
UCHWAŁA NR X/71/15 

RADY MIASTA DYNÓW 

 z dnia 1 października 2015 roku 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa” 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz §1 pkt 1 Regulaminu nadawania 

tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” oraz „Zasłużony dla Miasta Dynowa” 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/123/08 Rady Miasta Dynowa w sprawie 

ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa” oraz „Zasłużony dla 

Miasta Dynowa” z dnia 12 marca 2008 roku, na wniosek Kapituły z dnia 30 września 

2015 roku, Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

§1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa” Pani Annie Baranowskiej – Bilskiej   

w dziedzinie kultury i ochrony zdrowia. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady 

Miasta Dynów. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Dynowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Pani Anna Baranowska-Bilska, córka Mikołaja i Franciszki, zamieszkała w Dynowie, 

przy ul. Ks. Józefa Ożoga 12 A, urodziła się  29 marca 1930r. w Jarosławiu.  

W Jarosławiu też uczęszczała do Szkoły Podstawowej, a po jej ukończeniu do 

Żeńskiego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Od 1941 r. należała do konspiracyjnego 

harcerstwa, uczestniczyła w zajęciach z historii i języka polskiego w ramach kompletów 

tajnego nauczania. 

Po maturze podjęła studia medyczne w Poznaniu, gdzie w 1954r. uzyskała 

absolutorium. Specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa zdobyła  w Pomorskiej 

Akademii Medycznej w Szczecinie.  

Po ukończeniu specjalizacji pracowała w Barlinku jako ordynator szpitala. Po powrocie 

rodzinne strony - od 1961r. do 1974r. pracowała w szpitalu Powiatowym  

w Lubaczowie. W tym okresie aktywnie współpracowała z Lubaczowską Kurią 

Biskupią w zakresie ochrony życia poczętego. Z uwagi na współpracę z Kościołem 

otrzymała wypowiedzenie z pracy w szpitalu.  

Od 3 lutego 1975r. mieszka w Dynowie. Pracowała w Przychodni Rejonowej  

w Dynowie w Poradni K i na Izbie Porodowej, a dodatkowo na dyżurach w Szpitalu 

Wojewódzkim w Przemyślu i Pogotowiu Ratunkowym w Dynowie. 

Od 1980r. aktywnie działała w NSZZ „Solidarność” i Komitetach Obywatelskich. 

Należała do Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Dynowie. 

Od 1990r. – przez 3 kadencje była radną Rady Miasta Dynowa pełniąc funkcje: 

Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi. 

W 1981r. była jedną z inicjatorek powstania lokalnej gazety „Dynowinka”.  

W „Dynowince” przez 10 lat pełniła społecznie funkcję naczelnego redaktora. Na 

łamach Dynowinki regularnie prowadziła: „Kącik Samorządowy”, „Głos wolny, 

wolność ubezpieczający”, w których zawsze wyrażała swoje niezależne poglądy na 

sprawy Miasta. Była też autorem szeregu artykułów z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i uzależnień. Była też, przez wiele lat aktywnym członkiem 

Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Miasta Dynowa - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.  

W bogatym życiorysie P. Doktor Anny Baranowskiej-Bilskiej szczególnie zwraca uwagę 

jej postawa i zaangażowanie w obronę życia poczętego, która to miała trwały wpływ na 

jej pracę zawodową. 

Od 1956r. w Polsce obowiązywała ustawa nakazująca lekarzom usuwanie ciąży na 

żądanie kobiety, co u lekarzy wyznających wartości chrześcijańskie powodowało 

ogromne wyrzuty sumienia. Pani Doktor zawsze rozradzała, oponowała, uczyła 

regulacji poczęć metodami naturalnymi. W roku 1966 – Milenium Chrztu Polski, 

ślubowała Bogu i sobie, że nie wykona żadnej aborcji. 

Jej niezłomna postawa w tym zakresie oraz współpraca z Kościołem nie podobała się 

zarówno kierownictwu szpitali jak i władzy „Ludowej”, które postawiły warunki: nie 

krytykować władz, ustawy, zerwać współpracę z Kościołem. Wybrała wierność 

wyznawanym zasadom –straciła pracę: najpierw w Barlinku, później w Powiatowym 



Szpitalu w Lubaczowie. Takie same zasady wyznawała i realizowała podczas pracy  

w Przychodni w Dynowie. 

Mając na względzie powyższe Kapituła wnioskuje o nadanie tytułu „Zasłużony 

dla Miasta Dynowa” dla Pani Anny Baranowskiej – Bilskiej w dziedzinie kultury  

i ochrony zdrowia.  

 


