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Redakcja
chc¹c usprawniæ wydawanie
Dynowinki
informuje,
¿e wszelkie materia³y pocz¹wszy od nastêpnego numeru bêd¹ przyjmowane
wy³¹cznie na dyskietkach jedynie do 2
dnia ka¿dego miesi¹ca. Fotografie do
publikacji powinny byæ dobrej jakoci.
Dziêki temu Dynowinka szybciej
uka¿e siê w kioskach.
Oddajemy w Pañstwa rêce szósty numer, ju¿ prawie wakacyjnej Dynowinki.
Dynowinka jest ci¹gle w trakcie
zmian, trafiaj¹ nam siê b³êdy i chochliki dziennikarskie, za które wszystkich
przepraszamy.
Zapewniamy wszystkich Czytelników i Pisz¹cych, ¿e nie wynikaj¹ one ze
z³ej woli, ale z niedoskona³ej organizacji zasad funkcjonowania pisma. Aby sytuacja uleg³a poprawie niezbêdne jest
szybsze dostarczanie materia³ów na dyskietkach.
Zbli¿a siê okres urlopów i wyjazdów,
proszê wiêc zabraæ, koniecznie, dobry
d³ugopis, notatnik i aparat i poczuæ siê
korespondentem Dynowinki. Wszystko,
co napiszecie i utrwalicie Pañstwo na
zdjêciach postaramy siê z pewnoci¹
wydrukowaæ.
¯yczymy, wiêc udanego wypoczynku i ciekawych obserwacji.
REDAKTORZY PROWADZ¥CY
Irena Weselak i Jerzy Bylicki

Dynowinka ma
swoj¹ stronê internetow¹. Na stronie internetowej www.dynow.pl

zamieszczone s¹ wszystkie Dynowinki jakie
ukaza³y siê w bie¿¹cym roku. Zamieszczane tam bêd¹ równie¿ wszystkie nastêpne numery.
Zachêcam wszystkich do przekazania tej informacji swoim bliskim i znajomym, którzy mieszkaj¹ poza Dynowem oraz poza granicami kraju.
Redakcja miesiêcznika zaprasza wszystkich chêtnych do
wspó³pracy. £amy czasopisma udostêpniamy wszystkim, którzy pragn¹ opublikowaæ swoje artyku³y odpowiadaj¹ce jego
profilowi. Prosimy o listy w sprawach poruszanych w Dynowince, dotycz¹ce Dynowa i regionu.
Zarz¹d Stowarzyszenia podj¹³ uchwa³ê o zwo³aniu na

dzieñ 18.06.2003 r. (poniedzia³ek) o godz. 1800 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które odbêdzie siê w jego siedzibie
przy ul. Rynek 13. Przedmiotem Zebrania bêdzie ocena realizacji Programu dzia³ania oraz wyznaczenie dalszych kierunków pracy. Na Zebranie zapraszamy wszystkich sympatyków Stowarzyszenia. Bêdzie mo¿liwoæ podpisania deklaracji o przyst¹pieniu. Cz³onkowie Stowarzyszenia otrzymaj¹
odrêbne zaproszenia ze szczegó³owym porz¹dkiem obrad.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Strategia Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego
w latach 2000-2006
W celu sklasyfikowania potrzeb mieszkañców powiatu rzeszowskiego i nale¿ytego ich zaspokajania zosta³a opracowana
Strategia Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata 2000-2006.
Program ten zosta³ jednog³onie zatwierdzony prze Radê Powiatu w listopadzie 1999r. i by³ pierwszym takim dokumentem w kraju. Strategia powstawa³a metod¹ spo³eczn¹, tworzyli j¹ radni oraz zapraszani na posiedzenia specjalnie powo³anej
Komisji Rady Powiatu lokalni liderzy, samorz¹dowcy gmin oraz przedstawiciele
¿ycia gospodarczego regionu.
Chcemy byæ atrakcyjni dla ma³ych i rednich
inwestorów oraz osób sk³onnych do osiedlania siê
w bezpiecznym i czystym ekologicznie powiecie.
Osi¹gn¹æ to chcemy poprzez oferowanie produkcyjno  us³ugowych terenów inwestycyjnych oraz
pod budownictwo jednorodzinne, z dobr¹ infrastruktur¹ techniczn¹, wykorzystuj¹c po³o¿enie na
skrzy¿owaniu szlaków komunikacyjnych oraz bogate zasoby ludzkie i dziedzictwo kulturowe.
Misja powiatu przyjêta do realizacji ma
dla dzia³añ samorz¹du powiatowego kluczowe znaczenie. Okrela ona bowiem
d¹¿enia i cele, jest swoistym drogowskazem
i stanowi podstawê do okrelonych zamierzeñ. Podkrelono w niej koniecznoæ dzia³añ na rzecz pozytywnego przeobra¿ania
zasobów ludzkich przy zachowaniu bogatej lokalnej to¿samoci kulturowej oraz by
powiat przyj¹³ czêæ produkcji i us³ug niezbêdnych aglomeracji rzeszowskiej. Ustalono nastêpuj¹ce kierunki i cele strategiczne, wokó³ których bêdzie koncentrowa³a
siê aktywna dzia³alnoæ samorz¹du powiatowego w latach 2000-2006.
AKTYWIZACJA
TERENÓW WIEJSKICH
ü stworzenie dobrych warunków dla ma³ych i rednich inwestorów z sektorów
pozarolniczych,
ü rozwój firm przetwórstwa rolno  spo¿ywczego, handlu hurtowego i gie³dy
produktów rolnych,
ü podniesienie jakoci i op³acalnoci produkcji rolnej,
ü tworzenie warunków do efektywniejszego zagospodarowania przestrzeni wiejskiej poprzez scalania i wymiany gruntów,
ü stworzenie sieci gospodarstw rodzinnych
ukierunkowanych na produkcjê tzw.
zdrowej ¿ywnoci i jej promocja,
ü tworzenie warunków dla rozwoju turystyki weekendowej i agroturystyki,

ü stworzenie mo¿liwoci dla dywersyfikacji dochodów,
ü wspieranie i promocja mo¿liwoci inwestowania na terenie powiatu, lokalnych
przedsiêwziêæ gospodarczych i produktu lokalnego.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I
DROGOWA
üpoprawa jakoci infrastruktury drogowej,
üpoprawa stanu otoczenia dróg i bezpieczeñstwa drogowego,
ürozwój infrastruktury technicznej,
üprzygotowanie terenów inwestycyjnych
i optymalizacja elementów infrastruktury (rozwój infrastruktury w zgodzie z
rachunkiem ekonomicznym),
ürozwi¹zywania systemowe: zbiórki, utylizacji i sk³adowania odpadów,
ürozwój i modernizacja sieci elektrycznych i gazoci¹gów.
EDUKACJA SZKOLNA
I PRZEKWALIFIKOWANIA
DOROS£YCH
üdopasowanie struktury szkolnictwa do
potrzeb rynku, oczekiwañ spo³ecznych i
ogólnych tendencji reformy owiaty,
üzwiêkszenie dostêpnoci edukacji,
üumo¿liwienie kszta³cenia doros³ych,
üplanowe i systematyczne doposa¿enie
szkó³ w pomoce dydaktyczne, pracownie komputerowe, dostêp do internetu,
üdostosowanie bazy edukacyjnej do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
ürozbudowa placówek owiaty ponadgimnazjalnej na terenach wiejskich,
übudowa lub rozbudowa bazy sportowej
w tym szkolnych sal gimnastycznych.
PROBLEMY ZWALCZANIA
BEZROBOCIA
ü sta³y monitoring rynku pracy,
ü zorganizowanie systemu aktywnego zwalczania bezrobocia w regionach wiejskich,
ü tworzenie centrów kszta³cenia i przekwalifikowania doros³ych,
ü sprzyjanie tworzeniu nowych miejsc pracy.
OPIEKA ZDROWOTNA
I POMOC SPO£ECZNA
üpoprawa dostêpnoci i jakoci us³ug,
üdecentralizacja us³ug medycznych, sprzyjanie ekonomicznie uzasadnionemu doposa¿aniu szerokoprofilowych orod-

ków opieki zdrowotnej (diagnostyka, rehabilitacja),
üpomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej,
tworzenie sieci orodków interwencji
i poradnictwa,
ütworzenie miejsc dziennego pobytu i
orodków terapii zajêciowej dla wymagaj¹cych opieki,
ütworzenie brakuj¹cych orodków opiekuñczych dla zapewnienia opieki potrzebuj¹cym o ró¿nym charakterze schorzeñ,
üwspieranie dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych,
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
üwzmocnienie roli dzielnicowego i wiêksza aktywnoæ patroli policyjnych terenie,
üopracowanie programu policjant bli¿ej spo³eczeñstwa dla zwiêkszenia wzajemnego zaufania,
üpoprawa infrastruktury przeciwpowodziowej,
üunowoczenienie systemu ochrony przeciwpo¿arowej poprzez stworzenie zespo³u ds. ppo¿. i ratownictwa,
üwspieranie dzia³añ s³u¿b odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeñstwa
spo³ecznoci lokalnej.
W³aciwy proces wdra¿ania strategii
wymaga po³¹czenia wysi³ków wielu instytucji, organizacji i osób. Strategia jest w³asnoci¹ spo³ecznoci lokalnej i mo¿e byæ
wdra¿ana tylko przy szerokim udziale spo³ecznym i wysokim stopniu aktywnoci lokalnych liderów.
Strategia rozwoju jest procesem, który
na ka¿dym etapie podlega weryfikacji i aktualizacji. Dzia³ania rozwojowe prowadzone zgodnie ze strategi¹ wykluczaj¹ nieprzemylane i dorane akcje o w¹tpliwych efektach.
Aleksander Stochmal
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Czas mija nieub³aganie szybko i to
ju¿ ósmy miesi¹c sprawowania w³adzy
przez p. Burmistrz Kowalsk¹ i now¹
Radê Miasta. Wielu sporód nas, mieszkañców miasta, zadaje sobie pytanie,
czy jest to w³adza m¹drzejsza i skuteczniejsza od poprzedniej, z której nie
bylimy zadowoleni. Odpowied nie
jest ³atwa ani oczywista, bo w oczach
szeregowego obywatela nie dzieje siê
nic godnego uwagi, oprócz wyciêcia
malowniczej wierzby p³acz¹cej od zawsze wroniêtej w krajobraz dynowskiego rynku. Prace porz¹dkowe w ródmieciu,
dok³adniejsze ni¿
zwykle, jako wynikaj¹ce ze szczególnych
uroczystoci kocielnych, trzeba pochwaliæ,
ale trudno uznaæ za szczególnie znacz¹ce dla ca³okszta³tu perspektywicznych planów rozwoju miasta. Plany te,
przedstawiane przez p. Burmistrz na
pocz¹tku kadencji by³y (i s¹ nadal) bardzo obiecuj¹ce. Jest to rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa kompleksu
szkolno-sportowego (gimnazjum i hala
sportowa), poprawa zaopatrzenia miasta w wodê, naprawa dróg i chodników,
rozbudowa owietlenia ulicznego, poprawa stanu wysypiska odpadów komunalnych, tworzenie infrastruktury turystycznej (pola namiotowe, trasy wycieczek pieszych i rowerowych, k¹pielisko nad Sanem, gospodarstwa agroturystyczne), komunalne budownictwo mieszkaniowe. Wizja piêkna, ale
na razie tylko obiecuj¹ca. Wprawdzie
powo³ano nawet w Urzêdzie Miasta
nowy Referat maj¹cy na celu tworzenie konkretnych projektów i pozyskiwanie rodków na ich realizacjê i og³oszono, ¿e z³o¿ono cztery wnioski w
Urzêdzie Marsza³kowskim, dysponuj¹cym pieniêdzmi na cele rozwojowe, ale
mimo up³ywu czasu  nic siê w³aciwie
nie dzieje. Trwaj¹ tylko prace budowlane przy gimnazjum, po³o¿ono parê
metrów chodnika po lewej stronie ul.
Ks. O¿oga i rozpoczêto adaptacjê studni przy ul. Szkolnej do poboru wody
do sieci. Na ostatniej sesji Rady Miasta
w dniu 30.05, radni i opinia publiczna dowiedzieli siê, ¿e Kierownicy Zak³adów Gospodarki Komunalnej i Zak³adu Oczyszczania cieków i Kanalizacji zostali obarczeni obowi¹zkami
opracowania koncepcji rozwoju sieci kanalizacyjnej i uzdatniania do dalszego u¿ytku wysypiska odpadów ko-
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munalnych, któremu mo¿e groziæ wycofanie z eksploatacji z powodów ekologicznych. Samo sformu³owanie polecenia jako opracowania koncepcji
wskazuje jak daleko jeszcze jestemy od
realizacji tych¿e koncepcji i jak bezproduktywny, pod tym wzglêdem, okaza³ siê czas miniony. Na sesji nadal nie
by³o dociekliwej dyskusji, burzy mózgów, ró¿nicy zdañ, wi¹¿¹cych konkluzji. Widocz-

nie prawie letnie upa³y dzia³aj¹ na nasz¹ Radê
równie usypiaj¹co, jak zima na niedwiedzie. A tu ju¿ tu¿, tu¿ wakacje,
dzieci ¿¹dne k¹pieli rzecznych i organizacji letniego wypoczynku, turyci biwakowo-namiotowi u wrót miasta,
agroturyci poszukuj¹cy kwater i cie¿ek wycieczkowych, ale na sesji Rady
nikt siê tymi sprawami nie przej¹³ ani

Idzie lato, dlatego warto nastawiæ siê,
by ten czas spêdziæ najkorzystniej dla
w³asnej kondycji psychicznej i fizycznej.
Poszukajmy rad u ludzi m¹drych,
którzy nie ¿a³owali czasu, by wskazaæ jak
ul¿yæ cz³owiekowi w jego zmaganiach z
przeciwnociami losu.
Chiñczycy radzili grzecznoæ, o której nasz wielki poeta, Adam Mickiewicz
pisa³, ¿e jej nigdy za wiele i ¿e jest
sztuk¹ trudn¹.
Chiñczycy twierdzili, ¿e pomaga w
¿yciu. Warto byæ szlachetnym mê¿em,
o którym czytamy w najpopularniejszym
dziele literatury chiñskiej, pochodz¹cym z XVI wieku, pt. Opowieci znad
brzegów rzek.
Szlachetny m¹¿ zawsze na pierwszym miejscu s³awi drugiego cz³owieka,
siebie uwa¿a za osobê bardzo skromn¹,
choæby by³ najwa¿niejsz¹ osobistoci¹.
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nie zaj¹³, tak zreszt¹, jak i wszystkimi
opónieniami w tworzeniu i realizacji
planów i koncepcji.
Ci¹gle mamy czas, ci¹gle dominuje przekonanie, ¿e kiedy  kiedy co
siê zrobi (najlepiej samo) i ¿e jako
to bêdzie, a obywatele wcale nie musz¹ wiedzieæ co robi, myli i planuje
W³adza. Na ostatniej
sesji z³o¿ono tylko
publiczn¹ obietnicê,
¿e w tym roku doczeka siê remontu ulica
Dworska i chodniki
przy ulicy wierczewskiego. Reszta koncepcji gotowa bêdzie zapewne na zimê.
Tymczasem lato, to nie dla wszystkich
wakacje, a jedyny czas na intensywne
prace, budowlane, drogowe, inwestycyjne  a za póno i za gor¹co na koncepcje.
A wiêc W³adzo  do dzie³a!
Z powa¿aniem
G³os Wolny
 Wolnoæ ubezpieczaj¹cy
Anna Baronowska - Bilska

Przybysza wita zawsze w swojej cha³upince nawet gdy to jest pa³ac, a zapytany o wiek i status zawodowy i maj¹tkowy, odpowiada z rozbrajaj¹cym umiechem, ¿e daremnie spêdzi³ np. 40 lat,
chocia¿ zrobi³ wyj¹tkow¹ karierê.
Skromnoæ, grzecznoæ i szacunek
dla drugiego cz³owieka broni³y przed
zacietrzewieniem, pych¹ i arogancj¹,
które s¹ wed³ug Chiñczyków oznak¹
prostactwa.
Stanis³aw Lem, wybitny pisarz wspó³czesny, w jednym ze swoich opowiadañ
wymyli³ altruizynê, rodek, po za¿yciu
którego cz³owiek odczuwa cierpienie
blinich jak swoje w³asne.
Mia³o to s³u¿yæ zwalczaniu agresji,
która jest przecie¿ problemem pierwszej kategorii we wspó³czesnym wiecie.
(ci¹g dalszy na str. 6)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Nie by³ to jednak rodek skuteczny,
autor go nawet sam omiesza, pokazuj¹c scenê, w której cierpi¹cy na ból zêba
cz³owiek, zostaje przez wspó³blinich
pozbawiony si³¹ prawie wszystkich zêbów, zanim trafili oni na ten bol¹cy,
bo nie mogli wytrzymaæ bólu, który by³
tak¿e ich udzia³em.
W ogóle ból, którego przede wszystkim ka¿dy cz³owiek najbardziej siê lêka,
okazuje siê byæ dobrodziejstwem, bo
ostrzega organizm przed niebezpieczeñstwem. Polski neurolog, profesor
Teofan Dom¿a³ podaje przyk³ad ch³op-

W poszukiwaniu Drogi
Nie chodzi o to,
czy jedziemy Maluchem czy Mercedesem. Rzecz w tym, kto
siedzi za kó³kiem.
Jest spraw¹ dalsz¹,
czy Polska wejdzie w
struktury Unii czy
te¿ nie (felieton ten
piszê przed referendum)  wa¿ne, aby w tym ca³ym sztucznym ba³aganie pozostaæ sob¹: cz³owiekiem, Polakiem, chrzecijaninem. Niby
oczywiste, tymczasem
Nikt z nas nie lubi nachalnych ofert
handlowych, bo chocia¿ ró¿norodnoæ
i wybór ciesz¹, to z przesytu rodz¹ siê
niemi³e odruchy. Wiêc w jaki sposób
Bogu ducha winny (dos³ownie zreszt¹)
obywatel tego kraju mo¿e siê nie irytowaæ, kiedy ju¿ od wielu tygodni na plan
dalszy zesz³a wy¿szoæ tego jedynego
proszku nad innymi czy ekskluzywna
karma dla naszych czworonogów, a zamiast tego trwa bombardowanie nieuwiadomionych, zakompleksionych i
wystraszonych Polaków niebieskimi
flagami i gwiazdkami. Jak tu nie zgryæ
gniewnego s³owa, kiedy s³ucha siê wypowiedzi ur¹gaj¹cych intelektowi statystycznego odbiorcy. Jak gdybymy urodzili siê przedwczoraj i o otaczaj¹cej nas
rzeczywistoci nie mieli pojêcia.
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ca, który nie odczuwa³ bólu i popisywa³
siê przed rówienikami w szkole, skacz¹c ze
schodów na kolana i
piêty, co doprowadzi³o u niego do tak wielkich zniekszta³ceñ koci i stawów, ¿e mu to uniemo¿liwia³o chodzenie.
Nie nale¿y unieszczêliwiaæ siê z
powodu bólu, ale siê nañ uodparniaæ i
cierpliwie czekaæ, bo medycyna obiecuje, ¿e potrafi skutecznie chroniæ cz³owieka przed cierpieniem.
Zbigniew Herbert, wspó³czesny poeta polski, w swojej wypowiedzi pt.
Dziesiêæ cie¿ek cnoty radzi miêdzy
innymi:
Nie zabijaæ.
Staraæ siê dobrze myleæ o ludziach, wypo¿yczaj¹c im od wiêta ró¿ne zalety.
Strzec siê obmowy, która jest najplugawszym

rodzajem skrytobójstwa.
Staraæ siê byæ szczêliwym, bo tylko tacy ludzie mog¹ daæ szczêcie innym.
Kochaæ Bogów, bo to oczyszcza serca.

Jestem cz³owiekiem m³odym, ale szarzyznê komuny, dziennik TV w mundurach i ca³¹ tê absurdalnoæ kojarzê. Podobieñstwa z eurobe³kotem, od jakiego

powtarzaj¹ wszystkie euroobietnice,
europrzekonania, eurozasady Jak
gdyby nagle w tym kraju zapanowa³a
anarchia, bezkrólewie i absolutny brak
wartoci, wobec
czego trzeba desperacko ratowaæ
Rodaków i przekonaæ do historycznej szansy.
W zwi¹zku z
tym kolejna refleksja. Historykiem nie jestem,
ale z tego co pamiêtam, w przeci¹gu lat
i wieków granice pañstw, uk³ady, struktury, sojusze i najprzeró¿niejsze twory
polityczno-geograficzno-gospodarcze
zmienia³y siê niejednokrotnie. Na ogó³
tym szybciej, im wiêcej szumu i jakich
mesjanistycznych nut w nich bywa³o.
Dlatego nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat Unia Europejska mia³aby byæ
antidotum na wszystkie bol¹czki i problemy tego kraju. Unia, której jakoæ i
trwa³oæ pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia,
wbrew temu, czym faszeruj¹ nas tzw.
euroentuzjaci. Doæ wspomnieæ o strajkach we Francji, terrorze walutowym
(kto by³ niedawno w Niemczech lub
W³oszech, wie co s¹dz¹ tamtejsi mieszkañcy o wymianie marek i lirów na euro)
czy o otwartym konflikcie pomiêdzy
pañstwami Unii w sprawie Iraku. Ka¿de kolejne zapewnienie ¿e Unia i tylko Unia, brzmi coraz mniej powa¿nie.
Przera¿aj¹ca jest naiwnoæ i krótko-

próbujê bezskutecznie uciec, s¹ uderzaj¹ce. W koñcu ci sami ludzie stoj¹ za obydwoma procesami Tylko ¿e dzi wszystko jest o wiele bardziej niejednoznaczne, a rodki propagandowe o wiele potê¿niejsze. W czasie powodzi trudno
pozostawaæ suchym. Nawet najtrzewiejsi obserwatorzy tego, co ma miejsce w
naszym kraju wokó³ akcesji do UE, mog¹
siê w koñcu poczuæ sko³owani.
Kiedy ogl¹daj¹c Teleexpress pod
koniec kwietnia br. ujrza³em rozentuzjazmowan¹ prezenterkê, maj¹c¹ za sob¹
w tle przemawiaj¹cego na toruñskim
rynku prezydenta RP i mówi¹c¹ o tysi¹cach, tysi¹cach mieszkañców, którzy
zgromadzili siê na rynku Starego Miasta, aby ju¿ dzi wyraziæ swoje poparcie
dla Unii, a niedomylny kamerzysta
pokazuje telewidzom panoramê rynku
na którym nie ma wiêcej ni¿ 200-300
osób, to pomyla³em sobie o tych wszystkich biedakach, którzy jak megafony

Wszystkie te rady maj¹ przekonaæ cz³owieka, by umia³ byæ zadowolony, bo to siê
op³aca: wp³ywa na zdrowie i radoæ ¿ycia.
Wiêc recept¹ na dobrze spêdzone
lato jest zadowolenie, nawet wtedy gdy
nie osi¹gniemy zamierzonego celu,
nale¿y pocieszyæ siê, jak lis z bajki La
Fontainea.
Kiedy okaza³o siê, ¿e owoce rosn¹ za
wysoko i lis, mimo usilnych starañ ich
nie dosiêgn¹³, to choæ mia³ na nie apetyt, odszed³, mówi¹c:
Ma³e by³y, kwane i zielone  wcale
nie mia³em na nie ochoty
UDANYCH WAKACJI
Janina Jurasiñska
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wzrocznoæ tych wszystkich, którzy w
wejciu do UE upatruj¹ czego na kszta³t
wygranej w Lotto lub natychmiastowego otwarcia dla nas wrót do wszelkich
dobrodziejstw cywilizacji zachodniej.
I jeszcze jedna gorzka refleksja. Kiedy s³yszê ludzi, którzy na co dzieñ s¹ 
mówi¹c najdelikatniej  nie¿yczliwi
wszelkiej religijnoci, jak dziêkuj¹
Bogu i Ojcu wiêtemu za Kopenhagê
czy inne eurosukcesy, pytam: gdzie elementarna przyzwoitoæ? Gdzie jaka
uczciwoæ? Jak gdyby Jan Pawe³ przyklaskiwa³ aborcji, eutanazji, prymatowi gospodarki nad moralnoci¹ i polityki nad
Ewangeli¹. Niecne jest to wykorzystywanie wypowiedzi Papie¿a o integracji
europejskiej do celów propagandowych na rzecz Unii. Owszem, Ojciec
wiêty 19 maja br. na Placu w. Piotra
powiedzia³ wprost: Wejcie w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi pañstwami [podkrelenie

ks. K.Rz.: w kontekcie tego, co wynegocjowalilmy w Kopenhadze, ten niezauwa¿any przez wielu wtrêt Papie¿a, brzmi doæ znacz¹co], jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów s³owiañskich wyrazem
jakiej dziejowej sprawiedliwoci, a z
drugiej strony mo¿e stanowiæ ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski.
Ale w tym samym przemówieniu, czego
ju¿ w mediach nie us³yszymy, powiedzia³
te¿: Nie bêdzie jednoci Europy, dopóki nie bêdzie ona wspólnot¹ ducha.
Ten najg³êbszy fundament jednoci
przynios³o Europie i przez wieki go
umacnia³o chrzecijañstwo ze swoj¹
Ewangeli¹, ze swoim rozumieniem cz³owieka i wk³adem w rozwój dziejów ludów i narodów. ( ) Zr¹b to¿samoci
europejskiej jest zbudowany na chrzecijañstwie. Za 3 grudnia 2001r., w
przemówieniu do Ambasadora RP przy
Stolicy Apostolskiej, Papie¿ mówi³: Staj¹c siê cz³onkiem Wspólnoty Europej-

skiej, Rzeczpospolita Polska nie mo¿e
traciæ niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenê krwi
broni³y pokolenia naszych przodków.
(teksty za KAI). O tym wszystkim ci, którzy wyrwane z kontekstu wypowiedzi
Ojca w. wci¹gnêli w machiny agitacyjno-propagandowe, pamiêtaæ nie chc¹.
Trudno, aby by³o inaczej. Tylko ¿e kto,
kto zamiast mózgu ma ekran telewizyjny, nie po³apie siê w tych ma³o eleganckich wybiegach politycznych i pachn¹cych demagogi¹ sztuczkach.
Nie jestem tzw. eurosceptykiem.
Wejcia do UE siê nie bojê. Dra¿ni mnie
robienie mi z mózgu eurosieczki. Nie
czujê jako owej bombastycznej historycznoci tej chwili, w której moja Ojczyzna, tak bardzo  jak to ci¹gle s³yszê
 nieeuropejska, nareszcie europejsk¹
byæ zacznie

W listopadzie ubieg³ego roku mia³am okazjê przebywaæ na wyjedzie studyjnym w Niemczech i Holandii. Dziêki temu oprócz niektórych miast (np.
Arnem w Holandii gdzie w czasie II
wojny wiatowej walczy³y polskie oddzia³y gen. Sosabowskiego), mog³am poznaæ tak¿e specyfikê systemów szkolnych tych pañstw.
W zwi¹zku z planowanym wejciem
Polski do Unii Europejskiej, chcia³abym pokrótce przybli¿yæ Pañstwu istotê
systemów szkolnych naszych przysz³ych
partnerów w sprawach europejskich
w³anie na przyk³adzie Niemiec i Holandii.
Ca³oæ szkolnictwa w Niemczech,
zarówno pañstwowego, jak i prywatnego podlega nadzorowi pañstwa. Obowi¹zkowi szkolnemu w Niemczech podlegaj¹ dzieci od 6 do 18 roku ¿ycia 
nauka trwa wiêc 12 lat. Szko³y publiczne s¹ bezp³atne.
Szko³a podstawowa trwa w Niemczech 4 lata, póniej uczniowie maj¹
mo¿liwoæ wyboru pomiêdzy trzema rodzajami szkó³ ogólnokszta³c¹cych. S¹ to:
szko³a g³ówna (Hauptschule), szko³a
realna (Realschule) i gimnazjum
(Gymnasium).
Nauka w szkole g³ównej trwa 5 lat.

Ukoñczenie szko³y realnej po 10-tej klasie uprawnia do dalszego kszta³cenia
siê w szkole zawodowej lub wy¿szej szkole zawodowej. Szko³ê realn¹ i g³ówn¹
mo¿emy porównaæ do polskich rednich szkó³ zawodowych.
Dziewiêcioletnie gimnazjum jest
tradycyjn¹ szko³¹ wy¿sz¹ w Niemczech.
W klasach najstarszych uczniowie wybieraj¹ sobie i zajmuj¹ siê przedmiotami,
które ich szczególnie interesuj¹. Mog¹
to byæ np. j. niemiecki, sztuka historia,
muzyka, polityka geografia, religia/ etyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, ³acina, j. angielski, j. francuski, informatyka, filozofia i in. Istniej¹ tak¿e
szczególne formy tego typu szko³y np.
gimnazjum techniczne.
Gimnazjum koñczy siê egzaminem
dojrza³oci i uprawnia do studiowania
na wy¿szych uczelniach.
Oprócz wy¿ej wymienionych istniej¹ tak¿e szko³y specjalne, do których
uczêszczaj¹ dzieci niepe³nosprawne.
Szkolnictwo niemieckie posiada
jeszcze jeden typ szkó³ ogólnokszta³c¹cych, wokó³ którego prowadzi siê wci¹¿
dyskusje i który ci¹gle jest kwesti¹ sporn¹, a mianowicie szko³y zbiorcze (Gesamtschulen). Ten typ szko³y obejmuje wymienione wy¿ej trzy typy szkó³ w

jednym. Tutaj uczniowie maj¹ tak¿e
mo¿liwoæ zdawania matury.
Uczniowie, którzy zdaj¹ maturê chc¹
studiowaæ dalej na uniwersytetach,
szko³ach wy¿szych, uniwersytetach technicznych i technicznych szko³ach wy¿szych. Po ukoñczeniu studiów studenci zdaj¹ egzamin magisterski (Magisterprüfung), dyplomowy (Diplomprüfung), doktorski (Doktorprüfung)
lub pañstwowy (Staatsexamen).
Od podanych przeze mnie ogólnych informacji istniej¹ pewne rozbie¿noci, dlatego, ¿e w Niemczech ka¿de
województwo  tzw. Land, posiada pewn¹ autonomiê w zarz¹dzaniu swoimi
instytucjami, tak¿e owiat¹.
Istota dzia³ania systemu szkolnego
w Holandii zosta³a wyjaniona uczestnikom wyjazdu przez dyrektora jednej
z holenderskich szkó³, p. Johna G. de
Leeuw. Jest on jednym z piêciu dyrektorów w swojej szkole, z których ka¿dy
pe³ni okrelon¹ funkcjê: on jest np. szefem administracji. Jêzykiem wyk³adowym w Holandii jest niderlandzki lub
na terenach Fryzji dodatkowo fryzyjski.
W systemie szkolnictwa dominuj¹ dwa
typy szkó³: pañstwowe i prywatne. Zgod-
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nie z Konstytucj¹, obydwa typy szkó³
dzia³aj¹ na takich samych zasadach finansowych.
System holenderski ³¹czy centralnie ukierunkowan¹ politykê edukacyjn¹ ze zdecentralizowanym nadzorem
i zarz¹dzaniem szko³ami.
Szkolnictwo podstawowe obejmuje dzieci od czwartego roku ¿ycia, a
dla dzieci od pi¹tego roku ¿ycia jest
obowi¹zkowe. W praktyce szkolnictwo
podstawowe obejmuje prawie ca³¹ populacjê (99%) czterolatków.
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wa i wychowanie
fizyczne, j. niderlandzki, matematyka, j. angielski, nauki humanistyczne i cis³e, æwiczenia ró¿nych
form ekspresji twórczej, przygotowanie do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Szko³y
podstawowe s¹ ma³e, ale jest ich du¿o.
We wszystkich typach szkó³ rednich
we pierwszych trzech latach prócz
przedmiotów podstawowych wprowadzane s¹: drugi j. obcy nowo¿ytny,
podstawy informatyki, ekonomia,
technika i sztuka.
Ka¿dy typ szko³y redniej koñczy siê
wewnêtrznym i zewnêtrznym egzaminem wymaganym do osi¹gniêcia wiadectwa ukoñczenia danego typu szko³y.

Etap edukacyjny
Szko³y podstawowe (Primair onderwijs)
Szko³a podstawowa (Basisschool)
Specjalna szko³a podstawowa (Speciale school voor basisonderwijs)
Szko³y rednie (Voortgezet onderwijs)
Szko³a przed-uniwersytecka (Voorbereident wetenschappelijk onderwijs) –
VWO
Ogólnokszta³c¹ca szko³a rednia (Hoger algemeen voortgezet onderwijs) –
HAVO
Szko³a zawodowa (Voorbereident middelbaar beroepsonderwijs) – VMBO
rednie szko³y specjalne (Speciaal voortgezet onderwijs)
Pe³ny obowi¹zek szkolny obejmuje osoby od 5 do 16 r. ¿. Uczniowie do
16 r. ¿. ucz¹ siê w systemie dziennym,
od 16 do 18 r. ¿. S¹ zobowi¹zani do
nauki przynajmniej w systemie wieczorowym.
Rok szkolny w Holandii trwa w
okresie od sierpnia do czerwca (co
najmniej 200 dni). Tydzieñ szkolny
jest piêciodniowy ze zwyczajowo wolnym rodowym popo³udniem i trwa
w pierwszych dwóch latach szko³y podstawowej 22 godziny, a w nastêpnych
szeciu  25. W szko³ach rednich system jest nieco bardziej skomplikowany i zorientowany na osi¹gniêcie konkretnych wyników nauczania. Jednostki lekcyjne trwaj¹ tutaj co najmniej 50
min.
W Holandii nie ma przepisów reguluj¹cych odgórnie wielkoæ klas. W
szko³ach podstawowych wszystkich
przedmiotów naucza jeden nauczyciel, w szkole redniej ucz¹ nauczyciele przedmiotowi. W szkole podstawowej do obowi¹zkowych przedmiotów
nale¿¹: koordynacja wzrokowo-rucho-

Uczniowie w szko³ach typu HAVO
i VWO ucz¹ siê w systemie dziennym,
szko³y typu MBO kszta³c¹ tak¿e w systemie wieczorowym.
Uczniowie szkó³ typu HAVO i
VWO przechodz¹ na nastêpny etap
edukacji ponadpodstawowej na podstawie bie¿¹cych ocen. Uczniowie staraj¹cy siê o przyjêcie do szkó³ zawodowych musz¹ mieæ wiadectwo wymagane dla danego etapu edukacji (wiadectwo VMBO  szko³y przygotowuj¹cej do nauki zawodu, lub ukoñczone
pierwsze trzy lata szkó³ typu HAVO lub
VWO).
Programy nauczania w drugim etapie szko³y redniej s¹ cile powi¹zane z pañstwowymi egzaminami dla
okrelonych przedmiotów. Egzaminy
koñcowe odbywaj¹ siê w dwóch etapach: wewnêtrznym szkolnym i zewnêtrznym pañstwowym. Niektóre
przedmioty zdaje siê tylko na etapie
szkolnym.
W Holandii istnieje dwa typy szkó³
wy¿szych: oferuj¹ce wykszta³cenie uniwersyteckie (watenschappelijk onder-
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wijs) - WO oraz wy¿sze uczelnie zawodowe (hoger beroepsonderwijs) 
HBO.
Absolwenci uniwersytetów (WO)
otrzymuj¹ w zale¿noci od typu uczelni ró¿ne tytu³y:
Ingenieur - absolwenci uczelni technicznych i rolniczych;
Meester  absolwenci uczelni prawniczych;
Doctorandus  inne typy uczelni;
Absolwenci uczelni zawodowych
(HBO) otrzymuj¹ równie¿ tytu³ ingenieur na kierunkach technicznych i
rolniczych oraz tytu³ baccalaureus na
innych kierunkach.
Nauczyciele szkó³ podstawowych (leraar basisonderwijs) musz¹ mieæ
ukoñczone czteroletnie studia zawoWiek ucznia
dowe. Zdobywaj¹
5 - 12
przygotowanie do
nauczania wszystkich przedmiotów
na tym etapie edukacyjnym, z jednym
12 – 18
przedmiotem wiod¹cym. Nauczyciele
12 – 17
szkó³ rednich specjalizuj¹ siê w na12 – 16
uczaniu jednego
12 – 18/20
przedmiotu.
Nauczyciele drugiego stopnia posiadaj¹ kwalifikacje
do nauczania na pierwszym poziomie
szko³y redniej oraz na drugim poziomie szko³y zawodowej i w szko³ach dla
doros³ych.
W zesz³ym roku zarobki nauczycieli w szkole redniej wynosi³y ok. 2 000
Euro. Rz¹d p³aci pieni¹dze na konto
nauczyciela. Kursy doskonal¹ce s¹ finansowane przez szko³ê. Podobnie jak
w Polsce istniej¹ tutaj grupy przedmiotowe nauczycieli, które maj¹ swoich
koordynatorów.
W szkole, któr¹ odwiedzilimy od
dwóch lat wprowadzony jest komputerowy system prowadzenia oceny postêpów ucznia w nauce. Ka¿dy nauczyciel posiada swój kod i prowadzi na
komputerze pewien rodzaj notatnika,
do którego wpisuje oceny uczniów. Co
pewien czas zdaje on raport do bazy
g³ównej, znajduj¹cej siê w szkole. Tam
obliczana jest np. rednia ocen, czy te¿
oceniane s¹ postêpy uczniów w nauce.
Opracowa³a
Agata Krupa
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lasach deszczowych. Zadziwiaj¹ one szczególlenych nale¿y gnienik leny (Neottia nidusW czerwcowym numerze Dynowinki
nie barwnym wygl¹dem, a tak¿e mo¿liwociaavis). Ca³a rolina ma barwê bladobr¹zochcia³abym ponownie zaprosiæ czytelników
mi przystosowawczymi do warunków ¿ycia.
w¹. Nie posiada zielonych lici w³aciwych.
na wycieczkê po okolicznych ³¹kach i laWiele z nich ronie sadowi¹c siê na innych
Od¿ywia siê rozk³adaj¹cymi siê szcz¹tkami
sach. Tym razem nie bêdziemy podziwiaæ
rolinach, zw³aszcza korze drzew (epifity). Wyorganicznymi pobieranymi za pomoc¹ grzypierwszych wiosennych kwiatów, które zd¹twarzaj¹ maleñkie nasiona przenoszo¿y³y ju¿ przekwitn¹æ, ale poszune przez wiatr na korê, gdzie kie³kukamy niezwykle barwnych i obj¹. Posiadaj¹ trzy rodzaje korzeni: jedjêtych ochron¹ storczyków.
ne przytwierdzaj¹ rolinê do gospoRodzina storczykowate
darza, drugie wch³aniaj¹ sole mine(Orchidaceae) liczy 18 tysiêcy garalne, trzecie wodê z powietrza. Nietunków. Kwiat storczyka sk³aktóre z nich maj¹ zgrubia³e ³odygi
da siê z trzech zewnêtrznych
zwane pseudobulwami, pe³ni¹ce rolê
dzia³ek kielicha, trzech weorganów spichrzowych. W Polsce trownêtrznych p³atków korony i
pikalne storczyki s¹ hodowane w
war¿ki, które s¹ ró¿nie zbudoszklarniach jako roliny doniczkowe.
bów mikoryzowych, otaczaj¹cych jego k³¹wane i ubarwione. Storczyki maj¹ licie
Na koniec chcia³abym napisaæ co na
cze. K³¹cze to jest miêsiste i wygl¹dem przyw¹skie lub szerokojajowate, zwykle skupiotemat ochrony storczyków, gdy¿ nale¿¹ one
pomina ptasie gniazdo. Storczyka tego mo¿ne u do³u ³odygi. Korzenie ich czêsto s¹
do gatunków zagro¿onych wyginiêciem. W
na znaleæ w okolicznych
bulwiasto zgrubia³e i pePolsce wszystkie storczyki s¹ objête ca³kowilasach Dynowa, zw³aszcza
³ni¹ rolê organu spichrzot¹ ochron¹ prawn¹, przy czym nale¿y chrobukowych. W podobnych
wego. Charakterystyczne
niæ nie tylko same roliny, ale równie¿ ich
rodowiskach wystêpuj¹
dla storczyków jest zjawisiedliska. Podobnie jest w innych krajach
tak¿e bu³awniki: bu³awnik
sko mikoryzy (wspó³¿ycie
Europy. Poza tym storczyki objête s¹ te¿ Wawielkokwiatowy (Cephalanrolin z grzybami). Biotoszyngtoñskim Uk³adem Ochrony Gatunthera damasonium) i bu³awpem tych rolin s¹ ubogie
ków. Na mocy tego uk³adu ca³a rodzina Ornik mieczolistny (Cephatorfowiska, podmok³e ³¹ki,
chidaceae nale¿y do grupy gatunków bezlanthera longifolia). Maj¹
a tak¿e suche darnie, szczeporednio zagro¿onych wyniszczeniem.
kwiaty barwy bia³ej, które
gólnie na pod³o¿u wapienOznacza to, ¿e m.in. nie wolno nimi hans¹ przewa¿nie zamkniête
nym. Niektóre gatunki stordlowaæ. Ten przepis jest szczególnie konieczlub nieznacznie otwarte.
czyków mo¿emy znaleæ w
ny w przypadku gatunków tropikalnych.
Oba te gatunki mo¿na ponaszych lasach.
Jedna z g³ównych przyczyn zagro¿enia
myliæ, poniewa¿ s¹ do sieJednym z najpospolitdla tych rolin to ograniczanie i przeksztabie bardzo podobne. Buszych naszych storczyków
³canie ich naturalnych rodowisk. Storczy³awnik wielkokwiatowy ma
jest podkolan bia³y (Platanki nie znosz¹ metod intensywnego rolnicszersze licie. Prawdopothera bifolia). Wystêpuje na
twa  nawo¿enia, rodków ochrony rolin.
dobnie jest on samopylny,
suchych, darniowych ³¹Storczyk szerokolistny
Niekorzystne jest osuszanie, meliorowanie
gdy¿ jego kwiaty otwieraj¹
kach Dynowa. Ma kwiaty
podmok³ych, zabagnionych ³¹k. Natomiast
siê tylko na krótk¹ chwilê w czasie du¿ych
koloru bia³ego, z jêzykowato wysuniêt¹ war¿sprzyjaj¹ce dla tych gaupa³ów. Kruszczyk szerok¹ i charakterystyczn¹ bardzo d³ug¹ i cientunków jest rolnictwo
kolistny (Epipactis helleborik¹ ostrog¹. Bardzo intensywnie pachnie jaekstensywne. Wykaszanie
ne)  kolejny storczyk naminem. Innym naszym storczykiem ³¹koi wypasanie nieu¿ytków
szych lasów, zakwita nieco
wym jest storczyk szerokolistny (Dactylorhiza
rolnych ogranicza ich zapóniej  dopiero w lipcu
majalis). Zajmuje raczej wilgotne i podmorastanie rolinnoci¹
lub sierpniu. Jest doæ mak³e stanowiska. Jego intensywnie ró¿owe
krzewiast¹ oraz drzewiasywna rolina o wysokoci
kwiaty s¹ z daleka widoczne wród bia³ych
st¹ i umo¿liwia egzystennawet oko³o 50cm. Kwiawe³nianek, z którymi najczêciej tworzy kocjê rzadkich gatunków
ty ma zielonawe z ró¿owabierce na bagnistych ³¹kach. Ma charaktestorczyków.
w¹ war¿k¹ o wygiêtym
rystycznie bruNaganne jest tak¿e
koñcu.
natno nakrapiazrywanie storczyków na
Oczywicie nie jest to
ne licie. Na przebukiety. Niejednokrotnie
ca³a lista storczyków, któwietlonych powidzia³am osoby z bukiere wystêpuj¹ w Polsce. Na
lanach naszych
cikami podkolanów biapewno warto zobaczyæ
lasów mo¿na
³ych. Mylê, ¿e czêæ luobuwika pospolitego (Cyspotkaæ podobdzi zrywa te kwiaty zupepripedium calceolus) o war¿n¹ do storczyka
³nie niewiadomie, nie
ce w kszta³cie pantofla czy
szerokolistnego
zdaj¹c sobie sprawy z ich
dwulistnika muszego (Oph- Storczyk bu³awnik mieczolistny
kuku³kê plamirzadkoci i niezwyk³oci.
rys insectifera), wabi¹cego
st¹ (Dactylorhiza
Jednak to ich nie usprawiedliwia. W dobie
swoim wygl¹dem zapylaj¹ce go owady b³onmaculata). Jest
tak du¿ego zagro¿enia i zniszczenia naszekoskrzyd³e. Aby zobaczyæ inne gatunki storona bardziej wygo rodowiska warto, zanim zerwiemy jaki
czyków zachêcam czytelników do wycieczek
smuk³a i ma jakwiat, sprawdziæ czy nie jest to unikatowy
po Polsce  np. w Pieniny lub rejony Jury
niejsze, lekko
gatunek, który przez nasz nierozwa¿ny krok
Krakowsko-Czêstochowskiej, tym bardziej, ¿e
nakrapiane kwiazniknie z byæ mo¿e jedynego w okolicach
wkrótce rozpoczn¹ siê wakacje.
ty.
Dynowa stanowiska.
Najwiêksze bogactwo storczyków wystêDo ciekawPodkolan bia³y
Marta Bylicka
puje oczywicie w tropikalnych, równikowych
szych storczyków
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To dobrze.
Cz³owiek powinien ¿yæ tak, by
po nim zosta³
lad, o którym tak piêknie
pisa³ poeta,
Konstanty Ildefons Ga³czyñski.
Ksi¹dz Pra³at Py, oprócz
wielu zas³ug dla Blinich, zd¹¿y³ jeszcze
przes³aæ do Dynowinki swoje wspomnienia zwi¹zane z Dynowem i Dynowszczyzn¹.
Redakcja drukuje drug¹ czêæ jego
wspomnieñ, dotycz¹c¹ istnienia Gwardii
Kocielnej w Dynowskiej wi¹tyni i opinii o
religijnoci Dynowian:
Gdy chodzi o ¿ycie religijne Dynowianie byli
zwi¹zani z modlitw¹ ró¿añcow¹ i to nie tylko w
kociele na nabo¿eñstwach ró¿añcowych, czêsto
przy grocie Matki Bo¿ej, ale i w domach prywatnych. Istnia³y tak zwane kó³ka ró¿añcowe  piêtnacie osób  kobiet, mê¿czyzn, m³odzie¿y i dzieci.
W ka¿dym miesi¹cu po zmianie tajemnic w kociele, ka¿de kó³ko ró¿añcowe zbiera³o siê za porz¹dkiem u którego z cz³onków, odmawia³o
wspólnie ró¿aniec, piewa³o pieñ do Matki Bo¿ej, a potem siada³o przy stole na wspólny podwieczorek, na który zwyczajnie sk³ada³a siê herbata i jakie ciasto. Takie spotkanie zbli¿a³o cz³onków ró¿añca i wytwarza³o atmosferê wprost rodzinn¹. Tak by³o w kó³kach mê¿czyzn, kobiet i
dzieci. Oczywicie do sto³u nie wolno by³o podawaæ alkoholu. Ja jako dziecko czêsto zawiadamia³em cz³onków, u których ma siê odbyæ ró¿aniec. Tak by³o jeszcze w pierwszych latach wojny.
Po odzyskaniu niepodleg³oci by³o w Dynowie kilka urzêdów, w których pracowa³o wielu
ludzi kulturalnych, którzy organizowali ró¿ne
imprezy. Doskona³ym organizatorem by³ miejscowy organista Karol Wójcik, który przed Dynowem pracowa³ w Krakowie na Ska³ce. On
zorganizowa³ chór mieszany oraz orkiestrê kocieln¹. Chór by³ ceniony bardzo wysoko, bo jego poziom by³ bardzo dobry. By³o te¿ tam kilku dobrych solistów. Organista, bardzo utalentowany, urz¹dza³ te¿ przedstawienia i to nie tylko
jase³ka. Bardzo piêknie wyre¿yserowa³ Chatê za
wsi¹. Wspó³pracowa³ z nim równie¿ bardzo
utalentowany fotograf, Jan Wêgrzyn.
Po odejciu Karola Wójcika do kocio³a wojskowego w Rzeszowie, pracê po ojcu przej¹³ syn,
Tadeusz, jeszcze bardziej utalentowany, który te¿
wnet odszed³ do Krakowa i by³ tam bardzo wysoko ceniony. Nied³ugo przed odejciem opracowa³
piêkny koncert, na którym wyst¹pili solici z pieniami Moniuszki. W koncercie wyst¹pi³a te¿
orkiestra 17 pu³ku z Rzeszowa.
Po nim pracowa³o w naszym kociele jeszcze
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wielu dobrych organistów, którzy starali siê utrzymaæ piew na pewnym poziomie.
W walce z wojskami Jerzego Rakoczego, który niszczy³ po³udniow¹ Polskê brali udzia³ równie¿ mieszczanie Dynowa. Po zwyciêskiej obronie
kocio³a zostali odznaczeni przez króla Jana Kazimierza. Uzyskali prawo noszenia w czasie uroczystoci kocielnych i pañstwowych specjalnego stroju. By³a to czamara, pas s³ucki, szabla i nakrycie
g³owy  w kociele wysoka czapka z bia³ego materia³u we³nianego, a w czasie uroczystoci wieckich krakowska rogatywka z czaplim piórem.
By³a to tak zwana Gwardia Kocielna. Grupa ta mia³a swój sztandar. Istnia³a w Dynowie
do drugiej wojny wiatowej. Nale¿eli do niej
wybrani, powa¿ni i szlachetni panowie, którzy
cieszyli siê dobr¹ opini¹ mieszkañców Dynowa.
W kociele brali udzia³ w procesjach, wiêceniu pokarmów wielkanocnych, nawet w domach
prywatnych i stali jako honorowa stra¿ przy
Bo¿ym Grobie. W czasie uroczystoci wieckich
brali udzia³ w defiladach.
Ostatnim komendantem Gwardii by³ mój
ojciec Józef Py. Niestety strój niektórych cz³onków Gwardii spali³ siê w czasie du¿ego po¿aru w
Dynowie, w czasie którego zosta³ zniszczony tak¿e
nasz dom.
Zdjêcie dwu cz³onków Gwardii przy wiêceniu pokarmów wielkanocnych znajduje siê w
ksi¹¿ce Jakiewicza i Meissnera. Jeden z nich z
szabl¹, to mój ojciec, a drugi to pan Iwañski.
Ks. Kazimierz Py
Lekarz  stomatolog, Les³aw B³otnicki,
prócz rzetelnej pracy
w swoim zawodzie, zostawi³ lad w postaci wielu fundacji na
rzecz kocio³a w Dynowie i Bartkówce.
Redakcja drukuje
fragmenty Jego ¿yciorysu obrazuj¹cego
doæ trudn¹ drogê do
zdobycia wiedzy, solidnoæ w podejciu do
swoich obowi¹zków:
Les³aw Jerzy B³otnicki urodzi³ siê 23 maja
1927 roku w Dynowie jako najstarszy z czworga
dzieci Wilhelma i Bronis³awy z Waloñskich.
Wychowywa³ siê przy rodzicach. W 1934 roku
rozpocz¹³ naukê w Szkole Powszechnej w Dynowie, któr¹ ukoñczy³ w czasie wojny w 1941 roku.
W latach 1942  1944 bra³ udzia³ w tajnym
nauczaniu w zakresie I i II klasy gimnazjum.
Gdy w 1944r. otwarto w Dynowie Prywatne
Gimnazjum i Liceum Zarz¹du Miejskiego, zosta³ uczniem III klasy  Liceum im. Ss. Konarskiego w Rzeszowie ukoñczy³ egzaminem dojrza-
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³oci w 1948 roku. Jesieni¹ tego roku zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej (Szko³a Podchor¹¿ych w Kielcach). Po rocznym pobycie w wojsku
rozpocz¹³ 1 1949 roku studia na Oddziale Stomatologicznym Wydzia³u Lekarskiego Akademii
Medycznej w £odzi, które ukoñczy³ w 1953 roku
uzyskuj¹c tytu³ lekarza  dentysty.
Od dnia 1 padziernika 1953 roku otrzyma³ nakaz pracy do Ambulatorium LekarskoDentystycznego w Dynowie (podleg³ym Wydzia³owi Zdrowia w Brzozowie). 25 padziernika
Les³aw B³otnicki zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z
Urszul¹ Warnowsk¹ z Poznania. Z tego zwi¹zku urodzi³o siê troje dzieci.
Po podjêciu pracy w Dynowie lek. B³otnicki
zorganizowa³ od pocz¹tku Poradniê Dentystyczn¹. Intensywnie pracuj¹c, podnosi³ stale kwalifikacje zawodowe. Uzyska³ I i II stopieñ specjalizacji stomatologii ogólnej i dzieciêcej. To pozwoli³o na zreorganizowanie Poradni Stomatologicznej Ogólnej, wydzielaj¹c poradniê dla doros³ych
oraz dla dzieci i m³odzie¿y, która obejmowa³a
opiek¹ dentystyczn¹ wszystkie szko³y dynowskie i
podstawowe szko³y w okolicznych wsiach. Dzia³alnoæ lecznicza i profilaktyczna wród dzieci
przynios³a rezultaty. Pocz¹wszy od przedszkola
a¿ do ukoñczenia szko³y redniej wszyscy m³odzi
pacjenci mieli zapewnion¹ na bie¿¹co opiekê dentystyczn¹ i niezwykle pozytywne wyniki. Docenili to nie tylko pacjenci i ich rodzice, ale wizytacje
w³adz resortowych, a tak¿e w³adze wojewódzkie i
pañstwowe, dokumentuj¹c to odznakami i medalami za zas³ugi.
W okresie pracy zawodowej Les³aw B³otnicki by³
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Zwi¹zku Zawodowego Pracowników S³u¿by
Zdrowia. Pracê zawodow¹ w spo³ecznej s³u¿bie zdrowia zakoñczy³ 31 sierpnia 1987 roku, prowadz¹c
nadal gabinet prywatny a¿ do kwietnia 2003 roku
Zmar³ 2 maja 2003 roku..
W ¿yciu rodzinnym wykaza³ du¿¹ odpowiedzialnoæ. Wspólnie z ¿on¹ wychowa³ i wykszta³ci³ trójkê dzieci, a tak¿e co warto nadmieniæ, synowie przejêli po nim pa³eczkê.
Pan dr L. B³otnicki by³ doceniany nie tylko
przez pacjentów, ale i przez w³adze resortowe, o
czym wiadcz¹ liczne nagrody, medale za zas³ugi i odznaki.
W ostatnich latach dzia³a³ spo³ecznie w Towarzystwie Pomocy im. w. Brata Alberta przy
Domu Spokojnej Staroci w Dynowie, w Towarzystwie Przyjació³ Dynowa, a tak¿e wspó³pracowa³ z nasz¹ redakcj¹, zamieszczaj¹c cykl reporta¿y ze swoich licznych podró¿y.
Przy opracowaniu wspomnieñ wykorzystano oryginalne teksty ksiêdza Pra³ata
Kazimierza Pysia i ¿yciorys lekarza Les³awa
B³otnickiego przygotowany przez jego syna
Dariusza B³otnickiego.
Janina Jurasiñska
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Szczup³a, siwiuteñka, zawsze dobrze, bardzo gustownie ubrana porusza
siê szybko i równie
szybko mówi. Jej zielone filuterne oczy patrz¹ ¿yczliwie i z wielk¹ sympati¹ dla rozmówcy. Chêtnie podejmuje ka¿dy temat zadziwiaj¹c erudycj¹, elokwencj¹ a pamiêæ ma niespotykan¹ jak na
swój wiek, wszak za rok w lipcu skoñczy 90
lat.
Urodzi³a siê w USA w Perth-Amboy
(New Jersey) dok¹d zawêdrowali jej rodzice  Antonina z Dudów i Bronis³aw Zwiercanowie. Za wielk¹ wod¹ dorabiali siê
szybko, ale wrócili do Polski Niepodleg³ej
w 1921 roku i póniej w czasie okupacji
hitlerowskiej wielokrotnie dowodzili jak
bardzo cenili wolnoæ Najjaniejszej Rzeczypospolitej.
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To by³a szko³a  wspomina z uznaniem,
chocia¿ dyscyplina panowa³a surowa.
Uczennice w mundurkach z marynarskim
ko³nierzem, nawet latem nosi³y nakrycia
g³owy i tarcze na ka¿dym ubraniu. Raz w
roku pozwalano im na wieczór tañcuj¹cy, na który gimnazjalistki przychodzi³y w
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Zda³a, bo wiedz¹ na dwa wczeniejsze
pytania zaimponowa³a komisji egzaminacyjnej i surowemu przewodnicz¹cemu dyrektorowi Chrz¹szczowi.
Po maturze by³ radosny powrót do
Dynowa i marzenia o studiach medycznych,
które mama szybko rozwia³a: na studia trzeba pieniêdzy a przecie¿ mê¿czynie s¹ bardziej
przydatne, wiêc do Lwowa pojedzie m³odszy Tadeusz a ty i tak wyjdziesz za m¹¿....
Jak zawsze mama mia³a racjê.
W 1937 roku wysz³a za m¹¿ za najprzystojniejszego w Dynowie, przysz³ego in¿yniera mechanika, studenta koñcowego
roku Politechniki Lwowskiej  Antoniego
Salwê.
Poznali siê na próbach w dynowskim
teatrze.
Antoni Salwa asystenturê u profesora

Klasa Pani Stefanii z dyrektorem gimnazjum w Jaworowie.
towarzystwie cioci lub opiekunki. Raz w
roku! Nie mog³y wiêc spowszednieæ ani
A. i B. Zwiercanowie z córk¹ Stefani¹ przygotowania do potañcówki, ani czarowi synem Tadeuszem
ne wspomnienia. Dozwolone tañce to: polonez, walc, kujawiak, oberek i na zakoñczenie mazur, do zakazanych nale¿a³a:
rumba, tango i fokstrot.
Stefa, dla przyjació³ Stenia
Stefa najlepsz¹ by³a z
by³a pierwszym dzieckiem roprzedmiotów cis³ych a zadadziców, którzy nie maj¹c wynia matematyczne rozwi¹zykszta³cenia potrafili swoim
wa³a z tak¹ sam¹ przyjemnodzieciom zaszczepiæ ró¿ne zaci¹ jak krzy¿ówki. Historii
interesowania, nauczyæ patriouczy³a siê bardzo starannie i
tyzmu, pracowitoci i odpowiematurê pisemn¹ z³o¿y³a z
dzialnoci. Stefania dobre patego przedmiotu. Temat pramiêta rozmowê z ojcem na tecy pisemnej brzmia³: Maraton
mat przyczyn wyjazdu z AmeGrunwald i Cud na Wis³¹  poryki. Bronis³aw Zwiercan po
równaæ znaczenie dla rozwoju
wielu latach i ró¿nych przyHellady i Polski.
krych prze¿yciach w kraju z
Prawdziw¹ przeprawê
przekonaniem twierdzi³:
mia³a z profesorem od polDobrze mi by³o w Ameryce,
skiego. Nie, ¿eby nie umia³a,
ale musia³em wróciæ, bo Polska odMaturzystka Stefania
albo nie lubi³a  przeciwnie,
zyska³a niepodleg³oæ.
chêtnie uczy³a siê na pamiêæ
Stefania po ukoñczeniu 7
recytowa³a nie tylko wiersze, ale i prozê.
klasy szko³y powszechnej zosta³a wys³ana do
Na ustnym egzaminie maturalnym otrzykoedukacyjnego pañstwowego gimnazjum
ma³a pytanie z Anhellego, którego z braw Jaworowie, tam, gdzie kiedy Sobieski
ku tekstu w bibliotece do koñca nie przetañcowa³ z kowalow¹.
czyta³a, a w odpowiedzi na pytanie nale¿a(Jaworów  powiatowe miasto II Rzeczy³o podaæ treæ napisu na sztandarze rycepospolitej, nale¿¹ce do województwa lwowrza, który zjawi³ siê po mierci bohatera.
skiego, posiada³o dwa gimnazja pañstwowe:
Który z tegorocznych maturzystów zna ten
polskie i ukraiñskie, takie¿ dwa seminaria nautwór i treæ napisu?!
uczycielskie i szko³ê przemys³ow¹).

Witkiewicza mia³ zapewnion¹, wysokie uposa¿enie i karierê otwart¹... ale... wybuch³a wojna. Okrutna! Straszna w wietle
danych cyfrowych, raportów z pól bitewnych, w opisach cierpieñ milionów. Ale czy
mo¿na wyraziæ têsknotê niepokój m³odej
kobiety, której m¹¿ poszed³ na wojnê? A.
Salwa zmobilizowany znalaz³ siê pod Lwowem, a stamt¹d po tragicznym 17 wrzeniu
1939 roku przedosta³ siê do Dynowa nielegalnie przekraczaj¹c granicê sowiecko-niemieck¹ na Sanie w styczniu 1940 roku. Tymczasem w miecie rz¹dzili okupanci, miejscowa placówka gestapo dysponowa³a listami m³odych ludzi, którzy w pierwszej
kolejnoci mieli jechaæ na przymusowe
roboty do Rzeszy. Ówczesny burmistrz Dynowa, znaj¹cy swoich mieszkañców móg³
wiele i wiele robi³ na rozkaz Niemców.
W maju, najpiêkniejszym miesi¹cu w
roku aresztowano dziewiêciu m³odych ludzi, w tym Antoniego Salwê i osadzono w
niemieckim wiêzieniu przy ulicy Ks. J. O¿oga (dawna szko³a zawodowa). Nie pomog³y ró¿ne zabiegi, interwencje i proby. Pani
Stefania wyjedna³a tylko jedno widzenie z
mê¿em. Ostatni raz rozmawiali w obecnoci gestapowca i dwóch zwalnianych wiêniów. Nie pamiêta wypowiadanych s³ów, ale
wie, ¿e m¹¿ nie wierzy³ w mo¿liwoæ uwolnienia. Nie chce mówiæ o rozpaczy i ¿alu,
który trudno wyraziæ s³owami.... Niestety,
ju¿ 28 listopada 1940 roku by³a wdow¹.
(ci¹g dalszy na str. 12)
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renie Dynowa, B³a¿owej, Strzy¿owa pisali
wyczerpuj¹co: pan Mieczys³aw Krasnopolski, Stanis³aw Pasterz, Micha³ Kryczko i Ks.
Juliusz Pi¹tkowski.
(ci¹g dalszy ze str. 11)
Pani Stefania jak i pozosta³e ³¹czniczki
przesz³a kurs obchodzenia siê z broni¹,
kurs radiotelegrafii pod kierunkiem pana
Antoni Salwa wiêzieñ obozu w Owiêcimiu
Leonarda Chudzikiewicza ps. Paj¹k.
zmar³ na silne bicie serca i krwotok (tak
Nadzorowa³a ³¹czniczki i z ich udzia³em
brzmia³o oficjalne niemieckie powiadomiekolportowa³a prasê podziemn¹ do oddzianie).
³ów AK i BCh, które z nimi wspó³pracowa³y. Przesy³a³a te¿ meldunki, a w kilku szczególnie niebezpiecznych sytuacjach, przenosi³a je osobicie do Laskówki, Futomy i
Harty. Ten najwa¿niejszy meldunek po akcji Burza nios³a zaszyty w pasku od spódnicy a w razie wpadki mia³a go po³kn¹æ.
Szczêliwie dotar³a do adresata.
Inne konspiratorki dynowskie przygotowywa³y banda¿e i medykamenty na wypadek dzia³añ wojennych a przewodzi³y im panie Klementyna ze Stankiewiczów Bielcowa
i Czy¿owa, natomiast zbieraniem informaAntoni Salwa w zespole tanecznym
cji o ruchach wojsk i policji zajmowa³a siê
(trzeci w górnym rzêdzie)
pani Zofia ze Stankiewiczów spod ³awy Wierzchowska.
On, który mia³
Komendantk¹
serce jak dzwon,
ruchu oporu kobiet
zmar³ na atak serca 
by³a Antonina Æwijeszcze dzi to k³amkliñska ps. Tonia,
stwo razi sw¹ absurktórej dom (obecnie
dalnoci¹.
w³asnoæ pp. B³otPrawdê pozna³a
nickich) by³ miejz relacji wspó³wiêscem zebrañ, narad,
nia, który prze¿y³.
egzaminów maturalAntoni Salwa nunych i wojskowych.
mer obozowy 697,
Córka Tonii, pani
blok 3A w OwiêciDanuta Æwikliñska
miu skatowany nieStefania i Antoni Salwowie w zespole ps. Koza szkoli³a
ludzko przez obozowych oprawców teatralnym (w ostatnim rzêdzie pierwsi od sanitariuszki.
Armia podziemzmar³ w lazarecie.
prawej)
na mia³a broñ zdoMimo to, a mo¿e
byczn¹, odkupion¹
w³anie dlatego, w
lub... zrzucon¹ przez samoloty alianckie
1942 roku po wstêpnym przeszkoleniu jako
startuj¹ce z dalekiej bazy w Brindisi we
¿o³nierz Armii Krajowej z³o¿y³a przysiêgê
na Krzy¿: W obliczu Boga Wszechmog¹cego i Najwiêtszej Marii Panny jako ¿o³nierz powo³any do AK dochowam tajemnicy z moich dzia³añ i nie zdradzê ich nikomu a¿ do koñca wojny
Tak mi dopomó¿
Bóg!
Stefania Zwiercan-Salwa, ps. Olcha od 1942 roku
do listopada 1945
roku by³a dowódW³oszech. O zrzucie
c¹ (sekcyjn¹) druna Wysokiej w Harcie
¿yny ³¹czniczek lipisa³ Stanis³aw Pacz¹cej kilkanacie
sterz we wspomniedziewcz¹t. Podniach pt.: Krzywdy
ziemna organizadozwolone.
cja AK by³a doskoJak dot¹d ten beznale zakonspiroprecedensowy akt
wana, mia³a dobr¹
precyzyjnego zorga³¹cznoæ, kolpornizowania podziemta¿ prasy, szkolenia
nych si³ wojskowych i
wojskowe i zorgaludnoci cywilnej, nie
nizowane szkolnictwo cywilne. O
Uroczystoæ powiêcenia sztandaru zosta³ w ¿aden sposób
dzia³aniach kon- wiatowego Zwi¹zku Armii Krajowej. Od- upamiêtniony i uhonorowany. A szkoda!
spiracyjnych na te-

dzia³ w Dynowie- 24 czerwiec 1991 rok
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pieszmy siê
Ludzie tak szybko odchodz¹.
¯yje jeszcze kilkunastu wiadków tamtych wydarzeñ. Mo¿e nale¿a³oby w Harcie
upamiêtniæ zrzut, zorganizowaæ uroczystoæ
rocznicow¹  w kwietniu 2004 roku przypada 60 rocznica zrzutu na Wysokiej. Na wydanie ksi¹¿kowe czekaj¹ te¿ wspomnienie
Ks. Juliusza Pi¹tkowskiego, którego powojenne komunistyczne wiatry wywia³y a¿ do USA.
W czasie okupacji dzia³a³ on na terenie Dynowa, a przed aresztowaniem przez gestapo ukryli siê z Tadeuszem Zwiercanem w
lesie na ¯urawcu. By³ lipiec 1944 roku. Mimo
choroby matka Tadeusza  Antonina Zwiercan donosi³a im ¿ywnoæ i wiadomoci. Dziêki Opatrznoci Bo¿ej i pomocy Matki Boskiej uratowali siê a rewizja gestapo w ich
domu zakoñczy³a siê fiaskiem.
Pani Stefania te¿ siê ukrywa³a, przez pewien czas w Szklarach, trochê w Golcowej.
M³odzi ludzie w tym miejscu wzrusz¹

Przyjaciele i kombatanci AK. Od lewej:
M. B³otnicki, R. Wra¿eñ, Stefania Salwa,
T. Wra¿eñ (zam.Kanada), Ks. K. Py, A.
Wra¿eñ-Szwestke, M. Wra¿eñ-Krupowa,?.
Bar-B³oñska.
ramionami: by³o, przesz³o, minê³o. Tak, to
prawda! Ale ka¿dy z nas ma tylko jedno
¿ycie. Banalna prawda, ale jakie konsekwencje?
Po wojnie prze¿yli wiele upokorzeñ. Za
swoj¹ dzia³alnoæ patriotyczn¹ szykanowani byli wszyscy. Najbardziej upokarzaj¹ce,
g³upie, chocia¿ tak naprawdê grone  by³y
inwigilacje ubowców i przes³uchania na posterunku. O szykanach i zwolnieniu z pracy w szkole zawodowej pani Stefania nie
chce mówiæ. ¯artuje: Mimo egzaminu z pedagogiki zdanego przed komisj¹ kuratoryjn¹ w
Rzeszowie, kwalifikacji do nauczania nie mia³am.
Jeszcze przed wojn¹ od 1 lipca 1936 do
30 kwietnia 1939 roku pracowa³a w Agendzie Pocztowej w Nowej Dêbie na terenie
COP-u, natomiast po latach okupacji zatrudniona zosta³a na stanowisku ksiêgowej
w Spó³dzielni Inwalidów i krótko w GS w
Dynowie. Gdy zdrowie powa¿nie szwankowa³o, przesz³a na rentê.
Pani Stefania  ¿yczliwa, umiechniêta,
pogodna nie chce byæ uznawana za bohaterkê, nie chce siê chwaliæ, chce byæ zwyczajn¹ a jest mimo mojego fragmentarycznego szkicu o jej ¿yciu
NIEZWYCZAJN¥.
Opracowa³a
Krystyna D¿u³a
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Jednym z
g³ównych
oskar¿onych w
procesie by³
zamieszka³y w
Dynowie Stanis³aw Zwiercan.
Autor kilkudziesiêciostronicowego
aktu oskar¿enia napisa³:
W dniu
Stanis³aw Zwier- 30.08.1947 r.
can
zosta³ zatrzymany przez
Organy Bezpieczeñstwa Publicznego
Zwiercan Stanis³aw podejrzany o to, ¿e
posiada³ w swoim obejciu mieszkalnym
w Dynowie zamelinowany magazyn broni palnej bez prawnego zezwolenia
w³adz.
W toku przeprowadzonego ledztwa
ustalono, ¿e w miesi¹cach letnich 1945
r. po wyzwoleniu Pañstwa Polskiego
spod okupacji niemieckiej bli¿szej daty
nie ustalono do Zwiercan Stanis³awa zamieszka³ego w Dynowie w godzinach
wieczornych przyszed³ jego siostrzeniec
G¹secki Bronis³aw mieszkaniec Miasta
Dynowa w towarzystwie trzech nieznanych osobników a cz³onków organizacji
AK z grupy lwowskiej owiadczaj¹c
Zwiercan Stanis³awowi, ¿e u niego zmagazynuj¹ wiêksz¹ iloæ broni palnej. Po
up³ywie kilkunastu minut czasu zajecha³a na podwórze pod dom w/w parokonna furmanka, na której na³adowane by³o
pe³no broni. Broñ t¹ wy³adowali z wozu
wspólnie ze Zwiercan Stanis³awem i z³o¿yli chwilowo do piwnicy tego¿ Zwiercana Stanis³awa. Odje¿d¿aj¹c osobnicy
zaznaczyli Zwiercan St., ¿e przyjd¹ w dniu
nastêpnym i broñ zmagazynuj¹ w odpowiednim miejscu. W nastêpnym dniu
przybyli w/w osobnicy do Zwiercana St.
przynosz¹c wiêkszoæ iloæ wazeliny, któr¹ zabezpieczyli broñ i amunicjê przed
rdz¹ oraz w tych samych godzinach wieczornych zamelinowali broñ t¹ w stajni
u Zwiercana St. zamurowuj¹c w cianie
w obecnoci w³aciciela domu tj Zwiercana Stanis³awa.
Pod koniec miesi¹ca padziernika
1945 r. w godzinach wieczornych do
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mieszkania Zwiercan Stanis³awa w Dynowie przyszed³ G¹secki Bronis³aw w
towarzystwie Chudzikiewicza Leonarda,
oswiadczaj¹c, ze bior¹ czêæ zamelinowanej broni palnej, która jest potrzebna do obrony przed bandami ukraiñskimi. Osobnicy w towarzystwie Zwiercana Stanis³awa udali siê do stajni wydobywaj¹c wiêksz¹ iloæ broni palnej
na³adowali na furmankê i sami odwieli w stronê miasta Dynowa.
Resztê natomiast broni palnej bez
prawnego zezwolenia Zwiercan Stanis³aw wspólnie z Chudzikiewiczen Leonardem i G¹seckim Bronis³awem zamelinowali tj. zamurowali w tym samym
miejscu w stajni w obejciu gospodarczym Zwiercan Stanis³awa w Dynowie
powiat Brzozów a któr¹ ukrywali bez
prawnego zezwolenia W³adz do dnia
30.08.1947r. tj. do dnia aresztowania
Zwiercan Stanis³awa.
W tym samym dniu podczas zamelinowania broni Zwiercan Stanis³aw otrzyma³ do swojej dyspozycji automat typu
P.P.Sza od G¹seckiego Bronis³awa w celu
obrony swojego mienia rzekomo przed
napadami bandytów. Automat ten posiada³ w stanie zupe³nie zdatnym do
u¿ytku a który przechowywa³ u siebie w
mieszkaniu w ciany izby mieszkalnej w
gromadzie Dynów powiat Brzozów w
okresie od miesiêcy letnich 1945 r. do
30.08.1947 r. tj. do chwili aresztowania.
Z ustawy o amnestii z dnia
22.02.1947r. nie skorzysta³ tj. nie ujawni³ siê a tym bardziej nie zdeponowa³
posiadanej broni bez prawnego zezwolenia.
Na podstawie tak ustalonego stanu
faktycznego Stanis³aw Zwiercan zosta³
oskar¿ony, ¿e (......) w okresie od miesi¹ca sierpnia 45 r. do miesi¹ca wrzenia 47 r. posiada³ bez prawnego zezwolenia w³adz zamelinowany magazyn broni palnej a to 6 sztuk RKMów, 9 sztuk
automatów, 8 sztuk karabinów, 31 sztuk
granatów oraz oko³o 3000 sztuk naboi
w swoim obejciu mieszkalnym w miecie Dynowie powiat Brzozów. tj. o przestêpstwo z art. 4 § 1 Dekretu z dnia
13.06.1946 r..
Wojskowy S¹d Rejonowy w Rzeszowie nie mia³ w¹tpliwoci, uznaj¹c wyrokiem sygn. akt Sr 971/47 z dnia
15.03.48 r. Stanis³awa Zwiercana win-
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nym tego, ¿e: Od sierpnia 1945 r. do
wrzenia 47 r. w Dynowie powiat Brzozów województwo Rzeszów w obejciu
swojego gospodarstwa rolnego przechowywa³ broñ paln¹, amunicjê i przyrz¹dy wybuchowe a to:
- 8 karabinów
- 15 automatów
- 3 lufy zapasowe
- 34 granaty
- 5 wiec dymnych
- 18 magazynków do MPI (dyski i
bêbny)
- 1 puszka z amunicj¹
- 2 plecaki z amunicj¹
- drewniana skrzynka z amunicj¹
- 24 tamy z amunicj¹
- automat P.P.Sza z dyskiem i 11 sztuk
amunicji
i za czyn ten na mocy art.4 § 1 Dekretu z dnia 13.06.46 r. oraz art. 48 § 1
KKWP i 52 § 2 MKK skaza³ go na karê
do¿ywotniego wiêzienia, utratê praw
publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek
ca³ego mienia na rzecz Skarbu Pañstwa.
Mimo wielu prób o u³askawienie
kierowanych ze strony rodziny: ¿ony
Julii Zwiercan, siostry Walerii G¹seckiej, syna Izydora Zwiercana i innych
oraz zbiorowych prób mieszkañców
Dynowa, do u³askawienia nigdy nie
dosz³o. Proby te pozostawa³y bez odpowiedzi.
Nie powiod³y siê równie¿ proby o
rewizjê wyroku. Ostatecznie Wojskowy
Prokurator Rejonowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 28.02.1953 r. postanowi³ zamieniæ Stanis³awowi Zwiercanomi karê do¿ywotniego wiêzienia na
12 lat pozbawienia wolnoci. Koniec
kary ustalono na dzieñ 15.03.1960 roku.
Zmiana wyroku nast¹pi³a na podstawie
ustawy amnestyjnej.
W dniu 9.04.1954 r. Wojskowy S¹d
Rejonowy w Rzeszowie na mocy art. 1
ustawy z dnia 31.10.1951 r. zwolni³ warunkowo Stanis³awa Zwiercana z reszty
nieodcierpianej kary.
Faktycznie Stanis³aw Zwiercan przebywa³ w wiêzieniu od 2.09.1947 r. do
12.04.1954 r. godz. 16.
Zamar³ w Dynowie w 1978 r. Za ¿ycia
nie doczeka³ siê rehabilitacji.
dr Andrzej Stankiewicz
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Pisarstwo historyczno- polityczne.
Drugim cyklem tematycznym w twórczoci Andrzeja Maksymiliana Fredry by³y utwory moralizatorsko  aforystyczne, zaliczane
do paremiografii. Stanowi¹ je dwa zbiory.
Pierwszy wydany zosta³ w jêzyku polskim w
Krakowie, w 1658 roku, pod tytu³em Przys³owia mów potocznych, obyczajowe, radne,
wojenne i póniej doczeka³ siê jeszcze dziewiêciu wydañ. Zbiór stanowi¹ 944 przys³owia, z których 744 znajduje siê w g³ównej jego
czêci a 200 w tzw. Przydatku Przys³owiów.
Drugi opublikowano po ³acinie pod tytu³em
Monita politico  moralia et Icon ingeniorum w Gdañsku, w 1664 roku. Zbór ³aciñski, jakby mierzyæ popularnoæ iloci¹ wydañ,
by³ bardziej poczytny, bowiem doczeka³ siê
w sumie 23 publikacji (miêdzy innymi w
Gdañsku, Frankfurcie, Wiedniu, Vesalii, Ingolstadcie, Tyrnawie, Warszawie). Ponadto
dzie³o to zosta³o przet³umaczone na jêzyk
polski i niemiecki. Stanowi¹ je 373 przys³owia, podzielone na 4 grupy. Ze wzglêdu na
moralizatorski charakter zbiorów i propagowanie przez ich autora wyidealizowanych
wzorów zachowañ, utwory te zaliczane s¹ do
tekstów parenetycznych. Fakt, ¿e pisarz nie
zawsze korzysta³ z m¹droci ludu, ale czêsto
sam tworzy³ aforyzmy, z których czêæ stawa³a siê obiegowymi, nie przez wszystkich krytyków odbierany by³ z uznaniem. Niektórzy
zarzucali mu brak umiejêtnoci formu³owania m¹droci uniwersalnych, ogólnoludzkich (np. Ludwik Kosiñski), poczytuj¹c za
wadê i niestosownoæ osadzanie ich treci w
realiach wspó³czesnej Polski. Ale byli i tacy
krytycy, dla których stanowi³o to prawdziwy
walor. Chwalili Fredrê za prezentacje ludzi
mu wspó³czesnych, moralizatorstwo oraz
przek³adanie na polski grunt sentencji powsta³ych w zupe³nie innej rzeczywistoci.
Takie opinie g³osili miêdzy innymi Franciszek Bohomolec, Samuel Bandtkie, W³adys³aw Skrzydylka, Jan S. Bystroñ czy Julian
Krzy¿anowski. Fredro przez wskazanie wad
spo³ecznych, wystêpuj¹cych tak w ¿yciu publicznym, jak i prywatnym, dwuznacznego
stosunku jednostek wobec religii, interesownoci w ¿yciu towarzyskim, problemów zwi¹zanych z sytuacj¹ wojny i pokoju, stara³ siê
omieszaæ i piêtnowaæ zachowania naganne
czy dwuznaczne moralnie. Wiele przys³ów
dotyczy³o ¿ycia w³adcy, jego stosunku do kraju i poddanych. Buduj¹c wzorce zachowania publicznego czy prywatnego, A. M. Fredro przywo³ywa³ czêsto postacie wielkich Polaków, takich jak Jan Tarnowski czy Jan Zamoyski, dla których sprawy pañstwowe zawsze wa¿niejsze by³y od interesów prywatnych. W Monita politico  moralia..., dbaj¹c o wiêksz¹ uniwersalnoæ przedstawianych
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zagadnieñ, dla zilustrowania tego samego
problemu pisarz przywo³ywa³ nazwiska wielkich ludzi staro¿ytnej Grecji i Rzymu. Zdecydowanie mniej mówi³ o Polsce i Polakach.
Jest to zabieg konsekwentnie stosowany
przez autora, maj¹cego wiadomoæ szerszego krêgu odbiorców ³aciñskiego dzie³a. Na
popularnoæ tego zbioru z³o¿y³o siê kilka
czynników. Z jednej strony jêzyk, w jakim
zosta³o napisane, powszechnie znany w ca³ej Europie, z drugiej za uniwersalizm zagadnieñ poruszanych w utworze i wreszcie
moda na krótkie formy aforystyczne, przys³owia i pouczenia, która zapanowa³a na tamtym terenie. Ciekawe, ¿e w Polsce te upodobania do paremiografii powoli wygas³y.
Mimo ¿e wymowa utworu, podobnie jak
postaæ jej twórcy budzi³a pewne emocje i
ró¿nice zdañ to w jednym krytycy wydaj¹ siê
byæ zgodni  dostrzegaj¹ walory artystyczne
omawianego tekstu. Zarówno dzie³o polskie
jak i ³aciñskie wyró¿nia siê prostym stylem,
indywidualizmem, obrazowoci¹ i spontanicznoci¹. Szczególnie te jego fragmenty,
które charakteryzuj¹ siê zwiêz³oci¹, a nawet
lakonicznoci¹, zyska³y uznanie odbiorców.
Oto próbka jego literackich umiejêtnoci:
q Spokojna myl  najlepsze ludzkie szczêcie.
q £atwiej o dyskurs ani¿eli o rzecz.
q Z swoim na czo³o, z cudzym do k¹ta, choæ
dobre.
q O pracy a o nêdzy najsmaczniejszy dyskurs,
póki jej kto nie pokosztuje.
q Wielka jest ró¿noæ umieæ samemu co, a
umieæ tego¿ nauczyæ kogo.
q Przykrzejsze lekarstwo czasem ni¿ choroba.
q Cudze wiedzieæ rzeczy ciekawoæ jest, a
swoje potrzeba.
Tak¿e i ³acina Fredry uznana zosta³a
za zjawisko w XVII wieku wybitne.
Kolejnym cyklem tematycznym w twórczoci Andrzeja Maksymiliana Fredry jest
pisarstwo dotycz¹ce wojskowoci. Zwraca uwagê
fakt, ¿e twórca nie by³ czynnym ¿o³nierzem,
lecz ¿yj¹c w czasach niespokojnych, w epoce
licznych wojen, interesowa³ siê sprawami
militarnymi. W³aciwie zagadnienia te s¹
obecne we wszystkich utworach Fredry.
Pierwsze pismo podejmuj¹ce jedynie problemy wojskowoci powsta³o w 1660 roku i nosi³o tytu³ Piechotne æwiczenia albo wojennoæ piesza.... Ten niewielki, napisany piêkn¹ polszczyzn¹, pozbawion¹ wtrêtów ³aciñskich, utwór wydany zosta³ pod pseudonimem B³a¿ej Lipowski. Pisarz wyk³ada³ w nim
swoje pogl¹dy na temat wykorzystania piechoty w dzia³aniach zbrojnych. Prezentowa³
opiniê, ¿e w obecnej sytuacji nie husarzy, lecz
piesi dragoni decydowaæ mog¹ o sukcesie
zbrojnym. G³ówne dzie³o Andrzeja Maksymiliana Fredry, podejmuj¹ce tematykê woj-
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skow¹ to powsta³e w 1668 roku Militariumseu Axiomatum.... Utwór ten zbudowany
jest z siedmiu rozdzia³ów, w których pisarz
odwo³uj¹c siê do przyk³adów z historii staro¿ytnej, omawia, wzorcowe jego zdaniem zachowania spo³eczne w okresie wojny i pokoju. Postuluje, by wiêcej miejsca powiêciæ
kszta³ceniu m³odzie¿y, a szczególnie przekazywaæ wiedzê na temat historii i geografii
w³asnego kraju. Zdaniem autora nale¿y poznawaæ kulturê obcych pañstw, ale zawsze bêd¹c wiadomym wy¿szoci rodzimych tradycji. Fredro zaleca³, aby zwiedzaj¹c obce kraje manifestowaæ sw¹ polskoæ poprzez u¿ywanie jêzyka polskiego i noszenie narodowego stroju. Zdecydowany stosunek prezentowa³ do kwestii pracy. Podobnie jak w literaturze pozytywistycznej wykazywa³, ¿e jest to
podstawowy miernik wartoci cz³owieka. Postulowa³, aby ¿ebraków koszarowaæ i umo¿liwiæ im pracê. Zwi¹zany z tym by³ obowi¹zek oszczêdzania, wystrzeganie siê zbytku i
nawet zachowanie skromnoci w ubiorze.
Wszystkie te zmiany mia³y doprowadziæ do
wzmocnienia gospodarki kraju. Wed³ug
Andrzeja Maksymiliana Fredry Jest piêæ g³ównych róde³ bogactwa kraju: uprawa roli, hodowla byd³a, surowce, przemys³ i handel oraz dogodny
transport. Te rozwa¿ania, mimo ¿e wydawaæ
by siê mog³o odbiegaj¹ce od tematu wojskowoci, nie by³y przypadkowe. Autor postulowa³ bowiem kszta³cenie m³odzie¿y, zaszczepianie jej pracowitoci, oszczêdnoci i zalety
powo³ywania pospolitego ruszenia. Wiele
miejsca w jego dziele zajmuj¹ sugestie zwi¹zane z zachowaniem w czasie wojny. Dotycz¹ one tak organizacji obozu wojskowego,
jak i taktyki wojennej. Fredro postulowa³, aby
fortalicje budowaæ w pobli¿u portów morskich i ¿eglownych rzek, zadbaæ o odpowiedni¹ iloæ ¿o³nierzy. W dzia³aniach wojennych
nale¿a³o opieraæ siê na przemylanym, opartym na realnych przes³ankach planie, a
przede wszystkim kierowaæ siê sprytem i chytroci¹ (autor proponowa³ nawet ok³amywanie ¿o³nierzy, gdy to podniesie ich morale i
umocni ducha walki). Utwór ten by³ kontynuowany w 1678 roku, ale autor przewiduj¹c jego ¿ywio³ow¹ krytykê nie planowa³ druku tego dzie³a za swojego ¿ycia. Decyzjê tak¹
podj¹³ ze wzglêdu na radykalizacje swych pogl¹dów na tematy militarne oraz byæ mo¿e
obawiaj¹c siê, ¿e proponowana przez niego
strategia wojskowa zostanie rozpoznana
przez wroga. Dowodzi tego choæby taka rada:
Ziemie wroga powinno siê dewastowaæ nie przy
wkraczaniu na ni¹, lecz w czasie jej opuszczania.
Zajmuj¹c cudzy kraj, nale¿y rujnowaæ dobra i ziemie raczej plebejów i pospólstwa, natomiast oszczêdzaæ dóbr osób mo¿nych i pozostaj¹cych na wysokich urzêdach. St¹d powstanie zawiæ plebsu i
podejrzenie, ¿e mo¿ni skrycie paktuj¹ z wrogiem.
Drugi tom tego utworu koñczy siê analiz¹
32 tablic obrazuj¹cych plany i szkice taktyczne. Andrzej Maksymilian Fredro jako ten,
który w 1658 roku fortyfikowa³ Przemyl, zna³
te zagadnienia z autopsji.
Kolejnym utworem o tematyce wojskowej by³ wydany w 1675 roku (cztery lata
przed mierci¹ pisarza) tekst pod tytu³em
Potrzebne consideratie oko³o porz¹dku
wojennego i pospolitego ruszenia. Pisarz
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domaga³ siê w nim zwiêkszenia dyscypliny
wojskowej, karnoci i wprowadzenia surowych kar za niesubordynacjê.
Ostatnim utworem pisarza ukoñczonym na trzy lata przed mierci¹, bo w 1676
roku jest Vir cosilii.... Ze wzglêdu na poruszan¹ w nim problematykê mo¿na go
zaliczyæ do nowego, czwartego ju¿ cyklu
tematycznego i uznaæ podrêcznikiem wymowy, czy retoryki lub traktatem o pisaniu
panegiryków. Sam Andrzej Maksymilian
Fredro pok³ada³ w tym tekcie du¿e nadzieje. Wysy³aj¹c egzemplarz utworu do Akademii Krakowskiej oraz oddzielnie do rektora tej uczelni Andrzeja Kucharskiego i
do króla Jana III oczekiwa³ pozytywnych
recenzji, pochwa³y i zachêty do szybkiego
wydania wartociowego dzie³a. Tak siê jednak nie sta³o i marzenie A. M. Fredry, aby
wydrukowaæ ten traktat w Belgii nie zosta³o spe³nione. Dopiero po ponad pó³wieczu, dzie³o to doczeka³o siê osobnej publikacji, ale autor by³by rozczarowany opiniami recenzentów. M¹droci zawarte w tekcie zaczerpniête zosta³y z Lipsjusza, Erazma z Roterdamu, Plutarcha czy Tacyta jak
i z praktycznej filozofii ¿yciowej. Charakterystyczna to cecha pisarstwa A. M. Fredry, ¿e g³êbokie filozoficzne myli ³¹czy³ z
zdroworozs¹dkowym myleniem.
Szanowni Czytelnicy!
Od bie¿¹cego numeru bêdziemy mieli
przyjemnoæ prezentowaæ Wam na ³amach
Dynowinki - nasz¹ Gminê  Nozdrzec.
Jestemy nie tylko cz³onkiem Zwi¹zku
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego,
ale przede wszystkim s¹siadami zza miedzy.
W tym numerze przedstawiamy Wam
ogóln¹ informacjê o Gminie oraz ciekawostki turystyczne, a w kolejnych numerach prezentowaæ bêdziemy poszczególne wsie
i so³ectwa, a przede wszystkim ich mieszkañców, tych znanych i nieznanych, a równie
wa¿nych i ciekawych, jak te¿ informacje o
bie¿¹cych wydarzeniach gospodarczych,
spo³ecznych i kulturalnych.
Nasza Gmina jest typowo rolnicza, po³o¿ona na pó³nocno-wschodnim obszarze
powiatu brzozowskiego. Posiada nie tylko
du¿e walory krajobrazowe ale i poznawcze.
Wschodni¹ jej czêæ przecina San z przejazdem promowym i polem namiotowym. W
gminie powsta³a i rozwija siê baza turystyczna z zapleczem gastronomicznym i handlowo-us³ugowym.
Wójtem Gminy, od 19 listopada 2002
roku - jest Pan mgr Antoni Gromala.
Funkcjê Przewodnicz¹cego Rady pe³ni
Pan Roman Wojtarowicz.
Ludnoæ  9 tysiêcy
Obszar- 121,4 km 2
W sk³ad Gminy wchodz¹ miejscowoci:
H³udno, Huta Porêby, Izdebki, (so³. Izdebki
Rudawiec), Nozdrzec, Siedliska, Wara, Weso³a,(so³. Weso³a Ujazdy, Ryta Górka), Wo³od.
Oprócz piêknej przyrody, ka¿da wie
posiada ciekawe obiekty i miejsca.
I tak: H³udno - miejscowoæ znana g³ównie ze znalezisk archeologicznych (znajduj¹cych siê w zbiorach Muzeum Okrêgowe-
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Ca³a twórczoæ Andrzeja Maksymiliana Fredry, mimo ¿e bardzo ró¿norodna,
obejmuj¹ca cztery cykle tematyczne, cile
zwi¹zana by³a z wspó³czesn¹ autorowi sytuacj¹ w Polsce. Entuzjasta demokracji szlacheckiej, zwolennik liberum veto, dostrzega³ jednak potrzebê zmian. Jego reformatorskie pomys³y z zakresu szkolnictwa sta³y siê prekursorskie wobec przeobra¿eñ
wprowadzanych w dobie owiecenia. Jako
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zwolennik metod pogl¹dowych zaleca³ nauczanie geografii, historii i jêzyków obcych
w ten w³anie sposób. Rozwój miast, o¿ywienie rzemios³a i fortyfikowanie kraju
mia³o wed³ug niego pobudziæ gospodarkê i wp³yn¹æ na uprzemys³owienie kraju.
Wszystkie te inicjatywy Andrzeja Maksymiliana Fredry decyduj¹ o szczególnym miejscu, jakie zajmuje w kulturze polskiej XVII
 wieku.

Czy wiesz, ¿e.....

Jednym z w³acicieli Dynowa by³ Jêdrzej Wapowski. Zosta³ on zabity na dziedziñcu wawelskim w 1574 roku przez Samuela Zborowskiego. Wydarzenie to zainspirowa³o Juliusza
S³owackiego do napisania dramatu pt. Samuel Zborowski.

Historia jednego zabytku
 fortyfikacje miejskie

Dynów w XV wieku by³ miastem obronnym, otoczonym murami i drewnianym ostroko³em. Stanowi³o to skuteczn¹ zaporê przeciw najazdom wroga, przede wszystkim Tatarom.
Jeszcze w po³owie XX wieku istnia³y resztki fosy i wa³ów, do budowy których u¿ywano miêdzy
innymi cegie³ i kamieni (do dzisiaj zachowa³y siê jedynie fragmenty).

Opracowali AJM

go w Rzeszowie)  dwa miedziane topory z
neolitu (3000-1800 p.n.e).
Huta Porêby  wie malowniczo usytuowana poród lasów, z doskona³ymi warunkami do uprawiania turystyki pieszej i hippiki. Od niedawna baza turystyczna WSP
Rzeszów.
Izdebki  Koció³ parafialny (z I po³owy XVI wieku) pw. Piotra i Paw³a.
Dwór z 2. po³owy XIX w., cenny zabytek
architektury rezydencjalnej, w którym obecnie trwaj¹ prace remontowe  od padziernika 2002 roku  mieci siê w nim rodowiskowy Dom Samopomocy.
Grób Jana Kazimierza Kamienieckiego
herbu Pilawa - adiutanta ksiêcia Józefa Poniatowskiego, spichlerz dworski z prze³omu
XVIII i XIX wieku.
Nozdrzec  siedziba w³adz gminnych 
Zespó³ pa³acowy (1843 r.) wg najprawdopodobniej wg projektu Aleksandra Fredry w pónoklasycystycznym stylu, obejmu-

j¹cy pa³ac, oficynê oraz kaplicê, pónobarokowy (1746 r.) koció³ parafialny pw. w.
Stanis³awa Biskupa, obok dzwonnica z
1845 r. (z szesnastowiecznym dzwonem), kamienny obelisk na cmentarzu parafialnym
upamiêtniaj¹cy zniesienie pañszczyzny w
Galicji, nasiêbierny m³yn wodny (1886 r.)
zachowanym mechanizmem (w przysió³ku
Rzeki), Kalwaria nozdrzecka  (budowana
od lat 90-tych) ponad 30 kapliczek drogi
krzy¿owej i 15 kapliczek tajemnic ró¿añca 
wybudowanych staraniem Józefa Cupaka,
Siedliska  Drewniana cerkiew greckokatolicka (1860 r.) od 1949 roku u¿ytkowana jako koció³ rzymskokatolicki
Wara  Drewniana cerkiew z 1889 roku,
dzwon z 1676 roku w XIX.
Weso³a-Koció³ parafialny z 1837 roku,
gotycki dzwon z XVI wieku.
Z Weso³ej i H³udna pochodz¹ najstarsze zabytki archeologiczne Pogórza Dynowskiego  pó³tylczak z radiolarytu oraz krótki drapacz na od³upku degrosisa¿owym.
Wo³od  miejscowoæ obecnie zamieszka³a przez 17 osób, przed II wojn¹ wiatow¹
by³a jedn¹ z lepiej zorganizowanych i dzia³aj¹cych spo³ecznoci na terenie powiatu
brzozowskiego.
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ - www.nozdrzec.pl
Urz¹d Gminy Nozdrzec
e-mail: ugn @ nozdrzec.pl.
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Uroczystoci Nawiedzenia Parafii Dynów przez Matkê Bo¿¹ w Ikonie Jasnogórskiej odby³y siê w dniach 34 maja br. Przez
dwanacie nastêpnych - w parafiach dekanatu. Wszêdzie gromadzi³y t³umy skupionych
wiernych. By³y dla nich
okazj¹ do g³êbokich
wzruszeñ, stwarza³y dobry klimat do mod³ów,
prowokowa³y do religijnych refleksji. Jedn¹ z
nich dotycz¹c¹ maryjnego modelu chrzecijañstwa spróbujê skrótowo zarysowaæ.
Pomys³odawcy tego
nabo¿eñstwa za³o¿yli,
¿e bêdzie ono nawi¹zywaæ do nawiedzenia w.
El¿biety przez wiêt¹
Dziewicê (£k 1,39-56).
Powinno wiêc zawieraæ,
w miarê mo¿liwoci,
wszystkie jego w¹tki,
sens i konsekwencje. Opisuje je ewangelista w ca³ej jego kolorystyce zjawiskowej ale
tak¿e, a raczej przede wszystkim jako zbawcz¹ interwencjê Boga (wierzymy, ¿e by³o
to nie tylko spotkanie dwóch kobiet, ale
nade wszystko przyjcie Boga w postaci poczêtego w ³onie Maryi Jezusa do rodziny
ludzkiej Zachariasza, El¿biety i nie narodzonego jeszcze z niej Jana). Ustawienie
uroczystoci peregrynacyjnych w takiej (biblijnej) perspektywie, pozwala zrozumieæ
ich istotê. £atwo poj¹æ, i¿ te uroczystoci z
nazwy maryjne, faktycznie s¹ aktami kultu
Boga Ojca, Jego Syna i Ducha wiêtego.
Nikogo wiêc nie dziwi, ¿e ich centralnym
punktem jest Eucharystia sk³adana Bogu
Ojcu, najwiêtsza komunia (czyli zjednoczenie) z Chrystusem, oczywicie, po otrzymaniu rozgrzeszenia od Ducha wiêtego
(zgodnie z poleceniem Chrystusowym skierowanym do Aposto³ów: Wecie Ducha
wiêtego. Komu odpucicie grzechy, temu
s¹ odpuszczone... J 20, 22-23).
W takim tonie teologicznym przeprowadzane by³y przygotowania do uroczystoci. Ka¿dy cz³owiek choæby z odrobin¹ inteligencji oraz dobrej woli móg³ go wychwyciæ. Konsekwentnie, kto je zlekcewa¿y³, nie
zauwa¿y³ przechodz¹cego Boga przez jego
wspólnotê. Jestem jednak¿e pewien, ¿e dla
wiêkszoci mieszkañców naszego regionu
okaza³y siê one czasem wa¿nego z Nim spotkania.
Cudowna ikona poruszaj¹ca najczulsze
struny uczuæ, rozpalaj¹ca emocje, owszem,
wyzwala³a poczucie jakby zetkniêcia siê z
sam¹ osob¹ Bogurodzicy. Jednak¿e to trud-
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no wyra¿alne odczucie obecnoci wiêtej
wytwarza³o tê wyj¹tkow¹ specyfikê prze¿ywania misterium obecnoci samego Boga
wród nas, z którym Ona stale by³a i jest
zjednoczona. Zapytajmy tu: czy owa maryjnoæ w religijnym prze¿yciu nie okazuje siê dla
nas ludzi o mentalnoci
komputerowo-wirtualnej interesuj¹c¹ propozycj¹ dotarcia do sfery
¿ycia Bo¿ego Ducha,
czyli do w najczystszej
formy ¿ycia duchowego?
Wpatruj¹c siê w Jasnogórska Ikonê, kontempluj¹c oblicze Dzieciêcia i Jego Matki wyobrania byæ mo¿e niektórych odtwarza³a wyj¹tkowo wa¿ne wydarzenia z naszych narodowych dziejów, na które
Ona jako Królowa Polski wywar³a przemo¿ny wp³yw. Tak patrzy³y oczy
i myla³y umys³y osób kochaj¹cych J¹ i Ojczyznê.
Nasza katolicka duchowoæ kaza³a nam poprzez
tê czêstochowsk¹ dostrzegaæ jeszcze inn¹ ikonê
Maryi, mianowicie tê, któr¹ mo¿na dostrzec jedynie
wtedy, gdy w rêku trzyma
siê Pismo wiête. Patrz¹c
na ni¹ mo¿na dostrzec w
Maryi cz³owieka:
 Pochylonego przed
Bogiem, w ca³kowitej gotowoci do spe³niania Jego
woli (Otom ja s³u¿ebnica
Pañska £k 1, 38).
 Nie tyle na zdrowym rozs¹dku i naturalnym realizmie, ile na wierze i zaufaniu do Boga formuj¹cego swoje ¿ycie
(O szczêliwa, która uwierzy³a, ¿e spe³ni
siê to, co jej Pan powiedzia³ £k 1, 45).
Zachowuj¹cego i rozwa¿aj¹cego
wszystkie s³owa Jezusowe, zw³aszcza te, które s¹ trudne do pojêcia a odnosz¹ce siê
do spraw Ojca (por. £k 2, 51).
 Swe powo³anie i sens bytowania czyni¹cego absolutn¹ w³asnoci¹ Boga
(por.£k 1, 35).
 Trwaj¹cego swym umys³em, sercem i
dzia³aniem przy Jezusie nauczaj¹cym, cierpi¹cym, który umar³ i zmartwychwsta³ (por.
Mk 3,31-33; J 19,25-27).
 W duchu pos³uszeñstwa Zbawicielowi umieraj¹cemu na krzy¿u, bior¹cego
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wszystkich ludzi za braci (w przypadku
Maryi wziêcie ich pod opiekê macierzyñsk¹ Niewiasto, oto syn twój J 19,27).
Wstawiaj¹cego siê do Jezusa Chrystusa za ludmi bêd¹cymi w k³opotach ¿yciowych (Zaproszono te¿ na wesele Jezusa i
Jego uczniów. A gdy zabrak³o wina, matka
Jezusa mówi do Niego: Wina nie maj¹
J2,2-3). Oto g³ówne barwy obrazu ludzkiej wiary Maryi w czasie Jej doczesnego
¿ycia. Jej za ikona niebiañska, to znaczy
oddaj¹ca jej obecne ¿ycie, to zapis apokaliptyczny: Niewiasta obleczona w s³oñce
i ksiê¿yc pod jej stopami, a na jej g³owie
wieniec z gwiazd dwunastu(Ap 12,1).
Czy¿ nie warto by³o rozpoznawaæ tê historyczna ikonê Maryi na czuwaniach przy
tym wspania³ym obrazie nawiedzeniowym?
Czy¿ ta ikona nie mo¿e byæ przydatna w
naszym codziennym kontakcie z Bogiem?
I czy¿ nie wskazuje na ¿yciowy fina³ naszego cz³owieczeñstwa? Mo¿na s¹dziæ, ¿e Jezusowe s³owa wypowiedziane na krzy¿u do
Jana: Synu, oto Matka twoja (J 19,27) stanowi¹ dla nas polecenie, bymy uznali J¹
za matkê i mistrzyniê naszej wiary w Boga
i pos³uszeñstwa wzglêdem Niego.
Oto, jak w wielkim
skrócie wygl¹da chrzecijañstwo zrealizowane
przez Maryjê. Oczywicie
patrz¹c na nie jako na pewien model i przyk³ad do
naladowania. Tutaj nale¿y te¿ przypomnieæ, ¿e
Maryja w swoim jedynym
i niepowtarzalnym wybraniu przez Boga i powo³aniu do spe³nienia misji
macierzyñstwa Bo¿ego,
co stanowi dla niej ród³o
i szczyt godnoci i wiêtoci, znajduje siê poza
mo¿liwoci¹ do naladowania.
Widzia³em kiedy piêkny obrazek. Malutka dziewczynka, ledwie co mog¹ca ustaæ
na swych drobniutkich nó¿kach, w³o¿y³a
swe stopki w przerastaj¹ce je kilkakrotnie
pantofle swej mamusi i szuraj¹c nimi po
pod³odze usi³owa³a nieporadnie, ale uparcie iæ do przodu. Intuicja bowiem podpowiada³a dziecku, ¿e mama to kto bardzo wa¿ny, wielki i wspania³y i ¿e nawet
drepcz¹c w jej butach mo¿na byæ trochê
do niej podobnym! Mo¿e i w naszym ¿yciu
religijnym przyda³o by siê trochê wiêcej
takiej intuicji. Mo¿e l¿ej by³o by nam wêdrowaæ cie¿kami wiary w maryjnych pantoflach?!
Ks. Stanis³aw Janusz,
proboszcz dynowski
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DYNOWINKA
I. UE wobec Kocio³ów

Unia Europejska jest wspólnot¹ wiatopogl¹dowo i religijnie neutraln¹. Nie ma
te¿ za zadanie ateizowaæ obywateli mieszkaj¹cych w jej granicach oraz przyznawaæ
sobie kompetencji w sprawach religii i wyznania. Podobnie jak demokratyczne pañstwo szanuje wolnoæ religii i przekonania.
Stosunek Wspólnoty wobec Kocio³ów i
wspólnot religijnych najlepiej okrela tzw.
Klauzula kocielna zawarta w Akcie Koñ-

cowym Traktatu Amsterdamskiego z 1997
roku:Unia Europejska przestrzega oraz nie
narusza statusu, jakim ciesz¹ siê Kocio³y oraz
stowarzyszenia i wspólnoty religijne w Pañstwach Cz³onkowskich zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawnymi. UE przestrzega w równej mierze statusu organizacji o charakterze filozoficznym i bezwyznaniowym.. Poprzez
Klauzulê kocieln¹ Wspólnota akceptuje fakt, ¿e w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich ukszta³towa³y siê rozmaite
modele stosunków miêdzy Kocio³em i
pañstwem, co jest wynikiem ich to¿samoci narodowej i kulturowo-historycznej.
Wymóg poszanowania przez UE to¿samoci poszczególnych narodów jest zapisany
te¿ w Traktacie z Maastricht. W Unii Europejskiej wykszta³ci³y siê trzy modele stosunków Koció³  pañstwo.
a. Ostra separacja  taki model jest w zdecydowanej opozycji i wystêpuje np. we
Francji. Konstytucyjna zasada wieckoci pañstwa jest tam interpretowana w
duchu owieceniowego laicyzmu. Kocio³om nie przyznaje siê podmiotowoci publiczno-prawnej. Ich formalnoprawny status  jako prywatnych stowarzyszeñ kultowych  zale¿y od jednostronnych decyzji w³adzy wieckiej.
Wspó³czesna polityka prowadzona w
duchu praw cz³owieka przynosi na ogó³
os³abienie tej antykocielnoci. Religiê
nadal traktuje siê jednak jako sferê prywatna, a wspólnotowy charakter wiary
religijnej nie jest podstaw¹ do jej wspierania.
b. Przyjazny rozdzia³. Taki model wystêpuje w prawie wyznaniowym krajów i regionów obszaru jêzyka niemieckiego (Niemcy, Austria, Lotaryngia, francuska Alzacja)
oraz w krajach romañskich (W³ochy, Hiszpania, Portugalia). U jego podstaw le¿¹
dwustronne umowy o charakterze konkordatowym, okrelaj¹ce stosunki pañstwa z Kocio³em w duchu przyjaznej separacji i wielostopniowej wspó³pracy.
wieckoæ pañstwa okrela siê tu jako jego
neutralnoæ wiatopogl¹dow¹ i wzglêdn¹
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autonomiê sfery politycznej, nie za jako
antykocielny laicyzm.
c. Unifikacja. Taki rodzaj stosunków miêdzy pañstwem a Kocio³em, zbli¿ony do
modelu pañstwa wyznaniowego lub Kocio³a pañstwowego (narodowego), reprezentuj¹ tradycyjne kraje protestanckie Wielka Brytania, Dania i Szwecja oraz
prawos³awna Grecja. Kocielne instytucje prawne i systemy finansowe w tych
pañstwach nie s¹ niezale¿ne. Decyzje polityczne pañstwaingeruj¹ w wewnêtrzne

go Ruchu Ludowego. W latach 19191940 i 1945-1962 by³ deputowanym i
ministrem finansów. Piastowa³ te¿ funkcjê premiera Francji (1947-48) oraz ministra spraw zagranicznych(1948-53).
Postulowa³ utworzenie Europejskiej
Wspólnoty Obronnej w cis³ej wspó³pracy z USA. Plan Schumana (1950), jego
autorstwa doprowadzi³ do powstania
Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali. W
latach 1958-60 by³ przewodnicz¹cym
Parlamentu Europejskiego. Obecnie w

sprawy Kocio³a, za Koció³ zachowuje
historycznie okrelona obecnoæ w strukturach pastwa.

Kociele katolickim podjêto inicjatywê
wszczêcia procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.

II. Chrzecijañscy Ojcowie
zjednoczonej Europy

III. Klonowanie
i badania na embrionach

a. KONRAD ADENAUER (1876-1967)
Polityk niemiecki, urodzony w Kolonii,
pochodzi³ z rodziny prawniczej. Studiowa³
prawo i ekonomiê we Freiburgu, Monachium i Bonn. Nale¿a³ do grona znacz¹cych polityków Republiki Weimarskiej.
b. ALCIDE DE GASPERI (1881-1954)
Polityk w³oski. Studiowa³ literaturê i filozofiê na uniwersytecie w Wiedniu. W
latach 1914-1918 by³ pos³em do parlamentu wiedeñskiego. Po I wojnie wiatowej zosta³ deputowanym do w³oskiego parlamentu (1921), by³ tak¿e wspó³za³o¿ycielem W³oskiej Partii Ludowej,
która reprezentowa³a liberalne tradycje
chrzecijañskiej demokracji. Po objêciu
w 1922 roku w³adzy przez Benito Mussoliniego nale¿a³ do jego przeciwników.
W 1927 roku zosta³ aresztowany i skazany na cztery lata wiêzienia. Po zwolnieniu na osobist¹ probê arcybiskupa Trydentu, de Gasperi podj¹³ pracê w bibliotece w Watykanie, gdzie powiêci³ siê studiom nad nauk¹ spo³eczn¹ Kocio³a i dokonywa³ przek³adów z jêzyka niemieckiego. By³ wspó³za³o¿ycielem nielegalnej
wówczas Partii Chrzecijañsko-Demokratycznej, jej sekretarzem generalnym. Po
upadku rz¹dów Mussoliniego w 1943
roku zostal ministrem bez teki w pierwszym rz¹dzie Ivanoe Bonomiego (1944).
W latach 1945-47 by³ premierem licznych rz¹dów koalicyjnych. Wprowadzi³
W³ochy do NATO i zapocz¹tkowa³ ich
proces integracji z Europ¹ Zachodni¹.
c. ROBERT SZUMAN (1886-1963)
Urodzony w Luksemburgu, studiowa³ w
Niemczech i we Francji. Po w³¹czeniu
Lotaryngii do Francji zosta³ obywatelem
francuskim. By³ jednym z za³o¿ycieli i
g³ównych przywódców Republikañskie-

Mo¿liwoæ klonowania komórek ludzkich jest zagadnieniem na tle nowym, ¿e
prawo w pañstwach Unii Europejskiej najczêciej jeszcze go nie reguluje. Eksperymentów takich wyranie zakazuje jedynie
prawodastwo niemieckie, a porednio tak¿e szwedzkie. Bior¹c jednak pod uwagê
ostatnie rozstrzygniêcia prawne Rady Europy, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e klonowanie ludzkich komórek bêdzie zakazane na
terenie ca³ej Unii. W kwestii badañ prowadzonych na ludzkich embrionach prawodastwo pañstw UE dopuszcza nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
- ca³kowity zakaz takich praktyk (Irlandia,
Niemcy, Austria, Luksemburg)
- dopuszczalnoæ pod pewnymi warunkami
(Dania, Szwecja, Francja, Wielka Brytania)
- brak prawnego ich okrelenia (Belgia,
Finlandia, Holandia, W³ochy)
IV. luby Kocielne
Uznawanie przez prawo pañstwowe
lubów kocielnych w pañstwach UE jest
zró¿nicowane i zale¿y od konkretnego
modelu stosunków miêdzy pañstwem a
Kocio³em. Prawodastwo Unii akceptuje
zarówno rozdzia³ pañstwowego i kocielnego prawa ma³¿eñskiego (Francja), jak i
uznanie przez prawo pañstwowe lubu kanonicznego (W³ochy, Hiszpania). To ostatnie rozwi¹zanie zak³ada mo¿liwoæ zawarcia lubu kocielnego, który jest zg³aszany
i rejestrowany w urzêdzie pañstwowym 
podobnie jak obecnie w Polsce.
Opiekunka MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Ewa Hadam
Prezes MKE
Micha³ Ziêzio
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I PODJÊLIMY DECYZJÊ....
czyli Alea iacta est

M³odzie¿owy Klub Europejski w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie zamyka pewien etap swej dzia³alnoci.Ponad dwa lata
istnienia to szereg pionierskich przedsiêwziêæ, zaznaczanie obecnoci w rodowisku
lokalnym,satysfakcja p³yn¹ca z osi¹gniêæ.
Zaczê³o siê od zaproszenia do udzia³u
w III Okr¹g³ym Stole Klubów Europejskich
w Sejmie RP w roku 2001, potem by³o I i II
Podkarpackie Forum Klubów Europejskich oraz IV Okr¹g³y Stó³ Klubów Ma³opolski i Podkarpacia.Nie zabrak³o sukcesów na niwie naukowej; dwukrotnie obronilimy tytu³ mistrza w powiatowym konkursie wiedzy o Europie II i III edycji Autobusu Europejskiego, wielokrotnie reprezentowalimy nasz¹ szko³ê w konkur-

SPROSTOWANIE

sach regionalnych.
Do tradycji wszed³ organizowany przez
klub konkurs Polacy i Niemcy  kronika
dobrych kontaktów.Uda³o siê doszlifowaæ
formê artystyczn¹  II i kolejno I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Prozy i Poezji
Niemieckojêzycznej w Lubaczowie zajmowane przez Micha³a Ziêzio w 2001 i 2002
r., I miejsce w Miêdzyszkolnym Konkursie
Kolêd i Zwyczajów w krajach niemieckojêzycznych w Rzeszowie, to tylko wa¿niejsze
dowody,naszej wspinaczki na parnas w
doborowym towarzystwie.
Humor europejski wkrada³ siê pod
postaci¹ kabaretu Zbuntowane Janio³y
do ka¿dej szkolnej uroczystoci, dewiz¹ sta³o siê ¿ycie w czystym rodowisku,które
oczycilimy z prawie 5 ton makulatury, a
sympatyków idei europejskich znalelimy
nawet na S³owacji.
Przyjazne ³amy Dynowinki pozwoli³y
nam popularyzowaæ wiedzê o europejskich
strukturach, za Dodatek Europejski w³¹-

Niniejszy tekst umkn¹³ z pierwszej strony Dodatku Europejskiegodo³¹czonego do majowego numeru Dynowinki:
M³odzie¿owy Klub Europejski serdecznie dziêkuje wszystkim naszym Przyjacio³om, którzy pomogli nam
w stworzeniu tej gazetki.
Szczególne podziêkowania kierujemy na rêce Pani
Burmistrz Anny Kowalskiej za pomoc w pozyskaniu
czêci rodków finansowych potrzebnych do wydania
naszego informatora oraz za chêæ wspó³pracy z m³odzie¿¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie.
Realizacja naszego przedsiêwziêcia nie by³aby
mo¿liwa bez wszechstronnej pomocy Pani Dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego Marii Radoñ.
Za wsparcie i zrozumienie dla naszej dzia³alnoci
dziêkujemy tak¿e cz³onkom Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego.
S³owa podziêkowania zechc¹ przyj¹æ tak¿e wszyscy ci, którzy wypowiedzieli siê w naszej unijnej ankiecie. To mo¿e w³anie Pañstwa opinie pomog¹ niezdecydowanym ustawiæ siê po stronie zwolenników lub
przeciwników integracji.
Cz³onkom MKE Joannie Pieróg, Joannie Szpak,
Patrycji Toczek, Tomaszowi Sobasiowi oraz Weronice
Kêdzierskiej autorce naszej ok³adki- jestemy wdziêczni za zaanga¿owanie i pomoc w realizacji naszych projektów.
Panu Jerzemu Chudzikiewiczowi dziêkujemy za
pomoc techniczna.
Przepraszamy, je¿eli do tekstów wkrad³y siê jakie
b³êdy i potkniêcia jêzykowe.
SERDECZNIE POZDRAWIAMY!!!!
Opiekunka MKE Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie mgr Ewa Hadam
Prezes MKE L.O.Dynów
Micha³ Ziêzio

czy³ do lokalnego dialogu tych wszystkich,
którzy nie ukrywali swego euroentuzjazmu
lub eurosceptycyzmu.
Cieszylimy siê zainteresowaniem ze
strony mediów; w G³osie Nauczycielskim
opublikowano wywiad z opiekunk¹ klubu,
a rozg³onia Radia Bis poprosi³a o wywiad
do Klubu Cogito prezesa Micha³a Ziêzio,
którego s³owa stanowi³y piêkn¹ wizytówkê
klubu, szko³y i naszego miasta.
30 maja 2003 zaproponowalimy spo³ecznoci LO udzia³ w prareferendum.
Z 212 bior¹cych udzia³ w g³osowaniu 155
opowiedzia³o siê za, 55 przeciw przyst¹pieniu Polski do UE.
Wszelkim naszym przedsiêwziêciom
przywieca³a s³ynna owidiuszowska sentencja Ignoti nulla kupido  Nieznane nie
nêci. Poznaæ oznacza zrozumieæ, zrozumieæ oznacza podjaæ swiadomy wybór.
Opiekunka MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Ewa Hadam

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE, UCZNIOWIE

ZESPO£U SZKÓ£ ZAWODOWYCH
W DYNOWIE
SK£ADAJ¥ SERDECZNE PODZIÊKOWANIA

ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU III EDYCJI KONKURSU
PODKARPACKA TÊCZA POD HAS£EM:
BARWY CZTERECH KULTUR PODKARPACIA
 POLSKIEJ, UKRAIÑSKIEJ, ¯YDOWSKIEJ I ORMIAÑSKIEJ
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W KRONIE
ZESPO£OWI SZKÓ£ W DYNOWIE
ZESPO£OWI SZKÓ£ NR 1 W BACHÓRZU
ZESPO£OWI SZKÓ£ NR 2 W HARCIE
ZESPO£OWI SZKÓ£ NR 3 W £UBNIE
RADZIE RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓ£ ZAWODOWYCH IM. KARDYNA£A STEFANA WYSZYÑSKIEGO W
DYNOWIE
Organizatorzy Konkursu Podkarpacka Têcza przepraszaj¹ w/w instytucje, poniewa¿ chochlik drukarski uniemo¿liwi³ podziêkowaæ
im w poprzednim numerze miesiêcznika Dynowinka.
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W poprzednich numerach Dynowinki prezentowalimy notki dotycz¹ce
Dynowa oraz miejscowoci le¿¹cych w obecnej gminie Dynów, opublikowane w
latach 80-tych XIX w. w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych
krajów s³owiañskich. Jak ju¿ wspominalimy, mimo du¿ego up³ywu czasu zamieszczone tam informacje zachowuj¹ w sporym stopniu wartoæ naukow¹.
Poniewa¿ cykl ten spotka³ siê z zainteresowaniem Czytelników, zdecydowalimy siê go kontynuowaæ, prezentuj¹c informacje dotycz¹ce innych miejscowoci szeroko rozumianej Dynowszczyzny. Pod tym pojêciem rozumiemy równie¿
te tereny, które wprawdzie nie nale¿¹ administracyjnie do gminy Dynów, ale s¹
z miastem  jak siê wydaje  powi¹zane ró¿nymi wiêzami (handel, szkolnictwo
rednie, itp.). Tak¿e przez wspóln¹ historiê, bowiem wiêkszoæ z nich wchodzi³a niegdy w sk³ad dekanatu dynowskiego.
Tekst  tak jak poprzednio  przedstawiamy prawie bez zmian. Uwspó³czeniono jedynie pisowniê, za niewielkie opuszczenia oraz wyjanienia zaznaczone zosta³y nawiasem kwadratowym. Czêæ druga w nastêpnym numerze
Jerzy Majka

Bachórzec, wie, powiat przemyski, nad
rzek¹ Sanem, tu¿ obok miasteczka Dubiecka, przy gociñcu rz¹dowym, id¹cym z Przemyla na Dubiecko, Dynów do Krosna. Obszar dworski posiada 405 morgów [1 mórg
austriacki = 57,54 ara] ról ornych, 112
morgów ³¹k i ogrodów, 95 morgów pastwisk,
240 morgów lasu. W³ocianie posiadaj¹: ról
ornych 750 morgów, ³¹k i ogrodów 63 morgi, pastwisk 75 morgów. Ludnoci ma 990,
z tego rz. kat. 930, resztê ¯ydów; ma parafiê
³aciñsk¹ w miejscu, nale¿¹c¹ do dekanatu
dynowskiego. Niegdy nazywa³a siê ta wie
Bachorzek. Nie wiadomo kto i kiedy tê parafiê za³o¿y³ i ju¿ w roku 1640 (w czasie wizytacji Fryderyka Alembeka) nie by³o ¿adnego
dokumentu pierwotnej fundacji. Zdaje siê
jednak, ¿e w wieku XVI, w którym ta wie
nale¿a³a do dóbr Dubiecko, straci³a wszystkie swoje dokumenty w czasie napadu heretyków [protestantów]. W przywileju fundacji misjonarzy w Dubiecku z roku 1741,
czytamy miêdzy wiadkami: Jakób pleban w
Bachórzcu. Koció³ drewniany, wystawiony
w 1760 r. kosztem Antoniego z Siecina Krasickiego, hrabiego cesarstwa rzymskiego i w³aciciela tej w³oci, powiêcony w 1762 roku
pod wezwaniem w. Katarzyny. Wie ta,
chocia¿ w przemyskim powiecie, nale¿y ju¿
w³aciwie do Ziemi Sanockiej, a mianowicie tak zwanego sanockiego Podola. Brzegi
Sanu w tym miejscu s¹ wzgórzyste, z piêknymi widokami, opisanymi tak piêknie przez
Wincentego Pola w Senatorskiej zgodzie.
W³asnoæ Edmunda hrabiego Krasickiego.
(t. I, Warszawa 1880, s. 77-78).

Gdyczyna (z Hut¹), wie, powiat brzozowski, parafia rzym. kat. w Dyl¹gowej a
gr. kat. w Siedliskach, nale¿y do s¹du powiatowego w Dubiecku [chodzi o powiat
nie w sensie podzia³u administracyjnego, lecz okrêg s¹dowy], a stacji pocztowej w Dynowie; liczy 325 mieszkañców.
Wiêksza posiad³oæ [obszar dworski] wynosi 507 morgów roli, 48 morgów ogrodów i ³¹k, 68 morgów pastwisk i 969 morgów lasu; mniejsza posiad³oæ [ch³opska]
608 morgów roli, 70 morgów ogrodów i
³¹k, 126 morgów pastwisk i 21 morgów
lasu.
(t. II, Warszawa 1881, s. 533).
H³udno, dolne i górne, wie nad Baryczk¹ pob. Sanu w okolicy górzystej powiatu brzozowskiego, u stóp góry Izdebki,
wysokiej 432 metry, ma parafiê gr. kat.,
dekanatu birczañskiego z fili¹ w Warze;
nale¿y do parafii rzym. kat. w Izdebkach i
ma 754 gr. kat. i 296 rzym. kat. mieszkañców. Wiêksza posiad³oæ (Ludwik
Skrzyñski) wynosi 207 morgów roli, 15
morgów ³¹k i ogrodów, 75 morgów pastwisk i 54 morgi lasu; mniejsza posiad³oæ 1285 morgów roli, 167 morgów ³¹k
i ogrodów, 342 morgi pastwisk i 165 morgów lasu. W tej wsi znajduje siê szko³a
ludowa jednoklasowa.
(t. III, Warszawa 1882, s. 77)
Jawornik Polski, miasteczko (dawniej
Jaworniczek) nad potokiem £êgami, wpadaj¹cym do Tarnawki [...], le¿y w okolicy
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pagórkowatej, 272 m nad poziomem morza, w powiecie rzeszowskim. Miasteczko zabudowane prawie samymi drewnianymi
domami ma parafiê rzym. kat., urz¹d pocztowy, szko³ê ludow¹ jednoklasow¹, kasê po¿yczkow¹ gminn¹ z kapita³em 130 z³ waluty austriackiej i fundusz ubogich za³o¿ony przez Grzegorza Kaspra Ogiñskiego, posiadaj¹cy 9 morgów gruntu. Ludnoæ 694
rzym. kat. i 6 gr. kat., oko³o 100 Izraelitów, trudni siê upraw¹ roli i druciarstwem
i za tym przemys³em odbywa dalekie podró¿e. Dawniej wyrabiano tutaj kolczugi i druciane koszulki dla towarzyszy pancernych.
Kiedy za³o¿ono osadê i pierwotn¹ parafiê
nie wiadomo, gdy¿ Stanis³aw Maciej Stadnicki, gorliwy protestant, w³aciciel Dubiecka, zamieniwszy ten koció³ na zbór helwecki
[kalwiñski], niszczy³ wszystkie dokumenty. Now¹ parafiê fundowa³ w 1587 roku
Marcin na ¯migrodzie Stadnicki, a fundacjê odnowi³a Magdalena z Bia³obrzega
Koryciñska, kasztelanowa s¹decka i Micha³
z Zebrzydowic Zebrzydowski, miecznik koronny z ¿on¹ Mari¹ w roku 1640. Dokument przechowywany (?) w aktach parafialnych z 8 wrzenia 1315 r., wed³ug którego za³o¿ycielem kocio³a dawnego w Jaworniku ma byæ Jan z Czorsztyna Tar³o,
wojewoda wileñski jest bez w¹tpienia falsyfikatem, mo¿e ze s³awnej fabryki fa³szywych dokumentów Janikowskiego dworzanina W³adys³awa IV. Parafia gr. kat. w
Tarnawce. Dzisiejszy murowany koció³
zosta³ zbudowany w r. 1839. Na cmentarzu znajduje siê kaplica pod tytu³em N. P.
M. Obszar wiêkszej posiad³oci Zygmunta
Chmielowskiego ma 318 morgów roli, 28
morgów ³¹k i ogrodów, 20 morgów pastwisk
i 448 morgów lasu; posiad³oæ mniejsza
1293 morgi roli, 110 morgów ³¹k i ogrodów, 183 morgi pastwisk i 259 morgów
lasu. Parafia nale¿y do diecezji rzym. kat.
przemyskiej i obejmuje 6 miejscowoci z ludnoci¹ rzym. kat. 2917 i Izraelitów 168.
Jawornik, wie w powiecie rzeszowskim, o 1 km od Jawornika miasteczka oddalona, na mapie sztabu generalnego nie
oznaczona, nale¿y do parafii rzym. kat.
w Jaworniku Polskim, ma 708 mieszkañców rzym. kat. i 3 gr. kat. Obszar wiêkszej
posiad³oci nale¿y do Zygmunta Chmielowskiego i ma 142 morgi roli, 21 morgów ³¹k i ogrodów, 7 morgów pastwisk i
212 morgów lasu; posiad³oæ mniejsza 54
morgi roli, 12 morgów ³¹k i ogrodów i 9
morgów pastwisk. Parafia gr. kat. w Bliniance [?].
(t. III, Warszawa 1882, s. 517).
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Dziêki uprzejmoci dyrekcji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemylu prezentujemy Pañstwu fragmenty dwóch nagrodzonych prac, przygotowanych przez nauczycieli bior¹cych udzia³ w rozstrzygniêtym 11.10.2001 r. konkursie literackim pod has³em: Klasa starej daty.
Jest to bardzo ciekawy i cenny materia³ dokumentalny, który wykorzystany zosta³ przez p. Gra¿ynê Sto-

Joanna Bury O budowie szko³y w
Po³ankach (fragmenty)
Po z³o¿eniu egzaminu dojrza³oci w Seminarium Nauczycielskim w 1933 roku i uzyskaniu uprawnieñ do nauczania w szkole powszechnej nie otrzyma³am pracy. Przez cztery lata by³am bezrobotn¹. W latach trzydziestych bezrobocie to powszechne zjawisko we wszystkich specjalnociach. Ró¿ne dobroczynne instytucje organizowa³y pomoc
doran¹ dla najubo¿szych, którzy przymierali g³odem. Trzeba by³o samemu walczyæ z
bied¹ i szukaæ pracy. (...) Ojciec ciê¿ko zachorowa³, brat Bolek i siostra Stefa byli jeszcze uczniami szko³y redniej. Na mnie spoczywa³ obowi¹zek zarobienia pieniêdzy, by
pomóc rodzinie. (...) Dziêki temu, ¿e (...)
prowadzi³am dru¿yny zuchow¹ i harcersk¹,
zna³y mnie wszystkie nauczycielki, chêtnie mi
pomaga³y, otrzymywa³am najlepiej p³atne
lekcje. Za godzinê pracy z uczennic¹ w stosunku miesiêcznym otrzymywa³am 10-, 15-,
20 z³, a jedn¹ lekcjê mia³am po 40 z³, za opiekê nad dwiema siostrami. W sumie zarabia³am miesiêcznie ponad 100 z³. Lekcje zaczyna³am od 10- tej rano na Zasaniu ko³o szpitala, nastêpnie przy ul. Mickiewicza, przy
Kamiennym Mocie, przy Dworskiego, J. S³owackiego, Pierackiego... Gdy o 21-szej wraca³am do domu, nie mog³am iæ, tak mnie
bola³y nogi. (...) Ka¿de wakacje spêdza³am
na obozie harcerskim, gdzie ciê¿ko pracowa³am. Komendantka hufca prosi³a mnie
abym zajê³a siê wy¿ywieniem obozowym harcerek. Zakupiæ prowianty, przechowaæ je i
gotowaæ dla czterdziestu  piêædziesiêciu
osób, które dostawa³y wilczego apetytu 
wykarmiæ tak¹ sforê i to dobrym jedzeniem
 to by³o wielka sztuk¹. Zajêcia te zaczyna³am o 5-tej rano.
W³anie na jednym z obozów gdzie w
Bieszczadach, pozna³am ksiêdza Miodoñskiego.(...) Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e jestem
bezrobotn¹ nauczycielk¹ i to od czterech lat,
zaproponowa³ mi (...) pracê w szkole Towarzystwa Szko³y Ludowej w Po³ankach ko³o
Babic nad Sanem.
Zaczê³a siê wiêc moja kariera w zawodzie
 przyjê³am warunki jakie mi postawiono. Je¿eli znajdzie pani pomieszczenie na klasê szkoln¹
i mieszkanie dla siebie i zacznie pani po miesi¹cu
poszukiwañ uczyæ  to pani¹ zatrudnimy z pensj¹ 115 z³ miesiêcznie. Mia³am do wyboru, albo
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jak, komisarza opisywanej w poprzednim numerze wystawy.
Przekonamy siê jaki obraz szko³y zachowa³y w pamiêci dwie nauczycielki  pracuj¹ca w Po³ankach pod Babicami p. Joanna Bury i
ogromnie zas³u¿ona dla naszego miasteczka p. Janina Jurasiñska.
Dzisiaj proponujemy Pañstwu okruchy wspomnieñ pierwszej z nich a
w nastêpnym numerze fragmenty pamiêtnika p. Janiny Jurasiñskiej.
AJM

mieszkaæ w Przemylu i korzystaæ z darów
kulturalnych du¿ego miasta,(...) ale byæ tylko panienk¹ daj¹c¹ lekcje, albo byæ nauczycielk¹ w zapad³ej dziurze, zasiedlonej przez
dawn¹ zubo¿a³¹ szlachtê zagrodow¹  nad
któr¹ szczególn¹ opiekê roztoczy³o TSL.
Oczywicie wybra³am Po³anki. Chcia³am byæ
nauczycielk¹, chcia³am byæ kim. Po³anki
nie by³y wsi¹, to by³o 20 malutkich gospodarstw(...). W tej osadzie by³o tylko kilka
domków pokrytych gontem, inne to cha³upy pokryte strzech¹, ciasne, mroczne, z wydzielonym miejscem na stajniê dla krowy,
porozrzucane z daleka od siebie po górkach
i w¹do³ach. Tu mia³am zorganizowaæ szko³ê  wyszukaæ dla siebie mieszkanie i uczyæ.
Po kilku dniach chodzenia od chaty do chaty i rozmowach z ludmi, uzyska³am zgodê
gospodarza, który mia³ du¿¹ izbê, na umieszczenie w niej klasy szkolnej. By³ jednak problem nie do rozwi¹zania: gospodarze z dwójk¹ dzieci nie mieli gdzie spaæ i mieszkaæ, stanê³o na tym, ¿e w dzieñ ja uczê, a po skoñczonej nauce gospodarze mieszkaj¹ w klasie, musi w niej staæ ich ³ó¿ko ze stert¹ poduszek, no i by³a p³yta kuchenna z piecem piekarskim, których nie mo¿na by³o usun¹æ. No
có¿!  aby byæ nauczycielk¹ i uczyæ, musia³am przyj¹æ te warunki. Mieszkanie dla siebie znalaz³am u wdowy Jaremowej, która mia³a te¿ dom pod gontem z du¿¹ kuchni¹, w
której mieszka³a ze sw¹ ma³¹ córeczk¹, a za
kuchni¹ malutk¹ klitkê szerok¹ na szerokoæ ³ó¿ka, bez drzwi. Zgodzi³am siê tu zamieszkaæ za op³at¹ 10 z³ miesiêcznie. Otwór
na drzwi zas³oni³am przecierad³em. (...)
Rozpoczê³am pracê 1 wrzenia 1937 r. Nauka odbywa³a siê bez ksi¹¿ek i zeszytów,
wszystkie dzieci by³y boso, a wiele tylko w d³ugiej koszuli. Dzieci w wieku od 7 do 15 lat 
maluchy i dryblasy kawaliry. ¯eby uczyæ
musia³am sama zdobyæ wyposa¿enie do klasy, ksi¹¿ki i przybory szkolne dla uczniów, których by³o ponad czterdziecioro. Jak to
wszystko zdobyæ? Od rodziców uczniów nie
wyduszê ani grosza  bo nie maj¹!! Co tu
robiæ? Nie zrezygnujê! Jestem harcerk¹.
Bêdê uczyæ!! Pojecha³am autobusem, na
szczêcie istnia³ ten rodek lokomocji, do
pani Zofii Hanulanki, mo¿e mi pomo¿e. I
pomog³a. Otrzyma³am od niej dla mojej
szko³y: szeæ starych d³ugich ³aw, stolik, krzes³o, tablicê stoj¹ca na trzech nogach, du¿¹

szafê, ksi¹¿ki, elementarze  ró¿ne  atrament, kredê, o³ówki, kredki, obsadki z piórami (wszystko stare, czego ju¿ nie u¿ywa³y
dzieci w miecie), stosy starych zeszytów z kilkoma czystymi kartkami, star¹ cienn¹ mapê
Polski, god³o Polski, portrety dostojników
pañstwa i inne cenne skarby. Urz¹dzi³am
klasê, mia³am ksi¹¿ki i elementarze dla ka¿dego ucznia. Wszyscy uczniowie bez wzglêdu na wiek znaleli siê w klasie pierwszej 
podzieli³am ich na dwie grupy wiekowe:
m³odsza i starsza. Swoje mieszkanie urz¹dzi³am te¿ tak jak swoj¹ klasê szkolna  w wielkim stylu prymitywu.(...) Wszystkie tarapaty
organizacyjne mia³am ju¿ za sob¹. Zosta³am
przyjêta do pracy i wyp³acono mi 345 z³, za
trzy miesi¹ce. Czy mo¿ecie sobie wyobraziæ
moj¹ radoæ. Mamie zawioz³am 300 z³, sobie
zostawi³am 45 z³. By³am jak w w niebo wziêta. Zabra³am siê do systematycznej pracy
wychowawczej i kszta³c¹cej nad moimi
uczniami. Zaczê³a siê zima. W klasie by³o ciep³o. Uczy³am te¿ religii, bo ksi¹dz proboszcz
by³ podesz³ym wieku i nie mia³ si³y przychodziæ na lekcje. Za moj¹ pracê, bo równie¿
przygotowywa³am dzieci do pierwszej komunii, ofiarowa³ ze swego lasu opa³ do szko³y
i dla mnie do mego mieszkania. A wiec by³o
nam ciep³o ale dzieci z ka¿dym dniem by³o
w klasie mniej  nie mia³y siê w co ubraæ, a
boso i w byle jakim odzieniu nie mog³y wychodziæ na mróz. (...) W kilku rodzinach w
jednym ubraniu chodzi³o dwoje dzieci  jedno sz³o na pierwsze lekcje, przychodzi³o do
domu, zdejmowa³o ubranie i buty, drugie
dziecko ubiera³o je i sz³o na lekcje. Mia³am
wiêc nowy problem! (...) Rodzice moich
uczniów byli analfabetami, zaledwie kilku
umia³o siê podpisaæ.(...) Dosz³am do wniosku, ¿e trzeba w Po³ankach wybudowaæ szko³ê. Zawi¹za³ siê Komitet budowy, ludzie ofiarowali bezp³atn¹ robociznê przy budowie,
ka¿de gospodarstwo ofiarowa³o s¹g kamieni na fundamenty, kilku gospodarzy postanowi³o iæ do okolicznych dworów (...). W 1940 r., zaraz na
wiosnê mia³a ruszyæ budowa szko³y. A tu we wrzeniu 1939 r. nie rozpoczê³a siê nauka  bo wybuch³a
WOJNA!wszystkie plany diabli
wziêli...
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Chwila
¯e mija? I có¿, ¿e przemija?
Od tego chwila, by minê³a,
Zaledwo moja, ju¿ niczyja,
Jak chmur znikome arcydzie³a.
Chocia¿ siê wszystko wiecznie zmienia
I chwila chwili nie pamiêta,
Zawsze w jeziorach na przemiany
K¹pi¹ siê gwiazdy i dziewczêta.
Leopold Staff
nic ¿ycia, prze¿ywa najwiêksze mi³oci,
wciela siê we wszystkich bohaterów, patriotyzm go rozdziera, marzenia nie daj¹ spaæ,
nauka najwiêksz¹ jest zmor¹ a w dodatku
nikt go nie rozumie.
Cudowne lata, wspania³e wspomnienia, bo czy mo¿na zapomnieæ lekcje PW /
przysposobienie wojskowe/. Pamiêtam temat mycia w ³aniach, oczywicie po ska¿eniach  rozemia³ymy siê z Ew¹ nie wiem
z czego, po chwili s³yszymy Jak was, panie
durniu, umyjê to czystoci nie stracicie nigdy. Pan Profesor doradza³ nam, poleca³
wrêcz ¿eby g³owy zbyt wysoko nie nosiæ, bo
tylko pusty k³os stoi zawsze podniesiony do
góry. To by³a aluzja do jednego z naszych
profesorów, bo nie doæ, ¿e by³ przyjezdny
hen z daleka to jeszcze tak chodzi³.
Raz Ewa id¹c z ch³opakiem nie zauwa¿y³a Pana Profesora, nie uk³oni³a siê nisko
i nie sp³onê³a, oczywicie ze wstydu, ¿e jest
Mam tremê, aby dobrze wypaæ w DYNOWINCE odrodzonej, odnowionej, kolorowo wystrojonej. Mo¿e gdybym nie
przeczyta³a hurtem 5-ciu ostatnich numerów, które otrzyma³am od Andrzeja, by³oby mi ³atwiej. Naprawdê, z wielkim zainteresowaniem kartka po kartce, jak kiedy
romans, przeczyta³am wszystko co zosta³o
tam napisane. Wszystko w niej jest, prezentacja regionu, miasta, okolic, historia tych
terenów, ¿ycie w ka¿dej postaci, troski i
radoci codzienne, duma z tych co tu ¿yli,
tworzyli, serce zostawili i z tych co pozostali. S³owem, DYNOWINKA, jest ok.
My maturzyci, rocznik 1968, te¿ zostawilimy du¿o serca w Dynowie, tu odkrywalimy wiat. I chocia¿ Dynów ma³y, pokazywano nam tu wiat ogromny.
Mylê, ¿e w ¿yciu ka¿dego cz³owieka
najbardziej znacz¹cy jest okres szko³y redniej. Wtedy dojrzewa, odkrywa tyle tajemna randce  przez ca³y rok by³a pytana na
ka¿dej lekcji otrzymuj¹c tê sam¹ reprymendê ¿e jedna na randce te¿ go nie widzia³a, to za dziewiêæ miesiêcy przejrza³a na
oczy.
A musztra na PW to naprawdê front
by³, to pole bitwy, za najmniejsz¹ pomy³kê
w sk³adzie KBKS, do p³otu i z powrotem
wszystkie! Raz id¹c na azymut mia³ymy dokonaæ jaki skomplikowanych obliczeñ
odnonie rozmieszczenia si³ wroga. Zaleg³ymy szczêliwe i opala³ymy siê spokoj(ci¹g dalszy na str. 22)
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(ci¹g dalszy ze str. 21)
nie na stadionie. I nagle kto krzyczy Panie idzie, no to my w nogi i dopiero przy
sklepie u Bolka stwierdzi³ymy, ¿e biegniemy w biustonoszach trzymaj¹c bluzki
w rêkach. Front by³ zawsze prawdziwy.
Odnonie pisowni te¿ doradza³ - nie wiesz
panie durniu jak siê pisze w krzaki? - w
krzaki razem a z krzaków osobno.
Pan Profesor przewióz³ mnie raz na
motorze, to by³o wielkie wyró¿nienie, tras¹
spod liceum na Zabramê do Rynku i z powrotem, wszyscy nas podziwiali, jechalimy
sta³¹ prêdkoci¹ Profesora 20 km /godz.
Panie Profesorze ogromnie pana lubilimy i wiemy, ¿e z wzajemnoci¹.
A nasz ukochany Pan Profesor Kucabiñski,Fizyk, on to mia³ serce! Nie zabra³y
mu wichry syberyjskie jego dobroci, ¿yczliwoci, odwagi w mówieniu prawdy, wiary
w drugiego cz³owieka. Czasem, gdy przebralimy miarê to rzuci³ w nas dziennikiem
wraz z trafnymi epitetami i nawet przez 5
minut by³o cicho. By³ niezwyk³ym cz³owiekiem, skromnym, zdolnym, artyst¹ w ka¿dym calu. A macie z liceum inne zdjêcia
ni¿ te, co zrobi³ Fizyk? Oczywicie oprócz
tych na tablo od Wêgrzyna.
Jednym z naszych wychowawców w liceum by³ Pan Profesor DrabikTiszyna.
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O Bo¿e, jak on piêknie piewa³ Zawtra
uchodim w morie,Przysy³aj choæ puste
koperty. Trzy z naszej klasy skoñczy³y filologiê rosyjsk¹.
A najwiêkszy talent jêzykowo - kabaretowy mia³a Jaka Marsza³ek! Na jednej z
lekcji, opowiadaj¹c film Gdzie jest genera³, oczywicie po rosyjsku, dosz³a do
stwierdzenia Orzeszko, ja tobie nogi z...
powyrywam i ¿eby tobie orzeszki spuchli,
Profesor skaza³ dwojka Nie wiem co trzeba by³o na piatiorku, bo Jaka poruszy³a
ca³¹ klasê.
Z wrednych naszych zachowañ, chocia¿
mylelimy, ¿e to fajne, to dedykacja na
szkolnym koncercie ¿yczeñ dla Profesora
piosenki Trzeba ³ysych pokryæ pap¹, a
zapiewa³a dla niego oczywicie Jaka. I co,
mylicie, ¿e dosta³a pa³ê,Nie! Pan Profesor
mia³ poczucie humoru i wiedzia³, ¿e najbardziej sexi s¹ ³ysi faceci. /Przepraszam wszystkich, którym jeszcze nie wypad³y w³osy!/
Dla mnie wzorem pedagoga, który
swój ogromny intelekt i talent pedagogiczny umia³ daæ uczniom, by³a Pani Profesor
Jurasiñska  wspania³a polonistka. Jej lekcje, na których nie da³o siê nie myleæ, by³y
wyj¹tkowe. Ile piêkna i wskazówek odkrylimy w literaturze. Ile wzruszeñ dostarcza³a nam poezja, która ze szczególn¹ atencj¹ musia³a byæ traktowana. Pani Profesor
uczy³a nas mylenia, mi³oci, wra¿liwoci,
tolerancji i manier, tak, to by³o konieczne, nie pochodzilimy z arystokracji a Filipinka nie o wszystkim pisa³a.

CZ.II
W majowym numerze Dynowinki zamieszczona zosta³a pierwsza czêæ artyku³u, którego treæ to efekt pracy nad gromadzeniem materia³ów do wystawy ilustruj¹cej dzieje szkolnictwa podstawowego na
ziemiach dynowskich na konkurs Podkarpacka Têcza organizowany po raz trzeci
w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie.
W pierwszej czêci pokrótce zaprezentowano historiê szkó³ w Dynowie, Harcie
Dolnej i Harcie Górnej, w £ubnie i Ulanicy. W niniejszym opracowaniu znajd¹ siê
informacje dotycz¹ce dziejów szkó³ w Bachórzu, Bartkówce, Pow³okomie, D¹brówce Starzeñskiej i Przedmieciu Dynowskim.
Pocz¹tki szko³y w Bachórzu siêgaj¹
pierwszej po³owy XIXw. W roku 1842 funkcjonowa³a tam szko³a parafialna, utrzymywana przez ówczesnego dziedzica Bachórza hrabiego Wincentego Skrzyñskiego.
Szko³a mieci³a siê w budynku dworskim,
za koszty utrzymania obiektu i nauczyciela ponosi³ dwór. Po zniesieniu pañszczyzny w roku 1848, w³aciciel dworu za¿¹da³,
aby wie wziê³a na siebie czêæ kosztów

utrzymania szko³y, jednak wobec odmowy
ch³opów Bachórz zosta³ bez szko³y i nauczyciela przez 10 lat. Powstanie nowej szko³y
by³o zas³ug¹ kolejnego dziedzica, hrabiego W³adys³awa Skrzyñskiego, który na cele
szko³y darowa³ po³owê murowanego domu
mieszcz¹cego wczeniej kancelariê dominialn¹.
Orzeczeniem RSK z dnia 27 kwietnia
1875 r. szko³a w Bachórzu uznana zosta³a
za szko³ê etatow¹ i sta³a siê tzw. jednoklasow¹ ludow¹ szko³¹ pospolit¹.
Wobec utrzymuj¹cej siê wysokiej liczby uczniów podjêto dzia³ania nad pozyskaniem drugiej izby lekcyjnej, a potem drugiego nauczyciela. Zamierzenia te powiod³y siê. Maj¹c dwie sale lekcyjne oraz
dwóch nauczycieli, Bachórz rozpocz¹³ starania o zmianê statusu szko³y jednoklasowej na dwuklasow¹, co sta³o siê mo¿liwe
29 kwietnia 1899 roku.
Nauczycielem kieruj¹cym zosta³ Karol
Scholz, dotychczasowy nauczyciel z Orzechówki za m³odszym nauczycielem mianowano B³a¿eja Czechowskiego.
W okresie od 1900 do 1910 roku nie

A nasz teatr, tak teatr, to by³a najprawdziwsza scena z Pani¹ Profesor zachowuj¹c¹ siê jak prawdziwy re¿yser, powiedzmy
Hanuszkiewicz. Pamiêtam zdarzenie, gramy, ja Ludwika, narzeczona S³owackiego i
Wiesiek Worek -Anio³ /nie pamiêtam jaki,
co Anio³ podniesie rêce ¿eby powiedzieæ
swoj¹ kwestiê, ja wybucham miechem a
potem on i tak ze szeæ razy. By³a to próba
generalna, po lekcjach, Pani Profesor zmêczona. W koñcu nie wytrzyma³a, rzuci³a w
nas sukni¹ Ludwiki i skrzyd³em Anio³a
krzycz¹c wyjæ i nie pokazywaæ siê wiêcej.
Wyszlimy z Wiekiem na powietrze, g³upota puci³a, Pani Profesor zapoda³a gramy!.By³o super.
Koñczê, bo wspomnieniom nie by³oby koñca, mo¿e jeszcze kiedy, uda mi siê
dostaæ na ³amy Dynowinki, to bêdê kontynuowaæ, zachêcam te¿ innych.
Koniecznie trzeba przypomnieæ pe³ne
trwogi logarytmicznej lekcje matematyki,
lekcje biologii, na których szczególnie
uwzglêdniana by³a fauna i flora Harty oraz
zachowanie homo sapiens na zabawach
ludowych. I wiele innych lekcji a na nich
du¿o ciekawych wydarzeñ.
W tym roku w dniach 1415 czerwca
po raz kolejny spotykamy siê na klasowym
Zjedzie. Robimy to tradycyjnie co 5 lat.
Mylê, ¿e i tym razem dopisze frekwencja.
Mo¿e wra¿enia ze Zjazdu opisze w nastêpnym numerze Dynowinki kto z jego sta³ych uczestników.
Wanda Lignowska-Bajda
poczyniono wiêkszych remontów w budynku szko³y - wskutek przeniesieñ na inne stanowiska zmieniali siê nauczyciele i kierownicy szko³y, zmniejsza³a siê równie¿ liczba
uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y a zapisani na naukê uczniowie lekcewa¿yli obowi¹zek szkolny. Przyczyni³o siê to do wstrzymywania rozwoju szko³y w Bachórzu.
Rok 1914 by³ dla szko³y bardzo niepomylny. Wybuch I wojny wiatowej dotkn¹³
tak¿e Bachórz, gdzie wkroczy³y wojska rosyjskie, zajmuj¹c budynek szko³y dla swoich potrzeb. Po wyjciu tych wojsk ze wsi,
dopiero z koñcem XII 1915 r. rozpoczêto
naukê w jednej sali.
Nauczyciele miejscowi zabiegali o odnowienie szko³y i upowszechnienie uprawy drzew owocowych  z ró¿nym skutkiem.
21 i 22 VII 1928 r. przez Bachórz przejecha³ Prezydent Ignacy Mocicki, z £añcuta do Grabówki i z powrotem, co zosta³o równie¿ upamiêtnione w kronice szkolnej.
Okres II wojny wiatowej to w Bachórzu czas bardzo trudny dla uczniów i ich
rodziców.
Wykorzystanie budynku szko³y na magazyn zbo¿owy, ogólna bieda, brak obuwia,
odzie¿y, wywózki na roboty do Niemiec, to
powody, dla których nauka nie odbywa³a
siê systematycznie.
Od wrzenia 1946 roku w siedmioklasowej szkole nauka odbywa³a siê w 3 salach
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rej nauczano w jêzyku polskim. Od roku
Micha³a Bujdasza jednoklasow¹ szko³ê, w
1924 by³a to szko³a jednoklasowa. Uczêszktórej uczy³ niewykwalifikowany nauczyciel
czali do niej uczniowie wyznania rzymskoPotoczny z Paw³okomy.
katolickiego. Kierowniczk¹ placówki by³a
21.05.1941r. nast¹pi³a zmiana okupanMaria Komider.
ta Bartkówki. Tym razem swój porz¹dek
Druga szko³a - z jêzykiem ukraiñskim wprowadzili Niemcy, postêpuj¹c jak poby³a dwuklasowa. Tutaj kszta³ci³y siê dzieci
przednicy, usuwaj¹c z programu szkolnez rodzin grekokatolickich. W szkole tej
go historiê, naukê o Polsce wspó³czesnej,
oprócz nauczycieli ukraiñskich pracowali
literaturê polsk¹.
tak¿e Polacy. Kierownikiem by³ Miko³aj
Dyrektor Adolf Chudzikiewicz powróLewicki.
ci³ po wojnie do Bartkówki we wrzeniu
W latach 1924 - 1931 w jednoklasowej
1944r. i zorganizowa³
polskiej szkole uczy³o siê 53 uczniów, a w
3-klasow¹ szko³ê, zadwuklasowej ukraiñskiej 177.
pocz¹tkowuj¹c rok
Okres wojenny by³ tragiczny w dzieszkolny 1944/45, któjach Paw³okomy. Wielu Polaków opuci³o
ry zakoñczy³ siê powie w obawie o w³asne ¿ycie. Po wojnie
mylnie. Nastêpny
¿ycie wsi zaczyna³o siê od nowa.
jednak zosta³ przePo wojnie budynek polskiej szko³y zorwany: z 3 na
sta³ rozebrany, prawdopodobnie na opa³.
4.10.1945r. wie zniszW resztkach budynku schroni³y siê powraczy³y oddzia³y ukraiñcaj¹ce rodziny, które ju¿ nie mia³y w³asnych
skie, za ludnoæ Bartdomów.
kówki schroni³a siê w
W budynku szko³y ukraiñskiej powstaDynowie.
³a szko³a polska. Uczy³a siê tu m³odzie¿ do
Do wznowienia
1998 roku, to jest do momentu oddania
nauki w szkole w Bartdo u¿ytku nowego obiektu szkolnego. D³ukówce dosz³o dopiero
goletnim kierownikiem szko³y w Paw³oko15.09.1948r. Uczono
mie by³ Edward Kêdzierski. Pe³ni³ on tê
w jednej, ma³ej klasie
Uczniowie SP w Bachórzu z panem Boles³awem Bielcem.
funkcjê w latach 1949-1980, a jako nauczypozbawionej okien.
ciel pracowa³ jeszcze do kwietnia 1986
Kilka miesiêcy póroku. Zas³u¿onymi nauczycielkami by³y:
niej oddano do u¿ytku drug¹ klasê.
Budowê szko³y w Bartkówce rozpoczêWeronika Szczawiñska, Zofia Sochacka i
Mimo trudnych lat, jakie nast¹pi³y po
to 18 sierpnia 1870 r. w wyniku starañ zaMaria Bielec.
wojnie, mieszkañcy Bartkówki planowali
rz¹du gminy oraz przychylnoci dworu.
Budynek szkolny doczeka³ siê wiêkszebudowê nowej szko³y. W 1959r. powsta³ KoLudwik de Zarêba Skrzyñski podarowa³
go remontu dopiero w roku 1992. Mimo
mitet Budowy Szko³y, który zacz¹³ czyniæ
ogród, aby s³u¿y³ on pod budowê budynrenowacji i tak nie spe³nia³ podstawowych
starania o uzyskanie dzia³ki.
ku szkolnego. Budynek szko³y postawiono
wymogów do nauczania. W styczniu 1993
W tym samym roku przyst¹piono do
z drzewa, dach pokryto gontami. Naukê
roku klasa O zosta³a przeniesiona do sali,
budowy mostu na Sanie, a poniewa¿ wiele
rozpoczêto w 1872 r. Pierwszym nauczycieznajduj¹cej siê w nowopowsta³ym budynprac mia³o byæ wykonanych spo³ecznie, bulem by³ Wojciech Kogut, naukê religii proku remizy stra¿ackiej.
dowê szko³y od³o¿ono na przysz³oæ.
wadzi³ ks. Jan Jajko.
Od wrzenia 1994 roku funkcjê dyrekOd wrzenia 1968r. funkcjê kierowniW 1875 r. szko³a parafialna w Bartkówtora szko³y objê³a Irena Bilska. Po wielu
ka szko³y obj¹³ Kazimierz Ostafiñski i pece zosta³a przekszta³cona na filialn¹ i taki
³ni³ j¹ do koñca
status posiada³a do 1882 r.
roku szkolnego
21.03. 1887 r. zakupiono dom szynkar1997, kiedy to
ki Schneidli Tewel i 10 s¹¿ni ogródka, by
przeszed³ na emewybudowaæ murowany budynek szko³y
ryturê.
po³¹czony z kancelari¹ gminn¹. Do u¿ytW 1991r. zaku oddano go 1.09.1889 r.
kupiono dziêki
W roku szkolnym 1901/02 utworzono
wsparciu finansoz budynku szko³y drug¹ salê naukow¹ i zawemu rodziców
trudniono nadetatow¹ nauczycielkê Kazidzia³kê obok szkomierê Boroniównê.
³y, pozyskuj¹c
Od 15.11.1904 r. Rada Szkolna Krajoobejcie i plac zawa dekretem przemianowa³a szko³ê jednobaw dla dzieci. Poklasow¹ w Bartkówce na szko³ê ludow¹
wiêkszy³a siê te¿
dwuklasow¹ i mianowa³a Aleksandra
liczba klas i dzieci
Niemca sta³ym nauczycielem kieruj¹cym
przesta³y siê uczyæ
dwuklasow¹ szko³¹. Od 1927r. funkcjê kiena dwie zmiany.
rownika pe³ni³ Adolf Chudzikiewicz.
1.01.1993r.
Niestety, do 1931r. nie uda³o siê utwoBartkówka zosta³a
rzyæ w Bartkówce szko³y trzyklasowej - doZespó³ wokalny Weso³e Nutki SP Nr2 w Dynowie.
przy³¹czona do
piero w tym bowiem roku przeprowadzolatach starañ uzyskano pozwolenie na bumiasta Dynowa, a szko³a przyjê³a nazwê
no w budynku remont i oddano trzeci¹
dowê nowej szko³y. Prace trwa³y do 1998
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Dynowie.
salê szkoln¹.
roku.
Aktualnie funkcjê dyrektora szko³y
30.09.1939r. do Bartkówki przyjechaDnia 20 wrzenia 1998 roku odby³a siê
pe³ni Wies³awa Marsza³ek.
³a konnica radziecka i objê³a s³u¿bê wzd³u¿
uroczystoæ otwarcia nowej szko³y.
W okresie miêdzywojennym w Paw³oSanu. W budynku szkolnym usuniêto obOd roku szkolnego 1999/2000 Szko³a
komie funkcjonowa³y dwie szko³y: polska
razy i krzy¿e, zakazano nauczania religii i
Podstawowa zosta³a zamieniona w Zespó³
i ukraiñska. Szko³a polska w latach 1914 historii polskiej. We wrzeniu 1940r. w Bart1920 by³a tak zwan¹ eksponówk¹, w któkówce zorganizowano w prywatnym domu
(ci¹g dalszy na str. 24)

w budynku szkolnym i 1 sali budynku dworskiego. Nastêpne lata to powolny rozwój
szko³y w Bachórzu  systematycznie przybywa³o sal, pomocy dydaktycznych, ksi¹¿ek.
Now¹ szko³ê wybudowano w 1964
roku. Od tego czasu jej kolejni kierownicy
to: Boles³aw Bielec, Stanis³aw £ysek, Stanis³aw Sienko, Barbara Chrobak, Stanis³aw
£ysek, Maria Hadam, Emilia Bartoñ, Józef Stolarczyk.
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(ci¹g dalszy ze str. 23)
Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie.
Obecnie w sk³ad Zespo³u Szkó³ Nr 4 w
Paw³okomie wchodzi 6-letnia szko³a podstawowa, oddzia³ zerowy, oddzia³y klasy I,
II i III gimnazjum. Trzy klasy gimnazjalne
maj¹ swoj¹ siedzibê w budynku Szko³y Podstawowej w Dyl¹gowej. Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad ca³oci¹ sprawuje
dyrektor zespo³u szkó³ Irena Bilska.
Stary budynek szko³y w Paw³okomie.
Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie.
Informacje, jakie uda³o siê zdobyæ na
temat historii szko³y w D¹brówce Starzeñskiej s¹ niepe³ne. Wiadomo, ¿e Rada Szkolna Okrêgowa w Brzozowie mianowa³a z
dniem 1 sierpnia 1913 roku Jana Wyskiela,
nauczyciela tymczasowego piêcioklasowej
szko³y w Dynowie tymczasowym nauczycielem jednoklasowej szko³y ludowej w D¹brówce Starzeñskiej. Mia³ on zg³osiæ siê u
kierownika szko³y celem objêcia s³u¿by.
Z roku 1928 pochodz¹ dokumenty
wiadcz¹ce o rozpoczêciu budowy szko³y.
S¹ to: kosztorys, odrêczny plan sytuacyjny,
opinie znawcy technicznego w sprawie projektu budowy szko³y powszechnej w D¹brówce Starzeñskiej oraz Szkic na
szko³ê w D¹brówce Starzeñskiej.
Nastêpne uzyskane informacje
pochodz¹ dopiero z roku 1948. Z
dniem 1 IX posadê nauczycielsk¹
obj¹³ Jan Wyskiel. Wtedy to we wsi
tworzy³ siê Komitet Odbudowy
Szko³y-ludnoæ opodatkowa³a siê i
wyremontowano budynek podworski przeznaczony na szko³ê oraz wy-

a na jego miejsce przyszed³ Tadeusz Gierlach. Pozosta³e grono nauczycielskie to: Karnas Danuta, Buk³ad Janina, Kud³a Cecylia.
W 1958 roku przyst¹piono do gruntowego remontu szko³y, który zakoñczy³ siê
latem 1960 roku.
W listopadzie 1960 roku na w³asna
probê, dotychczasowy kierownik zosta³
przeniesiony do innej szko³y. Kolejnym kieruj¹cym szko³¹ by³ Jan Polityñski, a po nim
Józef Gierlach.
28 VIII 1968 roku oddano do u¿ytku
filialny budynek szko³y w Reszowie. W 9
lat póniej zosta³ on przekazany Komendzie Chor¹gwi Harcerskiej w Przemylu na
Wojewódzki Orodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy i Szkoleniowy.
Rok szkolny 1977/78 rozpoczêto o
obni¿onym stopniu organizacji szko³y tj. z
klas I-VIII zmniejszono ich iloæ do I-IV.
Pozosta³a m³odzie¿ by³a dowo¿ona do
Zbiorczej Szko³y Gminnej w Dynowie. W
D¹brówce pozosta³o trzech nauczycieli:
Józef i Zofia Gierlachowie oraz Maria K³y¿.
Szko³a wymaga³a remontu.
Ze wzglêdu na zmiany w systemie Edukacji Narodowej klasy IV-VI powróci³y do
szko³y w D¹brówce, za po strajku klas VIIVIII tak¿e i one od roku 1981/82 powróci³y ze Zbiorczej Szko³y Gminnej w Dynowie.
Kolejne lata to czas kryzysu gospodar-

Stary budynek szkoly w Paw³okomie.

Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie.
koñczono drug¹ izbê szkoln¹. Nauka by³a
bardzo trudna, dzieci z V klasy z powodu
braku nauczyciela nie uczêszcza³y do szko³y. Brak by³o kredy, tablic i podrêczników.
Mimo tych trudnoci nauka odbywa³a siê
normalnie. W 1949 r. szko³a dysponowa³a
trzema izbami lekcyjnymi.
W roku szkolnym 1950-1951 po raz
pierwszy w D¹brówce Starzeñskiej 37
uczniów i uczennic ukoñczy³o pe³n¹, siedmioklasow¹ szko³ê. W 1952 roku ukoñczono remont wewnêtrzny budynku szkolnego.
W 1955 rok odszed³ na emeryturê dotychczasowy kierownik szko³y Jan Wyskiel,

czego w kraju. Szko³a nie by³a remontowana, pogarsza³ siê stan ogólny budynku.
1 IX 1992 rok na emeryturê odszed³ dyr. szko³y Józef Gierlach. W
wyniku odbytego konkursu na stanowisko dyrektora, jego miejsce zajê³a
Barbara Gierlach. Funkcjê tê pe³ni³a
do 1994 r. Nastêpnym kieruj¹cym
zosta³ Leszek Iwañski, a po nim dyrektork¹ zosta³a mianowana Ewa wiêch
Przedmiecie Dynowskie nie posiada³o szko³y do roku 1896. Dopiero w 1897
roku zosta³a tu otwarta jednoklasowa szko³a ludowa. Jej pierwsze nauczycielki to:
Józefa Bie¿anka i Antonina Migalska.
O istnieniu szko³y przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ wiadczy zachowana ksiêga
uczniów oraz wiadectwa szkolne. Brak
równie¿ konkretnych dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania szko³y bezporednio po roku 1918. W oparciu o ustne relacje dawnych uczniów mo¿na ustaliæ, ¿e
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nauczycielami wtedy byli: Kazimierz Kwolek i Helena Kêdzierska.
O dalszych losach szko³y informuje ju¿
kronika prowadzona przez kierownika
szko³y Paw³a Wra¿enia. W latach miêdzywojennych na Przedmieciu Dynowskim
by³a szko³a czteroklasowa, w której pracowa³o dwóch nauczycieli.
W latach poprzedzaj¹cych drug¹ wojnê wiatow¹ w szkole na Przedmieciu pracowa³a jako si³a pomocnicza Józefa Kosanowska, nastêpnie Bohdan Hnatyszak i
nauczyciel religii ksi¹dz Józef Matuszek.
Po wybuchu wojny nauka w szkole rozpoczê³a siê dopiero w listopadzie 1939
roku. Podczas okupacji w budynku szkolnym spotykali siê cz³onkowie Armii Krajowej, tu te¿ odbywa³o siê tajne szkolenie
podoficerów.
Od 1944 roku szko³a na Przedmieciu
Dynowskim by³a szko³¹ 7-klasow¹. Uczyli
w niej: Pawe³ Wra¿eñ, Karolina Beck, Cag
Leon, Kazimiera Smenda, Helena Szelc i
Maria Wietki. Po przy³¹czeniu Przedmiecia w 1946 do Dynowa szko³a otrzyma³a
oficjaln¹ nazwê Szko³y Podstawowej Nr 2
w Dynowie.
W 1950 roku na emeryturê przeszed³
Pawe³ Wra¿eñ. Jego funkcjê przez rok pe³ni³a Maria Wietki, a po niej W³adys³aw Piróg. Nauka w tym czasie odbywa³a siê tylko w budynku szkolnym w du¿ej i ma³ej
izbie lekcyjnej.
W 1959 r. kierownictwo szko³y obj¹³
Mieczys³aw Krasnopolski. Dziêki jego rezygnacji z mieszkania w szkole powsta³y
nowe, wygodne izby lekcyjne.
Kiedy w wyniku reformy szkolnictwa
wprowadzono szko³y omioklasowe, liczba
sal lekcyjnych okaza³a siê znów niewystarczaj¹ca. Postanowiono wiêc wybudowaæ w
czynie spo³ecznym pawilon szkolny. Zadania tego podjêli siê nauczyciele wraz z kierownikiem i Komitetem Rodzicielskim.
25.08.1969 r. pawilon zosta³ oddany do
u¿ytku. Mieci³ on cztery izby lekcyjne,
ma³¹ salê gimnastyczn¹, kancelariê i hol.
W okresie od 1959 do 1973 r. w szkole
pracowali nastêpuj¹cy nauczyciele: Gra¿yna Górniak, Apolonia Jurek, mgr Helena
Kozubal, kier. Mieczys³aw Krasnopolski,
Maria Makaryk, Zofia Nowak, Danuta Prokop, Anna Stankiewicz, ks. Jan mietana,
mgr Leonia Tarnawska, Maria Wietki,
Waleria Majchrzak.
W wyniku reorganizacji szkolnictwa
podstawowego w 1973r. powsta³y zbiorcze
szko³y gminne, a zlikwidowano niektóre
szko³y w terenie. Z dniem 1 lipca 1993 r.na mocy decyzji Wydzia³u Owiaty w Brzozowie Szko³a Podstawowa Nr 2 w Dynowie
uleg³a likwidacji. Stawa³a siê od tej pory
jedynie fili¹ Zbiorczej Szko³y Gminnej w
Dynowie z klasami od I do IV. W 1977 r. i
te klasy zosta³y skierowane do szko³y gminnej.
Na podstawie kronik szkolnych, materia³ów publikowanych na stronach internetowych i udostêpnianych przez szko³y
opracowa³a
Bogus³awa Pinkowicz
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W numerze 1/91 (styczeñ 2003) oraz 3/93 (marzec 2003) Dynowinki pad³o z³o¿one pytanie dotycz¹ce funkcjonowania gimnazjów w gminie Dynów. Spór toczy siê o to,
czy reforma rzeczywicie realizuje siê w kompleksie: gimnazjum  szko³a podstawowa, o
poziom kszta³cenia uczniów w zespole, o utrzymanie samodzielnoci i to¿samoci gimnazjum1 . W chwili obecnej wiadomo ju¿, ¿e zespo³y szkó³ mog¹ koegzystowaæ, ale owa 
symbioza - nie wszystkim odpowiada. W odniesieniu do ministerialnych rozbie¿noci przypatrzmy siê kolejnemu gimnazjum, istniej¹cemu w Zespole Szkó³ Nr 1 w Bachórzu.

Wspólna praca organu prowadz¹cego
szko³ê, jej Dyrektora, nauczycieli i Rady
Rodziców zaowocowa³a powstaniem w Bachórzu, przy dotychczasowej szkole
podstawowej, jednego z czterech
gimnazjów w Gminie Dynów.
Zdaniem Dyrektora Zespo³u  Pana
mgra Józefa Stolarczyka, historyka z
zawodu, cz³owieka
o wysokiej kulturze
i wiedzy, nie tylko
historycznej, gimnazjum przy szkole
podstawowej to dobre rozwi¹zanie, zarówno z punktu wychowawczego, opiekuñczego, jak i ekonomicznego. Jego zdanie potwierdzaj¹ wnioski p³yn¹ce z mierzenia jakoci pracy w szkole oraz konfrontacja z
innymi szko³ami na terenie gminy. Panuj¹ca w zespole atmosfera jest mi³a, gimnazjalici akceptuj¹ m³odszych i nowych kolegów. W szkole nie ma patologii, a w rodowisku jest ona dobrze postrzegana.
Gimnazjalici spotykaj¹ siê na przerwach z m³odszymi kolegami, kole¿ankami, ale od samego pocz¹tku nauki w zreformowanej szkole nie by³o miêdzy nimi
problemu z integracj¹. Ucz¹ nas w wiêkszoci ci sami nauczyciele, z m³odszym rodzeñstwem spotykamy siê na przerwach, a mimo to
mamy poczucie pewnej odrêbnoci. Tylko do gimnazjum dowo¿eni s¹ uczniowie z s¹siedniej miejscowoci. My uczymy siê w gimnazjum, m³odsi
w szkole podstawowej  zgodnie twierdz¹
Lidka Sosnowska, uczennica II klasy i Kamil Krupa, uczeñ klasy III gimnazjum.
Doje¿d¿aj¹cy uczniowie, w imieniu których
wypowiada³a siê mi³a i elokwentna uczennica klasy II  Alinka Pa³ys, zauwa¿aj¹, ¿e
gimnazjum daje szansê wykazania siê nie
tylko w nauce, ale tak¿e w dzia³aniu na
rzecz szko³y i gminy. Na pocz¹tku by³y problemy z przyzwyczajeniem siê do nowych warunków, ale po pó³roczu te problemy znik³y  dodaje.
Gimnazjum w Zespole Szkó³ Nr 1 w
Bachórzu usytuowane jest na piêtrze, w
specjalnie wydzielonym skrzydle budynku.
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wraz z dostêpem do Internetu. Warto
wspomnieæ, ¿e tutaj organizowane by³y
kursy informatyczne dla nauczycieli  prowadzone przez Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Quatro - znane z gocinnoci i fachowej organizacji ich gospodarza2 .

Na 205 uczniów w szkole, 78 to gimnazjaSercem szko³y s¹ jednak jej uczniowie.
lici. Propozycja odseparowania tych dwu
Szko³a dba o wszechstronny ich rozwój i
typów szkó³ zosta³a zdecydowanie odrzuwpaja w³aciwe wzorce wychowawcze. A
cona, zarówno przez
odnotowaæ trzeba, ¿e wywi¹zuje siê z tego
samych uczniów, jak
zadania pomylnie, bo sporo tu zdolnych
i przedstawicieli rodziców. Rada Rodziców, bo o niej
mowa, z pe³nym zaanga¿owaniem w³¹czy³a siê w powstanie
nowego typu szko³y,
która by ³¹czy³a 13,14- i 15-latków z Bachórza i tych, którzy
mieli docieraæ tu z
nieodleg³ej wsi, Laskówki. Organizowa³a dochodowe imprezy, aby wesprzeæ finansowo rodz¹ce siê gimnazjum: festyny
wsparcia szko³y, wiejskie zabawy dochodowe. Corocznie te¿ dokonywany jest na ten
cel odpis z Rady Rodziców. Wszystkim tym
przedsiêwziêciom przewodzi niezwykle zaanga¿owana w dzia³alnoæ szko³y  pani
£ucja Bachurska. W ogóle, rodzice s¹ wielkim wsparciem dla szko³y. Zawsze chêtni,
s³u¿¹ te¿ swoj¹ fachow¹ pomoc¹ w pracach
remontowych i renowacyjnych obiektów
szkolnych.
Szko³a nie mo¿e sobie pozwoliæ na typowe klasopracownie, ale robi wszystko,
i systematycznych gimnazjalistów, którzy
aby warunki kszta³cenia by³y na mo¿liwie
chlubnie zapisuj¹ siê w kartach szko³y i z
wysokim poziomie. Tu pomieszczenia s¹
powodzeniem reprezentuj¹ j¹ na zewn¹trz.
jasne, okna wymienione, sanitariaty odreLaureatem Konkursu Matematycznego,
montowane, czyste. Ksiêgozbiór biblioteczzdobywc¹ I miejsca jest uczeñ III klasy 
ny  na miarê potrzeb. Mimo to dyrektor
Kamil Krupa, wietnie spisuj¹ siê ch³opcy
ju¿ zaplanowa³, ¿e dwa pomieszczenia, któw zawodach sportowych, do których przyre wydzielono nad nowopowstaj¹c¹ sal¹
gotowuje ich solidnie p. mgr Lucyna
gimnastyczn¹ przeznaczy na bibliotekê
Stochmal. W miêdzyszkolnym Turnieju
wraz ze stanowiskami multimedialnymi i
Tenisa Sto³owego zajêli II m-ce, w Gminna wietlicê dla tych
nym Halowym Turzw³aszcza uczniów,
nieju Pi³ki No¿nej
którzy do domów
równie¿ II m-ce, a w
docieraj¹ gminnym
Gminnej Gimnazjagim-busem.
dzie w Pi³ce SiatkoMiejscem, któwej okazali siê najrym szko³a szczególlepsi. W zawodach
nie mo¿e siê szczyciæ
na szczeblu powiatojest pracownia inforwym, w Zaczerniu,
matyczna, doskonauplasowali siê natole zaopatrzona w
(ci¹g dalszy
sprzêt komputerowy
Pracownia informatyczna w szkole
na str. 26)
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(ci¹g dalszy ze str. 23)
miast na miejscu III. Uczeñ za klasy I 
Dominik Goleniowski reprezentowa³ gminê na powiatowych zawodach w tenisa sto³owego. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e dla takich
uczniów Dyrektor buduje salê gimnastyczn¹ z prawdziwego zdarzenia.
Uwagê uczniów, nauczycieli oraz goci
szko³y zwracaj¹ prace plastyczne umieszczone na gazetce w hollu budynku. Tu m.in.

D. Drewniak i jej prace:

pi¹cy Józio

prezentuje swoje rysunki i obrazy uczennica klasy III  Dominika Drewniak. Dziêki
nauczycielce sztuki  p. mgr Joannie Cieli
 talent uczennicy zosta³ zauwa¿ony i jest
ze szczególn¹ trosk¹ pielêgnowany. Dominika biegle pos³uguje siê wêglem, akwarel¹, plakatówk¹, o³ówkiem. Chêtnie i z du¿ym powodzeniem bierze udzia³ w licznych
konkursach plastycznych na szczeblu gminnym i powiatowym. Jest laureatk¹ II m  ca
w, presti¿owym ju¿ na naszym terenie, konkursie Têcza Podkarpacka, zosta³a te¿ wyró¿niona w konkursie powiatowym pod has³em: Ziemia nasz dom, a tak¿e w konkursie propaguj¹cym szeroko rozumian¹
profilaktykê  wiat przyjazny i bezpieczny dla ka¿dego. Dominika marzy o pog³êbianiu swoich zainteresowañ w liceum pla-

stycznym, ale obawia siê,
¿e wzglêdy finansowe
przeszkodz¹ jej w realizacji marzeñ 3
W sytuacji reformy szkolnictwa, wiele
gmin nie mog³o sobie pozwoliæ na budowê samodzielnych gimnazjów. Gmina Dynów rozpatrywa³a jednak ten, obok innych
projektów reformy. Po zbadaniu wszystkich
za i przeciw, zdecydowa³a, ¿e w obecnej
sytuacji, w której nie tylko warunki finansowe pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia, ale
równie¿ malej¹cy z roku na rok przyrost
naturalny, najlepiej bêdzie, gdy gimnazja
powstan¹ przy wiêkszych szko³ach podstawowych. Gro¿¹cy szko³om ni¿ demogra-

Ch³opiec
ficzny odzywa siê z si³¹ coraz g³oniejsz¹.
Opolskie Kuratorium Owiaty np. obliczy³o, ¿e w jego regionie bêdzie o trzy tysi¹ce
kandydatów do szkó³ ponadgimnazjalnych
mniej.4 Zdaniem kierownika dzia³u Owiata UG w Dynowie, p. mgr Danuty B³otnickiej, skrelenie ustawy, która utrzymywa³a istnienie Zespo³ów Szkó³ do sierpnia
2003r. ma swoje mocne uzasadnienie w
aspekcie dydaktycznym i  rzecz jasna  organizacyjnym. Czynnik ludzki jest tu szalenie wa¿ny  dodaje  to on by³ brany pod szczególn¹ rozwagê przy tworzeniu siê zespo³ów w
naszej gminie. Stan obecny jest dobry, zespo³y
wietnie siê sprawdzaj¹ pod k¹tem finansowym,
ale, có¿ ukrywaæ, gimnazjum z prawdziwego
zdarzenia, istniej¹ce jako samodzielny twór,
pozwoli³oby czuæ siê nastolatkom prawdziwymi
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gimnazjalistami (oczywicie we w³aciwym znaczeniu tego s³owa!), a reforma szkolnictwa wype³ni³aby siê w 100%.
Tu¿ przed nowelizacj¹ ustawy o systemie owiaty byli ministrowie edukacji5 wyrazili pogl¹d, i¿ cofa ona wa¿ny fragment
reformy edukacji. Pisemnie owiadczyli, i¿
zmiana usytuowania gimnazjum w strukturze szkolnictwa jest w istocie kreowaniem anachronicznej dzi dziewiêcioletniej szko³y podstawowej, która szczególnie w przypadku uczniów
ze wsi i ma³ych miast obni¿y poziom ich kszta³cenia i stworzy sytuacjê sprzyjaj¹c¹ zani¿eniu
motywacji dalszego kszta³cenia.
Czy tak jest istotnie? Odpowiedzmy
sobie na przyk³adzie funkcjonowania Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Bachórzu.
Zuzanna Anna Nosal

1
Zob. Bilans otwarcia [w:] Stan polskich spraw
u progu dzia³ania rz¹du SLD-UP i PSL, Kncelaria
Prezesa RM, 2 stycznia, 2002, Nie cofaæ reformy
owiaty, oraz Owiadczenie na rozpoczêcie nowego 2002/2003r. szkolnego (by³ych ministrów edukacji) na stronie internetowej  www.gimnazjum.pl, Owiadczenie by³ych kuratorów owiaty
[w:] Rzeczpospolita, 13 luty 2002, s.A2.
2
Opiniê potwierdzaj¹ nauczyciele Szko³y
Podstawowej w Dyl¹gowej, uczestnicy kursów
informatycznych w Bachórzu.
3
Mo¿e znajdzie siê kto, kto pomo¿e rozwi¹zaæ problem Dominiki? [Z.A.N-autor]
4
Zob. Szko³y znikaj¹ szybciej ni¿ planowano [w:] Rzeczpospolita nr 29, 4 luty 2003.
5
Autorami listu do Prezydenta RP s¹: Miros³aw Handke (minister edukacji narodowej w latach 1997  2000), Edmund Wittbrodt (minister
edukacji narodowej w latach 2000  2001), Irena
Dzierzgowska (sekretarz stanu W MEN w latach
1997  2000), Krzysztof Kawêcki (sekretarz stanu
w MEN w latach 2000  2001), Wojciech Ksi¹¿ek
(podsekretarz stanu w MEN w latach 1997  2001),
Lech Sprawka (podsekretarz stanu w MEN w latach 2000  2001), Gra¿yna Zió³kowska (by³a dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).
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Has³o przewodnie tegorocznego konkursu Podkarpacka Têcza: Barwy czterech kultur Podkarpacia: polskiej, ¿ydowskiej, ukraiñskiej i ormiañskiej, zainspirowa³o mnie do zebrania materia³ów i napisania kilku s³ów o dowcipie ¿ydowskim.
Nie sposób jest bowiem przejæ obojêtnie wobec tak okaza³ych zbiorów.
Zajmuj¹c siê dowcipem ¿ydowskim, musimy byæ wiadomi tego, ¿e
jest on wynikiem jedynych w swoim
rodzaju uwarunkowañ religijnych, historycznych i socjalnych, a zarazem
kluczem do ¿ydowskiej historii. Jego
badanie zapocz¹tkowa³ Sigmund
Freud. By³ on pierwszym, który odkry³ w dowcipie ¿ydowskim tendencjê do samokrytycyzmu, gdzie narrator
jest jednoczenie przedmiotem drwin.
Potwierdzeniem tej ¿ydowskiej teorii masochistycznej niech bêdzie fakt, ¿e zosta³a ona zaakceptowana nawet przez ¿ydowskich intelektualistów.
Powodów tego psychologicznego masochizmu w dowcipach ¿ydowskich naukowcy doszukuj¹ siê w historii ¯ydów.
Wed³ug psychoanalityków s¹ nimi
przebywanie w europejskich gettach i
niska jakoæ warunków ¿yciowych, w jakich zmuszeni byli oni mieszkaæ. Musimy jednak zadaæ sobie pytanie, czy tak
jest w rzeczywistoci? Przecie¿ spo³eczeñstwo ¿ydowskie jest tak samo zró¿nicowane jak ka¿de inne: tak jak i w innych spo³eczeñstwach znajdziemy tutaj zarówno
przesadnie bogobojnych, jak te¿ i sk¹pców, czy te¿ niewiernych ma³¿onków.
Sama jednak specyfika spo³eczeñstwa ¿ydowskiego sprawia, ¿e dowcipy ¿ydowskie
s¹ jedyne w swoim rodzaju.
Ich bohaterami s¹ najczêciej: ¯yd i
osoba innego pochodzenia, ¯yd i rabin,
rabin i katolicki ksi¹dz, biedny i bogaty
¯yd i in.
Godne zauwa¿enia jest to, ¿e podejmuj¹ one inn¹ tematykê w Ameryce i inn¹
w Europie: w Europie bazuj¹ na uwarunkowanym religijnie antagonizmie, w
Ameryce za tematem przewodnim jest
szybki sukces gospodarczy ¯ydów. Fakty
te s¹ dowodem, ¿e w tym gatunku wa¿ne
s¹ warunki socjalne i historyczna rola
narodu ¿ydowskiego.
Rozwa¿aj¹c nadal nad dowcipem ¿ydowskim mo¿emy rozró¿niæ dowcipy o
¯ydach, w których inni miej¹ siê z ¯ydów, maj¹ce wydwiêk antysemity styczny, wymiewaj¹ce ich wygl¹d i przedstawiaj¹ce ich w krzywym zwierciadle (które nie s¹ warte dalszego omawiania i powtarzania). Drug¹ grupê stanowi¹ dowcipy ¿ydowskie, które zosta³y wymylone
przez ¿ydów (z pewn¹ doz¹ samokrytycyzmu), o nich samych.
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¯ydzi potrafi¹ jednak wietnie obserwowaæ samych siebie, co odzwierciedlaj¹
wymylone przez nich dowcipy. ¯yd jest
tutaj symbolem oszczêdnoci i przebieg³oci, szczególnie je¿eli chodzi o omijanie ¿ydowskich przepisów i zasad dotycz¹cych koszernego jedzenia, czy te¿ wiêtowania szabatu. Ca³oci komicznego efektu dope³nia dominacja pieni¹dza i budz¹cej w¹tpliwoci dzia³alnoci handlowej w
¿yciu spo³ecznoci ¿ydowskiej, gdzie najczêciej partner w interesach zostaje przechytrzony najró¿niejszymi fortelami i

mieszank¹ obowi¹zków wzglêdem religii
oraz w³asnej korzyci.
Tutaj w³anie mamy znowu do czynienia z uwarunkowaniami socjalno  ekonomicznymi. Nie ka¿dy bowiem wie, ¿e
kiedy w niektórych krajach obracanie
pieniêdzmi, a wiêc zawód np. bankiera
by³ jednym z nielicznych zawodów dozwolonych ¯ydom.
Bardzo popularne w tym gatunku
s¹ tak¿e dowcipy o porednikach ma³¿eñskich, którzy do ostatniej chwili
ukrywaj¹ mankamenty przysz³ych kandydatów na ma³¿onków. Krytykuj¹ one
ma³¿eñstwa zawierane bez mi³oci na
polecenie rodziców lub te¿ z powodów
materialnych.
Mam nadziejê, ¿e chocia¿ po czêci
przybli¿y³am Pañstwu tematykê i specyfikê ¿ydowskiego dowcipu, a tym samym
zachêci³am do siêgniêcia po te jak¿e bogate we wspania³y i jedyny w swoim rodzaju humor, zbiory.
Mo¿e przeczytacie je Pañstwo przy
szabasowych wiecach i poznacie dziêki temu troszeczkê specyfiki, historii i kultury narodu ¿ydowskiego, tak cennych
przecie¿ tak¿e i dla spucizny naszego regionu.
Opracowa³a Agata Krupa

Dnia 12 maja 2003 roku w auli Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie odby³ siê I
Gminny konkurs Matematyczny Super
 Matematyk przeznaczony dla uczniów
gimnazjum. Celem konkursu by³o wykrywanie oraz rozwijanie uzdolnieñ i zainteresowañ matematycznych, pobudzanie
twórczego mylenia oraz lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Tematyka zadañ obejmowa³a wiadomoci i umiejêtnoci objête Podstaw¹ programow¹ kszta³cenia ogólnego, a zawarte w podrêcznikach szkolnych z matematyki przeznaczonych dla
klas I  III gimnazjum.
Chêæ udzia³u w tym konkursie zg³osi³y trzy szko³y z naszej gminy: ZS w Dynowie, ZS nr 2 w Harcie i ZS nr 3 w £ubnie.
Etap gminny sk³ada³ siê z czterech zadañ
otwartych, które uczniowie rozwi¹zywali
w ci¹gu 90 minut.
Komisja w sk³adzie: mgr in¿. Barbara
Gierlach, mgr Barbara lemp i mgr Re-

nata Mazur poprawi³a i oceni³a prace
oraz przydzieli³a nagrody ufundowane
przez Burmistrza Miasta Dynowa.
Oto najlepsi uczniowie tego konkursu:
I miejsce  Mateusz Miko ZS w Dynowie
II miejsce  Marek Fuksa ZS w Dynowie
III miejsce  Aleksander Duda ZS w
Dynowie oraz Marcin Lignowski ZS w
Harcie
IV miejsce  Mateusz G³adysz ZS w
Dynowie
V miejsce  Anna Kocie³ko ZS w £ubnie
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Burmistrzowi Miasta Dynowa Pani mgr Annie Kowalskiej za patronat i ufundowanie nagród, Kierownikowi ZGM w Dynowie Panu Jackowi Gierlachowi za wsparcie finansowe oraz Dyrekcji Szko³y za umo¿liwienie zorganizowania konkursu.
Barbara Gierlach

Czasami trudno jest rozró¿niæ pomiêdzy tymi dwoma gatunkami, dlatego, ¿e
najczêciej dowcipy ¿ydowskie opowiadane przez innych otrzymuj¹ tê charakterystyczn¹ nutkê antysemityzmu, której je¿eli nie jest siê ¯ydem niestety trudno jest
siê oprzeæ.
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W roku szkolnym 2002/2003 do Zespo³u Szkó³ uczêszcza³o 896 uczniów 
471 do Szko³y Podstawowej i 425 do
Gimnazjum. Byli oni podzieleni na 34
zespo³y klasowe. Uczy³o ich 53 nauczycieli. Sprawne funkcjonowanie szko³y
by³oby niemo¿liwe bez 6 pracowników
administracji i 12 obs³ugi.
W Zespole Szkó³ prê¿nie dzia³a³ Samorz¹d Uczniowski pod przewodnictwem Agaty Bajdy. Jego opiekunami
byli mgr L. Choma i mgr E. Hadam.
Ponadto w naszej szkole dzia³a³y:
- dru¿yna harcerska  opiekun mgr
A. Chrapek, która przywioz³a do Dynowa Betlejemskie wiate³ko Pokoju
- Szkolna Kasa Oszczêdnoci  opiekun mgr W. Frañczak, w której oszczêdza³o ponad 300 uczniów
- Szkolne Ko³o Turystyczno  Krajoznawcze  opiekun mgr B. Py
- uczniowski Klub Europejski 
przewodnicz¹ca A. Bajda, opiekunowie mgr B. Piesko, mgr L. Choma, który przeprowadzi³ m.in. Referendum
unijne wród uczniów naszego gimnazjum.
W Zespole Szkó³ prê¿nie dzia³a
Rada Rodziców pod przewodnictwem
Pani Ma³gorzaty Kochman. Zorganizowa³a ona m.in. zabawê choinkow¹ dla
naszych uczniów.
W koñcz¹cym siê roku szkolnym 21
nauczycieli prowadzi³o spo³ecznie (bez
wynagrodzenia) zajêcia pozalekcyjne,
w którym uczestniczy³o 463 uczniów.
Efektem tej pracy by³ liczny udzia³ naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, na
których osi¹gnêli oni znacz¹ce sukcesy. Oto ich wykaz:
8.10.2002r.  III miejsce turnieju
pi³ki rêcznej dziewcz¹t z Gimnazjum
w Rzeszowie  opiekun ngr A. D¿u³a
9.10.2002r.  I miejsce w turnieju
pi³ki rêcznej dziewcz¹t klas VI i m³odszych w Rzeszowie  opiekun  mgr A.
Martowicz
9.12.2002r.  III miejsce w finale powiatowym w mini pi³ce rêcznej ch³opców  opiekun mgr M. Chudzikiewicz
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10.12.2002r.  III miejsce w finale
powiatowym w mini pi³ce rêcznej
dziewcz¹t  opiekun mgr A. Martowicz
17.12.2002r.  III miejsce w finale
powiatowym w pi³ce rêcznej ch³opców
(gimnazjum)  opiekun mgr M. CHudzikiewcz
29.03.2003r.  II miejsce w turnieju mini pi³ki no¿nej dziewcz¹t klas VI i
m³odszych w Kolbuszowej. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie:
1. Joanna Matwijczyk
2. Ewa Radosz
3. Anna Karnas
4. Edyta Witkowska
5. Anna Gierlach
6. Ma³gorzata Karnas
7. Aneta Marsza³ek
8. Beata Prokop
9. Agata Banas
10. Iwona Tereszczak
11. Katarzyna Sienko
12. Aneta Sochacka
13. Agnieszka Marsza³ek
opiekunowie  mgr M. Chudzikiewicz, mgr A. Martowicz
Do kadry województwa podkarpackiego zosta³y powo³ane: Ewa Radosz,
Agata Bana, Beata Prokop, Anna Gierlach.
24.04.2003r.  IV miejsce w pó³finale województwa podkarpackiego
gimnazjum w pi³ce rêcznej dziewcz¹t.
Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie:
1. Ewelina Fornal
2. Ma³gorzata Bu³dys
3. Kamila Prokop
4. Ewelina Krasnopolska
5. Agata Bajda
6. Magdalena Niedzielska
7. Sylwia Kozak
8. Sabina Bujdasz
9. Adriana Dudek
10. Natalia Piejko
11. Beata Kryczyk
12. Katarzyna Bielec
13. Iwona Szpiech
14. Katarzyna Frañczak
15. Joanna Kaniewska
opiekun  mgr A. D¿u³a
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6.06.2003r.  VII miejsce (na 24
dru¿yny) w finale wojewódzkim w pi³ce no¿nej ch³opców klas VI i m³odszych Coca  Cola Cup 2003
Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie:
1. Maciej Organ
2. Grzegorz Trybalski
3. Micha³ Doszak
4. Pawe³ Rebizak
5. Micha³ £amasz
6. Mateusz Kowalski
7. Grzegorz Kaniewski
8. Marcin Szmul
9. Maciej Potoczny
10. Jakub Potoczny
opiekun  mgr M. CHudzikiewicz
7.06.2003r.  udzia³ w finale wojewódzkim w pi³ce no¿nej ch³opców gimnazjum w turnieju Coca Cola Cup
2003. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie:
1. Bart³omiej Py
2. Tomasz Kaniewski
3. Pawe³ Szczawiñski
4. Kacper Baran
5. Marcin B³oñski
6. Tomasz Toczek
7. Robert Janoszek
8. Kamil Baran
9. Jakub Koszty³a
10. Pawe³ Sienko
5 uczniów: Bart³omiej Py, Tomasz
Kaniewski, Jakub Koszty³a, Pawe³ Rebizak, Pawe³ Sienko zosta³o powo³anych do kadry województwa podkarpackiego w swoich kategoriach wiekowych.
Opiekun  mgr D. Mazur
7.05.2003r.  I miejsce w finale powiatowym mini pi³ki no¿nej ch³opców
klas VI i m³odszych. Sk³ad zespo³u by³
taki sam jak w Coca  Coli Cup
Ch³opcy wyst¹pi¹ w finale wojewódzkim.
Opiekun  mgr M. Chudzikiewicz
22.05.2003r.  I miejsce w pó³finale powiatu w pi³ce no¿nej ch³opców z
gimnazjum. Fina³ powiatowy zostanie
rozegrany 12.06.2003r. Dru¿yna wystêpuje w sk³adzie:
1. Maciej Jurasiñski
2. Arkadiusz Kupczyk
3. Mateusz Szczepañski
4. Bart³omiej Py
5. Tomasz Kaniewski
6. Kamil Baran
7. Grzegorz £ach
8. Pawe³ Szczawiñski
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9. Kacper Baran
10. Robert Janaszek
11. Dawid Karnas
12. Pawe³ Sienko
13. Tomasz Toczek
14. Marcin Majka
15. Mariusz Majka
16. Hubert Jwañski
17. £ukasz Bielec
18. Piotr Paszko
opiekun  mgr D. Mazur
Ponadto uczniowie Zespo³u Szkó³
wygrali rozrywki Podkarpackiej ligi
okrêgowej trampkarzy m³odszych w
pi³ce no¿nej. Dru¿yna gra³a w sk³adzie:
1. Robert Janoszek
2. Pawe³ Sikora
3. Tomasz Toczek
4. Marcin Mryczko
5. Piotr Paszko
6. Mariusz Majka
7. Jakub Koszty³a
8. Hubert Iwañski
9. Dawid Karnas
10. Pawe³ Sienko
11. £ukasz Bielec
12. Pawe³ Rebizak
13. Micha³ £oszak
14. Damian Kupczyk
15. Bart³omiej Walus
16. Pawe³ Radosz
17. Pawe³ Kosior
18. Jaros³aw Miko
19. Micha³ Karnas
20. Mateusz Kowalski
opiekun  mgr S. Sienko
Znacz¹ce sukcesy w rozgrywkach
szachowych odnosi³ uczeñ naszego
gimnazjum Micha³ Sycz, który by³
uczestnikiem IX Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w spotach halowych.
Ponadto bêdzie uczestnikiem fina³u
wojewódzkiego turnieju szachowego,
który odbêzie siê 10.06.2003r.
9.06.2003r. odbêdzie siê fina³ wojewódzki turnieju pi³ki no¿nej dziewcz¹t im. Marka Wielgusa, w którym
wemie udzia³ dru¿yna z naszej szko³y.
Opiekunem jest mgr A. Martowicz.
Uczniowie Zespo³u Szó³ uczestniczyli równie¿ w licznych konkursach
przedmiotowych i plastycznych.
Szko³a Podstawowa
Konkurs matematyczno-przyrodniczy  w I etapie uczestniczy³o 17
uczniów.
Konkurs humanistyczny  w I etapie bra³o udzia³ 13 osób. Dwie uczennice: Sabina Hadam i Marta Ko³t do-
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tar³y do fina³u wojewódzkiego. Ich
opiekunem by³a mgr U. Radoñ.
Gimnazjum
Konkurs matematyczno-przyrodniczy  w I etapie uczestniczy³o 17
uczniów
Konkurs humanistyczny  w I etapie uczestniczy³o 32 uczniów
Gminny konkurs Supermatematyk zorganizowany w Zespole Szkó³ Zawodowych pod patronatem mgr A.
Kowalskiej  Burmistrza Dynowa  w
etapie szkolnym uczestniczy³o 30 osób.
Do II etapu zakwalifikowa³o siê 13
uczniów. Jego zwyciêzc¹ zosta³ Mateusz
Miko, uczeñ III klasy naszego gimnazjum. Kolejne miejsca zajêli równie¿
nasi uczniowi: M. Fuksa, A. Duda, M.
G³adszy. Ich opiekunami by³y: mgr B.
Szmul, mgr A. Chrapek
Du¿y sukces odnieli uczniowie kl.
I b gimnazjum w XVII Miêdzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych. Aleksander
Duda, Mateusz G³adysz i Bart³omiej
S³ota zakwalifikowali siê do pó³fina³u
krajowego, który odby³ siê we Wroc³awiu w dn. 17.05.2003r. Bart³omiej S³ota zakwalifikowa³ siê do fina³u krajowego, który odby³ siê nastêpnego dnia.
Ponadto uczniowie naszego gimnazjum: A. Fedurek, B. Py, M. Ryba wygrali miêdzygminny konkurs wiedzy o
Unii Europejskiej, który odby³ siê w
czasie festynu unijnego w Dynowie
oraz zajêli IV miejsce w konkursie pt.
Gen. Sikorki i jego czasy, którego organizatorem by³o Hy¿ne. Opiekunem
by³a mgr B. Piejko.
Konkursy plastyczne
W III edycji konkursu plastycznego (na szczeblu wojewódzkim) Podkarpacka Têcza pod has³em Barwy
czterech kultur Podkarpacia  poskiej,
ukraiñskiej, ¿ydowskiej i ormiañskiej
III miejsce zajê³a Sabina Wojtowicz, a
wyró¿nienia otrzyma³y: E. Sza³êga, E.
Krasnopolska, K. Komider, a. Kie³basa, M. Bajda, A. Bajda, A. Jurasiñska.
Pozosta³e konkursy plastyczne nadal
trwaj¹.
Liczna grupa naszych uczniów
uczestniczy³a w konkursie poezji patriotycznej zorganizowanego z okazji
wiêta Niepodleg³oci oraz w Podkarpackiej Têczy. W koñcz¹cym siê roku
szkolnym nauczyciele Zespo³u Szkó³
zorganizowani 11 wyjazdów do teatru
i kina oraz 15 wycieczek autokarowych.
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Ponadto harcerze uczestniczyli w obozie w Stubnie. W naszej szkole kultywuje siê tradycje i uroczycie obchodzili wiêta narodowe. Z okazji Dnia
KEN, 11 listopada, Bo¿ego Narodzenia, Dnia Kobiet, Wielkanocy oraz 3
Maja m³odzie¿ wraz z nauczycielami
przygotowa³a uroczyste apele po³¹czone z czêci¹ artystyczn¹.
Liczna grupa naszych nauczycieli
podnosi swoje kwalifikacje na studiach
i ró¿nego rodzaju kursach doskonal¹cych. W mijaj¹cym roku szkolnym 2 nauczycieli uzyska³o stopieñ nauczyciela
dyplomowanego, kolejnych 2 ukoñczy³o sta¿ na ten stopieñ. Ponadto liczna
grupa odbywa³a sta¿e na nauczyciela
kontraktowego i mianowanego.
4.04.2003r.  101 uczniów klas pisa³o sprawdzian na zakoñczenie szko³y podstawowej, a w dn. 8 -9.05.2003r.
139 uczniów klas III gimnazjum pisa³o
egzamin matematyczno-przyrodniczy i
humanistyczny. Aby lepiej przygotowaæ
do niego uczniów w lutym przeprowadzilimy egzamin próbny.
Zwieñczeniem ca³orocznej pracy
by³a cykliczna impreza z okazji Dnia
Dziecka. 1 czerwca odby³ siê Festyn kulturalno-rekreacyjny, na który przyby³y
w³adze miasta z Pani¹ Burmistrz mgr
Ann¹ Kowalsk¹ na czele i bardzo liczne
grono rodziców. W trakcie festynu odby³y siê biegi w ró¿nych kategoriach wiekowych. Ich zwyciêzcami zostali: Gabriela Szmul, Magdalena B¹k, Agata Bana,
Marzena Ma³achowska, Krystian Pudysz, Marcin Lubiñski, Marcin Szmul,
Dariusz £ybacki. Pierwszych piêciu zawodników w ka¿dej kategorii wiekowej
otrzymywa³o nagrody ufundowane
przez Radê Miasta Dynowa, a zwyciêzcy
dodatkowo puchary. Odbywa³y siê równie¿ zawody w przeci¹ganiu liny, w których zwyciê¿y³a kl. II e gimnazjum. Wielk¹ atrakcj¹ festynu by³ mecz o puchar
Pani Burmistrz pomiêdzy dru¿ynami
nauczycieli i rodziców oraz uczniów,
który zakoñczy³ siê wygran¹ tych pierwszych 4: 3. Rada Rodziców ufundowa³a
dla wszystkich uczniów Zespo³u Szkól
napoje. Integraln¹ czêci¹ Festynu by³a
czêæ artystyczna, w której wyst¹pi³o 15
zespo³ów muzycznych z naszej szko³y.
Impreza zakoñczy³a siê wielkim sukcesem organizacyjnym, co zgodnie podkrelali zaproszeni gocie, rodzice i
uczniowie.
Opracowa³: T. wiês
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By³ to kolejny pracowity rok, zarówno
dla uczniów, jak i nauczycieli.
Dzia³alnoæ dydaktyczna zosta³a wzbogacona o ró¿norodne konkursy, maj¹ce na
celu wzbudzenie wiêkszego zainteresowania wiedz¹ wród uczniów.
Przeprowadzono konkursy na I i II etapie kszta³cenia, które cieszy³y siê sporym
zainteresowaniem wród uczniów. Laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe
Ponadto w klasach I  III zorganizowano konkursy wiedzy ogólnej Jeden z dziesiêciu i Wiedza to skarb. Uczestnicy konkursów nagrodzeni dyplomami i ksi¹¿kami wrêczonymi w obecnoci rodziców, byli
bardzo dumni z uzyskanych wyników.
Praca opiekuñcza i wychowawcza szko³y opiera³a siê na cis³ej wspó³pracy z rodzicami, higienistk¹ szkoln¹, Policj¹ i Miejskim Orodkiem Pomocy Spo³ecznej.
Rodzice zawsze chêtnie uczestniczyli w
¿yciu szko³y, byli wspó³organizatorami takich imprez jak Spotkanie Op³atkowe,
Dzieñ Seniora, czy Majówka, organizowali
zabawy i dyskoteki dla dzieci, ufundowali
nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów.
Ponadto zawsze mo¿na by³o liczyæ na ich
pomoc przy wykonywaniu drobnych prac
remontowych.
W trosce o bezpieczeñstwo uczniów na
drodze zapoznano ich z przepisami o ruchu drogowym, a uczniowie klasy IV zdawali egzamin na kartê rowerow¹. Egzamin
praktyczny zosta³ przeprowadzony przez
policjantów z Komisariatu Policji w Dynowie.
Bardzo dobrze
uk³ada³a siê wspó³praca z MOPS-em.
W minionym roku
50% uczniów klasy I
otrzyma³o tzw. wyprawkê szkoln¹, a
68%
wszystkich
uczniów by³o objêtych bezp³atnym do¿ywianiem.
Przez ca³y rok
dzia³a³a wietlica
profilaktyczna i du¿a
grupa uczniów systematycznie bra³a
udzia³ w ró¿norodnych zajêciach.
Dzieci uczestniczy³y w wycieczkach
do Biblioteki Miejskiej (wystawa malar-
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ska p. Piotra Kidy), piekarni, m³yna i
oczyszczalni cieków. Ponadto uczniowie
kl. II wraz z rodzicami wziêli udzia³ w 3dniowej wycieczce do Krakowa, Czêstochowy i Lichenia.
W ostatnich tygodniach roku szkolnego zorganizowano równie¿ wycieczki piesze i rowerowe oraz przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹ dla wszystkich chêtnych.
Uczniowie pracuj¹cy w zespo³ach artystycznych bardzo czêsto uczestniczyli w ró¿nych imprezach szkolnych, rodowiskowych oraz poza miejscem zamieszkania.
Po raz drugi zespo³y naszej szko³y
uczestniczy³y w Wojewódzkim Przegl¹dzie
Teatrów Jase³kowych w G³ogowie Ma³opolskim, z programem Bóg siê rodzi wyst¹pi³y w Katolickim Domu ROMA w Przemylu, a Weso³e Nutki koncertowa³y równie¿ w Katedrze Przemyskiej. W imprezach
tych dzieci wystêpowa³y wspólnie z kapel¹
Dynowianie.
9 maja Weso³e Nutki po raz pierwszy
piewa³y dla Telewizji Rzeszów. Nagranie
sk³ada³o siê z II czêci. Czêæ pierwsza zosta³a nagrana przy grocie Matki Bo¿ej Saletyñskiej obok kocio³a p.w. w. Bart³omieja w Bartkówce. Razem z zespo³em wokalnym wyst¹pi³y równie¿ dzieci z klasy II oraz
kapela Dynowianie. Druga czêæ zosta³a
zrealizowana przy kapliczce pañstwa Bujdaszów, gdzie mieszkañcy tradycyjnie gromadz¹ siê w wieczory majowe, by piewaæ
pieni ku czci Matki Bo¿ej.
18 maja o godz. 12 45 TVP Rzeszów wyemitowa³a wystêp w Magazynie Katolickim.
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Dzia³alnoæ artystyczna szko³y jest
wspomagana przez MOKiR, który zawsze
s³u¿y rad¹ i pomoc¹.
Jak co roku bralimy udzia³ w Szkolnych Prezentacjach Artystyczno-Kulturalnych, które tym razem odby³y siê w czasie
festynu Europa  to my. Szko³ê reprezentowa³y Weso³e Nutki oraz niedawno
powsta³y zespó³ taneczny Bartkowiaczki.
Wszyscy chêtni uczniowie szko³y brali
udzia³ w konkursie plastycznym Europa
 to my. Konkurs pod patronatem Burmistrz Miasta Dynów zosta³ zorganizowany przez Miejskie Biuro Informacji Europejskiej. Uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy i s³odycze.
Ponadto uczniowie naszej szko³y brali
udzia³ w akcji Sprz¹tanie wiata(we wrzeniu), wiosn¹ tego roku posprz¹tali nie tylko otoczenie szko³y, ale i tereny nad Sanem, wzd³u¿ ulicy Bartkówka i most.
Mieli równie¿ swój udzia³ w zagospodarowaniu tzw. rozjazdu, gdzie stoi figura Matki Bo¿ej. Tam, zanim zosta³a posiana trawa, uprz¹tnêli teren, pozbierali kamienie, a nastêpnie posadzili krzewy
ozdobne.
Od niedawna szko³a posiada stronê internetow¹, której autork¹ jest p. Ewa Bielec.
Wszystkich zainteresowanych dzia³alnoci¹ szko³y zapraszamy:
http://strony.wp.pl/wp/sp2dynow
Wies³awa Marsza³ek
S.P. Nr 2 Dynów
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MA DYNÓW

WIETNY HOTEL!!!
Umówi³em siê na d³ugo planowane spotkanie z Panem Zdzis³awem Poñczoch¹,
którego przedstawiaæ nie muszê, bo ka¿dy
To i owo u niego kupi³ i To i owo o
nim wie. Ja wiem trochê wiêcej, dowiedzia³em siê tego podczas mi³ej pogawêdki we
wspania³ym hotelu Pod ober¿¹
A by³o to tak:
Bank Spó³dzielczy wymówi³ lokal
Panu Zdzis³awowi, wtedy kupi³ On od
Starostwa budynek po dawnym internacie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie (w op³akanym stanie), zakasa³ rêkawy i wzi¹³ siê do roboty. Pracy siê nigdy nie ba³, a ¿e dodatkowo fach stolarski ma w rêku, po prawie dwóch la-

tach efekty by³y imponuj¹ce. Tak wiêc od
listopada 2002r. ma Dynów obiekt którym mo¿emy siê naprawdê pochwaliæ!
17 miejsc noclegowych w pokojach o
wysokim standardzie, bardzo przytulnych
i z wielkim gustem urz¹dzonych. A na dole
bar, gdzie jest równie piêknie, jak na górze. Kto by³ to wie, ¿e w Dynowie tak dobrze i w tak wytwornych warunkach, jeszcze nigdy nie mo¿na by³o biesiadowaæ!
Ca³oci dope³niaj¹ obrazy i rzeby, które
tworz¹ mini galeriê, a s¹ w³asnoci¹
Uniwersytetu we Wzdowie (mo¿na siê
wybraæ na artystyczne zakupy!) oraz kominek przy którym trunek smakuje jak
nigdzie!

W roku dwutysiêcznym, roku jubileuszowym, w wielu miejscach postawiono tzw. krzy¿e jubileuszowe.
Wtedy te¿ powsta³ pomys³ postawienia takiego krzy¿a lub figury Chrystusa Króla w Bartkówce, na rozjedzie
dróg do Dyl¹gowej i D¹brówki Starzeñskiej.
Rozjazd ten, w kszta³cie trójk¹ta,
porasta³y chwasty, s³u¿y³ te¿ czêsto jako
miejsce postoju samochodów, przyczep, by³ równie¿ miejscem sk³adowania mieci.
Proboszcz parafii p.w. w. Bart³omieja w Bartkówce ks.Józef Czerak
wyst¹pi³ do Urzêdu Miasta o wyra¿enie zgody na zagospodarowanie tego
miejsca. Okaza³o siê, ¿e stanowi ono
w³asnoæ Rejonu Dróg Publicznych w
Rzeszowie i Urz¹d Miasta niewiele tu
mo¿e zrobiæ.
Poniewa¿ w Rzeszowie równie¿ nic
nie uda³o siê za³atwiæ, w roku 2000
pomys³ nie zosta³ zrealizowany.
Zbli¿a³ siê rok 2002, rok nawiedzenia Archidiecezji Przemyskiej przez
Matkê Bo¿¹ Czêstochowsk¹ w kopii
cudownego obrazu. Powsta³ wtedy
pomys³ postawienia figury Matki Bo¿ej Królowej. Urz¹d Miasta zaj¹³ siê
uzyskaniem pozwolenia.

Okaza³o siê, ¿e skrawek
ziemi, na którym ma stan¹æ
figura jest w³asnoci¹ Zarz¹du Dróg Powiatowych w Rzeszowie.
Dnia 28 maja 2002r Starostwo Powiatowe w Rzeszowie wyda³o pozwolenie na
postawienie figury Matki
Bo¿ej.
Jesieni¹ 2002r mieszkañcy Bartkówki wykonali fundament pod figurê a Urz¹d
Miasta zakupi³ krawê¿niki.
Wiosn¹ 2003r przyst¹piono do prac. Wykopano stare
krawê¿niki i p³ytki chodnikowe, wyrównano teren, u³o¿ono nowe krawê¿niki, z kamienia wykonano cokó³ i posadzkê wokó³ coko³u.
Wszystkie te prace nieodp³atnie wykonali mieszkañcy Bartkówki.
Urz¹d Miasta zakupi³ materia³y niezbêdne do osadzenia krawê¿ników
oraz krzewy ozdobne, które posadzili
uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2.
Projekt coko³u i figury wykona³ artysta rzebiarz Grzegorz Saca³a z Rogó¿na (absolwent krakowskiej ASP). On
te¿ wyrzebi³ z piaskowca w kolorze kremowym figurê Matki Bo¿ej Królowej.
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Po wizycie u Pana Zdzis³awa wiem
trochê wiêcej ni¿ TO I OWO”:
v Wiem, ¿e dobrym duchem ca³ego
przedsiêwziêcia by³a ma³¿onka Pana
Zdzis³awa, bez której sukces by³by niemo¿liwy
vWiem, ¿e w³aciciele bardzo zadowoleni s¹ z personelu, który gwarantuje
profesjonaln¹ i mi³¹ obs³ugê
vWiem, ¿e jego pasj¹ s¹ motory (jest
posiadaczem HONY GOLDWING
vWiem, ¿e w dniach 5 -6 lipca odbêdzie
siê I Dynowski Zjazd Motocyklowy,
nad którym patronat objê³a Burmistrz
Miasta Dynowa
vWiem, te¿ ¿e naprawdê warto korzystaæ z us³ug hotelu Pod Ober¿¹, do
czego pañstwa gor¹co zachêcam!!!
Na koniec mi siê refleksja
Taka w g³owie budzi
Masz ty Dynowie szczêcie
Masz ty szczêcie do ludzi
MJ

Powiêcenia figury, na zakoñczenie
g³oszonych przed nawiedzeniem rekolekcji, dokona³ 11 maja 2003r o godz
15 30 ks. Stanis³aw Pieñczak.
Od tej pory mieszkañców Bartkówki i goci przekraczaj¹cych most na
Sanie wita figura Matki Bo¿ej, postawiona na pami¹tkê nawiedzenia Parafii Bartkówka w dn. 13-14 maja 2003r.
Na podstawie Kroniki parafialnej
opracowa³a
Wies³awa Marsza³ek
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EDWARD OWSKI (ju¿ nie¿yj¹cy dyrektor) za³o¿y³ w roku
1963 Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ w
Dynowie ,któr¹ kierowa³ do roku
1970. Dla rodowiska dynowskiego
by³o to du¿e osi¹gniêcie gdy¿ umo¿liwi³o m³odzie¿y z okolicznych wiosek podejmowaæ naukê w szkole daj¹cej mo¿liwoæ uzyskania wykszta³cenia w zawodzie mechanika. Zas³ugi Dyrektora Owskiego s¹ ogromne
bowiem Dynów nie nale¿a³ do bogatych miasteczek, a
zorganizowanie takiej instytucji wymaga³o du¿ego zdeterminowania, wysi³ku , trudu i zabiegów oraz spo³ecznego zaanga¿owania.
FRANCISZEK KISZKA (ju¿ nie¿yj¹cy dyrektor szko³y) kierowa³ placówk¹ do roku 1988. W tym
okresie doprowadzi³ do rozbudowy
warsztatów , wybudowania budynku
internatu i stopniowego zwiêkszania
kierunków kszta³cenia. Szko³a przez
wiele lat by³a prowadzona jako przyzak³adowa: pierwsze Rzeszowskiego
Przedsiêbiorstwa Robót In¿ynieryjnych i Hydrotechnicznych HYDROIN¯ w Rzeszowie, a póniej Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego WSK-PZL Rzeszów.
STANIS£AW TYMOWICZ funkcjê dyrektora obj¹³ w roku
1988 i pe³ni j¹ nadal. Za kadencji
obecnego dyrektora wybudowano salê
gimnastyczn¹ i now¹ szko³ê wraz z
³¹cznikiem, który owi¹za³ dotychczasowy budynek (internat- szko³ê) i nowe
obiekty w jedn¹ ca³oæ. Warsztaty
szkolne zosta³y zmodernizowane i
uruchomiono w nich stacjê diagnostyczn¹. Zasadnicza Szko³a Zawodowa zosta³a przekszta³cona w Zespó³ Szkó³ Zawodowych  rok 1990, w którym jest 6 szkó³ (5 rednich i jedna zasadnicza). Wprowadzone zosta³y nowe kierunki i zawody: krawiec, technik handlowiec , technik technologii odzie¿y obok technika mechanika i mechanika pojazdów samochodowych.
Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ i Zespó³ Szkó³ Zawodowych opuci³o od roku 1963 do 2003 3541 absolwentów w tym 794 absolwentów szkó³ rednich.
Na zjazd zapraszamy wszystkich chêtnych absolwentów po dokonaniu zg³oszenia do dnia 5 wrzenia 2003 r.
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WARUNKI UCZESTNICTWA w I ZJEDZIE ABSOLWENTÓW ZSzZ
1. Uczestnikiem I Zjazdu ZSzZ w Dynowie mo¿e byæ ka¿dy absolwent
Zasadniczej Szko³y Zawodowej lub Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Dynowie , który ukoñczy³ szko³ê w latach 1966 - 2003r.
2. Osoby chêtne do wziêcia udzia³u w I Zjedzie powinny dokonaæ zg³oszenia (wg podanego wzoru lub ze strony internetowej  www.zsz1dynow.republika.pl) do dnia 5 wrzenia 2003 roku telefonicznie (+48 16
652-10-45) , faxem (+48 16 652-10-43) lub elektronicznie e-mail: (dynowzsz@poczta.onet.pl albo zsz1dynow@poczta.onet.pl).
3. Wraz ze zg³oszeniem nale¿y dokonaæ wp³aty na podane ni¿ej konto.
Wysokoæ wp³aty zale¿y od zakresu uczestnictwa:
a) za udzia³ w I Zjedzie 100 z³ (sto z³otych) od osoby,
b) za udzia³ w I Zjedzie z jednym noclegiem 150 z³ (sto piêædziesi¹t
z³otych) od osoby,
c) za udzia³ w I Zjedzie z uczestnictwem w zabawie 200 z³ ( dwiecie
z³otych) od osoby,
d) bez udzia³u, a tylko ufundowanie gwodzia z wygrawerowanym
nazwiskiem min. 20z³.
Rada Rodziców przy ZSZ w Dynowie
BS Dynów 9093007 - 462 - 27006-01/2
4. Ka¿dy uczestnik po zg³oszeniu i dokonaniu wp³aty otrzyma indywidualne zaproszenie-kartê uczestnictwa wraz ze szczegó³owym programem.
5. Organizatorzy nie przewiduj¹ mo¿liwoci zwrotu wp³aty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.
PROGRAM I ZJAZDU ABSOLWENTÓW ZSzZ w DYNOWIE
11 padziernik 2003r.- sobota; godz.10.30
6. MSZA WIÊTA po³¹czona z powiêceniem sztandaru ,koncelebrowana przez ksiê¿y absolwentów.
7. POWITANIE UCZESTNIKÓW I ZJAZDU  absolwentów i zaproszonych goci przez dyrektora szko³y.
8. PROGRAM ARTYSTYCZNY zaprezentowany przez uczniów szko³y.
9. WYST¥PIENIA GOCI.
10. PRZERWA  POSI£EK  ZWIEDZANIE SZKO£Y.
11. SPOTKANIA ABSOLWENTÓW z nauczycielami w grupach klasowych lub rocznikowych.
12. KONCERT ZESPO£ÓW MUZYCZNYCH z udzia³em absolwentów
m.in. zespó³ grecki ZORBA- Kostas Bogdos.
13. ZABAWA BAL  ABSOLWENTA dla chêtnych (wg wczeniejszego
zg³oszenia).
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoæ zmiany w programie.
Komitet Organizacyjny przy Radzie Rodziców
ZSzZ w Dynowie

Nr 6/96

Festyn rozpocz¹³ siê sztafet¹ rowerow¹,
której uczestnikami byli reprezentanci
gimnazjów z Bachórza, Nozdrzca i Dubiecka. Trasa sztafety bieg³a od miejscowoci
zamieszkanych przez uczniów, a koñczy³a
siê na stadionie. Po przyjedzie gimnazjalici promowali walory kulturalne i krajobrazowe swoich gmin.
Otwarcie imprezy poprzedzi³y wystêpy Orkiestry Dêtej OSP z Dydni oraz odegranie hejna³u dynowskiego przez cz³onków Orkiestry Dêtej OSP w Dynowie.
Przemówienia wyg³osili Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin  Zbigniew Blecharczyk
i Dyrektor Biura Integracji Europejskiej
PUW  Jaros³aw Reczek.
Po oficjalnej czêci festynu nast¹pi³a
czêæ artystyczna. Program artystyczny dzieci i m³odzie¿y odbywa³ siê w ramach Szkolnych Prezentacji Artystycznych  SZPAK.
Festyn prowadzi³a i koordynowa³a pani
Gra¿yna Malawska  dyrektor MOKiR-u.
Ka¿da gmina zaprezentowa³a siê poprzez
przygotowanie wystêpów dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ po³o¿onych na terenie gmin.
W programie artystycznym udzia³ wziêli:
· Dzieciêcy Zespó³ Tañca Nowoczesnego
z Niebocka
· Dzieciêcy Zespó³ Tañca Regionalnego
z Niebocka
· Zespó³ taneczny RAP  KIDS ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Izdebkach
· Zespó³ wokalno  instrumentalny
SWELL z Nozdrzca
· Zespó³ instrumentalno  wokalny z Zespo³u Szkó³ w Harcie
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· Weso³e Nutki ze Szko³y Podstawowej
nr 2 w Dynowie
· M³odzie¿ z Gimnazjum w Dubiecku
· Grupa Antrakt  Barwy czterech kultur Podkarpacia  widowisko poetycko
 muzyczne  Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Dynowie
· Dzieciêcy Zespó³ ze Szko³y Podstawowej
w Dyl¹gowej  Humor i piosenka
· Uczniowie Szko³y Muzycznej w Przemylu
· Tañcz¹ce anio³y i inni uczniowie z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
· Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Dynowie
Gminy przygotowa³y w³asne stoiska z
kuchni¹ regionaln¹ pod has³em Pokosztuj z nami  od pierogów do podp³omyka. Gmina Nozdrzec przygotowa³a groch
z kapust¹, chleb wiejski ze smalcem i skwarkami, ogórki kiszone; gmina Dynów 
chleb ze smalcem i bu³eczki z kapust¹;
miasto Dynów  pierogi i kapustê z grochem; gmina Krzywicza  ¿urek, kapustê z
grochem, chleb pieczony, ciasto dro¿d¿owe i makowiec; gmina Dubiecko  pierogi
z kasza gryczan¹, kwasówka, placki proziaki, go³¹bki z ziemniakami i chleb ze smalcem. Ponadto ka¿da z gmin zaprezentowa³a wystawy rêkodzie³a artystycznego (obrazy, rzeby, serwety, obrusy wyszywane i haftowane) oraz wystawy plastyczne o tematyce unijnej wykonane przez uczniów ze
Szkó³ Podstawowych nr 1 i nr 2 w Dynowie, Szkó³ Podstawowych z Nozdrzca, Dubiecka i Krzywczy.
rodowiskowe Domy Samopomocy w
Dynowie i w Izdebkach zorganizowa³y kier-

Cz³onkowie Szkolnej Grupy Artystyczno-Teatralnej ANTRAKT ZSzZ w Dynowie, wraz z opiekunami, pragn¹podziêkowaæ wszystkim tym, którzy przyczynili siê do zorgani-

33
masz prac wykonanych przez podopiecznych tych domów.
Miejskie Biuro Informacji Europejskiej
w Dynowie zorganizowa³o Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej w dwóch kategoriach:
I  dla reprezentacji gimnazjalistów z poszczególnych gmin i II  dla reprezentacji
szkó³ rednich. Uczestnicy konkursu zostali wyró¿nieni nagrodami.
W czasie trwania festynu MBIE przeprowadzi³o prareferendum unijne dla
uczestników festynu. W referendum wziê³o udzia³ 1248 osób. Wa¿nych g³osów by³o
1228, niewa¿nych  14. Za przyst¹pieniem
Polski do Unii Europejskiej opowiedzia³o
siê 994 osoby, czyli 77,28%, przeciwko przyst¹pieniu g³osowa³o 279 osób, czyli 22,72%
uczestników festynu.
Atrakcj¹ festynu by³y skoki spadochronowe w wykonaniu aeroklubu rzeszowskiego.
W przebieg imprezy w³¹czy³a siê Zawodowa Stra¿ Po¿arna, daj¹c popis ratownictwa stra¿ackiego.
Regionalny akcent festynu zosta³ zaznaczony poprzez wystêpy artystyczne kapel
ludowych z gmin Pogórza Dynowskiego:
Warzan, Bachórzan, Ostrzewian i Dynowian, a tak¿e prezentacje twórczoci pana
Józefa Cupaka z Wary i pana Dariusza Kozdronia.
Prezentacje artystyczne zosta³y zakoñczone pokazem ogni sztucznych,
po którym rozpocz¹³ siê festyn taneczny.
Zabawa trwa³a do bia³ego rana.
Celem imprezy by³o pokazanie i promocja kultury regionalnej Pogórza Dynowskiego na tle scenerii unijnej zgodnie z przyjêtym has³em festynu Europa  to my.
Opracowanie:
Miejskie Biuro Informacji Europejskiej
w Dynowie w sk³adzie:
Anna Baran, Ewelina Wolañska,
Maria Wyskiel - Cedzid³o

zowania niezapomnianej dwudniowej wycieczki w Góry wiêtokrzyskie, a szczególnie: Pani Burmistrz Miasta Dynowa, Dyrekcji i Radzie Rodziców naszej szko³y.
Dziêkujemy!!!
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Redakcja sk³ada gor¹ce ¿yczenia wszystkim dynowskim dzieciom
z okazji ich wiêta i dedykuje Wierszyki z humorem:
LIMAK
WINNICZEK
Poszed³ limak winniczek
¯eby kupiæ guziczek
Pêdz¹c  taki mia³ zapa³,
¯e zakrêtu nie z³apa³
Na muszlê siê przewróci³
I ju¿ nigdy nie wróci³
Francuz znalaz³ winniczka,
W³o¿y³ go do koszyczka
I tak skoczy³ wyprawê,
¯e siê zmieni³ w potrawê

MUCHA
Rzecz siê dzia³a w górze, w pluchê
Kiedy mucha wpad³a w muchê
Mucha lekko zamroczona
Zwierzê w¹t³e i niedu¿e
Utraciwszy zdolnoæ lotu
Polecia³a wprost w ka³u¿ê
A tymczasem tam na dole
Gdzie na psie jecha³a pcha³a
Zamiast wspó³czuæ przyjació³ce 
To zamia³a siê cha, cha
Mora³ wierszyk ma  a jak¿e!
Choæ nie jestem ¿aden wieszcz
Kiedy chlupie  sied w cha³upie!
Po co lataæ w taki deszcz!!!

Nr 6/96
OSTRA K£ÓTNIA
Stoi keczup nad parówk¹
I siê do niej mieje
Pozwól pyszna paróweczko,
¯e ciê dzi polejê
Us³ysza³a to musztarda
I siê oburzy³a
Za zakrêtkê siê z³apa³a
Wnet siê otworzy³a
Ty czerwony, z pomidorów
Nie odbieraj mi zadania!
Ty masz byæ dzi do kolacji,
A ja  do niadania!
Ale¿ sk¹d¿e, ostra siostro
Wcale nie masz racji
Ja mam dzi byæ do niadania,
A ty  do kolacji!

MJ

MOKiR zaprasza³
na Pogórzañsk¹ Nutê
W Jego ¿yciorysie
Bardzo piêkn¹ kart¹
Jest ¿ona i córki
Ma³gorzata z Mart¹.
Przy po¿arach, w banku
Dzisiaj na urzêdzie
Tam gdzie los go rzuci
Tam po¿ytek bêdzie!
Gruchaj¹ go³êbie
Sowy pohukuj¹
A niektórzy ludzie
Czasu nie marnuj¹
Mieczem zg³adzi³ smoka
Pracy siê nie boi
Ma Przedmiecie drogê
Stra¿ w Dynowie stoi
Hej floro! Hej fauno!
Hej numizmatyko!
Znów jedzie do pracy
Jedzie sobie w TICO!

Hej zbiorów ju¿ du¿o
Lokum by siê zda³o!
Wreszcie by w Dynowie
Muzeum powsta³o!

MJ

M¥DROÆ STARO¯YTNYCH:
K³amstwo szybsze jest od prawdy, choæ ma krótkie nogi
CYCERON
Zbyt d³ugi jêzyk jest gorszy od wistania bata
CHRYZYP z SOLOJ
Szlachectwo jest dziedziczne. Szlachetnoæ, - nie
ARYSTOTELES ze STAGIRII
Naucz siê miaæ z siebie, aby siê umiecha³ do innych
PITAGORAS z ABDERY
MJ

Protokó³ z posiedzenia Jury Przegl¹du kapel i Instrumentalistów Pogórzañska Nuta , który odby³ siê w Dynowie 18 maja br.
w ramach XXXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i piewaków w Kazimierzu n/Wis³¹.
Jury w sk³adzie: Jolanta Danak-Gajda; Jerzy Dynia; Stanis³aw
Szabat; Jan Zo³oteñko.
Po wys³uchaniu 7 kapel ludowych i 5 instumentalistów oraz
dwóch duetów w konkursie Mistrz  Uczeñ postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody:
W kategorii kapel ludowych:
I NAGRODA Kapela Grodziszczoki
II NAGRODA Kapela Futomianie
II NAGRODA Kapela Bachórzanie
III NAGRODA Kapela Widelanie
III NAGRODA Kapela Dynowianie
WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI:
Kapela z Czudca i Zagrodzianie z £¹ki
W kategorii instumentalistów jury przyzna³o trzy równorzêdne nagrody dla nastêpuj¹cych wykonawców:
Jana Marca z Kosowa, Edwarda Markockiego z Podlesia i Romana Makary z Pi¹tkowej.
Wyró¿nienia otrzymuj¹: Stanis³aw Pyra z Bachórza i Franciszek Kara z Dynowa.
W konkursie Mistrz  Uczeñ przyznano dwie równorzêdne
nagrody dla Romana Makary i Andrzeja Krasnopolskiego z uczniami.
Jury postanowi³o wytypowaæ do udzia³u w XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i piewaków Ludowych w Kazimierzu
nad Wis³¹ (zgodnie z regulaminem tego festiwalu) kapelê ludow¹ z Futomy, cymbalistê Romana Makarê a do konkursu Du¿y 
Ma³y cymbalistów Romana Makarê i Piotra Barana
Zaprasza na Wystawê plastyczn¹
Na wystawê prac plastycznych malarstwa i grafiki Pani Heleny
Maszczak i jej Wnuka Grzegorza Kijanki.
Wystawa czynna w Bibliotece Miejskiej przez ca³y czerwiec.
Gra¿yna Malawska
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