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ddajemy w Pañstwa rêce �wi¹teczny nu-
mer �Dynowinki�. Mamy nadziejê, ¿e
wieczorami, po rodzinnych spotkaniach

przy suto zastawionych sto³ach, zechc¹ Pañstwo
�nas poczytaæ��

Do³¹czamy do numeru wk³adkê z bud¿etem
Miasta na rok 2003, firmowan¹ przez Urz¹d Mia-
sta, w pe³ni popieraj¹c pomys³ dzia³ania w³adzy
�przy otwartej kurtynie��

�Sterroryzowana� przez mê¿a, nie grzesz¹c
nadmiarem wolnego czasu, zdecydowa³am siê
wzi¹æ na siebie odpowiedzialno�æ za �wi¹teczny
numer naszej gazety (przecie¿ mê¿owi siê nie od-
mawia�) Mam nadziejê, ¿e uda mi siê tym ra-
zem dopilnowaæ, aby z³o�liwy chochlik drukarski,
(któremu np. nie podoba siê wordowski edytor
równañ) nie narozrabia³ w moim k¹ciku rozryw-
kowo-matematycznym�Dziêkujê bardzo p. Jur-
kowi Chudzikiewiczowi za ogromn¹ pomoc przy
sk³adaniu numeru...

Cieszmy siê Wielk¹ Noc¹, Zmartwychwsta-
niem, nape³niaj¹cym nasze serca nadziej¹, raduj-
my siê ciep³¹, rodzinn¹ atmosfer¹, b¹d�my mili
dla wszystkich, wypatrujmy wiosny, która jako� nie
mo¿e siê w tym roku �przebiæ�� A przecie¿ Wiel-
kanoc, poprzedzona Wielkim Postem, w czasie
którego zima walczy o pozostanie, jest równie¿
�wiêtem Wiosny � która niechaj ju¿ obejmie pa-
nowanie nad �wiatem�

Ze �wi¹tecznymi ¿yczeniami dla Czytelników
Redaktor Prowadz¹cy - Renata Jurasiñska

Fot. Antoni Iwañski

zia³alno�æ Stowarzyszenia
nabiera tempa. Realizowa-
ne s¹ przedsiêwziêcia w za-

kresie kulturalno-o�wiatowym i
sportowym. Stowarzyszenie krzep-
nie pod wzglêdem organizacyj-
nym.

C O S £ Y C H A Æ
W STOWARZYSZENIU

Wed³ug wszelkich prognoz, jesz-
cze w tym miesi¹cu Stowarzyszenie
znajdzie swoj¹ siedzibê (wed³ug za-
pewnienia Pani Burmistrz Anny
Kowalskiej) w budynku przy ul. Ry-
nek. Zosta³ skompletowany nie-
zbêdny sprzêt biurowy, co umo¿li-
wi zorganizowanie sekretariatu
Stowarzyszenia.

Wiele pracy po�wiêcaj¹ cz³onko-
wie Stowarzyszenia cyklicznemu re-
dagowaniu i wydawaniu �Dynowin-
ki�. Do dzisiaj niestety nie upora-
no siê z koniecznymi i ostatecznie
trwa³ymi �ramami� organizacyjny-
mi redakcji.

Nadal trwaj¹ dyskusje na temat
lokalizacji �Muzeum Dynowszczy-

zny� oraz Skan-
senu. Jedn¹ z
propozycji na
siedzibê Muzeum jest budynek sta-
rej Wytwórni Wód Gazowanych przy
ul. Szkolnej. Utworzenie za� Skan-
senu przewiduje siê na terenie sta-
nowi¹cym w³asno�æ Gminy Dynów
tu¿ za O�rodkiem Zdrowia.

W miesi¹cu czerwcu odbêdzie
siê Walne Zebranie Stowarzyszenia
celem dokonania oceny dziewiêciu
miesiêcy okresu dzia³alno�ci.

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu

 Dynowskiego
� Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

dr Andrzej Stankiewicz
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Wielkanoc

Polska

Wielkanoc

�wiêta Wielkanocne - �wiêta Zmar-
twychwstania Pañskiego - by³y zawsze dla
nas, Polaków, �wiêtami wiary w sprawiedli-
wo�æ polskich pragnieñ, w s³uszno�æ pol-
skich wysi³ków, w nieodwo³alny triumf prze-
kazywanych nam przez pokolenia cnót
narodowych; by³y najcudowniejszym sym-
bolem zwyciêstwa dobra nad z³em, prawdy
nad k³amstwem, ducha nad materi¹. Dla-
tego te¿ Wielkanoc w Polsce obchodzono
zawsze niezwykle uroczy�cie, �wi¹tecznie
i hucznie. Odrodzenie duchowe, któ-
re dawa³o Zmartwychwstanie Pañ-
skie, odbycie rekolekcji, odpuszcze-
nie grzechów - nios³o prawdziw¹,
now¹ wiosnê.

Palmowa Niedziela
Zwyczaje zwi¹zane z ob-

chodami �wi¹t Wielkiej Nocy
rozpoczynaj¹ siê od Palmowej
Niedzieli. Dawniej nosi³a ona

jeszcze nazwy
�Wierzbna� lub
�Kwietna�. Zgod-
nie ze starymi wie-
rzeniami �palmy�
powinny zawieraæ ga³¹zkê lesz-
czyny i wierzby, cisu, sosny lub
ja³owca i winoro�li, nie powin-
ny natomiast zawieraæ ga³¹zki
topoli. Stara legenda t³umaczy
to tak: po �mierci Jezusa, gdy
ca³a przyroda pogr¹¿ona by³a
w ¿alu, sosna rzek³a - �On uma-
r³, wiêc na znak ¿a³oby przybiorê
ciemny kolor i szukaæ bêdê miejsc
odludnych�. Winoro�l, us³yszaw-
szy smutn¹ wie�æ, szepnê³a - �Z
¿alu pociemniej¹ moje jagody, a z
prasy, w której wyciskaæ je bêd¹,
sp³ynie �Lacrima Christi�. Cis na
znak ¿a³oby odezwa³ siê - �On
umar³, teraz bêdê rós³ tylko na
cmentarzach, pszczo³a pod kar¹
�mierci nie dotknie moich zatrutych
kwiatów, ptaki na mych ga³êziach
�piewaæ nie bêd¹�. Jedynie topo-
la pozosta³a niewzruszona i rze-
k³a - �Có¿ mnie to obchodzi? On
umar³ z powodu grzeszników, a ja
jestem niewinna, zostanê tak¹,
jak¹ by³am�. I za ten brak uczu-
cia li�cie topoli skazane zosta-
³y na wieczne dr¿enie.

Palmie zawsze przypisywa-
no w³a�ciwo�ci lecznicze i cza-

rodziejskie. I dlatego po powrocie z ko-
�cio³a ze �wiêconymi palmami ch³ostano
siê nimi dla zdrowia oraz po³ykano p¹cz-
ki ga³¹zki wierzbowej, co mia³o zapobie-
gaæ chorobom gard³a, p³uc i wszelkim
bólom.

Dêbowy Chrystus - to jeszcze jeden sta-
ropolski zwyczaj zwi¹zany z Palmow¹ Nie-
dziel¹. Zwyczajem katolików w dawnej Pol-
sce by³o na�ladowanie wjazdu Zbawiciela
do Jerozolimy. Ubierano jednego z gospo-
darzy na wzór Chrystusa, wsadzano go na
os³a i w�ród weso³ych okrzyków i �piewów
prowadzono go do drzwi ko�cio³a, gdzie

s³ano mu pod nogi ga³¹zki wierzby kwit-
n¹cej. Je�li wszyscy gospodarze wymawiali
siê od na�ladowania Boskiego Zbawiciela
- rze�biono w drzewie figurê Chrystusa sie-
dz¹cego na osio³ku. Figurê tê ci¹gnêli naj-
godniejsi i najstarsi wybrañcy wsi.

Od dawien dawna te¿ w Palmow¹ Nie-
dzielê klasztory i plebañskie szkó³ki wysta-
wia³y widowiska pasyjne pe³ne pobo¿nych
wzruszeñ i godziwej nauki.

Dzi� obchody Palmowej Niedzieli
s¹ proste. Ludzie kupuj¹ lub robi¹

palmy, id¹ z nimi do ko�cio³a,
gdzie podczas lub po Mszy �w.

odbywa siê ich �wiêcenie. Po-

tem nios¹ je do domu; na wsi zatykaj¹ za
��wiêty obraz�, w mie�cie wieszaj¹ na �cia-
nie, lub wstawiaj¹ do wazonu. Trzymaj¹ je
do nastêpnej Niedzieli Palmowej.

Wielki Tydzieñ
Ca³y Wielki Tydzieñ up³ywa pod zna-

kiem przygotowañ i oczekiwania Wielkiej
Niedzieli. W ci¹gu ca³ego Wielkiego Ty-
godnia przez wieki uczestniczono w na-
bo¿eñstwach upamiêtniaj¹cych wjazd
Chrystusa do Jerozolimy, zapowiadaj¹cy
Jego �mieræ i Zmartwychwstanie.

Dni wielkotygodniowe wró¿y³y pogo-
dê na ca³y rok. Uwa¿ano, ¿e jaka Wielka
�roda - taka bêdzie wiosna, jaki Czwartek
- takie lato, Wielki Pi¹tek - wró¿y³ pogodê
na ¿niwa i wykopki, a Sobota - zapowiada-
³a pogodê na zimê.

Wielka �roda
Po odprawionej w Wielk¹ �rodê �ciem-

nej jutrzni� (która nazwê wziê³a od tego,
¿e za ka¿dym od�piewanym psalmem ga-
szono po jednej �wiecy) a¿ do rezurekcji
milk³y ko�cielne dzwony, po wsiach cho-
dzili ch³opcy z ko³atkami, bêbnem i ob-
chodz¹c codziennie wie� trzy razy przypo-
minali wszystkim, ¿e obowi¹zuje post i we-
d³ug starych przepisów ko�cielnych, kto
nie bêdzie po�ci³, temu �ko³atkami wybi-
j¹ zêby�.

Wielka �roda by³a te¿ dniem, w któ-
rym gospodarze wychodzili z po�wiêcon¹
w ubieg³ym roku wod¹ �wiêciæ pola, aby
dobrze rodzi³y.

Wielki Czwartek, zwany te¿ Cierniowym
W Wielki Czwartek, na pami¹tkê Wie-

czerzy Pañskiej, we wszystkich domach je-
dzono �Tajniê� - postn¹ kolacjê. Wed³ug
staropolskich obyczajów wielu Polaków po
tajni nic ju¿ nie jad³o, a¿ do wielkanocne-
go �niadania.

Daleko, do pras³owiañskich czasów siê-
ga oddawanie czci zmar³ym w Wielki
Czwartek. Wiara w przebywanie dusz zma-

r³ych w�ród ¿ywych w tym dniu by³a tak
silna, ¿e jeszcze do niedawna nie myto na-
czyñ po tajni, a niektórzy zostawiali spe-
cjalnie na nich resztki potraw wierz¹c, ¿e
karmi¹ siê nimi w nocy dusze umar³ych
lub �ubo¿êta� - skrzaty, przebywaj¹ce stale
w domu dla szczê�cia.

Wielki Pi¹tek
Wielki Pi¹tek - to Groby. Zwyczaj stro-

jenia Grobów Chrystusowych przywêdro-
wa³ do Polski najprawdopodobniej z
Czech lub Niemiec (w takiej formie nie
by³ znany w innych krajach Europy) i roz-
win¹³ siê bardzo dziêki naszej polskiej, sze-
rokiej naturze. Zewnêtrzna okaza³o�æ, am-
bicje poszczególnych zgromadzeñ zakon-

nych w urz¹dzaniu Grobów sprawi³a,
¿e bogactwem wystawy i pomys³ów -

ol�niewa³y polskie Groby cudzo-
ziemców.

Przy Grobach stra¿ spra-
wowa³y warty. W wiej-

skich ko�cio³ach pe-
³nili stra¿ przy Grobie
Chrystusa najlepsi i
najbardziej szanowa-

ni gospodarze przebrani w polskie mun-
dury.

Star¹, piêkn¹ polska tradycj¹ by³o od-
wiedzanie Grobów. W miastach, gdzie ko-
�cio³ów by³o wiêcej, nale¿a³o obej�æ wszyst-
kie, spêdziæ kilka chwil na modlitwie, a
tak¿e z³o¿yæ datek na biednych, gdy¿ kwe-
sty by³y te¿ �ci�le zwi¹zane z wielkopi¹tko-
w¹ tradycj¹. W ka¿dym ko�ciele panie z
towarzystwa kwestowa³y na biednych. W
niektórych ko�cio³ach, w jednej z bocz-
nych kaplic sta³a misa, na któr¹ pobo¿ni
rzucali �wdowi grosz�. Pieni¹dze zebrane
w czasie wielkanocnych kwest przeznacza-
no na pomoc ubogim, budowê przytu-
³ków, szpitali, sierociñców, domów dziec-
ka. A im piêkniejsze kobiety kwestowa³y,
tym pieniêdzy by³o wiêcej.

W ludowych obrzêdach wielkopi¹tko-
wych wa¿ne miejsce zajmuj¹ �led� i ¿ur,
które by³y przez 6 tygodni Wielkiego Po-
stu podstaw¹ jad³ospisu. W tym dniu ¿ur
wynoszono z kuchni jako wiêcej niepo-
trzebny, wyrzucano te¿ �ledzia, wieszaj¹c
go czasem na wierzbie lub innym drzewie,
karz¹c za to, ¿e przez 6 niedziel panowa³
nad miêsem (by³ to tzw. �pogrzeb� ¿uru i
�ledzia).

Wed³ug starych ludowych wierzeñ by³
Wielki Pi¹tek dniem bardzo wa¿nym w go-
spodarstwie i okazj¹ do obrony przed cza-
rami. Wierzono, ¿e woda w rzekach i po-
tokach ma w tym dniu przed wschodem
s³oñca w³a�ciwo�ci uzdrawiaj¹ce i zabez-
pieczaj¹ce przed chorobami. Dlatego te¿
myto siê i k¹pano w rzekach przed �witem.
Myto te¿ krowy, aby zdrowe by³y i du¿o
mleka mia³y.

Wierzono powszechnie w czarodziej-
sk¹ moc tego dnia, dlatego te¿ gospoda-
rze sadzili wtedy drzewka owocowe wie-
rz¹c, ¿e dobrze siê przyjm¹ i bêd¹ znako-
micie owocowa³y. Mas³o zrobione w Wiel-
ki Pi¹tek gospodynie przechowywa³y przez
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ca³y rok i u¿ywa³y go potem jako lekarstwa
na rany dla zwierz¹t i ludzi. Zniesionym w
tym dniu jajkom przypisywano cudown¹
si³ê - podobno nigdy siê nie psu³y - a rzu-
cone do ognia natychmiast gasi³y po¿ar.

Pracowano w tym dniu od wczesnego�witu i to bardzo pilnie, bo pracowaæ mo¿-na by³o tylko do po³udnia. Ale te¿ by³y w
tym dniu zakazy, g³ównie przêdzenia, tka-nia i krêcenia powrozów, aby Panu Jezu-sowi �nie narzucaæ pa�dzierzy do ran�.

I jeszcze jedna tradycja zwi¹zana jest zWielkim Pi¹tkiem - malowanie jajek. W³a-�nie w tym dniu m³ode dziewczêta zabie-
ra³y siê do malowania wielkanocnych ja-jek, a w wodzie, w której siê jajka gotowa-³y, my³y w³osy, wierz¹c, ¿e bêd¹ gêste, piêk-
ne i l�ni¹ce.Wiele jest starych podañ i legend doty-cz¹cych pocz¹tków malowania jajek. W jed-
nej z wersji Maria Magdalena przyszed³szydo Heroda z pro�b¹, aby ulitowa³ siê nadJezusem, podarowa³a mu kilka malowa-
nych jajek. Ta legenda da³a pocz¹tek wie-rze, ¿e to same dziewczêta powinny malo-waæ jajka, a naj³adniejsze z nich ofiarowy-
waæ swoim ch³opcom, co zjedna im mi³o�æ.Pisankami te¿ wykupuj¹ siê (dynguj¹)dziewczêta przed oblewaniem w Poniedzia-
³ek Wielkanocny, w niektórych miejscowo-�ciach urz¹dzano zawody przerzucania pi-sanek przez dach ko�cio³a lub chaty. Pisan-
ki ofiarowywano dzieciom, lub dla zabawyzakopywano je w ziemi, aby dzieci mog³yje znale�æ. By³y te¿ pisanki ulubionym po-
darunkiem wielkanocnym, podarowaniepiêknie ozdobionego jajka by³o wyrazemdobrych ¿yczeñ i serdecznych uczuæ.

Nazwy jajek wielkanocnych zale¿¹ odsposobu, w jaki zosta³y zrobione. I tak, jaj-ka pomalowane na jeden kolor nosi³y na-
zwê kraszanek, malowanek, byczków, a³u-nek. Je¿eli na jednostajnym tle wyskroba-ny by³ deseñ - takie jajka zwa³y siê ryso-wankami lub skrobankami. Pisankami zwa-no jajka malowane na jeden kolor lub kil-ka kolorów z bia³ym wzorem. Takie jajka
najpierw pokrywano pszczelim woskiem,a nastêpnie gotowano w barwnikach.Wszystkie gotowane i barwione jajka na-
cierano po ostygniêciu smalcem dla nada-nia im po³ysku.Wielka SobotaWielka Sobota - to dzieñ ��wiêconego�.Rano w tym dniu odbywa³o siê na placuprzed ko�cio³em �wiêcenie ognia. Ogarki

i ga³¹zki z po�wiêco-nego przez ksiê-dza ogniska za-
noszono do do-mów, jako ochro-nê przed burzami

i gradami. Popió³ze stosu rozsypywa-li gospodarze na
polu podczaspierwszej orki,a g³owienki (opa-

lone drewienka leszczyny) zatykali na krañ-cach swojego pola, by je chroniæ od klêsk¿ywio³owych. �wiêcone g³owienki mia³y
chroniæ równie¿ domy.

Oprócz po�wiêcenia ognia odbywa³osiê �wiêcenie wody. Wod¹ po�wiêcon¹ wtym dniu skrapia³ gospodarz ca³e obej�cie
i wszystkich domowników, resztê za� prze-chowywa³ a¿ do przysz³ej Wielkiej Soboty,u¿ywaj¹c jej do pokrapiania zbo¿a przed
zasiewem i wypadkach choroby.Po obu obrzêdach, gdy ksi¹dz za-�piewa³ �Gloria�, rozwi¹zywano dzwony
ko�cielne, które dzwoni³y po raz pierwszypo kilkudniowym milczeniu.Rano �wiêcono ogieñ i wodê, a
przez ca³y dzieñ �wiêcono pokarmy. Ko-biety d�wiga³y do ko�cio³a ogromne wikli-nowe kosze, bo wszystkiego musia³o byæ
du¿o (��wiêcone� posiada³o bowiem nad-zwyczajn¹ moc). Po przyje�dzie z ko�cio-³a nale¿a³o obej�æ ze �wiêconym dom trzy
razy, aby zapewniæ mu dostatek i pozbyæsiê szczurów i myszy. Po�wiêcone ko�cizwierz¹t nale¿a³o zakopaæ w czterech ro-
gach granic wioski, aby zabezpieczyæ j¹ odklêsk i gradu. �wiêconym nale¿a³o siêpodzieliæ z najbiedniejszymi i sierotami.
Nic ze �wiêconego nie mog³o siê zmarno-waæ, np. skorupki pisanek wyrzucone doogrodu chroni³y kapustê od liszek itp.

Koñczy³a Wielk¹ Sobotê Rezurekcja,nabo¿eñstwo bior¹ce swoj¹ nazwê od ³aciñ-skiego s³owa resurectio - zmartwychwstanie.
Rezurekcyjne dzwony zwo³ywa³y niegdy� nanabo¿eñstwo w Wielk¹ Sobotê o 12 w nocy.Od czasów stanis³awowskich, chc¹c oszczê-
dziæ ludziom nie zawsze bezpiecznych noc-nych powrotów do domu, uroczysto�æZmartwychwstania przeniesiono na nie-
dzielny �wit. Wed³ug wierzeñ ludowych wczasie rezurekcji woda w �ród³ach i stud-niach zamienia siê na chwilê w miód, skar-
by ukryte w ziemi zapalaj¹ siê jasnym p³o-mieniem. Kto przespa³ rezurekcjê - niemóg³ je�æ �wiêconego i mia³ ponoæ ci¹gle
chorowaæ. W czasie rezurekcji uroczyste t³u-my zalega³y ko�cio³y, a w wielkiej procesjitrzy razy obchodz¹cej ko�ció³ tryumfalnie
brzmia³a zwyciêska pie�ñ zmartwychwsta-nia: �Weso³y nam dzi� dzieñ nasta³�.Wielka Niedziela

Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji �wi¹t wiel-kanocnych by³o wielkie ob¿arstwo. Ponie-wa¿ nastêpowa³o po d³ugim po�cie, wiele
by³o recept na uchronienie siê od zgagi.Wed³ug najstarszych porad - nale¿a³o zje�æna czczo �wiêconego chrzanu i chuchn¹æ
trzy razy do komina, albo zje�æ przed �nia-daniem usma¿one na ma�le pokrzywy.Nie mog³o zabrakn¹æ na wielkanoc-
nym stole chrzanu - na pami¹tkê ¿ó³ci, któ-r¹ by³ pojony na krzy¿u Pan Jezus. Dziele-nie siê �wiêconym jajkiem przypomina³o
wigilijne dzielenie siê op³atkiem. Okruszy-ny �wiêconych ciast rozsiewano po ogro-dzie, skorupki z jajek wyrzucano na grz¹d-
ki, ze �wiêconego chrzanu robiono krzy-¿yki i wk³adano pod wêg³y domu, aby siêgo wê¿e nie trzyma³y. Pilnowano tylko, aby
¿adnych �wiêconych okruszyn nie jad³ykury, bo pia³yby jak koguty.Pierwszy dzieñ �wi¹t - Wielka Niedziela
- up³ywa³ na ogó³ w �cis³ym rodzinnym gro-nie, dopiero Poniedzia³ek Wielkanocny by³dniem sk³adania wizyt s¹siadom i znajomym.

Poniedzia³ek WielkanocnyTo dzieñ harców i swawoli, s³yn¹cy wca³ej Polsce z oblewania siê wod¹. Ró¿ne
nazwy nadawano temu zwyczajowi - Oble-wanka, Lejek, �w. Lejek, Meus, Emaus,wreszcie Dyngus i �migus.

W wielu miejscowo�ciach ju¿ w Wiel-

k¹ Niedzielê wieczorem przygotowywanosiê do lejka. W ten wieczór m³odzi mê¿-czy�ni uk³adali w tajemnicy przed dziew-
czêtami wiersze, które nastêpnie wykrzy-kiwali przy u¿yciu tradycyjnej formu³y jak¹ilo�æ wody dla ka¿dej z panien przezna-
czaj¹. Wymieniali przy tym te¿ wszystkiewady i zalety wiejskich panien.W miastach i wsiach m³odzie¿ obojga
p³ci czatowa³a z garnkami i sikawkami naprzechodz¹cych, po wsiach parobcy ³apa-li dziewczêta, zawlekali do stawu albo do
rzeki i wrzucali do wody, lub te¿ przy stud-ni lali wod¹, póki im siê podoba³o. Niebroni³y siê dziewczêta, bo wiadomo by³o,
¿e nieoblanie znaczy³o brak powodzeniau ch³opców.W niektórych regionach Polski w Po-
niedzia³ek Wielkanocny ch³opcy chodzili�z kogutkiem� (by³ to ¿ywy kogut, ozdo-biony kwiatami i obwo¿ony na wózku albo
dyngusowy kurek z ciasta, gliny lub wystru-gany z drewna i ozdobiony piórami z ko-gucich ogonów), a dziewczêta - �z ga-ikiem� (choinka lub sosnowa ga³¹� ubra-na w ró¿nokolorowe wst¹¿ki). Zwyczaj tenzwi¹zany by³ z powitaniem nadchodz¹ce-
go lata i urodzaju.Dzi� z dawnych tradycji nie zosta³o ju¿mo¿e zbyt wiele, ale przecie¿ ci¹gle �wiê-
cimy palmy, odwiedzamy ChrystusoweGroby, malujemy jajka, chodzimy z piêk-nie przystrojonymi koszyczkami �wiêciæ
pokarmy, dzielimy siê �wiêconym jajkiem,sk³adaj¹c sobie ¿yczenia, oblewamy siêwod¹ w ��migus-Dyngus�, odwiedzamy
rodzinê, s¹siadów, odczuwamy podnios³yi radosny charakter tych �wi¹t.... LeonPotocki pisa³ w 1854 roku: �...Pielêgnujmydawne przodków obrzêdy: to, co wesz³o w zwy-czaj, niech zwyczajem zostanie; a to, co by³o,co�my od Ojców zas³yszeli lub sami jeszcze wi-dzieli, przeka¿my tym, co po nas przyjd¹; po-mni, ¿e gdzie by³a przesz³o�æ, tam i przysz³o�æbêdzie...�.

RENATA JURASIÑSKA
(na podst. ksi¹¿ki Hanny Szymanderskiej�Polska Wielkanoc�)rysunki � ANNA WARCHA£
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Przedstawiam Pañstwu bud¿et mia-
sta na rok 2003 ( we wk³adce do³¹czo-
nej do �Dynowinki�). Jest on skrom-
ny i nie zabezpiecza z pewno�ci¹ ani
potrzeb, ani oczekiwañ.

Mam jednak nadziejê, ¿e przy
m¹drym planowaniu wydatków i po-
mocy zewn¹trz uda siê zrealizowaæ naj-
pilniejsze zadania.

Do nich nale¿¹:
1.Zakoñczenie budowy hali sportowej

i rozpoczêcie budowy gimnazjum.
2.Przebudowa dróg powiatowych,

gminnych i ulic.
3.Naprawa chodników (przebudowa

jednostronna chodnika przy ul.
�wierczewskiego).

4.Rozpoczêcie budowy chodnika przy
ul. Grunwaldzkiej.

5.Rozpoczêcie kompleksowej kanali-
zacji Dynowa (w tym roku planuje
siê opracowaæ dokumentacjê wraz
z pozwoleniem na budowê - wszyst-

kie poprzednie doku-
mentacje straci³y wa¿-
no�æ), drobne odcinki
zostan¹ wykonane w tym
roku.

6.Przebudowa stacji uzdatniania wody
przy ul. Szkolnej.

7.Budowa sortowni wraz z infrastruk-
tur¹ na sk³adowisku odpadów komu-
nalnych. Jest to zadanie do�æ du¿e i
mo¿e byæ realizowane przy pozyska-
niu 70% �rodków zewnêtrznych. Po
jego zakoñczeniu ponad 20 osób
znajdzie nowe miejsca pracy.

8.Dokoñczenie budowy stra¿nicy przy
ul. Bartkówka i remont dachu na
Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul.
Bartkówka.

9.Budowa o�wietlenia ulicznego przy
ul. £aziennej, do�wietlenie ul. Po-
lnej, przygotowanie do budowy
o�wietlenia na ul. Dzia³owej.

10. Rozpoczniemy zagospodarowanie
nabrze¿y Sanu, tworzenie skansenu

i muzeum Pogórza Dy-
nowskiego.
11. W tym roku po-
prawi siê estetyka na na-
szym cmentarzu, prace te
bêd¹ systematycznie kon-
tynuowane.

S¹ to tylko niektóre
dzia³ania. Ich ciê¿ar fi-
nansowy jest i tak du¿y, a
pozyskanie �rodków z ze-

wn¹trz utrudnia brak dokumentacji
na wiêkszo�æ zadañ.

Dlatego zwracam siê do naszych
mieszkañców z apelem o w³¹czenie siê
do porz¹dkowanie naszego miasta.

Naszych mieszkañców staæ jest na
piêkne uporz¹dkowanie swoich
obej�æ. W wiêkszo�ci robi¹ to wspa-
niale. Przyjmijmy dobre wzorce p³y-
n¹ce z zachodu. �mieci nie musz¹
le¿eæ na chodnikach i ulicy. Mo¿emy
zlikwidowaæ je sami. Porz¹dkuj¹c
swoje obej�cia oraz teren przyleg³y
pomagacie Pañstwo miastu. Nie musi
miasto wydawaæ pieniêdzy na sprz¹-
tanie a przeznaczy je na poprawê
chodników i dróg.

Burmistrz Miasta
mgr Anna Kowalska

Dnia 27 marca zmar³a �mierci¹ tragiczn¹ nasza ko-
le¿anka - nauczycielka religii - Ewa. Tak trudno nam
siê zgodziæ na �mieræ w wieku 30 lat, na �mieræ m³odej
matki, nauczycielki , optymistki i pasjonatki w jednej
osobie. Czy TAK mia³o byæ? Czy TERAZ musia³o siê to
wydarzyæ? Czy nie mog³o W INNY SPOSÓB?�

 Pytania przesi¹kniête buntem i gorycz¹ nie znaj-
d¹ swojej odpowiedzi w�ród ludzi.

 Pozostaje jedynie wiara , czasem absurdalna, ¿e
wszystko w ¿yciu ma swój czas, cel i sens, a Ewa spe³ni-

�Daj nam wiarê, ¿e to ma sens,
¿e nie trzeba ¿a³owaæ przyjació³.
¯e gdziekolwiek s¹ � dobrze im jest,
¯e s¹ z nami, choæ w innej postaci��

(Beata Rybotycka, �Piwnica Pod Baranami�)

EWA £ACH
(1973 � 2003)

³a siê w swoim jak¿e
krótkim ¿yciu.

 Zadziwieni krucho-
�ci¹ cz³owieka i przemijaniem - ufamy, ¿e Ewa bêdzie
stale nam towarzyszyæ w naszej pamiêci i ¿yczliwym
wspomnieniu -

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
Zespo³u Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie
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28 grudnia2002 r. odby³asiê III sesja po-
przedzona spo-tkaniem op³at-kowym. Przyby-
li na ni¹: Ksi¹dzBiskup EdwardBia³og³owski,
wice wojewodap o d k a r p a c k iKazimierz Su-
rowiec, burmi-strzowie i wój-towie miast i gmin z terenu powiatu rzeszow-

skiego, dyrektorzy szkól oraz kierownicy po-wiatowych inspekcji i stra¿y. Ksi¹dz Biskupw swym wyst¹pieniu mówi³ o istocie i zna-
czeniu �wi¹t Bo¿ego Narodzenia dla chrze-�cijan ¯yczy³ wszystkim zgromadzonym dal-szych sukcesów w dzia³alno�ci samorz¹do-
wej oraz zachêca³ do podejmowania inicja-tyw dla dobra i rozwoju powiatu. Wice woje-woda Kazimierz Surowiec zabieraj¹c g³os
bardzo pozytywnie oceni³ funkcjonowaniesamorz¹du powiatowego stwierdzaj¹c, ¿e po-wiat rzeszowski jest najdynamiczniej rozwi-
jaj¹cym siê powiatem na Podkarpaciu. £a-manie op³atkiem po³¹czone ze sk³adaniemsobie wzajemnych ¿yczeñ aby nowy rok 2003
by³ okresem sukcesów w ¿yciu osobistym izawodowym przynosz¹cym zadowolenie i sa-tysfakcje koñczy³o t¹ cze�æ sesji.

W drugiej czê�ci przyst¹piono do reali-zacji porz¹dku obrad. Podjêto uchwa³y wsprawach:
1. planu finansowego Powiatowego Fundu-szu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi Kartograficznym na rok 2003
2. bud¿etu powiatu na rok 2003- ustalono dochody bud¿etu w wysoko�ci43 696 439 z³
- ustalono wydatki bud¿etu w wysoko�ci 43344 689 z³- struktura dochodów bud¿etowych w 2003

roku przedstawia siê nastêpuj¹co:a) dotacje celowe z bud¿etu pañstwa nabie¿¹ce zadania zlecone � 6 148 642 z³
b)dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na bie-¿¹ce zadania w³asne � 7 970 382 z³c)dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na za-

dania wykonywane na podstawie poro-zumieñ � 29 000 z³d) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa �
20 950 812 z³e) udzia³ w podatku dochodowym od osóbfizycznych � 748 819 z³

f) dochody w³asne � 6 926 976 z³g) pozosta³e dochody � 921 808 z³- zad³u¿enie powiatu wynosi³o na dzieñ
31.12.2002 r. � 3 675 250 z³Uchwa³a bud¿etowa zosta³a przyjêta przyjednym g³osie wstrzymuj¹cym

3. wyra¿enie zgody na udzielenie bonifika-ty od ceny sprzeda¿y lokalu w Górnie4. zatwierdzono plany pracy Komisji Rady na

rok 2003. Przewodni-cz¹cym Komisji
Spraw Spo³ecznych iBezpieczeñstwa Pu-blicznego zosta³ Jan

Sieñko � Podkarpacie Razem. Przewodni-cz¹cym Komisji Spraw Gospodarczych iTransportu zosta³ Janusz Skalski � Podkar-
pacie Razem. Przewodnicz¹cym KomisjiBud¿etowo � Finansowej zosta³ KazimierzWojton � Podkarpacie Razem

5. powo³ania sk³adu osobowego Komisji Re-wizyjnej i wyboru Przewodnicz¹cego,dwóch Zastêpców i Sekretarza
Sk³ad osobowy Komisji Rewizyjnej:1. Tadeusz Chmiel � Podkarpacie Razem2. Jan Grabos - PSL
3. Stanis³aw Pado � SLD-UP4. Marek Sitarz � Podkarpacie Razem �Przewodnicz¹cy
5. Jan Surowiec � Podkarpacie Razem - Se-kretarz6. Jan Wantrych � Podkarpacie Razem � Z-

ca Przewodnicz¹cego7. Kazimierz Wojton � Podkarpacie Razem- Z-ca Przewodnicz¹cego
6. ustalenia wysoko�ci diet przys³uguj¹cymradnymWysoko�æ diet ustalono w formie miesiêcz-

nego rycza³tu w wysoko�ci- dla Przewodnicz¹cego Rady w wysoko�cidwukrotnego minimalnego wynagrodze-
nia- dla Wiceprzewodnicz¹cych Rady w wyso-ko�ci minimalnego wynagrodzenia

- dla Przewodnicz¹cych Komisji w wysoko-�ci 0,8 minimalnego wynagrodzenia- dla pozosta³ych radnych w wysoko�ci 0,6
minimalnego wynagrodzenia7. trybu udzielenia i rozliczenia dotacji zbud¿etu powiatu dla niepublicznych
szkó³ specjalnych8. zmian w bud¿ecie powiatu na rok 20029. wydatków niewygasaj¹cych

10.wyboru delegata do Zwi¹zku PowiatówPolskichPrzewodnicz¹cy Rady zaproponowa³ by
by³ nim Stanis³aw Ozóg który dotychczasreprezentowa³ powiat rzeszowski w Zwi¹zku.Kandydaturê radni poparli jednog³o�nie

Aleksander StochmalRadny Powiatu Rzeszowskiego***IV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiegoodby³a siê w dniu 8.03.2003 r.W czê�ci pierwszej sesji radni wys³uchali:
1. informacji o dzia³alno�ci Agencji Re-strukturyzacji i Modernizacji RolnictwaKierownik biura powiatowego Stanis³aw

Dr¹zek przedstawi³ najistotniejsze zadaniaagencji tj. wprowadzenie w ¿ycie ustawy okrajowym systemie ewidencji gospodarstw
rolnych i zwierz¹t gospodarskich a w szcze-gólno�ci w zakresie identyfikacji i rejestra-cji zwierz¹t powszechnie znanym jako ak-
cja kolczykowania. Szacuje siê ze w opowie-cie jest 23 000 gospodarstw rolnych w tymz byd³em ok. 12 980 gospodarstw

2. informacji o dzia³alno�ci SP ZOZ nr2 w Rzeszowie za rok 2002Dyrektor Aleksander Panek omówi³

dzia³ania ZOZZ których g³ównym celemjest udzielanie �wiadczeñ zdrowotnych s³u-
¿¹cych ratowaniu, przywracaniu i poprawiezdrowia, promocja zdrowia oraz dzia³aniamedyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia.

ZOZ udziela �wiadczeñ w formie:- opieki stacjonarnej- opieki ambulatoryjnej, �wiadczonej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdro-wotnej oraz programów profilaktycznych

Na terenie powiatu jest 46 placówek(przychodni rejonowych, gminnych i wiej-skich o�rodków zdrowia oraz punków le-
karskich)3. informacji o dzia³alno�ci SP ZZOZ �Sanatorium� w Górnie za rok 2002

Dyrektor El¿bieta Burzyñska sk³adaj¹csprawozdanie omówi³a us³ugi medyczne�wiadczone dla ludno�ci w oddzia³ach:
- gru�licy i choroby p³uc- zak³adzie opiekuñczo -leczniczym- zak³adzie opiekuñczo -leczniczym Al-

zheimer- zak³adzie opieki paliatywnej- poradniach specjalistycznych
4. informacji o dzia³alno�ci inwestycyj-nej powiatu za rok 2002Omawiaj¹c ten punkt programu sesji

starosta stwierdzi³ ze pomimo trudno�ci fi-nansowych realizowane by³y przedsiêwziê-cia inwestycyjne nawet o zasiêgu ponad lo-
kalnym. W o�wiacie prowadzono inwesty-cje i remonty sukcesywnie modernizuj¹csystemy grzewcze. Polepszano warunki
funkcjonowania placówek s³u¿by zdrowiai opieki spo³ecznej. Poprawiano stan drógpowiatowych. Sprawozdanie zosta³o przed-
stawione powierzchownie.W drugiej czê�ci obrad sesji radni pod-jêli uchwa³y w sprawach:

1. zatwierdzenia planu kontroli Komi-sji Rewizyjnej na rok 20032. ustalenia warto�ci najni¿szego wyna-
grodzenia w I kategorii zaszeregowania3. przyznania pierwszeñstwa w nabyciulokali ich najemcom oraz wyra¿enie zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda-¿y lokali mieszkalnych w Mi³ocinie4. op³at za usuwanie pojazdów oraz ich
parkowanie5. utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹-cego w Mi³ocinie

6. utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹-cego w Trzcianie7. zaci¹gniêcia po¿yczki w wysoko�ci
140 000 z³ z Wojewódzkiego FunduszuOchrony �rodowiska i Gospodarki Wodnejw Rzeszowie na budowê kot³owni w Zespo-
le Szkó³ Agroprzedsiêbiorczo�ci w Mi³oci-nie 8. zmian w bud¿ecie powiatu na rok
2003W koñcowej czê�ci obrad sesji radniwys³uchali sprawozdania z dzia³alno�ci Ko-
misji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku i z dzia-³añ Zarz¹du w okresie miedzy sesyjnym.Obie te kwestie przedstawia³ starosta.

Aleksander StochmalRadny Powiatu Rzeszowskiego
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GOSPODARKA
Powiat rzeszowski ma rolniczo-prze-

mys³owy charakter gospodarczy. Dla du-
¿ej grupy mieszkañców �ród³em utrzyma-
nia jest praca w indywidualnych gospo-
darstwach rolniczych. Szacuje siê ze w po-
wiecie jest oko³o 23000, �rednio 3 hekta-
rowych gospodarstw rolniczych. Rolnic-
two powiatu jak ca³ego województwa pod-
karpackiego, dostarcza ¿ywno�æ znacznie
czystsza ekologicznie ni¿ inne regiony
Polski. Produkcji rolnej sprzyjaj¹ warun-
ki naturalne. Produkcja rolnicza jest wie-
lokierunkowa, w strukturze zasiewów
upraw¹ dominuj¹c¹ s¹ zbo¿a. Du¿¹ szan-
sa dla rolnictwa jest rozwijanie praco-
ch³onnej produkcji przetwórstwa rolno
spo¿ywczego, m. in. wytwarzanie ¿ywno-
�ci ekologicznej czy rozwijanie ogrodnic-
twa.

W�ród powiatów Podkarpacia powiat
rzeszowski zajmuje trzecie miejsce pod
wzglêdem liczb¹ zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych, przy czym nie-
znacznie przewy¿szaj¹ce go powiaty jasiel-
ski i mielecki. Najbardziej aktywna gospo-
darczo jest czê�æ powiatu obejmuj¹ca
gminy z bezpo�rednio s¹siaduj¹ce z Rze-
szowem, na ich obszarze znajduje siê ³¹cz-
nie ok. 69,8 % ogó³u zarejestrowanych
firm. Potencja³ gospodarczy powiatu two-
rz¹ przede wszystkim ma³e i �rednie fir-
my, kilkuosobowe zak³ady o ró¿norod-
nym profilu dzia³alno�ci.

W�ród podmiotów gospodarczych naj-
wiêksz¹ grupê stanowi¹ firmy zajmuj¹ce siê
us³ugami i handlem. Do g³ównych ga³êzi
przemys³u w powiecie rzeszowskim nale¿y
zaliczyæ: przetwórczy, elektromechaniczny,
materia³ów budowlanych, meblarski. Czê-
sto w produkcji wykorzystuje siê lokalne tra-
dycje ( np. okolice Kamienia produkcja wi-
kliniarska) lub lokalne zasoby (np. Chmiel-
nik � �ród³a mineralne). Jest tu dobrze roz-
winiêta infrastruktura techniczna. W ostat-
nich latach wybudowano liczne oczyszczal-
nie �cieków, sieci wodoci¹gowe i kanaliza-
cyjne, rozwinê³y siê us³ugi telekomunika-
cyjne. Funkcjonuj¹ tzw. niezale¿ni opera-
torzy telekomunikacyjni: Spó³dzielnia Te-
lefoniczna �WIST� w £¹ce, Okrêgowa Spó-
³dzielnia Telefoniczna w Tyczynie. Stosun-
kowo dobrze ukszta³towa³ siê system po³¹-
czeñ komunikacyjnych. Rzeszów stanowi
bowiem wêze³ po³¹czeñ drogowych i kole-
jowych. Siec dróg publicznych liczy w po-
wiecie 1563 km . Przez ten teren przebie-
gaj¹ wa¿ne szlaki komunikacyjne o znacze-
niu miêdzynarodowym zmierzaj¹ce do

wschodniej lub po³udniowej granicz pañ-
stwa. W Jasionce jest usytuowane lotnisko
przystosowane do regularnej obs³ugi miê-
dzynarodowego ruchu pasa¿erskiego i to-
warowego.

Atutami powiatu s¹:
1. po³o¿enie w centralnej czê�ci po³u-

dniowo-wschodniej Polski, na skrzy¿o-
waniu szlaków komunikacyjnych w bli-
skiej odleg³o�ci od granicz z Ukrain¹ i
S³owacj¹

2. s¹siedztwo aglomeracji rzeszowskiej,
swoistej lokomotywy rozwoju dla ota-
czaj¹cych terenów wiejskich, znacz¹ce-
go rynku zbytu, powoduj¹cej szybka
urbanizacje gmin w najbli¿szym otocze-
niu Rzeszowa

3. infrastruktura techniczna dobrze roz-
winiêta na znacznym obszarze powia-
tu, dogodny uk³ad komunikacyjny, gê-
sta siec dróg, lotnisko w Jasionce

4. potencja³ ludzki stanowi¹ dobrze wy-
kszta³ceni i przygotowani zawodowo
pracownicy, wiêkszy ni¿ przeciêtnie w
kraju jest odsetek ludzi m³odych

TURYSTYKA
Tury�ci odwiedzaj¹cy malowniczo po-

³o¿ony powiat rzeszowski maj¹ okazjê do
aktywnego spêdzania czasu przeznaczone-
go na wypoczynek. Mi³o�ników koni zapra-
szaj¹ o�rodki je�dzieckie a na zwolenników
turystyki pieszej lub rowerowej czekaj¹ szla-
ki turystyczne oznaczone kolorami:

1. ¿ó³ty � nizinny, d³ugo�ci 120 km,
biegn¹cy wokó³ Rzeszowa, wychodz¹cy z

Wilkowyi poprzez S³ocinê, Matysówkê,
Tyczyn, Hermanow¹, Przylasek, Mogiel-
nicê, Zg³obieñ, D¹browê, Bratkowice,
G³ogów, Stobiern¹, Jasionkê, Za³e¿ê

2. niebieski � górski, d³ugo�ci 40 km
z Bia³ej przez Matysówkê, Dolinê Chmiel-
nika, Borówki, Grzegorzówkê, Jawornik
Polski, Bachórz, Dynów

3. czarny � górski, d³ugo�ci 2,5 km tra-
sa z Zalesia do Matysówki £any

Po trudach wêdrówek mo¿na odpo-
cz¹æ nad wodami zalewu w Bratkowicach
lub na terenie basenu w Boguchwale.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ turystyczn¹ mo¿e
byæ podró¿ kolejk¹ w¹skotorow¹ z Prze-
worska do Dynowa, przeje¿d¿aj¹c naj-
d³u¿szy w Europie tunel w¹skotorowy w
Szklarach. Na terenie powiatu znajduj¹
siê nastêpuj¹ce parki krajobrazowe i re-
zerwaty przyrody:
1. Przemysko-Dynowski Obszar Chronio-

nego Krajobrazu
2. Soko³owsko-Wilczowolski Obszar

Chronionego Krajobrazu
3. Rezerwat Przyrody �MOJKA� w za-

chodniej czê�ci wsi K¹kolówka
4. Rezerwat Przyrody �WILCZE� � pó-

³nocna strona pasma Wilcze
5. Rezerwat �BOR� ko³o G³ogowa M³p.
Bazê turystyczn¹ tworz¹:
1. Boguchwa³a � Hotel Wojewódzkiego

O�rodka Doradztwa Rolniczego
2. Dyl¹gówka � Hotel GOSiR
3. G³ogów Ma³opolski � Hotel �Pucha-

tek�, Hotel �Oaza�
4. Soko³ów Ma³opolski � Dom Wycieczko-

wy
5. Trzebownisko � Hotel �OKL� PRz
6. Jasionka - Dwór �Ostoya�

Aleksander Stochmal
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Nareszcie wiosna! W ciep³ych promie-
niach s³oñca stopnia³y �lodowiska� na
chodnikach, zwa³y �niegu na poboczach i
skarpach, ods³aniaj¹c nie tylko �wie¿¹ zie-
leñ � ale i pok³ady zgni³ych li�ci, chwa-
stów, �mieci i odpadków zalegaj¹cych
wzd³u¿ brzegów Dynówki, w okolicy pla-
cu targowego i wszystkich mniej uczêsz-
czanych uliczek. Uwolnione spod lodu
koryto rzeczki te¿ ods³oni³o odstrêczaj¹-
ce brzydot¹ z³ogi na dnie w postaci gru-
zu, przerdzewia³ego ¿elastwa, plastików,
gnij¹cych ga³êzi i pniaczków. Jak widaæ �
mimo wiosny �w³adze miasta nie nabra³y
nowej energii�, na co wyra¿ali�my nadzie-
je w poprzednim numerze �Dynowinki�.
Te nieporz¹dki, to wprawdzie �drobiazgi�,
ale je¿eli kto� nie radzi sobie ze sprawami
drobnymi, to jak mo¿na ufaæ, ¿e
poradzi sobie z wiêk-
szymi?

A nadchodz¹-
ce miesi¹ce nie
bêd¹ nale¿a³y do ³a-
twych. Nie tylko u
nas, na naszym po-
dwórku. Najprzeró¿-
niejsze trudno�ci i problemy zdaj¹ siê na-
rastaæ w lawinowym tempie w gospodar-
ce, polityce, stosunkach miêdzyludzkich
i miêdzynarodowych od szczebla lokalne-
go, przez województwa, regiony i krajowe
o�rodki centralne w postaci �wojen na gó-
rze i dole� w sejmie i rz¹dzie, miêdzy sa-
morz¹dami i grupami interesów, koali-
cjantami ró¿nej ma�ci partyjnej, manife-
stantami ulicznymi i policj¹ � a¿ do praw-
dziwej wojny miêdzynarodowej w Iraku.
�wiat wokó³ nas zdaje siê �trzeszczeæ w
posadach�, a huk bomb i pocisków zag³u-
szaæ radosny d�wiêk rezurekcyjnych dzwo-
nów. W Polsce na szczê�cie bomby nie pa-
daj¹, ale lawiny z³ych s³ów p³yn¹cych z ust
rz¹dz¹cych i rz¹dzonych na wszystkich
szczeblach drabiny spo³ecznej, we wszyst-
kich �rodkach spo³ecznego przekazu, nio-
s¹ w sobie taki ³adunek agresji, zawi�ci, ¿¹-
dañ i wzajemnej nietolerancji, ¿e ¿ycie sta-
je siê coraz trudniejsze, gospodarka zdaje
siê zmierzaæ donik¹d, donik¹d finanse
pañstwa do ogólnej katastrofy.

W tej sytuacji w³adze lokalne, a wiêc
najbli¿sze nam, zwyk³ym ludziom i naszym
szarym problemom codziennego ¿ycia,
musz¹ wykazywaæ siê szczególn¹ m¹dro-
�ci¹, zaradno�ci¹, umiejêtno�ci¹ podejmo-
wania decyzji, energi¹ i rzetelno�ci¹ dzia-
³ania. Czy nasz dynowski samorz¹d potra-
fi stan¹æ na wysoko�ci zadania? Czy samo-
rz¹d wojewódzki, od którego tez wiele za-
le¿y, zdaje sobie sprawê z wagi spoczywa-
j¹cych na nim obowi¹zków? Wydaje siê,
¿e nie! Mija sze�æ miesiêcy od wyborów, a
sejmik wojewódzki nadal �¿yje� g³ównie
tworzeniem i rozbijaniem coraz to nowych

koalicji i dzieleniem lukratywnych stano-
wisk � z �klucza partyjnego�. Bud¿et woje-
wództwa ma byæ uchwalony dopiero 31
marca. Bud¿et pañstwa � podobnie. Sejm,
zajêty g³ównie �pyskówkami�, spó�nia siê
notorycznie z ustawami porz¹dkuj¹cymi
finanse pañstwa a wiêc tak¿e gmin, powia-
tów i województw, reformuj¹cymi zasady
dzia³alno�ci gospodarczej, s³u¿by zdrowia,
wielki przemys³, rolnictwo i o�wiatê. Pre-
mier wadzi siê z prezydentem, rz¹d miê-
dzy sob¹, Samoobrona i Liga Polskich
Rodzin ze wszystkimi � a wszyscy krêc¹ i
�matacz¹� wokó³ s³ynnej afery Lwa Ry-
wina.

Nasza Rada
Miasta

uchwali³a ju¿ bu-
d¿et na 2003 rok, w którym �wydatki nie
znajduj¹ce pokrycia w dochodach� wyno-
sz¹ 1 125 894,00 z³, planowane po¿yczki i
kredyty 986 205,00 z³, sp³aty kredytów z
odsetkami 402 610,00 z³, a prognozowa-
ne na dzieñ 31.12.2003 saldo zad³u¿enia
bud¿etu miasta 2 232 195,00 z³. Sytuacja
jest wiêc wiêcej ni¿ trudna! W inwestycjach
zaplanowano dalszy ci¹g budowy kom-
pleksu sportowo-gimnazjalnego na kwotê
1 338 210,00 ze �rodków pozyskanych z
UKFiS-u i dotacji bud¿etu miasta (nie po-
dano wysoko�ci) oraz kredytu komercyj-
nego dla bud¿etu miasta w kwocie
765 000,00 z³. Drug¹ inwestycj¹ ma byæ sta-
cja uzdatniania wody przy ulicy Szkolnej,
na któr¹ z³o¿ono wniosek o wspó³finanso-
wanie z funduszu unijnego SAPARD na
kwotê 143 430,00 z³. Planuje siê te¿ dal-
sz¹ budowê remizy OSP w Bartkówce
(15 000,00 z³) oraz naprawê dróg, chod-
ników i przepustów wodnych � do ³¹cznej
kwoty 100 00,00 z³. Na wyliczone w infor-
macji P. Burmistrz zadania, w postaci roz-
budowy kanalizacji i zagospodarowania
terenów rekreacyjnych nad Sanem � plan
bud¿etu nie przewidzia³ �rodków. Referat
Urzêdu Miasta maj¹cy w zakresie swoich
obowi¹zków:
1) przygotowanie za³o¿eñ wstêpnych do

projektów inwestycyjnych, maj¹cych na
celu kompleksowy, d³ugoterminowy roz-
wój infrastruktury

2) informacje na temat pozyskiwania �rod-
ków finansowych z ró¿nych �róde³

3) przygotowywanie przetargów na zapla-
nowane inwestycje

4) ochronê przyrody i �rodowiska
5) wspó³dzia³anie z innymi podmiotami

gospodarczymi w zakresie rozwoju i pro-
mocji miasta nie przedstawi³, jak dotych-
czas, ani Radzie Miasta, ani mieszkañ-
com, czterech projektów zg³oszonych
podobno do Banku Projektów Urzêdu
Marsza³kowskiego a dotycz¹cych ochro-
ny �rodowiska, odpadów komunalnych,
ochrony dziedzictwa kulturowego i roz-
woju turystyki. Nie przedstawi³ te¿ zary-
su szczegó³owych zamierzeñ w³asnych
miasta, dotycz¹cych tych �drobniej-
szych� spraw, które wp³ywaj¹ na codzien-

n e ¿ycie mieszkañców, jak
choæby sprz¹tanie mia-
sta, naprawy jezdni i
chodników, czy tereny
rekreacyjno-wypo-
czynkowe nad Sa-
nem. Informacje
ogólnikowe nie za-
dowalaj¹ mieszkañ-

ców i nie pozwalaj¹ na �kon-
trolê� realizacji.

Sze�æ miesiêcy rz¹dów nowej w³a-
dzy nie zaowocowa³o na razie zbyt widocz-
nymi efektami. A czas ucieka � nieodwra-
calnie. Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta, zatwierdzaj¹cej bud¿et, odezwa³y siê
(wreszcie) do�æ ¿ywe g³osy w dyskusjach,
choæ chwilami ja³owych lub niezbyt �par-
lamentarnych� (czy¿by przyk³ad z �góry
sejmowej�?), ale prorozwojowej �burzy
mózgów� nadal nie by³o� Tak owocuj¹
wyniki naszych wyborów na wszystkie
szczeble w³adz wybieralnych. Nie mamy siê
czym chwaliæ. Musimy sobie ponownie
u�wiadomiæ jak wiele zale¿y od naszej kart-
ki wyborczej we wszystkich wyborach, a w
najbli¿szych tygodniach równie¿ w refe-
rendum o przyst¹pienie do Unii Europej-
skiej. To bêdzie decyzja o naszych losach
narodowych i pañstwowych na d³ugie lata
przysz³o�ci. Nie mo¿emy przespaæ i prze-
graæ tej szansy, tym bardziej, ¿e �wiat wo-
kó³ nas jest pe³en niepokoju i zaskakuj¹-
cych zdarzeñ. Od naszej obywatelskiej
m¹dro�ci zale¿y zbyt wiele, by mo¿na po-
zwoliæ sobie na bezmy�lno�æ, bezwolno�æ
czy �owczy pêd�. Pomy�lmy o tym na po-
wa¿nie i uwierzmy w siebie i nasz¹ lepsz¹
przysz³o�æ.

Z wiosennymi nadziejami i ¿yczeniami
� G³os Wolny � Wolno�æ Ubezpieczaj¹cy

Anna Baranowska-Bilska
Z ostatniej chwili! Gazeta Wyborcza z

dn. 31.03. br. poda³a do wiadomo�ci, ¿e
Dyrektor Podkarpackiej Kasy Chorych �
Piotr Latawiec (SLD) dostanie 26 tys. z³,
jego dwaj zastêpcy po 23 tys. z³ i czwarty
cz³onek Zarz¹du 20 tys. z³ jako nagrody
za sprawowanie funkcji od wrze�nia 2002
r. Przyzna³ je Przewodnicz¹cy Rady Pod-
karpackiej Kasy Chorych � Dariusz Fija-
³kowski. Bez komentarza�
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BACHORZ [tak w tek�cie], wie� z para-
fiami obu wyznañ w miejscu, o 3 kilometry od
stacji pocztowej Dynów, dawniej Bachorz by³
fili¹ greko-katolickiej parafii Harta, dzi� jest
parafi¹ greko-katolick¹ dekanatu birczañskie-
go z fili¹ w Dynowie. Jest w Bachorzu szko³a 1-
klasowa.

(t. I, Warszawa 1880, s. 77).
BARTKÓWKA, wie� o 2 kilometry od sta-

cji pocztowej Dynów, w parafii rzymsko-kato-
lickiej Dynów a greko-katolickiej Pawlikowa
[tak w tek�cie, oczywi�cie Paw³okoma] .
W³asno�æ Ludwika Skrzyñskiego.

(t. I, Warszawa 1880, s. 111).
D¥BRÓWKA STARZEÑSKA z Wol¹ i Ole-

sinem, wie� o 18 kilometrów na pó³nocny
wschód od Brzozowa, na 5 kilometrów na po-
³udnie od stacji pocztowej Dynów, parafia rzym-
sko-katolicka Siedliska, greko-katolicka Dyl¹-
gowa, domów 55, mieszkañców 371. Obszar
dworski ma gruntu ornego 376, ³¹k i ogrodów
36, pastwisk 59, lasu 451 morgów; w³o�cia-
nie gruntów ornych 234, ³¹k i ogrodów 24,
pastwisk 45, lasu 11 morgów. [1 mórg au-
striacki = 57,54 ara].

(t. I, Warszawa 1880, s. 938).
DYL¥GOWA (z Wol¹), wie� o 25 kilome-

trów na pó³nocny-wschód od Brzozowa, a 9 ki-
lometrów na po³udniowy- wschód od stacji pocz-
towej w Dynowie. Parafia rzymsko-katolicka w
miejscu, greko-katolicka w Paw³okowej [Paw³o-
komie]. Domów 148, mieszkañców 1000; w³a-
sno�æ wiêksza obejmuje roli ornej 154, ³¹k i ogro-
dów 68, pastwisk 257, lasu 892 morgi; w³a-
sno�æ mniejsza roli ornej 192, ³¹k i ogrodów
208, pastwisk 437, lasu 103 morgi. We wsi
szko³a etatowa jednoklasowa. Przywilej pierw-
szej fundacji ko�cio³a zagin¹³. Zdaje siê, ¿e ko-
�ció³ tutejszy razem z ko�cio³em w Dubiecku na
zbór heretycki [protestancki] przez Stanis³a-
wa Stadnickiego przemieniony zosta³. Syn te-
go¿, Marcin Stadnicki, kasztelan sanocki
(1625), uposa¿enie ko�cio³a, ju¿ katolikom
przywróconego, nowym przywilejem potwierdzi³.
Ko�ció³ drewniany, wybudowany 1706 r. pod
wezwaniem �w. Zofii, konsekrowany 1711 r.
Mieszkañców katolików 875. Do parafii nale-

¿y wsi 14: Borownica, D¹brówka, Gdyczyna,
Huty, Jasionów, Jawornik Ruski, Paw³okowa,
Porêby, Pracówka, Siedliska, Sielnica, Wola,
Wo³od�, ¯ohatyn; szko³a 1. Razem w parafii
katolików 2537, ¯ydów 113.

(t. II, Warszawa 1881, s. 244).
HARTA (z Lipnikiem i Paprociem), wie�

ma parafiê rzymsko-katolick¹ fundowan¹ w
roku 1460 przez Stanis³awa Strza³kowskiego,
ówczesnego w³a�ciciela Dynowa, tera�niejszy
ko�ció³ zosta³ wymurowany w roku 1804. Har-
ta ma 1835 mieszkañców [wyznania] rzym-
sko-katolickiego i oko³o 30 ¯ydów. Wiêksza
posiad³o�æ (Zdzis³aw Zaremba Skrzyñski), ma
739 morgów roli, 135 morgów ogrodów i ³¹k,
78 morgów pastwisk, 813 morgów lasu i s³yn-
n¹ owczarniê cienkorunn¹ od roku 1869.
Mniejsza posiad³o�æ 1879 morgów roli, 240
morgów ogrodów i ³¹k, 237 morgów pastwisk,
268 morgów lasu.

(t. III, Warszawa 1882, s. 37).

W lutym przedstawili�my Czytelnikom has³o �Dynów�,
zamieszczone w XIX- wiecznym �S³owniku geograficznym
Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich�. W ni-
niejszym numerze chcieliby�my podj¹æ podobn¹ tematy-
kê. Tym razem prezentujemy pierwsz¹ czê�æ hase³ doty-
cz¹cych miejscowo�ci gminy Dynów w jej obecnym kszta-
³cie. Druga czê�æ w nastêpnym numerze.

Tekst przedstawiamy bez wiêkszych zmian. Pominiêto powta-
rzaj¹c¹ siê wzmiankê o przynale¿no�ci do powiatu brzozowskie-
go. Nieliczne ingerencje dotycz¹ jedynie rozwiniêcia do�æ licz-

nych skrótów wystêpuj¹cych w tek�cie oraz kilku obja�nieñ, które
ujête s¹ w nawiasy kwadratowe. U do³u ka¿dego has³a podany jest
numer tomu �S³ownika�, rok jego wydania oraz strona.

Gdy chodzi o autorów, to niewiele mo¿na o nich po-
wiedzieæ. Niektóre has³a s¹ w ogóle nie podpisane, inne
za� sygnowane jedynie inicja³ami. Du¿a ilo�æ autorów by³a
zapewne g³ówn¹ przyczyn¹ bardzo nierównego � zarów-
no w sensie objêto�ci, jak i uk³adu has³a � potraktowania
poszczególnych miejscowo�ci.

Jerzy Majka

Wielkanoc
Jajka kolorowe,
Zaj¹czek, baranek,
Kurcz¹tka puchowe
Ju¿ przygotowane.
W koszyku z wikliny,
Po�ród smako³yków,
Baran urodziwy
Króluje w koszyku.

LASKÓWKA, wie� nad potokiem D¹bro-
w¹, uchodz¹cym z lewego brzegu do Sanu, le¿y
w okolicy pagórkowatej i lesistej, na pó³noc od
go�ciñca z Dubiecka do Domaradza. Od za-
chodu i pó³nocy jest otoczona lasami pokrywa-
j¹cymi wzgórza, które w najwy¿szym punkcie
siêgaj¹ 419 metrów bezwzglêdnej wysoko�ci. Ta
wie� bêd¹ca czê�ci¹ Bachórza, ma 687 miesz-
kañców, z których 161 jest [wyznania] rzym-
sko-katolickiego a 526 greko-katolickiego; na-
le¿y do parafii greko-katolickiej w Bachórzu,
rzymsko-katolickiej w Jaworniku Polskim a urzê-
du pocztowego w Dynowie, sk¹d jest o 9 kilo-
metrów odleg³¹. Posiad³o�æ wiêksza p. Francisz-
ka Skrzyñskiego wynosi obszaru 224 morgi roli,
23 morgi ³¹k i ogrodów, 24 morgi pastwisk i
423 morgi lasu; mniejsza [posiad³o�æ] 626
morgów roli, 79 morgów ³¹k, 86 morgów pa-
stwisk i 83 morgi lasu. Graniczy na zachód z
Kossow¹, na po³udnie z Chodorówk¹.

(t. V, Warszawa 1884, s. 88).

To tylko symbole
�wiêta Wielkiej Nocy,
Spotkanie przy stole
Wiêcej dla nas znaczy.
Nawet ze sk³óconym
Podzielmy siê jajem,
Bo dziel¹c siê �wiêconym
£¹czymy nawzajem.
Gdy Noc �wiêta nastaje,
Zbiera siê rodzina,
Cieszyæ zmartwychwstaniem
Niebieskiego Syna

Robert Tarnawski, uczeñ kl.
VI Zespo³u Szkó³ w Dynowie
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W poszukiwaniu Drogi

SZYBKO, LEKKO,
£ATWO I PRZYJEMNIE

CZYLI O UCIECZCE OD KRZY¯A
�Wybieraj zawsze to, co trudniejsze�
�w. Jan od Krzy¿a

Ca³a trudno�æ bierze siê z absurdalnej
ucieczki od specyficznej spu�cizny Chry-
stusa � od Krzy¿a. Spu�cizny, która doty-
czy ka¿dego bez wyj¹tku cz³owieka, czy mu
siê to podoba, czy nie.

Zbyt czêsto w naszym rozdarciu, zagma-
twaniu czy ¿alu ulegamy pokusie budowania
szczê�cia bez krzy¿a, bez wyrzeczenia, bez
ofiary. Podwa¿amy tym samym jedn¹ z naj-
wa¿niejszych prawd o cz³owieku � potrzebê
nieustannego rozwoju. W konsekwencji za�
rezygnujemy z jedynego wzorca postêpowa-
nia, który pozwala na prawdziwe cz³owieczeñ-

stwo: jak pisa³ Ojciec �w. w encyklice Redemp-
tor hominis, cz³owieka nie da siê zrozumieæ
bez Chrystusa. A zatem i bez Krzy¿a.

Wszystko to oznacza konieczno�æ wiêzi
ze Zbawicielem. �Wiê��, nie �stosunek�. Bo
�stosunek� zak³ada pewien dystans, bez-
pieczny margines dla w³asnych poczynañ,
wolnych od wszelkich uwarunkowañ i na-
cechowanych egocentryzmem oraz samo-
wol¹. Mo¿na mówiæ o obojêtnym stosunku
do czego� lub kogo�. O obojêtnej wiêzi ju¿
mówiæ siê nie da, bo wiê� oznacza za¿y³o�æ i
zaanga¿owanie. Bez tego z kolei, jakiekol-
wiek poznanie, podziwianie, mi³owanie i
na�ladowanie Chrystusa jest ma³o prawdo-
podobne. A ju¿ z ca³¹ pewno�ci¹ niemo¿li-

we jest, aby kto� sceptyczny w tej kwestii
postrzega³ ¿ycia w kategoriach drogi krzy-
¿owej.

Czasy, które przynios³y nam modê na
�rzeczowe� relatywizowanie warto�ci i po-
jêæ podstawowych, modê na tanie kryty-
kanctwo obliczone na efekt handlowy, tu-
dzie¿ na samodowarto�ciowanie jakiego�
miernego, dy¿urnego opiniodawcy (oj,
pe³no takich w prasie i TV�), maj¹ swoje
odbicie w naszych postawach i podej�ciu
do drogi krzy¿owej � tej Jezusa i tej naszej.
Ucieczka od Krzy¿a, podwa¿anie Kalwarii,
na któr¹ musi wej�æ ka¿dy cz³owiek, w pro-
sty sposób przek³ada siê nie tylko ja³owie-
nie chrze�cijañstwa, co obserwujemy tu i
ówdzie, ale w ogóle na kryzys warto�ci. Po-
wiedziano ju¿ tyle na ten temat, ¿e nie
my�lê biæ znowu piany w tonacjach ¿a³o�li-
wie postmodernistycznych. Chcê tylko
zwróciæ uwagê, ¿e wiele, bardzo wiele na-
szych mniejszych czy wiêkszych problemów
i dramatów ma zwi¹zek z negatywnym lub
obojêtnym podej�ciem do Krzy¿a Chrystu-
sa (czyt. Mi³o�ci, Ofiary, Po�wiêcenia, Bez-
interesowno�ci, Czysto�ci, Prawdy, etc.)

Bojê siê, kiedy s³yszê o muzyce, litera-
turze, kulturze czy rozrywce �lekkiej, ³atwej
i przyjemnej�. Bojê siê, bo zaraz kojarzy mi
siê to z jarmarcznym ch³amem, ordynarn¹
komercj¹ i merkantyln¹ agresj¹. Mo¿e ko-
jarzy mi siê nies³usznie, nie wiem. Ale je-
stem przera¿ony, kiedy taka �³atwa, lekka i
przyjemna� mentalno�æ wkrada siê w du-
chowo�æ i postawy zachowania. Bo owoce
tego s¹ zawsze ¿a³osne, a na d³u¿sz¹ metê,
niebezpieczne. Rêce opadaj¹, kiedy kto�
zaczyna Mszê �w. traktowaæ jak kolejny od-
cinek telenoweli, a obowi¹zki traktowaæ
jako z³o konieczne w oczekiwaniu na jakie�
niezwyk³o�ci w stylu realisty-show (gdzie
tam jakie� niezwyk³o�ci?!�). Smutek ogar-
nia cz³owieka, kiedy m³ody cz³owiek obno-
si siê dumnie ze swoj¹ ignorancj¹ literac-
k¹, kulturow¹ czy religijn¹. S³ów brakuje,
kiedy do tego dorabia siê ideologiê �no-
woczesno�ci�. Chyba rzeczywi�cie nie je-
stem z tego �wiata�

Musi nast¹piæ moment, w którym ziden-
tyfikujemy nasze ¿ycie z drog¹ krzy¿ow¹: �Je-
�li kto chce i�æ za Mn¹, niech siê zaprze sa-
mego siebie, niech co dnia bierze krzy¿ swój
i niech Mnie na�laduje!� (£k 9, 23) Nie mo¿-
na i�æ za Chrystusem (czyt. nie mo¿na byæ
naprawdê cz³owiekiem) nie wzi¹wszy swego
krzy¿a (sic!), i to na ka¿dy dzieñ. Zamiast
uciekaæ przed trudno�ciami, nauczmy siê
uciekaæ przed ³atwizn¹. Zamiast wymawiaæ
siê brakiem czasu, który i tak nie jest nasz¹
w³asno�ci¹, zbierajmy minuty jak zagubione
drachmy i z wdziêczno�ci¹ ofiarowujmy Trój-
jedynemu odnalezione, a najlepiej pomno-
¿one talenty.

Niech nadchodz¹ce �wiêta Zmar-
twychwstania Pañskiego stan¹ siê dla nas
okazj¹ równie¿ do radowania siê ze zwy-
ciêstwa nad ³atwizn¹ i gnu�no�ci¹.

Ks. Krzysztof Rzepka

I DOCZEKALI�MY SIÊ! Gdzie¿ s¹ Ci
wszyscy, którzy twierdzili, ¿e nowy wiek nie
bêdzie gro�ny, ¿e XX wiek pobi³ wszelkie
rekordy okrucieñstwa, nienawi�ci, bezro-
zumu i samozniszczenia�?!

Oto u progu nowego wieku znowu
mamy gro�bê kolejnej wojny� Wojny �
rzec mo¿na � ca³ego �wiata. Przy coraz
bardziej wymy�lnych broniach o �jak¿e
m¹dry i potê¿ny jest cz³owiek�!!! A nikt
nigdzie nie mo¿e siê czuæ bezpieczny�
Wszyscy o tym wiedz¹?!!! Widocznie nie
wszyscy. Bezowocne protesty ludzi dobrej
woli, Papie¿a�!!! Rz¹dz¹cy wiedz¹ swo-
je!!!

A mówi¹, ¿e poezja to fikcja� Tymcza-
sem ju¿ wcze�niej Wis³awa Szymborska, pol-
ska Noblistka, pisa³a w wierszu �Nienawi�æ�:

�Spójrzcie, jaka wci¹¿ sprawna,
jak siê dobrze trzyma�
Jak lekko bierze przeszkody�

Religia nie religia �
Ojczyzna nie ojczyzna �

Zdolna, pojêtna, pracowita.
Do nowych rozdañ w ka¿dej

chwili gotowa�
Je¿eli musi poczekaæ, poczeka�
Mówi¹, ¿e �lepa. �lepa?
Ma bystre oczy snajpera
i �mia³o patrzy w przysz³o�æ

- ona jedna�
Ach te inne uczucia �
cherlawe i �lamazarne.
Od kiedy to braterstwo
mo¿e liczyæ na t³umy?
Wspó³czucie, czy kiedykolwiek
pierwsze dobi³o do mety?

Porywa tylko ona,
która wie swoje��

Kolejny wiêc raz najni¿sze uczucia: py-
cha, ¿¹dza w³adzy i pieniêdzy i wspomnia-
na nienawi�æ pchaj¹ ku kolejnej katastro-
fie Bogu ducha winnych ludzi�

A mo¿e by tak raz Wielcy Tego �wiata,
jak w klasycznym westernie, stanêli naprze-
ciw siebie �w samo po³udnie� i �strzelili
sobie w ³eb��.

Janina Jurasiñska

I DOCZEKALI�MY SIÊ�

Rys. D. Kêdzierski
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Mój bliski kontakt z Dynowem
skoñczy³ siê w³a�ciwie w okresie nauki
w Szkole Powszechnej w Dynowie, a
potem w gimnazjum w Przemy�lu. Stu-
dia teologiczne odby³em w �le�nych
warunkach�, pocz¹tkowo w Zdroju, a
potem w Anatolówce, które by³y w³a-
sno�ci¹ przemyskich Biskupów. Mimo
to zawsze czu³em siê zwi¹zany z Dyno-
wem, co by³o przedmiotem ¿artów ko-

A¿ dziw bierze z jakich to dziwnych
przyczyn mog¹ cz³owieka opa�æ w¹tpli-
wo�ci natury religijnej.

We�my na przyk³ad zwyczajn¹ p³ytê
muzyczn¹.

Kupi³am tak¹ na Dzieñ Kobiet, ¿eby
sprawiæ sobie przyjemno�æ a jednocze-
�nie mieæ choæ niewielkie wyt³umacze-
nie dla sporego wydatku, absolutnie nie-
uzasadnionego z punktu widzenia do-
mowej dyscypliny bud¿etowej.

Wynalaz³am czas wolny od pracy za-
wodowej, domowych zajêæ, nieustaj¹-
cych potrzeb rodziny i zabra³am siê za
s³uchanie piosenek ¯ydów sefardyjskich
i aszkenazyjskich, z polskimi rzecz jasna
tekstami.

Tyle w nich rado�ci ¿ycia, umi³owa-
nia �wiata, boga i ludzi, ¿e mo¿na siê
ca³kiem zatraciæ w s³uchaniu zw³aszcza,
¿e muzyka jest absolutnie piêkna.

A gdzie tu miejsce na religijne roz-
terki?

Otó¿ jest! Tkwi ono w ¿ydowskiej na-
turze ca³ej p³yty, która ka¿e mi zadaæ py-
tanie: Czy mog¹ byæ �li ludzie, którzy stwo-
rzyli tak¹ muzykê?

Którzy ho³duj¹ takim warto�ciom?
Nie mog¹!
To przecie¿ naród jak wszystkie inne

ziemskie nacje. Ma tyle samo cnót i wad
ile maj¹ ich Polacy, Chiñczycy czy ludzie
z Sudanu. I dlatego w³a�nie nie chcê i�æ
do tego samego nieba, w którym bêd¹
moi znajomi, za ca³e z³o tego �wiata ob-
winiaj¹cy ¯ydów.

No tak, ale czy w niebie s¹ sektory
dla ludzi o odmiennych przekonaniach?

Chyba nie, bo nie taka jest idea nie-
ba. A skoro nie ma, wychodzi na to, ¿e
bêdê musia³a w dalszym ci¹gu s³uchaæ
denerwuj¹cych opinii znajomych i dla
�wiêtego spokoju przytakiwaæ, ¿e ¯yd to
faktycznie podlec. Sprzeciw i podawanie
sensownych argumentów, ¿e tak nie jest
mija siê z celem, bo im nie zale¿y na do-
ciekaniu prawdy a jedynie na przypisa-
niu komu� winy za fatalny stan �wiata.

Licho mnie bierze na takie uprasz-
czanie i co tu du¿o gadaæ wstrêtn¹ nie-
sprawiedliwo�æ, ale z drugiej strony jak
pomy�lê, ¿e przez ca³¹ wieczno�æ mam
�piewaæ w tym samym anielskim chórze
co baba, której nie cierpiê, zaczynam

Zastanawiam siê, czy i�æ do nieba!
odrobinê rozumieæ antysemitów. Bo ta
baba nie zrobi³a mi w ¿yciu ¿adnej krzyw-
dy, najwy¿ej parê przykro�ci i moja nie-
chêæ jest tak samo nieuprawniona jak
niechêæ znajomego do ¯ydów. No i co z
tego, skoro ja tak jej nie lubiê, ¿e pozwa-
lam wyobra�ni widzieæ tego �li¿a przyle-
pionego do �ciany za spraw¹ mojego
szpica w cztery litery. D³awiê jednak
krwio¿ercze my�li i zachowujê siê stosow-
nie choæ jest to gwa³t zadany sobie w imiê
cywilizacji. Jestem dla baby uprzejma.

Tylko, ¿ebym nie musia³a byæ w tym
samym niebie co ona!

Jak siê tak dobrze zastanowiæ, to w
niebie mo¿e mi byæ czasem smutniej ni¿
na ziemi. Je¿eli dobry Bóg pozwoli mi w
swojej ³askawo�ci unikn¹æ wieczno�ci w
towarzystwie ludzi, z którymi wieczno-
�ci bym nie zdzier¿y³a, to pozostanê w
w¹skim gronie wybrañców, których przy-
wary jestem w stanie �cierpieæ w imiê
wy¿szych warto�ci. Ale to oni z kolei
mog¹ siê na mnie wypi¹æ i poszukaj¹ ta-
kiego zak¹tka niebios, w którym nie
bêd¹ musieli ogl¹daæ po wsze czasy mo-
jej gêby.

A jak siê oka¿e, ¿e mam spêdziæ
wieczno�æ w samotno�ci? ¯eby tam cho-
cia¿ przeci¹gów nie by³o, bo to wyklu-
cza wszelkie szczê�cie!

ce

Ksi¹dz Pra³at Kazimierz Py�
urodzi³ siê w Dynowie, tu skoñczy³

Szko³ê Podstawow¹, a pó�niej
Gimnazjum w Przemy�lu i
studia teologiczne, jak sam
okre�la �systemem le�nym�.

Nale¿y bowiem do pokolenia �Kolumbów� (ur. W 1920 r.), którego m³odo�æ przypa-
d³a na lata wojny i okupacji hitlerowskiej, a wiadomo powszechnie jaki by³ stosunek
w³adz okupacyjnych do spo³eczeñstwa polskiego � je¿eli ju¿ tolerowali dora�nie Polaka to
jako si³ê robocz¹.

Tym bardziej nale¿y utrwalaæ pamiêæ o tych, którzy siê nie poddawali. Do nich niew¹t-
pliwie nale¿y Ksi¹dz Pra³at Kazimierz Py�.

Dlatego �Dynowinka� postanowi³a zamie�ciæ Jego wspomnienia, które na pro�bê Re-
dakcji Gazety zechcia³ nades³aæ. Jego przesz³o�æ wplata siê w historiê Dynowszczyzny, a tym
samym w historiê ca³ego kraju.

legów.
Naukê szkoln¹ rozpocz¹³em w

Szkole Powszechnej w Dynowie, któ-
ra cieszy³a siê wysokim poziomem na-
uczania w ca³ej okolicy. Wnet szko³a
otrzyma³a tytu³ Szko³y Podstawowej.
Jej dyrektork¹ by³a Monika Wojnarów-
na, z któr¹ pracowali bardzo dobrze
przygotowani nauczyciele. W tym gro-
nie by³ równie¿ po studiach wy¿szych

W³adys³aw Bielawski, który potem zo-
sta³ dyrektorem tej szko³y.

Wielu uczniów po ukoñczeniu
siódmej klasy w Szkole Podstawowej
w Dynowie zdawa³o do czwartej klasy
gimnazjalnej, najczê�ciej w Przemy�lu
i w Sanoku. (W Brzozowie by³o gim-
nazjum nowego typu, do którego
pierwszej klasy uczniowie zdawali po
ukoñczeniu szóstej klasy). W roku
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Budynek ten wykoñczono na sta³e
mieszkania, ale mie�ci³o siê tam tylko
dwa roczniki kleryków. Mieszkanie dla
profesorów i jadalnia dla kleryków
by³y w budynku le�niczówki odleg³ej
od Anatolówki oko³o kilkaset metrów.
Kaplica znajdowa³a siê na poddaszu
Anatolówki, oczywi�cie nie by³a ogrze-
wana. Miasta, w których by³a kolej,
by³y odleg³e, dlatego klerycy bardzo
czêsto musieli chodziæ pieszo. Miesz-
kaj¹cy w okolicy Przeworska, Jaros³a-
wia i Przemy�la najczê�ciej chodzili do
w¹skotorówki do Dynowa. Wtedy azy-
lem dla nich by³ nasz dom rodzinny.

W czasie pobytu w Seminarium ¿y-
li�my czêsto w niepewno�ci. Ciê¿kim
prze¿yciem dla nas by³o rozstrzelanie
pod naszymi budynkami ponad 100
¯ydów. Wielk¹ trudno�æ stanowi³y rów-
nie¿ �wiêcenia kap³añskie. Dwa razy
odby³y siê w kaplicy w Anatolówce, bo
wtedy uda³o siê Ks. Biskupowi przyje-
chaæ. Nas wy�wiêci³ Ks. Biskup Fran-
ciszek Barda 24 pa�dziernika 1943
roku w Bazylice Matki Bo¿ej w Starej
Wsi, na pi¹tym roku studiów. W na-
stêpn¹ niedzielê, 31 pa�dziernika
1943 roku, w rodzinnych parafiach
neoprezbiterów odby³y siê uroczysto-
�ci prymicyjne. Po �wiêceniach kap³añ-
skich wrócili�my jeszcze do Semina-
rium Duchownego na ukoñczenie stu-
diów, które trwa³y do marca 1944
roku. Wtedy ju¿ przygotowani w pe-
³ni do pracy kap³añskiej udali�my siê
do rodzinnych domów, gdzie czekali-
�my na skierowanie do pracy w para-
fiach.

Pierwsz¹ moj¹ placówk¹ od 13
maja 1944 roku do 4 pa�dziernika
1945 roku by³a Dyl¹gowa. Zaraz w
czerwcu 1944 roku dostali�my od
Ukraiñców wyroki �mierci. 11 lipca
1944 roku Ukraiñcy zamordowali Ks.
Jana Mazura w Tarnawce, a 12 lipca
Ks. Józefa Kopcia w Borownicy. Ks.
Pa�ciak zosta³ ostrze¿ony, a ja w tym
czasie by³em u rodziny w Dynowie. Do
Dyl¹gowej wrócili�my pod koniec
sierpnia 1944 roku. Praca w Dyl¹go-
wej up³ynê³a w ci¹g³ym niebezpieczeñ-
stwie ze strony Ukraiñców (nieustan-
ne po¿ary i morderstwa w dalszej lub
bli¿szej okolicy). Potem, jako odwet,
pacyfikacja Paw³okomy, dokonana 12
marca 1945 roku przez cofaj¹ce siê ze
wschodu oddzia³y partyzanckie, w któ-
rej zginê³o wielu (ponad 100) Ukra-
iñców, razem z ich proboszczem, zgro-

madzonych w cerkwi. W tym czasie
niewiasty z dzieæmi wypêdzono ze wsi.
Niektóre z nich uda³y siê do w³adz so-
wieckich w Sanoku. Wtedy oddzia³
wojsk sowieckich 15 marca 1945 roku
wkroczy³ do Dynowa, aresztowa³ 282
mê¿czyzn i wywióz³ do Sanoka. Po
procesie oko³o 80 mê¿czyzn wywiezio-
no na Sybir, sk¹d tylko kilku wróci³o
do Dynowa. Po zamordowaniu gen
�wierczewskiego w³adze wysiedli³y
Ukraiñców. Odpowiedzi¹ na to by³o
stworzenie oddzia³u licz¹cego ok. 500
Ukraiñców i 4 pa�dziernika 1945 roku
w nocy spalenie Dyl¹gowej i 5 wsi.
Rano jeszcze odprawi³em Mszê �w. I
przenios³em Naj�wiêtszy Sakrament
do Dynowa. Po tym strasznym po¿a-
rze parafia Dyl¹gowa przesta³a istnieæ
na 5 lat.

Ja w tym czasie zatrzyma³em siê w
Dynowie u rodziców, rodziców 4 grud-
nia 1945 roku otrzyma³em skierowa-
nie do Rzeszowa i zacz¹³em pracê w
parafii Rzeszów Fara. Parafia ta liczy-
³a 35000 wiernych, nale¿a³o te¿ do niej
piêæ wsi. Wtedy uczy³em religii, 2 dni
w Staroniwie, 2 dni w Za³ê¿u, a w dzieñ
pomaga³em starszemu ju¿ Ks. Infu³a-
towi w kancelarii oraz w szpitalu przy
zaopatrywaniu chorych. Pracy by³o
bardzo du¿o, bo by³o nas tylko trzech
wikarych.

Od 1 lipca 1946 roku do 27 grud-
nia 1961 roku pracowa³em w parafii
katedralnej w Przemy�lu, do której na-
le¿a³o ca³e miasto. Tylko jedna para-
fia XX. Salezjanów by³a na Zasaniu.
W Przemy�lu by³o nas równie¿ tylko
trzech wikarych, dlatego pracy by³o
tak du¿o, ¿e mogli�my wyjechaæ do
rodziny tylko po po³udniu w dniu �w.
Szczepana i drugi dzieñ �wi¹t Wielka-
nocnych. Mieli�my tylko jeden miesi¹c
urlopu w czasie wakacji.

Od 27 grudnia 1961 roku do dzi�
pracujê w parafii Naj�wiêtszego Serca
Pana Jezusa w Sanoku, obecnie jestem
ju¿ emerytem.

Z Dynowem kontakt mam bardzo
ma³y, bo zmarli ju¿ moi rodzice, czte-
rej bracia i dwie bratowe. Czasem tyl-
ko wpadam na parê dni do rodzinne-
go domu, który obecnie jest w³asno-
�ci¹ bratanicy, Jolanty Py�-Miklasz, po-
lonistki pracuj¹cej w Krakowie, która,
po przej�ciu na emeryturê, wraca do
Dynowa.

Ks. Kazimierz Py�

1933 zda³ do gimnazjum im. Kazimie-
rza Morawskiego, do klasy czwartej,
Mieczys³aw Wra¿eñ � zmar³ w obozie
koncentracyjnym w O�wiêcimiu. Do
¿eñskiego gimnazjum, prowadzonego
przez SS. Benedyktynki, zdawa³a Zo-
fia Stankiewicz (obecnie Lewandow-
ska � mieszka w Warszawie), Anasta-
zja Schmidt i Blanka Burstin, ¿ydów-
ka, córka sêdziego, która po ukoñcze-
niu czwartej klasy przyjê³a chrzest. Ja,
rok m³odszy od nich, musia³em roku
1934 zdawaæ do pi¹tej klasy gimnazjal-
nej, poniewa¿ czwarta klasa zosta³a ju¿
zlikwidowana. Do tej �zdawki� trzeba
by³o odpowiednio siê przygotowaæ.
Od roku 1932 uczy³em siê ³aciny u
Pana Stefana Trzecieskiego, w³a�cicie-
la miejscowego dworu, a ca³y materia³
czwartej klasy przerabia³ ze mn¹ Pan
Leonard Piróg. Przygotowa³ mnie bar-
dzo dobrze, bo 13 czerwca 1934 roku
sam jeden zda³em do pi¹tej klasy.

W czasie nauki w gimnazjum
mieszka³em w Ma³ym Seminarium,
którego zadaniem � oprócz nauki w
klasycznym gimnazjum im. Kazimie-
rza Morawskiego � by³o przygotowa-
nie do przyjêcia do Seminarium Du-
chownego.

Nauka w Seminarium Duchownym
rozpoczê³a siê 20 wrze�nia 1938 roku,
a w³a�ciwe studia 1 pa�dziernika 1938
roku. Przez ca³y rok szkolny przeby-
wali�my w Seminarium Duchownym i
dopiero 28 czerwca 1939 roku wyje-
chali�my na wakacje, które mia³y trwaæ
do koñca wrze�nia. Niestety na pocz¹t-
ku wrze�nia rozpoczê³a siê wojna z
Niemcami. Wnet do wojny do³¹czyli
siê Sowieci. Polska � jako pañstwo �
przesta³a istnieæ. Granica miêdzy
Niemcami i Rosj¹ ustali³a siê na Sa-
nie. Przemy�l zosta³ równie¿ podzie-
lony. Przy Niemcach zosta³o Zasanie.
Tam te¿ przeniós³ siê Ks. Biskup Bar-
da i Kuria Biskupia. Po stronie sowiec-
kiej zosta³o Seminarium Duchowne,
a w nim Ks. Biskup Tomaka i Ks. Dr
Micha³ Jastrzêbski. Wnet jednak i to
Seminarium zosta³o zlikwidowane.
Równie¿ na Zasaniu nie otwarto Se-
minarium Duchownego. Dopiero w
maju 1940 roku Ks. Biskup Barda roz-
pocz¹³ normaln¹ naukê w Semina-
rium Duchownym w lasach biskupich,
najpierw w letnim budynku Brzozów
Zdrój, a potem w budynku tzw. Ana-
tolówka, zbudowanym dla kleryków
przez Ks. Biskupa Anatola Nowaka.
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�mi³o�æ�

w przeklêtym okrêgu p³omienia
w bezkresnych mrokach nocy
tañczy ju¿ jakby w niewoli
bez si³y ani bez mocy
bo p³omieñ przecie¿ jest ¿ywy
bo przecie¿ ciep³y jest jasny
i zapach tak s³odki oliwy
te¿ tañczy w �rodku jej duszy
ten p³omieñ j¹ nêci jasno�ci¹
i ciep³em i blaskiem i ¿yciem
a ona jest tylko nico�ci¹
gdy p³ynie wolno ku niemu
lecz je�liby bóg wszechmocny
do cia³a tchn¹³ r¹bek duszy
to z pierwszym ruchem swych skrzy-
de³
æma do p³omienia znów ruszy

TOMASZ S£ONKA,
ur. w Dynowie w 1980 r. Absolwent
LO w Dynowie oraz NKJO w Sando-
mierzu. Obecnie nauczyciel j. angiel-
skiego w Zespole Szkó³ w Dynowie.
Poeta, prozaik, aktor. Jego twórczo�æ znaj¹ czytelnicy Dynowinki, s³uchacze
Studenckiego Radia Kielce oraz krêgi literackie w Sandomierzu.

�raz�

wszystko bêdzie w porz¹dku
nala³em sobie dwa razy wrz¹tku
wypi³em trzy herbaty
potem zebra³em ze sto³u me graty
by nie widzia³a ¿e nie spa³em
¿e czeka³em
a¿ ona wróci do domu
nie nie powiem tego nikomu
o której ona wraca
nie zauwa¿ê jej jutrzejszego kaca
ni tabletek co zapobiegaj¹
przecie¿ oni m³odo�æ prze¿ywaj¹
tylko raz
pó�niej trzask prask
dorastaj¹
swoje dzieci maj¹
trzask prask
do pó�na na nie czekaj¹
nie raz
a¿ wróc¹ do domu
nie
nie powiem tego jej
nie powiem tego nikomu
�dorastanie�

³ód� marchewki do powierzchni przy-
wi¹zana
z g³êbi widaæ nogê potwora szatana
¿agiel cebuli na falach wiatrem wydê-
ty
a ja strachem stojê nie przejêty
ni t¹ burz¹ ni wod¹ co siê kot³uje
i ze stoickim spokojem spogl¹dam
 jak siê rosó³ gotuje
bo doros³em

�zmartwychwstanie�

pewnego dnia roz³o¿y³a siê na ³¹ce
czysta naga prawda
i odpoczywa³a gdzie tysi¹ce
kwiatów niewinnych swego zapachu
jednak¿e otulona dzieciêc¹ rado�ci¹
i promieniami letniego s³oñca
nie spostrzeg³a z³a tak wielkiego
w�ród traw ukrytego ma³ego zaskroñ-
ca
o zgrozo, naga prawda nie ¿yje
le¿y po�rodku ³¹ki
i on opl¹tuje jej szyjê
niczym pêtla szatana
wiêc ja nabiorê zimnej wody z serca
obmyjê j¹ i wiem ¿e siê to stanie
¿e niczym feniks z popio³ów
naga prawda z martwych powstanie

�litania psa�

od bycia kopanym
od bycia poni¿anym
od bezbudowno�ci
od bezmi³o�ci
od pana z³ego
od koca zapchlonego
od tego �wiñstwa co krew wysysa
od tego by pusta by³a misa
i od j¹trz¹cej siê rany
niech bêdê zachowany
a bym zapomnia³...
 przy okazji...
zachowaj mnie panie od
 eutanazji...

 �gloria�

gdzie� na ³¹ce pod gwiazdami
ros³o szczê�cie wraz z kwiatami
o tym szczê�ciu nikt nie wiedzia³
czasem na nim wróbel siedzia³
i do nieba wznosi³ trele
¿e do szczê�cia nie trza wiele
i gdy ludzie wielkim t³umem
szli tamtêdy z swym rozumem
to o szczê�ciu rozprawiali
a¿ to szczê�cie zadeptali
mówi¹c szczê�cie w domu le¿y
nie w nieznanej nam rubie¿y
tylko wróbel hen na niebie
�piewa³ wolny pewien siebie
 chocia¿ jestem taki ma³y
 wiem ¿e domem mi ten ca³y
 �wiat wspania³y
 Gloria! Gloria! Gloria!
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Sterty patyków na dachach czy s³upach,

misternie utkane budowle, nory wygrzeba-
ne w piaszczystych brzegach, dziuple wyku-
te w drzewach, u³o¿one niedbale na ³¹kach
s³omki � to wszystko gniazda ptaków, które
mo¿emy zauwa¿yæ w najbardziej nieoczeki-
wanych miejscach, umieszczone pojedynczo
i w koloniach. W nich nasi skrzydlaci
przyjaciele sk³adaj¹ jaja, wysiadu-
j¹ je i wychowuj¹ pisklêta.
Gniazda stanowi¹ wiêc jed-
n¹ z podstaw egzysten-
cji ptaków.

Czê�æ ptaków wy-
kluwa siê w zaawanso-
wanym stanie rozwoju i
bardzo szybko opuszcza
gniazda. Nazywamy je zagniaz-
downikami. Gniazda ich czêsto s¹ prymi-
tywne i niedbale przygotowane. Gniazdow-
niki natomiast maj¹ pisklêta niedo³ê¿ne,
nagie i �lepe, które potrzebuj¹ d³ugiego
przebywania w gnie�dzie aby osi¹gn¹æ sa-
modzielno�æ. Ich gniazda maj¹ staranniej-
sz¹ konstrukcjê.

Gniazda s¹ umieszczane na wysokich
drzewach, czego przyk³adem mog¹ byæ sro-
ki, gawrony i myszo³owy oraz w przyziem-
nej, niskiej ro�linno�ci krzewiastej � po-
krzewki. Czê�æ ptaków za miejsca swojego
rozrodu obiera dziuple wykute w drzewach
(dziêcio³y) lub wykorzystuje ju¿ istniej¹ce
(sowy, kowalik, rudzik). Inne wol¹ nory w
brzegach (u nas nad Sanem) � zimorodki,
jaskó³ki brzegówki. Niektóre, jak pierwiosn-
ki, raniuszki, konstruuj¹ misterne budow-
le w postaci kuli. Inne � nasze czajki � za-
dawalaj¹ siê kilkoma �d�b³ami traw u³o¿o-
nymi na suchszych miejscach podmok³ej
³¹ki. Skowronki tak¿e buduj¹ gniazda na
ziemi, ale s¹ one staranniejsze ni¿ gniazda
czajek. Niezwykle ciekawe jest gniazdo wil-
gi � zawieszone w rozwidleniu ga³êzi. W
przybrze¿nych szuwarach mo¿na zauwa¿yæ
koszyk pleciony z traw zawieszony miêdzy
trzcinami roboty trzcinniczka. Du¿a czê�æ
ptaków wykorzystuje do miejsc swego roz-
rodu zabudowania techniczne stworzone
przez cz³owieka. Stosy desek, pó³ki pod
dachami s¹ chêtnie zajmowane przez plisz-
ki siwe, kopciuszki czy mucho³ówki szare.
Dachy i s³upy d�wigaj¹ na sobie ogromne
gniazda bocianie. Budki zak³adane przez
ludzi s¹ wykorzystywane przez sikory, wró-
ble i szpaki. Pod dachami naszych domów
gniazda z gliny buduj¹ jaskó³ki dymówki i
oknówki.

Gniazda s¹ umieszczane w koloniach
� np.: gawrony, czaple lub pojedynczo �
wiêkszo�æ ptaków. Czê�æ ptaków zajmuje
gniazda wykonane wcze�niej przez inne.
Sowa uszata wykorzystuje gniazda srok, a
kowalik dziuple po dziêcio³ach. Natomiast
chêtnie gnie¿d¿¹ siê w szparach wysokich
budowli bocianich we wzajemnym s¹siedz-
twie, które im nie przeszkadza. Nietypo-
wym gatunkiem jest kuku³ka � nie budu-
je gniazd, ale podrzuca jaja innym pta-
kom, upodabniaj¹c je do jaj przymusowe-

go gospodarza. Wykluta m³oda kuku³ka
wyrzuca z gniazda inne pisklêta i sama wy-
korzystuje ca³y pokarm przynoszony przez
przybranych rodziców.

Gniazda s¹ budowane z patyków, s³o-
mek, mchów, �d�be³ trawy, w³osia zwierzê-
cego, piór czy ro�linnych puchów. Nieste-

ty tutaj mo¿na zauwa¿yæ pewne niepokoj¹-
ce zjawisko. Otó¿ ptaki wykorzystuj¹ w tym
celu te¿ sznurki, ¿y³ki i inne �miecie pozo-
stawione przez cz³owieka na polach dzia-
³kach czy w sadach. Staj¹ siê te pozosta³o-
�ci przyczyn¹ zguby dla ptaków, które ³a-
two zapl¹tuj¹ siê w sznurki, tasiemki z folii,
buduj¹ce ich gniazda. Nie mog¹c siê uwol-
niæ, umieraj¹ z g³odu. �mieræ doros³ego
ptaka poci¹ga za sob¹ �mieræ piskl¹t, któ-
re w takim przypadku nie s¹ wykarmiane.
W ¿y³ki zapl¹tuj¹ siê te¿ pisklêta i nie s¹ w
stanie opu�ciæ swoich gniazd. Nie pozosta-
wiajmy wiêc po sobie �mieci nie tylko dla-
tego, ¿e szpec¹ nasz krajobraz, ale i dlate-
go, ¿e s¹ zagro¿eniem dla ptaków.

Czê�æ ptaków powraca do swoich
gniazd co roku. Nale¿y do nich m.in. wiêk-
szo�æ drapie¿ników i bociany. Inne budu-
j¹ nowe w ka¿dym sezonie. Karygodne jest
niszczenie gniazd ptasich dokonywane
g³ównie przez m³odych przedstawicieli
Dynowa (chocia¿ i starsi maj¹ czasem w
tym swój udzia³, np. niszczenie gniazd ja-
skó³ek na budynkach). Ogromnej pozy-
tywnej roli ptaków w funkcjonowaniu na-
szego �rodowiska nie sposób opisaæ, wiêc
po co ograniczaæ siebie przez niszczenie
tak wa¿nych stabilizatorów otaczaj¹cych
nas ekosystemów. Warte nagany jest te¿ wy-
bieranie jaj i wyci¹ganie piskl¹t z gniazd.

Zagro¿eniem dla ptaków s¹ tak¿e wa-
³êsaj¹ce siê psy i koty. Siej¹ one spustosze-
nie w�ród ptasich gniazd. Uwa¿am, ¿e nasi
domowi ulubieñcy nie maj¹ prawa w³óczyæ
siê stadami po polach, lasach czy sadach

s¹siadów. Je¿eli decydujemy siê na psa czy
kota to nale¿y go utrzymaæ we w³asnej za-
grodzie, regularnie karmi¹c, a nie liczyæ,
¿e on sam co� sobie �upoluje�.

Oprócz wielu wypadków agresji wobec
ptaków, mo¿na zaobserwowaæ mnóstwo po-
zytywnych zachowañ. Mieszkañcy Dynowa,
doceniaj¹c znacz¹c¹ rolê ptaków, czêsto za-
k³adaj¹ dla nich budki czy platformy na s³u-
pach (dla bocianów). Przy zak³adaniu bu-
dek nale¿y zwróciæ uwagê na bezpieczeñ-
stwo przysz³ych mieszkañców. Budki lêgo-
we s¹ odwiedzane przez drapie¿ników: koty,

kuny, itp. Najle-
piej, aby budki
nie mia³y paty-
ków lub podpó-
rek przy wej�ciu,
bo u³atwiaj¹ one
d r a p i e ¿ n i k o m
ich penetracjê.
Zanim zawiesi-
my je powinni-
�my te¿ zastano-
wiæ siê jakie pta-
ki maj¹ zamiesz-
kiwaæ budki i do-
stosowaæ do tego
o d p o w i e d n i o
ich konstrukcjê i
otwór wylotowy.
Ptaki z regu³y s¹
terytorialne. Je-

�li w naszym sadzie zagnie�dzi siê para si-
korek bogatek to najprawdopodobniej
inna para sikor zajmie budkê dopiero u na-
szego s¹siada. My�lê, ¿e nie ma sensu wy-
wieszaæ dziesiêciu jednakowych budek, i to
obok siebie, na jednym drzewie, bo z pew-
no�ci¹ tylko jedna z nich bêdzie zajêta
przez ptaki. Mo¿na za to rozwiesiæ ró¿ne
budki (dla sikorek, dla szpaków z wiêkszym
otworem, dla much³ówki szarej � pó³otwar-
t¹) po ró¿nych czê�ciach ogrodu.

W ostatnim czasie daje siê zauwa¿yæ,
¿e ptaki bardzo chêtnie wykorzystuj¹ wpro-
wadzane do nas gatunki kolumnowych
gêstych drzewek i krzewów: tuje, ¿ywotni-
ki ró¿e. Mo¿emy sami zak³adaæ gêste ¿y-
wop³oty z graba, ligustru, pozostawiaæ w
zak¹tkach dzia³ki wysokie zaro�la chwa-
stów i zió³. Na pewno zostan¹ one wyko-
rzystane przez ptaki, szczególnie makol¹-
gwy, dzwoñce i pokrzewki.

Zachêcam mieszkañców Dynowa do
ochrony gniazd ptasich oraz umo¿liwie-
nia im ich budowania. Artyku³ ten na pew-
no nie wyczerpuje tematyki zwi¹zanej z
ptasimi gniazdami, bo na ten temat napi-
sano ca³e ksi¹¿ki. Zainteresowanych (je-
�li kogo� uda³o mi siê zainteresowaæ tym
zagadnieniem) i chc¹cych poszerzyæ swo-
j¹ wiedzê odsy³am w³a�nie do ksi¹¿ek Oso-
bi�cie pragnê poleciæ dwie z nich:

�Gniazda naszych ptaków� � Jerzy Got-
zman, Boles³aw Jab³oñski,

�Ptaki w ogrodzie� � Marin Szokalski,
Jerzy Wojtatowicz.

Marta Bylicka

Gniazdo czajki Fot. Ma³gorzata Bylicka
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W kwietniu mija kolejna rocznica

zbrodni katyñskiej.
Andrzej Leszek Szczê�niak w przed-

mowie ksi¹¿ki �Katyñ. T³o historyczne, fak-
ty, dokumenty� napisa³:

�Katyñ � któ¿ z Polaków nie zna tra-
gicznej wymowy tego s³owa? Wywo³uje
ono wiele skoja-
rzeñ, rodzi ró¿no-
rakie emocje, bu-
dzi grozê, ¿al, po-
czucie niesprawie-
dliwo�ci i ogrom-
nej krzywdy. Katyñ
� to krwawi¹ca
rana w polskiej
�wiadomo�ci naro-
dowej a jednocze�nie nie-
pokój i wyrzut sumienia
�wiatowej opinii politycz-
nej. Jest to zwyciêstwo poli-
tyki nad moralno�ci¹, do-
ra�nego interesu nad naj-
szlachetniejszymi ideami,
jakie przez tysi¹clecia kszta-
³towa³a ludzko�æ.�

Gdy w 1939 r. na wscho-
dzie i zachodzie kraju trwa-
³y jeszcze walki regularnych
oddzia³ów Wojska Polskie-
go, Stalin postanowi³ osta-
tecznie rozwi¹zaæ problem
pañstwa polskiego. Wkrót-
ce w praktyce przyst¹pi³
wspólnie z Hitlerem do
zwalczania wszelkich aspi-
racji narodowych narodu polskiego.

Internowani przez Armiê Czerwon¹
we wrze�niu 1939 r. oficerowie polscy w
zdecydowanej wiêkszo�ci zostali skoncen-
trowani w trzech g³ównych obozach: w
Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Ist-
nienie tych obozów by³o znane w kraju,
gdy¿ od jesieni 1939 r. do kwietnia 1940
r. prowadzona by³a korespondencja z ro-
dzinami pozosta³ymi na ziemiach pol-
skich.

W obozach Kozielska, Ostaszkowa i
Starobielska przebywa³o oko³o 15 tys. jeñ-
ców polskich, w tym od 8700 do 8900 ofi-
cerów. Resztê stanowili podoficerowie
oraz pracownicy nauki, kultury, lekarze,
prawnicy, in¿ynierowie, duchowni.

W pocz¹tkach kwietnia 1940 r. rozpo-
czê³a siê likwidacja wszystkich trzech obo-
zów. Akcja likwidacyjna trwa³a do maja
1940 r.. Grupa ocala³ych jeñców liczy³a
zaledwie 448 osób i zosta³a przewieziona
do nowego obozu Pawliszczew Bór a pó�-
niej do Griazowca.

W�ród zamordowanych oficerów zna-
laz³ siê zwi¹zany z Dynowem dr prawa Jó-

zef Bielec pozostaj¹cy jeszcze w pamiêci
najstarszych mieszkañców miasta. W Dy-
nowie w dniu 18.03.1989 r. zmar³a jego
¿ona Klementyna Bielec zd. Stankiewicz.
Przez kilkadziesi¹t lat prowadzi³a sklep
�Ruch� mieszcz¹cy siê w budynku Ban-
ku Spó³dzielczego naprzeciw ko�cio³a.

Por. rez. dr Józef Bielec pozostaje w
ewidencji obozu w Kozielsku oraz Staro-
bielsku. Gdzie zosta³ zamordowany i
gdzie znajduje siê jego mogi³a nie uda³o
siê ustaliæ.

Rodzice Józefa Bielca, Jan Bielec i Ka-
tarzyna zd. Siekaniec pochodzili z Dyno-
wa (Igioza). Jego ojciec po zwolnieniu z
wojska otrzyma³ pracê kolejarza w Stani-
s³awowie (obecnie Ukraina) i tam osia-
d³a ca³a rodzina. Mia³ czworo rodzeñ-
stwa: dwóch braci Czes³awa i Klemensa
oraz dwie siostry Eugeniê i Juliê.

We w³asnorêcznie sporz¹dzonym ¿y-
ciorysie z dnia 25.09.1924 r., który w ory-
ginale posiadam, Józef Bielec napisa³ :

�Urodzi³em siê dnia 19 marca 1899
r. w Stanis³awowie. Rodzice: Jan, konduk-
tor kolejowy i �.p. Katarzyna ze Siekañ-
ców. Ojciec zamieszkuje stale w Stanis³a-
wowie przy ul. Naczelnej 135.

Szko³ê powszechn¹ czteroklasow¹ i
piêæ klas gimnazjalnych ukoñczy³em w
Stanis³awowie. Nastêpnie z powodu za-
jêcia tego miasta przez Moskali � uczêsz-
cza³em, od wrze�nia 1916 r. do gimna-

zjum klasycznego w Przemy�lu, na Zasa-
niu, gdzie ukoñczy³em klasê VI i VII.
Bêd¹c ju¿ w klasie VII otrzyma³em w ów-
czesnej organizacji skautowej w Przemy-
�lu kierownictwo I dru¿yny skautowej. W
roku 1918 we wrze�niu zacz¹³em uczêsz-
czaæ do klasy VIII � któr¹ musia³em prze-

rwaæ, wstêpuj¹c
17/XI do Wojska
Polskiego, do ów-
czesnego 10 p.p.
(por. Kozubski) na
Zasaniu, a dzisiej-
szego 37 p.p Ziemi
£êczyckiej w Kut-
nie. Wst¹pi³em
³¹cznie z ca³¹ nie-

mal dru¿yn¹ skautow¹, która
pe³ni³a s³u¿bê ju¿ to jako kom-
pania sztabowa, ju¿ to jako plu-
ton bojowy. Ja sam wyjecha³em
24 stycznia 1919 r. z Przemy�la
i 22 lutego tego¿ roku, jako sier-
¿ant szef plutonu bojowego
komp. sztabowej ówczesnego
10 p.p. zosta³em ranny pod Do-
linianami pod Gródkiem Ja-
gielloñskim. Po wyj�ciu ze szpi-
tala w Oddz. Uzupe³niaj¹cym
37 p.p. ukoñczy³em kurs ra-
chunkowo�ci wojskowej � i ju¿
13/5 1919 wyjecha³em w pole
do III Baonu 37 p.p. na stano-
wisko zastêpcy oficera kasowe-
go (p. por. in¿. Adam Mackie-
wicz). Z tym batalionem zwi¹-
zane s¹ moje dalsze lata s³u¿by.

W 1919 r. w lecie uzyskujê maturê gim-
nazjaln¹, w jesieni zostajê bezterminowo
urlopowany, najpierw na 3 miesi¹ce, pó�-
niej na d³u¿szy okres � lecz musia³em
przerwaæ swe studja uniwersyteckie i w
Akademii Handlowej w lipcu 1920 r..
Znalaz³em siê z powrotem w III Baonie
37 p.p. w polu i z powrotem pe³ni³em
funkcjê of. kasowego, wzglêdnie jego za-
stêpcy (p. por. Koclañski W³adyslaw). W
lutym 1921 zwolniony zosta³em z WP i
przeniesiony do rezerwy jako podchor¹-
¿y gospodarczy. Ukoñczy³em Akademjê
Handlow¹, wy¿szy naukowy kurs spó-
³dzielczy przy Uniwersytecie Jagielloñ-
skim pracuj¹c zarobkowo jako urzêdnik
Banku Hipotecznego w Krakowie ul.
Bracka 1. Pozatem pracujê w Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego, jako Komendant
Chor¹gwi Mêskiej Krakowskiej. Miesz-
kam przy ul. Wolskiej 19/IV p.�

Józef Bielec ukoñczy³ Wydzia³ Prawa
na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krako-
wie a nastêpnie napisa³ rozprawê doktor-
sk¹ pod kierunkiem prof. Adama Krzy-
¿anowskiego.



DYNOWINKANr 4/94 17
Bezpo�rednio przed wybuchem woj-

ny Józef Bielec pracowa³ w Banku Rol-
nym w Katowicach, gdzie pe³ni³ funkcjê
naczelnika wydzia³u prawnego. Opu�ci³
Katowice wraz z dokumentacj¹ Banku,
udaj¹c siê na wschód zgodnie z przyjêty-
mi planami ewakuacyjnymi. W Lublinie
wst¹pi³ do wojska. Do niewoli sowieckiej
dosta³ siê w Czortkowie. Pó�niej wszyst-
ko sta³o siê jak z wieloma oficerami. Obóz
� obozy, transport .

Obieca³ napisaæ, spotkaæ siê z ¿on¹
Klementyn¹ w Stanis³awowie. Do spotka-
nia nigdy nie dosz³o, mimo i¿ ona dota-
r³a do Stanis³awowa.

¯ona Klementyna oczekiwa³a na jego
powrót do koñca swojego ¿ycia. Zasypia-
³a z otrzyman¹ od niego w 1940 r. kartk¹
pocztow¹, w której zawarta by³a taka
mniej wiêcej tre�æ �czujê siê dobrze, nic
mi nie potrzeba, do zobaczenia�. Tylko
takie informacje mog³y byæ oficjalnie z
obozu jenieckiego przes³ane � stanowi³y
tylko �lad, ¿e autor ¿yje.

Nie szczêdzi³a wysi³ków, aby go odna-
le�æ tak za czasów okupacji jak i pó�niej
po wojnie. Polski Czerwony Krzy¿ Zarz¹d
G³ówny w Warszawie w pi�mie z dnia
23.08.1962 r. napisa³ :

�W zwi¹zku ze zg³oszonym zapyta-
niem w sprawie Bielec Józefa ur.
10.03.1899 r. w Stanis³awowie s. Jana
uprzejmie zawiadamiamy, ¿e w/w nie
zosta³ odnaleziony na terenie Zwi¹zku
Radzieckiego�.

Pismo podpisa³ Kierownik Biura In-
formacji i Poszukiwañ A.Weiss.

Wysi³ków w jego poszukiwaniu nie
szczêdzi³a równie¿ rodzina. W pi�mie z
dnia 29.01.1985 r. skierowanym do Re-
dakcji tygodnika �Zorza� brat Józefa, Cze-
s³aw Bielec zam. w Tyczynie napisa³ :

�Po wyzwoleniu, gdy premierem by³
Pan Józef Cyrankiewicz uda³em siê z bra-
tow¹ (Klementyn¹ Bielec � dopisek mój)
do Niego. Poniewa¿ zna³ brata, wiêc b.
serdecznie przyj¹³ bratow¹, ale gdy mu
wyja�ni³a, ¿e chodzi o Katyñ � roz³o¿y³

rêce i powiedzia³: Nic Pani tutaj poradziæ
nie mogê.�

Józef Bielec jest wymieniony na tabli-
cy pami¹tkowej po�wiêconej ofiarom woj-
ny i okupacji znajduj¹cej siê w kruchcie
Ko�cie³a Parafialnego w Dynowie oraz na
epitafium na grobowcu rodzinnym �na
�rodkowym� cmentarzu w Dynowie.

Warto odnotowaæ, ¿e Józef Bielec
wraz z ¿on¹ by³ bardzo zwi¹zany z har-
cerstwem. W okresie zamieszkania w Ka-
towicach, tu¿ przed wojn¹, pe³ni³ funk-
cjê Komendanta Chor¹gwi �l¹skiej a
wcze�niej, jak wspomnia³em, podczas za-
mieszkania w Krakowie, Komendanta
Chor¹gwi Mêskiej Krakowskiej. Ramy
�Dynowinki� nie pozwalaj¹ na umieszcze-
nie zdjêæ z jego pracy z m³odzie¿¹ w har-
cerstwie. Byæ mo¿e, ¿e nadarzy siê ku
temu inna okazja.

Andrzej Stankiewicz

 Kiedy� w Dynowie czê�ciej kupowa-
³o siê � u kogo�� ni¿ �gdzie��. Mówi³o siê
wiêc: idê po drut i �ruby do Sikorowi-
cza, po kaszankê do Misara, po lody do
Szajnika a po �p³ótno� na sukienkê do
Zygmunta.

 Tak w³a�nie do Zygmunta.
 Wszyscy bezb³êdnie pokazywali ten

sklep, gdzie za kontuarem, jak powie-
�ciowy Rzecki, sta³ u�miechniêty Pan
Zygmunt Chudzikiewicz. By³ typem so-
lidnego subiekta, który szanowa³ swój
fach i chocia¿ skoñczy³ tylko kursy han-

dlowe w Przemy-
�lu a nie marke-
ting na renomo-
wanej uczelni,
umia³ doradziæ
klientom, zachê-
ciæ i co najwa¿-
niejsze dla firmy: sprzedaæ towar. Razem
z M. D�wigajem, A. Kasprowiczem i jego
siostrami w 1938 r. handlowali w �Kó³ku�
sklepie zorganizowanym przez ks. �mie-
tanê.

Za swoj¹ wzorow¹ pracê by³ nagra-
dzany: odznakami I i II stop-
nia �Wzorowy sprzedawca�,
odznak¹ za zas³ugi dla woj.
przemyskiego, medalem za
zas³ugi dla po¿arnictwa, dy-
plomami i listami pochwal-
nymi.

Najbardziej cieszy³ go
jednak medal �Zas³u¿ony
dzia³acz kultury�, którym
uhonorowano jego 40-let-
ni¹ pracê w amatorskim ru-
chu teatralnym.

 M³odzi dynowianie mniej o tym wie-
dz¹, ale starsi doskonale pamiêtaj¹ jego
wspania³e kreacje sceniczne, które prze-
sz³y do legendy jak np. rola Zes³añca w
sztuce � Gwiazda Syberii�

 Pan Zygmunt to ca³a Historia Dy-
nowskiej Sceny Teatralnej a jego debiut
teatralny ma datê 1932 rok, gdy w mie-

Zes³aniec (p. Z.Chudzikiewicz) i córka
genera³a (p. Teresa Lach)

(ci¹g dalszy na str. 18)
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�cie aktywno�æ swoj¹ roz-
wija³o Katolickie Stowa-
rzyszenie M³odzie¿y licz¹-
ce 3 ko³a: mêskie, ¿eñskie
i m³odych ma³¿eñstw.

 Nie wszyscy jednak
wiedz¹, ¿e by³ nie tylko
bardzo zdolnym aktorem,
ale aktywnym cz³onkiem
konspiracyjnej komórki
AK w Dynowie.

Na pocz¹tku wojny
odby³ d³ug¹ i bardzo nie-
bezpieczn¹ podró¿ do
Lwowa. Furmank¹ za-
przê¿on¹ we dwa konie
odwie�li, zgodnie z naka-
zami Dyrekcji Poczty we
Lwowie, dynowsk¹ centralê telefonicz-
n¹. Przez Jawornik Polski, Birczê, Gró-
dek Jagielloñski, le�nymi duktami i po-
lnymi drogami dotarli do miasta pe³ne-
go wojska (jeszcze polskiego). Z m³o-
dzieñczym entuzjazmem wszyscy trzej: Z.
Piróg, A. Tarnawski i Z. Chudzikiewicz
zg³osili napotkanemu dowódcy, ¿e od-
daj¹ konie, wóz i siebie do dyspozycji
wojska polskiego, do obrony Ojczyzny.
Po oddaniu centralki na Poczcie G³ów-
nej we Lwowie koczowali na ulicy Koper-
nika w pobli¿u parku Ossoliñskich. Cze-
kali, czekali..., zdobywali paszê dla koni,
wyje¿d¿aj¹c poza Lwów, mimo ¿e za mia-
stem toczy³y siê walki a kule sypa³y siê
gradem. Chcieli, ale do wojska ich nie
wziêto - znamy wszyscy losy Polski z tra-
gicznego wrze�nia 1939 roku!

 Po powrocie do rodzinnego Dyno-
wa p. Zygmunt zosta³ wci¹gniêty do dzia-
³alno�ci konspiracyjnej. Przeszed³ szko-
lenie sanitarne odbywane w domu p.
Æwikliñskiej (dom pe³en �kursantów� a
przed domem niemiecki patrol). Nara-
¿ali siê ludzie, ale wtedy nie nazywali
tego �heroizmem�, lecz spe³nieniem
obowi¹zku wobec Ojczyzny. Pan Zyg-
munt zosta³ zaprzysiê¿ony przez pluto-
nowego AK i serdecznego przyjaciela -
Józefa Drelinkiewicza.

Plutonowy J. Drelinkiewicz areszto-
wany zosta³ wraz z ksiêdzem i organist¹
z Bachórza, oskar¿onymi o przechowy-
wanie broni. O losie aresztantów przy-
wi¹zanych do drzewa w celu zastrasze-
nia w pobli¿u obecnej stacji benzynowej
w Dynowie mia³ zdecydowaæ wy¿szej ran-
gi gestapowiec, którego przyjazd zapo-

wiedziano z Krosna. Miej-
scowy konspiracyjny od-
dzia³ AK przygotowa³ na
niego zasadzkê na tzw.

Krzywdach. Niestety zbrojna
akcja zorganizowana w
szczerym polu nie powiod³a
siê. Aresztowanych Niemcy
zabrali do Krosna, po jakim�
czasie ksiêdza zwol-
nili a o dwóch pozo-
sta³ych s³uch zagi-
n¹³.

 £¹czniczk¹ AK
by³a �p. Jadwiga Ty-
mowicz, pó�niejsza
Chudzikiewiczowa -
ukochana ¿ona p.
Zygmunta - �Moja
Pani�. £¹czniczka Ja-
dwiga przenosi³a
meldunki, ostrze¿e-
nia, tajne rozkazy.

Czêsto noc¹, w drewniakach wêdrowa³a
do Futomy, B³a¿owej, do pobliskiej Har-
ty, gdzie w porê przyniesione ostrze¿enie
uratowa³o ¿ycie dowódcy tajnej komórki
AK. Po wojnie wielu okupacyjnych kon-
spiratorów, gdy ju¿ minê³y czasy prze�la-
dowañ AK, doczeka³o siê uznania, mini-
malnych choæby �wiadczeñ kombatanc-
kich. Pañstwu Chudzikiewiczom nie mia³
kto po�wiadczyæ, ¿e dzia³ali, ¿e siê nara-
¿ali. Sami o to nie zabiegali, nie prosili
nikogo, bo jak mówi p. Zygmunt: �spe³nia-
li�my nasz patriotyczny obowi¹zek, nie mo¿na
¿¹daæ zap³aty za mi³o�æ do Ojczyzny�.

 Ilu naszych rodaków my�la³o i my�li
podobnie?

Pan Zygmunt mi³o�æ do Kraju wyssa³
z mlekiem matki a niedo�cignionym
wzorem dla syna by³ ojciec - Micha³ Chu-

dzikiewicz - ¿o³nierz armii austriackiej,
który walczy³ w twierdzy Przemy�l, naba-
wi³ siê suchot i zmar³ bardzo m³odo osie-
rociwszy 4 dzieci. Na krótko przed �mier-
ci¹ w 1918 roku prosi³ Boga: �¿ebym choæ
jeden dzieñ widzia³ woln¹ Polskê�. Spe³ni-
³o siê jego marzenie.

Pan Zygmunt po wielu, wielu latach
zwiedzi³ forty przemyskie, przestudiowa³

kilka historycznych opracowañ na ten te-
mat i nie tylko.... O martyrologii Pola-
ków deportowanych na Sybir, o losach
polskich oficerów zamordowanych w Ka-
tyniu, Ostaszkowie, Kozielsku wie nie-
spodziewanie du¿o. Nie tylko wie, ale na
swój sposób uczci³ Ich gehennê, Tych
bezimiennych patriotów, których �bia³e
ko�ci w stra¿ nie oddane kolumnowym
czo³om�.

 Im postawi³ krzy¿ na Wu�kach.
Przed 9 laty stan¹³ drewniany Krzy¿

Katyñski góruj¹cy nad ca³ym Dynowem.
Niestety, szybko niszcza³ nara¿ony na wi-
chry i burze jak ludzka pamiêæ. Nietrwa-
³e drewno spróchnia³o i trzeba je by³o
wymieniæ. Drugi krzy¿ jest mocniejszy,
bo ¿elazny, z tabliczk¹ na wieczn¹ rze-
czy pami¹tkê i z przytroczonym doñ ma-

Trzej przyjaciele: Z.
Chudzikiewicz, A. Prokop
i J. Drelinkiewicz Rodzinna fotografia P.Chudzikiewiczów.

Zespó³ prowadzony przez p. J. Wêgrzyna.

(ci¹g dalszy ze str. 17)
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rzeniem p. Zygmunta, by m³odzi i starsi
dynowianie odwiedzali go i mieli w pa-
miêci Tych, którym mogi³ nie kopano,
których grzebano w zbiorowych do³ach,
wyrzucano w �nieg, gdzie� obok torów
kolei syberyjskiej (zdjêcie krzy¿a - ostat-
nia strona).

W sztuce �Gwiazda Syberii� p. Zyg-
munt - Zes³aniec, który 20 lat spêdzi³ w
ciemnych, wiêziennych lochach uwol-
niony mówi³:

 �Zwrócili
nam wolno�æ

 wprzód wy-
dar³szy wzrok�...

Oby trawe-
stacja tej dra-
matycznej kwe-
stii nie sta³a siê
rzeczywisto�ci¹

�Zwróc i l i
nam wolno�æ
wpród wydar³szy
pamiêæ�...

 Tylu bli-
skich p. Zyg-
munta ju¿ jest
po �tamtej stro-
nie�, ale naj-
wiêkszy ból
sprawi³o odej�cie �Mojej Pani�. Dopóki
móg³, chodzi³ na Jej grób, nadal modli
siê o spokój Jej duszy, wspomina ze ³zami
w oczach ca³e ¿ycie zgodne, mimo ogrom-
nych k³opotów z dzieæmi, ofiarne, pe³ne
mi³o�ci i zrozumienia.

Pobrali siê w 1946 roku z wielkiej mi-
³o�ci, chocia¿ ówczesnym zwyczajem swa-
tano ich z bogatszymi partiami, a oni
nie... wybrali mi³o�æ i siebie na ca³e trud-
ne ¿ycie.

Zawsze razem; w domu, w pracy i
przy dzieciach, w ko�ciele i na spacerze,
tylko w teatrze osobno. P. Zygmunt na
scenie a p. Jadwiga na widowni.

Ile zrozumienia dla mê¿a - aktora -
musia³a mieæ ¿ona, która nios³a ciê¿ar
domowych, gospodarskich i zawodo-
wych obowi¹zków?! By³a wyrozumia³a na
miarê potrzeb (mam w¹tpliwo�ci czy to
okre�lenie nie odbiera tej �wyrozumia-
³o�ci� cech gor¹cego uczucia).

 Pan Zygmunt chodzi³ na próby, gra³,
wyje¿d¿a³ z zespo³em na przegl¹dy, kon-
kursy do Brzozowa, Rzeszowa, Krosna,
Przemy�la i go�cinne wystêpy po ca³ym
województwie rzeszowskim.

 Przygoda z teatrem zaczê³a siê pod-
czas pamiêtnego spektaklu operetkowej
wersji �Chaty za wsi¹�. Jak piêknie �pie-
wali wówczas partie solowe: siostra Józia,
Jañcia Kêdzierska (Grajcarek) w roli Azy,

in¿. A. Socha w roli Tumrego.
Trzynastoletni wówczas Zyg-
mu� w sali o�wietlonej lampa-
mi naftowymi podziwia³ spek-
takl i zapragn¹³ wystêpowaæ tak
jak inni ... Zakocha³ siê w te-
atrze.

Pierwszoplanow¹ rolê
otrzyma³ w wieku 17 lat w sztu-
ce re¿yserowanej przez p. Jana
Wêgrzyna. Ten re¿yser potrafi³

wszystko: malowa³ de-
koracje, gra³, charakteryzowa³
aktorów, re¿yserowa³ i wychowy-
wa³.

A potem przysz³y inne role,
od mê¿ów do duchownych, od
skazañców carskich po komedio-
w¹ rolê ¯yda w nieza-
pomnianej inscenizacji
�Betlejem polskiego� z
1981 i 83 roku.

D³uga jest lista
sztuk, w których gra³ p.
Zygmunt, trudno j¹
sporz¹dziæ, gdy od de-
biutu minê³o ju¿ 70 lat.
Jako ostatni re¿yser
pracuj¹cy na scenie z p.
Zygmuntem wymieniê

moich poprzedników: ks. Wój-
cik, B. Krasnopolski, p. T. Za-
j¹czkowski, ks. Trojnar, p. J.
Wêgrzyn, p. J. Jurasiñska. Pa-
miêtam p. Zygmunta w ró¿nych rolach,
a gdy On wystêpowa³, sztuka zawsze mia-
³a powodzenie.

 Przed wojn¹ teatr dzia³a³ bardzo
prê¿nie wystawiaj¹c minimum 2 sztuki
w sezonie. Powinno siê pisaæ: dwa teatry
w Dynowie, bo jeden dzia³a³ przy Towa-
rzystwie �Sokó³� a drugi powo³a³o Kato-
lickie Stowarzyszenie M³odzie¿y. Oby-
dwa wystêpowa³y na przemian maj¹c
komplety widzów.

 Pan Zygmunt udziela³ siê w obydwu
i gra³ m.in. w sztukach: �Chata za wsi¹�,
�Panna rekrutem�, �Tajemnica spowie-
dzi�, �Jase³ka�, �Obywatelka z Krowo-
d¿y�, �Karpaccy górale��, �Wojna z ba-
bami�, �Królowa Przedmie�cia�, �Ponad
�nieg bielszym siê stanê�, �Zaloty na kwa-
terze�, �Mêka Pañska�.

 Po wojnie g³ówne role zagra³ w sztu-
kach: �Roxi�, �Gdy Zbawiciel umiera³�,
�Gwiazda Syberii�, �Tylko dla Niemców�,
�Klub kawalerów�, �Grube ryby�, �Pan
Damazy�, �Gwa³tu co siê dzieje�, �Damy
i huzary�, �Ma³y rycerz i panny�, �Betle-
jem polskie�.

 To by³y czasy!
Wzdychaj¹ aktorzy, widzowie i ja tak¿e!

 P.S. Drodzy Czytelnicy!
 Z obaw¹ i sporymi w¹tpliwo�ciami

oddajê do druku kolejny tekst cyklu �Dy-
nowscy Zwyczajni - Niezwyczajni�.

 Moje obawy maj¹ co najmniej dwa
�ród³a.

Pierwsze to, czy �Dynowskim Zwy-
czajnym - Niezwyczajnym� nie odbieram
prywatno�ci chc¹c pokazaæ Ich w moim
rozumieniu - Wyj¹tkowo�æ, Niezwyk³o�æ;
a drugie - czy sposób prezentacji jest in-
teresuj¹cy, przy moich usilnych zabie-
gach o rzeczowo�æ, prawdê i obiekty-
wizm.

 Proszê wiêc o sugestie, podpowiedzi,
czy pomys³ i sposób jego realizacji s¹ god-
ne kontynuacji?

Tymczasem na usprawiedliwienie
przywo³ujê my�l Phila Bosmansa:
 �¯ycie jest niezwyk³¹ przygod¹
 z Bogiem i lud�mi,
 w �wiecie �wiat³a i ciemno�ci.
 Nie chcê byæ bohaterem ani mêczennikiem,
 tylko kim� zwyczajnym
 kto zrywa kwiaty
 i �mieje siê z �wielkich� Tego �wiata�

 Krystyna D¿u³a

 Panu Zygmuntowi ¿yczê zdrowia i
nie maj¹c prawa do sumowania Jego bo-
gatego dorobku artystycznego sk³adam
podziêkowania najgorêtsze za wspania-
³e role i lata naszej bardzo dobrej wspó-
³pracy w teatrze.
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Pisarstwo historyczno- polityczne.
Andrzej Maksymilian Fredro

(1620�1679) to postaæ niezwykle ciekawa,
wybijaj¹ca siê ponad przeciêtno�æ, a jed-
nak o cechach charakterystycznych dla
epoki. Da³ siê poznaæ jako m¹¿ gruntow-
nie wykszta³cony, ¿ywo troszcz¹cy siê o losy
kraju. T³umacz jednego z dzie³ Andrzeja
Maksymiliana Fredry-�Gestorum Populi
Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum
postea vero Galliae Rege�- W³adys³aw Sy-
rokomla tak przedstawi³ twórcê w swej
przedmowie do tekstu � �autor nie docze-
ka³ siê biografa, który by (...) skre�li³ w
jednym obrazie zas³ugi Fredra senatorskie,
rycerskie, literackie � bo nasz autor do tro-
istego wianka chwa³y mia³ prawo�1 . Jed-
nak jego postawa spo³eczna, pogl¹dy po-
lityczne i twórczo�æ literacka odczytywa-
ne by³y przez krytyków w bardzo ró¿no-
rodny, czasem diametralnie odmienny
sposób. Ciekawe, ¿e opiniom tym towarzy-
szy³y zawsze emocje i gwa³towno�æ. ¯ywe
pochwa³y pisarstwa tego autora prezento-
wali choæby � Franciszek Glinka, Franci-
szek Bohomolec, Jerzy Bandtkie, czy Ka-
zimierz Brodziñski. Ostro¿niejsze s¹dy o
zawartych w utworach Fredry pogl¹dach
politycznych g³osili W³adys³aw Wójcicki
czy Stanis³aw Tarnowski. Zdeklarowanymi
krytykami jego dzie³ byli Piotr Chmielow-
ski i Micha³ Janik. O uznaniu dla doko-
nañ literackich Andrzeja Maksymiliana
Fredry mo¿e �wiadczyæ fakt, ¿e Grzegorz
Piramowicz w podrêczniku wymowy i po-
ezji, który ukaza³ siê w 1792 roku, zatwier-
dzonym przez Towarzystwo do Ksi¹g Ele-
mentarnych, przy prezentowaniu zagad-
nieñ wymowy i definiowaniu idea³u piêk-
na jêzyka powo³ywa³ siê na opinie pisarza,
zawarte w �Przys³owiach mów potocz-
nych�. Znakomit¹ pochwa³ê pisarstwa
tego autora zawar³ Ignacy Krasicki w �Panu
Podstolim�. �Ksi¹¿ê poetów� przedstawia-
j¹c swego pozytywnego bohatera tytu³owe-
go i wyposa¿aj¹c jego bibliotekê w najzna-
komitsze dzie³a literackie umie�ci³ w niej
utwory Andrzeja Maksymiliana Fredry. Co

by³o przyczyn¹ diametralnie ró¿nych opi-
nii o tym pisarstwie i biegunowo odmien-
nych ocen zachowania Andrzeja Maksymi-
liana Fredry jako cz³owieka? Odpowied�
nie jest jednoznaczna ani prosta. Z³o¿y³a
siê na to zapewne zmienno�æ pogl¹dów
politycznych pisarza, niekonsekwencja
etyczna (na przyk³ad sk³onno�æ by �pos³u-
giwaæ siê lewem, gdzie trudno wygraæ pra-
wem�2 ) czy estetyczna, ujawniaj¹ca siê
choæby w ho³dowaniu zmiennym, czêsto
przeciwstawnym wzorom literackim.

Andrzej Maksymilian Fredro, mimo ¿e
pe³ni³ rozliczne funkcje i piastowa³ urzê-
dy, to znajdowa³ czas na dzia³alno�æ lite-
rack¹. Aktywno�æ w ¿yciu publicznym nie
tylko nie ogranicza³a go w rozwijaniu zdol-
no�ci pisarskiej, ale sta³a siê �ród³em in-
spiracji i swoistym pos³annictwem twórcy.
Tak, bowiem rozumia³ swoj¹ misjê literac-
k¹ � uczyæ, przestrzegaæ, dokumentowaæ.
By³ gruntownie wykszta³conym w Akade-
mii Krakowskiej i zafascynowanym litera-
tur¹ antyczn¹. Jako cz³owiek oczytany i wy-
kszta³cony, zyska³ autorytet ówczesnej
szlachty. Wyrazem tego uznania by³ piê-
ciokrotny wybór go na pos³a i powierza-
nie mu licznych funkcji w parlamencie.

W�ród utworów napisanych przez An-
drzeja Maksymiliana Fredrê znajduj¹ siê
zarówno dzie³a polityczno - historyczne,
wojskowe jak i paremiografia o wyra�nym
charakterze moralizatorskim. Przewa¿aj¹-
ca ilo�æ tekstów powsta³a w jêzyku ³aciñ-
skim, co zdaniem autora mia³o zadecydo-
waæ o wiêkszej poczytno�ci dzie³ i doku-
mentowa³o uniwersalno�æ ich wymowy.

W 1652 roku opublikowa³ w Gdañsku
�Gestorum Populi Poloni...�. By³ to jego
debiut literacki. Dzie³o to, podzielone na
piêæ rozdzia³ów dotyczy³o krótkiego okre-
su w dziejach Polski po zgonie Zygmunta
Augusta. Mimo ¿e autor chcia³ stworzyæ
pracê szersz¹, siêgaj¹c¹ pocz¹tków pano-
wania Jana Kazimierza, to z zamys³u tego
zrezygnowa³. Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e
XVI� wieczna historia kraju jest jedynie
pretekstem do przedstawienia i uzasadnie-

nia pogl¹dów politycznych autora. W taki
sposób dobiera materia³y �ród³owe, by cy-
towaæ te mowy, listy, dokumenty, które
pozwol¹ na uzasadnienie jego opinii. Po-
równuj¹c niewielki fragment dziejów pol-
skich ze wspó³czesnymi mu czasami, pod-
kre�la³ walory wolno�ci szlacheckiej i gro-
zi³ obrazem wzmocnionej w³adzy królew-
skiej czy w³adcy, wywodz¹cego siê z pol-
skiej szlachty. Fredro przekonany by³ o do-
skona³o�ci ustroju Rzeczypospolitej. G³o-
si³ te¿ wy¿szo�æ porz¹dku politycznego
Polski nad innymi krajami. Wielu kryty-
ków dostrzega³o podobieñstwo pisarstwa
Andrzeja Maksymiliana Fredry do stylu
Tacyta, czy to w ³¹czeniu relacji o przesz³o-
�ci ze wspó³czesno�ci¹ i w³asnymi s¹dami
czy w d¹¿eniu do elegancji, rozumianej
jako oszczêdno�æ w stosowaniu �rodków
stylistycznych. Utwór Andrzeja Maksymi-
liana Fredry zosta³ bardzo dobrze przyjê-
ty przez odbiorców.

Kolejnym tekstem Andrzeja Maksymi-
liana Fredry, zaliczanym do prozy politycz-
no � historycznej jest wydany w Gdañsku,
w 1660 roku, zbudowany z piêtnastu roz-
dzia³ów utwór pod tytu³em: �Scriptorum
seu togae...�. Krytycy postrzegaj¹ go jako
fundamentalny w twórczo�ci tego autora,
stanowi¹cy dowód troski o Rzeczpospoli-
t¹ ��jest niew¹tpliwie najwa¿niejszym dzie-
³em Fredry, sumuj¹cym jego pogl¹dy, ich
przemiany i niekonsekwencje, wiele za�
my�li, koncepcji reformatorskich natury
ekonomicznej i wojskowej przeniknie do
pism pó�niejszych i ³aciñskich, i pol-
skich�3 . Typowym dla tego autora jest for-
mu³owanie w³asnych opinii w �cis³ym od-
niesieniu do pogl¹dów innych twórców na
przyk³ad: Tacyta, Lipsjusza, Seneki, Liwiu-
sza czy Polibiusza. Nie poczytywa³ sobie
tego za swoisty plagiat, mówi³ o tym
wprost, udowadniaj¹c, ¿e racje pañstwo-
we, patriotyczne s¹ takich dzia³añ najlep-
szym usprawiedliwieniem. Du¿o miejsca
w jego utworze zajmuje zbudowany przez
pisarza wizerunek idealnego w³adcy. Jest
to wybierany w drodze elekcji prawy, wy-
kszta³cony i oczytany, sprawiedliwy król,
katolik, dbaj¹cy o wiedzê i umiejêtno�ci
swych poddanych, który podejmuj¹c de-
cyzje w sprawach publicznych zasiêga³
opinii stanów. Intryguj¹cy i dyskusyjny
pod wzglêdem moralno �etycznym jest
skonstruowany przez Andrzeja Maksymi-
liana Fredrê portret psychologiczny wzo-
rowego pos³a. Ciekawe, ¿e autor rozró¿-
ni³ zachowanie legata w kraju i w czasie
zagranicznego poselstwa dyplomatyczne-
go. Wed³ug pisarza najbardziej po¿¹dane
cechy charakteru pos³a to: odpowiedzial-
no�æ, dyskrecja, ma³omówno�æ, skryto�æ i
pewnego rodzaju zdolno�ci aktorskie u³a-
twiaj¹ce ukrywanie prawdziwych intencji.
Zdaniem Fredry legat powinien mieæ pew-



DYNOWINKANr 4/94 21

n¹ niezale¿no�æ materialn¹, poniewa¿
unikn¹³by wtedy ewentualnych pokus fi-
nansowych, a co najwa¿niejsze w razie
potrzeby sam mia³by mo¿liwo�æ przeku-
piæ wroga ojczyzny. Pisarz zaleca³, aby w
sytuacjach oficjalnych pose³ wystêpowa³ w
stroju narodowym i pos³ugiwa³ siê jêzy-
kiem ojczystym. W utworze tym autor po-
dejmuje tak¿e rozwa¿ania na temat libe-
rum veto. Przywo³uje argumenty, które
maj¹ dowie�æ s³uszno�ci tej praktyki �
wiêkszo�æ mniej wyrobionych politycznie
obywateli nie mo¿e decydowaæ o losach
kraju, mniejszo�æ jest zawsze warto�ciowa,
albo, ¿e coraz liczniejsi innowiercy nie
mog¹ zagra¿aæ katolikom. Podobnie jak
w swym pierwszym dziele historycznym
�Gestorum Populi Poloni...�, udowadnia³
wy¿szo�æ elekcji nad sukcesj¹, a co za tym
idzie pierwszeñstwo króla cudzoziemca
nad rodakiem. Skupi³ siê tak¿e nad spo-
sobem kszta³cenia m³odego pokolenia.
Zaleca³ uczenie historii, etyki, filozofii,
³aciny, retoryki i pamiêciowe opanowanie
rozlicznych mów i oracji (na przyk³ad Cy-
cerona).

Utwór ten jest niejednorodny pod
wzglêdem artystycznym. Fredro, mimo i¿
by³ zdeklarowanym na�ladowc¹ stylu Ta-
cyta w utworze �Scriptorum seu togae...�
daleko odszed³ od swego literackiego wzo-
ru. Zamiast elegancji jêzyka, zwiêz³o�ci i
oszczêdno�ci w stosowaniu figur stylistycz-
nych spotykamy zdania wielokrotnie z³o-
¿one, ogromnie rozbudowane, nacecho-
wane wielos³owiem. Dla poparcia swych
argumentów autor wprowadzi³ do tekstu
egzempla, czêsto wywodz¹ce siê z rodzi-
mej tradycji. Utwór ten wzbogacony zo-
sta³ o swoisty emblematyczny dodatek za-
tytu³owany � �Peristromata...�. Jest to jak-
by symboliczny komentarz do �Scripto-
rum seu togae...�. Ca³o�æ zbudowana jest
z 20 utworów. Ka¿dy posiada symboliczny
miedzioryt, ³aciñskie motto i prozatorski,
wyra¿ony w jêzyku ³aciñskim komentarz.
Utwór ten zyska³ bardzo wysokie oceny
krytyków. Artyzm tego dzie³a koncentru-
je siê w krótkiej, aforystycznej formie, pla-
styce i obrazowo�ci opisu, bogactwie �rod-
ków jêzykowych. Ciekaw¹ i godn¹ grun-
townego opracowania jest strona ilustra-
cyjna zbioru, aktualnie znajduj¹cego siê
w posiadaniu Muzeum Narodowego Zie-
mi Przemyskiej.

Do cyklu tekstów Andrzeja Maksymi-
liana Fredry o charakterze polityczno� hi-
storycznym prócz wymienionych nale¿¹
tak¿e dwa pisma ulotne. Pierwsze ukaza-
³o siê w 1667 roku pod tytu³em �Discurs
do rozwa¿enia dany.� Autor analizuje w
nim korzy�ci p³yn¹ce z ewentualnego
zwi¹zku Jana Kazimierza (po �mierci Ma-
rii Ludwiki) z córk¹ cara Moskwy, oczywi-
�cie pod warunkiem jej przej�cia na kato-

Historia jednego zabytku
Kapliczka przydro¿na

na pograniczu Starej Wsi i Brzozowa
Ta wzniesiona w 1825 roku kapliczka s³u-

powa ma bardzo ciekaw¹ historiê.
 Oko³o 1772 roku na b³oniach brzo-

zowskich odby³a siê bitwa pomiêdzy woj-
skami rosyjskimi a konfederatami bar-
skimi. Polegli ¿o³nierze spoczêli we
wspólnej mogile, usypanej w formie
kopca. Na jego szczycie znajduje siê
czworoboczny cokó³ z murowan¹
kolumn¹, zakoñczon¹ czworobocz-
n¹ kapliczk¹ z metalowym krzy¿em.

 Opracowali
Anna i Jaros³aw Molowie

Czy wiesz, ¿e...
Szambelanowa Magdalena z Dzieduszyckich

Morska w pierwszej po³owie XIX wieku wybudo-
wa³a w Zarzeczu ko³o Przeworska wzorcowe go-
spodarstwo wed³ug holenderskich wzorów. Pomy-
s³ ten zrodzi³ siê podczas jej podró¿y po Euro-
pie. Gospodarstwo stanowi³y: m³yn, ku�nia, obe-
r¿a i domy dla rzemie�lników, wymurowane z
czerwonej ceg³y, ³¹czonej bia³¹ glink¹. Wed³ug
opisu W³odzimierza Dzieduszyckiego szambela-
nowa osobi�cie uczy³a murarzy k³adzenia ceg³y
zgodnie z holenderskimi technikami, które po-

zna³a w czasie swej ostatniej podró¿y. Po �mierci fundatorki, ch³opi któ-
rym nie podoba³y siê obce wzory, wyburzyli wszystkie zabudowania.

licyzm. Kusz¹ca zdaniem Fredry mog³aby
byæ mo¿liwo�æ zmiany granic Rzeczypo-
spolitej, ale ryzyko nieprzewidywalnych
machinacji królowej by³oby zbyt du¿e.
Drugie pismo powsta³o w 1669 roku pod
tytu³em �Epistula ad Amicum.� Autor wy-
ja�nia w nim przyczynê zmiany pogl¹dów
na kwestiê wyboru króla. Fredro, zdekla-
rowany zwolennik w³adcy � cudzoziemca,
o czym pisa³ w �Gestorum Populi Polo-
ni...� i �Scriptorum seu togae...�, pod wp³y-
wem nowej sytuacji politycznej zmienia
zdanie, uzasadniaj¹c potrzebê obrania
królem Piasta. Os³abienie Polski licznymi
wojnami i wstrz¹sami wewnêtrznymi, ab-
dykacja Jana Kazimierza to wszystko wp³y-
nê³o na decyzjê pisarza. Pogl¹dy Andrze-
ja Maksymiliana Fredry prezentowane w
powy¿szych utworach pozwalaj¹ oceniæ

tego pisarza jako typowego dla swej epo-
ki. Konserwatysta, zwolennik liberum
veto, niechêtny nowo�ciom, opowiadaj¹-
cy siê za tzw. catholico � politica by³ jed-
nocze�nie reformatorem w dziedzinie
szkolnictwa czy wojskowo�ci. Jego stano-
wisko wobec �z³otej wolno�ci szlacheckiej�
czy zmienno�æ pogl¹dów na temat pocho-
dzenia i sposobu obieralno�ci króla jest
typowym rysem charakterologicznym epo-
ki.

1 W³. Syrokomla, Dzieje narodu
polskiego pod Henrykiem Walezju-
szem, Petersburg 1855, Przedmowa s.
I,[w:] Dziejopisowie Krajowi, t.4.

2 W. £oziñski, Prawem i lewem...,
t. 2, s. 218.

3 Z. Rynduch, dz. cyt., s. 85.
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M³odzie¿o-

wy Klub Euro-
pejski dzia³aj¹-
cy w Liceum
Ogólnokszta-
³c¹cym w Dyno-
wie �go�ci� po-
nownie na ³a-
mach �Dyno-

winki� zapraszaj¹c jej Czytelników do po-
g³êbienia wiedzy na temat struktur euro-
pejskich oraz do konfrontacji z szansami
i zagro¿eniami, jakie niesie ze sob¹ Unia
Europejska .Wkrótce mog¹ zakwitn¹æ
kasztany, a to oznacza,¿e przed m³odzie¿¹
klas czwartych egzamin dojrza³o�ci .Z my-
�l¹ o nich przygotowali�my �k¹cik� tema-
tów maturalnych z Europ¹ w tle.

W tym numerze,,Dynowinki� MKE
L.O. Dynów chcia³by przedstawiæ czytel-
nikom problemom m³odzie¿y. Szko³y
�rednie maj¹ za sob¹ próbne egzaminy
dojrza³o�ci, a ju¿ na pocz¹tku maja odbê-
d¹ siê,,prawdziwe� matury. Przygotowali-
�my wiêc dla Was drodzy przyszli absolwen-
ci szkó³ przyk³ady pytañ, które mog¹ siê
przydaæ podczas pisania wypracowañ z jê-
zyka polskiego. Motyw,,Polsko�ci i euro-
pejsko�ci w literaturze polskiej�� pojawia³
siê ju¿ wcze�niej na maturze w 2001 i 2002:
1. ,,Do Europy? � Tak, ale tylko z naszymi

zmar³ymi��. Rozwa¿ s¹d Marii Janion i
przywo³aj te utwory, które stanowi¹c
dziedzictwo przesz³o�ci, kszta³tuj¹ po-
czucie narodowej to¿samo�ci Pola-
ków.(woj. lubuskie, wielkopolskie, za-
chodniopomorskie, 2002)

2. Czy tradycja literacka znajduje odbicie
w dzie³ach ka¿dego wybitnego pisarza,
czy s¹ te¿ tacy twórcy, którzy jej nie ule-
gaj¹? Odpowiedz na to pytanie odwo³u-
j¹c siê do 2-3 wybranych utworów lite-
rackich.(woj. mazowieckie 2002)

3. Rozwa¿, o ile historia naszego narodu
wp³ynê³a na tematykê utworów literac-
kich wybranych epok.(woj. �l¹skie 2001)

4. ,,Od nas tylko zale¿y, co w dzie³ach wi-
dzimy��(Czes³aw Mi³osz). Co w wielkiej
literaturze romantyzmu i pozytywizmu
mo¿e zobaczyæ i zaakceptowaæ wspó³cze-
sny m³ody Polak? Odpowiedz na pyta-
nie, odwo³uj¹c siê do wybranych dzie³
tych okresów literackich. (woj. �wiêto-
krzyskie 2001).

Motyw Wschodniego Europejczyka po-
jawia siê w:
1. Wierszach Stanis³awa Barañczaka (,,Wi-

dokówka z tego �wiata��,,,Tablica z Ma-
condo��)

2. ,,Kompleksie polskim�� Tadeusza Ró¿e-
wicza

Ma³e ojczyzny pojawiaj¹ siê na przy-
k³ad w:
1. ,,Weiserze Dawidku�� i,,Opowiadaniach

na czas przeprowadzki�� Paw³a Huellego
2. ,,E.E� Olgi Tokarczuk
3. ,,Zasypie wszystko, zawieje...� W³odzi-

mierza
4. ,,Rodzinnej Europie� i,,Dolinie Issy�

Czes³awa Mi³osza
5. ,,Kronice wypadków mi³o-

snych�,,,Bohini� Tadeusza Konwickiego
Co to znaczy europejsko�æ sztuki,

kina, literatury?
1. Czêsto przeciwstawia siê j¹ amery-

kanizacji i uwa¿a za warto�æ. Nikt jednak
dok³adnie nie wie, co to jest kino euro-
pejskie, literatura europejska. Przewa¿nie
obejmuje siê tym terminem literaturê i
kino niekomercyjne, autorskie, tworzone
bardziej z potrzeby serca ni¿ na zamówie-
nie, raczej z inicjatywy autora ni¿ wydaw-
cy. Przeciwieñstwem tak powstaj¹cej sztu-
ki jest tworzona na zamówienie, z my�l¹ o
masowym odbiorcy tzw. kultura masowa

2. Europejsko�æ zak³ada korzystanie z
dziedzictwa europejskiej kultury, kultury
�ródziemnomorskiej, wyros³ej z greckie-
go i rzymskiego antyku oraz Biblii. W tym
rozumieniu literaturê polsk¹ spokojnie
mo¿na nazwaæ europejsk¹: bo czy¿ nie
czerpie z tradycji mitologicznej Herbert,
z biblijnej Mi³osz, czy¿ nie tworzy autor-
skiego kina Wajda, powie�ci Konwickiego,
wiersze Szymborskiej nie odbiegaj¹ od
kultury masowej?

Inne zrozumienie terminu europej-
sko�æ to uniwersalno�æ, zrozumia³o�æ pol-
skiej kultury dla innych nacji. Z tym jest
ju¿ wiêkszy problem. Europejska w tym zna-
czeniu jest niew¹tpliwie twórczo�æ Herber-
ta czy Szymborskiej, ale czy równie¿ proza
i poezja Bia³oszewskiego, tak trudno prze-
k³adana na obce jêzyki, wybitna, ale tak
mocno tkwi¹ca w polszczy�nie? Europejska
w tym drugim znaczeniu jest raczej twór-
czo�æ Szczypiorskiego, który pisze o pro-
blemach bliskich Niemcom czy ¯ydom.

Pamiêtajmy, ¿e Unia Europejska to nie
tylko literackie tematy maturalne. Unia
pamiêta o studentach, których we Wspól-
nocie ostatnio jest coraz wiêcej. Jest to spo-
wodowane stale rosn¹cym zapotrzebowa-
niem na wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników. Od tego jak bêdzie wykszta³co-
ne spo³eczeñstwo zale¿eæ przecie¿ bêdzie
przysz³o�æ i rozwój gospodarczy nas wszyst-
kich. Europa musi siê rozwijaæ w,,kierun-
ku wiedzy� i w³a�nie to has³o jest podsta-
w¹ na której wyros³y programy edukacyj-
ne UE, maj¹ce wp³yn¹æ na popraw jako-
�ci w pañstwach tworz¹cych Wspólnotê.

Liczba studentów w Unii Europejskiej
wzros³a dwukrotnie w ostatnim dwudzie-
stoleciu. Najwiêkszy wzrost zanotowano w
Portugalii (czterokrotny) i w Irlandii (trzy-
krotny). Najmniej wzros³a liczba studen-
tów w Niemczech, Belgii i Austrii. W ostat-
nich latach tendencja wzrostowa utrzymy-
wa³a siê w prawie wszystkich krajach Piêt-
nastki. Jedynie we Francji i w Holandii od-
notowuje siê minimalny spadek liczby stu-
dentów w porównaniu do lat ubieg³ych.

Programy Unii Europejskiej dla m³o-
dzie¿y pañstw cz³onkowskich i pañstw sto-
warzyszonych

1.M£ODZIE¯ � adresowany jest do
m³odzie¿y w wieku 15-25 lat, oraz osób,
które z ni¹ pracuj¹. W ramach programu
mo¿na siê staraæ o dofinansowanie na
dzia³alno�æ pozaszkoln¹, nie zwi¹zan¹ z
formalnym nauczaniem szkolnym czy aka-
demickim. G³ównym celem tego progra-
mu jest uczenie i promowanie aktywno-
�ci w�ród m³odych ludzi, stworzeniem
mo¿liwo�ci realizacji w³asnych ambicji,
pragnieñ, a przez to do aktywniejszego
udzia³u w ¿yciu spo³ecznym Unii Europej-
skiej oraz w³asnego kraju. Celem tego pro-
gramu jest ograniczanie takich zjawisk jak:
ksenofobia, rasizm i nietolerancja. Naj-
wiêksz¹ warto�ci¹ programu jest umo¿li-
wienie m³odzie¿y zawieranie znajomo�ci
i przyja�ni z rówie�nikami z ca³ej Europy.

2.Sokrates � program wspó³pracy eu-
ropejskiej w dziedzinie edukacji.

W programie uczestniczy w sumie 29
pañstw � z UE oraz pañstw stowarzyszo-
nych. Polska od marca 1998 roku bierze
udzia³ w programie na równych prawach
z krajami cz³onkowskimi Wspólnoty. G³ów-
nym celem programu jest poprawa jako-
�ci edukacji, wspó³praca szkól i uczelni,
wymiana studentów i kadry akademickiej
oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Program obejmuje wszystkie etapy
kszta³cenia � od szko³y podstawowej po-
przez szko³ê �redni¹, do szko³y wy¿szej.
Najwiêksz¹ czê�ci¹ programu SOKRATES
stanowi komponent Erasmus, który doty-
czy szkolnictwa wy¿szego. Dzia³ania reali-
zowane w programach Erasmusa to koor-
dynacja wspó³pracy miêdzy uczelniami
Unii Europejskiej, wspólnie opracowywa-
nie programów nauczania, wymiana kadry
akademickiej oraz uznawanie studentom
okresu studiów za granic¹ i zaliczanie zda-
nych tam egzaminów.

 CO ZYSKA M£ODZIE¯ DZIÊKI
PRZYST¥PIENIU POLSKI DO UE?

Przede wszystkim dodatkowe mo¿liwo-
�ci edukacyjne, a wiêc atrakcyjne szanse
rozwoju kariery zawodowej:
- kraje Unii wzajemnie uznaj¹ �wiadectwa

szkolne i dyplomy ukoñczenia studiów
- uproszczona jest procedura uznawania

dyplomów przy staraniach o pracê
Polityka Unii Europejskiej wobec m³o-

dzie¿y zak³ada m.in.:
- podnoszenie jako�ci nauczania
- rozpowszechnianie jêzyków pañstw cz³on-

kowskich
- popieranie wymiany studentów, uczniów

i nauczycieli
- rozwój wspó³pracy miêdzy szko³ami i

uczelniami
- rozwój edukacji zaocznej

Prezes Klubu
Micha³ Ziêzio
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Czy co� zmieni siê w sytuacji emery-
tów i rencistów ?

Unia Europejska nie wprowadzi³a
jednolitego systemu emerytur i rent gdy¿
u regulowania tej kwestii pozostawione
s¹ w rêkach pañstw cz³onkowskich. . Unia
Europejska wprowadzi³a jednak pewne
regulacje,które umo¿liwiaj¹ przemiesz-
czanie siê i osiedlanie
w dowolnie wybranym
kraju cz³onkowskim
nie tylko pracowni-
kom, ale i osobom ko-
rzystaj¹cym z rent i
emerytur. Istniej¹ tak-
¿e pewne regulacje,
które umo¿liwiaj¹ po zakoñczeniu za-
trudnienia pracownikom i cz³onkom ich
rodzin pozostanie w kraju, który nie jest
ich ojczyzn¹ . Dziêki zasadzie zachowa-
nia praw nabytych sumowane s¹ okresy
ubezpieczenia, zatrudnienie i zamieszka-
nie w krajach cz³onkowskich i uwzglêd-
niane przy ustalaniu wysoko�ci emerytu-
ry lub renty.

 Na jakich zasadach otrzymuje siê
emerytury w krajach UE?

Sk³adki op³acane przez pracownika
oraz wszelkie dokumenty przetrzymywa-
ne s¹ w tym kraju, w którym ubiegaj¹cy
siê o emeryturê by³ ubezpieczony. Je�li
osoba ubezpieczona pracowa³a co naj-
mniej rok w kraju cz³onkowskim, to kraj
ten powinien wyp³aciæ emeryturê w chwi-
li osi¹gniêcia wieku emerytalnego.

Emeryturê wyp³aca siê w tym kraju,
w którym osoba uprawniona do jej po-
bierania przebywa.

Jakie �wiadczenia wyp³acane s¹ w ra-
zie �mierci emeryta lub rencisty?

Je�li przez �mierci¹ by³ pracownikiem
lub osob¹ zarobkuj¹c¹, renta przyznana
pozosta³emu przy ¿yciu wspó³ma³¿onko-
wi zostanie obliczona wed³ug zasad, ja-
kie by³yby zastosowane wobec samego
ubezpieczonego;

Renta przyznana pozosta³emu przy ¿y-
ciu wspó³ma³¿onkowi zostanie obliczona
wed³ug ustawodawstwa krajowego Renty
nale¿y wyp³acaæ bez zmiany wysoko�ci i
zawieszania wyp³at niezale¿nie od miej-
sca zamieszkania pozosta³ego przy ¿yciu

wspó³ma³¿onka (w obrêbie UE).
System podatkowy w Polsce po wej-

�ciu do UE
Polski system podatkowy nie odbie-

ga w znacznym stopniu od obowi¹zuj¹-
cego w Unii Europejskiej. Po naszym wej-
�ciu do UE przewidziane s¹ zmiany;
zw³aszcza co do wysoko�ci VAT i akcyzy.
Polska musi podnie�æ stawki na wiele to-
warów, ale równocze�nie obni¿yæ nad-
mierne opodatkowanie innych. Niektó-
re zmiany bêd¹ dotyczyæ op³at skarbo-
wych i podatku dochodowego od osób
prawnych. Poniewa¿ UE znosi bariery
wspólnej konkurencji,musi zharmonizo-
waæ systemy podatkowe pañstw cz³onkow-
skich . Natomiast do swobodnej decyzji
krajów pozostawia na razie podatki od
osób fizycznych, a tak¿e maj¹tkowe. W
Polsce przyjêto regulacje unijne i dlate-
go ju¿ od 1993 roku obowi¹zuje 15 %

stawka VAT /tylko w
niektórych przypad-
kach mo¿e obowi¹zy-
waæ stawka obni¿ona
nawet do 5 %/Na li-
�cie takich towarów i
us³ug, które mo¿e

obowi¹zywaæ ulgowy VAT znajduj¹ siê np.
¿ywno�æ, sprzêt medyczny,dostawy gazu
ziemnego, transport pasa¿erski,zwierzê-
ta .Nie powinny byæ natomiast pobiera-
ne podatki podwy¿szone od dóbr luksu-
sowych .Paliwa,oleje ropopochodne,gaz
ziemny i p³ynny,wyroby tytoniowe i alko-
holowe obci¹¿one s¹ akcyz¹, która doli-
czana jest do ceny towarów przed doda-
niem VAT.

 Nadzieja napawa fakt,i¿ dla przedsiê-
biorców ze wzglêdów ekonomicznych w
pañstwach UE stopniowo obni¿a siê staw-
ki podatku od osób prawnych.

Pro - contra czyli bilans zysków i strat
po wej�ciu Polski do UE

Na nasze wej�cie do Unii Europejskiej
z³o¿¹ siê z pewno�ci¹ zyski i straty.

W poczet kosztów cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej nale¿y prawdopo-
dobnie wpisaæ:

* nie³atw¹ konieczno�æ zachowania
konkurencyjno�ci : presja konkurencyj-
no�ci grozi nam ze strony gospodarek
pañstw cz³onkowskich Unii (szczególnie
dotknie to sektora M�P) Istnieje realna
obawa,¿e nie wszystkie polskie przedsiê-
biorstwa poradz¹ sobie z przystosowa-
niem do unijnych norm warunkuj¹cych
dostêp towarów do rynku.

* konieczno�æ d¹¿enia do wyrówna-
nia poziomu rozwoju ekonomicznego
Polski wobec innych pañstw cz³onkow-
skich w UE. Obecnie PKB Polski stanowi
,dla porównania, 52% PKB Portugalii

oraz 48% PKB Hiszpanii. Osi¹gniêcie
przez Polskê w 2025 r. poziomu krajów
Unii oznacza³oby konieczno�æ wzrostu
gospodarczego Polski na poziomie 6,2%.
W pierwszych latach cz³onkostwa ró¿ni-
ce m.in. w wysoko�ci p³ac i emerytur w
obecnych krajach cz³onkowskich UE oraz
Polski bêd¹ jednym z najbardziej odczu-
walnych negatywnych skutków cz³onko-
stwa w UE.

* nieuchronny wzrost cen, który na-
st¹pi po wprowadzeniu euro do po-
wszechnego obiegu.

* perspektywê pogorszenia stosun-
ków handlowych z pañstwami Europy
Wschodniej : dla Podkarpacia odczuwal-
nemu pogorszeniu ulec mo¿e dynamika
ruchu osobowego oraz wymiany handlo-
wej - g³ównie tzw. handlu przygraniczne-
go - z Ukrain¹ (dla obywateli Ukrainy
przywrócone zostan¹ wizy).

Na korzy�ci z integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹ z³o¿yæ siê mog¹:

* zwiêkszona dynamikê rozwoju go-
spodarczego: oczekiwane jest zwiêkszo-
ne zainteresowanie Polsk¹ jako miejscem
potencjalnych inwestycji . Z tego wynika
szansa na wzrost zatrudnienia oraz po-
prawê warunków ¿ycia Polaków.

* kohezja czyli pomoc w osi¹ganiu
tzw. spójno�ci ekonomicznej z pañstwa-
mi cz³onkowskimi UE: Polska, a szczegól-
nie jej najs³abiej rozwiniête regiony (w
tym Podkarpacie) bêdzie korzystaæ ze
�rodków finansowych w ramach fundu-
szy strukturalnych .Rz¹d realizuj¹c pro-
gram kohezji powinien przeznaczaæ
zwiêkszone �rodki pochodz¹ce z fundu-
szy na wyrównanie ró¿nic pomiêdzy po-
szczególnymi regionami Polski( odnosi
siê to tak¿e do Podkarpacia).

* dostêp Polaków do unijnych ryn-
ków pracy: wprawdzie w wyniku negocja-
cji akcesyjnych niektóre pañstwa wpro-
wadzi³y czasowe ograniczenie prawa do
zatrudniania Polaków,jednak w wielu
krajach Polacy znajd¹ zatrudnienie wraz
z akcesj¹. Na swobodny przep³yw osób
bez ograniczenia czasowego mo¿emy li-
czyæ m.in. w Holandii, Szwecji,Irlandii.
Pañstwa,które ciesz¹ siê najwiêkszym
powodzeniem w�ród Polaków, je�li cho-
dzi o rynek pracy, na³o¿y³y jedynie ogra-
niczenia czasowe.

* poprawa sytuacji na polskim rynku
pracy: Polska zyska dodatkowe fundusze
na walkê z bezrobociem, a przede wszyst-
kim dostêp do Europejskiego Funduszu
Socjalnego. Powstaniu nowych miejsc
pracy bêdzie sprzyjaæ rozwój inwestycji na
terenie Polski.

* przejêcie dorobku prawnego
pañstw UE: powoduje m.in. poprawê

(red.Ewa Hadam)

(ci¹g dalszy na str. 24)
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bezpieczeñstwa pracy, poprawê stanu �ro-
dowiska naturalnego, ochrony interesów
ekonomicznych konsumentów.

* korzy�ci w sferze psychologicznej.
nale¿y oczekiwaæ stopniowego, chocia¿
powolnego procesu zmieniaj¹cego obraz
Polaka jako tego biedniejszego, gorzej
�wypadaj¹cego � przy porównywaniu go
z obywatelami pañstw UE.�

 Opracowanie: Opiekunka MKE
mgr Ewa Hadam

 Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

�Konsumenci
a Wspólnota Europejska�

Unia Europejska to najwiêkszy rynek
handlowy �wiata z 375 milionami konsu-
mentów.

Ustrój polityczny
W Hiszpanii ustrój opiera siê na mo-

narchii konstytucyjnej, g³ow¹ pañstwa jest
król. W³adza ustawodawcza nale¿y do dwu-
izbowego parlamentu (Cortes Generales):
350-osobowego Kongresu Deputowanych
(Congreso de los Diputados) i 255-osobo-
wego Senatu (Senado), czê�ciowo nomi-
nowanego. Funkcjonuje 23-osobowa Rada
Pañstwa (Consejo de Estado) bêd¹ca naj-
wy¿szym organem konsultacyjnym.

Bogactwa naturalne
Hiszpania posiada liczne i bogate z³o-

¿a surowców naturalnych. Wydobywany
g³ównie w Górach Kantabryjskich wêgiel
kamienny zaspokaja 70% krajowego zapo-
trzebowania. Oprócz wêgla równie czêsto
wystêpuj¹ rudy ¿elaza. Ich wydobycie w pe-
³ni zaspokaja potrzeby przemys³u hutni-
czego i umo¿liwia eksport. Najwiêksza
huta ¿elaza, zlokalizowana w Aviles, dostar-
cza niemal po³owê krajowej produkcji hut-
niczej.Hiszpania posiada du¿e zasoby pi-
rytów wydobywanych przede wszystkim
w górach Sierra Morena, w okolicach La
Zarza, Riotinto i Tarsis. Pod wzglêdem wy-
dobycia pirytów Hiszpania utrzymuje siê
na czele �wiatowych producentów tego su-
rowca. W Górach Kantabryjskich i Sierra
Morena eksploatuje siê polimetaliczne
z³o¿a rud cynku i o³owiu.Ponadto na te-
renie Galicii wydobywa siê wolfram i cy-
nê. Eksploatacja z³ó¿ ropy naftowej zaspo-
kaja jedynie niewielk¹ czê�æ krajowego za-

potrzebowania. Importowan¹ ropê prze-
rabia siê w rafineriach, z których najwiêk-
sza zlokalizowana jest w Kartagenie. Ok.
40% produkowanej energii elektrycznej
pochodzi z elektrowni wodnych, najwiêk-
sz¹ z nich wybudowano w Aldeadavila na
rzece Duero.

Przemys³
Hiszpania posiada dobrze rozwiniêty,

nowoczesny przemys³ przetwórczy. Wiel-
kie stocznie znajduj¹ siê w Kartagenie i El
Ferrol, zak³ady bran¿y samochodowej
w Barcelonie i Valladolid, w kraju funkcjo-
nuj¹ liczne zak³ady przemys³u maszyno-
wego i chemicznego. Przemys³ w³ókienni-
czy skupi³ siê na obszarze Katalonii, g³ów-
nie w Barcelonie. Zak³ady przetwórstwa
spo¿ywczego przetwarzaj¹ce produkty
dostarczane przez rolnictwo rozmieszczo-
ne s¹ równomiernie na terenie Hiszpanii.

Rolnictwo
W rolnictwie znajduje zatrudnienie

12% ludno�ci zawodowo czynnej. Pro-
dukty pochodzenia rolniczego stanowi¹
powa¿n¹ pozycjê eksportow¹ dostarcza-
j¹c niemal 1/5 wp³ywów z eksportu. Pod
wzglêdem eksportu owoców cytrusowych
kraj znajduje siê w �cis³ej �wiatowej czo-
³ówce. Poza pomarañczami i mandaryn-
kami prowadzi siê uprawy kasztanów,
migda³ów, granatów i bananów. Dobrze
rozwinê³a siê uprawa winnej latoro�li,
oliwek i produkcja wina. W�ród zbó¿ do

Ju¿ w 1975 roku w³adze EWG przyjê-
³y pierwszy program na rzecz Ochrony i
Informacji Konsumentów. Klienci kupu-
j¹cy towary i us³ugi na prywatny u¿ytek
maj¹ prawo do:
- uzyskania od producentów i handlow-

ców informacji o ich ofercie
- ochrony swojego zdrowia i bezpieczeñstwa
- ochrony prawnej
- zagwarantowania swoich ekonomicz-

nych interesów
Dziedziny regulowane przez prawo

dotycz¹ce konsumentów to m.in.
- ochrona w zakresie handlu wysy³kowego
- kredyty konsumenckie
- bezpieczeñstwo zabawek, kosmetyków i

materia³ów budowlanych
Konsumpcyjne obyczaje obywateli

Unii Europejskiej:
- mieszkañcy pañstw cz³onkowskich UE

wydaj¹ mniej ni¿ my na ¿ywno�æ, ale
wiêcej na rozrywkê i ochronê zdrowia

- najmniej na jedzenie przeznaczaj¹ Ho-
lendrzy, niespe³na 15% domowego bu-

d¿etu. W Grecji udzia³ tych wydatków
jest najwy¿szy w ca³ej Unii i wynosi 38%.
�rednia dla Wspólnoty to 19.4%

- Irlandczycy wydaj¹ pieni¹dze na wypo-
czynek, zabawê, edukacjê i kulturê
(12% dochodów!!! � rekord UE). Naj-
bardziej pow�ci¹gliwi s¹ Luksembur-
czycy, którzy po�wiêcaj¹ na rozrywkê je-
dynie 4%. �rednia Unijna to 9.1%

- Najwiêkszymi wielbicielami kawy s¹ Fi-
nowie. Makaron to jak wiemy narodo-
wa W³ochów, jednak najwiêcej zjadaj¹
go mieszkañcy Skandynawii. Ryby sta-
nowi¹ przysmak na sto³ach Hiszpanów
i Portugalczyków.

- Najbogatszych obywateli ma Luksem-
burg. Przeciêtny dochód na jedn¹ oso-
bê wynosi 13100 PPS (sztuczna waluta
stworzona przez statystyków). Dalej jest
Belgia 10700 PPS i Niemcy 10500. Naj-
biedniejsi s¹ Portugalczycy 5800 PPS i
Grecy 4300 PPS.

Przewodnicz¹cy MKE
 Micha³ Ziêzio

najwa¿niejszych nale¿¹ uprawy pszenicy,
jêczmienia, ¿yta i owsa, na obszarach
sztucznie nawadnianych za� ry¿u. Stosun-
kowo dobrze rozwinê³a siê uprawa bura-
ków cukrowych i ziemniaków. Hodowla
jest stosunkowo mniej wa¿n¹ ga³êzi¹ pro-
dukcji rolnej, chocia¿ ma ona w kraju
wielowiekowe tradycje. Najwiêksze pog³o-
wie posiadaj¹ stada owiec, znacznie
mniejsze za� byd³a i kóz. Du¿e znaczenie
dla kraju ma rybo³ówstwo i produkcja
konserw rybnych. Najwiêksze porty rybac-
kie skupi³y siê nad Zatok¹ Biskajsk¹ i na
terenie Galicji. Dochód narodowy w 1999
wynosi³ 17 300 USD na 1 mieszkañca.
�rednia stopa inflacji w latach 1980-1992:
8,7%, w 1999: 2,3%. Do najwiêkszych
partnerów handlowych kraju nale¿¹
Niemcy, Francja i W³ochy. Obroty z zagra-
nic¹ w 1999 wynosi³y: import - 137 500
mln USD, eksport - 112 300 mln USD.
Zad³u¿enie zagraniczne: 90 mld USD
(1999).

Chocia¿ Hiszpania uwa¿ana jest za
pañstwo jednolite narodowo�ciowo, to
odziedziczone z przesz³o�ci odrêbno�ci
dzielnicowe i dialektyczne zachowa³y siê
do czasów wspó³czesnych tworz¹c podsta-
wê poczucia odmienno�ci lub wrêcz ten-
dencji separatystycznych mieszkañców
niektórych regionów kraju.

Znaczn¹ odrêbno�æ jêzykow¹ i etnicz-
n¹ zachowali Kataloñczycy (18% ogó³u
spo³eczeñstwa), mieszkañcy Galicji- Gali-
cyjczycy (6%), Baskowie tworz¹cy ca³ko-
wicie odrêbn¹ i izolowan¹ grupê (1,5%)
oraz Andaluzyjczycy.

Analfabeci stanowi¹ 5% ogó³u spo³e-
czeñstwa. Przeciêtna d³ugo�æ ¿ycia mê¿-
czyzn 73, kobiet 79 lat.

H ISZPANIA

(ci¹g dalszy ze str. 23)
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1. O przyjêciu do klasy pierwszej decyduje Komicja
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie
liczby punktów uzyskanych przez kandyda-
ta:

a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego;
b) za oceny na �wiadectwie ukoñczenia gimnazjum z

4 przedmiotów zgodnie z poni¿szym wyka-
zem;

c) za inne osi¹gniêcia wpisane na �wiadectwie gim-
nazjalnym.

2. Wykaz przedmiotów, z których oceny przeliczane na punkty de-
cyduj¹ o przyjêciu do poszczególnych klas w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Dynowie:

KLASA I A - jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, informa-
tyka

KLASA I B - jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, biologia
KLASA I C - jêzyk polski, historia, jêzyk obcy, sztuka � pla-

styka
KLASA I D - jêzyk polski, jêzyk obcy, historia, geografia
3. Na podstawie decyzji Kuratora O�wiaty w województwie podkar-

packim ustala siê nastêpuj¹ce zasady przeliczania ocen na
punkty:

celuj¹cy � 20 pkt
bardzo dobry � 16 pkt
dobry � 12 pkt
dostateczny � 8 pkt
Pozosta³e oceny nie s¹ punktowane.
4. Inne osi¹gniêcia kandydata : (maksymalnie 10 pkt)
* �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum z wyró¿nieniem;
* udzia³ w konkursach organizowanych przez Kuratora O�wiaty na

szczeblu wojewódzkim;
* osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym.
5. Maksymalnie uczeñ mo¿e uzyskaæ w toku postêpowania kwalifi-

kacyjnego 200 pkt.
6. Minimalna liczba punktów warunkuj¹ca przyjêcie do klasy pierw-

szej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie wynosi 100
pkt.

(³¹cznie za: egzamin gimnazjalny, oceny z 4 przedmiotów i inne

Informacja dotycz¹ca przyjêcia kandydatów do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie

w roku szkolnym 2003/2004
Szko³a przygotowuje uczniów do egzaminu dojrza³o�ci oraz

do kontynuowania nauki w wy¿szych uczelniach i szko³ach pomaturalnych.
W roku szkolnym 2003/2004 Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie planuje utworzyæ nastêpuj¹ce klasy pierwsze:

osi¹gniêcia).
7. Niezale¿nie od ustalonych kryteriów przyjmowani s¹ do klasy

pierwszej laureaci konkursów o zasiêgu wojewódzkim i po-
nadwojewódzkim, których program obejmuje w ca³o�ci lub
poszerza tre�ci podstawy programowej co najmniej jedne-
go przedmiotu.

Obowi¹zuj¹ce terminy:
1. Sk³adanie podañ i innych dokumentów w sekretariacie Liceum

Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie od 14 kwietnia do 23 maja
2003r.

2. Sk³adanie �wiadectw ukoñczenia gimnazjum oraz za�wiadczeñ o
szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego � do 23
czerwca 2003r. do godz. 15.00.

3. Og³oszenie listy przyjêtych do klasy pierwszej - 26 czerwca 2003r.
godz. 13.00.

4. Pisemne potwierdzenie woli podjêcia nauki w szkole przez przy-
jêtych kandydatów � do 30 czerwca 2003r do godz. 15.00

Obowi¹zuj¹ce dokumenty:
1. Podanie o przyjêcie do wybranej klasy napisane w³asnorêcznie

przez ucznia.
2. �wiadectwo ukoñczenia gimnazjum.
3. Za�wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
4. Karta zdrowia z bilansem i kart¹ szczepieñ.
5. 3 aktualne fotografie ( na odwrocie podpisane: imiê i nazwisko,

data i miejsce urodzenia, adres)
6. Za�wiadczenia i dyplomy potwierdzaj¹ce osi¹gniêcia ucznia.
Szko³a zastrzega sobie prawo do:
1. zaproponowania uczniowi klasy o zbli¿onym lub innym profilu:
2. przyjêcia uczniów do klasy pierwszej do wyczerpania limitu miejsc

w poszczególnych oddzia³ach.
Dyrektor

Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
 mgr Maria Radoñ
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Kulig
W dniu 20 lutego 2003 roku uczestni-

cy �rodowiskowego Domu Samopomocy
w Dynowie wspólnie z zaprzyja�nionym
Domem z K¹kolówki wziêli udzia³ w kuli-
gu zorganizowanym w gospodarstwie agro-
turystycznym pana Marka Ku�nierza w Za-
lesiu gmina Czarna (oko³o 15 km na pó-
³noc od Rzeszowa). Po przyje�dzie do Za-
lesia oko³o godziny 10 w¹sk¹ drog¹ bie-
gn¹c¹ przez sam �rodek lasu doszli�my do
po³o¿onego tam gospodarstwa. Tu naszym
oczom ukaza³ siê ludowy skansen; skrom-
ne cha³upy, stodo³a, spichlerz, studnia �
¿uraw, wêdzarnia w wydr¹¿onym pniaku.
W ku�ni stylizowanej na star¹ gospodar-
skie sprzêty; ko³owrotki, ¿arna, krêpy do
mielenia kaszy, ³awy garncarskie, miechy
kowalskie, beczki, kot³y. Na nasze powita-
nie wybieg³a sfora ogarów polskich (rasa
psów) niezwykle przyja�nie nastawionych
do ludzi, za ni¹ pod¹¿a³ pe³ni¹cy honory
gospodarza pan Marek Ku�nierz. W du-
¿ym garze czeka³ ju¿ na nas ciep³y, staro-
polski ¿urek z kie³bas¹ i jajkiem podany
w wypalanych z gliny miskach. Posileni
wsiedli�my do sañ ci¹gniêtych przez ko-
nie i niczym Pan Wo³odyjowski ze swoj¹
Krysi¹ mknêli�my przez las podziwiaj¹c to-
n¹ce w �niegu krajobrazy.

W tym samym czasie druga czê�æ wy-
cieczki korzysta³a z przeja¿d¿ki na koniach
huculskich po zagrodzie. Nawet najbar-
dziej przera¿eni perspektyw¹ jazdy na ko-
niu, widz¹c jak ³agodne s¹ to zwierzêta,
nie omieszkali z niej skorzystaæ. Z pewno-
�ci¹ tego nie ¿a³owali!

Po powrocie z trasy kuligu zapalili�my
ognisko i piekli�my kie³basê wyrabian¹
przez tutejszego rze�nika. Kie³basa prze-

Zabawa
karnawa³owa

Kolejnym celem naszych wypraw
by³ �rodowiskowy Dom Samopomo-
cy w Sieniawie, gdzie zostali�my zapro-
szeni na zabawê karnawa³ow¹ 4 mar-
ca 2003r. Zapominaj¹c o codziennych
k³opotach bawi-
li�my siê przy
d�wiêkach mu-
zyki oraz brali-
�my udzia³ w
p r z y g o t o w a -
nych przez go-
spodarzy zaba-
wach i konkur-
sach. Spêdzone
razem chwile
by³y dla nas
okazj¹ do na-
wi¹zania no-
wych przyja�ni,
które bêd¹ siê

gryzana swojsk¹ bu³k¹ smakowa³a jak ni-
gdy.

Ca³a impreza odbywa³a siê przy akom-
paniamencie melodii wygrywanej na akor-
deonie przez naszego uczestnika i wtórze
�piewanych przez nas piosenek.

Chocia¿ nieco zmêczeni to jednocze-
�nie chêtni do kolejnych wypraw wrócili-
�my do Dynowa w godzinach wieczornych.

Koszty imprezy pokryli czê�ciowo
uczestnicy imprezy, resztê zasponsorowa³
w³a�ciciel gospodarstwa pan Marek Ku-
�nierz.

umacniaæ podczas kolejnych spotkañ.
Do domów, jak zawsze, wrócili�my

pe³ni wra¿eñ i bogatsi o nowe do-
�wiadczenia.

Anna Ostafiñska
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W dniu 29 marca 2003r. w �ro-
dowiskowym Domu Samopomocy w
Dynowie odby³o siê oficjalne otwar-
cie ROKU OSÓB NIEPE£NO-
SPRAWNYCH pod has³em �Razem
ka¿dego dnia�.

Organizatorami uroczysto�ci by³ Miejski O�rodek Kultury i Re-
kreacji w Dynowie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nospraw-
nych i �rodowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie. W�ród ho-
norowych go�ci znale�li siê przedstawiciele w³adz miejskich, po-
wiatu oraz PFRON-u.

Uroczysto�æ rozpoczêto od rozegrania eliminacji do IV POD-
KARPACKIEJ OLIMPIADY TENISA STO£OWEGO W KATEGO-
RII OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH oraz pokazu mistrzów. Po

 ,,TAK JAK TY JESTEM CHWIL¥
TAK JAK TY CHCÊ TRWAÆ�

Chocia¿ astronomiczna wiosna przy-
sz³a do nas 21 marca, to cykliczn¹ im-
prezê po¿egnania zimy z racji pogody
przenie�li�my na 1 kwietnia.

W tym dniu w �rodowiskowym Domu
Samopomocy w Dynowie go�cili�my
uczestników �DS-u z K¹kolówki, Izdebek,
Sieniawy i Zagórza. Pocz¹tek imprezy
u�wietni³ pokaz mody zaprezentowany
przez uczestników poszczególnych Do-
mów, obowi¹zywa³a tu dowolno�æ stylów

rozgrywkach nast¹pi³a g³ówna czê�æ
uroczysto�ci tj. oficjalne otwarcie MIÊ-
DZYNARODOWEGO ROKU OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH. Otwarcia
dokona³y: Pani Zofia Panto³ �Sekretarz
Urzêdu Miasta Dynowa w imieniu Pani
Burmistrz, Pani Ma³gorzata Kochman
reprezentuj¹ca Stowarzyszenie Osób
Niepe³nosprawnych na Dynowszczy�-
nie oraz Anna Hardulak � kierownik
�DS w Dynowie.

W uroczysto�ci uczestniczy³o oko³o 100 osób z terenu Miasta i
Gminy Dynów. Spotkanie u�wietni³y wystêpy m³odych talentów,
w�ród nich Karolina Kochmañska i Joanna Koba oraz uczniowie
Szko³y Muzycznej Pana Stanis³awa Kucaba. Uczestnicy �rodowisko-
wego Domu Samopomocy w Dynowie wyst¹pili w Wiosennym Po-
kazie Mody oraz teatrze dla dzieci do utworu J. Tuwima �STRA-
¯AK�. Wszyscy bawili siê wspaniale nie czuj¹c up³ywu czasu. A¿ ¿al,
¿e tak krótko�

i strojów. Nastêpnie wszyscy udali siê na po-
szukiwanie wiosny, dotarli do ruin zamku w
D¹brówce Starzeñskiej i tam zatrzymali siê. A
¿e wiosny nie znale�li, trzeba by³o ogrzaæ siê,
wiêc zapalono ognisko, w którym pó�niej pie-
kli�my kie³basê. Ca³¹ zabawê u�wietni³y zawo-
dy w przeci¹ganiu liny i mecz pi³ki no¿nej.

Chocia¿ Marzannie uda³o siê umkn¹æ z
¿yciem i nie rzucili�my jej w �objêcia Sanu�,
to mamy nadziejê, ¿e sama zrobi miejsce jak-
¿e oczekiwanej wio�nie.

�rodowiskowy Dom Samopomocy w Dy-
nowie sk³ada serdeczne podziêkowanie Panu
J. Nosalowi, Prezesowi GS SCH w Dynowie za
nieodp³atne przekazanie kie³basy na ognisko
integracyjne �DS-ów.

 SERDECZNIE DZIÊKUJEMY!!!
Anna Hardulak

Wiosno,
hej¿e Ty...

Rok 2003 jest Rokiem Osób Niepe³no-sprawnych, osób, które ¿yj¹ w�ród nas,które czêsto czuj¹ siê zagubione, bezrad-ne, niepotrzebne.Jednostki niepe³nosprawne wed³ug�wiatowej Organizacji Zdrowia to takie,które nie s¹ w stanie o w³asnych si³ach za-spokajaæ istotnych potrzeb, wchodziæ opty-malnie w role spo³eczne i wymagaj¹ po-mocy z zewn¹trz.W wielu szko³ach ogólnodostêpnychucz¹ siê dzieci niepe³nosprawne. S¹ todzieci, które w pewnym okresie swego roz-woju, albo trwale, maj¹ obni¿on¹ spraw-no�æ jakiego� organu lub funkcji. Obni-¿enie sprawno�ci jakiego� organu tychdzieci utrudnia im podejmowanie ró¿-

nych czynno�ci, a w szkole utrudnia imnaukê i bez specjalnej pomocy dziecko na-ra¿one jest na niepowodzenia szkolne.Czê�æ dzieci niepe³nosprawnych ko-rzysta z istniej¹cych w naszym systemieo�wiatowym form kszta³cenia specjalnego.Wiêkszo�æ dzieci wymagaj¹cych pomocyspecjalnej uczy siê jednak w normalnychklasach szkó³ powszechnych. G³ówny kie-runek przemian w wychowaniu i naucza-niu dzieci niepe³nosprawnych mo¿naokre�liæ jako d¹¿enie do tworzenia warun-ków jak najpe³niejszej ich integracji spo-³ecznej. Ka¿de bowiem dziecko ma pra-wo do wychowywania siê we w³asnej rodzi-nie i do wzrastania w naturalnym �rodo-wisku swoich rówie�ników.

 Dziecko nie powinno byæ przenoszo-ne do szko³y specjalnej, je¿eli mo¿na mustworzyæ warunki nauki w szkole po-wszechnej. Tworzenie odpowiednich wa-runków integracji spo³ecznej dla tych dzie-ci wymaga wielu zabiegów i starañ naturyorganizacyjnej, technicznej, dydaktycznej,wychowawczej i socjalnej, z uwzglêdnie-niem indywidualnego podej�cia do ka¿-dego dziecka. Ka¿de dziecko pomimo nie-sprawno�ci danego organu, czy funkcji,pragnie byæ tak jak inne dzieci kochane,akceptowane, pragnie odnosiæ sukcesy,uczestniczyæ we wszystkich zabawach i za-jêciach, w których uczestnicz¹ jego pe³no-sprawni koledzy.O pe³nej pomy�lno�ci integracji spo-³ecznej dzieci niepe³nosprawnych w szko-le powszechnej decyduje wiele czynników,jak np. przygotowanie obiektu szkolnego,nauczycieli, spo³eczno�ci uczniów pe³no-sprawnych i ich rodzin, wyposa¿enie wodpowiednie pomoce naukowe, zorgani-zowanie wspó³pracy z instytucjami wspo-magaj¹cymi. Bardzo wa¿nym czynnikiemjest przygotowanie nauczycieli do udzie-
(ci¹g dalszy na str. 28)
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lania pomocy specjalnej dzieciom niepe-³nosprawnym. Przede wszystkim chodzi owiedzê nauczycieli dotycz¹c¹ swoistychtrudno�ci tych dzieci, ich problemów psy-choemocjonalnych zwi¹zanych z niepe-³nosprawno�ci¹. Nauczyciel winien umie-jêtnie organizowaæ dla tych dzieci pomocz zastosowaniem specjalnych metod i �rod-ków. Rol¹ nauczyciela jest tak¿e wspoma-ganie pedagogiczne ich rodzin. Dlategonauczyciel, chc¹c dobrze wywi¹zaæ siê zeswych obowi¹zków winien korzystaæ z ró¿-nych form samokszta³cenia, kszta³cenia iporadnictwa metodycznego, jak np. poradpsychologa, pedagoga , logopedy, lekarzai innych specjalistów zatrudnionych w ro¿-nego typu poradniach.Bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest równie¿wszechstronne poznanie dziecka, jego sta-nu zdrowia, poziomu rozwoju fizycznegoi psychicznego, jak równie¿ �rodowiskarodzinnego, z którym nale¿y wspó³praco-waæ. Du¿e znaczenie dla rozwoju dzieckaniepe³nosprawnego ma jak najwcze�niejzastosowana specjalna pomoc, np. w³¹cze-nie dziecka do zespo³u korekcyjnego, ko-rekcyjno-wyrównawczego, do udzia³u wzajêciach terapeutycznych itp.Jedn¹ z podstawowych potrzeb psy-chicznych dzieci niepe³nosprawnych, po-dobnie jak i ich rówie�ników pe³nospraw-nych jest potrzeba akceptacji. Dzieci tenale¿y traktowaæ jako osoby, które obar-czone s¹ wiêkszymi trudno�ciami rozwo-jowymi. B³êdem wychowawczym jest trak-towanie ich ze wspó³czuciem czy lito�ci¹,nadmiern¹ tolerancj¹ w sytuacjach zada-niowych. Nale¿y obdarzaæ je pozytywnymuczuciem (kochaæ, lubiæ je, takimi jaki-mi one s¹), przydzielaæ im ró¿ne zadaniana równi z uczniami pe³nosprawnymi,w³¹czaæ je do wszystkich zajêæ i stosowaæwobec nich takie same nagrody i kary, ja-kie stosuje siê wobec uczniów pe³nospraw-nych. Dzieci te nale¿y wspieraæ zachêt¹ ijawnie wyra¿on¹ wiar¹ w ich mo¿liwo�ci.Za osi¹gniêcia nale¿y chwaliæ je wobec ró-wie�ników jak równie¿ wobec rodziców. Wcelu wzmocnienia w klasie szkolnej pozy-cji spo³ecznej ucznia niepe³nosprawnego,podczas jego nieobecno�ci, nale¿y wyja-�niæ rówie�nikom przyczyny jego obni¿o-nej sprawno�ci i pouczyæ ich o skutecz-nych sposobach udzielania mu pomocy.W ramach pedagogizacji rodzicówdzieci pe³nosprawnych i niepe³nospraw-nych nale¿y wyja�niæ przyczyny i istotêtrudno�ci dziecka oraz pouczyæ, jak usu-n¹æ lub z³agodziæ jego trudno�ci. Nauczy-ciel powinien równie¿ udzielaæ porad ro-dzicom dzieci niepe³nosprawnych jakiemetody aktywizuj¹ce stosowaæ w pracydomowej. Systematyczne wspó³dzia³anierodziców ze szko³¹ (wychowawc¹) bêdziekszta³towa³o prawid³owe ich postawy wo-bec dziecka, wzmacnia³o wiêzi miêdzy ro-

dzicami, dzieckiem i nauczycie-lem.Psychoterapi¹ nale¿y obej-mowaæ ca³¹ rodzinê, nie tylkorodziców. Chodzi o zbli¿eniecz³onków rodziny do dziecka,akceptowanie go takim, jakimono jest. W tym celu wa¿ne jest organizo-wanie ró¿nego rodzaju imprez, jak np.Dzieñ Matki, Dzieñ Babci, Miko³ajki itp. Idawanie dziecku niepe³nosprawnemuokre�lonej roli w czê�ci artystycznej. Ro-dzice oraz inni cz³onkowie rodziny mieli-by mo¿liwo�æ do�wiadczenia pozytywnychprze¿yæ wspólnie z dzieckiem. Przy tejokazji mo¿na zaprezentowaæ te¿ osi¹gniê-cia dziecka niepe³nosprawnego i innych,w postaci wystawki prac. Dzieci, o którychmowa wymagaj¹ czêsto stosowanej zachê-ty i pochwa³, by w ten sposób utwierdziæje w poczuciu w³asnej warto�ci.W literaturze pedagogicznej, dysku-sjach naukowych, coraz czê�ciej wspó³cze-�nie s³yszy siê i postrzega nawo³ywania dopodmiotowego traktowania jednostek nie-pe³nosprawnych - respektowania ich prawi realizowania potrzeb.Przygotowanie dzieci niepe³nospraw-nych do zrozumienia w³asnej odmienno-�ci ma uodporniæ je przeciwko negatyw-nym reakcjom ze strony innych, z który-mi wcze�niej czy pó�niej siê zetknie.Jednostki niepe³nosprawne czêstoprzepe³nione s¹ uczuciem ¿alu, bezradno-�ci, rozpaczy i przygnêbienia. Osoby teprzekonuj¹ siê o swej bezradno�ci nawetwobec najprostszych czynno�ci. Zwiêkszato ogromnie zale¿no�æ osób niepe³no-sprawnych od otoczenia.W latach osiemdziesi¹tych i dziewiêæ-dziesi¹tych nast¹pi³a prawdziwa rewolucjaw postrzeganiu i dzia³aniach na rzecz jed-nostek niepe³nosprawnych.Zrodzi³o siê wiele warto�ciowych ini-cjatyw. Powsta³o wiele cennych publikacjiw krajach zachodnich. W Polsce zorgani-zowano pod patronatem PAN szereg kon-ferencji udokumentowanych publikacja-mi. Nie sposób nie wspomnieæ tu o posta-ciach takich jak: prof. H. Borzyszkowa, J.Doroszewska, W. Dykcik, A. Hulek, K. Ki-rejczyk, J. Pañczyk, Z. Sêkowska i inni.Aktualnie dokonuje siê wiele zmian wstrategiach i procedurach procesu rewa-lidacji, rehabilitacji czy resocjalizacji. Wy-korzystuje siê nowe rodzaje �rodowiskedukacyjnych oraz rozszerza siê kr¹g osóbpe³ni¹cych kluczowe funkcje w procesierewalidacji.Zarysowuje siê spadkowa tendencja dosztywnego grupowania dzieci wed³ug ka-tegorii upo�ledzenia, przekazywania dzie-ci niepe³nosprawnych do zak³adów spe-cjalnych. Obecnie przyjmuje siê, ¿e wszyst-kie dzieci powinno w³¹czyæ siê do wspól-nego nurtu edukacyjnego, to znaczy donormalnych klas i grup. Wiadomo, ¿e celten stawia dodatkowe wymagania szko³omi nauczycielom oraz rodzicom.Jak wiadomo na razie dziecku przypi-suje siê status niepe³nosprawnego na pod-stawie testu inteligencji, diagnozy lekar-skiej czy niedostatków otoczenia- jest to

moralnie w¹tpliwe. Czêsto bywa tak, ¿edzieci s¹ odbiegaj¹ce od normy tylko wsytuacjach szkolnych, a w domu i �rodo-wisku posiadaj¹ normalny status. Umiesz-czenie wiêc dziecka w szkole specjalnejzmniejsza jego szanse na otrzymywaniestymulacji intelektualnej i emocjonalnej,od swych pe³nosprawnych rówie�ników.Wiele dzieci niepe³nosprawnych mo¿euczyæ siê razem ze swymi pe³nosprawny-mi rówie�nikami w oparciu o indywidual-ny program. Jednak problem integracji wPolsce nale¿y do najbardziej z³o¿onychoraz kontrowersyjnych. Nie ulega w¹tpli-wo�ci, i¿ odpowiedzialni za kszta³t polity-ki o�wiatowej nauczyciele i rodzice nieneguj¹ ju¿ konieczno�ci wspólnego kszta-³cenia dzieci zdrowych oraz niepe³no-sprawnych. Trwa jednak ci¹g³y spór natemat walorów oraz obci¹¿eñ kszta³ceniaintegracyjnego.Dziecko niepe³nosprawne nie mo¿eczuæ siê zagro¿one, nie mo¿e byæ niechcia-ne i nie mo¿e mieæ marginalnego statu-su. Dziecko zdolne nie mo¿e traciæ po-znawczo z powodu uczestnictwa w klasiedziecka niepe³nosprawnego.W okresie wiêc edukacji szczególniewczesnoszkolnej wa¿ne i konieczne s¹czynniki stabilizuj¹ce wspó³¿ycie dziecizarówno niepe³nosprawnych, jak i pe³no-sprawnych. Wspólne uczenie siê jest mo¿-liwe, zale¿y jednak od okre�lonych warun-ków, przes³anek, postaw oraz nastawieñzarówno dzieci zdrowych, jak i niepe³no-sprawnych. Wiedza o potrzebach i mo¿li-wo�ciach jednostek niepe³nosprawnychoraz umiejêtno�æ udzielania im pomocyze strony otoczenia, jak te¿ w³a�ciwy spo-sób przyjmowania przez nich pomocy wprzypadkach, gdy jest to konieczne, lubpo¿¹dane, u³atwiaj¹ ich spo³eczn¹ integra-cjê i rewalidacjê, wp³ywaj¹ tez na kszta³to-wanie wzajemnych pozytywnych postaw.Dzieci niepe³nosprawne czêsto si³¹w³asnego uporu, z pomoc¹ rodziny , szko-³y, nauczycieli, wychowawcy i rówie�ników,przekraczaj¹ ró¿ne bariery.Nale¿y tylko stworzyæ im ku temusprzyjaj¹ce warunki: a wiêc w³¹czaæ dopracy w normalnej szkole, w normalnychklasach, b¹d� w klasach integracyjnychgdzie wa¿n¹ rolê pe³ni nauczyciel wspo-magaj¹cy. Ka¿de dziecko jest w pewnymsensie � specjalne� i ka¿de ma takie samoprawo do szczê�cia.�Wszystkie dzieci nasze s¹�...Te mniejsprawne nale¿y przygarn¹æ i �kochaæ jetakimi jakie s¹ i za to, ¿e s¹ dzieæmi�.Wierzê, ¿e teraz, szczególnie w roku2003, w roku, który jest Rokiem Osób Nie-pe³nosprawnych, ¿adne dziecko potrzebu-j¹ce nie pozostanie bez fachowej pomo-cy, nie bêdzie siê czu³o upokorzone. Przy-czyñmy siê do tego wykorzystuj¹c wszel-kie mo¿liwe sposoby, rozgl¹dnijmy siêwokó³, pomó¿my tym, którzy tej pomocypotrzebuj¹albowiem�Prawdziwym testem dojrza³o�ci cz³o-wieka jest to, jak zachowuje siê on w obli-czu niepe³nosprawnej osoby�.Alicja Bana�

(ci¹g dalszy ze str. 27)
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zachowañ ryzykownych.2. Grupa podwy¿szonego ryzyka � zalicza-my osoby, które maja ju¿ za sob¹ pierw-sze próby zachowañ ryzykownych.3. Grupa wysokiego ryzyka � do tej grupyzaliczamy osoby o utrwalonych zacho-waniach ryzykownych.Ka¿da z wymienionych grup wymagaodrêbnych oddzia³ywañ profilaktycznych.W zale¿no�ci od tego, do której z nich jestkierowana wyró¿niamy profilaktykê:- pierwszorzêdow¹: polega na promocjizdrowia i zapobieganiu zagro¿eniompoprzez rozwijanie umiejêtno�ci radze-nia sobie z wymogami ¿ycia,- drugorzêdow¹: jest kierowana do osób zgrupy podwy¿szonego ryzyka i wymagapomocy w wycofywaniu siê z zachowañryzykownych,- trzeciorzêdowa: swoim dzia³aniem obej-muje grupê wysokiego ryzyka i polegana zatrzymaniu procesu chorobowegoi degradacji spo³ecznej. Wymieniæ tu-taj nale¿y dzia³ania terapeutyczne, re-habilitacyjne i resocjalizacyjne. W szko³ach mo¿e byæ realizowana pro-filaktyka pierwszorzêdowa, która powinnaprzeciwdzia³aæ zagro¿eniom, uzupe³niaæproces wychowawczy oraz identyfikowaæosoby podwy¿szonego ryzyka. Profilaktyka drugo- i trzeciorzêdowanale¿y do dzia³alno�ci placówek specjali-stycznych: poradni, psychologiczno- peda-gogicznych, o�rodków socjoterapii, porad-nictwa zawodowego i psychicznego. Zada-niem szko³y jest nawi¹zanie wspó³pracy ztymi placówkami. Bior¹c pod uwagê wy¿ej wymienionegrupy ryzyka ka¿da szko³a powinna na swo-im terenie przeprowadzaæ diagnozê pro-blemów wychowawczych, które pojawiaj¹siê najczê�ciej po to by program szkolnejprofilaktyki by³ dostosowany do jej rzeczy-wistych problemów. W skali ca³ego krajunajczê�ciej pojawiaj¹cymi siê problemamis¹:- brak dyscypliny,- pos³ugiwanie siê wulgaryzmami,- wagary,- palenie papierosów,- brak zainteresowania nauk¹,- nuda,- eksperymentowanie substancjami psy-chotropowymi. Rozmiar i wielko�æ tych problemóws¹ ró¿ne w ró¿nych szko³ach. Dlatego w,ka¿dej z nich powinna byæ przeprowadzo-na diagnoza po to by opracowaæ jak naj-bardziej skuteczny program szkolnej pro-filaktyki. W jego opracowaniu wa¿na jestnie tylko diagnoza, ale równie¿ poznaniemotywów zachowañ ryzykownych dzieci im³odzie¿y. Takie podej�cie do problemupozwala poznaæ nie tylko objawy, ale przy-czyny a tym samym skuteczniej dzia³aæ. Trzeba tutaj równie¿ wspomnieæ o

tym, ¿e zachowania ryzykowne podejmo-wane przez m³odzie¿ maj¹ swoje �ród³o wnie zaspokojonych potrzebach psychicz-nych( nie zaspokojona potrzeba mi³o�ci,bezpieczeñstwa, akceptacji i inne), s¹ spo-sobem na realizacjê celów i radzenie so-bie z trudno�ciami ¿yciowymi. Jakie powinny byæ cele profilaktyki wszkole? Aby profilaktyka mog³a byæ sku-teczna wa¿ne jest poznanie mo¿liwiewszystkich czynników, które sprzyjaj¹ za-chowaniom ryzykownym. W literaturzemo¿na spotkaæ nastêpuj¹ce czynniki, któ-re przecie¿ s¹ czynnikami wziêtymi wprostze �rodowisk szkolnych i rodzinnychuczniów. W�ród nich wyró¿niamy:- �rodowisko spo³eczne promuj¹ce danewzorce zachowañ- normy spo³eczne ( obyczaje) promuj¹celub prowokuj¹ce dane zachowanie,- modelowanie takich zachowañ w domui w szkole- konflikty i do�wiadczenie izolacji w dzie-ciñstwie,- grupy rówie�nicze, które promuj¹ zacho-wania destrukcyjne,- ³atwo�æ dostêpu do �rodków psychotro-powych. Wa¿ne jest nie tylko rozpoznanieczynników ryzyka, nie mniej istotne s¹czynniki chroni¹ce dzieci przed podejmo-wanie dzia³añ ryzykownych na, które po-winno siê zwracaæ uwagê przy tworzeniu irealizacji profilaktyki szkolnej. Do tychczynników wielu psychologów i pedago-gów zalicza:- siln¹ wiêz emocjonalna dziecka z matk¹;- zainteresowanie nauka,- praktyki religijne,- szacunek do norm i warto�ci,- sta³¹ opiekê sprawowan¹ przez osobêdoros³¹,- zdolno�ci umo¿liwiaj¹ce osi¹gniêcie suk-cesu,- umiejêtno�ci rozwi¹zywania problemów. Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika,¿e profilaktyka szkolna powinna skupiaæsiê na zdiagnozowaniu swojego �rodowi-ska, na poznaniu czynników ryzyka iwzmocnieniu czynników chroni¹cych. Topowinno byæ g³ównym celem profilaktykiszkolnej �ci�le powi¹zanej ze szkolnymprogramem wychowawczym. Trzeba jed-nak podkre�liæ, ¿e odpowiedzialni za jegorealizacje s¹ wszyscy pracownicy szko³y nie-zale¿nie od tego jakiego ucz¹ przedmio-tu i jakie piastuj¹ stanowisko.Literatura:B.Ga� �Profilaktyka uzale¿nieñ� Warszawa1993r.H.Rylke �Problemy Opiekuñczo-Wycho-wawcze� nr5 maj 2002r.M.Simm, E.Wêgrzyn-Janek � Budowanieprogramu wychowawczego szko³y�,Kraków2000r.J.Szymañska � Programy Profilaktyczne.Podstawy profesjonalnej profilaktyki�Warszawa 2000r.�Wychowawca� - miesiêcznik nauczycielii wychowawców katolickich, Krakówwrzesieñ 2002r.�Wychowawca� - miesiêcznik nauczycielii wychowawców katolickich, Krakówpazdziernik 2002r.Ustawa z dnia 31.01.2002 r.2,ust.1 pkt1 El¿bieta Kiszka

Rosn¹ca liczba zagro¿eñi pojawianie siê nowych wy-wo³uje coraz wiêkszy niepo-kój w�ród doros³ych. Je�liprze�ledzimy dane staty-styczne Komendy G³ównejPolicji to zobaczymy, ¿e prze-stêpczo�æ w�ród dzieci i m³o-dzie¿y ro�nie z roku na rok.Powszechnie uwa¿a siê, ¿e toszko³a powinna zrobiæ wszystko, aby liczbadzieci objêtej patologi¹ zmniejszy³a siê, abytym samym zmniejszy³a siê przestêpczo�æ.Co zatem mo¿e zrobiæ szko³a? Wydaje siêzasadnym wprowadzenie przez MENiS obo-wi¹zku opracowania i realizacji szkolnejprofilaktyki. Co oznacza pojêcie profilaktyka? Jejznaczenie w ostatnich latach zmieni³o siê.Do niedawna oznacza³a zespó³ przedsiê-wziêæ, które mia³y na celu przeciwdzia³a-nie uzale¿nieniom oraz patologiom. Dzi�w okre�leniu tym zwraca siê uwagê nachronienie cz³owieka w rozwoju przed za-gro¿eniami i reagowanie na te, które siêpojawiaj¹. W refleksji nad sensowno�ci¹ profilak-tyki w szkole wa¿ne jest podkre�lenie kil-ku kwestii:- program szkolnej profilaktyki powinienzawsze uzupe³niaæ program wychowaw-czy szko³y,- powinien odpowiadaæ na realne proble-my oraz zagro¿enia pojawiaj¹ce siê wszkole i w �rodowisku,- powinien mieæ przemy�lany cel,- formy i sposoby dzia³añ powinny byædostosowane do wieku uczniów.Jednym z g³ównych za³o¿eñ reformyszkolnictwa jest wychowywanie a dopierona drugim miejscu nauczanie. Wychowa-nie, wyja�niaj¹c za E. Shumanem oznaczaproces, który prowadzi do pe³ni rozwojuosobowego poprzez:- kszta³towanie w³a�ciwego charakteru,- budowanie poczucia odpowiedzialno�ciza w³asny rozwój,- poznanie i przestrzeganie norm spo³ecz-nych,- budowanie postawy ¿yczliwo�ci i mi³o�cido ludzi,- u�wiadamianie, stawianie i realizowaniecelów ¿yciowych. Aby wszystko to o czym wy¿ej mowamog³o byæ realizowane konieczne jestwspó³dzia³anie, wspó³praca �rodowiska ro-dzinnego i szko³y. Du¿o mówi siê i pisze o tym, ¿e wspó-³czesna rzeczywisto�æ niesie ze sob¹ wielezagro¿eñ, ¿e dzieci i m³odzie¿ jak nigdydot¹d s¹ nara¿one na wiele niebezpie-czeñstw, które proponuje �wiat doros³ych.Dlatego tak wa¿ne jest chronienie dziecii m³odzie¿y w ich rozwoju i reagowaniena pojawiaj¹ce siê zagro¿enia. To w³a�niestanowi sens profilaktyki. W³a�nie z tegopowodu szko³a powinna prowadziæ dzia-³ania profilaktyczne oraz budowaæ szkol-ny program profilaktyczny, który powi-nien �ci�le ³¹czyæ siê z programem wycho-wawczym.W literaturze fachowej, dzieci i m³o-dzie¿, do której jest kierowana profilakty-ka dzieli siê na kilka grup:1. Grupa niskiego ryzyka � zaliczamy doniej osoby, które nie podejmuj¹ jeszcze
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Jednym z problemów nêkaj¹cych na-
sze spo³eczeñstwo jest alkoholizm.

Nie znaleziono do tej pory jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie dlaczego
ludzie pij¹cy alkohol jedni staj¹ siê alko-
holikami a inni nie mimo, ¿e pij¹ w spo-
sób do siebie zbli¿ony.

Eksperci �wiatowej Organizacji Zdro-
wia uznali, ¿e termin �alkoholizm� nale¿y
zast¹piæ innym a mia-
nowicie �zespó³ uza-
le¿nienia od alkoho-
lu� poniewa¿ tamten
nie jest jednoznaczny
i mo¿e obejmowaæ za-
równo chorobê alko-
holow¹ jak i picie wykraczaj¹ce poza nor-
my kulturowe. Termin alkoholizm mo¿e
te¿ oznaczaæ patologiê spo³eczn¹ zwi¹za-
n¹ z piciem alkoholu.

Dlaczego ludzie pij¹?
W odpowiedzi najczê�ciej us³yszymy, ¿e

pij¹ po to ¿eby siê odprê¿yæ, aby popra-
wiæ swoje samopoczucie, aby z³agodziæ
stresuj¹c¹ sytuacjê w domu czy w pracy,
aby pobudziæ siê w chwili zmêczenia, aby
szybciej zasn¹æ, aby ugasiæ pragnienie, z³a-
godziæ nudê, aby siê zabawiæ, bo takie w³a-
�nie s¹ zwyczaje towarzyskie, aby uzyskaæ
pozycjê w grupie, aby nie popa�æ w depre-
sjê, aby wyraziæ bunt przeciwko rodzicom,
aby z³agodziæ kaca, dla dodania sobie od-
wagi i wiele, wiele innych usprawiedliwieñ.

S¹ te¿ osoby, które zapytane, dlaczego pij¹
odpowiadaj¹, ¿e musz¹, bo s¹ uzale¿nio-
ne od alkoholu, s¹ i tacy, którzy nie znaj¹
powodu.

Wszystko sprowadza siê do jednego:
�pijemy za du¿o i za czêsto� nie zdaj¹c so-
bie sprawy ze skutków nadu¿ywania alko-
holu.

Lekarze od dawna wiedz¹, ¿e nadmier-

ne picie powoduje ostre dolegliwo�ci w¹-
troby, ataki serca, drgawki utratê pamiê-
ci, upo�ledzenie sprawno�ci umys³owej i
fizycznej. Alkohol uszkadza te¿ mózg. Tak
zwane �przerwy w ¿yciorysie� czy �urwany
film� to przera¿aj¹ce fakty towarzysz¹ce
nadu¿ywaniu alkoholu.

 �Alkoholizm to ciê¿ka choroba, w której pa-
cjent nie podejmuje skutecznych dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do wyzdrowienia; co wiêcej, stara siê
nawet ukryæ chorobê przed samym sob¹�.

Alkoholizm mo¿e spowodowaæ
�mieræ!

W ma³ych �rodowiskach, gdzie jest je-
den czy dwa sklepy czêsto s³yszy siê s³owa:
�pe³no pijaków pod sklepem�.

Pijañstwo jest z³ym nawykiem, z³ym

obyczajem, zaczyna stawaæ siê niebezpiecz-
ne wówczas, kiedy cz³owiek zauwa¿y, ¿e al-
kohol �za³atwia mu problemy�.

Dla niektórych pijak i alkoholik to to
samo. Jednak tak nie jest. Ró¿nicê trafnie
okre�la francuskie powiedzenie: � pijak
móg³by przestaæ piæ, gdyby chcia³ � alkoholik
chcia³by przestaæ piæ, gdyby móg³�.

Dlatego broñmy siê i chroñmy innych
przed ta straszn¹ choro-
b¹ z której ciê¿ko siê
wyleczyæ.

Ju¿ od najm³od-
szych lat nale¿y wpajaæ
dzieciom, jak zgubny w
skutkach jest alkohol,

nale¿y �uczulaæ� ich na te sprawy.
Kto� powie: �niewiele to pomo¿e� � a

mo¿e jednak, a mo¿e choæ jedna osoba
�we�mie sobie do serca� to co jej kiedy�
mówiono, przed czym j¹ ostrzegano, przy-
pomni sobie co� gdy stanie przed proble-
mem � wypiæ czy nie�... nawet dla jednej
osoby � warto.

W szkole, gdzie pracujê, zorganizowa-
³am konkurs plastyczny pt. �B¹d� trze�wy�.

Dzieci z klas IV � VI mog³y w postaci
rysunku wyraziæ swoje zdanie na temat pi-
cia alkoholu. Wystawa cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem a najwymowniejsze z
prac umieszczono w witrynie sklepowej.

Mo¿e inni pójd¹ za tym przyk³adem?
Alicja Bana�

My�l przwodnia:
..RÓ¯ANIEC SKARBEM DO ODKRYCIA�

Program
21. 05.2003 r.

�Ró¿aniec sprowadza Boga do naszego ¿ycia� has³o plene-
ru malarskiego z udzia³em uzdolnionych plastycz-
nie chêtnych uczniów zg³oszonych przez szko³y.

Godz. 1400 �1700 Plener malarski pod opiek¹ nauczycie-
li i p. Bogus³awa Kêdzierskiego

Godz. 1730 Otwarcie wystawy prac plastycznych i rêko-
dzie³a �Ró¿aniec moj¹ inspiracj¹...�

Godz. 1800 Uroczysta msza �w. inauguracyjna z okolicz-
no�ciow¹ homili¹.

22.05.2003r.
Godz. 1600 � 1800 Modlitewne czuwanie przed obrazem

Matki Boskiej Dynowskiej.
Konferencja Maryjna na temat...
�Ró¿aniec jest moj¹ umi³owana modlitwa
Modlitwa cudowna, cudowna w swej prostocie i g³êbi� -

J. Pawe³ II Papie¿.
Godz. 1800 Msza �w. z homili¹ a po niej procesja wybra-

nej kapliczki Maryjnej lub pielgrzymka do dynow-

skiego Krzy¿a Katyñskiego.
23. 05. 2003 r.

Godz. 1500 -1730 Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Scenicz-
nych wg. podanego regulaminu.

 �Ró¿aniec uszlachetnia ludzkie uczucia�
Godz. 1800 Msza �w. z okoliczno�ciow¹ homili¹
Godz. 1900 Koncert organowy, spotkanie z poezj¹ reli-

gijn¹.
24.05.2003 r.

Godz. 1700 Msza �w. dziêkczynna koñcz¹ca VII Dni Kul-
tury Chrze�cijañskiej Godz. 1800 Quiz na temat
ró¿añca. Has³o

�O Matko Ko�cio³a!
 u�wiêcaj rodziny
 czuwaj nad dusz¹ m³odzie¿y
 i sercem dzieci�.

(J. Pawe³ II Papie¿)
Agapa lub ognisko dla wszystkich uczestników VII Dni

Kultury Chrze�cijañskiej.
Imprezy towarzysz¹ce:
Koncert orkiestry dêtej, kapeli, kiermasz ksi¹¿ki religij-

nej, spotkanie z lud�mi pióra i teatru.

VII DYNOWSKIE DNI KULTURY CHRZE�CIJAÑSKIEJ
DYNÓW 21 - 24 MAJA
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Na kolêdowanie
 Jak ju¿ Dynowinka �donosi³a� pierw-

sze miesi¹ce bie¿¹cego roku wype³nio-
ne by³y koncertami kolêd kapeli Dyno-
wianie, która wystêpowa³a w Ko�ciele pw.
�w. Bart³omieja przy ul. Bartkówka, w
G³ogowie Ma³opolskim, w Katedrze Przy-
myskiej i w Klubie Roma, tak¿e w Prze-
my�lu.

Z kolêdami koncertowa³ tak¿e Chór
AKORD - tradycyjnie ju¿ w dynowskim
ko�ciele i w Domu Pogodnej Staro�ci w
Dynowie.

Do Zabawy
Podczas ferii zimowych dzieci mog³y

uczestniczyæ w grach i zabawach �wietli-
cowych, konkursach plastycznych, recyta-
torskich i wokalnych, we wspólnym sa-
neczkowaniu, a dla doros³ych w Domu
Pogodnej Staro�ci i dla nauczycieli eme-
rytów w �DS karnawa³owo przygrywa³a ka-
pela Dynowianie.

Na kulig
 �Od Dynowa do Starzeñskich� pod ta-

kim has³em odby³ siê 8 lutego na zakoñ-
czenie ferii rodzinny kulig, który zgroma-
dzi³ oko³o 100 osób - rodziców i dzieci,
którzy w przepiêknej zimowej scenerii
przepysznie przez kilka godzin B A W I L
I siê RAZEM.

Na zawody tenisa sto³owego
We wszystkie soboty marca odbywa-

³y siê zorganizowane przez MOKiR i
LKS Dynovia eliminacje do IV Podkar-
packiej Olimpiady Tenisa Sto³owego.
Nad eliminacjami patronat sprawowali
Burmistrz Miasta Dynowa i Wójt Gmi-

ny Dynów. W eliminacjach udzia³ wziê-
³o 102 osoby w 4 kategoriach wieko-
wych: dla dziewcz¹t i ch³opców oraz ko-
biet i mê¿czyzn a tak¿e osób niepe³no-
sprawnych. Do Fina³u wojewódzkiego
zakwalifikowali siê: Dominik Goleniow-
ski z Bachórza, Krzysztof Lignowski z
Harty, Ewelina Hadam z D¹brówki Sta-
rzeñskiej, Karolina Sieñko z Harty, Ry-
szard Marsza³ek i S³awomir Baran z Pa-
w³okomy, Monika P³owy z Paw³okomy,
Magdalena Rybczak z Niewistki, Józef
Niemiec i Dariusz Domin z Bachórza
oraz Pawe³ Bielec z £ubna.

Organizatorzy eliminacji dziêkuj¹ piêk-
nie Dyrekcjom Zespo³u Szkó³ i Zespo³u
Szkó³ Zawodowych w Dynowie za wynajê-
cie sal gimnastycznych i pomoc w przepro-
wadzeniu eliminacji. Dziêkujemy.

Na spotkanie integracyjne RAZEM
KA¯DEGO DNIA

 29 marca odby³o siê zainicjowane
przez Miejski O�rodek Kultury i Rekreacji
w Dynowie i zorganizowane przy pomocy
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³no-
sprawnych Miasta i Gminy Dynów oraz
�rodowiskowego Domu Samopomocy - wy-
j¹tkowe Spotkanie. W pierwszej czê�ci tego
spotkania udzia³ wziêli - finali�ci elimina-
cji miejsko-gminnych IV Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Sto³owego, którym wrê-
czono nagrody (ufundowane przez Bur-
mistrza Miasta i Wójta Gminy), rozegra-
no eliminacje osób
niepe³nosprawnych
do Olimpiady Teni-
sa, kwalifikuj¹c do
rozgrywek powiato-
wych panów: Ry-
szarda Chrobaka,
Micha³a Trybalskie-
go, Paw³a Bielca,
S³awomira Dialic i
Mariusza Kie³basê.

W rozgrywkach
wojewódzkich re-
prezentowaæ mia-
sto - gminê bêdzie
Pawe³ Bielec z £ub-
na. RAZEM KA¯-
DEGO DNIA to
by³o przede wszyst-
kim Spotkanie Lu-
dzi Sprawnych Tak
i Sprawnych Ina-
czej - inauguruj¹ce
obchody Miêdzy-
narodowego Roku
N i e p e ³ n o s p r a w -
nych na terenie
miasta i gminy Dy-
nów - i spotkanie
Ich integruj¹ce. Po

oficjalnych wyst¹pieniach przedstawicie-
li w³adz i organizatorów odby³ siê kon-
cert, który rozpoczê³a Karolina Koch-
mañska i Justyna Skiba, nastêpnie wyst¹-
pili uczniowie p. Stanis³awa Kucaba: Sa-
bina Hadam, Monika Pa�ciak, Katarzyna
£abisz i Arkadiusz Kijowski, w wiosennym
pokazie mody kobiecej zaprezentowali
siê (panowie), uczestnicy zajêæ �DS w Dy-
nowie, którzy tak¿e przedstawili ¿art sce-
niczny pt. "Stra¿ak". Artystyczn¹ ca³o�æ za-
koñczy³a Joanna Koba swoim piêknym
�piewem. Wszyscy otrzymali upominki -
s³odko�ci ufundowane przez GS "SCH"
Dynów i Miejski Ó�rodek Kultury i Re-
kreacji w Dynowie.

 Ponad 3 godziny spotkania minê³o
bardzo szybko i jak Wszyscy stwierdzili w
bardzo serdecznej, rodzinnej atmosferze.

Organizatorzy zaprosili Wszystkich na
kolejne wspólne imprezy.

Miejski O�rodek Kultury i Rekreacji w DynowieZ A P R A S Z A £

Fot. P. Pyrcz

Fot. R. Wêgrzyn

Miejski O�rodek Kultury i Rekreacji
w Dynowie

 Z A P R A S Z A
W kwietniu

- Na wystawê MALARSTWA P. PIOTRA KIDY - rzeszowskie-
go malarza i rze�biarza, profesora Pañstwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Rzeszowie, o którym jego ziomkowie z Górna
mówi¹, ¿e - "zatrzymuje czas i obficie rozdaje piêkno".

 Wernisa¿ odby³ siê 5 kwietnia a wystawa czynna jest do
koñca kwietnia w Bibliotece Miejskiej w Dynowie.

 Autor, uczestnicy wernisa¿u i organizatorzy serdecznie za-
praszaj¹ i polecaj¹.

- Na wystawê pisanek do Biblioteki Miejskiej - czynn¹ w
dniach 13 - 25 kwietnia.

W maju
- Na Maryjne Widowisko Plenerowe pt. �B¹d� pozdrowio-

na� - 10 maja godz.20:30 plac Ko�ció³a pw. �w. Bart³omieja
ul. Bartkówka.

 - Na SZPAK-a czyli Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Artystycz-
nych - 11 maja.

- Na POGÓRZAÑSK¥ NUTÊ, czyli Wojewódzki Przegl¹d
Kapel i �piewaków Ludowych.

Zapraszamy !!!
Gra¿yna Malawska
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Pañstwa cz³onkowskie UE posiadaj¹,
a pañstwa kandyduj¹ce do UE tworz¹ kra-
jowy system ewidencji gospodarstwi zwie-
rz¹t gospodarskich. System zak³adai pro-
wadzi ARiMR powo³ana ustaw¹ z dnia 29
grudnia 1993r. o utworzeniu Agencji.

Rol¹ Agencji jako pañstwowej jednost-
ki prawnej jest realizacja zadañ pañstwa
polskiego w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa m. in. poprzez wdra-
¿anie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dza-
nia i Kontroli w Polsce.

W ramach tego systemu polskie usta-
wodawstwo nak³ada obowi¹zek identyfika-
cjii rejestracji byd³a, owiec, kóz, �wiñ
i koni. System Identyfikacji i Rejestracji
Zwierz¹t (IRZ) s³u¿y do monitorowania
chorób zaka�nych zwierz¹t.

System IRZ pozwoli m. in.:
· ujednoliciæ sposób identyfikacji zwierz¹t,
· skutecznie prowadziæ kontrolê sanitar-

no-weterynaryjn¹,
· umo¿liwienie identyfikacji miêsa (etykie-

towanie)
· doskonaliæ prace hodowlane.

CO OBEJMUJE SYSTEM?
· oznakowanie byd³a (kolczykowanie) po-

zwalaj¹ce na jego identyfikacjê,
· prowadzenie rejestru byd³a w gospodar-

stwie
· wystawienie dokumentu identyfikacyjne-

go (tzw. paszportu zwierzêcia),
· prowadzenie ogólnokrajowego, kompu-

terowego systemu ewidencji byd³a.
Wdra¿anie systemu IRZ obliguje po-

siadaczy zwierz¹t do rejestrowania zdarzeñ
dotycz¹cych stada.

Osoby wykonuj¹ce kolczykowanie by-
d³aw danym gospodarstwie wype³niaj¹
druk zg³oszenia pierwszego kolczykowa-
nia oraz przekazuj¹ pisemn¹ instrukcjê wy-
pe³niania innych druków, które pozosta-
wiaj¹ w gospodarstwie.

OBOWI¥ZKI POSIADACZA BYD£A:
ü wype³nianie i aktualizacja zdarzeñ do-

tycz¹cych zwierz¹t w Ksiêdze Rejestra-
cji Stada Byd³a,

ü po otrzymaniu paszportu (poczt¹)
rolnik powinien podpisaæ siê na I stro-
nie, a ka¿dy nowy w³a�ciciel zwierzêcia
ma obowi¹zek zapisaæ swoje dane z nr
siedziby stada na II stronie paszportu.

Po �mierci zwierzêcia paszport powi-

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa BP

w Rzeszowie
nien byæ zwrócony przez rolnika do BP
ARiMR w terminie do 7 dni od zdarzenia.

W przypadku ubicia w rze�ni zwrotu
paszportu dokonuje operator rze�ni.

Je¿eli zwierzê jest przeznaczone na eks-
port do krajów nie bêd¹cych cz³onkami
UE wówczas paszport musi zostaæ zwróco-
ny przez ostatni¹ osobê trzymaj¹c¹ zwie-
rzê.

Je¿eli zwierzê jest importowane z kra-
ju UE to ARiMR wydaje na podstawie pasz-
portu unijnego polski paszport.

ZG£ASZANIE (osobi�cie lub poczt¹)
na odpowiednich formularzach udostêp-
nionych przez osoby kolczykuj¹ce lub do-
stêpnych w BP ARiMR:

ü urodzenia cielêcia, importu (do 7
dni) na druku zg³oszenie byd³a do reje-
stru

ü przemieszczenia zwierzêcia � kup-
no, sprzeda¿, eksport (do 7 dni) na dru-
ku zg³oszenie przemieszczenia byd³a

ü padniêcia zwierzêcia (do 7 dni) na
druku zg³oszenie padniêcia byd³aSYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI

ZWIERZ ¥T (cz. I - byd³o)
- informacja dla Rolników

W przypadku uszkodzenia b¹d� zgu-
bienia kolczyka (kolczyków) lub paszpor-
tu nale¿y wype³niæ wniosek o wydanie du-
plikatu kolczyka lub paszportu byd³a.

Niezmiernie wa¿nym elementem do
poprawnego funkcjonowania systemu jest
prawid³owe wype³nianie druków zg³osze-
niowych, które zawieraj¹: nr identyfikacyj-
ny zwierzêcia stanowi¹cy 2 litery oznacza-
j¹ce kod pañstwa i 12 cyfr (spisane z kol-
czyka) oraz wszystkie dane, które s¹ zna-
ne posiadaczowi zwierzêcia.

Do koñca roku 2003 us³uga kolczyko-
wania jest bezp³atna.

TYLKO ZWIERZÊTA OZNAKOWA-
NE I WPISANE DO KSIÊGI REJESTRA-
CJI MOG¥ BYÆ PRZEDMIOTEM OB-
ROTU!
(ubój, kupno, sprzeda¿, import, eksport,
wywóz do oraz przywóz z innych krajów)

___________________________
Obowi¹zek znakowania i rejestracji zwie-

rz¹t dotyczy równie¿ nastêpuj¹cych gatun-
ków zwierz¹t: trzody chlewnej, owiec i kóz o
czym poinformujemy w najbli¿szym czasie.

Dodatkowe informacje na temat sys-
temu IRZ mo¿na uzyskaæw Biurze Powia-
towym Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa  w Rzeszowie przy
ul. Lubelskiej 46 lub pod numerem tele-
fonu (017) 8642025.
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ODPOWIEDZI NA ZAGADKI Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Jechaæ czy nie? Nie jechaæ! Adam nie k³ama³ nigdy, wiêc nie

móg³ powiedzieæ, ¿e jest Bolkiem. Bolek jedno zdanie mówi³
prawdziwe, drugie fa³szywe, wiêc je�li dzwoni³ Bolek, to zdanie o
po¿arze jest bujd¹! Czesiek k³ama³ zawsze, wiêc oba zdania by³yby
fa³szywe.

Staw - Æwieræ stawu by³a zaro�niêta po 60 dniach.
Sznurek � Wystarczy sznurek z³o¿yæ na trzy równe czê�ci.
Brakuj¹ce cyfry � Szukan¹ liczb¹ jest 8280.
Szukana liczba ma siê dzieliæ przez 90, a wiêc przez 10 (st¹d

jej ostatni¹ cyfr¹ musi byæ 0) i przez 9 (a wiêc suma jej cyfr musi
byæ podzielna przez 9). Wynik dzielenia to 920.

Uwaga! W zadaniu Prostok¹t i kwadrat z³o�liwy chochlik
drukarski �zjad³� wymiary prostok¹ta, a bez nich zadanie traci
sens, powtarzamy je wiêc w tym numerze.

Ale chochlikowi ta psota nie wystarczy³a i �po³kn¹³� te¿
iloczyny, o których by³¹ mowa w cyklu Ciekawe liczby.
Zainteresowani czytelnicy sami mog¹ je obliczyæ i porównaæ z
rysunkiem, tak wiêc

Iloczyn I to 142587x1
Iloczyn II to 142587x2 itd.
Mam nadziejê, ¿e w tym numerze, (za który w³a�nie ja jestem

odpowiedzialna) chochlik nie odwa¿y siê wyrz¹dziæ ¿adnych
szkód!!!

Nowe zagadki logiczne  dla Pañstwa, zapra-
szamy do �wi¹tecznej gimnastyki umys³u, na pewno w przerwie
miêdzy jednym i drugim smacznym daniem dobrze zrobi Pañ-
stwu odrobina umys³owego wysi³ku!!!

Prostok¹t i kwadrat
Prostok¹t o wymiarach 90 cm na 160 cm nale¿y podzieliæ na

dwie czê�ci tak, aby po z³o¿eniu powsta³ kwadrat o boku 120 cm.
Tajemniczy nagrobek
Na kamieniu nagrobnym na starym cmentarzu widnieje na-

pis: Pod tym kamieniem spoczywaj¹ prochy cz³owieka, który przez szóst¹
czê�æ ¿ycia by³ dzieckiem, przez dwunast¹ czê�æ ¿ycia � m³odzieñcem.
Przez nastêpn¹ siódm¹ czê�æ ¿ycia by³ nie¿onaty. W piêæ lat po �lubie
urodzi³ mu siê syn, który do¿y³ wieku dwa razy krótszego od ojca. W
cztery lata po �mierci syna cz³owiek ten zmar³�. Ile lat ¿y³ tajemniczy
cz³owiek?

Pisanki
Mama przygotowa³a jajka na pisanki. Agnieszka pomalowa³a

1/3 wszystkich jajek, Ania przeliczy³a pozosta³e jajka i te¿ poma-
lowa³a 1/3 z nich. Tak samo zrobi³a Ala. Zosta³o 8 jajek. Ile jajek
przygotowa³a mama, ile pomalowa-
³a ka¿da z córek? No i kto ma po-
malowaæ pozosta³e, aby by³o spra-
wiedliwie?

Zapa³ki
Z 24 zapa³ek u³o¿ono 9 kwadra-

tów tej samej wielko�ci (rysunek).
Nale¿y prze³o¿yæ 8 zapa³ek tak, aby
otrzymaæ 2 kwadraty i 4 trójk¹ty.

CIEKAWE LICZBY
�Liczby olbrzymy�Czy zastanawiali siê Pañstwo kiedykolwiek, ile jest gwiazd naniebie, ile ziarenek piasku na pustyni�? Z pewno�ci¹ potrzeb-

ne by³yby tutaj BARDZO du¿e liczby� Ale jak du¿e�? Czy wy-starczy³by na przyk³ad MILION? Czy wiemy w ogóle, co to jestmilion?
Okazuje siê, ¿e w³os ludzki ( �rednio 0,07 mm) powiêkszonymilion razy mia³by 70 m �rednicy! Zwyk³y ma³y komar (ok. 5mm) bêdzie mia³ 5 km d³ugo�ci, cz³owiek (ok. 1,70 m.) � 1700

km wzrostu, ksi¹¿ka o milionie stron mia³by grubo�æ 50 m.!A co powiedzieæ o liczbach nieporównanie wiêkszych od mi-liona? Przypomnijmy kilka z nich:

Czêstotliwo�æ fal promieni Roentgena to 25 000 bilionówdrgañ na sekundê, masa ca³ego znanego obecnie Wszech�wiatawynosi nie wiele wiêcej ni¿ 20 nonilionów gramów!
Jeden grosz, z³o¿ony w banku na pocz¹tku XX wieku (opro-centowanie 4,7 % w skali roku, odsetki s¹ co roku dopisywanedo rachunku, przy takim oprocentowaniu kapita³ w 100 lat po-

wiêksza siê stokrotnie), da³by w roku 1900 1 sekstylion z³otych!!!A ile mieliby�my dzisiaj na koncie?Na zakoñczenie � HIPERKOLOS � s³awna liczba, zapisana
zaledwie trzema cyframi (najwiêksza, jak¹ mo¿na w ten sposóbzapisaæ!) � 999 Renata Jurasiñska

M¥DRO�Æ FILOZOFÓW
Kilka m¹drych my�li staro¿ytnych filozofów do rozwa¿enia wczasie �wi¹t�

�Krzycz, gdy chwalisz, nie, gdy ganisz� � Tales z Miletu (VII/VIw p.n.e.)�Gdy my�lisz, ¿e tobie najgorzej, otwórz oczy, rozejrzyj siê wo-kó³ siebie. Znów je zamknij � twoje problemy wyblak³y� �Anaksymander z Miletu (610-547 p.n.e.)��lepy i g³uchy jest, kto nie widzi p³aczu innych, nikim jest, ktonie poznaje p³aczu ukochanej osoby� � Pitagoras z Abdery(582-507 p.n.e.)�Có¿ komu przyjdzie z tego, ¿e zjad³ wszystkie rozumy, je¿elinie ma w³asnego� � Sokrates z Aten (469-399 p.n.e.)�Zachêta wiêcej warta jest od nakazu. Lepiej dwa razy poprosiæ,ni¿ raz rozkazaæ� � Demokryt z Abdery (460-370 p.n.e.)�M¹dremu wystarczy powiedzieæ raz, g³upiemu szkoda w ogólet³umaczyæ� � Arystoteles ze Stagiry (384-322 p.n.e.)�Natura da³a nam a¿ dwoje uszu i tylko jeden jêzyk, a¿eby�mydwa razy wiêcej s³uchali, ni¿ mówili� � Zenon z Kition (336-269 p.n.e.)
MY�LI O MATEMATYCE

�Figury nie k³ami¹� � Platon (427-347 p.n.e.), filozof staro-¿ytny, entuzjasta geometrii.�Nauki matematyczne szczególn¹ uwagê zwracaj¹ na ³ad, sy-metriê i ograniczenia, a s¹ to najwy¿sze formy piêkna� � Arysto-teles (384-322 p.n.e.), najwszechstronniejszy filozof staro¿ytny.�Matematykê nale¿y umie�ciæ miêdzy logik¹ a naukami do-�wiadczalnymi� � Giuseppe Peano (1858-1932), matematyk w³o-ski, jeden z pionierów logiki matematycznej.�Matematyk odkrywa matematyczne prawdy tak jak podró¿-
nik nowe l¹dy� - Kurt Gödel (1906-1978), wiedeñski matematyki logik.
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Cham z woli narodu
Obelgami �wietnie w³adam
Piêknie siê wyra¿am
W³a¿ê dziarsko na trybunê
I z wpraw¹ obra¿am
IPN lub Prezydenta
Albo NBP
Poopluwam, z b³otem zmieszam
Kogo tylko chcê�
Dokona³a demokracja
Namaszczenia chamstwa!
¯yjê sobie z bezczelno�ci
G³upoty i drañstwa�
Doczeka³e� siê mój kraju
Nowego zawodu�
Ka¿ê sobie w dowód wpisaæ:
Cham z woli narodu!!! Tekst � Maciej Jurasiñski

Rysunki � Grzegorz Hardulak

Bohaterk¹ wierszowanej zagadki z poprzedniego
numeru by³a p. Anna Warcha³.

A kogo tym razem ma na my�li autor�? Jak zwy-
kle podpowiedzi¹ dla Pañstwa jest zdjêcie (nieko-
niecznie aktualne) bohatera fraszki.
Dla o�wiaty zdzia³a³ wiele
Ceni¹ Go nauczyciele!
Dzi� te¿ czasu nie marnuje
Choæ w zawodzie nie pracuje�
Kiedy� tak siê stara³, trudzi³,
¯e szacunek w wiosce wzbudzi³!
Wie� za Sanem, za lasami,
A w niej Szko³a z tradycjami.
W szkole ci¹gle �gra muzyka�
Bo dosta³a �Fryderyka�!!!
Ma zas³ugi bardzo du¿e,
Dzi� ju¿ na emeryturze�
Spaceruje, dba o zdrowie
I ma ranczo na Reszowie!

Maciej Jurasiñski

Inwazja gumy
W kwestii ¿ucia gum zrobi³ siê dzi� straszny szum�
¯uj¹ starsi, ¿uj¹ m³odzi, ka¿dy z gum¹ w gêbie chodzi�
Lecz nie ka¿dy to rozumie �  co takiego jest w tej gu-
mie�?
Czy poprawia wzrok, czy s³uch nieustanny szczêk twych
ruch�?
Czy to, ¿e kto� ci¹gle ¿uje � znaczy, ¿e siê akceptuje? Czy
siê wcale nie przejmuje?
No, a mo¿e ruchy szczêki likwiduj¹ wszystkie lêki?
Mo¿e znak kto� dale tobie � ¿ujê, znaczy radzê sobie�
Uczeñ, kiedy z³apie dwójê, student, kiedy noc¹ kuje,
Pose³, gdy siê go zlustruje, biznesmen, co wci¹¿ plajtuje
�
Ka¿dy we�mie i prze¿uje�
Czasem pary siê widuje � ona ¿uje i on ¿uje�
Przytulaj¹ siê, ca³uj¹ � ale gumy nie wypluj¹�!
Mo¿e nieustanne ¿ucie potêguje ich uczucie�?!
Nie, doprawdy nie rozumiem, co takiego jest w tej gu-

ROZWI¥ZANIE KONKURSU �KIM JEST TA PANI?�
Na zdjêciach z okazji Dnia Kobiet na ok³adce
poprzedniego numeru �Dynowinki� mogli Pañstwo
podziwiaæ nastêpuj¹ce �Dynowskie Kobiety�:
1. p. Anna Baranowska-Bilska
2. p. Maria Radoñ
3. p. Teresa Gerula
4. p. Irena Bilska
5. p. Maria Iwañska
6. p. Helena Nosal
7. p. Renata Jurasiñska
8. p. Janina Jurasiñska
9. p. Anna Mol
10. p. Maria Kuszek
11. p. Krystyna D¿u³a
12. p. Anna Kowalska
13. p. Zofia Rybowa
14. p. Gra¿yna Malawska
15. p. Ewa Hadam
16. p. Ewa Czy¿owska
Czy¿by nikt nie rozpozna³ wszystkich Pañ...?

Ksiêgowo�æ
w ma³ej firmie poprowadzê

(licencjat �Finanse i Rachunkowo�æ�,
do�wiadczenie zawodowe)

A. Skubisz, tel. (016) 6522578
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