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Kolejny numer Dynowinki
w Pañstwa rêkach. To naprawdê
mi³e, ¿e siê ona tak ³adnie przyjê³a.
Wiadomo  inna. Kolorowa, a poza
tym przyty³a.
Wszyscy lubimy nowoci,
ale one szybko siê nudz¹, a poza tym
- starzej¹. Mam nadziejê, ¿e nie tym
razem - nie w przypadku naszego regionalnego pisma. Chcia³oby siê nawet, aby comiesiêczny zakup gazety
sta³ siê zwyczajem w naszych domach. Dynowinka obiecuje towarzyszyæ wszystkim wydarzeniom w
regionie tak d³ugo, jak d³ugo bêdzie
trwa³a Pañstwa potrzeba czytelnicza.
W trakcie pracy redakcyjej
dobieg³a mnie myl: Ciekawe, z której strony us³yszê oklaski, a z której
mnie strony wygwi¿d¿¹? (wziê³am
na siebie odpowiedzialnoæ za trzeci
numer pisma) Relatywizm w ujmo-
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waniu rzeczywistoci bywa niekiedy
mia¿d¿¹cy(!). No w³anie. A poza
tym, dlaczego to tak jest, ¿e im bardziej ci cz³owieku na czym zale¿y 
tym o wpadkê ³atwiej? Niech mi
to kto wyt³umaczy O ironii losu wiem, z³oliwoci rzeczy martwych
 dowiadczy³am (prawda  Panie
Jurku?)
Profesor UJ, krytyk literacki
 mój promotor - mawia³, ¿e
najgorsze, co mo¿e spotkaæ dzie³o i
jego (ich) autora to czcze milczenie.
Niech ju¿ nawet mówi siê le, ale
niech siê mówi! Niech bêdzie ruch
wokó³ wydarzenia i niech siê ono
zapisze w pamiêci.
Prawda, ¿e to ma sens?
No, ale! Dynowinkê Nr 3
pomówienia dosiêgn¹æ nie mog¹. Po
pierwsze  wszyscy siê tu w redakcji
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ogromnie staraj¹, aby zadowoliæ
swoich Czytelników, po drugie  to
ju¿ trzeci numer pisma, a 3 jest
ponoæ cyfr¹ szczêliw¹. Pos³ugiwali
siê ni¹ bajarze, poeci i wró¿ki
(zauwa¿ i trzej muszkieterowie, trzy
siostry, do trzech razy sztuka, raz,
dwa, trzy  start!). £aciñskie za
przys³owie g³osi: Wszystko, co
z³o¿one z trzech jest doskona³e.
W imieniu wszystkich wspó³redaguj¹cych pismo  zachêcam do lektury.
REDAKTOR PROWADZ¥CY

Zuzanna Anna Nosal

Kim jest ta Pani ?
Dawno ju¿ nie ma talonów na
poñczochy i przydzia³owych godzików, ale wiêto zosta³o. Zreszt¹, geneza jego nie jest komunistyczna, ale
- kapitalistyczna. Po raz pierwszy
wiêtowa³y emancypantki amerykañskie w 1909 roku.

Brzydsza czêæ redakcji
Dynowinki nie pogniewa³a siê na to wiêto i sk³ada wszystkim Dynowiankom gor¹ce ¿yczenia, zapraszaj¹c równoczenie do
konkursu 
Kim jest ta Pani ?
Imiê i nazwisko Pani proszê przypisaæ odpowiedniemu zdjêciu z
pierwszej strony i przes³aæ do Redakcji do dnia 5 kwietnia br.
ZAPRASZAMY!!!
Redakcja
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Jak w ka¿dym samorz¹dzie , tak i miecie
Dynowie, pocz¹tek roku powiêcony jest
g³ównie planowaniu pracy na ca³y rok, ustalaniu wydatków bud¿etowych. W tym roku
jest to szczególnie wa¿ne, gdy¿ nie tylko planuje siê dzia³ania gospodarcze na 2003r.,ale i
ustala siê kierunki dzia³ania nowej Rady i
Burmistrza na ca³¹ kadencjê, a nawet wyprzedzaj¹co na lata dalsze.
Najwiêcej czasu tym sprawom w Urzêdzie Miasta powiêca zespó³ pracowników
zajmuj¹cy siê przygotowywaniem koncepcji
rozwoju miasta, przygotowywaniem dokumentacji, jak i zdobywaniem rodków na zadania gospodarcze planowane do realizacji.
Ju¿ wiadomo, ¿e piln¹ koniecznoci¹ staje siê:
- budowa kanalizacji na terenach nieskanalizowanych miasta,
- poprawa stanu dróg i chodników,
- budowa nowych chodników ( np. ul. Grunwaldzka),
- poprawa jakoci wody z ujêcia przy Zespole Szkó³,
- budowa owietlenia ulicznego (np. ul. £azienna),
- zagospodarowanie terenów wokó³ Sanu.
(st¹d pomys³ realizacji zadania B³êkitny
San)
Najwa¿niejszym zadaniem na dzieñ dzisiejszy jest zakoñczenie inwestycji hala sportowa wraz z gimnazjum przy Zespole Szkó³
w Dynowie.
W dniu 4 marca 2003r. Rada Miasta podjê³a decyzjê o zmniejszeniu pierwotnie planowanego zakresu realizacji budynku gimnazjum, realizowanego ³¹cznie z hal¹ sportow¹.
W czêci dydaktycznej zostanie zlokalizowane: zaplecze hali sportowej, 8 klasopracowni
lekcyjnych ,1 klasopracownia komputerowa
oraz równie¿ bardzo potrzebne boksy szatni.
W 2003r. nale¿a³oby wykonaæ roboty stanu surowego czêci dydaktycznej oraz zakoñczyæ roboty na hali sportowej. Koszt budowy hali sportowej i gimnazjum ( po zmniejszeniu zakresu) szacuje siê na 4ml 800 tys. z³.
Do chwili obecnej wykonano roboty na wartoæ 1 ml 288 tys. z³. Pozostaje do wykonania zakres robót na wartoæ oko³o 3 ml 500
tys z³.
Czyni siê starania o pozyskanie dofinansowania z zewn¹trz, niemniej jednak najwiêksze wydatki z tym zwi¹zane poniesie
bud¿et miasta.
Burmistrz Miasta, realizuj¹c obowi¹zki
na³o¿one ustaw¹ o stanie klêski ¿ywio³owej,
powo³a³a zarz¹dzeniem z dnia 21 luty Szefa
Gminnego Zespo³u Reagowania w osobie Jerzego Bylickiego. Jego zadaniem jest zorganizowanie struktur i kierowanie Gminnym Ze-
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spo³em Reagowania oraz realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy o stanie klêski ¿ywio³owej oraz Rozporz¹dzenia wykonawczego do
tej¿e ustawy . Docelowo w sk³ad Zespo³u
bêd¹ wchodziæ sta³e i czasowe grupy robocze
z³o¿one z pracowników gminy i jednostek pomocniczych. Przedmiotem dzia³ania Zespo³u
bêdzie: zapobieganie, przygotowywanie siê
na wypadek klêski ¿ywio³owej, dzia³anie w
przypadku wyst¹pienia klêski i udzia³ w przypadkach koniecznoci dzia³añ zwi¹zanych z
usuwaniem skutków klêski ¿ywio³owej.
Od pierwszych dni marca w budynku
Urzêdu Miejskiego dzia³a Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dynowie .
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dynowie Zaprasza!
Komenda Chor¹gwi Podkarpackiej ZHP
w Rzeszowie realizuje projekt wspieraj¹cy
spo³ecznoæ lokaln¹. Centra Aktywizacji Obszarów Wiejskich maj¹ nieæ pomoc osobom
znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich.
G³ównym celem programu jest wskazanie beneficjentom nowych mo¿liwoci w powiêkszaniu i wykorzystywaniu ich potencja³u, w
odpowiedzi na nowe wyzwania gospodarcze
i potrzeby rynku pracy.
Program adresowany jest do osób:
- bezrobotnych, o niskim statusie ekonomicznym, zagro¿onych ubóstwem;
- potrzebuj¹cym pomocy w celu powiêkszenia
swoich umiejêtnoci zawodowych;
- których jedynym ród³em utrzymania jest
gospodarstwo rolne o powierzchni do 3 ha;
- w wieku 16-24 lata zamieszka³ych w tym
samym gospodarstwie domowym, co osoby wymienione wy¿ej.
Centrum Aktywizacji Zawodowej ma na
celu dostarczanie informacji o us³ugach urzêdów pracy oraz innych instytucjach u³atwiaj¹cych zatrudnienie. Mo¿emy pomóc ka¿dej
bezrobotnej osobie w:
- poszukiwaniu ofert pracy i u³atwianiu kontaktu z pracodawcami;
- motywowaniu do podnoszenia kwalifikacji
zawodowej i podejmowaniu lokalnych inicjatyw spo³ecznych;
- wypracowaniu indywidualnej cie¿ki zawodowej przygotowuj¹cej do wejcia i powrotu na rynek pracy;
- ofiarujemy pomoc w napisaniu listu motywacyjnego i CV;
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do Centrum Aktywizacji Zawodowej, które mieci siê w Urzêdzie Miasta
Dynowa (pokój nr.3). Osoby mieszkaj¹ce na
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terenie naszej
gminy maj¹
mo¿liwoæ refundacji kosztów przejazdu.
Zgodnie z
zapowiedziami Rz¹du, równie¿ w Dynowie
od 1.03.2003r. uruchomiono Miejski Orodek
Informacji Europejskiej z siedzib¹ w Urzêdzie Miejskim. Jego g³ówne zadania to:
1. Prowadzenie akcji informacyjnej na temat warunków cz³onkostwa Polski w
Unii Europejskiej, znaczenia tego dla naszej spo³ecznoci lokalnej i poszczególnych osób zainteresowanych tym tematem.
2. organizacja spotkañ informacyjnych o Unii
Europejskiej.
3. Rozprowadzanie materia³ów informacyjnych.
4. Nawi¹zywanie i utrzymywanie sta³ych
kontaktów z organizacjami pozarz¹dowymi i lokalnymi liderami opinii spo³ecznej
oraz wspó³praca z nimi przy realizacji celów kampanii informacyjnej.
5. Utrzymywanie kontaktów z lokalnymi
orodkami doradztwa Rolniczego oraz
Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi organizacjami reprezentuj¹cymi interesy poszczególnych grup zawodowych i
producenckich..
6. Przygotowywanie informacji o wykorzystaniu przez gminê rodków przedakcesyjnych z Unii Europejskiej oraz o mo¿liwociach wykorzystania rodków pomocowych po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej.
7. Katalogowanie pytañ oraz opinii na tematy dotycz¹ce integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ oraz przesy³anie ich do Biura Integracji Europejskiej w Urzêdzie Wojewódzkim.
Gminny Orodek Informacji Europejskiej
czynny :
- poniedzia³ek - 800 - 1600
- wtorek  pi¹tek  700 - 1500
Do obs³ugi Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Miejskiego Orodka Informacji Europejskiej zatrudniono ludzi m³odych, posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje. Orodki
te funkcjonuj¹ niezale¿nie od struktur Urzêdu Miejskiego.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie
z siedzib¹ w Bachórzu
Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie
z siedzib¹ w Bachórzu jest jedn¹ z 159 Gminnych Bibliotek województwa podkarpackiego.
Jest Instytucj¹ dostêpn¹ dla wszystkich
zainteresowanych bez wyj¹tków.
Gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin
s³u¿¹ce kszta³towaniu kultury spo³eczeñstwa,
kszta³ceniu ogólnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce spo³eczeñstwa.
Do chwili obecnej sytuacja organizacyjna
bibliotek w naszej Gminie nie uleg³a zmianie.
W dalszym ci¹gu posiadamy Bibliotekê Gminn¹ , która mieci siê w Bachórzu oraz 8 Filii w
miejscowociach:
1.D¹brówka Starzeñska
2.Dyl¹gowa
3.Harta /OSP/
4.Harta/Dom Ludowy/
5.Laskówka
6.£ubno
7.Ulanica
8.Wyrêby
Teren, który obs³uguj¹ nasze placówki liczy³ na koniec 2002r. 7448 mieszkañców.
1228 osób korzysta³o z us³ug sieci bibliotecznej. Statystycznie co szósty mieszkaniec
Gminy by³ zarejestrowanym czytelkiem.
Najliczniejsz¹ grupê czytelnicz¹ stanowi

w dalszym ci¹gu m³odzie¿ ucz¹ca siê. Stanowi to 52,8% ogó³u. Pozytywnym objawem
jest powrót do bibliotek osób doros³ych.
Szczególnie zauwa¿alne jest to w bibliotekach
w Bachórzu, £ubnie i Harcie.
Na dzieñ 01.01.2002r. ksiêgozbiory Biblioteki Gminnej i Filii liczy³y ogó³em 54 462
egzemplarze.
Analizuj¹c dane roku 2002 mo¿emy
stwierdziæ, ¿e rednio na jedn¹ placówkê przypada³o 6051,3 ksi¹¿ek. Zbiory te w miarê posiadanych rodków staramy siê powiêkszaæ.
Szczególna uwagê przy zakupie zwracamy
aby by³y to wydawnictwa informacyjne, zawieraj¹ce aktualne dane dotycz¹ce ró¿nych
dziedzin nauki, kultury, polityki itp.Staramy
siê zaspokoiæ potrzeby wszystkich grup czytelniczych.
W roku 2002 zakupilimy 499 nowych egzemplarzy na które wydatkowano 8 470,- z³.
Jakoæ zakupionego ksiêgozbioru w pewnym stopniu obrazuj¹ ceny. W 2002 roku
przeciêtna wartoæ zakupionej przez nasze
biblioteki ksi¹¿ki wynios³a 16,97 z³.
Normatywny wskanik zakupu wynosz¹cy 18 wol. na 100 mieszkañców / ustalony
Zarz. Nr 42 MK i S z 24 listopada 1980 r./ na
terenie naszej Gminy w minionym roku wynosi³ 6,6.
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Wskanik liczby ksi¹¿ek na 100
mieszkañców w naszej Gminie wyniós³ 731,2 .
Mieszkañcy
Gminy bardzo chêtnie korzystaj¹ równie¿ z prenumerowanych czasopism.
W minionym roku
wydalimy na ten cel 3 652,- z³
Wobec braku odpowiednio du¿ych lokali nie
posiadamy w naszych bibliotekach czytelni  z
prawdziwego zdarzenia, mamy natomiast wszêdzie k¹ciki czytelniane, gdzie m³odzie¿ lubi odrabiaæ zadania domowe, korzystaæ z gier stolikowych. K¹ciki s¹ miejscem spotkañ dyskusyjnych
, doroli korzystaj¹ tutaj z ksiêgozbioru podrêcznego , aktualnej prasy itp.W ostatnim czasie coraz czêciej przymierzamy siê do wyposa¿enia
naszych bibliotek w komputery. W pierwszej
kolejnoci chcielibymy zakupiæ odpowiedni
sprzêt dla Gminnej Biblioteki w Bachórzu, jako
biblioteki wiod¹cej, a nastêpnie wyposa¿yæ pozosta³e filie, gdy¿ zdajemy sobie doskonale sprawê, ¿e anachronizm zbiorów i sprzetu nie idzie w
parze z postêpem i wymaganiami u¿ytkownika
XXI w. Chcielibymy aby wszyscy mieszkañcy
Gminy mogli skorzystaæ w razie potrzeby z Internetu, a tym samym z banku informacji, którym dysponuje wspó³czesna cywilizacja.

Adam Chrobak
Wójt Gminy Dynów

O G £ O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Dynowa zamierza utworzyæ Dynowskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego dzia³aj¹cego na zasadzie
jednoosobowej spó³ki gminy z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
Przedmiotem dzia³ania Dynowskiego Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego DTBS by³oby budowanie domów mieszkalnych i ich
eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z
dnia 6 padziernika 1995 r./Dz.U.Nr 133, poz. 654/ o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Pierwszy blok z mieszkaniami o powierzchni od 40m2 do 75
m2 Dynowskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego zamierza wybudowaæ w Dynowie przy ul. 1-go Maja lub Mickiewicza.
Z us³ug DTBS mog¹ skorzystaæ wszyscy chêtni, którzy spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
1. Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 1,3 przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w danym województwie,
og³oszonego przed dniem zawarcia umowy najmu /na dzieñ dzisiejszy jest to kwota 1.797,93 z³/ wiêcej ni¿ o:
20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym /2805 z³/
80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym /4207 z³/,
40% na ka¿d¹ dodatkow¹ osobê w gospodarstwie domowym
o wiêkszej liczbie osób.
2. W dniu objêcia mieszkania najemca jak i te¿ osoby zg³oszone

do wspólnego zamieszkania nie mog¹ posiadaæ tytu³u prawnego
do innego lokalu mieszkalnego.
Osoby chêtne do wynajmowania mieszkania w DTBS bêd¹
musia³y w dniu podpisania umowy najmu wp³aciæ kaucjê w wysokoci 10% wartoci mieszkania.
Roczny czynsz w DTBS  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami  nie mo¿e przekroczyæ 4% wartoci odtworzeniowej mieszkania. Przewidywane obci¹¿enie bud¿etu wszystkimi op³atami
mieszkaniowymi /czynsz, sp³ata kredytu, woda, gaz/ wyniesie rednio 20-25%.
Osoby zainteresowane uzyskaniem mieszkania w Dynowskim Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego proszone s¹ o
zg³aszanie siê do Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie w terminie od 14 lutego 2003 r. do 31 marca 2003 r.
Bli¿sze informacje na temat Dynowskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego mo¿na uzyskaæ codziennie oprócz
sobót i niedziel w godz. 8.00  14.00 w Zak³adzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Dynowie ul. Rynek 13, tel. 016- 6521606.
Kierownik Zak³adu
Jacek Gierlach
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16 listopada 2002 r. odby³a siê I
sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego II
kadencji 2002-2006 r. Program I sesji,
któr¹ otworzy³ i prowadzi³ Franciszek Rzucid³o - radny senior, przewidywa³ wybór przewodnicz¹cego Rady
oraz dwóch wiceprzewodnicz¹cych, a
tak¿e powo³anie starosty i wicestarosty rzeszowskiego.
Te punkty porz¹dku obrad poprzedzi³o wrêczenie radnym zawiadczeñ
o wyborze przez przewodnicz¹cego
Powiatowej Komisji Wyborczej oraz
z³o¿enie lubowania. Rada Powiatu

RADNI RADY POWIATU
RZESZOWSKIEGO II KADENCJI
2002-2006
1 . Bednarz Jerzy

Podkarpacie Razem

Kamieñ

2. Chmiel Tadeusz

Podkarpacie Razem

Trzebo

3. Grabo Jan

PSL

Lecka

4.Dobrzañski Jan

Podkarpacie Razem

Malawa

5. Jod³o wski Józef

Podkarpacie Razem

Lubenia

6. Kogut Mieczys³aw

Liga Polskich Rodzin

£ukawiec

7. Kurek Stanis³aw

Podkarpacie Razem

Chmielnik

8. Lech Jan

Stobierna

10. My dr¹ Kazimierz

PSL
Podkarpackie Forum
Samorz¹dowe
Podkarpacie Razem

11. Obara Stanis³aw

Podkarpacie Razem

Tyczyn

12. Ossoliñski Antoni

Podkarpacie Razem

Hy¿ne

13. O¿óg Stanis³aw

Podkarpacie Razem

Soko³ów M³p.

14. Pachorek Tadeusz

Podkarpacie Razem

15. Pado Stanis³aw

SLD-UP

16. Pa³ka Marek

Podkarpacie Razem

Wilcza
Wysoka
G³ogowska
Nosówka

17. P³aza Franciszek

SLD-UP

B³a¿owa

18. Ra³owski Józef

PSL

Niechobrz

19. Rzuci³o Franciszek

Liga Polskich Rodzin

Niechobrz

20. Sienko Stanis³aw

SLD-UP

Dynów

21. Sieñko Jan

Podkarpacie Razem

Harta

22. Sitarz Marek

Podkarpacie Razem

Trzebownisko

23. Skalski Janusz
24. Stochmal
Aleksander
25. Surowiec Jan

Podkarpacie Razem

G³ogów M³p.

SLD-UP

Harta

Podkarpacie Razem

G³ogów M³p.

26. Szóstek Alfred

Liga Polskich Rodzin

Straszydle

27. Wantrych Jan

Liga Polskich Rodzin

Zaczerniæ

28. Wilga Józef

PSL

Rudna Wielka

29.Wojton Kazimierz

Podkarpacie Razem

Bratkowice

9. Miazga Mieczys³aw
Rzeszowskiego liczy 29 radnych, z których 16 jest przedstawicielami
Podkarpacia Razem, 4 przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego, 4 przedstawicielami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 4 przedstawicielami Ligi Polskich Rodzin, oraz l przedstawiciel Podkarpackiego Forum Samorz¹dowego.
Nastêpnie ustalono sk³ad osobowy Komisji Skrutacyjnej, która
czuwa³a nad przebiegiem g³osowañ i przyst¹piono do zg³aszania kandydatów na wymienione wy¿ej stanowiska w Radzie Powiatu. Radny
Stanis³aw O¿óg -Podkarpacie Razem zaproponowa³ na stanowisko przewodnicz¹cego Rady Powiatu radnego Stanis³awa Obarê Podkarpacie Razem. W prezentacji radny Stanis³aw Obara przedstawi³ zakres swych obowi¹zków oraz zamierzenia i plany zwi¹zane
z pe³nieniem tak odpowiedzialnej funkcji. W tajnym g³osowaniu zdecydowana wiêkszoæ radnych popar³a radnego Stanis³awa Obarê na
przewodnicz¹cego Rady Powiatu Rzeszowskiego. Na wiceprzewodnicz¹cych Rady wybrano radnego Mieczys³awa Koguta Liga Polskich Rodzin oraz radnego Tadeusza Pachorka - Podkarpacie
Razem. Wybór Starosty Rzeszowskiego nie wzbudzi³ emocji. Radny Jerzy Bednarz - Podkarpacie Razem zg³osi³ Stanis³awa O¿oga na stanowisko Starosty Rzeszowskiego i zgodnie z przewidywaniami kandydat ten zosta³ Starost¹ Rzeszowskim.
Nastêpnie nowy starosta zaproponowa³ radnym, aby stanowisko
wice starosty powierzyæ radnemu Jerzemu Bednarzowi i w tym
g³osowaniu radni zdecydowan¹ wiêkszoci¹ poparli zg³oszonego kandydata na Wicestarostê. Rzeszowskiego.
W toku sesji podjêto tak¿e uchwa³y w sprawie:
- zmian w statucie powiatu
- ustalenia liczby komisji i zakresu ich dzia³ania
Na zakoñczenie sesji nowy przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Obara zachêca³ wszystkich radnych do wspó³pracy,
wspó³dzia³ania dla dobra Powiatu i jego mieszkañców.

II Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego
odby³a siê w dniu 7 grudnia 2002 r.
Program sesji obejmowa³ podjêcie uchwa³
w nastêpuj¹cych sprawach:
a. zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu
Rzeszowskiego na rok 2003.
b. wyboru cz³onka Zarz¹du Powiatu Rzeszowskiego.
c. zatwierdzenie sk³adów osobowych poszczególnych Komisji Rady.
d. ustalenie wysokoci wynagrodzenia dla
starosty,
e. wyboru dwóch radnych do Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku.
Radni zatwierdzili plan pracy Rady ustalaj¹c, ¿e w 2003 roku odbêdzie siê 9 posiedzeñ, które powiêcone bêd¹ omówieniu naj-
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wa¿niejszych problemów Powiatu Rzeszowskiego takich jak: funkcjonowanie placówek
opieki zdrowotnej, ocena dzia³alnoci szkó³
powiatowych, bezpieczeñstwo sanitarno-weterynaryjne oraz epidemiologiczne , stan dróg
powiatowych. W trakcie sesji radni powo³ali
na cz³onka Zarz¹du Powiatu Marka Pa³kê Podkarpacie Razem, który w poprzedniej
kadencji pe³ni³ ju¿ t¹ funkcje. W tej uchwale
radni g³osowali: 18 g³osów za i 10 g³osów
przeciw. Radni zatwierdzili sk³ady osobowe komisji. W obecnej kadencji radni bêd¹
pracowaæ w nastêpuj¹cych komisjach:
- Komisja Spraw Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa Publicznego

Górno
Budziwój

- Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu
- Komisja Bud¿etowe - Finansowa
Cz³onkowie Komisji Spraw Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa Publicznego.
1. Grabo Jan - PSL
2. Jod³owski Józef- Podkarpacie Razem
3. Kogut Mieczys³aw - Liga Polskich Rodzin
4. Kurek Stanis³aw - Podkarpacie Razem
5. Lech Jan-PSL
6. Obara Stanis³aw - Podkarpacie Razem
7. Ossoliñski Antoni - Podkarpacie Razem
8. O¿óg Stanis³aw - Podkarpacie Razem
9. Pa³ka Marek - Podkarpacie Razem
10. P³aza Franciszek - SLD i UP
11. Ra³owski Józef-PSL
12. Rzucid³o Franciszek - Liga Polskich Rodzin 13.Sienko Stanis³aw - SLD i UP
l 4. Sieñko Jan - Podkarpacie Razem
15. Sitarz Marek - Podkarpacie Razem
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Powiat rzeszowski zajmuje obszar bardzo
zró¿nicowany pod wzglêdem warunków naturalnych. Czêæ pó³nocna ma charakter równiny, czêæ po³udniowa to zdecydowanie wy¿yny. Teren powiatu obejmuje bowiem zarówno
obszary P³askowy¿u Kolbuszowskiego Pradoliny Podkarpackiej zajête w znacznej czêci
przez Dolinê Wis³oka oraz Pogórza Rzeszow-

skiego bêd¹cego typow¹ wy¿yn¹ lessow¹. Najbardziej na po³udnie wysuniêta czêæ powiatu
nale¿y do Pogórza Dynowskiego.
Powiat zajmuje powierzchniê 1219 km2 i
na jego terenie zamieszkuje 167 ty. mieszkañców. Administracyjnie na obszar powiatu sk³adaj¹ siê tereny 14 gmin przez co jest najwiêkszym powiatem Podkarpacia.

Historia

okresie staropolskim Rzeszów z przyleg³ymi
okolicami wchodzi³ w sk³ad województwa ruskiego. Po przy³¹czeniu do monarchii austriackiej po³udniowych ziem podzielonego w wyniku rozbiorów pañstwa polskiego, utworzono cyrku³, czyli okrêg dziel¹cy siê na 12 powiatów. Jednym z nich by³ powiat rzeszowski. W okresie miêdzywojennym powiat rzeszowski sta³ siê najbardziej na zachód wysuniêtym powiatem województwa lwowskiego.
W 1935 roku, po reformie administracyjnej, w
jego sk³ad wchodzi³o 5 miast: Rzeszów, B³a¿owa, G³ogów, Strzy¿ów i Tyczyn oraz gminy
wiejskie: B³a¿owa, Czudec, G³ogów, Hy¿ne,
Niebylec, Rac³awówka, S³ocina, Strzy¿ów,
wilcza, Trzebownisko i Tyczyn. Powiat rzeszowski, z uwagi na trudn¹ sytuacjê wsi, rozdrobnienie gruntów i bezrobocie, by³ w latach
1936- 1937 scen¹ gwa³townych ch³opskich
strajków i demonstracji. Po II wojnie wiatowej w granicach istniej¹cego nadal powiatu rzeszowskiego zasz³a istotna zmiana, wydzielono
powiat strzy¿owski z siedzib¹ w Strzy¿owie.
W 1975 roku po podziale administracyjnym
wg nowych zasad, powiat rzeszowski przesta³
istnieæ. Zgodnie z za³o¿eniami reformy administracyjnej kraju w 1999 roku ponownie powo³ano powiat rzeszowski o charakterze samorz¹dowym.

Zró¿nicowane warunki naturalne sprzyjaj¹ce rodowisko powodowa³y ju¿ w odleg³ych
czasach osiedlanie siê tu ró¿nych grup ludnoci. Znajdowane narzêdzia krzemienne i ceramika wiadcz¹ o stosunkowo prê¿nym osadnictwie w czasach starszej epoki kamienia (IX
ty. p.n.e.). Prowadzone badania archeologiczne ujawni³y bardzo interesuj¹cy materia³ z epoki
neolitu (VIII ty. p.n.e.) i br¹zu (II ty. p.n.e.).
Niew¹tpliwie by³o oddzia³ywanie kultury
scytyjskiej i celtyckiej (IV w. n.e.). Zachowa³y
siê tak¿e liczne dowody na cis³e zwi¹zki z
prowincjami rzymskimi (IV w. n.e.). Na prze³omie V i VI wieku przyby³y na ten teren pierwsze grupy ludnoci s³owiañskiej i na trwa³e go
opanowa³y. We wczesnym redniowieczu têdy
w³anie bieg³a granica miêdzy wschodni¹ a zachodni¹ S³owiañszczyzn¹. Z czasów Kazimierza Wielkiego notuje siê pierwsze wzmianki
historyczne dotycz¹ce Rzeszowa, Lubeni, Tyczyna i innych miejscowoci. Ten¿e król darowa³ w 1354 roku Janowi Pakos³awicowi w³oæ
rzeszowsk¹ i miasto Rzeszów. Okres panowania Jagiellonów to czasy wzglêdnego spokoju i
rozkwitu tych ziem. W pocz¹tkach XVII w. w
rejonie rzeszowskim istnia³y dwa wielkie zespo³y dóbr- rzeszowski nale¿¹cy do Miko³aja
Spytka Ligêzy, a póniej do Lubomirskich oraz
tyczyñski, bêd¹cy kolejno w posiadaniu Pileckich, Kostków i Branickich. Burzliwe dzieje
polityczne Polski nie omija³y tego terenu. W

Wród zabytków kultury materialnej z
terenu powiatu rzeszowskiego na wyró¿nie-

l6. Skalski Janusz - Podkarpacie Razem
Cz³onkowie Komisji Spraw Gospodarki i Transportu
1. Bednarz Jerzy - Podkarpacie Razem
2. Chmiel Tadeusz  Podkarpacie Razem
3. Dobrzañski Jan - Podkarpacie Razem
4. Jod³owski Józef- Podkarpacie Razem
5. Kogut Mieczys³aw - Liga Polskich Rodzin
6. Miazga Mieczys³aw  Podkarpackie Forum Samorz¹dowe
7. Myrda Kazimierz - Podkarpacie Razem
8. Ossoliñski Antoni - Podkarpacie Razem
9. O¿óg Stanis³aw - Podkarpacie Razem
10. Pachorek Tadeusz - Podkarpacie Razem
11 .P³aza Franciszek - SLD i UP
12. Ra³owski Józef-PSL
13. Sienko Stanis³aw - SLD i UP
14. Sieñko Jan - Podkarpacie Razem
15. Skalski Janusz - Podkarpacie Razem
16. Stochmal Aleksander- SLD i UP

17. Szóstek Alfred - Liga Polskich Rodzin
18. Wantrych Jan - Liga Polskich Rodzin
19. Wilga Józef-PSL
20. Wojton Kazimierz - Podkarpacie Razem
Cz³onkowie Komisji Bud¿etowo - Finansowej
1. Bednarz Jerzy - Podkarpacie Razem
2. Dobrzyñski Jan - Podkarpacie Razem
3. Grabo Jan - PSL
4. Pachorek Tadeusz - Podkarpacie Razem
5. Pado Stanis³aw - SLD i UP
6. Kurek Stanis³aw - Podkarpacie Razem
7. Lech Jan -PSL
8. Pa³ka Marek - Podkarpacie Razem
9. Wojton Kazimierz - Podkarpacie Razem
10. Szóstek Alfred - Liga Polskich Rodzin
W kolejnym punkcie Rada Powiatu ustali³a panu Stanis³awowi O¿ogowi -Starocie Rzeszowskiemu wynagrodzenie sk³adaj¹ce siê:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie -

Zabytki

CH ARA K TER

B³a¿owa

miejsko
- wiejski

Boguchwa³a

PO WIERZ
-CH NIA
(km 2)

LUD N OÆ

113

10996

wiejski

96

20102

Chmielnik

wiejski

51

6192

Dynów M.

miejski.

24

6320

Dynów Gm.

wiejski

119

7593

146

16776

G³ogów M³p. miejsko
- wiejski
Hy¿ne

wiejski

52

6732

Kamieñ

wiejski

73

6799

Krasne

wiejski

54

12797

Lubenia

wiejski

55

6507

So ko³ów M³p. miejsko
-wiejski

134

16424

Swilcza

wiejski

127

17824

Trzebownisko wiejski

91

17460

84

13997

Tyczyn

miejsko
-wiejski

nie zas³uguj¹ stare kocio³y, urokliwe kapliczki, dawne dwory i pa³ace.
Do najciekawszych nale¿¹ m.in. eklektyczny pa³ac rodziny Wodzickich w Tyczynie z
II pó³. XIX wieku, zespó³ podworski w Boguchwale z zachowanym czêciowo pa³acem
z XVIII wieku oraz dworek myliwski Okocimskich w Kamieniu z XIX wieku. Najczêciej odwiedzanym zabytkiem sakralnym
powiatu bêd¹cym jednoczenie jednym z najstarszych miejsc kultu religijnego w Polsce
jest XVII- wieczny klasztor i koció³ w Borku Starym. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ powiatu jest
kolejka w¹skotorowa która od ponad 100 lat
wpisana jest w krajobraz Pogórza Dynowskiego z najd³u¿szym w Europie tunelem kolei w¹skotorowej w Szklarach.
c.d.n.
Aleksander Stochmal
4,860,00 z³
- dodatek funkcyjny w kwocie -l,775,00 z³
- dodatek za wys³ugê lat
- 20% wynagrodzenia zasadniczego
Rada Powiatu przyzna³a Starocie Rzeszowskiemu dodatek specjalny w kwocie 2,203,00 z³. Za tymi uchwa³ami 18 radnych
by³o za i l 0 radnych przeciw
Kolejn¹ uchwa³¹ by³o delegowanie do
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku dwóch
radnych. Zostali nimi Jod³owski Józef - Podkarpacie Razem.
Sitarz Marek - Podkarpacie Razem
W koñcowej czêci sesji przewodnicz¹cy
Rady Powiatu i Starosta Rzeszowski podziêkowali cz³onkom Zarz¹du Powiatu poprzedniej kadencji Panu Józefowi P³once i Panu
Zdzis³awowi Kolano za zaanga¿owanie w
dzia³aniu Zarz¹du.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Mija ju¿ pi¹ty miesi¹c w³adania nowej
Rady Miasta i Pani Burmistrz Anny Kowalskiej. Wczytuj¹c siê pilnie w sprawozdania z
dzia³alnoci Burmistrza w styczniowym i lutowym numerze Dynowinki, dowiadujemy
siê o mnogoci konferencji i spotkañ, w których uczestniczy³a Pani Burmistrz oraz o planach powo³ania w Urzêdzie Miasta wyodrêbnionego Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony rodowiska, Zamówieñ Publicznych i Promocji, który to wielozadaniowy
twór ma przygotowaæ za³o¿enia wstêpne inwestycji, gromadziæ i analizowaæ informacje
o pozyskiwaniu rodków finansowych, przeprowadzaæ przetargi, chroniæ rodowisko i
wspó³pracowaæ w rozwoju i promocji miasta. Musimy wiêc na razie czekaæ, a¿ powstanie ten skomplikowany Referat i zacznie opracowywaæ swoje
plany dzia³ania,
bo jak dotychczas
nie narodzi³y siê
jeszcze ¿adne konkretne projekty i zamierzenia, co w ci¹gu
4-letniej kadencji nale¿a³oby zrobiæ w miecie i dla miasta, by s³u¿yæ jego rozwojowi i poprawiaæ warunki ¿ycia mieszkañców, a co mo¿na by realizowaæ
stopniowo w ka¿dym kolejnym roku. Dzi
wiadomo tylko, ¿e musi byæ kontynuowana
budowa gimnazjum z hal¹ sportow¹, budowa
dalszych ci¹gów kanalizacji i dostosowanie
wysypiska odpadów komunalnych do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej,
by unikn¹æ jego zamkniêcia po roku 2004. S¹
to doæ konkretnie okrelone zadania, ale
szczegó³owy plan budowy opracowany jest
tylko dla kanalizacji (z koñca poprzedniej kadencji)  w postaci wniosku o dofinansowanie z funduszu unijnego. Budowa gimnazjum
i hali sportowej oraz doinwestowywania wysypiska by³y przedmiotem obrad na sesji Rady
Miasta w dniu 4 marca, w których nie osi¹gniêto porozumienia co do kubatury i kszta³tu budynku, ani te¿ co do osoby Kierownika
wysypiska, odpowiedzialnego za ca³oæ prac
modernizacyjnych i inwestycyjnych, koniecznych do przeprowadzenia na wysypisku do roku 2004. Beztrosko pozostawiono
je w gestii obecnego kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej, który na pewno nie bêdzie móg³ skupiæ siê dostatecznie na tym jednym zadaniu. Nie wykonanie tych prac grozi
nam wy³¹czeniem wysypiska z powodu nieprawid³owych warunków eksploatacji z u¿ytkowania po roku 2004. O nastêpstwach takiego stanu rzeczy trudno myleæ bez niepokoju i trudno nie dziwiæ siê beztrosce W³odarzy miasta w tym wzglêdzie, tym bardziej, ¿e
sytuacja polityczno-spo³eczna, obfituj¹ca w
narastaj¹ce konflikty i zawirowania w ca³ym
kraju le wró¿y wszystkim procesom rozwojowym i inwestycyjnym.
W³anie dn. 1 marca rozpad³a siê na naszych oczach koalicja rz¹dowa SLD-UP z
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PSL, co poci¹gnie za sob¹ znowu liczne roszady personalne w rz¹dzie i w³adzach wojewódzkich wszystkich agend rz¹dowych. Dodatkowo w naszym województwie trwa od
kilku tygodni Kabaret w sejmiku (wg okrelenia Polityki), co pogarsza nasz¹, lokaln¹
sytuacjê. Sk³ad sejmiku podkarpackiego wybralimy nastêpuj¹co: SLD  6 mandatów,
PSL  6, LPR  9, Podkarpacie Razem (PO i
PiS)  7, Samoobrona  5. SLD zawi¹za³ zaraz koalicjê z Samoobron¹, dokonuj¹c wyborów w³adz sejmiku zgodnie z zasad¹ podzia³u ³upów, tj. stanowisk wg klucza partyjnego. To dzielenie ³upów zajê³o sejmikowi prawie wszystkie dotychczasowe
sesje. Stanowiska w
sejmiku

s¹ dobrze p³atnym i ³akomym k¹skiem. Podzia³u
dokonano nastêpuj¹co: Marsza³ek Leszek Deptu³a z PSL, Wicemarsza³kowie  p. Masztalerz z SLD, p. Sosnowski
z Samoobrony, p. Kola z Samoobrony. Ponadto Samoobrona uzyska³a postulowane
przez siebie stanowiska przewodnicz¹cych
Komisji Sejmiku, cz³onkostwa w radach nadzorczych Kasy Chorych, ZOZ-ów, funduszów i agencji. Wokó³ tych wyborów od pocz¹tku rozpoczê³y siê kontrowersje, bo okaza³o siê, ¿e (cytujê za artyku³em Jagie³ki Wilczak z Polityki i Ma³gorzaty Bujary z
GW) p. Zbigniew Kola nazbiera³ 6 wyroków s¹dowych 1. za usi³owanie gwa³tu i
nak³anianie wiadka do fa³szywych zeznañ
(15 miesiêcy w zawieszeniu), 2. niezap³acone
podatki  2,5 tys kary 3. udaremnienie egzekucji komorniczej  900 z³ grzywny 4. zanieczyszczanie lasu odpadami poubojowymi 
10 miesiêcy w zawieszeniu i 1 tys. Z³ grzywny 5. i 6. fa³szywe oskar¿enia prokuratora i
wywieranie wp³ywu na czynnoci ledcze 
1 rok w zawieszeniu. Po d³u¿szych targach
sejmik odwo³a³ p. Kolê ze stanowiska wiceprzewodnicz¹cego sejmiku i przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego, ale na pocieszenie zosta³ cz³onkiem rady nadzorczej Woj. Funduszu Ochrony rodowiska (1800 z³ miesiêcznie). Drugim
cz³onkiem rady nadzorczej tego¿ Funduszu
zosta³ p. Adrian Zbyrowski  lat 24, syn pos³anki Samoobrony, Zbyrowskiej, obarczony
wyrokiem za uprawê konopi indyjskich. Trzeci radny z Samoobrony, p. Chara, domaga³ siê
stanowiska szefa wydzia³u antykryzysowego w Urzêdzie Wojewódzkim. Nie otrzymawszy go  opuci³ Samoobronê, a w dwa dni
potem zosta³ zatrzymany przez policjê i przewieziony do Izby Wytrzewieñ z 1 promilem alkoholu na alkomacie. Na p. Charze 
by³ym oficerze Strzelców Podhalañskich  te¿
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ci¹¿y wyrok s¹dowy za pobicie podw³adnego. Czytaj¹c te doniesienia prasowe, trudno
nie ulec przera¿eniu i zdumieniu, jak tego pokroju osoby mog³y zostaæ wybrane i dopuszczone do w³adzy i publicznych pieniêdzy.
Do czego doszlimy w naszym demokratycznym porz¹dku, naszym poczuciu przyzwoitoci i odpowiedzialnoci obywatelskiej
za w³adze pañstwowe i samorz¹dowe? Jak
mo¿emy byæ tak zalepieni i pozbawieni zdrowego rozs¹dku? Czy mo¿na sadziæ, ¿e sejmik
odzyska³ choæ trochê tego rozs¹dku i przyzwoitoci, zry- waj¹c przed kilkoma dniami
koalicje z Samoobron¹ za g³osowanie przeciw bud¿etowi
województwa? Jestem
pe³na zw¹tpienia, bo nadal
nad wszystkimi decyzjami sejmiku czuwaj¹ te
same trzy osoby tj. liderzy partyjni w osobach: p.
Martensa - SLD, p. Burego 
PSL i pos³anki Zbyrowskiej  Samoobrona,
którzy od pocz¹tku wspó³decydowali wspó³decydowali dokonywanych wyborach i podzia³ach ³upów. Okazuje siê, ¿e jako obywatele nadal nie zdajemy sobie sprawy z wa¿noci naszych decyzji wyborczych i ich katastrofalnych nastêpstw, g³osujemy na propagandowe has³a i obietnice, bez znajomoci i
ocen moralnych tych, na których oddajemy
g³os.
Byæ mo¿e w tym roku gro¿¹ nam ponowne wybory parlamentarne i dalszy chaos w
¿yciu publicznym, rozwoju gospodarczym i
stosunkach spo³ecznych. Pozycja samorz¹dów lokalnych bêdzie te¿ ogromnie trudna i
tym bardziej wymagaæ bêdzie przemylanych, konkretnych i zdecydowanych dzia³añ
zarówno Rady Miasta, jak i Pani Burmistrz.
Dlatego  Dlatego interesie nas wszystkich 
G³os Wolny poczuwa siê do obowi¹zku dalszego recenzowania Ich dzia³alnoci, którzy mimo trudnoci maj¹ obowi¹zek s³u¿yæ
rozwojowi miasta i zaspokajaniu potrzeb jego
mieszkañców. Na razie na recenzjê zdecydowanie ujemn¹ zas³uguje dopuszczenie do
zabrania z Dynowa Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych i stan dba³oci czy niedba³oci o zimowe utrzymanie ulic i uliczek nale¿¹cych do
miasta i stanowi¹cych prawdziwy tor przeszkód dla mniej wydolnych fizycznie mieszkañców.
Na szczêcie idzie wiosna i pozostanie
nam tylko katastrofalny stan nawierzchni
tych dróg. Oczekujemy wszyscy, ¿e z wiosn¹ w³adze miasta nabior¹ nowej energii, wyka¿¹ siê nowymi, konkretnymi inicjatywami
i zdecydowanymi dzia³aniami. dzia³aniami
wiosenn¹ nadziej¹ i pozdrowieniami dla Rz¹dz¹cych i Rz¹dzonych 
G³os Wolny  Wolnoæ Ubezpieczaj¹cy
Anna Baranowska -Bilska
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Ka¿da rewolucja na ogó³ koñczy
siê rzezi¹. Rewolucja mi³oci, jak niektórzy nazywaj¹ pos³annictwo Jezusa, te¿ skoñczy³a siê dla Niego krwa-
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chowywa³ siê rozrywkowo i oryginalnie, ba, dobrze, gdy jest kontrowersyjny i szokuj¹cy. Byle nie próbowa³
moralizowaæ, cuciæ pijanych zmys³ów,
drapaæ sumienia czy burzyæ utartych
schematów.
Odró¿niajmy pielêgnowanie tradycji, wartoci i zasad od skostnienia,
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Nie mówiê o promowaniu elit czy
subkultur. Mówiê o otwartoci na czyj¹ innoæ. Nie mówiê te¿ o tolerancji, bo tolerancja nie jest ¿adn¹ wartoci¹, za to czêsto mask¹ obojêtnoci. Mówiê o umiejêtnoci dostrzegania niepowtarzalnoci osoby ludzkiej,
o wyczuleniu na indywidualnoæ. Nie

W poszukiwaniu Drogi

STARYCH DRZEW SIÊ NIE PRZESADZA
CZYLI O TYM, JAK TO SIÊ ZMIAN BOIMY
w¹ mierci¹. Czy trzeba a¿ rewolucji,
przewrotu, rozlewu krwi, ¿eby niektórzy pojêli, ¿e co siê koñczy, co siê
zaczyna (A. Sapkowski)?
Wszystko ewoluuje, bo taki jest porz¹dek rzeczy. Cz³owiek jest pielgrzymem, co oznacza ci¹g³¹ wêdrówkê.
Kto siê zatrzymuje  ten automatycznie siê cofa. Ponoæ oczywiste
Tymczasem w odwiecznym dylemacie byæ czy mieæ szale wyranie
ostatnio chyl¹ siê ku mieæ, co przek³ada siê na przera¿aj¹co sumienn¹
promocjê osiad³ego, dostatniego trybu ¿ycia oraz niechêci do wyzwañ, trudów, wartoci i kultury (nie myliæ z
popkultur¹). W efekcie ogl¹damy
wokó³ siebie interesuj¹ce ambiwalencje, schizofrenie duchowe polegaj¹ce
na godzeniu totalnych skrajnoci: oburzamy siê na przejawy g³upoty w ¿yciu publicznym, co nie przeszkadza
nam ogl¹daæ z wypiekami na twarzy
idiotycznych seriali i talk-showów;
rozliczamy wszystkich wokó³ z nieuczciwoci i potkniêæ, nie maj¹c najmniejszych skrupu³ów w trakcie w³asnych szalbierstw i slalomów pomiêdzy wytycznymi prawdy; modlimy siê
ze ³zami w oczach przy bocznym o³tarzu, ale niech tylko nadarzy siê okazja, ¿eby pogadaæ o Kociele czy ksiê¿ach I wszystko da siê pogodziæ.
Przy czym wa¿ne jest, aby kto, kto
robi szum i wychodzi na scenê, za-

gnunoci oraz lêku przed nowoci¹
czy innoci¹. Nie wszystkie dzieci s¹
podobne do swoich rodziców (wbrew
temu, co niektórzy rodzice nieszczêliwie zak³adaj¹), nie wszystka m³odzie¿ jest z³a (a kto j¹ tak wychowa³?),
nie wszyscy ludzie s¹ popsuci i ³asi na
pieni¹dze (co ma usprawiedliwiaæ
w³asn¹ gonitwê po trupach do kasy 
pod sztandarami koniecznoci naturalnie ). Nie ka¿dy przechodzieñ to
bandyta (umiech surowo wzbroniony!), nie ka¿dy urz¹d to jasknia zbójców (kto w koñcu wybiera tych ludzi), nie ka¿da odmiennoæ to bezbo¿noæ i wyzucie z wszelkich wartoci
(zdarza siê, ¿e os¹dzany stoi znacznie
wy¿ej w kategoriach cz³owieczeñstwa ani¿eli os¹dzaj¹cy). Irytuj¹ce s¹
wynios³e s¹dy ludzi ma³ych i leniwych
o sprawach, których nie znaj¹ lub nie
rozumiej¹. Kiedy bezmylne stereotypy zaczynaj¹ uchodziæ za normy,
mamy do czynienia z nieub³aganym
marszem ku ca³kowitemu st³amszeniu
wra¿liwoci, twórczoci, oryginalnoci, intuicji, a niekiedy nawet czyjego geniuszu. Cierpkie owoce wokó³
wiadcz¹ o tym nad wyraz dobitnie:
alienacja, osamotnienie, polityczna poprawnoæ, chory konwenans, brak
poczucia sensu ¿ycia. Niektórym za
wci¹¿ wydaje siê, i¿ maj¹ prawo do
wyrokowania. Czy rzeczywicie
maj¹? (por. Jk 4, 11-12)

podci¹gajmy bezkrytycznie ludzi i zjawisk pod wspólne, zaakceptowane
wy³acznie przez siebie, mianowniki.
Nie szufladkujmy. Kolejne pokolenia
maj¹ ze sob¹ wiele wspólnego, historia lubi siê powtarzaæ, tote¿ dowiadczenie ¿yciowe mo¿e kusiæ nas do ferowania szybkich i autorytatywnych
wniosków. St¹d tylko krok do konfliktów i nieporozumieñ, których zreszt¹
wokó³ nie brakuje.
Tymczasem wszystko sprowadza
siê do prostej ¿yczliwoci i wyrozumia³oci  któ¿ ich nie potrzebuje?!
I to tym bardziej, im bardziej zagubiony jest cz³owiek. ¯al¹ mi siê m³odzi
ludzie, którym rodzice podcinaj¹
skrzyd³a. ¯al¹ mi siê rodzice, którzy
nie potrafi¹ znaleæ wspólnego jêzyka z w³asnymi dzieæmi. ¯al¹ mi siê
zatroskani o dobro wspólne, ¿e
wszystko zmierza ku rozpadowi i chaosowi. A mo¿e po prostu wiele spraw
dzieje siê inaczej ni¿ sobie wydumalimy lub bymy chcieli? Pomylcie o
tym.

ks. Krzysztof Rzepka
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Kochany S³owacki i jemu podobni Od wieków wiedziano,
¿e o kulturze narodu wiadczy
kultura jêzyka!
Najpierw literatura, szko³a,
póniej prasa, radio i telewizja
podejmowa³y ten temat. Zachêcaj¹c do troski o dok³adnoæ,
o s t r o  æ ,
ostroæ nawet
wykwintnoæ
jêzyka
Konkursy
recytacji, oratorstwa organizowane przez instytucje i ludzi mia³y
temu s³u¿yæ i pewnie s³u¿¹ do
dzi
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Chodzi mi o to, aby jêzyk giêtki
Powiedzia³ wszystko, co pomyli g³owa,
A czasem by³ jak piorun jasny, prêdki
A czasem smutny jako pieñ stepowa 

wiony. Zupe³nie niewinne s³owo .
W ogóle przet³umaczone z obcych jêzyków przekleñstwa miesz¹! W jêzyku hiszpañskim t³uma-

Juliusz S³owacki

pisze felietony pt. Drogie s³owo,
w których wyjania, kiedy u¿ywaæ
odpowiednich s³ów i w jakich
zwrotach, ¿eby by³o i gramatycznie i logicznie, bo rodki masowego przekazu, które
pretenduj¹ do wzoru jêzyka  nie s¹
nim ze wzglêdu na
ró¿nych interlokutorów, którzy  niestety  robi¹ ra¿¹ce b³êdy jêzykowe. Jest wiêc
znowu problem kolejny. I dobrze
siê sta³o, ¿e wymieniony wczeniej
Profesor Jan Miodek za s³ownik
Ojczyzna  polszczyzna, w którym zawar³ dwa tysi¹c hase³ opatrzonych komentarzami wyjaniaj¹cymi wszelkie w¹tpliwoci gramatyczne, ortograficzne czy stylistyczne, otrzyma³ doroczn¹ nagrodê miesiêcznika Odra, bo ma³o
kto wie o polszczynie tyle, co
Profesor i jednoczenie potrafi w
przystêpny sposób wyt³umaczyæ
trudne nieraz regu³y gramatyczne.
Ten s³ownik powinien znaleæ
siê w bibliotekach szkolnych, a nawet domowych, by uczyæ inteligentnego podejcia do mowy ojczystej!

Aby jêzyk giêtki 

Niezrównany Jan Miodek w
swoich felietonach, audycjach radiowych i telewizyjnych tropi b³êdy, niecis³oci jêzykowe z pasj¹
i wdziêkiem.
Efekty s¹ ró¿ne. Pazerne wulgaryzmy samorodnie siê pleni¹,
wszechobecne w jêzyku m³odzie¿y i starszych. W rodkach lokomocji, na ulicy, w szkole, na przyjêciach urzêdowych, towarzyskich, na pla¿ach itp
Niebywa³¹ karierê zrobi³o s³owo k .. Nikt nie docieka jego
etymologii. Po³¹czone ze staropolskim s³owem maæ jest obelg¹,
wyra¿a z³oæ, nienawiæ, ale i zachwyt! Czêsto nad Sanem w czasie letniego pla¿owania s³ychaæ
pe³ne zachwytu s³owa k¹pi¹cych
siê podrostków: Ty, patrz, k .,
jakie kamienie! albo O, k ,
jaka laska!. A przecie¿ s³owo
curvus, curva, curvum znaczy w
jêzyku ³aciñskim krzywy, zakrzy-

czenie najwiêkszego przekleñstwa
znaczy fajdam w mleko twojej
matki!
A nasze s³owa ? Na przyk³ad
cholera  a dlaczego nie czerwonka, te¿ choroba i te¿ zawiera wibruj¹c¹ literê r? Niektórzy
bowiem t³umacz¹, ¿e przekleñstwa musz¹ zawieraæ g³oski zwarte, wibruj¹ce, wymagaj¹ce nacisku, ¿eby osobnik u¿ywaj¹cy ich
móg³ wy³adowaæ pasjê, zwielokrotnion¹ emocjê Psia krew
 a dlaczego nie kocia krew?!
Zaprawdê, niezbadane s¹
drogi pewnych zwrotów, które
siê zakorzeni³y i ani rusz do nich
zniechêciæ
Pró¿no przypominaæ, ze cz³owiek kulturalny uczy siê panowaæ
nad emocjami, nie rzuca miêsem,
nie rozbija Bogu ducha winnych
przedmiotów martwych, tylko liczy do przys³owiowych dziesiêciu i dopiero sprawê za³atwia.
(S¹ tacy, którzy twierdz¹, ¿e t³umienie emocji jest jednak szkodliwe, ale wy³adowujmy siê bez
szkody dla osób drugich!!!)
Jerzy Bralczyk w Przekroju

Janina Jurasiñska
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W XXI wieku trudno wyobraziæ sobie codzienne ¿ycie bez komputera. Maszyna ta
pomaga nam w wielu dziedzinach. Praktycznie mo¿emy j¹ spotkaæ wszêdzie. Zawita³a
tak¿e do naszych szkó³, domów czy kawiarenek. Dostêp do komputera czy Internetu
jest ju¿ powszechny. Jak ka¿dy rodek masowego przekazu zaczyna wywieraæ istotny
wp³yw na psychikê szczególnie m³odego pokolenia.

Zagro¿enia wynikaj¹ce
z korzystania z Internetu
Internet  wiatowa pajêczyna, w której ka¿da z nici ma takie same prawa niezale¿nie od miejsca na Ziemi. Niewyobra¿alny przep³yw danych. W chwili obecnej
podstawowe ród³o informacji i wymiany
pogl¹dów miêdzy ludmi. Pozwala robiæ
zakupy, zwiedzaæ wiat, szukaæ pracy czy
zawieraæ nowe znajomoci. S³owem tysi¹ce korzyci.
Pojawi³y siê te¿ niestety zagro¿enia,
szczególnie niebezpieczne dla dzieci i m³odzie¿y. Pierwszym problemem sieci jest bezpieczeñstwo danych. Niektóre informacje
mog¹ byæ podgl¹dniête, zmienione, b¹d
te¿ usuniête przez hakera. Przypomina to
kradzie¿ listu ze skrzynki pocztowej, dzie³a
czy pomys³u. Niektórzy internauci wrêcz siê
w tym specjalizuj¹. Satysfakcjê sprawia im
zniszczenie danych, które inni tak mozolnie
gromadz¹. Kolejny problem to zawartoæ
niektórych stron WWW. W Internecie istnieje ogrom ciekawych stron wzbogacaj¹cych nasz¹ wiedzê, ale s¹ te¿ te inne. Bez
wiêkszego problemu nieletni uczniowie przegl¹daj¹ strony erotyczne oraz inne niedozwolone dla ich przedzia³u wiekowego. W
niektórych znajdziemy programy niszcz¹ce
komputery (wirusy), czy inne wed³ug autorów ciekawostki. Ostatnio ogromn¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê czaty. Internauta
ukryty pod ksywk¹ wdaje siê w dialog z
przypadkow¹ osob¹ czasami podaj¹c¹ siê
za kogo innego. Czuj¹c siê bezkarnie czêsto przekracza jakiekolwiek granice dobrego smaku czy przyzwoitoci, jego wypowiedzi nas¹czone s¹ wulgaryzmami i agresj¹.
Osoba taka nie ma ¿adnych zahamowañ,
anonimowoæ kojarzy mu siê z bezkarnoci¹ (niektórzy s¹ zdziwieni, ¿e to mo¿e podlegaæ jakiejkolwiek karze). Przyk³adami s¹
wpisy internautów ukrywaj¹cych siê pod
pseudonimami k44 i Jasio w wielu ksiêgach goci. Sam, jako autor strony szko³y
czêsto jestem zmuszony do usuwania wpisów, które uwa¿am za niestosowne. Jako

przyk³ad zacytujê wpis Jasia: chcia³e
wojny bêdziesz j¹ mia³ !!!!!!!!!!!! Nie podarujê ci tego. Ju¿ mia³em daæ ci spokój, ale
teraz dopiero siê zacznie. Lepiej siê przygotuj - nasycony agresj¹ i nienawici¹ do
autora strony, który tylko zwróci³ mu uwagê, ¿e u¿y³ niecenzuralnych s³ów. Inne wpisy niestety nie nadaj¹ siê do zacytowania.
Bior¹c to wszystko pod uwagê pojawia siê pytanie: jak uchroniæ dziecko
przed nieodpowiednimi treciami? Oto kilka rad adresowanych do rodziców:
- ustaw komputer we wspólnym pokoju,
aby na bie¿¹co kontrolowaæ dzia³ania
dziecka,
- staraj siê nie pozostawiaæ dziecka sam
na sam z Internetem,
- zapoznaj siê z programami u¿ywanymi
przez dziecko,
- sprawd, czy bez Twojej wiedzy dziecko nie utworzy³o w³asnej strony WWW
(je¿eli j¹ posiada przegl¹daj jej zawartoæ),
- kontroluj do pewnego stopnia pocztê
elektroniczn¹ w³asnych pociech (pamiêtaj, ¿e nieletni mo¿e za³o¿yæ konto pocztowe tylko za zgod¹ rodziców),
- nie zgadzaj siê na osobiste spotkanie
dziecka z nieznanym Ci u¿ytkownikiem
Internetu,
- nie pozwól na bezkrytyczne korzystanie z us³ugi czat (niektórzy ludzie wykorzystuj¹ szczeroæ dzieci w ró¿nych
celach),
- ostrzegaj dzieci przed ogl¹daniem niestosownych materia³ów, a w domu za³ó¿ filtr treci dopuszczalnych,
- spróbuj wspólnie z nimi rozwi¹zywaæ
wiele innych problemów wynik³ych z
korzystania z sieci,
- stosuj siê do norm bezpiecznego korzystania z komputera (dzieci do 12 roku
¿ycia  do 1 godz. dziennie, miêdzy 1216 rokiem  najwy¿ej 2 godz.).
Czêæ dzieci i m³odzie¿y nie posiada
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jeszcze komputera. Dlatego realizuj¹ oni
swoje marzenia w kawiarenkach. W chwili obecnej w Dynowie jest ich trzy. Nigdy
nie bêdê ich przeciwnikiem, byle spe³nia³y swoje funkcje. Ka¿dy u¿ytkownik powinien dok³adnie znaæ swoje prawa, szczególnie nieletni. Pozostawienie ich bez jakiejkolwiek kontroli w trakcie korzystania
z dobrodziejstw komputera koñczy siê
czêsto ich odejciem w z³ym kierunku. St¹d
czêæ wpisów na czatach, w ksiêgach goci, korzystanie z brutalnych gier przeznaczonych dla starszych odbiorców, przegl¹danie stron adresowanych dla doros³ych, wagary czy niew³aciwe towarzystwo (np. osobników bêd¹cych pod
wp³ywem alkoholu). Pamiêtajmy, ¿e ka¿dy rodzic wysy³aj¹cy dziecko do kawiarenki powierza je opiece w³acicielowi tego
lokalu.
Niektóre dzieci zaczynaj¹ uzale¿niaæ
siê od komputera. Najczêciej ich rodzice
zajêci robieniem kariery zawodowej powiêcaj¹ im zbyt ma³o czasu. Kupuj¹ komputer myl¹c, ¿e za nich wychowa dziecko. Tymczasem potrafi on byæ niebezpieczny. Je¿eli dziecko udaj¹c, ¿e siê uczy
godzinami przesiaduje przed ekranem
monitora, to jest to sygna³ ostrzegawczy.
Kiedy za podczas przegl¹dania sieci
wpada w trans, a próby ograniczania mu
czasu napotykaj¹ silny opór, mo¿emy zacz¹æ mówiæ nawet o uzale¿nieniu. Aby
temu zaradziæ stosujmy kilka prostych
zasad:
- najpierw obowi¹zki, póniej komputer,
- zadbajmy o odpowiednie i czêste towarzystwo rówieników (w towarzystwie
trudniej wpaæ w komputerowy na³óg),
- nak³aniajmy dziecko do aktywnego poznawania wiata poprzez udzia³ we
wspólnych zabawach, grach czy wycieczkach na wie¿ym powietrzu,
- nie pozostawiajmy dziecka samego sobie  samotnoæ i brak odczuwalnej
mi³oci to przyczyny wielu problemów.
Wszystkie te dzia³ania podejmujemy
tylko i wy³¹cznie dla dobra naszych dzieci pragn¹c ustrzec ich od wielu niebezpieczeñstw.
Podsumowuj¹c: komputer - urz¹dzenie po¿yteczne, wykorzystywane do niew³aciwych celów staje siê zagro¿eniem.
Jest zatem jak nó¿ obosiecznym narzêdziem. No¿em mo¿na kogo zabiæ, no¿em mo¿na kroiæ chleb - trzeba wiêc wiedzieæ, jak z niego korzystaæ.
Zbigniew Walus
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Zofia Rybowa, nauczycielka Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie,
w latach 1966-1985, z wykszta³cenia historyk, z tytu³em magistra, ucz¹ca
dodatkowo geografii i jêzyka ³aciñskiego.
Prócz tego spo³ecznie opiekowa³a siê Szkolnym Ko³em PCK (wspania³e
pogadanki: Witaminka, Zdrowa ¿ywnoæ), a tak¿e za³o¿y³a i przez
wiele lat przewodzi³a Zespo³owi tañca ludowego, pozyska³a fundusze na
stroje i w ogóle zapisa³a siê pozytywnie w dziejach szko³y, zdobywaj¹c
liczne nagrody.
Dynów  to by³a nazwa niewiele mi mówi¹ca,
zanim przed kilkoma dziesi¹tkami lat (tak, tak, moje
uczennice s¹ ju¿ babciami)
³askawy dla mnie los rzuci³ mnie w te strony.
Wiedzia³am tylko, ¿e
od tego miasta pochodzi
nazwa krainy geomorfologicznej  Pogórze
Dynowskie, ¿e p³ynie tam uroczym zakolem
San, ¿e jest tam koció³ w stylu renesansowym
i zabytkowa brama w obmurowaniu tego¿ kocio³a.
Wiedzia³am jeszcze, ¿e na rynku dynowskim stoi pomnik W³adys³awa Jagie³³y. Póniej, kiedy by³am ju¿ zasiedzia³¹ dynowiank¹,
chocia¿ nadal zaw³ok¹, us³ysza³am, zapewne od pana Mieczys³awa Krasnopolskiego, tej
chodz¹cej encyklopedii dziejów Dynowa i twórcy miejscowego muzeum, ciekaw¹ opowieæ o
tym posagu. Zainspirowa³o mnie to do skrelenia kilku niezdarnych rymów na ten temat:
Ju¿ sto lat prawie na dynowskim rynku
wznosi siê pomnik Króla W³adys³awa,
to jego czynów i orê¿a s³awa
a¿ hen siêga³a za Polski granice.
Grunwald  to symbol i jego rocznicê
piêæsetn¹ czcili zacni dynowianie.
Kiedy okupant chcia³ wymazaæ przesz³oæ
i w gruzy zmieni³ lady naszej chwa³y,
pomnik w Dynowie pozosta³ nietkniêty;
kto mia³ powiedzieæ, ¿e to jaki wiêty
I tak dot¹d góruje cudem ocala³y
przypominaj¹c z³ote jagielloñskie czasy,
które historia splot³a z miastem naszym.
Olgierdowiczu! Niech drzewa ci szumi¹
pieni znad Willi, jak w Wilnie za m³odu,
a ty z coko³u strze¿ nadsañskiego grodu!
Mo¿e, kto wie? I teraz wiek z³oty zagoci
pokoju, zgody, rozkwitu, m¹droci.
Tym, co najbardziej zbli¿y³o mnie do Dynowa, by³a moja Szko³a  Liceum Dynowskie.
To nie by³o tylko miejsce pracy, to by³a silna
wiê emocjonalna, która nadal jest ¿ywa, chocia¿ minê³o tyle lat. Zawsze zreszt¹ uwa¿a³am
i tak czu³am, ¿e nauczycielstwo to wiêcej ni¿
zawód, to powo³anie.
Nie wiem, czy s¹ dzi jeszcze takie szko³y,
mo¿e tylko w Dynowie, gdzie panowa³aby taka,
niemal rodzinna atmosfera, pe³na zrozumienia i
¿yczliwoci przy równoczesnych wymaganiach i dyscyplinie (a nie mówi³o siê wtedy

jeszcze g³ono o
Jak¿e mi³¹ niespodziank¹ by³o zobaczenia
partnerstwie).
w telewizji Ani Marsza³ek wyró¿nionej nagroJa wiem, ¿ycie
d¹ dziennikarsk¹. Odt¹d szuka³am w Rzeczjest kategori¹ histopospolitej wszystkiego, co wysz³o spod Jej
ryczn¹, ci¹gle siê
pióra.
zmienia, stawia
Trudno pisaæ o wszystkich, wszystkich
nowe wyzwania,
tyle cinie siê na myl, bojê siê, ¿e powstanie z
wymaga innych
tego istny galimatias. Ale jak mo¿na nie wspometod, co nie omija
mnieæ choæby imion: Bo¿enki Owskiej, Maryte¿ szko³y, edukacji, spraw m³odzie¿y. I to jest
si Chudzikiewicz, Heni Miko, Tadzia Jedynanormalne, ja jednak z sentymentem wspomika.
nam czasy, gdy szko³a dawa³a m³odzie¿y nie
Przed kilkunastu laty by³am na zjedzie
tylko mo¿liwoæ zdobywania wiedzy i rozwi40-lecia matury w Pilnie i okaza³o siê, ¿e Tajania zainteresowañ, co jest jej wiêtym obodzio Jedynak by³ tam wówczas nauczycielem
wi¹zkiem, ale dostarcza³a ró¿norakich prze¿yæ
jêzyka niemieckiego. Pozna³ swoj¹ belferkê, s³uartystycznych, rozrywki i dobrej zabawy. A
¿y³ mi swoim towarzystwem, a nawet wytañprzede wszystkim nie zaniedbywa³a sfery wyczy³ na balu.
chowania i zwyczajnej kultury na co dzieñ.
Jak mo¿na nie wspomnieæ o Andrzeju, któTaka by³a nasza Szko³a, a du¿a w tym zary wybra³ trudn¹ drogê ¿yciow¹ w Zakonie
s³uga kieruj¹cych placówk¹ za mojej tam bytKamilianów, gdzie jest wspó³bratem ks. Arkanoci pañ: Bronis³awy Krasiczyñskiej i Janiny
diusza Nowaka. W Szkole pracowa³ w szkolJurasiñskiej, osób m¹drych, rzetelnych, szczenym Kole Czerwonego Krzy¿a i ju¿ wtedy
rze przejêtych sprawami szko³y i uczniów.
przejawia³ wra¿liwoæ i empatiê.
Dzia³alnoæ w dziedzinie kultury, zw³aszChcia³oby siê te¿ napisaæ o Wacku Bielawcza teatru prowadzona przez Jasiê Jurasiñsk¹
skim, który wyczuwaj¹c stan mojej duszy po
rozs³awia³a imiê Szko³y, dodawa³a splendoru
jakim nauczycielskim niepowodzeniu, po³omiastu, a nam wszystkim niezapomnianych
¿y³ przede mn¹ na stole bukiet z³otych kaczeñprze¿yæ.
ców; o Józiu Gudyce, którego podziwia³am za
Te wystêpy, czêci artystyczne, oprawy
wybitn¹ orientacjê w sytuacji politycznej, a
ró¿nych uroczystoci szkolnych i nie tylko,
przecie¿ telewizja nie by³a jeszcze wówczas
konkursy, bale przebierañców, których nie potak wszechobecna. Kiedy zapyta³am Go odwstydzi³aby siê Warszawa, a dzi to nawet
k¹d zacz¹³ siê tym interesowaæ, odpowiedzia³,
Bruksela.
¿e by³o to wtedy, gdy Fidel Castro zwyciê¿y³
Te zespo³y wokalne, muzyczne, taneczne
Balistê na Kubie. Obliczy³am, ¿e musia³ mieæ
i inne, w których uwidacznia³y siê i mia³y szanw tym czasie 7 lat Na koniec przywo³am jeszse rozwoju ró¿norakie talenty naszej m³odziecze (nie do tablicy) Madziê Chrobak, która
¿y. Jeszcze dzi s³yszê piosenki piewane
ukoñczy³a prawo na UJ, a kilka lat temu by³a
przez Zespó³ Marysi i Haliny Tadli, Gra¿yny
na Zjedzie Absolwentów Dynowie. Siedzia³a
Malawskiej, Marysi Hardulak, Wiesi Trzyny.
naprzeciwko mnie, a ja Jej nie pozna³am w tym
Pamiêtam i inne zespo³y, np. wokalno-instrumomencie. Bardzo ubolewam z powodu mojementalny Wacka Mazura, Stasia
Dymczaka, Andrzeja Ryby.
... uczniowie byli zawsze najwa¿Dobrze, ¿e te tradycje s¹ konniejsi, byli moja wielk¹ mi³oci¹...
tynuowane w Szkole i w miecie
i te¿ w du¿ej mierze za spraw¹
pasji m.in. naszych uczniów  Gra¿yny Mago gapiostwa i mojego organicznego braku palawskiej czy Maæka Jurasiñskiego, który, obok
miêci do twarzy.
talentu po Mamie, dosta³ od natury ciêty paMia³am te¿ odnonie pamiêci tak¹ wpadkê,
zur satyryczny. Z przyjemnoci¹ i podziwem
zreszt¹ nie jedyn¹: Spotka³am w czasie wakacji
ogl¹da³am przed kilku laty wystêp stworzonena rynku w Dynowie Basiê Kijowsk¹ i zaczêgo przez Niego Kabaretu, zdarzy³o mi siê te¿
³am Jej gratulowaæ dostania siê w³anie na studia.
nieraz us³yszeæ w radiowej Trójce Jego wierA Basia:pani psorko, ja ju¿ skoñczy³am stusze zaprawione humorem i celn¹ puent¹.
dia.
To mój uczeñ  mówi³am z dum¹ do moCo by nie mówiæ, uczniowie byli zawsze
ich wnuków. Powiedzia³am te¿ tak do mojej
najwa¿niejsi, byli moja wielk¹ mi³oci¹, szczewnuczki Joli, gdy szukaj¹c w ksiêgarni opracogólnie pewnie ci, którym brak³o matczynej trowañ przedmaturalnych spostrzeg³am nazwisko
ski  Marta Kêdzierska, Stasio Nabywaniec, JaJanusza Toczka na kilku wydaniach.
nusz Toczek, trudno wymieniæ wszystkich
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Ich listy, kartki, pamiêæ s¹ mi niezwykle cenne i
os³adzaj¹ nie zawsze weso³e chwile.
Moja Szko³a to te¿ mi³e imprezy, studniówki, zabawy szkolne i inne, a na nich przygotowywane przez Mamy wspania³e przystawki,
sa³atki, ciasta. Pamiêtam: pani K. B³otnicka, pani
J. Hardulakowa, pani L. Owska, pani M. Mazurowa i wiele innych.
Jedno z ciast, które szczególnie mi smakowa³o  orzechowe na ciecie francuskim  wesz³o do mojego kulinarnego repertuaru jako placek dynowski:. To moje ³asuchostwo na s³odkie ciasta dosta³am chyba w genach po mojej
prababci, rodowitej Czeszce, która mawia³a:
Nech to bude stary trzewic, aby jeno by³ spadki (Niech to bêdzie stary but, byle by³ s³odki).
Mi³o wspominam atmosferê w Gronie Nauczycielskim  moje Dyrektorki: pani¹ Broni-

Nozdrzec. Niewielka miejscowoæ oddalona o 6 km. od Dynowa. To
tu mieszka urodzony w 1910 roku Józef
Cupak  budowniczy Drogi Krzy¿owej.
Wyje¿d¿aj¹c pod górkê dostrzegam
wal¹c¹ siê chatkê. Jej drzwi otwiera prê¿ny, wysoki staruszek. To jego historiê i to
co robi chcia³bym Pañstwu przedstawiæ.
Los nie szczêdzi³ mu ciê¿kich prze¿yæ.
Dowiadczy³ grozy dwóch wojen wiatowych, ma za sob¹ trudne lata pracowitego
¿ycia. Od kilku lat buduje Drogê Krzy¿ow¹ na wzgórzu Che³m w rodzinnej miejscowoci. Wszystko zaczê³o siê od pobytu we
wsi, na letnim obozie m³odzieñców z seminarium duchownego. Oni to przed odjazdem
zorganizowali Drogê Krzy¿ow¹ na wspomnian¹ górê. Na jej szczycie postawili brzozowy krzy¿, który po latach uleg³ zniszczeniu. Staruszek postanowi³ w jego miejsce postawiæ nowy. Z czasem tu¿ obok stanê³y jeszcze dwa  przypominaj¹c krzy¿e Golgoty.
ODGÓRNY NAKAZ
Nakaz budowy kaplic otrzyma³em we nie
 opowiada Józef Cupak. Kupi³em pustaki,
cement, piasek i tak rozpoczê³a siê ¿mudna
praca. Ukoñczona pierwsza, piêkna kaplica
doda³a mu si³ do dalszego dzia³ania. Kolejnym nakazem z góry by³o wybudowanie
Drogi Krzy¿owej.
TAJEMNICZA TÊCZA
Budowa tak wielkiego przedsiêwziêcia
polnymi i lenymi cie¿kami nie dawa³a mi
spaæ. Jak ja poprowadziæ? Którêdy dojæ do
celu? Po bezsennej nocy wyszed³em o wicie
przed dom  relacjonuje starszy Pan  by³
piêkny, s³oneczny poranek. Nad owietlonym
promieniami budz¹cego siê s³oñca wzgórzem
zobaczy³em têcze. To ona wskaza³a drogê przy
której powinny stan¹æ stacje. Rozpoczêta
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s³awê Krasiczyñsk¹ i Jasiê Jurasiñsk¹, Kole¿anki Teresê Grulê i Haniê Warcha³, z którymi
³¹czy³y mnie wiêzi przyjani, niestety ju¿ w.
Pamiêci Jasiu Kucabiñski i pan Marian Zubilewicz.
Z m³odszych (w³aciwie prawie wszyscy
byli ode mnie m³odsi, tak¿e ci, których wymieni³am powy¿ej) bardzo ciep³o wspominam Kole¿anki i Kolegów, którzy byli wczeniej moimi
uczniami  Agnieszkê Klemiñsk¹-Bacik, Marysiê Pi³at (Radoñ), Haniê Sochack¹, Mariana Krupê, Marysie Biernasz (Kêdziersk¹).
Szczególna s³aboæ mia³am do Mariana Krupy, mo¿e dlatego, ¿e by³ koleg¹ mojej córki.
Nazywam Go dalej Maniusiem. Dzisiaj to dostojny mê¿czyzna, który przypomina mi nieco So³¿enicyna. Grunt siê przejmowaæ  powtarza³ za mn¹ trawestuj¹c znane powiedzenie.

przez niego budowla ci¹ga wielkie rzesze ludzi. Postawi³ ponad 20 kapliczek, w pracy
pomaga mu jego syn.
D£UG WDZIÊCZNICI
Mam 93 lata, ale nie odczuwam zmêczenia prac¹  opowiada  t¹ budow¹ odrabiam
swój d³ug. Tak siê odwdziêczam. Podczas okupacji hitlerowskiej siedzia³em rok w krakowskim wiêzieniu, a na karku ci¹¿y³ wyrok mierci. Jedyn¹ towarzyszk¹ tamtych odleg³ych chwil
by³a Pani Najwiêtsza. Ka¿da chwila stawa³a
siê wiecznoci¹. D³u¿y³y siê godziny, dni, miesi¹ce. W b³agalnych modlitwach prosi³em o
przebaczenie, pocieszenie, ratunek. Wielu niewinnych jak ja z r¹k hitlerowców straci³o ¿ycie. Mi siê uda³o prze¿yæ. Zawdziêczam to tylko wstawiennictwu Najwiêtszej Panny, a co
wtedy przyrzek³em teraz wykonujê i powiêcê
siê temu do ostatniej chwili mojego ¿ycia.
CHRYSTUS ZE Z£OMOWISKA I
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Moje najlepsze dojrza³e lata spêdzi³am w
Dynowie, dziêki ludziom, z którymi siê zetknê³am, wiele siê nauczy³am, wzbogaci³am
w³asne ¿ycie, dosta³am te¿ niejedn¹ nauczkê
od moich uczniów. Czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e
tak trudno by³o mi siê rozstaæ z t¹ Szko³¹?
Pociech¹ dla mnie jest to, ¿e nie musia³am
ca³kowicie zerwaæ zwi¹zków z Liceum dziêki
moim wnukom. Ma³gosia jest absolwentk¹
tej Szko³y (jest na studiach psychologicznych).
Mateusz ma nadziejê zostaæ jej uczniem.
Najlepiej mój stosunek do Mojej Szko³y
oddaj¹ s³owa poety:
Szko³o, szko³o, gdy ciê wspominam
têsknota w serce siê wgryza,
oczy mam pe³ne ³ez 
chocia¿ Tuwim, inaczej ni¿ ja, mia³ na myli swoje sztubackie lata.
Zofia Rybowa
KOLEJNE SNY
Jedna z kaplic stoi tu¿ przy drodze prowadz¹cej na wzgórze. Obok niej wznosi siê
du¿y krzy¿ z wizerunkiem Chrystusa. Zniszczon¹ rzebê znalaz³ na z³omowisku w Katowicach pewien cz³owiek, odnowi³ j¹, a maj¹c
rodzinê w tych stronach postanowi³ j¹ podarowaæ w³anie mnie.
Ostatni ze snów nakaza³ Józefowi Cupakowi wzniesienie na wzgórzu du¿ego budynku. Jego przeznaczenie nie zosta³o mu ujawnione. Ta budowa przekracza jego mo¿liwoci. Jak twierdzi, do jej powstania musz¹ przyczyniæ siê mieszkañcy i w³adze  te w urzêdzie i te w kociele. Wierzy, ¿e tak siê stanie
gdy¿ jego przedsiêwziêciu towarzysz¹ nadprzyrodzone wydarzenia.
WALKA SI£ NIEBIESKICH
Na szlak z kaplicami wyruszam wraz ze
staruszkiem. Opowiada o ca³ej ciê¿kiej budowie któr¹ prowadzi. Na ten cel nie szczêdzê
pieniêdzy. ¯yje bardzo skromnie, prawie w
ubóstwie i g³odzie. Ta inwestycja poch³ania
ca³¹ jego emeryturê, a poch³onê³a ju¿ wszystkie jego oszczêdnoci. Podczas rozmowy starzec zatrzymuje siê obok jednej z kaplic. Jak
relacjonuje o powstanie tej kaplicy walczy³y
si³y niebieskie. Gdy zaczyna³em budowê tej
kaplicy, jeden z w³acicieli dzia³ki, na której
mia³a stan¹æ, nie chcia³a siê na to zgodziæ.
Wróci³em do domu i krzykn¹³em: Bo¿e pomó¿. Jak siê póniej okaza³o, krzyk Pana
Józefa musia³y us³yszeæ wa¿ne osoby na górze. W nocy nad wzgórzem przesz³a nawa³nica, a brzozy rosn¹ce w spornym miejscu
po³ama³y siê i powygina³y. W³aciciel dzia³ki
uzna³, ¿e Rêka Bo¿a naznaczy³a to miejsce
i wyrazi³ zgodê na postawienie kapliczki.
Po latach budowy na wzgórzu wznosi siê
dzi du¿a kaplica i nie jest z pewnoci¹ koñcem prac Pana Józefa. Jak twierdzi, na dalsze
dzie³a przyjdzie trochê poczekaæ, ale do póki
starczy mu si³ dzie³o swe bêdzie kontynuowa³.
(ci¹g dalszy na str. 14)

poprawiæ bez wykrzyknika
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(ci¹g dalszy ze str. 13)
LEGENDA DONOSI...
Legenda g³osi, ¿e na szczycie góry Che³m
przed wiekami znajdowa³ siê piêkny koció³.
Niestety z niewiadomych przyczyn nie ma
tam po nim ladu, a legenda dopowiada, i¿
zapad³ siê pod ziemiê. Ponoæ po dzi dzieñ,
podczas wa¿niejszych wi¹t kocielnych,
spod porastaj¹cej wzgórze murawy rozlega
siê bicie kocielnych dzwonów. S¹ nawet osoby gotowe przysi¹c, i¿ je s³ysza³y.
Antoni Gromala  wójt Gminy Nozdrzec: Iinwestycja wykonywana przez Pana
Cupaka jest bardzo potrzebna. Jest ni¹ równie¿ spore zainteresowanie nie tylko mieszkañców naszej uroczej gminy. Odbywaj¹ siê
tam wycieczki, pielgrzymki. Droga Krzy-
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¿owa stanowi ju¿ nieod³¹czn¹ panoramê naszej gminy. Co do budowy obiektu na szczycie Che³ma w³adze gminy maj¹ zwi¹zane rêce
i nie maj¹ podstawy do takiej budowy; tu
przede wszystkim ruch nale¿y do w³adz kocielnych. Gmina, jak tylko mo¿e, stara siê
pomóc budowniczemu, chocia¿by poprzez
modernizacjê drogi, która tam prowadzi. O ile
bêdzie mo¿liwa pomoc z naszej strony na
pewno nie odmówimy.
Jan Balicki proboszcz parafii Nozdrzec zapytany o dzie³o Pana Józefa Cupaka odmówi³ jakichkolwiek komentarzy w tej
sprawie.
Ta niezwyk³a opowieæ i piêkny widok,
jaki rozci¹ga siê z tego miejsca, przyci¹ga na
Che³m rzesze ludzi, spragnionych niezwyk³ych, mistycznych prze¿yæ. Dzie³o Pana Józefa Cupaka na pewno siê temu przys³u¿y.
Grzegorz Szajnik

RACHUNEK SUMIENIA

W rodê Popielcow¹ Kap³anni posypuj¹c g³owy wiernych popio³em pochodz¹cym ze spalonych ga³¹zek palmowych, wypowiadaj¹c
s³owa wy¿ej przytoczone oraz Pamiêtaj cz³owiecze, ¿e prochem jeste i w proch siê obrócisz, przypomnieli wiernym, ¿e zacz¹³ siê okres
Wielkiego Postu.
Wielki Post ma znaczenie oczyszczaj¹ce, ma przybli¿yæ wiernym
tajemnice wiary, przygotowaæ do w³asnego uczestnictwa w wiêcie
Zmartwychwstania Pana Jezusa. W okresie tym wierni, umartwiaj¹
siê, rezygnuj¹ z palenia tytoniu, picia alkoholu, nie uczestnicz¹ w
zabawach i tañcach. Czas ten winni wype³niæ modlitw¹, zadum¹, uczestnictwem we mszach i Drodze Krzy¿owej. Abymy w tym okresie
byli spokojni, dobrzy dla drugich, wra¿liwi i dobrze przygotowali siê
do wi¹t Wielkanocnych.
Dla zachêty  do zastanowienia siê nad swoim ¿yciem, postêpowaniem, wiar¹  wiersz Ksiêdza Jana Twardowskiego, Rachunek
sumienia.
Edward Rozmus

czy nie przekrzykiwa³em Ciebie
czy nie przychodzi³em stale wczorajszy
czy nie ucieka³em w ciemny p³acz ze swoim sercem
jak pi¹t¹ klepk¹
czy nie krad³em Twojego czasu
czy nie liza³em zbyt czule ³apy swego sumienia
czy rozró¿nia³em uczucia
czy gwiazd nie podnosi³em których dawno nie ma
czy nie prowadzi³em eleganckiego dziennika swoich ¿alów
czy nie w³azi³em do ciep³ego k¹ta broni¹c swej wra¿liwoci
jak gêsiej skórki
czy nie fa³szowa³em piêknym g³osem
czy nie by³em miêkkim despot¹
czy nie przekszta³ca³em ewangelii w ³agodn¹ opowieæ
czy organy nie g³uszy³y mi zwyk³ego skowytu psiaka
czy nie udowadnia³em s³onia
czy modl¹c siê do Anio³a Stró¿a 
nie chcia³em byæ przypadkiem anio³em a nie stró¿em
czy klêka³em kiedy mala³e do szeptu

WSPOMNIENIE
Jestemy jedni dla drugich pielgrzymami,
którzy ró¿nymi drogami
zd¹¿aj¹ w trudzie na to samo spotkanie
A. de Saint - Exupery

KAMIL FEDUREK
(1983-2002)

M¹dry, bardzo refleksyjnie
odnosz¹cy siê do rzeczywistoci, dojrza³y w swoich s¹dach a
przy tym ujmuj¹co wra¿liwy,
¿yczliwy i bardzo kole¿eñski....
Mija rok od Jego tragicznej
mierci, która przysz³a tak nagle, tak niespodziewanie i tak
wczenie...!

By³ urodzonym humanist¹, czytanie Jego prac nale¿a³o do przyjemnoci a Jego udzia³ w olimpiadach historycznych przynosi³
chlubê szkole. Interesowa³ siê
polityk¹ a do spraw krajowych
odnosi³ siê bardzo krytycznie...
Chcia³ zdawaæ na upragnion¹ politologiê, pracowa³ bardzo du¿o
konspektuj¹c kolejne ksi¹¿ki i
zape³niaj¹c zeszyty datami historycznymi.
Ostatni¹ datê zapisano bez
Niego...
Nale¿a³ do tych Uczniów, którzy nadaj¹ sens pracy nauczyciela i do Przyjació³, których
siê nie zapomina.
Spo³ecznoæ szkolna

LO w Dynowie
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Józefa Uryæ urodzi³a siê 3 listopada 1945r. w Harcie. Tu mieszka i pisze swoje liryki. Jest autork¹ tomików wierszy: Naszyjnik z koralików lat oraz Rozko³ysana trzcina. W roku 1996 zosta³a laureatk¹
Wrzeciona, a swoje utwory publikowa³a m.in. w
Pograniczu i Sztafecie
Poetka na spotkaniu autorskim.

fot. D. Wyskiel
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W niniejszym numerze proponujemy kontynuacjê tematyki
rozpoczêtej w styczniu. Tym razem chcemy zaprezentowaæ rzemielników i kupców z okolic Dynowa (gmina Dynów w obecnym kszta³cie), którzy zostali ujêci w Ksiêdze adresowej Polski z 1929 roku. W wykazie brakuje miejscowoci Wyrêby, bowiem nie stanowi³a ona odrêbnej jednostki administracyjnej.
Materia³ przedstawiamy wed³ug tych samych zasad, co w
numerze styczniowym. Pominiêto powtarzaj¹ce siê przy ka¿dej
miejscowoci okrelenie wie i gmina (tzw. gmina jednostkoBACHÓRZ  853 mieszkañców, koció³
rzymsko-katolicki i greko-katolicki.
W³aciciele ziemscy: Machowski Adam
(Chodorówka)
Skrzyñski Zdzis³aw
Akuszerki: Sza³ajko
Bednarze: Stebnicki G.
B³awaty: Hoch Abr.
Ciele: Domin A.
Krawcy: Pieronka J.
Stolarze: Urbaniak J.
Szewcy: Winiarski J.
Ró¿ne towary: Bury W.  Kupa [Krupa ?]
F. - Lorberfeld B.  Potoczny K.
Tytoniowe wyroby: Koraj W.  Witkowski W³.
BARTKÓWKA  1127 mieszkañców
Lasy  eksploatacja: O¿óg Stefan
Ró¿ne towary: Tewel M.
Spo¿ywcze art.: Tewel F.
Wyszynk trunków: Ma³as F.
D¥BRÓWKA STARZEÑSKA  648
mieszkañców
W³aciciele ziemscy: Starzeñski hrabia
Juliusz
Gorzelnie: Intrator M. L.
Lasy  eksploatacja: Intrator M. L.  Rz¹sa K.  Laufer O.
Tartaki: Starzeñski hr. J.
Tytoniowe wyroby: Hammer I.  Lach
[£ach ?] M.
DYL¥GOWA  1459 mieszkañców, koció³ rzymsko-katolicki.
W³aciciele ziemscy: Starzeñski hrabia
Juliusz
Drzewo: Thaler i Wenig E.
Ko³odzieje: Kupczyk F.
Kowale: Krzymiñski W.
Lasy  eksploatacja: Gromet, Diller i Ska
Stolarze: K³ysz T.
HARTA  2483 mieszkañców, koció³
rzymsko-katolicki
W³aciciele ziemscy: Skrzyñski hr. Zdzis³aw

Nr 3/93

wa), a tak¿e informacje dotycz¹ce w³aciwego powiatu, s¹du i
poczty oraz najbli¿szej stacji kolejowej.
Tekst zawiera zapewne pomy³ki w nazwiskach. Brak niestety
mo¿liwoci ich weryfikacji. Niektóre oczywiste b³êdy literowe
poprawiono (np. Potorzny zamiast Potoczny). W kilku przypadkach podano w nawiasie kwadratowym prawdopodobne
brzmienie nazwiska.
Jerzy Majka

Dachówki wyrób: Sierant A.
Gorzelnie: xSkrzyñski hr. Zdzis³aw
Kasy po¿yczkowo-oszczêdnociowe:
xKasa Stefczyka Sp. z n. o.
Lasy  eksploatacja: Hauben I.
M³yny: Skrzyñski hr. Z. (wod.)
Ró¿ne towary: Kaszycki S.  Klaumer B.
 xKó³ko Rolnicze  Loewenheck
S.  Berger M.
Tartaki: Skzyñski hr. Z. (wod.)
Wyszynk trunków: Drewniak J.
LASKÓWKA  893 mieszkañców
W³aciciele ziemscy: Skrzyñski Zdzis³aw
 Tag Izr. [Izrael]
Ciele: Twardak F.  Wydra G.
Ko³odzieje: Twardak B.
Kowale: Dañczak J.
Ró¿ne towary: Paczkowski J.  Pek W. 
Tewel G.
Stolarze: Twardak S.
Szewcy: Jañczów W.
Tytoniowe wyroby: Chruszcz
£UBNO - 2750 mieszkañców, koció³
rzymsko-katolicki i greko-katolicki.
W³aciciele ziemscy: Lic Henr.
B³awaty: Besen M.
Byd³o  handel: Haber J., Lemfau D.
Ciele: Bilski P.
Ko³odzieje: Burdasz J.  Szewczyk J. 
Szewczyk Mich.
Kowale: Chomiak W.  G¹zka T.  Szewczyk J.
Krawcy: Koz³ów J.
Lasy  eksploatacja: Unger M.
M³yny: Lic Henr.
Ró¿ne towary: Besed J.  Besen M.  Borgen H.

Stolarze: Kruczek J.
Szewcy: Burdasz J.  Czucz J.  Pudlik P.
Tkacze: Kozdroñ J.
Tytoniowe wyroby: Fuchsa [Fuchs ?, Fuksa ?]  Kie³basa L.  Rosenman S.
 Trojan G.
Wyszynk trunków: Besen R.  Gdyczyñski P.
PAW£OKOMA  1145 mieszkañców, koció³ greko-katolicki
Ciele: Szpak D.
Ko³odzieje: Nesterowski
Kooperatywy [ spó³dzielnie]:xSan
Kowale: Burek P.
Krawcy: Potoczna Z.
Ró¿ne towary: Fedak T.  £añczak A.
Szewcy: Kêdzierski S.  Kowal  Kury³a
J.
Tytoniowe wyroby: Fedak T.
Wyszynk trunków: Brenner C.
ULANICA  844 mieszkañców
W³aciciele ziemscy: mietana Stan.
Ciele: Bielec A.
Kamienio³omy: Bielec A.
Ko³odzieje: Marsza³ek M.
Kowale: Sidor W.
Krawcy: Bielec F.
Ró¿ne towary: Banat S.  Bednarczyk T.
Stolarze: Bielec M.  mietana S.
Szewcy: Bielec P.  Kornas [Karnas ?] W.
 Rebi S.
Tkacze: Kustra J.  Paciak W.
Tytoniowe wyroby: Marsza³ek A.  Potoczny J.  ¯ugaj
Wyszynk trunków: Goldschmied Ch.
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Dynowscy
zwyczajni - niezwyczajni
skalami, Micha³ by³ zdolnym rzemielnikiem i osiad³ w Surochowie a Kazimierz  po wiêceniach kap³añskich wiele lat pracowa³
na ró¿nych parafiach w okolicy Le¿ajska.
Siostra Jadwiga wystêpuj¹ca w teatrze jeszcze przed wojn¹
wprowadzi³a Zosiê po raz pierwszy za kulisy.
Zosia
Jako nie pasuje to zdrobnienie do powa¿nej Pani,
która ¿yczliwa i bardzo kole¿eñska , zawsze by³a uosobieniem
powagi. No mo¿e nie zawsze, ale czêsto ! Bo jak mo¿na byæ
powa¿n¹ , kiedy re¿yser obsadza j¹ w rolach komediowych:Eu-

. bo ja kocham teatr

Krz¹ta siê po kuchni i ca³y
czas snuje swoje wspomnienia.
Na moment tylko przystaje , gdy
koniecznie chce co podkreliæ,
lepiej wyraziæ , sprawdziæ czy
dok³adnie zanotowa³am jej s³owa
Zawsze taka by³a odk¹d j¹
pozna³am i pamiêtam . punktualna, zdyscyplinowana jak
dowódca wojskowy, akuratna w
wykonywaniu powierzonych
zadañ, wymagaj¹ca wobec siebie i innych. Pamiêta czasy, kiedy w szkole i poza szko³¹ nauczycieli siê s³ucha³o, wszystkich starszych, nie mówi¹c o
wielkim powa¿aniu rodziców,
szanowa³o. Pamiêta czasy, gdy
tolerancja nie by³a tak mod-

Zdjêcie ze sztuki Obywatelka z Krowodrzy

A Drelinkiewicz wita siê z Genera³em

frozyny w  Radcach pana radcy , Pinderskiej w Obywatelce z
Krowodrzy, Pytlakiewiczowej w Wojnie z babami czy ¯ony
w  Zalotach na kwaterze.

Oto zdjêcie rodzinne

nym s³owem, ale w d³ugiej szkolnej ³awie synowskiej freblówki
zgodnie siedzia³y obok siebie Zosia, Kasia, Anielka, ¯ydówki
Ryfka i Chajka a w ostatniej olej ³awie równo beczeli Franek i
Icek.
Krz¹ta siê po kuchni pokazuj¹c coraz to nowe pami¹tki przesz³oci..
Józef Drelinkiewicz  tata p.Zofii Kêdzierskiej by³ wa¿n¹ osob¹
w miecie: chor¹¿y gwardii miejskiej ,³awnik s¹du w Sanoku,
radny miejski i cechmistrz cechu wielkiego. Jego rodzina do
Dynowa przywêdrowa³a przez Kraków z dalekiego l¹ska. Pan
Józef poj¹wszy za ¿onê Mariê Starzeck¹ mia³ z ni¹ 4 synów i dwie
córki Jadwigê i Zofiê.
Syn Antoni jako oficer III pu³ku legionów walczy³ w Modlinie, a po honorowej kapitulacji twierdzy znalaz³ siê na emigracji,
w dalekiej Szkocji. Tam w 1942 r spotka³ siê z gen. W³. Sikorskim.
Po wojnie, w 1947 roku wróci³ do ukochanej Ojczyzny .Józef
Drelinkiewicz ( junior) ¿o³nierz AK ws³awi³ siê w walkach z Mo-

Ca³y czas krz¹ta siê ko³o kuchni i ci¹gnie swoj¹ opowieæ.
Polubiwszy wdowca z trójk¹ ma³ych dzieci ( potem przysz³y na wiat jeszcze dwie córeczki) czas dzieli³a oszczêdnie:dla
rodziny bardzo wczesne ranki i ca³e dnie, dla teatru niektóre
wieczory przeznaczane na próby i wiele nocy na przygotowanie
roli i kostiumów. M¹¿ wyraziwszy zgodê, tolerowa³ te babskie
fanaberie a raz danego re¿yserowi  p. Wêgrzynowi s³pwa aprobaty, nigdy nie cofn¹³.
(ci¹g dalszyna str. 18)
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(ci¹g dalszy ze str. 17)

A pani Zofia wkuwa³a d³ugachne teksty, szy³a sobie i
dzieciom p³aszcze, sukienki, p³aszczyki, robi³a na drutach,
haftowa³a. Dzisiaj to robi tak¿e. W³anie wykoñczy³a bezrêkawnik haftem zdobiony dla kolejnej wnuczki obraz na
kanwie  prezent imieninowy dla córki.
Znowu muszê zmieniaæ okulary  narzeka. A kiedy
? Jeszcze przed ostatni¹ operacj¹ mog³a szyæ bez drugich oczu.
Ja to lubiê prawie tak samo jak teatr a nauczy³am siê
w Publicznej Rejonowej Szkole Rolniczej , która istnia³a
w Dynowie podczas okupacji, a mieci³a siê w tzw koszykarni  drewnianym budynku, który niegdy sta³ na obecnym placu zabaw ko³o przedszkola. Dwuletni kurs nauczania obejmowa³ ró¿ne przedmioty rolnicze, praktykê, ale
bez geografii i historii ojczystej. Tej nauczy³a Pani¹ Zofiê
przedwojenna szko³a powszechna. Tamta szko³a, tamci
nauczyciele . wzdycha i mówi o Nich z wielkim sentymentem i uznaniem. Nauczyli zaradnoci, ¿yczliwoci, szacunku, wiary i patriotyzmu. Do codziennej modlitwy przed
nauka
 Duchu wiêty, który owiecasz serca i umys³y nasze,
dodaj nam ochoty i zdolnoci, aby ta nauka by³a dla nas
po¿ytkiem doczesnym i wiecznym. Amen. 
dodawali:
 Zachowaj Panie Rzeczpospolit¹ nasz¹
wprowad Panie pokój do domów Jej.
Na ka¿dy miesi¹c, na ka¿d¹ uroczystoæ patriotyczn¹
przygotowywano inne inscenizacje, wiersze i piosenki.
Uczniowie sami te¿ sk³adali w³asne teksty, a P. Zofia jeszcze dzi rymuje.
 Dank¹ Rin nie jestem, chocia¿ mam jej tuszê,
Ale Wam zapiewaæ, trochê dzisiaj muszê.

Obsada sztuki Tylko dla Niemców
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Nasza stra¿ po¿arna w województwie s³ynie
Gotowa nieæ pomoc o ka¿dej godzinie.
W ka¿d¹ uroczystoæ i przeró¿ne wiêta
¯ycie nam umila te¿ orkiestra dêta.
A ¿e Dynów miastem jest nie od parady
ma ró¿ne urzêdy, firmy i zak³ady
I tak dalej, trochê uszczypliwie, bardziej z sentymentem jak zawsze o latach dzieciñstwa i m³odoci. Okupacyjna m³odoæ. Nie tylko nauka w szkole rolniczej , ale
te¿ pos³ugiwanie w jednym z dwóch szpitali wojskowych.
Jeden mieci³ siê w szkole , drugi u ks. mietany. Z kuchni
mieszcz¹cej siê w dawnym obecnie niszczej¹cym budynku liceum nosi³a strawê dla rannych i chorych. Im wydzielano po 1 kromce chleba a resztki jedzenia , dla higieny w³adze szpitalne nakazywa³y zakopywaæ. G³ód doskwiera³ wszystkim, ale rozkaz trzeba by³o wykonaæ.
Po wojnie, ju¿ w 1946 roku, wystawiono w teatrze sztukê o minionej okupacji . Autorem tekstu by³ Ignacy Waloñski a re¿yserem J.Wêgrzyn.
Kiedy siê koñczy . dziesi¹t lat ma siê ró¿ne marzenia . Pani Zofia mówi o tym najwiêkszym: chcia³aby jeszcze zagraæ rolê w naszym dynowskim teatrze.
¯ycz¹c Pani Zofii spe³nienia marzeñ przedstawiam
wykaz sztuk granych z Jej udzia³em:
1938  Jak kapral Szczepa wykiwa³ mieræ rola pastuszki
, panna rekrutem
1946  Obywatelka z Krowodrzy- Pinderska
1947  Spadkobierca, Zaloty na kwaterze
1948  Wojna z babami
1948  Zawalenie siê wie¿y czyli m³ynarz i kominiarz,
Pan Jowialski
1949  Radcy pana radcy
1959  Klub kawalerów
1974  Grube ryby, Gwa³tu co siê dzieje, Eugeniusz
Oniegin
1978  Wojna z babami
1979  Pan Damazy
1980   Ma³y rycerz i panny
1981  Damy i huzary - Gorgonowa 
 milczenia rzadko kto ¿a³owa³, ale naiwnoci
czêsto. Proszê to zapamiêtaæ.
1982  Szandor Kowacs  Paczków
1982-83  Betlejem Polskie wg. Rydla
1984  Misterium Mêki Pañskiej
1988  Kamieñ jak kamieñ
1988  Goæ oczekiwany
1990 Jab³oñ
1997  Misterium Mêki Pañskiej
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W numerze 1/91 (styczeñ 2003) Dynowinki pad³o z³o¿one pytanie dotycz¹ce funkcjonowania gimnazjów w gminie Dynów.
Spór toczy siê o to, czy reforma rzeczywicie
realizuje siê w kompleksie: gimnazjum  szko³a podstawowa, o poziom kszta³cenia
uczniów w zespole, o utrzymanie samodzielnoci i to¿samoci gimnazjum1 . W odniesieniu do ministerialnych rozbie¿noci - przypatrzmy siê kolejnemu gimnazjum, istniej¹-
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nie mo¿e byæ obecnie mowy. Wynikiem takiego rozdzielenia jest ³ad i porz¹dek panuj¹cy na przerwach, a tak¿e samowiadomoæ
gimnazjalna trzynastosto-, czternasto- i piêtnastolatków. W wietle przeprowadzonej ankiety 91% uczniów lubi uczêszczaæ do swojego gimnazjum, a na pytanie Czy nie przeszkadza ci fakt, ¿e uczysz siê w tym samym
budynku, co szko³a podstawowa  43% gimnazjalistów odpowiedzia³o twierdz¹co, a 45%

Jak Funkcjonuj¹ Gimnazja
w Gminie Dynów? [czêæ 2]
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stami. Gimnazjalici z £ubna w niczym nie
odbiegaj¹ od swoich rówieników3 . Uwagê
zwraca ich du¿a aktywnoæ i samodzielnoæ
w dzia³aniu. Nie koncentruj¹ siê tylko na sobie i swojej szkole; przeciwnie  wychodz¹ z
w³asn¹ inicjatyw¹ poza swoje najbli¿sze rodowisko. Od kilku lat Samorz¹d Uczniowski
organizuje szkole tzw. Kawiarenki. W przygotowanym na ten cel pomieszczeniu spotyka siê szko³a z ciekawymi ludmi gminy i
miasta Dynowa. Gocili tu ju¿ m.in. Wójt
Gminy, So³tys miejscowoci, Dyrektor Ekspozytury Banku PKO w Dynowie, Komendant policji, czy miejscowy lekarz. Samorz¹d
skrupulatnie przygotowuje siê do tych spotkañ, wybrane osoby przeprowadzaj¹ z gociem wywiad, który potem zostaje zamieszczony w ambitnej szkolnej gazetce  Szkol-

cemu w Zespole Szkó³ Nr 3 w £ubnie.
£ubno doczeka³o siê nowej szko³y w 10 lat
przed strukturaln¹ reform¹ edukacji. Powsta³
optymalny, dwupiêtrowy budynek z obszern¹
sal¹ gimnastyczn¹. Kiedy reforma nadesz³a 
szko³a okaza³a siê byæ na tyle du¿a i dobrze
wyposa¿ona, by zorganizowaæ w niej gimnazjum, do którego zje¿d¿aj¹ równie¿ uczniowie
z nieodleg³ej ma³ej miejscowoci  Ulanicy. Pocz¹tkowe k³opoty z uczniami doje¿d¿aj¹cymi,
z czasem ust¹pi³y; uczniowie z obwodu szkolnego zaaklimatyzowali siê w nowych warunkach i, jak wynika z ankiety2 przeprowadzonej
wród gimnazjalistów, do szko³y doje¿d¿aæ lubi¹. Na 37 doje¿d¿aj¹cych  86% uczniów akceptuje dojazd do szko³y. Uczniowie ci pozytywnie
wyra¿aj¹
siê
te¿
o warunkach dojazdu. Zgodnie twierdz¹, ¿e autobus szkolny funkcjonuje bez zastrze¿eñ. Tylko przyczyny atmosferyczne, jakkolwiek sporadycznie, opóniaj¹ czas dotarcia do szko³y.
Szko³a w £ubnie posiada jeszcze jeden
atut. Sala gimnastyczna,
któr¹ dysponuje uchodzi za najwiêksz¹ i najbardziej funkcjonaln¹ w
gminie. To tu corocznie
odbywaj¹ siê Gminne
Igrzyska Sportowe O
Puchar Wójta Gminy,
oraz zawody lekkoatletyczne po³¹czone z profilaktyk¹ antyalkoholow¹.
Gimnazjum w £ubnie zorganizowa³o swoje zajêcia na ostatnim
piêtrze budynku. Dyrektor Szko³y tak wydzieli³a klasopracownie,
by gimnazjalici mieli
poczucie osobnoci w
sytuacji, gdy o utworzeniu osobnego gimnazjum

uzna³o, ¿e im ten fakt nie przeszkadza. Tylko
12% uczniów marzy o osobnym gimnazjum.
Choæ reforma edukacji w Gminie Dynów
nie doczeka³a siê osobnych gimnazjów, to jednak mo¿e siê pochwaliæ swoimi gimnazjali-

niku. Nie bez kozery ta pochwa³a. Obszerne, podejmuj¹ce bie¿¹ce informacje szkolne i
ciekawe to pisemko zyska³o zainteresowanie
Wójta Gminy  p. mgra Adama Chrobaka,
który chwali jego osi¹gniêcia, a na jego dalszy
rozwój ufundowa³ m³odym reporterom dyktafon.
W ubieg³ym roku
szkolnym, Samorz¹d
Uczniowski podj¹³ siê
jeszcze innego ambitnego zadania. Postanowi³
zintegrowaæ siê z gimnazjalistami ca³ej gminy,
o r g a n i z u j ¹ c
u siebie dyskotekê. Mi³ym akcentem dzia³alnoci uczniowskiej jest te¿
coroczna Wigilia przygotowywana szczególnie
z myl¹ o starszych i
samotnych mieszkañcach miejscowoci.
Wszystko, co dzieje
(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹g dalszy ze str. 19)
siê w szkole jest w ogromnej mierze zas³ug¹
jej nauczycieli. Kompetentni, ¿yczliwi,
otwarci na uczniów i ich potrzeby4 , staraj¹
siê  w sposób wszechstronny stymulowaæ
ich rozwojem. Dbaj¹ o zaspokajanie wartoci
duchowych swoich uczniów, organizuj¹c dla
nich wyjazdy do Teatru im. Wandy Siemaszkowej, do kina, wycieczki krajoznawcze. Roztaczaj¹ swoj¹ opiek¹ dzieci o szczególnych
wymaganiach. W gimnazjum prowadzone s¹
zajêcia kompensacyjne, a tak¿e zajêcia indywidualne (rewalidacyjno  wychowawcze) i
logopedyczne. Szko³a odnotowuje bardzo dobre kontakty z Poradni¹ Psychologiczn¹ Nr 1
w Rzeszowie.
Efektem dobrej wspó³pracy z Gminn¹
Komisj¹ d/s Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych s¹ miêdzygminne
turnieje wiedzy na temat uzale¿nieñ, w których gimnazjalici z £ubna bior¹ udzia³ z powodzeniem. Trwa³ym za ladem tej wspó³pracy jest wyposa¿enie wietlicy socjoterapeutycznej5 w niezbêdne przyrz¹dy do æwiczeñ oraz pomoce dydaktyczne.
W bie¿¹cym roku szkolnym, staraniem
Pani Dyrektor, szko³a otrzyma³a nowe komputery do pracowni informatycznej6 , nowoczesny sprzêt audiowizualny, a z pieniêdzy
uzyskanych z dotacji finansowej 7 , pokry³a
koszty zakupu materia³ów dydaktycznych
oraz doposa¿y³a i odremontowa³a czêæ administracyjno  gospodarcz¹ szko³y.
Gimnazjum w £ubnie mo¿e ze spokojem
pracowaæ. Tu naprawdê widaæ, ¿e reforma edukacji wcielana jest w ¿ycie, choæ w warunkach,
w jakich jej funkcjonowaæ wypad³o. Istnienie
zespo³u szkó³ jest zjawiskiem powszechnym, a
ostatnie doniesienia prasowe i lokalne informuj¹
o projektach tworzenia siê kolejnych takich
szkó³, których powo³ywanie do ¿ycia ma nie
tylko ekonomiczny charakter, lecz  z coraz
mocniejsz¹ si³¹ ten - demograficzny.
(ci¹g dalszy nast¹pi)
Zuzanna Anna Nosal
1

Zob. Owiadczenie na rozpoczêcie nowego 2002/2003r. szkolnego
(by³ych ministrów edukacji) [w:] strona internetowa  www.gim-

2
3

nazjum.pl
Ankietê przeprowadzi³a i analizy dokona³a autorka reporta¿u.
Opiniê tê potwierdzaj¹ analizy porównawcze i badania, jakie
autorka reporta¿u zrealizowa³a na terenie gminy i miasta Dynów (zob. te¿ nr 1/91 pisma)

4

Na pytanie: Czy lubisz swoich nauczycieli? - 69% ankietowanych gimnazjalistów odpowiedzia³o - TAK, 26% nie ma na ten

5

temat zdania, 5% odpowiedzia³o negatywnie.
Zasadniczym celem organizacji wietlic socjoterapeutycznych
jest stworzenie dzieciom i m³odzie¿y przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi i realizacji w³asnych zainteresowañ, wyrównywania zaburzeñ emocjonalnych, ograniczenia postaw
lêkowych i agresywnych.

6

Szko³a otrzyma³a komputery w ramach projektu MENiS  Internet w ka¿dym Gimnazjum.

7

Dotacja finansowa Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w
Rzeszowie dotyczy³a dzieci by³ych pracowników PGR-u.
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Horoskop intelektualny
Czyli stronniczka od byczka

DLA MI£ONIKÓW SZTUKI
Oraz pó³ kwiatka dla Jubilatka
Uczmy siê bawi¹c!

I myli siê ten, który uwa¿a, ¿e tyczy to
tylko maluchów. To has³o obowi¹zuje do
lat stu, a nawet wiêcej!
Byæ mo¿e Czytelniku poszukujesz namiêtnie horoskopów jako rodka zaradczego. Gwiazdy s¹ wspania³e, nie przeczê,
i byæ mo¿e maj¹ wp³yw na losy cz³owieka,
ale realizacja tego, co obiecuj¹, okazuje
siê tak odleg³a, jak one same.
Dzisiaj proponujê Ci, Czytelniku, nieco inny horoskop, nazwijmy go ... intelektualny. Zanim przejdê do sedna sprawy
zadam Ci kilka pytañ. Czy tkwi w tobie
dusza poety? Czy staæ Ciê na odrobinê
fantazji? Albo wprost: Czy mo¿na cechy
cz³owieka zestawiaæ z cechami architektury? Umiechasz siê? Nie wierzysz? Nie
jest to mo¿liwe? Wiêc przeczytaj do koñca, przekonaj siê sam.
I pamiêtaj: UCZYMY SIÊ BAWI¥C!
Urodzeni pod znakiem RYB s¹ tajemniczy, maj¹ du¿o wrodzonej intuicji i fantazji, bywaj¹ melancholijni, lubi¹ wycieczki, czêsto samotne (w tym przypadku s¹
to maleñkie ucieczki od najbli¿szych).
Nie wszystkie jednak RYBY s¹ takie
same! wiat nie mo¿e byæ nudny! A jaka
jest Marlena, z któr¹ zamierzasz dzi zwiedziæ romañsk¹ kolegiatê w Tumie pod £êczyc¹?
Jaka jestem? - Trochê roztrzepana, ale
energiczna, odwa¿na i gadatliwa.
Moja ulubiona ksi¹¿ka? - Zapach rumianku tam bowiem znalaz³am odpowied na czêæ moich ¿yciowych pytañ
(rozumiemy, Marlena JEST nastolatk¹).
Kole¿anki o Marlenie: - Kole¿eñska,
optymistka, szczera a¿ do
bólu i rzeczywicie odwa¿na.
Marlenie ¿yczymy z
okazji urodzin (18!, 15.III)
samych szóstek w szkole, a
ja ze swej strony ofiarujê bukiet rysowanych rumianków
i zapraszam na mi³¹ przechadzkê.
Czy pamiêtasz Marlenko
z lekcji historii, kiedy powsta³
styl romañski?
Tak, rzeczywicie, kszta³towa³ siê w XI-XII wieku, a
przetrwa³ do koñca XIII w.
Stanowi³ pierwsz¹ wielk¹ for-

macjê stylistyczn¹ dojrza³ego redniowiecza. Polska zetknê³a siê z rozwiniêtym romanizmem po 1040 roku. Budowano wtedy rozleg³e katedry królewskie i kolegiaty
o bogatym planie oraz ciekawej bryle.
Dodam jeszcze, ¿e nazwê stylu romañski nadano w XIX wieku, gdy porz¹dkowano dorobek artystyczny przesz³oci. Pocz¹tkowo okrelenie odnosi³o
siê do sztuki powsta³ej na ziemiach dawnej Romanii (Francja, Katalonia, Lombardia, Nadrenia). Z czasem okaza³o siê, ¿e
zasiêg romanizmu jest znacznie wiêkszy,
bo obejmuje tak¿e Austriê, Angliê, a nawet Czechy i Polskê. I chocia¿ obraz sztuki romañskiej jawi siê obecnie jako bardziej skomplikowany, to nazwa pozosta³a.
A czy wiesz Marlenko, jakie typy polskich budowli tamtych czasów zas³uguj¹
na uwagê? Oczywicie, we wczesnym
okresie najwa¿niejsze by³y palatia (zamki)
i rotundy (kaplice) do nich przyleg³e, póniej - kocio³y, czêsto z kryptami i ca³e zespo³y architektury zakonnej.
Marlenko, czy zdajesz sobie sprawê z
tego, ¿e plan, który jest w zasadzie ukryty
dla
nas z y c h
oczu, ma
ogromny
wp³yw na
kszta³t budowli?
A zatem
zacznijmy od
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W planie kocio³a typu bazylikowego (jest jeszcze halowy) wyró¿niamy najczêciej nawê g³ówn¹,
nawy boczne i
nawê poprzeczn¹
tzw.
transept.
Nawy zamykane
s¹ apsydami, a te z
kolei maj¹ osie
grupowane równolegle lub promienicie.

podstaw. Oto typowe zarysy ró¿nych
budowli romañskich.
Rys 1.
Plany sk³ada³y siê z podstawowych
figur geometrycznych, a najbardziej ulubion¹ form¹ by³ kwadrat. St¹d wynika³y
czêci ca³ej budowli, któr¹ tworzy³y proste bry³y przestrzenne (prostopad³ociany, walce, sto¿ki, ostros³upy). Porównajmy dla przyk³adu plan i bry³ê typowej budowli romañskie, jak¹ jest kolegiata w Tumie pod £êczyc¹.
Rys 2 i 3.

Rys 4.
Apsyda usytuowana na g³ównej osi
bazyliki pe³ni³a funkcjê prezbiterium, w
którym umieszczano o³tarz g³ówny, stalle
(³awy dla duchowieñstwa) i tron biskupi.
Apsydy przy transepcie by³y kaplicami.
Nawy boczne od g³ównej oddziela³y
kolumny (albo filary), które ³¹czono gór¹
arkadami.
Rys 5.
Schemat kompozycyjny kolumny wykszta³ci³ siê w staro¿ytnym Egipcie i przetrwa³ do okresu klasycyzmu (XIX w.). Ko-
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lumny romañskie maj¹ masywne kapitele
i mocne p³ytki, poniewa¿ dwigaj¹ bardzo
ciê¿kie sklepienie kamienne.
Ca³¹ budowlê typu bazylikowego prze-

krywa dach dwuspadowy (nad naw¹ g³ówn¹) i pulpitowy (nad nawami bocznymi).
Na przeciêciu nawy g³ównej i transeptu,
w m iejscu gdzie powstaje w planie kwadrat, wznoszono czasami kopu³ê lub wie¿ê.
Od wewnêtrznej strony konstruowano strop p³aski, wiêbê dachow¹, sklepienie kolebkowe, kolebkowe na gurtach lub
krzy¿owe.
Rys 6 i 7.
(ci¹g dalszy na str. 22)
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(ci¹g dalszy ze str. 21)

Sklepienie krzy¿owe wraz z kolumnami mocno akcentuje podzia³ wnêtrza na
czêci. Jednemu przês³u nawy g³ównej
odpowiadaj¹ zawsze dwa przês³a nawy
bocznej. Taki uk³ad nazywamy systemem
wi¹zanym. Wystêpuje on tylko w architekturze romañskiej i daje przejrzystoæ
formy.

Okna s¹ zwieñczone pó³kolicie. Mog¹
byæ pojedyncze lub dzieli siê je kolumienkami.
Rys 8.
Otwory drzwiowe maj¹ ma³e rozmiary.
G³ówne wejcie (portal) powiêksza

optycznie ukone ciêcie (glifowanie). W
tym ciêciu umieszczona jest bogata dekoracja architektoniczno-rzebiarska.

Rys 9.
Tematem rzeb w tympanonach romañskich s¹ zas³ugi fundatora, postacie z
Biblii (Chrystus w majestacie, Matka Boska) oraz wyobra¿enia symbolicznych
zwierz¹t.
Przyjrzyj siê dok³adnie, Marlenko, kolegiacie tumskiej.
Budowla ta zosta³a
wzniesiona prawdopodobnie z fundacji arcybiskupa
gnienieñskiego Janika.
Konsekrowano j¹ w 1161 r.
Otrzyma³a ona wyj¹tkowo
urozmaicon¹ sylwetê o ciekawie spiêtrzonych bry³ach.
Jest trójnawow¹ bazylik¹
wie¿ow¹ z apsyd¹ zachodni¹ i trzema wschodnimi, z
których g³ówn¹ zaopatrzono jeszcze w
ma³¹ apsydiolê. Czworoboczne wie¿e fasady, w których znajduj¹ siê schody prowadz¹ce na empory, góruj¹ znacznie nad
wschodnimi, cylindrycznymi.
Ciekawie prezentuje siê portal kolegiaty. Jego kolumny wieñcz¹ akantowe kapitele z motywami zwierzêcymi. Archiwolty pokrywaj¹ rzeby
splotów rolinnych, rozet i ró¿nych
potworków. Tympanon zawiera³
pocz¹tkowo postaæ Pankratora,
póniej umieszczono na nim relief
z Matk¹ Bosk¹ i dwoma anio³ami.
Mury zewnêtrzne zdobi fryz
arkadowy.
Oko³o 1160 r. w g³ównej apsydzie wykonano du¿y fresk o d³ugoci 12 m. Malowid³o utrzymane
jest w tonie szarorudawym z dodatkiem b³êkitu, zieleni i czerwieni. Wyobra¿a ono Wielk¹ Deesis
(b³aganie) z motywem Chrystusa
- Pankratora w mandorli na tle
gwiadzistego nieba. Po bokach
znajduj¹ siê postacie Matki Boskiej i w. Jana Chrzciciela. Wizyjnoæ malowid³a pog³êbiaj¹ sylwety anio³ów oraz fryz z siedz¹cymi aposto³ami.
Jak¹ funkcjê pe³ni³a architektura romañska? Najwiêksz¹ rangê osi¹gnê³a architek-
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tura sakralna. Obok religijnej pe³ni³a ona
tak¿e funkcjê obronn¹. Grube mury z kamienia, ma³e okna i wejcia oraz ca³a konstrukcja wraz z wie¿ami upodabnia³y kocio³y do twierdz i doskonale chroni³y
przed wrogiem mieszkañców drewnianych
grodów.
Czy wiesz, Marlenko, ¿e architektura
romañska ma swój sens tajemny?
Otó¿ kocio³y, zwykle orientowane, w
ogólnych zarysach przyjmowa³y znak
krzy¿a. Mia³o to swoj¹ wymowê symboliczn¹. Ka¿da budowla sakralna wyobra¿a³a dom bo¿y. Okna uto¿samiano z Ojcami Kocio³a, a filary - z postaciami biskupów. Sklepienie obrazowa³o niebo.
Sam plan mia³ sens podwójny. By³
symbolem krzy¿a i cz³owieka, który zosta³
stworzony na obraz i podobieñstwo bo¿e:
prezbiterium to g³owa, chór - pier, transept - ramiona, korpus naw - korpus cz³owieka.
Pytasz Marlenko, gdzie znajduj¹ siê
jeszcze inne podobne zabytki, które nale¿a³oby zwiedziæ?
Jest ich bardzo du¿o, ot chocia¿by: koció³ Kanoników Regularnych w Czerwiñsku, koció³ w. Andrzeja w Krakowie,
krypta w. Leonarda na Wawelu, koció³
w. Idziego w Inow³odziu, kolegiata w
Kruszwicy, bazylika i rotunda w Strzelnie,
zabudowania klasztorne w W¹chocku, Jêdrzejowie, Sulejowie, Koprzywnicy.
A jako ciekawostkê podajê Ci informacjê o najstarszym zabytku Przemyla.
S¹ nim cenne relikty kaplicy i palatium grodowego, budowli powsta³ych na prze³omie wieku X/XI. Zachowa³y siê tam tylko
fundamenty z p³asko ³amanego piaskowca, uk³adanego na zaprawie wapiennej. Palatium, prawdopodobnie piêtrowe, mia³o
plan prostok¹ta o wymiarach 15,20 x 30,20.
Od strony po³udniowo-wschodniej znajdowa³a siê rotunda z podkowiast¹ apsyd¹.
Podsumowuj¹c:
Koció³ romañski stanowi kompozycjê zwart¹, zamkniêt¹, sk³adaj¹c¹ siê z najprostszych bry³ geometrycznych, zestawionych ze sob¹ z du¿ym wyczuciem proporcji, z oszczêdn¹ rytmik¹ pionowych filarów, kolumn, ³uków i poziomych gzymsów.
Ca³oæ jest prosta, surowa, ciê¿ka, monumentalna, solidna. Wnêtrze nie zawsze odpowiada stronie zewnêtrznej. W rodku spotyka siê czasem bogate zdobienia: polichromiê, barwne witra¿e, z³ocenia, piêkne posadzki.
Wszystkie te cechy zadecydowa³y o
losach budowli, które swoj¹ monumentalnoci¹ i tajemniczoci¹ przyci¹gaj¹ wielu zwiedzaj¹cych.
mgr Anna Warcha³
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Wiosenna
flora
Pogórza
Dynowskiego
Zima powoli dobiega koñca. Ju¿ wkrótce
w ca³ej pe³ni zawita do nas wiosna. Z dalekich krajów powróc¹ skowronki, bociany, jaskó³ki. O¿yj¹ lasy i pola. Ludzie rozpoczn¹
wiosenne porz¹dki. Rolnicy zajm¹ siê upraw¹ roli. Z wiosenn¹ por¹ najbardziej kojarz¹
siê nam oczywicie ukwiecone ³¹ki i runa lene, kotki na wierzbach i kwitn¹ce leszczyny. Korzystaj¹c z okazji nadchodz¹cej wiosny chcia³abym na ³amach Dynowinki opowiedzieæ co o szacie rolinnej Pogórza Dynowskiego, która jest niezwykle bogata. Ograniczê siê w szczególnoci do kwiatów wiosennych. Na naszym pogórzu
rosn¹ nie tylko
pospolite roliny spotykane w
ca³ej Polsce, ale
i te rzadkie 
chronione oraz
gatunki specyficzne dla regionów po³udniowo-wschodnich
czêci kraju i nigdzie indziej nie
wystêpuj¹ce w
Polsce.
Zacznê od
dobrze znanej
wszystkim
nie¿yczki przebiniegu (Galanthus nivalis)
 najpopularniejszego zwiastuna wiosny.
Jest to rolina cebulkowa z pojedynczym
bia³ym kwiatem na zwisaj¹cej szypu³ce. Ronie licznie w lasach liciastych, zarolach i
przyleg³ych zbiorowiskach ³¹kowych. Jest
to rolina truj¹ca  zawiera alkaloidy. Znajduje siê pod cis³¹ ochron¹ prawn¹, co wi¹¿e
siê z ca³kowitym zakazem jej zrywania. Najbardziej znanym miejscem wystêpowania
nie¿yczki przebinieg w Dynowie s¹ stoki
¯urawca.
Runa lasów Dynowskich, a tak¿e niektóre
³¹ki, z wiosn¹ przybieraj¹ odcieñ niebieski.
Sprawc¹ tego jest cebulica dwulistna (Scilla
bifolia)  rolina cebulowa, o niebieskich kwiatach zebranych w grono na szczycie d³ugiej
szypu³ki. Czêsto sadzona jest w naszych
ogródkach i nazywana kozieró¿kami. Cebulica dwulistna to gatunek charakterystyczny
tylko dla terenów po³udniowo-wschodniej
Polski i podobnie jak nie¿yczka przebinieg
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objêty cis³¹ ochron¹ prawn¹.
Warto te¿ wspomnieæ o innej rolinie cebulowej  lilii z³otog³ów (Lilium martagon).
Jest to wysoka, niezwykle efektowna bylina
o zwisaj¹cych liliowych, ciemno nakrapianych kwiatach. Ronie w lasach, zw³aszcza
w gr¹dach i buczynach, zakwita pón¹ wiosn¹  dopiero w maju. Znane stanowiska tej
roliny z okolic Dynowa  to ¯urawiec, a
tak¿e stoki opadaj¹ce w kierunku Sanu na
Sielnicy. Lilia z³otog³ów oczywicie objêta
jest cis³¹ ochron¹ prawn¹.
Niezwykle ciekaw¹ rolin¹, tak¿e pod
cis³¹ ochron¹ jest pokrzyk wilcza jagoda
(Atropa
belladonna). Nale¿y ona do rodziny
W
psiankowatych (czyli tej samej co pomidory
i ziemniaki). Ma w³aciwoci silnie truj¹ce,
zawiera spore iloci alkaloidów (m.in. atropinê). W ma³ych ilociach mo¿e s³u¿yæ za
lek i u¿ywa siê j¹ w przemyle farmaceu-

tycznym. U nas ronie w buczynach i jedlinach. Jest to wysoka rolina z du¿ymi, szerokimi liæmi i czarnymi jagodami.
W naszych ³êgach mo¿na zauwa¿yæ bia³e kobierce kwiatów o czosnkowym zapachu. Jest to czosnek niedwiedzi (Allium ursinum). Ma bia³e kwiaty zebrane na d³ugich
szypu³kach. Preferuje ¿yzne, wilgotne siedliska. Ma w³aciwoci lecznicze. Za nasz¹
wschodni¹ granic¹ (Ukraina, Rosja) czosnek
niedwiedzi nazywa siê czeremsze i u¿ywa
jako przyprawê. Nie jest objêty ochron¹, co
oczywicie nie oznacza, ¿e nale¿y niszczyæ
p³aty kwitn¹cego czosnku, czy bez uzasadnionej potrzeby zrywaæ kwiaty.
Bardzo piêkny krzew o ró¿owych kwiatach, zakwitaj¹cy wczesn¹ wiosn¹ w pustych
jeszcze lasach to wawrzynek wilcze ³yko (Daphne mezereum). Ronie na ¿yznych siedliskach. Po przekwitniêciu zdobi nasze lasy
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czerwonymi jagodami. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jest to rolina silnie truj¹ca, chroniona.
Lista naszych wiosennych kwiatów jest
oczywicie niemal niewyczerpana i mo¿na
by du¿o o nich pisaæ. Tutaj przedstawi³am
kilka ciekawszych przyk³adów. Nie nale¿y
jednak zapominaæ o tych czêstszych rolinach: pierwiosnkach, przylaszczkach, mniszkach lekarskich (popularnych majach), rze¿uchach, zawilcach, barwinku i wielu innych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje du¿e bogactwo storczyków, z jakim mo¿na siê spotkaæ
na Pogórzu Dynowskim.
Na koniec chcia³abym zwróciæ uwagê na
niepokoj¹ce zjawisko, które zaobserwowa³am na terenie Dynowa. Chodzi o niszczenie
stanowisk rzadkich rolin. Karygodne jest
oczywicie zrywanie kwiatów lub bezmylne ich niszczenie, ale tak¿e nie pochwalam
pozyskiwania rolin z
naturalnych stanowisk
i przesadzania ich do
przydomowych
ogródków. W ten sposób cenne, chronione
gatunki znikaj¹ z naszych lasów. Szczególnie dotyczy to ¯urawca. Z rozmów z
mieszkañcami miasta
wiem, ¿e kiedy góra
ta znacznie bardziej
obfitowa³a w nie¿yczkê przebinieg
ni¿ obecnie. Chyba
nikt z nas nie chce, aby
nie¿yczka znik³a z
¯urawca ca³kowicie.
Apelujê wiêc do
mieszkañców Dynowa
i okolic, aby szanowali bogactwo jakim obdarzy³a ich natura i nie
pozyskiwali kwiatów
z naturalnych stanowisk. Roliny takie mo¿na zakupiæ w sklepach ogrodniczych lub u
s¹siada i nie trzeba zubo¿aæ naszych lasów,
bo s¹ one szczególnie cenne.
Wa¿n¹ kwesti¹ w ochronie rzadkich kwiatów jest te¿ ochrona ich siedlisk. Nie powinno siê niszczyæ ³¹k, osuszaæ terenów podmok³ych, gdzie wystêpuj¹, czy te¿ wycinaæ
zaroli, zuba¿aæ lasów.
Teren Pogórza Karpackiego, to jeden z
najbogatszych florystycznie terenów Polskich, po Pieninach i Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej, gdzie ³¹cz¹ siê ze sob¹ elementy rolinne gór, nizin i stepów po³udniowowschodniej Europy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e jestemy odpowiedzialni za zachowanie tego
bogactwa.
Marta Bylicka
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(red.Ewa Hadam)
Z. Januszewski

Dlaczego w Unii konsument jest tak
wa¿ny?
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym we wszystkich pañstwach Unii Programem Ochrony i
Informacji Konsumentów, nabywca towarów lub us³ug ma prawo do rzetelnej
informacji o oferowanym produkcie lub
us³udze, do godziwej ceny. do ochrony
swego zdrowia i bezpieczeñstwa oraz do
ochrony prawnej. Aby zapewniæ obywatelom informacjê o przys³uguj¹cych im prawach oraz obowi¹zuj¹cych przepisach,
Unia utworzy³a 13 orodków informacji konsumenckiej, których zadaniem jest:
* popularyzacja i ochrona praw konsumenta.
* doradztwo w sporach z producentami,
* udostêpnianie informacji, gdzie w Unii
najkorzystniej mo¿na kupiæ poszukiwany
produkt, czy us³ugê.
W Unii Europejskiej nabywca nie musi
udowadniaæ producentowi, ¿e wyprodukowany przez niego towar nie jest wadliwy to producent musi udowodniæ, ¿e jego towar jest bez wad. Nabywca towaru w systemie sprzeda¿y bezporedniej ma prawo
odst¹piæ od zakupu w ci¹gu siedmiu dni, a
sprzedawca ma obowi¹zek poinformowaæ
go na pimie o takiej mo¿liwoci.
W jaki sposób Unia chroni swoich rolników?
Unia Europejska chroni swoich producentów i wspiera eksport w³asnych produktów rolnych. W tym celu Unia stosuje:
* op³aty wyrównawcze na towary przywo¿one do Unii, aby ich cena zrówna³a siê z
cenami obowi¹zuj¹cymi w Unii,
* kontyngenty i licencje (pozwolenia) reguluj¹ce wielkoæ importu na rynek Unii
Europejskiej,
* c³a w wysokoci od 5 do 25% na towary
importowane,
* dop³aty eksportowe, aby zachêciæ rolników do eksportu. Stanowi¹ one równowartoæ ró¿nicy miêdzy cen¹ unijn¹ a ni¿sz¹ cen¹ wiatow¹. Dop³atami eksporto-

wymi objête s¹ m.in. oleje i t³uszcze, mleko i produkty mleczne, wo³owina i cielêcina, wieprzowina, miêso drobiowe, produkty rybne, tytoñ, owoce i warzywa,
cukier, przetwory zbo¿owe i owocowowarzywne.
Czy ka¿dy rolnik mo¿e skorzystaæ z
pomocy finansowej?
Pomoc finansowa ze rodków Unii przys³uguje gospodarstwom prowadzonym
przez rolników z pañstw cz³onkowskich,
którzy podejmuj¹ inwestycje aby:
· zmniejszyæ koszty produkcji,
· pod nieæ jakoæ,
· zwiêkszyæ asortyment,
· usprawniæ organizacjê produkcji,
· poprawiæ ochronê rodowiska naturalnego. Do uzyskania pomocy finansowej
uprawnia realizacja co najmniej jednego
z wy¿ej wymienionych celów. Maksymalna wysokoæ pomocy nie mo¿e przekraczaæ 40% wartoci inwestycji, a w regionach o trudnych warunkach gospodarowania - 50%.
Na czym polegaj¹ ograniczenia w handlu ziemi¹ w UE?
Sporód piêtnastu pañstw Unii, piêæ Austria, Dania, Grecja, Irlandia i Szwecja stosuje wiêksze lub mniejsze ograniczenia
w nabywaniu przez cudzoziemców
nieruchomoci, zw³aszcza ziemi rolnej, lasów, dziatek rekreacyjnych i domów letniskowych (tzw. drugich domów). Ograniczenia te dotycz¹ równie¿ obywateli innych
pañstw Unii.
Najtrudniej jest kupiæ ziemiê w Danii.
Nabywc¹ mo¿e byæ wy³¹cznie osoba z prawem sta³ego pobytu, które bardzo trudno
uzyskaæ. Jeli za jest to osoba spoza Unii,
przed zakupem ziemi musi otrzymaæ duñskie obywatelstwo. Kandydat musi ponadto wylegitymowaæ siê kwalifikacjami rolniczymi, powiadczonymi egzaminem. Cudzoziemcowi bardzo trudno jest te¿ kupiæ w
Danii dom letniskowy. Niezbêdna jest zgoda ministerstwa sprawiedliwoci, a zezwolenia otrzymuj¹ tylko ci, którzy udowodni¹ silne zwi¹zki z Dani¹, na przyk³ad maj¹
tam rodzinê lub mówi¹ po duñsku.
Znaczne ograniczenia wobec cudzoziemców stosuje równie¿ Austria. Do-
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tyczy to wszelkich nieruchomoci, dzia³ek
budowlanych, gruntów rolnych i lenych.
Aby kupiæ, lub wydzier¿awiæ ziemiê trzeba
uzyskaæ zgodê w³adz danego kraju zwi¹zkowego (landu), które udzielaj¹ jej wy³¹cznie osobom od 10 lat legalnie przebywaj¹cym w Austrii i posiadaj¹cymi kwalifikacje
rolnicze potwierdzone sta¿em i egzaminem.
Ograniczenia stosuj¹ te¿ niektóre regiony.
Np. w Alzacji, francuskim regionie granicz¹cym z Niemcami, obowi¹zuj¹ ograniczenia prawne, które w praktyce uniemo¿liwiaj¹
wszystkim cudzoziemcom zakup ziemi rolnej. Dotyczy to równie¿ obywateli pañstw
cz³onkowskich Unii.
Kiedy rolnicy mog¹ skorzystaæ z wczeniejszych emerytur?
W pañstwach Unii rolnicy mogê przechodziæ na emeryturê ju¿ w wieku 55 lat.
Warunkiem otrzymania wczeniejszej
emerytury jest prowadzenie w ci¹gu ostatnich 10 lat gospodarstwa rolnego, które by³o
g³ównym ród³em utrzymania. wiadczenia
z tytu³u wczeniejszej emerytury to:
* jednorazowa wyp³ata premii odejcia,
która nie mo¿e przekroczyæ kwoty
150.000 euro dla rolnika i 35.000 euro dla
robotnika rolnego;
* roczna renta, która nie mo¿e przekraczaæ
15.000 euro dla rolnika i 3.500 euro dla
robotnika rolnego. wiadczenia z tytu³u
wczeniejszej emerytury mog¹ byæ wyp³acane maksymalnie przez 10 lat, nie d³u¿ej jednak ni¿ do osi¹gniêcia 75 roku ¿ycia przez rolnika, a w przypadku robotników rolnych maksymalnie do czasu osi¹gniêcia przez nich obowi¹zuj¹cego wieku emerytalnego.
Na czym polega swobodny przep³yw
towarów?
Na ca³ym obszarze Unii towary mog¹
siê przemieszczaæ bez ¿adnych utrudnieñ.
Towar wprowadzony do handlu w jednym
pañstwa Unii musi byæ dopuszczony do
sprzeda¿y w pozosta³ych pañstwach cz³onkowskich. Zasady importu z krajów spoza
Unii s¹ takie same na ca³ym jej obszarze.
Na czym polega swobodny przep³yw
pieni¹dza?
Jednym z celów Unii jest stworzenie
wspólnego rynku us³ug finansowych i
maksymalna liberalizacja obrotu papierami
wartociowymi. Dlatego w³anie obywatele Unii mog¹ swobodnie dokonywaæ wszelkich operacji bankowych we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich.
Na czym polega swobodny przep³yw
us³ug?
Ka¿da osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi dzia³alnoæ produkcyjn¹ musi
ulokowaæ siê na sta³e w tym pañstwie, w
którym tworzy bazê swojego dzia³ania, czyli
mieæ w nim siedzibê lub biuro, albo te¿ byæ
trwale zwi¹zana z gospodark¹ tego pañ-
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stwa. Natomiast osoba, lub firma wiadcz¹ca us³ugi mo¿e dzia³aæ na terenie jednego pañstwa,
a sta³¹ siedzibê mieæ na terenie innego.
Swobodny przep³yw us³ug m.in. otwiera rynek us³ug transportowych i telekomunikacyjnych a tak¿e przyczynia siê do ujednolicenia metody kontroli banków i ubezpieczeñ.
Na czym polega swobodny przep³yw
osób?
Ka¿dy obywatel Unii ma prawo osiedlenia siê, podejmowania pracy i nauki oraz korzystania ze wszystkich praw socjalnych w
dowolnym pañstwie cz³onkowskim.
Obywatele jednego pañstwa Unii przenosz¹cy siê do innego musz¹ byæ tam traktowani tak samo jak obywatele danego pañstwa bez jakiejkolwiek dyskryminacji w zakresie wynagrodzenia i innych warunków
pracy. Majê prawo nie tylko przyjmowaæ
oferty pracy, ale równie¿ aktywnie poszukiwaæ pracy w innym pañstwie cz³onkowskim.
Mog¹ zawieraæ umowy o pracê oraz korzystaæ z pomocy urzêdów pracy w pañstwie
pobytu. Korzyci ze swobodnego przep³ywu osób odnosi równie¿ najbli¿sza rodzina.
Uznawanie wiadectw i dyplomów w
kontekcie cz³onkostwa Polski w UE fakty i mity
Jednym z wa¿nych priorytetów Unii Europejskiej jest wzajemne uznawanie dyplomów w pañstwach cz³onkowskich oraz
edukacja zawodowa. Jak dot¹d uznawanie
dyplomów realizowane jest na mocy dwustronnych umów zawieranych miêdzy
uczelniami z ró¿nych krajów. Czym innym
jest jednak uznawanie dyplomów do celów
naukowych , a czym innym nostryfikacja
dyplomów i mo¿liwoæ podjêcia pracy
w zawodzie.
Uznawanie dla
celów akademickich
s³u¿y kontynuowaniu nauki w innym
pañstwie cz³onkowskim UE i jest oparte
na szczegó³owym porównaniu programów
studiów. Uznawanie
to le¿y w kompetencjach poszczególnych pañstw cz³onkowskich i nie jest regulowane na szczeblu
wspólnotowym. Komisja Europejska promuje uznawanie dyplomów do celów akademickich poprzez programy wspólnotowe
takie jak SOCRATES/Erasmus, które przyczyniaj¹ siê do wzajemnego poznania systemów edukacji i wzajemnego uznawanie
wykszta³cenia.
W prawie wspólnotowym brak jest re-
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gulacji dotycz¹cych uznawania wiadectw
w celu podejmowania nauki w innym pañstwie Cz³onkowskim Unii Europejskiej, Ka¿de pañstwo okrela w³asne zasady w tym¿e zakresie. Polskie wiadectwa - zarówno
wiadectwa dojrza³oci jak i wiadectwa maturalne - zawieraj¹ klauzulê informuj¹c¹, i¿
uprawni¹j¹ one do ubiegania siê o przyjêcie na studia w szko³ach wy¿szych. Jednak
w
pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej zwykle to uczelnie podejmuj¹
decyzje o przyjêciu kandydatów na studia
na podstawie posiadanego wiadectwa
uprawniaj¹cego dc podjêcia nauki w szkole wy¿szej. Ponadto, istnieje równie¿ mo¿liwoæ zawierania umów dwustronnych pomiêdzy krajami które, reguluj¹ uznawalnoæ
dla celów akademickich. Dotychczas dwa
pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
podpisa³y z Polsk¹ umowy o uznawaniu
wykszta³cenia do celów akademickich:
 Austria (Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republik
Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wy¿szym, sporz¹dzona w Wiedniu dnie 23
stycznia 1995 r., wesz³a w¿ycie dnia l stycznia 1996 r.; opublikowane w Dz.U. z 1996 r.,
nr 39, póz. 169 i 170)
 RFN (Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republik Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w
szkolnictwie wy¿szym, sporz¹dzone w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r., wesz³a w¿ycie
dnia 14 stycznia 1998 r.;opublikowana w
Dz.U. z 3.998 r., nr 92, poz. 584 i 585).
Uznawanie dyplomów (wiadectw) dla
celów zawodowych jest ukierunkowane na
wykonywanie zawodu lub dzia³alnoci zawodowej, st¹d te¿ dokonywane jest w oparciu o zdolnoæ i mo¿liwoci danej osoby do
wykonywania zawodu. Na szczeblu
wspólnotowym uznawanie to odbywa siê
w oparciu o przyjête
dyrektywy ogólne,
wdra¿aj¹ce systemy
uznawania dyplomów
wymaganych do wykonywania zawodów
regulowanych na obszarze Unii Europejskiej, a jego celem jest
zapewnienie podstawowych zasad zapisanych w Traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹, tj. zasady swobodnego
przep³ywu osób i zasady swobodnego
przep³ywu us³ug. Dyrektywy tzw. sektorowe, przyjête dla siedmiu zawodów (lekarz,
pielêgniarka, po³o¿na, aptekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, architekt) zapewniaj¹ wzajemne automatyczne uznawa-
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nie dyplomów.
Do dyrektyw systemu ogólnego zaliczamy:
· Dyrektywê Rady nr 89/48/EWG z dnia 21
grudnia 1988 r., dotycz¹c¹ ogólnego systemu uznawania dyplomów szkó³ wy¿szych, przyznanych na zakoñczenie
przynajmniej trzyletniego kszta³cenia i
doskonalenia zawodowego.
· Dyrektywê Rady nr92/5l/EWG z dnia 18
czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznania kszta³cenia i doskonalenia zawodowego, jako uzupe³nienie dyrektywy 89/4S/EWG .
· Dyrektywê Parlamentu Europejskiego i
Rady 99/42/WE ustanawiaj¹c¹ procedurê uznawania kwalifikacji w zakresie dzia³alnoci zawodowych objêtych dyrektywami o liberalizacji i rodkach przejciowych oraz uzupe³niaj¹cej ogólne zasady
uznawania kwalifikacji.
Akty te zapewniaj¹ w pe³ni wykwalifikowanym pracownikom w danym zawodzie
mo¿liwoæ wykonywania tego samego zawodu w innym pañstwie cz³onkowskim.
Jednoczenie dyrektywy te przewiduj¹ stosowanie przez kraj przyjmuj¹cy rodków
kompensacyjnych, takich jak: sta¿ adaptacyjny i test umiejêtnoci, w przypadku zasadniczych ró¿nic w kszta³ceniu i szkoleniu przygotowuj¹cym do zawodu.
Dyrektywy systemu ogólnego zosta³y
wdro¿one do polskiego prawa na mocy:
 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. z 2001 r.. Nr 87, póz. 954 z
pón. zm.), która wdra¿a przepisy dyrektywy 89/48/EWG oraz dyrektywy 92/51/
EWG;
 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach
uznawania nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia³alnoci (Dz.U. z 2002 r.. Nr
71, poz. 655), która wdra¿a przepisy dyrektywy 1999/4 2/WE uzupe³niaj¹cej system ogólny uznawania kwalifikacji.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej,
przepisy ww. dyrektyw dotyczyæ bêd¹ równie¿ obywateli polskich staraj¹cych siê o
uznanie kwalifikacji w celu wykonywania
zawodu regulowanego w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Jednak dotychczasowy brak jednolitego systemu uznawania dyplomów jest podstawowym utrudnieniem w realizacji zasady swobodnego przep³ywu osób.
Ewa Hadam
Opiekunka MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie
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MKE dzia³aj¹cy w LO Dynów zaprezentuje w tym
numerze Dynowinki kolejny kraj cz³onkowski Unii
Europejskiej , opiniê mieszkanki naszego miasta na temat wejcia Polski do struktur europejskich oraz porcjê informacji dotycz¹cych funkcjonowania UE.

Zanim omówiê sytuacjê Danii i stosunki
³¹cz¹ce j¹ z innymi krajami , chcia³bym nieco
przybli¿yæ czytelnikom ten piêkny kraj.
Dania jest krajem nizinnym. Najwy¿sze
wzniesienie Yding Skovhoj znajduje siê we
wschodniej Jutlandii i siêga jedynie 172 m
n.p.m. Du¿a czêæ Danii to d³ugi, w¹ski Pó³wysep Jutlandzki, reszta rozsiana jest na wielu wyspach. Trzy najwiêksze to Zelandia, Fionia oraz Lolland. Sporód 406 wysp nale¿¹cych do Danii tylko 97 jest zamieszkanych.
Klimat Danii jest ³agodny. Rocznie spada oko³o80 cm deszczu. Niezwykle bogat¹ historiê
ma rybo³ówstwo, które zawsze by³o g³ównym ród³em utrzymania dla mieszkañców.
Najwiêkszym miastem jest Kopenhaga (stolica kraju). Po³o¿ona jest na wschodnim wybrze¿u Zelandii. Port lotniczy w Kopenhadze nale¿y do najbardziej ruchliwych w Europie. Najwiêksze porty morskie to obok
Kopenhagi Alborg i Esbjerg.
Dania jest krajem ciekawie rozwiniêtym
gospodarczo. G³ówne za³o¿enia polityki ekonomicznej tego kraju na najbli¿sze lata to
,,zdrowe finanse publiczne zapewniaj¹ce
utrzymanie nadwy¿ki bud¿etowej ; prowadzenie polityki wysokiego zatrudnienia i niskiej inflacji oraz wdra¿anie podjêtych w latach 1998-99 reform rynku pracy. Dania wkroczy³a w 2000 rok w znacznie lepszej sytuacji
gospodarczej ni¿ w poprzednich latach. W
za³o¿eniach polityki rz¹du przyjêto wzrost
gospodarczy o ok. 1.6 PKB, umiarkowany
wzrost konsumpcji.
Gospodarka Danii jest silnie uzale¿niona
od wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹ (obroty handlu zagranicznego to ponad 65%
PKB). W 2000 najwiêkszy wp³yw na wyniki
zagranicznego mia³y czynniki zewnêtrzne,
takie jak wysokie ceny ropy naftowej i niski
kurs euro. Mniejsze znaczenie mia³y czynniki wewnêtrzne m.in. wolniejsze tempo rozwoju i spadek popytu wewnêtrznego. G³ównymi partnerami handlowymi Danii s¹ kraje
UE, na które przypada ok. 66,5% obrotów.
Udzia³ eksportu do pañstw Wspólnoty wynosi 65,5% natomiast import wynosi 69,9%
Najwiêkszymi partnerami z poza 15-tki s¹
Norwegia-5.3% i USA-5.1%Wród Unijnych
partnerów przewa¿aj¹ Niemcy- 19%, Szwecja-12% i Wielka Brytania- 9.3%
Polska i Dania s¹ dla siebie znacz¹cymi
partnerami. Dla Danii Polska jest 13-tym partnerem handlowym (1.6% eksportu i 1.83%
importu), pierwszym wród krajów Europy
rodkowo-Wschodniej(eksport 35.2%, import 37.8%). Obroty towarowe z Polsk¹ s¹
wiêksze ni¿ z takimi krajami jak Austria, Gre-

cja, Irlandia czy te¿ Kanada, Afryka i Australia ³¹cznie. Wartoæ obrotów towarowych
Danii z Polsk¹ na g³owê mieszkañca wynosi
ok.310 USD, czyli wiêcej ni¿ z najwiêkszym
polskim partnerem- Niemcami (276 USD).
Wiadomoci ogólne:
Oficjalna nazwa pañstwa  Królestwo Danii
Ustrój  monarchia konstytucyjna
Data przyst¹pienia do Unii  1973
Jêzyk urzêdowy  duñski
Powierzchnia  43 tys. km
Ludnoæ  5.37 mln
Stolica  Kopenhaga
Ludnoæ stolicy  1.4 mln
PKB na osobê  28000 euro
Bezrobocie  5.3%
Udzia³ ga³êzi gospodarki w tworzeniu PKB
- rolnictwo  3%
- przemys³  22%
- us³ugi  75%
CZY DUÑCZYCY CHC¥ POSZERZENIA
UNII?
TAK - 68%
NIE - 23%
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WOLONTARIAT

Je¿eli lubisz
pomagaæ
ludziom, jeli interesujesz siê jêzykami i pragniesz
zwiedzaæ wiat
to MKE znalaz³
co dla Ciebie!!!
Wolontariat Europejski ,bo o nim mowa ,jest
czêci¹ Unijnego programu M£ODZIE¯. W
jego ramach organizowane s¹ wymiany m³odzie¿owe oraz ciekawe seminaria miêdzynarodowe.
Polska po przyst¹pieniu do Wspólnoty bêdzie
mog³a realizowaæ jego program a wiêc zwiedzaæ
ponad 40 pañstw, poznaæ ich kulturê, tradycjê i
nauczyæ siê jêzyka. Obecnie uczestniczymy w
nim jedynie czêciowo.
Europejskim ochotnikiem mo¿e zostaæ
ka¿dy, kto jest pe³noletni, lecz nie ukoñczy³
25 lat. Niewa¿na jest p³eæ, kolor skóry czy
sprawnoæ fizyczna. Wa¿na jest jedynie bezporednioæ, komunikatywnoæ i chêæ pracy.
Unijni konsultanci pamiêtali równie¿ o osobach niepe³nosprawnych i pochodz¹cych z
ubo¿szych rodzin. Stworzono specjalne udogodnienia, które prze³amuj¹ jakiekolwiek granice i trudnoci. Wyjazd bêdzie mo¿liwy pod
pewnymi warunkami. Po pierwsze nale¿y
znaleæ w kraju organizacjê pozarz¹dow¹,
która bierze udzia³ w programie. To w³anie
ona odpowiedzialna jest za dobre przygotowanie wolontariusza(kupno biletu, za³atwienie wizy pobytowej) oraz znalezieniu organizacji goszcz¹cej. Program M£ODZIE¯
ka¿demu wolontariuszowi pokrywa koszty
podró¿y, noclegu, wy¿ywienia, op³aca ubezpieczenie i comiesiêczne kieszonkowe. Przygotowania do podró¿y trwaj¹ kilka miesiêcy.
Przewodnicz¹cy MKE
Micha³ Ziêzio

O wypowied do naszego cyklicznego k¹cika poprosilimy pani¹ Józefê lemp  nauczycielkê, a obecnie radn¹ Miasta Dynów. A oto jej przemylenia:
Moje obawy zwi¹zane z wejciem Polski do Unii.
Wyrazi³am je 17 lutego 2003 r. na spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkó³ Zawodowych w Dynowie z ekspertami do spraw Unii.
1. Du¿o mówi³o siê o dziurze bud¿etowej. Brakuje pieniêdzy na utrzymanie szpitali,
szkó³, na budowê
dróg itd. Obecnie
mówi siê tylko o negocjacjach z Uni¹
Europejsk¹. Zastanawiam siê , sk¹d ministerstwo finansów
planuje wzi¹æ pieni¹dze na zap³acenie sk³adki cz³onkowskiej. Jeli uda siê nam zap³aciæ sk³adkê, to zabraknie pieniêdzy na w³asny wk³ad w inwestycje. Warunkiem otrzymania dotacji
unijnych jest sfinansowanie inwestycji z rodków w³asnych w oko³o 75%. Sk³adkê zap³aciæ
musimy, a dotacjê mo¿emy dostaæ.
2. Ma³e i rednie firmy mog¹ liczyæ na dotacjê z funduszy unijnych na rozwój  takie
s³yszymy zapewnienia. Aby je otrzymaæ trzeba równie¿ mieæ rodki w³asne na pokrycie 75%
kosztów utworzenia czy rozbudowy firmy. Stara³am siê o dofinansowanie z funduszy wspierania drobnej przedsiêbiorczoci z racji prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej. Oprócz posiadania funduszy w³asnych, nale¿y spe³niæ szereg dodatkowych warunków. Mnie nie uda³o siê
ich spe³niæ.
3. Jako by³y nauczyciel mylê ze smutkiem o tym, ¿e nie by³o w toku dyskusji troski o
losy naszej Ma³ej Ojczyzny. Pada³y o mo¿liwoæ wyjazdu do pracy za granicê, o mo¿liwoci
podjêcia studiów na zagranicznych uczelniach, o nostryfikowanie dyplomów wydawanych
przez nasze uczelnie w krajach Unii. Najwa¿niejsze powinno byæ dla nas to, by tu w kraju
stworzyæ dobre warunki do nauki i pracy, aby m³odzie¿ nie musia³a opuszczaæ swoich rodzinnych stron, abymy tu w swojej ojczynie roli w m¹droæ, si³ê i dobrobyt.
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Województwo ruskie z racji swojego
po³o¿enia nara¿one by³o na czêste najazdy, g³ównie przez hordy tatarskie. Tak¿e
wojny prywatne, prowadzone miêdzy
zwanionymi rodami magnackimi stanowi³y czêste zjawisko XVII  wiecznej rzeczywistoci. W³aciwie ka¿da rodzina szlachecka uczestniczy³a w ró¿nych sporach
s¹siedzkich, bardziej lub mniej gwa³townych, dlatego posiadanie odpowiedniej
siedziby rodowej sta³o siê warunkiem
przetrwania niejednego oblê¿enia czy najazdu. Wznoszenie rezydencji szlacheckiej
uwarunkowane by³o nie tylko wzglêdami
praktycznymi i mo¿liwociami finansowymi rodu, lecz tak¿e upodobaniami estetycznymi. Szczególne, ¿e w XVII wieku
takim niezaprzeczalnym wzorem architektonicznym zosta³ zamek królewski w Przemylu. Na murowane rezydencje mogli
pozwoliæ sobie tylko najbogatsi. Wród
nich znaleli siê tak¿e, w pewnym momencie Fredrowie, czego dowodem by³ wzniesiony w koñcu XVI - wieku, zamek w Kormanicach  Fredropolu. Mniej zamo¿na
szlachta najczêciej posiada³a dwory
drewniane. System fortyfikacji domostwa
tak¿e zale¿a³ od zamo¿noci w³aciciela,
ale z regu³y z³o¿ony by³ przynajmniej z kilku podstawowych elementów. Opisy takich miejsc obronnych, utworzonych z
siedzib szlacheckich mo¿emy znaleæ w
publikacji W³adys³awa £oziñskiego Prawem i lewem. Zazwyczaj wznoszono
drewniane parterowe dwory. Na ich naro¿ach znajdowa³y siê alkierze, które zaopatrzono niekiedy w drewnian¹ wystawkê.
Siedzibê szlacheck¹ i zabudowania gospodarcze otaczano wa³em, zakoñczonym
ostroko³em. Na rogach okopu znajdowa³y siê cztery baszty. Oczywicie od zewn¹trz ca³oæ otoczona by³a fos¹, nape³nion¹ wod¹. Do wnêtrza prowadzi³a brama, czasami od do³u podmurowana, na
piêtrze której znajdowa³o siê pomieszcze-
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nie z kilkoma oknami, umo¿liwiaj¹cymi
obserwacjê okolicy. Bywa³y tak¿e bardziej
skomplikowane umocnienia. Zamo¿na
szlachta zwiêksza³a liczbê baszt. Starosta
przemyski Madaliñski wybudowa³ ich
wokó³ swojego domu a¿ piêæ. Cztery
naro¿ne bardzo obszerne, mieci³y ró¿ne lokalnoci u¿ytkowe. Trzy z nich by³y
drewniane, czwarta z muru pruskiego.
Pi¹ta baszta postawiona na osi jednego
z wa³ów spe³nia³a funkcjê bramy wjazdowej. By³a najokazalsz¹, mia³a dwoje
wrót wielkich, osadzonych na sporych
czopach ¿elaznych z wrzeci¹dzami potê¿nymi do zamykania. Nad przejazdem
umieszczone by³o piêtro tj. izba obszerna o piêciu du¿ych oknach, w których
osadzone by³y w o³owiu szyby weneckie.
Dach na tej baszcie by³ podwójny ³amany, ni¿szy i wy¿szy, >>w cztery granice<<
gontami pobity i ozdobiony wietrznikiem
blaszanym 1 . Jak widaæ z powy¿szego
opisu inwencja i mo¿liwoci finansowe
czyni³y z gniazd szlacheckich ma³e fortece, czêsto skutecznie opieraj¹ce siê hordom obcych wojsk jak i miejscowych rozbójników. W razie przeforsowania przez
napastników umocnieñ zewnêtrznych
sama siedziba szlachecka mia³a byæ ostatnim punktem oporu. Szczególnie umocniono sieñ, zaopatruj¹c j¹ w mocne, dêbowe, okute drzwi z potê¿nym zamkiem i
sztabami do zasuwania. Nieodzowny do
odpierania oblê¿enia by³ pokany arsena³,
zapas prochu i ¿ywnoci. Inwentarze zachowane w aktach grodzkich Przemyla
informuj¹ o du¿ej liczbie hakownic, migownic, strzelb, a nawet dzia³, które by³y
na wyposa¿eniu niejednego dworu. Te
najczêciej wystêpuj¹ce miejsca obrony
zwane by³y fortaliciami.
Mo¿emy domniemywaæ, ¿e Fredrowie,
jako szlachta rednio zamo¿na, mieszka³a
przewa¿nie w takich w³anie rezydencjach,
znajduj¹cych siê w ich dobrach. Oczywi-
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cie posiadanie obronnego dworzyszcza
nie mia³o nic wspólnego z upodobaniami
estetycznymi w³aciciela, a przede wszystkim zabezpiecza³o poczucie bezpieczeñstwa domowników.
Do dzisiaj zachowa³y siê informacje o
posiadaniu przez Fredrów takiego fortalicium we wsi Nowosió³ki  obecnie Nowosió³ki Dydyñskie. Zosta³o ono podarowane przez Andrzeja Maksymiliana Fredrê klasztorowi w Kalwarii Pac³awskiej.
Budowla ta wzniesiona by³a na niewielkim pagórku i otacza³y j¹ wa³y ziemne.
Obok dworów drewnianych bywa³y tak¿e siedziby murowane, które nazywano
fortalicium muratum. Ma³e zameczki natomiast okrelano terminem arx. Iloæ i
przeznaczenie pomieszczeñ w dworze uzale¿niona by³a od jego wielkoci. W Encyklopedii staropolskiej opracowanej
przez Aleksandra Bruknera mo¿emy znaleæ informacje dotycz¹ce rozplanowania
XVIIwiecznych dworów, przeznaczenia
pomieszczeñ, jak równie¿ podstawowego
ich wyposa¿enia. Wa¿nym wydaje siê
stwierdzenie autora, ¿e zbytku nie znano w mieszkaniu, ³o¿ono go na klejnoty,
na stroje, na broñ, nie na mieszkanie 2 .
Wyj¹tkowe miejsce wród ówczesnej szlachty zajmowa³ jeden z przedstawicieli rodu Fredrów  Karol, pe³ni³ on
funkcjê starosty kronieñskiego. Inwentarz spisany po jego mierci obejmowa³
bardzo du¿¹ iloæ kosztownych przedmiotów stanowi¹cych wyposa¿enie rodzinnego domu. Nie tylko materia³, z którego
je wykonano decydowa³ o ich wartoci,
ale kunsztowna robota wiadczy³a o wyrafinowanym gucie w³aciciela. O majêtnoci i upodobaniach artystycznych Karola Fredry stanowi³a równie¿ wyj¹tkowo
kosztowna broñ. W³adys³aw £oziñski, autor cytowanej ju¿ pracy Prawem i lewem.
Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej
po³owie XVII wieku, tak opisuje: Rz¹d
usarski, ca³y bowiem ocieka³ z³otem i
iskrzy³ siê ogniem szlachetnych kamieni. Siod³o (...) powleczone czerwonym
aksamitem, haftowane by³o w kwiaty z³otem ci¹gnionym. £êk przedni i tylny tego
siod³a sadzone by³y per³ami, formuj¹cymi kwiaty, i ozdobione 16 tak zwanymi
sztukami, to jest rozetami z szlachetnych
kamieni, umocowanymi na z³ocie. By³o
na tych obu ³êkach 133 rubinów i 12
szmaragdów. Czaprak (...) by³ z najdro¿szego, czyst¹ nici¹ z³ot¹ tkanego teletu
(...) a zdobi³o go sztuk z³otych wielkich
15 , a sztuk z³otych mniejszych 30, ka¿da
(ci¹g dalszy na str. 28)
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(ci¹g dalszy ze str. 27)

za z tych sztuk, czyli feretów albo rozet
sadzona by³a drogimi kamieniami, na co
siê z³o¿y³o 125 rubinów i 135 szmaragdów. (...) Przepychowi tego rzêdu odpowiada³ oczywicie przepych broni, któr¹ posiada³ ten Fredro.(...) Niejeden jeszcze taki przyk³ad zbytku w broni i przyborach jedzieckich przytoczyæ by mo¿na gdyby nie obawa znu¿enia nim czytelnika3 . Zestawiaj¹c to wyj¹tkowe bogactwo z cechami charakteru pró¿nego
szlachcica, mo¿na wnioskowaæ, ¿e jego
upodobania artystyczne wynika³y raczej
z potrzeby zaimponowania innym ni¿ z
wewnêtrznych, estetycznych pobudek.
Powracaj¹c do siedzib rodowych Fredrów w XVII wieku nale¿y zauwa¿yæ, i¿
do dnia dzisiejszego zachowa³ siê niewielki fragment jedynej murowanej rezydencji tego rodu we Fredropolu  Kormanicach. Kasper Niesiecki podaje informacje
o ma³¿eñstwie Katarzyny, córki Stanis³awa Kormanickiego, pods¹dka przemyskiego, z Miko³ajem Fredr¹ synem Jana z Pleszewic w 1507 roku. Wtedy to najprawdopodobniej Kormanice, jako czêæ posagu Katarzyny przechodz¹ w posiadanie rodziny Fredrów. Na pewno w pierwszej po³owie XV wieku istnia³ ju¿ w Kormanicach dwór drewniany, usytuowany
w innym miejscu ni¿ póniej powsta³y zamek murowany. Budowniczym zameczku
by³ Jan lub Andrzej Fredro. Powsta³ on w
ostatnim æwieræwieczu XVI wieku, na co
wskaza³y badania archeologiczne przeprowadzone w latach 19761977. Dziêki
nim mo¿emy odtworzyæ pierwotn¹ formê
zamku. Mia³ on kszta³t czworoboku, w którego rogach znajdowa³y siê okr¹g³e baszty  basteje. W naro¿niku po³udniowo
wschodnim mog³a istnieæ baszta czworoboczna. Basteje po³¹czone by³y murami
kurtynowymi, a czêæ mieszkalna z okaza³¹ bram¹ wjazdow¹, wystaj¹c¹ poza lico
muru znajdowa³a siê od strony zachodniej. W posadowionej obok baszcie umiejscowiona by³a studnia z ko³owrotem, która uleg³a zniszczeniu w XVIII wieku. Budynki skrzyd³a zachodniego nie posiada³y piwnic. Ulubiona siedziba Andrzeja
Maksymiliana Fredry niestety nied³ugo
pe³ni³a rolê gniazda rodzinnego. Na wiosnê 1656 roku Szwedzi rozpoczêli obleganie Przemyla, a w rok póniej Jerzy II
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Rakoczy wkroczy³ na ziemiê przemysk¹ i
stacjonowa³ w Medyce i Torkach. Z kolei
w padzierniku 1672 roku Turcy, Tatarzy i
Kozacy zajêli te tereny i za³o¿yli obóz w
okolicach Kormanic. Najprawdopodobniej w czasie tych zawieruch wojennych
uleg³ zniszczeniu zamek we Fredropolu 
Kormanicach. Nigdy nie zosta³ odbudowany w ca³oci.
Do dzisiaj przetrwa³a odtworzona po³udniowozachodnia czêæ, która nie spe³nia³a ju¿ funkcji obronnej i rezydencjalnej. Jej obecny wygl¹d (po kilku remontach zacieraj¹cych pierwotny kszta³t) w
niczym nie wiadczy o zamo¿noci i powadze rodu Fredrów.
Jest to trwa³a ruina, stanowi¹ca jedy-
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nie czasowo scenografiê dla wystawianych tu przez Teatr Fredreum z Przemyla
plenerowych inscenizacji dzie³ komediopisarza Aleksandra Fredry.
P r z y p i s y:
4
J. T. Frazik, Zamki Ziemi Przemyskiej
i Sanockiej XVI i pierwszej po³owy XVII
wieku. [w:] Sprawozdanie z posiedzeñ naukowych oraz dzia³alnoci Towarzystwa
Przyjació³ Nauk i innych Towarzystw Naukowych i Kulturalnych Miasta Przemyla w 1966 r., Przemyl 1967, s. 44.
2
A. Brukner, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1990, t. 1, s. 266.
3
W. £oziñski, dz. cyt., t. 1, s. 108 - 109.

Czy wiesz, ¿e.....
Dynów ju¿ w XV wieku szczyci³ siê wykszta³con¹ m³odzie¿¹. W okresie od
1400-1642 roku na Akademii Krakowskiej studiowa³o 16 mieszkañców naszego
miasta. Dwóch z nich Maciej i Marcin osi¹gnê³o na tej uczelni stopieñ naukowy
baka³arza artium, a nastêpnie magistra artium. W XVI wieku Andrzej z Dynowa
zosta³ sekretarzem wojewody i starosty krakowskiego Miko³aja Kamienieckiego,
od którego w roku 1509 otrzyma³ szlachectwo.

Historia jednego zabytku

Cudowny Obraz Matki Boskiej
£askawej w Hy¿nem
Historia obrazu siêga roku 1592. Wtedy to Katarzyna Wapowska, kasztelanowa przemyska ufundowa³a koció³ek pod
wezwaniem Narodzenia NMP i przekaza³a
do niego wizerunek Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem. Ten otaczany ogromnym kultem
obraz zas³yn¹³ szczególnie w 1624 roku,
kiedy za jego przyczyn¹, mimo najazdu
tatarskiego, ocala³ drewniany koció³. W
1745 roku biskup przemyski Hieronim Sierakowski konsekrowa³ murowan¹ wi¹tyniê a podobiznê Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem og³osi³ s³yn¹c¹ ³askami. W latach
19131914 koció³ rozbudowano o dwie
boczne nawy. Potwierdzeniem kilkuwiekowego, stale rosn¹cego kultu, by³a uroczysta koronacja wizerunku 8 wrzenia 1932
roku.
Opracowali:Anna i Jaros³aw Molowie
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Aresztowanie W³adys³awa Kasprowicza poruszy³o szerokie krêgi spo³eczeñstwa Dynowa.
Lawinowo p³ynê³y do Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego interwencje mieszkañców oraz odradzaj¹cych siê organizacji spo³ecznych i politycznych, których Burmistrz Kasprowicz by³ za³o¿ycielem, organizatorem i cz³onkiem.
Przyk³adowo przytoczê dalsze, znajduj¹ce siê w aktach s¹dowych pisma :
Brzozów 13.11.1947
ZAWIADCZENIE
Ze strony Powiatowego Zarz¹du Stronnictwa Ludowego w Brzozowie stwierdza siê, ¿e Ob. Kasprowicz W³adys³aw by³ organizatorem
Stronnictwa Ludowego w Dynowie a w dowód utworzenia tego Stronnictwa Ludowego nowo wpisani cz³onkowie wybrali go Prezesem Ko³a
w Dynowie.
p.o Prezes Tesznar Stanis³awq
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
OSP Dynów, dnia 13.11.1947
w Dynowie
L.dz. 18/47
ZAWIADCZENIE
Zarz¹d OSP w Dynowie zawiadcza niniejszym ¿e Ob. Kasprowicz W³adys³aw by³ jednym z organizatorów OSP w Dynowie, która za
czasów okupacji niemieckiej przesta³a istnieæ. Jako burmistrz miasta z
urzêdu wszed³ do Zarz¹du Stra¿y i pracowa³ tak jak ka¿dy inny cz³onek Zarz¹du, czy te¿ cz³onek czynny dla dobra i rozwoju Organizacji a
w wypadku po¿aru bra³ zawsze czynny udzia³ w niesieniu pomicy blinim. Jako burmistrz miasta Dynowa przyczyni³ siê swym autorytetem
do tego, i¿ OSP w Dynowie liczy obecnie ponad 100 cz³onków. Du¿¹
zas³ug¹ Ob. Kasprowicza W³adys³awa burmistrza Dynowa by³o równie¿ uzupe³nienie sprzêtu stra¿ackiego zniszczonego zupe³nie przez
okupanta.
Sekretarz:
Naczelnik:
Prezes:
podpis nieczytelny
Wolañski
Noga
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Kongregacja Kupiecka
Dynów 18.11.1947
w Dynowie
ZAWIADCZENIE
Ze strony Kongregacji Kupieckiej w Dynowie zawiadcza siê, ¿e
Ob. Kasprowicz W³adys³aw by³ lojalnym obywatelem i kupcem wobec
tut. obywateli.
Jako taki w du¿ej mierze zas³u¿y³ sobie na szacunek i powa¿anie
wsród tut. Obywateli. Jako burmistrz miasta Dynowa przyczyni³ siê do
podniesienia kupiectwa tut. przez podniesienie gromady Dynów i Przedmiecia do godnoci miasta w czym tut kupiectwo ma Ob. Kasprowiczowi W³adys³awowi do zawdziêczenia (.....)
Za Zarz¹d Kongregacji Kupieckiej
Sekretarz:
Prezes :
Albin Kêdzierski
Albin Dr¹¿ewski
(pieczêæ okr¹g³a z napisem w otoku
Kongregacja Kupiecka w Dynowie
w rodku wizerunek wagi dziesiêtnej z towarem )
Równie¿ w imieniu Rzemielniczego Klubu Sportowego Dynowia w Dynowie stosown¹ interwencjê na pimie z dnia 6.07.1948 r.
skierowa³ do organów bezpieczeñstwa jego Prezes Jan Wêgrzyn (znany fotograf i dzia³acz kulturalny Dynowa).
Interwencje spo³eczeñstwa nie przynios³y jednak rezultatu. Przesy³ane pisma wklejano do akt bez ¿adnej reakcji, podobnie jak pisma
przesy³ane w obronie innych oskar¿onych, w tym przez cz³onków
ich rodzin.
Treæ pism pisanych w obronie innych oskar¿onych jak np. Stanis³awa Zwiercana przytoczê w dalszych artyku³ach.
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Tymczasem proces rozpoczyna siê. W aktach s¹dowych znajduj¹ siê pisma Szefa Wojskowego S¹du Rejonowego mjr W. Pietrona, skierowane do Komisariatu MO w Rzeszowie oraz
do Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Rzeszowie z dnia 2.03.1948 r.. Mjr
W. Pietron pisze :
Dnia 8 marca 1947 rozpocznie siê grupowa rozprawa p  ko
Cagowi Leonowi i tow.. W zwi¹zku z tym polecam przygotowaæ
specjaln¹ eskortê i doprowadziæ do tut. S¹du w dniu 8 marca 1948 o
godz. 830 ni¿ej wymienionych wiêniów z wiêzienia na Zamku w
Rzeszowie:( ..) W³adys³aw Kasprowicz wymieniony jest na 3 miejscu.
Przes³uchiwany na rozprawie w dniu 10.03.1948 r. (rozprawa
zakoñczy³a siê o godz. 2035) W³adys³aw Kasprowicz nie przyzna³ siê
do zarzucanych mu czynów opisanych w akcie oskar¿enia.
Po kilku dniach procesu, w dniu 15 marca 1948 zapada wyrok.
Wojskowy S¹d Rejonowy w Rzeszowie uznaje Leona Caga, Leonarda
Chudzikiewicza, Józefa Kocaja, Stanis³awa Kocaja i W³adys³awa Kasprowicza winnym tego, ¿e brali udzia³ w planowaniu zabójstwa
cz³owieka w miesi¹cach jesiennych w 1945 r. w lokalu gminnym, w
Dynowie pow. Brzozów woj. Rzeszów a mianowicie Józefa Kucy³y,
który zosta³ zabity .. .
Jednoczenie Wojskowy S¹d Rejonowy w Rzeszowie uniewinni³
W³adys³awa Kasprowicza od zarzutu pope³nienia przestêpstwa a
dokonanego rzekomo w ten sposób, ¿e w listopadzie 1945 r. w lokalu
gminnym w Dynowie wchodzi³ w porozumienie z cz³onkami nielegalnej organizacji i bra³ udzia³ w posiedzeniu tajnym tzw. S¹dzie Obywatelskim, w którym byli Cag Leon i Chudzikiewicz Leonard cz³onkowie nielegalnej organizacji tj. o przestêpstwo z art. 88 w zw. z art.
86 KKWP.
W konsekwencji Wojskowy S¹d Rejonowy w Rzeszowie na mocy
art. 225§1 KK skaza³ W³adys³awa Kasprowicza na karê 5 lat wiêzienia, zmniejszaj¹c na podstawie ustawy amnestyjnej orzeczon¹ karê do
2 lat i 6 miesiêcy wiêzienia.
Wobec tragicznych warunków wiêziennych  niesamowita wrêcz
ciasnota w celach, wy¿ywienie granicz¹ce z g³odem, brak opieki lekarskiej i lekarstw, brak nale¿ytego ubrania, zimno w celach itp.  stan
zdrowia W³adys³awa Kasprowicza gwa³townie siê pogorszy³.
Dyrektor szpitala dr Kazimierz Gnatowski mjr, w wydanym wiadectwie lekarskim z dnia 14.05.1948 r. pisze :
Przy zbadaniu komisyjnym dnia 14 maja 1948 r. wiênia Kasprowicza W³adys³awa s. Wojciecha przez dr Gnatowskiego i dr Balickiego
na probê Szefa S¹du Wojskowego Rejonowego w Rzeszowie
Stwierdzono :
od¿ywianie podupad³e, skóra i luzówki blade, do³y nadobojczykowe zaznaczone. Chory gor¹czkuje od miesi¹ca, kaszle, odpluwa
obficie. Na grzbiecie klatki piersiowej po stronie lewej od po³owy
³opatki, t³umienie jak równie¿ w linii pachowej lewej wys³ucha³em
trzeszczenie poni¿ej k¹ta ³opatki, szmery oddechowe zaostrzone
szorstkie. Akcja serca przyspieszona. Rozpoznanie:Grulica serowato w³óknista zw³aszcza p³uca lewego.
Wniosek:Ze wzglêdu na zaraliwoæ choroby dla otoczenia konieczne jest skierowanie badanego na Odzia³ Grulicy Szpitala Powszechnego w Rzeszowie.
W³adys³aw Kasprowicz nie pogodzi³ siê z zapad³ym wyrokiem.
Rewizjê do S¹du Najwy¿szego napisa³ w jego imieniu adwokat Roman
Burnatowicz, obroñca wojskowy z Przemyla, zarzucaj¹c wyrokowi
w szczególnoci brak wykazania jakichkolwiek dowodów winy i niewspó³miernoæ orzeczonej kary do postawionych mu zarzutów.
Najwy¿szy S¹d Wojskowy postanowieniem z dnia 21.05.1948 r.
zmieni³ kwalifikacjê czynu zarzucanego W³adys³awowi Kasprowiczowi
na art. 164 KK a nastêpnie na podstawie ustawy o amnestii z dnia
22.02.1947 r.  karê 2,5 roku wiêzienia darowa³ mu w ca³oci.
Jednoczenie zarz¹dzi³ natychmiastowe wypuszczenie W³adys³awa Kasprowicza na wolnoæ.
Prze¿ycia zwi¹zane z procesem i pobytem w antyhumanitarnych
warunkach wiêziennych doprowadzi³y zdrowie W³adys³awa Kasprowicza do ruiny. Nie cieszy³ siê d³ugo wolnoci¹. Nie doczeka³ siê
równie¿ rehabilitacji. Zmar³ w Dynowie w dniu 2.06.1949 roku, maj¹c
zaledwie 52 lata.
Andrzej Stankiewicz
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Wiêkszoæ z nas s³ysza³a zapewne o Taize. Ale czy umielibymy co wiêcej powiedzieæ
na ten temat? Wydaje mi siê, ¿e by³by z tym k³opoty. Dlatego te¿ postaram siê napisaæ kilka
s³ów dotycz¹cych powstania Wspólnoty z Taize oraz europejskich spotkañ m³odzie¿y organizowanych pod patronatem tej wspólnoty.

Krótka historia powstania wspólnoty

z Taize

W 1940 roku do ma³ej francuskiej wioski
Taize przyby³ m³ody 25-letni brat Roger.
Opuci³ on Szwajcariê, gdzie siê urodzi³, a
przyby³ do ojczyzny swojej matki Francji.
Wioska, w której zamieszka³, le¿a³a blisko linii demarkacyjnej dziel¹cej Francjê na dwie
czêci. By³o to doskona³e miejsce, by zaj¹æ
siê uciekinierami wojennymi. Brat Roger pomaga³ wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali.
Za po¿yczone pieni¹dze kupi³ w Taize
porzucony od lat dom z przyleg³ymi zabudowaniami. Jedn¹ ze swoich sióstr Genevie«ve
poprosi³ o pomoc w przyjmowaniu uchodców. Wród tych, którym pomaga³ byli ludzie ró¿nych wyznañ z wielu krajów. Pomimo niewielkich rodków materialnych, jakie
brat Roger posiada³ nikomu nie odmawia³ pomocy a co wiêcej wszystkich przebywaj¹-

cych u niego traktowa³ z wielkim szacunkiem
akceptuj¹c w pe³ni ich obyczaje czy religie.
Dowodem tego mo¿e byæ fakt, ¿e gdy pragn¹³ siê modliæ udawa³ siê do lasu czy na ³¹kê
by jego gocie nie czuli siê skrêpowani.
Rodzice brata Rogera boj¹c siê o syna i
córkê, poprosili zaprzyjanionego emerytowanego francuskiego oficera, by siê nimi opiekowa³. Jesieni¹ 1942 roku powiadomi³ on brata
Rogera o tym, ¿e gestapo wie o dzia³alnoci,
jak¹ prowadzi i nakaza³ im natychmiastowy
wyjazd.
Brat Roger powróci³ do Taize w 1944
roku, ale tym razem nie sam, lecz z kilkoma
braæmi, z którymi rozpocz¹³ ¿ycie wspólnotowe.
Nie wiedzia³ wtedy, ¿e kiedy dziesi¹tki
tysiêcy m³odych ludzi ze wszystkich kontynentów przyje¿d¿aæ bêd¹, co roku tydzieñ
po tygodniu, by spotykaæ siê u boku wspólnoty, któr¹ tworzy³.
TAIZE’ PARY¯ 28.12.2002-01.01.2003
W dniach 28.12.2002-01.01.2003 odby³o
siê ju¿ poraz 25, Europejskie Spotkanie M³odych, tym razem w Pary¿u. Na spotkanie,
które mo¿na mia³o nazwaæ pielgrzymk¹ nadziei, przyby³o ok.100 ty. ludzi z ca³ego
wiata. Byli m³odzi z krajów europejskich,
ale nie zabrak³o przedstawicieli innych kontynentów (np. Azji, Ameryki Po³udniowe-

j).Wród tych ludzi spor¹ grupê stanowili
Polacy (ok.40 tys.).
Tegoroczne spotkanie odbywa³o siê na terenie EXPO paryskiego centrum handlowego, które oczywicie zosta³o odpowiednio przygotowane.
Pierwszy
dzieñ -to próba
zadomowienia siê
w rodzinach, b¹d
innych miejscach
noclegów, pierwsze
rozmowy
b¹d te¿ próby
porozumienia,
gdy¿ czasami rodzina nie zna³a jêzyka swoich goci,
a przybyli pielgrzymi nie znali
francuskiego.
Mieszkanie u rodziny dawa³o te¿ mo¿liwoæ poznawania
pewnych zwyczajów panuj¹cych w
francuskim domu.
Kolejne dni dawa³y
mo¿liwoæ spotkañ
w parafiach, do których zosta³o siê
przydzielonym,
b¹d udzia³u w spotkaniach tematycznych organizowanych w ró¿nych
miejscach Pary¿a. Poza tym ka¿dego dnia o
godzinie 1900 odbywa³o siê czuwanie z braæmi z Taize, na pocz¹tku którego brat Roger
kierowa³ do zebranych s³owa, które by³y przes³aniem dla ludzi zw³aszcza m³odych. Czuwanie- to wspólny piew psalmów oraz adoracja krzy¿a. Wa¿nym dla Polaków dniem by³
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31 grudnia, kiedy to odby³a siê specjalnie dla
nich msza w.. Sylwester jest tak¿e punktem
kulminacyjnym ca³ego spotkania. Godzinê
przed pó³noc¹ w parafiach odby³y siê modlitwy o pokój na wiecie, a gdy wybi³a dwunasta, wzajemnie sk³adano sobie ¿yczenia noworoczne, po których odby³o siê wiêto narodów. Grupy mieszkaj¹ce w danej parafii,
prezentowa³y co, co charakteryzowa³o ich
kraj. I w koñcu ostatni dzieñ spotkania, którego najwa¿niejsz¹ czêci¹ by³ uroczysty obiad
przygotowywany przez rodziny. Zwyczajem jest obdarowanie gospodarzy symbolicz-

nym upominkiem i podziêkowanie za otwartoæ i zaufanie, jakim obdarowali ludzi u nich
mieszkaj¹cych.
Europejskie Spotkania M³odych organizowane przez Wspólnotê z Taize to nie tylko modlitwa i czuwanie. To tak¿e codzienne
rozmowy na tematy, które dotycz¹ spraw ogólnonarodowych. Pokazuj¹, ¿e m³odzi ludzie
nie s¹ obojêtni na problemy, jakie spotykamy
w dzisiejszym wiecie. Nie s¹ egoistami myl¹cymi tylko o sobie. Udowadniaj¹, ¿e mo¿liwe jest stworzenie wiata pe³nego tolerancji, solidarnoci i braterstwa. Jednak czêsto
ich zapa³ i gotowoæ niesienia pomocy s¹ krytykowane i odrzucane.
To spotkanie- jak napisa³ Jan Pawe³ IIjest znakiem nadziei dla naszego wiata. Pokazuje, ¿e dzisiejsza m³odzie¿ pragnie prawdy, szczêcia, piêkna i absolutu, oraz stara siê
nadaæ swemu ¿yciu sens .
Joanna G¹ska

27 lutego br. w Instytucie Teologicznym przy Wy¿szym Seminarium Duchownym w Przemylu odby³ siê diecezjalny etap Olimpiady
Wiedzy Religijnej dla m³odzie¿y szkó³ rednich pt. Bóg bogaty
w mi³osierdzie. Wziê³o w nim udzia³ ok.
120 uczniów ze wszystkich niemal szkó³
rednich diecezji przemyskiej, miêdzy
innymi trzy uczennice LO w Dynowie: Ma³gorzata Py (IVa), Kamila £anik (IVc)
oraz Monika S³onka (IIIa). Pomimo wysokiego stopnia trudnoci, wszystkie trzy
uplasowa³y siê na wysokich miejscach,
za Ma³gorzata Py , zajmuj¹c III miejsce, zakwalifikowa³a siê do fina³u ogólnopolskiego, który odbêdzie siê 25-27
kwietnia w Drohiczynie. Serdecznie gratulujemy!
Ks. K. Rzepka
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Dzia³alnoæ sekt jest jednym z wielu
zagro¿eñ z jakimi mo¿emy spotkaæ siê we
wspó³czesnym wiecie . Czym jest sekta ?
Najbardziej potoczne okrelenie jakie mo¿emy spotkaæ mówi, ¿e sekta jest grup¹
której funkcjonowanie jest okrelone bardzo szczegó³owym regulaminem. W
pierwszym kontakcie bardzo trudno jest siê zorientowaæ, ¿e mamy do czynienia z sekt¹. Rok rocznie
powstaj¹ nowe o ró¿nym
pod³o¿u ( religijnym, ekonomicznym, terapeutycznym czy edukacyjnym ).
Dlaczego sekty s¹ tak
bardzo niebezpieczne?
Aby zwerbowaæ nowych
cz³onków przywódcy sekt
wykorzystuj specjalnie
opracowane techniki psychomanipulacyjne. Poprzez te techniki sekta ca³kowicie od siebie uzale¿nia . Manipulacja jest jedn¹ z
podstawowych metod jakimi siê pos³uguje. Oddzia³ywuje na sferê poznawczoemocjonaln¹ cz³owieka Dziêki niej zachowanie, mylenie oraz uczucia s¹ kontrolowane ( warto o tym pamiêtaæ gdy spotykamy siê z bli¿ej nieznan¹ grup¹ ). Kontrola zachowania polega na poddaniu
podstawowych czynnoci ¿ycia okrelonym przez przywódcê regu³om. S³u¿¹ temu
np.
- wspólne spo¿ywanie posi³ków,
- wspólna modlitwa,
- wspólna praca.
Plan ca³ego dnia jest narzucony przez
przywódcê sekty ( czas musi byæ maksymalnie wype³niony ). Przejaw jakiegokolwiek indywidualizmu jest surowo karany.
S¹ sekt, w których obowi¹zuje ca³kowity
autorytaryzm ( precyzyjnie dopracowana
hierarchia  przywódca ma swoich zastêpców, za ich porednictwem wszystkie polecenia docieraj¹ do pozosta³ych. W takiej hierarchii ka¿dy jest od kogo zale¿ny i jednoczenie kontrolowany. Ka¿da
sekta ma równie¿ w³asne specyficzne regu³y, które s³u¿¹ zacienianiu wiêzi pomiêdzy poszczególnymi cz³onkami grupy. Do
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nich nale¿¹ miêdzy innymi:
- specyficzny strój,
- sposób ubierania siê,
- gesty i mimika,
- w³aciwy dla danej sekty sposób
zachowania ( zachowania mog¹ i s¹ bardzo czêsto przejmowane z tradycji religii,

z której wywodzi siê sekta ).
Obszarem, który podlega manipulacji
jest sposób mylenia. Podobnie jak zachowanie jest kontrolowane. Aby nim
skutecznie manipulowaæ stosuje siê tutaj
kilka technik. Jedn¹ z nich jest wyciszanie myli (cz³onków sekty uczy siê nie
myleæ o tym co nie jest zwi¹zane z sekt¹
) i  koncentracji umys³u  (koncentrowanie siê na tym co dla grupy jest najlepsze
; ka¿dego wyznawcê uczy siê tego aby
by³ odporny na wszelk¹ krytykê pod adresem sekty ). W sytuacji kiedy którego
z cz³onków grupy ogarnia zw¹tpienie siêga siê po tê metodê. Ka¿dy kto zwi¹¿e siê
z sekt¹ jest systematycznie pozbawiany
obiektywnej oceny zjawisk i sytuacji. Podporz¹dkowany, pos³uszny wszelkim nakazom staje siê ¿yw¹ marionetk¹ w rêkach
przywódców sekt.
Kontrolowanie ludzkiego zachowania
i mylenia poci¹ga za sob¹ jednoczenie
kontrolê uczuæ. Aby je skutecznie kontrolowaæ przywódcy sekt pos³uguj¹ siê
tutaj uczuciem strachu i poczuciem winy.
Uczucie strachu jest wykorzystywane w
dwojaki sposób do tego aby wzmocniæ
wiêz pomiêdzy cz³onkami grupy. Pierwszy
z nich polega na

Uczeñ klasy III a LO w Dynowie  Wojciech Bana zakwalifikowa³ siê do Fina³u Krajowego Olimpiady Ochrony rodowiska, który odby³ siê w dniach 2223 listopada 2002r. w Przysieku ko³o Torunia. W finale tej olimpiady wziê³o udzia³ ok. 150 uczniów z ró¿nych szkó³ z ca³ej Polski  Wojtek zaj¹³ 10 miejsce.
mgr Maria Kuszek
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kreowaniu wizerunku wroga, który zagra¿a sekcie. Drugi na wywo³ywaniu lêku
przed kar¹ jaka czeka ka¿dego kto nie podporz¹dkuje siê zasadom panuj¹cym w sekcie. Bardzo czêsto dla dezinformacji przywódca zmienia definicjê uczuæ ( np. szczêcie jest okrelane jako pod¹¿anie drog¹
wskazan¹ przez przywódcê lub jako
pomna¿anie pieniêdzy ). Najbardziej cenionymi uczuciami s¹ oddanie i lojalnoæ. Ceniona jest równie¿ samokrytyka ( cos w rodzaju
spowiedzi ) przywódcy sekt wiadomie zak³ócaj¹ równowagê emocjonaln¹ cz³onków grupy ( chwali
siê po to aby po chwili karaæ ).
Wykorzystywane technik manipulacji zachowania, myleniem i
uczuæ s¹ skuteczne i doprowadzaj¹ do tego, ¿e cz³owiek zaczyna
czuæ siê bezradny i ca³kowicie zale¿ny od innych.
Dziêki pewnym oznakom mo¿emy
poznaæ czy mamy do czynienia z sekt¹ czy
te¿ nie. Cz³onkowie sekty g³osz¹ specyficzne pogl¹dy,to dziêki nim mo¿emy poznaæ, ¿e spotkalimy przedstawicieli sekty. Do nich zaliczamy:
- nowa, rajsk¹ wizjê wiata,
- ca³kowite pos³uszeñstwo, dyscyplinê rozumian¹ jako jedyna droga do zbawienia,
- twierdzenie, ¿e wiat zmierz do katastrofy i tylko przynale¿noæ do sekty jest
zbawienne,
- odrzucanie nauki w szkole i uczelniach
jedyn¹ wartociow¹ naukê g³osi sekta
- z³udzenie, ¿e w sekcie znajdzie siê to czego wczeniej siê nie znalaz³o,
- narzucanie zachowañ seksualnych,
- oddzielanie siê od reszty wiata poprzez
jêzyk,
- specyficzny sposób ubierania siê i ¿ywienia.
Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e problem
sekty mo¿e dotkn¹æ ka¿dego z nas, ¿e mo¿emy siê z nim zetkn¹æ bezporednio lub
porednio. Dlatego warto mieæ pewne wiadomoci, które daj¹ pewien obraz tego
czym s¹ sekty i jak je rozpoznaæ. Zainteresowanych odsy³am do ksi¹¿ki Ch. Lindenberga  Szko³a bez lêku przek³ad J. D¹browski W-wa 1993r. Proponujê zajrzeæ na
kilka stron internetowych:
www.sekty.pl
www.dominikane.pl
www.opoka.org.pl
www.psychomanipulacja.pl
Kiszka El¿bieta
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W dniu 2003-0202 odby³o siê Walne
Zgromadzenie Miejskiego Ko³a PZW w
Dynowie, na którym
przed³o¿ono sprawozdania za 2002r. z
dzia³alnoci ko³a. Nale¿y wspomnieæ, ¿e
rok 2002 zosta³ zamkniêty zyskiem w
wysokoci 351.18 z³.
przy maksymalnym zaanga¿owaniu siê Ko³a w organizacjê sportu i wypoczynku nad wod¹. Zawody z okazji Dnia Dziecka odby³y siê w Paw³okomej i zgromadzi³y 72. dzieci.
W VIII Pucharze Galicji 2002 rozegranym w lipcu uczestniczy³o 40. zawodników oraz wêdkarze z Ukrainy.
By³o to mo¿liwe przy niema³ym wsparciu takich instytucji
jak:
Urz¹d Miasta Dynowa, Design Fishing  Dragon Bydgoszcz,
BIS  Robinson Bielsko Bia³a, Sanspor t F. Szajnik,
Piekarnia 
M. Krupa, Zak³ady Miêsne w Przeworsku  K. Benbenek,
Firma Splin M. Pielak z Krakowa, Urz¹d Gminy w Dynowie, Burmistrz Miasta Dynowa.
Za udzia³ w sponsorowaniu naszych imprez serdecznie dziêkujemy.
Od³owiono z potoku Dynówka 350 szt Pstr¹ga Potokowego
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Zarybienia i od³owy w 2002
asortyment
Lipieñ pal .
Ps tr¹g P ot.
Ps tr¹g P ot.
G³owacica
Ps tr¹g Têcz.
Ps tr¹g Têcz.

iloæ
23.000 szt
38.000 szt
400 kg
2.000 szt
600 szt
200 szt

Wartoæ z³.
rzeka
20.700.00
San
1.900.00
dop³ywy
5.600.00
San
300.00
dop³ywy
1.300.00 Paw³okoma
500.00 Paw³okoma

rodki
Okrêgu
sponsorowane
Okrêgu
Okrêgu
w³asne
sponsorowane

i wpuszczono do rzeki San na terenie Dynowa.
Wêdkarze Miejskiego Ko³a PZW w Dynowie maj¹ prawo
wêdkowania w okrêgach PZW: Przemyl, Krosno, Zamoæ,Tarnobrzeg.
Plan zawodów w roku 2003
W bie¿¹cym roku Zarz¹d Ko³a organizuje nastêpuj¹ce zawody:
Mistrzostwa Ko³a Dynów:
- podlodowe /odby³y siê 2003-01-19/
- spinningowe /maj /
- sp³awikowe /maj/
sponsorowane zawody wêdkarskie:
- Grand Prix spinningowe/5 zawodów/
- z okazji Dnia Dziecka /czerwiec/
- zawody Sobótkowe /czerwiec/
- IX Puchar Galicji /lipiec/
Podlodowy Puchar Sansportu
- muchowe /czerwiec/
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych Miejskiego Ko³a
PZW w Dynowie mo¿na uzyskaæ od poniedzia³ku do soboty w
godz. 9  16 w Sklepie WêdkarskimSansport w Dynowie przy
ul. Mickiewicza 35 lub pod nr tel. 016/ 65-21-488.

VIII puchar Galicji 2002  zwyciêzcy.
Op³aty za wêdkowanie w Okrêgu Przemyl w 2003 roku

Wody
Górskie
/w tym wody
nizinne/
Wody
Nizinne
Egzamin na
kartê
wêdkarsk¹
Karta
wêdkarska

Zimowe zarybianie stawu w Paw³okomie.

Normalna
Ulgowa
Uczestnik do 16 lat

157.00 z³ Wyrobienie wszystkich dokumentów
87.00 z³ wêdkarskich i op³aty za wêdkowanie
41.00 z³ Wody górskie

217.00 z³
147.00 z³
73.00 z³

Normalna
Ulgowa
Uczestnik do 16 lat
Normalny
Uczestnik

117.00 z³
70.00 z³
31.00 z³
20.00 z³
5.00 z³

Wyrobienie wszystkich dokumentów
wêdkarskich i op³aty za wêdkowanie
Wody nizinne
Jednodniowa nizinna
Jednodniowa górska

177.00 z³
130.00 z³
63.00 z³
8.00 z³
10.00 z³

10.00 z³ Dop³ata krajowa nizinna

100.00 z³
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SKOPANY KOMIÑSKI
Z Paw³em Mielniczkiem, zawodnikiem I-ligowego Paoku Saloniki
(Grecja) a wywodz¹cym siê z podkarpackiego Dynowa rozmawia Grzegorz Szajnik. Pawe³ przybli¿ wszystkim swoj¹ osobê?
Urodzi³em siê 20 lat temu w Dynowie.
Tu w wieku omiu lat zaczê³a siê moja przygoda z pi³k¹ w miejscowym klubie sportowym. Pod okiem kilku trenerów przechodzi³em kolejne szczeble pi³karskiej kariery od
orlika do seniora. Wraz z dru¿yn¹ juniorów
po wielu latach wywalczylimy awans do
Klasy Regionalnej obecnie I-ligi juniorów.
Nastêpnie przez kilka lat gra³em w dru¿ynie
seniorów, a z pi³k¹ nie rozsta³em siê do dnia
dzisiejszego.
Jeste wychowankiem Dynovii, nie têskno za rodzinnym klubem?
Niejeden ju¿ raz ¿al cisn¹³ serce, ale có¿,
taka dola sportowca. Bardzo czêsto dzwoniê
do domu, znajomych w Dynowie i nie tylko.
Mylê, ¿e jeszcze tutaj powrócê. Kiedy udaje mi siê wyrwaæ z Grecji do Polski,w okresie
wakacji, chodzê i trenujê z moimi kolegami z
ukochanej dru¿yny. Po doæ d³ugim okresie
spêdzonym w Grecji to wielka frajd¹; pokazujê im czego nowego siê nauczy³em, a oni
bardzo szybko to ³api¹. W klubie panuje bardzo sympatyczna atmosfera. Ch³opakom ¿yczê wielu sukcesów w lidze.
Czy ledzisz wyniki Dynovii tam w
Grecji?
Oczywicie tak. Rodzice przysy³aj¹ mi
terminarz rozgrywek, a po ka¿dym rozegranym przez Dynoviê meczu ja dzwoniê i dowiaduje siê o wynik.
Jeste kolejnym zawodnikiem Dynovii, któremu uda³o siê wybiæ?
Dynów to ma³a miejscowoæ znacznie
oddalona od du¿ych orodków, gdzie s¹ znaczne kluby sportowe. Dziêki uporowi dopi¹³em swego. Pokaza³em, ¿e w pi³kê graæ potrafiê. Trafi³em do kadry województwa przemyskiego a po reformie administracyjnej reprezentowa³em Podkarpacie, uda³o mi siê te¿
zagraæ w M³odzie¿owej Reprezentacji Polski
U-17. Dynovia jest takim klubem, który ma
szczêcie do dobrych zawodników, wspomnê
tylko Macieja Pindê, Macieja Buczkowskiego, Piotrka Nowaka, Jacka Pysia, braci
Krzysztofa i Paw³a Majdów  to znakomici
sportowcy. Bêd¹c na wakacjach mia³em okazje zagraæ w meczu Gwiazd Dynovii przeciwko ukraiñskiemu III-ligowemu Aftomobilisowi Drohobycz, i wygralimy a¿ 6:0, a mi
uda³o siê strzeliæ 3 bramki. Gdyby ci zawodnicy do dzisiaj grali w Dynovii, ten klub by³by jednym z mocniejszych zespo³ów II ligi.
Niestety pi³ka jest okr¹g³a, a bramki s¹ dwie,
Dynovii jeszcze daleko do II ligi, ale ja ¿yczê
im awansu.
W jakich klubach doskonali³e sw¹ grê
w pi³kê?
Klubem, który sta³ siê posiadaczem mo-

jej karty by³ Igloopol Dêbica,
ale tam nie trafi³em. Zosta³em
wypo¿yczony do Pogoni Le¿ajsk. Po krótkim reprezentowaniu barw Pogoni wróci³em
do Dêbicy. Mimo, i¿ testowany by³em w kilku klubach I i II ligi trafi³em w
koñcu na testy do Grecji. Tam pozosta³em.
Muszê przyznaæ, ¿e wszêdzie gra³o mi siê
znakomicie, i tu chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim dziêki którym tak toczy³y siê
moje pi³karskie losy. Przede wszystkim rodzicom, trenerom, dzia³aczom sportowym, a
tak¿e przyjacio³om i znajomym.
Jak trafi³e do greckiej ligi?
W Dêbicy ma swój dom Leszek Pisz.
Zobaczy³ mnie podczas meczu, gdy by³em
zawodnikiem miejscowego Igloopolu. Nastêpnie trenowa³em pod jego czujnym okiem.
Przygotowywa³ mnie na indywidualnych treningach do gry w³anie w greckiej lidze. Leszek to przecie¿ zawodnik który gra³ w kilku
greckich klubach. Po ponad pó³rocznym treningu zdecydowa³, ¿e mogê trafiæ na testy za
granicê i tak siê sta³o.
Do jakiego klubu trafi³e?
Z Igloopolu sta³em siê zawodnikiem I-ligowego Paoku Saloniki. Jest to znany klub
ligi greckiej wystêpuj¹cy w pucharze UEFA.
Jednak jako m³odzieniec nie maj¹cy jeszcze
stycznoci z wielk¹ pi³k¹ nie trafi³em do
pierwszej dru¿yny lecz zosta³em wypo¿yczony do II-ligowego Panseraiakos Seres. Niestety, w klubie tym podczas przygotowañ do
ligi nabawi³em siê ciê¿kiej kontuzji, a leczenie
nogi trwa³o cztery miesi¹ce. Uda³o mi siê zadebiutowaæ w ostatnim meczu. To spotkanie
by³o dla mnie bardzo udane, przegrywalimy
1:0, mi uda³o siê strzeliæ wyrównuj¹cego gola,
a nastêpnie za faul na mnie arbiter podyktowa³ rzut karny zamieniony na bramkê. Po
miesiêcznej przerwie wakacyjnej i przyjedzie z Polski trafi³em do Atinaikosu Ateny.
Klubu który równie¿ wystêpuje w II-lidze.
Niestety przygoda z nim nie trwa³a d³ugo.
Klub ten przechodzi³ bardzo powa¿ne k³opoty organizacyjno-finansowe, przez pewien
czas nie otrzymywa³em ¿adnych pieniêdzy i
po miesiêcznym pobycie w Atenach ponownie trafi³em do Paoku. Pragnê dodaæ, ¿e podczas kontuzji w Seres pomoc¹ w opiece nade
mn¹ zajmowa³a siê polska rodzina tam zamieszka³a.
Kiedy by³e kontuzjowany wielu ludzi w Dynowie mówi³o, i¿ ju¿ na boisku
siê nie poka¿esz?
Takie s³uchy chodzi³y nie tylko po Dynowie, ale i po Dêbicy, gdzie wczeniej wy-

33
stêpowa³em i gdzie mieszka mój
mened¿er. Co do Dynowa, to
bardzo ma³a miejscowoæ, a tu
wszystkie wieci rozchodz¹ siê
b³yskawicznie. Najgorsze jest
to, ¿e niektórzy ludzie w obu
miastach nie dos³yszeli dok³adnie, co mi jest i tworzyli w³asne opowieci na ten temat.
Jest to bardzo przykre, ale to,
¿e nadal gram jest najlepszym
dowodem na to, ¿e siê mylili.
Ta sytuacja pokazuje równie¿,
¿e te orodki, w których gra³em bardzo siê
moja osoba interesuj¹.
Jak wspomnia³e, debiutowa³e w kadrze U-17, co dalej?
To prawda. Pod okiem trenera Antoniego
Szymanowskiego zagra³em przeciwko Anglikom, Szwedom i Czechom. By³ to turniej m³odzie¿ówek, nasza reprezentacja wygra³a
wszystkie mecze i zajê³a I miejsce. By³o to
dla mnie ogromne prze¿ycie, ¿e sportowiec z
tak ma³ego miasteczka mo¿e kiedy za³o¿yæ
koszulkê z bia³ym or³em. W przysz³oci, co
jest moim marzeniem chcia³bym debiutowaæ
w pierwszej jedenastce.
A w Grecji?
Nie mia³em jeszcze okazji bronienia barw
w meczu ligowym Paoku, zdarza³o siê to tylko w meczach kontrolnych i towarzyskich.
Czas jednak poka¿e. Jak do tej pory nie mia³em szczêcia, kontuzje, k³opoty klubowe, to
wszystko nie wp³ywa³o korzystnie na poprawê mojej gry.
Jak ciê tam zaakceptowano?
Bardzo dobrze. Kiedy trafi³em do Paoku
wystêpowa³o w jego barwach trzech Polaków:
Marek Komiñski, Mariusz Kukie³ka i Rados³aw Majdan. Zna³em tylko Kukie³kê, a z pozosta³ymi mia³em siê dopiero zapoznaæ. Na
pierwszym treningu po przyjedzie z Aten
zdarzy³a siê zabawna sytuacja, gdy¿ podczas
walki o pi³kê na treningu sfaulowa³em Marka
Komiñskiego, a ten po angielsku zacz¹³ mi
t³umaczyæ co ja robiê. Jak mu powiedzia³em,
¿e jestem Polakiem i rozumiem po polsku.
To by³o dla niego jeszcze wiêksze zaskoczenie ni¿ wczeniejszy faul. Dopiero wtedy
brak³o mu s³ów i to w obu jêzykach!
Jak¹ jest liga grecka?
Przewa¿a w niej gra si³owa. Przede
wszystkim w wykonaniu obroñców. Poza
tym poziom sêdziowania daleko odbiega od
polskiego. Czêsto mówimy, ¿e sêdzia zapomnia³ gwizdka. Lepiej nie mówiæ co wtedy
dzieje siê na boisku.
Co planujesz po zakoñczeniu kariery?
Do tego mylê jeszcze daleko, ale kiedy
przyjdzie taki czas, bêdê chcia³ wróciæ do rodzinnego miasta i wraz z Dynovi¹ debiutowaæ w roli szkoleniowca. Tu, gdzie stawia³em pierwsze pi³karskie kroki. Mo¿e wtedy
uda mi siê awansowaæ do wspomnianej II ligi.
Dziêkujê za rozmowê.
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Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie
zaprasza do udzia³u w III edycji konkursu PODKARPACKA TÊCZA pod has³em
Barwy czterech kultur Podkarpacia  polskiej, ukraiñskiej, ¿ydowskiej i ormiañskiej ,
który odbêdzie siê w dniu 10.04.2003 r.

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU PODKARPACKA TÊCZA

pod has³em:

Barwy czterech kultur Podkarpacia  polskiej, ukraiñskiej, ¿ydowskiej i ormiañskiej.

Informacje wstêpne
1. Organizator konkursu  Zespó³ Szkó³ Zawodowych im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie.
2. Patronat nad konkursem sprawuj¹: STAROSTA POWIATU RZESZOWSKIEGO, PODKARPACKI KURATOR
OWIATY, BURMISTRZ MIASTA DYNOWA, WÓJT GMINY DYNÓW, MIEJSKI ORODEK KULTURY I REKREACJI
W DYNOWIE, STOWARZYSZENIE PROMOCJI i ROZWOJU REGIONU DYNOWSKIEGO  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ£ DYNOWA.
Cele konkursu i kategorie
1. Celem konkursu jest:
u rozwijanie zainteresowañ barwn¹ jak têcza kultur¹ Podkarpacia,
u popularyzacja historii regionu,
u poszerzanie wiedzy uczniów o rodowisku, w którym ¿yj¹,
u kszta³towanie wiêzi emocjonalnej z  NASZ¥ MA£¥ OJCZYZN¥,
u rozwijanie zdolnoci artystycznych i potrzeb estetycznych
uczniów,
u kszta³towanie postawy tolerancji wobec tradycji i kultury innych narodów,
u gromadzenie dowiadczeñ niezbêdnych do wspó³pracy w ramach Unii Europejskiej,
u promocja walorów kulturowych Podkarpacia.
2. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w zmaganiach konkursowych uczniów szkó³ rednich powiatu rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej i literacko-krajoznawczej), oraz uczniów wszystkich
szkó³ rednich i gimnazjów województwa podkarpackiego (w
kategorii plastycznej).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach
artystycznych i dwóch grupach wiekowych:
a) kategoria recytatorsko  inscenizacyjna (dwie grupy
wiekowe: gimnazja, szko³y rednie),
b) kategoria literacko  krajoznawcza (brak podzia³u na
grupy wiekowe),
c) kategoria plastyczna (brak podzia³u na grupy wiekowe).
4. W kategorii recytatorsko  inscenizacyjnej obowi¹zuje
zaprezentowanie jednego tekstu poetyckiego lub sceny z utworów epickich czy dramatycznych Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry lub Juliana Przybosia, albo twórców pochodzenia
¿ydowskiego, ukraiñskiego czy ormiañskiego ( wymagane s¹ wyst¹pienia w jêzyku polskim). Prezentacjê mo¿e stanowiæ monta¿
tekstów poetyckich powy¿szych autorów. Obok wyst¹pieñ indywidualnych dopuszcza siê sceny dialogowe, w których gra
jednak nie wiêcej jak dwóch uczestników.
Teatralizacja i próby umuzycznienia prezentacji s¹ mile widziane. Czas wystêpu nie mo¿e przekroczyæ 6 minut.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
u interpretacja utworów,
u dobór repertuaru,
u dobór, sposób i celowoæ wykorzystania rodków teatralnych,
u kultura s³owa,
u ogólny wyraz artystyczny.
5. W kategorii literacko  krajoznawczej uczestnicy przygotowuj¹ plakat lub folder stanowi¹cy reklamê turystyczn¹ i eksponuj¹cy wiadectwa tolerancji i wspó³istnienia ró¿nych kultur
na terenie Podkarpacia. Wykonane dowolnymi technikami prace
musz¹ posiadaæ zapis jednostronny. Zachêcamy do wykorzystania technik komputerowych.
Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane autora: ( imiê i nazwisko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i nazwisko opiekuna.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
u poprawnoæ jêzykowa,

u ciekawe rozwi¹zania plastyczne,
u atrakcyjnoæ formy i treci.
6. W kategorii plastycznej warunkiem udzia³u jest przygotowanie ró¿nymi technikami prac plastycznych powi¹zanych tematycznie z has³em konkursu - Barwy czterech kultur Podkarpacia  polskiej, ukraiñskiej, ¿ydowskiej i ormiañskiej. Zachêcamy do wykorzystania informacji o architekturze (domach, wi¹tyniach, cmentarzach itp.), obrzêdowoci wieckiej i religijnej oraz
sztuce ludowej.
Mile widziane s¹ prace eksponuj¹ce wzajemne przenikanie
siê kultur. Wymagany format A-3.
Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane autora: (imiê i nazwisko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i nazwisko opiekuna.
Terminarz
1. Termin nadsy³ania kart zg³oszeñ do udzia³u w konkursie
recytatorsko-inscenizacyjnym up³ywa 31.03.2003r.
2. Opisane prace plastyczne i literacko-krajoznawcze nale¿y
przes³aæ lub podaæ organizatorom do 31.03.2003r.
3. III edycja konkursu PODKARPACKA TÊCZA pod has³em Barwy czterech kultur Podkarpacia  polskiej, ukraiñskiej, ¿ydowskiej i ormiañskiej odbêdzie siê 10.04.2003 roku
w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kard. S. Wyszyñskiego w Dynowie, o godzinie 9.00.
4. Gala konkursowa, po³¹czona z og³oszeniem wyników, wrêczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbêdzie siê tego samego dnia tj. 10.04.2003r. w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kard. S. Wyszyñskiego w Dynowie, oko³o godziny 14.00.
5.11.04.2003 r.  DNI OTWARTE SZKO£Y. Organizatorzy
przewiduj¹ mo¿liwoæ zwiedzania wystaw pokonkursowych
przez m³odzie¿ bêd¹c¹ pod opiek¹ nauczyciela ( po wczeniejszym zg³oszeniu w sekretariacie szko³y).
Informacje organizacyjne
1. Organizatorzy zapewniaj¹ skromny, ale smakowity poczêstunek i wiele atrakcji.
2. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
3. Organizatorzy maj¹c przekonanie o tym, ¿e zainteresowanie m³odzie¿y walorami naszego regionu w du¿ej
mierze zale¿y od nauczycieli, przewidzieli dyplomy dla opiekunów przygotowuj¹cych uczestników i
podziêkowania dla szkó³.
4. Laureaci konkursu z gimnazjum ubiegaj¹cy siê o przyjêcie
do naszej szko³y w roku 2003/2004 otrzymaj¹
dodatkowo 5 punktów.
5. Zg³oszenia i prace konkursowe prosimy przes³aæ na adres:
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
ul. Polna 3
36  065 Dynów
(z dopiskiem) Konkurs Podkarpacka Têcza
6. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac konkursowych.
7. W przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ do konkursu recytatorsko-inscenizacyjnego jak 3 prezentacje ze szkó³ rednich i 2
prezentacje z gimnazjum, prosimy o telefoniczny kontakt z organizatorami.
8. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ za porednictwem
sekretariatu szko³y (odpowiedzialne osoby: wicedyrektor mgr
Halina Cygan i mgr Anna Mol)  tel. (016) 652-10-45 email:
dynowzsz@poczta.onet.pl
lub zsz1dynow@poczta.onet.pl i na stronie internetowej
www.zsz1dynow.republika.pl
9. Organizatorzy zapewniaj¹, ¿e w przypadku ewentualnych
zmian ka¿da szko³a zostanie dodatkowo
poinformowana.
Organizatorzy
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Rok 2002 by³ dla kapeli
okresem intensywnych prób
nad nowym repertuarem wokalnym i instrumentalnym co
w du¿ym stopniu zdecydowa³o o atrakcyjnoci koncertów. Ponad trzydzieci wystêpów kapeli i solistów to
okaza³y dorobek koncertowy
minionego roku /najwiêkszy
w ostatnich trzech latach/
.Poza wystêpami na Pogórzu
Dynowskim kapela koncertowa³a m.in. w G³ogowie Ma³opolskim, Rzeszowie, Brzozowie, Warszawie, Zgorzelcu
i Kielcach. Z powodzeniem
kapelê Dynowianie reprezentowali równie¿ jej solici.
W Nowej Sarzynie swoje
umiejêtnoci prezentowa³
skrzypek Franciszek Kara,
który bra³ udzia³ w X Jubileuszowych
Spotkaniach
Skrzypków Ludowych.
Duet cymbalistów Andrzej i Kamil Krasnopolscy skorzystali z kilku propozycji
koncertowych odnosz¹c znacz¹ce sukcesy. Na
36 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i piewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wis³¹ , oraz
na XXI Spotkaniach Cymbalistów w Rzeszowie otrzymali wyró¿nienia i nagrody. Andrzej
i Kamil grali tak¿e w Przemylu na dorocznych Spotkaniach Poetów i na miêdzynarodowym plenerze malarskim Jesienne krajobrazy w D¹brówce Starzeñskiej.
Bardzo wa¿nym wydarzeniem artystycznym w minionym roku by³o nagranie programu dla TVP w Rzeszowie. Program pod re-

Zazwyczaj ka¿de pierwsze spotkanie
ma charakter organizacyjny i taki te¿ organizacyjny charakter mia³o I-sze Posiedzenie Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
Posiedzenie odby³o siê 20 lutego
2003r., w sali narad Urzêdu Miejskiego w
Dynowie. Uczestniczyli w nim nowo delegowani przedstawiciele, wybrani przez
Rady Gmin nale¿¹cych do Zwi¹zku Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego,
jak i równie¿ cz³onkowie poprzedniej kadencji.
Problemy, które zdominowa³y Zgromadzenie Zwi¹zku Gmin dotyczy³y przede
wszystkim wczeniej wspomnianych ju¿
spraw organizacyjnych. Najwa¿niejsze
z nich to:
1. Wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego ZGTPD. Przewodnicz¹cym zosta³ p.Zbigniew Blecharczyk ,a
zastêpc¹ p.Stanis³aw Guzik.
2. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego ( ZGTPD).
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dakcj¹ pana Jerzego Dyni emitowany w telewizji regionalnej mocno zaakcentowa³ obecnoæ kapeli Dynowianie na Podkarpaciu.
Podsumowuj¹c ubieg³y rok nale¿y równie¿ wspomnieæ o dobrej wspó³pracy MOKiR-u i SP Nr2 w Dynowie-Bartkówce. Zrozumienie i wzajemna pomoc zaowocowa³y
wspólnymi, udanymi imprezami, w których
swój udzia³ ma kapela i szkolne zespo³y artystyczne. Owocem tej wspó³pracy jest równie¿ wiêksze zainteresowanie uczniów muzyk¹ ludow¹ naszego regionu co wszystkich
bardzo cieszy.
Sk³ad osobowy kapeli w roku 2002 nie
uleg³ zmianie.
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Trzon zespo³u stanowi¹:
1. Gra¿yna Malawska piew, Dyr. .MOKiR
2. Bo¿ena Idziniak -piew,
3. Grzegorz Paw³owski skrzypce, piew,
4. Franciszek Kara skrzypce,
5. Kazimierz Prokop klarnet,
6. Andrzej Krasnopolski cymba³y,
7. Kamil Krasnopolski cymba³y,
8. Roman Bielec - akordeon,
9. Tomasz Py -skrzypce
sekund, piew,
10.Janusz Paszko -bas.
Akustykiem kapeli jest Jerzy Chudzikiewicz , który z
powodzeniem muzykuje tak¿e
na klarnecie.
Intensywnie æwicz¹ równie¿ m³odzi instrumentalici w
celu stworzenia zaplecza zespo³u. Czy wytrwaj¹ w tej trudnej i systematycznej pracy z
instrumentem? Na pierwsze pozytywne efekty ¿mudnych æwiczeñ trzeba bêdzie jeszcze
trochê poczekaæ.
Jak co roku tak i w obecnym 2003 kapela
Dynowianie liczy na wsparcie w³adz miasta, sponsorów i ¿yczliwych zespo³owi
mieszkañców Dynowa.
Plany artystyczne kapeli w bie¿¹cym roku
s¹ równie¿ bardzo rozleg³e i interesuj¹ce, ale tym
razem nie bêdê o nich pisa³ by nie zapeszyæ.
Kierownik kapeli ludowej
Dynowianie
Antoni D¿u³a

nych posiedzeniach, wówczas cz³onkowie

CO NOWEGO W ZWI¥ZKU GMIN podejm¹ tak¿e decyzjê, co do programu
TURYSTYCZNYCH POGÓRZA
DYNOWSKIEGO?

Prezesem zosta³a Burmistrz Miasta
Dynowa p.Anna Kowalska, a zastêpc¹ Wójt Gminy Dynów p.Adam
Chrobak.
3. Wybór Przewodnicz¹cego i sk³adu Komisji Rewizyjnej Zwi¹zku. Przewodnicz¹c¹ zosta³a p.Krystyna Grzegorzak, a
cz³onkami Komisji zostali p.Maciej Jurasiñski i p.Edward Rozmus.
Na stanowisko g³ównego ksiêgowego powo³ano tymczasowo skarbnika Urzêdu Miejskiego w Dynowie p.Stanis³awê
£abisz.
Na spotkaniu omawiano równie¿ bie¿¹ce sprawy i problemy. Szczegó³owa dyskusja nad projektem bud¿etu Zwi¹zku
Gmin na 2003 rok odbêdzie siê na kolej-

dzia³ania i jego realizacji. Niew¹tpliwie
trzeba bêdzie dokonaæ istotnych zmian w
statucie, aby poszerzyæ zakres zadañ
ZGTPD o punkty umo¿liwiaj¹ce zdobycie
funduszy unijnych.
W planach Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego nie mo¿e zabrakn¹æ imprez z powodzeniem organizowanych ka¿dego roku. Nale¿¹ do nich bez
w¹tpienia: EKO-Rajd po Pogórzu Dynowskim, który miejmy nadziejê odbêdzie siê
ju¿ po raz czwarty. W tegorocznych planach jest równie¿ zorganizowanie EKOAkcji 2003, która zachêca do Sprz¹tania wiata pocz¹wszy od w³asnego,
przys³owiowego ogródka. Na zakoñczenie ekologicznych imprez wszyscy uczestnicy bior¹ udzia³ w festynach, które s¹
uwieñczeniem ciê¿kiego dnia pracy. Miejmy nadziejê, ¿e bud¿et ZGTPD na 2003
rok pozwoli na organizacjê EKO-Imprez
tak dobrych, jak w zesz³ym roku, albo jeszcze lepszych, czego serdecznie ¿yczymy!
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REDAKCJA DYNOWINKI
W nawi¹zaniu do listu p. Zygmunta Dudusia zamieszczonego w nr
4/88 Dynowinki pragnê dodaæ kilka informacji dotycz¹cych dzia³alnoci Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych prze III Rzeszê w Dynowie i okolicznych miejscowociach
w przekonaniu, ¿e zostan¹ opublikowane w Waszej gazecie.
Naszym celem by³o i jest podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
uzyskania moralnego zadoæuczynienia i rekompensaty materialnej dla
Polek i Polaków z tytu³u przeladowañ doznanych w obozach koncentracyjnych, wiêzieniach, pracy przymusowej w III Rzeszy oraz innych
przeladowañ hitlerowskich. Realizacja tych celów po ponad 50 latach
od zakoñczenia II wojny wiatowej
nie by³a ani ³atwa ani prosta. Ponad
70% deportowanych do robót przymusowych w III Rzeszy bezporednio po zakoñczeniu wojny utraci³o
swoje dokumenty. Czasy by³y niespokojne, czêsto powracaj¹cy do
swoich domów byli robotnicy przymusowi stawali siê obiektem napadów rabunkowych. Posiadanie dokumentów w obcym (niemieckim) jêzyku mog³o naraziæ ich posiadaczy
na ró¿ne k³opoty i niebezpieczeñstwa.
Dla w³adz i dzia³aczy Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
prze III Rzeszê powsta³ na samym
pocz¹tku problem  jak skutecznie i
szybko pomóc zg³aszaj¹cym siê do
nas ludziom w udokumentowaniu
deportacji i prac przymusowych w III
Rzeszy. W latach 1990-1992 z Dynowa i okolicznych miejscowoci zg³osi³o siê do naszego Zarz¹du ponad

650 osób  by³ych robotników przymusowych. Powa¿nym problemem
by³o zorganizowanie dzia³añ informacyjnych o sposobach dokumentowania doznanych represji. Na jednym ze spotkañ w lipcu 1990 roku
zorganizowanym w Dynowie przy
wydatnej pomocy proboszcza parafii ksiêdza Józefa O¿oga w Domu
Dobrego Pasterza wybrano pe³nomocnika, którego zadaniem by³o prowadzenie dzia³añ informacyjnych o
sposobie dokumentowania prac
przymusowych oraz utrzymywanie
sta³ego kontaktu z zarz¹dem wojewódzkim w Przemylu. Przedstawicielem spo³ecznoci poszkodowanych jednog³onie zosta³ wybrany p.
Zygmunt Dudu  deportowany wraz
z rodzina przez okupanta hitlerowskiego do obozów internowania
poza granicami kraju. Jego praca w
pierwszym okresie dzia³alnoci naszego Stowarzyszenia by³a wyj¹tkowo trudna. Brak by³o wszystkiego do
prowadzenia dzia³alnoci informacyjno-biurowej. Pomieszczeniem biurowym dla zg³aszaj¹cych siê ludzi by³o
mieszkanie prywatne p. Dudusia i to
bez ¿adnej rekompensaty. Nie otrzyma³ tez wsparcia od innych dzia³aczy, którzy na zebraniach i spotkaniach informacyjnych deklarowali
mu tak¹ pomoc, za wyj¹tkiem p.
Edwarda £êgowieckiego, który mu
pomaga³.
Nasi cz³onkowie, tak bolenie i
okrutnie dotkniêci w latach okupacji
hitlerowskiej, s¹ dzi schorowani,
nerwowi, o zró¿nicowanej znajomoci obowi¹zuj¹cego prawa w dokumentowaniu swoich represji. Czêsto
trudno by³o doprowadziæ do ich przekonania, ¿e nie przedstawiaj¹c wymaganych dokumentów nie maj¹
szans na oczywicie nale¿ne im
wiadczenie odszkodowawcze. W
zdecydowanej wiêkszoci to ludzie
biedni, w zaawansowanym wieku i z
tego powodu czêstokroæ bezradni
wobec wymagañ dokumentacyjnych
stawianych przez Fundacjê PolskoNiemieckie Pojednanie. Pomagamy
im w miarê naszych mo¿liwoci. Na
tym g³ównie skupia³a siê dzia³alnoæ
p. Dudusia w pierwszym okresie dzia³alnoci.
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Po wejciu w ¿ycie z naszej inicjatywy ustawy o wiadczeniu pieniê¿nym (dodatku do emerytury) za
pracê przymusow¹ z 31.05.1996 r.
iloæ czynnoci dokumentacyjnych
uleg³a znacznemu zwiêkszeniu. Z satysfakcj¹ stwierdzamy, ¿e w tym tak
wa¿nym okresie dla poszkodowanych prze III Rzeszê z rejonu Dynowa i Dubiecka wydatnej pomocy
udzielili Burmistrz Miasta w Dynowie p. mgr Anna Kowalska i p. mgr
Krystyna D¿u³a, Sekretarz Gminy
Dubiecko p. mgr Edward Rozmus i p.
Marta Wcis³o. To dziêki ich przychylnoci udostêpniono dla poszkodowanych nieodp³atnie pomieszczenie biurowe oraz dostêp do urz¹dzeñ
biurowych (kserokopiarka, materia³y biurowe, maszyna do pisania).
Nasze starania o odszkodowanie
dla by³ych robotników przymusowych wspomaga³ aktywnie dzia³alnoci¹ publicystyczn¹ p. Adam Rzêsa  emerytowany nauczyciel akademicki  w czasie okupacji deportowany do prac przymusowych w III
Rzeszy z okolic Dynowa.
Dokumentowanie prac przymusowych to równie¿ redagowanie pism i
ich t³umaczenie z jêzyka niemieckiego na jêzyk polski. I w tym przypadku z pomoc¹ poszkodowanym przyszli nauczyciele z Dynowa: p. mgr
Marian Krupa z LO i p. mgr Marian
Szpiech z ZSZ.
To w³anie zbiorowy wysi³ek spo³eczny spowodowa³, ze ponad 90%
naszych cz³onków otrzyma³o nale¿ne wiadczenia pieniê¿ne oraz I ratê
odszkodowañ przyznanych dopiero
po 50 latach przez rz¹d niemiecki.
Za du¿y wk³ad pracy spo³ecznej
na rzecz rodowiska osób poszkodowanych przez III Rzeszê Panu Zygmuntowi Dudusiowi i tym wszystkim,
którzy mu pomagali w imieniu naszego Zarz¹du sk³adam serdeczne podziêkowanie 
£¹czê wyrazy szacunku i powa¿aniaPrezes Zarz¹du
mgr Stanis³aw K
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liæ na dwie czêci tak, aby po z³o¿eniu powsta³ kwadrat o boku 120 cm.

Odpowiedzi na zagadki logiczne z poprzedniego numeru:
M¹ka: I wa¿enie: 9 kg : 2 = 4,5 kg (bez
odwa¿ników), II wa¿enie: 4,5 kg : 2 = 2,25 kg
(bez odwa¿ników), III wa¿enie: odwa¿amy
25 dkg za pomoc¹ posiadanych odwa¿ników
i mamy: 2,25 kg - 0,25 kg = 2 kg.
Bakterie: Probówka zape³ni siê w 59 minut 59 sekund (wystarczy³o odj¹æ 1 sekundê,
gdy¿ tylko w czasie pierwszej sekundy bakteria jest sama w probówce!!!). Odpowied:
30 sekund jest wiêc nieprawid³owa.
Pensja: Pawe³ i Gawe³ zarabiaj¹ teraz tyle
samo, ka¿dy po 0,99 pocz¹tkowej pensji.
Podzia³: Prawid³owy podzia³ figury
przedstawia rysunek:

Kolejne zagadki dla Pañstwa, zapraszamy do zabawy!!!
Jechaæ, czy nie?
By³o trzech braci: Adam nie k³ama³ nigdy, Bolek - jedno zdanie mówi³ prawdziwe, a drugie fa³szywe, Czesiek - k³ama³
zawsze. Pewnego dnia w stra¿y po¿arnej
odebrano telefon:  Tu mówi Bolek. W
moim domu straszny po¿ar!!! Jechaæ, czy
nie? Jak Pañstwo myl¹?
Staw
Staw zarós³ rzês¹ wodn¹ w ci¹gu 64
dni. Po ilu dniach æwieræ stawu by³a zaroniêta rzês¹, jeli co 2 dni podwaja ona
swój obszar?
Sznurek
Jak ze sznurka d³ugoci 3/4 metra odci¹æ 25 cm nie pos³uguj¹c siê ¿adn¹ miark¹?

Prawid³owe odpowiedzi na czêæ zagadek (M¹ka, Pensja, Podzia³) przys³a³a Pani
Agnieszka Kêdzierska z Dynowa. Gratulujemy i zapraszamy do Redakcji po odbiór nagrody ksi¹¿kowej ufundowanej przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego.

Brakuj¹ce cyfry
Wiedz¹c, ¿e liczba 82?? jest podzielna
przez 90 znajd brakuj¹ce cyfry ukryte pod
pytajnikami pytajnikami wynik dzielenia.
Prostok¹t i kwadrat
Prostok¹t o wymiarach nale¿y podzie-

Bohaterem poprzedniej wierszowanej zagadki by³ Pan Zbigniew Tesznar, nauczyciel matematyki z synowskiego LO. Czy¿by naprawdê nikt nie rozpozna³ Go na zdjêciu...?
Kogo tym razem mia³ na myli Autor? Podpowiedzi¹ niech bêdzie (jak zwykle) zdjêcie.
Wci¹¿ drzewa zmieniaj¹ zdobienia
Skrzy, z³oci, zieleni siê cie¿ka
Pejza¿ okienny siê zmienia
W Biernaszówce - gdzie mieszka...
Tê z okna widoczn¹ miedzê
Przemierza³a przed laty
Zbrojna w talent i wiedzê
Nios³a kaganek owiaty...
Z przyjemnoci¹, nie z mêk¹
Zakuwali plastycy
Pod Jej okiem i rêk¹
Roli olimpijczycy...
Dzi wra¿eñ plastycznych dostarcza
Maluj¹c miniatury
Od kondycji zale¿y
Czy jest w nich s³oñce, czy chmury...
Bo ró¿nie dni up³ywaj¹
Nie zawsze smak ich jest s³odki
Znajomi je umilaj¹
Drogie wspomnienia i KOTKI...

CIEKAWE LICZBY
Liczba kolista
Jedn¹ z najbardziej tajemniczych liczb
jest liczba 142857 zwana liczb¹ kolist¹.
Mno¿¹c j¹ kolejno przez 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymujemy iloczyny z³o¿one z tych samych
cyfr, ustawionych tylko w innym (ale nie
byle jakim) porz¹dku. Przyjrzyjmy siê tym
iloczynom oraz ko³u mieszcz¹cemu owe
cyfry:
Mno¿¹c tê tajemnicz¹ liczbê przez 7
otrzymamy z kolei szeæ dziewi¹tek, czyli
liczbê 999999.
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O Kobietach powiedzieli...

My rz¹dzim wiatem - a nami KOBIETY

Ignacy Krasicki

Gdyby kobiety tak czêsto siê modli³y, jak siê czêsto stroj¹ wszystkie by posz³y do nieba
Józef Korzeniowski
Matce potrzeba 20 lat, ¿eby z syna zrobiæ cz³owieka. Inna kobieta zrobi z niego wariata w ci¹gu 20 minut
Henryk Rowland
Piêkna kobieta to raj dla oczu, piek³o dla duszy i czyciec dla
kieszeni
William Szekspir
Najwiêksze zwyciêstwo nad kobiet¹ - to uciec od niej
Napoleon Bonaparte

DLA KOBIET - W DNIU ICH WIÊTA
Rzecz siê dzia³a w raju
Lat temu tysi¹ce
Adam nieco zmêczony
Usiad³ przy jab³once...
Ewa mu jab³ko poda³a
Skosztowa³ - NIESTETY...
No i od tej pory
Rz¹dz¹ nami KOBIETY!!!
A mo¿e inny przebieg
Historia by mia³a
Gdyby Ewa Adamowi
Jab³ka nie poda³a...?
Taka niewinna konsumpcja!!!
Epizodzik krótki!!!
Ale jak¿e brzemienny
Jak¿e brzemienny w skutki...

W ¿yciu niewiasty rozró¿niæ mo¿na siedem okresów: 1)niemowlê 2)dziewczynka 3)dziewczyna 4)m³oda kobieta 5)m³oda kobieta
6)m³oda kobieta 7)m³oda kobieta
George Bernard Shaw
Kromka chleba i dwa komplementy ca³kiem wystarcz¹ kobiecie,
by prze¿yæ dzieñ
Marcel Achard

MÊ¯CZYNI!!!
PAMIÊTAJCIE WIÊC
O KOMPLEMENTACH
- I TO NIE TYLKO
W DNIU KOBIET!!!

Maciej Jurasiñski

M³odzie¿ówka lewicowa kopie w pi³kê!
W dniu 15.02.br. w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Dynowie
odby³ siê I Turniej Halowej Pi³ki No¿nej Dru¿yn Sojuszu M³odej
Lewicy. Organizatorem imprezy by³ Zarz¹d Powiatowy SML
Rzeszów ziemski w Dynowie. Patronat nad turniejem objêli:
Prezes Rady Krajowej Sojuszu M³odej Lewicy, Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Wojewódzkiego SML,Przewodnicz¹cy Rady
Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Do turnieju zg³osi³y siê cztery dru¿yny reprezentuj¹ce
SML-e z Rzeszowa, Przeworska i dwie z Dynowa. Imprezê otworzy³
przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego SML Rzeszów-ziemski
Grzegorz Szajnik, przywita³ zaproszonych i uczestników turnieju,
oraz wyrazi³ nadziejê na kolejne edycje turnieju. Przemawiaj¹cy
po nim Prezes Rady Krajowej SML Grzegorz Pietruszczuk
dziêkowa³ za zaproszenie, wietny pomys³ oraz wyrazi³ nadziejê,
na organizacjê w³anie w Dynowie turnieju krajowego.
Po przemowach rozpoczê³y siê mecze a w pierwszym z

nich zmierzyli siê Dynów 1  Przeworsk. By³ to bardzo zaciêty
pojedynek do pierwszej po³owy, w drugiej ods³onie na parkiecie
panowali dynowianie wygrywaj¹c 21 : 2 ( 7:2 ). W kolejnym
meczu Przeworsk zagra³ z Dynowem 2 wynik 6 : 2 (2 : 2). W
nastêpnym meczu zagra³ Rzeszów  Dynów 2  0 : 11 ( 0 : 6 )
nastêpnie zmierzyli siê Rzeszów  Dynów 1 z wynikiem 2 : 13
( 1 : 5 ), Przeworsk  Rzeszów 10 : 8 ( 5 : 2 ) a w ostatnim spotkaniu
zagra³y przeciwko sobie dwie dru¿yny Dynów 1  Dynów 2 ,
12 : 5 ( 7 : 4 )
Pierwsze miejsce w turnieju zajê³a dru¿yna Dynów 1,
drugie z Przeworska, trzecie Dynów 2 i czwarte Rzeszów. Królem
strzelców zosta³ Adam Bucyk (Dynów 1), najlepszym
bramkarzem Marcin Magoñ
( Przeworsk) a najlepszym bramkarzem  weteranem zosta³
Grzegorz Budzik.
Organizatorzy imprezy pragn¹ z³o¿yæ podziêkowania
tym bez których ta impreza nie dosz³aby do skutku a mianowicie:
w³acicielowi firmy SÓW  POL Józefowi Sówce, Gminnej
Spó³dzielni „SCh” w Dynowie, Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Nr 1 w
Dynowie, Radzie Miejsko  Gminnej SLD w Dynowie,
Henrykowi Naw³oce, Franciszkowi P³azie, Grzegorzowi
Woniakowi, Zbigniewowi Irzykowi.
Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem zawodów
kobiecych w ró¿nych dyscyplinach jak te¿ przygotowuje projekt
zawodów krajowych SML w Dynowie.
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Powiatu Rzeszów  ziemski
Sojuszu M³odej Lewicy
Grzegorz Szajnik
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