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Wrzesieñ

W czuprynie rozwianej
Jak zielona grzywa,
Pierwszy listek rdzawy,
Pierwsza nitka siwa.
Œciemni³o siê w oknach,
Noc ju¿ siê zaczyna.
Czy zegarek stan¹³?
Która to godzina?
Dziesi¹ta? Dziewi¹ta?
Nie poradzisz na to –
Jeszcze ósmej nie ma.
Do widzenia, Lato!...
Marian Hemar

No i siê skoñczy³o…!!! ¯egnajcie wakacje… ¯egnajcie
urlopy…!!! I znowu „budzik najlepszym przyjacielem cz³owieka”, znowu rozk³ady, harmonogramy, egzaminy, terminy,
zobowi¹zania, praca…, praca…, praca…
Na szczêœcie têsknotê za minionym latem skutecznie
³agodzi Przyjaciel Wrzesieñ, zabieraj¹c nas na wycieczki za
miasto, na dzia³kê, na grzyby do lasu mieni¹cego siê kolorami, czy na spacery po dywanach szeleszcz¹cych liœci i sprawia, ¿e w poniedzia³ek wypoczêci i zregenerowani stawiamy
siê w pracy!!!
„Dynowinka” niestety bardzo ciê¿ko przesz³a „okres przejœciowy” i dlatego ukazuje siê wyj¹tkowo póŸno, ale jak zwy-

kle serdecznie zaprasza na swoje strony, na których znajdziecie Pañstwo miêdzy innymi informacje o szko³ach dynowskich, reporta¿e i zdjêcia z dynowskich wydarzeñ, kolejne kartki z dziejów Dynowa podczas okupacji i jak zwykle
krzy¿ówki Pana Bogdana Witka (i inne zadania), które pozwol¹ siê Pañstwu zrelaksowaæ.

„Meldujê”, ¿e cz³onkowie Stowarzyszenia z poœlizgiem „stawili
siê do pracy”, której w okresie jesiennym z pewnoœci¹ nie zabraknie. Trzeba zorganizowaæ II Sesjê
Naukow¹ pod has³em „Historia,
Ludzie i Zabytki Dynowa i Dynowszczyzny jako jeden z walorów
turystycznych”, II Kwestê na ratowanie starego cmentarza, no i przez ca³y czas trzeba zabiegaæ o œrodki na wydawanie „Dynowinki”. Wszystkich chêtnych zapraszam do wspó³pracy, a ¿e okres jest wyj¹tkowo

„polityczny”, ¿yczê sobie i Pañstwu,
aby w nadchodz¹cych wyborach uda³o nam siê wy³oniæ ludzi m¹drych,
którzy „przywróc¹ twarz” polskiej polityce, bo wtedy wszystkim nam bêdzie siê ¿y³o ³atwiej…

Pozdrawiam gor¹co w imieniu ca³ej Redakcji i ¿yczê pomyœlnej jesieni…
Redaktor prowadz¹cy
Maciej Jurasiñski

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwa Przyjaciól Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Okres wakacji
obfitowa³ w wydarzenia kulturalne,
niektóre z nich pozwolê sobie Pañstwu
przypomnieæ:
- XXXIX Dni Pogórza Dynowskiego
- I plenerowy koncert Filharmonii Rzeszowskiej z udzia³em wybitnego tenora
Pana Paw³a Ska³uby
- widowisko plenerowe w wykonaniu
przysz³ych aktorów, obecnie studentów,
- plener rzeŸbiarski
Wszystkim, którzy przyczynili siê do
odbycia tak licznych i ró¿norodnych forma spêdzania czasu wolnego pragnê
serdecznie podziêkowaæ.
W tym czasie bud¿et miasta zosta³
zwiêkszony o œrodki, które dziêki staraniom otrzymane zosta³y z zewn¹trz.
I tak:
1. Otrzymaliœmy ze œrodków unijnych a konkretnie INTERREG –u III
A/Tacis CBS kwotê 2 589 532,99 z
przeznaczeniem na budowê kanalizacji sanitarnej w centrum miasta. Realizacja zadania przewidywana jest w
bardzo krótkim cyklu 10 – miesiêcznym i obejmowaæ bêdzie ul. Zamkow¹,
Mickiewicza, Koœciuszki, Handlow¹,
Rynek, Kazimierza Wielkiego, Szkoln¹,
£azienn¹, Stra¿ack¹, Zielon¹, W¹sk¹.
Ogólny koszt zadania to kwota
3 705 339,09 z³. Powa¿n¹ pozycjê stanowi odnowa dróg i chodników, ale dziêki temu miasto wypiêknieje.
W kanalizacji bêd¹ partycypowaæ wszyscy mieszkañcy niewielkimi wk³adami
po 500,00 i 200,00 z³ (budynek/mieszkanie). Wybudowana kanalizacja bêdzie kolejnym dzia³aniem przy pozyskiwaniu inwestorów, wzmocnieniu oferty
gospodarczej oraz turystycznej miasta.
2. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych w Warszawie przyzna³o œrodki w
wysokoœci 120 000,00 z³ na wykonanie dokumentacji, geologiczno – in¿ynierskiej i projektu technicznego na
zabezpieczenie osuwisk. Osuwiska
znajduj¹ siê na drogach gminnych przy
ul. Podgórskiej (górna czeœæ) i Krzywej.
W œlad za tym w 2006 roku otrzymamy ponad 1 mln z³ œrodków na uporz¹dkowanie tych dróg i usuniêcie osuwisk.
3. Od 2 listopada rozpocznie dzia-
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³alnoœæ Gminne Centrum Informacji.
Œrodki na ten cel w wysokoœci
40 000,00 z³ otrzymaliœmy dziêki
umowie zawartej z samorz¹dem Województwa Podkarpackiego.
Centrum dzia³aæ bêdzie w Urzêdzie
Miasta, obecnie trwaj¹ prace adaptacyjne pomieszczeñ w podpiwniczeniu
Urzêdu.
Dzia³alnoœæ GCI skierowana bêdzie
do mieszkañców gminy miejskiej Dynów i gmin s¹siednich przede wszystkim do:
• Absolwentów lokalnych szkó³
œrednich i zawodowych wchodz¹cych na
rynek pracy;
• Osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy mieszkañców w/w gmin;
• Bezrobotnych chc¹cych za³o¿yæ
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹;
• Uczniów szkó³ œrednich;
• Studentów i absolwentów szkó³
wy¿szych;
• Rolników;
•Przedsiêbiorców.
Jednym z zadañ, które chcemy realizowaæ w ramach GCI bêdzie katalogowanie i udostêpnianie ró¿norodnych
informacji o lokalnym rynku pracy. Zosta³a nawi¹zana wspó³praca Powiatowym Urzêdem Pracy w Rzeszowie.
Zgodnie z deklaracj¹ bêdziemy otrzymywaæ oferty pracy wystawiane przez
ró¿ne firmy i udostêpniaæ je bezrobotnym. Pracownicy GCI bêd¹ pomagaæ
tak¿e bezrobotnym w pisaniu ¿yciorysów, podañ, listów motywacyjnych.
Uczniowie szkó³ œrednich bêd¹ mogli
pozyskiwaæ informacje o mo¿liwoœciach dalszej edukacji, zawodach i
kszta³towaniu w³asnej kariery zawodowej.
GCI oprócz us³ug nieodp³atnych
œwiadczyæ bêdzie równie¿ us³ugi odp³atne takie jak:
• Umieszczanie reklam, og³oszeñ,
cenników lokalnych przedsiêbiorstw i
zak³adów na stronie internetowej GCI
i w informatorach;
• Korzystanie z Internetu;
•Udzielanie informacji dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ poprzez wyszukiwanie adresów firm, wyszukiwanie kontrahentów i kooperantów, rynku zbytu;
• Podnoszenie kwalifikacji poprzez
organizowanie kursów komputerowych
i innych;
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• Korzystanie z ksero, faksu, wykonywanie wydruku z Internetu;
• Nagranie w³asnej p³yty CD;
• Poœrednictwo w zakresie kontaktów z ksiêgarniami internetowymi.
4. Z bud¿etu pañstwa otrzymaliœmy
kwotê 130 000,00 z³ na odbudowê infrastruktury oœwiatowej. Œrodki te pozwalaj¹ nam, przy dzia³aniach w³asnych na zmianê pokrycia dachowego
na budynku szkolnym (stara szko³a),
³¹czniku i sali gimnastycznej (starej)
w Zespole Szkó³ w Dynowie.
Ponadto:
1. Now¹ nawierzchniê otrzyma³a ul.
Igioza. Œrodki otrzymaliœmy dziêki Województwu Podkarpackiemu. Koszt zadania 11 8 8 11,05
2. Masê asfaltow¹ po³o¿yliœmy na
ul. Ks. Józefa O¿oga ko³o Domu Pogodnej Staroœci. Sta³o siê to dziêki Zarz¹dowi Województwa Podkarpackiego i
Dyrektorowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej Jackowi Gerlachowi.
3. W budowie jest droga gminna na
maj¹tku przyjêtym od Syndyka masy
upad³oœciowej po Fermstalu. Droga ta
wybudowana jest z p³yt przekazanych
przez Spó³kê Moeschle i bêdzie drog¹
dojazdow¹ do cmentarza oraz dzia³ek
gminnych.
4. Dziêki zaanga¿owaniu Zarz¹du
Województwa wreszcie uda³o siê zakoñczyæ dokumentacjê i wstêpne przekopy
na budowê chodnika w drodze wojewódzkiej przy ul. Grunwaldzkiej. W tym
roku przy 50% udziale miasta powstanie 200 m chodnika. Prace na drodze
kontynuowane bêd¹ w nastêpnym roku.
5. Przebudowany w czêœci zosta³
chodnik w Rynku przy drodze Wojewódzkiej
6. Trwaj¹ prace remontowe na ul.
G³êbokiej – œrodki zewnêtrzne
7. RZGW w Krakowie przygotowuje
dokumentacje na regulacjê rzeki Dynówki. Œrodki zosta³y zabezpieczone na
ten cel wspólnym wysi³kiem miasta i
RZGW Kraków. W przysz³ym roku przyst¹pimy do realizacji zadania. Jest to
zadanie kosztowne niemniej jednak
bardzo wa¿ne dla prawid³owej gospodarki wodnej estetycznego wygl¹du i
zabezpieczenia powodziowego.
8. W Œrodowiskowym Domu Samopomocy trwa remont piwnic, które pozostawa³y niezagospodarowane i wilgoæ
przenika³a do pozosta³ej czêœci budynku. Œrodki na ten cel uzyskujemy z zewn¹trz. Koszt remontu przekroczy
60 000,00 z³.
9. Zagospodarowania doczeka³y siê
stalowe elementy konstrukcyjne po
zniszczonym a rozpoczêtym basenie
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krytym. Aby nie pog³êbiaæ strat podjê³am decyzje o wykorzystaniu konstrukcji na wiate potrzebn¹ do segregacji
odpadów. Prace na sk³adowisku prowadzone s¹ dziêki zdobytym œrodkom w
wysokoœci 81 000,00 z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska.
10. Podczas wakacji odnowione zosta³o ca³e III piêtro i korytarze na II
piêtrze w budynku starej szko³y w Zespole Szkó³, zrobiono ponadto izolacjê
kot³owni przy tej szkole.
11. Zak³ad Gospodarki Komunalnej
przyj¹³ roboty remontowe przy budynku Spó³ki Moeschle. Ich zakres zbli¿a
siê do kwoty 1 200 000,00 z³.
12. Z œrodków zewnêtrznych prowadzone s¹ aktualne prace przy odnowie
pomników na cmentarzu oraz budowie
alejek.
******
Zakres prowadzonych prac, podejmowanych dzia³añ, otrzymywanej pomocy jest potwierdzeniem, ¿e okres
wakacji by³ intensywnie wykorzystywany. Pragnê podziêkowaæ za poœrednictwem prasy wszystkim, którzy przyczy-

W siedzibie Zespo³u Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie w dniu 28
czerwca 2005 r. odby³o siê pierwsze
posiedzenie nowej kadencji Rady
Spo³ecznej ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.
Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwa³¹ z dnia 8 czerwca 2005 r.
powo³a³a nastêpuj¹cych radnych na
cz³onków ww Rady:
MAREK SITARZ
– przedstawiciel Starosty Rzeszowskiego
TADEUSZ CHMIEL
– przedstawiciel Gminy Soko³ów
JAN SUROWIEC
– przedstawiciel Miasta i Gminy
G³ogów
JAN DOBRZAÑSKI
– przedstawiciel Gminy Krasne
KAZIMIERZ MYRDA
– przedstawiciel Miasta i Gminy
Tyczyn
JAN SIEÑKO
– przedstawiciel Gminy Dynów
ALEKSANDER STOCHMAL
– przedstawiciel Miasta Dynów
ANTONI OSSOLIÑSKI
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nili siê do sukcesu. G³ównie swe podziêkowania kierujê do Wojewody Podkarpackiego Pana Jan Kurpa i jego s³u¿b,
Marsza³ka Województwa Podkarpackiego Leszka Deptu³y wraz z Zarz¹dem
Województwa. Dziêkujê Zarz¹dowi
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, który intensywnie pomaga
nam w rozwi¹zywaniu wielu problemów,
a tak¿e za umorzenie po¿yczki na sumê
58 500,00 z³.
Bardzo ceni siê, ¿e dziêki wielu intensywnie prowadzonym pracom w ZGK
mog³o znaleŸæ zatrudnienie 80 osób.
Jest to te¿ zas³uga Powiatowego Urzêdu Pracy.
******
W dniu 28.08.2005 r. delegacja z
Dynowa przebywa³a w Winogradowie
na Ukrainie celem podpisania umowy
o wzajemnej wspó³pracy Gminy Miejskiej Dynów i miastem Winogradow na
Ukrainie. Na podstawie niniejszej umowy prowadziæ bêdziemy wraz z naszym
partnerem wspó³pracê w zakresie realizacji wspólnych projektów zg³aszanych do dofinansowania z funduszy

– przedstawiciel Gminy
Hy¿ne
JÓZEF
JOD£OWSKI
– przedstawiciel Gminy Lubenia
JÓZEF RA£OWSKI
– przedstawiciel Gminy Boguchwa³a
JAN GRABOŒ
– przedstawiciel Miasta i Gminy
B³a¿owa
KAZIMIERZ WOJTON
– przedstawiciel Gminy Œwilcza.
Porz¹dek obrad posiedzenia obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia:
- podjêcie uchwa³y w sprawie
zmian w Regulaminie Dzia³alnoœci Rady Spo³ecznej ZOZ Nr 2
w Rzeszowie.
- podjêcie uchwa³y w sprawie
zaopiniowanie rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego za
2004 r.
Organem za³o¿ycielskim Zespo-

5

UE.
W szczególnoœci bêdziemy inicjowaæ
i wspieraæ:
• Wspó³pracê w dziedzinie wymiany wartoœci kulturalnych poprzez poznanie tradycji narodowych, wymianê
wystaw artystycznych, wzajemne organizowanie i wymianê koncertów muzycznych,
• Wspólne organizowanie spotkañ
w dziedzinie sportu,
• Bezpoœredni¹ wspó³pracê miêdzy
szko³ami,
• Wzajemny rozwój regionalnej turystyki,
• Wzajemn¹ wspó³pracê miejscowych przedsiêbiorstw, instytucji i organizacji.
Bêdziemy d¹¿yæ do tego, aby mieszkañcy Dynowa i Winogradowa poznawali siê nawzajem, aby wspó³praca ta
by³a wielop³aszczyznowa oraz wspólnie
wystêpowaæ o œrodki na te cele z programów transgranicznych tj. INTERREG i innych.
Burmistrz Miasta
Anna Kowalska

³u jest Powiat Rzeszowski sprawuj¹cy równie¿ nadzór. Organami Zespo³u jest Dyrektor oraz Rada Spo³eczna. Celem dzia³ania jest udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie okreœlonym ustaw¹. Zespó³ udziela œwiadczeñ zdrowotnych w formie opieki
stacjonarnej, ambulatoryjnej, ca³odobowej z zakresu pomocy doraŸnej
z wy³¹czeniem przypadków nag³ych
zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu pacjenta na terenie Powiatu Rzeszowskiego. ZOZ Nr 2 na dzieñ
31.12.2004 r. zatrudnia³ 541 osób.
ZOZ Nr 2 w Rzeszowie jest jedn¹
jednostk¹ na terenie Powiatu Rzeszowskiego, która oferuje kompleksow¹ opiekê nad pacjentem. Pocz¹wszy od podstawowej opieki zdrowotnej lekarza, pielêgniarki œrodowiskowej, po³o¿nej œrodowiskowej, rehabilitacjê lecznicz¹, diagnostykê
medyczn¹ po opiekê doraŸn¹ z wy³¹czeniem przypadków nag³ych zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu i d³ugoterminow¹. W zwi¹zku z tym nie ma
zagro¿enia dla funkcjonowania Zespo³u jako jednostki publicznej. Jednak nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e
na terenie dzia³ania ZOZ powstaj¹
coraz liczniejsze praktyki niepubliczne lub gabinety prywatne, które staci¹g dalszy na str. 6
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ci¹g dalszy ze str. 6

nowi¹ konkurencjê. Przychodnia
Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne w Rzeszowie przy ulicy Fredry 9 stanowi siln¹ konkurencjê dla
jednostek specjalistycznych z terenu miasta Rzeszowa. Tym bardziej,
¿e zosta³a wyposa¿ona w nowoczesny, wysokiej klasy sprzêt diagnostyczny. W pozosta³ych oœrodkach
zdrowia prowadzona jest w dalszym
ci¹gu podstawowa opieka zdrowotna, opieka stomatologiczna i rehabilitacyjna. W gminnych oœrodkach
zdrowia jest sprawowana równie¿
opieka specjalistyczna w poradniach
nie wymagaj¹cych du¿ych nak³adów
aparaturowych i wyposa¿eniowych.
Dysponuj¹c tak rozwiniêt¹ baz¹ Zespó³ móg³by udzielaæ wiêkszej iloœci
niektórych œwiadczeñ. W dalszym
ci¹gu ograniczeniem jednak s¹ limity iloœci zakontraktowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
zbyt niskie ceny nie pokrywaj¹ce
kosztów œwiadczonych us³ug zaw³aszcza w specjalistyce. Nie pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie sprzêtu diagnostycznego
oraz wyd³u¿enie pracy poradni. Przy
prowadzonej dzia³alnoœci ZOZ zaopatruje siê w materia³y i us³ugi z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej co
umo¿liwia podpisywanie umów najbardziej korzystnych dla jednostki.
Sytuacja maj¹tkowa i finansowa
ZOZ Nr 2 w Rzeszowie w 2004 r. uleg³a poprawie. WskaŸnik rentownoœci maj¹tku mówi¹cy o efektywnoœci jego wykorzystania znacznie siê
poprawi³. WskaŸniki p³ynnoœci finansowej równie¿ wzros³y. Wyd³u¿eniu
uleg³y wskaŸnik szybkoœci obrotu
nale¿noœciami co oznacza, ¿e wp³ywaj¹ one póŸniej ni¿ w roku 2003.
Na ten fakt wp³ynê³a niekorzystna
zmiana terminów p³atnoœci w umowach za œwiadczenie us³ug dla najwiêkszego kontrahenta jakim jest
Narodowy Fundusz Zdrowia. WskaŸnik pokrycia aktywów wzrós³ nieznacznie i jest nadal ni¿szy od 100%
co oznacza, ¿e kapita³y w³asne nie
pokrywaj¹ w ca³oœci maj¹tku trwa³ego.
W 2004 r. zakupiono drobny
sprzêt medyczny i nie medyczny na
³¹czn¹ wartoœæ 71.495,41 z³ oraz
przeprowadzono remonty w podleg³ych placówkach na kwotê 327.081
z³.
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- podjêcie uchwa³y w sprawie
planu zagospodarowania wypracowanego w 2004 r. zysku.
Plan zak³ada przeznaczenie wypracowanego zysku w 2004 r. na:
1. zwiêkszenie funduszu zak³adu
z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ statutow¹ w wysokoœci 576.687,10 z³
netto
2. zmniejszenie funduszu zak³adu o stratê z lat ubieg³ych w wysokoœci 1.175.185 z³.
- podjêcie uchwa³y w spawie
zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2005.
Plan inwestycyjny zak³ada modernizacjê obiektów ZOZ–u, poprawê diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej na kwotê 1.052.425 z³, adaptacjê pomieszczeñ GOZ Hy¿ne na
sale chorych na kwotê 354.951 z³
oraz na remonty 391.000.00 z³.
- podjêcie uchwa³y w sprawie
zmian w Statucie ZOZ Nr 2 w
Rzeszowie.
- podjêcie uchwa³y w sprawie
zatwierdzenia regulaminu porz¹dkowego ZOZ Nr 2w Rzeszowie.
- podjêcie uchwa³y w sprawie
zaopinowania zakupu sprzêtu i
aparatury medycznej w ZOZ Nr
2 w Rzeszowie.
*******************
Rada Spo³eczna ZOZ Nr 2 w Rzeszowie odby³a w dniu 02.09.2005 r. kolejne posiedzenie z nastêpuj¹cym porz¹dkiem obrad:
1. Sprawozdanie z dzia³alnoœci ZOZ
Nr 2 w Rzeszowie za okres 01.01.2005
r. – 30.06.2005 r. ZOZ Nr 2 od koñca
ubieg³ego roku prowadzi z NFZ spór
na temat dalszego funkcjonowania 9
poradni specjalistycznych na terenie
Powiatu Rzeszowskiego. NFZ odmówi³
zakontraktowania w 2005 r. œwiadczeñ
w nastêpuj¹cych poradniach:
- dermatologicznej i otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowej w Dynowie,
- dermatologicznej w Przychodni
Rejonowej w B³a¿owej,
- dermatologicznej i diabetologicznej w Przychodni Rejonowej w Soko³owie M³p.
- otolaryngologicznej w Gminnym
Oœrodku Zdrowia w Boguchwale,
- chirurgicznej, otolaryngologicznej
w Przychodni Rejonowej w Tyczynie,
- diabetologicznej w Przychodni Rejonowej w G³ogowie M³p.
Nie s¹ jasne przes³anki jakimi kierowa³ siê NFZ odmawiaj¹c zakontraktowania us³ug w tych poradniach specjalistycznych. Fundusz nie ustosunkowy-

Nr 8/120

wa³ siê do ¿adnego pisma kierowanego
do niego w tej sprawie. Nie skorzysta³
równie¿ z przys³uguj¹cego mu prawa do
warunkowego zakontraktowania œwiadczeñ i wyznaczenia okresu dostosowawczego do usuniêcia ewentualnych braków( np. w sprzêcie medycznym). Mimo
zakazu ze strony NFZ ZOZ nie zlikwidowa³ kwestionowanych poradni. Niestety je¿eli NFZ nie zmieni swojego stanowiska i w dalszym ci¹gu bêdzie d¹¿y³
do centralizacji specjalistyki ambulatoryjnej w wiêkszych miastach, nie bior¹c
pod uwagê ogromnych utrudnieñ w
dostêpnoœci do œwiadczeñ dla pacjentów z mniejszych miejscowoœci znacznie
oddalonych od tworzonych przez NFZ
du¿ych „centrów medycznych” to sytuacja specjalistyki w Powiecie Rzeszowskim bêdzie bardzo trudna.
W ci¹gu I pó³rocza br. ZOZ w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej wypracowa³ nadwykonanie ponad ustalony
przez NFZ limit. Nadwykonanie to sukcesywnie roœnie i przyk³adowo za miesi¹c lipiec zwiêkszy³o siê o 1300 punktów (ok. 8800 z³) mimo trwaj¹cego okresu urlopowego. Wielokrotnie wystêpowano do NFZ z wnioskiem o zwiêkszenie iloœci i wartoœci zakontraktowanych
punktów w poszczególnych poradniach
specjalistycznych. Niestety do chwili
obecnej Fundusz nie przychyli³ siê do
naszych wniosków, uzasadniaj¹c swoj¹
odmowê brakiem œrodków finansowych
na ten cel.
W ci¹gu I pó³rocza 2005 r. w zakresie rehabilitacji zabiegowej gabinety rehabilitacyjne wypracowa³y nadwykonanie ponad ustalony przez NFZ limit.
Nadwykonanie to siêga poziomu dwumiesiêcznego limitu. Obni¿enie liczby
wykonywanych punktów do okreœlonego przez NFZ limitu spowodowa³yby wyd³u¿enie kolejek oczekuj¹cych do 5 –
6 miesiêcy. Obecnie termin oczekiwania na zabiegi wynosi ok. 3 miesi¹ce.
Niestety ¿aden nasz wniosek do Funduszu w sprawie zwiêkszenia liczby
punktów argumentowany specyfik¹
tych us³ug medycznych, które wymagaj¹
w³aœciwej dostêpnoœci, (jak najbli¿ej
miejsca zamieszkania pacjenta) nie zosta³ pozytywnie rozpatrzony.
2. Podjêcie uchwa³ w sprawie:
• zmiany planu finansowego i inwestycyjnego ZOZ Nr 2 w Rzeszowie na 2005
r.
• przyznania Dyrektorowi ZOZ Nr 2 w
Rzeszowie nagrody rocznej.
• zaci¹gniêcia kredytu bankowego
przez ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.
• zakupu sprzêtu i aparatury medycznej.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Pierwszy w historii Szko³y Podstawowej ZJAZD absolwentów kl. VII b
po 40 latach odby³ siê 30 lipca 2005
roku.

Rozpoczêto go spotkaniem w Zespole Szkó³ (Szko³a Podstawowa i Gimnazjum) o godz. 1000. z ogromnym biciem
serca kroczyli absolwenci, choæ co prawda nie do
tej szko³y, do której
uczêszczali, poniewa¿ w
“czerwonej” mieœci siê
Urz¹d Gminy.
Dyrekcja obecnej
szko³y w osobie dyr. Tadeusza Œwiêsa i z- cy dyr.
Lucyny Wandas z otwartym sercem powita³a zaproszonych goœci i by³ych
uczniów. Zaproszenie
przyjêli i zaszczycili
swoj¹ obecnoœci¹ p. Burmistrz Dynowa Anna
Kowalska, wychowawczyni zjazdowiczów p. Zofia £ukasiewicz, nauczyciele ucz¹cy wówczas p.
Maria i p. Antoni Iwañscy. Wœród ¿yj¹cych nauczycieli z tamtego okresu nie mogli przybyæ: p.
Danuta Bielawska (z powodów osobistych) oraz
p. Henryk Kiszka (wyjecha³ za granicê).
£zy radoœci i wzruszenia towarzyszy³y
wszystkim podczas powitania, roztapia³y
wszelkie obawy i niepewnoœci (czy oby wszyscy siê poznaj¹?!). Z takimi odczuciami przeszli
wszyscy do jednej z klas
nowego budynku Gimnazjum. Tam nast¹pi³o oficjalne powitanie wszystkich
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goœci przez p. dyr. Tadeusza Œwiêsa. W
dalszej czêœci g³os zabrali organizatorzy, którzy ze ³zami radoœci i wzruszenia powitali swoj¹ ukochan¹ wychowawczyniê, nauczycieli, goœci i wszystkich absolwentów. Zapewniali o
swojej
dozgonnej
wdziêcznoœci, mi³oœci i
oddaniu. Dziêkowali za
trud wychowania, nauczania a teraz za obecnoœæ i chêæ wspólnego
spotkania. Wzruszona
wychowawczyni p. Zofia
£ukasiewicz nie potrafi³a powstrzymaæ ³ez
wzruszenia i szczêœcia,
¿e po 40 latach Jej
uczniowie bêd¹ przy
Niej w tak licznym gronie. Oczywiœcie
jak to na nauczyciela przysta³o sprawdzi³a listê obecnoœci, zapewni³a swych

wychowanków
o mi³oœci i pamiêci o nich.
Dyrekcja
Szko³y zadba³a
o to, aby ka¿dy
otrzyma³foldery
szkolne i inne drobne pami¹tki, jak równie¿ p. Burmistrz Anna Kowalska obda-
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rowa³a uczestników pami¹tkami naszego
miasta.
Po zwiedzeniu Szko³y, zrobieniu pami¹tkowego grupowego zdjêcia wszyscy
wrócili do klasy na „ma³e wspomnienia”. Wówczas przedstawiali swe losy
¿yciowe od ukoñczenia podstawówki do
chwili obecnej. Mo¿na by by³o w tym
krêgu jeszcze d³u¿ej gaworzyæ, wspominaæ, ale czas wzywa³ na wspólny obiad
i goœcinê zamówion¹ u pañstwa Poñczochów w Ober¿y. Pani Marysia i p.
Zdzis³aw stanêli na wysokoœci zadania
i przygotowali swojskie jad³o, pyszne,
bardzo elegancko podane i w takiej mi³ej atmosferze wspominano bez koñca
dzieje szkolne sprzed tylu, tylu lat... a¿
do wieczora kiedy to wszyscy udali siê
do Koœcio³a na Mszê Œwiêt¹.
Po niej odwiedzili swych zmar³ych
nauczycieli na dynowskim cmentarzu
ofiaruj¹c Im wi¹zanki kwiatów, zapalone znicze i gor¹c¹ modlitwê. Po
wspólnym spacerze wszyscy wrócili do
Ober¿y, aby kontynuowaæ wspomnienia.
Odœwie¿ono ró¿ne zabawne sytuacje, przypomniano „przezwiska szkolne”, wspomniano tych którzy nie mogli przybyæ na to spotkanie. Z ca³ego
serca dziêkowano pomys³odawcy i
wspó³organizatorowi Zjazdu kol. Romualdowi Duszarze- Burmistrzowi
Miasta i Gminy Okonek, który wpad³
na genialny pomys³ zorganizowania
tego¿ spotkania. Pomimo powa¿nych
problemów zdrowotnych przyby³ do
Dynowa z tak daleka i wszyscy s¹ Mu

za to ogromnie wdziêczni.
Taki w³aœnie Zjazd zwartej grupy
jest czymœ niepowtarzalnym. Szkoda
tylko, ¿e nie trwa³ d³u¿ej.
Wszyscy uczestnicy wyrazili chêæ
zorganizowania nastêpnego, równie
udanego Zjazdu i tego w³aœnie ¿yczyli
sobie przy po¿egnaniu.
Marta Kêdzierska
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„Do niedawna jeszcze, kto chcia³ widzieæ piêkne widoki jecha³ kosztem rodzinnego grosza gdzieœ daleko, za granicê, by podziwiaæ Alpy, Pireneje i wraca³ z
tem przekonaniem z jakiem wyjecha³, ¿e
nie mo¿e byæ to piêkne co tu¿ przed nami
w w³asnym jest kraju. Dziœ ju¿ ustaje poma³u ten œmieszny przes¹d i s¹ ju¿ przecie wêdrownicy, którzy tych wszystkich
piêknoœci przyrody szukaj¹ w Tatrach,
Galicyi i znaleŸli je oczywiœcie”.
/Zygmunt Stêczyñski „Okolice
Galicyi” 1847r./
To dziwne, ¿e s³owa Zygmunta Stêczyñskiego wypowiedziane w 1847 roku
wydaj¹ siê nam nadal bardzo aktualne. Moda na wyjazdy zagraniczne wcale nie przeminê³a ale jednoczeœnie nie
tylko nie wypar³a krajowych peregrynacji lecz poœrednio bardzo do nich zachêci³a. Zwiedzamy nasze ojczyste zak¹tki i czêsto przekonujemy siê, ¿e niczym nie ustêpuj¹ one przereklamowanym kurortom zagranicznym – infrastruktura mniej nowoczesna ale za to
cisza, œwie¿e powietrze, swojskie jad³o...
Wyjazdy wypoczynkowe znane by³y od
zawsze. Pocz¹tkowo uczestniczyli w nich
jedynie najbogatsi, ale wiek XIX przyniós³ w tej dziedzinie prawdziwy prze³om. Niebagatelne znaczenie mia³ rozwój œrodków transportu, a zw³aszcza pojawienie siê kolei ¿elaznej, dziêki czemu
czas podró¿y uleg³ radykalnemu skróceniu. Fatalny stan dróg sprawia³, ¿e w
czasie roztopów czy deszczów niektóre
rejony kraju by³y w ogóle niedostêpne.
Podró¿e odbywa³y siê w niedogodnych
warunkach wierzchem, karet¹, czy w
wypadku ubo¿szych podró¿ników, wozem
albo pieszo i z tego powodu zajmowa³y
wiele czasu. Na pocz¹tku XIX wieku uruchomiono sieæ po³¹czeñ dyli¿ansowych,
dziêki której na przyk³ad trasê z Warszawy do Krakowa mo¿na by³o pokonaæ
w ci¹gu zaledwie... 22,5 godziny. Wynalazkiem tej epoki sta³y siê paszporty
utrudniaj¹ce kontakty i przep³yw informacji miêdzy mieszkañcami trzech zaborów. Majówki i letnie pikniki chêtnie
urz¹dzano nad rzek¹. Sprzyja³y temu tak
parostatki i poci¹gi spacerowe jak i tworz¹ca siê infrastruktura – k¹pieliska,
boiska, podesty taneczne, lodziarnie,
bary i pijalnie. Coraz bardziej popularn¹
rozrywk¹ sta³y siê sporty wodne – p³ywanie i kajakarstwo. Modne by³y wyjazdy do wód, gdzie ³¹czono cele turystyczne
ze zdrowotnymi. Budowano hotele, sale
koncertowe, deptaki spacerowe i parki.
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Rzadziej udawano siê do kurortów nadmorskich. K¹piel polega³a wówczas „na
moczeniu nóg”, tote¿ znacznie wiêcej
atrakcji czeka³o na podró¿ników w otoczeniu gór. W po³owie XIX wieku Tatry
nie by³y jeszcze znane wszystkim Polakom. W tym czasie kszta³towa³ siê ta-

trzañski ruch turystyczny i organizowali
siê pierwsi górale – przewodnicy oraz wydawano pierwsze ksi¹¿kowe przewodniki Eugeniusza Janoty i Walerego Eliasza. Góry zaczê³y inspirowaæ naukowców,
badaczy i artystów. Wœród nich byli miêdzy innymi – profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego Jan Kanty Steczkowski,
Tytus Cha³ubiñski, ornitolog Kazimierz
Wodzicki, czy wêdruj¹cy po górach tylko
dla przyjemnoœci Ludwik Pietrusiñski.
Miejscem z którego najczêœciej organizowano wypady w góry by³ Kraków. Odleg³oœæ ponad stu kilometrów pokonywano
w ponad dwa dni, z noclegiem w Lubniu
lub Zaborni. Jecha³o siê góralskim fasi¹giem lub kolej¹, a studenci piechot¹.
Galicyjski pamiêtnikarz nazwa³ taki
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pojazd„flakotrzêœni¹”. Najniebezpieczniejszy by³ odcinek z Nowego Targu do
Zakopanego, poniewa¿ kilkakrotnie pokonywano rzekê w bród. Miejscowa ludnoœæ by³a zdecydowanie przeciwna budowie i naprawianiu mostów, gdy¿ wyci¹ganie z wody zaprzêgów przynosi³o jej
dochód. W 1898 roku linia kolejowa dotar³a do Zakopanego. Przejazd na tej trasie skróci³ siê do... jednego dnia. Niezadowoleni z utraty zarobków w³aœciciele
was¹gów z Bia³ego Dunajca ustawili siê
na torach, a gdy nadjecha³ pierwszy poci¹g, obrócili siê do niego ty³em i ... opuœcili portki. Maszynista zagwizda³ ostrzegawczo, a skoro to nie pomog³o, obla³ demonstrantów wod¹. Wyprawa w góry poprzedzona musia³a byæ solidn¹ zapraw¹.
Profesor Uniwersytetu Lwowskiego z koñca XVIII wieku, Francuz Belsazar Hacquet tak doradza³ turystom: „Do wyprawy nale¿y siê przygotowaæ – odbywaæ czêste marsze, chodziæ po dachach, wie¿ach, rusztowaniach, czyniæ zimne k¹piele nóg. Ciep³a woda
jest niewskazana, gdy¿ usuwa z powierzchni stopy grubszy naskórek.
Po¿¹dana jest naukowa dociekliwoœæ,
zamo¿noœæ oraz znajomoœæ jêzyka krajowców. Wyklucza siê z alpinizmu
¿onatych, gdy¿ s¹ mniej sk³onni do
ryzyka, a ich ewentualna œmieræ mo¿e
sprawiæ przykroœæ bliskim. Gdy jednak mimo to wybior¹ siê w góry nie
powinni mieæ pretensji do ¿on o niewiernoœæ, która w takich okolicznoœciach jest ca³kowicie zasadna. Turysta musi zerwaæ z na³ogiem palenia, spo¿ywania obfitych posi³ków i
sk³onnoœci do spania w wygodnym
³ó¿ku.”
W górach wypada³o bywaæ zim¹ a
nad morzem latem. Wywczasy nad morzem stawa³y siê modne na du¿¹ skalê
w okresie miêdzywojennym. Na ba³tyckich pla¿ach pojawi³a siê wówczas „golizna”. Typowy dla wczeœniejszej epoki
strój, zakrywaj¹cy ca³e cia³o, zast¹pi³y
wygodne kostiumy, zwane z dawna k¹pielowymi ale teraz ju¿ nadaj¹ce siê
do p³ywania. Na wybrze¿u powstawa³y
miejscowoœci letniskowe, wœród których
prym wiod³y Sopot, Jurata i Jastarnia.
Now¹ form¹ wypoczynku poza domem by³y organizowane od pocz¹tku XX
wieku a szczególnie dynamicznie w II
Rzeczypospolitej, obozy i kolonie dla
dzieci. Wyjazdy najm³odszych pod
opiek¹ wychowawczyñ i instruktorek
rozwi¹zywa³y problem rodzin, których
nie staæ by³o – czy to z powodu braku
urlopu, czy wystarczaj¹cych œrodków
pieniê¿nych – na wspólny odpoczynek.
Szczególnym wyzwaniem dla socjalistycznego pañstwa sta³a siê kwestia
organizacji wypoczynku urlopowego.
Staraj¹c siê umo¿liwiæ robotnikom

Nr 8/120
korzystanie z odpoczynku zorganizowanego, ju¿ w 1945 roku na wzór instytucji dzia³aj¹cych w ZSRR utworzono Wydzia³ Wczasów Pracowniczych. Od 1949
roku funkcjonowa³ on jako Fundusz
Wczasów Pracowniczych. Sta³ siê monopolist¹ organizuj¹cym wypoczynek na
terenie naszego kraju. Idea³ wczasów
socjalistycznych mia³ polegaæ na po³¹czeniu odpoczywania z udzia³em w
¿yciu kulturalnym. Mniej wyrobieni pod
tym wzglêdem dziêki dzia³alnoœci pracowników kulturalno – rozrywkowych,
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Bedeker – ksi¹¿ka - przewodnik,
która ma tê przewagê nad ¿ywym przewodnikiem, ¿e podaje wiêcej drobiazgowych informacji i rzecz najwa¿niejsza
nie trzeba za nim chodziæ lecz wszystkie szczegó³y mo¿na poznaæ z perspektywy tapczanu.
Dom turysty – miejsce, w którym
iloœæ ¿yczliwoœci dla turysty jest zawsze
bez porównania wiêksza od iloœci miejsc noclegowych.

Pijalnia wód – w uzdrowisku, obok
domu zdrojowego (patrz: „Dom zdrojowy”), naj³atwiejszy do znalezienia
obiekt, w którym mo¿emy umówiæ siê
na randkê.
Poczta – instytucja, dziêki której
zdolni jesteœmy poinformowaæ wszystkich, (którzy nam zazdroszcz¹), o tym,
¿e jest czego nam zazdroœciæ.

Dom zdrojowy – w uzdrowisku jedno z dwóch, obok pijalni
wód (patrz: „Pijalnia wód”), naj³atwiejszych do znalezienia
miejsc na spotkanie. Jeœli w
domu zdrojowym nie ma kawiarni lub te¿ jest w tej kawiarni remont albo remanent, mo¿emy
usi¹œæ w holu (patrz: „Hol”).

a tak¿e rady turnusu mieli okazjê dojrzeæ i nabraæ w³aœciwych nawyków spo³ecznych. W praktyce poziom aktywnoœci kulturalno – oœwiatowej by³ bardzo
zró¿nicowany – niejednokrotnie ogranicza³ siê do wieczorków po³¹czonych z
deklamacj¹ utworów poetyckich, ale
zdarza³y siê sytuacje, kiedy wypoczywaj¹cym nie oferowano niczego.
Pewn¹ odmian¹ wypoczynku by³y
wyjazdy do sanatoriów. Nie tylko reperowano tam zdrowie, odbywano wycieczki krajoznawcze ale tak¿e zawierano
nowe znajomoœci. Zirytowana czytelniczka jednego z pism kobiecych opisywa³a
w 1985 roku przypadek sanatorium, w
którym na 115 kobiet przypada³o 5 mê¿czyzn, starannie unikaj¹cych damskiego towarzystwa. Osoby bezskutecznie
poszukuj¹ce partnerów ¿yciowych w sanatoriach nara¿a³y siê na kpiny, z których naj³agodniejsze by³o powiedzenie:
„turnus mija a ja niczyja”.
Miêdzy staropolsk¹ podró¿¹, której
trasê wyznacza³a sieæ zaprzyjaŸnionych
i spokrewnionych dworów, a epok¹ turystyki masowej i odp³atnych „wywczasów” zasz³a ogromna zmiana w spêdzaniu wakacji czy czasu wolnego. Nie znaczy to, ¿e w zapomnienie odesz³y wyjazdy do rodziny. W dalszym ci¹gu do
krewnych i znajomych podró¿ujemy
najczêœciej i najchêtniej.
Opracowali AJM

D¿entelmen – mê¿czyzna,
którego maniery przeciwstawia
pani swojemu towarzyszowi,
panu, buntuj¹cemu siê, by zanieœæ j¹ na szczyt górski, mimo
¿e skar¿y siê ona na ból nóg.
Fontanna – miejsce ³atwe do
znalezienia i praktyczne w u¿yciu,
w którym mo¿emy z uczestnikami
turnusu umówiæ siê na spotkanie.
Umawianie siê obok fontanny ma
ten praktyczny aspekt, ¿e przychodz¹c kilka minut wczeœniej, mo¿emy siê przed spotkaniem umyæ czy
te¿ nawet wyk¹paæ.
Hol – miejsce, dziêki któremu opowiadaæ bêdziemy potem:
„Kiedy zatrzyma³em siê w „VICTORII”, „Bawi¹c siê w „FORUM”, „Zastanawia³em siê w
„HOLIDAY INN” itd.

Pocz¹tkuj¹cy Kuracjusz z Podkarpackiego Zdroju.

Koñ – umo¿liwia turystykê górsk¹
i nizinn¹, jest nieocenionym „pojazdem”
gdy próbujemy skróciæ drogê do uzdrowiska.
Kuracja – temat, którego d¿entelmen (patrz: „D¿entelmen”) nie porusza
z pani¹ przebywaj¹c¹ w uzdrowisku,
zw³aszcza kiedy doskonale wie, ¿e panie w sensie leczenia wielkiego wyboru
nie maj¹.
Pami¹tka – tzw. „durnostojka”,
przedmiot im bardziej nieprzydatny
tym cenniejszy.

Uroczysko – rozpoznajemy bez trudu w krajobrazie po wiêkszej ni¿ przeciêtnie na szlaku iloœci le¿¹cych tam
pustych butelek po napojach, skorupek
po jajkach, puszek po konserwach, zmiêtych papierów i gazet.
Wieczorek zapoznawczy – pierwsza przymiarka.
Woda zdrojowa – cudowny napój,
który prócz zdrowia gwarantuje jeszcze dodatkowo sukcesy sercowe, dlatego kobietom zalecamy wodê Jana,
Zuber, Tytus a mê¿czyznom Klaudiê,
Celestynkê, Naftusiê itp.
Opracowali AJM
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¯o³nierz ZWZ, AK, dzia³acz WIN - „Nemo”, „Ordon”,
„Wac³aw”
Pseudonimy: „Nemo”, „Ordon”, „Wac³aw” i nazwiska: Józef Ga³ecki, Tomasz Æwikliñski, Henryk Gabel w ró¿nych
okresach ¿ycia chroni³y t¹ sama osobê. Do ZWZ (Zwi¹zku
Walki Zbrojnej) Tomasza Go³êbia wci¹gn¹³ Gabriel Truchan (przedwojenny cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego w Dynowie). Pan Tomasz
unikn¹³ dziêki przytomnoœci ojca, niemal¿e pewnego aresztowania i wywózki do Oœwiêcimia w maju 1940
roku (hitlerowska akcja AB; Ausserordentliczhe Befriedigung),kiedy to aresztowano
grupê studentów z
Dynowa, która znalaz³a siê w pierwszym
transporcie Polaków
do
Oœwiêcimia
14.06.1940 r. To zwróci³o na Tomasza uwagê pierwszych konspiratorów w Dynowie. Przysiêgê wierno1942 r.
œci ZWZ z³o¿y³ przed
Micha³em Barciem, ps. „Ragis” póŸniej „Krogulec” w grudniu 1940 r. w domu Gabriela Truchana. Przez rok pos³ugiwa³ siê pseudonimem
„Nemo” a póŸniej „Ordon”. Micha³ Baræ –
„Krogulec” by³ organizatorem ZWZ na terenie Dynowa i okolicznych wiosek. W
lutym 1942 roku ZWZ
zosta³o przemianowane na AK – Armia
Krajowa. Józef Macio³ek – „¯uraw”
mieszkaj¹cy w Futomie by³ dowódc¹ placówki AK b³a¿owskodynowskiej. W styczniu
1944 r. „¯uraw” pozosta³ mianowany dowódca Podobwodu AK
Rzeszów-Po³udnie a na 1945 r.
dowódcê placówki Dynów powo³ano „Krogulca”, który kierowa³ t¹ placówk¹ a¿ do
czasu wkroczenia Sowietów na teren Dynowa w lipcu 1944r.
Po nim dowódc¹ placówki Dynów zosta³ mianowany Leon
Cag – „Wilk” (Micha³ Baræ – „Krogulec” mieszka³ w £ubnie).
Pocz¹tkowo organizacja ZWZ-AK by³a w Dynowie nieliczna, ale wkrótce dziêki takim konspiratorom jak Gabriel
Truchan, Marian Zubilewicz, Józef i Antonina Æwikliñscy,
póŸniej ks. Stanis³aw Kluz, ks. Jan Œmietana, szeregi podziemia ros³y. Gromadzono potajemnie broñ, organizowano
szkolenia podchor¹¿ych, ³¹cznoœci, s³u¿bê sanitarn¹, tajne
nauczanie. Tomasz Go³¹b ukoñczy³ szko³ê podchor¹¿ych i
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wkrótce sam realizowa³ zadania oficera dywersji i instruktora
szko³y dla podoficerów
na DynowszyŸnie. Pomaga³ „Krogulcowi”
w rozbudowie organizacji na terenie Dynowszczyzny, a s³u¿bowa podleg³oœæ zbli¿y³a go do Józefa Macio³ka – „¯urawia”.
M³odzi ludzie sposobili siê do walki, w
której sens i nadejœcie
jako ostatecznej rozprawy z niemieckim
okupantem wierzyli i
oczekiwali. Do wiosny
1944 roku konspirato- M. Baræ - AK Krogulec
rzy z AK gromadzili
broñ, szkolili siê, wziêli udzia³ w rozbiciu posterunku policji
ukraiñskiej w Jaworniku Ruskim, os³aniali zrzut lotniczy
pomiêdzy Ulanic¹ a Hart¹, brali udzia³ w akcji „Burza”.
Dzia³ania akcji „Burza” rozpoczê³y siê pod koniec lipca 1944
roku. Uzbrojone plutony placówek Dynów i B³a¿owa atakowa³y codziennie pojazdy wojskowe, które spieszy³y w kierunku zbli¿aj¹cego siê frontu lub uchodzi³y stamt¹d. Terenem dzia³ania by³a szosa Przemyœl-Krosno na odcinku Ujazdy-Dynów, droga Ujazdy-B³a¿owa i trasa Dynów-Szklary. Powodzenie tych ataków by³o du¿e. Rozbito wiele samochodów
wojskowych, zdobyto broñ i amunicjê, zlikwidowano wielu
¿o³nierzy niemieckich, w tym genera³a. Ca³oœci¹ akcji dowodzi³ J.Macio³ek-“¯uraw”. Spotkanie z frontowymi oddzia³ami sowieckimi nast¹pi³o 28 lipca 1944 roku. Trzy dni póŸniej „¯uraw” rozwi¹za³ zgrupowanie, ¿o³nierze powrócili do
domów.
Rozkazem z dnia 19 stycznia 1945 roku Komendant
G³ówny AK gen. Leopold Okulicki rozwi¹za³ Armiê Krajow¹.
¯o³nierzy zwolniono z przysiêgi i pozostawiono im wolny wybór dalszej drogi politycznej i ¿yciowej. Niestety, nie zmniejszy³o to wobec nich represji w³adz komunistycznych. Ich dramat wyrazi³ Kazimierz Wierzyñski w utworze „Na rozwi¹zanie Armii Krajowej”
„Za dywizjê wo³yñsk¹, nie wiwaty i wiankiSzubienica w Lublinie i Ojczyste Majdanki.
Za sygna³ na pó³nocy, bój pod NowogródkiemD³ugi urlop w wiêzieniu. D³ugi i ze skutkiem.
Za bój o nasz¹ Rossê, Ostr¹ Bramê, WilnoSucha ga³¹Ÿ lub zsy³ka na rozpacz bezsiln¹. (,,,)
Za wyroki na katów, za celny strza³ Krysta –
Jeden wyrok: do turmy. Dla wszystkich. Do czysta.
Za Warszawê, Warszawê, powstañcze zachcianki –
Specjalny Oddzia³ œledczy: „przy³o¿yæ do œcianki”.
Zwin¹æ chor¹giew z masztu. Krep¹ jest zasnuta
Za dywizje Rataja, Okrzei, Traugutta.
Poci¹æ sztandar w kawa³ki. Rozdaæ wœród ¿o³nierzy,
Na drogê, niech go wezm¹. Na sercu niech le¿y.”
/8.11.1045r./
Na naszych terenach jeszcze d³ugo nie by³o spokoju.
Trwa³y walki i potyczki z bandami UPA, a najbardziej cierpia³a ludnoœæ cywilna. Nie tylko na Zasaniu p³onê³y domy i
la³a siê krew…
W Dynowie po wkroczeniu Armii Czerwonej w³adzê spra-
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wowa³ komendant wojenny major Jareczko, póŸlutym 1948 roku.
niej natomiast funkcjê burmistrza pe³ni³ AKNa szczególn¹ uwagê i poowiec W³adys³aw Kasprowicz, a Milicja Obywadziw zas³uguj¹ starania o
telska te¿ z³o¿ona by³a z ludzi AK. Dynowszczysprowadzenie na Zachód ¿ony
zna by³a terenem zorganizowanym i opanowaDanuty Æwikliñskiej (dramanym przez AK, œwiadczy o tym m.in. proces 25
tyczne jej prze¿ycia bêd¹ tecz³onków dynowskiego WIN-u w Rzeszowie w
matem odrêbnego artyku³u).
1948 roku (cz³onkowie WIN-u to byli AK-owcy).
Tajny œlub koœcielny zawarli
Wiedzia³o o tym sowieckie NKWD i chyba
jeszcze w 1949 roku w koœciedlatego podjê³o prowokacyjn¹ akcjê na Dynów
le Bonifratrów we Wroc³awiu.
by os³abiæ, zniszczyæ ca³e akowskie podziemie.
Aresztowana w grudniu 1952
Pozoruj¹c formacjê UPA, rankiem 15 marca 1945
roku Danuta Æwikliñska-Goroku oddzia³ NKWD z Sanoka zacz¹³ ostrzeli³¹b, ¿eby ratowaæ ksiêdza
waæ domy na Przedmieœciu Dynowskim od stro(który im tego œlubu udzieny Kazimierówki-Igiozy, wznieci³ pop³och mieszli³ przed uwiêzieniem) podczas
kañców. Zaalarmowany strza³ami i pop³ochem
przes³uchania wypar³a siê
p. Tomasz Go³¹b zwo³a³ swoich ¿o³nierzy, wyda³
tego faktu.
im broñ z ma³ego magazynu, którym dysponoJak straszne to by³y czawa³, wypêdzi³ patrol NKWD z skraju Przedmiesy, szczególnie dla patriotyczœcia-Igiozy i zablokowa³ drogê do Dynowa od stronej m³odzie¿y, która podczas
ny Kazimierówki bêd¹c przekonany, ¿e to oddzia³ ¯uraw, Æwikliñska
okupacji nara¿a³a swoje ¿ycie
UPA. Wymiana ognia i blokada trwa³y prawie do wieczora.
a teraz ubecy znêcali siê oskar¿aj¹c j¹ o faszystowskie poDopiero kiedy napastnicy odkryli, ¿e s¹ Sowietami, zostali
wi¹zania i o wszystko co rzekomo szkodzi³o nowym “powpuszczeni do Dynowa od strony Kazimierówki. Reszta hirz¹dkom”, mo¿na pisaæ i mówiæ dopiero teraz.
storii i konsekwencje tego napadu s¹ znane w Dynowie pod
nazw¹ „czarnej niedzieli”. Gdy to NKWD aresztowa³o i wyPani Danuta Æwiwioz³o do Rosji kilkudziesiêciu mê¿czyzn z Dynowa i okolikliñska-Go³¹b jest
cy. Na szczêœcie prawie wszyscy wrócili. Na temat przebieprzyk³adem niez³omnej
gu tych wydarzeñ powsta³o kilka nieprawdziwych czy zmypostawy wiernoœci soœlonych opisów od ludzi, którzy nie brali w nich bezpoœredbie, ludziom a przede
niego udzia³u.
wszystkim Polsce.
Cztery lata prze¿yte w
Podany tu w wielkim skrócie opis wypadków by³
ciê¿kich wiêzieniach w
ostatnia akcja zbrojn¹ dowodzon¹ przez Tomasz Go³êOpolu., Warszawie
bia na terenie Dynowszczyzny. W maju wyjecha³ na Œl¹sk,
(os³awiony Mokotów),
gdzie w Gliwicach podj¹³ studia chemiczne na otwartej w
w Fordonie i Bojanowie
1945 roku politechnice. Niestety, zaliczywszy 5 semestrów
powa¿nie nadszarpnênauki w lutym 1948 roku musia³ ponownie zejœæ do podzie³y jej zdrowie. Skazamia.
na zosta³a na siedem i
pó³ roku wiêzienia, na
Przez kolejne trzy lata dzia³a³ w podziemnych struktuszczêœcie amnestia
rach WIN-u. Mieszka³ w Warszawie, podwarszawskich Otrêskróci³a wyrok. W 1957
busach i podwroc³awskim Oporowie. Zmienia³ dwa razy naroku ukoñczy³a we Wrozwisko i dokumenty osobiste. W lipcu 1951 roku zosta³ przec³awiu przerwane sturzucony do zagranicznej delegatury WIN-u, via Ostritz,
dia medyczne i podjê³a
Löbau, Berlin a stamt¹d do Monachium* . Wykonuj¹c poprace w Stacji Krwiowierzone mu prze WIN zadania wyje¿d¿a³ do Pary¿a, LonPo wiêzieniu. 1956-57
dawstwa w Przemyœlu.
dynu, Berlina i Rzymu. W marcu 1952 roku przed³o¿y³ w
W niecodziennych okoWatykanie obszerne sprawozdanie o sytuacji Koœcio³a
licznoœciach w listopadzie 1957 roku wyjecha³a do Szwajcaw Polsce rz¹dzonej przez komunistów, konferowa³ na
rii, gdzie nareszcie mog³a razem z mê¿em ¿yæ jak normalna
te tematy w Sekretariacie Stanu, gdzie tak¿e z³o¿y³ merodzina. Obydwoje zrobili doktoraty: Danuta w 1959 roku w
morandum z proœb¹ o beatyfikacjê królowej Jadwigi i
Freiburgu – Niemczech Zachodnich, a Tomasz w 1960 roku
dodatkowy kapelusz kardynalski dla Polski. (podsekrew Bazylei. W 1960 roku wyjechali do Stanów Zjednoczotarzem stanu by³ w tamtym czasie mgr Giovanni B.Monnych.
tini, póŸniejszy papiez Pawe³ VI). Tomasz Go³¹b zosta³
tu przyjêty na audiencji specjalnej przez papie¿a PiuDoktor Tomasz Go³¹b oceniaj¹c swoj¹ i ¿ony dzia³alnoœæ
sa XII.
w Podziemiu napisa³ skromnie: „Nie uwa¿am, ¿e nasza praca
w konspiracji niepodleg³oœciowej mia³a jakieœ specjalne znaczenie. Takich jak my by³o tysi¹ce. To, co robiliœmy, by³o dla
Po powrocie do Niemiec przydzielono Tomasza Go³êbia
nas rzecz¹ naturaln¹, by³o dla nas potrzeb¹, bez której ¿ycie
do komórki WIN w Berlinie, która zajmowa³a siê wytyczanie mia³oby sensu”.
niem dróg do Polski, przerzutem ludzi i poczty konspiracyjKrystyna D¿u³a
nej. Po tzw. „ujawnieniu” WIN-u 27.12.1952 roku p. Tomasz
c.d.n.
Go³¹b realizowa³ zadania zwi¹zane z likwidacj¹ ró¿nych placówek i agend. Przerzucony przez Amerykanów z Berlina do
Frankfurtu, otrzyma³ we wrzeœniu 1953 roku dokumenty na
w³asne nazwisko i status bezpañstwowca. Utrzymywa³ w
* kierownikiem Delegatury zagranicznej WIN-u by³ pp³k. Józef
tym czasie kontakt z Radiem „Wolna Europa” i z Janem
Macio³ek – „¯uraw” w okresie okupacji niemieckiej
Nowakiem-Jeziorañskim** . W listopadzie 1953 roku wzno** dyrektorem polskiej sekcji RWE
wi³ w Bazylei studia chemiczne przerwane w Gliwicach w
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¯eby coœ siê zdarzy³o
¯eby mog³o siê zdarzyæ
I zjawi³a siê mi³oœæ
Trzeba marzyæ
(J. Kofta)
Zamkn¹³em siê szczelnie w moim
domu. Sam. Woko³o nikogo. I czeka³em.
I marzy³em, ¿e siê zdarzy, ¿e przyjdzie
do mnie ta wielka Mi³oœæ, która nie
zwa¿a na nic, i ma daleko gdzieœ ca³¹
resztê œwiata. Nie przysz³a, nie zjawi³a
siê. A przecie¿ marzy³em. Tak jak inni
marz¹. Marz¹, ¿e maj¹ tyle pieniêdzy
¿eby im na wszystko starczy³o. Marz¹,
siedz¹c na ³awce przed sklepem z piwem. Tak jak m³odzi marz¹ by, w Dynowie siê coœ dzia³o, by poza piciem piwa
na imprezie, opalaniem siê nad Sanem
i przesiadywaniem na plantach b¹dŸ w
okolicznych knajpkach, coœ siê dzia³o.
Marz¹…
Nie zdarzy siê nic. M³odzi dalej
bêd¹ robiæ to samo, bo siê nic nie bêdzie dzia³o, ci starsi przy butelce piwa
bêd¹ narzekaæ na brak pieniêdzy. Tak
jak wielka Mi³oœæ nie znajdzie ciê
szczelnie zamkniêtego w swoim domu.
Nic siê nie zdarzy. Nie warto marzyæ.

DALSZY CI¥G
TRAGEDII ¯YDÓW
Straszliwa masakra dynowskich
¯ydów, maj¹ca miejsce w
dniu 18 wrzeœnia, wstrz¹snê³a ca³ym spo³eczeñstwem miasteczka i okolicy. Nikt nie móg³ poj¹æ, jak
bez dowodów winy i s¹du
mo¿na wyprowadziæ z domów setki osób i zamordowaæ. I kto tej zbrodni dokona³? Niemcy -jeden z najbardziej kulturalnych narodów
œwiata. Mo¿na ¯ydów nie
lubiæ, lecz nienawidziæ do tego stopnia,
by w XX wieku masowo zabijaæ - to
przera¿aj¹ce. Po tym tragicznym dniu
¯ydówki oraz pozostali przy ¿yciu
¯ydzi op³akiwali najbli¿szych w swych
domach, i jak ju¿ wspomniano, nie
wychodzili z nich niemal wcale. Ulice
pe³ne obcego wojska budzi³y w nich
paniczny lêk. Nie by³ to jednak koniec
ich udrêki.

Powinieneœ w tym momencie Drogi
Czytelniku oderwaæ wzrok od tego tekstu i stwierdziæ, ¿e jestem g³upcem. Jak
to nie wolno, nie mo¿na marzyæ? Przecie¿ to pozwala nam ¿yæ. Dziêki marzeniom tyle rzeczy powsta³o. Urzeczywistni³o.
I tutaj pope³niasz najwiêkszy b³¹d,
który i przez wiele, wiele lat ja pope³nia³em. Marzy³em. Tyle tylko, ¿e na
tych marzeniach poprzestawa³em. A czy
tak powinno byæ? Jeœli by tak by³o, to
pewnie Bill Gates do dziœ pracowa³by
w jakiejœ podrzêdnej firmie komputerowej, bracia Wright prowadziliby przez
ca³e ¿ycie swój sklepik z rowerami a
Ameryka wci¹¿ by³aby nie odkrytym
kontynentem. Ale tak nie jest.
Byæ mo¿e wiêc zamiast narzekaæ na
to, ¿e nic siê nie dzieje móg³byœ coœ zrobiæ. Coœ zmieniæ. Urzeczywistniæ swoje marzenia. Zamiast narzekaæ na brak
pieniêdzy i/lub pracy mo¿e wzi¹³byœ los

W po³owie paŸdziernika przyst¹pili
Niemcy do kolejnej akcji, maj¹cej na
celu ca³kowite usuniêcie ludnoœci ¿ydowskiej z Dynowa. Jak zwykle dzia³ali
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w swoje rêce i zacz¹³ dzia³aæ. Tam
gdzieœ s¹ pieni¹dze, o których marzysz,
tam gdzieœ jest ten Dynów, który Ci siê
œni. Tam gdzieœ jest ta Mi³oœæ, na któr¹
czekasz… Wystarczy, ¿e spróbujesz po
Ni¹ siêgn¹æ…
Ale… Zawsze jest jakieœ ale. Przecie¿ trzeba coœ mieæ, ¿eby to wykonaæ.
Pieni¹dze na przyk³ad. Pewne umiejêtn(znajom)oœci, dobre CV. Lub cia³o
Adonisa. Byæ mo¿e… Ale sk¹d siê o tym
dowiesz, jeœli nie spróbujesz zrealizowaæ swoich marzeñ. I nawet jeœli Ci
siê nie powiedzie, to bêdziesz móg³ przynajmniej póŸniej przyznaæ, jak Jack
Nicholson w filmie „Lot na kuku³czym
gniazdem” „przynajmniej próbowa³em
do jasnej cholery!” Przegra³em, ale walczy³em. I tak naprawdê to wygra³em,
bo jestem niepokonany tylko dlatego,
¿e szed³em usi³uj¹c. (T. S. Eliot) I choæby dlatego warto próbowaæ. Warto marzyæ, ¿e Ty spe³nisz swoje marzenia. Ja
pierwszy krok w tym kierunku ju¿ wykona³em. Teraz kolej na Ciebie. Mam
nadziejê, wierzê, ¿e Ci siê uda.
plusqua

t³um, pozosta³ych przy ¿yciu ¯ydów.
Wœród zgromadzonych nie zabrak³o tak¿e starszych ¯ydów, którzy uniknêli
œmierci w dniu 18 wrzeœnia. Po uformowaniu siê jako tako kolumny, pod
siln¹ eskort¹ ruszy³a ona powoli naprzód. Tym razem skierowali Niemcy
swe ofiary w stronê Sanu. Tu promem,
a po czêœci w bród przerzucili je na radziecki brzeg.
W nastêpnych dniach po wypêdzeniu ¯ydów za San oddzia³y wojskowe lokowa³y siê swobodnie w
pozosta³ych po nich budynkach murowanych
w Rynku i przy g³ównej
ulicy. W ten prosty sposób rozwi¹za³y problem
braku pomieszczeñ dla
siebie.
Po wypêdzeniu
¯ydów z Dynowa pozosta³y w miasteczku jedynie dwie rodziny ¿ydowskie, sk³adaj¹ce siê wy³¹cznie
z kobiet. Czym kierowali siê wysiedlaj¹cy pozostawiaj¹c je w miejscu, trudno na to daæ odpowiedŸ. Ostatecznie i
one, w tym wychrzczona Blanka Burstin, nie uniknê³y œmierci. Wywieziono
je w nastêpnych latach do Brzozowa,
gdzie zginê³y razem z tamtejszymi
¯ydami.

CZ. IV
szybko i sprawnie, by zaskoczyæ swe
ofiary i uniemo¿liwiæ im jakikolwiek
opór. Pewnego dnia zosta³y ¯ydówki
powiadomione, ¿e do okreœlonej godziny przed po³udniem maj¹ wraz z dzieæmi stawiæ siê na g³ównej ulicy Dynowa.
Ka¿da z nich oprócz dzieci zabra³a te¿
ze sob¹ nieco ¿ywnoœci i tobo³ek z
odzie¿¹ oraz cenniejszymi drobiazgami.
Wkrótce ulicê wype³ni³ niespokojny
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W trakcie likwidacji i wypêdzania
pozosta³ych przy ¿yciu ¯ydów za San
tylko bardzo nieliczni z nich skryli siê
w okolicznych wioskach. Jeœli zostali
schwytani, ginêli natychmiast z r¹k
Niemców, jak np. Goldschmid z Dynowa. W latach póŸniejszych zastrzeli³a
policja niemiecka w Dynowie dwóch lub
trzech nieznanych ¯ydów schwytanych
poza miasteczkiem oraz ukrywaj¹c¹ siê
w Dynowie m³od¹ ¯ydówkê Schreier.
W zwi¹zku z bezlitosnym têpieniem
ludnoœci ¿ydowskiej nasuwa siê pytanie: dlaczego Polacy w Dynowie nie
uchronili od œmierci wiêkszej liczby
¯ydów? Z ca³¹ stanowczoœci¹ nale¿y
stwierdziæ, ¿e by³o to niemo¿liwe. Masowe aresztowania i egzekucje w dniu
18 wrzeœnia zaskoczy³y wszystkich sw¹
gwa³townoœci¹. Wprost brakowa³o czasu na zastanowienie siê i udzielenie
¯ydom jakiejkolwiek pomocy. Nikt te¿
nie przypuszcza³, by Niemcy w swej
nienawiœci do nich mogli posun¹æ siê
a¿ do masowego mordu. Równie zaskoczy³y wszystkich wydarzenia z polowy
paŸdziernika. Nikomu te¿ nie przychodzi³a myœl, aby po pierwszym szaleñstwie zamierzali oni usun¹æ pozosta³ych ¯ydów z Dynowa, podczas gdy w
innych, zw³aszcza du¿ych miastach,
prowadzili ¯ydzi niemal normalny tryb
¿ycia. Po tragicznych zaœ wydarzeniach
nikt ju¿ z obcych ¯ydów nie zamierza³
ukryæ siê w miasteczku, które straszy³o sam¹ nazw¹.
Wiele domys³ów budzi³ i nadal budzi fakt, ¿e ju¿ we wrzeœniu dokonali
Niemcy wspomnianej masakry ¯ydów.
By³a to jedna z pierwszych lub mo¿e
pierwsza masowa egzekucja przeprowadzona w Polsce na ludnoœci ¿ydowskiej.
Jej przyczyny po dziœ dzieñ nie s¹ znane. Wypêdzenie natomiast pozosta³ych
¯ydów za San spowodowane zosta³o
prawdopodobnie brakiem pomieszczeñ
dla du¿ej iloœci wojska stacjonuj¹cego
wówczas w ma³ym, przygranicznym
miasteczku, jakim by³ Dynów. Opuszczone przez wysiedleñców budynki po³o¿one w Rynku i przy g³ównej ulicy
dostarczy³y Niemcom niezbêdnej iloœci
kwater.
Dla zatarcia wszelkich œladów po
pobycie ¯ydów w Dynowie, latem 1940
roku przez kilka dni z rzêdu ¿o³nierze
niemieccy wiercili otwory w œcianach
spalonej synagogi, po czym niszczyli jej
grube mury materia³ami wybuchowymi. Powsta³ym gruzem zasypywali b³otniste ulice i uliczki. Do poprawy nawierzchni dróg zu¿yli równie¿ czêœæ charakterystycznych nagrobków cmentarnych.
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NAJTRUDNIEJSZE
LATAOKUPACJI
Pocz¹wszy od pierwszych dni okupacji przybrali Niemcy wynios³¹ postawê wobec ludnoœci zamieszkuj¹cej miasteczko. Czuli siê zwyciêzcami w podbitym kraju, wœród tubylców pozbawionych wszelkich praw. Jeœli potrzebowali
niekiedy informacji, pytali oczekuj¹c
natychmiastowej odpowiedzi, której
udziela³y im tylko osoby znaj¹ce nieco
jêzyk niemiecki. Wkrótce - by³ to pierwszy przejaw ruchu oporu - rozesz³a siê
wiadomoœæ, aby nie udzielaæ Niemcom
¿adnych informacji dotycz¹cych przesz³oœci Dynowa. Najlepsz¹ odpowiedzi¹
na pytanie powinno byæ wzruszenie ramionami na znak, ¿e nie rozumiemy
jêzyka niemieckiego.
O tym, w jakim stopniu czuli siê
panami w podbitym kraju, œwiadczy
dobitnie fakt maj¹cy miejsce w pewn¹
paŸdziernikow¹ niedzielê 1939 r. W
chwili, gdy po Mszy œw. wierni t³umnie
wychodzili z koœcio³a, chodnikiem przechodzi³ równie¿ major Wehrmachtu. W
momencie, gdy jedna z id¹cych elegancko ubranych pañ nie zrobi³a mu w porê
wolnego przejœcia, uderzy³ j¹ w twarz.
Wywo³a³o to zamieszanie. Major nie
ogl¹daj¹c siê za siebie poszed³ spokojnie dalej. Jeszcze dalej w swej niemieckiej bucie i roli zwyciêzcy posuwa³ siê
jeden z podoficerów Grenzschutzu.
¯¹da³ on niekiedy, by przechodz¹cy obok
niego Polacy k³aniali siê. Aby unikn¹æ
pobicia, id¹cy chodnikiem schodzili mu
z drogi w pierwsz¹ napotkan¹ boczn¹
uliczkê.
Do szczególnie niebezpiecznych osób
w mundurach, których wszyscy unikali, nale¿a³o kilku niemieckich policjantów posiadaj¹cych bardzo szerokie
uprawnienia oraz gestapowców maj¹cych sw¹ siedzibê nad aptek¹ Baranieckich. Wœród nich Klamer i Riedl ( pisownia tego nazwiska nie jest dobrze
znana) ubierali siê po cywilnemu i doskonale pos³ugiwali siê jêzykiem polskim. Wmieszani w t³um ludzi byli nie
do poznania. Zarówno gestapowcy jak i
policja niemiecka posiadali daleko id¹ce uprawnienia, pozwalaj¹ce im decydowaæ o ¿yciu lub œmierci ka¿dego
mieszkañca na terenach im podleg³ych.
Wydany przez Niemców w po³owie
paŸdziernika 1939 r. szereg zarz¹dzeñ,
których celem, jak twierdzili, by³ powrót do normalnego ¿ycia, poparty zosta³ licznymi zagro¿eniami w postaci
kary œmierci. Grozi³a ona ka¿demu, kto
nie mia³ zamiaru podporz¹dkowaæ siê
zwyciêzcom, a wiadomo ju¿ by³o, ¿e nie
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maj¹ oni zwyczaju rzucania s³ów na
wiatr. Bezwzglêdny nakaz spowodowa³,
wiêc otwarcie urzêdu gminnego, poczty,
polskich sklepów oraz uruchomienie
kolei w¹skotorowej Przeworsk -Dynów.
Wkrótce te¿ zamianowali Niemcy burmistrzem wspomnianego ju¿ Rudolfa
Patkiewicza.
Wraz z wezwaniem do podjêcia natychmiastowej pracy wyda³ okupant
zarz¹dzenie w formie dwujêzycznych
plakatów zakazuj¹ce wszelkiej dzia³alnoœci polskim organizacjom nie tylko
politycznym, ale tak¿e wszystkim innym, bez wzglêdu na ich charakter. Jedyny wyj¹tek stanowi³a stra¿ po¿arna
niezbêdna do gaszenia czêstych po¿arów. Po wejœciu w ¿ycie owego zarz¹dzenia prezesi kó³ zniszczyli rejestry
cz³onków oraz posiadan¹ dokumentacjê, natomiast sztandary starannie
ukryli. Z t¹ te¿ chwil¹ zakoñczy³y bezpowrotnie sw¹ dzia³alnoœæ dwie cenione w œrodowisku organizacje: Gwardia
Miejska zwana te¿ niekiedy Gwardi¹
Koœcieln¹ oraz szczególnie zas³u¿ona na
polu kultury i oœwiaty organizacja
„Sokó³”.
Do szczególnie bolesnych ciosów
wymierzonych wówczas spo³eczeñstwu
polskiemu przez okupanta nale¿y zaliczyæ zamkniêcie wszelkich szkól œrednich i wy¿szych. Krok ten wskazywa³
wyraŸnie, ¿e w swych daleko id¹cych
planach zamierza wróg pozbawiæ spo³eczeñstwo polskie ludzi wykszta³conych, wyznaczaj¹c mu w przysz³oœci
rolê jedynie prostej si³y roboczej. Z powy¿szego zarz¹dzenia wyp³ywa³ kolejny wniosek, ¿e osoby posiadaj¹ce wykszta³cenie œrednie i wy¿sze mog¹
wkrótce staæ siê celem niemieckich ataków.
Wprowadzone niemieckie zarz¹dzenia czyni³y ¿ycie w miasteczku wprost
niemo¿liwym do zniesienia. Od zmroku do rana wszyscy mieszkañcy musieli
przebywaæ w domu, gdy¿ wyjœæ na ulicê
móg³ tylko cz³owiek szukaj¹cy œmierci.
Kr¹¿¹ce ulicami patrole wojskowe gotowe by³y strzelaæ do ka¿dego przechodnia. Brak nafty do lamp uniemo¿liwia³
wykorzystanie wieczorów do czytania,
ponadto wkrótce po zajêciu Dynowa
zniszczyli Niemcy zupe³nie bibliotekê
„Soko³a” oraz ¿ydowsk¹. Nie wychodzi³
te¿ jeszcze wydawany po polsku Goniec
Krakowski, nie dzia³a³y ¿adne organizacje, surowy zakaz obejmowa³ tak¿e
urz¹dzanie zabaw, przedstawieñ i towarzyskich spotkañ, a za posiadanie
radia móg³ w³aœciciel zap³aciæ ¿yciem.
ci¹g dalszy na str. 14
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W tych niezwykle trudnych chwilach
nie ginê³a jednak wiara w klêskê Niemców. Istnia³a przecie¿ jeszcze Francja i
potê¿na Wielka Brytania, których uderzenie, jak wierzono, zmusi napastnika do kapitulacji. Rozchodz¹ce siê w
Dynowie tajne pisemka podtrzymywa³y tê wiarê tak d³ugo, dopóki wydaj¹cy
je, prawdopodobnie w Przemyœlu, nie
dostali siê w rêce Niemców. Tymczasem cios za ciosem spada³ na spo³eczeñstwo w miasteczku.
W maju 1940 r. poleci³o gestapo
urzêdowi gminnemu przed³o¿yæ wykaz
uczniów uczêszczaj¹cych przed wojn¹ do
szkó³ œrednich oraz na studia wy¿sze.
Nie przewiduj¹c nic z³ego, lista taka
zosta³a sporz¹dzona, po czym w kilka
dni póŸniej zawezwa³o gestapo uczniów
do stawienia siê w urzêdzie gminnym.
St¹d m³odzi ludzie razem z przypadkowymi interesantami zabrani zostali
przez gestapo i wywiezieni samochodem
do wiêzienia w Tarnowie, sk¹d skierowano ich po pewnym czasie do obozu
koncentracyjnego w Oœwiêcimiu. Jak siê
póŸniej okaza³o, m³odzie¿ i doroœli z
Dynowa nale¿eli do jednej z pierwszych
grup wiêŸniów oœwiêcimskich, o czym
œwiadczy³y ich niskie numery wytatuowane na rêkach.
Do obozu skierowani zostali:
1. Baraniecki Stanis³aw - uczeñ liceum
2. Barañski Emil - uczeñ liceum
3. Barañski Stanis³aw - uczeñ liceum
4. Bobowski Wawrzyniec – robotnik
5. G¹ska Antoni- uczeñ liceum
6. Kêdzierski Jan - robotnik
7. Kiszka Wawrzyniec - rzemieœlnik
8. Makaryk Józef - rolnik
9. Salwa Antoni - student uniwersytetu
10. Wolañski Stanis³aw - uczeñ liceum
11. Wra¿eñ Mieczys³aw - uczeñ liceum
12. Wyskiel Marian - uczeñ liceum
13. Janda Tadeusz - pracownik s¹dowy
14. Sosnowski Stanis³aw - adwokat
15. Stecifko Mieczys³aw - uczeñ liceum.
Z wymienionych osób pierwszych
dwanaœcie utraci³o ¿ycie w obozie, natomiast Janda Tadeusz, Sosnowski
Stanis³aw i Stecifko Mieczys³aw uniknêli œmierci. Przerzucani pod koniec
wojny z obozu do obozu znaleŸli siê w
okolicach Hamburga, gdzie wyzwoli³y
ich jednostki alianckie. Doszczêtnie
wyniszczonych fizycznie i psychicznie
przez d³u¿szy czas leczy³ jeden ze szpitali amerykañskich, po czym umo¿liwi³ im powrót do kraju.
Aresztowanie przez gestapo piêtnastu osób bez ¿adnych dowodów winy i
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skierowanie ich do wiêzienia w Tarnowie wzburzy³o nies³ychanie mieszkañców Dynowa, pog³êbiaj¹c jednoczeœnie
nienawiœæ do Niemców. Oczekiwano,
wiêc z niecierpliwoœci¹ uderzenia francusko - brytyjskich si³, które mia³y spowodowaæ ich klêskê. Jak¿e jednak
straszliwy zawód spotka³ oczekuj¹cych
tej chwili.
Upadek Francji by³ wiêcej ni¿ gromem z jasnego nieba. By³ ciosem, który spowodowa³ ca³kowite za³amanie siê
nadziei na szybkie zakoñczenie wojny.
Okres tu¿ po upadku Francji nale¿a³
do najciê¿szych chwil podczas ca³ej okupacji. Beznadziejn¹ wprost sytuacjê pog³êbia³y stale wiadomoœci o sukcesach
wojennych Niemców odnoszonych nie
tylko na l¹dzie, ale te¿ na morzu i w
powietrzu. Zwyciêstwo odniesione we
Francji zamanifestowali Niemcy w miasteczku wywieszeniem olbrzymich flag
i okaza³¹ defilad¹ wojskow¹.
Wiadomoœci o osi¹gniêciach Niemców rozchodzi³y siê w œrodowisku doœæ
szybko przygnêbiaj¹c jeszcze bardziej
ludnoœæ. Pochodzi³y one z czasopism
pozostawionych niekiedy przez ¿o³nierzy. W póŸniejszym okresie, gdy do miasteczka zacz¹³ docieraæ Goniec Krakowski wydawany w jêzyku polskim, rozchwytywany bywa³ przez mieszkañców
niemal do ostatniego egzemplarza.
Czytany codziennie umo¿liwia³ na bie¿¹co œledzenie zmian zachodz¹cych na
linii frontów. Mimo starannego maskowania, pozwala³ wnioskowaæ równie¿ o
niepowodzeniach Niemców, a w decyduj¹cej fazie wojny o rozmiarach ponoszonych przez nich klêsk. Na jego be³kot ideologiczny nikt nie zwraca³ uwagi.
Najpowa¿niejsz¹ jednak rolê w zakresie informacji odgrywa³a w latach
póŸniejszych prasa podziemna. Mimo,
¿e nie wychodzi³a codziennie, a z kolei
dociera³a do niezbyt licznych czytelników z du¿ym opóŸnieniem w stosunku
do wydarzeñ, przynosi³a informacje
mówi¹ce o sprawach najbardziej interesuj¹cych ludnoœæ polsk¹. Dostêp do
niej posiadali cz³onkowie podziemia i
ich najbli¿si. Zazwyczaj podczas rozmów ze znajomymi cz³onkowie ruchu
oporu wplatali wiadomoœci pochodz¹ce
z prasy podziemnej, dotycz¹ce rz¹du
polskiego w Londynie, dzia³añ armii
polskiej na obczyŸnie, czy te¿ wydarzeñ
krajowych. Informacje te wkrótce rozchodzi³y siê po ca³ym Dynowie.
Formowanie siê na DynowszczyŸnie
g³ównej si³y oporu jak¹ by³ Zwi¹zek
Walki Zbrojnej, przemianowany nastêp-
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nie na Armiê Krajow¹, przypada na lata
1940 i 1941. Okres ten, jak ju¿ wspomniano nale¿a³ do najciê¿szych lat okupacji. Zak³adanie zrêbów ZWZ w chwili, gdy Niemcy znajdowali siê u szczytu potêgi i pod¹¿ali od zwyciêstwa do
zwyciêstwa wydawaæ siê mog³o paradoksem. Spo³eczeñstwo jednak wierzy³o w mo¿liwoœæ z³amania tej potêgi.
Celowi temu mia³a równie¿ s³u¿yæ
wspomniana organizacja wojskowa.
Opór stawiany przez spo³eczeñstwo
okupantowi - jak nakazywa³o podziemie -obejmowa³ wszystkie dziedziny
¿ycia, a przede wszystkim zaleca³ unikanie bli¿szych kontaktów z Niemcami, uchylanie siê od pracy dla nich – w
tym wyjazdu do Rzeszy na roboty –
udzielanie im informacji i bojkotowanie wszelkich zarz¹dzeñ.
Interesuj¹c¹ formê walki stanowi³o tajne nauczanie obejmuj¹ce czêœæ
m³odzie¿y w wieku szko³y podstawowej,
a tak¿e œredniej. Niski poziom nauczania narzucony szko³om podstawowym
rugowa³ zupe³nie historiê i geografiê
oraz obni¿a³ powa¿nie poziom pozosta³ych przedmiotów. Dokszta³caniem wiêc
dzieci zajêli siê rodzice, uczniowie szkó³
œrednich, którzy nie zg³osili siê na wezwanie gestapo oraz nauczyciele we
w³asnych mieszkaniach.
Drugi, bardziej systematyczny i dobrze zorganizowany nurt konspiracyjnego nauczania obejmowa³ czêœæ m³odzie¿y starszej, która ukoñczy³a 7 klas.
M³odzie¿ ta przerabia³a materia³ z zakresu szko³y œredniej od 1942 r., w œrodowisku nie posiadaj¹cym pod tym
wzglêdem ¿adnych tradycji. Za³o¿ycielami i nauczycielami tej szko³y by³a
grupa osób z wy¿szym wykszta³ceniem,
które wojna rzuci³a na teren Dynowa i
okolicy oraz miejscowe duchowieñstwo.
Posiada³a ona powi¹zania z Armi¹ Krajow¹ oraz z prof. G. Brzêkiem za³o¿ycielem „KuŸnicy” w Bla¿owej.
Jak dalece siêga³ zalecany przez
podziemie opór spo³eczeñstwa w stosunku do niemieckich zarz¹dzeñ œwiadczy równie¿ fakt, ¿e w pe³ni respektowa³y go rodziny posiadaj¹ce spolszczone niemieckie nazwiska. Pomimo zachêty ze strony w³adz niemieckich nie
wyrazi³y one te¿ zgody na wyrzeczenie
siê polskoœci i wpisania na listê Volksdeutschów. Nale¿a³y do nich rodziny o
nazwiskach: Knap, Fara, Szmyt, Fuksa, Zelwach oraz Kluz i Welc.
CDN
Mieczys³aw Krasnopolski
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WSPOMNIENIE
“ .....................................
Przed ni¹ siê nie schronisz
Œmieræ straszna i nieunikniona
Niekiedy niczym niezawiniona
Zostawia smutek pustkê
W sercu ¿al i têsknotê
Bo zabiera bez pytania
i przygotowania
Nag³a i bezlitosna
Nie patrzy na wiek czy urodê
Czyœ dziecko czy starzec
Zbiera ¿niwo swoje stale
................................... “
W. Kêdzior
(Oœcieñ œmierci – fragment)
Nie schronisz siê przed ni¹ – ale
czy mo¿na myœleæ o œmierci maj¹c
11, 9 czy 4,5 roku?
Przychodzi czasem tak nagle, tak
niespodziewanie i tak wczeœnie, ¿e
trudno w to uwierzyæ... poj¹æ... zrozumieæ... wyt³umaczyæ...
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Z wielkim ¿alem i smutkiem po¿egnaliœmy w sierpniu dwoje naszych uczniów i kolegów Justynkê i
Kubusia Kurasz oraz ich m³odsz¹
siostrê Martusiê, którzy zginêli w
wypadku samochodowym.
******
Justyna by³a
wspania³¹ kole¿ank¹, najlepsz¹ uczennic¹ w szkole,
na koniec klasy
czwartej otrzyma³a œwiadectwo z wyró¿nieniem.

Kuba, zawsze
pogodny, uwielbia³ rysowaæ,
jego prace plastyczne budzi³y podziw. W
maju przyst¹pi³ do Pierwszej Komunii
Œwiêtej.
******
Marta, weso³a, rozbawiona, lubi³a muzykê i œpiew.

Odeszli do Pana bbyy tam cieszyæ siê
wieczn
ym szczêœciem
wiecznym
W naszej pamiêci pozostan¹ na zawsze.
Uczniowie i Nauczyciele
SP – w Laskówce

Firma AVON od wielu lat organizuje
na terenie ca³ego kraju badania pod nazw¹

TWOJE PIERWSZE USG PIERSI
które maj¹ na celu wykrycie wczesnych, a tym samym w pe³ni
wyleczalnych, ewentualnych zmian nowotworowych piersi. Badania te
w czêœci pokrywa AVON, niewielk¹ kwotê dop³acaj¹ pacjentki.
Pani doktor MAR
MARTTA BAÑDUR zwróci³a siê do Stowarzyszenia Promocji i
Rozwoju Regionu Dynowskiego z proœb¹ o pomoc w znalezieniu sponsorów tak, aby badania by³y bezp³atne. Uda³o siê!!!

BADANIA

BÊD¥

PRZEPROW
ADZANE
PRZEPROWADZANE

w dniach 22 X, 12 XI, 26 XI od godziny 9.00
w gabinecie przy ul. Koœciuszki 6.
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NOTATKA Z DYNOWSKIEGO OGÓLNIAKA
W roku szkolnym 2005/2006 w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie naukê podjê³o 387 osób, w tym 133 uczniów klas pierwszych i 125 maturzystów.
W szkole nast¹pi³y znacz¹ce zmiany kadrowe.
Po 40 latach pracy na emeryturê odesz³a Pani Profesor Anastazja Kie³basa, a 1. wrzeœnia - za zgod¹
Zarz¹du Powiatu Rzeszowskiego – funkcjê wicedyrektora obj¹³ Pan Kazimierz ¯ak. Pracê w szkole

podjê³y Panie: Joanna Kocaj – jêzyk polski, Ma³gorzata Cichy – jêzyk angielski, Monika Bucyk – jêzyk niemiecki.
Stypendium Premiera bêdzie otrzymywa³ finalista Centralnej Olimpiady Ekologicznej – Marcin Lignowski, uczeñ
klasy III a.

M£ODZIE¯OWY KLUB EUROPEJSKI
M³odzie¿owy Klub Europejski w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie postanowi³
dokonaæ podsumowania wakacji oraz spojrzeæ nieco w
przysz³oœæ. Co prze¿yliœmy, a
co mo¿e nas czekaæ.
„Rzeczywistoœæ siê poma³u
w œwiat przemienia idea³u,
w sen ze srebra i kryszta³u:
Daj mi teraz marzyæ, daj!”
To ju¿ czas... Czas, by zdaæ
maturê... Czas, by wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za drugiego
cz³owieka... Wreszcie czas, by
dorosn¹æ. Od jak dawna ka¿dy z nas o tym marzy³ - mówi³:
„jak bêdê doros³y, to...”? Lecz
teraz przera¿eni ciê¿arem,
jaki na nas spada i niekiedy
przygniata, zdajemy sobie
sprawê, ¿e „zabawa” w doros³oœæ nie jest taka ³atwa. Trzeba bowiem okupiæ j¹ ogromnym wysi³kiem i pasj¹, tylko
wtedy mo¿emy zapewniæ sobie
spe³nienie naszych marzeñ...!
Lecz, aby choæ na chwilê wróciæ do przyziemnych, do naszych spraw, przygl¹dniemy
siê wakacjom i czekaj¹cym na
nas obowi¹zkom.
Ju¿ samo s³owo „wakacje”
niesie ze sob¹ tyle pozytywnej energii, radoœci i mi³ych
wspomnieñ, ¿e nie trzeba za
wiele dodawaæ…Ten czas ma
to do siebie, ¿e sam w sobie
nam siê podoba niezale¿nie od
naszych zajêæ, humoru, czy
osób, które nas otaczaj¹.
Wspominamy je z dodatkowym ¿alem, gdy¿ by³ on nieoficjalnym po¿egnaniem z Dynowem, przyjació³mi, rodzin¹.
A co ciekawego robiliœmy…? Z

relacji naszych kolegów z LO wynika,
¿e nie by³o czasu, aby siê nudziæ! Jedni
ca³e dnie moczyli swe cia³a w wodzie ,
korzystaj¹c przy okazji ze zbawczej
mocy promieni s³onecznych, inni dbali
o sprawnoœæ fizyczn¹, jeszcze inni poznawali nowe miejsca i ludzi, a wszystkich ³¹czy³ jeden wspólny mianownik niczym nieograniczona WOLNOŒÆ!
Dzisiaj, gdy trzeba wróciæ do obowi¹zków szkolnego ¿ycia, nie dziwi chyba nikogo, ¿e to nie takie proste:). Patrz¹c na m³odsze roczniki, ocieramy
³ezkê w oku na myœl o b³ogim( nie znaczy bezczynnym!) chodzeniu do szko³y,
któremu mog³a zagroziæ jedynie jedynka. Mamy wrzesieñ, a tu ju¿ pierwsze
deklaracje, masa pytañ, nerwów przed
matur¹, ale z drugiej strony ciekawoœæ
œwiata, który na nas czeka! Bo ca³¹ sw¹
energiê poœwiêcamy teraz nie tyle maturze, ale planowaniu przysz³oœci. Oczami wyobraŸni p³ywamy po krainie nieznanej, w której nic ju¿ nie bêdzie tak
bezpieczne, jak tu i teraz, w której nasz
sukces bêdzie zale¿a³ wy³¹cznie od nas
samych, w której, by byæ szczêœliwym
trzeba umieæ owe szczêœcie z³apaæ.
Teraz kilka s³ów do m³odszych.
Pierwszoklasistom ¿yczymy szlifowania swoich talentów, pracowania nad
s³aboœciami, z¿ycia siê z rówieœnikami, bo nawet nie wiecie jak szybko ich
po¿egnacie...! Naszym nastêpcom przemyœlenia drogi, któr¹ chcielibyœcie
pójœæ, bo czasem w klasie trzeciej przy
takim natê¿eniu spraw -mniej czy bardziej wa¿nych - mo¿na to pomin¹æ. A
nam, prawie dojrza³ym ludziom, ¿yczymy...No có¿: niezapomnianej studniówki, ZDANIA MATURY i znalezienia
swego miejsca na tym doœæ dziwnym i
skomplikowanym œwiecie!
LO w Dynowie
M³odzie¿owy Klub Europejski
Ewa Pielak, Agata Bajda

WARTO ZOBACZYÆ
NOWY STARY BERLIN
Odk¹d przekraczanie granic nie wi¹¿e siê z d³ugimi kolejkami, zaproszeniami czy ksi¹¿eczkami walutowymi i - co
istotne - ceny paliw nie odbiegaj¹ od rodzimych, wyjazd za granicê nie stanowi
wielkiego wyzwania. Ktoœ powie: Cudze
chwalicie, swego nie znacie”. Nigdy pewnie swego nie uda siê bez reszty poznaæ, a
pokusa, by zobaczyæ miejsca s³ynne nie
mniej ni¿ te w Polsce, jest olbrzymia. Nie
wszystkie drogi wiod¹ do Berlina, jednak
te, które prowadz¹ do celu - w ci¹g³ej rozbudowie - nie daj¹ nawet najbardziej wybrednemu kierowcy powodu do narzekania. Stolica zjednoczonych 15 lat temu
Niemiec wyrasta na jedno z najbardziej
fascynuj¹cych miast Europy. Pierwsze
wra¿enie - miasto gigant, ma³o poci¹gaj¹cy plac budowy, jednak bliskie spotkanie pierwszego stopnia pozwala odmieniæ
taki sposób myœlenia. Architektura, urbanistyka, liczne parki i jeziora w sercu i na
obrze¿ach miasta wspierane os³awion¹
atmosfer¹ otwartoœci, sprawiaj¹, ¿e zacieraj¹ siê coraz staranniej œlady dwutorowej przesz³oœci miasta. Oblê¿enie sowieckie Berlina Zachodniego, hañba berliñskiego muru, lata naznaczone rozpaczliw¹ ucieczk¹ od wschodniej rzeczywistoœci odchodz¹ wraz z nowymi inwestycjami w niepamiêæ, miasto zwraca swoje
urbanistyczne oblicze ku przysz³oœci. Brama Brandenburska - wieczorem w baœniowej iluminacji, w ci¹gu dnia o niezmiennie reprezentacyjnym charakterze. Zjednoczenie miasta da³o jej uprzywilejowane po³o¿enie w samym sercu miasta. Niegdyœ miejsce westchnieñ wielu berliñczyków, symbol wrót do „Eldorado”, dziœ
malownicze t³o koncertów, „festów ”, spotkañ towarzyskich. Chlub¹ prawie czteromilionowej metropolii sta³ siê Reichstag,
po³o¿ony kilka kroków na pó³noc od Bramy Brandenburskiej. „Zapakowany ” 10
lat temu w foliê polipropylenow¹, umocowany b³êkitnymi linami, sta³ siê dzie³em
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sztuki .Od 7 lat udostêpniony do zwiedzania, bez opakowania, zwieñczony
szklan¹ kopu³¹, przyci¹ga turystów, chciwie syc¹cych wzrok 360 -stopniow¹ panoram¹ miasta. Dworzec ZOO - koneserom
literatury m³odzie¿owej znany jako miejsce rozgrywania siê dramatycznych losów
berliñskich narkomanów. „My, dzieci z
dworca ZOO ” jest starannie udokumentowanym raportem, prób¹ prze³amania
wstydliwej zmowy milczenia wokó³ plagi
tego na³ogu wœród dorastaj¹cej m³odzie¿y. Kiedy w roku 1988 zmuszona by³am
w³aœnie tutaj przesiadaæ siê, nic jeszcze
nie wskazywa³o na to, ¿e za nieca³y rok
ka¿dy bêdzie móg³ tu swobodnie przebywaæ. Dziœ wiadomo, ¿e a¿ po dworzec ZOO
rozci¹ga siê najpiêkniejszy park miastaTiergarten. Berliñczycy z dum¹ podkreœlaj¹, ¿e ich ogród zoologiczny jest najbardziej zró¿nicowany na œwiecie pod
wzglêdem gatunków zwierz¹t (oko³o 14
tysiêcy osobników). Tiergarten pró¿no próbowaæ obejœæ na piechotê, st¹d labirynt
alejek rowerowych. Rowerów ze sob¹ nie
zabraliœmy, wiêc musi nam wystarczyæ
dwugodzinna wycieczka. Jeszcze tyle
atrakcji. Jak choæby Ku’damm zwany
Drog¹ Elektorów o d³ugoœci oko³o 3,5 km,
pe³ni¹cy rolê promenady.To tu „chadza siê”,
by siê pokazaæ i poogl¹daæ wystawy. W
koñcu ka¿da metropolia ma swój Ku’damm. Poczatek XX wieku da³ mu szansê, by staæ siê najs³ynniejsz¹ ulic¹ Berlina, a on skrzêtnie i z przepychem ja wykorzysta³. Reprezentacyjny bulwar otoczony jest bankami, luksusowymi sklepami,
kabaretami i - rzecz jasna - kilkudziesiêcioma knajpkami; od tych “odstraszaj¹cych” przeciêtn¹ kieszeñ po przyjazne
puby i zgubne fast foody. Zaspokajaj¹c
swoj¹ pró¿noœæ, warto zerkn¹æ na wyciszone przecznice, które kryj¹ nietuzinkowe kamienice i ró¿ne interesuj¹ce detale
architektoniczne. Wschodni wylot Ku’damm zaskakuje „poszarpan¹” wie¿¹ koœcio³a Pamiêci Cesarza Wilhelma. O dawnej neoromañskiej œwietnoœci koœcio³a
œwiadczy wie¿a, zwana „spróchnia³ym
zêbem”, jedyna ocala³a z po¿ogi wojennej
czêœæ budowli pozostawiona w - na wskroœ
nowoczesnym - centrum jako pomnik ku
pamiêci i przestrodze. „Wende”- za
nazw¹ kryje siê nie tylko prze³om polityczny. Zdominowa³ nieodwracalnie ducha
dawnego Berlina Wschodniego. Blokowiska i urbanistyczne pomys³y, doskonale
znane tak¿e Polakom, ubarwiono gustownymi kolorami i zaskakuj¹cymi rozwi¹zaniami. Nie zniknê³y natomiast niektóre nazwy, jak choæby „Alex”(Alexanderplatz), niegdyœ plac g³ówny, obecnie nie
zachwyca niczym wyj¹tkowym (jeœli nie
liczyæ przepysznych kebabów). Nad placem góruje gigantyczna wie¿a telewizyjna, w berliñskim slangu „teleszparaga”.
Szybkoœæ, z jak¹ winda unosi nas na taras widokowy (6 m/s ), nie pozwala kon-
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trolowaæ, na jakiej wysokoœci siê znajdujemy. Nagrod¹ za ten akt odwagi jest rozleg³a panorama Berlina i niemal¿e bezkonkurencyjnie aromatyczna kawa w wiruj¹cej Telecafe. Jeszcze mamy czas na
spacer po Friedrichstraße, ekskluzywnej
alejce w nieustannej przebudowie, a przy
skrzy¿owaniu z Zimmerstraße kolejny
œwiadek berliñskiego epizodu zimnej wojny - Checkpoint Charlie - aliancki posterunek wojskowy. To tutaj od lat szeœædziesi¹tych po dziewiêædziesi¹te by³o przejœcie z sowieckiej do „rajskiej” czêœci Berlina. Niewiele pozosta³o z zabudowañ granicznych, ale za to powsta³o Muzeum Muru
Berliñskiego. W ci¹gu zaledwie dwóch dni
uda³o siê przenieœæ w inn¹ rzeczywistoœæ,
kulturê i otoczenie. Opuszczamy Berlin,
a ten nie ustaje w przygotowaniach do
Igrzysk Olimpijskich: nowe kamienice,
fasady, odnowione hotele. Bêdzie co podziwiaæ!
PARYSKA TOPLISTA
Jedno z reklamowych hase³ biur podró¿y g³osi „Jeœli Pary¿, to w kwietniu”.
No có¿, nie ka¿dy mo¿e sobie na to pozwoliæ. Dlaczego nie sierpieñ? Z prostej
przyczyny: wiêkszoœæ Pary¿an wyje¿d¿a
w tym czasie na wakacje i wiele obiektów zamyka swoje podwoje. Ale to niewielkie zmartwienie, gdy czasu jak na
lekarstwo i œcieraj¹ siê dwie koncepcje:
sztampowe trasy czy nietuzinkowe obiekty? Jedna nie musi wykluczaæ drugiej.
Kolejk¹ docieramy do St. Michel, bo st¹d
najbli¿ej do Notre - Dame. Wznoszony
ku górze wzrok spoczywa na trzech misternie rzeŸbionych portalach, nad którymi góruj¹ dwie bliŸniacze wie¿e. Piêcionawowa, mroczna, witaj¹ca ch³odem i
niebotyczn¹ wysokoœci¹ bazylika przyci¹ga niezliczone t³umy. Zachwycaj¹ trzy
wielkie rozety, stalle w prezbiterium, zawdziêczaj¹ce swoje istnienie hojnoœci Ludwika XIV oraz najwiêksze we Francji
organy. Po Quasimodo ani œladu , chocia¿ zdaje siê nam dostrzegaæ go w postaciach napotkanych paryskich clochardów .Swój trwa³y œlad zostawi³ tu jednak twórca tej postaci-Victor Hugo. Gdy
ukaza³a siê jego powieœæ, katedra dawno zapomnia³a czasy swojej œwietnoœci.
Zniszczenia by³y tak znaczne, ¿e podczas
wa¿niejszych uroczystoœci zas³aniano
œciany. Hugo pomóg³ w zorganizowaniu
kampanii na rzecz renowacji katedry,
której wygl¹d , porównywalny z dzisiejszym, uda³o siê uzyskaæ po 23 latach.
Kilkanaœcie przecznic dalej stoi niewzruszony swoj¹ popularnoœci¹ Luwr.
G³ówne wejœcie znajdujemy pod szklan¹
piramid¹ i po starannej kontroli dostajemy przepustkê do wnêtrza jednego z
najbardziej imponuj¹cych muzeów na
œwiecie. Luwr nie ujawnia szybko swoich skarbów (bagatela, 350 000 obiektów), kryje je zazdroœnie w przepastnych
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skrzyd³ach i przestronnych salach. Pojedynku z czasem i krêtymi d³ugimi korytarzami nie
uda siê wygraæ. Warto zwyciê¿yæ chocia¿ bitwê, w której
stawk¹ s¹ najs³ynniejsze dzie³a naszego doczesnego œwiata.
Nadzwyczajne zabezpieczenia
zmuszaj¹ Mona Lisê do przes³ania tajemniczego uœmiechu
przez szklan¹ pow³okê. Leonardo da Vinci obdarzy³ swoje dzie³o atutami, które pozwoli³y mu
zachowaæ niegasn¹cy blask s³awy. Na pró¿no wyczekiwaæ na
spojrzenie „Koronczarki”. Jan
Vermeer kaza³ pochyliæ jej g³owê nad typowym dla ówczesnych czasów zajêciem kobiet.
Holenderskie malarstwo œwiêci tu swoje triumfy. W sali s¹siedniej niepodzielnie panuje
Rubens, zaœ puszysta cielesnoœæ jego postaci pozwala pozbyæ siê kompleksów podobnej
natury. Jak postrzega³ siebie
Albrecht Dürer? OdpowiedŸ wisi
na drugiej kondygnacji skrzyd³a
Richelieu. A Nike z Samotraki,
Wenus z Milo - wracamy na
najni¿sz¹ kondygnacjê z zamiarem opuszczenia muzeum. Przyjemnoœci trzeba dozowaæ.
Apetyt na zwiedzanie Pary¿a zaostrzy³ rejs po Sekwanie. Ju¿ postanowione: koniecznie udamy siê na wie¿ê Eiffla,
przemaszerujemy po Polach Elizejskich, dotrzemy do £uku
Triumfalnego. Spotkanie ze zjawiskowo bia³¹ bazylik¹ SacreCoeur, wzniesion¹ z wapienia,
pozostawia niezapomniane
wra¿enia, zw³aszcza bry³a koœcio³a oraz panoramiczne widoki , które mogliœmy podziwiaæ
w nagrodê za pokonanie ponad
360 stopni. Przez ca³¹ niemal
dobê ksiê¿a modl¹ siê tu za
zmar³ych. Co tak b³yszczy z
dala? Z³ota (dos³ownie; tylko w
1989 roku przeznaczono na jej
odnowienie 12 kg z³ota) kopu³a
koœcio³a usytuowanego w zespole budowli Invalides. Hotel
wzniesiono jako przytu³ek dla
weteranów wojennych. I najistotniejszy dla naszej historii
fakt: pod t¹ kopu³a, w krypcie,
w sarkofagu z czerwonego porfiru spoczywa Napoleon.
Dobrze, ¿e pozosta³o jeszcze
tak wiele do obejrzenia. Bêdzie
jeszcze wiêksza pokusa, by tu
wróciæ.
Ewa Hadam
Opiekunka MKE,
LO Dynów
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LICEALIADA 2004/2005
W ubieg³ym roku szkolnym m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
wziê³a kolejny raz udzia³ w
Licealiadzie.
Pomimo wielu trudnoœci,
takich jak znikome œrodki finansowe, braki sprzêtowe,
bardzo skromna baza sportowa – szczególnie ma³a sala
gimnastyczna. M³odzie¿ nasza odnios³a znaczny sukces
zajmuj¹c trzeci raz z rzêdu II
miejsce w powiecie rzeszowskim.
* ZS w Soko³owie bra³ udzia³ we wszystkich konkurencjach Licealiady m. in.
Do Licealiady uczniów sztafeta p³ywacka, badminton, unihokej i inne, st¹d tak du¿o punktów uzyskali
przygotowali: Kazimierz ¯ak, uczniowie tej szko³y.
Bogdan Peszek i Adam ¯ak.
Wyniki uzyskane przez m³odzie¿ z Powiatu Rzeszowskiego na zawodach wojewódzkich
w roku szkolnym 2004/2005.
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MIJSCE LO DYNÓW
W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2004/2005
POWIAT RZESZOWSKI
I MIEJSCE W PI£CE KOSZYKOWEJ CH£OPCÓW
I MIEJSCE W PI£CE SIATKOWEJ CH£OPCÓW
I MIEJSCE W PI£CE KOSZYKOWEJ DZIEWCZ¥T
I MIEJSCE W SZACHACH DRYU¯YNOWO
I MIEJSCE W PI£CE NO¯NEJ CH£OPCÓW
II MIEJSCE W TENISIE STO£OWYM CH£OPCÓW
II MIEJSCE W PI£CE RÊCZNEJ DZIEWCZ¥T
II MIEJSCE W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ CH£OPCÓW
III MIEJSCE W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ DZIEWCZ¥T
III MIEJSCE W TENISIE STO£OWYM DZIEWCZ¥T
IV MIEJSCE W PI£CE SIATKOWEJ DZIEWCZ¥T
IV MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH
PRZE£AJOWYCH DRU¯YNOWO
V MIEJSCE W PI£CE RÊCZNEJ CH£OPCÓW

PÓ£FINA£ REJONOWY
III MIEJSCE W PI£CE SIATKOWEJ CH£OPCÓW
III MIEJSCE W PI£CE KOSZYKOWEJ DZIEWCZ¥T
III MIEJSCE W PI£CE KOSZYKOWEJ CH£OPCÓW
VII MIEJSCE W TENISIE STO£OWYM CH£OPCÓW
FINA£ WOJEWÓDZKI
59 MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH BIEGACH
PRZE£AJOWYCH – KAZIMIERA PIELECH
38 MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH BIEGACH
PRZE£AJOWYCH – ADAM KULON
TURNIEJ TOWARZYSKI
I MIEJSCE W TURNIEJU PI£KI NO¯NEJ
HALOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SAMORZ¥DOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
W G£OGOWIE MA£OPOLSKIM

DZIEWCZÊTA:
Karolina Hus, Agnieszka
Pêcherek, Kazimiera Pielech,
Joanna Kaniewska, Beata Toczek, Dominika Guzik, Barbara Oleszko, Marta Buczkowska, Joanna Drelinkiewicz, Justyna Pyrda, Joanna Chochura, Lidia Bartoñ, Magdalena
G³uszyk, Ewelina Krasnopolska, Agnieszka Siekaniec,
Anna Karnas, Magdalena Pieróg, Agata Bajda, Iwona Pasiecznik, Magdalena B³oñska,
Maria Pêkala, Agnieszka Hop,
Barbar Bilska, Rozalia ¯ak,
Iwona Sowa, Iwona Bednar,
Monika Soboœ, Bo¿ena Szewczyk, Renata Karaœ, Ewa Siekaniec, Jolanta Nowak, Aldona Kipisz, El¿bieta Ko³amucka
CH£OPCY:
Dariusz Sosnowski, Marcin Sieñko, Dariusz Potoczny, Kacper Baran, £ukasz Toczek, Adam Kulon, Micha³ Pyœ,
Piwiñski Tomasz, Szymkiewicz Konrad, Jakub Sura, Bart³omiej Pyœ, Miros³aw gromada, Robert Sycz, Mateusz
B¹k, Maciej Jurasiñski, Piotr Krasnopolski, Lukasz Jaworski, Maciej Toczek, Mateusz Ryba, Daniel Fieñ, Marcin
Wandas, Grzegorz Go³¹b, S³awomir Karnas. Marcin Pieluch, Andrzej Kopczak, Pawe³ Potoczny, Kamil Tadla,
Krzysztof £ach, Mateusz Szczepañski, £ukasz Sieñko, £ukasz Lenczyk, Szymon Derêgowski, Pawe³ Baran, Grzegorz £ach.

19

20

DYNOWINKA

Nr 8/120

WITAJ SZKO£O……?
Kolejny jak¿e wyczekiwany przez nas wszystkich rok
szkolny rozpocz¹³ siê. Z nieukrywanym zapa³em uczniowie wstawali „z kurami”, aby
wyprasowaæ sobie bia³e bluzki, w których poszli w podskokach szczêœcia na akademiê,
rozpoczynaj¹c¹ naukê roku
2005/2006.
Dla „pierwszaków”, którzy
maj¹ w tornistrach kredki, flamastry, blok rysunkowy, elementarz i œliczny piórnik w kaczuszki, dzieñ ten jest dniem
pe³nym nowych prze¿yæ. Bêd¹
go póŸniej zapewne wspominaæ
z uœmiechem b¹dŸ ze ³zami.
M³odzie¿ liceów czy techników z ogromnym zapa³em

garnie siê ku drzwiom swych szkó³.
Szkó³ jak¿e wyczekiwanych… Z nieukrywan¹ radoœci¹ w oku pow³ócz¹ nogami
niczym ¿ó³wie na wyœcigu.
Bo jak¿e nie têskniæ za stresem
przed sprawdzianami, klasówkami, testami i wszelkiego innego rodzaju torturami. W œredniowieczu by³y dyby, a
XXI wieku mamy matematykê!!!
Biedni uczniowie w poniedzia³ek po
nieprzespanej nocy, z podkr¹¿onymi
oczami, z „suchoœci¹ jamy ustnej”, s¹
wi¹zani i duszeni przez logarytmy, ca³ki, pochodne….
Oj….. ciê¿kie jest ¿ycie ucznia…..,
ciê¿kie…..
Albo na przyk³ad taka historia…
Ktoœ pok³óci³ siê z drugim ktosiem, ktoœ
komuœ zabra³ kobietê, a ty siê ucz cz³owieku szeregu cyferek, miejscowoœci i na-

zwisk… „Mózg siê lasuje” od takich zabiegów…
Jêzyk polski w gruncie rzeczy nie
by³by taki z³y, gdyby nie odwieczne pytanie: „Co autor mia³ na myœli?” A sk¹d
ja to mam wiedzieæ??? Wiele utworów
powsta³o podczas balów, biesiad, na
tzw. „syndromie dnia drugiego”, czy po
prostu po nieudanej mi³oœci… Odczucia autora mog¹ siê dalece mijaæ z moimi odczuciami w 2005 r. w ³awce dynowskiego LO…
Nie wk³adajmy siê w szuflady, nie
uk³adajmy siê w formy, jak prosi Gombrowicz.
Zamknij oczy i wyobraŸ sobie poezjê…. Wtedy bêdziesz wiedzia³, co autor mia³ na myœli….
Z uczniowskim pozdrowieniem
Joanna G³adysz

Troszkê wiêcej o LICEACH PROFILOWANYCH
u progu nowego roku szkolnego 2005/06
Reforma systemu edukacji
wprowadzi³a nastêpuj¹ce typy
szkó³ ponadgimnazjalnych :
- 4-letnie technika,
- 3-letnie licea ogólnokszta³c¹ce,
- 3-letnie licea profilowane
i
- 2 lub 3-letnie zasadnicze
szko³y zawodowe.
Nale¿y powiedzieæ, ¿e skrócony zosta³ cykl edukacyjny w
poszczególnych typach szkó³ o
jeden rok poniewa¿ o rok d³u¿ej s¹ uczniowie w gimnazjum
(3 lata). Mo¿na wnioskowaæ,
¿e czêœæ wiedzy zosta³a przesuniêta z programu szko³y
ponadgimnazjalnej do gimnazjum chocia¿ czy tak siê sta³o
to trudno powiedzieæ.
Po tegorocznej (2005) nowej maturze w mediach pojawi³o siê wiele informacji na
temat liceów profilowanych dotycz¹cych g³ównie s³abych wyników na tym egzaminie.
Moim zdaniem informacje te
mog¹ wprowadzaæ niepokój u
rodziców i tych uczniów, którzy
wybrali taki typ szko³y oraz
podejrzenie, ¿e przygotowanie
do egzaminu jest lub mo¿e byæ
„gorsze”, s³absze. Aby uspokoiæ informujê, ¿e wszystkie typy
szkó³ œrednich maj¹ takie
same przedmioty ogólno-

kszta³c¹ce i podobn¹ liczbê godzin na
ich realizacjê. W liceach profilowanych
niewielkim kosztem przedmiotów ogólnokszta³c¹cych (13 godzin tygodniowo w
ci¹gu trzech lat nauki) realizowane s¹
tzw. zajêcia profilowane, których jest
trzy lub cztery w cyklu kszta³cenia. Tak
wiêc istniej¹ warunki aby do egzaminów przygotowaæ siê na w³aœciwym poziomie. By rozczarowañ jednak nie by³o,
zw³aszcza po maturach, niezale¿nie
jak¹ szko³ê siê wybra³o nale¿y przedtem uwzglêdniæ kilka faktów:
a) wybieraj¹c typ szko³y (technikum,
liceum ogólnokszta³c¹ce, liceum profilowane czy zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹)
nale¿y chocia¿ trochê planowaæ dalsz¹
karierê tzn. czy po jej ukoñczeniu kolejnym etapem bêd¹ studia, czy poszukiwanie pracy lub zaraz praca?,
b) wybieraj¹c szko³ê œredni¹ nale¿y zadaæ sobie pytanie; czy celem jest
tylko ukoñczenie szko³y œredniej czy
tak¿e zdanie matury?,
c) na starcie nale¿y wzi¹æ pod uwagê indywidualne mo¿liwoœci, pracowitoœæ, motywacjê i liczyæ si³y na zamiary
(pewien obraz daje wynik egzaminu gimnazjalnego i stopnie na œwiadectwie).
Jeœli przynajmniej te trzy elementy
bêd¹ brane pod uwagê przy wyborze szko³y to zaskoczenia nie powinno byæ pod
koniec ka¿dego etapu edukacyjnego. Wieloletnie doœwiadczenie zawodowe daje mi
prawo powiedzieæ, ¿e problemów z maturami i innymi egzaminami nie maj¹
ci uczniowie, którzy w ca³ym cyklu edu-

kacyjnym pracuj¹ systematycznie i serio traktuj¹ pobyt w szkole. Problemy
natomiast pojawiaj¹ siê i chyba ich nie
zabraknie w ka¿dym typie szko³y jeœli
niskie, s³abe wyniki egzaminu gimnazjalnego i oceny na œwiadectwie ukoñczenia
gimnazjum nie zostan¹ nadrobione du¿ym zaanga¿owaniem ucznia, codziennym systematycznym wysi³kiem, wysok¹
frekwencj¹, udzia³em w zajêciach wyrównawczych i dodatkowych czy nawet indywidualnymi lekcjami.
Szko³a jest w stanie przygotowaæ do
egzaminów ka¿dego ucznia, który spe³nia
okreœlone kryteria do danego typu szko³y
i pracuje na miarê stawianych wymagañ.
W kontekœcie tych rozwa¿añ pojawia siê kilka pytañ:
a) czy podnieœæ poprzeczkê przy rekrutacji do szkó³ i przyj¹æ tylko zdolniejszych kandydatów a s³abszym zaproponowaæ tzw. „zawodówkê” (ale
jak¹) a wtedy obawy o egzaminy koñcowe by³yby mniejsze??,
b) czy jednak daæ szansê, w szkole
œredniej, uczniom s³abszym maj¹cym
trudniejsze warunki startu a nawet k³opoty finansowe ze œwiadomoœci¹, ¿e do
matury nie powinni przystêpowaæ albo
ze œwiadomoœci¹, ¿e szanse na zdanie
egzaminu maturalnego maj¹ niewielkie???
Pozostawiam te pytania Szanownym Czytelnikom bez odpowiedzi, do
indywidualnych przemyœleñ poniewa¿
ka¿de rozwi¹zanie ma ró¿ne skutki.
Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Stanis³aw Tymowicz
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Informacja o dzia³alnoœci Zespo³u Szkó³ w Dynowie
1 wrzeœnia w murach Zespo³u Szkó³
rozpocz¹³ siê kolejny rok szkolny. Uroczyst¹ inauguracjê zaszczyci³a swoj¹
obecnoœci¹ Pani mgr Anna Kowalska
Burmistrz Dynowa. Naukê rozpoczê³o
398 uczniów Szko³y Podstawowej nr 1,
którzy uczêszczaj¹ do 17 oddzia³ów klasowych oraz 375 uczniów Gimnazjum,
którzy ucz¹ siê w 13 klasach. W Zespole Szkó³ pracuje 54 nauczycieli, z
czego 49 na pe³nych etatach. Dyrektorem jest mgr Tadeusz Œwiês, a jego zastêpcami mgr Lucyna Wandas i mgr
in¿. Zbigniew Walus.
W okresie wakacji w naszej szkole
przeprowadzono szereg remontów. Wymieniono pokrycie dachu z ociepleniem
go na budynku Szko³y Podstawowej, pomalowano ca³e trzecie piêtro oraz korytarz na drugim. Zaizolowano fundamenty kot³owni, w kuchni zosta³ zainstalowany wyci¹g oparów. Obecnie jest
wymieniane pokrycie dachu na starej
sali gimnastycznej. Koszt tych wszystkich przedsiêwziêæ to ok. 200 tys. z³.
Wiêkszoœæ prac jest finansowana ze
œrodków zewnêtrznych pozyskanych z
MSWiA w Warszawie. W tym miejscu
chcia³bym podziêkowaæ Pani Burmistrz
za zrozumienie problemów oœwiaty i
nieocenion¹ pomoc w pozyskaniu tych
funduszy. Dziêki przeprowadzonym pracom trzecie piêtro zosta³o docieplone i

skoñcz¹ siê problemy z jego zalewaniem.
Ponadto w 2005 r. pozyskaliœmy
prawie 40 tys. z³. na sport szkolny, z
czego 26 tys. pochodzi z MENiS-u. W
czerwcu zakoñczyliœmy realizacjê projektu „Eko-sztafeta pokoleñ” finansowanego kwot¹ 16 800 z³. netto przez
Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y
w Warszawie. W jego ramach m. in.
zakupiliœmy nowoczesny komputer,
rzutnik pisma, stoliki, wydaliœmy biuletyn promuj¹cy szko³ê i miasto, wykonaliœmy bazê biwakow¹ nad Sanem.
W minionym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum osi¹gnêli bardzo dobre wyniki w egzaminach zewnêtrznych. W czêœci humanistycznej
uzyskali najlepszy wynik w powiecie
rzeszowskim i drugi w województwie.
5 uczniów zosta³o laureatami konkursu wojewódzkiego z historii. Nasi
uczniowie osi¹gali znacz¹ce sukcesy w
zawodach sportowych, konkursach plastycznych i recytatorskich.
Na wakacjach goœciliœmy m³odzie¿
z Vranowa ze S³owacji. W dniu 24
czerwca grupa harcerzy naszej szko³y i
m³odzie¿y z Liceum Ogólnokszta³c¹cego wziê³a udzia³ w uroczystym otwarciu Cmentarza Orl¹t we Lwowie.
12 wrzeœnia Zespó³ Szkó³ odwiedzi³
ksi¹dz arcybiskup Józef Michalik –

Metropolita Przemyski i Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski, który spotka³
siê z m³odzie¿¹ oraz nauczycielami. Wizytê tak zacnego
Goœcia traktujemy jako wielki
zaszczyt i dziêkujemy ks. dziekanowi Stanis³awowi Januszowi za jej zorganizowanie.
W paŸdzierniku planujemy
podpisanie umowy o wspó³pracy z jedn¹ ze szkó³ niemieckich, która doprowadzi do wymiany dzieci i m³odzie¿y.
Wstêpem do realizacji tego
zamys³u by³ projekt opracowany przez Pani¹ Annê Chrapek,
a finansowany przez Stowarzyszenie Szko³a Liderów i Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê
Wolnoœci w Warszawie kwot¹
4 300 z³. W jego ramach zakupiono nowoczesny aparat
cyfrowy, wydano polsko-niemiecki folder promuj¹cy nasze
miasto i okolice, polsko-niemiecki s³ownik tematyczny
i matematyczny. Stworzono
równie¿ niemieckojêzyczn¹
wersjê naszej strony internetowej i nagrano film promuj¹cy nasz¹ szko³ê.
Tadeusz Œwiês

HISTORIA SZKO£Y I SZKOLNICTWA
W BARTKÓWCE 1870 – 2005
Pocz¹tki szko³y ludowej w Bartkówce siêgaj¹ II po³owy XIX wieku.
Lata 60 – te XIX wieku przynios³y
zapowiedŸ wielu znacz¹cych zmian politycznych.
W 1867 roku Galicja wchodz¹ca w
sk³ad monarchii austriackiej otrzyma³a autonomiê.
Ta samodzielnoœæ dotyczy³a wielu
spraw wewnêtrznych, w tym równie¿
oœwiaty.
We Lwowie zosta³a utworzona
Rada Szkolna Krajowa. Zajmowa³a siê
sprawami nauczycielskimi, organizacj¹
sieci szkó³, budownictwem szkolnym
oraz sprawowa³a nadzór nad szko³ami.
Wprowadzono nowy program nauczania, a jêzyk polski sta³ siê jêzykiem
wyk³adowym we wszystkich typach

szkó³. Przyst¹piono do reorganizacji
szkolnictwa ludowego.
Gmina Bartkówka podlega³a pocz¹tkowo Radzie Szkolnej Okrêgowej w Sanoku, a póŸniej w Brzozowie. Sprawami oœwiatowymi w gminie zajmowa³a
siê Rada Szkolna Miejscowa. Staraniem
gminy oraz dziêki ofiarnoœci ówczesnego w³aœciciela Ludwika de Zarêby
Skrzyñskiego w dniu 18 sierpnia 1870
roku (a wiêc 135 lat temu) powsta³a w
Bartkówce nowo wybudowana szko³a.
Tak oto fakt ten odnotowano na
kartach kroniki szko³y:
„W gminie Bartkówce powsta³a nowo
wybudowana szko³a dnia 18 sierpnia
r.1870 za staraniem gminy jak akt erekcyjny opiewa.
Ówczesny w³aœciciel œp. Ludwik de

Zarêba Skrzyñski darowa³ raz
na zawsze ogród w objêtoœci 300
s¹¿ni w pobli¿u dworu pod budynek szkolny i na rozmna¿anie
drzewek owocowych, aby dzieci
korzysta³y z nauki ogrodnictwa.
Ówczesny budynek szkolny
postawiony z drzewa i kryty
gontami wynosi³ 8 m. Szerokoœci a 13m. 4dm. d³ugoœci. Znajdowa³o siê w nim mieszkanie
dla nauczyciela sk³adaj¹ce siê
z dwóch pokoi kuchni i sali
naukowej. Naprzeciw pomieszkania by³a drewutnia wynosz¹ca 3 m. szerokoœci a 6m. d³ugosci z drzewa brzozowego i osikowego, pokryta s³om¹.
ci¹g dalszy na str. 22

22

DYNOWINKA

HISTORIA SZKO£Y I SZKOLNICTWA
W BARTKÓWCE 1870 – 2005
ci¹g dalszy ze str. 21

Powstanie szko³y.
1) Gmina po wybudowaniu
budynków przyrzeka je w najlepszym stanie utrzymywaæ,
sprawiaæ sprzêty szkolne a w
razie potrzeby poprawiaæ takowe.
2) Wyp³acaæ siê obowi¹zuje gmina ka¿demu nauczycielowi rocznie w ratach kwartalnych z góry 100 z³r.w.a. oraz
w³asnym kosztem utrzymywaæ
stró¿a do us³ugi szkolnej.
3) Wyp³acaæ siê obowi¹zuje gmina ka¿dego roku na przybory szkolne 2 ztr. oraz i na
premiê dla dzieci rocznie 2
z³r.w.a.
4) Do powy¿szej dotacji zobowi¹za³ siê œp. Ludwik de Zarêba Skrzyñski w celu ul¿enia
gminie w ponoszeniu wydatków
szkolnych jako w³aœciciel obszaru dworskiego deklaracy¹ z
dnia 21 czerwca 1865 wyp³acaæ rocznie w gotówce 20 z³r. a
na pierwsze urz¹dzenie tej
szko³y kwotê 50 z³r.
5) Gmina obowi¹zuje siê
rocznie 6 s¹gów drzewa bukowego na opa³ szko³y zawsze
wczasie dostawiæ swoim kosztem.
6) Do wymiatania komina
obowi¹zuje siê gmina kominiarza op³aciæ.
7) P³oty naoko³o szko³y i
ogrodu szkolnego obowi¹zuje
siê gmina swoim kosztem poprawiaæ.
Na dotrzymanie powy¿szych zobowi¹zañ rêczy gmina
solidarnie i poddaje siê w tym
wzglêdzie egzekucji politycznej.
Akt ten zatwierdzi³a Rada
szkolna krajowa 21 paŸdziernika 1869 roku. Œp. Ludwik
de Zarêba Skrzyñski zastrzeg³
sobie prawo prezentowania nauczyciela i aby nauka w rzeczonej szkole w jêzyku polskim wyk³adan¹ by³a, zaœ gmina prawo prezentowania zupe³nie Wnemu Panu Dziedzicowi
odst¹pi³a.
W szkole tej pod nazw¹ parafialnej obj¹³ obowi¹zki na-

uczycielskie Wojciech Kogut rodem z Pakoszówki w powiecie sanockim.”
/pisownia oryginalna/
W roku 1872 do szko³y zapisa³o siê
68 uczniów i uczennic. Ich liczba systematycznie siê zwiêksza³a, a¿ w roku
szkolnym 1909/1910 osi¹gnê³a liczbê 266
uczniów (w tym 136 ch³opców i 130
dziewcz¹t). W zwi¹zku ze sta³ym wzrostem liczby uczniów Rada Gminna w dniu 21 stycznia 1887 roku podjê³a na
wniosek wójta Kazimierza Hadama
podjê³a uchwa³ê o kupnie domu z dodatkiem ogródka w objêtoœci 10 s¹¿ni
od Scheindli Tewel, po³o¿onego w Bartkówce pod numerem 122. Decyzja ta
by³a podyktowana chêci¹ budowy budynku szkolnego wraz z kancelari¹ gminn¹.
W 1888 r przyst¹piono do budowy nowej murowanej szko³y pod kierownictwem majstra murarskiego Jêdrzeja
Wolañskiego. Budynek szko³y w Bartkówce postawiony na niewielkim wzniesieniu obejmowa³ szerok¹ salê naukow¹,
2 pokoje mieszkalne, kuchniê, spi¿arniê, piwnicê, strych i sionkê. Od po³udniowej strony budynku znajdowa³a siê
kancelaria gminna i areszt.
Z dniem 1 wrzeœnia 1889 r. budynek oddano do u¿ytku szkolnego.
W 1895r. wiele szkody wyrz¹dzi³
mieszkañcom Bartkówki wylew Sanu,
który w sierpniu zniszczy³ wiêksz¹ czêœæ
plonów, co znacz¹co pog³êbi³o i tak ju¿
trudn¹ sytuacjê miejscowych rodzin.
Niektórzy rodzice musieli oddaæ swe
dzieci na s³u¿bê i w zwi¹zku z tym liczba uczniów w szkole chwilowo siê
zmniejszy³a. Jednak w nastêpnych latach liczba uczniów znowu siê zwiêksza³a i w zwi¹zku z tym w 1901 r. pomieszczenie kancelarii gminnej i areszt przebudowano na drug¹ salê lekcyjn¹.
W tym tak¿e czasie mia³ miejsce
gruntowny remont budynku szko³y oraz
obejœcia, co by³o zas³ug¹ wielmo¿nego
pana Seweryna Skrzyñskiego, który
prace te sfinansowa³. W czerwcu 1909
budynek szkolny wraz z drewutni¹ i
stajenk¹ pokryto blach¹.
W 1905 r. decyzj¹ Rady Szkolnej
Krajowej szko³a ludowa w Bartkówce
ze szko³y jednoklasowej przekszta³cona zosta³a w dwuklasow¹. Wp³ynê³o to
w znacznym stopniu na podniesienie jej
rangi.
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Od tego roku przez kolejnych 20 lat
szko³¹ kierowa³ Aleksander Niemiec.
Celem pracy dydaktyczno – wychowawczej szko³y by³o wychowanie m³odzie¿y w duchu moralnoœci religijnej,
przygotowanie do zadañ obywatelskich,
przywi¹zanie do monarchii austriackiej
i dynastii Habsburgów. W szkole ludowej w Bartkówce systematycznie obchodzono kolejne rocznice panowania tej
dynastii (np.600 - lecie w 1882r.), jak
równie¿ wst¹pienia na tron cesarski ówczeœnie panuj¹cego Franciszka Józefa I.
W przeciwieñstwie do szkó³ w innych zaborach, szko³y galicyjskie, a wiêc
równie¿ szko³a w Bartkówce mog³y
swobodnie kultywowaæ polsk¹ kulturê,
jêzyk, tradycjê i historiê. Nauczanie w
szkole ludowej obejmowa³o: jêzyk polski, jêzyk niemiecki, rachunki, nauki
przyrodnicze, geografiê, historiê, rysunek z geometri¹, œpiew, gimnastykê i
religiê.
Starano siê podkreœlaæ historyczn¹
przyjaŸñ Polaków z cesarstwem austriackim i tak np. dzieñ 12 wrzeœnia
1883 r. og³oszono dniem wolnym od nauki, aby móc obchodziæ uroczystoœæ dwusetnej rocznicy Odsieczy Wiedeñskiej,
dziêki której wojska sprzymierzone pod
wodz¹ króla Polski Jana III Sobieskiego
ochroni³y stolicê monarchii austriackiej
przed Turkami.
W miarê up³ywu lat szko³a coraz
bardziej nabiera³a praktycznego charakteru.
Nie omija³y Bartkówki liczne epidemie groŸnych chorób, takich jak ospa
czy szkarlatyna. Niski stan higieny
oraz przys³owiowa „bieda galicyjska”
stanowi³y g³ówne ich Ÿród³o. Choroby
dziesi¹tkowa³y wiêc miejscow¹ ludnoœæ,
a szko³ê zamykano na wiele tygodni.
W zwi¹zku z niskimi nak³adami
finansowymi œwiadczonymi zarówno
przez lokalne w³adze samorz¹dowe jak
i Radê Szkoln¹ Krajow¹, warunki pracy w szko³ach ludowych by³y bardzo
trudne. Okres I wojny œwiatowej jeszcze bardziej pog³êbi³ tê trudn¹ sytuacjê.
Odzyskanie niepodleg³oœci przez
Polskê w 1918 zosta³o powitane przez
wszystkich z ogromnym entuzjazmem.
Szkolnictwo ludowe zorganizowane zosta³o w oparciu o dekret o obowi¹zku
szkolnym z 7 lutego 1919r. Dekret ten
wprowadza³ 7-letn¹ szko³ê powszechn¹,
która by³a obowi¹zkowa dla wszystkich
dzieci w wieku od 7 do 14 roku ¿ycia.
Tak¿e w Bartkówce dzieci z utêsknieniem czeka³y na otwarcie szko³y, ale
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nast¹pi³o to dopiero w 1922 roku, kiedy to decyzj¹ Rady Szkolnej Powiatowej w Brzozowie ustanowiono tutaj
szko³ê trzyklasow¹.
W 1925r. wieloletniego kierownika
szko³y Aleksandra Niemca zast¹pi³
Adolf Chudzikiewicz.
Równie¿ i w tamtym czasie szko³a
organizowa³a wiele ciekawych imprez
np. ,,œwiêto sadzenia drzewek” czy te¿
,,œwiêto pieœni”.
Trzyklasowa organizacja Publicznej
Szko³y Powszechnej Mieszanej w Bartkówce potwierdzona zosta³a rozporz¹dzeniem Kuratora Okrêgu Szkolnego
„Lwów” z dnia 15 marca 1927r. Uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 1927
poprzedzi³o nabo¿eñstwo w koœciele
parafialnym w Dynowie, w którym „z
uwagi na wysoki stan wody na Sanie i
niemo¿liwy przejazd- dzieci szkolne z
Bartkówki nie wziê³y udzia³u”.
Od dnia 11 lutego 1929 roku, kiedy
to termometr wskazywa³ 410 mrozu
naukê w szkole na pewien czas przerwano, poniewa¿ klas nie mo¿na by³o
nale¿ycie ogrzaæ, a dzieci nie mog³y
przyjœæ do szko³y, gdy¿ nie posiada³y
nale¿ytej odzie¿y. Wówczas w okolicy
Dynowa wielu ludzi zamarz³o.
Do 1931 r. ze wzglêdu na braki lokalowe nauka odbywa³a siê a¿ do godzin wieczornych. Sytuacja poprawi³a
siê dopiero od 15 grudnia tego roku, kiedy to rozpoczêto naukê w trzeciej sali
lekcyjnej – w dawnym pokoju kancelarii gminnej.
14 lipca 1933 r. Bartkówkê ogarn¹³
ogromny po¿ar. Sp³onê³o 17 budynków
mieszkalnych i 25 gospodarczych.
Tragedia ta ominê³a jednak budynek
szkolny.
Z dniem 1 paŸdziernika 1933 r.
szko³a powszechna w Bartkówce przydzielona zosta³a do Inspektoratu Szkolnego w Kroœnie, a 1 sierpnia1934 na
terenie Ma³opolski wprowadzono gminy zbiorowe. Bartkówkê wcielono do
gminy zbiorowej ,,Dynów”.
W maju 1935r. w kraju z wielkim
smutkiem ¿egnano marsza³ka Polski
Józefa Pi³sudskiego, który sta³ siê symbolem polskiej niepodleg³oœci. Równie¿
i m³odzie¿ szkolna Bartkówki wziê³a
udzia³ w nabo¿eñstwie ¿a³obnym za
Jego duszê, odprawionym w koœciele
parafialnym w Dynowie.
W dniu 1 wrzeœnia 1939 r. na Polskê
napad³y hitlerowskie Niemcy, a 17 wrzeœnia od wschodu zaatakowa³ nasz kraj
Zwi¹zek Radziecki. Dwaj agresorzy podzielili siê Polsk¹. Rzeka San sta³a siê
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granic¹ pomiêdzy Niemcami a Zwi¹zkiem Radzieckim. Wieœ Bartkówka znalaz³a siê pod okupacj¹ radzieck¹.
Budynek szko³y podobnie jak ca³a wioska, znajdowa³ siê w pasie granicznym.
W dniu 30 wrzeœnia 1939 r. przyjecha³a do Bartkówki konnica rosyjska i
objê³a s³u¿bê nad rzek¹ San. Po konnicy przyby³a piechota, a póŸniej stra¿
graniczna. Wprowadzono jêzyk ukraiñski jako urzêdowy. Nauka w szko³ach
funkcjonuj¹cych w warunkach okupacji
radzieckiej odbywa³a siê wed³ug programu polskiego z wy³¹czeniem religii
i historii Polski, co wywo³a³o oburzenie
miejscowej ludnoœci i przyczyni³o siê do
niskiej frekwencji w szkole. Nie chciano bowiem puszczaæ dzieci do szko³y, w
której nie wolno odmawiaæ pacierza.
W kwietniu 1940 r. ca³¹ ludnoœæ
miejscow¹ w pasie granicznym na szerokoœci 700 metrów od Sanu wywieziono na Wo³yñ i Polesie. W Bartkówce
deportowano mieszkañców 189 domów.
Pozostawiono zaledwie 63 domy.
We wrzeœniu, 1940 r. w Bartkówce
zorganizowano szko³ê jednoklasow¹,
która znajdowa³a siê w prywatnym
domu Micha³a Bujdasza.
W czerwcu 1941 r. Niemcy zaatakowa³y swego dotychczasowego sojusznika i Bartkówka podobnie jak ca³a Generalna Gubernia znalaz³a siê pod okupacj¹ niemieck¹. W warunkach tej okupacji nadal funkcjonowa³a tutaj szko³a jednoklasowa.
Wyzwolenie powiatu brzozowskiego
spod okupacji hitlerowskiej nast¹pi³o
na prze³omie lipca i sierpnia 1944r.
Obok innych dziedzin ¿ycia spo³ecznego zosta³o te¿ uruchomione szkolnictwo
wszystkich szczebli. Równie¿ w Bartkówce staraniem kierownika szko³y
Adolfa Chudzikiewicza wznowiona zosta³a dzia³alnoœæ 3-klasowej szko³y.
Rok szkolny 1944/1945 przemin¹³ w
miarê spokojnie, ale w nocy z dnia 3
na 4 paŸdziernika 1945 r. wieœ dotknê³a ogromna tragedia. Oto Bartkówka
zosta³a napadniêta i spalona przez
oddzia³ Ukraiñskiej Powstañczej Armii. Zginê³o 9-ciu mieszkañców wsi a
pozostali zmuszeni do ucieczki stracili
ca³y swój dobytek. Budynek szko³y cudem ocala³, ale jej dzia³alnoœæ zosta³a
przerwana a¿ do 15 wrzeœnia 1948r.,
kiedy to zainaugurowano nowy rok
szkolny.
Z dniem 1 wrzeœnia 1951 r., w myœl
decyzji ministerstwa oœwiaty szko³y
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podstawowe 6 -klasowe rozszerzono o klasê VII i w zwi¹zku z tym poprawiono bazê lokalow¹ szko³y z jednej sali
lekcyjnej 1945r. do trzech w
1951 r.
W 1955r. zmar³ wieloletni
kierownik tutejszej szko³y
Adolf Chudzikiewicz, a jego
nastêpc¹ zosta³a Maria Muszyñska. W tym samym roku
zorganizowano w szkole
czwart¹ salê lekcyjn¹, co nie
rozwi¹za³o jednak jej problemów lokalowych. W 1959 r.
zawi¹zany zosta³ Komitet Budowy Szko³y, który czyni³ starania o uzyskanie parceli pod
now¹ szko³ê z gruntu po¿ydowskiego.
W tym samym roku przyst¹piono do budowy mostu na
Sanie, tak wiêc budowê szko³y zepchniêto na dalszy plan.
W 1961 nast¹pi³a kolejna
zmiana na stanowisku kierownika szko³y. Mariê Muszyñsk¹ zast¹pi³ Florian
Ba³a. W celu poprawienia
warunków lokalowych mieszkanie s³u¿bowe zosta³o przeznaczone na cele szkolne.
W tym okresie do szko³y
uczêszcza³o 184 uczniów.
Zmiany polityczne, jakie
nast¹pi³y po 1956 r. sta³y siê
zapowiedzi¹ przebudowy ustroju szkolnego. Sta³o siê to faktem w 1961 r., kiedy to w myœl
nowej ustawy szkolnej ustanowiono szko³ê podstawow¹ 8-letni¹. Do szko³y uczêszcza³o wtedy 203 uczniów.
Poniewa¿ przy szkole nie
by³o mieszkañ s³u¿bowych dla
nauczycieli powo³ano Komitet
Budowy Domu Nauczyciela.
W 1969 r. na stanowisku
kierownika szko³y Floriana
Ba³ê zast¹pi³ Kazimierz Ostafiñski. W tym samym roku
mia³ miejsce gruntowny remont budynku szkolnego, który kontynuowany by³ w latach
1974-1975 r., oraz systematycznie w latach nastêpnych.
Szko³a prowadzi³a w tym
czasie aktywn¹ dzia³alnoœæ
pozalekcyjn¹. Pracowa³y dwa
zespo³y muzyczne: mandolinistów i fletów prostych. Ucznioci¹g dalszy na str. 24
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wie brali aktywny udzia³ w
Festiwalach Kulturalnych
Szkó³. Zespo³y muzyczne bra³y udzia³ w przegl¹dzie zespo³ów muzycznych w Przemyœlu.
Zajmowa³y tam czo³owe miejsca.
Od 1982 r. wykorzystuje
siê du¿¹ salê w budynku Domu
Ludowego na zajêcia wychowania fizycznego, a w 1985r. z
tego budynku zostaje przeniesiona biblioteka i organizowane s¹ zajêcia oddzia³u przedszkolnego.
W 1989 roku staraniem ks.
Dziekana Józefa O¿oga zosta³
oddany do u¿ytku nowo wybudowany koœció³ w Bartkówce.
Prze³om polityczny, jaki
mia³ miejsce w 1989 r. znacz¹co wp³yn¹³ na zmiany
w oœwiacie. Do szkó³ powróci³a nauka religii.

Szko³a w Bartkówce nadal kultywuje swe bogate tradycje kulturalno – artystyczne. Cz³onkowie ko³a teatralnego i zespo³u muzycznego bior¹ udzia³
w imprezach artystycznych na terenie
szko³y i okolicy. Wystawiane s¹ tak¿e
„Jase³ka” dla spo³ecznoœci lokalnej.
W 1991 r. w wyniku likwidacji mieszkania s³u¿bowego szko³a wzbogaci³a siê
o 2 pomieszczenia. W tym roku do
szko³y uczêszcza³o 164 uczniów, oraz 23
dzieci w oddziale przedszkolnym.
Z dniem 1 stycznia 1993 r. miejscowoœæ Bartkówka zosta³a za zgod¹
mieszkañców zosta³a przy³¹czona do
miasta Dynowa i tym samym sta³a siê
jego dzielnic¹. Miejscowa szko³a przyjmuje nazwê: „Szko³a Podstawowa nr2
w Dynowie”.
Z dniem 1 stycznia 1996 r. organem
prowadz¹cym szko³ê zosta³a Gmina
Miejska w Dynowie.
M³odzie¿ szko³y w dalszym ci¹gu
podtrzymuje jej bogat¹ tradycjê, bio-
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r¹c m. in. systematycznie udzia³ w kolejnych Dniach Pogórza Dynowskiego.
W 1997 r. na zas³u¿on¹ emeryturê
odchodzi d³ugoletni dyrektor szko³y
Kazimierz Ostafiñski. Burmistrz miasta p. Anna Kowalska powo³uje na to
stanowisko Annê Chrapek, która pe³ni
sw¹ funkcjê do 1999 r.
Reforma oœwiaty wprowadza z
dniem 1 wrzeœnia 1999 r. 6-letnie szko³y podstawowe, oraz 3-letnie gimnazja.
Szko³a Podstawowa nr. 2 funkcjonuje
jako 6-letnia szko³a podstawowa pod
kierunkiem nowego dyrektora p. Wies³awy Marsza³ek, która zosta³a powo³ana na to stanowisko przez Burmistrza Miasta p. Krystynê D¿u³a.
Kierownicy i dyrektorzy szko³y w
Bartkówce:
Aleksander Niemiec – 1905-1925
Adolf Chudzikiewicz – 1925-1955
Maria Muszyñska – 1955-1961
Florian Ba³a – 1961-1969
Kazimierz Ostafiñski – 1969-1997
Anna Chrapek – 1997-1999
Wies³awa Marsza³ek – 1999Na podstawie Kroniki Szkolnej
opracowa³ Adam Œwider

„SZANUJMY WSPOMNIENIA”

PODZIÊKOWANIE

1870 – 2005
135 lat Szko³y Podstawowej w Dynowie - Bartkówce

Dyrektor i Rada Pedagogiczna sk³adaj¹ podziêkowanie Radzie Rodziców i
wszystkim, dziêki którym uda³o siê zorganizowaæ szkolny jubileusz:
– Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Zawodowych,
– Dyrektorowi i pracownikom Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w Dynowie,
– MOKiR w Dynowie,
– p. Ryszardowi Szaruga – w³aœcicielowi
firmy TRANS - KOP,
– p. Krzysztofowi Szczepañskiemu – w³aœcicielowi firmy FALCON za okazan¹
pomoc i wyrozumia³oœæ oraz
– zespo³owi muzycznemu RYTM za promocyjny udzia³ w festynie.
Szczególne podziêkowania kierujemy
do absolwentów naszej szko³y: ks. Zygmunta Wandasa za udzia³ we mszy œw. i
wyg³oszenie homilii, Doroty Sówka i
uczennic gimnazjów za zawsze chêtne
wspieranie dzia³añ artystycznych szko³y
oraz
- Krystyny Kozio³
- Paw³a Kozio³
- Paw³a Dziura
- Piotra Pyrcza
za udostêpnienie prac na wystawê.
Dziêkujemy wszystkim zaproszonym,
którzy mimo niekorzystnych warunków
pogodowych zaszczycili nas sw¹ obecnoœci¹.

W dniu 18 wrzeœnia Szko³a Podstawowa nr 2 w Dynowie obchodzi³a Jubileusz 135
- lecia swego istnienia.
Mimo niekorzystnych warunków pogodowych swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili:
- Wojewoda Podkarpacki
– p. Jan Kurp,
- Podkarpacki Kurator Oœwiaty
– p. Stanis³aw Rusznica,
- Senator RP
– p. Grzegorz Lato,
- p. Stanis³aw Bañcarz
i p. Przemys³aw Kunysz
z Zarz¹du Parków Krajobrazowych,
- radni powiatowi
– p. Aleksander Stochmal
i p. Jan Sieñko,
- Burmistrz Miasta
– p. Anna Kowalska,
- Z-ca Burmistrza
– p. Zbigniew Irzyk,
- Sekretarz Urzêdu Miasta
– p. Zofia Panto³,

- Skarbnik Urzêdu Miasta
– p. Stanis³awa £abisz
- radni Rady Miasta
- prezes Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców – p. K. D¿u³a
- przedstawiciele Stowarzyszenia
im. œw. Brata Alberta
- byli pracownicy szko³y
oraz mieszkañcy Dynowa
Wszyscy wziêli udzia³ we mszy
œwiêtej i wys³uchali wyg³oszonej przez
ks. Z.Wandasa homilii. Mimo zimna w
skupieniu obejrzeli program artystyczny, który powsta³ dziêki po³¹czonym wysi³kom nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szko³y. Program sk³ada³ siê
z dwóch czêœci. Czêœæ pierwsza refleksyjno-wspomnieniowa, wzbogacona o
wypiski z Kroniki szkolnej, czêœæ druga rozrywkowo - kabaretowa dotyczy³a
problemów wspó³czesnej szko³y.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej odby³o siê spotkanie by³ych i obecnych
pracowników szko³y, a nastêpnie rozpocz¹³ siê festyn taneczny.
Agata Wróbel
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W poniedzia³ek 12 wrzeœnia dynowsk¹ parafiê wizytowa³ ksi¹dz metropolita arcybiskup Józef Michalik.

przygotowali fragment Ma³ego Ksiêcia
– szukam przyjaciela. Po przedstawieniu ksi¹dz arcybiskup
mówi³ do m³odych w³aœnie
o przyjaŸni, mi³oœci, braterstwie jak te¿ udzieli³
wszystkim b³ogos³awieñstwa. Pyta³ równie¿ m³odzie¿, czy wybaczy mu to
niecodzienne zamieszanie
zwi¹zane ze skróceniem
lekcji, m³odzi s³owa metropolity przyjêli owacjami.
Potem nie odstêpowali go prawie
na krok. Obok wizyty w szkole ks.
arcybiskup odwiedzi³ zak³ad opieDostojni goœcie: ks. arcybiskup Michalik w towarzystwie dyrektora zespo³u szkó³ kuñczo – leczniczy,
Tadeusza Œwiêsa, proboszcza Dynowa ks. pra³ata Stanis³awa Janusza, prezes tam spotka³ siê ze
ko³a Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Krystyny D¿u³y.
starszymi i chorymi ludŸmi. Wizyta
ta by³a pe³na wzruszeñ, nie
rzem i proboszczem Dynowa ksiêdzem
brakowa³o ³ez. Przewodnicz¹pra³atem Stanis³awem Januszem
skierowali do dynowskiego zespo³u szkó³ gdzie spotka³ siê z tamtejsz¹ m³odzie¿¹ i gronem pedagogicznym. Na progu szko³y dostojny
goœæ powitany zosta³ przez dyrektora placówki Tadeusza Œwiêsa i
prezes ko³a katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Krystynê
D¿u³ê. M³odzie¿ bardzo owacyjnie
przyjê³a dostojnego goœcia w swych
progach, na Jego czeœæ uczniowie

Foto. Grzegorz Szajnik

Pierwsze kroki ksi¹dz arcybiskup
Józef Michalik wraz ze swym sekreta-

Podczas wizyty w zak³adzie opiekuñczo
– leczniczym przy ³ó¿ku chorych.

cy Konferencji Episkopatu Polski tu
równie¿ udzieli³ wszystkim b³ogos³awieñstwa, odwiedzi³ tych pensjonariuszy, którzy ze wzglêdu na swe kalectwo
s¹ przykuci do ³ó¿ek. W planach wizyty by³ równie¿ pobyt w domu pogodnej
staroœci, modlitwa na cmentarzu. Po godzinie 17. w uroczystym orszaku ksi¹dz
biskup wyruszy³ do koœcio³a. W jego bramie przywitany zosta³ przez proboszcza, pra³ata Stanis³awa Janusza i w³adze miejskie, a na uroczystej mszy œwiêtej udzieli³ dynowskiej m³odzie¿y sa-

Ksi¹dz arcybiskup oblegany przez m³odzie¿.
kramentu bierzmowania. Wizyta
mia³a charakter bardzo napiêty. Na
koniec ks. arcybiskup podziêkowa³
za ciep³e przyjêcie. Mo¿na mieæ tylko nadziejê, ¿e Jego s³owa na d³ugo zapadn¹ w naszych sercach i
umys³ach.
Grzegorz Szajnik

Powitanie przez w³adze przed koœcio³em.
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Blisko piêædziesiêciu uczestników
bierze udzia³ w specjalnych wakacjach zorganizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepe³nosprawnych miasta i gminy Dynów.
Mimo, i¿ min¹³ pó³metek wakacji i
dzieciaki nie myœl¹ na razie o szkole,
to s¹ tacy, którzy wolny czas spêdzaj¹
w szkolnych murach. Bajkowe wakacje maj¹ na celu zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci niepe³nosprawnych z rodzin patologicznych i biednych.
Zabawy i zajêcia trwaj¹ od 20 lipca i
zakoñcz¹ siê 26 sierpnia. W ramach
wakacji odbywaj¹ siê zajêcia plastyczne, techniczne, portowe. M³odzie¿
uczestniczy³a w spartakiadzie. Nieod³¹cznym elementem wakacji s¹ oczywiœcie wycieczki. M³odzie¿ zwiedzi³a
Solinê, skansen w Sanoku, ruiny zamku w D¹brówce Starzeñskiej, niebawem
jad¹ zwiedziæ Przemyœl i arboretum w
Bolestraszycach. Zaplanowany jest równie¿ przejazd najszybszym poci¹giem
na ziemi dynowskiej – popularn¹ ciuchci¹. M³odzie¿ uczestniczy w rajdach rowerowych i pieszych, jak te¿ zagra³a w
Kopciuszku. Zajêcia prowadz¹ Marze-

Foto. Grzegorz Szajnik

Niepe³nosprawny Adam z mam¹ zadowolony z zabawy.
na Wróblicka, Katarzyna Pieróg, Barbara Organ i Marzena Radoñ. M³odzie¿
korzysta z hali sportowej i pracowni
komputerowej udostêpnianej nieodp³atnie przez dynowski zespó³ szkó³.
Przygotowywany jest równie¿ dla
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wszystkich wyœmienity posi³ek. Stowarzyszenie pomaga równie¿ w ¿yciu codziennym. W ubieg³ym roku nasi podopieczni otrzymali dziewiêæ komputerów,

wózki elektryczne. W takich zajêciach bierze udzia³ 19 letni Adam, który porusza
siê na wózku jak mówi jego mama Czes³awa Panto³ – Adam uwielbia tu przychodziæ, zajêcia z m³odzie¿¹ i przy odpowiednim personelu bardzo mu pomagaj¹.
Jestem szczêœliwa, i¿ tu mo¿e spêdziæ odpowiednio czas. W tym roku dziêki pomocy stowarzyszenia Adam otrzyma wózek elektryczny za kilkanaœcie tysiêcy z³otych.

M³odzie¿ uczestnicz¹ca w zajêciach

Przewodnicz¹ca stowarzyszenia Ma³gorzata Kochman
szeœæ osób uczestniczy³o w turnusie rehabilitacyjnym – mówi przewodnicz¹ca stowarzyszenia Ma³gorzata Kochman – dodaj¹c- w tym roku otrzymaliœmy odpowiedni lokal, mini si³owniê,
nasi podopieczni czekaj¹ na komputery i

Praca z osobami niepe³nosprawnymi nie jest praca ³atw¹, a i sami niepe³nosprawni staj¹ siê dziêki takim zajêciom coraz bardziej otwarci na œwiat.
Grzegorz Szajnik

Nr 8/120

Dynowskie pejza¿e ciesz¹ oczy
turystów na Bieszczadzkich Anio³ach – Festiwalu Sztuk Ró¿nych.
W festiwalu wziê³o udzia³ oko³o
dwudziestu artystów, g³ównie z terenu
Bieszczad, choæ s¹ dwa wyj¹tki – panie – Malwina Wieczorek – Brade – warszawianka i Jolanta Pyœ – z Dynowa.
Prace artystów mo¿na ogl¹daæ do koñca sierpnia w Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Jest to ju¿ pi¹ta edycja
festiwalu, niegdyœ wszystko zaczê³o siê
wspólnego œpiewania, dziœ jest to bardzo du¿a impreza jednocz¹ca wszystkich
zakochanych w Bieszczadach – mówi
pani Jola – dodaj¹c, i¿ wykonane przez
ni¹ siedem obrazów, które mo¿na po-
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dziwiaæ przedstawia pejza¿e nie Bieszczadzkie a Dynowskie – jak mówi pani
Jola Dynowszczyzna to najpiêkniejszy
zak¹tek œwiata. Mottem wystawy by³y
“Baœnie moje w Bieszczadach zaklête”.
W katalogu promuj¹cym wystawê tak
napisano o naszej rodaczce – Jola jest
naszym krakowsko – dynowskim goœcie.
Zwi¹zana jest z Cisn¹ sentymentem i
przyjaŸniami. Jej malarstwo to kraina
pogodna, ciep³a i dobra, tak, jak sama
Jola. Có¿ wiêcej mo¿na dodaæ. Mo¿na
siê tylko pokusiæ o odwiedzenie dynowskiej Galerii na Zabramie by obejrzeæ
prace dynowskiej artystki i nie tylko.
Grzegorz Szajnik
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Pani Jola Pyœ podczas pracy nad swym kolejnym obrazie w
dynowskiej Galerii na Zabranie, gdzie panuje niepowtarzalna atmosfera.

W wtorek 23.08 bm. podczas
grzybobrania znaleziono prawdziwego giganta.

Foto. Grzegorz Szajnik

Ostatnie pogodne dni i piêkne okaza³e grzyby rozpieszczaj¹ wrêcz dynowskich grzybiarzy. We wtorek jak zawsze
pan Adam Ostafiñski z Dynowa z koszykiem wybra³ siê do lasu. Wtedy nawet mu siê nie œni³o, ¿e znajdzie prawdziwego giganta. Podczas zbierania pochyli³ siê pod jednym z drzewek i zobaczy³ prawdziwe cudo. Prawdziwek kolos rós³ sobie jakby nigdy nic. Pan Adam
natychmiast zerwa³ kolosa i zabra³ ze
sob¹ do domu. Ju¿ podczas powrotu zachwyca³ innych zbieraczy i s¹siadów
wzbudzaj¹c ich zazdroœæ. Nie by³ to
oczywiœcie jedyny grzyb, jakiego w tym
dniu uda³o mu siê znaleŸæ, ten jednak
dorodny prawdziwek jest dum¹ grzy-

Pan Adam Ostafiñski z grzybem gigantem.

Okaza³y prawdziwek nied³ugo po sfotografowaniu zosta³
skonsumowany.
biarza. Prawdziwkiem natychmiast zajêto siê jak niemowlakiem. Dok³adnie
go zwa¿ono i zmierzono. Wa¿y³ dok³adnie 1 kilogram i 12 dekagramów. Ob-

wód kapelusza mia³ 96 centymetrów.
Oczywiœcie mia³, bo oprócz pami¹tkowego zdjêcia nic nie zosta³o. Zdrowego
grzyba przyrz¹dzono i zjedzono ze smakiem. Teraz pan Adam ma smak na
kolejnego takiego prawdziwka.
Grzegorz Szajnik

S P R O S T O WA N I E
W poprzednim numerze „Dynowinki” (7/2005) pojawi³ siê b³¹d w artykule „Niecodzienne œwiêto”. Jest on
niew¹tpliwie dzie³em „chochlika” drukarskiego. Powinno byæ: z-ca komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie
m³. brygadier Florian Pelczar. Przepraszamy. Redakcja „Dynowinki”
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru
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KATARZYNA, MIKO£AJ.
Jaœ i Ma³gosia – Jaœ ma 18 lat, Ma³gosia 12.

Co wstawiæ i dlaczego…? - Sumy liczb w kwadratach s¹
kolejnymi liczbami pierwszymi, st¹d brakuj¹ce liczby, to 2 i
5.

Krzy¿ówka z has³em „S³owo za dwa s³owa” – DZIKA PLA¯A

Studenci - W grupie tej jest tylko jeden genialny student.

Sierpniowa jolka – ROZRYWKA

Dziwaczne wyrazy - Nie pasuje do pozosta³ych KWOSIKLA.
Z liter tego wyrazu mo¿na utworzyæ nazwisko KOWALSKI.
Z pozosta³ych mo¿na utworzyæ imiona KAROLINA, £UKASZ,

Ukoœnik – JEZIORA
Kogo autor mia³ na myœli? - Bohaterami zagadki byli Pañstwo Marta i Andrzej Kêdzierscy.

NOWE ZADANIA
We wrzeœniowym, pierwszym „powakacyjnym” wydaniu
naszego „K¹cika” polecamy Pañstwu kilka urozmaiconych
zadañ, przygotowanych przez p. Bogdana Witka, tym razem
s¹ to: Synteza krzy¿ówki „Witaj szko³o”, Jesienna krzy¿ówka z has³em oraz Jolka-szyfr. Oprócz tego, tradycyjnie, dla
„rozruszania umys³ów” po wakacyjnym lenistwie, zagadki
logiczne. Ostatnie dni by³y piêkne, piêkniejsze pewnie nawet, ni¿ w œrodku lata, lecz nieub³aganie zbli¿aj¹ siê jesienne szarugi i dni staj¹ siê coraz krótsze… Mamy nadziejê, ¿e nasze zadania bêd¹ dla Pañstwa mi³¹ rozrywk¹ na
d³ugie wieczory… Zapraszamy do zabawy;-)

Litery z pól ponumerowanych odczytane kolejno od 1 do
35 utworz¹ rozwi¹zanie - aforyzm autora, którego imiê i
nazwisko ujawniono w diagramie.

ZAGADKI LOGICZNE
Dziesi¹tka z trójek
Jak mo¿na zapisaæ liczbê DZIESIÊÆ za pomoc¹ czterech TRÓJEK i symboli odpowiednich dzia³añ arytmetycznych?
Wycieczka
Grupa uczniów ma wyruszyæ na wycieczkê. Gdy ustawili
siê w dwuszeregu, jeden zosta³ bez pary. Podobnie jeden
zosta³ sam, gdy ustawili siê trójkami, czy czwórkami. Dopiero, gdy ustawili siê pi¹tkami, ¿aden z nich nie zosta³
poza pi¹tk¹. Ilu by³o uczniów?
Jaka to liczba…?
Liczby w kwadracie s¹ u³o¿one w pewien prawid³owy sposób (jaki???). W puste miejsce nale¿y wpisaæ brakuj¹c¹ liczbê.

Zabawa w anagramowanie
Z podanych ci¹gów liter nale¿y u³o¿yæ sensowne wyrazy,
a nastêpnie z pierwszych liter tych wyrazów – u³o¿yæ wyraz,
bêd¹cy rozwi¹zaniem.
GAKADZA, ¯LOWIŒÆOM, IMÊTNOJUŒÆE,
DOWIOD•EP,
EWIANOZI¥RZ.
£añcuch
Mamy szeœæ kawa³ków ³añcucha po cztery ogniwa w ka¿dym. Chcemy uzyskaæ jeden ³añcuch z³o¿ony z dwudziestu
czterech ogniw. Czy mo¿na tego dokonaæ rozrywaj¹c (i potem ³¹cz¹c) MNIEJ ni¿ piêæ ogniw???
Renata Jurasiñska

- japoñski rycerz
- krakowski zieleniec
- ma³a wanienka z natryskiem oddolnym
- materia³ na ostrza wierte³ do betonu
- omszony owoc z du¿¹ pestk¹
- rolnicza „inwestycja” w pole
- œl¹ski taniec
- wyrób hutniczy w stalowej konstrukcji
Bogdan Witek
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Litery z zaznaczonych pól odczytane jednym ci¹giem
utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie.
Poziomo:
4) najd³u¿szy dystans dla biegacza
5) nie ma ich, gdy przygotowujemy ziemniaki
w mundurkach
6) imiê Lincolna – prezydenta USA z okresu
wojny secesyjnej
Pionowo:
1) potê¿ne afrykañskie drzewo
2) z farbami w rêku malarza
3) stolica z Kremlem
Bogdan Witek

Mój grajdo³ek

Polskie „wyborcze” igrzyska

Wsta³o s³oñce nad miasteczkiem
Ranne miot³y posz³y w ruch
Król Jagie³³o przetar³ oczy
Zbudzi³ siê dynowski duch
Ju¿ przywieŸli œwie¿e bu³ki
Nocni stró¿e poszli spaæ
Dwóch zmêczonych pod kasztanem
Radzi, jak dziœ „w szyjê daæ”
A ja kocham swój grajdo³ek
Gdzie siê ka¿dy z ka¿dym zna
W wiêkszym mieœcie wiêksze szanse
Lecz grajdo³ek duszê ma
Zegar bije w nim w rytm serca
Tramwaj nie przejedzie Ciê
Zreszt¹, co tu tyle gadaæ
Mieszka siê tu, to siê wie.
Praca, obiad, szklany ekran
Potem spacer lub dzia³eczka
Nabo¿eñstwo, odpust, festyn
Tak siê tocz¹ dni miasteczka
Œwieci, leje, wietrzyk wieje
Tylko ten, co chce, siê nudzi
Bud¿et miasto ma mizerny
Ale jest bogate w ludzi
A ja kocham swój grajdo³ek
Gdzie siê ka¿dy z ka¿dym zna
W wiêkszym mieœcie wiêksze szanse
Lecz grajdo³ek duszê ma
Zegar bije w nim w rytm serca
Tramwaj nie przejedzie Ciê
Zreszt¹, co tu tyle gadaæ
Mieszka siê tu, to siê wie.
¯ycie lepsze ni¿ w Madrycie
Poœród swoich mo¿esz wieœæ
Sukces tutaj bardziej cieszy
A pora¿kê ³atwiej znieœæ
Grzybów w lesie i ryb w Sanie
Najró¿niejszych jest bez liku
„Byczym” ludziom z bykiem w herbie
¯yje tutaj siê „po byku”
Maciej Jurasiñski

Kiedy siê s³owem, jak kul¹ ciska
To mamy w kraju „polskie igrzyska”…
Jak dawniej Grecy- co cztery lata My prze¿ywamy – TRZÊSIENIE ŒWIATA!
Tam milk³y wszelkie zwady i spory
A u nas zawsze „Puszka Pandory”…
I wyci¹gamy najwiêksze dzia³a
Od ich wystrza³ów grzmi Polska ca³a!
Id¹ w ruch kwity, haki i teczki…
Przed tym orê¿em nie ma ucieczki!
Jeœli ktoœ twierdzi, ¿e jego racja
To jest w odwodzie jeszcze lustracja…
I choæby nawet wyzion¹³ ducha
To go komisja œledcza przes³ucha…
I wyjd¹ na jaw k³amstwa i zdrady!!!
Taka jest Polska – I NIE MA RADY!!!
Czy tak¹ drog¹ daleko zajdzie:
„Dajcie winnego, wina siê znajdzie”????
A na to wszystko ja bym tak rzek³:
JAK BY TO PIES ZJAD£ – TO BY SIÊ WŒCIEK£…..
Fryderyk Radoñ

Z³ota rybka w Sanie
Raz w Dynowie w rzece San
Ryby ³owi³ ³ysy pan…
Pan zupe³nie by³ ³ysiutki!
£apa³ klenie na jagódki.
Biedny starszy pan mia³ branie,
Z³apa³ ma³¹ rybkê w Sanie…
I ju¿ chcia³ j¹ wzi¹æ dla kota…
Lecz zobaczy³, ¿e jest z³ota!!!
Wiêc j¹ zwróci³ nurtom Sanu
I siê op³aci³o panu!!!
Bo prawdziwie z³ota by³a,
Trzy ¿yczenia w mig spe³ni³a!!!
Znów siê z³oc¹ Sanu wody….
Pan bogaty jest i m³ody…
I do tego proszê was
Gêste w³osy ma po pas!!!
Wiêc panowie oraz panie
£apcie, ³apcie ryby w Sanie!
Maciej Jurasiñski
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Do diagramu nale¿y wpisaæ podane ni¿ej wyrazy, pogrupowane wed³ug d³ugoœci. W wykazie brakuje 7 s³ów, które
nale¿y odgadn¹æ samodzielnie, a dotycz¹ one wyposa¿enia uczniowskiego piórnika. Wystarczy je podaæ jako rozwi¹zanie
koñcowe zadania.
Wyrazy 4 -literowe
- BRDA - ETUI - JUDO
- K£OS - PANI - UCHO
Wyrazy 7 -literowe
- AKTÓWKA - CELIBAT
Wyrazy 8 -literowe
- OLEANDER - ZAKRÊTAS
Wyrazy 5 -literowe
- BO¯EK - CA£UN - KRZEM
- RESOR - SKAZA - SKLEP
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Wyrazy 9 –literowe
- JAD£OSPIS - POLECENIE
- PROGRESJA - RECYTATYW
- SZULERNIA
Wyrazy 6 -literowe
- CHOINA - CZEREP - LIKIER
- SKALAR - TERROR
Wyrazy 10 -literowe
- JASZCZURKA
Bogdan Witek
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