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Zatoka lasu zstêpuje
w rytmie górskich potoków...
Jeœli chcesz znaleŸæ Ÿród³o,
musisz iœæ do góry, pod pr¹d.
Przedzieraj siê, szukaj, nie ustêpuj,
wiesz, ¿e ono musi tu gdzieœ byæ –
Gdzie jesteœ, Ÿród³o?... Gdzie jesteœ, Ÿród³o?!
Cisza...
Strumieniu, leœny strumieniu,
ods³oñ mi tajemnicê
swego pocz¹tku!
(Cisza – dlaczego milczysz?
Jak¿e starannie ukry³eœ tajemnicê swego pocz¹tku.)
Pozwól mi wargi umoczyæ
w Ÿródlanej wodzie
odczuæ œwie¿oœæ,
o¿ywcz¹ œwie¿oœæ

W

ierszem Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, którego
po¿egnaliœmy z ogromnym ¿alem 8.04.2005 roku, wprowadzamy Pañstwa w kolejny numer
DYNOWINKI. Nie bez powodu
wiersz „Zród³o” z Tryptyku Rzymskiego Jana Paw³a II rozpoczyna to wydanie bowiem w przewa¿aj¹cej czêœci jest ono poœwiêcone pamiêci Ojca
Œwiêtego i przyrodzie, któr¹ kocha³
i opisywa³ w swoich pracach. Mamy
nadziejê, ¿e Redaktorzy odpowie-

Jan Pawe³ II „Tryptyk Rzymski”

dzialni za to wydanie, choæ trochê,
zaspokoj¹ ciekawoœæ i potrzeby Czytelników. Zadania tego podjê³a siê
grupa redakcyjna z Zespo³u Szkó³
Zawodowych im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie. Redaktorem prowadz¹cym jest Pani Anna
Mol, która tak¿e jest odpowiedzialna za czêœæ opisuj¹c¹ konkurs „Podkarpacka Têcza”,odbywaj¹cy siê corocznie w ZSzZ Dynów. Pan Jerzy
Bylicki przedstawia informacje z
przebiegu II Konferencji Naukowo-

W dniu 17 maja br. odby³o siê
robocze spotkanie Zarz¹du Towarzystwa z udzia³em skromnego aktywu. W spotkaniu wziê³a
udzia³ Pani Burmistrz Miasta
Anna Kowalska. Omówiono
sprawy zwi¹zane z udzia³em Towarzystwa w realizacji programu kolejnej edycji Dni Pogórza
Dynowskiego. Tradycyjnie zostan¹ zorganizowane na Rynku spotkania kabaretowe.
Dynowscy fotograficy bêd¹ prezentowaæ swoje prace na
zorganizowanej wystawie.
Ustalono siedzibê organizowanego Muzeum Dynowszczyzny przy ul. Rynek w „historycznej kamienicy”. Przyjêto, i¿ pierwszy numer „Rocznika Dynowskie-

Technicznej – „B³êkitny San”, a Pan
Maciej Jurasiñski przygotowa³
„wk³adkê” o Papie¿u Janie Pawle II.
Niezale¿nie od powy¿szego znajduj¹
siê tak¿e, w tym numerze, informacje dotycz¹ce spraw naszego miasteczka i regionu oraz sta³e k¹ciki.
Chcia³oby siê byæ tak Wielkim i
Dobrym jak nasz Papie¿ aby przekazywane informacje trafia³y prosto
do serc, nios³y w sobie wa¿ne przes³anie i by³y czymœ wartoœciowym dla
Czytelnika. Jesteœmy jednak skromnymi istotami i st¹d proœba o wyrozumia³oœæ jeœli zauwa¿ycie Pañstwo
jakieœ niedok³adnoœci czy redakcyjne potkniêcia.
Z powa¿aniem
Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Stanis³aw Tymowicz

go” uka¿e siê w paŸdzierniku br.,
zaœ II Sesja Popularno-Naukowa
odbêdzie siê w dniu 21.10.2005 r.
pod has³em „Zabytki, ludzie, historia Dynowa i okolic jako jedne z
walorów turystycznych”.
Swoj¹ dzia³alnoœæ w 2004 r. Towarzystwo oceni na dorocznym
Zgromadzeniu w dniu 27.06.2005 r. w siedzibie Towarzystwa przy ul. Rynek 13, na które zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjaciól Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Po 2- miesiêcznej przerwie pozwolê sobie przedstawiæ Pañstwu najwa¿niejsze zadania, które zaczêto realizowaæ na terenie naszego miasta.
Pragnê tak¿e poinformowaæ, ¿e w
dniu 28 kwietnia 2005 r moc¹ uchwa³y
Rady Miasta Dynowa nr XXXIV/200/05
udzielono Burmistrzowi Miasta Dynowa absolutorium z tytu³u wykonania
bud¿etu Gminy miejskiej Dynów za
2004 r. W g³osowaniu udzia³ wziê³o 13
radnych, którzy jednog³oœnie udzielili
absolutorium za rok ubieg³y.
Rozpocznê mo¿e od najwa¿niejszej
rzeczy, jak¹ jest potrzeba budowy kanalizacji na terenie naszego miasta. W
zwi¹zku z tym w marcu br zosta³ z³o¿ony wniosek w ramach programu Interreg IIIA/TACIS CBC Polska – Bia³oruœ – Ukraina na realizacjê projektu
„Transgraniczna ochrona œrodowiska
rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie – etap II”. Partnerem zagranicznym w tym przedsiêwziêciu jest gmina Sianki z Ukrainy.
Realizacja projektu pozwoli na skanalizowanie centrum miasta, co wp³ynie pozytywnie na dzia³anie ca³ego systemu wodno-kanalizacyjnego w Dynowie.
Jest to etap najbardziej kosztowny. Wymaga odtworzenia dróg po wykonaniu inwestycji – st¹d wysokie koszty realizacji. Bez realizacji tego etapu
nie bêdzie mo¿liwa realizacja dalszych
etapów.
W ramach og³oszonego przez Zarz¹d
Województwa naboru wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
16.05.br. zostanie z³o¿ony wniosek na
kanalizacjê – etap III w ramach dzia³ania 3.1 „Obszary wiejskie”.
Obie inwestycje pozwol¹ na uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej poprzez rozdzielenie sieci kanalizacyjnej
na kanalizacjê deszczow¹ i sanitarn¹,
co przyczyni siê do zmniejszenia zanieczyszczenia œrodowiska. Wybudowana
kanalizacja bêdzie atutem przy pozyskiwaniu inwestorów i rozszerzeniu siê
oferty gospodarczej oraz turystycznej
miasta. Dla tego celu zakupiony zosta³
plac buraczany, na którym planuje siê
wybudowanie zaplecza handlowo – turystycznego.
*********
W miesi¹cu kwietniu na terenie
naszego miasta ustawione zosta³y pojemniki do zbiórki segregowanych od-

padów. Zbiórka tych artyku³ów prowadzona jest w 37 gniazdach rozmieszczonych na terenie ca³ego miasta. Pojemniki te zosta³y zakupione dziêki
œrodkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokoœci 22.650,00 z³, zaœ ca³kowity
koszt wyniós³ 47.336,00 z³. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów oraz
zbiórka ta wp³ynie na minimalizacjê
odpadów sk³adowanych bezpoœrednio
na sk³adowisku.
Je¿eli ju¿ mowa o sk³adowisku, to
zakoñczyliœmy zadanie pn. „Modernizacja sk³adowiska odpadów komunalnych
– zakup maszyn i urz¹dzeñ niezbêdnych
do funkcjonowania sk³adowiska”. W ramach tego zadania zakupiono– jak Pañstwo ju¿ wiedz¹ – spychacz, wagê elektroniczn¹ i belownicê do surowców wtórnych. Ponadto w lutym zakoñczono budowê linii energetycznej, która zasila
urz¹dzenia na sk³adowisku.
Koszt wykonania przy³¹cza energetycznego to 111.668,80 z³. Czêœæ œrodków pozyskano z NFOŒiGW. Równoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e modernizacja sk³adowiska nie zosta³a jeszcze zakoñczona w pe³ni, gdy¿ uzyskaliœmy dotacjê z WFOŒiGW na modernizacjê urz¹dzeñ na terenie sk³adowiska.
Ca³kowity koszt zadania to 90.000,00 z³
z czego œrodki WFOŒiGW to 81.000,00 z³.
*********
Mówi¹c o drogach – wszystkie drogi w centrum i w pó³nocno-wschodniej
czêœci miasta bêd¹ odnowione w ramach
budowy kanalizacji. W dalszym ci¹gu
chcemy kontynuowaæ remonty dróg
gminnych, ale tylko tych, gdzie kanalizacja jest ju¿ zakoñczona jak równie¿
tych, na których nie bêd¹ prowadzone
ju¿ roboty.
W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji na remont nawierzchni trzech dróg gminnych takich jak ul.
B³onie, ul. Igioza, ul. Zamkowa. Œrodki
na realizacjê tego zadania pozyskano
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Biuro ds. Usuwania Skutków Klêsk
¯ywio³owych w Warszawie.
*********
W dalszym ci¹gu trwaj¹ równie¿
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prace upiêkszaj¹ce planty miejskie oraz
zieleñ miejsk¹ w tym celu:
- odmalowano pomniki: Jagie³³y i Figury Matki Bo¿ej przy koœciele,
- uzupe³niono i odmalowano ³awki na
rynku miejskim,
- dokonano nasadzeñ sadzonkami bratków na rabatach i klombach miejskich
oraz w gazonach i stojakach kwietnikowych,
- posadzono tuje i ja³owce,
- zakupiono cztery ³aweczki które usytuowane zostan¹ ko³o koœcio³a,
- odnowiono kosze uliczne.
Ponadto jak widaæ, rozpoczêto naprawê chodnika od skrzy¿owania ul.
O¿oga z ul. Mickiewicza do ul. Krzywej. Koszt realizacji tego zadania wynosi 30.000,00 z³
*********
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem letnim rozpoczêliœmy dzia³alnoœæ
promocyjno-kulturaln¹, a mianowicie
dnia 10 marca 2005 r. goœci³a w Dynowie 6 osobowa delegacja z zaprzyjaŸnionego miasta Kulikowa na Ukrainie.
Odwiedzili nas przedstawiciele miasta
na czele z Burmistrzem – Teodozijem
Szpykiem.
Goœcie zostali przyjêci przez Burmistrz Miasta – Annê Kowalsk¹, Barbarê Telegê – Inspektora ds. kultury i
oœwiaty i Gra¿ynê Malawsk¹ – Dyrektora MOKiR-u. Wizyta mia³a charakter roboczy i by³a zwi¹zana z realizowanym przez miasto Dynów projektem
wspó³pracy kulturalnej. Projekt nosi
tytu³ „Kultura bez granic – w poszukiwaniu wspólnych korzeni” – polskoukraiñska wspó³praca kulturalna Dynów – Kulików, a jego realizacja zostanie dofinansowana ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Narodowego
Programu dla Polski PHARE 2002,
Fundusz Ma³ych Projektów.
Realizacja dzia³añ zawartych w projekcie pozwoli poznaæ spo³ecznoœci lokalnej tradycje kulturowe s¹siada, odnaleŸæ wspólne korzenie, wp³ynie znacznie na kultywowanie i pielêgnowanie
lokalnych tradycji poprzez zainteresowanie oraz zaanga¿owanie w szczególnoœci dzieci i m³odzie¿y szkolnej do
czynnego udzia³u w wydarzeniach kulturalnych. Projekt pozwoli m³odzie¿y na
kontakt z ukraiñskimi rówieœnikami,
poszerzenie znajomoœci jêzyków obcych,
wymianê pogl¹dów i spostrze¿eñ.
Program rozpocz¹³ siê 22 kwietnia,
kiedy to odby³ siê polsko - ukraiñski
przegl¹d tañców regionalnych po³¹czony z festynem folklorystycznym poprzedzonym warsztatami tanecznymi
(tañce ukraiñskie i rzeszowskie) prowadzonymi przez instruktora. Uk³ady
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przygotowane na warsztatach prezentowane by³y równie¿ podczas koncertu.
W warsztatach wziê³a udzia³ m³odzie¿ szkolna z Kulikowa na Ukrainie,
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ oraz Szko³y
Podstawowej Nr 2 w Dynowie.
W festynie folklorystycznym udzia³
wziê³a Kapela Ludowa z Dynowa „Dynowianie”, taneczny zespó³ dzieciêcy
Zespo³u Szkó³ w Dynowie kierowany
przez Lucynê Wandas, taneczny zespó³
dzieciêcy „Bartkowiaczki” Szko³y Podstawowej Nr 2 w Dynowie pod kierownictwem Gra¿yny Wyskiel, Zespó³ Tañca Ludowego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie pod kierownictwem El¿biety Klaczak-£ach, Grupa Artystyczna
„Antrakt” pod kierownictwem pani
Anny Mol. W festynie bra³y udzia³ równie¿ 4 zespo³y z Ukrainy, dwa zespo³y
amatorskie z Miasta Kulików oraz dwa
zespo³y z S¹dowej Wiszni z Ukrainy.
Zespo³y zaprezentowa³y uk³ad przygotowany na warsztatach, tañce regionalne przeworskie, polka gacok, ¿yd,
majdaneczek, i taniec narodowy polonez.
Koncert zakoñczy³o widowisko opiewaj¹ce walory pogórza Dynowskiego pt. „U
wód” w wykonaniu Grupy Artystycznej
„Antrakt”. Festynowi towarzyszy³y wystawy twórczoœci ludowej polskiej i ukraiñskiej oraz degustacja kuchni regionalnej. W imprezie udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz pañstwowych, samorz¹dowych oraz lokalnych, szkó³, firm oraz in-

stytucji dzia³aj¹cych w naszym regionie.
Aby osi¹gn¹æ postawione sobie cele,
zamierzamy w ramach projektu prowadziæ jeszcze wiele dzia³añ bêd¹ to:
- 22.05.2005 r. – Dzieñ Ukrainy w ramach Dni Pogórza Dynowskiego I etap
– Pogórzañska Nuta: wystêpy przygranicznych zespo³ów folklorystycznych i muzycznych z Ukrainy, S³owacji oraz Pogórza Dynowskiego, prezentacje miasta Kulików i kraju (kultura, tradycje, obyczaje i kuchnia).
- 27.06. – 3.07.2005 r. – Warsztaty rzeŸbiarskie i malarskie wspólnie ze
szko³¹ plastyczn¹ im. A. Kenara, koncert zespo³ów m³odzie¿owych Dynowa
i Kulikowa.
*********
W maju min¹³ rok od czasu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej jest
to czas na zastanowienie i odpowiedŸ na
pytanie:co uda³o nam siê zyskaæ prze ten
ostatni rok. Przez ten czas podpisano nie
tylko wiele umów o wspó³pracy miêdzynarodowej, lecz przede wszystkim zdo³ano pozyskaæ œrodki finansowe, które
umo¿liwi³y nam realizacjê wielu bardzo
wa¿nych zadañ inwestycyjnych i nie tylko. Do najwa¿niejszych nale¿¹:
1. Budowa stacji uzdatniania wody
podziemnej z jej ujêciem
Koszt ca³kowity zadania:
220.994,43 z³
Bud¿et miasta:
143.029,73 z³
Œrodki SAPARD:
206.169,15 z³

„Dynów to moja mi³oœæ”
– wywiad z burmistrzem miasta Dynowa

Ann¹ Kowalsk¹

Jesieni¹ minie trzeci rok Pani urzêdowania. Warto by³o …?
Pomimo, ¿e jak mówili mi niektórzy „¿yczliwi” – dwa razy nie wchodzi
siê do tej samej rzeki – moja decyzja o
kandydowaniu w wyborach powszechnych by³a s³uszna.
Mam satysfakcjê, ¿e uda³o siê stworzyæ dobry kolektyw pracowniczy i efekty
naszej pracy s¹ widoczne w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Zyska³o miasto, mam nadziejê, ¿e zyskali jego mieszkañcy.
Wybudowaliœmy wiele dróg, poprawili
i przebudowali czêœæ chodników, stworzyli
warunki powstania miejsc pracy. Oddali
do u¿ytku kompleks szkolno-sportowy
(tzn. wykoñczyli halê sportow¹, przeprojektowali i wybudowali gimnazjum).
Dwie ulice otrzyma³y nowe oœwietlenie. Powsta³o wiele ciekawych inicjatyw spo³ecznych, w tym dotycz¹cych
¿ycia kulturalnego w mieœcie.

Du¿o jeszcze przed nami, ale je¿eli
uda siê utrzymaæ tempo ostatnich
dwóch lat, bêdzie to udana kadencja.
A parafrazuj¹c: „Dynów to moja
mi³oœæ” a ona nie jedno ma imiê, czasami te¿ bywa ciê¿ko i pod górkê.
Od 2002 roku w samorz¹dach
gminnych zlikwidowano zarz¹d,
wójtowie i burmistrzowie wy³onieni zostali w wyborach powszechnych uzyskuj¹c wiêksze uprawnienia. Jak te zmiany sprawdzaj¹ siê
w praktyce?
Cieszê siê, ¿e wreszcie mamy wiêksze uprawnienia, a w œlad za uprawnieniami wiêksza jest odpowiedzialnoœæ.
Oznacza to, ¿e w ramach zatwierdzonego bud¿etu mogê podejmowaæ
decyzje szybko i sprawnie. Dziœ jest to
bardzo wa¿ne. Osobiœcie nie lubiê sytuacji, gdy w decyzjach jestem ubezw³asnowolniona a za nie odpowiadam. Tak
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2. Budowa zespo³u boisk do gier sportowych w Dynowie
Koszt ca³kowity zadania:
364.362,48 z³
Bud¿et miasta:
234.547,64 z³
Œrodki SAPARD:
129.814,84 z³
3. Budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Podgórskiej w Dynowie etap I
Koszt ca³kowity zadania:
789.714,41 z³
Bud¿et miasta:
197.428,58 z³
Œrodki SAPARD:
592.285,73 z³
4. Modernizacja sk³adowiska odpadów
komunalnych w Dynowie
Koszt ca³kowity zadania:
697.418,00 z³
Bud¿et miasta:
142.913,53 z³
Œrodki SAPARD:
428.740,57 z³
5. Modernizacja drogi gminnej ul. Podgórska w Dynowie
Koszt ca³kowity zadania:
124.578,05 z³
Bud¿et miasta:
31.144,51 z³
Œrodki SAPARD:
93.433,54 z³
6. Modernizacja drogi gminnej ul. Karolówka
Koszt ca³kowity zadania:
71.815,44 z³
Bud¿et miasta:
17.953,86 z³
Œrodki SAPARD:
67.117,23 z³
£¹cznie z œrodków SAPARD otrzymaliœmy:
1.517.561,06 z³
Dynów, dnia 13.05.2005 r.
Maria Wyskiel-Cedzid³o
przedtem bywa³o. Proszê nie myliæ tego
z konsultacjami. Mogê wys³uchaæ
wszystkich argumentów, ale decydowaæ
winna jedna osoba znana z imienia i
nazwiska. Wp³ywa to na sprawnoœæ
procesu zarz¹dzania.
Co pewien czas za Pani przyczyn¹
Dynów goœci Wojewodê, a to Marsza³ka, a czasem nawet któregoœ z
ministrów. Co z tego wynika dla
miasta?
Cieszê siê, jak chyba wiêkszoœæ
mieszkañców, ¿e VIP-y z województwa
i centrali lubi¹ przyje¿d¿aæ do miasta.
Znaczy, ¿e zarówno Wojewoda, jak i
Marsza³ek szanuj¹ naszych mieszkañców i licz¹ siê z ich zdaniem. To, ¿e
goœcimy ministrów œwiadczy, ¿e o mieœcie panuje dobra opinia.
Tak wiêc, podczas pobytu goœci jest
doskona³a okazja, aby pokazaæ nasze
dobre i z³e strony, czy niedostatki.
Maj¹c dok³adn¹ wiedzê o nas, w
ka¿dej sytuacji mo¿emy liczyæ na pomoc
z ich strony. Bez pomocy Wojewody Podkarpackiego, Marsza³ka Województwa,
(ci¹g dalszy na str. 10)
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czy choæby Ministerstwa Oœwiaty nie
otrzymalibyœmy œrodków na budowê
gimnazjum i wykoñczenie hali sportowej. Nie by³oby œrodków na remonty dróg,
wyposa¿enie szkó³. Nie wspomnê o œrodkach na cmentarz, czy innych.
A co wynika z tego, ¿e od roku Dynów jest „miastem europejskim”?
Przez ten rok ze œrodków unijnych
wybudowaliœmy kanalizacjê, trzy drogi,
boiska sportowe, zakupiliœmy maszyny na
sk³adowisko odpadów komunalnych. Bez
tej pomocy nigdy by nas na to nie by³o
staæ. W kolejce do œrodków czeka program
„B³êkitny San” tj. kanalizacja miasta i
zagospodarowanie nabrze¿y Sanu dla
handlu i turystyki. Szko³y otrzyma³y pracownie komputerowe, w tym równie¿ biblioteka publiczna. Miasto zakupi³o now¹
przenoœn¹ scenê – pierwsz¹ profesjonaln¹.
Urzêdnicy pisz¹ wnioski o œrodki unijne
a miasto je dostaje.
Z Pani inicjatywy, a konkretnie z
inicjatywy Zwi¹zku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,
którym Pani kieruje, Dynów sta³
siê inicjatorem programu „B³êkitny San”. W kwietniu odby³a siê
kolejna sesja popularno-naukowa.
No i co dalej?
Cieszê siê, ¿e Zwi¹zek Gmin Pogórza Dynowskiego sta³ siê prê¿nym
oœrodkiem.
II Konferencja Naukowo-Techniczna
sta³a siê miêdzynarodow¹. Na drugi rok
bêdzie III-cia. Zasiane ziarno przynosi
plon, choæ na ¿niwa trzeba jeszcze poczekaæ. Ju¿ dziœ mo¿emy mówiæ o dodatkowych œrodkach z wspó³pracy transgranicznej na dzia³alnoœæ kulturaln¹ i turystyczn¹. WFOŒ w Rzeszowie dotuje wiele dzia³añ ekologicznych. NFOŒ znaj¹c
nasz program w dziedzinie ochrony wód
Sanu dotuje w czêœci prace projektowe.
Nakrêca siê koniunkturê dla biznesu turystycznego i noclegowo-wy¿ywieniowego.
Po raz pierwszy San jako szlak wodny na ca³ej d³ugoœci bêdzie oznakowany
a w tym i przysz³ym roku powstan¹ na
jego obrze¿ach pierwsze stanice wodne.
Wiemy co robiæ, z jakich programów
bêdziemy korzystaæ, dziœ ju¿ wszystkie
gminy przygotowuj¹ dokumentacjê. W
Dydni, Nozdrzu, na ul. Sanowej w Dynowie (plac buraczany), w Bachórzu gm.
Dynów, Dubiecko, Krzywczy planowane
s¹ inwestycje turystyczne. Tak za przyczyn¹ Zwi¹zku i Urzêdu Marsza³kowskiego oraz lokalnych samorz¹dów dziaæ
siê bêdzie od Leska do Ulanowa. Wiedza, zapa³ i chêæ oraz du¿e zaanga¿owanie samorz¹dowców jest potwierdzeniem, ¿e plany wyjd¹. Cieszê siê, ¿e w
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Zwi¹zku tak dobrze siê rozumiemy, a
to jest po³owa sukcesu.
...Burmistrz powinien wyborców
szanowaæ. Ten szacunek to przede
wszystkim jawnoœæ podejmowanych decyzji, wyjaœnienie ich i jak
najszersze informowanie wyborców
o przyczynach podejmowanych decyzji. Burmistrz Dynowa Anna
Kowalska zapomnia³a o tych powinnoœciach… napisa³a Katarzyna Socha w jednym z numerów
„¯ycia Podkarpackiego”, zarzucaj¹c Pani brak odpowiedzi na pytania dziennikarzy dotycz¹ce zad³u¿enia miasta oraz nieprawid³owoœci w przetargu na kanalizacjê
sanitarn¹. Czy mog³aby Pani ustosunkowaæ siê do tych zarzutów?
Na szacunek wyborców trzeba sobie przede wszystkim zapracowaæ.
Uwa¿am, ¿e nie mierzy siê go wspó³prac¹ lub nie z Pani¹ Redaktor z „¯ycia
Podkarpackiego”.
Szanujê wszystkie tytu³y, przedstawicieli wszystkich mediów. Oczekujê jednoczeœnie, ¿e redaktorzy przekazuj¹c
obraz, rzetelnie informuj¹ spo³eczeñstwo
i nie szkodz¹ miastu. Artyku³y tendencyjne i robione na zamówienie, to nie
mój styl. A wracaj¹c do rzeczy: wyborcy
w mieœcie informowani s¹ na bie¿¹co
poprzez: prasê lokaln¹ m.in. „Dynowinkê”, stronê internetow¹. Sama osobiœcie
spotykam siê z mieszkañcami w pracy
i prywatnie. Przyjmujê strony bez ograniczeñ, czyni¹ to wszyscy pracownicy.
O bud¿ecie miasta, jego stronie finansowej informowa³am przy okazji
konsultacji projektu bud¿etu. Ka¿dy kto
chce, mo¿e siêgn¹æ do dokumentu i tam
jest wszystko. Nale¿y tylko czytaæ. Zad³u¿enie miasta nie jest sensacj¹ i tajemnic¹ dla nikogo. Jest, bo byæ musi,
je¿eli chcemy zdobywaæ œrodki zewnêtrzne i inwestowaæ. Nigdy nie dopuszczê, ¿eby bud¿et by³ niestabilny.
Zreszt¹ Rada Miasta wnikliwie analizuje wszystkie ruchy finansowe a nie
jest przecie¿ monolitem.
Co tyczy przetargu na kanalizacjê
sanitarn¹. By³ przeprowadzony prawid³owo, wed³ug regulaminu i zasad. Firma, która wygra³a, spe³ni³a wszystkie
wymogi prawne i cenowe. By³a najtañsza. Dziœ mogê powiedzieæ, ¿e dysponowa³a te¿ odpowiednia kadr¹ i zapleczem
technicznym. Prace wykonywa³a zgodnie
ze sztuk¹ budowlan¹ i w terminie. Nie
uczestniczê w ¿adnej Komisji Przetargowej, ale za jej pracê ponoszê odpowiedzialnoœæ. Materia³y przetargowe by³y
publikowane, sprawa wyjaœniona w
mediach i s¹ do wgl¹du. Podkreœlam,
¿e wyborców szanujê a „stanowisko” nie
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przewróci³o mi w g³owie.
Uznajê star¹ zasadê „dziœ paniczem jutro niczym”, ale zawsze nale¿y
byæ cz³owiekiem.
Ugrupowanie polityczne SLD, z którego siê Pani wywodzi, ma coraz
ni¿sze notowania i jest wielce prawdopodobne, ¿e uzyska bardzo s³aby
wynik w zbli¿aj¹cych siê wyborach
parlamentarnych. Czy to mo¿e mieæ
wp³yw na Pani decyzjê dotycz¹c¹
dalszej dzia³alnoœci samorz¹dowej?
Ubolewam, ¿e lewica, a w tym SLD
ma tak niskie notowania. Czasami
wstydzê siê za kolegów, czasami jest mi
ich ¿al, a czêsto zadajê sobie pytanie,
ile w tym jest prawdy a ile nagonki politycznej. Nie wyobra¿am sobie natomiast sceny politycznej bez ugrupowañ
lewicowych. Myœlê, ¿e wyborcy s¹ na tyle
œwiadomi, w³aœciwie oceni¹ sytuacjê i
bêd¹ w województwie g³osowaæ nie na
kolor legitymacji a na konkretnych ludzi, a tacy s¹ wœród obecnych i mam
nadziejê, przysz³ych parlamentarzystów.
Ja decyzjê o kandydowaniu lub nie w
przysz³ych wyborach samorz¹dowych
uzale¿niam jedynie od woli wyborców i
w³asnej kondycji, szczególnie zdrowotnej.
Jest to trudny „kawa³ek chleba” jeœli ma siê okreœlony program do zrealizowania.
Uwa¿am, ¿e parlamentarzysta wybrany g³osami dynowskich wyborców ma
obowi¹zek wspó³pracy z burmistrzem
miasta, obojêtnie kto nim jest. Tak by³o
dotychczas. Czy tak bêdzie – czas poka¿e. Potrafiê wejœæ do ka¿dego biura poselskiego, je¿eli w nim mogê uzyskaæ
pomoc dla miasta. To jest mój i ich obowi¹zek. Dbaæ o tych, którzy nam zaufali.
I na koniec pytanie pod has³em
„Z³ota rybka w b³êkitnym Sanie”,
czyli jakie s¹ trzy zawodowe i trzy
osobiste marzenia Burmistrz Anny
Kowalskiej?
Marzenia zawodowe to przede wszystkim: zdobyæ œrodki na pe³n¹ kanalizacjê
miasta, a co za tym idzie, odbudowê dróg
i chodników, zrealizowaæ program „B³êkitny San” i spowodowaæ, by Dynów sta³
siê centrum handlowo-turystycznym i
kulturalnym Podkarpacia.
Powiêkszaæ grupê niezawodnych i
szczerze zaanga¿owanych entuzjastów;
Unikn¹æ pseudo ¿yczliwych i pseudo
zaanga¿owanych, którzy nie zhañbili siê
¿adn¹ spo³eczn¹ prac¹ dla Dynowa.
Prywatnie proszê natomiast z³ot¹
rybkê o zdrowie i o to, by chroni³a mnie
od fa³szywych przyjació³, bo z wrogami
na razie dajê sobie radê.
Anna Kowalska
Burmistrz Miasta Dynów
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W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego w dniu 20.IV.2005 r. odby³a siê
XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego
kadencji 2002/2006.
Realizacjê programu obrad sesji
poprzedzi³ wyk³ad prof. Kazimierza O¿oga poœwiêcony pontyfikatowi Papie¿a Jan Paw³a II.
W swoim pierwszym orêdziu Ojciec Œwiêty wezwa³: „Nie lêkajcie siê.
Otwórzcie drzwi Chrystusowi...
Otwórzcie granice pañstw, systemów
ekonomicznych i politycznych”. Przez
26 lat by³ cz³owiekiem drogi, który
przeciera³ szlaki. Otworzy³ Koœció³ na
œwiat i przybli¿y³ go do ludzi. Otworzy³ Polakom, narodom Europy
Œrodkowej, Filipin, Ameryki £aciñskiej drzwi do wolnoœci. Otworzy³
chrzeœcijanom drogê do dialogu z
wyznawcami innych religii, przekroczy³ próg synagogi i meczetu, modli³
siê z buddystami, hindusami, protestantami. Otworzy³ drzwi do szpitali, przytu³ków, wiêzieñ, pokazuj¹c, ¿e
ka¿dy cz³owiek jest wartoœci¹, ¿e ka¿demu – nawet zbrodniarzowi, który
skierowa³ przeciwko niemu broñ –
mo¿na pomóc i wybaczyæ. Œwiat, który Jan Pawe³ II przeprowadzi³ przez
prze³om tysi¹cleci, jest inny od tego,
jaki zasta³ rozpoczynaj¹c pontyfikat.
Œlady, które po sobie zostawia³ wszêdzie tam, gdzie siê pojawia³, na trwa³e zapisywa³y siê w sercach. S³owa,
modlitwa, cierpienie – s¹ dla ludzi
na ca³ym globie drogowskazami
¿ycia.
Papie¿ by³ pasterzem wszystkich.
Jego s³owa dociera³y do wierz¹cych
i niewierz¹cych, porusza³y sumienia,
nios³y otuchê cierpi¹cym. Kocha³
ludzi, a jak to by³o dobitnie widaæ w
ostatnich dniach – Jego kocha³y ca³e
narody.
Przez æwieræ wieku Papie¿ by³,
zw³aszcza dla nas Polaków, ostatni¹
instancj¹, do której w najtrudniejszych momentach mo¿na siê by³o odwo³aæ i mieæ pewnoœæ, ¿e nie zawiedzie. Jego autorytet dawa³ poczucie
bezpieczeñstwa. By³ kimœ wyj¹tkowym. Najwybitniejszym Polakiem,
który odcisn¹³ swoje piêtno na historii œwiata. By³ ¿arliwym patriot¹. Jak
napisa³ w swoim testamencie, jego

serce w szczególny sposób zawsze
zwraca³o siê ku „ziemskiej OjczyŸnie”.
Najwiêkszym Jego dokonaniem
jest, ¿e teraz, po Jego odejœciu, te¿
ka¿dy mo¿e staæ siê lepszy, zachowuj¹c w pamiêci i szanuj¹c Jego s³owa,
Jego postawê, Jego dzia³ania, Jego
cz³owieczeñstwo. Odszed³ z tego
œwiata, ale uczyni³ go pod wieloma
wzglêdami lepszym ni¿ by³ kiedyœ.
Da³ mu nadziejê. Da³ nam nadziejê.
Po wys³uchaniu wyk³adu Radni
uczcili pamiêæ Papie¿a Jana Paw³a II minut¹ ciszy.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy Rady
otworzy³ sesjê i po zatwierdzeniu porz¹dku obrad Rada rozpoczê³a jej realizacjê.
Radni wys³uchali informacji Dyrektorów ZOZ-ów o realizacji zadañ w 2004 r. i aktualnej sytuacji
zak³adów, Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie o stanie
bezpieczeñstwa na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz przyjêli
sprawozdanie z wykonania bud¿etu Powiatu za rok 2004. Bud¿et Powiatu 2004 r. by³ konstruowany w
oparciu o now¹ ustawê o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego. Niestety nowe regulacje prawne w tym zakresie nie poprawi³y sytuacji finansowej Powiatu, a w niektórych punktach wrêcz przeciwnie, j¹ pogarszaj¹. Uchwalony przez
Radê Powiatu bud¿et na 2004 r. zamyka³ wydatki powiatu na kwotê
blisko 47.000.000 z³. Wzorem lat
ubieg³ych podjêto wysi³ki maj¹ce na
celu pozyskanie dla bud¿etu œrodków z innych Ÿróde³ oraz zwiêkszenie dochodów ze Ÿróde³ istniej¹cych.
W efekcie bud¿et Powiatu wzrós³ o
ponad 7.000.000 z³, z czego w transporcie wzrós³ o 2.700 tys. z³, a w
pomocy spo³ecznej 1.400 tys. z³.
Uzupe³niona zosta³a równie¿ subwencja ogólna o ok. 2.000 tys. z³.
Rok 2004 by³ to kolejny rok gruntownej modernizacji posiadanych
obiektów. Zakoñczono termomoder-

11

nizacjê 9 pawilonów w DPS Górno
oraz remont obiektów LO w Dynowie. Trwa rozbudowa ZS w Soko³owie M³p. o budynek dydaktyczny i
salê gimnastyczn¹. W ubieg³ym
roku Rada Miasta Rzeszowa podjê³a kroki zmierzaj¹ce do poszerzenia
Rzeszowa kosztem 5 s¹siednich
gmin. Inicjatywa ta w razie powodzenia spowoduje zmniejszenie
wp³ywów do bud¿etu Powiatu oraz
utratê obiektów znajduj¹cych siê na
spornym terenie wartoœci blisko 10
mln z³.
Rada w trakcie sesji podjê³a
uchwa³y w sprawie:
- „Powiatowego programu zapobiegania przestêpczoœci oraz ochrony
bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego”,
- zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej za 2004 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadañ i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 r.,
- absolutorium dla Zarz¹du za rok
2004,
- apelu o poddanie siê autolustracji
przez Radnych Powiatu,
- ustalenia wartoœci najni¿szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartoœci 1 punktu w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Rzeszowskiego,
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ zabudowanej dzia³ki nr 1193/3 w Tyczynie, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego,
- o zmianie uchwa³y Nr XIII/104/04
Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia
24.IV.2004 r. w sprawie ustalenia
planu sieci szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkó³ specjalnych w Powiecie Rzeszowskim,
- przekszta³cenia Szko³y Policealnej
w Zespole Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoœci w Mi³ocinie,
- przekszta³cenia Szko³y Policealnej
w Zespole Szkó³ RCKU im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie,
- przekszta³cenia Szko³y Policealnej
(ci¹g dalszy na str. 12)
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- utworzenia Szko³y Policealnej w
Soko³owie M³p.,

- zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim, dotycz¹cego wspólnej realizacji projektów stypendialnych wspieraj¹cych rozwój edukacyjny uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w ramach dzia³ania 2.2.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i Bud¿etu Pañstwa,

- kryteriów i trybu przyznawania
nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski,

- zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim, dotycz¹cego wspólnej realizacji projektów stypendialnych wspieraj¹cych rozwój edukacyjny studentów w ramach dzia³ania 2.2. „Wyrównanie szans edu-

w Zespole Szkó³ im. Œwiêtej Jadwigi Królowej w B³a¿owej,
- utworzenia Szko³y Policealnej dla
doros³ych w Mi³ocinie,
- utworzenia szko³y Policealnej w
Dynowie,
- utworzenia Szko³y Policealnej dla
doros³ych w Dynowie,

O¿óg w obecnoœci przyjació³
i znajomych pana Zygmunta.
Dziewiêæ lat póŸniej dla
uczczenia 59 rocznicy stan¹³
nowy, metalowy krzy¿, na
Na dynowskim dziale zwanym Wuœki, góktórym umieszczono du¿y naruj¹cym nad miastem, wznosi siê stalowy
pis: „Ojczyzno ma, tyle razy
Krzy¿. Krzy¿ – Pomnik Ofiar Katynia.
we krwi sk¹pana” oraz zawieszono pami¹tkow¹ tablicê poœwiêcon¹ dwóm oficerom
Wojska Polskiego z Dynowa,
którzy w Katyniu strza³em w
ty³ g³owy zostali w bestialski sposób zamordowani. Byli
to por. Józef Bielec i ppor.
Antoni Tucki. Tym razem poœwiecenia obelisku dokona³
ks. dziekan Stanis³aw Janusz.
Dwa lata temu obok krzy¿a stanê³a pami¹tkowa kapliczka – rzeŸba Matki Bo¿ej Katyñskiej, któr¹ równie¿
na zamówienie pana Zygmunta wykona³ miejscowy
rzeŸbiarz Bogus³aw Kêdzierski. Dziœ pan Zygmunt ma
dziewiêædziesi¹t lat. Jak opowiada, od ma³ego wychowywany by³ w duchu patriotycznym. Jak relacjonuje, jego
tato przez kilka lat s³u¿y³ w
artylerii w twierdzy Przemyœl, ale z powodu gruŸlicy
Krzy¿ - pomnik upamiêtniaj¹cy zbrodniê katyñsk¹
zosta³ zwolniony ze s³u¿by i
powróci³ do rodzinnego Dynowa. Panu Zygmuntowi w pamiêci utkwi³a
Pierwszy krzy¿, jeszcze drewniany,
jedna, bardzo wa¿na chwila. Otó¿ kiedy
postawiony zosta³ w 50-t¹ rocznicê
jego tato stan¹³ w drzwiach rodzinnego
zbrodni katyñskiej na pocz¹tku lat dziedomu, powiedzia³: „Bo¿e daj mi choæ
wiêædziesi¹tych. Fundatorem pomnika
jeden dzieñ popatrzeæ na woln¹ Polskê”.
by³ Zygmunt Chudzikiewicz. PoœwiêceMarzenie siê spe³ni³o, jednak nie trwania dzie³a dokona³ œp. ks. pra³at Józef
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kacyjnych poprzez programy stypendialne” zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i Bud¿etu Pañstwa,
- zmian w bud¿ecie Powiatu na
2005 r.
W koñcowej czêœci obrad Starosta z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du i wykonania uchwa³ Rady
Powiatu. Zapytania i interpelacje wyczerpa³y porz¹dek obrad.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
³o d³ugo. Tato pana
Zygmunta zmar³,
maj¹c ponad trzydzieœci lat. Syn
natomiast - kochaj¹cy Ojczyznê jak
w³asn¹ matkê, postanowi³ upamiêtniæ dynowskich mêczenników. Tym Fundator Zygmunt Chudzibardziej, gdy¿, jak kiewicz.
opowiada Antoni
Tucki, by³ jego koleg¹ i rówieœnikiem z m³odzieñczych lat.
Ten krzy¿ jest obecnie w Dynowie symbolem cierpieñ ofiar sowieckiego totalitaryzmu. Cierpieñ, które do dzisiaj nie
pozostaj¹ wyjaœnione.
Tekst i fot.
Grzegorz Szajnik

Kapliczka z figur¹ Matki Bo¿ej Katyñskiej.
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Fot. Jan Prokop

24 kwietnia 2005 r.
uczestniczy³am w wa¿nej uroczystoœci rodzinnej – przyjêcia
Sakramentu Ma³¿eñstwa przez Barbarê Wandas i Marcina
B³otnickiego z Dynowa. By³a to ceremonia niezwyk³a, wiêc mo¿e warto podzieliæ
siê uwagami dla nastêpnych m³odych par.
Œlub odby³ siê w zabytkowym, drewnianym koœciele pod wezwaniem Œw.
Miko³aja w Domaradzu. Niespodziank¹
by³ krótki koncert skrzypcowy w wykonaniu Dziadka Panny M³odej.
Ksi¹dz celebrans podczas obrzêdu
odczyta³ specjalne b³ogos³awieñstwo od
arcybiskupa przemyskiego ks. Józefa
Michalika, które M³oda Para otrzyma³a w formie dyplomu. To szczególne wyró¿nienie dla ma³¿eñstw, które po œlubie organizuj¹ przyjêcie bezalkoholowe.

Tak te¿ zrobili Basia i
Marcin. Wesele odby³o siê w restauracji „Kamag” w ¯yznowie.
Goœci powita³a orkiestra z
Przemyœla. Trzeba zaznaczyæ,
¿e jest to zespó³ wyspecjalizowany w obs³udze wesel bezalkoholowych. Kwartet muzyczny spisa³ siê wspaniale. Lider
zespo³u przez ca³y czas zabawia³ goœci,
organizowa³ konkursy, zabawy, oczepiny,
umia³ wci¹gn¹æ do tañca wszystkich, od
maluchów do seniorów. Muzyka w ró¿nych formach towarzyszy³a nam ca³y czas
przy spo¿ywaniu smacznych, urozmaiconych dañ a¿ do pó³nocy.

Okaza³o siê, ¿e alkohol wcale nie
jest potrzebny do stworzenia weselnej
atmosfery. Chcia³oby siê zawo³aæ:
NIECH ¯YJE BAL! BEZALKOHOLOWY BAL M£ODEGO POKOLENIA!
Danuta Zych
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Adam Czekañski

– poeta „tragicznego pokolenia”,
dynowski Baczyñski
pisaæ wiersze, ale niestety nie zachowa³y siê te pierwsze próby poetyckie.
Najwczeœniejszy z odnalezionych utworów ma datê 14.VII.1941r.
Wojna w ka¿dym miejscu naszego
kraju mia³a tragiczne oblicze, tak¿e w
Dynowie. Wszyscy, a szczególnie dorastaj¹cy m³odzi ludzie ¿yli w ci¹g³ym
zagro¿eniu ¿ycia, a wchodzili w nie z
m³odzieñczym zapa³em, wyostrzon¹
wra¿liwoœci¹ i krytycyzmem tak charakterystycznym dla tego wieku.
Adam Czekañski wst¹pi³ do ZWZAK, w plutonie Dynów - Przedmieœcie,
kryptonim „Damian” nosi³ pseudonim
„Zorian” lub „Ma³y”. Dowódc¹ by³ ppor.
Tadeusz Wra¿eñ – „Ryœ”. Kolportowa³
bibu³ê, przenosi³ meldunki. Tamtego
tragicznego dnia 1943 roku przebywa³
z koleg¹ w Futomie, u dowódcy Macio³ka. Siedzieli w ogrodzie, dyskutowali,
gdy nagle zjawili siê Niemcy z granatow¹ policj¹. Przypadek czy wynik czyjejœ zdrady? Nie wiem! (¯yj¹ jeszcze
ludzie, którzy nie tylko tê lukê w biografii poety mogliby uzupe³niæ).
Zacz¹³ uciekaæ! Pad³y strza³y!
Zgin¹³ na miejscu!
Pierwszym miejscem jego pierwszego spoczynku by³ las w Futomie. Takie
to by³y czasy! Po wojnie uda³o siê (nie
bez pokonywania tzw. „trudnoœci obiektywnych”) przenieœæ prochy na cmentarz
w Dynowie.
Zofia Czekañska rozpacza³a jak
grecka Niobe, a dedykuj¹c Stanis³a-

Przy g³ównej alejce naszego cmentarza jest skromny grobowiec z niezbyt
czyteln¹ tablic¹:
Adam Czekañski
¿o³nierz AK
zgin¹³ w 1943 r.
Czeœæ Jego Pamiêci
Nasz Dynowski Baczyñski
Dla znawców wspó³czesnej poezji
brzmi to zapewne jak bardzo przesadne porównanie, ale oœmielam siê je czyniæ z kilku powodów. Wyjaœniê je, bo
wydaj¹ mi siê bardzo wa¿ne.
Adam Czekañski urodzi³ siê w 1924
roku, a wiêc nale¿y do pokolenia Kolumbów – „straconego pokolenia” (K.K.
Baczyñski 1921-1944, W. Bojarski
1921-1943, T. Gajcy 1922-1944, A. Trzebiñski 1922-1943, Z. Stroiñski 1921
1944). Adam ¿y³ tylko 19 lat (19241943).
Zofia Czekañska uczy³a w Bolechowie i wówczas rodzina mieszka³a w Poznaniu przy ul. S³owackiego. Jej m¹¿,
ojciec Adama – Pawe³ Czekañski wraz
z bratem Piotrem przed wojn¹ prowadzili w Dynowie hurtowniê wyrobów tytoniowych przy ul. Pi³sudskiego i wynajmowali
mieszkanie na ul. Grunwaldzkiej. Adam i jego
brat Jerzy wakacje spêdzali w Dynowie i tu prze¿yli wybuch wojny. Wtedy
te¿ rodzina zmieniaj¹c
mieszkanie przenios³a siê
do willi Patkiewiczów.
Ch³opcy dorastali pod
przemo¿nym wp³ywem
matki – gor¹cej patriotki.
Adam by³ wyj¹tkowo
wra¿liwym i zdolnym
ch³opcem, wczeœnie zacz¹³
Adam z rodzicami nad Sanem w 1940 r.

wie P. fotografiê mogi³y Adama napisa³a:
Odesz³o szczêœcie jesieni¹
I zwiêd³o jak wonny kwiat –
Liœcie barwami siê mieni¹...
Wokó³ zemdlony œwiat.
Ból matki, ka¿dej matki ma nieopisany wymiar, a ból Matki Polki od
pokoleñ tkwi w wielu sercach i ci¹gle
nieutulony trwa.
Adam Czekañski pisa³ i marzy³,
marzy³ i pisa³, du¿o i szybko. Z zachowanych i udostêpnionych mi przez
Pani¹ W³adys³awê Patkiewicz i Pana
Mieczys³awa Krasnopolskiego wierszy
mo¿na z³o¿yæ ju¿ pokaŸny tomik (21
utworów, które powsta³y od 14 lipca
1941 roku do 8 maja 1943). S¹ jeszcze
w posiadaniu Pani Stanis³awy P. –
Muzy Adama – piêkne erotyki. Mo¿e
zgodzi siê na ich publikacjê, mo¿e dorzuci „okruchy” wspomnieñ o poecie,
który kocha³ Polskê, ¿ycie, przyrodê,
piêkn¹ S. i marzy³.
„Marzenie”
Noc. Cisza. Zamar³ œwiat w ciszy...
Zatopi³ siê w swej modlitwie;
Lecz duch mój g³os jakiœ s³yszy,
Niby jêk g³uchy po bitwie.
Drzewa zamar³e w bezruchu,
Stoj¹ jak zaczarowane,
A liœcie szemrz¹ w podmuchu,
Niby pary zakochane.
Œwieci srebrnym blaskiem pe³nia
Gadaj¹ srebrne promienie ;
I w tak¹ noc cud siê spe³nia,:
Wstêpuje na œwiat MARZENIE
I w tak¹ ksiê¿ycow¹ noc,
Pe³n¹ têsknoty, marzenia,
Sp³ywa nadziemska, œwiêta moc,
I spe³nia skryte ¿yczenia.
I w tak¹ noc, hymn mi³oœci,
W duszach potêg¹ si³y drga...
Grzmi¹ tony ¿ycia radoœci...
I raduje siê dusza ma.
I w tak¹ noc szepcz¹ boginie,
Wielkie mi³osne zaklêcie ;
Ch³opiec szepcze swej dziewczynie,
¯e j¹ stale kocha œwiêcie
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A. Czekañski, podobnie jak jego
wielcy rówieœnicy z ugrupowania „Sztuka i Naród”, mia³ przeczucie œmierci.
K.K. Baczyñski pisa³ o niej w
przejmuj¹cych strofach wiersza „Ten
czas”
...„Mi³a moja, kochana.
Taki to mroczny czas.
Ciemna noc, tak ju¿ dawno
ciemna noc, a bez gwiazd
po której drzew upiory
wydarte ziemi – dr¿¹.
Smutne niebo nad nami
jak krzy¿ z³amanych r¹k.
G³owy dudni¹ po ziemi,
noce schodz¹ do dnia,
Dni do nocy odchodz¹,
nie ³odzie – trumny rodz¹,
w œwiat grobami odchodz¹,
odchodzi czas we snach.
Adam wypowiada³ siê w podobnym
nastroju, ale dyscyplinowa³ monolog
liryczny regu³ami sonetu.
„Sonet cmentarny”
Groby. Zwaliska starej kaplicy;
Krzy¿e ogromem czasu przegiête
Odwieczne drzewa stare i œwiête...
Gdzieœ tam dogasa promieñ gromnicy
Grobowce stoj¹ jakby przeklête...
Trup jakiœ le¿y w kostnicy
Stercz¹ spod gruzów lochy piwnicy..
A wewn¹trz trumny czasem nietkniête
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I sk³adam Bogu kielich ofiarny
Oto co z ludzi zosta³o – koœci....
Œwiat zamar³ w ciszy
– zawsze tak gwarny...
Na jego gruzach bia³a œmieræ goœci
W zachowanym zbiorze wierszy
mo¿na te¿ znaleŸæ weselsze, pe³ne zachwytu ¿yciem, wiosn¹ (szczególnie
piêknem magnolii i wiosennego wieczoru), urod¹ jesieni.
„Noc”
Mrokiem uœpiony spoczywa,
W objêciach snu leniwy œwiat;
Duch mój do lotu siê zrywa,
Bo posi¹œæ chce paproci kwiat.
Cisza wokó³ i martwota;
A ja idê przez pola sam;
Oto wschodzi tarcza z³ota,
A ja na lutni hymn swój gram.
Idê tak naprzód przez lasy,
Oblany blaskiem ksiê¿yca;
Poprzez szatañskie ha³asy,
Wiedzie miê w g³¹b upierzyca.
Szumi pieœni¹ sw¹ bór stary,
Pieœni¹ œwiêtej tajemnicy,
Tañcz¹ na polach mary,
Przy krwawym blasku gromnicy.

Stojê wpatrzony w ten sen koszmarny
Widzê tê nicoœæ ziemsk¹ ludzkoœci

Odurza cudna woñ kwiatów,
Upajaj¹ gwiazd promienie,
Sp³ywa szczêœcie hen zza œwiatów,
Sp³ywa œwiête ukojenie.

Kiedy raz na kilka tygodni przyje¿d¿am do rodzinnego Dynowa, ³atwiej
od sta³ych mieszkañców widzê zmiany.
Patrz¹c na ogrom przedsiêwziêæ podjêtych w koœciele i jego otoczeniu przez
obecnego dziekana dynowskiego, ksiêdza doktora Stanis³awa Janusza i po
przeczytaniu ciekawych tekstów o kap³anach Pani Krystyny D¿u³a, postanowi³em przybli¿yæ postaæ proboszcza,
który oko³o sto lat temu realizowa³
podobne dzie³o.
Opieram siê tu g³ównie na „Kronice
diecezji przemyskiej” oraz wspomnieniach zmar³ych ju¿ s¹siadów i Ojca.
¯yj¹ jeszcze nieliczni dynowianie,
których ochrzci³ ksi¹dz Gabriel Sa³ustowicz.
Pamiêtam jak prawie pó³ wieku
temu z grup¹ kolegów, zagl¹daliœmy
przez zasuwê do grobowca, gdzie widaæ

by³o trumnê ksiêdza. Wiele lat póŸniej
otwór zosta³ zamurowany.
Wtedy pomnik z charakterystycznym anio³em znajduj¹cy siê w otoczeniu czarnych sosen, by³ zapewne najwiêkszym obiektem na najstarszym z
dynowskich cmentarzy i takim pozosta³
do dzisiaj. Postaæ ksiêdza Sa³ustowicza odchodzi jednak szybko w niepamiêæ, wraz z tymi, którzy go znali.
Urodzi³ siê 22 marca 1856 roku w
Le¿ajsku, gimnazjum im. Konarskiego
ukoñczy³ w Rzeszowie a œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1879 roku.
Pierwsz¹ jego wikariuszowsk¹ parafi¹ sta³ siê Dynów (1879-1881), nastêpnie cztery lata przebywa³ w Dydni,
po czym w latach 1885-1890 by³ proboszczem w Humniskach.
W maju 1890 roku zosta³ proboszczem w Dynowie.
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Pod skrzyd³ami piêknej nocy,
W letniej piêknej nocy mrokach,
Mkn¹ w dal w z³ocistej karocy,
Zwiastuny szczêœcia w ob³okach.
Pod skrzyd³ami letniej nocy,
Kryj¹ siê w ciemnoœciach dziwy,
Tañcz¹ zjawy sennych mocy,
Tañczy œwiat mroków szczêœliwy.
Pod skrzyd³ami cudnej nocy,
Przez usta gwiazd i ksiê¿yca,
Przemawiaj¹ do mnie prorocy...
Objawia siê krwi tajemnica...
Rozmawiam zawsze z gwiazdami,
O tej znikomoœci œwiata...
I ca³uj¹ miê ustami,
I kochaj¹ miê jak brata.
Ca³uj¹ blaskiem promieni,
Jestem szczêœliwy niezmiernie,
Choæ niebo blaskiem siê mieni,
A mnie, k³uj¹ krwawe ciernie.
Przegl¹d innych utworów A. Czekañskiego przedstawiê w kolejnym numerze „Dynowinki” i mam nadziejê, ¿e
uda siê odnaleŸæ nastêpne. Uwa¿am, ¿e
razem ze Stowarzyszeniem Promocji i
Rozwoju Regionu Dynowskiego powinniœmy postaraæ siê o wydanie drukiem
dorobku poetyckiego „Dynowskiego Baczyñskiego”. Konieczna jest równie¿
zmiana tablicy na nagrobku poety, gdy¿
istniej¹ca jest nieczytelna i niepe³na.
Krystyna D¿u³a

Niezwykle pogodny, towarzyski,
szczególnie o¿ywia³ siê przy wspomnieniach z dawnych lat. By³ ¿yczliwy dla
wszystkich ale i zarazem obowi¹zkowy w przestrzeganiu ewangelii przez
wiernych. Skoncentrowa³ ca³e swe ¿ycie
na parafii. Nigdy nie by³ dziekanem dynowskim. Pocz¹tkowo zbyt m³ody –
dziekanem by³ wówczas ksi¹dz Tadeusz ¯aczkiewicz z Jawornika Polskiego – póŸniej od 1911 do 1936 roku dziekanem zosta³ ksi¹dz Micha³ Górnicki,
proboszcz w Dubiecku. Pra³at Górnicki
by³ znakomitym prawnikiem, którego
sprawozdania dziekañskie przedstawiaj¹ce stan poszczególnych parafii,
zaliczano do najlepszych w diecezji.
Ksi¹dz Sa³ustowicz zasta³ koœció³
dynowski w bardzo niekorzystnym stanie. Do odnowy zaanga¿owa³ specjali(ci¹g dalszy na str. 16)
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stów pracuj¹cych wówczas przy renowacji zamku na Wawelu: pokry³ koœció³
blach¹, zbudowa³ nowy, murowany chór,
pod³ogê, piêkne stalle, nowe o³tarze,
nowe okna witra¿owe, marmurowe
schody do odnawianych pozosta³ych o³tarzy, nowe konfesjona³y, balaski i odmalowa³ ca³y koœció³.
Odbywa³o siê to przy wielkim wysi³ku wiernych, gdy¿ prawie wszystkie
œrodki pozyska³ z dochodów parafii i
ofiar.
W kwietniu 1919 roku ksi¹dz Sa³ustowicz opuszcza Dynów, krótko przebywa w Pruchniku a nastêpnie w maju
1920 roku obejmuje stanowisko bibliotekarza i kapelana zamkowego w Krasiczynie. Tam w ci¹gu kilku lat przywraca do œwietnoœci olbrzymi¹ biblio-
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dniu l wrzeœnia oko³o godziny dziewi¹tej rozbieg³a
siê po Dynowie wiadomoœæ
o zaatakowaniu Polski przez Niemców. Mimo, ¿e wszyscy od
dawna liczyli siê z mo¿liwoœci¹ wybuchu wojny,
wiadomoœæ o jej rozpoczêciu wydawa³a siê wprost
niewiarygodna. Niemal
równoczeœnie na murach
pojawi³y siê afisze mobilizacyjne. Trzeba zaznaczyæ,
¿e w Dynowie rozklejono
je w dniu l wrzeœnia, a nie
ostatniego sierpnia, jak
mia³o to rzekomo miejsce
w ca³ej Polsce.
Mê¿czyŸni, których obejmowa³a
mobilizacja bez oci¹gania siê rzucali zajêcia, zmieniali odzie¿, po czym
w gronie najbli¿szych udawali siê na
stacjê kolejow¹ lub do autobusów,
gdzie panowa³ niespokojny gwar.
P³acz kobiet i dzieci miesza³ siê z
patriotycznymi okrzykami lub œpiewem odje¿d¿aj¹cych, którzy w ten
sposób usi³owali pokryæ ogarniaj¹cy
ich niepokój i wzruszenie. Pozostali
mieszkañcy Dynowa szeroko komentowali treœæ instrukcji dotycz¹cej sposobu sygnalizowania i odwo³ywania alarmów lotniczych, zastanawiali siê, w jaki sposób wykorzystaæ piwnice na schrony lub usi³owali zabezpieczyæ przed zniszcze-
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tekê zamkow¹, zdewastowan¹ podczas
pobytu Rosjan w czasie pierwszej wojny œwiatowej. W³aœciciel Krasiczyna
ksi¹¿ê Leon Sapieha uwa¿a³ go za najlepszego przyjaciela. Wujem Leona
Sapiehy by³ arcybiskup krakowski
Adam Stefan, póŸniejszy kardyna³.
Ksi¹dz Sa³ustowicz zmar³ na atak
serca 23 paŸdziernika 1932 roku.
Jak podaje cytowana „Kronika” 25
paŸdziernika 1932 roku we wspania³ej
kaplicy zamkowej w Krasiczynie odby³a siê ¿a³obna msza. Nastêpnie orszak
pogrzebowy kierowa³ siê z zamku przez
aleje parkowe, uliczkami Krasiczyna w
stronê Sanu. Tam, po przeprawie promowej na drugim brzegu rzeki czeka³
przyozdobiony jedlin¹ i kwiatami ciê¿arowy autobus.
Pojazd ruszy³ do Dynowa, gdzie w
grobowcu rodzinnym by³a ju¿ trumna z

niem wartoœciowszy dobytek.
Wieczorem przy nielicznych odbiornikach radiowych (2) wystawionych przez w³aœcicieli w oknach do-
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prochami matki ksiêdza. W oddzielnym
samochodzie za autobusem jecha³ ksi¹¿ê Leon Sapieha z rodzin¹.
Nabo¿eñstwo ¿a³obne w Dynowie
odprawi³ wspomniany dziekan Górnicki, przemawia³ nastêpca zmar³ego
ksi¹dz Micha³ Bar oraz Stefan Trzecieski. W pogrzebie uczestniczy³y olbrzymie rzesze parafian.
Prosi³bym najstarszych mieszkañców Dynowa o uzupe³nienie za poœrednictwem „Dynowinki” tej wzmianki autentycznymi wspomnieniami lub zdjêciami ksiêdza - jako dzieci zapewne byli
na pogrzebie.
Na pocz¹tku przysz³ego roku przypada 150 rocznica urodzin ksiêdza i
warto pokazaæ istniej¹ce jeszcze pami¹tki po kimœ, kto wywar³ znacz¹cy
wp³yw na naszych przodków.
Aleksander £ukasz

W godzinach popo³udniowych
drugiego dnia wojny zainstalowana
na posterunku policji syrena oznajmi³a pierwszy nalot. Czêœæ mieszkañców rzuci³a siê natychmiast do piwnic, inni zlekcewa¿yli niebezpieczeñstwo i wybiegli na ulice. W chwilê
po alarmie da³ siê s³yszeæ g³os dwóch
silników lotniczych, którym towarzyszy³y serie karabinów maszynowych. Poniewa¿ w dniu tym panowa³o lekkie zachmurzenie, nie mo¿na by³o dostrzec walcz¹cych samolotów.
Wieczorem przy
aparatach radiowych
ponownie skupi³o siê
wiele osób. Dalsze
bombardowanie
miast i niezbyt pomyœlna sytuacja na
froncie budzi³y powa¿ny niepokój s³uchaczy. Optymiœci pok³adali nadziejê we
Francji i Anglii, które ich zdaniem
winny rozpocz¹æ dzia³ania wojenne
ju¿ w najbli¿szych dniach.
W trzecim dniu wojny w godzinach popo³udniowych syrena alarmowa ponownie oznajmi³a zbli¿anie
siê nieprzyjacielskich samolotów. W
chwilê póŸniej dziewiêæ niemieckich
bombowców na niezbyt du¿ej wysokoœci przelecia³o nad Dynowem. Potê¿ny ryk silników zapêdzi³ tym razem niemal wszystkich do piwnic.
Wieczorne wiadomoœci z frontu okaza³y siê niepomyœlne, co szczególnie
boleœnie odczuli m³odzi ludzie licz¹cy na szybkie zwyciêstwo nad Niemcami. Fakt przyst¹pienia Francji i
Anglii do wojny wywo³a³ szczególn¹
radoœæ wœród starszej generacji, bar-
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mów zgromadzili siê doroœli i dzieci.
Z uczuciem niepokoju s³uchali informacji o walkach na granicy i pierwszych niszczycielskich nalotach prowadzonych przez lotnictwo niemieckie. Ka¿dy ze s³uchaczy odczuwa³ niezwyk³oœæ prze¿ywanych chwil, a jednoczeœnie lêk przed dniem jutrzejszym.
W drugim dniu wojny autobusy i
kolej nadal przerzuca³y zmobilizowanych z Dynowa i okolicy do koszar
wojskowych w Przemyœlu i Sanoku.
Kupcy ju¿ od rana sprzedawali na
kredyt i za gotówkê ka¿d¹ iloœæ towarów. Obawiali siê bowiem
zniszczenia posiadanych zapasów
podczas ewentualnych ataków niemieckiego lotnictwa.
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dziej trzeŸwo oceniaj¹cej sytuacjê.
Nikt teraz nie w¹tpi³ w zwyciêstwo.
W ci¹gu dwóch do trzech tygodni
wojna powinna zakoñczyæ siê przegran¹ Niemiec – twierdzili zgromadzeni przy radioodbiornikach s³uchacze.
Nastêpne jednak dni zamiast pomyœlnych przynosi³y coraz to gorsze
wiadomoœci: front zosta³ przerwany
a potê¿ne si³y niemieckie wtargnê³y w g³¹b kraju. W miasteczku zapanowa³ ponury nastrój. Po kilka razy
dziennie, bezkarnie, na niezbyt du¿ej wysokoœci przelatywa³y klucze
niemieckich samolotów zapêdzaj¹c
ludzi do solidniejszych piwnic. Z dala
dochodzi³y coraz czêœciej odg³osy
wybuchaj¹cych bomb. Rozczarowanie ludnoœci budzi³ brak dzia³alnoœci ze strony polskiego lotnictwa.
Nikt bowiem nie przypuszcza³ wówczas, ¿e lotnictwo to praktycznie ju¿
nie istnieje.
Nie mniejsze rozczarowanie, a
w³aœciwie rozgoryczenie wywo³ywa³
brak konkretnych wiadomoœci o
dzia³aniach sojuszników. Mieszkañcy miasteczka krêcili siê bezmyœlnie
lub wykonywali tylko najniezbêdniejsze prace domowe. Pozostaj¹cy
w domu rezerwiœci ponuro spogl¹dali na bezchmurne, niczym w pe³ni
lata niebo. Wystarczy³o jedynie kilka dni, by zdali sobie sprawê z olbrzymiej przewagi technicznej
Niemców i s³aboœci Polski. Jedynie
w d³u¿szych opadach deszczu upatrywali mo¿liwoœæ przyhamowania nieprzyjacielskich dzia³añ.
¯ydzi przera¿eni rozwojem sytuacji na froncie i ci¹g³ymi przelotami
nieprzyjacielskich samolotów nie
opuszczali niemal swych mieszkañ.
Z ich niechêtnych i niezbyt jasno
sprecyzowanych wypowiedzi przebija³a rezygnacja. Oczekiwali niezwykle tragicznych dni, co pozwala³o
wnioskowaæ, ¿e nie wierz¹ ju¿ w
mo¿liwoœæ powstrzymania Niemców.
Pierwsze odg³osy zbli¿aj¹cego siê
frontu dotar³y do Dynowa ju¿ wczesnym rankiem w dniu 7 wrzeœnia.
By³a to bardzo wyraŸna kanonada
artyleryjska dochodz¹ca z po³udniowego zachodu. Wywo³a³a ona przera¿enie, gdy¿ mówi³a o jakimœ fantastycznie szybkim posuwaniu siê
Niemców na wschód. Nikt bowiem
nie przypuszcza³, ¿e niemieckie uderzenie wyjdzie równie¿ z pobliskiej
S³owacji. St¹d te¿ nap³ywa³y ci¹gle
fale bombowców.
W dniu 7 wrzeœnia sytuacja na
poszczególnych odcinkach rozleg³ego frontu przedstawia³a siê nad wyraz niepomyœlnie dla wojsk polskich.
Pancerne kliny niemieckich armii
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wdziera³y siê w g³¹b Polski ³ami¹c
wszêdzie napotykany opór. Podobna
sytuacja zaistnia³a w Karpatach.
Zgrupowania niemieckie, których
uderzenie wysz³o ze S³owacji, osi¹gnê³y wspomnianego dnia rejon Pilzna i Dêbicy. Opór stawia³y im si³y
armii „Karpaty” (przemianowanej
póŸniej na armiê „Ma³opolska”)
dowodzonej przez genera³a dywizji
K. Fabrycego. Usi³owa³y one bez
wiêkszego powodzenia powstrzymaæ
Niemców miêdzy innymi nad górnym i œrodkowym biegiem Wis³oki.
St¹d te¿ dochodzi³y do Dynowa odg³osy tocz¹cych siê walk. Nale¿y te¿
nadmieniæ, ¿e ju¿ w nocy z 6 na 7
wrzeœnia sztab armii „Karpaty” ulokowa³ siê w maj¹tku hrabiego
Skrzyñskiego w Bachórzu, gdzie
przebywa³ do godzin po³udniowych
8 wrzeœnia. Jednoczeœnie w Dynowie, w domu Józefa Stankiewicza
stacjonowa³ krótko sztab genera³a
Orlik - £ukoskiego, dowódcy Grupy
Operacyjnej „Po³udniowej” broni¹cej
odcinka Karpat od granicy s³owackiej po Sanok.
Przed wieczorem 7 wrzeœnia pojawili siê w Dynowie pierwsi cywilni uchodŸcy. W dwa dni póŸniej kilkuosobowe grupki mê¿czyzn w wieku wojskowym i przedpoborowym,
zazwyczaj pieszo, niekiedy na furmankach lub rowerach przesuwa³y
siê niemal bez przerwy przez miasteczko. M³odzi ludzie popêdzani
odg³osami artyleryjskich wystrza³ów
i ci¹g³ymi przelotami niemieckich
samolotów prosili o ¿ywnoœæ, po
czym spieszyli w kierunku Przemyœla. Pytani o powód opuszczania rodzinnych stron odpowiadali z przekonaniem, ¿e wkrótce front zatrzyma siê prawdopodobnie na Wiœle i
Sanie. Z chwil¹ ustabilizowania siê
frontu uchodŸcy bêd¹ potrzebni do
uzupe³nienia walcz¹cych szeregów i
wykorzystani jako si³a robocza. Pozostaj¹c w miejscowoœciach zajmowanych przez Niemców, nic ju¿ dla
kraju nie zrobi¹.
Wœród mê¿czyzn w dojrza³ym
wieku wêdrowali niepe³noletni
ch³opcy z okolic Krakowa i Tarnowa. Umêczeni do ostatnich granic,
z odparzonymi stopami zapadali
gdziekolwiek w sen. Zorganizowany
naprêdce komitet z pani¹ Antonin¹
Æwikliñsk¹ na czele przygotowywa³
dla uchodŸców posi³ki i noclegi w
szkole oraz w domach prywatnych.
Równoczeœnie ten¿e komitet zorganizowa³ w szkole prowizoryczny szpital, poniewa¿ wœród uchodŸców pojawili siê chorzy. W ogólnym chaosie,
jaki zaistnia³, przewiezienie ich do
szpitala w Przemyœlu, wzglêdnie w

17

innym mieœcie nie by³o mo¿liwe.
Opiekê nad chorymi przejêli miejscowi lekarze (Markiewicz i Intrator), natomiast cz³onkinie Akcji Katolickiej wziê³y na siebie obowi¹zki
pielêgniarek.
Rankiem 10 wrzeœnia prowizoryczny szpital, którym opiekowa³y
siê kobiety, przejê³o wojsko. Wkrótce pojawili siê w nim pierwsi ranni
¿o³nierze. Pod wieczór, gdy umilk³y
dzia³a i ucich³ grzmot silników lotniczych, da³ siê s³yszeæ, dochodz¹cy
od strony zachodniej, doœæ wyraŸny
stukot broni maszynowej. Towarzyszy³y mu g³uche detonacje, prawdopodobnie granatów rêcznych. Odg³osy bliskiego ju¿ frontu sta³y siê dla
wielu mê¿czyzn sygna³em nakazuj¹cym im opuszczenie Dynowa. Odchodz¹c z rodzinnej miejscowoœci
kierowali siê tymi samymi pobudkami, jakie wp³ywa³y na przeci¹gaj¹c¹
ju¿ od kilku dni falê uchodŸców. Zabierali nieco ¿ywnoœci oraz gotówki
i ruszali pieszo na wschód. Tej¿e
nocy opuœci³a Dynów znaczna iloœæ
m³odzie¿y i osób starszych, nie zwi¹zanych z domem wa¿nymi przyczynami. Podobnie postêpowa³a czêœæ
m³odzie¿y z okolicznych wiosek.
Noc¹ ewakuowa³y siê równie¿
miejscowe urzêdy. Furmanki za³adowane aktami i pracownikami pe³ni¹cymi najbardziej odpowiedzialne
funkcje jedna po drugiej opuszcza³y
miasteczko. Czêœæ pracowników
tych urzêdów zupe³nie dobrowolnie
wyruszy³a tak¿e na tu³aczkê. Za nimi
uda³a siê znaczna iloœæ mê¿czyzn
narodowoœci ¿ydowskiej, by ju¿ nigdy nie ujrzeæ Dynowa. W miasteczku pozosta³y kobiety z dzieæmi i
starsi wiekiem mê¿czyŸni.
Œwitem nastêpnego dnia dynowscy uchodŸcy w³¹czyli siê w podobny
im t³um bezbronnych cywilów przeszkadzaj¹cych wojsku, tarasuj¹cych
drogi, atakowanych przez lotnictwo.
G³odni i zmêczeni piesz¹ wêdrówk¹
sypiali na polach, w stodo³ach, wpadali do wiosek by coœ zakupiæ lub
wy¿ebraæ do jedzenia, kryli siê w
zagajnikach i rowach przydro¿nych
podczas nalotów. Nie wiedzieli dok¹d
iœæ, do kogo zwracaæ siê po informacje, co dalej robiæ. W identycznej
sytuacji znajdowali siê pracownicy
ewakuowanych urzêdów. Ciê¿arem
dla nich sta³y siê transportowane
akta, z których czêœæ pogubiona lub
wyrzucona zaœciela³a ró¿ne pola.
Posuwaj¹c siê ci¹gle na wschód, jedni i drudzy docierali do Lwowa, gdzie
dopêdzi³ ich front, b¹dŸ te¿ do Stanis³awowa, sk¹d musieli uciekaæ przed
(ciag dalszy na str. 18)
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nadchodz¹c¹ armi¹ radzieck¹.
W dniu 11 wrzeœnia w na wpó³
opustosza³ym Dynowie nie by³o ju¿
cywilnych w³adz, nie dzia³a³ ¿aden
urz¹d. Kupcy pozamykali sklepy,
¿ycie uleg³o ca³kowitej dezorganizacji. Od rana przechodzili przez miasteczko pojedynczo lub grupkami
¿o³nierze z rozbitych w walce jednostek. Zabrudzeni, opadaj¹cy z si³
przeklinali Niemców i s³abe uzbrojenie, z jakim skierowani zostali na
front. Szukali pu³ków, pytali o punkty koncentracji wojsk. W otwartych
dla nich domach spo¿ywali szybko
podany im posi³ek, myli siê, opatrywali otarte stopy i ruszali do Przemyœla, gdzie rzekomo dokonywa³a
siê koncentracja wojsk. Ka¿dy polski dom z niezwyk³¹ serdecznoœci¹
przyjmowa³ zg³odnia³ych i zmêczonych ¿o³nierzy. Krótkie z nimi rozmowy potwierdza³y wiadomoœci o
olbrzymiej przewadze technicznej
Niemców. Mimo klêsk mieli jednak
nadziejê, ¿e nadejdzie chwila, w której bêd¹ mogli odp³aciæ nieprzyjacielowi za wszystkie dotychczasowe
upokorzenia.
Sytuacja na poszczególnych odcinkach frontu, w tym równie¿ na
po³udniowym, w dniu 11 wrzeœnia
zapowiada³a ju¿ tylko klêskê. Miêdzy dywizje i pu³ki walcz¹ce w Karpatach wciska³y siê silne jednostki
nieprzyjacielskie wspierane przez
czo³gi i lotnictwo, zmuszaj¹c oddzia³y polskie do walk w odosobnieniu i
ci¹g³ego wycofywania siê na pó³nocny wschód. Po prze³amaniu polskiego oporu nad Wis³oka, niemieckie
dywizje zajê³y Duklê, Rymanów, Jas³o i Krosno. Pad³ Sanok. Szczególnie groŸnie przedstawia³y siê si³y niemieckiego 22 Korpusu Pancernego,
który dzia³aj¹c wzd³u¿ linii Dêbica Rzeszów ju¿ w dniu 10 wrzeœnia
osi¹gn¹³ San w rejonie Jaros³awia.
Do wycofuj¹cych siê polskich si³
nale¿a³a tak¿e 11 Karpacka Dywizja
Piechoty dowodzona przez pu³kownika Prugar-Ketlinga, która ju¿ 9
wrzeœnia znalaz³a siê w rejonie niedalekiej wsi Barycz. Tu dziêki korzystnemu ukszta³towaniu terenu
usi³owa³ pu³kownik stawiæ Niemcom
d³u¿szy opór. Koncentruj¹ce siê w
rejonie Baryczy jednostki 11 KDP
zamyka³y drogi o wa¿nym znaczeniu
dla ruchów nieprzyjaciela. Nieoczekiwanie jednak zosta³y zaatakowane od pó³nocy przez jeden z oddzia³ów pancernych niemieckiej 4 DLek.
Oddzia³ ten wdar³ siê do Baryczy stanowi¹cej centrum ugrupowania polskiej dywizji, sk¹d po krótkiej wal-
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ce zosta³ wyparty. GroŸba jednak
okr¹¿enia przez Niemców polskiej
dywizji zmusi³a pu³kownika PrugarKetlinga do rezygnacji z planów dalszego oporu. Szczególne zagro¿enie
dla niej stanowi³y niemieckie dywizje górskie dysponuj¹ce nowoczesnym sprzêtem, wozami pancernymi oraz mog¹ce korzystaæ z lotniczego wsparcia. Po zajêciu Sanoka par³y one w kierunku Birczy bronionej
przez polsk¹ 24 DP, pozostawiaj¹c
g³êboko w tyle 11 KDP.
Niemieckie dywizje górskie zmierzaj¹c w kierunku Birczy i Przemyœla ju¿ 10 wrzeœnia ostrzeliwa³y z
dzia³ drogê prowadz¹c¹ z Siedlisk do
Jawornika Ruskiego. Drog¹ t¹ bowiem spieszy³y jednostki polskie z
pomoc¹ w kierunku bronionej Birczy. PóŸnym popo³udniem 10 wrzeœnia prze³amali Niemcy s³ab¹ polsk¹
obronê na Sanie pod Uluczem, a
nastêpnie opanowali wzniesienia
znajduj¹ce siê na po³udnie od Jawornika Ruskiego, zamykaj¹c si³om polskim w tym rejonie drogi prowadz¹ce do Birczy i Przemyœla.
Aby unikn¹æ otoczenia, od œwitu
11 wrzeœnia szos¹ Barycz - Bachórz
-Przemyœl wycofywa³a siê poœpiesznie 11 KDP. Przemarszowi wojsk towarzyszy³y odg³osy tocz¹cych siê
wokó³ walk. Niemieckie oddzia³y
atakuj¹ce od pó³nocy dociera³y ju¿
do górnej czêœci Szklar. Strza³y i
wybuchy granatów rêcznych na
wzgórzach po³o¿onych na pó³noc od
Dynowa œwiadczy³y o œcieraniu siê
polskich ubezpieczeñ bocznych z patrolami nieprzyjaciela. Jednoczeœnie
za Sanem bez przerwy toczy³y siê
walki, sk¹d dochodzi³ bezustanny
grzmot dzia³, jak te¿ widoczne by³y
dymy z p³on¹cych domów.
O œwicie 11 wrzeœnia dotar³ do
Siedlisk nad Sanem 17 PP wchodz¹cy w sk³ad 24 DP. Dowodzi³ nim podpu³kownik dyplomowany Beniamin
Kotarba. Wiedz¹c, ¿e znajduje siê na
ty³ach nieprzyjaciela, pozwoli³ podpu³kownik swej jednostce po wyczerpuj¹cych marszach na ca³odzienny
odpoczynek w Siedliskach, przygotowuj¹c siê jednoczeœnie do przebicia w kierunku Birczy.
„Odciêty na przedpolu 17 pp (bez
l batalionu mjra Weisbacha) natar³
rano 12 wrzeœnia na Borownicê (14
km na zachód od Birczy) i opanowa³
j¹, bior¹c do niewoli kilku jeñców z
2 DG oraz zdobywaj¹c trzy samochody ciê¿arowe i jeden ckm, które
zniszczono. Niemcy jednak œci¹gn¹wszy posi³ki, rych³o osaczyli osamotniony pu³k. Próba przebicia siê
na pó³noc w lasy, nie uda³a siê. Dowódca pu³ku - pp³k dypl. Beniamin
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Kotarba i jego II adiutant – por. Piotr
Zaratkiewicz, id¹cy z czo³owym oddzia³em, polegli pod przysió³kiem
Czarny Potok, a wojsko rozproszy³o
siê i w wiêkszoœci dosta³o do niewoli.”1
W godzinach popo³udniowych 12
wrzeœnia niemieckie czo³gi posuwaj¹ce siê ostro¿nie szos¹ Barycz - Przemyœl za resztkami wycofuj¹cej siê 11
KDP napotka³y w rejonie górnej
£ubny na s³aby opór. Ma³a grupa
¿o³nierzy polskich, z jednym dzia³kiem przeciwpancernym, usi³owa³a
zatrzymaæ nieprzyjacielskie maszyny. Podczas krótkiej wymiany ognia
jeden z czo³gów zosta³ zniszczony
wraz z za³og¹, drugi powa¿nie uszkodzony. Wieczorem zajêli Niemcy
górn¹ czêœæ Przedmieœcia Dynowskiego. Do miasteczka jednak, ze
wzglêdu na zbli¿aj¹c¹ siê noc nie
wkroczyli.
Rankiem 13 wrzeœnia umilk³y
ju¿ zupe³nie walki w najbli¿szej okolicy Dynowa. Mieszkañcy miasteczka zamkniêci w domach z niepokojem oczekiwali na dalszy bieg wydarzeñ. Oko³o godziny dziewi¹tej rano
wjecha³ do Dynowa od strony Kazimierówki kilkuosobowy patrol niemieckich rowerzystów i zacz¹³
ostrzeliwaæ opustosza³e ulice, równoczeœnie drugi patrol niemiecki
posuwa³ siê ostro¿nie ku œrodkowi
Dynowa od strony przysió³ka zwanego Karolówk¹. W chwilê póŸniej
g³ówn¹ ulic¹ hucza³ brudno-zielony
potok maszyn wlewaj¹cy siê do miasteczka od po³udniowej strony. Obce
mundury i niespotykana do tej pory
iloœæ pojazdów mechanicznych osza³amia³y obserwuj¹cych je przez okna
mieszkañców.
Przez ca³y dzieñ 13 wrzeœnia, z
krótkimi tylko przerwami, przewala³y siê przez Dynów kolumny niemieckich pojazdów z wojskiem. Spieszy³y one w kierunku Krzywczy,
gdzie Niemcy napotkali na silny
opór ze strony 11 KDP. Niemal ca³kowicie odciêta od innych polska jednostka wykorzystuj¹c dogodny teren
stawia³a zaciek³y opór. Wywi¹za³a siê
kilkugodzinna walka, któr¹ pu³kownik Prugar-Ketling oceni³ w swych
wspomnieniach jako jedno z powa¿niejszych staræ stoczonych przez 11
KDP we wrzeœniu 1939 roku.
Mieczys³aw Krasnopolski

1
Ryszard Dalecki „Armia Karpaty”,
Prasa - Ksi¹¿ka - Ruch, Rzeszów
1989, s. 208
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Pi¹ta rocznica powstania to nie jest jeszcze wielkie œwiêto i czas na jakieœ powa¿ne podsumowania ale upowa¿nia ju¿ do pewnych refleksji. Sceptycy przewidywali szybkie wygaœniêcie zapa³u, inwencji i pomys³ów. Okaza³o siê, ¿e jest wrêcz przeciwnie. Podkarpacie dostarcza wci¹¿ interesuj¹cych tematów a wybór tych najciekawszych staje
siê coraz trudniejszy. Nasza impreza zupe³nie tak
jak barwy têczy jest ró¿norodna i nie staramy siê
zamykaæ tylko w jednym krêgu tematycznym. Po-

kazaliœmy ju¿ kulturê ludow¹ i dworsk¹ Podkarpacia. Trzecia edycja naszego konkursu by³a poœwiêcona zró¿nicowaniu etnicznemu tej ziemi.
Ubieg³oroczna eksponowa³a walory przyrodnicze
a w tym roku skupiliœmy siê na bogactwach i surowcach mineralnych NASZEJ MA£EJ OJCZYZNY. Cieszy nas coraz wiêkszy udzia³ m³odzie¿y ze
szkó³ nie tylko naszego powiatu ale z ró¿nych miejsc
województwa podkarpackiego.
Anna i Jaros³aw Molowie

W dniu 14 kwietnia 2005r. w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie
odby³a siê jubileuszowa V edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Têcza pod has³em: „Skarby Podkarpacia”.
Patronat nad V edycj¹ konkursu sprawowali: Staro-

i rywalizowa³o 121 uczniów przygotowanych przez 50
nauczycieli.
W kategorii plastycznej wziê³y udzia³ 62 osoby z 13
szkó³. Prace wykonane ró¿nymi technikami musia³y byæ
powi¹zane tematycznie z has³em konkursu: „Skarby Podkarpacia”. Jury konkursowe w sk³adzie: p. Anna Nowicka-Hardulak – artysta plastyk, kierownik ŒDS w Dynowie, p. Grzegorz Hardulak – artysta plastyk z Dynowa i p. Bogus³aw Kêdzierski artysta rzeŸbiarz z Dynowa, wy³oni³o nastêpuj¹cych zwyciêzców: I miejsce Dominika Drewniak– Zespó³ Szkó³ Zawodowy w Dynowie,
I miejsce Monika Maœnik – Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju,II miejsce Izabela Kraus – Gimnazjum w Krasiczynie, II miejsce
Tomasz Wacnik – Zespó³ Szkó³ Technicznych w Le¿ajsku, III miejsce Anna Stadnik – Gimnazjum w Dydni,
III miejsce Rados³aw Rachwalski – Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie.

sta Powiatu Rzeszowskiego, Podkarpacki Kurator Oœwiaty, Burmistrz Miasta Dynów, Miejski Oœrodek Kultury i
Rekreacji w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjació³
Dynowa, Nadleœnictwo Bircza, Zarz¹d Zespo³u Parków
Krajobrazowych w Przemyœlu.
Do zmagañ konkursowych podobnie jak i w poprzednich edycjach zostali zaproszeni uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej), oraz uczniowie wszystkich szkó³ ponadgimnazjalnych i gimnazjów województwa podkarpackiego (w
kategorii plastycznej i fotograficznej). Wziê³o w nim udzia³
26 szkó³ (11 szkó³ ponadgimnazjalnych i 15 gimnazjów)
W kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej podzielonej
na dwie grupy wiekowe (gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne) uczestnicy musieli zaprezentowaæ jeden tekst
poetycki (w ca³oœci lub we fragmencie). Prezentacja musia³a nawi¹zywaæ do has³a konkursu – „Piêkno w kamieniu, drewnie, wodzie i metalu zaklête”. Obok klasycznych recytacji pojawi³y siê tak¿e bardzo interesuj¹ce etiudy teatralne, ujawniaj¹ce nie tylko umiejêtnoœci
techniczne wystêpuj¹cych, ale i prawdziwe aktorstwo.
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Komisja konkursowa w sk³adzie: p. Gra¿yna Malawska – dyrektor MOKiR w Dynowie, p. Jadwiga Orzechowska – instruktor w WDK w Rzeszowie, p. Marek
Wrona – aktor teatru „Maska” z Rzeszowa wy³oni³a
zwyciêzców:
w grupie gimnazjów (9 szkó³ – 24 osoby): I miejsce Olga
Kuszek - Zespó³ Szkó³ w Dynowie, II miejsce Katarzyna Cukrzyñska – Zespó³ Szkó³ w Dynowie, III
miejsce Aleksandra Bardon i Iwona Miœniakiewicz – Gimnazjum w Dubiecku, III miejsce Magdalena Noch – Gimnazjum w Dydni,
w grupie szkó³ ponadgimnazjalnych (6 szkó³ – 19 osób):
I miejsce Mateusz Mikoœ – Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie, II miejsce Aneta Banach i Michalina Kotowicz – Zespó³ Szkó³, Rolnicze Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Trzcianie, III miejsce Ewelina Szczepanik - Spo³eczne Liceum Doliny Strugu w Chmielniku.
W kategorii fotograficznej uczestnicy z 7 szkó³ musieli przygotowaæ zdjêcia tematycznie zwi¹zane z has³em – „Piêkno w kamieniu, drewnie, wodzie i metalu
zaklête”.
Komisjê konkursow¹ stanowili: p. Ma³gorzata Tarczyñska-Góra – pracownik Zarz¹du Zespo³u Parków Kra-
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jobrazowych w Przemyœlu, p. Stanis³aw Kaczmaryk –
pracownik Nadleœnictwa w Birczy, p. Marcin Tupaj –
inspektor Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Obywatelskich
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie. Jury konkursowe po burzliwych obradach wy³oni³o zwyciêzców:
I miejsce Micha³ Rajs – Gimnazjum w Miejscu Piastowym, II miejsce Dawid Setlak – Zespó³ Szkó³ nr 1 w
Jaœle, III miejsce Diana Pyœ – Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie.
Wszyscy uczestnicy konkursu, opiekunowie i szko³y
otrzymali dyplomy i podziêkowania a zwyciêzcy rywalizacji konkursowych cenne nagrody ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Halina Cygan

1. WODA MINERALNA
KARPACKIE UZDROWISKA
Cennym bogactwem Podkarpacia s¹
licznie wystêpuj¹ce
Ÿród³a mineralne.
Wiele z nich zosta³o
wykorzystanych i sta³o siê przyczyn¹ powstania miejscowoœci uzdrowiskowych.
Nie wszystkie kurorty przetrwa³y do dzisiejszych czasów, tak
jak i nie wszystkie
Ÿród³a s¹ eksploatowane wspó³czeœnie
do celów zdrowotnych. Œlady przesz³oœci przetrwa³y czasem tylko w nazwach
Lesko Zdrój.
(jak na przyk³ad
Uherce Mineralne),
na pocztówkach (jak prezentowana widokówka z Leska
Zdroju), czy w opracowaniach monograficznych o zapomnianym ju¿ wspó³czeœnie Brzozowie Zdroju. Prezentujemy poni¿ej dwa najstarsze na tym terenie uzdrowiska w Iwoniczu i Rymanowie ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e w
Karpatach jest ich znaczna iloœæ od Truskawca po Krynicê i Rabkê.

Iwonicz Zdrój
nale¿y do najstarszych polskich uzdrowisk. Historia tej
miejscowoœci po³o¿onej w dolinie potoku
Iwonka, siêga XIV
wieku. Lokacja wsi na
prawie niemieckim
nast¹pi³a w XV wieku. Znaczn¹ czêœæ
mieszkañców stanowili osadnicy niemieccy. Pierwszymi znanymi w³aœcicielami Iwonicza byli przedstawiciele rodu Iwanickich. Wzmianki o leczniczych w³aœciwoœciach tutejszych
Ÿróde³ pochodz¹ z wydanych w 1578 roku „Cieplic” Wojciecha Oczki, lekarza nadwornego Stefana Batorego. W
XVII wieku „cudowne” w³aœciwoœci wód iwonickich by³y
znane w ca³ym kraju. Interesowali siê nimi wybitni lekarze lecz¹cy koronowane g³owy. Iwonicz w XVII wieku
dotknê³y ró¿nego rodzaju nieszczêœcia; powodzie, po¿ary, „morowe powietrze”, ³upili miejscowoœæ Tatarzy, Szwedzi, Siedmiogrodzianie. Mimo tych kataklizmów wieœ
powoli siê rozwija³a. W 1799 roku Iwonicz wszed³ w
posiadanie rodu Za³uskich, do których nale¿a³ a¿ do 1945
roku. Za³uscy przyczynili siê w znacznym stopniu do
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Dom Zdrojowy w Iwoniczu-Zdroju.

Rymanów-Zdrój Leliwa.

rozwoju tego kurortu, byli tak¿e za³o¿ycielami uzdrowiska. Ponowny rozwój lecznictwa nast¹pi³ dopiero w wieku XIX, gdy ówczeœni w³aœciciele Iwonicza, Karol Za³uski, a nastêpnie Amelia Za³uska, przyst¹pili do budowy pierwszych ³azienek. Pod koniec XIX wieku rozpoczêto w okolicach wsi eksploatacjê z³ó¿ ropy naftowej,
co przyczyni³o siê w znacznym stopniu do rozwoju miejscowoœci. Na prze³omie XIX i XX wieku, ówczesny proboszcz ks. Podgórski, za³o¿y³ zak³ady dla nieuleczalnie
chorych, prowadzone przez siostry i braci zakonnych.
Czas II wojny œwiatowej to najbardziej dramatyczny
okres w historii Iwonicza Zdroju. Zak³ady uzdrowiskowe zosta³y przeznaczone tylko dla Niemców. Dzia³ania
wojenne przynios³y znaczne straty materialne – zniszczeniu uleg³y liczne budynki uzdrowiskowe. Po 1945 roku
nast¹pi³a nacjonalizacja Zak³adu K¹pielowego, który
sta³ siê w³asnoœci¹ pañstwa. W 1955 roku wyodrêbniono Iwonicz Zdrój ze wsi Iwonicz, a w 1973 miejscowoœæ
otrzyma³a prawa miejskie. Okres powojenny to dynamiczny rozwój ca³ego uzdrowiska – powsta³y sanatoria,
basen, skocznie narciarskie, korty, œcie¿ki spacerowe itp.

badania nad magnetycznymi w³aœciwoœciami j¹der atomów.
Uzdrowisko zosta³o za³o¿one przez Stanis³awa i
Annê Potockich w 1876 roku. Odkrycia Ÿróde³ mineralnych dokonano przypadkowo, w kamiennym ³o¿ysku rzeki
Tabor. S¹ to: Celestynka, Tytus i Klaudynka. W póŸniejszych latach nast¹pi³ dynamiczny rozwój Rymanowa Zdroju. Pod koniec XIX wieku powsta³o wiele pensjonatów, rozbudowano te¿ bazê lecznicz¹. W tym okresie otwarto pierwsze sanatorium dla dzieci, których z
roku na rok przybywa³o coraz wiêcej. Leczono przede
wszystkim choroby p³uc i górnych dróg oddechowych.
Przybywa³o kuracjuszy, wœród których byli miêdzy innymi: Stanis³aw Wyspiañski, Jan Kasprowicz, Leopold
Staff, Karol Szymanowski, Ludomir Ró¿ycki. Okres wojen œwiatowych nie spowodowa³ wiêkszych zniszczeñ.
Wspó³czeœnie Rymanów Zdrój jest, obok Rabki, najwiêkszym w Polsce uzdrowiskiem dzieciêcym. Wspania³y
klimat, liczne i piêknie po³o¿one œcie¿ki spacerowe, ciekawa zabudowa, nadaj¹ uzdrowisku niepowtarzalny
urok.

Rymanów Zdrój lokowa³ na prawie magdeburskim
ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk. Miasto powsta³o na niewysokim wzgórzu, w dolinie rzeki Tabor. Rymanów otrzyma³ od królów polskich przywileje organizowania czterech jarmarków w roku i posiadania sk³adów handlowych. W 1898 roku urodzi³ siê tu Izydor Izaak Rabi,
który w 1944 roku zosta³ laureatem Nagrody Nobla, za

Brzozów Zdrój to uzdrowisko dzia³aj¹ce w latach
1925-1939, zbudowane z inicjatywy Kurii Biskupiej z
Przemyœla. W 1925 roku wybudowano w lesie, na granicy Brzozowa i Zmiennicy dom zdrojowy z 40 pokojami, ³azienki z 8 wannami, willê Anatolówkê, willê Biskupi¹, dwa baseny k¹pielowe, kort tenisowy oraz budynki gospodarcze. Zagospodarowano w ten sposób przy-

Rymanów-Zdrój. „Krystyna”.

Brzozów Zdrój. Zak³ad k¹pielowy – £azienki 1938 r.
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Brzozów Zdrój. Willa „Anatolówka” 1938 r.

padkowo odkryte (bo w
czasie poszukiwania nafty) Ÿród³a mineralne, które
da³y pocz¹tek
uzdrowisku
Brzozów
Zdrój. Badana przez pro-
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fesora J. K. Parnasa ze Lwowa woda wykaza³a du¿e w³aœciwoœci lecznicze i zawartoœæ minera³ów na poziomie wód w
Rabce Zdroju i Ciechocinku. Sk³ad chemiczny wykaza³ obecnoœæ jodu, ¿elaza, chlorku sodowego i solanki. Zalecana by³a
przy chorobach dzieciêcych, niedokrwistoœci i chorobach dróg
oddechowych. Obiekty zdrojowe zosta³y w czasie okupacji
zamkniête i uleg³y wtedy stopniowej dewastacji. Rozkradziono urz¹dzenia uzdrowiskowe, powyrywano drzwi, okna,
parkiety, rozebrano œciany zewnêtrzne i fundamenty. I tak
uzdrowisko brzozowskie przesta³o istnieæ
Anna i Jaros³aw Molowie

2. SKA£Y
GEOLOGICZNE SKARBY PODKARPACIA
Region Podkarpacia tworz¹ dwie g³ówne jednostki
geologiczno-tektoniczne; Zapadlisko Przedkarpackie i
Strefa Fa³dowañ Alpejskich. Ukszta³towanie powierzchni i skarby zgromadzone we wnêtrzu Ziemi region ten
zawdziêcza erom mezozoicznej i kenozoicznej. W okresie kredy ery mezozoicznej rozpoczê³y siê ruchy górotwórcze o nazwie orogeneza alpejska i objê³y swoim
zasiêgiem Karpaty. W erze kenozoicznej, w m³odszym
trzeciorzêdzie ska³y fliszowe Karpat uleg³y sfa³dowaniu, nast¹pi³o wtedy wypiêtrzenie ca³ego ³añcucha górskiego Karpat wraz z Beskidami i Pogórzem. Dziêki
tym ruchom na terenie Pogórza Dynowskiego w miejscowoœciach: Strzy¿ów, K¹kolówka, Wojtkowa, Leszczawka wystêpuje urozmaicona tektonika fa³dowa. Charakteryzuje siê ona ró¿nego rodzaju fa³dami, np. zygzakowate (dachowe, zêbate) czy wachlarzowate, a jeœli fa³dom towarzysz¹ uskoki pod³u¿ne i redukcja czêœci skrzyde³ antyklin to powstaj¹ fa³dy z³uskowane nazywane
skibami. Pod wp³ywem nacisku nasuwaj¹cych siê na
pó³noc mas skalnych Karpat, starsze ska³y pod³o¿a zosta³y wgniecione, utworzy³o siê zapadlisko, w które wkroczy³o morze.

Œwiadectwem obecnoœci morza w Zapadlisku Przedkarpackim s¹ ska³y osadowe pochodzenia morskiego organiczne i chemiczne. Do ska³ tych nale¿¹ wapienie z
Narola i Horyñca, diatomity z Jawornika Ruskiego i
Leszczawki, alabaster z £opuszki Wielkiej, gipsy z Niecki Nidziañskiej oraz z³o¿a ropy naftowej z Sanoka, Grabownicy, Jas³a, Lubaczowa, Husowa, Rzeszowa i Przemyœla. Z³o¿a siarki wystepuj¹ w Baszni Górnej, Grzybowie, Jeziórku. Do powszechnie wystêpuj¹cych na Podkarpaciu surowców skalnych nale¿¹ piaskowce i piaski
rzeczne w dolinach Wis³oki i Sanu oraz z³o¿a surowców
ilastych ceramiki budowlanej. Torf bêd¹cy ska³¹ osadow¹ pochodzenia organicznego, wystêpuje w okolicy
Horyñca i jest eksploatowany dla celów leczniczych a
najwiêksze z³o¿e „Winne-Podbukowina” pod Dubieckiem
objête jest ochron¹ rezerwatow¹. Na potrzeby dzia³aj¹cych uzdrowisk: Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój, Busko
Zdrój i Horyniec eksploatuje siê wody mineralne o zró¿nicowanym sk³adzie chemicznym wykorzystywane w
leczeniu wielu schorzeñ.
Gra¿yna Mazur
Maria Wardziñska

3. NAFTA
PRZEMYS£ NAFTOWY
Wzmianki o wystêpowaniu ropy i wykorzystywaniu
jej w stanie rodzimym lub w postaci smó³ i asfaltów
pojawiaj¹ siê ju¿ w przekazach biblijnych. W historii
potopu czytamy, ¿e Bóg rzek³ do Noego: „Ty zaœ zbuduj
sobie arkê z drzewa ¿ywicznego, uczyñ w arce przegrody
i powlecz j¹ smo³¹ wewn¹trz i zewn¹trz”. Smo³y u¿ywano zamiast zaprawy murarskiej przy budowie legendarnej wie¿y Babel. Asfaltem powleka³a matka Moj¿esza skrzynkê z papirusu, do której w³o¿y³a niemowlê i
z³o¿y³a w sitowiu nad brzegiem rzeki Nil. Równie¿ w
staro¿ytnoœci pojawiaj¹ siê takie wzmianki - u Arystotelesa, Herodota, Pliniusza Starszego i Tacyta. W œredniowieczu pisa³ o tym Marco-Polo i Al-Karafi. W póŸniejszych wiekach zainteresowali siê rop¹ angielski filozof F. Bacon, w³oski uczony B. Ramazzini i niemiecki
badacz A. Libavius.
Substancji tej, zawdziêczamy industrializacjê, wielki postêp techniczny i gospodarczy na naszej planecie.

To ona zdominowa³a i przeobrazi³a œwiat. Zmieni³a miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomiczne i polityczne.
Ropa naftowa to najwiêkszy z wielkich przemys³ów, jakie powsta³y w drugiej po³owie XIX wieku. Tak w przesz³oœci, jak i dzisiaj, przysporzy³a
olbrzymich bogactw zarówno
jednostkom jak i ca³ym narodom. Dziêki niej John Rockefeller sta³ siê najbogatszym cz³owiekiem w Stanach Zjednoczonych, a za³o¿ona przez niego firma Standard Oil
Company (dzisiejsze ESSO) zdominowa³a amerykañski przemys³ naftowy i zosta³a pierwsz¹, miêdzynarodow¹ firm¹. Jak wygl¹da przemys³ naftowy dzisiaj, w
2005 roku, dobrze wiemy. Ale jakie by³y jego pocz¹tki?
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Ca³y œwiat wie:
· o Georgu Bisselu i „pu³kowniku” Edwinie Drake’u, twórcach amerykañskiego przemys³u naftowego,
· o pocz¹tkach wydobywania ropy w Titusville w PensyIwani,
· o póŸniejszych wysi³kach rodziny Nobel w Baku, która zbudowa³a naftowe imperium w Rosji,
· czy wreszcie o Royal Duch Company (dzisiejszej firmie Shell) zawdziêczaj¹cej swoje narodziny ropie wydobywanej w koloniach holenderskich na Sumatrze.
Najstarsza wzmianka o oleju skalnym w Polsce
pochodzi od kronikarza Jana D³ugosza (1415-1480).
Zapisy z wieku XVII donosz¹ o pozyskiwaniu tej substancji do celów leczniczych w rejonach Drohobycza i
Krosna.
Ale nie wszyscy wiedz¹, ¿e dopiero Ignacy £ukasiewicz (1822-1882), absolwent
uniwersytetów Jagielloñskiego i Wiedeñskiego, magister
farmacji, da³ podwaliny polskiemu, a zarazem œwiatowemu przemys³owi naftowemu.
Jego prawdziwe pocz¹tki
to nie rok 1859, kiedy to
„pu³kownik” Drakê natrafi³
na pierwsze Ÿród³o ropy w
Pensylwanii, ale rok 1853,
kiedy to we lwowskim szpitalu po raz pierwszy zap³onê³a lampa naftowa wykonana przez lwowskiego blacharza Adama Bratkowskiego
a skonstruowana przez naszego rodaka Ignacego £ukasiewicza. Paliwem tej lampy, by³a nafta œwietlna, wydestylowana przez niego z ropy naftowej. Od 1860 roku
lampy naftowe zaczêto wytwarzaæ na skalê masow¹.
Najpopularniejsza jej odmiana to lampa sto³owa, wykonywana z ró¿norodnych materia³ów i w ró¿nej formie.
Dla zwiêkszenia jasnoœci lampy w koñcu XIX w. knot
zast¹piono siatk¹ Auera.
Od pocz¹tku XX w. lampy naftowe by³y zastêpowa-

ne tañszym i bezpieczniejszym
oœwietleniem elektrycznym.
Skonstruowanie pierwszych
lamp naftowych poprzedzone
zosta³o pracami prowadzonymi na Podkarpaciu przez Ignacego £ukasiewicza badaj¹cego
w³aœciwoœci ropy naftowej, obficie wystêpuj¹cej na terenie
Galicji jak równie¿ nad doskonaleniem procesów przeróbki
tej brunatnej substancji. W ci¹gu kilku lat rozwin¹³ siê pokaŸny przemys³ naftowy. W
sk³ad jego wchodzi³a nie tylko pierwsza na œwiecie kopalnia ropy naftowej w Bóbrce pod Krosnem, ale tak¿e
pierwsza rafineria do produkcji nafty œwietlej i smarów. W miarê doskonalenia
procesów rafinacyjnych i poszerzania gamy produktów
naftowych w Polsce budowane s¹ coraz wiêksze i nowoczeœniejsze zak³ady przeróbcze, a wytwarzane produkty
naftowe zdobywaj¹ rynki
zbytu w kraju i poza granicami. Na prze³omie XVIII i
XIX wieku popularnoœæ oleju skalnego tak wzros³a, ¿e
w roku 1810 w³adze austriackie zmuszone by³y wydaæ dekret reguluj¹cy sprawy nadañ górniczych na olej skalny i wosk ziemny na
terenie Galicji. Du¿e znaczenie gospodarcze na prze³omie XIX/XX w odgrywa³y rafinerie w Peczyni¿ynie, Drohobyczu, Ustrzykach, Jedliczu, Kroœnie, Jaœle, Libuszy,
Limanowej, Gorlicach, Trzebini i Czechowicach. Nie
wszystkie przetrwa³y do czasów nam wspó³czesnych, ale
powsta³y nowe i nowoczeœniejsze w P³ocku i Gdañsku.
Wybudowano nowoczesne systemy magazynowania, przesy³u i dystrybucji ropy oraz produktów naftowych.
Halina Ryba

4. DREWNO
DREWNO
W ¯YCIU CODZIENNYM
Drewno – niegdyœ podstawowy materia³ budowlany, w
poprzednim stuleciu zepchniêty zosta³ do roli dekoracji, dziœ, dziêki swej urodzie, naturalnemu pochodzeniu i nowym technologiom
tryumfalnie powraca.
W Polsce od tysiêcy lat
drewno by³o g³ównym budulcem (s³ynny gród – Biskupin
zbudowano ponad 500 lat
p.n.e.). Nieliczne, co prawda, ale zachwycaj¹ce urod¹ i
architektonicznym kunsztem drewniane koœció³ki s¹

bezcennym skarbem kultury europejskiej. Ostatni¹
prób¹ wskrzeszenia architektury drewnianej by³ na prze³omie XIX i XX wieku styl zakopiañski kreowany m.in.
przez Stanis³awa Witkiewicza na nowoczesny styl narodowy. Potem zdecydowan¹ przewagê uzyska³y inne
materia³y budowlane, a drewno zepchniête do roli budulca najtañszych zabudowañ wiejskich lub w najlepszym wypadku domków letniskowych czeka³o na lepsze
czasy.
Ten lepszy dla drewna czas nadszed³ w³aœnie dziœ.
Wydaje siê, ¿e wp³ynê³o na to przede wszystkim ponowne odkrycie walorów tego surowca i zmiany technologii
obróbki, daj¹ce nieporównywalnie wiêksze mo¿liwoœci
wykorzystania. Szacuje siê, ¿e drewno, jako doskona³y
surowiec, znalaz³o dziœ w œwiecie ponad 30 tys. zastosowañ.
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Domy, mosty, s³upy oraz tysi¹ce innych konstrukcji i
urz¹dzeñ wykorzystuj¹ w³aœciwoœci fizykochemiczne drewna: wytrzyma³oœæ, lekkoœæ, elastycznoœæ i trwa³oœæ.
Nies³abn¹ca popularnoœæ drewnianych mebli, pod³óg okien
i drzwi jest z kolei dowodem na docenianie nie tylko jego
walorów u¿ytkowych, ale i naturalnego piêkna.
Ogromn¹ iloœæ tego surowca zu¿ytkowuje przemys³
celulozowo-papierniczy. Z niego produkuje siê te¿ wêgiel drzewny, p³yty wiórowe i pilœniowe, stemple
górnicze i wiele,wiele innych przedmiotów codziennego u¿ytku.
Za paliwo przysz³oœci uwa¿a siê drewno wiklinowe. Mo¿e byæ wykorzystane jako paliwo w kot³owni
centralnego ogrzewania, zasilaj¹c dom mieszkalny, suszarniê rolnicz¹, szklarniê, a nawet lokaln¹
elektrociep³owniê lub poddane dalszej obróbce w procesach destylacji, fermentacji itp. Opanowano ju¿ technologiê suchej destylacji do produkcji biometanolu,
a w perspektywie wodoru.
Drewno uwa¿ane by³o przez lata za materia³ wartoœciowy, ale ma³o elastyczny i niezbyt odporny na warunki œrodowiska. Najnowsze technologie obróbki tego
surowca zmieni³y tê opiniê. Prawdziw¹ rewolucj¹ na
rynku du¿ych konstrukcji by³o wprowadzenie drewna
klejonego. Równie szerokie zastosowanie znalaz³y tzw.
p³yty OSB. S¹ wytrzyma³e, izoluj¹ akustycznie i termicznie, dlatego u¿ywa siê ich zarówno jako pokrycie
dachowe, jak i poszycie œcian zewnêtrznych czy pod³ogi.
Stawia siê z nich œcianki dzia³owe, buduje stoiska, baraki, kontenery.
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Inny sposób obróbki drewna tzw. „thermowood” obala
powszechny pogl¹d o niskiej jego odpornoœci. Staje siê
wtedy odporne na gnicie i pleœñ, a przede wszystkim
zmniejsza siê jego wra¿liwoœæ na wilgoæ. Jak ³atwo siê
domyœliæ zastosowanie tego drewna to g³ównie elewacje
zewnêtrzne budynków, meble ogrodowe, sauny i wszystkie inne miejsca o podwy¿szonej wilgotnoœci. Specjaln¹
pozycjê na rynku budowlanym zajmuje drewniana stolarka okienna i drzwiowa oraz pod³ogi i panele. Nowoczesne wyroby stolarskie charakteryzuj¹ siê najlepsz¹
izolacj¹ termiczn¹ i wyœmienit¹ akustyk¹. Mitem jest
tak¿e wysoka palnoœæ elementów drewnianych - odpowiednio zabezpieczone spe³niaj¹ najsurowsze normy w
tej dziedzinie.
Ewa Radzik

5. METAL I SZK£O
PODKARPACKIE HUTY
Prahistoria hutnictwa na Podkarpaciu
Za hutnictwo uwa¿amy uzyskiwanie metali i wstêpn¹ ich
obróbkê. W czasach dawnych zaliczano do hutnictwa równie¿ koñcowe kszta³towanie wyrobu metalowego, szczególnie odlewanie.
Czêsto spotykane na Podkarpaciu nazwy miejscowoœci: Huta,
Hucisko, zwi¹zane s¹ raczej z historycznymi warsztatami finalnej obróbki metalu, g³ównie ¿elaza. Najczêœciej by³y to kuŸnie, warsztaty p³atnerskie i ko³odziejskie oraz ma³e odlewnie.
Prahistoria, przez badania archeologiczne ukazuje kilka
istotnych i ciekawych przedsiêwziêæ hutniczych w obrêbie
Podkarpacia, w epokach br¹zu i wczesnego ¿elaza.
W miejscowoœci H³omcza, po³o¿onej w dolinie górnego
Sanu, oko³o 10 km na pó³noc od Sanoka, znaleziono stanowiska wytopu i odlewania miedzi oraz br¹zu. Funkcjonowa³y one na prze³omie epok br¹zu i ¿elaza, oko³o X w. p.n.e.
Za Ÿród³a miedzi uznaje siê miejscowe, niewielkie
pok³ady miedzi rodzimej i spore iloœci rud miedzi, jak:
malachit, kupryt chalkopiryt itp. Niewielkie iloœci domieszek stopowych: cyny, o³owiu i fosforu wskazuj¹, i¿
jako dodatek poprawiaj¹cy w³asnoœci mechaniczne miedzi, stosowano z³om br¹zu z innych oœrodków.

Domniemuje siê, i¿ niewielkie iloœci dodatków stopowych sprowadzano:
– cynê - z dorzecza górnej £aby,
– fosfor - z okolic ujœcia Sanu do Wis³y,
– o³ów - z okolic ujœcia Warty i Pilicy oraz rzeki Somasz
(obecny Siedmiogród).
Importowi surowców i z³omu br¹zowego sprzyja³
szlak handlowy biegn¹cy dolin¹ Sanu (i Sanem), przez
Prze³êcz £upkowsk¹ do Kotliny Karpackiej.
W miejscowoœci Gaæ ko³o Przeworska znaleziono datowane na ok. 500 lat p.n.e. narzêdzia do obróbki ¿elaza, a w Maækowicach powiat przeworski pra¿nicê do
odwadniania rud ¿elaza z tego samego okresu. Pra¿nicy u¿ywano do odwadniania miejscowej, bagiennej rudy
¿elaza, a mo¿e i rudy darniowej, sprowadzanej z Gór
Œwiêtokrzyskich.
W okolicach Lubaczowa i Niska znaleziono œlady
dymarek, ¿u¿el dymarkowy i tygiel odlewniczy z okresu
wczesnopiastowskiego (IX-XII w. n.e.)
Huta Stalowa Wola S.A.
Zbudowana zosta³a w ramach Centralnego Okrêgu
Przemys³owego. Uroczystego otwarcia nowo wzniesionych Zak³adów Po³udniowych w Stalowej Woli dokona³
w czerwcu 1939 roku prezydent Ignacy Moœcicki. Pierwszymi produktami Huty by³a stal szlachetna, armaty i
sprzêt dla rolnictwa.
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W latach osiemdziesi¹tych produkowano tam sprzêt wojskowy: artyleryjski oraz opancerzone transportery g¹sienicowe, a tak¿e stal jakoœciow¹ dla potrzeb prawie ca³ego krajowego przemys³u obronnego. PóŸniej
nast¹pi³ czas restrukturyzacji, reorganizacji, umacniania profilu produkcji i poszukiwania dróg wiod¹cych do
obni¿enia kosztów wytwarzania. W
wyniku restrukturyzacji HSW S.A.
sta³a siê najwiêkszym polskim producentem maszyn budowlanych. Wieloletnie doœwiadczenie w produkcji
sprzêtu wojskowego uczyni³a tak¿e
z HSW S.A. wiod¹cego producenta
dla krajowego przemys³u obronnego:
sprzêtu artyleryjskiego, in¿ynieryjnego oraz transporterów opancerzonych.
W wyniku tocz¹cych siê zmian organizacyjnych w
HSW S.A produkcja i sprzeda¿ maszyn budowlanych
zosta³a przekazana w 2004 r. do nowo powsta³ej spó³ki
HSW - Trading Sp. z o.o. Produkowane maszyny sprzedawane s¹ pod mark¹ HSW.
Huta Szk³a Jaros³aw
Powsta³a w roku 1974 i od pocz¹tku swego istnienia jest najwiêkszym
i najnowoczeœniejszym w Polsce producentem opakowañ ze szk³a bia³ego i oran¿owego. Produkuje siê w niej
oko³o 300 asortymentów opakowañ.
Klientami Huty Szk³a Jaros³aw S.A.
by³y i s¹ najwiêksze firmy produkuj¹ce ¿ywnoœæ. Œrednio oko³o 20% produkcji jest eksportowane przede wszystkim na rynek niemiecki. Odbiorc¹ opakowañ z Jaros³awia jest równie¿ Wielka Brytania, Holandia, Ukraina,
Rosja, Litwa, £otwa, Bia³oruœ, S³owacja, Czechy, Rumunia, Azerbejd¿an, Australia i W³ochy.
Huta Jaros³aw posiada 4 nowoczesne wanny szklarskie o wydajnoœci topienia ponad 1000 ton szk³a na
dobê oraz 14 bardzo wydajnych automatów formuj¹cych, które mog¹ produkowaæ tak¿e opakowania cienkoœcienne. S¹ to maszyny 2 i 3 kroplowe a liczba ich sekcji siêga 12. Po podpisaniu umowy prywatyzacyjnej w
1993r., huta sta³a siê czêœci¹ koncernu Owens - Illinois
Inc. z USA, czego efektem by³ du¿o wiêkszy dostêp do
kapita³u oraz nowoczesnych technologii, centrów projektowo - badawczych koncernu w Anglii i USA, a tak¿e
sieci sprzeda¿y i partnerów handlowych firmy.
Od momentu prywatyzacji huta dwukrotnie zwiêkszy³a produkcjê, a efektem jest ci¹gle rosn¹cy eksport.
Technologie i wyposa¿enie, które huta posiada w chwili
obecnej s¹ tym, co OWENS-ILLINOIS Inc. posiada najlepszego. Wysok¹ jakoœæ potwierdza otrzymany przez
zak³ad w lipcu 1996 r. Certyfikat Jakoœci ISO 9001 za
jakoœæ produktów i wprowadzenie wielopoziomowego systemu kontroli produkcji.
Huta ma równie¿ du¿e osi¹gniêcia w dziedzinie ekologii. By³a jedn¹ z pierwszych firm która podjê³a wyzwanie wdro¿enia recyklingu. W 1995r powsta³a firma

Recykling Centrum Sp. z o.o., której g³ównym udzia³owcem jest Huta Jaros³aw. Zadaniem firmy jest pozyskiwanie st³uczki szk³a opakowaniowego w oparciu o wspó³pracê z jednostkami samorz¹du terytorialnego, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami odzysku. Proekologiczne dzia³ania huty to tak¿e wymierny udzia³ w
sponsorowaniu ró¿nych imprez kulturalnych i charytatywnych. Wystarczy wspomnieæ o akcji „Sprz¹tanie œwiata”, koncertach na rzecz dzieci upoœledzonych lub wspomaganiu klubów sportowych, szpitali, itp.
Huta Szk³a Deco – Glass Sp. z o.o. w Kroœnie

Powsta³a w 1993 roku. Jest zlokalizowana w najwiêkszym oœrodku przemys³u szklarskiego ziemi kroœnieñskiej. Zak³ad kontynuuje star¹ w tym regionie tradycjê produkcji wyrobów formowanych rêcznie. Gwarancj¹
doskona³ej jakoœci s¹ umiejêtnoœci lokalnych hutników
oraz wiedza i doœwiadczenie kadry zarz¹dzaj¹cej. Œwiadczy te¿ o tym wysoka pozycja firmy na rynku polskim
jak i zagranicznym.
W pierwszych latach dzia³alnoœci spó³ka produkowa³a
szk³o bezbarwne oraz wielokolorowe. Najwy¿sza jakoœæ wyrobów zyska³a przychylnoœæ klientów i spowodowa³a dynamiczny rozwój zak³adu. W 1998 roku huta otrzyma³a certyfikat „Przedsiêbiorstwo Fair Play” podnosz¹cy dodatkowo
presti¿, a œwiadcz¹cy o wysokim uznaniu przez Kapitu³ê
jej programu. W roku 2000 nast¹pi³a modernizacja zak³adu, a co za tym idzie powsta³a jedna z najwiêkszych stosowanych na œwiecie wanien do wytopu masy szklanej formowanej rêcznie. Rozbudowane zosta³y równie¿ dzia³y obróbki i zdobienia. W chwili obecnej Huta DECO-GLASS zatrudnia 1100 pracowników, produkuj¹c rocznie 7000 ton
szk³a, co sytuuje j¹ w czo³ówce europejskiej.
Spó³ka sprzedaje prawie 90% produkcji do kilkudziesiêciu krajów œwiata, poczynaj¹c od Unii Europejskiej,
poprzez Stany Zjednoczone i rynki po³udniowoamerykañskie, a koñcz¹c na Antypodach i krajach Bliskiego Wschodu. W ofercie znajduje siê szeroki asortyment wyrobów
artystycznych i u¿ytkowych to jest: œwieczniki, lampki oliwne, kielichy, wazony, cukiernice, komplety szk³a sto³owego.
W produkcji znajduje siê równie¿ szk³o oœwietleniowe, a
wiêc kinkiety, klosze ¿yrandolowe, klosze do lamp halogenowych. Wykonywane szk³o jest bezbarwne oraz wielowarstwowe kolorowe (opalowe, kobaltowe, zielone, ametystowe, czarne, ¿ó³te, lazurowe, wielokolorowe). W procesie formowania u¿ywa siê zdobieñ hutniczych takich jak falbankowe obrze¿a, antico, craquele, opi³ki. W nastêpnych etapach wyroby s¹ dodatkowo obrabiane i zdobione, to znaczy, mog¹ byæ one matowane chemicznie i mechanicznie
(maty wielop³aszczyznowe), mog¹ byæ równie¿ malowane
rêcznie, mieæ dodatkowo nak³adane szlify, czy te¿ zdobione technik¹ sitodruku. Wart uwagi jest fakt, i¿ huta jako
jedna z nielicznych w Europie tworzy wyroby, których wysokoœæ przekracza 100 cm.
Barbara Gierlach
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LUDWISARSTWO – ZAK£AD FELCZYÑSKICH
Dzwon to urz¹dzenie sygnalizacyjne o kielichowatym
kszta³cie, odlane ze stopu miedzi i cyny z dodatkami, wydaj¹ce dŸwiêk na skutek uderzenia
o wieniec lub m³otkiem od zewn¹trz. Mo¿e byæ zawieszony
lub podparty, wprawia siê go w
ruch za pomoc¹ sznura lub mechanicznie. Dzwony s¹ czêsto dekorowane ornamentem u³o¿onym
we fryzy. Mia³y napisy fundacyjne, imiona i daty wykonania. Do
XIII wieku odlewali je Benedyktyni a póŸniej ludwisarze i konwisarze. Wspó³czeœnie wykonuje siê je w zak³adach odlewniczych lub hutach.
Dzwony powstaj¹ metodami tradycyjnymi od œredniowiecza. Musi up³yn¹æ kilka tygodni aby ludwisarze
wykonali t¹ tradycyjn¹ metod¹ dzwon œredniej wielkoœci. Poszczególne czynnoœci to: lepienie rdzenia, powstanie fa³szywego dzwonu, przygotowanie dekoracji z wosku, ubieranie, budowanie kapy na dzwon fa³szywy, sk³adanie formy do odlewu, odlewanie, oczyszczenie i cyzelowanie.
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Najstarsz¹ firm¹ ludwisarsk¹ w Polsce jest dzia³aj¹ca w Przemyœlu, obecnie prowadzona przez Janusza
Felczyñskiego. Jej tradycja siêga 1808 roku, kiedy to
Micha³ Felczyñski za³o¿y³ w Ka³uszu ko³o Stanis³awowa
(obecnie Ukraina) pierwszy zak³ad. Na pocz¹tku XX wieku rodzina Felczyñskich otworzy³a ludwisarniê w Przemyœlu. Do ciekawszych wykonanych w tym zak³adzie
dzwonów nale¿¹: do koœcio³a na wiedeñskim Kahlenbergu, do koœcio³a œwiêtego Stanis³awa Kostki w Warszawie, cztery dzwony do Katynia, do Watykanu i najwiêkszy, ponad dziesiêciotonowy do bazyliki w Licheniu.
Anna i Jaros³aw Molowie

PIÊKNO W KAMIENIU ZAKLÊTE
Piêkno w kamieniu zaklête najwierniej odzwierciedlaj¹ pomniki i nagrobki na cmentarzach. S¹ one symbolem pamiêci. Nagrobnymi pomnikami pisane s¹ dzieje
narodów. Nagrobki z kamienia kryj¹ w sobie g³êbok¹
prawdê o wielkoœci wielopokoleniowych zwi¹zków ludzkich z ziemi¹ rodzinn¹ i ci¹g³oœci narodowych dziejów.

Cmentarze s¹ bowiem obrazem historii. Ich dzieje s¹
tak¿e zwierciad³em przemian postawy wobec œmierci.
St¹d z wygl¹du miejsca pochówku odczytaæ mo¿na losy
nie tylko jednostek, a tak¿e wielkich zbiorowoœci i ich
kultury.
Jolanta Zañko
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SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ PODKARPACIA
Malowniczy podkarpacki pejza¿ zadziwia nie tylko
swym piêknym i niepowtarzalnym widokiem, ale te¿
barw¹ i ró¿norodnoœci¹ dziedzictwa kulturowego tego
regionu. Podkarpacie przez wieki by³o obszarem wzajemnego przenikania kultur i religii wielu narodów.
Owocem tej mieszanki kulturowej jest dziedzictwo w
postaci staro¿ytnych grodzisk, licznych zabytków architektury, strojów i obyczajów. O bogactwie i urodzie tego
zak¹tka Polski œwiadcz¹ wpisane w pejza¿ miast, miasteczek i wsi koœcio³y, koœció³ki, cerkwie i synagogi, pa³ace, zamki i dwory, zabytkowe zespo³y zabudowy wiejskiej i ma³omiasteczkowej, przydro¿ne kapliczki. Tworz¹
one „Szlak architektury drewnianej”. Szlak ten przebiega przez trzy województwa po³udniowej Polski: podkarpackie, ma³opolskie i œl¹skie. Obejmuje on kilkadziesi¹t tras, na których znajduje siê ponad 500 ciekawych obiektów. £¹czna d³ugoœæ ca³ej pêtli turystycznej
w samym województwie podkarpackim to a¿ 1202 km.
Wszystkie zabytki na szlaku s¹ oznakowane tablicami
informacyjnymi w trzech jêzykach: polskim, angielskim
i niemieckim. Na obszarze Podkarpacia szlak pogrupowano w 9 tras turystycznych u³atwiaj¹cych zwiedzanie
(kroœnieñsko-brzozowska, sanocko-dynowska, ustrzyckoleska, sanocko-dukielska, przemyska, lubaczowska, rzeszowsko-jaros³awska, jasielsko-dêbicko-ropczycka, tarnobrzesko-ni¿añska). Wêdrówka „Szlakiem architektury drewnianej Podkarpacia” jest szczególna, gdy¿ podczas tej podró¿y pokonuje siê nie tylko przestrzeñ, ale i
czas. To wêdrówka do Ÿróde³. Drzewa rosn¹ce kiedyœ na
tej ziemi ludowi cieœle wykorzystali do budowy ludzkich osad i bo¿ych œwi¹tyñ. Dzisiaj umiej¹cemu s³uchaæ turyœcie wyszumi¹ historiê tej ziemi, a baczne oko
wyœledzi piêkno w drzewie zamkniête.
W niniejszej artykule spróbujê przybli¿yæ Pañstwu
kilka wartych obejrzenia obiektów architektury drewnianej na Podkarpaciu. Wycieczkê proponujê zacz¹æ od
zwiedzenia piêknego, modrzewiowego koœció³ka w
Bachórcu p.w. œw. Katarzyny. Œwi¹tynia wzniesiona
zosta³a w latach 1760-1763 z fundacji Antoniego z Siecina Krasickiego, w³aœciciela dóbr bachórzeckich. Jest
to dwudzielna, barokowa budowla o konstrukcji zrêbo-

wej, ze œcianami obitymi gontem, o rzadkim uk³adzie
trójnawowym. W 2000 roku rozpocz¹³ siê remont koœcio³a, który przywróciæ ma budowli pierwotny wygl¹d.
W niewielkiej odleg³oœci, na po³udnie od Ulucza znajduje siê wieœ Dobra Szlachecka, a w niej
jeden z najciekawszych
zespo³ów cerkiewnych
w Polsce. Tworz¹ go cerkiew wie¿owa i dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pod wezwaniem
œw. Miko³aja, zbudowana
w 1879 r. Obecnie jest to
rzymsko-katolicki koœció³
filialny p.w. Podwy¿szenia
Dobra Szlachecka.
Krzy¿a. Przed cerkwi¹
znajduje siê cenna, trójkondygnacyjna, obronna brama-dzwonnica z XVII w. z
kaplic¹ na piêtrze oraz dzwonami z 1624 i 1625 r..
Wewn¹trz cerkwi znajduje siê polichromia figuralna i
ikonostas z lat 1899-1904. Zachowa³y siê równie¿: o³tarz oraz 6 procesyjnych chor¹gwi z haftem ludowym
wykonanym przez mieszkanki Dobrej.
Najciekawszym zabytkiem Dydni, niewielkiej miejscowoœci Pogórza Dynowskigo jest drewniana plebania
1917 r., usytuowana na niewielkim wzniesieniu, w po-

Dydnia.

Bachórzec.

bli¿u koœcio³a parafialnego.
Obiekt zaprojektowany zosta³ przez architekta Bogdana Tretera. Plebania jest przyk³adem budynku, obok
drewnianego koœcio³a w Jab³once, wzniesionego w stylu
zakopiañskim.
Czerte¿ to wieœ po³o¿ona 5 km na wschód od Sanoka, przy g³ównej szosie do Rzeszowa. Po wschodniej stronie drogi, obok stacji benzynowej, stoi wyj¹tkowej urody cerkiew greckokatolicka p.w. Przemienienia
Pañskiego. Po³o¿ona jest na wzgórzu, otoczona starym
przycerkiewnym cmentarzykiem. Cerkiew zosta³a wzniesiona w 1742 r. z inicjatywy miejscowego popa Jana
Pac³awskiego. Jest to wyj¹tkowo piêkna œwi¹tynia, nawi¹zuj¹ca do architektury najstarszych drewnianych
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Czerte¿.

Trzeœniów.

cerkwi ruskich. Budowla jest orientowana, drewniana,
czêœciowo szalowana gontem, trójdzielna. We wnêtrzu
obejrzeæ mo¿na ikonostas z XVIII w. Obok cerkwi znajduje siê drewniana dwukondygnacyjna dzwonnica z
1887 r. wzniesiona przez cieœlê Sieñka Kiktê. Obecnie,
po wybudowaniu we wsi nowego, murowanego koœcio³a
jest nieu¿ytkowana.
Ciekawy zespó³ dworski z I po³ XIX wieku z³o¿ony
z drewnianego dworu i spichlerza, znajduje siê w Trzeœniowie przy drodze lokalnej Brzozów – Haczów. Dwór
wybudowany zosta³ na rzucie prostok¹ta z drewnianymi, prostok¹tnymi gankami na osiach elewacji frontowej i tylnej. Zewnêtrzne œciany budowli oszalowane s¹
ozdobnie w „rybi¹ ³uskê”. Po II wojnie œwiatowej obiekty dworskie by³y u¿ytkowane przez Pañstwowe Gospodarstwo Rolne w Trzeœniowie. W 1996 r. dwór zosta³
czêœciowo zniszczony przez po¿ar. Obecnie, zrekonstruowany, pozostaje w rêkach prywatnych w³aœcicieli, lecz
nie jest jeszcze u¿ytkowany.
Nie sposób wyliczyæ wszystkich piêknych i unikatowych obiektów, które tworz¹ „Szlak Architektury
Drewnianej Podkarpacia”. Na uwagê zas³uguj¹ cho-

cia¿by stuletnie zespo³y zabudowy uzdrowiskowej w
Rymanowie czy Iwoniczu, ³emkowskie cerkiewki w Komañczy, Uluczu, i drewniane koœció³ki w Humniskach,
Domaradzu. Do najcenniejszych zabytków na szlaku
zaliczane s¹ koœcio³y w Bliznem i Haczowie, które w
2003 r. zosta³y wpisane na œwiatow¹ listê UNESCO.
Wêdruj¹c „Szlakiem architektury drewnianej” mo¿na
napotkaæ liczne skanseny, m.in. w Kolbuszowej i Markowej oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
z ok. 100 zabytkami architektury drewnianej obejmuj¹cej cztery grupy etniczne: Dolinian, Pogórzan, £emków i Bojków. To w³aœnie na Podkarpaciu znajduj¹ siê
najstarsze w œwiecie szyby naftowe w skansenie w Bóbrce, zespo³y urbanistyczne miast Krosna, Rzeszowa,
Sanoka, Jaros³awia, Przemyœla czy Pruchnika. Interesuj¹ce s¹ obiekty œwiadcz¹ce o najdawniejszych czasach regionu - grodzisko w Trzcinicy ko³o Jas³a zwane
Karpack¹ Troj¹, czy zespó³ grodzisk w Trepczy ko³o Sanoka. To w³aœnie drewniane koœcio³y, cerkwie i dwory
stanowi¹ barwny zapis historycznej przesz³oœci Podkarpacia i s¹ wielk¹ atrakcj¹ turystyczn¹.
Tekst i zdjêcia: Beata Irzyk

KRZY¯E ¯ELIWNE PODKARPACIA
Hutnictwo ¿elaza na Podkarpaciu opiera³o siê na
miejscowych z³o¿ach tzw. rudy darniowej oraz du¿ych
zasobach drewna, z którego wytwarzano wêgiel drzewny. Ruda darniowa zwana te¿ bagienna, to limonit stanowi¹cy mieszaninê wodorotlenków ¿elaza, barwy ciemnobrunatnej, zawieraj¹cy przeciêtnie 2060% czystego metalu.
Z³o¿a limonitu wystêpuj¹ na bagiennych lub
podmok³ych ³¹kach, p³ytko pod powierzchni¹ darni, w formie skupisk gruboœci 25-40 cm. W XIX
w. w Bieszczadach funkcjonowa³y jeszcze huty w
Rabem i Cisnej. Odlewano w nich miêdzy in-

nymi licznie zachowane do naszych czasów krzy¿e cmentarne i przydro¿ne. Zdobienie ich by³o bardzo urozmaicone, od ornamentyki geometrycznej, po formy neogotyckie i secesyjne. Te czêsto oryginalne wytwory rzemios³a artystycznego s¹ dzisiaj
ma³o szanowane a nawet
niszczone. Aby siê o tym przekonaæ, wystarczy spenetrowaæ nie tak odleg³e od Dynowa cmentarze unickie Pogórza Przemyskiego, Dynowskiego czy Beskidu Niskiego.
Temat wyrobów miejscowego
hutnictwa ¿elaza nie zosta³
do tej pory opracowany przez
¿adnego badacza, a czas i ludzie coraz bardziej bêd¹
utrudniaæ to zadanie.
AJM
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PODKARPACKIE KLIMATY W POEZJI I MALARSTWIE
W górach jest wszystko co kocham,
Wszystkie wiersze s¹ w bukach.
Zawsze kiedy tam wracam,
Bior¹ mnie klony za wnuka.
Zawsze kiedy tam wracam,
Siedzê na ³awce z ksiê¿ycem,
I szumi¹ brzóz kropid³a,
Dalekie miasta s¹ niczem.
Ja siê tam urodzi³em w piœmie
Ja wszystko górom zapisa³em czarnym,
Ja jeden znam tylko Synaj
Na lasce ja³owca wsparty.
I czerwieñ kalin jak cyrylica pisze
I na trombitach jesieni g³osi bór,
¯e jedna jest tylko m¹droœæ
Dzie³o zdjête z gór.
J. Harasymowicz

Na Wetliñskiej Po³oninie wiatr ku sobie trawy tuli
Pêdzi grzbietem, œcie¿k¹ dzik¹, wierchowin¹ ku carynie.
Stokiem ni¿ej w las bukowy przez piaskowe rumowisko
Jeszcze g³êbiej do strumyka, w ciemne jary, w œwiat surowy.
Na Wetliñskiej Po³oninie ostre szczyty mech porasta
Znik³y pola, ³¹ki koœne, na bieszczadzkich gór wy¿ynie.
Jeszcze tylko echem ¿yje wierchowiñskie trombit granie,
W pieœni Bojków zawodzenie, gdzie po³onin serce bije.
R. Bañkowski

Kiedyœ i mnie poniesiecie
Buki pradziady moje,
Zaproœcie Rawki jak siostry
I Po³oninê Caryñsk¹.
Bo tak mi serce coœ szepcze
Chore, po¿ó³k³e jak listek,
¯e nie wiadomo kiedy
Licho na nas zagwi¿d¿e.
Z cia³a kurz rudy zostanie
Jak mg³y uleci niczyje
Nad niebo nad Bieszczadami
Dusza jak sokó³ siê wzbije.
J. Harasymowicz

Bezg³oœnym szeptem œwi¹tki chwal¹ urodzaje,
Kolczaste je¿e szybów biegn¹ ku ob³okom,
a s³oñce idzie wolno podkarpackim krajem
I ptak swobodnym lotem wznosi siê wysoko...
A. Ciba

Katarzyna Szulc-Rozmys³owicz
Na szczycie górski oset,
Ta rycerska ró¿a,
Jak polip srebrn¹ piersi¹
Obj¹³ ciep³e wzgórza.
Promieniami wrós³ w ziemiê
Wichry go nie wytn¹.
To wizerunek s³oñca
I order za szczytnoœæ.
M. Pawlikowska-Jasnorzewska

Schroni³y siê nad Sanem chaty rozœpiewane
a dziœ bry³y z ceg³y betonu – Picasso
tutaj miodne ule
w karczmie z nalewk¹ miodow¹
wyt³aczarnia oleju – trud nadspodziewany
w cerkiewce z³o¿ony
gdy nad potokiem m³yn mchem porasta...
J. A. Gonet

Siwe prz¹dki tkaj¹ sw¹ legendê czasu
jak tka³y odzie¿ lnian¹ dla swych narzeczonych
poœród ³¹k b³awatnych – poœród sennych lasów
marz¹ sercem z kamienia poœród ust spragnionych.
J. A. Gonet
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Tu z kiepskiej drogi, z lichej strony
Chrystus zielony nagle skoczy,
Spojrzy spode ³ba prosto w oczy,
Nie ogolony.
To on pod daszkiem – giêty, czujny,
Z kolczykiem w uchu, luf¹ b³yska
I str¹ca z konia prosto w py³
W dymi¹cy popió³ kartofliska.
A potem szcz¹tki rzuci
Na krzak naros³y szpikulcami.
Ziemia siê nadmie pagórkami,
Nawet kartofel siê zasmuci.
S. Grochowiak
Dr¿¹ce ni gwiazdy rzek³y nad Sanem:
Pamiêtaj nas!...
Gasn¹c w zamgleniu z³otoró¿anem
Ostatni raz.
I z wolna wsi¹k³y jedna po drugiej
W niebieski sklep,
A przed mym okiem rozbi³ siê d³ugi,
Piaszczysty step!
Drzewa szepta³y w g³uchym rozgwarze
Posêpna wieœæ –
¯e znów po obcym œwiatów obszarze
Mam ból swój nieœæ.
I wpatrywa³y siê zamyœlone
W ubieg³y czas –
A wiatr im zrywa³ liœci koronê
Ostatni raz!
Jesienne osty wybieg³y blade
Nad srebrny staw
I na tajemn¹ wezwa³y radê
Gromadê traw –
I coœ... w zm¹con¹ patrz¹c siê wodê
Wró¿y³y wraz!
A dzieñ siê ubra³ w letni¹ pogodê
Ostatni raz!
M. Bartusówna

M. So³tys
Wyboru dokona³a B. Pinkowicz
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Podsumowaniem V edycji Wojewódzkiego Konkursu
Podkarpacka Têcza pod has³em „Skarby Podkarpacia”
by³a uroczysta gala, której pocz¹tek zosta³ poœwiêcony
pamiêci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, rozpoczê³a siê
ona recytacj¹ poezji Karola Wojty³y oraz odœpiewaniem
s³ynnej „Barki”. Na galê przybyli znakomici goœcie: w³adze Starostwa Powiatowego na czele ze Wicestarost¹
Rzeszowskim p. Markiem Sitarzem, w³adze miasta na
czele z Burmistrz Dynowa p.
Ann¹ Kowalsk¹ radni powiatowi, radni miasta Dynowa, sympatycy szko³y, animatorzy ¿ycia
kulturalnego miasta, sponsorzy
i oczywiœcie uczestnicy poszczególnych rywalizacji konkursowych wraz z opiekunami. Punktem kulminacyjnym by³o og³oszenie wyników, wrêczenie cennych nagród, wystêp laureatów
konkursu recytatorsko – inscenizacyjnego i Szkolnej Grupy
Artystyczno-Teatralnej „ANTRAKT” zatytu³owany – „U wód, czyli czar podkarpackiego uzdrowiska”.
Laureaci poszczególnych kategorii konkursowych
otrzymali cenne nagrody i dyplomy z r¹k: Wicestarosty
Rzeszowskiego p. Marka Sitarza, Naczelnika Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych i Obywatelskich p. Adama Kozaka
i Dyrektora szko³y p. Stanis³awa Tymowicza. Poza tym
ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ pami¹tkowy dyplom
a szko³a oraz nauczyciele – opiekunowie podziêkowania. Uroczysta gala zakoñczy³a siê wyst¹pieniami zaproszonych goœci: Burmistrz Miasta Dynów p. Anny
Kowalskiej i Wicestarosty Rzeszowskiego p. Marka Sitarza, który na rêce dyrektora szko³y przekaza³ specjal-

ny list od Starosty Rzeszowskiego p. Stanis³awa O¿oga.
Organizatorzy na V edycjê konkursu przygotowali
ekspozycjê g³ówn¹ „Skarby Podkarpacia”, na której znalaz³y siê m.in. wyroby ze szk³a, wikliny, gliny, ró¿nego
rodzaju wody mineralne z uzdrowisk województwa podkarpackiego, witra¿e, szyb naftowy, ró¿nego rodzaju
dzwonki wykonane z metalu, a tak¿e ufundowany przez
Ludwisarniê Felczyñskich z Przemyœla dzwon z wygrawerowanym
napisem - ZSZ Dynów. Atrakcj¹
wystawy by³ zainscenizowany podkarpacki las z ca³ym swoim bogactwem (drzewa, roœliny, ptaki,
ssaki, ryby i p³yn¹cy strumyk).
Prócz tego we wspó³pracy z m³odzie¿¹ przygotowano gazetki tematyczne, m.in. karpackie uzdrowiska, piêkno w kamieniu zaklête, historia lampy naftowej, przemys³ naftowy dawniej i dziœ, Ignacy £ukasiewicz – twórca przemys³u naftowego, piêkno w drewnie zaklête, szlak architektury drewnianej Podkarpacia, drewno w ¿yciu codziennym, skarby Podkarpacia w sztuce i poezji, podkarpackie huty, krzy¿e ¿eliwne Podkarpacia, ludwisarstwo Felczyñskich, projekt „B³êkitny San”.
Tradycyjnie ju¿ przygotowano wystawê prac dyplomowych uczniów, rzeŸby p. Bogus³awa Kêdzierskiego,
obrazów p. Jerzego Warcho³a, zdjêæ p. Ma³gorzaty Bylickiej i p. Daniela G¹seckiego (absolwenta naszej szko³y). Ze wzglêdu na temat i charakter tegorocznego konkursu gala zosta³a wzbogacona o czêœæ popularno – naukow¹ – wyk³ad p. Janusza Felczyñskiego, w³aœciciela
Ludwisarni w Przemyœlu wyg³oszony przez Jego syna p.
Macieja Felczyñskiego na temat „Ludwisarstwo na Podkarpaciu”.
Uczestnikom konkursu, zaproszonym goœciom w oczekiwaniu na uroczyst¹ galê zaproponowano wystêp zespo³u muzycznego z MOKiR w Dynowie, zespo³u muzycznego „M³oda Harta” z Zespo³u Szkó³ nr 2 w Harcie,
naszej szkolnej grupy taneczno – sportowej „APLAUZ”,
pokaz mody z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
w Kroœnie i naszej szkolnej grupy tanecznej „TANGO”.
Grono sympatyków, dziêki wspó³pracy z którymi
konkurs móg³ siê odbyæ w tak atrakcyjnej formie znacznie siê powiêkszy³o. Do³¹czyli do niego: Teatr „Maska”
w Rzeszowie, Ludwisarnia Felczyñskich w Przemyœlu,
Zak³ad Kamieniarski w Komborni, Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie, Galeria „Na Zabramie” w Dynowie, Zespó³ Szkó³ nr 2 w Harcie, Specjalistyczne Przedsiêbiorstwo Górnicze „Górtech” z Jawornika Ruskiego.
Kolejna edycja konkursu potwierdzi³a, ¿e dzieci i m³odzie¿ bardzo dobrze potrafi prezentowaæ piêkno i bogactwo tego regionu. Poza tym odczuwa, ¿e bogactwo i
piêkno kulturowe, mo¿e stanowiæ prawdziwy walor.
Halina Cygan
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PODZIÊKOWANIE
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za pomoc w organizacji
V edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TÊCZA
pod has³em: „Skarby Podkarpacia”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

p. Stanis³awowi O¿ogowi Staroœcie Rzeszowskiemu i Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie,
p. Stanis³awowi Rusznicy Podkarpackiemu Kuratorowi Oœwiaty i Podkarpackiemu Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie,
p. Annie Kowalskiej Burmistrz Miasta Dynów
i Urzêdowi Miasta w Dynowie,
p. Gra¿ynie Malawskiej i Miejskiemu Oœrodkowi Kultury i Rekreacji w Dynowie,
p. Andrzejowi Stankiewiczowi i Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
– Towarzystwu Przyjació³ Dynowa,
p. Ma³gorzacie Tarczyñskiej – Góra i Zarz¹dowi Zespo³u Parków Krajobrazowych w Przemyœlu,
p. Stanis³awowi Kaczmarykowi i Nadleœnictwu
w Birczy,
p. Adamowi Pilchowi i Nadleœnictwu w Dynowie,
p. Jadwidze Orzechowskiej i Wojewódzkiemu
Domowi Kultury w Rzeszowie,
p. Markowi Wronie i Teatrowi „Maska” w Rzeszowie,
p. Annie Bazan i Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kroœnie,
p. Januszowi Felczyñskiemu i Ludwisarni Felczyñskich w Przemyœlu,
p. Annie Nowickiej - Hardulak i ŒDS w Dynowie,
p. Grzegorzowi Hardulakowi z Dynowa,
p. Stanis³awowi Baranowi i Bankowi Spó³dzielczemu w Dynowie,
p. Janowi Nosalowi i Gminnej Spó³dzielni „Sa-

mopomoc Ch³opska” w Dynowie,
17. p. Ewie Czy¿owskiej i Spó³dzielni Inwalidów w
Dynowie,
18. p. Ma³gorzacie i Stanis³awowi Krupom – w³aœcicielom piekarni z Dynowa,
19. p. Jolancie i Januszowi Miklaszom – w³aœcicielom Galerii „Na Zabramie” w Dynowie,
20. p. Zdzis³awowi Bielcowi – w³aœcicielowi sklepu
spo¿ywczego w Dynowie,
21. p. Bogus³awie i Zdzis³awowi Hadamom w³aœcicielom sklepu „TELE – DOM” z Dynowa,
22. p. Piotrowi Krupie – w³aœcicielowi Zak³adu
Us³ugowo – Handlowego z Dynowa,
23. p. Liliannie Szaruga – w³aœcicielce sklepu spo¿ywczego z Dynowa,
24. p. Wojciechowi Szarudze – w³aœcicielowi Hurtowni „U Wojtka” z Dynowa,
25. p. Witoldowi Wardziñskiemu i Ko³u £owieckiemu „Szarak” z B³a¿owej,
26. p. Ma³gorzacie, Marcie, Jerzemu Bylickim z Dynowa,
27. p. Tadeusz Brach z Zak³adu Kamieniarskiego
w Komborni,
28. p. Zbigniewowi Duchniakowi i Radzie Rodziców
ZSzZ w Dynowie,
29. p. Danielowi G¹seckiemu z Dynowa,
30. p. Bogus³awowi Kêdzierskiemu z Dynowa,
31. p. Agnieszce Toczek z Dynowa,
32. p. Janowi Siwulcowi z Dynowa,
33. p. Jerzemu Warcho³owi z Dynowa,
34. Specjalistycznemu Przedsiêbiorstwu Górniczemu „Górtech” z Jawornika Ruskiego,
35. Zespo³owi muzycznemu z MOKiR w Dynowie,
36. Zespo³owi „M³oda Harta” z ZS nr 2 Harcie.
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Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie
jest najwiêksz¹ szko³¹ Powiatu Rzeszowskiego. W bie¿¹cym roku szklonym szko³a kszta³ci 622 uczniów. Ponadto jest placówk¹ edukacyjn¹, która proponuje m³odzie¿y wiele ciekawych zajêæ pozalekcyjnych czy te¿ takich, które rozwijaj¹ ich zainteresowania lub wype³niaj¹
wolny czas. Wachlarz tych propozycji jest ró¿norodny –
od zajêæ artystycznych, sportowych, tanecznych po kra-

wieckie, informatyczne czy dziennikarskie. Prezentacja
szkolnych grup, kó³ zainteresowañ i innych organizacji
mog³aby stanowiæ opis wielostronicowy. Proponujê wiêc
kalejdoskopowy skrót ukazuj¹cy poczynania m³odzie¿y
i nauczycieli Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie.
Beata Irzyk

PROGRAM LEONARDO DA VINCI – STA¯ UCZNIÓW ZSzZ
W DYNOWIE W NIEMCZECH
Leonardo da Vinci jest jednym z programów Unii Europejskiej skierowanym, m.in do
uczniów œrednich szkó³ zawodowych. W ramach tego programu uczniowie mog¹ odbywaæ bezp³atny sta¿ w zak³adach, ró¿nego typu instytucjach w krajach nale¿¹cych do struktur unijnych. Warunkiem udzia³u jest znalezienie partnera w jednym z krajów Unii Europejskiej, który przyjmie uczniów na sta¿,
przygotowanie odpowiedniego projektu i zaakceptowaniu
go przez Krajow¹ Agencjê Programu LdV w Warszawie.
ZSzZ w Dynowie w 2004r. opracowa³ projekt sta¿u
dla uczniów 4-letniego Technikum w zawodzie technik

mechanik
pod
nazw¹ ”Praktyka
w przemyœle motoryzacyjnym –
diagnostyka silników i elektroniki
samochodowej”,
który otrzyma³ pozytywn¹ akceptacjê
KAP w Warszawie.
29 maja 2005r.
grupa 15 uczniów z kl. 2TM i 3TM 4 - letniego Technikum w zawodzie technik mechanik - benficjentów programu wyjedzie z opiekunem na 3 tygodniowy sta¿
do Niemiec, do firmy VITALIS w Lipsku. Ka¿dy z
uczniów bêdzie odbywa³ praktykê w innym zak³adzie o charakterze motoryzacyjnym, m.in. w serwisach Mercedesa, Opla, Volkswagena.Sta¿yœci bêd¹
mieli mo¿liwoœæ pog³êbienia swojej wiedzy z zakresu
motoryzacji, kultury, historii Niemiec a tak¿e umiejêtnoœci jêzykowych. Na zakoñczenie sta¿u uczniowie otrzymaj¹ specjalny certyfikat wystawiony przez firmê VITALIS potwierdzaj¹cy zdobyte umiejêtnoœci. Z pewnoœci¹ realizacja projektu sta¿u przyniesie wymierne korzyœci zarówno uczniom jak i samej szkole. Szczegó³owe informacje o przebiegu sta¿u zostan¹ podane w najbli¿szych wydaniach „Dynowinki” po jego zakoñczeniu.
Halina Cygan

„SUPER MATEMATYK”
– jest to konkurs matematyczny organizowany od 2002
r. w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie, którego adresatami s¹ uczniowie szkó³ gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Dynów. Konkurs organizowany jest dziêki wsparciu dyrektora szko³y p. Stanis³awa Tymowicza i wicedyrektor
p. Haliny Cygan. Pomys³odawcami i koordynatorami
konkursu s¹ p. Renata Mazur, p. Barbara Œlemp, p.
Barbara Gierlach. Nagrody dla laureatów ufundowa³a
p. Burmistrza Miasta Dynowa – Anna Kowalska.
17 lutego 2005 roku ju¿ po raz trzeci odby³ siê gminny
konkurs Super Matematyk. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejêtnoœci matematycznych oraz
zachêcanie uzdolnionych uczniów do nauki i nauczycieli
do pracy z m³odymi pasjonatami. W tym roku rywalizowali ze sob¹ uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Dynowie przygotowani przez p. Annê Chrapek, p. Bogus³awê Szmul i
p. Adama Jagusztyna. Komisja konkursowa w sk³adzie:

p. Barbara Gierlach – przewodnicz¹cy, p. Barbara Œlemp
– cz³onek, p. Renata Mazur – cz³onek, wy³oni³a laureatów:
I miejsce – Bart³omiej S³ota – opiekun p. Anna
Chrapek
II miejsce – Aleksander Duda – opiekun p. Anna
Chrapek
III miejsce – Micha³ Polewka – opiekun p. Adam
Jagusztyn
Wyró¿nienia otrzymali: Micha³ Sycz, Marcin Marchewek, Katarzyna Frañczak.
Uczniowie ci otrzymali z r¹k dyrektora szko³y p.
Stanis³awa Tymowicza dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.
Wszystkim uczestnikom wrêczono pami¹tkowe dyplomy udzia³u w konkursie, a ich opiekunom podziêkowania za trud w³o¿ony w przygotowanie podopiecznych i
przyjêcie zaproszenia.
Renata Mazur
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SZKO£A PROMUJ¥CA ZDROWIE
Szko³a Promuj¹ca Zdrowie jest to program skierowany do uczniów ZSZ w Dynowie, który ma na celu wyposa¿enie uczniów w wiedzê o tym, jak dbaæ o zdrowie
w³asne i innych.
W ca³okszta³cie pracy szko³y staramy siê we wspó³dzia³aniu z Dyrekcj¹, z Rad¹ Rodziców dostarczaæ naszym uczniom nie tylko wiadomoœci, ale tak¿e umiejêtnoœci i wzorce, jak równie¿ kszta³towaæ postawy, które
warunkuj¹ ¿ycie aktywne, radosne i twórcze, w harmonii z samym sob¹ i innymi ludŸmi.
Szko³a preferuj¹c zdrowe, bezpieczne i po¿yteczne
spêdzanie wolnego czasu oferuje uczniom urozmaicone
zajêcia pozalekcyjne. Du¿ym zainteresowaniem i udzia³em m³odzie¿y ciesz¹ siê zajêcia sportowe: pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna, pi³ka no¿na, koszykówka, tenis sto³owy, zajêcia taneczne oraz zajêcia w si³owni szkolnej.
Ponadto prowadzony jest aerobic dla m³odzie¿y i
doros³ych, którzy wykorzystuj¹c w ten sposób czas wolny poprawiaj¹ swoj¹ kondycjê fizyczn¹, a tym samym

s³u¿¹ swojemu zdrowiu, dobremu samopoczuciu. Dla
uczniów chc¹cych doskonaliæ swe umiejêtnoœci p³ywackie zorganizowano wyjazdy na basen, które finansowane s¹ przez Radê Rodziców.
Szko³a proponuje uczniom wiele imprez o charakterze sportowo-zdrowotnym, w których uczestniczy te¿ m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych. Do imprez tych nale¿¹: Dzieñ
Sportu Szkolnego pod has³em „¯YJEMY ZDROWO”,
konkurs promuj¹cy zdrow¹ ¿ywnoœæ „RECEPTA NA
ZDROWIE”, „MIKO£AJKOWY TURNIEJ” - w pi³ce
siatkowej i pi³ce no¿nej, „FERIE NA SPORTOWO”
dla gimnazjalistów i uczniów naszej szko³y, plebiscyt
„NA NAJLEPSZEGO UCZNIA – SPORTOWCA
SZKO£Y” i in.
Inn¹ form¹ dzia³alnoœci sportowej, promuj¹cej szkolê,
ale i zdrowy styl ¿ycia poprzez ruch – czyli muzykê i taniec, by³y wystêpy szkolnej grupy sportowo-tanecznej
„APLAUZ”. Grupa prezentowa³a siê m.in. na uroczystoœci wrêczenia Certyfikatów Szko³om Promuj¹cym

SK£AD ZESPO£U „APLAUZ”
Bajda Ma³gorzata, Banaœ Aneta,
Banaœ Angelika, Hess Joanna,
Kucz Katarzyna, £ybacka Anna,
Mikita Anna, Sieñko Justyna, Siry
Aneta, Antosz Arkadiusz, Baran
Kamil, Biñczak Adam, Sacharzec
Tomasz, Sikora £ukasz
Zdrowie w Mielcu, wyst¹pi³a podczas IV i V edycji Wojewódzkiego Konkursu„PODKARPACKA TÊCZA”oraz
naVWojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych
„DEBIUTY 2000” w Rzeszowie. „Aplauz” uœwietni³ te¿
swoim wystêpem „Dni otwarte szko³y”, organizowane
dla gimnazjalistów, bra³ udzia³ wPrzegl¹dzie Dorobku
Kulturalnego Szkó³ „SZPAK” oraz prezentowa³ siê na
targach edukacyjnych w Rzeszowie w 2005 r.
Wszystkie te dzia³ania pozwalaj¹ na lepsze wzajemne poznanie, s¹ Ÿród³em radoœci i satysfakcji, a przy
okazji wp³ywaj¹ na poprawê kondycji fizycznej wszystkich osób w szkole, a co najwa¿niejsze uczniów. Cieszy
fakt, ¿e m³odzie¿ coraz chêtniej uczestniczy i bierze czynny udzia³ w proponowanej ofercie zajêæ sportowych.
Alina Paœciak
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OSI¥GNIÊCIA SPORTOWE UCZNIÓW ZSzZ W DYNOWIE
2004/2005
Uczniowie ZSzZ godnie reprezentuj¹ szko³ê i chêtnie bior¹ udzia³ w rozgrywkach sportowych. Osi¹gane
przez nich efekty s¹ widoczne w postaci wysokich miejsc
i lokat w ró¿nych formach wspó³zawodnictwa:
III miejsce - Dariusz £ybacki w Indywidualnych
biegach prze³ajowych na 1500m (05.10.2004r. Kamieñ Podlasie) - opiekun p. Marcinek Piotr
III miejsce w Sztafetowych biegach prze³ajowych (10 x 1500m) 14.04.2005r. Kamieñ Podlasie opiekunowie: p. Paœciak Marek i p. Gierula Pawe³
Dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Szczawiñski Pawe³, Kaniewski Tomasz, Zawadzki £ukasz,
£ybacki Dariusz, Baran S³awomir, Baran Jacek, D¹browski Marcin, Szybiak Grzegorz, Ozga Dariusz, Kulon Piotr.
III miejsce w Pi³ce siatkowej (ch³opcy)
23.11.2004r. Soko³ów M³p. - opiekun p. Gierula Pawe³.
Sk³ad dru¿yny: Zawadzki Rados³aw, Zawadzki Bartosz, Antosz Artur, £ybacki Szymon, Jaczewski Piotr,
Bielec Miros³aw, Ozga Dariusz, Sacharzec Tomasz,
Kwasi¿ur Grzegorz, Rachwalski Rados³aw, Potoczny
Stanis³aw, Biñczak Adam.
III miejsce w Pi³ce siatkowa (dziewczêta)
25.11.2004r. Trzciana - opiekun p. Gierula Pawe³.
Dziewczyny wywalczy³y III miejsce wygrywaj¹c w
ma³ym finale z LO Dynów, w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Kamiñska Monika, Kowalczyk Dagmara, Kie³basa
Agnieszka, Kêdzierska Renata, £ybacka Anna, Mielni-

czek Iwona, Pyrda Teresa, Radoñ Ma³gorzata, Toczek
Aneta, Walkowicz Katarzyna.
I miejsce w Pi³ce rêcznej (dziewczêta)
19.10.2004r. Mi³ocin - opiekun p. Alina Paœciak.
III miejsce w Licealiadzie rejonowej 02.12.2004r
Le¿ajsk
Sk³ad dru¿yny: Formal Ewelina, Talaga Justyna,
Sza³êga Ewelina, Witkowska Anna, Bielec Katarzyna,
Piejko Natalia, Pinkowicz Katarzyna, £ach Sabina,
Prokop Kamila, Pêkalska Monika.
II miejsce w Pi³ce rêcznej (ch³opcy) 20.10.2004r.
Mi³ocin - opiekun p. Paœciak Marek.
Sk³ad dru¿yny: Kochman Jacek, Ostafinski Damian,
Mazur Pawe³, Gierula Jaros³aw, Wolwowicz Tomasz,
Bielec Miros³aw, Zabój Mateusz, Kwasi¿ur Grzegorz,
Haryza Daniel, £ach Damian, Hadam Piotr.
III miejsce w Pi³ce koszykowej (ch³opcy)
01.12.2004r. Dynów – opiekun p. Marcinek Piotr.
Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Zabój Mateusz, Kochman Jacek, Kwasi¿ur Grzegorz, Rachwalski Rados³aw,
Haryza Daniel, Bielec Miros³aw, Nowak Pawe³, Prokop
£ukasz, Gierula Jaros³aw, Kopacki Pawe³.
IV miejsce w Pi³ce koszykowej (dziewczêta)
09.12.2004r. Dynów - opiekun p. Turek Krzysztof.
Dru¿yna wyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Bia³a
Katarzyna, Marsza³ek Katarzyna, Toczek Justyna, Mielniczek Iwona, Mikita Anna, Sza³êga Ewelina, Szul Aneta,
Toczek Monika.
Pawe³ Gierula

ADOPCJA NA ODLEG£OŒÆ
Adopcja na odleg³oœæ jest to akcja,
która polega na zapewnieniu œrodków
finansowych, na naukê, dziecku z Afryki. Takim dzieckiem „adoptowanym”
przez Samorz¹d Uczniowski Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie jest Bartholomeo Ch. Mapulanga
Kontynent afrykañski to obszar, który najdotkliwiej odczuwa problem biedy, niedostatku i nierównego podzia³u
dóbr materialnych. Wiele pañstw, organizacji, instytucji zajê³o siê organizowaniem pomocy humanitarnej dla
mieszkañców Afryki. Jedn¹ z form takiej pomocy jest zainicjowana przez
Bartholomeo z mam¹.
polski koœció³ katolicki akcja „adopcja
na odleg³oœæ”, która rozpoczê³a swoj¹
dzia³alnoœæ w kwietniu 2001 roku. Sensem tej akcji jest
przyjêcie pod opiekê dziecka i zapewnienie mu pomocy
materialnej, która przeznaczona jest na edukacjê. Zaadoptowaæ mo¿na dziecko wybrane na podstawie dok³adnego wywiadu przez misjonarzy mieszkaj¹cych w
danym pañstwie Afryki. W adopcyjnej akcji mog¹ wzi¹æ
udzia³ osoby prywatne, firmy, uczelnie, szko³y, kluby,
stowarzyszenia, które zobowi¹zuj¹ siê do finansowego

wsparcia wybranego przez siebie dziecka. Koszt edukacji jednego dziecka to
œrednio 50 dolarów amerykañskich na rok
adopcyjny. Deklarowane œrodki finansowe przekazywane s¹ misjonarzom, którzy osobiœcie op³acaj¹ koszty nauki i
troszcz¹ siê o zaspokojenie podstawowych
potrzeb dziecka. Samorz¹d Uczniowski
naszej szko³y podj¹³ inicjatywê przy³¹czenia siê do akcji „adopcji na odleg³oœæ”.
Nawi¹zaliœmy kontakt z siostr¹ Józef¹ misjonark¹ pochodz¹c¹ z terenu naszej
gminy, pracuj¹ca w placówce misyjnej w
Zambii. Siostra Józefa korespondencyjnie zaproponowa³a nam zaopiekowanie
siê ma³ym Bartholomeo, urodzonym
11.07.1996 r, który ma oœmioro rodzeñstwa i jest pó³sierot¹. Bartholomeo jest
m¹drym i spokojnym ch³opcem i bardzo chce siê uczyæ.
W styczniu 2004 roku rozpocz¹³ naukê w pierwszej klasie. Cieszymy siê bardzo, ¿e dziêki pomocy uczniów
naszej szko³y, którzy przeznacz¹ na ten cel ok. 30-50
groszy na rok ma³y Bartholomeo z Zambii ma mo¿liwoœæ uczenia siê i nie zabraknie mu podstawowych œrodków do ¿ycia.
Maria Smul i El¿bieta Kiszka
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„ELEMENCIK”
„ELEMENCIK” – to szkolna gazetka
redagowana przez uczniów ZSzZ w Dynowie ju¿ 11 lat. Pisemko jest odzwierciedleniem najwa¿niejszych dzia³añ szkolnych i
lokalnych. M³odzi redaktorzy – uczniowie:
Anna £ybacka,AnetaBanaœ,AlicjaKie³basa, Lucyna Kie³basa, Gabriela Jab³oñska, Rados³aw Rachwalski, Miros³aw Serwatka, Przemys³aw Irzyk,
Grzegorz Kwasi¿ur, Agnieszka Kie³basa, Anna Mikita, Monika Koœmider,
Agnieszka B¹k, Ma³gorzata Bajda, Dominika Drewniak, na ³amach gazetki publikuj¹ swoje artyku³y, wywiady, rozwijaj¹
swoje zdolnoœci literackie,
plastyczne i zainteresowania dziennikarskie.
Tematyka artyku³ów
jest ró¿norodna – m³odzie¿ uwzglêdnia w swoich tekstach wa¿ne problemy wspó³czesnego
œwiata, wydarzenia kulturalne, odkrycia naukowe, ciekawe rozwi¹zania
techniczne itp. Na ³amach
czasopisma debiutuj¹ te¿
szkolni poeci. Ka¿dy
znajdzie tu coœ dla siebie! Wszystkie te próby
literackie maj¹ miejsce pod bacznym okiem opiekunów:
p. Beaty Irzyk (strona merytoryczna i graficzna), p. Renaty Mazur (strona graficzna i techniczna) p. Piotra
Zdeba (wersja elektroniczna gazetki).
Dokonania redaktorów „Elemencika” nie ograniczaj¹
siê tylko do wydawania pisemka. Si³ próbuj¹ te¿ w kon-

kursach literackich, plastycznych, multimedialnych. Poczynania m³odych dziennikarzy uwieñczone zosta³y licznymi sukcesami (IV miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsz¹ gazetkê szkoln¹
„Tu lubiê byæ” przeprowadzonym przez
Fundacjê„Signum Magnum” z siedzib¹ w
Rybniku – 2001 r., wyró¿nienie w XIII
edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa w szkole”za wydanie europejskie „Elemencika” – 2004 r., I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznê” w 2004 r. za pracê
multimedialn¹ „Przewodnik po najstarszych obiektach sakralnych Podkarpacia”
orazI miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznê” w 2005 r. za pracê literack¹
„Niesamowite historie, podania i legendy z Pogórza Dynowskiego” i in.). Gazetka „Elemencik” od dwóch lat wychodzi równie¿ w wersji elektronicznej. Na stronie internetowej znaleŸæ mo¿na ciekawe artyku³y, reporta¿e, wywiady nie tylko o naszej szkole. Zapraszamy!
Beata Irzyk

Redakcja „Elemencika”.

Fragment pracy nagrodzonej w konkursie
„Poznajemy Ojcowiznê”:
Trzy beczki z³ota
Na zapad³ym Grodzisku, jak powiadaj¹ mieszkañcy Paw³okomy, pan potê¿nego zamku ukry³ w tajemniczym miejscu trzy
beczki wype³nione po brzegi z³otem. Dawniej zamieszkiwa³ on tutejszy zamek wraz ze swoj¹ rodzin¹ i wiern¹ s³u¿b¹. Z³oto to mia³o byæ posagiem jego córki. A poniewa¿ okaza³a siê ona niegodziw¹, zamek, beczki, jak i ona sama przepad³y bez œladu. Chêtnych, którzy próbowali odnaleŸæ to wielkie bogactwo, by³o wielu.
Ka¿dy z nich chcia³ zdobyæ z³oto zakopane w beczkach. Ale jak
g³osz¹ wieœci, nigdy nie dotarli do miejsca ukrycia skarbu, bo zawsze uciekali, przed duchami, które strzeg³y beczek.
Nikomu nigdy nie uda³o siê odszukaæ zakopanych klejnotów.
Nawet dziœ, gdy tylko ktoœ zbli¿y siê do miejsca, gdzie rzekomo s¹
ukryte, duchy zaczynaj¹ swe harce, a œmia³kowie zmykaj¹ st¹d co
si³ w nogach i nigdy ju¿ nie wracaj¹.
Ilustracjê do legendy wykona³a uczennica ZSzZ w Dynowie
– Ewa Sura.
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ANTRAKT – 7 LAT DZIA£ALNOŒCI (1999-2005)
25 lutego w Zespole Szkó³ Zawodowych w Dynowie
odby³ siê ma³y jubileusz – Szkolna Grupa ArtystycznoTeatralna ANTRAKT „osi¹gnê³a wiek szkolny” i zaprosi³a by³ych cz³onków i sympatyków na swoje siódme
urodziny. To sympatyczne spotkanie mile zaskoczy³o
organizatorów du¿¹ frekwencj¹ i sta³o siê okazj¹ do
wzruszaj¹cych wspomnieñ, ¿artów i spontanicznych
wystêpów. Jak przysta³o na urodziny by³ ogromny tort z
siedmioma œwieczkami, ró¿ne smako³yki, kwiaty i co
najwa¿niejsze du¿o muzyki, piêknej poezji i s³ów prostych, ¿yczliwych ale jak zawsze pe³nych szczeroœci. To
niezwyk³e, ¿e miêdzy tymi m³odymi, pe³nymi zapa³u
ludŸmi, czasem o bardzo odmiennych charakterach,
nawi¹za³a siê szczególna wiêŸ, która powoduje, ¿e chc¹
nadal byæ razem i spotykaæ siê. Impreza mia³a charak-

ter kawiarniano – kameralny, tym bardziej by³o nam
mi³o goœciæ na niej sympatyków zespo³u – pani¹ burmistrz Annê Kowalsk¹, dyrekcjê szko³y, grupê nauczycieli, radê rodziców i przedstawicieli MOKiR. Wœród
wystêpuj¹cych znalaz³ siê poeta, absolwent naszej szko³y pan Józef Cupak oraz obecni i dawni cz³onkowie zespo³u. Urodzinowym prezentem by³ spektakl przygotowany przez jednego z pierwszych „antraktowiczów” –
alumna V roku Seminarium Duchownego w Przemyœlu
Paw³a Bobolê. Na scenie wyst¹pi³ razem ze swoimi
kolegami seminarzystami i zaimponowali wszystkim
sugestywnoœci¹ interpretacji i dynamizmem. Najlepszym podsumowaniem tego spotkania urodzinowego
niech bêdzie fakt, ¿e umówiliœmy siê ju¿ na nastêpny
jubileusz! Was te¿ zapraszamy!

By³am aktork¹?

gdzie „trwa historia”. Kiedy patrzê na to teraz z perspektywy 5 lat, wiem, ¿e by³o to dla mnie bardzo wa¿ne. Zatrzymywa³ siê czas i by³am sam na sam z publicznoœci¹. Recytacja pozwala³a mi przenosiæ siê do
innego œwiata lub mówiæ piêknie o tym, który nas otacza. Poezja to dla mnie „inny” sposób mówienia o ¿yciu,
dlatego kontakt ze scen¹ wywar³ ogromny wp³yw na
moje ¿ycie i by³ wspania³¹ przygod¹.
Ania Kucz,
studentka V roku filologii polskiej URz

Zawsze wracam do chwil prze¿ytych z poezj¹. Dzia³aj¹c w grupie ANTRAKT mia³am wielokrotnie okazjê staæ na scenie a na wycieczkach odwiedzaæ miejsca

O co chodzi
Nie o to chodzi
aby byæ lizusem
aby byæ na pokaz
aby byæ kapusiem
aby byæ z tymi co s¹ wiêkszoœci¹
Chodzi o to
aby byæ cz³owiekiem
aby ¿yæ z cz³owiekiem
i aby kochaæ jak cz³owiek
Stworzy³ nas na Swoje podobieñstwo
wiêc starajmy siê choæ troszeczkê
by ¿yæ i kochaæ jak „Pan Bóg przykaza³”
Pawe³ Bobola,
by³y uczeñ ZSzZ w Dynowie,
obecnie kleryk Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Przemyœlu
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Czym dla mnie jest wystêpowanie
z ANTRAKTEM?
Jest to zabawa w aktorstwo.
Bardzo lubiê wystêpowaæ, chocia¿
nieraz musimy kilkakrotnie powtarzaæ tê sama scenê, a przed wystêpem g³os dr¿y mi ze strachu, lecz
uwa¿am, ¿e warto. Bycie w ANTRAKCIE sprawia mi przyjemnoœæ,
uczy pracy w grupie, daje satysfakcje i poczucie, i¿ to co robimy mo¿e
siê podobaæ i ubarwiaæ ¿ycie innym
ludziom.
Dominika
Praca w grupie jest dla mnie przyjemnoœci¹, zabaw¹ i mo¿liwoœci¹ wykazania siê.
Daniel
Wystêpy z ANTRAKTEM s¹ dla nas odskoczni¹ od
szkolnej rzeczywistoœci. Rozwijaj¹ nasz œwiat...
Arek i Krzysiek

Nr 4-5/116-117

Najlepiej pamiêtam...
... spektakl „Wesele w Tuniejadówce...”, który uœwiadomi³ nam, ¿e
mimo ró¿nej wiary, czy pochodzenia,
wszyscy jesteœmy równi.
Arek i Krzysiek
... mój pierwszy wystêp – kwiecieñ 2004r. To by³o straszne! By³am
taka zdenerwowana. Wystêpowa³am
w zbyt du¿ych, po¿yczonych
spodniach. Spiê³am je agrafkami i
ca³y czas martwi³am siê czy nie
zsun¹ mi siê na oczach wszystkich.
Na szczêœcie wystêp siê uda³, a nikt
nawet nie zwróci³ uwagi na mój doœæ nietypowy strój.
Dominika
... reakcje dzieci gdy gra³em Heroda i „ma³¹ wpadkê” w czasie roli ¯yda.
Daniel
Anna Mol

BIBLIOTEKA ZSzZ W DYNOWIE
Biblioteka jako szkolne centrum informacji, jest miejscem chêtnie odwiedzanym przez uczniów i nauczycieli.
M³odzie¿ przychodz¹ca do biblioteki ma mo¿liwoœæ korzystania z bogatych zbiorów encyklopedycznych, s³owników, albumów, programów multimedialnych. W czytelni mo¿na skorzystaæ z bogatej oferty czasopism: „M³ody Technik”, „Mówi¹ Wieki”, „Œwiat Nauki”, „Wiedza i
¯ycie”, Auto Expert”, „National Geografic” i in. Ponadto
uczniowie maj¹ do dyspozycji 6 komputerów z dostêpem do internetu, co wspomaga proces edukacji, wychowania, a nawet rozrywki. Obok biblioteki znajduje siê pracownia
multimedialna, w której uczniowie przygotowuj¹ siê do lekcji, wyszukuj¹ informacje na okreœlony
temat itp. Dzia³alnoœæ biblioteki
nie ogranicza siê tylko do udostêp-

niania ksiêgozbioru i edukacji czytelniczo – medialnej. Potwierdzeniem tego s¹ liczne imprezy organizowane przez ca³y rok szkolny jak – gie³da
ksi¹¿ek, konkursy plastyczne, recytatorskie
(„Przy wigilijnym stole”, „W œwiecie magii i wró¿b”, „Ziemia – Nasz Dom”), spotkania z ciekawymi ludŸmi, wystawy tematyczne („Wystawa ozdób choinkowych”,
„Wystawa kartek œwi¹tecznych”, „Wystawa kartek walentynkowych” itp.), prelekcje czy wyjazdy do kina. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronê internetow¹
biblioteki -www.biblioteka1zsz.republika.pl.
Beata Irzyk
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„SzOK”
”SzOK” – to Szkolny Oœrodek Kariery Zawodowej
dzia³aj¹cy w ZSzZ pod nazw¹:„ PrzyjdŸ do nas”. SzOK
oferuje uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc w zakresie planowania swojej kariery zawodowej. Szukaj¹cy porady uczeñ znajdzie tu profesjonalne materia³y i
narzêdzia, którymi s¹:
· opisy zawodów,
· autotesty psychologiczne,
· indywidualny plan dzia³ania,
· treningi, szkolenia,
· narzêdzia i metody do planowania kariery,
· informacje o mo¿liwych œcie¿kach kszta³cenia,
· multimedialny program komputerowy Doradca 2000,
· poradniki dla maturzystów.
Nauczycielom proponuje:
· podrêczniki dla szkolnego doradcy zawodowego,
· konspekty i scenariusze zajêæ z zakresu poradnictwa
zawodowego,
· wewn¹trzszkolny system doradztwa zawodowego,
· multimedialny program komputerowy z autotestami
i informacj¹ edukacyjno-zawodow¹.

Materia³ami wspieraj¹cymi dzia³alnoœæ Szkolnego
Oœrodka Kariery Zawodowej s¹ biuletyny „b-SZOK”, czyli
publikacje wspieraj¹ce rozwój Szkolnych Oœrodków
Kariery. Przeznaczone s¹ one dla szkolnych doradców
zawodowych, nauczycieli oraz uczniów, zawieraj¹ te¿
materia³y wspieraj¹ce pracê rodziców z dzieæmi. Ponadto
w ofercie Szkolnego Oœrodka Kariery Zawodowej znaleŸæ mo¿na:
· przystêpn¹ i profesjonalnie przygotowan¹ informacjê
o œwiecie zawodów;
· rzeteln¹ informacjê o œcie¿kach „dochodzenia” do wybranego zawodu;
· informacjê o mo¿liwoœciach, szansach, ale tak¿e i
pu³apkach, jakie niesie za sob¹ samozatrudnienie oraz
problemach zwi¹zanych z zak³adaniem w³asnej firmy.
Szkolny Oœrodek Kariery prowadzi doradca zawodowy, który udziela tak¿e porad indywidualnych. Zapewniamy ca³kowit¹ anonimowoœæ. Oœrodek czynny jest
w ka¿dy wtorek od 13.30 do 15.30. ZAPRASZAMY!
Anna Fara

PRACOWNIA KRAWIECKA
Warsztaty odzie¿owe przy ZSzZ w Dynowie funkcjonuj¹ od wrzeœnia 1994 r. Zajêcia warsztatowe u progu
swej dzia³alnoœci odbywa³y siê w Spó³dzielni Inwalidów im. J. Kiliñskiego w Dynowie. Obecnie pracownie krawieckie znajduj¹ siê na terenie
warsztatów szkolnych. Znajduj¹
siê tutaj dwie pracownie, w których jest 25 stanowisk pracy.
Uczniowie odbywaj¹cy praktyczn¹ naukê zawodu maj¹ mo¿liwoœæ pracy przy ró¿nego rodzaju maszynach specjalistycznych.
W pracowni odzie¿owej wykonu-

jê siê tak¿e w szerokim zakresie us³ugi krawieckie nie
tylko dla spo³ecznoœci szkolnej. Ponadto wykonuje siê
renowacjê starej odzie¿y, co cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Przy warsztatach
szkolnych dzia³a Kó³ko Krawieckie, gdzie m³odzie¿ dodatkowo ma mo¿liwoœæ doskonalenia
swoich umiejêtnoœci. W ramach
dzia³alnoœci Kó³ka wykonuje siê
kostiumy do wystêpów szkolnych
grup artystycznych. Efekty pracy
Kó³ka obejrzeæ mo¿na na stronie
internetowej.
Anna Fara

WARSZTATY SZKOLNE ZSzZ W DYNOWIE
Warsztaty szkolne stanowi¹ g³ówn¹ bazê szkoleniow¹ dla uczniów poszczególnych szkó³ zawodowych.
Uczniowie szkó³ œrednich i zasadniczych, których programy nauczania przewiduj¹ zajêcia praktyczne, szkol¹
swoje umiejêtnoœci w odpowiednich dzia³ach:
- pracowni krawieckiej
- nauki jazdy
- obróbki rêcznej i spawania
- naprawy pojazdów samochodowych
- obróbki mechanicznej
- obróbki cieplnej i plastycznej
- serwisu ogumienia
- diagnostyki pojazdowej.
G³ównym celem dzia³alnoœci warsztatów jest szkolenie uczniów, a oprócz tego wykonywanie ró¿nego rodzaju us³ugi dla ludnoœci i produkcja niektórych wyrobów rynkowych. Mo¿na wiêc zleciæ wykonanie prac z

zakresu:
- œlusarstwa i spawalnictwa
- obróbki mechanicznej
- obs³ugi samochodowej
- diagnostyki pojazdowej
- serwisu ogumienia.
Warsztaty zapewniaj¹ odpowiednie wyposa¿enie poszczególnych dzia³ów warsztatowych, co pozwala przysz³ym
pracownikom opanowaæ niezbêdne do wykonania zawodu
umiejêtnoœci. Warsztaty szkolne posiadaj¹ akredytacjê
pozwalaj¹c¹ na przeprowadzanie egzaminów zewnêtrznych
w klasach zasadniczych, co u³atwi w przysz³oœci zdanie
tego¿ egzaminu. Przy warsztatach szkolnych dzia³a Stacja Diagnostyczna, w której dokonaæ mo¿na przegl¹dów
technicznych pojazdów samochodowych do 3,5 t.
Anna Fara
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MOTTO Zespo³u Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie:

Potrzeba szczególnej wra¿liwoœci ze strony wszystkich, którzy pracuj¹ w szkole,
aby tworzyæ w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu.
(Jan Pawe³ II)

Szko³a Podstawowa oraz Gimnazjum w Paw³okomie
otrzyma³y tytu³y „SZKO£Y Z KLAS¥”
Nauczyciele koordynuj¹cy akcj¹ w szkole:

Informacje o „Szkole z klas¹”
„Szko³a z klas¹” jest akcj¹ spo³eczn¹
dla szkó³ podstawowych, gimnazjów i
szkó³ œrednich. Jej celem przewodnim
jest zasiaæ w polskich szko³ach nowy sposób myœlenia o oœwiacie, promowaæ zasady wspieraj¹ce nowoczesn¹, efektywn¹ edukacjê, podnosz¹ce jej poziom,
oddzia³ywanie na poprawê kultury wychowawczej oraz o¿ywianie wspó³pracy
szkó³ z ich bli¿sz¹ i dalsz¹ okolic¹, ze œrodowiskiem lokalnym.
Program przygotowa³a „Gazeta Wyborcza”, fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat obj¹³ prezydent RP
Aleksander Kwaœniewski. Program finansowany jest przez Agorê SA, wydawcê m.in. „Gazety Wyborczej” i PolskoAmerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci.
Program to szeœæ g³ównych zasad
dobrej, m¹drej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szko³y: 1. Szko³a
dobrze uczy ka¿dego, 2. Szko³a ocenia sprawiedliwie, 3. Szko³a uczy
myœleæ i rozumieæ œwiat, 4. Szko³a
rozwija spo³ecznie, uczy wra¿liwoœci, 5. Szko³a pomaga uwierzyæ w
siebie, tworzy dobry klimat, 6. Szko³a przygotowuje do przysz³oœci. Do
ka¿dej przygotowano po kilka zadañ (w
sumie zadañ jest 30).
Ka¿da ze zg³oszonych szkó³ w ci¹gu
roku szkolnego realizuje szeœæ wybranych przez siebie zadañ (po jednym do
ka¿dej zasady „Szko³y z klas¹”). Sprawozdania z ich realizacji przysy³a do zaliczenia. Zaliczenie wszystkich szeœciu
wybranych przez szko³ê zadañ sprawi,
¿e otrzyma ona tytu³ „Szko³y z klas¹”.
Laureaci otrzymuj¹ dyplomy podpisane
przez prezydenta, a „Gazeta” publikuje
przewodnik po „Szko³ach z klas¹”.
„Szko³a z klas¹” to nie konkurs, w
którym jedne szko³y mia³yby dystansowaæ inne! Tu ka¿da szko³a ma szanse na
zaliczenie programu. Organizatorzy zak³adaj¹, ¿e udzia³ w akcji zaowocuje popraw¹ oferty edukacyjnej szko³y w danym roku i wywo³a bardziej trwa³e zmiany w pracy placówki.
(za: http://szkolazklasa.gazeta.pl/
szkolazklasa/1,58580,1288048.html)

Marek Mo³oñ - marmo10@wp.pl;
Wies³aw Martowicz - paramecium@wp.pl
Uczniowie koordynuj¹cy akcj¹ w szkole:
Justyna £ach - uczennica klasy VI;
Ewa Banaœ - uczennica klasy III”a” gimnazjum
e-mail:pawlokoma@gazeta.pl lub pawlokoma@wp.pl
adres strony www: www.pawlokoma.republika.pl
Poni¿ej przedstawiamy fragmenty sprawozdañ z prac wykonanych przez szkolne grupy zadaniowe w obrêbie zasad „Szko³y z klas¹”:
Dyrektor Zespo³u Szkó³ – Irena BILSKA
zasada 1)
UCZNIOWIE W CENTRUM UW
AGI
UWAGI
zadanie 1: Szko³a dobrze uczy ka¿dego ucznia
Wyjaœnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osi¹gali coraz lepsze
wyniki, rozwijali aspiracje ¿yciowe.
Ka¿dy cz³owiek jest indywiduum.
Ka¿dy potrzebuje, by siê nim interesowaæ. W szkole podstawowej i w gimnazjum daje siê to wyraŸnie zauwa¿yæ. Dzieci nie ukrywaj¹ uczuæ. Wyra¿aj¹ je na ró¿ne sposoby. Szko³a ma
s³u¿yæ uczniom. Powinna przypominaæ
laboratorium, gdzie poszukuje siê nowych, lepszych rozwi¹zañ w zmieniaj¹cym siê nieustannie kalejdoskopie
zachowañ i potrzeb. Zadanie „uczniowie w centrum uwagi” jeszcze w wiêkszym stopniu pozwala skupiaæ uwagê
nauczycieli na metodach i formach pracy z uczniem, tak, aby osi¹ga³ on wyniki na miarê swoich mo¿liwoœci. Konkurs „Szko³a z klas¹” to dodatkowy,
aczkolwiek niewymuszony wysi³ek ze
strony nauczycieli, dodatkowe godziny
po pracy i znielubiona zapewne przez
nauczycieli biurokracja. Niemniej jednak, posiada on swoj¹ wielk¹ zaletê –
integruje nauczycieli, porz¹dkuje, ujednolica ich dzia³ania metodyczne wobec
uczniów. Zwraca uwagê na wystêpuj¹ce w szkole problemy i zapobiega im.
Prowokuje czêstsze kontakty rodziców
ze szko³¹, w której uczy siê ich syn/
córka. S³owa Henryka Machalicy (równie¿ pedagoga) niech bêd¹ dla nas
szko³¹ wytrwa³oœci i woli: „Ka¿da praca

jest trudna, je¿eli wykonuje siê j¹ rzetelnie”.
Szz *:Zuzanna Nosal
Stworzyliœmy dla uczniów zdolnych
ofertê edukacyjn¹, która pozwoli³aby im
siê realizowaæ w szkole, a jednoczeœnie
motywowa³a innych uczniów do poszerzania swoich zdolnoœci (zainteresowañ). Uczniowie ci s¹ przygotowywani
indywidualnie do konkursów przez nauczycieli, którzy prowadz¹ dodatkowe
zajêcia. Osobiœcie zachêcaj¹ uczniów do
udzia³u w tych zajêciach, informuj¹ jakie korzyœci mo¿e odnieœæ finalista konkursu. Na zadaniach klasowych otrzymuj¹ dodatkowe zadania na ocenê celuj¹c¹. Opracowuj¹ projekty na ró¿ne
tematy i prezentuj¹ je na forum klasy
i szko³y, wzbudzaj¹c tym zainteresowanie i motywacjê innych uczniów. Nauczyciele stwarzaj¹ okazjê do tego, by
uczniowie uzdolnieni artystycznie i
sportowo mogli wykazaæ siê w szkole i
na zewn¹trz niej (...). Skutecznoœæ swoich dzia³añ sprawdzamy porównuj¹c poziom zainteresowania zdolnych uczniów
zajêciami szkolnymi, gotowoœci¹ aktywnego uczestnictwa w ¿yciu szkolnym
oraz osi¹gniêciami w konkursach.
Szz: Halina Baluch
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zasada 2)
POPRA
WIAMY OCENIANIE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOPOPRAWIAMY
TÓW
zadanie 2: Szko³a ocenia sprawiedliwie
Uczniowie wiedz¹, czego maj¹ siê nauczyæ, znaj¹ i rozumiej¹ zasady oceniania.
W trakcie realizacji zadania (...)
mieliœmy okazjê poznaæ, jak ró¿ny mo¿e
byæ odbiór oceniania w naszej szkole.
Subiektywny odbiór nie zawsze poparty wiedz¹ lub odniesieniem do czytelnych regu³ mo¿e byæ przyczyn¹ trudnoœci uczniów w nauce, konfliktów klasowych lub konfliktów w relacji nauczyciel - uczeñ. Wielu uczniów chcia³oby
bardziej jasnych kryteriów oceny. Pocz¹tkowo du¿y stopieñ niezrozumienia
przez uczniów zasad oceniania zosta³
zminimalizowany. Sta³o siê to dziêki
starannie przygotowanym kartom

szkolnych i rzetelnemu zapoznaniu z
nimi uczniów (...). Realizacja tego zadania pozwoli³a nam w wiêkszym stopniu zwróciæ uwagê na dydaktyczn¹,
motywacyjn¹ i wychowawcz¹ rolê sprawiedliwej, umotywowanej, ujednoliconej
i obiektywnej oceny.
Szz: Wies³aw Martowicz
Realizuj¹c to zadanie wszyscy nauczyciele zwrócili uwagê na ocenianie
jako na bardzo wa¿ny, ale trudny element pracy pedagogicznej (...). Ankiety pokaza³y jak ocenianie jest odbie-

zasada 3)
FESTIW
AL NAUKI
FESTIWAL
zadanie 3: Szko³a uczy myœleæ i rozumieæ œwiat
Szko³a uczy twórczego i krytycznego myœlenia, pomaga zrozumieæ œwiat i
rozwi¹zywaæ realne problemy.
Udzia³ uczniów i rodziców w zorganizowaniu festiwalu by³ bardzo du¿y. W
czasie przygotowañ prezentacji i wystaw
uczniowie podsuwali wiele w³asnych
pomys³ów. M³odzie¿ aktywnie uczestniczy³a we wszystkich fazach realizacji
programu. Samodzielnie, z w³asnej inicjatywy podejmowali siê wielu zadañ,
co sprawia³o, ¿e czuli siê wspó³organizatorami festiwalu. Nale¿y doceniæ
ogromny wk³ad pracy rodziców, którzy
chêtnie w³¹czyli siê w przygotowanie

imprezy. Pomogli wykonaæ stroje dla
ma³ych artystów, oraz zajêli siê przygotowaniem licznych atrakcji. W dniu imprezy przedstawiciele rodziców pomogli
nauczycielom w p³ynnym realizowaniu
poszczególnych punktów programu.
Szz: Alicja Fuksa
Organizuj¹c festiwal (wystawy, programy artystyczne, konkursy) po³¹czyliœmy przyjemne z po¿ytecznym. (...).
Zauwa¿yliœmy, i¿ jest bardzo du¿a licz-

zasada 4)
M£ODZI OBYW
ATELE
OBYWA
zadanie 4: Szko³a rozwija spo³ecznie, uczy wra¿liwoœci
Szko³a rozwija spo³ecznie, uwra¿liwia, uczy wspó³pracy, dzia³ania na rzecz
innych i dla dobra wspólnego.
Realizuj¹c zadanie nabyliœmy wiele cennych doœwiadczeñ. Okaza³o siê,
jak bardzo wa¿ne ju¿ nawet dla najm³odszych uczniów, jest poczucie przynale¿noœci do grupy spo³ecznej. Wielu uczniów anga¿uj¹c siê w ró¿ne akcje odkry³o w sobie cechy spo³ecznika. Zauwa¿a siê, ¿e niektórzy uczniowie maj¹ potrzebê aktywnego dzia³ania na rzecz klasy i szko³y, co szcze-

gólnie widoczne by³o w pracach nad
wyborem do samorz¹du. Bardzo pozytywne jest to, ¿e w obecnych tak
nie³atwych dla m³odych ludzi czasach,
tak jeszcze wiele m³odzie¿y chce pracowaæ i pomagaæ innym.
Szz: Agnieszka Myæka
W trakcie realizacji zadania nabyliœmy ciekawych doœwiadczeñ, przede
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rane przez uczniów. Nauczycielom
uœwiadomi³y, ¿e nie zawsze by³o ono
prowadzone tak jak powinno. Niektórzy uczniowie mieli poczucie krzywdy,
niezrozumienia. Tak, wiêc, zadanie to
zachêci³o nauczycieli do usuniêcia mankamentów dotychczasowego oceniania
i wypracowania nowego systemu.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki zwróceniu
uwagi na ocenianie zmieni siê sposób
patrzenia nauczycieli na ocenê jako
czynnik motywuj¹cy, aktywizuj¹cy, zachêcaj¹cy do pracy i poznawania œwiata przez ucznia. Oceniaj¹c innych zaczêliœmy od oceny siebie i swojej dotychczasowej pracy. Dokonaliœmy modyfikacji i staramy siê pracowaæ „po
nowemu”, ale o tym czy zdamy egzamin pozytywnie zadecyduje ewaluacja,
któr¹ przeprowadzimy pod koniec roku
szkolnego.
Szz: Janina Œliwa

ba uczniów, którzy s¹ chêtni do pomocy
i do wspó³pracy, maj¹ ciekawe pomys³y, s¹ aktywni i sumienni. Prezentuj¹c swoje talenty i zainteresowania
poczuli siê docenieni i zmotywowani do
dalszej pracy. Nauczyciele bli¿ej poznali
mo¿liwoœci i zainteresowania wychowanków, ich spojrzenie na otaczaj¹c¹
rzeczywistoœæ (...). Po przeprowadzeniu
Festiwalu Nauki mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e dobrze przygotowane i
atrakcyjne dzia³anie to gwarancja pozytywnego oddŸwiêku w œrodowisku.
Ponadto organizacja tego typu imprez
szkolnych stwarza okazjê do wspó³pracy m³odzie¿y i doros³ych i stanowi doskona³y sposób na promowanie szko³y
w œrodowisku lokalnym.
Szz: Gra¿yna Opa³ka

wszystkim tego, ¿e nasi uczniowie s¹
bardzo otwarci na wszelkie nowe akcje
podejmowane w szkole, sami chêtnie
podejmuj¹ ró¿ne zadania. Wielu
uczniów odkry³o swoje talenty, o których wczeœniej nic nie wiedzieliœmy.
Nasza szko³a jest szko³¹ ma³¹, st¹d
czêsto ci sami uczniowie pracuj¹ przy
wielu akcjach, s¹ przeci¹¿eni prac¹, a
jest grupa uczniów, których trudno zaanga¿owaæ jest w jak¹œ dzia³alnoœæ, s¹
niechêtni, stoj¹ jakby z boku tego co
dzieje siê w szkole. Na przysz³oœæ chcielibyœmy to zmieniæ, zaanga¿owaæ w
¿ycie szko³y jak najwiêksz¹ grupê
uczniów.
Szz: Maria Walendowska

42

DYNOWINKA

zasada 5)
SZKO£A BEZ PRZEMOCY
zadanie 5: Szko³a pomaga uwierzyæ w siebie, tworzy dobry klimat
Szko³a pomaga uczniom uwierzyæ w siebie. Panuje w niej ¿yczliwa, pe³na
wzajemnego szacunku atmosfera.
Praca nad zadaniem okaza³a siê
bardziej owocna, ni¿ przypuszczaliœmy.
Rozmowy z uczniami na temat przemocy w szkole pomog³y nam dostrzec
znikomoœæ tego zjawiska w naszej szkole i ukaza³y nam postawê m³odego cz³owieka wobec potencjalnego zagro¿enia.
Spora czêœæ m³odzie¿y nie wierzy, ¿e
problem z przemoc¹ – jeœli taki siê
pojawia – mo¿na wyeliminowaæ, nie ufa
kolegom, kole¿ankom, uwa¿a, ¿e starsi (zw³aszcza rodzice) czêsto bagatelizuj¹ problem i odsuwaj¹ go na dalszy
plan. Poza tym niektórym uczniom
wydaje siê, ¿e g³oœne mówienie o przemocy, przeciwstawianie siê jej, jest
oznak¹ s³aboœci, tchórzostwa. Wszystkie obawy i niejasnoœci staraliœmy siê
rozwiewaæ. Problem przemocy jest zakorzeniony immanentnie w ka¿dym z
nas. Nie wszyscy jednak potrafi¹ g³oœno o nim mówiæ. Jesteœmy przekonani o POTRZEBIE DYSKUSJI NA TEMAT PRZEMOCY, tym bardziej, ¿e gimnazjum to etap edukacji przygotowuj¹cy uczniów do szko³y œredniej i do

doros³ego ¿ycia. Motto II edycji konkursu brzmi: „¯EBY POLSKIE SZKO£Y
BY£Y LEPSZE...”. Po zrealizowaniu
zadania dochodzimy do przekonania, ¿e
ABY POLSKIE SZKO£Y BY£Y LEPSZE – MUSZ¥ BYÆ BEZPIECZNE. W
tym celu konieczna jest wspó³praca
nauczycieli z uczniami i ich rodzicami,
taka, do jakiej d¹¿yliœmy w trakcie realizacji niniejszego zadania.
Szz: Pawe³ Banaœ
Dzisiejsza nowoczesna szko³a nie
mo¿e byæ ukierunkowana jedynie na rozwój sfery intelektualnej m³odego cz³owieka, lecz musi tak¿e uczyæ, jak ¿yæ
œwiadomie, jak zachowaæ zdrowie cia³a
i duszy, jak radziæ sobie z konfliktami.
Prawie wszyscy m³odzi ludzie prze¿ywaj¹ ró¿nego rodzaju kryzysy: wartoœci,
autorytetów, oparcia, to¿samoœci itp.
Dlatego szko³a musi nadal podejmowaæ
dzia³ania, które pomog¹ im konstruktywnie je pokonaæ i prze¿yæ. Przejawy
przemocy w ostatnich latach sta³y siê
zjawiskiem powszechnych i narastaj¹-

zasada 6)
JAK UCZYMY JÊZYKA
zadanie 6: Szko³a przygotowuje do przysz³oœci
Szko³a przygotowuje do ¿ycia w nowoczesnym œwiecie. Uczy jêzyków obcych, pos³ugiwania siê komputerem i Internetem, wprowadza w œwiat
kultury.
Aby zwiêkszyæ motywacjê uczniów
do nauki jêzyków obcych nale¿y im ukazaæ mo¿liwoœci wykorzystania ich w
praktyce. Poni¿ej przedstawimy opis
dwóch przyk³adów nowych inicjatyw w
obecnym roku szkolnym: 1. W grudniu
uczniowie naszej szko³y przygotowali i
przedstawili widowisko s³owno-muzyczne pt. „Kolêdy nie znaj¹ granic”.
Celem tego przedstawienia by³o zapoznanie m³odzie¿y z tradycjami bo¿onarodzeniowymi w krajach niemiecko- i
anglojêzycznych. Œpiewano kolêdy i
pastora³ki w trzech jêzykach: polskim,
angielskim i niemieckim. Odnajdywano to, co wspólne, oraz to, co wyró¿nia
poszczególne kraje, a tak¿e zwiêkszano swoj¹ wiedzê na temat dziedzictwa
kulturowego Europy. 2. Uczniowie klasy szóstej nawi¹zali kontakt z kole¿ank¹ z Niemiec. W regularnie prowa-

dzonej korespondencji (poczt¹ tradycyjn¹ i elektroniczn¹) obie strony przekazuj¹ informacje na tematy interesuj¹ce m³odzie¿ w Polsce i w Niemczech
(...). Poprzez wymianê listów zosta³o
zrealizowanych kilka celów: nabycie
umiejêtnoœci pisania listów osobistych,
poznanie stylu ¿ycia rówieœników w
innym kraju, kszta³towanie tolerancji
dla innego typu zachowañ. Uczniowie
nabywaj¹ tê wiedzê bez wiêkszego wysi³ku, a zarazem widz¹, ¿e w sposób
wymierny potrafi¹ wykorzystaæ swoje
umiejêtnoœci (...)
Szz: Diana Wasylowska-Kilon
W trakcie realizacji zadania zacieœni³y siê wiêzy emocjonalne w naszej
grupie zadaniowej. Pozytywna atmosfera i g³êboka motywacja sprawi³a, ¿e
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cym. Przeprowadzona ankieta dostarczy³a nam informacji o skali agresji w
Szkole Podstawowej w Paw³okomie.
Uczniowie naszej szko³y nauczyli siê
dostrzegaæ akty przemocy, a nastêpnie,
w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
reagowaæ na nie. Zmniejszyliœmy zjawisko przemocy w naszej szkole. Otoczyliœmy opiek¹ dzieci, które maj¹ trudnoœci w kontaktach z rówieœnikami. Celem wielu zajêæ by³o kszta³towanie szacunku dla drugiego cz³owieka, tolerancji, empatii, postaw asertywnych. Uczeñ
agresywny nie uzyskuje aprobaty ze
strony swych kolegów. Efektem przeprowadzonych dzia³añ jest te¿ postawa
nauczycieli, którzy wspólnie reaguj¹ na
przejawy agresji (...). Równie¿ rodzice s¹
zainteresowani tematem i chêtnie
wspó³pracuj¹ ze szko³¹. Uczestnicz¹ w
spotkaniach szkoleniowych, wspó³organizuj¹ imprezy szkolne. Podsumowuj¹c
nasz¹ pracê, zgodnie stwierdziliœmy, ¿e
uczniowie maj¹ prawo do nauki w bezpiecznym œrodowisku, wolnym od przemocy i agresji ze strony otoczenia, a obowi¹zkiem przyjaznej i bezpiecznej szko³y
jest im to zapewniæ. Przeprowadzona
akcja uœwiadomi³a nam, ¿e bezpieczna
szko³a nie jest nam dana raz na zawsze.
O bezpieczeñstwo uczniów trzeba zabiegaæ i troszczyæ siê ci¹gle.
Szz: Lucyna Frañczak

z przyjemnoœci¹ realizowaliœmy poszczególne etapy zadania. Dziêki nabytemu doœwiadczeniu jesteœmy pewni, ¿e nasza praca w przysz³oœci bêdzie
przynosi³a jeszcze wiêksze efekty, a nasi
uczniowie nie bêd¹ mieli problemów z
pos³ugiwaniem siê jêzykiem obcym.
Praca nad projektem uœwiadomi³a
nam, jak wa¿na jest wspó³praca miêdzy nauczycielami. Wa¿ne sta³o siê w³aœciwe i ujednolicone dydaktycznie podejœcie do ucznia, który jeszcze bardziej
odczuwa, ¿e jest podmiotem, a nie
przedmiotem na lekcji (...). Indywidualne podejœcie do ucznia i poznanie jego
problemów, predyspozycji oraz zainteresowañ pozwoli³o nam na lepszy kontakt i wspó³pracê z uczniem, co bêdzie
owocowa³o w przysz³ej pracy dydaktycznej.
Szz. Katarzyna Zabój
* Szef zespo³u zadaniowego
Opracowanie merytoryczne
i uk³ad tekstu: Zuzanna Nosal
Diana Wasylowska-Kilon
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Teatr musi siê te¿ wci¹¿ doskonaliæ, wzrastaæ. Ci¹gle rewidowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Musi siê rozwijaæ, do czego jedn¹ z
dróg jest przegl¹danie siê w lustrze innych i sobie podobnych
artystycznych przedsiêwziêæ.
Oto, po cyklu zaskakuj¹co bogatych w frekwencjê przedstawieñ, które Dynowski Teatr Amatorski da³ dla w³asnego œrodowiska w postaci spektaklu Zofii Kossak-Szczuckiej „Goœæ oczekiwany” (10 wyst¹pieñ w Sali Dobrego Pasterza), przyszed³
czas na prezentacjê siebie na zewn¹trz. XXX Miêdzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich organizowany corocznie w Tarnogrodzie sta³ siê okazj¹ do zaprezentowania swojej dzia³alnoœci
poza Dynowszczyzn¹ oraz do okreœlenia w³asnej kondycji i kierunku w³asnego rozwoju. (W historii Sejmiku Tarnogród przyjmowa³ ju¿ trzykrotnie aktorów z Dynowa). W Komisji Artystycznej, która ocenia³a jakoœæ widowiska zasiadali: rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
(teatrolog) – Lech Œliwonik, re¿yserzy
– Jan Skotnicki, Jacek Szczêk i folkloXIII Miêdzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich
rysta - Antoni Œledziewski; którzy po
4-6 lutego 1988 r.
spektaklu udzielili cennych rad aktoKamieñ jak kamieñ, J. Grzymkowski
rom i ich re¿yserowi. Komisjê Artystyczn¹ ucieszy³ fakt, ¿e teatr w DynoXIV Miêdzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich
wie ma ju¿ ok. 100 lat, i ¿e wci¹¿ ma
2-4 lutego 1989 r.
on tu swoich teatralnych zapaleñców.
Goœæ
oczekiwany
wg Zofii Kossak-Szczuckiej
W czasie wypalania siê teatrów amatorskich, prawie ca³kowitego znikniêcia
XX Miêdzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich
ze szkó³ teatrów szkolnych - amator3-5 lutego 1995 r.
ski teatr w ma³ym œrodowisku osi¹ga
Szko³a g³upców czyli Hrabina z Garwolina, K. Berwiñska
wymiar „wielkiej sprawy”. Komisja wychwyci³a te¿ mankamenty (jakkolwiek
uzasadnione) gry aktorów-amatorów,
XXX Miêdzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich
podsunê³a propozycje rozwi¹zañ, a je4-6 lutego 2005 r.
œli w ujêciu ca³oœciowym spektakl siê
Goœæ oczekiwany wg Zofii Kossak-Szczuckiej
spodoba³ – teatr zostanie zaproszony
na prezentacje ogólnopolskie.
Teatr przyci¹ga widzów. To nieprawda, ¿e
wyprze go kino domowe.
Powoli wracamy do kin
(nawet tych ma³ych, kameralnych), d³u¿ej wczytujemy siê w afisze teatralne.
„B³ogos³awieñstwo”
artystyczne, jakie Komisja z Warszawy udzieli³a
teatrowi z Dynowa sprawi, ¿e – no w³aœnie – „...co
by siê nie dzia³o...” teatr
staraæ siê bêdzie trwaæ i
wytrwaæ. Oto ju¿ przygotowuje siê do kolejnych
sztuk. To spore wyzwanie,
uzale¿nione od wielu czynników, nie tylko natury, tej
– niematerialnej.
Zuzanna Nosal

Dynów w Tarnogrodzie
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sach, na terenach œródleœnych jak i w odleg³oœci 100 m od granicy lasu zabrania siê
rozniecania ognia oraz
wypalania wierzchniej
warstwy gleby i pozoW œwiadomoœci rolników ci¹gle panuje mit, ¿e
sta³oœci roœlinnych. Co
wypalanie traw poprawia jakoœæ gleby, jest swowiêcej, rolnicy i w³aœciistym rodzajem jej nawo¿enia i u¿yŸnienia. Nic
ciele gruntów po³o¿obardziej mylnego! Wypalanie roœlinnoœci zielnej
nych w s¹siedztwie tenie tylko wyja³awia glebê, powoduje tak¿e zagrorenów leœnych s¹ zobo¿enie po¿arowe lasów. Wreszcie, co najwa¿niejsze,
wi¹zani do zabezpiejest to proceder karalny i grozi utrat¹ dop³at
czenia ich przed zagroz UE!
¿eniem po¿arowym.
Mo¿na to zrobiæ np.
poprzez wykoszenie lub przeoranie suLas p³onie szybko...
chej roœlinnoœci na pasach przylegaj¹cych do terenów leœnych. Obowi¹zek ten
Jedn¹ z najczêstszych przyczyn powynika z Ustawy o ochronie przeciw¿arów lasów w sezonie wiosennym jest
po¿arowej. Nadleœnictwo Dynów co roku
w³aœnie wypalanie roœlinnoœci na
przypomina o tym w³aœcicielom grun³¹kach i pastwiskach. Ogieñ to ¿ywio³,
tów. Zale¿nie od warunków pogodowych
który bardzo czêsto wymyka siê spod
i zagro¿enia po¿arowego pracownicy
naszej kontroli – wystarczy zmiana
Nadleœnictwa organizuj¹ patrole makierunku wiatru czy silniejszy podmuch
j¹ce na celu wczesne wykrycie ewentui nieszczêœcie gotowe. Po¿ar szybko
alnych po¿arów.
ogarnia ogromne po³acie lasu i niszczy
je doszczêtnie. Potrzeba wiele dziesi¹tNie tylko po¿ary...
ków lat na to, aby ekosystem leœny
odrodzi³ siê. Dlatego tak wa¿ne jest,
Miejmy nadziejê, ¿e w tym roku zaaby rolnicy mieli œwiadomoœæ, ¿e wygro¿enie przeciwpo¿arowe lasów nie
palanie roœlinnoœci jest absolutnie niebêdzie du¿e, a i rolnicy wyka¿¹ siê dudozwolone. Zabrania tego Ustawa o
¿ym rozs¹dkiem. Wiêkszoœæ rolników
lasach, która mówi, ¿e zarówno w lazdaje sobie sprawê ze szkodliwoœci wy-

Nr 4-5/116-117

palania traw, nie tylko z powodu zagro¿enia po¿arowego. Wiadomym jest,
¿e wypalanie traw znacznie wyja³awia
glebê – niszczy wszystkie mikroorganizmy glebowe maj¹ce wp³yw na w³aœciwoœci i ¿yznoœæ gleby. Gin¹ po¿yteczne
roœliny (np. roœliny motylkowe wzbogacaj¹ce glebê w azot) i mnóstwo zwierz¹t (mrówki, biedronki, d¿d¿ownice,
drobne p³azy i ssaki). Œrednio plon po
wypalaniu resztek roœlinnoœci, zamiast
byæ wiêkszy, maleje o oko³o 5%.
Komu kwestie ochrony przyrody nie
przemawiaj¹ do rozumu, zapewne weŸmie sobie do serca argumenty finansowe. Rolnicy wypalaj¹cy trawy na swoich gruntach nara¿aj¹ siê na ryzyko
utraty dop³at z Unii Europejskiej! Jednym z warunków otrzymywania dop³at
zarówno bezpoœrednich jak i dop³at z
subwencji jest utrzymywanie gruntów
w tzw. dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony œrodowiska,
co oznacza ca³kowity zakaz wypalania
roœlinnoœci.
Reasumuj¹c, wypalanie traw jest ze
wszech miar szkodliwe. Przyczynia siê
do po¿arów lasów, niszczy glebê i wiele
organizmów w niej ¿yj¹cych. Ponadto
powoduje utratê dop³at z UE. Miejmy
nadziejê, ¿e wszystkie te argumenty
przyczyni¹ siê do ograniczenia tego procederu.
Ma³gorzata Kaczorowska
Nadleœnictwo Dynów

Przez ostatnie dni na ¿ydowskim cmentarzu przy ulicy Pi³sudskiego w
Dynowie panuje o¿ywiony ruch, zewsz¹d s³ychaæ modlitwy.
Przez ca³y marzec dynowski cmentarz odwiedza³y grupy ¯ydów z ca³ego
œwiata. Przez wiele ostatnich dni trwa³
tu bardzo o¿ywiony ruch. Zewsz¹d
cmentarza dochodz¹ odg³osy modl¹cych
siê ¯ydów. W ohelu na cmentarzu spoczywa za³o¿yciel dynastii dynowskich
cadyków Cwi Elimelech Szapira (17851841) i kilku innych cadyków. Wierni
zje¿d¿aj¹cy z ca³ego œwiata sk³adaj¹
na grobach dynowskich cadyków zapisane karteczki w których prosz¹ o wstawiennictwo u Boga. Warte jest w tym
miejscu przypomnienie choæby krótkiej
historii dynowskich ¯ydów. Niegdyœ w
centrum miasta, tu¿ przy rynku wznosi³a siê okaza³a synagoga i domy modlitwy. Dziœ pozosta³o po nich tylko
wspomnienie i stare pami¹tkowe zdjêcia. Niegdyœ ¯ydzi stanowili blisko 50%
mieszkañców miasta. W protokole z po-

siedzenia Rady gromadzkiej w
Dynowie z dnia 5 lipca 1939
roku na 25 radnych uczestnicz¹cych w posiedzeniu, 10 to
¯ydzi. Prawdziwy horror prze¿yli podczas II wojny œwiatowej. Najprawdopodobniej 18
wrzeœnia 1939 roku Niemcy
zgotowali im w mieœcie prawdziw¹ rzeŸ. Zebranych ¯ydów
rozstrzelano w lesie zwanym
¯urawiec i na styku (obecnie)
ulic Podgórskiej i ks. J. O¿oga.
Nieustalona grupa sp³onê³a w
Grupa ¯ydów przed cmentarzem w Dynowie. Fot. (2) Grzegorz Szajnik
podpalonej przez Niemców synagodze. Maj¹c okazjê rozmawiaæ w tych dniach z nimi i pokazuj¹c
leg³e czasy i historiê swego rodzinnego
im historyczne zdjêcia miasta dotycz¹miasta. Dziœ o tamtych tragicznych czace ich narodowoœci, najstarszym pojasach przypominaj¹ wszystkim dwa
wi³y siê ³zy w oczach, zapadli w zadu¿ydowskie cmentarze.
mê, posmutnieli, przypominali sobie odGrzegorz Szajnik
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£ubno (gmina Dynów)
W pi¹tek w Zespole Szkó³ nr 3 w
£ubnie odby³ siê „Dzieñ Europy
2005” z udzia³em w³adz gminy i
przedstawiciela rady powiatu.
Imprezy Dnia Europy rozpoczê³y
hymny Polski i Zjednoczonej Europy.
Zaraz po tym m³odzi uczniowie rozpoczêli zmagania w euroquizie. M³odzi
uczestnicy tej imprezy zasypywani byli
dziesi¹tkami bardzo
szczegó³owych pytañ
dotycz¹cych powsta-

DYNOWINKA

Janusz Twardy i Tomasz PaŸdziorny,
Natalia Twardy, Kamil Macio³ek. Impreza by³a równie¿ podsumowaniem
roku uczestnictwa Polski w Zjednoczonej Europie. W imprezie wziêli udzia³
wójt gminy Dynów Adam Chrobak, przewodnicz¹cy rady gminy Tadeusz PaŸdziorny, radny rady powiatu Aleksander Stochmal oraz so³tys wsi £ubno Ma³gorzata Sieñko, nad wszystkim czuwa³o baczne oko pani dyrektor Gra¿yny
Spryszak. Nagrody dla wszystkich dzieci

nia i dzia³alnoœci Unii Europejskiej. W gronie klas
podstawowych najlepsza
okaza³a siê klasa szósta,
a w gimnazjum klasa
pierwsza. M³odzie¿ równie¿ przygotowa³a w swoich klasopracowniach pre-

zentacje pañstw Europy, tu zwyciêzcami okaza³a siê klasa IV pokonuj¹c pozosta³ych uczestników zabawy, a w konkursie plastycznym pt; „Jak wyobra¿am
sobie kraj Unii Europejskiej” pierwsze
miejsce zdoby³a Iwona Kolano, a ze
wzglêdu na trudny wybór komisja przyzna³a cztery miejsca drugie dla uczniów:

45

tuje bardzo wysoki poziom, ten poziom
wiedzy o Unii Europejskiej jest przypuszczam o wiele wiêkszy ni¿ u przeciêtnego
Europejczyka. Niejeden uczeñ naszej polskiej szko³y, nawet takiej wiejskiej wg³êbiaj¹c siê w tematy historii czy geografii
Europy pewno przebi³by niejednego cz³onka Unii. Radny powiatu Aleksander
Stochmal doda³, jestem zafascynowany
œpiewem piosenek w jêzykach krajów
pañstw Unii wykonanych przez m³odzie¿,
te imprezy to bardzo dobra rzecz, to trzeba robiæ, tym bardziej
gdy ¿ m³odzie¿ siê do
tego garnie. Uczestników konkursu dzielnie

Zaproszeni goœcie. Od lewej przewodnicz¹cy rady gminy Tadeusz PaŸdziorny, wójt Adam Chrobak, so³tys Ma³gorzata
Sieñko, radny powiatu Aleksander Stochmal.

ufundowa³a rada rodziców któr¹ reprezentowa³a Ma³gorzata Trybalska, m³odzie¿ do imprezy przygotowa³y panie
Diana Wasylowska – Kilon i Monika Zieliñska. Nad ca³oœci¹ czuwali cz³onkowie
Szkolnego Ko³a Europejskiego „Eurom³odzie¿”. Jak stwierdzi³ w³odarz gminy
wójt Adam Chrobak – m³odzie¿ prezen-

dopingowa³a ponad stuosobowa widownia zgromadzona w hali sportowej. Taka
impreza pokazuje, ze m³odzie¿ choæby
niewielkich szkó³ wcale poziomem wiedzy nie odstêpuje od tej wielkomiastowej i z powodzeniem mo¿e z ni¹ konkurowaæ.
Tekst i fot. Grzegorz Szajnik
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W

œród wielu hipotez odpowiadaj¹cych na pytanie sk¹d wywodzi siê nazwa DYNÓW najbardziej prawdopodobna jest ta, która
mówi, ¿e nazwa DYNÓW pochodzi od
Indoeuropejczyków i wi¹¿e siê z wod¹.
W³aœnie te b³êkitne wody Sanu, czyste powietrze, bogate sw¹ ró¿norodnoœci¹ lasy, piêkne krajobrazy, a wœród
nich miasto, które prawa miejskie
otrzyma³o ponad 560 lat temu zaprasza Pañstwa do siebie gwarantuj¹c wypoczynek dla wszystkich.
- Bogata historia Dynowa, obecna
do dnia dzisiejszego w nazwach „Zamczysko”, „Zamkowa”, a potwierdzona
badaniami archeologicznymi i pozosta³oœciami murów obronnych pozwala
przypuszczaæ, ¿e w³aœnie w tym miejscu znajdowa³ siê zamek oraz gródek
œredniowieczny.
- Najbardziej zas³u¿one rodziny,
bêd¹ce w³aœcicielami Dynowa, do których mo¿na zaliczyæ Kmitów, Wapowskich i Trzecieskich, obecne s¹ do dnia
dzisiejszego w legendzie (corrida), w pami¹tkowych tablicach, a nawet budynkach (czerwona szko³a).
- Najcenniejszym zabytkiem Dynowa jest koœció³ parafialny, a szczególnie
póŸnorenesansowa brama z XVII w.

- W Dynowie mo¿na uzyskaæ odpowiedzi na intryguj¹ce i znacz¹ce pytania: Dlaczego dynowianie nie lubi¹ ksiêcia Jerzego Rakoczego i dlaczego ¯ydzi
odwiedzaj¹ Dynów.
- Charakter handlowy naszego miasta, wynikaj¹cy z po³o¿enia na szlaku

kupieckim i mocnych korzeni historycznych widoczny jest dzisiaj „go³ym
okiem”. Ten litkup przetrwa³ do dnia
dzisiejszego (idŸ w czwartek na targ w
Dynowie) i da³ pocz¹tek wa¿nemu dla
miasta wydarzeniu Dniom Pogórza Dynowskiego.

Mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa do Dynowa i na imprezy kolejnych ju¿

XXXIX DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO
przebiegaj¹cych w tym roku ph.

FESTIWAL KULTURY KARPACKIEJ
26 czerwca 2005 rok
-

75-lecie Orkiestry Dêtej i 140 lat Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Dynowie
koncert zespo³u karaimskiego SANDUHACZ z Litwy
w ramach miêdzynarodowego Festiwalu „Galicja”
Panorama Artystyczna Gmin Pogórza Dynowskiego
Wystêpy zespo³ów artystycznych z Kulikowa na Ukrainie i Vranowa na S³owacji
festyn taneczny , pokaz ognii sztucznych

Impreza towarzysz¹ca: przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ miêdzynarodowych goœci Festiwalu „Galicja” w³adz miasta i województwa
27 czerwca
Rozpoczêcie pleneru rzeŸbiarskiego Zespo³u
Szkó³ Plastycznych i A. Kenara w Zakopanem

-

30 czerwca
NA LUDOWO I ROCKOWO
koncert kapel ludowych, folkowych, kiermasze
I Dynowski Przegl¹d Zesp³ów Rockowych

-

1 lipca
Dynowski Turniej Dzikich Dru¿yn w pi³ce no¿nej
Dynowskie Kabaretowisko - Bykowisko
Koncert Kapeli Podwórkowej „Toñko”
2 lipca
Imprezy rekreacyjno- sportowe z udzia³em goœci z zagranicy
3 lipca
GALA FESTIWALU KULTURY KARPACKIEJ

-

„Bawmy siê razem” artystyczno-rekreacyjna impreza
dla ca³ej rodziny
koncert zespo³ów artystycznych ph. „W poszukiwaniu
wspólnych korzeniu” polskich, ukraiñskich i s³owackich
Festyn taneczny (pokaz ogni sztucznych)

9 lipca
- recital wspania³ego polskiego tenora PAW£A SA£UBY
Imprezy towarzysz¹ce: wystawy fotografii i malarstwa.
Szczegó³y na plakatach.
GM

Nr 4-5/116-117

DYNOWINKA

49

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru
Wêdkarze:
Cezary z³owi³ szczupaka i p³otkê, Adam suma, Damian dwie
p³otki, Bogdan trzy ukleje.
Rodzeñstwo
Syn mojej przyjació³ki ma 10 lat, a córka 4 lata.
Ciêcia:
Podzia³ figury przedstawia rysunek

parali¿ 28) znajomy 31) Nolte 32) uszko 35) elita 37) rogalik 38) brewerie 40) pardwa 41) konar 42) Kern 43) gwardia
44) Kane, Pionowo: 1) sikora 2) Orion 3) podzbiór 4) habit
6) usta 7) k¹kol 9) logo 10) Danka 11) wpis 12) nowomowa
13) jedynak 14) Norblin 15) armatka16) zbo¿e 18) rekord
19) fatyga 20) serolog 25) pub 26) reszka 27) akwen 28)
zlew 29) nipa 30) jard 33) sroka 34) oere 36) targ 39) Iga
„Ksi¹dz Profesor Zbigniew Kotyrba”
Szaradka anagramowa:
„Oznaki wiosny”

Najprostsze mno¿enie:
Mo¿liwe s¹ trzy rozwi¹zania:
567 x 567 = 321486,
807 x 807 = 651249
854 x 854 = 729 316
Logogryf rocznicowy: Poziomo: 1) Jarocka 3) przekaz 4)
kazanie 5) flaming, Pionowo: 2) Kain
„Roczek za nami”
Krzy¿ówka z iksem: Poziomo: 5) biurko 8) Baldwin 13)
junak 17) boa 21) potok 22) Ader 23) rano 24) botoks 25)

Polki od A do Z: A) Alicja B) Boznañska C) Chmielewska
D) Demarczyk E) Emilia F) Fajkowska G) Gucwiñska H)
Hañska I) Iwona J) Janda K) Kownacka L) Lipnicka £)
£uszczewska M) Modrzejewska N) Na³kowska O) Osiecka
P) Poœwiatowska R) Radziwi³³ówna S) Sk³odowska Œ) Œl¹ska T) Tla³ka U) Urszula W) Wereszczakówna W) Walewska Z) Zawadzka ¯) ¯ó³kowska
„Michalina Wis³ocka”
Jolka-szyfr: uczony, ptyœ, ego, wys³aniec, zuch, ocet, ³¹cze,
czekolada, woj, SAM, gapowe, wiew, bigos, smog, pozer, synod, herb
„Bogactwem cz³owieka s¹: uœmiech, przyjazny gest,
pogodne s³owo”

NOWE ZADANIA
W kwietniowo-majowym numerze „Dynowinki” polecamy
Pañstwu (a szczególnie Paniom, œwiêtuj¹cym 15 maja ;-)
du¿¹ krzy¿ówkê z has³em. Oprócz tego, tradycyjnie, „porcja”
zagadek logicznych, dla „rozruszania umys³ów” na wiosnê...
Zapraszamy do zabawy!
ZAGADKI LOGICZNE
S³oiki
Wœród 24 jednolitrowych s³oików jest 5 nape³nionych p³ynem do pe³na, 11 nape³nionych
do po³owy i 8 pustych. Nale¿y
podzieliæ te s³oiki na grupy po
8 s³oików ka¿da, tak aby zawartoœæ p³ynu w ka¿dej grupie by³a jednakowa. NIE
WOLNO przelewaæ p³ynu z jednego s³oika do drugiego!!!
Kroki i kroczki
Trzy kroki ojca s¹ tak d³ugie, jak piêæ
kroczków syna. Ojciec stawia osiem kroków w czasie, w którym syn stawia dwanaœcie kroczków. Syn rozpocz¹³ marsz,
a po jego dziesiêciu krokach pod¹¿y³ za
nim ojciec. Ile kroków zrobi ojciec do czasu, gdy zrówna siê z synem?

Rêkawiczki
W pude³ku s¹ zmieszane ró¿ne rêkawiczki: 5 par rêkawiczek czarnych i 4 pary rêkawiczek bia³ych. Ile rêkawiczek nale¿y wyci¹gn¹æ „na
chybi³-trafi³” z pude³ka, aby
mieæ pewnoœæ, ze wœród nich
znajduje siê:
a) para rêkawiczek czarnych
(lewa i prawa)
b) para rêkawiczek bia³ych (lewa i prawa)
c) dwie rêkawiczki bia³e?
Ciekawe u³amki
U³amek

6729
zestawiono z dziewiêciu ró¿nych cyfr.
13458

Wartoœæ tego u³amka (po skróceniu) wynosi jedna druga. Jak z tych samych cyfr
zbudowaæ u³amki, których wartoœæ wynosi jedna trzecia, jedna czwarta, jedna
pi¹ta, jedna szósta, jedna siódma, jedna ósma i jedna dziewi¹ta?
Renata Jurasiñska
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Litery z pól dodatkowo
ponumerowanych w prawym
dolnym
naro¿niku,
odczytane
w kolejnoœci
od 1 do 23
utworz¹
ostateczne
rozwi¹zanie –
imieninowe powiedzenie.
Poziomo: 4) taniec – hit lat 60-tych,
9) rz¹dzi na planie filmowym, 10) np.
„Dynowinka”, 11) podziemna kolej
miejska, 12) miejsce rozgrywania zawodów lekkoatletycznych, 13) bajkowy
duch z czarodziejskiej lampy, 14) poœcig, 15) zimowa sto³ówka dla ptaków,
16) wiêŸnie w niej g³os ze wzruszenia,
17) atrakcyjnoœæ fizyczna, 19) atut porywaczy w pertraktacjach, 20) klucznik z „Pana Tadeusza”, 22) iluzjonista, 25) rêczna rakieta przeciwpancerna, 26) œciœle okreœlony przebieg uroczystoœci, 27) truj¹ca roœlina, szalej,
31) popis wokalny œpiewaka operowego, 33) nauka o roœlinach, 36) rzadkie
imiê ¿eñskie (anagram wyra¿enia NOE
BAZI), 38) potrawa na stole, 39) robocze buty na jesienn¹ niepogodê, 40)
katolicka instytucja charytatywna, 41)
wizja w telewizorze, 42) stan nadmiernego objedzenia siê, 43) godnoœæ cz³onka kapitu³y, 44) alergiczne k³opoty z
oddychaniem, 47) manekin, 50) wyspiarski stan USA, 52) cieniutki obcas przy buciku elegantki, 53) sztuczne z³oto, 54) rodzaj bia³ej broni, 56)
zespó³ maszyn, 57) andyjski ptak drapie¿ny, 58) k³êbowisko niemytych w³osów, 59) odwaga na pokaz, zuchowatoœæ.
Pionowo: 1) twarda os³ona nasienia
wiœni, 2) g³upstwa, androny, 3) s³odki,
gazowany napój orzeŸwiaj¹cy, 5) p³aska figura geometryczna, 6) kamienna
trumna, 7) du¿y samochód dostawczy,
8) miejsce ostatniego spoczynku gruchotów, 15) choroba zawodowa pracowników kamienio³omów, 17) stos drobiazgów, 18) tam i rak ucieszy wêdkarza, 21) skacz¹cy paso¿yt,
23) mieszkaniec Katowic, 24) dosiada bizona podczas ¿niw,
28) twardy cukierek owocowy, 29) pozerka, kobieta lubuj¹ca
siê w tanich efektach, 30) du¿y napis noszony podczas pochodów i manifestacji, 32) wiêksza ni¿ potok, 34) g³upiec u
Dostojewskiego, 35) wafel, 37) zestaw butelek lub puszek
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

sprzedawanych razem, 45) ³opatka ¿o³nierza, 46) majaczenie w chorobie, 48) gromadzi informacje o zielonych ludzikach, 49) niemy lub krzykliwy na jeziorze, 50) uszko z haczykiem przy ubraniu, 51) rêczny napêd ³odzi, 52) ukryte
bogactwo, 55) futera³ na okulary.
Bogdan Witek
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