski Kamil 17
Py� Dariusz 10
Mielniczek Krzysztof 7
Py� Bart³omiej 6
Kie³basa Janusz I 5
Kozubek Wies³aw 5
S³aby Mateusz 5
Bednarz Pawe³ 2
Toczek Ronald 1
Kie³basa Janusz II
Gratkowski Emanuel

Na koniec sezonu m³odzi pi³karze Dynovii zdobyli 102 bram-
ki a stracili 27.

Dodaæ nale¿y, i¿ 100 � bramkê zdoby³ Wies³aw Kozubek.
Dru¿ynie juniorów ¿yczymy jak najlepszych wyników na II �

ligowych boiskach i trzymamy za nich kciuki.
Grzegorz Szajnik

W dniu 22.06.br., juniorzy Dynovii Dynów w ostatnim wyjaz-
dowym meczu w Bratkowicach i wygranej 13 : 0 zapewnili sobie
awans do II ligi. To bardzo wielki sukces. Dynowianie ponownie
wracaj¹ do grona najlepszych zespo³ów na Podkarpaciu. Przypo-
mnieæ nale¿y, i¿ nasi juniorzy wcze�niej wystêpowali w klasie Re-
gionalnej � obecnej I lidze, ale z powodów finansowych w 2000
roku Zarz¹d Klubu zmuszony by³ wycofaæ dru¿ynê z rozgrywek.
Marzenia wszystkich o ponownym awansie spe³ni³y siê ponow-
nie. Trud awansu to bardzo wielki wysi³ek trenerów, dzia³aczy a
przede wszystkich samych ch³opaków kopi¹cych pi³kê. Koñcz¹c
rundê jesienna juniorzy z dorobkiem 25 punktów, 44 strzelony-
mi bramkami i 19 straconymi zajêli II miejsce w tabeli.

Wiosn¹ czeka³y ich same wzmagania, którym dzielnie stawili
czo³o wygrywaj¹c wszystkie mecze i tak kolejno:

Wynik
B³êkitni Ropczyce � Dynovia Dynów 1 : 2
Dynovia Dynów � Gryf Mielec 4 : 2
Dynovia Dynów � Grodziszczanka Grodzisko 3 : 1
Lechia Sêdziszów � Dynovia Dynów 1 : 4
Dynovia Dynów � W³ókniarz Rakszawa 4 : 1
Iskra Zg³obieñ � Dynovia Dynów 1 : 4
Dynovia Dynów � Wis³ok Strzy¿ów 2 : 0
Dynovia Dynów � LKS Trzebownisko 6 : 1
Izolator Boguchwa³a � Dynovia Dynów 0 : 3
Dynovia Dynów � Radomy�lanka Radomy�l Wlk. 8 : 0
Dynovia Dynów � Sawa Sonina 5 : 0
Bratek Bratkowice � Dynovia Dynów 0 : 13

Trenerem dru¿yny jest Maciej
Buczkowski a kierownikiem zespo-
³u Artur Chochrek. Kadra dru¿yny
przedstawia siê nastêpuj¹co: Za-
wadzki Kamil, Socha Marcin, Pêka-
la Grzegorz, Kozubek Wies³aw, S³a-
by Mateusz, Tadla Pawe³, Pilip Jakub,
Kupczyk Arkadiusz, Bielec Stanis³aw,
Kie³basa Janusz I, Mielniczek Krzysz-
tof, Mehmedoviæ Damir, Szczawiñ-
ski £ukasz, Py� Bart³omiej, Kaniew-
ski Tomasz, Py� Dariusz, Szczawiñ-
ski Tomasz, Goleniowski Kamil, Ba-

�DYNOVIA� w II LIDZE

Trener dru¿yny.
Fot. Maciej Buczkowski Dru¿yna juniorów.

 Do naszych spotkañ na kolejne lecia matury wracaæ bê-
dziemy i bêdziemy. To wszystko by³o cudown¹ chwil¹. A ¿e
minê³a, po to s¹ chwile by mija³y, wa¿ne by piêkne by³y !

 Nasze spotkanie klasowe by³o naprawdê wspania³e, szko-
da, ¿e wszystko co mi³e tak szybko siê koñczy. Trzeba siê by³o
bardzo �pieszyæ aby wszystko wspomnieæ, opowiedzieæ, pochwa-
liæ siê, doradziæ, wzruszyæ i po¿aliæ.

 Patrz¹c na nasze kole¿anki i kolegów stwierdziæ trzeba
obiektywnie, ¿e dobrze siê trzymamy. Bo i do tañca by³a si³a i
po toastach nikt nie zachorowa³. Tylko ch³opaki nam trochê
psuli �redni¹, przez to, ¿e w³osów nie farbuj¹.

 A nasi Profesorowie, to nie wiem, czy tajnie eliksir m³odo-
�ci za¿ywaj¹ bo wygl¹daj¹ jak rówie�nicy albo z ni¿szej klasy.
Panie Profesorki : Janina Jurasiñska, Zofia Rybowa, Teresa Ge-
rulowa, piêkne sylwetki, ten sam wigor, gracja, poczucie hu-
moru, elegancja, maniery .... Podziwiali�my ! A Panowie Profe-

KOLE¯EÑSKI ZJAZD ABSOLWENTÓW LO W DYNOWIE (1964�1968)

Wspólne zdjêcie pod wej�ciem do LO.

Króle strzelców.
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sorowie : W³adys³aw Pankiewicz, Józef Dra-
bik, te¿ super, ale im komplementów nie
bêdê prawiæ, bo mê¿czyznom ponoæ nie
wypada.

 Jeste�my dumni, ¿e pobierali�my na-
uki w dynowskim liceum i ¿e tacy profeso-
rowie nas uczyli.

DZIÊKUJEMY, ¿e byli�cie z nami !
 W imieniu absolwentów �Rocznik 68�

pragnê gor¹co podziêkowaæ Pani Dyrek-
tor Marii Radoñ, ¿e mimo i¿ sama nie mo-
g³a uczestniczyæ w
naszym spotkaniu,
udostêpni³a po-
dwoje szko³y do
naszej dyspozycji.
Mogli�my wspomi-
naæ czasy sprzed
35-ciu laty spaceru-
j¹c po koryta-
rzach, zasiadaæ w
³awkach, z auli ko-
rzystaæ, m³odzie¿
daj¹c¹ okoliczno-
�ciowy wystêp, po-
dziwiaæ. Z zachwy-
tem i refleksj¹ ogl¹-
dali�my wystêp

przygotowany dla nas pod kierownictwem
Profesora Macieja Jurasiñskiego. Maæku,
cieszymy siê po pierwsze, ¿e chcia³e�, po
drugie,¿e taki wspania³y program nam przy-
gotowa³e� pokazuj¹c nie tylko zdoln¹ m³o-
dzie¿, ale równie¿ swój talent re¿yserski.
Gratulujemy. Byli�cie cudowni. DZIÊKU-
JEMY !

 Dziêkujê wszystkim, którzy przybyli,
my�lê, ¿e nikt nie ¿a³uje, niech ¿a³uj¹ Ci
co siê nie zjawili.

 Andrzejowi Stankiewiczowi podziêko-
waæ chcemy szczególnie, to on jest g³ów-
nym organizatorem, dusz¹, cichym spon-
sorem i szefem komitetu organizacyjnego.
On najbardziej prze¿ywa nasze spotkania i
najbardziej chyba kocha Dynów. Andrze-
ju - tysi¹c u�cisków !

 Dziêkujemy wszystkim, którzy nas zawsze
wspieraj¹ i kochaj¹. Wszystkim ca³usy i naj-
lepsze ¿yczenia. Do zobaczenia znów za 5 lat.

Wanda Lignowska-Bajda

Kole¿anki z internatu na schodach pa³acu w
Nozdrzcu.

Przy ognisku w Nozdrzcu.

 Blisko 100 osób zgromadzilo uroczyste spotkanie w dniu
21.06.2003r, którego glównymi postaciami byly pary malzenskie,
zyjace w zgodzie ponad 50 lat.

Inicjatorem uroczystosci jest Urzad Stanu Cywilnego w Dynowie.
Najpierw Dostojni Jubilaci wraz z rodzinami uczestniczyli w

Mszy Sw. odprawianej w Kosciele Parafialnym, która celebrowal Ks.
Dziekan Stanislaw Janusz i Ks. Proboszcz
Czerak Józef z parafii Bartkówka. Nastep-
nie Jubilaci i ich rodziny udali sie do Ze-
spolu Szkól Zawodowych, gdzie zostali po-
witani przez kapele ludowa Dynowianie.

Podnioslym momentem uroczystosci
bylo wreczenie medali za dlugoletnie po-
zycie malzenskie oraz listów gratulacyj-
nych i kwiatów od Burmistrza Miasta Dy-
nowa i Kierownika Urzedu Stanu Cywil-
nego. Do zyczen dolaczyly sie dzieci, wnu-
ki i prawnuki czcigodnych Jubilatów.

Odznaczeni zostali:
1. Buczkowski Marian i Eliza
2. Drelinkiewicz Aleksander i Janina
3. Dzwigaj Zygmunt i Lidia
4. Hadam Jan i Genowefa
5. Marszalek Jakub i Kazimiera
6. Pantol Kazimierz i Maria
7. Trybalski Mieczyslaw i Janina

Z czescia artystyczna dedykowana dla dostojnych Jubilatów
wystapila Kapela Ludowa Dynowianie, nie zabraklo tez tanców.
Po wzniesionym toascie szampana, przy kawie i ciastkach Jubilaci
wraz z rodzinami wspominali wspólnie przezyte lata.

 Zofia Siry
Kierownik USC

Fot. R. WêgrzynFot. R. Wêgrzyn

Fot. R. Wêgrzyn
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Jestem sta³¹ czytelniczk¹ �Dyno-
winki�. Szczególnie interesuj¹ mnie
artyku³y po�wiêcone dzia³alno�ci
szkó³ na naszym terenie. Z wielk¹
uwag¹ przeczyta³am artyku³ �Historia
szkolnictwa podstawowego na zie-
miach dynowskich cz. II� zamieszczo-
ny w nr 6/96 z czerwca 2003r. Zapo-
zna³am siê tak¿e ze stron¹ interneto-
w¹ Zespo³u Szkó³ nr 4 w Paw³okomie.
Po tej lekturze postanowi³am napisaæ
do �Dynowinki� i nieco uzupe³niæ
historiê szkolnictwa podstawowego w
Paw³okomie. Zdajê sobie sprawê z
tego, ¿e w wy¿ej wymienionym arty-
kule zamieszczono tylko krótkie in-
formacje, ale uwa¿am, ¿e to, czego do-
konali mieszkañcy Paw³okomy, warte
jest wspomnienia i ich spo³eczn¹ pra-
cê mo¿na wszystkim stawiaæ za wzór
godny na�ladowania.Dyrektorem
szko³y w latach 1980- 1986 by³a p.
Zdzis³awa Kurasz. Pe³ni¹c tê funkcjê
nie siedzia³a z za³o¿onymi rêkami,
tylko �ratowa³a� istniej¹cy budynek
szkolny, jak tylko siê da³o. O budo-
wie nowej szko³y w tamtych latach
mo¿na by³o tylko pomarzyæ. Powo-
dem tego by³a nieprzychylno�æ ówcze-
snych w³adz. Dnia 1.09.1986r. Inspek-
tor O�wiaty i Wychowania mgr Stani-
s³aw Górniak powierzy³ mi funkcjê
dyrektora tej szko³y. On to pierwszy
zrozumia³ nasze potrzeby co do bu-
dowy nowej szko³y i poradzi³ nam, aby
zacz¹æ budowê w czynie spo³ecznym.
Na zebraniu wiejskim w dniu
26.10.1986r., w którym uczestniczyli:
p. mgr Stanis³aw Górniak-IOiW, p.
Józef Kêdzierski � Naczelnik Miasta i
Gminy Dynów, p. Anna Kowalska �
KMG PZPR, p. Mieczys³aw Kupczyk
� Rada MiG Dynów, p. Aleksander
Gierula � Miejsko-Gminny Komitet

Pomocy Szko³om, p.
Zofia Wa¿ny � Zarz¹d
Wojewódzki ZSMP w
Przemy�lu, zapad³a de-
cyzja o budowie szko³y
w czynie spo³ecznym i
zosta³ powo³any Spo-
³eczny Komitet Budo-
wy Szko³y. W sk³ad Ko-
mitetu wesz³o 13 osób.
Wybrano zarz¹d Komi-
tetu w osobach: p. W³a-

dys³aw Chrapek � przewodnicz¹cy, p.
Józef Kulon � z-ca przewodnicz¹cego,
p. Jan Ulanowski � skarbnik, p. Anna
Chrapek � sekretarz. Mieszkañcy wsi
wp³acali sk³adki na konto Komitetu
(2000 starych z³otych od rodziny),
nawet ci, którzy nie mieli dzieci.
Ogromny zapa³ ogarn¹³ wszystkich.
Ka¿dy, na ile tylko móg³, chcia³ przy-
czyniæ siê do budowy. Szukali�my
sponsorów, gdzie tylko siê da³o. Swój
wk³ad w budowê mia³ Zarz¹d Woje-
wódzki ZSMP w Przemy�lu, który zor-
ganizowa³ w Dynowie loteriê fantow¹
i dochód z niej przekaza³ na szko³ê.
Sponsorowa³a nas równie¿ firma PE-
WEX z Rzeszowa. Bardzo nas wspo-
maga³a Rada Miasta i Gminy w Dyno-
wie, Miejsko-Gminny Komitet Pomo-
cy Szko³om, so³tysi wsi: p. Stanis³aw
Hadam i p. Andrzej Chrapek.
Ogromn¹ pomoc¹ w ca³ym przedsiê-
wziêciu s³u¿y³a nam obecna Burmistrz
Miasta Dynowa p. mgr Anna Kowal-
ska, która nie tylko szuka³a dla nas pie-
niêdzy, ale tak¿e je�dzi³a z cz³onkami
Komitetu uzgadniaæ dokumentacjê
budowlan¹. Nasze dzia³ania wspiera³
równie¿ p. mgr Adolf Kie³basa � In-
spektor O�wiaty i Wychowania. Pó�-
niej spraw zwi¹zanych z budow¹ pil-
nowali w Urzêdzie Gminy nasi radni:
p. mgr Tadeusz Pudysz i p. Jan Ula-
nowski.Serce siê radowa³o, patrz¹c z
jakim zapa³em mieszkañcy wsi przy-
stêpowali do ka¿dej pracy przy budo-
wie. Przy wo¿eniu ¿wiru, gaszeniu
wapna, wo¿eniu kloców z lasu na tar-
tak i na plac budowy, przy roz³adowy-
waniu pustaków � na placu budowy
dos³ownie roi³o siê od ludzi i ci¹gni-
ków. Nawet uczniowie byli zaanga¿o-
wani w niektóre prace np. pomagali
geodecie biegaj¹c z �³at¹� i geologo-

wi w wykonywaniu wierceñ. Równo-
cze�nie wynajêli�my projektanta, któ-
ry wykonywa³ projekt nowego budyn-
ku.Piêtrzy³y siê przed nami liczne
trudno�ci: a to problemy z dzia³k¹, to
brak finansów, to znowu sprawy zwi¹-
zane z uzgodnieniami planu realiza-
cyjnego i za³o¿eñ techniczno-ekono-
micznych obiektu. Jednak nie tracili-
�my nadziei.W latach 1986-1994 Spo-
³eczny Komitet Budowy Szko³y zgro-
madzi³ �rodków i materia³ów na kwo-
tê 1 796 819 900 z³otych (starych), co
stanowi³o 56% wykonania stanu su-
rowego. Pó�n¹ jesieni¹ 1994r., po
o�miu latach spo³ecznej pracy miesz-
kañców wsi, uzyskano pozwolenie na
budowê i rozpoczêto wykonywanie
fundamentów pod szko³ê. Dzi�, prze-
je¿d¿aj¹c przez Paw³okomê, podzi-
wiam ten piêkny budynek (zreszt¹ nie
tylko ja). Jest on efektem wytê¿onej
pracy i zaanga¿owania mieszkañców
tej wsi. Mog¹ byæ oni dumni z tego,
co zrobili. W tym czasie, jak przyst¹-
pili do budowy szko³y w czynie spo-
³ecznym, prowadzili jeszcze spo³ecz-
nie dwie budowy, tj. budowê ko�cio³a
i remizy stra¿ackiej. Takie spo³eczne
dzia³anie i takie zaanga¿owanie by³o
w tamtych czasach (a pewnie i dzisiaj
te¿) ewenementem. Nawet w Przemy-
�lu � ówczesnym mie�cie wojewódz-
kim � dziwiono siê, ¿e Paw³okoma
choæ jest ma³¹ wiosk¹, to jej mieszkañ-
cy potrafi¹ i chc¹ tyle zrobiæ.Piszê do
�Dynowinki�, bo uwa¿am, ¿e tym lu-
dziom � mieszkañcom Paw³okomy �
nale¿¹ siê podziêkowania za ich trud
i chocia¿by ma³a wzmianka na ³amach
naszej gazety. My�lê, ¿e to nie jest
szczegó³, który mo¿na pomin¹æ czy
przemilczeæ.Korzystaj¹c z tej okazji,
pragnê podziêkowaæ wszystkim miesz-
kañcom Paw³okomy, cz³onkom Spo-
³ecznego Komitetu Budowy Szko³y za
8-letni¹ cudown¹ wspó³pracê ze mn¹
jako dyrektorem szko³y, za Wasz trud
i wysi³ek, za wyrozumia³o�æ, za Wasze
Serce. Dziêkujê równie¿ ówczesnym
w³adzom Miasta i Gminy Dynów i
wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób wspierali nasz¹ spo³eczn¹ pracê.

Z powa¿aniem
Anna Chrapek
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29.05.2003r

MAJÓWKA 2003
W �RODOWISKOWYM DOMU

SAMOPOMOCY W IZDEBKACH

 W dniu 29.05.2003r na zaproszenie kadry �DS w Izdebkach
odwiedzili�my ich Dom.

Obiekt utworzony w budynku pa³acowym wygl¹da niezwy-
kle okazale, szczególn¹ uwagê zwrócili�my na prowadz¹ce na
górn¹ kondygnacjê schody, oraz ogromne balkony.

To czego nam ¿al, to ogromny 4 hektarowy park, wprost
wymarzone miejsce na ognisko, czy wypoczynek.

Impreza w której uczestniczyli�my sk³ada³a siê z dwóch czê-
�ci.

 Pierwsza to rozgrywki sportowe w któ-
rych Dynowianie zmierzyli siê z reprezen-
tantami �rodowiskowych Domów z Brzo-
zowa, Izdebek i Ustrzyk Dolnych. W star-
ciu tym pokonali wszystkich swoich prze-
ciwników zajmuj¹c pierwsze miejsce. Dru-
g¹ czê�æ stanowi³o pieczenie kie³basy na
ogromnym grillu oraz �piewy i tañce.

 Impreza jak zwykle by³a udana i pe-
³na wra¿eñ.

W dniu 23 maja
uczestnicy �DS w Dynowie
byli na basenie w Ustrzy-
kach Dolnych.

Pomys³ wyjazdu na ba-
sen zrodzi³ siê ju¿ dawno,
tym bardziej ¿e wiele Do-
mów korzysta z tego ro-
dzaju, jak¿e po¿¹danej te-
rapii. Pomys³ ten przez
d³ugi czas nie móg³ byæ
jednak zrealizowany na co
sk³ada³y siê ró¿ne powody,
jednak najwa¿niejszy tkwi³
w braku wyrobionego na-
wyku do korzystania z

tego rodzaju dobrodziejstw. Wielk¹ motywacj¹ sta³ siê dopiero
fakt, ¿e tegoroczna Spartakiada Sportowa �rodowiskowych
Domów Samopomocy woj. podkarpackiego rozgrywana bêdzie
w³a�nie na basenie w Ustrzykach Dolnych.

Na basen wybrali�my siê razem z uczestnikami z zaprzyja�-
nionych Domów z K¹kolówki i Izdebek. Nowy obiekt basenowy

mile nas zaskoczy³ nie tylko swoj¹ kubatur¹, ³adnie wyposa¿o-
nym wnêtrzem i po³o¿eniem ale przede wszystkim czysto�ci¹.

Wszyscy pocz¹tkowo pe³ni obaw, bo przecie¿ to pierwszy kon-
takt z basenem, szybko przyzwyczaili siê i pocz¹tkowy strach
przed zjazdem �rur¹� zamienili w dobr¹ zabawê. Do domów
wszyscy wrócili pe³ni wra¿eñ i bardzo zadowoleni. W tym miej-
scu mo¿na by zacytowaæ ludowe powiedzenie mówi¹ce ¿e �ape-
tyt ro�nie w miarê jedzenia� bo nasi podopieczni w chwili po-
wrotu ju¿ planowali nastêpny wyjazd. Ich marzenia wkrótce spe-
³ni³y siê bo kolejny raz pojechali�my na basen w dniu 11 czerw-
ca. Równie¿ i tym razem by³ to bardzo udany wyjazd.

UCZESTNICY �DS NA BASENIE W USTRZYKACH DOLNYCH
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W dniu 24 czerwca 2003 roku, aby podtrzymaæ tradycjê
uczestnicy �DS w Dynowie razem ze swoimi przyjació³mi z K¹-
kolówki rozpalili wspóln¹ sobótkê nad Sanem.

Po przybyciu go�ci ca³¹ grup¹ wyruszyli�my w plener gdzie
czeka³o ju¿ na nas ognisko. Tam w piêknej scenerii wartko p³y-
n¹cej wody, szumi¹cych drzew i �piewaj¹cych ptaków rozegra³a
siê nasza sobótka. Przeplatana by³a ona �piewem ludowych pio-

Dnia 26 czerwca 2003 roku
uczestnicy �rodowiskowego
Domu Samopomocy w Dynowie
wziêli udzia³ w V Spartakiadzie
�rodowiskowych Domów Samo-
pomocy woj. podkarpackiego,
która tym razem odby³a siê w
Ustrzykach Dolnych.

 Przygotowania do udzia³u w
spartakiadzie rozpoczêli�my z
wielkim zaanga¿owaniem od
pocz¹tku maja, gdy tylko pozwa-
la³a na to pogoda wytrwale æwi-
czyli�my na boisku sportowym
wyrabiaj¹c sobie kondycjê.

Spartakiada rozpoczê³a siê
na boisku sportowym w Ustrzy-
kach Dolnych o godzinie 9.30.

Uroczystego otwarcia doko-
na³ Burmistrz Ustrzyk Dolnych,
Dyrektor Wydzia³u Polityki Spo-
³ecznej Urzêdu Wojewódzkiego
w Rzeszowie oraz kierownik
�DS w Ustrzykach Dolnych.
Pierwsza czê�æ odby³a siê na ba-

senie, tu uczestnicy zmierzyli siê
w nastêpuj¹cych konkuren-
cjach:

- p³ywanie na d³ugo�ci 25m
- zjazd ,,rur¹��
- bieg w wodzie na szeroko�æ

basenu
Niestety ¿adna z tych konku-

rencji nie przynios³a nam meda-
lu, nie mieli�my bowiem szans
wobec tych uczestników, którzy
na basen uczêszczaj¹ regularnie
i wobec czego czuj¹ siê jak przy-
s³owiowa� ryba w wodzie�

Dalej przenie�li�my siê na
boisko gdzie rozegrano dalsze
dyscypliny:

 rzut pi³k¹ do kosza,
-skok w dal,
-bieg na 60m,
-rzut pi³eczk¹ do celu,
-bieg prze³ajowy, oraz
-dru¿ynowy tor przeszkód
Rywalizacja by³a niezwykle

zaciêta, ka¿dy bowiem walczy³ o
laury i miano najlepszego z wiel-
kim po�wiêceniem. Nasza repre-
zentacja spisa³a siê dobrze, a jej
honoru obroni³ M.Raszewski,
który zdoby³ srebrny medal w
biegu na 60 metrów. Ponadto za
udzia³ w Spartakiadzie otrzyma-
li�my dyplom i Puchar Wojewo-
dy Podkarpackiego.

 Na koniec odby³ siê konkurs
wiedzy na temat niepe³nospraw-
no�ci. Tu równie¿ mieli�my swo-
jego reprezentanta, który za swo-
j¹ wiedzê zdoby³ nagrodê rzeczo-
w¹.

Ca³o�æ imprezy u�wietni³a
wspólna zabawa, ognisko i �piew.

Chocia¿ pogoda by³a nie-
sprzyjaj¹ca , si¹pi³ deszcz, wia³
wiatr, a temperatura nie nale¿a-
³a do najwy¿szych to jednak do
domów wrócili�my u�miechniê-
ci i pe³ni wiary ¿e za rok bêdzie
jeszcze lepiej.

Anna Ostafiñska

�Wi³a wianki i rzucala je do faluj¹cej wody�

senek i rozgrywkami sportowymi.
By³ to sprzyjaj¹cy moment do zawierania bli¿szych znajo-

mo�ci i wymiany do�wiadczeñ.
Wprawdzie by³a faluj¹ca woda, a wiatr nas nie oszczêdza³

nie znale�li�my jednak chêtnych do puszczania wianków.

Mo¿e za rok bêdzie inaczej, ¿yjmy t¹ nadziej¹.

26.06.2003 r.

SPARTAKIADA

Spartakiada sportowa.

Bieg prze³ajowy.
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Kurs przysposobienia do ¿ycia w spo³eczeñstwie dla
mê¿czyzn - szkolenie otwarte

Tematy zajêæ:
1. Dlaczego nie ma nic z³ego w dawaniu kwiatów
2. Ty te¿ mo¿esz siedzieæ obok kierowcy (i to cichutko)
3. I ty mo¿esz prasowaæ...
4. Jak siê nape³nia kostkarkê (lub woreczki) do lodu - z

pokazem slajdów
5. Szko³a przetrwania I - sma¿enie jajka sadzonego
6. Szko³a przetrwania II - mycie pod³ogi w ³azience
7. Przyznanie siê do niewiedzy nie jest ostateczn¹ klêsk¹
8. Ty: s³aba p³eæ
9. Powody dla których zak³ada siê now¹ rolkê papieru w

toalecie gdy poprzednia siê skoñczy³a (ze slajdami i
przyk³adami)

10. Techniki relaksacyjne i sposoby za�niêcia mimo �¿e by
siê chcia³o�

XVII Miêdzynarodowe Mistrzo-
stwa w Grach Matematycznych i Lo-
gicznych brzmi fajnie, ale wcale tak
nie by³o. Wszyscy byli�my zdenerwo-
wani i próbowali�my zapomnieæ o
konkursie. Olek poszed³ do ZOO, gdzie z Pani¹ Ani¹ - uzbroje-
ni w aparat fotograficzny � polowali na lwa. Mateusz z Tat¹ i
bratem ogl¹da³ Panoramê Rac³awick¹ i dozbroi³ siê, kupuj¹c ma-
kietê armaty. Bartek � poszkodowany na ciele (z³amana noga) -
relaksowa³ siê przed telewizorem.

 W sobotê 17. maja o godzinie 1000 rozpoczêli�my pó³fina³
krajowy. Do rozwi¹zania mieli�my siedem trudnych zadañ. Trzy
godziny ciê¿kiej pracy nie posz³y na marne. Bartek tak �zasza-
la³�, ¿e rozwi¹za³ 5 zadañ i z wynikiem 5/7 wszed³ do fina³u.
Mamy wiêc naszego �Wielkiego � Ma³ego Cz³owieka�! Pani Ania
tak siê cieszy³a, ¿e ma³o brakowa³o, a udusi³aby Bartka!

Niedziela: 18. maja, godz. 900. Bartek zacz¹³ samotnie rozwi¹-
zywaæ zadania fina³owe. Trochê mu by³o smutno pisaæ bez Olka
i Mateusza, ale trzeba by³o walczyæ. Niestety, tym razem Bartko-
wi nie posz³o tak jak w pó³finale. Zadania by³y bardzo trudne.
Ale to by³ ju¿ fina³ krajowy, w którym Bartek konkurowa³ z mi-
strzami Polski i Europy z poprzednich edycji konkursu. Dla nie-
go by³ to dopiero chrzest bojowy.

Wszyscy trzej i Pani Ania jeste�my dumni z tego, ¿e mieli�my
zaszczyt stawaæ w matematyczne szranki z najlepszymi uczniami
z ca³ej Polski. Rado�æ nasza jest tym wiêksza, ¿e po raz pierwszy
brali�my udzia³ w konkursie na szczeblu krajowym, a do zdoby-
cia pozosta³o nam zwyciêstwo w finale krajowym i wyjazd do Pa-
ry¿a na rozgrywki miêdzynarodowe.

 Wspomnienia z Wroc³awia spisali:
Bartek S³ota

Olek Duda
Mateusz G³adysz

Uczniowie klasy Ib Gimnazjum w Dynowie

11. Pilot od telewizora - jak walczyæ z uzale¿nieniem
12. Jak pozbyæ siê chêci wygl¹dania m³odziej ni¿ w³asny syn
13. Cel mo¿liwy do osi¹gniêcia - jak ograniczyæ spo¿ycie

alkoholu
14. Prawdziwi mê¿czy�ni te¿ pytaj¹ przechodniów o drogê,

gdy siê zgubi¹
15. Twoja odzie¿ (I) - jak sk³adaæ spodnie. Zastosowanie

wieszaka
16. Twoja odzie¿ (II) - do czego s³u¿y szafa
17. Twoja odzie¿ (III) - u¿ycie kosza na brudn¹ bieliznê
18. Krzes³o i jego nieprawid³owe wykorzystanie jako

wieszaka na ubrania
19. B¹d� celny, czyli jak trafiaæ do sedesu
20. Æwiczenia nadgarstków - opró¿nianie popielniczki
21. Rozwój zdolno�ci motorycznych - mycie wnêtrza garnka

zmywakiem i p³ynem do naczyñ 22. Dolegliwo�ci nocne
i bezsenno�æ, czyli dlaczego nie op³aca siê je�æ
herbatników w ³ó¿ku

Uwaga: Do jednej grupy przyjmowanych bêdzie
maksymalnie 10 osób ze wzglêdu na trudn¹ tematykê i
do�wiadczenie, ¿e osobom chc¹cym zaliczyæ kurs
prowadz¹cy musz¹ udzielaæ korepetycji w celu przyswojenia
materia³u.

KOBIETA

M Ê ¯ C Z Y Z N O ! ! !
PO�MIEJ SIÊ Z SIEBIE...
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Wakacje, czas odpoczynku, relaksu,
leniuchowania... Dzi� nie chcê wiêc
Pañstwa zmuszaæ do gimnastyki umys³u...
Zamiast ³amig³ówek - trochê ciekawostek
o liczbach...

�Co jest najm¹drzejsze? - LICZBA. Co jest
najpiêkniejsze? - HARMONIA. Czym jest ca³y
�wiat? - LICZB¥ I HARMONI¥� Tak poucza³
katechizm tajemniczego, na wpó³
naukowego bractwa Pitagorejczyków.
Pitagorejskie �igraszki z liczb¹� nie by³y
ja³owe, bo obok cudacznych spekulacji
pitagorejczycy poczynili odkrycia, które do
dzi� nie straci³y swojej warto�ci. Oni pierwsi
podzielili liczby na parzyste i nieparzyste,
odkryli liczby kwadratowe, sze�cienne,
doskona³e i zaprzyja�nione. Oni wreszcie
odkryli liczby niewymierne.

Kiedy ludzie zaczêli liczyæ? Na to
pytanie trudno odpowiedzieæ... Ju¿ egipscy
kap³ani uk³adali kalendarze oparte o
wschody Syriusza i ruchy S³oñca, a wiêc
umieli liczyæ! Zajrzyjmy jeszcze parê tysiêcy
lat wstecz... Oto rybacy znad Nilu wi¹¿¹
swoje sieci, uk³adaj¹ oczka tych sieci w
równoliczne rzêdy. A wiêc i oni umieli ju¿
liczyæ... Cofnijmy siê jeszcze g³êbiej w mroki
dziejów ludzko�ci... Mo¿na twierdziæ, ¿e
przed 10000 lat ju¿ siê odbywa³ �handel
wymienny� sztuka za sztukê lub g³owa za
g³owê. Nie ma jednak ¿adnych znalezisk
czy pomników z tamtych odleg³ych czasów.

Mik³ucho-Mak³aj (1846-1888), rosyjski
podró¿nik, który wiele lat spêdzi³ w Nowej
Gwinei, opisuje jak licz¹ Papusi. Aby
powiedzieæ 1, Papuasi zginaj¹ palec i mówi¹
�be�, dla wyra¿enia liczby 2 mówi¹ �be-be�,
3 - �be-be-be�, 4 - �be-be-be-be�. 5
oznaczaj¹ s³owem �rêka� (�ibon�), 6 - �rêka
jeden� (�ibon-be�), 10 - �dwie rêce� (�ibon-
ali�), 11 - �dwie rêce jeden� (�ibon-ali-be�),
12 - �ibon-ali-be-be� itd, a¿ do liczby �jedna
noga� (�samba-be�) czyli 15, i dalej �dwie

nogi� (�samba-ali�) czyli 20... A co
dalej...???

Liczebnika �siódmy� u¿ywa siê w
najstarszych bajkach do oznaczenia
wielkich odleg³o�ci - �za siedmioma górami,
za siedmioma rzekami...�

Wyraz �cyfra� pochodzi od arabskiego
s³owa �as-sifr� albo �sifr� - co znaczy �pusty�,
nazw¹ t¹ okre�lano nasze zero. W dawnej
Polsce cyfr¹ nazywano sposób tajemnego
pisania (�przejêto list cyfr¹ pisany�). Równie¿
i zero nazywano w dawnej Polsce cyfr¹.

Najstarsze pojêcie �liczby� (okres od
Talesa do Euklidesa) to zbiór jedno�ci
ca³kowitych (dodatnich) lub jednakowych
czê�ci ca³o�ci, czyli liczba ca³kowita i
u³amek. Euklides okre�la³ liczbê jako
stosunek danej wielko�ci do jednostki miary.

Ten stosunek by³ zawsze liczb¹ dodatni¹
ca³kowit¹ lub u³amkow¹.

Na trop liczb niewymiernych natrafi³
Pitagoras odkrywaj¹c twierdzenie o
przek¹tnej kwadratu - nie da³o siê jej wyraziæ
w czê�ciach boku. Pitagoras nazwa³ liczby
niewymierne �alogoj� - niewyra¿alne, nie
poddaj¹ce siê definicji. Pod przysiêg¹
zwierzy³ siê ze swego odkrycia najbli¿szym
uczniom. Jeden nie dotrzyma³ tajemnicy i
rozg³osi³ odkrycie Mistrza, za to - wed³ug
legendy - zosta³ ukarany przez bogów, okrêt,
którym p³yn¹³ zosta³ z rozkazu ojca bogów
zatopiony w g³êbinach morza.

Z liczb¹ ujemn¹ musia³ siê ju¿ spotkaæ
Diofantos (III-IV w n.e.), ale udawa³, ¿e jej
nie widzi, bowiem takich liczb nie uznawa³...
Ojciec europejskiej algebry Muhammed
ibn Mussa Al-Chorezmi (iX w n.e.) równie¿
nie uznawa³ liczb ujemnych i omija³ je,
natomiast staro¿ytna matematyka chiñska
i hinduska zna³y je od dawna.

Pierwszym, który nie pomin¹³
milczeniem liczb ujemnych, by³ W³och
Leonardo z Pizy (Fibonacci, XII - XIII w
n.e.), który rozwi¹zuj¹c zadania na turnieju
matematycznym nie odrzuci³ odpowiedzi
ujemnej, lecz wyt³umaczy³ j¹ pogl¹dowo
jako stratê (d³ug).

Renata Jurasiñska

W historii zawsze co� odkrywano...

Ludzie pierwotni odkryli ogieñ...

Odkrycie ko³a - dzie³em Sumerów...

A Kreteñczycy - kil odkryli

W ¿egludze zwany tak¿e �stêpka�...

Dzi� epokowym za� odkryciem

Jest niew¹tpliwie ODKRYCIE

PÊPKA!!!

Wiêc ka¿da Polka patriotka

Dumnie z odkrytym pêpkiem lata...

I dziêki temu, moja Polsko,

STANIESZ SIÊ WRESZCIE

PÊPKIEM �WIATA...!!!

Najnowsze polskie odkrycie...

Rysowa³ Grzegorz Hardulak

 Rymowa³ Maciej Jurasiñski
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