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„Id¹ ludzie przez ziemiê, id¹ i p³acz¹
nios¹c ziarno na zasiew. Ocieraj¹ sobie ³zy,
pomagaj¹ jedni drugim, spowiadaj¹ siê,
umacniaj¹ w nadziei, choæ cwaniactwo
popycha ich, przewraca, depcze, a oni dŸwi-
gaj¹ siê z ziemi, ocieraj¹ sobie twarze i
mówi¹, ¿e przyjdzie wiosna, ¿e zazieleni siê
ziemia, i wyda nowe plony. Poœwiêca siê
wiêc w Sobotê kromki chleba, trochê soli,
jajka i wiosenne roœlinki – znak nowego
¿ycia i miêso baranka, a wszystko w bia³ych
serwetkach, niesione w koszyczku, bo to
na dalsz¹ drogê. Nios¹ ludzie œwiêconkê i
zatrzymuj¹ siê przy Grobie Chrystusa (...)”.

„On jest moim s³odkim Pelikanem, któ-
ry umar³, ale nam pisklêtom da³ swoj¹ krew,
abyœmy Jej kroplami zostali ocaleni i mieli
¿ycie. On odwali kamieñ z mego serca,
abym wyszed³ z w³asnego grobu, gdzie cuch-
nie i abym za¿y³ wolnoœci, abym nie cho-
dzi³ smutny jako ci, którzy wiary nie maj¹.
Dlaczego wiêc przera¿aj¹ mnie te ma³e
kamyki zw¹tpienia? Przecie¿ gdy przyjdzie
wiosna na kamieniach ludzkiej Drogi Krzy-
¿owej zakwitn¹ delikatne kwiatki.”

Przes³anie bp. Józefa Zawitkowskiego
zawarte w kazaniu wyg³oszonym z okazji
Œwi¹t Wielkiej Nocy / Kazania Œwiêtokrzy-
skie –1992 r./ niech bêdzie refleksj¹ nad
Naszym ¿yciem, a jednoczeœnie wskazaniem
dla ka¿dego z Nas.

Jak najmniej kamyków na drodze ka¿-
dego z Nas w przeddzieñ Zmartwychwsta-
nia Pañskiego w imieniu ca³ej Redakcji
„Dynowinki”

Redaktorzy Prowadz¹cy:
Gra¿yna Malawska

Jerzy Chudzikiewicz

Niezbyt du¿o czasu
minê³o od ukazania siê
poprzedniego numeru

„Dynowinki”, dlatego „stowarzyszenio-
wych” nowinek bêdzie niewiele...

Towarzystwo ma nadziejê, ¿e maj¹ce
powstaæ Muzeum Dynowskie znajdzie swoje
miejsce w centrum miasta (na razie Rada
Miasta wstrzyma³a decyzjê o sprzeda¿y daw-
nego „Mrowiska” i oby w tym wytrwa³a, bo
przecie¿ TRUDNO O LEPSZE MIEJSCE!)

Stowarzyszenie objê³o patronat nad ko-
lejn¹ edycj¹ „Podkarpackiej Têczy” oraz
intensywnie wspó³uczestniczy w organiza-
cji Zjazdu z okazji 60-lecia Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Dynowie (informacje
Komitetu Organizacyjnego w tym i w ko-
lejnych numerach).

DRODZY CZYTELNICY!
...Œwiêta Wielkanocne – œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego – by³y zawsze
dla nas, Polaków, œwiêtami wiary w sprawiedliwoœæ pol-
skich pragnieñ, w s³usznoœæ wysi³ków i nieodwo³alny
triumf przekazywanych nam przez pokolenia cnót na-
rodowych...” – pisze w ksi¹¿ce „Polskie tradycje
œwi¹teczne” Hanna Szymanderska.

¯yczymy Wam, aby te piêkne, pe³ne nadziei
i wiary œwiêta, natchnê³y Was optymizmem
i pozwoli³y uwierzyæ w lepsze jutro!

Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Stankiewicz
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Rys. Grzegorz Hardulak
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W sali kolumnowej Podkarpackiego
Urzêdu Wojewódzkiego w dniu 27 marca
2004r. odby³a siê XII sesja Rady Powiatu
Rzeszowskiego kadencji 2002-2006.

Po zatwierdzeniu przez Radê porz¹d-
ku obrad Radni i zaproszeni Goœcie ogl¹d-
nêli przedstawienie kabaretowe pt. „Flesz”
w wykonaniu Warsztatu Terapii Zajêciowej
Polskiego Stowarzyszenia M³odzie¿ Spraw-
na Inaczej z Zg³obnia.

Realizacjê porz¹dku obrad rozpocz¹³
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie m³.
insp. mgr Stanis³aw Zawiœlak sk³adaj¹c spra-
wozdanie o stanie bezpieczeñstwa i porz¹d-
ku publicznego na terenie dzia³ania KMP
w Rzeszowie w 2003 r.

KMP w Rzeszowie w 2003 r. realizowa³a
zadania w zakresie bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego w oparciu o przepisy
prawa oraz na podstawie strategii dzia³a-
nia w ramach struktur organizacyjnych wy-
nikaj¹cych z regulaminu jednostki. Obec-
nie w ramach KMP Rzeszów funkcjonuje 8
Komisariatów Policji (4 w Rzeszowie a po-
zosta³e w gminach) i 6 Posterunków Policji
w gminach. Komisariaty w sposób komplek-
sowy za³atwiaj¹ wszystkie sprawy. S³u¿ba jest
pe³niona ca³odobowo i zawsze mieszkañcy
mog¹ siê zwróciæ do policjantów o pomoc.
Zgodnie z zamierzeniami w ci¹gu roku do-
skonalono system organizacyjny jednostki
wprowadzaj¹c szereg zmian. Do najwa¿niej-
szych trzeba zaliczyæ utworzenie 5 samo-
dzielnych posterunków policji na bazie do-
tychczasowych jednostek w Krasnem, Œwil-
czy, B³a¿owej i dotychczasowych komisa-
riatów policji w Boguchwale i Dynowie.

Bezpoœrednio nad bezpieczeñstwem

mieszkañców powiatu czuwa 130 policjan-
tów w tym 61 dzielnicowych.

W Rzeszowie i powiecie rzeszowskim
stwierdzono w 2003 r. 9031 przestêpstw, z
czego 6418 to czyny o charakterze krymi-
nalnym. Wszczêto 8509 postêpowañ przy-
gotowawczych w sprawach o przestêpstwa.
Jak co roku najwiêcej przestêpstw zosta³o
pope³nionych w Rzeszowie – 6600, z tego
ponad 5100 to czyny o charakterze krymi-
nalnym. Spoœród wszystkich gmin powiatu
rzeszowskiego najwiêcej przestêpstw zano-
towa³y komisariaty w G³ogowie M³p. – 392,
Tyczynie – 339, Trzebownisku – 316, Bogu-
chwale – 295. Nieco mniej by³o ich w Dy-
nowie – 258 i Soko³owie M³p. – 261.

Przez ca³y rok dzia³ania KMP by³y ukie-
runkowane na zwalczanie przestêpczoœci
kryminalnej, szczególnie tej która najczê-
œciej wystêpuje:
· kradzie¿e z w³amaniem
· kradzie¿e cudzej rzeczy
· kradzie¿e samochodów
· rozboje, wymuszenia rozbójnicze
· bójki i pobicia

Podobnie jak w roku ubieg³ym mniej-
sze zagro¿enie stanowi³a przestêpczoœæ go-
spodarcza. W kategorii tej (oszustwo go-
spodarcze, fa³szerstwo gospodarcze, prze-
stêpstwa przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu, przeciwko podatkom) zanotowano w
2003 r. 562 przestêpstwa. Najwiêcej tych
przestêpstw stwierdzono w Rzeszowie – 406.
Zdecydowanie mniej na terenach gmin:

G³ogów M³p. –
81, Tyczyn – 4,
Boguchwa³a – 8
i Dynów – 7.

S p o œ r ó d
wszystkich prze-
stêpstw gospodarczych najwiêcej by³o:
· wy³udzeñ kredytów na podstawie sfa³szo-

wanych dokumentów (w wiêkszoœci za-
œwiadczeñ o zatrudnieniu),

· wy³udzeñ, oszustw za pomoc¹ sieci in-
ternetowych,

· wy³udzeñ towarów przez podmioty go-
spodarcze na odroczone terminy p³at-
noœci,

· naruszeñ przepisów o znakach skarbo-
wych akcyzy.

Odnotowano na naszym terenie 360 wy-
padków drogowych w których zginê³y 34
osoby oraz 465 zosta³o rannych. Zarejestro-
wano ponad 4,7 tys. kolizji drogowych.
Stwierdzono 1520 przestêpstw drogowych
polegaj¹cych na kierowaniu pojazdami po
spo¿yciu alkoholu. Ponad po³owa wypad-
ków drogowych mia³a miejsce w Rzeszo-
wie – 195 natomiast reszta – 165 na dro-
gach powiatu rzeszowskiego.

W 2003 r. na terenie dzia³ania KMP Rze-
szów zosta³o ujawnionych ³¹cznie ponad
135 tys. wykroczeñ. Z tego 2330 spraw za-
koñczono skierowaniem wniosku o ukara-

(ci¹g dalszy
na str. 6)

WIELKANOC
Wœród pisanek i strojnych palemek,
wœród œwiêconek w koszach wiklinowych.
Zmartwychwstanie Jezusa na ziemi
przypomina baranek cukrowy.

Nowe ¿ycie w przyrodzie nastaje,
czego jajko symbolem jest trwa³ym.
Jajkiem wiêc siê dzielimy nawzajem,
Bo tak ka¿e obyczaj prastary

A ¿yczenia sk³adamy najlepsze,
Takie szczere i takie serdeczne.
Nie zapomnij ich z³o¿yæ najbli¿szym.
Niech uœmiechy zakwitn¹ œwi¹teczne. Rys. dynowskich przedszkolaków
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nie do s¹du, ponad 42 tys. razy stosowano
postêpowanie mandatowe, a w ponad 90
tys. przypadków policjanci stosowali po-
uczenia.

Policjanci na³o¿yli ogó³em mandatów
na kwotê ponad 2,3 mln z³.

W 2003 r. policjanci przeprowadzili
prawie 50 tys. interwencji. Daje to œredni¹
ok. 130 interwencji na dobê.

Do wytrzeŸwienia w rzeszowskiej izbie
wytrzeŸwieñ zatrzymano ponad 4300 osób.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
spo³ecznym, kieruj¹c siê analiz¹ wszystkich
zagro¿eñ pojawiaj¹cych siê na naszym te-
renie, z uwzglêdnieniem sugestii mieszkañ-
ców organizowana jest praca s³u¿b patro-
lowych, która kierowana jest w miejsca
najbardziej zagro¿one przestêpczoœci¹.

Kierownik Powiatowego Urzêdu Pra-
cy mgr Adam Panek przedstawi³ Radnym
sprawozdanie za rok 2003.

20 787 osób – to liczba osób bezrobot-
nych figuruj¹cych w ewidencji Powiatowe-
go Urzêdu Pracy w Rzeszowie w dniu 31
grudnia 2003 r. Po dodaniu 551 osób od-
bywaj¹cych sta¿ b¹dŸ szkolenie, 1227 osób
pobieraj¹cych zasi³ki przedemerytalne,
2366 osób pobieraj¹cych œwiadczenia
przedemerytalne oraz 451 osób poszuku-
j¹cych pracy, otrzymamy pe³n¹ liczbê osób
pozostaj¹cych w ewidencji PUP w Rzeszo-
wie tj. 25 382.

W ubieg³ym roku do Urzêdu wp³ynê³o
8 917 ofert pracy. Z aktywnych form prze-
ciwdzia³ania bezrobociu skorzysta³o ³¹cz-
nie 4 147 osób, w tym: podjê³o roboty pu-
bliczne – 308, prace interwencyjne – 1 569,
umowy absolwenckie – 403, skierowania na
szkolenia – 1076, skierowania na sta¿e - 776
oraz udzielono 15 po¿yczek na rozpoczê-
cie dzia³alnoœci gospodarczej.

W 2003 r. wydatki Funduszu Pracy wy-
nios³y ogó³em 61 580 274,34 z³, w tym miê-
dzy innymi na:
· zasi³ki dla bezrobotnych 14 967 866,54 z³
· œwiadczenia przedemerytalne 26 391

487,42 z³
· zasi³ki przedemerytalne 9 654 440,92 z³
· roboty publiczne 1 150 765,49 z³

Od 1 kwietnia 2003 r. w gminach po-
wiatu rzeszowskiego, z wyj¹tkiem Krasne-
go uruchomiono Gminne Centra Pracy,
które przybli¿y³y us³ugi Urzêdu do praco-
dawców i poszukuj¹cych pracy.

Od wrzeœnia 2003 r. prowadzone s¹
rozmowy z holendersk¹ firm¹ MA-
ATWERK zajmuj¹c¹ siê problemem bez-
robocia, a dok³adniej przywracaniem na

rynek osób d³u-

gotrwale bezrobotnych i dyskryminowa-
nych ze wzglêdu na wiek, wykszta³cenie, p³eæ
etc.

Radni w trakcie sesji wys³uchali infor-
macji mgr Krystyny Deli Dyrektora Porad-
ni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rze-
szowie.

Poradnia Psychologiczno – Pedago-
giczna Nr 1 w Rzeszowie swoj¹ opiek¹ psy-
chologiczno – pedagogiczno – logope-
dyczn¹ obejmuje dzieci, m³odzie¿, nauczy-
cieli z terenu 13 gmin powiatu rzeszowskie-
go. Ogólna liczba dzieci i m³odzie¿y w re-
jonie dzia³ania poradni wynios³a w bie¿¹-
cym roku szkolnym – 38 552.

W przeliczeniu na jednego pracowni-
ka poradni jego potencjalne obci¹¿enie
wynios³o 2753 osób. W skali ca³ego kraju
jest to znacznie powy¿ej œredniej (œrednia
krajowa daj¹ca realn¹ mo¿liwoœæ udziela-
nia pomocy to 1500 – 2000 osób).

Poradnia realizuje cztery zadania sta-
tutowe:
· diagnozê psychologiczn¹, pedagogiczn¹

i logopedyczn¹;
· profilaktykê;
· terapiê;
· doradztwo

Udziela pomocy rodzinom i dzieciom
niepe³nosprawnym z terenu swojego dzia-
³ania, oraz zosta³a wskazana decyzj¹ Pod-
karpackiego Kuratora Oœwiaty do orzeka-
nia w sprawie dzieci z zaburzeniami widze-
nia, s³yszenia oraz dzieci autystycznych z
powiatu strzy¿owskiego, le¿ajskiego, mie-
leckiego oraz przeworskiego. Poradnia
prowadzi dzia³alnoœæ opiniuj¹c¹ lub
orzecznicz¹ wobec dzieci i m³odzie¿y wy-
magaj¹cych kszta³cenia specjalnego. W tym
celu w roku szkolnym 2003/04 do dnia 29
lutego 2004 r. zosta³o przebadanych 1043
dzieci i wydano orzeczenia dla 168 dzieci o
potrzebie kszta³cenia specjalnego.

W ramach dzia³alnoœci profilaktycznej
prowadzone by³y badania przedsiewowe
dotycz¹ce wykrywania opóŸnieñ i zabu-
rzeñ rozwojowych mowy oraz przeprowa-
dzono warsztaty psychoedukacyjne doty-
cz¹ce uzale¿nieñ i mechanizmów zacho-
wañ agresywnych.

W zakresie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w poradni prowadzona jest
terapia pedagogiczna wobec dzieci ujaw-
niaj¹cych trudnoœci w czytaniu i pisaniu,
terapia systemowa rodzin, terapia indywi-
dualna wobec dzieci i m³odzie¿y z trudno-
œciami emocjonalnymi, zaburzeniami w
zachowaniu i terapia dzieci mocz¹cych siê.

W trakcie sesji Radni podjêli uchwa³y
w sprawie:
· zatwierdzenia zestawienia przychodów i

wydatków Powiatowego Funduszu Ochro-

ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
· zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

zdañ i wydatków Powiatowego Fundu-
szu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficzym

· przyjêcia sprawozdania rocznego z wyko-
nania bud¿etu powiatu za rok 2003

Bud¿et powiatu rzeszowskiego na rok
2003 zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Powiatu
Nr III/21/02 z dnia 28 grudnia 2002 r. z
planem dochodów 43 696 439 z³, wydat-
ków 43 344 689 z³, nadwy¿k¹ 351 750 z³ oraz
przychodów 1 010 000 z³ i rozchodów 1
361 750 z³.

Po wielu zmianach plan dochodów
wyniós³ 48 551 862 z³ i wydatków 48 200 112
z³ przy nie zmienionym planie deficytu,
przychodów i rozchodów.

Wykonanie planu rocznego wynios³o
99,59%.
· absolutorium dla Zarz¹du za rok 2003
· planu finansowego Powiatowego Fun-

duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej na rok 2004.

· zmian w bud¿ecie powiatu na rok 2004.
· zaci¹gniêcia kredytu na wydatki nie znaj-

duj¹ce pokrycia w bud¿ecie powiatu
· okreœlenia zadañ i przeznaczenia œrod-

ków na realizacjê zadañ z zakresu reha-
bilitacji spo³ecznej i zawodowej oraz za-
trudniania osób niepe³nosprawnych

· ustalenia najni¿szego wynagrodzenia w
I kategorii zaszeregowania oraz warto-
œci jednego punktu w jednostkach or-
ganizacyjnych powiatu

· dodatku specjalnego dla Starosty Rze-
szowskiego

· nieodp³atnego przekazania dzia³ki na
rzecz gm. Boguchwa³a

· powo³ania Komisji DoraŸnej ds. Opra-
cowania Planu Rozwoju Lokalnego

Sk³ad Komisji:
1. Graboœ Jan - B³a¿owa
2. Ra³owski Józef - Boguchwala
3. Kurek Stanis³aw - Chmielnik
4. Sieñko Jan - Dynów
5. Stochmal Aleksander - Dynów
6. Surowiec Jan - G³ogów M³p.
7. Osoliñski Antoni - Hy¿ne
8. Dobrzañski Jan - Krasne
9. Bednarz Jerzy - Kamieñ
10.Jod³owski Józef - Lubenia
11.Chmiel Tadeusz - Soko³ów M³p.
12.Pachorek Tadeusz - Œwilcza
13.Obara Stanis³aw - Tyczyn
14.Sitarz Marek - Trzebownisko

W koñcowej czêœci obrad Starosta z³o-
¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du w
okresie od poprzedniej sesji oraz wykona-
nia uchwa³ Rady Powiatu. Przyjêcie proto-
ko³u z XI sesji wyczerpa³o porz¹dek ob-
rad.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Wiosenne s³oñce, œwie¿a zieleñ i
Wielkanoc powinny nam wszyst-
kim poprawiæ nastroje zmro¿o-

ne niedawnymi nawrotami zimy, zamiesza-
niem na krajowej scenie polityczno – par-
tyjnej i dzia³aniami w³adz naszego miasta
„strasz¹cych” tzw. cwaniaków. Apel G³osu
Wolnego o inne sformu³owanie pisma do
lokatorów przestraszonych per-
spektyw¹ sprzeda¿y wraz z mieszka-
niem na przetargu, nie odniós³ skut-
ku, wiêc wielu boi siê nadal, ale dla
Urzêdu to drobiazg nie warty uwa-
gi. Mimo, ¿e nie wszyscy „postrasze-
ni” zaliczaj¹ siê do cwaniaków nie
p³ac¹cych czynszów, wobec któ-
rych œrodki dyscyplinuj¹ce s¹ ko-
nieczne, Urz¹d nie ma zamiaru nikogo
przepraszaæ czy uspokajaæ. Dlatego w za-
stêpstwie Urzêdu chcê przekazaæ wszyst-
kim regularnie p³ac¹cym czynsze parê wy-
jaœnieñ, uzyskanych od pani Burmistrz w
bezpoœredniej rozmowie. Otó¿ wszyscy nie
zalegaj¹cy z czynszami mog¹ wykupiæ
mieszkania na raty, roz³o¿one na 3 lata.
Wystarczy, ¿e do 30 kwietnia zg³osz¹ chêæ
nabycia mieszkania. W czasie tych 3 lat
cena nie ulegnie zmianie. Jest to wiêc szan-
sa nawet dla tych, którzy nie dysponuj¹
„gotowym groszem”. Sytuacja tych, których
nie staæ nawet na 3-letni¹ sp³atê, bêdzie
rozpatrywana indywidualnie przez Radê
Miasta, która wyrazi - lub nie, zgodê na
sprzeda¿ przetargow¹. Tak wiêc nikomu z
regularnie p³ac¹cych czynsze nie grozi na-
g³a i niespodziewana decyzja, ¿e zostanie
„sprzedany” wraz z mieszkaniem innemu
w³aœcicielowi. To bardzo uspokajaj¹ce wia-
domoœci, o ile oczywiœcie Urz¹d bêdzie
przestrzega³ tych zasad w dalszym postê-
powaniu, mimo ¿e nie og³osi³ ich na piœmie
do publicznej wiadomoœci. Nie
mam niestety podobnie uspokaja-
j¹cych wiadomoœci dla 10-ciu prze-
straszonych i zmartwionych najem-
ców lokali tzw. u¿ytkowych, stano-
wi¹cych w³asnoœæ miasta (sklepy,
warsztaty itp.), które postanowio-
no sprzedaæ w trybie przetargo-
wym, czyli nie koniecznie tym, któ-
rzy dotychczas w nich pracuj¹. W
prawie odnosz¹cym siê do obrotu
nieruchomoœciami nie ma pierw-
szeñstwa zakupu dla dotychczaso-
wego najemcy. Nie ma wiêc czym
pocieszyæ tych kupców i rzemieœl-
ników, którym przedstawiono tê
decyzjê Rady Miasta. Brak prawa
pierwokupu w tej sytuacji, wydaje
siê G³osowi Wolnemu istotn¹ luk¹
prawn¹, wart¹ interwencji ze stro-
ny zainteresowanych nawet u
Rzecznika Praw Obywatelskich,
Prawo powinno s³u¿yæ obywatelom
jako ochrona ich uczciwych inte-

resów i s³usznych racji przed interesami i
¿¹daniami W³adzy, która jest zawsze silniej-
sza od zwyk³ego obywatela. Zwykli obywa-
tele te¿ powinni poczuwaæ siê do przestrze-
gania praw s³u¿¹cych dobru wspólnemu.
Takim prawem bezkarnie i bezmyœlnie ³a-
manym jest np. zakaz wypalania ³¹k. Ostat-
nio nieznany sprawca spali³ przy okazji 9

ha dawno sadzonego lasu przy wysypisku
odpadów komunalnych w Dynowie. To po
prostu niewiarygodne barbarzyñstwo, na
które brak dostatecznych s³ów potêpienia,
ogromne straty w ochronie œrodowiska i
niebagatelne dla bud¿etu miasta. Ci¹gle nie
mamy tej spo³ecznej wra¿liwoœci na dobro
wspólne, na kulturê wspó³¿ycia, na ochro-
nê przyrody i estetykê otoczenia. Nie uczy-
my tego te¿ naszych dzieci i m³odzie¿y, cze-
go najlepszym przyk³adem jest œcie¿ka od
koœcio³a do ulicy Œwierczewskiego, mimo
sprz¹tania, nieustannie zaœmiecona opako-
waniami po batonach, cukierkach, chip-
sach i napojach, a œcie¿k¹ t¹ codziennie
chodz¹ „tabuny” uczniów szkó³ œrednich
(g³ównie), wiêc wygl¹da to na ich dzie³o. I
gdzie¿ tu kultura, wra¿liwoœæ estetyczna i
poszanowanie dobra wspólnego?

Na marginesie tych rozwa¿añ chcia³a-
bym dodaæ, ¿e z zazdrosnym podziwem
przejrza³am ostatnio album pt. „Dydnia –
Gmina w dolinie Sanu” autorstwa p. Jerze-
go F. Adamskiego – wójta tej gminy od 1998

roku. Samorz¹d Gminy, obejmuj¹cej 15
miejscowoœci, „uzna³ za najwa¿niejszy cel
zrównowa¿ony rozwój ca³ej gminy w dzie-
dzinie oœwiaty, infrastruktury i zaspokaja-
nia potrzeb mieszkañców”. Z treœci albu-
mu wynika, ¿e w znacznej mierze im siê to
uda³o. Wyliczono wiele inwestycji oœwiato-
wych, kilometry naprawionych dróg, bu-

dowê sieci kanalizacyjnej, 15-tu
mostów, oœwietlenia ulicznego, re-
monty i konserwacjê licznych za-
bytków budownictwa sakralnego
i dworskiego. Ka¿da miejscowoœæ
opisana jest wraz ze swoj¹ wielo-
wiekow¹ histori¹, nazwiskami daw-
nych w³aœcicieli i znacz¹cych w
kulturze i nauce mieszkañców, za-

bytkami architektury i piêknem otaczaj¹-
cej przyrody. Ca³oœæ ilustruje zbiór wyj¹t-
kowo piêknych fotografii, budz¹cych wrêcz
pragnienie by tam byæ i zobaczyæ te „cuda”
na w³asne oczy. Klarowny i oszczêdny jêzyk
publikacji, pozwala czytelnikowi napraw-
dê poznaæ opisywan¹ miejscowoœæ. St¹d
mój podziw dla Albumu i zazdroœæ, ¿e Dy-
nów, tyle wiêkszy od Dydni, nie zdoby³ siê
dot¹d na tak wspania³¹ reklamê swoich wa-
lorów historycznych, krajoznawczych i przy-
rodniczych, nie wykorzysta³ te¿ tak wielu
szans rozwojowych – jak Dydnia. S³owa te
dedykujê naszym w³adzom pod rozwagê i z
zachêt¹ do zapoznania siê z opisanym dzie³-
kiem

Mimo tych nie weso³ych
rozwa¿añ cieszmy siê wiosen-
nym s³oñcem i radujmy Œwiê-
tem Zmartwychwstania Pañ-
skiego czego wszystkim czytel-
nikom ¿yczy

G³os Wolny – Wolnoœæ Ubezpieczaj¹cy
Anna Baranowska-Bilska

Œwiat siê krêci w ko³o, coraz bli¿ej wiosny,
Wszystkim siê udziela ten nastrój radosny.
Mimo ciê¿kich czasów, kaprysów pogody,
Ka¿dy taki rzeœki, ka¿dy taki m³ody.
Z wczesnych lat m³odoœci ka¿dy z nas pamiêta
Ile piêknych prze¿yæ dostarczy³y œwiêta
Z dnia na dzieñ roboty ci¹gle przybywa³o
Niejeden zapomnia³, ¿e go coœ bola³o.

Z przeró¿nych k³opotów / nie brak³o takowych/
 ̄ aden nie omin¹³ gospodyñ domowych.
 Mê¿czyŸni zazwyczaj przy gazecie siedz¹,
 O przygotowaniach One tylko wiedz¹.
 Ile obowi¹zków, a¿ siê nie chce wierzyæ!
 Trzeba zrobiæ pranie, mieszkanie odœwie¿yæ,
 Porobiæ zakupy, zakisiæ barszcz, ¿urek,
 „ Œci¹gn¹æ” od s¹siadki przepis na marmurek

 Palmê trzeba kupiæ, szynkê do œwiêcenia.
 Tak by³o od zawsze, tu siê nic nie zmienia.
 By œwi¹teczny koszyk by³ bogaty, œliczny,
 Wiele Pañ ujawnia talent artystyczny.
 Maluje pisanki jak przecudne cacka,
 Pamiêtaj¹c przy tym o ciastkach i plackach.
 Oprócz licznych robót, czynnoœci odwiecznych,
 Trzeba jeszcze wys³aæ sto kartek œwi¹tecznych,
 Umyæ szyby w oknach, powiesiæ firanki,
 Odkurzyæ dywany, powycieraæ szklanki.

¯ywot gospodyni wcale nie jest lekki,
Nawet nie pamiêta by po³kn¹æ tabletki.
Ale satysfakcjê bêdzie mia³a za to,
Jak przed rezurekcj¹ skoñczy ten „maraton”
Pisz¹cy te s³owa w ob³okach nie buja.
 WESO£EGO ALLELUJA !!!

 Fryderyk Radoñ

 Jak co roku
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Drugi dzieñ to równie¿ wychodzenie
powy¿ej. Jeœli na dole dominuje radoœæ prze-
platana kpin¹, to wy¿ej stajemy siê lepsi,
¿yczliwsi, pomocni. Budziliœmy zaciekawie-
nie mieszkañców Bukowca, zagadywali, ob-
serwowali nas. Nasze oczy wêdrowa³y po
Nich, oraz ich gospodarstwach. Czas za-

trzyma³ siê i stoi. Nas jak zwykle popêdza³.
Ku górze. Dziœ naszym celem jest Pikuj,
szczyt widoczny z naszych Bieszczadów. Je-
œli na pocz¹tku by³o ³adnie, s³onecznie, to
niestety na szczycie otoczy³a nas mg³a i op³u-
kiwa³ zimny deszcz. Trudno, trzeba by³o
szybko schodziæ. Mokry œnieg zmoczy³

spodnie, buty. Spacer po Szczerebowcu,
wiosce jak skansen, pobudzi³ nas do ¿ycia.
Zaproszenie ludzi, by przyje¿d¿aæ radowa-
³o nas.

Znów po³¹czy³ nas stó³. Taniec, gitara i
œpiew towarzyszy³y nam, w oczekiwaniu na
nocny spoczynek.

Szkoda, ¿e potrafimy raniæ, czasami bezmyœl-
nie. Super, ¿e potrafimy podnieœæ na duchu, do-
radziæ, pocieszyæ.

Jamielnickie Ska³ki towarzyszy³y nam,
podczas trzeciego dnia wêdrówki. Có¿ by³o
cudownie, kolorowo, kszta³tnie. W tym
dniu powiedzia³em ma³o, du¿o myœla³em.
Zastanawia³em siê nad tym, jaki jestem.

Stó³ zastawiony, przy nim On i dwunastu.
A w nas? Piotr, Jan, Judasz….. Czytelnikom
¿yczê zadumanych, spokojnych œwi¹t Wielkanoc-
nych.

Tekst i zdjêcia
P. Pyrcz

O innych milcz¹, nie mówi¹, albo mówi¹
rzadko, on jako przyk³ad w naszym ¿yciu poja-
wia siê za czêsto, niestety. Judasz dla mnie osobi-
œcie jest ciekaw¹ osob¹, chocia¿ nie wzorem do
naœladowania. Podziwiam go za odwagê, potê-
piam za zdradê, ale, mimo i¿ jest synonimem
z³a, wspó³czujê mu.

Moje przemyœlenia wynik³y ze wspo-
mnieñ, z kolejnej wêdrówki, tym razem po
górach Ukrainy. Po nocnym, nie pozwala-
j¹cym zasn¹æ przejeŸdzie czeka³y na nas
szczyty. Po obdarzeniu ¿ebrz¹cego psa œnia-
daniem wyruszamy na Paraszkê. Na dole
towarzysz¹ nam nik³e wiosenne kwiaty, do

pewnej wysokoœci cytrynowy motyl. Cieka-
we, o co on nas prosi?

Las buczynowy ws³uchuje siê w nasze
rozmowy, obserwuje nasze potkniêcia, za-
pisuje nasze dobre uczynki, naœmiewa siê z
naszych ¿artów, zamyka czasami oczy z za-
wstydzenia.

Na polanie, naszym pos³aniem jest lek-
ko zmro¿ona kopka siana. Wy¿ej œnieg,
œnieg, œnieg.

Upadek, jeden, drugi, zapadniêcie po
pas, i znów przeskakujemy nad zasuszonym
dziewiêæsi³em. Radosn¹ twarz oœwietla s³oñ-
ce, jakby chcia³o na to uczucie zwróciæ
wiêksz¹ uwagê. Naszej kulminacji towarzy-
szy porywisty wiatr, wyrywaj¹cy nam posi-
³ek z rêki. Có¿, nie poddajemy siê, przyja-
cielski stó³ robimy ni¿ej. Czego na nim nie
by³o? A dominowa³ œmiech. W dó³ schodzi-
liœmy d³ugo. Upadkom, potkniêciom nie
by³o koñca.

Zmiany aposto³ów nastêpowa³y w nas szyb-
ko. Naœmiewaliœmy siê z czyjegoœ upadku, by za
moment podaæ d³oñ.

Wieczór, obiadokolacja. Trzynaœcie
osób przy jednym stole,

trzynaœcie osobowo-
œci.

Jedna z Jamielnickich ska³ek

Fragment pasma Pikuja

Paraszka – pasmo Paraszki
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Niektórzy ksiê¿a warszawscy wysy³aj¹
swoich wiernych na „Pasjê” Mela Gibsaona
jako na „filmowe Gorzkie ¿ale”. Organi-
zuj¹ nawet wspólne wyjœcia na seanse. Krzy-
wiê siê na to i spieszê wyt³umaczyæ dlacze-
go.

Jestem pytany przez wiele osób o ten
film. I mam o nim swoje zdanie, które oka-
zuje siê zreszt¹ nie byæ odosobnionym. By-
³em na konferencji prasowej w Episkopa-
cie przed krajow¹ premier¹. Przeczyta³em
kilkadziesi¹t artyku³ów i recenzji. Widzia-
³em wreszcie film nieca³y tydzieñ po poka-
zie w Teatrze Wielkim. Wra¿enia? Niesmak.
Za nic nie mam ochoty ogl¹daæ tego cze-
goœ po raz drugi.

Po pierwsze dlatego, ¿e nie jest to – jak
tr¹bi¹ niektórzy – arcydzie³o filmowe. Tyl-
ko w tym roku wesz³y na ekran filmy, któ-
rym „Pasja” nie dorasta kinematograficz-
nie do piêt (choæby „Rosyjska Arka” Soku-
rova, „Miêdzy s³owami” Coppoli, „Dró¿nik”
McCarthiego czy „Powrót” Zwiagincewa),
a nazywanie filmu dzie³em w okolicach pre-
miery jest co najmniej pretensjonalne. Mê-
czy³em siê ogl¹daj¹c serialow¹ grê aktorów
(z wyj¹tkiem Mai Morgenstern, która prze-
konuj¹co zagra³a Maryjê), irytowa³y mnie

tanie i absurdalne - jak na taki film - holy-
woodzkie sztuczki (jakieœ robale w nosie
kobiety maj¹cej uosabiaæ Szatana czy pta-
szysko wydziobuj¹ce oczy jednemu z ukrzy-
¿owanych), dra¿ni³a mnie niedopasowana
muzyka (dla niektórych ponoæ genialna),
odrzuci³ mnie wreszcie s³awetny ju¿, w¹t-
pliwie uzasadniany, hiperrealizm scen okru-
cieñstwa. Patrzy³em po ludziach w trakcie
sceny biczowania: w szczelnie wype³nionej
sali na ponad 300 miejsc, na ekran patrzy-
³o mo¿e z kilkanaœcie osób.

Po drugie. Nie kupujê œpiewki o ewan-
gelizacyjnym wymiarze filmu. Jest to waria-
cja Mela Gibsona na temat Ewangelii, na-
wet je¿eli czêsto mu z ni¹ po drodze. Wy-
starczy poczytaæ uwa¿nie relacje czterech
Ewangelistów, do czego zachêcam. Wy-
mowne s¹ te¿ proporcje: scena biczowa-
nia trwa tyle, co kilka innych scen Drogi
Krzy¿owej razem wziêtych. W imiê czego?
Gibson, który z filmu uczyni³ manifest w³a-
snej religijnoœci, nie wiedzieæ czemu, roœci
sobie prawa do doskona³ej wizualizacji tam-
tych wydarzeñ. Co jest oczywiœcie nieporo-
zumieniem i nadu¿yciem. Có¿ bowiem z
tego, ¿e po seansach jest cisza i chlipanie?
Na có¿ siê przyda³y emocjonalne wstrz¹sy i

wzloty? Z tych, którzy byli na bakier z chrze-
œcijañstwem przed filmem, po krwawym wi-
dowisku pt. „Pasja”, nadal omijaj¹ koœcio³y
szerokim ³ukiem. Wiem, bo pyta³em takich
wielu. Owszem, film dosadnie przypomina
nam, chrzeœcijanom, o tym, ¿e krzy¿owa-
nie to nie by³ popo³udniowy spacer. Jest
jednak ró¿nica miêdzy sugestywnym nie-
domówieniem a prostackim odarciem z ta-
jemnicy. Identyczna, jak pomiêdzy ciep³ym,
wzruszaj¹cym filmem o mi³oœci a porno-
grafi¹.

Po trzecie. Z podziwem i przera¿eniem
ogl¹dam marketingowy sukces filmu. Za-
mkniête pokazy, najwiêksza iloœæ kopii, roz-
dmuchanie maksymalnej iloœci sporów i
dyskusji wokó³ tytu³u – wszystko to oczywi-
œcie przek³ada siê wprost na frekwencjê wi-
dzów i pêczniej¹c¹ sakiewkê twórców. Po
co harowaæ przez „x” lat za 300 mln $
(„W³adca pierœcieni”), kiedy mo¿na zrobiæ
film za 25 mln i on zarobi tyle samo, albo i
wiêcej. Mel Gibson nie jest œw. Paw³em.
¯yciorys ma mniej chlubny ni¿by siê wyda-
wa³o. Zestawiaj¹c jego dotychczasowe pro-
dukcje (zw³aszcza „Braveheart”, „Patriotê”
i „Byliœmy ¿o³nierzami”) z „Pasj¹” zauwa¿y-
my mnóstwo podobieñstw: fascynacja
krwi¹, oklepane schematy fabularne, spe-
cyficzne poczucie humoru, sztuczny patos
i zadêcie, itd. Ciekawe, czy bêd¹ Oskary i
za co… Œmiem twierdziæ, ¿e „Pasja” jest
raczej starannym produktem, ani¿eli ki-
nem religijnym. I z ca³¹ pewnoœci¹ ta pozy-
cja nie znajdzie siê w mojej duszpasterskiej
wideotece.

Najwa¿niejsze na koniec. Niektórzy
broni¹ filmu jako teatralizacji konkretne-
go fragmentu ¿ycia Jezusa. W porz¹dku,
tyle ¿e Gibson zarzeka siê, ¿e to film jego
¿ycia, jego credo. W takim razie nie wiem, w
co i kogo wierzy Mel Gibson, bo dla chrze-
œcijanina wyznanie wiary nie koñczy na
zmaltretowanym Mesjaszu, ale obejmuje
tak¿e, i przede wszystkim przecie¿, Jego
Zmartwychwstanie. Film wprawdzie koñczy
siê wymuszonym happyendem (Jezus wy-
chodzi z grobu; na d³oniach ma przeœwitu-
j¹ce dziury o œrednicy piêcioz³otówek), ale
nosi tytu³ „Pasja” i treœæ wyj¹tkowo dobrze
do niego pasuje.

Cz³owiek jest ciekawski. Chcemy, aby
nam pokazywano wprost. Sceny biblijne
maluje siê od zawsze. Od iluœ tam lat krêci
siê filmy na podstawie Pisma Œwiêtego. Ist-
nieje jednak niebezpieczeñstwo (i to doœæ
powa¿ne, jak pokazuje ¿ycie), ¿e niektórzy
przed³o¿¹ filmowe obrazki nad prawdê za-
wart¹ w Œwiêtych Ksiêgach. To je mamy
czytaæ, z nich siê uczyæ i nimi oddychaæ.
Nikt za nas tego nie zrobi. Ani kap³an na
ambonie, ani re¿yser na planie filmowym.

ks. Krzysztof
Rzepka

PASCHA ZAMIAST PASJI

Rys. Grzegorz Hardulak
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Pytali oni jak i my dzisiaj pytamy :
Jak na naszej drodze ¿ycia mo¿emy

zobaczyæ Pana, który jest niewidzialny?
Po jakich znakach rozpoznamy obecne-
go na naszej drodze Pana?

 Na podstawie czterech ob-
razów przedstawiaj¹cych ukazy-
wanie siê Jezusa

Z m a r t w y c h w s t a ³ e g o
uczniom, Ewangeliœci chc¹
pokazaæ nam znaki, po których
mo¿emy rozpoznaæ obecnego
wœród nas Chrystusa.

 W poranek wielkanocny
Maria Magdalena œpieszy do
grobu,

Aby namaœciæ cia³o Jezusa. Jest
smutna widz¹c pusty grób. Jezus jako

ogrodnik przychodzi do niej.
Ona z Nim rozmawia, ale o tym nie
wie.

Jezus musi jej daæ znak, aby go po-
zna³a. Tym znakiem jest odezwanie
siê

 Jezusa po imieniu „ Mario”. To
jej wystarczy³o.

Cz³owiek nieraz jest podobny do
p³acz¹cej Marii Magdaleny. W swej
pustce cz³owiek nie wie, ¿e jest Je-
zus. Poznaje Go nieraz wtedy przez
dobre s³owo kolegi, przypomni sobie
dobr¹ radê, jakieœ wydarzenie potra-
fi zmieniæ jego pustkê w radoœæ. Po
tych znakach, kiedy cz³owiek odnaj-
duje radoœæ, sens ¿ycia, pokój, mo¿e-
my wnosiæ, ¿e to Jezus daje nam te
znaki.

Ojcowie greccy w Marii Magdale-
nie widz¹ obraz Koœcio³a, który stale
szuka Pana.

 Maria po spotkaniu chcia³a za-
trzymaæ Pana, ale On nie da³ siê zatrzy-
maæ.

Da³ tym do zrozumienia, ¿e po zmar-
twychwstaniu kontakt fizyczny z Nim jest
niemo¿liwy,

Jezus jest w innej rzeczywistoœci.
Kontakt jest mo¿liwy na p³aszczyŸnie
wiary. Na ziemi nie potrafimy Go zatrzy-
maæ.

 Drugi obraz to spotkanie Jezusa z
uczniami id¹cymi do Emaus. Ewange-

lista œw.
Lukasz chcia³

tu pokazaæ, ¿e Jezusa mo¿na poznaæ po
pewnych znakach. Dwaj uczniowie

Jezusa uciekaj¹ do Emaus, s¹ smut-
ni. Nagle zjawia siê wœród nich trzeci

wêdrowiec. Jest nim Jezus. Daje im dwa
znaki, aby Go poznali.

 Jezus t³umaczy im Pismo Œwiête, ¿e
Mesjasz musia³ cierpieæ, aby móg³ wejœæ
do chwa³y.

Nast¹pi³a ich przemiana „ serce ich
pa³a³o”, ale nie poznali Jezusa.

 PóŸniej Jezus zosta³ na ucztê u nich.
Po geœcie ³amania chleba poznali Pana.

W tej katechezie jest przedstawiony
schemat Mszy Œwiêtej: t³umaczenie S³o-
wa Bo¿ego

i ³amanie chleba. Te dwa znaki obec-

Zmartwychwstanie jest najwiêkszym cudem Jezusa potwierdzaj¹cym
nasz¹ wiarê. Przez zmartwychwstanie Jezus wchodzi do nowej rzeczy-
wistoœci, staje siê dla swoich uczniów niewidzialny.

noœci Pana wœród nas s¹ zawsze obecne
w czasie Mszy œwiête.

Dwa dni wczeœniej ci uczniowie prze-
bywali z Jezusem fizycznie. Po zmar-
twychwstaniu spotkanie mo¿liwe jest
przez wiarê, a uczniom w³aœnie brako-
wa³o wiary. Gdy zabrak³o Pana, ucznio-
wie rozpierzchli siê. W nocy wrócili do
Jerozolimy, a ¯yd noc¹ nigdy nie pod-
ró¿owa³, aby podzieliæ siê radoœci¹ z

uczniami.
Ka¿dy z nas prze¿ywa pewne

doœwiadczenia Boga, doœwiadcze-
nia religijne. My powinniœmy ko-
munikowaæ sobie doœwiadczenia
religijne wtedy Jezus bêdzie
obecny w grupie.

Trzeci obraz to spotkanie Je-
zusa z niewiernym Tomaszem.
Jezus wyrzuca mu, ¿e nie uwie-
rzy³ uczniom, ¿e widzieli Pan. Ta

scena uczula nas na inny znak po-
znania Pana – jest nim œwiadectwo
drugiego ucznia. My czêsto nie po-
znajemy Pana, ale jest ktoœ drugi, któ-
ry pozna³ Pana. Tym znakiem pozna-
nia Pana jest g³oszenie œwiadectwa
drugiego ucznia. My czêsto nie po-
znamy Pana, ale jest ktoœ drugi, któ-
ry pozna³ Pana. Tym znakiem pozna-
nia Pana jest g³oszenie œwiadectwa
koœcio³a. Bêdzie to œwiadectwo s³o-
wa, œwiadectwo ¿ycia,czy œwiadectwo
modlitwy drugiego cz³owieka.

Czwarty obraz to cudowny po³ów
ryb. Aposto³owie ca³¹ noc ³owili i nic
nie z³owili Na brzegu stoi Jezus,ale
oni Go nie poznali. Jezus musi im
daæ znak. Tym znakiem s¹ s³owa:„za-
rzuæcie sieci”. Dopiero wtedy Jan
mówi do Piotra: „Pan Jest”... Znakiem
dla Koœcio³a, ¿e Pan Jest, jest ka¿de
dobro, s¹ efekty pracy.

Kto pierwszy rozpozna³ Jezusa ?
Jan. Dlaczego On ? Jan jest ukocha-

nym uczniem, tu zadzia³a³a psycholo-
gia mi³oœci. Jak kogoœ bliskiego darzê
mi³oœci¹, to poznam go i w t³umie. Je¿e-
li uczeñ kocha Jezusa, to potrafi Go po-
znaæ nawet z daleka.

 Chrystus to ten, który przychodzi.
Nie uczniowie ale Jezus do nich przy-

chodzi. Widzimy to w tych czterech ob-
razach. Uczeñ przez znaki ma rozpoznaæ
obecnego Jezusa Zmartwychwsta³ego.

Ks. Józef Czerak
 Wielkanoc 2004 rok
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Wydaje siê to oczywiste. I nie jest wa¿-
ne, czy jesteœ wyznawc¹ Allacha, Jahwe, Je-
zusa czy te¿ jesteœ ateist¹.1 Wierzysz, ¿e jest
jeden bóg. Ale czy na pewno?

Nie wiem, czy znasz, Drogi Czytelniku,
napis widniej¹cy na banknotach amerykañ-
skich. Jest tam bowiem napisane „In God
We Trust.”2 I wierzê, ¿e twórcom amery-
kañskiej waluty chodzi³o o inn¹ rzecz, ni¿
ta, o której ja napiszê. Dziœ owe „In God
We Trust”, to nic innego jak przeœwiadcze-
nie, o tym, ¿e pieni¹dz jest WSZYSTKIM.
To przeœwiadczenie wyra¿a siê w amerykañ-
skim powiedzeniu „Money makes the
world go around.”3 No dobrze, mo¿na
teraz zadaæ pytanie, ale co to ma wspólne-
go ze mn¹?

Otó¿, ma. Jeœli spojrzymy na dzisiejszy
œwiat, nawet na nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê, Dy-
nów, czy nie uderza Ciê, Szanowny Czytel-
niku, powszechny kult pieni¹dza? D¹¿enie
do jego posiadania za wszelk¹ cenê, nawet
za cenê krzywdy i cierpienia innych? Jak
najwiêcej, ¿eby móc siê pochwaliæ, wyprze-
dziæ innych, pokazaæ, ¿e jestem lepszy, mam
lepszy samochód, lepsze ubrania, lepszy te-
lefon. Ale czy to sprawi, ¿e bêdziesz na-
prawdê cenniejszy?

Jednak¿e b³êdem by³oby s¹dzenie, i¿ je-
dynie pieni¹dze s¹ dla wielu ludzi substytu-
tem boga. Czêsto s¹ one œrodkiem, do
tego, aby z siebie samego uczyniæ, jak ju¿
wspomnia³em, nad-cz³owieka, kogoœ lepsze-
go, poprzez nic nie znacz¹ce rzeczy. „Nago
na ten œwiat przychodzimy i nago z niego
zejdziemy” g³osi polskie powiedzenie. Czy

wiêc warto zabiegaæ o coœ, co nie ma zna-
czenia? O coœ, co i tak nie pomo¿e nam w
niczym? Edward Stachura pisze w swoim
wierszu

Cudownie jest:
Powietrze jest!
Dwie rêce mam,
Dwie nogi mam!
Wchlebaku chleb,
Do chleba ser,
Do picia deszcz.

Popatrz, Drogi Czytelniku, jak niewie-
le potrzeba. Najprostsze rzeczy. A ilu z was
zapracowuje siê, stara siê z³¹czyæ koniec z
koñcem, byle tylko Twoja pociecha mia³a
to, o co poprosi³a. Przecie¿ wtedy bêdzie
Ciê kochaæ. Pieni¹dze = mi³oœæ. Brawo!!!

Nie chcê mówiæ, ¿e to akurat Ty, Drogi
Czytelniku, jesteœ taki. Kim¿e ja jestem, by
Ciê s¹dziæ? Albo kim¿e Ty jesteœ by s¹dziæ

innego? Dlaczego skazujesz, dlaczego mó-
wisz „dobrze mu tak, pijakowi,” albo „ko-
muchowi,” „starej wiedŸmie” itp.? Kto Ciê
uczyni³ sêdzi¹?

Bogiem mo¿e byæ wszystko. I bêdzie,
jeœli tylko pozwolisz, Drogi Czytelniku, aby
coœ pozwoli³o zaw³adn¹æ Tob¹. Aby pie-
ni¹dz, telewizor, komputer, Twoje cia³o, ...
mia³o nad Tob¹ w³adzê. Oczywiœcie, zawsze
mo¿esz powiedzieæ jak Don Alejandro w
filmie Rolanda Joffe’a „Misja”, „Taki ju¿
jest ten œwiat.” Na co ja, pozwolê sobie przy-
toczyæ kolejne zdanie z tego filmu, „Nie,
Don Alejandro. Taki ten œwiat uczyniliœmy.”

Tomasz S³onka

1 Ateizm te¿ mo¿na uznaæ za religiê.
2 „Wierzymy w Boga”,

„Ufamy Bogu.”
3 „Pieni¹dze sprawiaj¹, ¿e

ten œwiat siê krêci.”

W „Przekroju” z dnia 14 marca 2004
roku ukaza³ siê fascynuj¹cy artyku³ Piotra
Stanis³awskiego „Prze³omowe wynalazki”.

Nie by³oby siê czym fascynowaæ, bo
przecie¿ wynalazki towarzyszy³y ludzkoœci
od jej zarania, ale w kontekœcie szalej¹ce-
go terroru i ogromnego postêpu w proce-

sie opanowywania Kosmosu, mo¿na dojœæ
do zastanawiaj¹cych spostrze¿eñ.

Optymistycznych, bo Piotr Stanis³aw-
ski pisze, ¿e oto koniec z wkuwaniem, jeœli
chodzi o obce jêzyki. Zast¹pi je „t³umacz w
kieszeni”. Bêdzie to t³umacz elektroniczny
i chocia¿ zbudowanie systemu rozumiej¹-

cego tekst jest podobno
trudniejsze, ni¿ kon-
strukcja bomby atomo-
wej – uczonym siê to uda-
³o! Prawdopodobnie w
ci¹gu 10 lat ka¿dy bêdzie
mia³ „to” w swoim kom-

puterze czy komórce!
Promienie „T” bêd¹ skutecz-

ne w penetrowaniu wnêtrza ró¿-
nych urz¹dzeñ technicznych i wy-
krywaniu usterek, a nawet awarii,
bez rozbierania ich na czêœci. Ba!

Nawet komórki rakowe zostan¹ wczeœniej
„namierzone”, co pozwoli je zniszczyæ we
wczesnym stadium. Odkrycie to pomo¿e
tak¿e w poprawieniu stanu bezpieczeñstwa.
Kontrola ludzi i baga¿y na lotniskach bê-
dzie bowiem skuteczniejsza i szybsza!

Mo¿e wiêc jest nadzieja na bezpiecz-

niejsze i ³atwiejsze ¿ycie?
Pesymistycznych spostrze¿eñ niestety

jest te¿ wiele... Cz³owiek jest istot¹ skompli-
kowan¹. Zadziwia nie tylko „Dobrem” ale i
„Z³em”, przy czym z³o jest zaraŸliwe i bar-
dziej widoczne!

Daæ cz³owiekowi wynalazek – to u¿yje go
nie tylko w dobrym, ale i w z³ym celu... U¿yje
go, aby nie tylko cz³owiekowi pomóc – ale i
zaszkodziæ, okaleczyæ, a nawet zabiæ... Prze-
mys³ zbrojeniowy w tym celuje! Ju¿ nie wy-
starczy doskonalenie œrodków technicznych,
wci¹ga siê coraz bardziej w ten proces nauki
biologiczne, chemiczne... Ale przys³owiowy
„kij” ma dwa koñce... Œmiercionoœne œrodki
ugodz¹ te¿ i tych, którzy je tworz¹.

Napisa³ Anthony de Mello: „Nasz œwiat
zaiste by³by inny, gdyby ci z nas, którzy s¹ uczony-
mi i ideologami, czy to religijnymi, czy to œwiecki-
mi, mieli decyduj¹cy wp³yw na wykorzystywanie
swych odkryæ w kierunku ”Dobra” a nie „Z³a”...

B¹dŸmy dobrej myœli, wierzmy, ¿e zwy-
ciê¿y wariant pierwszy i z optymizmem pa-
trzmy w przysz³oœæ.

Jest nadzieja na bezpieczniejsze i
³atwiejsze ¿ycie.

Janina Jurasiñska
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Urodzi³ siê
13. 07. 1889
roku w Czelu-
œnicy ko³o Jas³a.
W dzieciñstwie
chorowa³ bar-
dzo czêsto, a
zrozpaczona
matka wypro-
siwszy Jego
uzdrowienie
przed Cudow-
nym Obrazem
Matki Boskiej
w Tarnowcu,

ofiarowa³a Go na „s³u¿bê Bogu”
W 1910 roku zda³ maturê w Jaœle i roz-

pocz¹³ studia prawnicze na Uniwersytecie
im. Jana Kazimierza we Lwowie. Po roku
przerwa³ je i wst¹pi³ do Seminarium Du-
chownego w Przemyœlu, które ukoñczy³ i w
1916 roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z
r¹k bp. Józefa S. Pelczara.

Ca³e swoje ¿ycie kap³añskie spêdzi³ w
Dynowie, który by³ Jego pierwsz¹ i ostatni¹
placówk¹. Zmar³ po ciê¿kiej operacji, któr¹
bardzo skomplikowa³a zaawansowana cu-
krzyca. T³umy dynowian w 1962 roku
¿egna³y swojego d³ugoletniego Wikariusza,
Wielkiego Spo³ecznika, Opiekuna m³odzie-
¿y i biedaków a Mszy Œwiêtej pontyfikalnej
z udzia³em 70 ksiê¿y przewodniczy³ sam Ks.
Bp. Wojciech Tomaka.

Jaki by³ Dynów, gdy w 1916 roku rozpo-
czyna³ pracê duszpastersk¹ ks. Jan?

Wojna niszczy³a miasto a ludzi dziesi¹t-
kowa³y epidemie tyfusu i czarnej ospy. Kil-
kudziesiêciu chorych leczono w poœpiesz-
nie zorganizowanym szpitaliku. Tu uzyski-
wali te¿ pomoc ranni ¿o³nierze.

Z trudem zabliŸnia³y siê rany wojenne
w sercach ludzi a jeszcze trudniej w znisz-
czonej prowincjonalnej mieœcinie, gdzie
¯ydzi stanowili prawie 1/3 mieszkañców.
Trzeba im przyznaæ, ¿e na handlu i rze-
mioœle dorabiali siê szybciej ni¿ Polacy. W
rynku i najbli¿szej okolicy pe³no by³o skle-
pików i ¿ydowskich kramików.

Dla pobudzenia aktywnoœci rodaków i
u³atwienia im dzia³alnoœci gospodarczej Ks.

J. Œmietana za³o¿y³
pierwsze Kó³ko Rol-

cz. II

„Kto chce rozgrzaæ œwiat musi mieæ w sobie wielki p³omieñ” – duszpaster-
skie i spo³ecznikowskie dzia³ania Ks. J. Œmietany

Ks. Jan Œmietana nicze, Bank Spó³dzielczy w Dynowie (w dzi-
siejszej siedzibie BS mieœci³ siê bank i 2 pol-
skie sklepy). Uruchomi³ Kasê Zapomogo-
wo – Po¿yczkow¹. Wszystkie organizacje
spo³eczne korzysta³y z pomocy finansowej,
doradczej i organizacyjnej Ks. Spo³eczni-
ka: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”,
Stra¿ Po¿arna, Gwardia Miejska.

Tu¿ przed wojn¹, w 1938 roku, za³o¿y³
w mieœcie roczn¹ Szko³ê Przysposobienia
Kupieckiego.

Œwi¹tynia dynowska zawdziêcza ks.
Œmietanie kaplicê Œw. Teresy i rozbudowê
wie¿y (dzwonnica).

Ks. Jan wspiera³ biednych, szczególnie
dzieci i m³odzie¿, do¿ywia³ kupowa³ odzie¿
i buty.

Nawet druga wojna œwiatowa nie zdo-
³a³a przerwaæ spo³ecznikowskiej dzia³alno-
œci ks. Jana Œmietany. Jak wielu patriotów
od jej pocz¹tku dzia³a³ w konspiracji. Jego
dom przy ul. Pi³sudskiego by³ miejscem spo-
tkañ m³odzie¿y z tajnego gimnazjum, loka-
lem egzaminu maturalnego, sal¹ posiedzeñ
tajnej rady pedagogicznej, wreszcie kry-
jówk¹ poszukiwanych, a wszystko dzia³o siê
w s¹siedztwie ¿andarmerii niemieckiej i
obok kuchni licznie odwiedzanej przez hi-
tlerowskich funkcjonariuszy.

Ks. Œmietana ps. „Borny” organizowa³ i
nadzorowa³ zajêcia, czêœciowo op³aca³ na-
uczycieli, s³yn¹³ z odwagi i zdecydowania,
dlatego nie znaj¹cy Go bli¿ej, odnosili wra-
¿enie, ¿e jest surowy a naprawdê by³ i towa-

rzyski i weso³y.
Maturzyœci w 1944 roku przychodzili

na „imieniny” Zofii Œmietanównej – brata-
nicy Ksiêdza a zdawali wówczas jêzyk pol-
ski, matematykê, historiê, jêzyk niemiecki i
³acinê. Wyk³adali i egzaminowali: ks. Fran-
ciszek B³otnicki – ³acinê i historiê, prof. A
Œwierczkowska – matematykê i fizykê, prof.
A. Stojanowska – jêzyk polski, pani adwo-
katowa Stankiewiczowa (rodowita Niem-
ka) – jêzyk niemiecki. Ks. Jan zagro¿ony
aresztowaniem ukrywa³ siê w rodzinnych
stronach i w Dynowie miêdzy innymi u pañ-
stwa Tarnawskich.

Po wkroczeniu do Dynowa zwyciêskiej
„czerwonej armady” rewizjom w domu ksiê-
dza nie by³o koñca. By ratowaæ co cenniej-
sze dokumenty tajnego nauczania i har-
cerski sztandar, Ks. Œmietana podczas ko-
lejnego penetrowania mieszkania odda³
czerwonoarmijnym „gorliwcom” dwa cen-
ne zegarki, swój i Zosi, choæ by³y to rodzin-
ne pami¹tki.

Ks. Jan Œmietana nie dzieli³ ludzi we-
d³ug pochodzenia, pomaga³ potrzebuj¹-
cym, miêdzy innymi œciganemu przez ban-
dy ukraiñcowi.

Ju¿ w paŸdzierniku 1944 roku wraz z W³a-
dys³awem Kasprowiczem, (ówczesnym wój-
tem miasta) i nauczycielami tajnego naucza-
nia doprowadzi³ do powo³ania w Dynowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Przez kilka
pierwszych lat powojennych by³ jego dyrek-
torem, katechet¹ i nauczycielem geografii.

Ks. Jan Œmietana to prawdziwy Kap³an,
Ofiarny Spo³ecznik, Dobry Organizator i
Patriota.

Ks. J. Œmietana i towarzysz¹ca mu Gwardia Miejska podczas œwiêcenia darów wiel-
kanocnych
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Pochodzi³ z K¹t – przysió³ka £añcuta,
gdzie przyszed³ na œwiat 8.01.1885 roku.
Gimnazjum koñczy³ w Rzeszowie, a stu-
dia teologiczne w seminarium w Prze-
myœlu. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³
29. VI. 1912 roku i wkrótce przyj¹³ obo-
wi¹zki wikariusza w parafii Hy¿ne. Po
roku znalaz³ siê w parafii dynowskiej,
gdzie pracowa³ do czerwca 1916 roku.
W Dynowie doœwiadczonym wojn¹ i
epidemiami tyfusu plamistego i czar-
nej ospy ¿ycie by³o bardzo ciê¿kie, a m³o-
dy kap³an mia³ mnóstwo pracy, tym bar-
dziej, ¿e proboszcz Saustowicz bêd¹c w
podesz³ym wieku, czêsto chorowa³.
Gorliwoœæ w pracy duszpasterskiej ks.
Micha³a by³a nadzwyczajna. Przeniesio-
ny do Dyl¹gowej musia³ obs³ugiwaæ
du¿¹ obszarowo parafiê, 2 kaplice (w
Borownicy i Siedliskach), kilka szkó³,

Byæ ksiêdzem, to znaczy…

Ca³a spo³ecznoœæ parafialna ¿egna³a swojego Proboszcza

Rodzina ks. Micha³a Bara

Ksi¹dz Micha³ Bar
gdzie prowadzi³ naukê religii. Teren
trudny bo na pograniczu z koœcio³em
prawos³awnym, lesisty z najgorszymi w
okolicy drogami. Leœnymi traktami,
przecink¹ wêdrowa³ pieszo, t³uk³ siê
ch³opsk¹ fur¹, byle tylko zd¹¿yæ w porê,
odprawiæ nabo¿eñstwo, spotkaæ siê z
dzieæmi. Po roku wyczerpuj¹cej pracy
otrzyma³ przeniesienie do Brzozowa,
gdzie pe³ni³ obowi¹zki wikarego do
1920 roku. Wtedy, jako proboszcz, obj¹³
parafiê Dynów i by³ jej duszpasterzem

do œmierci, która przysz³a po ciê¿kiej
chorobie p³uc 16. II. 1958 roku.

W tym dniu Pan powo³a³ do siebie
ofiarnego s³ugê: Proboszcza Dynowa,
honorowego Kanonika Kurii Biskupiej
w Przemyœlu.

Ks. Micha³ Bar by³ niekwestionowa-
nym autorytetem dla parafian, dla m³o-
dych ksiê¿y wzorem duszpasterza, wyj¹t-
kowym kaznodziej¹, wytrwa³ym spowied-
nikiem.

Dynowska fara za jego w³adania zy-
ska³a now¹ instalacjê elektryczn¹, 2
nowe dzwony, malowanie wnêtrza i ele-
wacji zewnêtrznej. Dziêki inicjatywie Ks.
Bara i wydatnej Jego pomocy finanso-

wej powsta³ koœció³ w Ulanicy i samo-
dzielna parafia wydzielona z dynow-
skiej.

Œmieræ ks. Bara nape³ni³a wszystkich
znaj¹cych Go g³êbokim ¿alem i poczu-
ciem, ¿e odszed³ Kap³an Niezwyk³y,
godny wdziêcznej pamiêci.

Krystyna D¿u³a

P.S. Serdecznie dziêkujê Paniom Zo-
fii £ukasiewicz, Zofii Witkowskiej i Ma-
rii Iwañskiej za cenn¹ pomoc w groma-
dzeniu materia³ów fotograficznych i
wspomnieñ.
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Jest 31 marca 2004 r. w auli dynowskie-
go liceum zgromadzili siê nauczyciele, ro-
dzice i uczniowie. Okna s¹ zas³oniête, p³on¹
œwiece, w powietrzu unosi siê zapach ka-
dzide³ek, a mo¿e to... powiew grozy? Po-
mieszczenie wype³nia potêguj¹ca nastrój
muzyka. Za chwilê bêd¹ siê dzia³y rzeczy
niezwyk³e. Wtem kurtyna rozsuwa siê, a na
scenê wkracza Guœlarz – mistrz ceremonii,
ale to dopiero pocz¹tek! W kolejnych od-
s³onach pojawiaj¹ siê duchy prosz¹ce o
pomoc oraz ich pogromca, ca³y orszak
baœniowych postaci, nieszczêœliwie zakocha-
ni m³odzi ludzie i bohaterowie „Pana Ta-
deusza”.

Pomys³odawczyni¹ tej niecodziennej,
powtórkowej lekcji jêzyka polskiego by³a
pani dyrektor Maria Radoñ, a motywem
przewodnim sta³y siê „Romantyczne klima-
ty”. Cykl przedstawieñ pod tym w³aœnie
has³em przygotowali uczniowie klasy II d.

Ju¿ pod koniec stycznia pojawi³y siê
pierwsze, „raczkuj¹ce” dopiero scenariu-
sze. Przygotowania rozpoczê³y siê tu¿ przed
feriami, a po feriach... aula prze¿ywa³a
prawdziwe oblê¿enie. Miêdzy cz³onkami
wszystkich grup (a by³o ich 4) toczy³y siê
burzliwe dyskusje (na szczêœcie nie dosz³o
do rêkoczynów), dotycz¹ce harmonogra-
mu u¿ytkowania tego pomieszczenia. Tak
naprawdê nigdy nie da³o siê go ustaliæ i
aulê zajmowano w myœl zasady: kto pierw-
szy ten lepszy. Pozostali musieli zadowoliæ

siê klasopracowniami, które po lekcjach
zamienia³y siê w prawdziwy raj dla artystów
– amatorów. Poszczególne grupy pracowa³y
w tajemnicy przed innymi, co dodawa³o
ich poczynaniom pikanterii.

Du¿ym zaskoczeniem okaza³ siê fakt,
¿e owe „Romantyczne klimaty” potrakto-
wano z przymru¿eniem oka. Tematy spek-
takli by³y ró¿ne – od sparodiowanych wer-
sji „Dziadów cz. II” i „Œlubów panieñskich”,
przez tekst autorski, po klasyczne przed-
stawienie fragmentu „Pana Tadeusza”.

Wszystkie grupy wykaza³y siê oryginalno-
œci¹, precyzyjnoœci¹ i kunsztem aktorskim.

Po wystêpach nadszed³ czas na opinie
widzów – w wiêkszoœci pochlebne
i cenne (chodŸ rzadkie) s³owa krytyki.
Uczniowie z ¿alem rozstawali siê ze scen¹,
a goœciom wyraŸnie nie œpieszy³o siê z opusz-
czeniem auli.

Uczniowie klasy II d dowiedli, i¿ nawet
lektury, które przecie¿ nie ciesz¹ siê zbyt
du¿¹ popularnoœci¹ wœród „¿aków”, mog¹
staæ siê Ÿród³em inspiracji. Taka niezwyk³a
„lekcja” mia³a jeszcze inny cel. Okaza³o siê,
¿e równie¿ on zosta³ osi¹gniêty. Klasa wy-
kaza³a siê dojrza³oœci¹, ambicj¹ i jak po-
wiedzia³a pani dyrektor, samodzielnoœci¹
oraz bardzo dobr¹ znajomoœci¹ literatury
romantycznej. Wa¿ne by³o równie¿ to, ¿e
w tej lekcji uczestniczyli rodzice
i nauczyciele naszej szko³y.

Klasa II d dziêkuje wszystkim goœciom
za przybycie, a swojemu wychowawcy za
piêkne zdjêcia i film.

Karolina Blama
Uczennica klasy II d

Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie
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Z wiosn¹ „zmartwychwstaje” nowy czy-
sty œwiat. Pierwszy dzieñ wiosny jest wiêc,
dobr¹ okazj¹ do przybli¿enia dzieciom sta-
rych zwyczajów zwi¹zanych z po¿egnaniem
zimy i nadejœciem wiosny. Z ekologicznych
materia³ów, wspólnie wykonaliœmy s³o-
mian¹ postaæ Marzanny.

W dniu 21 marca zanieœliœmy j¹ nad
rzekê.

Dzieciom by³o ¿al ¿egnaæ siê ze s³omian¹
kuk³¹ jednak przy œpiewie piosenki i g³o-
œnych okrzykach wrzuciliœmy j¹ z mostu do
rzeki. Po tak owacyjnym po¿egnaniu zimy,
przyszed³ czas na powitanie wiosny. W tym
roku nasze przedszkolaki powita³y wiosnê
zgodnie z tradycj¹ ludow¹ „zielonym ga-
ikiem”.

Przyjœcie wiosny wypada w okresie po-
przedzaj¹cym œwiêta Wielkanocne.

Zwyczajowoœæ
polska jest œciœle
zwi¹zana z wiar¹
chrzeœcijañsk¹. W
tradycji ludowej
pojawiaj¹ siê jed-
nak w¹tki, których
korzenie siêgaj¹
daleko, jeszcze w
nasz¹ „barba-
rzyñsk¹ ”prze-
sz³oœæ. Elementem
³¹cz¹cym œwiêta i
wiosnê jest jajko –
jako symbol rodz¹-
cego siê ¿ycia.

Œwiêta nale¿¹
do takich dni roku, o których myœlimy Ina-
czej. Ciep³o i z nostalgi¹. Do nich przygo-
towujemy nasze serca i nasze domy. Przy-
nosz¹ one wiele prze¿yæ, zw³aszcza w gro-
nie rodzinnym. Na przywo³anie tych dni
uœmiech rozjaœnia nam twarze, gdy we
wspomnieniach wracamy do lat dzieciñ-
stwa.

 Zastanawia³am siê jak zorganizowaæ
okres przedœwi¹teczny w naszej klasie, aby
dzieci w przysz³oœci uœmiecha³y siê do tych
wspomnieñ.

Chcia³am, aby dzieci by³y wspó³twór-
cami i uczestnikami przygotowañ oraz mia-
³y mo¿liwoœæ bezpoœredniego kontaktu ze
sztuk¹ ludow¹. Dla dziecka, choæ w tym
momencie sobie tego nie uœwiadamia ma
ogromne znaczenie fakt, radosnego ocze-
kiwania na te uroczyste dni.

 Œwiêta daj¹ wiele cennych okazji wy-
chowawczych i poznawczych niezale¿nie
od ich religijnego aspektu. Tylko czy za-

wsze potrafimy to wykorzystaæ?
W rodzinach panuj¹ ró¿ne zwyczaje

zwi¹zane ze œwiêtami. Ale chyba w ka¿dym
domu do tradycji nale¿y malowanie pisa-
nek. Nie zawsze jednak dzieci maj¹ okazjê
do zetkniêcia siê z oryginaln¹ sztuk¹ i oby-
czajami ludowymi. Sztuka ta ma odrêbny

charakter. Jej twórcy
uwzglêdniaj¹ te war-
toœci estetyczne, któ-
re tkwi¹ w ich co-
dziennym ¿yciu. Sztu-
ka ludowa jest bliska
prymitywnej twórczo-
œci dzieciêcej. Dlate-
go jest dla nich naj³a-
twiej przyswajalna.

Zdaj¹c sobie sprawê z faktu, i¿ sztuka i
tradycja ludowa ³atwo mog¹ zagin¹æ wy-
parte przez technikê i cywilizacjê, z rodzin-
nymi zwyczajem nale¿y zapoznaæ dzieci we
wczesnym dzieciñstwie. Ju¿ teraz bli¿sze s¹
dzieciom Halloween czy Walentynki, ni¿
tradycja chodzenia z gaikiem, gwiazd¹ czy
turoniem. Wspólnie z dzieæmi przygotuj-
my stó³ czy potrawy œwi¹teczne. Takie dzia-
³ania umacniaj¹ wiêzi rodzinne, czasem na-
wet trzech pokoleñ, sprzyjaj¹c tworzeniu

niepowtarzalnej atmosfery. Dostarczmy
dzieciom estetycznych prze¿yæ, które nie-
od³¹cznie towarzysz¹ poznaniu elementów
sztuki ludowej. Wspólnie z dzieæmi przygo-
tujmy stó³ czy potrawy œwi¹teczne. Takie
dzia³ania umacniaj¹ wiêzi rodzinne, cza-
sem nawet trzech pokoleñ, sprzyjaj¹c two-
rzeniu niepowtarzalnej atmosfery. Popro-
œmy o rozmowê starsz¹ babciê, która opo-
wie o tym jak to dawniej skroba³o siê pisan-
ki i jak obchodzono œwiêta.

Istnieje, jak wiemy wiele sposobów zdo-
bienia jajek: rysowanie woskiem i farbowa-
nie, zdobienie wycinank¹, kalkomani¹, wy-
skrobywanie wzorów na kolorowej po-
wierzchni itp. techniki s¹ zale¿ne od regio-
nu kraju.

Zdobienie jajek, choæ fascynuj¹ce, nie
jest zadaniem ³atwym dla dziecka w wieku
przedszkolnym. Wymaga precyzyjnych ru-
chów oraz wyrobienia rêki. Dodatkowa
trudnoœæ, to kszta³t jajka oraz kruchoœæ
skorupki.

W szkole, tak jak i w ubieg³ym roku zo-
sta³ og³oszony konkurs na pisankê i palmê
wielkanocn¹. Wed³ug nas konkursy daj¹
mo¿liwoœæ zdrowej rywalizacji, pobudzaj¹
pomys³owoœæ i inwencjê twórcz¹, prowo-
kuj¹ do dzia³ania. Podczas wykonywania
palmy, dzieci mia³y mo¿liwoœæ doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci pod okiem jednej z
mam. Te wspólne wysi³ki zaowocowa³y piêk-
nymi pracami.

Œwiêta ró¿ni¹ siê bardzo od zwyk³ych
dni. Specjalnego znaczenia nabiera fakt
przygotowywania siê do nich, wejœcia we
w³aœciw¹ atmosferê.

Niektóre wielkanocne tradycje, mo¿e-
my pielêgnowaæ zarówno w domu jak i w
przedszkolu. Wykonanie pisanki, zasianie
owsa czy rze¿uchy stanowi, element œwi¹-
tecznych przygotowañ. Przy tej okazji, w
rodzinnej atmosferze uczmy dzieci dozna-
wania zadowolenia, jakie daje nam pamiêæ
o innych oraz dzielenie siê z innymi rado-
œci¹.

Wspólne zredagowanie i napisanie kart-
ki œwi¹tecznej dla zaprzyjaŸnionej klasy jest
dobr¹ okazj¹ do kszta³towania zachowañ
prospo³ecznych.

Przy okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t nie
zapomnijmy o tym, ¿e tradycje rodzinne
czy narodowe nie rodz¹ siê z dnia na dzieñ.
Sk³adaj¹ siê na nie ca³e d³ugie lata wspól-
nych prze¿yæ oraz dzia³añ. Czasem wyda-
³oby siê drobnych nieistotnych, a jednak
bardzo wa¿nych dla budowania mocnych
podstaw, silnych wiêzi z rodzin¹, ze œrodo-
wiskiem, a w koñcu pozwalaj¹cych na uto¿-
samienie z narodem.

 Dzieci ponios¹ ze sob¹, w swoje doros³e
¿ycie, to wszystko czego doœwiadcz¹ dziœ.

A.Wróbel
Nauczyciel

SP 2. Dynów

fot.A.Wróbel

fot.A.Wróbel
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Tu¿ po rozpoczêciu roku szkolnego
2003/2004, gdy wszyscy jeszcze ¿yli wspo-
mnieniami minionych wakacji, do szko³y
dotar³a informacja o III Edycji Konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Na zajêciach Ko³a Ekologicznego za-
poznaliœmy siê z jego regulaminem i cela-
mi. Okaza³y siê one bardzo przekonuj¹ce i
wa¿ne dla m³odzie¿y, która postanowi³a
sprostaæ tym ambitnym wymaganiom.

Oto kilka z nich:
1. Rozbudzanie i pog³êbianie zami³owania

oraz szacunku dla przyrody.
2. Motywowanie do podejmowania dzia-

³añ na rzecz ochrony najbli¿szego œro-
dowiska przyrodniczego.

3. Integracja uczniów oraz wymiana do-
œwiadczeñ miêdzy szko³ami i s³u¿bami
parków krajobrazowych.
Za zgod¹ dyrektora szko³y Stanis³awa

Sienko wype³niono kartê zg³oszeniow¹ i
przyst¹piono do pracy.

Przebieg konkursu:
Etap I – szkolny, polega³ na rywalizacji

miêdzy sob¹ uczniów w obrêbie danej szko-

Na tym etapie obowi¹zywa³a wiedza
ogólna z biologii i geografii w zakresie gim-
nazjum oraz Parki Krajobrazowe– Puszczy
Solskiej, Po³udnioworoztoczañski, Pogórza
Przemyskiego i Gór S³onnych podleg³e
Zarz¹dowi Zespo³u Parków Krajobrazo-
wych w Przemyœlu.

Konkurs odby³ siê pod przewodnic-
twem pani Ma³gorzaty Tarczyñskiej z Prze-
myœla.

By³ to test sk³adaj¹cy siê z 25 pytañ.
Gdy og³oszono wyniki okaza³o siê, ¿e

zwyciêsk¹ szko³¹ jesteœmy my – gimnazjali-
œci z Dynowa. By³o to du¿e zaskoczenie i
ogromna radoœæ, która wymalowa³a siê na
twarzach zwyciêzców otrzymuj¹cych wspa-
nia³e nagrody ksi¹¿kowe, oczywiœcie o te-
matyce ekologicznej.

Dodatkowo wyró¿niono Magdalenê
Papiernik za uzyskanie najwy¿szej liczby
punktów. PóŸniej pozosta³y ju¿ tylko przy-
gotowania do kolejnych zmagañ.

Etap IV – wojewódzki, obejmowa³ ry-
walizacjê pomiêdzy szko³ami reprezentu-
j¹cymi poszczególne parki krajobrazowe.

Konkurs odby³ siê 5 marca 2004r. w
murach Publicznego Gimnazjum im. Kró-
la Kazimierza Wielkiego w Horyñcu Zdro-
ju. Wiedza i umiejêtnoœci na tym etapie
zosta³y poszerzone o rozpoznawanie gatun-
ków roœlin i zwierz¹t chronionych.

Za organizacjê konkursu odpowiada³
Zarz¹d Zespo³u Parków Krajobrazowych
w Przemyœlu, kierowany przez mgr in¿. Sta-
nis³awê Bañcarz. Do wyœcigu o zakwalifi-
kowanie siê do etapu krajowego stanê³y
zespo³y z Cieszanowa (Park Krajobrazowy
Puszczy Solskiej), Horyñca Zdroju (Po³u-
dnioworoztoczañski Park Krajobrazowy),
Dynowa (Park Krajobrazowy Pogórza Prze-
myskiego) oraz Uherców Mineralnych
(Park Krajobrazowy Gór S³onnych).

Konkurs przebiega³ w 2 etapach – pi-
semnym i ustnym.

 W czêœci pisemnej uczestnicy rozwi¹-
zywali test wyboru sk³adaj¹cy siê z 25 py-
tañ. Nastêpnie ka¿dy uczestnik otrzyma³ do
rozpoznania 5 gatunków roœlin i zwierz¹t.

W czasie prac komisji, uczestnicy kon-
kursu zostali zaproszeni na wycieczkê po
okolicy, gdzie zwiedzali ciekawe zabytki i
skosztowali leczniczych wód siarczanowych
w kompleksie sanatoryjno-uzdrowiskowym.
Pe³ni niezapomnianych wra¿eñ z dreszczy-
kiem emocji wróciliœmy z powrotem na
og³oszenie wyników. I znowu, ku naszemu
ogromnemu zaskoczeniu zdobyliœmy I miej-
sce oraz indywidualne wyró¿nienie dla
Magdaleny Papiernik, za uzyskanie naj-
wiêkszej liczby punktów. Pe³ni wzruszenia
odbieraliœmy gratulacje i nagrody wrêczo-
ne przez starostê lubaczowskiego Józefa Mi-
chalina i dyrektora ZZPK Stanis³awê Bañ-
carz. Jeszcze tylko pami¹tkowe zdjêcia i po-
wrót do domu.

I znowu przygotowania do V etapu -
ogólnopolskiego, który odbêdzie siê 25
maja w Oœrodku Edukacji Ekologicznej w

Halinie, w Poznañskiem.
Renata  Potoczna

19 marca br. w Zespole Szkó³ w Dynowie odby³ siê Woje-
wódzki Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich
nauczania zintegrowanego, pod has³em z „Z Ekoludkiem w
krainie ortografii”. Wziê³o w nim udzia³ 21 uczniów ze szkó³
województwa pod-
karpackiego, miêdzy
innymi trzej ucznio-
wie ze Szko³y Podsta-
wowej nr 1 w Dyno-
wie: Anna Skubisz (III
a), Bart³omiej M³y-
narski (III a) i Anna £ach (III b). Pomimo wysokiego stop-
nia trudnoœci nasi uczniowie uplasowali siê na wysokich pozycjach, a Anna £ach zakwa-
lifikowa³a siê do fina³u ogólnopolskiego. Wraz z ni¹ w czo³ówce nalaz³y siê: Karolina
Olszowa ze Szko³y Podstawowej w Chmielowie i Karolina Suchy z Zespo³u Szkó³ w Ostro-
wie. Wy¿ej wymienieni uczniowie uczestniczyæ bêd¹ w Ogólnopolskim Konkursie Orto-
graficznym, który odbêdzie siê w maju w Warszawie. Nasz¹ szko³ê reprezentowaæ bêdzie

Ania £ach wraz z wychowawczyni¹ pani¹ mgr Bo¿en¹ Rogut.
Serdecznie gratulujemy! mgr Bo¿ena Rogut

³y. Chêtnych zg³osi³o siê 29 osób. Konkurs
odby³ siê 6 listopada 2003 r. Nad prawid³o-
woœci¹ jego przebiegu czuwa³a komisja w
sk³adzie: pani Bronis³awa Sowa, Renata

Potoczna oraz gminny koordynator kon-
kursu pan Jerzy Bylicki. By³ to test sk³adaj¹-
cy siê z 25 pytañ, które zosta³y opracowane
przez Zespó³ Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego.

Po zakoñczeniu konkursu komisja przy-
st¹pi³a do oceny prac i wy³oni³a 5 uczniów
z najwy¿sz¹ liczb¹ punktów: Magdalena
Papiernik, Natalia Czopek, Lidia Hadam,
Krzysztof Kapuœciñski, Mateusz G³adysz.

Zostali oni 5-osobow¹ reprezentacj¹
szko³y do kolejnego etapu konkursu.

Poniewa¿ na terenie naszego miasta ist-
nieje tylko jedno gimnazjum, wiêc zwyciêz-
cy etapu szkolnego automatycznie zakwa-
lifikowali siê do etapu trzeciego.

Etap III – parkowy, polega³ na rywali-
zacji gimnazjów, które zwyciê¿y³y w obrê-
bie danej gminy.

Konkurs odby³ siê 12 stycznia 2004r. w
Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, na który
przyby³y 5-osobowe dru¿yny z gimnazjów:
Birczy, Dynowa, Krasiczyna, Krzywczy, Nie-
nadowej i Paw³okomej.
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„Podkarpacie w nowej Europie” to
projekt realizowany przez Zespó³ Szkó³ w
Dynowie. Autorami s¹ panie: Beata Piejko
i Lucyna Wandas. Projekt wybrano spoœród
1200 wniosków w ramach konkursu „Ma³e
granty 2003”. G³ównym sponsorem jest fun-
dacja „Fundusz Wspó³pracy” z Warszawy.

G³ównym celem projektu jest upo-
wszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, szczególnie zbli¿aj¹cych
siê wyborów do Parlamentu Europejskie-
go. Realizacja jego polega na odbyciu cy-
klu spotkañ, w trakcie których m³odzie¿
poznaje kulturê, obyczaje, historiê wybra-
nych krajów UE. Ma równie¿ mo¿liwoœæ

bezpoœredniego poznania
kandydatów do Parlamentu
Europejskiego Województwa
Podkarpackiego oraz przed-
stawicieli w³adz lokalnych.

Pierwsze spotkanie odby-
³o siê 2 kwietnia 2004 roku.
Uczniowie naszej szko³y, g³ów-
nie z Klubu Europejczyka bar-
dzo d³ugo przygotowywali siê
do imprezy. Gromadzili ró¿ne
mapy, zdjêcia, widokówki, ksi¹¿ki,
stare pieni¹dze, p³yty, foldery i inne
rzeczy, zwi¹zane z trzema krajami:
Angli¹, Francj¹ i Niemcami. Z ze-

branych eksponatów przygotowano wysta-
wê, która bardzo zainteresowa³a uczestni-
ków spotkania. Najwiêksz¹ uwagê przyci¹-
ga³ miniaturowy stra¿nik spod pa³acu Buc-
kingham przywieziony z Londynu przez
jedn¹ dynowiankê.

M³odzie¿ uzdolniona plastycznie wziê-
³a udzia³ w konkursie „Europa daleka czy
bliska”. Trzeba przyznaæ, ¿e tematyka unij-
na zosta³a ciekawie przedstawiona w ró¿-
nych formach plastycznych. Autorzy prac
g³ównie starali siê wyeksponowaæ te ele-
menty naszego regionu, które mog³yby za-
interesowaæ innych Europejczyków.

Najwiêcej wra¿eñ dostarczy³ wszyst-
kim program artystyczny przygoto-
wany przez gimnazjalistów i uczniów
klas szóstych. Postanowili w sposób
humorystyczny ukazaæ to, co naj-
bardziej charakterystyczne dla pre-
zentowanych pañstw, a wiec rodza-
jowe scenki, tañce narodowe, mu-
zykê oraz stroje.

Przy prezentacji Francji nie
zabrak³o pokazu mody paryskiej.
Szczególna uwagê zwróci³a model-
ka w sukni, przypominaj¹cej kszta³-

tem wie¿ê Eiffla, której uwieñczenie stano-
wi³a piêknie stylizowana fryzura. Gromki-
mi brawami nagrodzono tancerki z pary-
skiego „Moulin Rouge”, które zatañczy³y
¿ywio³owego kankana.

Podczas prezentacji Anglii du¿e zain-
teresowanie wzbudzi³ tradycyjny strój szkoc-
ki. Nic dziwnego, przecie¿ w naszym kraju
mê¿czyzna w spódnicy to niezwyk³a rzad-
koœæ. Nie zabrak³o w tym pokazie tak¿e kla-
syki. Balkonowa scena Romea i Julii prze-
nios³a nas na chwilê w odleg³e czasy Szek-
spira.

Równie ciekawie zaprezentowano na-
szych najbli¿szych s¹siadów – Niemcy. Zna-
na z lekcji piosenka „Guten Apettit” w wy-
konaniu grupy m³odzie¿y zachêci³a wszyst-
kich do kolejnej czêœci spotkania, na które
z³o¿y³a siê degustacja potraw narodowych
prezentowanych krajów. By³a angielska
herbatka, francuskie ciasteczka i s³odkie
winogrona. Najwiêkszym jednak powodze-
niem cieszy³a siê kuchnia niemiecka. Pie-

czone ziemniaki i bia³a kie³basa zrobi-
³y furorê. W ten sposób w naszej szko-
le przygotowujemy siê do nowych cza-
sów w odmienionej Europie. Przed
nami kolejne spotkania z tradycj¹ i kul-
tur¹ pozosta³ych pañstw UE.

Organizatorzy
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W Zespole Szkó³ w Dynowie zawsze s¹ chêtni uczniowie do udzia³u
w ró¿nych konkursach przedmiotowych. Maj¹ ambicje wykazaæ siê
swoimi umiejêtnoœciami i wiedz¹, co cieszy nauczycieli i rodziców,
przynosz¹c im niejednokrotnie satysfakcjê.

W tym roku kilkunastu uczniów klas szóstych przyst¹pi³o do I eta-
pu konkursu pod has³em „W okolicy”. Troje z nich zakwalifikowa³o siê
do II etapu, którego has³o brzmia³o „W Polsce”. Byli to Anna Jurasin-
ska, Katarzyna £abisz i Marcin Ma³achowski. No i niewiele zabrak³o,
aby ca³a trójka znalaz³a siê w finale. Wszyscy zdobyli bardzo wysoka
iloœæ punktów.

Jedna z uczennic – Katarzyna £abisz zakwalifikowa³a siê do koñ-
cowego etapu – „W Europie”. Znalaz³a siê wœród najlepszych uczestni-
ków konkursu z ca³ego Podkarpacia. By³o to dla niej du¿ym prze¿y-
ciem i sporym doœwiadczeniem, tym bardziej, ¿e eliminacje odby³y siê
w piêknej auli Politechniki Rzeszowskiej.

mgr Lucyna Choma
mgr Urszula Radoñ

Na zdjêciu nasza finalistka Katarzyna £abisz wœród uczestni-
ków uczestników etapu konkursu.

„W okolicy… W Polsce… W Europie…”
czyli o „Konkursie Bloku Przedmiotów Humanistycznych”
dla uczniów szkó³ podstawowych.

Czeœæ V

Poprzednia czêœæ zosta³a zakoñczona na oddaniu do u¿ytku nowej sali gimna-
stycznej, a co dalej siê dzia³o to poznacie Pañstwo w pi¹tej, ostatniej czêœci krótkiej
historii Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie.

W szkole jest bardzo ciasno poniewa¿
przybywa uczniów a sal lekcyjnych jest na-
dal ma³o, pomimo zlikwidowania w 1997r.
internatu (z braku chêtnych), do szko³y
uczêszcza oko³o 700 uczniów. Stale rozwi-
jaj¹ca siê szko³a daje atuty do ubiegania siê
od w³adz oœwiatowych o œrodki na budowê
nowego obiektu szkolnego. Œrodków finan-
sowych jak zawsze brakuje ale pojawi³y siê
pewne szanse na podjêcie dzia³añ inwesty-
cyjnych. Na pocz¹tek zosta³y wykorzysta-
ne, wykonane jeszcze za WSK PZL- Rze-
szów, piwnice pod sto³ówkê, która jednak
nie doczeka³a siê budowy z uwagi na zmia-
ny w koncepcji rozwoju Zak³adu WSK.
Kuratorium w Przemyœlu zleci³o opraco-
wanie dokumentacji na now¹ szko³ê z wy-
korzystaniem istniej¹cych ju¿ piwnic, któ-
re mia³y wymiary 39 x 12 m a nastêpnie
zosta³ og³oszony przetarg na budowê szko-
³y i po jego rozstrzygniêciu, w roku 1997
rozpoczyna siê budowa szko³y sk³adaj¹ca
siê z:

- czêœci dydaktycznej z 6-cioma pracow-
niami przedmiotowymi,

kot³owni¹, szatniami i
u¿ytkowym pod-

daszem,
- ³¹cznika z aul¹ i zapleczem pomocni-

czym (tak¿e dla niepe³nosprawnych). Podjête
dzia³ania doprowadzi³y do tego,¿e w grud-
niu 1998 r. jest ju¿ widoczna wyraŸnie oka-
za³a budowla w stanie surowym z dachem.
Wykonawc¹ tych prac by³ Zak³ad Produk-
cji Handlu i Us³ug z Rzeszowa.

1 stycznia 1999r., w zwi¹zku ze zmian¹
podzia³u administracyjnego kraju, Dynów
„przechodzi” do Powiatu Rzeszowskiego
a Organem Prowadz¹cym szko³ê zostaje
Powiat Rzeszowski Ziemski w Rzeszowie.

Zmiany te zahamowa³y nieco prace budow-
lane ale i tak pod koniec 1999r. uda³o siê
wstawiæ do budynku wszystkie okna, zaku-
pione ze œrodków Starostwa Powiatowego
Rzeszowie.

W roku 1999/2000 do szko³y uczêsz-
cza³a rekordowa liczba uczniów, blisko 750
osób ucz¹c siê w 22 oddzia³ach przez 5 dni
tygodnia na dwie zmiany. Byliœmy wtedy i
jesteœmy tak¿e dzisiaj najwiêksz¹ szko³¹ œred-
ni¹ w powiecie rzeszowskim. Z czasem, ze
z³oœliwie niekiedy nazywanych „m³otków”,
wyros³a najwiêksza ponadpodstawowa pla-

cówka oœwiatowa w
powiecie.

 Kadrê pedago-
giczn¹ stanowi³o 53
nauczycieli teorii i za-
wodu oraz 18 pracow-
ników administracji i
obs³ugi szko³y, kuchni
i warsztatów. 23 lipca
2000r. zosta³ przepro-
wadzony przez Staro-
stwo Powiatowe w
Rzeszowie przetarg w
celu wy³onienia gene-
ralnego wykonawcy

³¹cznika i wykonania prac wykoñczenio-
wych w nowych obiektach szkolnych – prze-
targ wygra³o Komunalne Przedsiêbiorstwo
Remontowo-Budowlane z Rzeszowa. Start
by³ ociê¿a³y jednak trochê póŸniej prace
posunê³y siê zdecydowanie szybciej. Aura
sprzyja³ tak, ¿e na pocz¹tek roku 2001 do-
tychczasowy budynek szkolny, sala gimna-
styczna i nowy budynek dydaktyczny zosta-
³y po³¹czone okaza³¹ przewi¹zk¹. Wszyst-
ko wskazywa³o, ¿e rok szkolny 2001/2002
rozpocznie siê w nowym budynku a nauka
bêdzie siê odbywaæ na jedn¹ zmianê.

Nowa szko³a od strony ul. Polnej
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Aby to wydarzenie mog³o mieæ miej-
sce to potrzeba by³o bardzo du¿o starañ i
wysi³ków a tak¿e determinacji Organu
Prowadz¹cego – Rady Powiatu Rzeszow-
skiego a szczególnie decyzji Starosty p.
STANIS£AWA O¯OGA. S³owa uznania i
podziêkowania nale¿¹ siê wiec Jemu i tak-
¿e m.in. Wicestaroœcie p. Jerzemu Bedna-
rzowi, Skarbnikowi p.Jadwidze Karnas,
Naczelnikowi Wydzia³u Spraw Spo³ecz-
nych i Obywatelskich p.Teresie Zieliñskiej
i jeszcze wielu innym. Swój udzia³ w tej
budowie ma Podkarpackie Kuratorium
Oœwiaty w Rzeszowie, które te¿ wspiera³o
finansowo tê inwestycjê. Podziêkowania
s¹ kierowane do ówczesnego Kuratora
p.W³adys³awa Rusina, póŸniej Kuratora p.
Jana Kurpa, obecnego Kuratora p. Stani-
s³awa Rusznicy, Dyrektora Wydzia³u Finan-

Oficjalne oddanie do u¿ytku i poœwiêcenie szko³y, po³¹czone z nadaniem jej
imienia - Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, odby³o siê 10 listopada 2001r.

sowo-Administracyjnego p. Miros³awy Le-
wiñskiej, starszego wizytatora KO p. Jana
Kulpy i wielu innych wspieraj¹cych nas w
tych dzia³aniach.

Szko³a otrzyma³a imiê Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego wybitnego Polaka, który
swoj¹ postaw¹ i nauk¹ zas³u¿y³ siê dla kra-
ju, który jest wzorem do naœladowania.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski by³ przez pe-
wien czas wiêziony w Bieszczadach, a rok
2001 og³oszony by³ Jego Rokiem. Dla upa-
miêtnienia tak¿e tych okolicznoœci zosta-
³o wybrane Jego imiê na Patrona Szko³y.
Uroczystoœæ poœwiêcenia szko³y i nadania
jej imienia zosta³a poprzedzona sesj¹ po-
wiatow¹ na której radni podjêli uchwa³ê
o nadaniu szkole Imienia Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego. Ods³oniêcia pami¹t-
kowej tablicy dokonali: przewodnicz¹cy
SU Waldemar Ulanowski, dyrektor szko³y
Stanis³aw Tymowicz i Starosta Rzeszowski
p.Stanis³aw O¿óg. Poœwiêcenia szko³y i pa-
mi¹tkowej tablicy dokona³ Ks. Infu³at Sta-
nis³aw Zygarowicz.

8 listopada 2003 roku, najpierw w ko-
œciele parafialnym w Dynowie a póŸniej w
szkole, liczna grupa goœci, absolwentów,
pracowników szko³y, mieszkañców Dyno-
wa i m³odzie¿ zgromadzi³a siê na uroczy-
stoœci poœwiêcenia sztandaru szko³y z oka-
zji 40-lecia jej istnienia. Wiele osób nie
przypuszcza³o, ¿e z ma³ej szkó³ki mog³a
wyrosn¹æ, przy ulicy Polnej 3, okaza³a szko-
³a mog¹ca szczyciæ siê swoimi osi¹gniêcia-
mi nie tylko w œrodowisku dynowskim ale
tak¿e na terenie ca³ego Podkarpacia i
poza nim. Do roku 2003 mury szkolne
opuœci³o 3541 absolwentów w tym szko³y
œredniej 794.

Ka¿dy kto dla tej szko³y zrobi³ cokol-
wiek dobrego mo¿e mieæ osobist¹ satys-
fakcjê, ¿e ten trud nie zosta³ zmarnowany
lecz zamieni³ siê w sukces.

Dziêkujê serdecznie tym wszystkim w
imieniu ca³ej szkolnej spo³ecznoœci.

Dzisiaj wiele osób przychodz¹c do szko-
³y mo¿e zobaczyæ weso³¹ m³odzie¿, czyste i
z ciep³ym wystrojem pomieszczenia, ju¿ nie
„kopciuszka” ale placówkê z nowoczesnym
wyposa¿eniem i odpowiednio przygotowa-
na kadr¹. Piêkny obiekt z jasnymi salami
lekcyjnymi, przestronnymi korytarzami,
du¿ym holem i aul¹ jest potwierdzeniem
tego, ¿e zgodne po³¹czenie wysi³ku wielu
ludzi mo¿e zakoñczyæ siê sukcesem.

Dziêkujê za zainteresowanie historia
naszej szko³y i przepraszam równoczeœnie
tych, których nazwiska nie zosta³y tutaj
wymienione a to z uwagi na skrótowy cha-
rakter opisu.

Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Stanis³aw Tymowicz

Ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy

Poœwiêcenie sztandaru podczas mszy œw. 8.11.2003r.

Poœwiêcenie pami¹tkowej tablicy i szko³y
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„Tu, jak dawniej, anio³-stró¿
Cicho dzwoneczkiem dzwoni,
Pierwsze s³owa sk³adaj¹ siê znowu
Na tablicy z p³atków jab³oni.
Tutaj ka¿da ze œcie¿ek i dróg
Wybiega na powitanie,
Strony œwiata siê schodz¹ u wrót
Uk³adaj¹ w proste równanie...”

PrzyjedŸ znowu!!!

Kiedy 10 lat temu Dynów prze¿ywa³ najazd „stêsknionych absolwentów” Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego, atmosfera by³a niepowtarzalna, a po dynowskich ulicz-
kach do dzisiaj snuj¹ siê wspomnienia...

Mija 10 lat od tamtego spotkania, a wiêc Komitet Organizacyjny zakasa³ rê-
kawy i wzi¹³ siê do roboty!!! Plany s¹ ambitne. Patronat nad Zjazdem maj¹ obj¹æ
w³adze regionalne i wojewódzkie, ma ukazaæ siê nowa publikacja, a Szko³a uro-
czyœcie otrzyma imiê.

 Przecie¿ nie mo¿na zawieœæ absolwentów, którzy przyjad¹ „z bij¹cym ser-
cem i ³ezk¹ w oku” i którzy tak ciep³o mówi¹ o szkole...
Wyrazi³ to piêknie autor cytowanego na pocz¹tku wiersza, absolwent LO w Dyno-
wie (rocznik 1977) Janusz Toczek, pisz¹c:

Komitet Organizacyjny
Zjazdu Absolwentów LO w Dynowie
z okazji 60-lecia Szko³y

„...Nie znam drugiego takiego miejsca, w którym panowa³aby równie niezwyk³a atmosfe-
ra. W naszej Szkole spêdzaliœmy nieraz ca³e dnie, d³ugo po obowi¹zkowych zajêciach.
W³aœciwie ka¿dy móg³ tu zrealizowaæ nawet najbardziej szalone marzenia, rozwijaæ naj-
ró¿niejszej maœci zainteresowania. Nie szczêdzono nam ani czasu, ani zachêty. Mia³em

okazjê w³aœciwie spróbowaæ tu wszystkiego – od powa¿nej ”olimpijskiej eskapa-
dy” po czysto rozrywkowe ekscesy...”
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Wiosna zawita³a ju¿ na dobre. S¹ miejsca,
które szczególnie piêkniej¹ w³aœnie o tej porze
roku. A wszystko to za spraw¹ kwiatów. Czytel-
ników „Dynowinki” zapraszamy zatem do Ho-
landii – kraju tulipanów, wiatraków, wyrafino-
wanych gatunków sera oraz niezwyk³ych ma-
larzy.

W cyklu „MKE poleca” przedstawiamy opinie i refleksje, jakie
zrodzi³y siê po obejrzeniu filmu Mela Gibsona „Pasja”.

Nie zapomnieliœmy o zbli¿aj¹cej siê Wielkanocy i
prosimy o przyjêcie œwi¹tecznych ¿yczeñ:
Niechaj Zmartwychwstanie dokona siê w nas samych;
Zniknie z serca skamienia³oœæ
Nienawiœæ przerodzi siê w mi³oœæ
Nadzieja pokona zw¹tpienie
Radoœæ niech zast¹pi wszelkie cierpienie.

Opiekunka MKE Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Ewa Hadam

Nareszcie
przysz³a wiosna.
Pola pokrywaj¹
siê zielonoœci¹,
ptaszki œpiewaj¹ a
w przydomowych
ogródkach i

dzia³kach pokazuj¹ siê pierwsze kwiaty. S¹
one jeszcze ma³e wiêc polecamy ozdabiaæ
nasze domy kwiatami ze sklepów. Jest du¿a
szansa, ¿e tulipany, które stoj¹ w wazonach
naszych czytelników „przyjecha³y” do Pol-
ski z Holandii. Ten ma³y kraj (powierzch-
nia Holandii – 35,5 tys. km kw.) jest naj-
wiêkszym importerem kwiatów na œwiecie
(59%), a na aukcji w Aalsmeer ka¿dego
dnia negocjuje siê ceny 14 milionów kwia-
tów i 1,5 milionów innych roœlin. Aukcja
odbywa siê w budynkach, zajmuj¹cych
powierzchniê stu stadionów.

 Kraj ma wiele imion. U¿ywana w Pol-
sce nazwa Holandia pochodzi od jednej z
najwiêkszych niderlandzkich prowincji.
Niderland oznacza natomiast – „niski kraj”.
Zapraszamy wiêc czytelników „Dynowinki”
w rowerowo-wirtualn¹ podró¿ po kraju,
gdzie ludzie s¹ najwy¿si w ca³ej Europie
(œredni wzrost wynosi – 181,5 cm).

VINCENT VAN GOGH (1853-1890);
jego ojciec by³ pastorem. W m³odoœci
chcia³ byæ albo artyst¹ albo ksiêdzem. Po-
niós³ klêskê w mi³oœci i zosta³ odtr¹cony
przez owdowia³¹ kuzynkê. PóŸniej jego mo-
delk¹ i towarzyszk¹ ¿ycia zosta³a „kobieta
lekkich obyczajów” Christina Maria Hoor-
nik. Wszyscy byli oburzeni a Vincent popa-
da³ w depresjê. Maj¹c trzydzieœci lat po-
pad³ w d³ugi. Jego los nieco siê poprawi³,
gdy wyjecha³ do Pary¿a, ale szybko za-
pragn¹³ osi¹œæ na po³udniu Francji. Pomys³
wspólnego malowania z podziwianym
przez niego Gauginem skoñczy³ siê fatal-
nie. Podczas k³ótni, Vincent zagrozi³ przy-
jacielowi brzytw¹, a potem... obci¹³ sobie
ucho. Za to, ¿e wys³a³ je jednej z francu-
skich prostytutek trafi³ do zak³adu psychia-
trycznego. Tam malowa³ i by³ to zabieg te-
rapeutyczny. Powsta³y rewelacyjne obrazy,
o fantastycznych kolorach i niezrównanej
fakturze. Farbê nak³ada³ bardzo grubymi
warstwami, czêsto no¿em. Kolejna próba

powrotu do normalnego ¿ycia skoñczy³a
siê tragicznie. Zamieszka³ w pewnej gospo-
dzie, gdzie przez dwa miesi¹ce namalowa³
prawie 50 obrazów. By³ w coraz gorszym
nastroju i postanowi³ ze sob¹ skoñczyæ. W
lokalnej gazecie ukaza³a siê notatka: „ W
niedzielê, dnia 27 lipca, niejaki van Gogh, oby-
watel holenderski, lat 37, malarz, czasowo osia-
d³y w Auvers, na polu strzeli³ do siebie z rewol-
weru i ranny wróci³ do swego pokoju, gdzie po
dwóch dniach zmar³”.

W ostatnim liœcie do ukochanego bra-
ta napisa³:
„Mog¹ mówiæ za nas tylko nasze obrazy”.

 I mówi¹ – „S³oneczniki”, „Irysy” i wiele
innych.

Za ¿ycia sprzeda³ van Gogh tylko jedno
dzie³o. Dziœ cztery jego obrazy s¹ w pierw-
szej pi¹tce najdro¿szych dzie³ na œwiecie.
Jeœli ktoœ z czytelników „Dynowinki” chcia³-
by kupiæ „Portret dr. Gacheta” (gdyby oczy-
wiœcie wystawiono go na sprzeda¿), to mu-
sia³by wy³o¿yæ przynajmniej 82,5 mln dola-
rów.

REMBRANDT (1606-1669); nazywany
jest ksiêciem malarzy, doceniony zosta³
dopiero w XX wieku. M³odoœæ spêdzi³ w
rodzinnej Lejdzie. Okres najwiêkszych suk-
cesów zakoñczy³ w 1642 roku s³ynnym ob-
razem „Wymarsz strzelców”. S³yn¹³ te¿ jako
wybitny grafik i rysownik.

MATA HARI (1876-1917); w³aœciwie
Margarethe Zelle. Oskar¿ona o wspó³pra-
cê z Niemcami w czasie I wojny œwiatowej,
zosta³a rozstrzelana we Francji. Przed kil-
ku laty zorganizowano kampaniê na rzecz
jej rehabilitacji. Holenderscy i francuscy
badacze t³umaczyli, ¿e Mata Hari otrzymy-
wa³a co prawda pieni¹dze od Niemców,
ale nie ma dowodów na to, ¿e ujawnia³a im
jakieœ tajemnice.

KRÓLOWA BEATRIX (ur. 1938 r.);
Holendrzy j¹ kochaj¹. Na spotkania z sym-
patyczn¹ i uœmiechniêt¹ królow¹ przy-
chodz¹ t³umy. Jej Wysokoœæ Beatrycze, z
Bo¿ej £aski królowa Niderlandów, ukoñ-
czy³a uniwersytet w Lejdzie i ma stopieñ
doktora nauk prawnych. W 1966 roku po-
œlubi³a Klausa von Amsbergowa, który
ukoñczy³ liceum w....Miêdzyzdrojach. Po
abdykacji matki królowej Juliany (zmar³ej

w marcu br.) zosta³a królow¹ Holandii. In-
teresuje siê teatrem, baletem i sztuk¹. Jej
ulubionym zajêciem jest lepienie z wosku
lub gliny g³owy swoich synów.

GIANNI ROMME (ur. 1973 r.); feno-
men ³y¿wiarstwa szybkiego. Pomiêdzy 1997
a 2000 rokiem czterokrotnie poprawia³ re-
kord œwiata na 5000 m, trzykrotnie na 10
000 i raz na 3000 m. Na olimpiadzie w Na-
gano wywalczy³ dwa z³ote medale. Trzykrot-
nie zdobywa³ Puchar Œwiata.

WIATRAK; budowla, której g³ówn¹
czêœæ stanowi urz¹dzenie s³u¿¹ce do pozy-
skiwania energii wiatru za pomoc¹ tzw.
skrzyde³. Pojawi³y
siê na prze³omie
XIII i XIV wieku i
w Holandii jest
ich mnóstwo. S¹
wszêdzie i maj¹ z
regu³y nieru-
chom¹ muro-
wan¹ podstawê, na wiatr nastawia siê w nich
tylko nieruchom¹ drewnian¹ g³owicê ze
skrzyd³ami. W zesz³ym wieku by³o ich 9000,
dzisiaj niewiele ponad 800, mimo to s¹ sym-
bolem Holandii.

TULIPAN; symbol Holandii. Jeden z
najpopularniejszych kwiatów wiosennych.
W Niderlandach spotkaæ mo¿na ponad 60
gatunków tych przepiêknych kwiatów.
Pierwsze cebulki tulipanów zasadzi³ Caro-
lus Clusius. Otrzyma³ je w XVII wieku od
ambasadora Austrii, który przywióz³ je z
Cesarstwa Tureckiego.

LATAJ¥CY HOLENDER; nie jest to za-
biegany mieszkaniec Holandii, tylko legen-
darny statek widmo z za³og¹ koœciotrupów.
Jest to symbol nieszczêœcia.

ROWER; w Holandii prawie ka¿dy jeŸ-
dzi na rowerze.
W Holandii koniecznie trzeba zobaczyæ...

AMSTERDAM; miejsce w którym za³o-
¿ono stolicê Holandii wybra³... pies. We-
d³ug legendy, ¿eglarze zaczêli wznosiæ domy
w miejscu, które ich pies wybra³ na legowi-
sko. Amsterdam nazywany jest Wenecj¹
Pó³nocy. Ma 65 kana³ów, ³¹cz¹cych 90 wy-

(ci¹g dalszy
na str. 22)
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sepek 400 mostami – jest ich prawie o 200
wiêcej ni¿ w samej Wenecji!!! W Amsterda-
mie warto zwiedziæ Rijskmuseum (muzeum
narodowe) z obrazami Rembrandta oraz
Muzeum Van Gogha. Miasto s³ynie te¿ z
szlifierni diamentów.

MAASTRICHT; jedno z najstarszych i
najpiêkniejszych miast w Holandii. S³awne
sta³o siê w grudniu 1991 roku, gdzie podpi-
sano Europejski Traktat Zjednoczeniowy.

HAGA; to „spokój i dobrobyt”. Od XIX
wieku to siedziba rz¹du, a tak¿e Miêdzyna-
rodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Nie-
daleko Hagi jest Madurodam, czyli Holan-
dia w miniaturze, w skali 1:25

EINDHOVEN; karierê rozpoczê³o wraz
z za³o¿eniem koncernu elektronicznego
Philips (dziœ legenda z wizytówek Holan-
dii). Firma zdominowa³a miasto, a logo
Philipsa znajdziemy w ka¿dym jego miej-
scu.

ROTTERDAM; „wrota Europy”, jeden
z najwiêkszych portów prze³adunkowych
na œwiecie. Prze³adowywuje siê tu rocznie
300 milionów ton paliw, zbo¿a i innych to-
warów.

... i spróbowaæ:
SERY; to nieprawda, ¿e sery z Holandii

s¹ bez smaku. Po prostu Holendrzy za gra-
nicê wysy³aj¹ sery gorszej jakoœci, lepsze
zostawiaj¹ u siebie. A te s¹ przepyszne. Wiêk-

szoœæ powstaje na bazie ³agodnych, kremo-
wych serów gouda. Smak zale¿y od tego,
na jakim etapie dojrzewania jest ser. Wy-
ró¿nia siê trzy: jong, belegen lub oud. W
fazie jong ser jest ³agodny, belegen ozna-
cza wyraŸniejszy smak, a oud – to ju¿ ser
ostry. Bardzo znany, choæ rzadko jadany
przez Holendrów jest okr¹g³y, czerwony ser
Edam. Produkowany jest g³ównie na eks-
port. Inne znane sery to np. Leidse, czyli
gouda z kminkiem oraz kremowy i pe³ny
dziur Leerdammer.

ŒNIADANIE Holendra sk³ada siê z
kawy, chleba i czekoladowych wiórków.
LUNCH to znowu kawa i broodje, czyli
bu³ka z serem i szynk¹ podana z du¿¹ ilo-
œci¹ sa³at i jajkiem.

 Holandia jest te¿ ojczyzn¹ narkotyków
– których oczywiœcie nie polecamy, ale trud-
no by by³o o nich nie napisaæ. Od 1976
roku zupe³nie legalnie na ulicach Amster-
damu mo¿na kupiæ haszysz. Ustawodaw-
stwo dopuszcza posiadanie niewielkich ilo-
œci marihuany (28 gram). Narkotyków nie
wolno reklamowaæ, a kupowaæ je mog¹
tylko osoby pe³noletnie. W zwi¹zku z inte-
gracj¹ Unii Europejskiej coraz czêœciej od
Holandii oczekuje siê dostosowania w tym
zakresie do standardów obowi¹zuj¹cych w
pozosta³ych pañstwach. OdpowiedŸ Ho-
lendrów brzmi: NIE. Co ciekawe w Holan-
dii jest najmniej w Europie uzale¿nionych
od LSD, heroiny czy amfetaminy.

M³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie, ju¿ dzieñ
po oficjalnej premierze filmu w Polsce, mia³a przyjemnoœæ zoba-
czyæ ten wzbudzaj¹cy wiele emocji obraz. Oto niektóre opinie:

„W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudzi³ film Mela Gib-
sona pt. „Pasja”. Jest to realistyczny obraz wydarzeñ sprzed 2000
lat. Wed³ug mnie obsada bardzo dobrze poradzi³a sobie z przeka-
zaniem emocji i cierpienia, jakie towarzyszy³y Jezusowi. Doznania
wzmacnia œwietnie skomponowana muzyka.”

Katarzyna Hada³a
***

 „Pasja” to film, który dostarcza wielu g³êbokich prze¿yæ. Dziêki
wiernemu odzwierciedleniu ostatnich
godzin Jezusa ukazuje pe³ny obraz Jego
mêki i œmierci. Jest doskonale nakrêco-

 Prawdziwy Holender:
Þ jest opêtany mani¹ rowerow¹. Wynika

to nie tylko z oszczêdzania. Po prostu
sieæ dróg rowerowych jest tu gêstsza ni¿
ulic i autostrad. Na w³asnym rowerze
jeŸdzi równie¿ królowa Beatrix.

Þ jest zapalonym ³y¿wiarzem. Przed 300
laty w Holandii œlizgano siê po zamarz-
niêtych stawach i jeziorach. Holandiê
okrzykniêto ojczyzn¹ ³y¿wiarstwa szyb-
kiego. W 1801 roku odby³y siê w niej
pierwsze zawody ³y¿wiarskie.

Þ otwiera drzwi od œrodka. Oczywiœcie z
powodu silnych wiatrów. Za to wiatraki
maj¹ tu idealne „warunki pracy”.
Niemal po³owa kraju znajduje siê po-

ni¿ej poziomu morza. Ludzie zmuszeni s¹
do ci¹g³ej walki z wod¹. W Spaarndam znaj-
duje siê pomnik Hansje Brinkera, ma³ego
ch³opca, który sta³ siê symbolem odwiecz-
nej walki z wod¹. Podanie mówi, ¿e wraca-
j¹cy pewnego wieczoru do domu ma³y ch³o-
piec zauwa¿y³ dziurê w œcianie zapory, przez
któr¹ przedostawa³a siê woda. Poniewa¿ w
pobli¿u nie by³o nikogo, zatka³ dziurê pal-
cem i czeka³ do rana, a¿ nadeszli ludzie.

 ¯ycz¹c sobie i Pañstwu jeszcze wielu
takich bohaterów w nowej Zjednoczonej
Europie.

SERDECZIE POZDRAWIAMY
Tomasz Sobaœ, Micha³ Ziêzio

M³odzie¿owy Klub Europejski
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

Œwiêta Wielkiej Nocy to czas, kiedy w szczególny sposób
prze¿ywamy misterium Mêki Jezusa Chrystusa. Zapraszamy wiêc
czytelników ”Dynowinki” w przesz³oœæ - do Jerozolimy, by tam –
pod¹¿aj¹c œladami kreatywnoœci Mela Gibsona -zobaczyæ ostat-
nie chwile z ¿ycia naszego Zbawiciela.

ny, czego przyk³adem jest wprowadzenie jêzyka, jakim siê wów-
czas pos³ugiwano. Obraz dope³nia fantastyczna gra aktorów i
realistyczne, dobrze skomponowane t³o. Wszystko to sprawia,
¿e film wzrusza, pobudza do refleksji i na d³ugo pozostaje w
pamiêci. S¹dzê, ¿e naprawdê warto go obejrzeæ.”

Ewelina Kula
***

 „Na kilka tygodni przed premier¹ filmu „Pasja”, w prasie i
telewizji pojawi³o siê mnóstwo plotek i spekulacji na temat tej
produkcji. Na projekcjê sz³am rozkojarzona, nie mia³am pojê-
cia, co spotka mnie jako widza. Po jego obejrzeniu niemal za-
mar³am. Rzeczywistoœæ przeros³a moje dotychczasowe wyobra-

¿enia i oczekiwania. To nie jest tylko piêkny film, który mo¿e za-
chwyciæ muzyk¹ czy monta¿em.Dla mnie to misterium. Tak, mi-
sterium Mêki Jezusa Chrystusa, Jego ostatnie godziny, jako Boga i
cz³owieka. Zobaczy³am najwspanialsz¹ historiê œwiata przedsta-
wion¹ w sposób naturalny i realistyczny, a nie jak do tej pory,
historiê Jezusa kunsztownie „retuszowan¹” przez innych re¿yse-
rów.

 Do g³êbi poruszy³ mnie naturalizm i cz³owieczeñstwo Jezusa.
Widzimy momenty, kiedy Chrystus boi siê zadania, które spoczê³o
na jego barkach, kiedy targaj¹ nim w¹tpliwoœci czy gotów jest
wype³niæ Wolê Bo¿¹. podo³a temu zadaniu, czy spe³ni¹ siê prze-
powiednie.

 Dopiero dziêki temu filmowi uzmys³owi³am sobie,ile Jezus
Chrystus musia³ wycierpieæ, aby zbawiæ nie tylko mnie, ale ca³¹
ludzkoœæ. Sceny krwawego biczowania i drogi krzy¿owej nie s¹ dla
mnie jedynie obrazem bestialstwa ¿o³nierzy. S¹ równie¿ ukaza-
niem prawdziwego oblicza i poœwiêcenia Chrystusa. Udowadniaj¹,
ile Jezus musia³ wycierpieæ, aby nas zbawiæ.

 Nie znalaz³am w filmie niczego, co stanowi³oby potwierdze
nie rzekomego antysemityzmu. Musimy wreszcie zrozumieæ, ¿e to

(ci¹g dalszy ze str. 21)
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W dniu 23 marca 2004r. powitali-
œmy w Zespole Szkó³ Nr 4 w Paw-
³okomie Europejski Dzieñ Wiosny

– SPRING DAY IN EUROPE. Celem im-
prezy by³o promowanie, zdobywanie wie-
dzy o aktualnych i przysz³ych krajach Unii
Europejskiej. Wypada tu zaznaczyæ, ¿e w
Dniu Wiosny w Europie uczestniczy³y 5573
szko³y, w tym 1193 szko³y z Polski.

Swoj¹ obecno-
œci¹ zaszczycili nas
zaproszeni goœcie –
p r z e d s t a w i c i e l e
w³adz samorz¹do-
wych gminy Dynów.
Ponadto goœciliœmy
uczniów klasy VI z
D¹brówki Starzeñskiej z ich opiekunk¹.

Rozpoczêliœmy o godzinie 10.00 sym-
bolicznymi Dzwonkami Pokoju oraz mi-
nut¹ ciszy poœwiêcon¹ idei pokoju. Odczy-
tano te¿ list p. Romano Prodi skierowany
do uczestników Dnia Wiosny.

Specjalnie na tê okazjê udekorowano
szko³ê ¿ó³to – niebieskimi balonikami, fla-
gami pañstw unijnych oraz kwiatami.

Nastêpnie uczniowie przyst¹pili do
konkursów, do których swój udzia³ zg³osili
dzieñ wczeœniej i do przygotowania pro-
jektów dotycz¹cych wybranego pañstwa
Unii Europejskiej. I tak przeprowadzono
nastêpuj¹ce konkursy:
- na najpiêkniejsz¹ Marzannê (dla klas 0 –

III szko³y podstawowej);
- plastyczny, na najciekawsz¹ karykaturê

znanej w Europie osoby, np. polityka,
sportowca, aktora, piosenkarza;

- plastyczny, na najciekawszy krajobraz
pañstw unijnych;

- literacki, na najciekawszy list adresowa-
ny do innych uczestników Spring Day in
Europe, zapraszaj¹cy do odwiedzenia
Paw³okomy;

- rozgrywki tenisa sto³owego – ka¿dy

uczestnik wybiera³ kraj, który nastêpnie
reprezentowa³ (móg³ np. pomalowaæ
twarz barwami narodowymi, umieœciæ na
koszulce elementy charakterystyczne dla
danego pañstwa, itp.);

- na najciekawszy strój wiosenny zwi¹zany
z danym krajem Unii Europejskiej lub
naszym regionem.

Po dwóch godzinach rozpoczêto pre-
zentacjê projektów oraz rozstrzygniêto
wszelkie konkursy.

Klasy m³odsze przygotowa³y interesu-
j¹ce projekty o pañstwach unijnych i za-
prezentowa³y je na forum szko³y. Najcie-
kawszy, zdaniem jury, projekt o Niemczech
przygotowali uczniowie z klasy II. Pomy-
s³owo po³¹czyli poziomo kilka kartonów
formatu A4, przez których d³ugoœæ”prrze-

p³ywa³a” rzeka
Ren, a po obu jej
stronach przed-
stawiono najwa¿-
niejsze zabytki i
malownicze kra-
jobrazy Niemiec.
Znalaz³y siê tam
m.in. piêkne par-
ki, katedra w
Ulm, z najwy¿sz¹
na œwiecie wie¿¹
koœcieln¹, fabry-
ka samochodów
„Mercedes”, za-
bytkowe zamki,
no i oczywiœcie
stolica Berlin ze
s³ynn¹ Bram¹
Brandenbursk¹.
Na pocz¹tku pre-
zentacji uczenni-
ca Aneta Kamiñ-
ska przedstawi³a
krótk¹ charakte-
rystykê pañstwa,
a nastêpnie kilko-
ro dzieci rozwinê-
³o na ca³¹ d³ugoœæ
projekt, unosz¹c
go lekko ku gó-
rze. W tym mo-
mencie uczenni-
ca Sylwia Siry za-
p r e z e n t o w a ³ a
pracê grupy oma-
wiaj¹c poszcze-

gólne obrazy.
Niektóre osoby wykaza³y du¿¹ umiejêt-

noœæ w redagowaniu listu promuj¹cego
g³ównie walory przyrodnicze swojej wsi –
Paw³okomy. Œwiadczy to z pewnoœci¹ o
dobrej znajomoœci œrodowiska, w którym
¿yj¹ oraz o wiêzi emocjonalnej z „ma³¹ oj-
czyzn¹”.

W liœcie jednej z laureatek, Katarzyny
Wróbel, m. in. czy-
tamy: „Najpiêkniej
jest tu [w Paw³oko-
mie] jesieni¹, kiedy to
liœcie na drzewach
zmieniaj¹ kolory i
ca³y œwiat wygl¹da jak
sen, który dobra wró¿-

ka zmieni³a w rzeczywistoœæ (...). Wieczorem
warto znaleŸæ chwilê i w ciszy popatrzeæ na
gwieŸdziste niebo, pos³uchaæ niepowtarzalne-
go cykania œwierszczy, rechotu ¿ab. Po takich
duchowych prze¿yciach d³ugo nie mo¿na za-
sn¹æ(...). Gdy s³oñce wschodzi, wtedy to odzy-
waj¹ siê pierwsze ptaki leœne, rosa opada po-
woli...(...). Gdy nadchodzi czas powrotu, wcale
siê nie ma na to ochoty”.

Najwiêcej radoœci sprawi³ tradycyjny
konkurs na najpiêkniejsz¹ Marzannê. Wy-
gra³a uczennica klasy I SP Weronika Ha-
dam, która przynios³a kuk³ê ze s³omy bar-
dzo precyzyjnie i z maksymaln¹ dok³adno-
œci¹ wykonan¹, ubran¹ w strój regionalny.
Dlatego te¿ komisja uzna³a, ¿e nale¿y j¹
umieœciæ w Izbie Pamiêci, która znajduje
siê w naszej szkole.

Nie mniej zabawy by³o przy og³oszeniu
werdyktu na oryginalny strój wiosenny. Tu
z kolei pierwsze miejsce przypad³o uczen-
nicy klasy II gimnazjum – Sylwii Sokolik.
Reprezentowa³a Bawariê. G³ównym ele-
mentem jej stroju by³ wielki kufel wykona-
ny z tekturowych pude³ek. Na nim widnia-
³a napis – „Niemcy”, a obok narysowana
flaga tego pañstwa. Dziewczyna ubrana by³a
w bia³¹ koszulê oraz krótkie spodenki w
ró¿nokolorowe kwiatki. Na g³owie mia³a
czarny kapelusz z du¿ym bia³ym piórem.

Ka¿dy uczestnik zabawy móg³ obejrzeæ
wczeœniej przygotowane przez gimnazjali-
stów plakaty na temat „Poznajemy pañstwa
Unii Europejskiej”.

W tym dniu po³¹czyliœmy przyjemne z
po¿ytecznym. Bawi¹c siê, uczniowie mogli
jednoczeœnie zdobyæ lub poszerzyæ swoj¹
wiedzê o tradycjach, obyczajach, kulturze
krajów unijnych oraz o œrodowisku, w któ-
rym ¿yj¹. Mieli te¿ mo¿liwoœæ zaprezento-
waæ w³asne zdolnoœci, wykazaæ siê samo-
dzielnoœci¹ myœlenia oraz inicjatyw¹ w pod-
jêtych zadaniach.

Warto na zakoñczenie dodaæ, ¿e na-
wi¹zaliœmy wspó³pracê z przedszkolem w
Rumunii, dowodem czego s¹ pozdrowie-
nia, jakie otrzymaliœmy od tamtejszych dzie-
ci oraz wola wspó³pracy. Ponadto nasza
szko³a zosta³a umieszczona na mapie Eu-
ropy, przes³aliœmy zdjêcia oraz pozdrowie-
nia w jêzyku angielskim dla wszystkich
uczestników Spring Day.

Gra¿yna
Opa³ka

nie tylko ¯ydzi ukrzy¿owali Jezusa. Byli oni poœrednio sprawcami,
byli narzêdziem w rêkach szatana. Jezus Chrystus nie umar³ tylko
za jeden naród, ale za ca³¹ ludzkoœæ.

 Mam nadziejê, ¿e ka¿dy po obejrzeniu „Pasji” pokusi siê o
w³asn¹ opiniê i wyci¹gnie z niej jakieœ konkretne wnioski”.

Maria Uryæ
***

 „ Pasja” to film, który wywar³ na mnie ogromne wra¿enie,sk³o-
ni³ do refleksji, zastanowienia nad sensem ¿ycia. Sceny biczowania
Chrystusa, Jego drogi krzy¿owej i œmieræ pozostaj¹ w pamiêci na
d³ugo po obejrzeniu filmu. Ma to zwi¹zek z niezwykle realistycz-
nym sposobem ich przedstawienia. Równie prawdziwe s¹ sylwetki
bohaterów, którzy mówi¹ w jêzyku aramejskim, co podkreœla au-
tentycznoœæ przedstawionych wydarzeñ. Ogl¹daj¹c „Pasjê” ma siê
wra¿enie, ¿e czas siê cofn¹³, a widz zosta³ przeniesiony w czasy
Chrystusa i sta³ siê jednym z t³umu, który towarzyszy skazanemu.
Na klimat filmu sk³adaj¹ siê nie tylko przejmuj¹ce sceny, lecz tak¿e
towarzysz¹ca im muzyka. Oba te czynniki doskonale ze sob¹ har-
monizuj¹, wywieraj¹c niesamowite wra¿enie na odbiorcy. „Pasja”
to jeden z najlepszych filmów, jakie ogl¹da³am.

Dagmara Dudek

*** „PASJA” – wa¿ne i ciekawe ***

u Rolê Jezusa Chrystusa zagra³ James Caviezel.
u W filmie wyst¹pi³ Polak – Romuald K³os (bra³ udzia³ w scenie

biczowania Chrystusa).
u W „Pasji” podczas drogi krzy¿owej kilkakrotnie pojawia siê sza-

tan. Nie ma o tym mowy w Biblii. Rolê demona odtwarza kobie-
ta – Rosalinda Celentano.

u Pierwszy gwóŸdŸ w d³oñ filmowego Chrystusa wbija osobiœcie
Mel Gibbon.



DYNOWINKA Nr 4/10624

W œrodê 31 marca
w Szkole Podstawowej
nr 2 w Dynowie zosta³
przeprowadzony miê-
dzyszkolny wielobój
pod has³em „ W œwiecie
baœni”, którego celem
by³o bli¿sze zapoznanie
z podanymi baœniami,
rozwijanie zaintereso-
wañ i uzdolnieñ dzieci,
kszta³towanie umiejêt-
noœci pracy zespo³owej i odpo-
wiedzialnoœci za efekty pracy
grupy, wzmocnienie poczucia
wiêzi kole¿eñskiej oraz wdro¿e-
nie uczniów do zdrowego
wspó³zawodnictwa.

W wieloboju bra³y udzia³ re-
prezentacje s¹siaduj¹cych szkó³
z terenu gminy Dynów – D¹brówka Starzeñ-
ska, £ubno, Paw³okoma. Oœmioosobowe
dru¿yny uczniów klas II i III bra³y udzia³ w
czterech kolejnych konkurencjach : „ Sówki
m¹dre g³ówki”, plastycznej, muzyczne i spor-
towej.

Ca³a Polska czyta dzieciom i z dzieæmi - Dynów te¿

Wiele siê ostatnio mówi o spadku czy-
telnictwa Polaków. Szuka siê przyczyn tego
stanu rzeczy, podejmowane s¹ ró¿norod-
ne próby walki z tym zjawiskiem. Tony pa-
pieru zu¿yto na opisanie wtórnego analfa-
betyzmu Polaków, spowodowanego miêdzy
innymi komputeryzacj¹, która dziêki
umieszczonym w programach s³ownikom,
bezsensownym czyni znajomoœæ ortogra-
fii. Skutki tego s¹ niestety op³akane, gdy¿
b³êdy ortograficzne pojawiaj¹ siê nawet w
pismach „powa¿nych” urzêdników.

 Dosyæ powszechne jest równie¿ prze-
konanie, ¿e czas, który spêdzamy w pracy,
wyd³u¿y³ siê i brakuje nam go na lekturê.

 Media elektroniczne zdominowa³y na-
sze ¿ycie. Ksi¹¿ka ma obecnie groŸnych kon-
kurentów w postaci telewizji, wideo czy kom-
putera. Pamiêtajmy jednak, ¿e wzorce po-
stêpowania doros³ych powiela m³odzie¿, co

sprawia, ¿e i ona nie-
chêtnie siêga po

ksi¹¿kê, wy-
bieraj¹c me-
dia ³atwiej-
sze w odbio-

rze. Zdarza siê,
niestety bardzo czê-

sto, ¿e uczniowie, którzy nie
przeczytali ksi¹¿ki pod naciskiem

nauczyciela, nigdy ju¿ nie siêgn¹ po dan¹
lekturê dobrowolnie.

Tych faktów nie mo¿na bagatelizowaæ.
Kontakt z ksi¹¿k¹ rozwija osobowoœæ m³o-
dego cz³owieka, dostarcza wiedzy o œwie-
cie i ludziach, rozwija wyobraŸniê, kszta³-
tuje w³aœciw¹
hierarchiê war-
toœci, uwra¿liwia
na prze¿ycia i
uczucia innych.

Warto wiêc
p o d e j m o w a æ
dzia³ania maj¹-
ce na celu roz-
wijanie zainte-
resowañ czytel-
niczych wœród
m ³ o d z i e ¿ y .
S z c z e g ó l n i e
wa¿ne s¹ inicja-
tywy wdra¿aj¹ce

Wszystkich goœci wita³ transparent i
napis „Witamy w œwiecie baœni”, zaœ sala
gimnastyczna zosta³a w tym dniu przyozdo-
biona du¿ymi ilustracjami przedstawiaj¹-
cymi sceny z ró¿nych baœni.

Przy wejœciu ka¿dy uczestnik, opiekun oraz

cz³onkowie jury otrzymali odznaki z napisem
„Witamy w œwiecie baœni - Dynów 2004”.

 W jury wieloboju zasiedli: dyr MOKiR
G. Malawska, dyr. Szko³y Podstawowej nr 2

w Dynowie p. W. Mar-
sza³ek oraz opiekuno-
wie poszczególnych
zespo³ów.

 Jury przyzna³o
punkty zespo³om za
ka¿de wykonanie za-
dania.

 W czasie oblicza-
nia wyników
przez jury,
uczestnicy wielo-
boju otrzymali
s³odki poczêstu-
nek.

Po oblicze-
niu punktów na-
st¹pi³o og³osze-
nie wyników i
wrêczenie na-
gród.

Wszystkie zespo³y nagrodzone zosta³y
dyplomami, natomiast uczestnicy otrzymali
komplety kolorowych d³ugopisów.

Impreza przebiega³a w mi³ej atmosferze.
Dzieci œwietnie siê bawi³y, nawi¹za³y miêdzy
sob¹ przyjaŸnie i na pewno czekaj¹ na kolejne
takie spotkanie.

Gra¿yna  Wyskiel

do czytelnictwa najm³odszych, gdy¿ nawy-
ki ukszta³towane teraz, bêd¹ procentowaæ
w przysz³oœci.

Wychodz¹c naprzeciw tym za³o¿eniom
wspólnie z wychowawcami najm³odszych
klas M. Sierant i M.Tarnawsk¹ zorganizo-
wa³yœmy w Zespole Szkó³ nr 1 w Bachórzu
imprezê czytelnicz¹ pod has³em: „Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom”, bêd¹c¹ odpowiedzi¹
na ogólnopolsk¹ kampaniê po tym samym
has³em. Celem tej akcji jest wyrabianie od
najwczeœniejszych lat potrzeby obcowania
ze s³owem drukowanym, pog³êbianie wiêzi
miêdzy dzieckiem i doros³ymi, którzy daj¹

Szko³a Podstawowa Nr 2 w Dynowie
SP

£u
bn

o

SP
Pa

w³
ok

om
a

SP
D

¹brówkaStarzeñska



DYNOWINKANr 4/106 25

Zwyczaje zwi¹zane z obchodami Œwi¹t Wielkiej
Nocy rozpoczynaj¹ siê od Niedzieli Palmowej. Daw-
niej nazywano j¹ Kwietn¹ lub Wierzbn¹.

Palmy

Materia³, z jakiego sporz¹dzano palmy
by³ tradycyjny, ale obowi¹zuj¹cy w ró¿nych
wsiach zestaw zió³ i ga³êzi nie by³ jednakowy.
Jednak¿e, zgodnie ze starymi wierzeniami pal-
my powinny zawieraæ ga³¹zki wierzby, lesz-
czyny, cisu, ja³owca, sosny i winoroœli. Nie wol-
no by³o wykonywaæ palm z ga³¹zek topoli.

Na Podkarpaciu wykonywa³o siê wyso-
kie, nawet kilkumetrowej wysokoœci palmy,
zdobione barwnymi wst¹¿kami, które
ch³opcy po¿yczali od znajomych dziewcz¹t.
W naszym regionie znany by³ zwyczaj ob-
wi¹zywania palm rzemieniem od bata. Do
tej pory swoiste charakterystyczne cechy
zachowa³y palmy z Wileñszczyzny, Kurpiów
i Podkarpacia. Z palm¹ wi¹za³o siê wiele
zwyczajów i wierzeñ:
v trzykrotne obejœcie z ni¹ domu mia³o

rodzinie zapewniæ dostatek, a uderza-
nie w wêg³y chroni³o przed muchami,
pch³ami i robactwem,

v po³kniêcie wierzbowego kotka zapew-
nia³o zdrowie gard³a i p³uc,

v ch³ostaniu palmami dziewcz¹t towarzy-
szy³y s³owa „Palma bije, nie zabije, za szeœæ
noc Wielkanoc”,

v omiatanie krów palmami chroni³o je
przed zaraz¹ a uderzanie nimi w byd³o,
w czasie pierwszego wypêdzania na pa-
stwisko, mia³o zapewniæ zdrowie na ca³y
sezon,

v wbicie jej w Wielki Pi¹tek w pole chro-
ni³o zasiewy przed gradem,

v w³o¿enie w strzechê broni³o przed ude-
rzeniem pioruna,

v krzy¿yki z niej wykonane i wkopane w
rolê mia³y zabezpieczaæ zasiane ziarno
od myszy polnych.

Pisanki

Od Wielkiej Œrody zaczynano przygo-
towywaæ pisanki. Zwyczaj zdobienia jaj jest
bardzo stary i siêga w Polsce X wieku. Ist-
nieje kilka legend dotycz¹cych powstania
pisanek.

Jedna z nich mówi³a, ¿e pod krzy¿em na
którym wisia³ Chrystus uklêk³a kobieta z koszem
pe³nym jaj, a kapi¹ca z boku krew Zbawiciela
zabarwi³a je na czerwono.

Inna g³osi³a, i¿ krew sp³ywaj¹ca z ran Chry-
stusa œcina³a siê w ma³e, czerwone jajeczka, na
które kapa³y ³zy Matki Boskiej zamieniaj¹c je w
pisanki.

Mówiono tak¿e o œwiêtej Magdalenie, która
id¹c w niedzielê wielkanocn¹ odwiedziæ grób
Chrystusa po drodze nakupi³a jajek na posi³ek
dla aposto³ów. Po spotkaniu zmartwychwsta³e-
go Chrystusa zauwa¿y³a, ¿e jajka które nios³a z
radoœci zmieni³y kolor na czerwony i do dziœ na
pami¹tkê tego zdarzenia ludzie maluj¹ jajka na
Wielkanoc.

W Polsce wystêpuje kilka odmian bar-
wionych jaj. Pospolicie wszystkie zwie siê
pisankami. W rzeczywistoœci nale¿y odró¿-
niæ najczêœciej spotykane pisanki od wystê-
puj¹cych g³ównie w pó³nocnej czêœci kra-
ju kraszanek, w Krakowskiem i £owickiem
nalepianek oraz mazowieckich wyklejanek.

Jajka malowano u¿ywaj¹c barwników
naturalnych, uzyskiwanych z:
v ³usek cebuli daj¹cych kolor czerwono-

¿ó³ty,
v kory dzikiej jab³oni lub nasion wroty-

czu daj¹cych kolor ¿ó³ty,
v z pio³unu, bylicy, dzikiego bzu, sasanki

lub zielonych pêdów œwie¿o zebranego
¿yta daj¹cych ró¿ne odmiany zieleni,

v z p³atków kwiatu b³awatka lub z urzetu
farbiarskiego daj¹cych kolor niebieski,

v z ³upin orzecha w³oskiego, kory olcho-
wej lub dêbowej daj¹cych kolor czarny.
Wzory pisano woskiem (jak chc¹ nie-

którzy z gromnicy) pszczelim nanoszonym
szpilk¹ lub specjalnym pisakiem. Nowsz¹
technik¹ zdobienia jest wyskrobywanie ró¿-
nych motywów ostrym narzêdziem. Zda-
rza³o siê tak¿e trawienie rysunku na zabar-
wionej skorupce kwasem kapuœcianym lub
solnym. Pisanek przygotowywano niekiedy
i kopê. Czêœæ przeznaczona by³a do œwiê-
cenia pozosta³e stanowi³y okup od oblania
wod¹, podarunki dla chrzeœniaków, a
dziewczêta czêsto ofiarowywa³y najpiêkniej-
sze pisanki upatrzonym kawalerom. Dwie
pisanki przechowywano do chwili pierw-
szego wiosennego wypasu byd³a.

Judasz

W Wielk¹ Œrodê w niektórych miastecz-
kach Podkarpacia odbywa³o siê „wieszanie
Judasza”. Zazwyczaj ch³opcy przygotowy-
wali kuk³ê, ubieraj¹c j¹ w mêski strój i wie-
szaj¹c na wysokim s³upie. W Wielki Czwar-
tek zrzucali „Judasza” z wie¿y koœcielnej a
zgromadzeni na dole bili j¹ kijami z okrzy-
kami – Judasz, Judasz. Nastêpnie kuk³ê prze-
noszono nad rzekê gdzie najpierw j¹ palo-
no a resztki wrzucano do wody.

Zwyczaje Wielkiego Czwartku

W ten dzieñ zazwyczaj pieczono œwi¹-
teczn¹ bu³kê z pszennej, bia³ej m¹ki zwan¹
pask¹. Zazwyczaj by³a du¿a, bo wysoka do
20 cm. o œrednicy „jak przetak”- ok. 0,5 m.,

(ci¹g dalszy
na str. 26)

przyk³ad, w jaki sposób mo¿na spêdzaæ czas.
 Zaproszeni goœcie: pani Gra¿yna Ma-

lawska, pani Helena Nosal i pan Wojciech
Cymbalista zaprezentowali najm³odszym
uczniom naszej szko³y utwory z literatury
dzieciêcej: bajki J. Brzechwy, J. Tuwima, S.
Jachowicza oraz znane baœnie autorów
polskich i obcych. Uda³o im siê stworzyæ
wokó³ dzieci, ale i z ich udzia³em, sympa-
tyczn¹ atmosferê kontaktu z ksi¹¿k¹. Dzie-
ciaki z ogromn¹ uwag¹ ws³uchiwa³y siê w
losy bohaterów baœniowych, ale te¿ niezwy-
kle spontanicznie reagowa³y wówczas, kie-
dy pani Gra¿yna Malawska z w³aœciw¹ so-
bie ekspresj¹ recytowa³a „Lokomotywê” J.
Tuwima.

W trakcie spotkania pojawi³y siê tak¿e
refleksje zaproszonych goœci na temat czy-

telnictwa, postaw ¿yciowych i wzo-
rów osobowych przekazywanych
przez literaturê.

 Imprezie towarzyszy³y wiersze i
piosenki w wykonaniu dzieci, które
umiejêtnie wcieli³y siê w znane po-
stacie bajkowe.

By³o to udane i ciekawe spotka-
nie, inna forma kontaktu z ksi¹¿k¹.
Uczniowie dopytuj¹ niecierpliwie o
termin nastêpnego. Ich entuzjazm
utwierdza nas w przekonaniu, ¿e war-
to takie spotkania organizowaæ po to,
aby dzieci polubi³y czytanie, ¿eby nie
poprzestawa³y na ofercie programów
telewizyjnych i komputerowych.

Maria Stolarczyk
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chocia¿ trafia³y siê o œrednicy dochodz¹-
cej do 1 m. i wa¿¹cej 15 kg. Jej powierzch-
niê zdobiono wyciœniêtymi szklank¹ wzo-
rami lub naklejonymi z ciasta „jode³kami i
kaczkami”. Skorupki jaj u¿ytych do piecze-
nia tego ciasta wieszano na ga³¹zkach ja-
b³oni i œliw wierz¹c, ¿e zapewni to urodzaj
owoców. W Wielki Czwartek milk³y dzwo-
ny koœcielne a zamiast nich odzywa³y siê
drewniane ko³atki. By³ to pretekst do za-
bawy dla ch³opców, którzy biegaj¹c po uli-
cach z ko³atkami robili przeraŸliwy ³oskot
„wypêdzaj¹c Judasza”.

Obrzêdy i zwyczaje Wielkiego Pi¹tku

W ten najsmutniejszy dzieñ roku przed
œwitem chodzono myæ siê do rzeki, wierzo-
no bowiem, ¿e o pó³nocy anio³ porusza
wodê. Umycie siê w niej zapewnia³o
zdrowie na ca³y rok. Ludzie, którzy
cierpieli na ból zêbów powinni nabraæ
wodê w usta, pobiec do najbli¿szego
dêbu, wypluæ wodê w dziuplê i powie-
dzieæ – „dêbie, dêbie niech bêdzie zdrowe
to, co mam w gêbie”. Zabierano równie¿
wodê ze sob¹ do domu, by obmyæ ni¹
krowy.

Z dniem tym zwi¹zanych by³o wie-
le przys³ów rolniczych:
v WWielki Pi¹tek – dobry sie-

wu pocz¹tek,
v Je¿eli w Wielki Pi¹tek kropi

– radujcie siê ch³opi,
v WWielki Pi¹tek zrób pocz¹-

tek, a w Sobotê koñcz robo-
tê,

v W Wielki Pi¹tek jasno, to
w stodole ciasno.
Tego dnia obowi¹zywa³

œcis³y post i jedzono tylko
pieczone ziemniaki i kwa-
sówkê. Powsta³ tak¿e zakaz prania, tkania,
przêdzenia oraz pieczenia chleba, ponie-
wa¿ grozi³o to susz¹. W niektórych wsiach
odbywa³o siê tzw. „wieszanie barszczu”. W
zabawie brali udzia³ ch³opcy, którzy wie-
szali na drzewie garnek z barszczem. Na-
stêpnie zmuszali jakiegoœ nieœwiadomego
delikwenta aby pod nim stan¹³ i wylewali
na niego zawartoœæ garnka. Istnia³ tak¿e
zwyczaj wieszania nad drog¹, na suchej
wierzbie przyczepionego do d³ugiego i gru-
bego powrozu œledzia karz¹c go niby za to,
¿e przez szeœæ niedziel panowa³ nad miê-
sem.

Wieczorem nale¿a³o iœæ do koœcio³a, by
wzi¹æ udzia³ w nabo¿eñstwach pasyjnych i
adorowaæ Chrystusa z³o¿onego w grobie.
Od koñca XIX wieku budowano w koœcio-
³ach ozdobne Bo¿e Groby, przy których
sta³y stra¿e zwane w niektórych miejsco-

woœciach „turka-
mi”. Przy grobie
adorowa³y Chry-

stusa tak¿e dziewczêta, zwane „Maryjka-
mi”. Adoracja trwa³a od wielkopi¹tkowe-
go wieczoru do rezurekcji.

W Wielk¹ Sobotê

W ten dzieñ œwiêcono przed koœcio³em
lub w wyznaczonym miejscu potrawy. Po-
karmy przynoszono w koszach, przetakach
a nawet nieckach a pieczywo zwiniête w
chustê. W sk³ad œwieconego wchodzi³y
obowi¹zkowo jajka, ró¿nego rodzaju sery,
s³onina, kie³basa, korzeñ chrzanu, mas³o,
sól i ocet. Po powrocie do domu nale¿a³o
trzykrotnie obejœæ dom ze œwieconym co
mia³o zapewniæ pomyœlnoœæ gospodarzom.
W Wielk¹ Sobotê œwiecono tak¿e wodê,
któr¹ kropiono obejœcie, œwiêcono ziarno
w s¹siekach i ziemniaki przeznaczone do
sadzenia. Ze szczypt¹ œwiêconej soli wlewa-
no parê kropel do studni. Przed koœcio-

³em b³ogos³awiono tak¿e ogieñ. Z ogniska
przynoszono do domu nadpalone wêgiel-
ki, które wk³adano pod strzechê, by chro-
ni³y dom przed po¿arem. Równie¿ tego
dnia wygaszano pod kuchni¹ ogieñ aby go
rozpaliæ ponownie od przyniesionego z ko-
œcio³a.

Wielkanocne Alleluja!!

Wielk¹ Niedzielê rozpoczyna³a msza
rezurekcyjna. Gdy bi³y dzwony nale¿a³o po-
trz¹saæ drzewami owocowymi, co mia³o za-
pewniæ urodzaj. Z koœcio³a starano siê jak
najprêdzej powróciæ do domu. Wierzono
bowiem, ¿e kto pierwszy powróci, pierwszy
zakoñczy ¿niwa. W czasie rezurekcji rozle-
ga³y siê wystrza³y z moŸdzierzy wiwatowych,
bito w bêbny, strzelano z „klucza” i z „pusz-
ki”. Po przyjœciu z koœcio³a spo¿ywano œnia-
danie wielkanocne rozpoczynaj¹c od po-
dzielenia siê œwiêconym jajkiem i z³o¿eniu
sobie ¿yczeñ. Nastêpnie zjadano trochê

chrzanu aby „zakosztowaæ gorzkiej mêki
Pana Jezusa”. Na stole prócz poœwiêconych
pokarmów znajdowa³ siê tak¿e i owies dla
„baranka”. Okruchy ze sto³u wrzucano do
ogródka wierz¹c, ¿e wyroœnie z nich lecz-
nicza roœlina maruna. Kawa³ek poœwiêco-
nego chleba lub paski pozostawiano do
czasu siewu aby w³o¿yæ go do siewnego
kosza co mia³o zapewniæ urodzaj. Skoru-
pek z jaj nie dawano kurom gdy¿ wtedy
gubi³yby jajka lub pia³y jak koguty. Dziew-
czêta rzuca³y skorupki pod p³ot obserwu-
j¹c jaki ptak je zabierze, „jeœli sroka – wyda
siê do roka, jeœli wrona – zostanie doma”. £upi-
ny z jaj zakopywano równie¿ w grzêdy z
rozsad¹ aby chroni³y j¹ przed kretami i
g¹sienicami. Z chrzanu robiono krzy¿yki i
wk³adano pod wêg³y domu aby siê wê¿e

nie trzyma³y.
Koœci z miêsa
rozrzucano w
polu, by szczury
i chomiki szko-
dy nie robi³y.
Przez ca³y dzieñ
nie wolno by³o
po³o¿yæ siê, gdy¿
wtedy ziemniaki
zaros³yby chwa-
stami.

W wielka-
nocny ponie-

dzia³ek tradycyj-
nie oblewano siê
wod¹. Zwyczaj ten
pojawi³ siê w œre-
dniowieczu i zosta³
przejêty od nie-
mieckiego miesz-
czañstwa. Naj-
starsz¹ wzmiank¹ o
dyngusie w Polsce
jest uchwa³a syno-
du diecezji Po-

znañskiej z 1420 roku. Czytamy w niej - „
Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie œwiêto wiel-
kanocne mê¿czyŸni kobiet a kobiety mê¿czyzn nie
wa¿yli siê napastowaæ o jaja i inne podarunki,
co pospolicie siê nazywa dyngowaæ, ani do wody
ci¹gn¹æ bo swawole i drêczenie takie nie odby-
waj¹ siê bez grzechu œmiertelnego i obrazy imie-
nia Boskiego”. Od oblewania mo¿na by³o
wykupiæ siê ³adn¹ pisank¹. W drugi dzieñ
œwi¹t gospodarze b³ogos³awili pola. Z bu-
telk¹ œwiêconej wody, kawa³kiem paski i jaj-
kiem obchodzili swoj¹ rolê œwiêc¹c j¹ i wk³a-
daj¹c kawa³ek chleba do ziemi. W niektó-
rych miejscowoœciach np. w Krakowie i Ry-
manowie obchodzono tak zwany Emaus,
na pami¹tkê spotkania Jezusa z uczniami
po zmartwychwstaniu. Pierwsza niedziela
po Wielkanocy nosi nazwê Przewodniej.
Spo¿ywane tego dnia œniadanie przypomi-
na³o posi³ek wielkanocny, z którego nale-
¿a³o zostawiæ kawa³ek paski. Dawniej tego
dnia odwiedzano cmentarze.

Opracowali AJM

(ci¹g dalszy ze str. 25)
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„Dok³adajcie wszelkich starañ, kszta³c¹c ser-
ce – cnotami, umys³ – naukami, cia³o – æwicze-
niami” apelowa³ przed 200 laty ks. Stani-
s³aw Konarski.

W przes³aniu tym zawar³ komplemen-
tarne spojrzenie na proces wychowawczo
– edukacyjny.

Wychowanie fizyczne jest zespo³em
dzia³añ prowadz¹cych nie tylko do kszta³-
towania cia³a i zachowania zdrowia w szko-
le, ale tak¿e do wyrabiania nawyków œwia-
domego uczestnictwa w szeroko rozumia-
nej kulturze fizycznej przez ca³e ¿ycie.

Nawyki te naj³atwiej kszta³towaæ ju¿ w
okresie szkolnym.

„Niewiele aktywnoœci ludzkich niesie ze sob¹
takie bogactwo treœci jak w³aœnie sport”

 (Vittorio Peri)
Wychowanie fizyczne – jest specyficz-

nym dzia³em wychowania ogólnego w no-
wym systemie edukacyjnym. Nie chodzi tyl-
ko o zabiegi poprawiaj¹ce sprawnoœæ fi-
zyczn¹ ani wyniki sportowe. Ogromn¹ pra-
cê do wykonania ma w tym wzglêdzie na-
uczyciel wychowania fizycznego. Musi za-
szczepiæ w m³odym pokoleniu potrzebê sys-
tematycznego uprawiania sportu na co
dzieñ; sportu rozumianego jako powszech-
na aktywnoœæ ruchowa, i promowaæ zdro-
wy tryb ¿ycia pod ka¿d¹ postaci¹. W dobie
szybkiego postêpu technicznego aktywnoœæ
ruchowa dzieci i m³odzie¿y znacznie siê
zmniejszy³a. Znamy zastraszaj¹co nisk¹ kon-
dycjê polskiego spo³eczeñstwa i znikom¹
œwiadomoœæ spo³eczn¹ na temat zagro¿eñ
zdrowia.

Nauczyciel wychowania fizycznego
powinien przybli¿yæ walory systematyczne-
go uprawiania sportu na co dzieñ. Nale¿y
rozwijaæ zainteresowania dzieci i m³odzie-
¿y t¹ sfer¹ aktywnoœci.

Dotychczas kultura fizyczna w naszym
spo³eczeñstwie nie spe³nia³a nawet podsta-
wowej roli – jak kszta³towaæ postawê dba-
³oœci o cia³o, jego sprawnoœæ i zdrowie przez
ca³e ¿ycie. W³aœnie nauczyciel wychowania
fizycznego ma wp³yw na zmiany i przewar-
toœciowanie akcentów w realizacji zajêæ
szkolnej i pozaszkolnej kultury fizycznej.

Wyzwaniem staje siê ju¿ nie tylko refor-
ma strukturalna i programowa oœwiaty, ale
zmiana ca³ej filozofii patrzenia na ucznia
w szkole. Wychowanie fizyczne powinno
byæ w szkole traktowane jako jedna z wa¿-
niejszych sfer oddzia³ywania wychowawcze-
go na ucznia. W zreformowanym systemie
edukacji nauczyciel wychowania fizyczne-
go powinien dostrzegaæ i kszta³towaæ har-

monijnie wszystkie strony osobowoœci
ucznia. Du¿ym b³êdem by³a dominacja
metod treningowych oraz nastawienie na
wyniki i wspó³zawodnictwo sportowe. Za-
miast wszechstronnej pracy z ca³¹ grup¹,
preferowano pracê z uczniami bardziej
uzdolnionymi ruchowo. S³absza sprawnoœæ
fizyczna m³odzie¿y negatywnie wp³ynê³a te¿
na psychikê. Objawia siê to niepo¿¹dany-
mi zachowaniami poza zdrowotnymi. Np.:
powstawanie wielu fobii i rozwoju wielu
form patologii spo³ecznych, u¿ywanie nar-
kotyków, alkoholu, tytoniu oraz powstawa-
niu ró¿nych grup subkulturowych. W
zwi¹zku z planowaniem zwiêkszenia liczby
godzin wychowania fizycznego, zwiêkszy siê
aktywnoœæ ruchowa dzieci i m³odzie¿y.
Obowi¹zuj¹cy dotychczas wymiar godzin
wych. fizycznego nie rekompensuje niedo-
statku ruchu wœród uczniów.

Kreatywny nauczyciel wychowania fi-
zycznego mo¿e wykorzystaæ ca³¹ gamê œrod-
ków zawartych w treœciach podstawy pro-
gramowej wychowania fizycznego. Pod-
staw¹ jest wspó³praca z nauczycielami na-
uczania pocz¹tkowego – uwzglêdniaj¹c
specyfikê pracy z ma³ym dzieckiem, pozwo-
li wszechstronnie przygotowaæ ucznia do
wkroczenia w kolejny etap edukacyjny. W
nastêpnych etapach edukacji, szczególnie
wa¿ne s¹ œcie¿ki edukacyjne o charakterze
wychowawczo - dydaktycznym. Ich treœci
oparto na zagadnieniach, które dotychczas
nie by³y „przypisane” do ¿adnego z przed-
miotów nauczania.

Istotne dla nauczyciela wychowania fi-
zycznego s¹: edukacja prozdrowotna i eko-
logiczna.

W dalszej czêœci edukacji (gimnazjum)
nauczyciel wprowadza uczniów w œwiat
wiedzy naukowej, wdra¿a do samodzielno-
œci i przygotowuje do aktywnego udzia³u w
¿yciu spo³ecznym. „Wprowadza ucznia w
œwiat kultury i sztuki” (w którym zawiera
siê ca³y obszar kultury fizycznej i sportu).

Najbli¿sz¹ wychowaniu fizycznemu jest
edukacja prozdrowotna. Ta œcie¿ka edu-
kacyjna jest najbardziej powi¹zana ze spe-
cyfik¹ wychowania fizycznego a nauczyciele
wychowania fizycznego maj¹c odpowied-
nie przygotowanie z zakresu nauk biolo-
gicznych i medycznych, s¹ najbardziej kom-
petentnymi specjalistami do podejmowa-
nia wiêkszoœci tematów z tego zakresu.

Edukacja ekologiczna œciœle zwi¹zana
jest z kultur¹ fizyczn¹. Szczególnie wyrazi-
œcie wystêpuje w toku zajêæ terenowych –
wycieczek, obozów sportowych, rajdów

turystycznych, rejsów ¿eglarskich i zielo-
nych szkó³.

Nauczyciel wychowania fizycznego ma
szerokie pole do dzia³ania przybli¿aj¹c
wp³yw œrodowiska na zdrowie fizyczne i
psychiczne cz³owieka. W praktyce m. in.
na zajêciach wychowania fizycznego w te-
renie.

Wychowanie do ¿ycia w rodzinie a wy-
chowanie fizyczne, ma równie¿ wiele wspól-
nego.

Nauczyciel wychowania fizycznego
przybli¿a treœci programu np.: zmiany fi-
zyczne i psychiczne okresu dojrzewania,
zró¿nicowanie tempa rozwoju oraz odpo-
wiedzialnoœæ za w³asny rozwój – samowy-
chowanie.

Nauczyciel tego przedmiotu ma natu-
raln¹ okazjê i mo¿liwoœci wyjaœnienie np.
problemu menstruacji, gdy zachodzi pro-
blem „æwiczyæ – nie æwiczyæ”. K³opotliwe
problemy wynikaj¹ce z okresu dojrzewa-
nia, objawiaj¹ siê na basenie, na sali gimna-
stycznej czy te¿ na boisku sportowym. Re-
akcje w sytuacjach wystêpuj¹cych w czasie
zajêæ wychowania fizycznego sprzyjaj¹ po-
ruszaniu i skutecznemu rozwi¹zywaniu
tych problemów.

Edukacja regionalna a wychowanie fi-
zyczne.

Nauczyciele wychowania fizycznego s¹
dobrze przygotowani do prowadzenia æwi-
czeñ muzyczno – ruchowych, tañców na-
rodowych, ludowych i regionalnych. Re-
alizuj¹c nale¿ycie ten dzia³ wychowania
fizycznego, nauczyciel rozwija w uczniach
poczucie „to¿samoœci narodowej w aspek-
cie to¿samoœci regionalnej” – co jest jed-
nym z celów edukacji regionalnej. Wyciecz-
ki, obozy sportowe, rajdy rowerowe i zielo-
ne szko³y stwarzaj¹ okazjê do poznawania
nowych regionów, zwyczajów i specyficz-
nych obrzêdów.

Wychowanie patriotyczne i obywatel-
skie a wychowanie fizyczne, wi¹¿e siê œciœle
z wychowaniem w rodzinie i œrodowisku
lokalnym. Realizowane jest w szkole po-
przez udzia³ uczniów ró¿nego rodzaju im-
prezach okolicznoœciowych w tym impre-
zach o charakterze sportowym. Dziêki
temu uczniowie przygotowuj¹ siê do od-
powiedzialnego uczestnictwa w ¿yciu pu-
blicznym. To zaœ jest zadaniem szko³y i na-
uczycieli wychowania fizycznego w zakre-
sie tematyki tej œcie¿ki edukacyjnej.

(ci¹g dalszy
na str. 28)
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Wychowanie fizyczne, sport, turystyka
stwarzaj¹ wiele mo¿liwoœci dla nauczycieli
wych. fizycznego. Powinni oni przybli¿yæ
uczniom sylwetki wielkich Polaków spor-
towców np.: J. Kusociñski, W. Rudkiewicz,
J. Kukuczka, L. Teliga, K. Baranowski i wie-
lu innych, którzy s¹ wzorem do naœladowa-
nia dla m³odzie¿y.

Jednym z elementów wychowania pa-
triotycznego – jest godne zachowanie siê
w trakcie zawodów sportowych np. w cza-
sie hymnu narodowego i wci¹gania flagi
pañstwowej na maszt. W treœciach tej œcie¿ki
edukacyjnej jest wiele innych tematów np.

Przywitaliœmy ju¿ wiosnê. Ca³a przyro-
da budzi siê do ¿ycia. Rozpoczyna siê czas
wytê¿onej pracy na polu, dzia³kach i przy-
domowych ogródkach. W ferworze co-
dziennych zajêæ nie zawsze znajdzie siê
wolna chwila na wypoczynek na ³onie
natury i podziwianie wiosennej przy-
rody. Zawsze za to mo¿na zagl¹dn¹æ,
choæby przez okno, do ogródka, gdzie
wiosnê witaj¹ jako pierwsze krokusy, a
póŸniej do³¹czaj¹ do nich tulipany, hia-
cynty, ¿onkile, itp. Na ka¿dej prawie
dzia³ce jest murawa, na której króluj¹
wiosenne kwiaty, wiêc w przerwie na
drugie œniadanie mo¿na je tam podzi-
wiaæ. A jest co! Sztuka ogrodnicza stwo-
rzy³a barwne i o dziwnych kszta³tach
odmiany kwiatów. Sk¹d jednak przywê-
drowali do nas ich przodkowie? Prze-
cie¿ tulipany czy hiacynty nie rosn¹ na
naszych ³¹kach!

Zacznê mo¿e od krokusów. Jest ich
oko³o 80 gatunków. Wystêpuj¹ g³ów-
nie w rejonie Morza Œródziemnego. W
Polsce roœnie dziko tylko jeden gatunek -
szafran spiski (Crocus scepusiensis), znany
chyba wszystkim z ¿yznych ³¹k i pastwisk
Karpat Zachodnich. Na pewno nie raz
ogl¹daliœmy w naturze lub na barwnych
fotografiach krokusowe ³¹ki z Tatr z p³a-
tami schodz¹cego œniegu. Kwiaty ich s fio-
letowe, a czasem trafiaj¹ siê osobniki bia-
³e. Natomiast szafran uprawny (Crocus sa-
tivus), pochodz¹cy z Bliskiego Wschodu,
jest uprawiany jako roœlina u¿ytkowa, u¿y-
wany do barwienia tkaniny i jako przypra-
wa.

Tulipany (Tulipa) kojarz¹ siê nam
przede wszystkim z Holandi¹, znan¹ jako
kraj tulipanów. W rzeczywistoœci pochodz¹
z po³udniowego-wschodu Europy i azja-

tyckich terenów
o umiarkowa-

szkolny samorz¹d
uczniowski w tym tak¿e
samorz¹d szkolnego
klubu uczniowskiego.

Nauczyciele wych. fizycznego patronuj¹
dzia³alnoœci tych klubów, przez co m³odzie¿
aktywnie w³¹cz siê do organizacji imprez
œrodowiskowych.

Obrona cywilna i wychowanie fizyczne
– te treœci programowe mog¹ byæ kszta³to-
wane w toku zajêæ wychowania fizyczne-
go. Nauczyciel prowadz¹c zajêcia przygo-
towuje uczniów do udzielania pierwszej
pomocy w nag³ych wypadkach, które mog¹
zdarzyæ siê na basenie, na wycieczce, raj-
dzie rowerowym itd. Przybli¿a pierwszy sto-
pieñ wtajemniczenia i radzenie sobie oraz
innym w ró¿nych sytuacjach zagro¿enia
zdrowia i ¿ycia.

Wykazuj¹c powi¹zania wychowania fi-

zycznego z wieloma dziedzinami edukacji
szkolnej, uœwiadamiaj¹ ¿e wychowanie fi-
zyczne nie jest w¹sko pojêtym przedmio-
tem maj¹cym na celu opanowanie tylko
umiejêtnoœci sportowych – lecz wa¿nym
dzia³em wychowania ogólnego. Dlatego te¿
wyj¹tkowo wa¿n¹ pozycj¹ w rozwoju kul-
tury fizycznej powinien mieæ nauczyciel
wychowania fizycznego. Musi sprostaæ do-
datkowym nowym i trudnym zadaniom.
Stosowaæ takie œrodki i metody które bêd¹
akceptowane przez uczniów, daj¹c ka¿de-
mu z nich, bez wzglêdu na jego sprawnoœæ
– mo¿liwoœci do wykazania siê konkretny-
mi postêpami i umiejêtnoœciami.

Uczniowie bardzo lubi¹ wychowanie
fizyczne, jeœli jeszcze nauczyciel w trakcie
zajêæ uwzglêdniaæ bêdzie ich zaintereso-
wania, mo¿liwoœci i potrzeby.

mgr Maria Chudzikiewicz

(ci¹g dalszy ze str. 27)

nym klimacie. Mo¿na siê doliczyæ oko³o
60 gatunków tulipanów. Rosn¹ przede
wszystkim na stepach, gdzie wiosn¹ pokry-

waj¹ je kobiercem czerwonych kwiatów.
Odmiany barwne sadzone w ogródkach
charakteryzuj¹ siê kolorowymi kwiatami,
od bia³ych, poprzez ¿ó³te, w ró¿nych od-
cieniach ró¿u, czerwieni, bordu. Maj¹
ró¿nie zmodyfikowane p³atki i czêsto w
ogóle nie przypominaj¹ swoich dzikich ste-
powych krewniaków.

Z po³udnia Europy przywêdrowa³y do

nas tak¿e narcyze (Narcissus). S¹ roœlinami
truj¹cymi. Zalicza siê do nich 22 gatunki.
Na obszarze œródziemnomorskim roœnie

narcyz wielokwiatowy (Narcissus tazetta)
o kilku kwiatach na jednej ³odydze i
¿ó³te ¿onkile (Narcissus jon¹uilld). £¹ki
po³udnia Europy zdobi¹ te¿ narcyze
bia³e (Narcissus poeticus). £¹ki z dziko

rosn¹cymi narcy-
zami mo¿na tak-
¿e spotkaæ w Pol-
sce, szczególnie
w³aœnie w rejonie
p o ³ u d n i o w o -
wschodnim. Po
z a w i e r u c h a c h
wojennych pozo-
sta³y opustosza³e
chaty z przydo-
mowymi ogród-
kami lub tylko
same ogródki i
sady. Z nich nar-

cyze wywêdrowa³y na pobliskie ³¹ki i na
dobre siê na nich zadomowi³y.

Od niedawna powszechnie w naszych
ogródkach pojawi³y siê hiacynty, cenione
zarówno ze wzglêdu na swoje barwne kwia-
ty jak i silny zapach. Ich dziki krewniak -
hiacynt wschodni (Hyacinthus orientalis)
roœnie na Bliskim Wschodzie.

Cz³owiek udomowi³ i zmodyfikowa³
genetycznie jeszcze wiele innych kwiatów,
niekoniecznie tylko wiosennych, jak cho-
cia¿by lilie, piwonie, kosadŸce, irysy. Zdo-
bi¹ one teraz nasze ogrody, dzia³ki, balko-
ny czy nawet parapety okien. W zalanych
betonem miastach, gdzie czêsto s¹ o tej
porze roku jedynym przejawem zieleni
przypominaj¹ ludziom zapracowanym i za-
mkniêtym w czterech œcianach, ¿e na œwie-
cie jest ju¿ wiosna.

Marta Bylicka
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Wstêp
Wœród wielu zagadnieñ hydrologicz-

nych omawianych przez Dyrektywê wodn¹
Unii Europejskiej z grudnia 2000 r. – defi-
niowane s¹ tak¿e elementy biologiczne rze-
ki, a przy warunkach morfologicznych wy-
mieniane s¹ dwie najwa¿niejsze cechy:
struktura i pod³o¿e koryta oraz struktura
strefy zalewowej (riparian zone). Tak rozu-
miana strefa zalewowa jest integraln¹ czê-
œci¹ rzeki, a wiêc wszystkie zachodz¹ce w
tej strefie zjawiska (w tym biologiczne)
musz¹ byæ traktowane na równi z tymi, któ-
re zachodz¹ w samym nurcie.

San jest jedynym wschodniokarpac-
kim dop³ywem Wis³y, a tym samym jedy-
nym wschodniokarpackim elementem
zlewni Ba³tyku. Ale od dnia 1 maja 2004
roku ranga miêdzynarodowa dorzecza
Sanu znacznie zyskuje, gdy¿ staje siê ono
tak¿e jedynym takim elementem fizjogra-
ficznym Unii Europejskiej. Unijny rejestr
ró¿norodnoœci przyrodniczej (biodiversity)
mo¿e byæ tym samym potencjalnie wzbo-
gacony o florystyczne i faunistyczne walo-
ry wschodniokarpackie, których czêœci¹
sk³adow¹ s¹ tak¿e endemiczne gatunki hy-
drofilne i hydrobionty zamieszkuj¹ce wy-
³¹cznie najwy¿sze partie cieków wodnych
dorzecza Sanu, co jest oczywiœcie uzna-
nym – unikatowym ewenementem fauni-
stycznym ju¿ w skali naszego kraju. Fakt
posiadania na swoim terenie tego rodza-
ju walorów przyrodniczych powinien byæ
wykorzystany w ró¿ny sposób, zarówno
przez w³adze samorz¹dowe wszystkich jed-
nostek administracyjnych usytuowanych
w dorzeczu Sanu, jak równie¿ przez w³a-
dze województwa podkarpackiego oraz
centraln¹ administracjê kraju. Ale wyko-
rzystywanie faktu posiadania wysokich
walorów przyrodniczych w skali Unii Eu-
ropejskiej nak³ada tak¿e obowi¹zek ich
ochrony, a tak¿e restytucji w odcinkach,
gdzie uleg³y one zniszczeniu lub zubo¿e-
niu.

Jednym z walorów wschodniokarpac-
kich przyrody zlewni Sanu s¹ pobrze¿a
cieków wodnych, i ich koleopterofauna
ripikolna w najwy¿szych partiach, ale jej
naturalny sk³ad gatunkowy (tak¿e w ni¿-
szych strefach wysokoœciowych) jest
wskaŸnikiem w³aœciwej jakoœci wód, na-
tomiast zubo¿enie, zmiana lub zniszcze-
nie tej struktury œwiadczy o chemicznych
ska¿eniach wody lub mechanicznych
uszkodzeniach koryta cieku. Tym w³aœnie
zagadnieniom poœwiêcone jest niniejsze
opracowanie.

Charakterystyka pobrze¿y zlewni
Sanu i ich koleopterofauny ripikolnej

San mierzy 444 km d³ugoœci, a jego zlew-
nia wynosi blisko 17 tys. km2. Formalnie Ÿró-
d³a Sanu, zlokalizowane w rejonie prze³ê-
czy U¿ockiej, usytuowane s¹ na wysokoœci
843 m n.p.m., a ujœcie do Wis³y 700 m ni¿ej.
Ale faktycznie ta rozpiêtoœæ wysokoœciowa
cieków jest o 250-300 m wiêksza, jeœli
uwzglêdnimy Ÿród³a potoków sp³ywaj¹cych
z najwy¿szych masywów: Tarnicy-Halicza,
Wielkiej Rawki, czy te¿ Po³onin Wetliñskiej
i Caryñskiej. Ju¿ te podstawowe cechy tej
rzeki mówi¹ nam o jej modelowym cha-
rakterze. San i jego bieszczadzkie dop³ywy
maja w górnych odcinkach charakter gór-
ski, w œrodkowych wy¿ynny, a w dolnym bie-
gu ni¿owy. St¹d szybko zmieniaj¹ce siê pa-
rametry œredniego spadku Sanu: od 8‰ w
górnym obszarze przyŸródliskowym, przez
2 ‰ w pobli¿u Smolnika do 0,5‰ w rejo-
nie Bramy Przemyskiej i 0,25‰ w Kotlinie
Sandomierskiej. Ale najwiêkszymi stromi-
znami (nawet do 20%) charakteryzuj¹ siê
górne odcinki – nieco poni¿ej moczarów
Ÿródliskowych (1100-1200 m npm) – bocz-
nych dop³ywów g³ównych potoków.

Parametrom orograficznym Sanu i jego
dop³ywów odpowiadaj¹ fizyczne w³aœciwo-
œci pobrze¿y. Najwy¿ej po³o¿one przyŸró-
dliskowe odcinki – s¹ kamienistymi koryta-
mi z du¿¹ iloœci¹ butwiej¹cych liœci i ga³êzi,
przez które s¹czy siê woda („ciurkade³ka”);
s¹ one silnie ocienione, podobnie jak ni¿ej
po³o¿one strugi z wiêkszym przep³ywem
wody i niewielkimi wodospadami. Najni¿-
sze fragmenty s¹ ju¿ kamieñcami lub ¿wi-
rowiskami w du¿ym stopniu ods³oniêtymi,
bogatymi w otoczaki, z inicjaln¹ sukcesj¹
roœlinn¹ (od roœlin zielnych po zakrzewie-
nia i olszyny). Ni¿owe odcinki (pocz¹wszy
od Przemyœla) to na przemian pobrze¿a
¿wirowe i ¿wirowo-piaszczyste, a poni¿ej
Le¿ajska (a¿ do ujœcia) bywaj¹ tak¿e odcin-
ki muliste. Ka¿demu z tych typów pobrze-
¿y odpowiada swoista makrofauna ripikol-
na, z³o¿ona g³ównie z saprofagów i dra-
pie¿ników. W obu przypadkach wa¿n¹ rolê
spe³niaj¹ chrz¹szcze.

Koleopterofauna ripikolna rekrutuje
siê z kilku rodzin. S¹ to przede wszystkim
biegaczowate – Carabidae, kusaki – Staphy-
linidae, a tak¿e Dryopoidea, Limnoidea i nie-
liczni przedstawiciele innych rodzin (np.
sprê¿ykowate Elateridae). Z biegaczowatych
s¹ to zw³aszcza niektóre gatunki z rodza-
jów Nebria i Chlaenius oraz wiêkszoœæ ga-
tunków z rodzajów Bembidion i Tachys. Spo-

œród kusakowatych s¹ to g³ównie rodzaje
Paederus i Stenus. Pod wzglêdem wymagañ
wilgotnoœciowych gatunki ripikolne okre-
œla siê na ogó³ jako higrofilne, aczkolwiek
nie jest to zupe³nie œcis³e, gdy¿ niektóre z
nich mog¹ byæ niemal higrobiontami, lub
przynajmniej formami ziemno-wodnymi
(np. Carabus variolosus – ¿eruj¹cy g³ównie
pod wod¹, lub Dryopoidea, ¿yj¹ce na po-
graniczu ¿wirowiska i wody).

Najstarsze informacje o ripikolnych
chrz¹szczach dorzecza Sanu pochodz¹ z
po³owy XIX wieku i dotycz¹ najwy¿szych
jego obszarów (Nowicki 1858). Z lat 70-80.
XIX w. mamy pierwsze informacje z Pogó-
rza Przemyskiego (kolekcja B. Kotuli), z
pobrze¿y dolnego Wis³oka (Schaitter
1870), ze œrodkowego biegu Sanu (kolek-
cja S. Stobieckiego) oraz z terenów przyuj-
œciowych (Jachno 1880). Nastêpne dane
posiadamy dopiero z okresu miêdzywojen-
nego z okolic Przemyœla (Trella 1925, 1926,
1928, 1930) oraz z wczesnych lat powojen-
nych z lewobrze¿nych dop³ywów Sanu (ko-
lekcja A. Gruszki). W latach 60-70. XX w.
prowadzone by³y szczegó³owe badania ko-
leopterologiczne Bieszczadów, powtórzo-
ne (jako kontrolne) w latach 90. z uwzglêd-
nieniem tak¿e Pogórza Przemyskiego. Wy-
niki tych badañ zosta³y opublikowane w
postaci monograficznej w ostatnich deka-
dzach XX wieku (Paw³owski & al.1995, Szu-
jecki 1996, Paw³owski & al.2000), a niektó-
re wzmianki zawarte s¹ tak¿e w czêœci XIX
Katalogu Fauny Polski (Burakowski & al.
1973, 1974, 1979, 1983, 1985). Wiele da-
nych do wykorzystania zawiera równie¿
dokumentacja kolekcji chrz¹szczy Mu-
zeum Przyrodniczego Instytutu Systematy-
ki i Ewolucji Zwierz¹t PAN w Krakowie oraz
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w War-
szawie.

Jerzy Paw³owski

(ci¹g dalszy
na str. 30)

Jerzy
Paw³owski
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Szczególnie cenne s¹ dane nagroma-
dzone w XIX wieku, gdy¿ daj¹ nam pod-
stawowe informacje wyjœciow¹ o sk³adzie
fauny ripikolnej dorzecza Sanu przed okre-
sem plagi zanieczyszczeñ wód g³ównych
rzek po³udniowo-wschodnich obszarów
Rzeczypospolitej. Istotne znaczenie dla
naszej wiedzy w omawianej sprawie jest fakt
zgromadzenia niemal wszystkich XIX-
wiecznych materia³ów dowodowych (tj.
kolekcji wraz z dokumentacj¹) w zbiorach
Muzeum Przyrodniczego ISiEZ Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie. Mo¿liwe s¹
wiêc kwerendy i sprawdzenie trafnoœci daw-
nych determinacji.

O ile sk³ad koleopterofauny ripikolnej
poszczególnych rzek ni¿owych po³udnio-
wej Polski jest (a raczej by³) doœæ podobny
i ustabilizowany, zarówno w odcinkach po-
brze¿y piaszczystych jak i mulistych – o tyle
sk³ad ripikoli pobrze¿y najwy¿szych partii
potoków wyró¿nia Bieszczady od pozosta-
³ych gór Polski (tzn. od Karpat Zachod-
nich i Sudetów). Dzieje siê tak za spraw¹
elementów wschodniokarpackich, i innych
– unikatowych u nas – gatunków górskich
które nadaj¹ tej faunie zupe³nie odmien-
ny charakter. I tak w otoczeniu Ÿróde³ wy-
stêpuje m.in. Quedius haberfelneri, a w stre-
fie ocienionych stromizn („ciurkade³ek” i
nieco ni¿ej): Nebria fuscipes, Deltomerus car-
pathicus, Duvalius subterraneus,Patrobus sty-
riacus, których nie spotkamy ju¿ w dorze-
czu Wis³oki i innych bardziej na zachód
po³o¿onych obszarach górskich. S¹ te¿
gatunki wspólne wszystkim pasmom kar-
packim (np. Trechus latus) i wystêpuj¹ce w
innych górach œrodkowej Europy (Carabus
variolosus, Nebria jockischi hoepfneri, N. rufe-
scens, Bembidion nitidulum, B. milleri carpa-
thicum, Trechus rubens, Ochthephilus tatricus).
Dopiero strefa ods³oniêtych ¿wirowisk po-
siada niemal identyczny sk³ad ripikoli w
ca³ej pó³nocnej czêœci ³uku karpackiego i
w Sudetach. Wyró¿niaj¹ tê strefê: Nebria
picicornis, Elaphrus ullrichi, Bembidion confor-
me, B. ascendens, B. decorum, B. geniculatum,
B. millerianum, B. punctulatum, B. tibiale, B.
varicolor, Tachys quadrisignatus, Perileptus are-
olatus, Chlaenius nigricornis, Ch.. nitidulus,
Stenus gracilipes, S. incanus, Paederus limno-
philus, P. rubrothoracicus carpathicola, Fleutiau-
xellus maritimus, Zorochros minimus.

Ripikolna koleopterofauna Sanu po-
ni¿ej Przemyœla (a zw³aszcza Jaros³awia)
nabiera ju¿ charakteru ni¿owego i w XIX
wieku by³a doœæ podobna a¿ do ujœcia, a

ró¿nice lokalne
wynika³y z bar-
dziej piaszczyste-

go lub bardziej mulistego charakteru po-
brze¿a. Strefê tê wyró¿nia³y: Nebria livida,
Omophron limbatum, Elaphrus aureus, Asa-
phidion flavipes, Bembidion argenteolum, B.
velox, B. striatum, B. ruficolle, B. lunatum,
Chlaenius tristis, Ch. quadrisulcatus, Paederus
ruficollis, P.fuscipes, P. riparius.

Warto nadmieniæ, i¿ niektóre z wymie-
nionych wy¿ej form ripikolnych zalicza siê
obecnie do gatunków zagro¿onych, które
zosta³y umieszczone w tzw. „czerwonych
listach” dotycz¹cych naszego kraju (Paw-
³owski & al. 2002) i ³uku karpackiego (Paw-
³owski 2003).

Koleopterofauna ripikolna jak indy-
kator zmian jakoœci wód Sanu

W zasadzie przedstawione wy¿ej w tek-
œcie wzorcowe sk³ady zgrupowañ ripikol-
nych poszczególnych stref wysokoœciowych
mog³yby nam pos³u¿yæ jako indykatory
„naturalnoœci” pobrze¿y wód, odstêpstwo
od których wskazywa³oby na zak³ócenia
czynnikami obcymi, czyli praktycznie na za-
nieczyszczenia lub mechaniczne zmiany an-
tropogeniczne, co mog³oby byæ doskona-
³ym uzupe³nieniem kontrolnym oceny hy-
drobiologicznej dokonanej na tych samych
odcinkach (oczywiœcie w czêœci ni¿owej
nale¿a³oby jeszcze uwzglêdniæ odrêbne
„wzorce” dla pobrze¿y piaszczystych, ila-
stych itd.). Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ zmia-
ny pobrze¿y mog¹ mieæ bardziej trwa³y
charakter ni¿ zmiany zachodz¹ce w samym
nurcie. W czasie wysokich stanów wód
ewentualne zanieczyszczenia odk³adaj¹ siê
na brzegu i zalegaj¹ tam d³u¿ej, ni¿ w sa-
mej wodzie bie¿¹cej, która ma szanse na
szybsze oczyszczenie. Stan pobrze¿a jest
wiêc „zapisem” tego co dzia³o siê wczeœniej,
a „zapis” ten mo¿e zostaæ „wymazany” do-
piero przy nastêpnym wysokim stanie wód.

W konkretnym przypadku zlewni Sanu
istnieje jednak powa¿ny mankament utrud-
niaj¹cy nam korzystanie z XIX-wiecznych
wzorców w³aœciwego sk³adu gatunkowego
koleopterofauny pobrze¿y. W latach 60.
XX wieku zbudowano na górnym Sanie
dwie zapory: w Myczkowcach i Solinie.
Powsta³e zbiorniki zak³óci³y naturalny
uk³ad stref pobrze¿y rzeki i przerwa³y ci¹g
zgrupowañ w³aœciwych dla tych spadków.
Zaczê³y tworzyæ siê inne pobrze¿a i inne
zgrupowanie ripikoli, którego stabilnoœæ
nie jest nam znana, a zasiêg pionowy zale¿y
zapewne od ka¿dorazowego ustawienia po-
ziomu wody w zbiornikach, dyktowanego
niestety tylko potrzebami hydrotechniki.
Prowadzone przez wiele lat badania kole-
opterofauny bieszczadzkiej nie objê³y po-
brze¿y obu zbiorników. Powstaje wiêc py-

tanie: czy przy stosowaniu powy¿szego mo-
delu nale¿y uwzglêdniæ pobrze¿a zbiorni-
ków bieszczadzkich, czy raczej je pomin¹æ.
W pierwszym przypadku nale¿a³oby prze-
prowadziæ inicjalne badania interesuj¹cej
nas koleopterofauny, czego mo¿na by do-
konaæ równoczeœnie z badaniami kontrol-
nymi wybranych stanowisk dolnego i œrod-
kowego Sanu, a tak¿e Wis³oka, Os³awy i
Wiaru. Natomiast wy³¹czenie pobrze¿y
zbiorników z ewentualnego monitoringu
spowodowa³oby lukê w naszej wiedzy w
przedmiotowej sprawie, której znaczenia
nie mo¿na na razie oceniæ.

Jeœliby powsta³a koncepcja okresowe-
go monitoringu zgrupowañ ripikolnych
dorzecza Sanu jako metody uzupe³niaj¹-
cej monitoring hydrobiologiczny nale¿a-
³oby przeprowadzic nastêpuj¹ce dzia³ania:

1. Skrupulatn¹ kwerendê publikacji
XIX i XX-wiecznych oraz odnoœnych ko-
lekcji dowodowych dotycz¹cych kilkuna-
stu najwa¿niejszych stanowisk dolnego i
œrodkowego Sanu i jego najwiêkszych do-
p³ywów.

2. W wyniku tej kwerendy dokonanie
wyboru kilku stanowisk monitorowania po-
brze¿y – w porozumieniu z hydrobiologa-
mi, gdy¿ optymaln¹ sytuacj¹ by³oby wspó³-
dzia³anie w tym samym czasie na tych sa-
mych odcinkach cieków. Dotychczasowa
wstêpna kwerenda sugeruje, i¿ mog³yby to
byæ nastêpuj¹ce stanowiska: a. – San w re-
jonie Zaleszany-Zbydniów; b – Wis³ok po-
wy¿ej Rzeszowa ; c – Wis³ok w rejonie Prze-
worska; d – Os³awa powy¿ej Zagórza; e –
San w rejonie Jaros³awia; f – San w rejonie
Przemyœla; g – Wiar przed ujœciem do Sanu;
h – Wiar w rejonie Rybotycz.

3. Ewentualne inicjalne badania po-
brze¿y obu zbiorników zaporowych i w³¹-
czenie wytypowanych stanowisk do moni-
toringu wraz ze stanowiskami nad Sanem i
Solink¹ powy¿ej zbiorników oraz nad Wi-
s³okiem powy¿ej zbiornika w Besku.

Monitoring koleopterofauny ripikolnej
dorzecza Sanu powinien byæ uzupe³niony
analizami chemicznymi nanosów powo-
dziowych – szczególnie na obecnoœæ ewen-
tualnych zanieczyszczeñ komunalnych itp.
Jednak¿e sygna³em dla pobrania prób do
analizy chemicznej powinno byæ wstêpne
rozpoznanie koleopterologiczne pobrze-
¿a, czego mogliby dokonywaæ odpowied-
nio przyuczeni pracownicy wydzia³ów
ochrony œrodowiska lub nawet wolontariu-
sze delegowani z lokalnych organizacji eko-
logicznych lub ze szkó³ stopnia licealnego.
W³aœnie z myœl¹ o takiej terenowej s³u¿bie
ochronnej specjaliœci zostan¹ zobowi¹za-
ni do opracowania podrêcznych tablic o
charakterze obrazkowego klucza determi-
nacyjnego, umo¿liwiaj¹cych okreœlenie
najbardziej charakterystycznych gatunków
wskaŸnikowych. Ponadto niezbêdne bêdzie

(ci¹g dalszy ze str. 29)



DYNOWINKANr 4/106 31

Makrofauna bezkrêgowa (makrobez-
krêgowce denne, bentos) to zgrupowanie
zwierz¹t bezkrêgowych zasiedlaj¹ce po-
wierzchniê dna oraz osadów dennych, miê-
dzy innymi w wodach p³yn¹cych. Do ma-
krofauny nale¿y szereg grup systematycz-
nych, najwiêcej jednak spotykamy tu przed-
stawicieli ró¿nych rzêdów owadów (Insec-
ta). Jako zespó³ organizmów, makrofauna
ma bardzo du¿e znaczenie w bioindykacji,
czyli ocenie jakoœci œrodowiska wodnego
przy u¿yciu metod biologicznych. Biologicz-
ne metody oceny jakoœci wód s¹ powszech-
nie stosowane w wielu krajach do badania
wód p³yn¹cych jako Ÿród³a wody pitnej, a
przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej
wymaga dostosowania obowi¹zuj¹cych u
nas norm do europejskich standardów.

Makrofauna bezkrêgowa
wód Sanu i jego dop³ywów

(ze szczególnym uwzglêdnieniem jêtek-Ephemeroptera);
stan obecny i perspektywy.

Grupami najbardziej
wra¿liwymi na wszelkie nie-
korzystne zmiany w ekosys-
temie wodnym s¹ nastêpuj¹-
ce rzêdy owadów: jêtki
(Ephemeroptera), widelnice
(Plecoptera) i w nastêpnej ko-
lejnoœci chruœciki (Trichoptera).
Du¿a ró¿norodnoœæ (szczególnie
jêtek i widelnic) w zgrupowaniu zawsze
œwiadczy o dobrej kondycji cieku.

Stan poznania wymienionych wy¿ej
grup zasiedlaj¹cych rzekê San nie jest do-
bry. Stosunkowo najlepiej opisane s¹ zgru-
powania jêtek, jednak wiele danych ma ju¿
charakter historyczny. Istnieje pilna potrze-
ba przeprowadzenia badañ maj¹cych na
celu chocia¿by tylko waloryzacjê jêtek œrod-

kowego, unikatowego w skali Polski i Euro-
py odcinka Sanu, zamieszkiwanego przez
specyficzne dla œrednich i du¿ych rzek po-
górzy zgrupowanie makrofauny wodnej.
Obserwowane w zlewni Sanu niekorzystne
dzia³ania cz³owieka stanowi¹ powa¿ne za-
gro¿enie dla ¿yj¹cych w rzece bezkrêgow-
ców. Do najpowa¿niejszych nale¿¹: wpro-

wadzanie nieoczyszczonych
lub niedostatecznie oczyszczo-

nych œcieków do wód po-
wierzchniowych, rolnictwo, nie-

prawid³owa gospodarka leœna, re-
gulacje i zabudowa hydrotech-

niczna cieków, zbiorniki zaporowe,
eksploatacja rumoszu z koryt rzecz-

nych.
Jeœli San ma byæ b³êkitny, to musi

byæ rzek¹ czyst¹ i jak najmniej zmienion¹.
Du¿a ró¿norodnoœæ makrofauny, szczegól-
nie jêtek i widelnic, bêdzie tego najlepszym
dowodem.

dr Ma³gorzata K³onowska-Olejnik
Zak³ad Hydrobiologii UJ Kraków

opracowanie instrukcji dla pobierania i
konserwowania trudniejszych do okreœle-
nia okazów. Sprawdzona przez specjalistów
analiza gatunkowa koleopterofauny po-
brze¿a bêdzie mog³a byæ podstaw¹ do dal-
szych dzia³añ w dwóch kierunkach: rów-
noleg³ych badañ hydrobiologicznych na
tym samym odcinku oraz ewentualnych
analiz chemicznych (zarówno nanosów po-
brze¿nych, jak i wody w nurcie).

Powy¿ej przedstawione dzia³ania po-
winny mieæ charakter sta³ego monitorin-
gu, przeprowadzanego regularnie (np.
dwa razy w roku) oraz okazyjnie, w przy-
padku wyj¹tkowo wysokich stanów wód.
Procedurê tê trzeba bêdzie zalegalizowaæ
odpowiednimi ustaleniami miêdzy wydzia-
³ami ochrony œrodowiska poszczególnych
jednostek administracyjnych, wspó³dzia³a-
j¹cych œciœle z samorz¹dami, a w naszym
konkretnym przypadku ze Zwi¹zkiem Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Jest
du¿a szansa na uzyskanie sta³ego dotowa-
nia takiego programu ze œrodków specjal-
nych Unii Europejskiej, przeznaczonych na
zarz¹dzanie zlewni¹ rzeki.

Literatura
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefañ-

ska J. 1973. Chrz¹szcze Coleoptera. Bie-
gaczowate – Carabidae, czêœæ 1. Katalog
Fauny Polski, czêœæ XXIII, tom 2., 1-233.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefañ-
ska J. 1974. Chrz¹szcze Coleoptera. Bie-
gaczowate – Carabidae, czêœæ 2. Katalog
Fauny Polski, czêœæ XXIII, tom 3., 1-430.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefañ-
ska J. 1979. Chrz¹szcze Coleoptera.Kusa-
kowate – Staphylinidae, czêœæ I. Katalog
Fauny Polski, czêœæ XXIII, tom 6., 1-310.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefañ-
ska J. 1983. Chrz¹szcze Coleoptera. Sca-
rabaeoidea,Dascilloidea, Byrrhoidea iPar-
noidea.Katalog Fauny Polski, czêœæ XXIII,
tom 9., 1-294.

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefañska
J. 1985. Chrz¹szcze Coleoptera. Bupresto-
idea, Elateroidea i,Cantharoidea. Katalog
Fauny Polski, czêœæ XXIII, tom 10, 1-401.

Jachno J. 1880. Chrz¹szcze zebrane w oko-
licy Kotowéj Woli. Sprawozdanie Komi-
syi Fizyograficznej 14: (251)- (253).

Nowicki M. 1858. Coleopterologisches
über Ostgalizien. Jahres-Bericht d. k. k Ober-
Gymnasium zu Sambor für d. Schuljahr
1858. Wien, 1-24.

Paw³owski J., Walasz K., Sura P., Wytwer J.,
Sterzyñska M., Palaczyk A., Dyduch A.
1995. Fauna. [W:]

Turnicki Park Narodowy. Dokumentacja
projektowa. VIII. Czêœæ pierwsza. Pol-
ska Fundacja Ochrony Przyrody PRO
NATURA, Kraków, 155-164.

Paw³owski J., Petryszak B., Kubisz D., Szwa³-
ko P. 2000. Chrz¹szcze (Coleoptera)Biesz-
czadów Zachodnich.

[W:] J. Paw³owski (red.), Bezkrêgowce
Bieszczadów Zachodnich ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem

Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Czeœæ
II. Monografie Bieszczadzkie, tom VIII:
9-143.

Paw³owski J., Kubisz D., Mazur M. 2002.
Coleoptera Chrz¹szcze. [W:] Z. G³owa-
ciñski (red.), Czerwona lista zwierz¹t
gin¹cych i zagro¿onych w Polsce. Pol-
ska Akademia Nauk, Instytut Ochrony
Przyrody, Kraków, 88-110.

Paw³owski J. 2003. Invertebrates. [W:]
Z.J.Witkowski, W. Król, W.Solarz (red.),
Carpathian List of Endangered

Species. Carpathian Ecoregion Initiative,
Vienna, Austria and Krakow, Poland,
39-46

Schaitter I. 1870. Motyle i chrz¹szcze z oko-
lic Rzeszowa. Sprawozdanie Komisyi Fizy-
ograficznej 4: (30)-(36).

Szujecki A. 1996. Kusakowate (Coleoptera,
Staphylinidae) Bieszczadów Zachod-
nich. Fundacja ROZWÓJ SGGW, 1-224.

Trella T. 1925. Wykaz chrz¹szczów okolic
Przemyœla. Elateridae – Sprê¿yki, Eucne-
midae – Goleñczyki,

Cerambycidae –Kózki. Polskie Pismo Entomo-
logiczne 4: 92-96.

Trella T. 1926. Wykaz chrz¹szczów okolic
Przemyœla. Cicindelidae, Carabidae, Rhy-
sodidae. Polskie Pismo Entomologiczne 5:
68-73.

Trella T. 1928. Wykaz chrz¹szczów okolic
Przemyœla. Trichopterygidae, Scaphi-
diidae, Histeridae, Dryopidae,

Georyssidae, Heteroceridae, Dermestidae,
Sosodendridae, Byrrhidae. Polskie Pismo
Entomologiczne:185-188.

Trella T. 1930. Chrz¹szcze Przemyœla i okoli-
cy. Staphylinidae, Pselaphidae, Clavigeri-
dae. Polskie Pismo Entomologiczne 8: 75-88.



DYNOWINKA Nr 4/10632

W dniu 30 marca 2004 roku na 13. zwyczajnej sesji,
Rada Gminy w Nozdrzcu

uchwali³a bud¿et Gminy Nozdrzec na rok 2004.

Dochody bud¿etu okreœlono w wysokoœci 13.018.382,00 z³otych, natomiast wydatki -
zaplanowane w wysokoœci 12.904.457,00 z³otych - przeznaczone zostan¹ miêdzy innymi
na:
- rolnictwo i ³owiectwo 951.296,00 z³
- leœnictwo 13.944,00 z³
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê 20.000,00 z³
- transport i ³¹cznoœæ 1.377.900,00 z³
- gospodarkê mieszkaniowa 49.700,00 z³
- bezpieczeñstwo publiczne i ochronê przeciwpo¿arow¹ 142.160,00 z³
- oœwiatê i wychowanie 7.100.005,00 z³
- gospodarkê komunalna i ochronê œrodowiska 287.000,00 z³
- kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego 155.000,00 z³
- kulturê fizyczn¹ i sport 130.000,00 z³

Do najwa¿niejszych zadañ inwestycyjnych, jakie bêd¹ realizowane w bie¿¹cym roku
nale¿¹:
- wykonanie nawierzchni 3 dróg gminnych – tj. „Góralówka” w H³udnie, „Barszczów-

ki” w Weso³ej oraz „Rudawiec II” Izdebkach Wartoœæ planowanych robót wynosi
1.137.900,00 z³., w tym 853.300,00 z³ - to œrodki uzyskane z Programu SAPARD.

- kontynuacja inwestycji p.n. Kanalizacja Wsi Nozdrzec. Na realizacjê III etapu prze-
znaczono kwotê 945.000,00 z³, w tym œrodki z programu SAPARD – 701.190,00 z³.

- rozpoczêcie budowy sal gimnastycznych przy Zespole Szkó³ w Warze i przy Zespole
Szkó³ w H³udnie (na ka¿d¹ z tych inwestycji przeznaczono po 50.000,00 z³.) oraz
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Izdebkach, na która
przeznaczono 40.000 z³otych.

Kontynuowana równie¿ bêdzie budowa zespó³ boisk sportowych przy Zespole Szkó³
w Nozdrzcu na któr¹ przeznaczono 55.000,00 z³ oraz budowa szatni przy stadionie w
Izdebkach gdzie zaplanowano wydatki w wysokoœci 50.000,00 z³.

Socha

Jest rok 1995. Kapela „Warzanie” gra
ju¿ prawie 10 lat i znana jest w ca³ym regio-
nie Ale jej za³o¿yciel - Julian Duda – myœli o
przysz³oœci. Na jak d³ugo coraz starszym
cz³onkom kapeli starczy si³ i chêci?

Ta troska by³a powodem, dla którego
powo³a³ do ¿ycia kapelê „M³odzi Warza-
nie”. Pan Julian jest jej twórc¹, kierowni-
kiem i instruktorem.

Kapelê tworz¹ wnukowie Pana Juliana.
Najm³odszy Zbigniew Duda gra na cymba-
³ach, Robert Duda – na skrzypcach, Ma-
ciej – na skrzypcach sekund i kontrabasie,
Maciej i £ukasz Czernich – na klarnetach.
Oprócz nich w kapeli grali: Andrzej K³ak –
na skrzypcach i do 1999 roku – Jacek Bu-
landa – na akordeonie i kontrabasie.

Od 1999 roku gra w kapeli równie¿ syn
Pana Juliana a tata Zbyszka, Maæka i Ro-
berta – Jan Duda- na kontrabasie i harmo-
nii.

Kapela dzia³a pod patronatem Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Nozdrzcu. Od po-
cz¹tku swego istnienia uczestniczy w ró¿-
nego rodzaju festiwalach i przegl¹dach
kapel ludowych. Najwiêksze osi¹gniêcia
kapeli „M³odzi Warzanie” to;

Wyró¿nienia i nagrody I i II stopnia w
Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Pre-
zentacje Folkloru M³odych”, dwukrotne /
1998 i 2000/ zwyciêstwo w Kroœnieñskich
Prezentacjach Artystycznych „KROPA” w
kategorii „Mistrz i Uczeñ”.

W 1998 roku kapela zdoby³a wyró¿nie-
nie, równie¿ w kategorii „Mistrz i Uczeñ”,
na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/
Wis³¹. W 2000 roku kapela by³a laureatem
tego Festiwalu. Wtedy te¿ dokonano na-
grañ dla TVP 2 i TVP Polonia.

W 2001 roku kapela dokona³a nagra-
nia piosenek i melodii ludowych w Polskim
Radiu Rzeszów i od maja 2001 roku bierze
udzia³ w radiowym Plebiscycie Kapel Lu-
dowych. W setnym notowaniu plebiscytu –
w lipcu 2001 roku – „M³odzi Warzanie”
uplasowali siê na pierwszym miejscu.

Kapela uczestniczy w licznych uroczy-
stoœciach i spotkaniach na terenie Gminy
Nozdrzec a tak¿e na terenie województwa
podkarpackiego.

J. Duda

„ K ¹ c i k
z nutk¹”

Z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim mieszkañcom
Gminy Nozdrzec

oraz gmin s¹siednich
¿yczenia dobrego zdrowia,

pokoju i radoœci
ze Zmartwychwstania

P a ñ s k i e g o
¿ y c z ¹

Pr z e wodn ic z¹ cy
Rady Gminy w Nozdrzcu

Roman Wojtarowicz

Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala
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„Wspomagaj dziecko mi³oœci¹
dobrym s³owem.
Nie naginaj go, nie krytykuj –
Ono i tak pójdzie w³asna drog¹,
Drog¹ tworzenia”
M. Konecki

Jestem nauczycielk¹ pracuj¹c¹ ponad
20 lat z dzieæmi przedszkolnymi. W swojej
pracy bardzo czêsto spotykam siê z pro-
blemami jakie musz¹ pokonaæ rodzice –
aby ich dzieci prawid³owo zaadoptowa³y
siê w przedszkolu.

Gdy podejmujecie Pañstwo decyzjê o
wys³aniu dziecka do przedszkola, nale¿y po-
stawiæ pytanie czy przygotowane jest ono
do tego?

Przedszkole ma pomóc dziecku w tym,
by poradzi³o sobie w ¿yciu, poza „ramio-
nami” rodziny. Mo¿e po raz pierwszy po-
zostanie bez bliskich osób, i do tego w zu-
pe³nie nowym œrodowisku. To bêdzie ju¿
pierwsze mocne prze¿ycie dla waszego
dziecka i dlatego proponujê zastanowiæ siê,
co zrobiæ aby dobrze przygotowaæ je do
czekaj¹cych je prze¿yæ. Do³ó¿cie wiêc wszel-
kich starañ, aby pocz¹tkowe trudnoœci by³y
drobne i nie uros³y do rangi problemu,
natomiast pobyt w przedszkolu od pierw-
szego dnia by³ zapamiêtany jako radosny
okres w ¿yciu.

Gotowoœæ dziecka do przedszkola to
miêdzy innymi zdolnoœæ do nawi¹zywania
kontaktów spo³ecznych. Jak to zrobiæ?

Bardzo wa¿ne jest zachêcanie do pozo-
stawania w grupie dzieci i dzielenie siê
z innymi zabawkami, pomaganie w zdoby-
waniu doœwiadczeñ, wspó³pracy i wspólnej
zabawy. Dziecko winno umieæ zrezygnowaæ
z zaspokajania tylko w³asnych potrzeb. Po-
winno braæ pod uwagê potrzeby innych dzie-
ci. Dlatego te¿, zadaniem rodziców jest na-
uczyæ dziecko kompromisu. Jest to szczegól-
nie wa¿ne zadanie dla rodziców jedynaków.

Zatem dziecko wykazuje gotowoœæ do
przedszkola, gdy pozna i zaakceptuje pod-
stawowe elementy i zasady wspó³¿ycia spo-
³ecznego. Te doœwiadczenia s¹ niezbêdne,
kiedy zostaje wprowadzone pierwszy raz do
grupy przedszkolnej z 20-25 dzieæmi nie
powinno czuæ siê przera¿one. Wystarcza-
j¹co du¿ym prze¿yciem dla dziecka bêdzie
nowe œrodowisko i nowi koledzy.

Pójœcie do przedszkola powinno byæ
dziecku przedstawione jako sprawa zupe³-
nie naturalna, wrêcz winno byæ dumne z
osi¹gniêtej dojrza³oœci, i¿ bêdzie mog³o
chodziæ wreszcie do przedszkola.

Niedopuszczalne jest straszenie dziec-
ka przedszkolem. Powoduje ono lêk dziec-
ka i przyczynia siê do wytworzenia postawy
niechêci do przedszkola. Wrêcz przeciw-
nie, nale¿y dziecku prezentowaæ pobyt w

przedszkolu jako miejsce nieograniczo-
nych mo¿liwoœci zabawy, nowych kontak-
tów, gdzie wszyscy bêd¹ je lubiæ i mu po-
magaæ.

Dla nieprzygotowanego dziecka nowa
sytuacja przyjœcia do przedszkola, a wiêc
zmiany œrodowiska – jest czêsto szokiem i
dramatem. Codzienne rozstania z kochan¹
mama, dziadkami staj¹ siê tragedi¹, zdarza
siê, ¿e dzieci p³acz¹ ju¿ wieczorem boj¹c
siê pójœcia do przedszkola. Podczas poby-
tu w przedszkolu nie chc¹ nawi¹zywaæ kon-
taktu z innymi dzieæmi, czêsto p³acz¹, siedz¹
smutne i wpatrzone w jakiœ punkt, ca³y czas
myœl¹c o tym, kiedy je rodzice odbior¹.

Musi wtedy up³yn¹æ o wiele wiêcej cza-
su, zanim dziecko przekona siê do atutów
nowego œrodowiska i do tego, ¿e rozstanie
jest chwilowe, ¿e zawsze po nie przyjd¹ ro-
dzice, bo je bardzo kochaj¹.

Podsumowuj¹c moje rozmyœlania, w

Oddzia³ przedszkolny 6-latków przy
Zespole Szkó³ w Nozdrzcu ka¿dego roku
organizuje wiele imprez i uroczystoœci
przedszkolnych z udzia³em z udzia³em ro-
dziców i zaproszonych goœci.

W ostatnim roku przedszkolnym na
uwagê zas³uguj¹: „Œwiêto pieczonego ziem-
niaka”, „Spotkanie z Miko³ajem”, jase³ka:
„Betlejemskie spotkanie”, „Dzieñ Babcie i
Dziadzia”, „Po¿egnanie Zimy – powitanie
Wiosny” – obrzêd tradycyjnego topienia
Marzanny, „Dzieñ Mamy” oraz, na zakoñ-
czenie roku
szkolnego insce-
nizacja pt. „Je-
dzie poci¹g z da-
leka”.

Przedszkole
organizuje tez
liczne konkursy: „Dbamy o bezpieczeñ-
stwo”, na temat zdrowia : „Dbamy o zêby”,
zdrowe od¿ywianie: „owoce i warzywa”
oraz konkursy plastyczne: „Moja ulubiona
zabawka” i „W krainie baœni”.

Odbywaj¹ siê te¿ wystawy prac przed-
szkolaków. Do przedszkola zapraszamy i
spotykamy siê z ciekawymi ludŸmi; policjan-
tem, pielêgniark¹, listonoszem, stra¿akiem.

Do tradycyjnych imprez przedszkola
obchodzonych ka¿dego roku nale¿¹:
„Dzieñ Babci i Dziadzia” oraz „Œwiêto Mat-
ki”.

Dzieñ stycznia roku by³ szczególny. To
wielka uroczystoœæ dla dzieci i ogromne
prze¿ycie. Wszystko przygotowane. Sala
piêknie udekorowana, sto³y przykryte lœni¹-

Co prawda, dopiero zaczê³a siê wiosna i do nowego roku szkolnego jeszcze sporo czasu, ale na pew-
no warto ju¿ teraz pomyœleæ o tym

skrócie przekazujê wam kil-
ka dobrych rad, jak przy-
gotowaæ dziecko do przed-
szkola.

Oto one:
1. Pracuj nad wytworze-

niem pozytywnej atmos-
fery !

2. Nigdy nie strasz przedszkolem !
3. Dotrzymuj danego s³owa !
4. Nie ok³amuj dziecka !
5. Wdra¿aj go do przestrzegania zasad i

umów.
6. Pozwól dziecku zabraæ ze sob¹ „cz¹stkê

domu” np. przytulankê,
7. Nie roztrz¹saj i nie okazuj swoich pro-

blemów osobistych przy dziecku.
8. Organizuj dziecku kontakty z rówieœni-

kami i innymi dzieæmi.
Jolanta Owsiana

- nauczycielka przedszkola

cym obrusem zapalone œwiece. Na œrodku
sali du¿y dzban z ga³¹zkami, czerwonymi
ró¿ami oraz serduszkami. Wszystkich goœci
piêknie powita³a Monika s³owami wiersza:
„Witajcie nam, witajcie nam, nasi mili goœcie,
dziœ damy wam, dziœ damy wam, trochê humo-
ru i radoœci,
I choæ nie wszystko wam spodoba siê,
Nie myœlcie Ÿle, nie mówcie Ÿle, my ma³e dzieci,

wiêc uczymy siê”.
Potem by³o wiele ciep³ych

s³ów i ¿yczeñ, kolorowych i
barwnych piosenek i konkur-

sów. Na zakoñczenie dzieci
zaprezentowa³y tañce;

„Poleczkê” i „Zie-
lony walczyk”.

Nast¹pi³ czas
wrêczania pre-

zentów i kwiatów oraz zaproszenie do
wspólnego poczêstunku s³owami: „Dlate-
go teraz babciom i dziadziom czas umiliæ
siê postaramy i na herbatkê i ciasteczko
serdecznie wszystkich zapraszamy”.

Potem by³y pami¹tkowe zdjêcia i wpisy
do kroniki przedszkola. Nie oby³o siê bez
³ez wzruszeñ i radoœci.

Myœlê, ¿e warto organizowaæ takie uro-
czystoœci, ciesz¹ siê one ka¿dego roku szcze-
gólnym zainteresowaniem tych tylko nie-
co starszych pañ i panów.

Jolanta Owsiana
– nauczycielka przedszkola
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Sekcja pi³ki siatkowej.

Pocz¹tki sportu na terenie Dynowsz-
czyzny siêgaj¹ lat przedwojennych kiedy w
mieœcie i okolicach Dynowa dzia³a³o To-
warzystwo Gimnastyczne „Sokó³”. Wówczas
to organizowano zawody pi³karskie pomiê-
dzy dzielnicami Dynowa: Miasto, Zabrama,
Podwale, Zamost, Przedmieœcie, Bajoro
oraz dru¿ynami ¿ydowskimi. Wojna prze-
rwa³a ambitne dzia³ania.

Z towarzystwa tego wywodzili siê dzia-
³acze, którzy po wyzwoleniu w 1945 roku
za³o¿yli w Dynowie Rzemieœlniczy Klub Spor-
towy dzia³aj¹cy w oparciu o pi³kê siatkow¹
mê¿czyzn. By³¹ to pierwsza sekcja powo³a-
no do ¿ycia przy klubie. W jej sk³ad wcho-
dzili zawodnicy: Henryk Rojek, Andrzej i
Mieczys³aw Jurasiñscy, Bronis³aw G¹secki,

Stanis³aw Kostur, Artur Kuœ.(1)
W 1947 roku dzia³acze naszego klubu

zorganizowali w Dynowie pierwszy turniej
pi³ki siatkowej w którym udzia³ wziê³y takie
zespo³y jak: Resovia Rzeszów, Cukrownia
Przeworsk, Lublinianka Lublin, Czarni Rze-
szów, B³a¿owianki, Zalesia, Kañczugi, Jawor-
nika Polskiego i Dubiecka. Turniej ten zgro-
madzi³ liczne rzesze kibiców tej dyscypliny
i dziêki dopingowi i znakomitej postawie
naszej dru¿yny zwyciêstwo przypad³o w³a-
œnie jej. W meczu fina³owym nasza dru¿y-
na pokona³a zespo³y Resovii Rzeszów i Cu-
krowni Przeworsk.(2)

Po tym sukcesie oraz kolejnych wygry-
wanych meczach dru¿yna zyska³a grupê
sta³ych i zagorza³ych kibiców. Kilka nastêp-
nych lat to sukcesy naszych siatkarzy na
terenie województwa rzeszowskiego, któ-
re pozwoli³y rozs³awiæ nasze ma³e miastecz-
ko. Istnia³ tu w koñcu wielki sport i wielcy
zawodnicy którzy aby zwyciê¿yæ dawali z
siebie wszystko. Niestety z braku œrodków
finansowych sekcja ta uleg³a rozwi¹zaniu
ze szkoda dla miejscowego œrodowiska.

Przy klubie istnia³a równie¿ sekcja pi³ki
siatkowej kobiet, która sw¹ dzia³alnoœæ roz-
poczê³a w 1970 roku. Siatkarki nasze wy-
stêpowa³y w lidze miêdzywojewódzkiej i w

Ma³o, kto wie, ¿e dziewiêtna-
œcie lat temu zosta³a za³o¿ona
sekcja tenisa sto³owego seniorów
w Dynowie. Za³o¿ycielem i in-
struktorem dru¿yny by³ pan Jó-
zef Niemiec wraz z bratem Janu-
szem, który by³ jednoczeœnie kie-
rownikiem zespo³u. W 1985 roku
dru¿yna zosta³a zg³oszona do

rozgrywek w klasie
A jako TKKFF
„Fermstal”, póŸniej
jako „Start Dy-
nów”. Po roku gry
zespó³ awansowa³
do klasy okrêgo-
wej. W sezonie 87
/ 88 – mistrz klasy
okrêgowej senio-
rów i awans do kla-
sy miêdzywojewódzkiej ( III liga). W latach 88 / 89 dru¿yna zajê³a
czwarte miejsce w klasie miêdzywojewódzkiej (na dwanaœcie ze-
spo³ów). Po zakoñczeniu sezonu 88 / 89 zespó³ zosta³ wycofany z
rozgrywek z powodu braku œrodków finansowych.

Trzon dru¿yny stanowili:
Józef Niemiec
Bronis³aw Wojnarowicz
W³adys³aw Niemiec
Piotr Lech
Krzysztof Pniewski

Janusz Kêdzierski

Skoñczy³a siê zima! S³oneczko przyœwieca, a wraz z jej koñcem
rozpoczn¹ siê pi³karskie wzmagania. Nasi zawodnicy rozpoczêli
od przygotowañ do nowej rundy na hali ju¿ w styczniu. Nowym
szkoleniowcem Dynovii zosta³ Wies³aw Domin. Dru¿yna rozegra³
kilka meczy sparingowych, w pierwszym pokona³a 2:0 dru¿ynê z
Krównik która wystêpuje w przemyskiej A-klasie, kolejnym me-
czem by³a potyczka z s¹siedni¹ B³a¿owiank¹ i niestety ten mecz
zakoñczy³ siê remisem 0:0, pocieszenie przysz³o po wygranym
meczu nad Tatyna Dyl¹gówka a¿ 7:1, wygran¹ z Hermanem Her-
manowa 3:0, ponownie pokonan¹ B³a¿owiank¹ 3:1, remisie z Szów-
skiem 1:1 i na koniec w meczu z Dubieckiem pad³ wynik 4:1 dla
naszych. Obyœmy podobnymi wynikami mogli siê cieszyæ z meczy
mistrzowskich czego z ca³ego serca ¿yczê zawodnikom i kibicom.

Dla naszych seniorów sezon pi³karski rozpocznie siê:

Lp. Data Rozstawienie par
1 13/14.03.2004 Dynovia Dynów – Kolejarz – Igloopol Dêbica
2 20/21.03.2004 Piast Nowa Wieœ - Dynovia Dynów
3 27/28.03.2004 Dynovia Dynów – TG Sokó³ Soko³ów Ma³opolski
4 03/04.04.2004 G³ogovia G³ogów – Dynovia Dynów
5 10/11.04.2004 Dynovia Dynów – Crasnovia Krasne
6 17/18.04.2004 Radomyslanka Radomyœl Wielki – Dynovia Dynów
7 24/25.04.2004 Grodziszczanka Grodzisko – Dynovia Dynów
8 01/02.05.2004 Dynovia Dynów – Czarnovia Czarna
9 08/09.05.2004 Herman Hermanowa – Dynovia Dynów
10 15/16.05.2004 Dynovia Dynów – Lechia Sêdziszów
11 22/23.05.2004 Izolator Boguchwa³a – Dynvia Dynów
12 29/30.05.2004 Dynovia Dynów – LKS Zaczernie
13 05/06.06.2004 Jawor Krzemienica – Dynovia Dynów
14 12/13.06.2004 Dynovia Dynów – Strzelec Frysztak
15 18.06.2004 Team Przec³aw – Dynovia Dynów

Ludowy Klub Sportowy
„DYNOVIA”

K AWA £ E K
Z CA£OŒCI

czêœæ I.

sezonie 1972/73 zajê³y III miejsce na za-
koñczenie rozgrywek. Natomiast w 1973
roku nasze wspania³e siatkarki zdoby³y III
miejsce w mistrzostwach LZS-ów. Trenera-
mi siatkarek byli Franciszek Pilip i Ma³go-
rzata Kosek.(3) Po kilkuletniej dzia³alno-
œci i nie ma³ych sukcesach jakie zdoby³a ta
sekcja podobnie jak sekcja mê¿czyzn ule-
ga likwidacji. Rozwa¿ano wówczas przej-
œcie do Miêdzyszkolnego Klubu Sportowe-
go lecz to siê nie powiod³o.

Dziœ po wielu latach warto przypomnieæ
m³odym dynowianom, ze kiedyœ w Dynowie
dzia³a³o wiele sekcji, nie tylko pi³ka no¿na
tak jak to ma miejsce dziœ a nasi dziadkowie,
rodzice reprezentowali nasz piêkny gród w
wielu odleg³ych i o wiele bardziej znacz¹-
cych oœrodkach miejskich nie ustêpuj¹c im
choæby na chwilê. Mo¿e kiedyœ, kto wie, hi-
storia zatoczy swe ko³o i siatkówka powróci
do nos. Mo¿e to tylko marzenia a mo¿e nie.
Wszystko dzieje siê z naszej woli.

Grzegorz Szajnik
Bibliografia.
1,2 – Stanis³aw Chudzikiewicz, „Kroni-

ka LKS Dynovia” – archiwum prywatne
3 – F. Pilip, Relacja bezpoœrednia. Dy-

nów dnia 24.02.2003 roku. Praca magister-
ska Paw³a Gieruli.

Ponadto w dru¿ynie grali:
Marek Mikulec
Ireneusz Wajgolt
Tadeusz Œwiês
Wies³aw Piejko
Wies³aw Kowalski
Tomasz Toczek
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II Liga juniorów starszych i m³odszych, mecze rozgrywane s¹ w
sobotê w godzinach:
10.30 – juniorzy starsi
12.30 – juniorzy m³odsi
Lp. Data Rozstawienie par
1 27.03.2004 Czuwaj Przemyœl – Dynovia Dynów
2 03.04.2004 Dynovia Dynów – Sokó³ Nisko
3 13.04.2004 Kolbuszowianka Kolbuszowa – Dynovia Dynów
4 17.04.2004 Dynovia Dynów – Orze³ Przeworsk
5 24.04.2004 Dynovia Dynów – Unia Nowa Sarzyna
6 01.05.2004 Bieszczady Ustrzyki Dolne – Dynovia Dynów
7 08.05.2004 Dynovia Dynów – Strug Tyczyn
8 15.05.2004 Brzozovia Brzozów – Dynovia Dynów
9 22.05.2004 Dynovia Dynów – Pogoñ Le¿ajsk
10 29.05.2004 JKS Jaros³aw – Dynovia Dynów
11 05.06.2004 Dynovia Dynów – MKS Kañczuga
12 12.06.2004 Stal £añcut – Dynovia Dynów
13 19.06.2004 Dynovia Dynów – Stal Sanok

Zgodnie z decyzj¹ Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Rzeszowie i Wy-
dzia³u Gier Podokrêgu pierwsza kolejka ze wzglêdu na trudne
warunki atmosferyczne i przed³u¿aj¹c¹ siê zimê zosta³a prze³o¿o-
na.

Pierwszy mecz:
21.03.2004 r. Piast Nowa Wieœ – Dynovia 1:0

Piast: Œlêczka, Rzeszutek, ¯ebrakowski (66 Tara³a ) R. Golon,
( 77 W. Musia³ ), P. Musia³, Wiercioch, Pokrzywa, Machej, Klim-
czak, Drza³ ( 46 Wiêcek ) Miêkisz.

Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Kozubek, Gierula ( 46 Sieka-
niec ) Chudzikiewicz ( 55 £. Szczawiñski ) Jandziœ, Œl¹czka, Gole-
niowski, T. Szczawiñski, Kamiñski ( 75 Chrapek ) Pyœ.

Mimo niewielkiej przewagi gospodarzy, nasi zawodnicy, mieli
równie¿ okazjê do strzelenia braki. W pierwszej po³owie spotka-
nia to przeciwnikom uda³o siê zdobyæ bramkê na wagê trzech
punktów. W drugiej po³owie najlepsza sytuacje mia³ Kamil Gole-
niowski lecz bramkarz goœci okaza³ siê w tym pojedynku lepszy.
Nie ma siê co za³amywaæ pierwsza pora¿k¹, to dopiero pierwszy

mecz i jeszcze wszystko przed naszymi zawodnikami.
Po pierwszej kolejce w V lidze bez zmian, przoduje Igloopol/

Kolejarz Dêbica, za nim Sokó³ Soko³ów M³p., tabelê zamykaj¹
Zaczernie, Team Przec³aw i na ostatnim miejscu Herman Herma-
nowa.

II liga juniorów starszych i m³odszych.
27.03.2004 r. Czuwaj Przemyœl – Dynovia Dynów 2:1
Czuwaj: Or³oœ, Kucharski, Klepacki, Socha, Malinowski, Kuta, Li-
zak, Buczkowski, Jasiewicz
(80 Krzyk), ¯urawski (75 Melanik), Jankisz (87 Obszarny)
Dynovia: Prokop, Pêkala, B¹k (88 Konieczny), Kustra, P. Szcza-
wiñski, Kaniewski, B. Pyœ, M. Pyœ. Szczawiñski £. (46 Wandas), D.
Pyœ, Go³¹b (46 Mnich)
Ju¿ w 4 minucie Jankisz ogra³ naszych obroñców i pokona³ Proko-
pa. Niespe³na 7 minut póŸniej na 2:0 podwy¿szy³ Kuta. Najpiêk-
niejsz¹ jednak bramkê, tê honorow¹ dla naszej dru¿yny zdoby³
B¹k, który celnym strza³em z g³ówki pokona³ bramkarza gospoda-
rzy.

Juniorzy m³odsi. Czuwaj Przemyœl – Dynovia Dynów 4:2
Czuwaj: Makara, Przybyszek, KuŸnierski, Skulski, Partyka, Macio-
³ek, Szarek, Rydel, Wiœniowski, Lizak, Orczoœ.
Dynovia: Janoszek (41 Trybalski), Mryczko, Hadam, Siekaniec (55
Majka), Toczek, Paszko (51 Sarnicki), Kopczak, Szczepañski, Kar-
nas ( 75 Kochman), Baran, Goleniowski (41 Bielec)
Mino utraty czterech bramek, naszym zawodnikom po w miarê
dobrej grze uda³ siê strzeliæ gospodarzom dwie bramki. To dopie-
ro pocz¹tek rundy i jeszcze wiele zwyciêstw przed naszymi m³ody-
mi sportowcami.
Mecz który mia³ siê odbyæ w niedzielê 28.03.2004 roku pomiêdzy
dru¿ynami: Dynovia Dynów – Soko³owianka Soko³ów M³p. Ze
wzglêdu na warunki atmosferyczne i le¿¹cy na boisku œnieg prze-
³o¿ony zosta³ na inny termin.

Grzegorz Szajnik

W telewizji i radiu jest wiele dys-
kusji na temat wielkostadnej
hodowli zwierz¹t gospodarskich

i problemów zwi¹zanych z tego rodzaju
hodowl¹. Rzeczywiœcie wielkostadna ho-
dowla trzody chlewnej powoduje ska¿enie
œrodowiska i w tym przypadku jest s³uszne
wystêpowanie przeciwko zagranicznym
korporacjom, staraj¹cym siê o umieszcze-
nie tego rodzaju hodowli na terenie Pol-
ski. Oprócz ska¿enia œrodowiska, stwarza
to tak¿e du¿e niebezpieczeñstwo nierów-
nej konkurencji w stosunku do ma³ych
gospodarstw rolnych, których mamy w
Polsce 80%. W przeciwieñstwie do trzody
chlewnej nie powinno byæ obaw co do
umieszczania wielkostadnych ferm hodowli
miêso¿ernych zwierz¹t futerkowych, a
szczególnie norek.

Hodowlê tego gatunku zwierz¹t starali
siê umiejscowiæ na terenie Polski hodowcy
holenderscy. Wielkostadne hodowle norek,
jeœli s¹ zlokalizowane na terenie suchym,
odwodnionym, z instalacj¹ odprowadza-
j¹c¹ wodê deszczow¹ i wodê u¿ywan¹ do
pojenia zwierz¹t, nie powoduj¹ zanieczysz-
czenia œrodowiska.

 Pracuj¹c na wielkostadnej fermie no-
rek w USA z osobistego doœwiadczenia
wiem, ¿e z odleg³oœci 10 m nie mo¿na wy-
czuæ przykrego zapachu fermy. Fermy tego
rodzaju, jeœli s¹ zlokalizowane zgodnie z

ogólnie przyjêtymi zaleceniami, ogrodzo-
ne siatk¹, gdzie norki nie maj¹ mo¿liwoœci
wydostania siê na zewn¹trz, ani te¿ inne
zwierzêta nie mog¹ wejœæ na fermê, co
mog³oby stwarzaæ niebezpieczeñstwo wnie-
sienia na fermê chorób zaraŸliwych, s¹ bez-
pieczne dla œrodowiska. Norka amerykañ-
ska (Mustella vision) hodowana obecnie
systemem fermowym nale¿y do zwierz¹t
ziemnowodnych i w przeciwieñstwie do
kuny leœnej czy sobola nie posiada zdolno-
œci wspinania siê na drzewa i niszczenia
gnie¿d¿¹cego siê tam ptactwa, co us³ysza-
³em w jednej z audycji telewizyjnych.

W audycji tej wyra¿ano sprzeciw
umieszczaniu hodowli norek na terenie
Polski. Wypowiedzi w tej audycji by³y obja-
wem niewiedzy na temat hodowli tych zwie-
rz¹t. Wbrew twierdzeniom we wspomnia-
nej audycji, dotychczas nie zauwa¿ono, aby
hodowana fermowo norka amerykañska
rozprzestrzenia³a siê w stanie dzikim na
terenie naszego kraju. Norka ta po uciecz-
ce z fermy nie adaptuje siê do œrodowiska
naturalnego i jeœli nie ma mo¿liwoœci po-
wrotu do klatki fermowej, ginie z g³odu
lub pod ko³ami samochodów.

Hodowla norek, daj¹ca produkcjê cen-
nych skór futerkowych sprzedawanych na
aukcjach zagranicznych, przynosi du¿e

Redakcja
 „Dynowinki”

Z du¿ym zainteresowaniem czytam pra-
wie ka¿d¹ „Dynowinkê”. Pozwalam sobie
zwróciæ uwagê i proœbê, aby w szacie „Dy-
nowinki” zosta³ umieszczony piêkny po-
mnik Jana Paw³a II przy Koœciele Parafial-
nym, jest on dum¹ Dynowa i piêknym sym-
bolem tej miejscowoœci.

Uprzejmie za³¹czam artyku³ „Problemy
eko-œrodowiskowe w gospodarce rolnej,
hodowli zwierz¹t i polityce spo³ecznej pañ-
stwa”. Proszê o zamieszczenie go w „Dyno-
wince”.

Prof. dr hab. Stanis³aw Jarosz
Akademia Rolnicza w Krakowie

Katedra Hodowli Zwierz¹t Futerkowych (ci¹g dalszy na str. 36)
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Droga Redakcjo „Dynowinki”
i Drodzy Przyjaciele Misji!

Znowu kolejne, misjonarskie Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia w Afryce. Czas tak szyb-
ko leci, ¿e nawet z bratem bliŸniakiem nie
zdajemy sobie sprawy, ¿e to ju¿ ponad dwu-
dzieste kolejne œwiêta poza granicami kra-
ju. Czas ten prze¿ywamy w tradycjach pol-
skich. Dziêki temu, ¿e mamy polskie Sio-
stry Michalitki, które pracuj¹ w naszych mi-
sjach, mamy polsk¹ wigiliê, op³atek, polsk¹
szopkê w koœcio³ach, œpiewamy polskie ko-
lêdy a nawet przychodzi do nas œw. Miko-
³aj.

Betaré
–Ndokayo,

31 grudnia 2003

korzyœci ekonomiczne i daje zatrudnienie
wielu osobom na terenach rolniczych. Ma
równie¿ drugi wa¿ny aspekt gospodarczy,
bowiem w ¿ywieniu tych zwierz¹t wykorzy-
stywane s¹ g³ównie odpady rzeŸniane po-
zyskiwane z uboju byd³a, drobiu, œwiñ, ryb
i innych. Obecnie, ze wzglêdu na chorobê
„wœciek³ych krów” (BSA) zabrania siê prze-
rabiania odpadów rzeŸnianych bydlêcych
na m¹czki miêsno-kostne, a utylizacja tych
odpadów jest bardzo kosztowna. Istnieje
wiêc mo¿liwoœæ zagospodarowania tych od-
padów w ¿ywieniu miêso¿ernych zwierz¹t
futerkowych, daj¹c tym samym dodatko-
wy dochód ludnoœci rolniczej.

Wynika z powy¿szego, ¿e nie nale¿y siê
sprzeciwiaæ zak³adaniu ferm norek przez
hodowców holenderskich czy duñskich na
terenie Polski, gdy¿ poza wymienionymi
wy¿ej aspektami hodowcy skandynawscy
mog¹ wnieœæ znaczny postêp technologicz-
ny i hodowlany, znacznie wy¿szy, ni¿ istnie-
je obecnie na polskich fermach. Œwiadcz¹
o tym uzyskiwane przez kraje skandynaw-
skie znacznie wy¿sze ceny za sprzedawane
na aukcjach skóry futerkowe, ni¿ my uzy-
skujemy za skóry futerkowe polskie.

Chcia³bym w tym artykule poruszyæ tak-
¿e drugi bardzo wa¿ny dla gospodarki pro-
blem dotycz¹cy biopaliw. Te dziwne dysku-
sje w naszym kraju na temat biopaliw i w
wyniku tego znaczne opóŸnienie wprowa-
dzenia ich do u¿ytku motoryzacyjnego
œwiadcz¹ o braku orientacji, niewiedzy lub
g³upocie ludzi decyduj¹cych o tym. Nale¿y
dziwiæ siê naszym politykom, pos³om pod-
ró¿uj¹cym czêsto do Stanów Zjednoczo-
nych – kraju stanowi¹cego potêgê moto-
ryzacyjn¹, gdzie biopaliwa stosowane s¹ ju¿
od lat piêædziesi¹tych. W czasie mojego
pobytu w USA ju¿ w latach szeœædziesi¹-
tych zauwa¿y³em, ¿e dodatek alkoholu do
benzyny wynosi³ tam ponad 5%, a w nie-
których stanach nawet oko³o 10% i Ame-
rykanie nie zauwa¿yli szkodliwego dzia³a-
nia dodatku tego komponentu na silniki
samochodowe.

W tym przypadku opóŸnienie w podpi-
saniu ustawy o biopaliwach przez Prezyden-
ta RP i wypowiedŸ Rzecznika Praw Obywa-
telskich na ten temat wydaj¹ siê byæ niezro-
zumia³e. Polska posiada doskona³e warunki
do upraw ziemniaków i zbó¿ s³u¿¹cych do
produkcji alkoholu – komponentu do ben-
zyny, jak równie¿ do uprawy rzepaku i pro-
dukcji estrów, jako dodatku do oleju napê-
dowego. Uprawy powy¿szych roœlin jako
komponentów do produkcji biopaliw maj¹
du¿e znaczenie gospodarcze w naszym kra-
ju, daj¹c dodatkowy dochód i zatrudnienie
na terenach rolniczych, szczególnie w rejo-
nach, gdzie czêsto ziemie uprawne s¹ od³o-
gowane. Zaleca³bym, aby powy¿sze uwagi
pos³u¿y³y naszym politykom, telewizji, radiu
i innym decydentom, aby w przysz³oœci, za-
nim przyst¹pi¹ do upowszechniania niektó-
rych opinii, konsultowali je z fachowcami
znaj¹cymi siê na danej problematyce.

Nas têpnym
problemem nie-

pokoj¹cym polskie spo³eczeñstwo s¹ finan-
se pañstwa, nieustaj¹ce braki finansowe na
pokrycie s³u¿by zdrowia, oœwiaty, kultury,
policji i innych o znaczeniu spo³ecznym.
Rz¹d próbuje poszukiwaæ oszczêdnoœci nie
zawsze tam, gdzie znajduj¹ siê takie rezer-
wy i to czêsto w jego pobli¿u. Mianowicie
taka rezerwa, która mog³aby wystarczyæ na
pokrycie deficytu w s³u¿bie zdrowia, oœwia-
cie, kulturze i innych instytucjach, mog³a-
by byæ osi¹gniêta przez zmiany w parlamen-
cie, a wiec przez zmniejszenie liczby po-
s³ów i senatorów przynajmniej o 50%. Na-
le¿y tu postawiæ na jakoœæ a nie na iloœæ,
zaleciæ i ustaliæ kryteria etyczne, moralne i
patriotyczne zawarte w ¿yciorysach kandy-
datów staraj¹cych siê o mandat pos³a czy
senatora w przysz³ych wyborach do parla-
mentu. W œrodkach masowego przekazu
uœwiadomiæ spo³eczeñstwo, ¿e przy wybo-
rach nale¿y braæ pod uwagê przede wszyst-
kim profesjonalizm osób w zakresie pra-
wa, ekonomii, oœwiaty, kultury, a w mniej-
szym stopniu przynale¿noœæ partyjn¹. Kry-
teria takie powinny dotyczyæ równie¿ oby-
wateli wybieranych do samorz¹dów wszyst-
kich szczebli w kraju.

Przed wyborami spo³eczeñstwo powin-
no mieæ mo¿liwoœæ zapoznania siê z ¿ycio-
rysami osób kandyduj¹cych do parlamen-
tu i samorz¹dów. ¯yciorysy powinny byæ
opublikowane w prasie ogólnopolskiej.
Nale¿y zmniejszyæ wynagrodzenia dla sa-
morz¹dowców wszystkich szczebli samorz¹-
dów w kraju, wysokoœæ diety powinna byæ
jednakowa dla wszystkich urzêdników pañ-
stwowych w kraju. Nale¿y kategorycznie
zlikwidowaæ dotacje dla partii politycznych
(wystarcz¹ tu sk³adki) bez uszczerbku dla
tych instytucji, bo osoby nale¿¹ce do wspo-
mnianych organizacji powinny byæ œwiado-
me, ¿e pe³ni¹ funkcjê spo³eczn¹. Ka¿dy
kandydat na pos³a czy senatora powinien

byæ godny miana cz³owieka i wykazaæ siê
dobr¹ znajomoœci¹ filozofii „Pañstwa i Pra-
wa” – filozofa greckiego Platona, a wiêc
odpowiadaæ nastêpuj¹cym podstawowym
kryteriom, ¿e cz³owiek sprawiedliwy jest
godny miana cz³owieka dopiero wtedy, gdy
ka¿da z trzech czêœci jego duszy robi swo-
je, a wiêc gdy rozum rz¹dzi i decyduje, tem-
perament rozumowi pomaga, a po¿¹da-
nia s³uchaj¹ rozumu. Wed³ug Sokratesa
sprawiedliwy jest ten, kto zawsze mówi praw-
dê i sprawiedliwie idzie przez ¿ycie. Cz³o-
wiek sprawiedliwy nie mo¿e byæ z³y dla ni-
kogo, bo szkodziæ komuœ znaczy byæ z³ym.
Sokrates zwraca uwagê, ¿e dbanie rz¹dz¹-
cych o swój interes nie le¿y w istocie rz¹-
dzenia. Kto rz¹dzi naprawdê ten dba o in-
teresy rz¹dzonych i s³abszych oraz o ich
dobro. W dzisiejszym ustroju sprawiedli-
woœæ uchodzi niby za zaletê, ale kto siê ni¹
odznacza, przewa¿nie traci, a tylko oszuœci
i z³odzieje obecnie czêsto wychodz¹ na
wierzch. Pseudoreformatorzy, pos³uguj¹-
cy siê demagogi¹ dbaj¹ o to, aby jak naj-
wiêcej ich zwolenników by³o nakarmio-
nych, napojonych i pocieszonych, bo tego
najwiêcej ludzi pragnie przed reform¹ czy
zmian¹ w³adzy (rz¹du).

Od fundamentów nale¿y przebudowaæ
ustrój spo³eczny tak, aby w nim nie decy-
dowa³a walka o byt i nie wynosi³a na czo³o
oszustów i zbrodniarzy. Dobrych ludzi rz¹-
dz¹cych, którzy nie myœl¹ tylko o w³asnej
kieszeni i ca³kowicie poœwiêcaj¹ siê pracy
publicznej, nale¿y dobrze op³acaæ, aby nie
zginêli z g³odu – tak mówi Platon.

Powy¿sze myœli ku poprawie obyczajów
w naszym spo³eczeñstwie w wiêkszoœci ka-
tolickim przedstawi³:

Prof. dr hab. Stanis³aw Jarosz
Prof. zw. emerytowany

 Akademii Rolniczej w Krakowie

(ci¹g dalszy ze str. 35)

Oczywiœcie ten czas to dla nas misjona-
rzy okres zdwojonej pracy. Najpierw w cza-
sie Adwentu trzeba odwiedziæ wszystkie
wspólnoty w 50-wioskach sawannowych,
aby wiernych wyspowiadaæ i przygotowaæ
do œwi¹t, a teraz w okresie œwi¹tecznym trze-
ba wszêdzie odprawiæ uroczyste msze œw.
Po³¹czone z chrztami i œlubami. Wszystkie
grupy dzieci, m³odzie¿y i starszych przy-
nosz¹ w uroczystej procesji po³¹czonej ze
specjalnymi tañcami specjalne dary, które
sk³adaj¹ przy ¿³óbku Pana Jezusa. Trzeba
mieæ du¿o cierpliwoœci, bo ka¿da grupa
prezentuje w procesji swoje œpiewy i tañce,
nic te¿ dziwnego, ¿e takie nasze msze œw.
trwaj¹ oko³o czterech godzin. Na szczêœcie
mamy do pomocy kameruñskiego wikare-
go, ks. Joseph Emma i kleryka sta¿ystê Mar-
tial Bogongo, którzy rezyduj¹ w mojej mi-
sji Ndokayo oraz na ferie œwi¹teczne przy-
jecha³ do nas ks. profesor z naszego Wy-
¿szego Seminarium w Bertun – ks. Paul
DŸwig.

Maj¹c tylu ksiê¿y, mog³em pozwoliæ so-
bie pojechaæ odprawiæ Msze œw. w samo
œwiêto Bo¿ego Narodzenia do jednej z na-
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my sobie sprawê, ¿e sami nie bêd¹ w stanie
wybudowaæ murowanych koœcio³ów i ka-
plic nawet za 200 lat! Do tego nie ma ju¿
prawie w Europie Organizacji Dobroczyn-
nych, które udzielaj¹ pomocy na budowê

koœcio³ów lub kaplic. Raczej 100 razy ³atwiej
jest otrzymaæ pomoc na budowê szkó³,
przychodni zdrowia lub innych socjalnych
budynków, ni¿ na œwi¹tynie Bo¿e. Oczywi-
œcie t³umaczymy te¿ naszym wiernym, ¿e to
wszystko nie zale¿y tylko od nas, czy od pie-
niêdzy, ale od ich wiary i woli Bo¿ej. Np.
¯ydzi s¹ bardzo bogaci, ale do dzisiaj nie

wybudowali œwi¹tyni w Je-
rozolimie i modl¹ siê przy
resztkach muru dawnej
œwi¹tyni zwanej œcian¹ p³a-
czu.. Pan Bóg te¿ nie
chcia³, aby wielki król Da-
wid wybudowa³ œwi¹tyniê, a
wybra³ jego syna Salomo-
na. Takie argumenty prze-
konuj¹ naszych parafian i
dlatego bardzo sobie ceni¹
swoje kaplice i s¹ bardzo
zaanga¿owani w pracy przy
budowie nowych kaplic i
koœcio³ów. Sami znosz¹ pia-
sek i kamienie oraz

troszcz¹ siê o nocleg i wy¿ywienie przys³a-
nych techników i fachowców.

Niedawno dokonaliœmy ma³ego podsu-
mowania naszej 20-letniej pracy i okaza³o
siê, ¿e wg tutejszych ocen razem z bratem
wybudowaliœmy ju¿ wszystkich koœcio³ów,
kaplic i budynków parafialnych na ogóln¹
wartoœæ ok. 600 milionów tutejszych fran-
ków kameruñskich, czyli na ponad milion
dolarów amerykañskich. A¿ nam siê wie-
rzyæ nie chce! Oczywiœcie nawet po³owy
tej sumy nie uzbieraliœmy sami, ale tajemni-
ca tkwi w tym, ¿e budujemy systemem pol-

skim, wszyscy parafianie s¹ zaanga¿owani i
mamy na miejscu uformowanych przez nas
techników i fachowców.

Na koniec chcia³bym wam opowiedzieæ
o dziwnym i niezrozumia³ym dla na Bia³ych
Europejczyków znaku, jaki Matka Bo¿a uka-
za³a w³aœnie w tej wiosce Borongo dwa mie-
si¹ce temu w czasie Nawiedzenia Figury
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Aby lepiej zrozu-
mieæ ten fakt, trzeba wiedzieæ, ¿e w naszym
plemieniu Gbaya istnieje starotestamento-
wy zwyczaj obrzezania ch³opców. £atwo jest
dokonaæ tego obrzêdu, jak dziecko jest nie-
mowlêciem, a póŸniej s¹ ju¿ problemy i jest
to niebezpieczne. Je¿eli rodzice zaniedbaj¹
ten obowi¹zek, to dorastaj¹cy ch³opiec jest
wyœmiewany przez inne dzieci i bardzo cier-
pi, ¿e jest inny. Zdarzy³o siê nawet w jednej z
wiosek, ¿e dorastaj¹cy m³odzieniec sta³ siê
poœmiewiskiem wszystkich dziewczyn w ca-
³ej wiosce i ze z³oœci zabi³ matkê, ¿e tego
obowi¹zku zaniedba³a.

Otó¿ w czasie Nawiedzenia Matki Bo-
¿ej, po zakoñczonych oficjalnych modli-
twach i œpiewach, 10-letni Umaru, miesz-
kaj¹cy w tym domu razem z babci¹ i dziad-
kiem, w³aœnie cierpi¹cy du¿o i wyœmiewany
przez inne dzieci z powodu nieobrzezania,
kiedy wszyscy ju¿ poszli spaæ, zosta³ sam i
postanowi³ jeszcze raz siê pomodliæ i za-
graæ Matce Bo¿ej specjaln¹ pieœñ na tzw.
balafonach. Jest specjalist¹ od gry na tym
instrumencie i co niedzielê w miejscowym
koœció³ku gra na balofonach. Nagle poczu³
dziwny i ostry ból, zacz¹³ krzyczeæ i obudzi³
dziadka i babciê. Obudzeni dziadkowie
stwierdzili ze zdumieniem, ¿e ich wnuczek
zosta³ obrzezany bez u¿ycia no¿a i œladu
krwi. Ten fakt wywo³a³a wielkie poruszenie
w ca³ej okolicy nawet wœród naszych braci
muzu³manów. Wszyscy zgodnie twierdz¹,
¿e ch³opiec nie by³ obrzezany i wszyscy chc¹
teraz tego ch³opca zobaczyæ. Pojechali
nawet od nas Prezes Rady Parafialnej i szef
katechistów, aby zbadaæ ten znak i po po-
wrocie powiedzieli nam, ¿e jest to najwiêk-
szy cud, jaki Matka Bo¿a uczyni³a w naszej
misji i trzeba ten fakt zanotowaæ w kronice
parafialnej.

Na ty ju¿ bêdê koñczy³ ten list i na sam
koniec chcia³bym razem z moim bratem
bliŸniakiem podziêkowaæ wszystkim naszym
Dobrodziejom i Przyjacio³om misji za
wszelk¹ pomoc i modlitwy. Niech Wam Pan
Bóg stokrotnie wynagrodzi za wszystko i
niech Wam b³ogos³awi. Szczêœæ Wam Bo¿e!

Ks. Marian i Zdzis³aw Dara¿
Missin Cath. Betare-Oya,

B. P. 10 Kamerun

Od Redakcji: List dotar³ do nas w mar-
cu, z ¿yczeniami noworocznymi, które
mamy nadziejê, „przenios¹” siê na Œwiêta
Wielkanocne!!! Przekazujemy wiêc Czytel-
nikom najserdeczniejsze ¿yczenia œwi¹tecz-
ne z gor¹cego
Kamerunu!!!

szych najwiêkszych wiosek Borongo, w któ-
rej mamy ok. 1200 katolików (odleg³ej 40
km od nas). Na szczêœcie uprzedzono mnie
przed samym wyjazdem, ¿e wszyscy wierni
z wioski Borongo bêd¹ ju¿ czekaæ na dro-
dze przed wiosk¹, ¿ebym siê zatrzyma³, bo
bêdzie specjalne przywitanie i procesja do
Koœcio³a. Wed³ug zwyczajów kameruñ-
skich, taki czekanie i przywitanie przewi-
dziane jest dla najwa¿niejszych urzêdników
pañstwowych, takich jak prefekt, guberna-
tor itp. Kiedy przyjecha³em na miejsce,
wszyscy wierni ju¿ czekali œwi¹tecznie ubra-
ni z ga³¹zkami palmowymi w rêkach. By³o
jednak trochê inaczej, jak w czasie powi-
tañ dostojników pañstwowych, bo jak wy-
siad³em z samochodu, wszyscy uklêkli pro-
sz¹c o b³ogos³awieñstwo. Mimo, ¿e jestem
starym misjonarzem i ju¿ nieraz tak nas
witali z bratem nasi parafianie w dalekich
sawannowych wioskach, to jednak widok
ponad tysi¹ca naszych czarnych braci i
sióstr klêcz¹cych na spalonej od s³oñca,
czerwonej afrykañskiej ziemi i prosz¹cych
o b³ogos³awieñstwo w Dzieñ Narodzenia
Bo¿ego, zrobi³ na mnie wielkie wra¿enie.
A potem to ju¿ by³y taneczne korowody i
sza³ radoœci! Trzeba naprawdê przyjechaæ
do Afryki, aby zobaczyæ jak nasi czarni pa-
rafianie potrafi¹ spontanicznie siê cieszyæ
i prze¿ywaæ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Po
skoñczonej mszy œw., która trwa³a ponad
cztery godziny, przedstawiciele Rady Para-
fialnej zwrócili siê do mnie z oficjaln¹
proœb¹ o powiêkszenie ich zbyt ciasnego
koœció³ka, a raczej kaplicy. Otó¿ prosz¹, aby
go poszerzyæ i przed³u¿yæ oraz dobudo-
waæ ma³¹ wie¿yczkê, aby ich koœció³ by³ po-

dobny do prawdziwych nowoczesnych ko-
œcio³ów, jakie wybudowaliœmy w innych wio-
skach, takich jak Ndokayo, Garga Sarali,
Tongo Gandima i Bethanie. Do tego
wiedz¹, ze mój brat bliŸniak zakupi³ w Pol-
sce na wakacjach w firmie Felczyñskich kil-
ka dzwonów, które ju¿ przyp³ynê³y statkiem
do portu Douala. Otó¿ oni te¿ chc¹, aby
na ich koœciele taki polski dzwon wzywa³
ich na mszê œw. i modlitwy.

Oczywiœcie, jeœli chodzi o budowê ko-
œcio³ów i kaplic pomagamy naszym afrykañ-
skim braciom tyle, na ile nas staæ, bo zdaje-
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Proszê o przybli¿enie swojej osoby?
Jestem Dynowieninem, w tym mieœcie

mieszkam. Tu koñczy³em szko³ê œrednia,
kontynuowa³em studia na UMCS w Rze-
szowie na Wydziale Prawa.

Sk¹d zainteresowanie ubezpieczeniami?
W zwi¹zku z wielka reform¹ ubezpie-

czeñ spo³ecznych w 1999 roku, która wpro-
wadzi³a na Polski rynek ubezpieczeniowy
nowa instytucje ubezpieczeniow¹ jakim by³y
i s¹ Otwarte Fundusze Emerytalne, podj¹-
³em siê w nich pracy jako lider koordyna-
tor Powszechnego Towarzystwa Emerytal-
nego Polsat ju¿ na trzecim roku studiów.

A dalsza kariera?
Ostatni rok spêdzi³em w stolicy pracu-

j¹c dla brokera ubezpieczeniowego w „Ava-
lon Service” zajmuj¹c siê ubezpieczeniami
maj¹tkowymi i osobowymi. W ca³ej pracy
zapozna³em siê z wieloma produktami
ubezpieczeniowymi, tak aby dobraæ jak naj-
lepiej dla swych klientów. Tak aby zapew-
niæ im jak najlepsza ochronê ubezpiecze-
niow¹.

Dziœ pracujesz dla TUW-u sk¹d ten po-
mys³?

Z wzajemnoœciow¹ form¹ ubezpieczeñ
w formie teorii zapozna³em siê na studiach.
Praktyka pokaza³a swoje. Ubezpieczenia te
okaza³y siê najlepszymi, tak wiêc maj¹c oka-
zjê pracy dla TUW-u tym bardziej w bli¿-
szych stronach, nie mog³em straciæ takiej
okazji. Tak siê tu znalaz³em.

Coœ mo¿e bli¿szego o historii TUW?
Wzajemnoœciow¹ forma ubezpieczeñ

rozwinê³a siê silnie na ziemiach Polskich w
koñcowym okresie zaborów, kiedy to to-
warzystwa ubezpieczeñ wzajemnych by³y
zarazem obrona polskoœci. Poniewa¿
pierwsze galicyjskie towarzystwa ubezpie-
czeñ wzajemnych by³y z regu³y tzw., ognio-
wymi, wobec tego na polisach przez nie
wystawianych czêsto widnia³ wizerunek
opiekuna stra¿aków, œw. Floriana w he³mie
który z woda z cebrzyka gasi po¿ar. Na
Podkarpaciu jeszcze do dzisiaj mo¿na spo-
tkaæ ludzi dla których synonimem zak³a-
dów ubezpieczeñ jest nazwa „florianka”…

a bli¿sza mam historia?
Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ wzajem-

noœæ ubezpieczeniowa stanowi³a wiêkszoœæ
polskiego rynku ubezpieczeniowego.
Wœród kilkudziesiêciu dzia³aj¹cych wów-
czas towarzystw ubezpieczeñ znajdowa³y siê
tak¿e najwiêksze, PZUW ( Powszechny Za-
k³ad Ubezpieczeñ Wzajemnych). Po dru-
giej wojnie œwiatowej, z powodów politycz-
nych w ramach likwidacji ró¿nych form sa-
moorganizacji spo³ecznej – wzajemnoœæ
ubezpieczeniowa w Polsce zlikwidowano,
zaœ PZUW upañstwowiono by jego maj¹-
tek przekazaæ PZU.

Powoli powracacie na polski rynek?
Wraz ze zmianami ustrojowymi wpro-

wadzono w Polsce nowe prawo ubezpie-
czeniowe. Do-
puszcza ono

dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa w dwóch for-
mach: spó³ek akcyjnych i towarzystw ubez-
pieczeñ wzajemnych.

Na czym polega ró¿nica?
W przypadku spó³ek akcyjnych akcjo-

nariusze zbieraj¹ kapita³, inwestuj¹ w fir-
mê, aby póŸniej pobieraæ dywidendê. Za-
rz¹d spó³ki jest zobligowany i rozliczany z
zysku jaki przyniesie w³aœcicielom akcji a
wiêc stara siê osi¹gn¹æ jak najwiêksze zyski
kosztem ubezpieczonych. Ma to wyraŸne
odzwierciedlenie w sk³adkach za ubezpie-
czenie które niestety s¹ dro¿sze…

a w drugim przypadku, czyli TUW-u?
Natomiast towarzystwa ubezpieczeñ

wzajemnych s¹ przedsiêwziêciami obywa-
telskimi i dzia³aj¹ na zasadzie non profit
czyli nie dla zysku, lecz dla rekompensaty
szkód losowych powsta³ych w gronie jego
cz³onków. Obowi¹zuje zasada, ¿e ubezpie-
czony klient staje siê automatycznie cz³on-
kiem towarzystwa z wszystkimi powinnoœcia-
mi i przywilejami. Wynik finansowy „TUW-
u” obliczany jest po roku dzia³alnoœci w
nastêpuj¹cy sposób: od ³¹cznej sumy sk³a-
dek odliczane s¹ koszty np.: reasekuracji,
wyp³aty odszkodowañ itp. Tutaj zysk zwany
jest nadwy¿k¹ który wraca do ubezpieczo-
nych w ró¿nej formie.

Czyli w jakiej formie?
TUW mo¿e obni¿yæ sk³adkê w kolej-

nych latach, a tak¿e przekazaæ j¹ na inne
statutowe cele. Maja one w zasadzie cha-
rakter spo³eczny, jak np.: dofinansowanie
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, czy Klu-
bów Sportowych.

Jakie produkty ubezpieczeniowe pole-
cacie swym klientom i najwa¿niejsze jaka
jest ich cena?

TUW posiada ca³¹ gamê ubezpieczeñ
obowi¹zkowych skierowanych przede
wszystkim do rolników. Cena ubezpieczeñ
obowi¹zkowych jest oko³o 30 – 40% ni¿sza
od PZU. Jak wczeœniej wspomnia³em pro-
dukty te s¹ tañsze, bo firma nie jest nasta-
wiona na zysk. Towarzystwo ma do zaofe-
rowania bardzo dobre ubezpieczenia dla
kierowców OC, NNW, AC. Oprócz tego
mamy ca³y katalog ubezpieczeñ dobrowol-
nych dostosowanych do potrzeb ka¿dego
klienta.

Gdzie znaleŸæ wasza firmê?
Biuro regionalne mieœci siê w Rzeszo-

wie przy placu Kiliñskiego 6. Ja podj¹³em
siê organizacji fili w Brzozowie z mo¿liwo-
œci¹ aby taka placówka powsta³¹ w Dyno-
wie. Nasze piêkne Pogórze Dynowskie na-
le¿y do terenów rolniczych a wiêc chcemy
byæ jak najbli¿ej ludzi aby im zaoferowaæ
najlepsze ubezpieczeniowe rozwi¹zania.
Ubezpieczenia na ka¿d¹ kieszeñ.

Dziêkujê za rozmowê.

Dla Czytelników „Dynowienki” og³a-
szamy konkurs. Je¿eli na Twoim budynku
jest tabliczka potwierdzaj¹ca zawarcie
ubezpieczenia przed druga wojna œwiato-
w¹. Zrób jej zdjêcie, wpisz swoje dane i
przeœlij do „Dynowinki”. Dla pierwszych 5
osób czekaj¹ nagrody ksi¹¿kowe ufundo-
wane przez Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych TUW. Czekamy na zg³osze-
nia.

Z Maciejem Mikulcem –
kierownikiem filii Towa-
rzystwa Ubezpieczeñ
Wzajemnych „TUW”
w Brzozowie
rozmawia Grzegorz Szajnik.
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C zêœæ druga: a gdy ju¿ wiesz... po-
œwiêcona jest z kolei problemowi,
kiedy coœ ciê zaniepokoi³o, gdy

masz œwiadomoœæ, ¿e w piersi dzieje siê coœ
niepokoj¹cego, gdy wyczu³aœ guzek i wresz-
cie gdy wiesz, ¿e jest to nowotwór. Artyku³
ten ma uœwiadomiæ, ¿e to jeszcze nie ko-
niec, ¿e nie ka¿da zmiana jest rakiem, a
jeœli jest to nowotwór, to w pe³ni wyleczal-
ny pod warunkiem wczeœnie rozpoczête-
go leczenia. Dlaczego tak wa¿ny jest
czas? Zaledwie u po³owy kobiet zg³a-
szaj¹cych siê do leczenia ze œwie¿o wy-
krytym rakiem, proces nowotworowy
ograniczony jest do piersi i wêz³ów
ch³onnych. Pozosta³a iloœæ kobiet zg³a-
sza siê w stadium zaawansowanym,
trudnym do leczenia i niepewnie rokuj¹-
cym. Rak sutka rozwija siê bardzo powoli,
przez wiele lat i przez te kilka lat jest czas,
aby zrobiæ badanie profilaktyczne, które
wykryje zmianê. Tylko, ¿e trzeba je zro-
biæ...Wiêkszoœæ kobiet po raz pierwszy sty-
ka siê z problemem raka piersi w sposób
profesionalny podczas wizyty u lekarza ro-
dzinnego. Tam mo¿e dowiedzieæ siê, na
czym powinna polegaæ profilaktyka raka
piersi, samokontrola czy wreszcie badania
przesiewowe, czyli USG i mammografia
(pisa³am o tym szczegó³owo w poprzednim
numerze). Ogromn¹ rolê w edukacji ko-
biet nale¿y przypisaæ mediom, a zw³aszcza
czasopismom, w których czêsto zamieszcza-
ne s¹ artyku³y na temat raka piersi pisane
przez lekarzy, psychologów lub innych te-
rapeutów zajmuj¹cych siê zawodowo tym
problemem. Mo¿na siê z nich wiele dowie-
dzieæ, ale uwa¿am, ¿e wszystko, co nas na
ten temat niepokoi powinno byæ przedys-
kutowane z lekarzem. Wiedza na temat tej
choroby wp³ywa istotnie na psychikê ko-
biety, mo¿e znacznie podwy¿szyæ niepokój
prowadz¹c do nadmiernego kontrolowa-
nia swojego zdrowia i nadmiernej ostro¿-
noœci z drugiej strony mo¿e parali¿owaæ
wolê dzia³ania niedopuszczaj¹c myœli, ¿e
mo¿e siê przydarzyæ coœ z³ego. Dlatego jesz-
cze raz uczulam, je¿eli coœ nas niepokoi to
najlepiej wyjaœniæ ten problem omawiaj¹c
go z lekarzem i postêpuj¹c wg obowi¹zuj¹-
cych standardów profilaktyki.Ta czêœæ ar-
tyku³u jest pisana nie tylko dla kobiet, któ-
rych rak piersi bezpoœrednio dotyczy, ale
dla wszystkich pañ, aby zdawa³y sobie spra-
wê, ¿e jest to choroba, z któr¹ nale¿y wal-
czyæ i z która siê wygrywa oraz na czym ta
walka polega.Najbardziej w³aœciwym spo-
sobem postêpowania z kobiet¹ chor¹ na
raka piersi jest zapewnienie jej opieki wie-
lodyscyplinarnej grupy specjalistów oraz
w³¹czenie samej chorej do podejmowania
decyzji o rodzaju leczenia. Wiêkszoœæ pa-
cjentek aprobuje takie podejœcie, czêœæ jed-
nak ma spore problemy natury psychospo-
³ecznej, towarzyszy im uczucie strachu
przed chorob¹, izolacja spo³eczna, gorsze

funkcjonowanie w spo³eczeñstwie a czêsto
nawet rozpad wiêzi rodzinnych i towarzy-
skich, tak¿e w wielu przypadkach depre-
sja, problemy w pracy, utrata pracy, pro-
blem wspó³¿ycia p³ciowego. Wszystkie te
czynniki utrudniaj¹ czêsto mo¿liwoœæ po-
dejmowania decyzji, co do rodzaju lecze-
nia, jakie ma byæ podjête. Niektóre kobie-
ty czuj¹ siê przyt³oczone i przera¿one ko-
niecznoœci¹ podjêcia decyzji i wol¹ zosta-

wiæ wszystko w rêkach lekarza. Dlatego tak
ogromna rola wielokierunkowego podej-
œcia do chorej kobiety a zw³aszcza mo¿li-
woœæ korzystania ze wsparcia psychologów,
psychiatrów czy innych organizacji wspie-
raj¹cych kobiety dotkniête tym proble-
mem.Ustalenie sposobu leczenia raka piersi
ewoluowa³o w znacznym stopniu. W prze-
sz³oœci rak piersi by³ leczony operacyjnie
przez usuniêcie piersi, nie by³o innego spo-
sobu. W chwili obecnej wiele kobiet ma
mo¿liwoœæ wyboru rodzaju operacji: czy
bêdzie to ca³kowite usuniêcie piersi
(tzw.mastektomia) czy te¿ usuniêcie tylko
guzka (lumpektomia). Taki wybór mog¹
mieæ kobiety, które zg³aszaj¹ siê do lecze-
nia w niezbyt zaawansowanym stadium
choroby i je¿eli nie ma dodatkowych czyn-
ników determinuj¹cych sposób leczenia.
Kobiecie czêsto daje siê prawo wyboru
rodzaju zabiegu informuj¹c, na czym ope-
racja polega i jakie s¹ póŸniej konsekwen-
cje danego sposobu leczenia. O tym, jaki
rodzaj zabiegu mo¿e byæ wykonany u da-
nej kobiety decyduje lekarz, ale wa¿ne jest,
aby kobieta mia³a œwiadomoœæ, ¿e rak sut-
ka nie wi¹¿e siê ju¿ bezapelacyjnie z usu-
niêciem piersi, je¿eli choroba nie jest za-
awansowana mo¿liwe jest wyciêcie samego
guzka z pozostawieniem piersi, co jest nie-
zwykle wa¿ne dla psychiki kobiety, jej sto-
sunku póŸniej do siebie, do swojej by³ej ju¿
choroby, dla relacji z otoczeniem a zw³asz-
cza z partnerem. Chemioterapia jest rów-
nie¿ czêsto podawana w leczeniu raka pier-
si. Dzia³ania niepo¿¹dane zwi¹zane z t¹
metod¹ leczenia (nudnoœci, wymioty, wy-
padanie w³osów) s¹ powszechnie znane. Jest
to bardzo trudny i mêcz¹cy okres lecze-
nie, jednak¿e stosowany z coraz wiêkszym
powodzeniem, z du¿¹ skutecznoœci¹.Naj-
czêœciej pierwsz¹ reakcj¹ chorej na raka
piersi jest myœl, ¿e jej ¿ycie zbli¿a siê ku koñ-
cowi. W naszym krêgu kulturowym rak pier-
si uto¿samiany jest niestety ze œmierci¹.
Artyku³ ten ma za zadanie dowieŸæ, ¿e to
nie prawda. Dzisiejsza medycyna bardzo
skutecznie walczy z t¹ chorob¹, a najwa¿-
niejszym sprzymierzeñcem tej walki jest

zdeterminowana do wspó³pracy kobieta.
Smutek i ¿al to normalne reakcje emocjo-
nalne towarzysz¹ce tym chwilom w ¿yciu,
gdy tracimy coœ w sposób nieodwracalny.
Jednak¿e dopóki strata nie zostanie w koñ-
cu zaakceptowana i op³akana, uczucie ¿alu
mo¿e nie znikn¹æ. Kolejn¹ naturaln¹ reak-
cj¹ chorej mo¿e byæ uczucie z³oœci na cho-
robê, która rozbija dotychczasowe ¿ycie,
na koniecznoœæ poddania siê wyczerpuj¹-

cemu leczeniu itp. Energia jak¹
chora przy okazji tej z³oœci gene-
ruje mo¿e byæ przetworzona na
walkê z chorob¹ i o to w³aœnie
chodzi, bo trzeba mieæ du¿o si³y
aby tê walkê stoczyæ i wygraæ.
Nale¿y jednak wiedzieæ, ¿e s¹ sta-

ny emocjonalne groŸne dla samej chorej.
Depresja, nadmierny strach przechodz¹-
cy w fobiê mog¹ dawaæ poczucie bezrad-
noœci, parali¿owaæ dzia³anie a przez to
utrudniaæ i opóŸniaæ proces leczenia, od-
bieraæ przyjació³ i inne grupy wspieraj¹ce.
W takich sytuacjach konieczne jest skorzy-
stania z fachowej pomocy psychoterapeu-
ty, mo¿e on wys³uchaæ wszystkich proble-
mów, udzieliæ porad i pomóc ukierunko-
waæ dalsze dzia³anie a przede wszystkim
pomo¿e znaleŸæ sens dalszej walki.

W 1987 roku opieraj¹c siê na wzorach
amerykañskiego ruchu, stworzono pierw-
szy w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”, którego zadaniem jest niesie-
nie przez ochotniczki pomocy kobietom z
rakiem piersi w ramach grup wzajemnego
wsparcia. Obecnie dzia³a w Polsce 20 klu-
bów „Amazonek” macierzystych oraz 35 fi-
lii. Decyzjê o przy³¹czeniu do tej grupy musi
podj¹æ indywidualnie ka¿da kobieta. Nie-
które z nich boj¹ siê konfrontacji z proble-
mami innych chorych kobiet, boj¹ siê, ¿e
po przebywaniu w towarzystwie tylu cho-
rych kobiet ich w³asna depresja pog³êbi siê,
jednak¿e dla wielu kobiet jest to okazja do
swobodnego porozmawiania o problemach
zwi¹zanych z chorob¹. Tu nie ma miejsca
na niedomówienia, tajemnice, bo i tak wszy-
scy wszystko wiedz¹. Mo¿na uzyskaæ wiele
porad zwi¹zanych ze sposobami leczenia,
postêpowania ju¿ po leczeniu, mo¿liwo-
œciach rekonstrukcji piersi po mastektomii.
Rozmowy czêsto równie¿ dotykaj¹ tak in-
tymnych spraw jak relacje z mê¿em, proble-
my natury seksualnej, dotycz¹ zarówno utra-
ty libido wskutek zmêczenia zwi¹zanego z
leczeniem jak równie¿ bólu pojawiaj¹cego
siê podczas wspó³¿ycia.Nikt inny tych pro-
blemów nie zrozumie tak dobrze jak ci, któ-
rzy sami przez to przeszli. Mo¿na przede
wszystkim swobodnie siê wygadaæ, wyp³akaæ,
uzyskaæ zrozumienie, poradê, wsparcie dla
dalszych dzia³añ a co najwa¿niejsze zoba-
czyæ ¿ywe przyk³ady kobiet, które ju¿ tê wal-
kê maj¹ za sob¹ i s¹ zdrowe.

Lek. med.
Marta Bañdur
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6 marca – uczestników
Konferencji Nauko-
wo-Technicznej w
ramach programu „
B³êkitny San” na koncert kapeli DYNOWIANIE

 18 marca – wszystkich ma³ych i du¿ych mi³oœników gry w tenisa sto³owego
na eliminacje do V Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Sto³owego. W
eliminacjach wziê³o udzia³ w 5 kategoriach 54 uczestników. W katego-
rii dziewcz¹t I m. zajê³a Magdalena Rybczak, II Jolanta Nowak, III
Magda B³oñska, w kategorii ch³opców do 14 lat I m. Jakub Potoczny,
II m. Maciej Potoczny i III m. S³awek Potoczny, w kat. ch³opców do 20
lat: I m. S³awomir Baran, II m. B¹k Mariusz, III m. Baran Jacek, w
kategorii powy¿ej 20 lat – I m. Dariusz Niedzielski, II m.Pawe³ Paw³ow-
ski a w katgorii niepe³nosprawnych I m Micha³ Trybalski, II m. Marek
Raszewski, III m. Ryszard Chrobak, w kat. dziewcz¹t Lidia Grad. Wszy-
scy Oni reprezentowaæ bêd¹ Dynów w eliminacjach powiatowych,
które odbêd¹ siê w Soko³owie Ma³opolskim.

27 marca – na obchody Miêdzynarodowego Dnia Teatru. W wieczorze dla
teatralników i mieszkañców Dynowa wyst¹pi³y Zespo³y MOKIRu i ZS
w Dynowie. Grupa poetycka przedstawi³a piêknie „podany” spektakl
pt. „ Œpieszmy siê kochaæ ludzi”, który z m³odzie¿¹ przygotowa³a P.
Gra¿yna M¹czyñska, a „ Poskromienie z³oœnicy w telegraficznym skró-
cie” wystawi³ teatr dramatyczny pod kierunkiem P. Danuty Kusiñskiej.
Piêkny tekst, piêknie przekazany sprawi³ wszystkim tym, którzy przy-
szli, a to znaczy, ¿e kochaj¹ poezjê, teatr, wiele wzruszeñ. „Dawno ju¿,
tak mi³o i piêknie nie spêdzi³em godziny”, ta wypowiedŸ jednego z
widzów podsumowuje spotkanie. /fot. ok³adka/

29 marca – na „Wielkanocne Œwiêtowanie” czyli widowisko wielkanocne
dla radnych, w³adz miasta i zaproszonych goœci w wykonaniu dzieci
SP nr 2 w Dynowie. Wyj¹tkowy choæ krótki program przygotowali p
Halina Paw³owska, P. Gra¿yna Wyskiel i P. A. D¿u³a

„Biblioteka jest wielka, nie swym
rozmiarem, lecz sw¹ goœcinnoœci¹”
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zaprasza mi-

³oœników czytelnictwa z Dynowa i okolic.
Zwolennicy dobrej ksi¹¿ki znajd¹ tutaj wiele nowoœci

wydawniczych, a tak¿e ksi¹¿ki które zachwyca³y pokole-
nie naszych rodziców i dziadków.

 W czytelni biblioteki mo¿na przejrzeæ prasê codzien-
n¹, magazyny ilustrowane oraz czasopisma dla dzieci i
m³odzie¿y.

 Biblioteka udostêpnia literaturê popularno – nauko-
w¹, s³u¿y pomoc¹ w wyszukiwaniu odpowiednich mate-
ria³ów na okreœlony temat, umo¿liwia m³odzie¿y i stu-
dentom korzystanie z internetu.

B. Porzuczek

KSI¥¯KA NA WIOSNÊ
Wprawdzie wiosna, czas porz¹dków w domach i ogro-

dach, wielkanocne œwiêtowanie - nie sprzyjaj¹ czytaniu.
A jednak, ani jeden dzieñ nie powinien nam min¹æ bez
choæ kilku stron dobrej lektury. Has³o „ca³a Polska czy-
ta” nie mo¿e dotyczyæ tylko dzieci. Dobra ksi¹¿ka pobu-
dza wyobraŸniê, odrywa od codziennoœci, pog³êbia nasz¹
wiedzê i zrozumienie psychiki cz³owieka, ró¿norodnoœci
kultur i meandrów losów i historii rodziny ludzkiej. Tak¹
ksi¹¿k¹ jest dwu - czêœciowa powieœæ Iwony Menzel pt.
„W poszukiwaniu zapachu snów” i „Zatañczyæ czeczot-
kê”. Bohaterk¹ i narratork¹ obu tomów jest Polka ze
zubo¿a³ej rodziny szlacheckiej, która po œlubie z m³odym
Niemcem, poznanym w Polsce w czasie jego prac pokut-
nych za winy hitlerowców (ojciec - niemiecki genera³),
znalaz³a siê w RFN, w œwiecie zupe³nie innych obyczajów,
tradycji, kultury i cywilizacji. Bardzo szybko zosta³a tam
sama, z powodu nieuleczalnej choroby psychicznej jej
mê¿a, wychowuj¹c samotnie ich synka.

 Od tej pory, jak sama mówi, „uda³o jej siê dwa razy
wyjœæ za m¹¿, przeprowadziæ dwa rozwody i zaliczyæ ca³y
szereg krótszych i d³u¿szych zwi¹zków”. Ca³y czas pracu-
je zawodowo, z trudem przebijaj¹c siê przez konkuren-
cjê Niemców, rozpaczliwie szukaj¹c mi³oœci i bliskoœci,
rozdarta miêdzy kraj ojczysty a kraj osiedlenia, miêdzy
wychowanie syna na pó³ Niemca, pó³ Polaka. W tym roz-
darciu prze¿ywa zjednoczenie Niemiec, upadek komu-
nizmu i przemiany ustrojowe w Polsce, któr¹ czêsto od-
wiedza. Liczna polska rodzina wci¹¿ stanowi tradycyjn¹,
integraln¹ ca³oœæ, mimo burzliwych zmian spo³ecznych.
Rodziny niemieckie ju¿ prawie nie istniej¹, ka¿dy ¿yje po
swojemu, dla siebie i swego szczêœcia, w wolnych chwilo-
wych zwi¹zkach, w pogoni za bogactwem i karier¹. Naj-
nieszczêœliwsze w tym wszystkim, mimo dobrobytu, s¹ dzie-
ci, pêtaj¹ce siê miêdzy rozwiedzionymi rodzicami, u boku
samotnych matek, nikomu nie potrzebne, wczeœnie sa-
modzielne i zbuntowane przeciw œwiatu doros³ych. Opo-
wieœæ o kilkunastu latach ¿ycia bohaterki, napisana z nie-
co ¿artobliw¹ swad¹, jest naprawdê frapuj¹ca, pobudza-
j¹ca do refleksyjnej zadumy nad duchowoœci¹ i cywili-
zacj¹ œwiata zachodniego, który w³aœnie jest o krok od
nas, nad wartoœci¹ mi³oœci i tradycyjnej rodziny w ¿yciu
cz³owieka i wszelkiego dobra w zwi¹zkach miêdzyludz-
kich. Warto przeczytaæ!

Anna Baranowska-Bilska
Ksi¹¿ka jest w posiadaniu

Biblioteki Miejskiej w Dynowie
Biblioteka czynna

wtorek, czwartek, pi¹tek – 1000 do 1800

œroda – 800 - 1600, sobota – 1000 - 1600

22 kwietnia – w imieniu ZSzZ w Dynowie na kolejn¹ edycjê Podkarpackiej
Têczy

3 maja – na MAJÓWKÊ POD KASZTANAMI w programie, której
n SZPAK czyli szkolne prezentacje artystyczne (rynek miasta
n PODKARPACKI DZIEÑ SANU (nabrze¿a Sanu)

8 maja – na kolejne widowisko maryjne pt. MARYI SWEJ (koœció³ ul Bartków-
ka). W widowisku wyst¹pi¹ uczniowie SP nr 2 w Dynowie, mieszkañcy
ul. Bartkówka, kapela „Dynowianie” i goœcinnie chór „Fraza” z Kosiny

23 maja – na „Pogórzañsk¹ Nutê” czyli przegl¹d kapel i instrumentalistów
w ramach eliminacji do XXXVIII Festiwalu w Kazimierzu n/Wis³¹

11-18 lipca – na „XXXV Dni Pogórza Dynowskiego”

Miejski Oœrodek zaprasza do udzia³u
w Konkursie Piosenki Turystycznej

 Regulamin I Konkursu Piosenki Turystycznej
O B£ÊKITN¥ WSTÊGÊ SANU

Organizatorzy: Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie; Zwi¹zek
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

1. Cel imprezy:
n prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespo³ów
n popularyzacja œpiewania wœród dzieci i m³odzie¿y
n wspólna zabawa przy muzyce
2. Termin imprezy: 24 czerwca 2004 r. godz. 10.00
3. Miejsce imprezy: Rynek miasta Dynowa
4. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ soliœci oraz zespo³y wokalno-instrumen-

talne, którzy zaprezentuj¹ siê w trzech kategoriach wiekowych:
n I kategoria 7 – 11 lat n II kategoria 12 - 15 lat n III kategoria 16 - 100 lat
5. Ka¿dy uczestnik konkursu zobowi¹zany jest do przygotowania dwóch

piosenek o tematyce rajdowej, turystycznej, opiewaj¹cej piêkno
Pogórza Dynowskiego.

 6. Powo³ana komisja artystyczna oceniaæ bêdzie:
n walory g³osowe n interpretacjê piosenek n dobór repertuaru n ogólny
wyraz artystyczny i przyzna nagrody, które zostan¹ wrêczone w dniu kon-
kursu. Laureaci Konkursu zostan¹ zaproszeni do udzia³u w imprezach
XXXVIII Dni Pogórza Dynowskiego (11-18 lipca br.)
7. Organizatorzy zapewniaj¹ aparaturê nag³aœniaj¹c¹ .
8. Zg³oszenia na Karcie Zg³oszenia nale¿y dostarczyæ poczt¹ lub osobiœcie

do dnia 15 czerwca 2004r. na adres: Miejski Oœrodek Kultury i
Rekreacji w Dynowie, ul. Ks. Józefa O¿oga 10, 36-065

9. Sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzyga or-
ganizator.
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Sk³adamy
serdeczne
podziêkowania
Wszystkim Tym,
którzy pomogli
i nadal pomagaj¹
naszej rodzinie,
¿ycz¹c
jednoczeœnie za
poœrednictwem
„Dynowinki”
wszystkim ludziom
dobrej woli
Zdrowych,
weso³ych
i szczêœliwych Œwi¹t
Wielkanocnych

Rodzina  Bo³ozów
i G³adyszów

z H³udna

 Wiosna! Wiosna! Naresz-
cie.... Po d³ugiej, mêcz¹cej
zimie zaœwieci³o wiosenne
s³oñce... Cieszmy siê tym s³oñcem, cieszmy
siê wiosn¹, cieszmy siê ¿yciem!!!! Czytelni-
kom „Dynowinki” dedykujemy „Chwilki-
motylki”... Ci, którzy znaj¹ programy Ka-
baretu „NASZ”, powinni je poznaæ!

CHWILKI - MOTYLKI

Choæ „nie tacy” s¹ Polacy
I na ogó³ nie jest cacy
Rób jak radzi pan Horacy!
Z dnia korzystaj i po pracy
WeŸ czapeczkê, w³ó¿ sweterek
Na wycieczkê rusz w plenerek!!!

I ju¿ jest piêknie, gra dusza w nas
Mieni siê niebo, czaruje las
UwiêŸmy chwilê, zabijmy czas
Chwilki-motylki niech ciesz¹ nas...

Gdy siê wydasz za malutki
Kiedy ciê przygniot¹ smutki
Nie wysiadaj z ¿ycia ³ódki
Kup flaszeczkê dobrej wódki
Otrzyj ³ezkê, zrób imprezkê
Za gotówkê lub na kreskê!!!

I ju¿ jest piêknie, znów dusza gra
Ju¿ mi³y szmerek w g³owie siê ma
UwiêŸmy chwilê, zabijmy czas
Chwilki-motylki niech ciesz¹ nas...

Cz³ek do póŸna znowu œlêczy
Nikt jak zwykle nie wyrêczy
W uszach brzêczy, w g³owie brzêczy
Gdy jak mucha szef udrêczy
Niekoniecznie z w³asn¹ ¿on¹
Na natury wyjedŸ ³ono!!!

I ju¿ jest piêknie, czaruj¹ nas
Jej du¿e oczy, jej w³osów las
UwiêŸmy chwilê, zabijmy czas
Chwilki-motylki niech ciesz¹ nas...

Chocia¿ z ka¿d¹ ¿ycia mil¹
Wiêcej trosk i wiêcej kilo
Ju¿ nie jesteœ Venus z Milo
„Carpe diem” - ciesz siê chwil¹
Pamiêtajcie wiêc rodacy
Co powiedzia³ pan Horacy!!!

Bo bywa piêknie, gra dusza w nas
Wci¹¿ tyle rzeczy czaruje nas
UwiêŸmy chwilê, zabijmy czas
Chwilki-motylki niech ciesz¹ nas...

Maciej Jurasiñski

Niech Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego
przynios¹ Wam prawdziw¹ radoœæ, byœcie siê

poczuli na nowo silni, spokojni i pe³ni
zapa³u do dalszej pracy

Alleluja!
Wszystkim czytelnikom Dynowinki oraz
naszym przyjacio³om zdrowych weso³ych

œwi¹t wielkanocnych

¿ycz¹

pracownicy i uczestnicy
Œrodowiskowego Domu Samopomocy

w Dynowie

Ad Vocem Do artyku³u pani Anny Chrapek „Ferie w Zespole Szkó³ w Dynowie”
zamieszczonego w marcowym wydaniu Dynowinki, dotycz¹cego halowego turnieju pi³ki
no¿nej ch³opców klas IV.

Tekst powinien brzmieæ: Wy¿ej wymieniona trójka oraz pani Anna Martowicz zorga-
nizowali i przeprowadzili gminny halowy turniej pi³ki no¿nej kl. IV.

I miejsce zjê³a dru¿yna kl. IV Szko³y Podstawowej w Dynowie, któr¹ przygotowa³a
pani Anna Martowicz.

Nauczyciel wf w Zespole Szkó³ w Dynowie
 mgr Anna Martowicz

Og³oszenia
GRUPA AA „SEBASTIAN”

Spotkania poniedzia³ek godz. 1900, ul. Œwierczewskiego 13, (ŒDS) Dynów
GRUPA AL. – ANO0NS „WIARA” (dla rodzin)

Spotkania œroda godz. 1600

ul. Œwierczewskiego 13; (ŒDS) Dynów

Sprzedam mieszkanie w Dynowie o powierzchni 72 m2

przy ul. 1 Maja 7. Telefon kontaktowy 652 16 81

Redakcja przeprasza P. Mariusza Chomê autora zdjêæ ze Studniówki w LO Dynów, za
pominiêcie jego nazwiska przy fotoreporta¿u w marcowym numerze „Dynowinki”
 Przepraszamy!

 Redakcja „ Dynowinka”
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Poziomo: 1) do danych czasów, 5) osi³-
ki w drodze, 9) przeciwieñstwo ostêpu, 10)
brana z wojennego ³upu, 11) daje film z
prawdziwych wydarzeñ, 16) lampas ku
ozdobie, 18) p³aci za druk w pasie, 21) ra-
dowa w eterze, 22) prawie g³adkie s³ówka,
27) pusty kontyngent, 28) raj¹ w koœciele,
29) ³owna koñczy siê czasem bójk¹, 30) za-
wsze ma pan B.

Pionowo: 1) dodatek do wk³adu, 2) atry-
but drêczyciela, 3) t³uszcz sprzedawany w
kotkach, 4) truœ z Ameryki Po³udniowej,
5) staje przed sw¹dem, 6) portowa pod da-
chem, 7) mieszañców w ratuszu, 8) po¿yje
w ziemi,12) steruje rz¹dzeniem, 13) poda-
wana przy pokwitaniu, 14) giêtka rurka,
15) znak podejmowania, 17) rosn¹ przy du-
szach, 19) agapa lub religijny akt oddania,
20) goŸdzik bez g³ówki, 23) kara dla dzia-
dziusia, 24) udka przy ulicy, 25) ¿ywnoœæ w
dzia³aniu, 26) karmienie na œcie¿ce.

Bogdan Witek

Przedstawiony Pañstwu w po-
przednim numerze pan Bogdan Wi-
tek z Koszalina przys³a³ nam tym ra-
zem niespodziankê „Psotkê plus-mi-
nus” (pasuje jak ula³ do numeru
kwietniowego, bo przecie¿ 1 kwietnia
- to Prima Aprilis!). Takiego zadania
jeszcze w „Dynowince” nie by³o!!! Za-
praszamy do „³amania g³owy”!

NOWE ZAGADKI LOGICZNE
Kosiarze (zadanie Lwa To³stoja): Grupa kosiarzy ma skosiæ dwie ³¹ki, z których

jedna jest dwukrotnie wiêksza od drugiej. Przez pierwsze pó³ dnia wszyscy kosia-
rze kosz¹ wiêksz¹ ³¹kê. Nastêpnie po³owa z nich zostaje na tej ³¹ce, a druga po³owa
przenosi siê na mniejsz¹ ³¹kê. Kosiarze, którzy zostali na wiêkszej ³¹ce, skosili j¹ do
wieczora, a kosiarze z ma³ej ³¹ki nie zd¹¿yli jej skosiæ do wieczora. Resztê ³¹ki kosi³
jeden kosiarz przez ca³y nastêpny dzieñ. Ilu by³o kosiarzy?

Tarcza zegara: Jak podzieliæ tarczê zegara na trzy czêœci tak, aby suma liczb
oznaczaj¹cych godziny by³a taka sama w ka¿dej czêœci?

Szklanki: Szeœæ szklanek ustawiono jedna obok drugiej. Pierwsze trzy s¹ wype³-
nione wod¹, pozosta³e trzy s¹ puste. Jak poruszaj¹c tylko jedn¹ szklank¹, by po
ka¿dej pe³nej szklance sta³a szklanka pusta?

ZAPRASZAMY DO ROZWI¥ZYWANIA i czekamy na poprawne odpowiedzi.
Renata Jurasiñska

PSOTKA PLUS-MINUS
W ka¿dym okreœleniu nale¿y dodaæ lub usun¹æ jedn¹ literê tak, aby powsta³ w³aœciwy

opis odgadywanego wyrazu. Na przyk³ad: „wierzê w paski” nale¿a³oby zmieniæ w „zwierzê
w paski” a do diagramu wpisaæ wyraz „zebra”. Litery z pól oznaczonych kropk¹, odczyta-
ne rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie.

Anagram wiosenny: marzec, czarem

Zagadki logiczne:
Ceg³y: Osoba A niesie w plecaku 5 cegie³, a osoba B – 7 cegie³.
Siostry: Gabriela studiuje biologiê w Warszawie.

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Krzy¿ówka wiosenna:
Poziomo: matura, nowalijka, przylaszczka, Kunicka, œnieg, bocian.
Pionowo kolumnami: podpinka, marzec, Wielkanoc, Marzan-
na, tydzieñ, aromat. Rozwi¹zanie: Kraszanka


