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Drodzy czytelnicy
Czerwiec upłynął pod znakiem mocnych sportowych 

emocji, chociaż przebój najważniejszego z wydarzeń 
próbował nas za wszelką cenę uspokajać. Na słowach 
przyśpiewki się skończyło... niestety. Żyliśmy wieścia-
mi o stanie przygotowań do mistrzostw z nadzieją, że 
może raz na zawsze zniknie infrastrukturalny bezwład. 
Potem siadaliśmy przed telewizorem i ściskaliśmy kciuki 
"za naszych". Ale naszym udziałem stały się także przeży-
cia związane z wydarzeniami lokalnymi. "Dynovia-Dynów" roz-
grywała emocjonujące mecze "u siebie" i "na wyjazdach", a "Dynów 
biega"(ł) i tym samym zainaugurował sezon, który będzie obfitował 
w już zapowiedziane kolejne edycje wspólnego biegu po wyznaczo-
nych trasach. Nie sposób nie zauważyć zakończenia roku szkolnego 
poprzedzonego trudem zdobywania ocen, zmaganiami konkursowy-
mi oraz organizowaniem projektów, wycieczek czy wydarzeń o cha-
rakterze edukacyjnym. A że na naukę nigdy nie jest za późno, po-
twierdza prężnie działający Uniwersytet III wieku. Zaś w kulturze 
prawdziwy boom: ludowo, rockowo, tanecznie. Zachęcam Państwa 
do lektury!

Redaktor wydania: 
Ewa Hadam

Lipcowy numer "Dynowinki" redagują p. Renata i Maciej Jurasińscy

W dniu 26.06.2012 r. 
odbyło się Walne Ze-
branie Stowarzysze-
nia Promocji i Rozwo-
ju Regionu Dynowskie-
go Towarzystwo Przyja-
ciół Dynowa. Po zapozna-
niu się ze sprawozdaniami zarządu i komisji 
rewizyjnej, Stowarzyszenie po dyskusji podję-
ło stosowne uchwały i przyjęło kierunki dzia-
łania na najbliższe lata.

Towarzystwo w bieżącym roku zamierza 
ufundować tablicę pamiątkową poświęconą 
burmistrzowi Dynowa – Władysławowi Ka-
sprowiczowi i umieścić ją w miejscu uzgod-
nionym z Radą Miasta.

W miesiącu lipcu miesięcznik społeczno – 
kulturalny „Dynowinka” obchodzi dwudzie-
stolecie swojego istnienia (1992 - 2012). Ob-

chodom rocznicy poświęcimy lipcowy numer 
miesięcznika.

W czerwcu umieśliśmy pod Krzyżem katyń-
skim trzy głazy granitowe oraz uporządkowa-
ny został wokół niego przyległy teren. Ostat-
nim etapem prac będzie umieszczenie zdjęć 
dynowian zamordowanych w Katyniu.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towa-

rzystwo Przyjaciół Dynowa 
dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” 
chciałbym przedstawić Państwu infor-
macje dotyczące realizacji zadania ma-
jącego na celu usunięcie wyrobów za-
wierających azbest z terenu Miasta.

Azbest jest przemysłowym określe-
niem grupy włókien, które pod wzglę-
dem chemicznym są uwodnionymi krze-
mianami magnezu, żelaza, wapnia 
i sodu,  charakteryzującymi się dużą 
elastycznością włókien, odpornością na 
wysokie temperatury, znikomym prze-
wodnictwem cieplnym i znikomą roz-
puszczalnością w wodzie, odpornością 
na działanie kwasów i zasad. 

W ostatnich latach, zarówno w Pol-
sce, jak i na świecie, jednoznacznie za-
broniono stosowania wyrobów zawie-
rających azbest. Obecnie każde dzia-
łanie związane z demontażem wyro-
bów zawierających azbest jest zalicza-
ne do grupy niebezpiecznych dla czło-
wieka i środowiska naturalnego. Cho-
robotwórcze działanie azbestu następu-
je w wyniku wdychania włókien, zawie-
szonych w powietrzu. Dopóki włókna 
nie są uwalniane do powietrza i nie wy-
stępuje ich wdychanie, wyroby z udzia-
łem azbestu nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia. Ze względu na swoje właści-
wości i niezniszczalność, azbest wpro-
wadzony do środowiska utrzymuje się 
w nim przez czas nieokreślony, co ozna-
cza trwałe zanieczyszczenie lub ska-
żenie środowiska. W efekcie oddziały-
wania pyłów azbestowych stwierdzono 
możliwość występowania takich scho-
rzeń jak: pylica azbestowa, rak płuc 
oraz azbestoza. Doniesienia kliniczne 
i epidemiologiczne sugerują, że nowo-
twory: krtani, żołądka i jelit, trzustki, 
jajnika oraz chłoniaków mogą być zwią-

zane z obecnością w wdychanym powie-
trzu pyłu azbestowego. 

W związku z powyższym na prze-
łomie marca i kwietnia 2011 r. Gmina 
Miejska Dynów na swoim terenie prze-
prowadziła inwentaryzację obiektów za-
wierających wyroby azbestowe, na pod-
stawie której opracowany został „Pro-
gram usuwania materiałów za-
wierających azbest z terenu Gmi-
ny Miejskiej Dynów wraz ze szcze-
gółową inwentaryzacją”. W celu do-
konania wspomnianej inwentaryzacji, 
do mieszkańców skierowane zostały 
ankiety, mające na celu uzyskanie od 
nich informacji o wyrobach zawierają-
cych azbest i miejscu ich występowania,  
a także ocenę stanu i możliwości bez-
piecznego użytkowania wspomnianych 
wyrobów. 

Na podstawie uzyskanych informa-
cji ustalono, iż 41% budynków miasta 
stanowią obiekty z wbudowanymi wy-
robami zawierającymi azbest (pokry-
cia dachowe). 

W celu likwidacji tego jakże niebez-
piecznego dla zdrowia mieszkańców za-
grożenia, Gmina Miejska Dynów w dniu 
30 listopada 2011 r. złożyła  do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie wniosek o dotację na zadanie pn.: 
„Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Miej-
skiej Dynów – etap I”. Niniejszy wnio-
sek obejmuje prace związane z demon-
tażem, transportem oraz utylizacją wy-

robów zawierających azbest z posesji, 
które zostały zgłoszone w ramach pro-
wadzonych przez Urząd Miejski kon-
sultacji z mieszkańcami. Na podstawie 
złożonych wniosków oszacowano, że  
w ramach zadania usuniętych zostanie 
99 Mg (ton) wyrobów zawierających 
azbest tj. 44 Mg odpadów pochodzących 
ze zdemontowanych pokryć dachowych 
oraz 55 Mg odpadów zebranych z miejsc 
ich czasowego składowania. 

W dniu 16.05.2012 r. Miasto ogło-
siło przetarg nieograniczony na Wyko-
nawcę usługi polegającej na usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest z tere-
nu Dynowa. Następnie w dniu 25 maja 
br. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło 
się otwarcie złożonych w wyniku pro-
wadzonego postępowania przetargowe-
go ofert. Po dokonaniu oceny złożonych 
ofert Gmina Miejska Dynów za najko-
rzystniejszą wybrała ofertę PHUP „EU-
RO-GAZ” Sp. j., Zagórska 31a, 26-052 
Sitkówka – Nowiny. 

Koszt całkowity realizacji zada-
nia przed ogłoszeniem przez Gmi-
nę Miejską Dynów przetargu wyno-
sił 61 600,00 zł, natomiast planowane 
wówczas do uzyskania dofinansowanie  
z WFOŚiGW i NFOŚiGW wynosiło ko-
lejno 21 560,00 zł (35%) i 30 800,00 zł 
(50%), a wkład własny stanowiła kwo-
ta 9 240,00 zł (15%). 

Po zakończeniu procedury przetar-
gowej koszt całkowity zadania zmniej-
szył się i tym samym wynosi 41 235,48 
zł, w tym dotacja ze środków WFO-
ŚiGW w Rzeszowie – 14 432,42 zł 
(35%) i NFOŚiGW – 20 617,74 zł (50%). 
Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów 
to kwota 6 185,32 zł (15%).

Termin realizacji zadania to rok 
2012.  

W następnym numerze „Dynowin-
ki” poinformuję Państwa o działaniach 
prowadzonych przez Miasto. 

Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak

Urząd Miejski w Dynowie informu-
je, iż w dniach od 4 do 8 lipca br. na tra-
sie Łódź - Jarosław organizowany bę-
dzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków, który 
jest najważniejszą dla polskiego kolar-
stwa wieloetapową imprezą w Polsce. 

W związku z powyższym w dniu 8 
lipca przez Miasto Dynów przebiegać 
będzie trasa szóstego etapu 23-go Mię-
dzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, 
na której to rozegrany zostanie lotny fi-
nisz. Przejazd ulicami Miasta odbędzie 
w godzinach: od ok. 11:55  do ok. 12:30.

Trasa wyścigu przebiegać będzie 
ulicami:
- ul. Działowa - ul. Sikorskiego
- ul. Jana Pawła II - ul. Ks. J. Ożoga
- ul. Mickiewicza - ul. Rynek

Informacja
- ul. Kościuszki – ul. K. Wielkiego
- ul. Zamkowa – ul. Grunwaldzka
- wyjazd z Dynowa

W związku z powyższym pro-
si się mieszkańców o zachowanie 
maksymalnej ostrożności oraz bez-
pieczeństwa podczas przejazdu pe-
letonu wyścigu.

Więcej szczegółów na: 
www.wyscig.com.pl 

W 1991 roku ukazał się Słownik 
historyczno – geograficzny ziemi sa-
nockiej w średniowieczu Adama Fast-
nachta tom II pod redakcją Jerzego 
F. Adamskiego. Pod hasłem „Dynów” 
począwszy od str. 106, napisano :

„DYNÓW (1423 Denow, 1432 Dy-
now [w kopii z XVII w.], 1449 Denoph, 
1476 Denowf, 1494 nazwisko Dinow-
sky, Dynowsky, 1498 Dynow, 1500 Dy-
now, 1504 Dinovia (miasto 28 km na 
N od Sanoka.

1. a) miasto: 1436 in distr. san. (XIII 
87); 1496 in terra et distr. san. (XI 2286, 
2293; Arch. Sang. I 109); 1508 z. san. 
(ŹD XVIII s. 117, 120); 1515 z. san. (ŹD 
XVIII s. 175); 1448 n. par. łac. własna 
(ZDM VIII 2515).

b) districtus [czyli włość] Denowien-
sis: przed 1434 distr. (SPPP II 2549); 
1446 distr. D. (XI 2118); wsie in distric-
tu D.: 1448 Siedliska (XI 2617), 1453 
Kąkolówka (XI 3105); 1453, 1459 Hyżne 
i Dąbrówka (XI 3122, 3469); 1461 Hyż-
ne i Dylągówka (XI 3610); 1462 Ulani-
ca (XI 3658); 1467 Dąbrówka (XVI 360).

2. a) miasto: 1447 granica z Bart-
kówką (XI 2465); 1462 wieś Ulanica 
w sąsiedztwie D. (XI 3658); 1487 dro-
ga z miasta D. do Dubiecka (XVI 1822); 
1535 droga z D., Harty i Szklar do wsi 
Piątkowej (TS 26 k. 111).

b) dobra: 1451 granice dóbr D. z do-
brami [tyczyńskimi] Jana Pileckiego » p. 
3a; 1453, 1454, 1458, 1460, 1465, 1466-
68, 1475-76, 1478, 1487 sprawy o grani-

w słownikach geograficznych 
i encyklopediach

na przestrzeni wieków

dynów ce dóbr » p. 3a; 1488 sprawa o lasy nie 
rozgraniczone między dobrami Denow-
skiego a bptwa przem. p. 3 a; 1570 roz-
graniczenie między miastem D. i wsia-
mi Bachórz, Chodorówka i działem 
wsi Laskówki Andrzeja Wapowskiego 
kaszt. przem. a wsiami Dąbrówka, Bart-
kówka i Pawłokoma Stanisława, Mar-
cina Mikołaja, Jana Samuela i Andrze-
ja Stadnickich dz. z Dubiecka: począw-
szy od granicy wsi Nozdrzec na brzegu 
potoku Łubienka w miejscu jego ujścia 
do Sanu, koło drogi prowadzącej z mia-
sta D. do wsi Nozdrzec usypano 2 kop-
ce narożne oznaczające granice D. i wsi 
Dąbrówki, stąd ścieżką między 2 droga-
mi publicznymi z Nozdrzca, jedną koło 
pastwiska do wsi Łubno i drugą do D., 
koło brzegu Sanu przez pole albo błonie 
w kierunku góry i pola od dawna należą-
cego do D., aż do drzewa bukowego pod 
górą i przez krzaki. Pola albo wyspy po 
prawej ręce koło Sanu naprzeciw zwie-
rzyńca i ujście Łubienki do Sanu zostają 
przysądzone do Nozdrzca, a pola po le-
wej ręce do D. Dalej granice wiodą koło 
drzewa bukowego ścieżką przez górę 
Zorawiecz w kierunku Królewskiego 
Potoku, koło miejsca zw. Kastel, przez 
zarośla do łąk zw. Błonie, po przekro-
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nej kapliczce.
W naszej tradycji słowo 

„majówka” oznaczało kiedyś 
tylko te majowe nabożeństwa, 
na których zbierali się starsi, 
młodzież i dzieci (najczęściej 
przybiegały boso, bo wieczo-
ry były kiedyś ciepłe) i wszy-
scy razem śpiewali. Śpiewa-
li tak, że słychać było na dru-
gim końcu wsi, a nawet w są-
siednich. Wzdłuż Sanu niosły 
się pieśni; „Idźmy, tulmy się 
jak dziatki…” „Po górach, do-
linach..” „ Serdeczna Matko…”

Ludzie zajęci przez cały 
dzień w polu, gospodarstwie wie-

Początek  maja, początek oczeki-
wanej wiosny - prawdziwej  wiosny.

W tym roku po  prostu wybuchła.
Prawie  równocześnie zakwitła  

tarnina i gorzko pachnąca czerem-
cha, a po 2 czy 3 dniach drzewa wi-
śniowe i grusze okryły się białymi we-
lonami. Szybko  pośpieszyły za nimi  
jabłonie i kłująca pigwa. Przydrożny 
głóg marmurowy jakby wstydząc się 
spóźnienia, bielusieńkie mocno pach-
nące kwiaty skrywał w masie ciemno-
zielonych liści.
Przez miedze polne, 
biegnące wśród żyta,
Z odkrytą głową, 
śpiewając i boso,
Idę wieczorną spadającą rosą,
I świat mi w oczach,
jak maj się rozkwita. 

– pisał mój ulubiony poeta K. Wie-
rzyński.

Z  Dynowa do Reszowa droga pro-
wadzi przez Dąbrówkę wzdłuż rzeczki 

Kruszelnicy, która wije się jak wstą-
żeczka, bo o jej brzegi dbają miesz-
kańcy wsi kosząc trawę systematycz-
nie, to sadząc coraz to wymyślniejsze 
krzewy ozdobne. Tylko gdzieniegdzie 
wybujała pokrzywa i  biało kwitnący 
bez czarny dowodzą, że były tu pierw-
sze, o wiele, wiele wcześniej niż pod-
skubane iglaki.

Warto  pojechać do Reszowa, nie 
tylko w porze grzybobrania. Warto 
wybrać się na majówkę i znaleźć się 
na wysokiej górze, gdzie pobudowali 
się RADONIOWIE  - na Radoniówce.

Zaproszenie na uniwersytecką ma-
jówkę do Państwa Lidii i Fryderyka 
Radoniów otrzymali wszyscy słucha-
cze Dynowskiego Uniwersytetu Zło-
tej Jesieni. Samochodami, bo pieszo 
to trochę za daleko z Dynowa, prze-
mknęli w kierunku źródeł Kruszelni-
cy i stanęli u bramy domu gościnnych 
Gospodarzy. Stanęli po forsownym 
marszu na ostatnim  odcinku  drogi 

i  z trudem łapali oddech. Niewymu-
szone okrzyki zachwytu wyrwały się 
raz po raz: Jak tu pięknie! Jaki widok 
z tej góry?! Czy na horyzoncie to na 
pewno szczyt Baraniej Góry? A gdzie 
jest Żurawiec?

A ta majowa przyroda: bujna so-
czysta zieleń, trawy i leśne kwia-
ty walczące o każdy promyk słońca 
przenikający przez szpary - okienka 
z liści… A pod starymi drzewami, na 
brzegu stromego wąwozu - stara ka-
pliczka poświęcona Matce Bożej. Wy-
budował ją Jan Radoń- wujek Fryde-
ryka Radonia. Postarzała się już, cze-
ka na remont, ale w tym  zestarzeniu 
się, pochyleniu – cały jej urok. W środ-
ku obraz Madonny,  rzadko spotyka-
ny w takiej kompozycji: aniołowie pod-
trzymują koronę Matki Bożej. Obraz 
wymaga konserwacji jak cała kaplicz-
ka. Świeże kwiaty w bukiecie przeko-
nują, że nawet na tym pozornym od-
ludziu cześć Maryi oddają Jej wier-
ni czciciele.

W majowy wieczór przy wtórze 
ptasich treli słuchacze UZJ odśpie-
wali litanię loretańską tak, jak kie-
dyś  śpiewano przy każdej  przydroż-

MaJowy wieczór

wy, bo przygotowania do festi-
walu pt.  Seniorzy – wciąż mło-
dzi  twórczo” wymagały konty-
nuacji: opracowania części lite-
rackiej i ćwiczenia głosów. Były 
i pierwsze skrzypce (grał sam 
Gospodarz) i głośny akompa-
niament akordeonisty. Poszli 
w muzyczny pojedynek Pan Le-
szek Majchrzak i Pan Fryde-
ryk Radoń – chór ledwie nadą-
żał! Mówiąc serio: śpiewaliśmy 
chętnie, z radością - znów upar-
cie nasuwa się stwierdzenie: jak 
kiedyś!   

O  kulinarnych propozycjach 
Pani  Lidii  stało się równie głośno 

jak o twórczości poetyckiej Pana Fry-
deryka. Właściwym czynnikom od pro-
mocji regionu należy polecić smakowi-
te kartoflaczki, kapuśniaczki (prosto 
z prawdziwego pieca), żurek -  „palce 
i łyżkę lizać” , kiełbasę – rzeszowian-
kę, kompocik  wiśnióweczkę i sernik 
– „niebo w gębie” ! OCHOM I ACHOM 
nie było końca.

Nie  chcąc wpaść w panegirycz-
ny ton – kończę, mówiąc  w imie-
niu wszystkich uczestników majów-
ki w Reszowie - stokroć dziękujemy.

  Krystyna Dżuła 
Fot. A. Iwański

czeniu Królewskiego Potoku strumy-
kiem wpadającym do jeziora na Błoniu, 
w którym jeziorze obie strony mogą ło-
wić ryby. Dalej rz. San stanowi granicę 
między D. a wsią Bartkówka aż do wy-
spy naprzeciw D. i do końca granic wsi 
Bartkówki. Dalej San stanowi granicę 
między wsiami Bachórz i Pawłokoma 
aż do miejsca, gdzie San zmienił sta-
re koryto i nowym przebił się przez ob-
szar wsi Bachórz. Tu granica prowadzi 
starym korytem do miejsca, gdzie San 
wskutek zmiany biegu stworzył podob-
ne „oderwisko" przysądzone do wsi Cho-
dorówki. Od miejsca, gdzie San wraca 
do swego starego koryta, stanowi on 
granicę biegnącą w dół naprzeciw pola 
zw. Oszrzodek otoczonego jeziorem (CS 
317 s. 639-642).

3. Własn. szlach. a) Stosunki wła-
snościowe: 1425-30 Piotr Lunak, Lunag, 
s. Piotra wwdy sandom. i krak., pod-
czaszy sandom. (VIII 54, XI wg indek-
su; ZDM V 1375, 1393); 1425 Piotr Lu-
nag podczaszy sandom. wydaje w D. pi-
smo do starosty i sądu z. san. dot. zam-
ku » Sobień (XI 150, 151); 1429 tenże, 
pan na » Bachórzu, wydaje w D. przy-
wilej Stanisławowi Kąkolowi na sołec-
two w » Kąkolówce. Świadkowie raj-
cy z D. (ZDM V 1375); 1432 [?]1 tenże, 
dz. z D. i Błażowej, wraz z ż. Małgorza-
tą uposaża kościół w Błażowej. Przy-
wilej wydany w Bachórzu, świadkowie 
rajcy z D. (ZDM V 1393); 1130-34 Jan 
Tempi, Tampi, s. Piotra Lunaka, Kmi-
ta z Sobnia, z Bachórza (XI wg indek-

czorem znajdowali czas, by razem po-
modlić, pośpiewać pełnym głosem… 
Gromadzili się chętnie, a gdy kogoś 
ze stałego składu brakowało, martwili 
się, dociekali, czy aby BROŃ PANIE 
BOŻE coś złego mu się nie stało!

Po majówce, chłopcy skłonni do 
żartów sprawdzali, czy na drzewach są 
chrabąszcze. Potrząsali gałęziami - za-
wsze nad przechodzącymi dziewczęta-
mi, a te uciekały w popłochu, by spa-
dający owad nie dostał się we włosy!

Nie ma już tamtych majówek!
Majówka u Państwa RADONIÓW 

- przemiłych, życzliwych, gościnnych 
Gospodarzy – też należy do niezapo-
mnianych! Po wspólnej  modlitwie 
przyszedł czas na program szkolenio-

su; ZDM V 1375; SPPP II 2549); 1430.9 
V star. i sędzia san. z asesorami przyj-
mują w D. zeznania Jana s. zm. [Piotra 
Lunaka] podczaszego sandom., w spra-
wie zastawu przez podczaszego wsi 
» Wary i w sprawie długu Jana, oraz 
zeznanie Mikołaja brata podczaszego 
dot. długu Mikołaja (XI 401, 403, 403 
a); 1434 Mikołaj [Kmita] z Wiśnicza, 
przem., Piotr ze Smolic, san. kasztela-
nowie, i Klemens Wątróbka ze Strzelec 
zaświadczają, że po śmierci Jana Kmi-
ty [Tępy] dobra ruchome i nieruchome 
przypadły wdowie po nim Barbarze c. 
Klemensa Wątróbki, a ta odstąpiła je 
swym. synom (pueri). Są to: zamek So-
bień z wsiami i czynszami przynależ-
nymi oraz dobra należące od dawna do 
włości (districtus) dynowskiej z mia-
stem D., folwarkiem pod miastem, z po-
łową młynów położonych pod miastem. 
Barbara zleciła zarząd nad nimi Miko-
łajowi kaszt. przem. aż do czasu peł-
noletności synów, zachowując na swój 
użytek wsie Bachórz i Denowiec z mły-
nem w Bachórzu, z robocizną i dochoda-
mi a to miodem i wszystkimi pożytka-
mi i robocizną z wsi Harty dla folwar-
ku w Bachórzu, także wsie swej oprawy, 
Błażowę, Damianice, i Drwena z Wolą 
i połową Lipnicy, część dóbr przypa-
dłych po śmierci Małgorzaty Rzeszow-
skiej [ż. Piotra Lunaka Kmity], połowę 
młynów pod miastem D. Barbara win-
na otrzymać od Mikołaja rocznie 60 ba-
ranów, 20 wieprzy. Mikołaj winien da-
wać jej synom 50 grz. rocznie na spła-
tę długów. Gdyby dobra zostały znisz-

czone przez nieprzyjaciół, nie on ponie-
sie szkodę. Winien on zachowywać za-
mek Sobień bez szkód, a gdyby zamek 
został spalony przez ogień, ma go odbu-
dować i oddać chłopcom [synom Jana] 
jak go przejął. Gdyby Barbara wyszła 
za mąż, winna oddać dobra nie należą-
ce do jej oprawy (SPPP II 2549); 1436 
Jan Goligyan [ze Strzałkowa] jako za-
stępca ż. swej Małgorzaty [c. Piotra Lu-
naka] występuje przed sądem z. przem. 
przeciw Mikołajowi [Kmicie, br. Pio-
tra Lunaka] kaszt. przem., który zajął 
gwałtem i dokonał intromisji w dobra 
ojczyste Małgorzaty przypadłe jej pra-
wem bliższości po jej br. rodzonym zm. 
Janie Kmicie i dzieciach tegoż z Bachó-
rza, wartości 20 000 grz. a mianowicie: 
miasto D. z jego przedmieściami i wsia-
mi przynależnymi, Bachórz z dworem, 
Denowiec, Chodorówka, Błażowa, Har-
ta, Szklary, Hadle, Hyżne, Kąkolówka, 
Futoma, Mosczenica, Ulanica, Łubno, 
Dąbrówka, Niewistka, Nozdrzec, Hłud-
no, Izdbica, Izdebka, Siedliska, Lasków-
ka, Lipa, Wołodź i Wara. Nadto cho-
dzi o dobra należące do zamku » So-
bień oraz o skarbiec, kosztowności, fu-
tra, 200 wołów, 100 krów, 100 klaczy, 
200 macior a także o przywileje i doku-
menty dotyczące wym. dóbr, zabrane 
i zatrzymane przez Mikołaja. Zastęp-
ca Mikołaja żąda odesłania sprawy do 
powiatu san., gdzie te dobra są położo-
ne (XIII 83, 87-93); 

W kolejnych numerach „Dynowin-
ki” zamieszczę ciąg dalszy słownika.

Andrzej Stankiewicz
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Z przejściem na emeryturę kończy 
się pewien etap życia, ale rozpoczyna 
następny. Czas, którego nagle zrobiło 
się więcej, można wykorzystać w różny 
sposób przy czym najważniejsze, żeby 
go nie zmarnować. Ten cel przyświe-
cał dwóm znanym w dynowskim środo-
wisku paniom Krystynie Dżuła i Józe-
fie Ślemp, które postanowiły uaktyw-
nić emerytów naszego miasta i gminy 
i stworzyć Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Na szczęście, po wielu staraniach 
i pokonaniu niezliczonych przeszkód 
pomysł, ten udało się wcielić w życie 
i 17 października 2008 Uniwersytet 
Złotej Jesieni otworzył „swoje podwoje” 
dla Słuchaczy. Uczestnikiem spotkań 
mógł zostać każdy niezależnie od wieku 
i wykształcenia. Najważniejsze było po-
czucie potrzeby zdobycia nowej wiedzy, 
rozwijania zainteresowań, chęć przeby-
wania w gronie innych osób. 

Pierwszy, można więc nazwać hi-
storyczny, inauguracyjny wykład wy-
głosił pan Wojciech Sowiński na te-
mat „Technologie Efektywnych Mi-
kroorganizmów”. Kolejny prowadzony 
był przez specjalistów z różnych rodza-
jów i dziedzin wiedzy (jak przystało na 
Wszechnicę) np. ekologia, historia, ety-
ka, filozofia, polityka, zdrowie, tury-
styka, kultura i sztuka i wiele innych. 

Pamiętając o tym, że nie samą na-
uką człowiek żyje odbywały się również 
spotkania z okazji różnych świąt i uro-
czystości np. wspólne kolędowanie, mi-
kołajki, andrzejki, walentynki, space-
ry, wycieczki, ogniska, majówki itp. 

Od tego roku akademickiego sami 
słuchacze zobowiązali się do przygoto-
wania dla swoich kolegów ciekawych 
wprowadzeń do dyskusji. Z tego zada-
nia wywiązywano się systematycznie. 

Niezapomnianych wrażeń dostar-
czyły sesje wyjazdowe. Na łonie natu-

„My w dynowie Uniwerek mamy”*
ry, „w  przepięknych okolicznościach 
przyrody” przyswajanie wiedzy było 
samą przyjemnością.

Kolega Fryderyk Radoń nie skąpił 
swego talentu i przygotowywał okolicz-
nościowe wiersze, którymi w zabawny, 
dowcipny , a czasem refleksyjny spo-
sób podkreślał rangę naszych spotkań. 

Na tegoroczną majówkę zostaliśmy 
zaproszeni przez państwa Radoniów 
do ich domu w Dąbrówce Starzeńskiej. 
Przy suto zastawionych stołach, przy 
dźwiękach akordeonu i skrzypiec wspa-
niale spędziliśmy całe popołudnie. Od-
wiedziliśmy również urokliwą starą ka-
pliczkę z bardzo rzadkim obrazem Mat-
ki Boskiej. Odprawiliśmy tam nabożeń-
stwo majowe w przejmującej scenerii.

Jest tu na Reszowie 
niewielka kapliczka
Co stoi wśród lip koło lasu
A wokół niej cisza ideału bliska
Bo nikt tu nie robi hałasu

Tylko w maju czasem słychać 
różne głosy
Gdy dzieci tu przynoszą kwiaty
A pieśni maryjne płyną pod niebiosy
Las wtedy jest piękny, bogaty

Latem lub jesienią, 
czasem nawet w zimie
Przechodzi tu jakiś turysta
Pstryknie aparatem, 
nigdy nie ominie
Bo w Polsce to rzecz oczywista

Ja również tam byłem i kwiaty nosiłem
By smutno nie było Madonnie
Chwilę tam postałem, 
zdjęć kilka zrobiłem
A ona uśmiecha się do mnie.

 (F. Radoń)

To tylko w największym skrócie 
przedstawiony nasz „uniwerek”, do 
którego zapraszamy wszystkich chęt-
nych.

Duży ukłon kierujemy w stronę 
pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Grażyny Paździornej, która 
przygarnęła nas pod dach placówki 
przez nią kierowanej.

 Ostatnio doszło do dwóch wyda-
rzeń, które z pewnością musiały zaist-
nieć, jeżeli weźmie się pod uwagę oso-
by biorące udział w zajęciach naszego 
Uniwersytetu. Skoro w naszym gronie 
mamy reżysera i animatora kultural-
nego w osobie pani Krystyny Dżuła, 
aktorkę Teatru Stowarzyszenia Gim-
nastycznego Sokół panią Marię Iwań-
ską, poetę Fryderyka Radonia, muzy-
ka pana Leszka Majchrzaka oraz po-
siadaczkę ogromnej ilości energii i in-
wencji panią Józefę Ślemp nie mogło 
się obyć bez pomysłu, abyśmy zapre-
zentowali się artystycznie na forum 
publicznym. 

26 maja 2012 roku odbył się XII 
Podkarpacki Festiwal Seniorów pod 
hasłem „Seniorzy- wciąż młodzi twór-
czo” organizowany przez Miejskie Cen-
trum Kultury w Boguchwale. Według 
regulaminu w części konkursowej pre-
zentowano własną twórczość. Pani Jó-
zefa Ślemp wystąpiła z gawędą o jed-
nej ze swoich niezliczonych wędrówek 
turystycznych, a pani Krystyna Dżuła 
z opowiadaniem opartym na wydarze-
niu z lat dziecinnych.

Tłem obu utworów tak innych w te-
macie, miejscu i czasie był San.

Pozostali studenci recytowali wier-
sze pana Fryderyka Radonia, a zespół 
wokalny śpiewał dwie piosenki do słów 
naszego kolegi. Był to debiut bardzo 
udany. Prezentowane utwory zdobyły 
nagrody i wyróżnienia.

W tym miejscu dziękujemy Panu 
Burmistrzowi za bezpłatny środek 
transportu na festiwal. 

W dniach 31.05 - 01.06 odbyła się  
w Dynowie IX Konferencja Naukowo-
Techniczna „Błękiny San” poświęcona 
między innymi turystyce na Pogórzu 
Dynowskim. 

Podbudowani sukcesem w Bogu-
chwale zaprezentowaliśmy 31 maja 
na w/w spotkaniu program słowno-mu-
zyczny zawierający utwory dynowskich 
twórców. W większości były to wier-
sze znanego nie tylko ze stron „Dyno-
winki” p. Fryderyka Radonia. Pokaza-
ne w nich ukochanie Dynowa i okolic, 
piękno tej ziemi, jej historia i ludzie po-
winno zachęcić turystów do przyjazdu. 
Czytane wiersze przeplatane były kon-
feransjerką p. Krystyny Dżuła i pio-

senkami do tekstu p. Fryderyka Ra-
donia w wykonaniu zespołu wokalne-
go, któremu akompaniował na harmo-
nii p. Leszek Majchrzak. 

Wiersze te prezentowali: 
Fryderyk Radoń - „Dylągowa”
Krystyna Dżuła - „Wsi spokojna..”
Jerzy Warchoł - „ Cesarski gościniec”
Emilia Stodolińska - „Łza się w oku…”
Maria Wydra - „Wolę Dynów”
Walentyna Świder - „Pokochać Dynów”

Utwory nawiązujące do, nieobcych 
poecie, aktualnych spraw „Małej i du-
żej Ojczyzny” czytały:
Lidia Radoń - „Grzybobranie”
Krystyna Wasylowska - „Refleksja nad 
reformą emerytur”

Po wytworzeniu lirycznego nastroju 
piosenką „Śpiewa ci obcy wiatr” frag-
menty wierszy prawie nieznanego po-

ety dynowskiego Adama Czekańskie-
go (1924-1943) czytały:
Maria Iwańska - „Magnolie”
Józefa Ślemp - „Lato”

Brawa publiczności świadczyły 
o ciepłym przyjęciu występu.

Na koniec przytoczę słowa refrenu 
piosenki „Dynów zaprasza”
„Więc przyjedź turysto 
i nie marnuj czasu,
Bo z Dynowa blisko 
do Sanu i lasu”

P.S. Wkrótce ma się ukazać tomik 
poezji Fryderyka Radonia.

Krystyna Wasylowska
fot. Antoni Iwański, Kamil Paczoś

* fragment wiersza p. Fryderyka Ra-
donia

Ewa Hadam: Jak długo jesteś 
trenerem "Dynovii-Dynów"?

Krzysztof Majda: Trenerem dru-
żyny jestem cały sezon, czyli od  roku.

E.H. Co postanowiłeś zmienić 
w drużynie?

K.M. W drużynie zmieniłem prak-
tycznie wszystko. Zespół stanowili lu-
dzie, którzy posiadali umiejętności, ale 
nie umieli ich wykorzystać. Ponadto 
wiadomo powszechnie, że w momen-
cie objęcia przez mnie funkcji trenera 
klub przeżywał kłopoty organizacyjne. 
Nastąpiła zmiana zarządu i general-
nie wszyscy się uczyli pełnienia swo-
ich funkcji; prezesi, kierownicy, piłka-
rze i ja również uczyłem się bycia tre-

nerem. Jest to moja pionierska działal-
ność. Wydaje mi się, że zmieniłem wie-
le, a przede wszystkim sposób poru-
szania się na boisku. Dotąd zawodni-
cy grali tzw. piłkę "radosną", czyli dą-
żyli do tego, by wybijać ją do przodu. 
Chciałem im wpoić, aby rozgrywali pił-
kę od tyłu, by pomoc podawała piłkę do 
ataku bo taka taktyka ułatwi grę. Na-
stępna sprawa, na którą postawiłem, 
to zmiana stereotypowego postrzega-
nia ról na boisku. Piłkarze sądzili, że 
rola bocznych obrońców skupia się tyl-
ko na obronie, a w moim przekonaniu 
obrońcy powinni grać  jak skrzydłowi. 
Wydaje mi się, że przez ten rok czasu 
udało mi się stworzyć namiastkę tego 

wszystkiego, co chciałbym osiągnąć. Są 
momenty, że grają zgodnie z moją kon-
cepcją, ale pojawiają się i takie, w któ-
rych te poprzednie nawyki dają o sobie 
znać. Jest to niewątpliwie trudne za-
danie wynikające z faktu, że zawodni-
cy grają już od wielu lat, a z propono-
waną przeze mnie taktyką zetknęli się 
dopiero teraz. W ramach przygotowania 
do tego typu treningu demonstrowałem 
zawodnikom na tablicy zagrania, tak-
tyczne posunięcia i sądzę, że taki sposób 
do nich też przemówił. W myśl tych roz-
wiązań każdy z zawodników ma do wy-

Krzysztof Majda - niegdyś zawodnik Dynovii Dynów, dzisiaj trener 
drużyny. Z powodzeniem występował w barwach wielu polskich klubów. 
A były wśród nich Stal Sanok, Ceramika Opoczno, Petrochemia Płock, 
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, GKS Katowice, Stasiak Opoczno, Ra-
domiak Radom, Arka Gdynia, Stal Rzeszów. W swojej sportowej karierze 
rozegrał łącznie blisko 100 spotkań na boiskach piłkarskiej ekstraklasy. 
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konania określoną pracę w swoich stre-
fach boiska. Starałem się zmienić tak-
że grę bramkarza, który według moje-
go założenia nie gra w linii, lecz wyso-
ko w zależności od tego czy zespół ata-
kuje, czy też gra z kontry. Dużą trud-
nością jest obecność wszystkich zawod-
ników na treningach. Jak mówi mój 
asystent Paweł Gierula: „Prowadzenie 
takiego zespołu jest naprawdę wielką 
sztuką”. Nie ma praktycznie żadnych 
narzędzi do zmotywowania zawodni-
ków. Pozostaje jedynie budzenie w nich 
ambicji lub stosowanie łagodniejszego 
treningu w sytuacji nadmiernego prze-
ciążenia zawodnika. Nie ukrywam, że 
jeszcze się tego uczę. Też grałem kiedyś 
w piłkę i doskonale zdaję sobie sprawę 
jakiej motywacji potrzebowałem.

E.H. Rozumiem, że rok to jeszcze 
niewiele, by mieć poczucie, że dało 
się to wszystko przekazać. Jak czę-
sto macie treningi?

K.M. Treningi odbywają się trzy 
razy w tygodniu i mecz. I muszę przy-
znać, że w najtrudniejszym okresie, na-
wet przy bardzo niskiej temperaturze, 
nie było żadnych oznak niezadowole-
nia czy narzekania. W okresie przygo-
towawczym jeden z chłopaków zmierzył, 
że na treningu przebiegamy 16 kilome-
trów. To nie jest mało na tą ligę. To 
dzisiaj było widać, grali w osłabionym 
składzie, ale zdali egzamin na wytrzy-
małość. Powiedziałem, że to wystarczy 

im na cały sezon.
E.H. Co daje ten dzisiejszy remis?
K.M. Strzyżów jest liderem i ma 

3 punkty przewagi. Mamy jeszcze dwa 
mecze i myślę, że trzeba się skupić na 
meczu w Łańcucie. Oczywiście scena-
riusz nie jest do przewidzenia, bo Strzy-
żów zagra z "Stalą Rzeszów", a nie jest 
to łatwy przeciwnik. Ostatni mecz gra-
my ze "Strugiem Tyczyn" u siebie. Mam 
nadzieję, że wynik będzie dla nas po-
myślny. 

E.H. W dzisiejszym meczu otrzy-
mał pan czerwoną kartkę, ten in-
cydent zauważalnie wpłynął na po-
stawę zawodników. Grali emocja-
mi, stronnicze sędziowanie podko-
puje morale drużyny i wpływa bu-
dująco na rywali. 

K.M. Ja też grałem emocjami. Dla 
mnie mecz nie jest zabawą. Staram się 
nie grać brutalnie, ale wychodzę z za-
łożenia, że jeśli ja nie zaryzykuję śmia-
łego wejścia, próby przejęcia piłki, to 
zrobi to przeciwnik. 

E.H. Na forum strony interneto-
wej Dynovii pojawiają się głosy ki-
biców, że warto dać szansę młod-
szym zawodnikom. 

K.M. Są w kadrze młodzi zawodni-
cy, np.: Grzegorz Sokolik, Krzysiek Wi-
niarz, Bartek Domin. W zasadzie po-
winni grać jeszcze w juniorach. Chło-
paki mają charakter. Winiarz oraz Do-
min poczynili ogromne postępy w swo-

jej grze. Sokolika widziałbym w pierw-
szym składzie, co mu oznajmiłem, ale 
postanowił dokończyć tę rundę w junio-
rach. Chcę zapewnić wszystkich suge-
rujących taki wariant, że czynimy takie 
starania i coraz częściej włączamy ju-
niorów do treningów mieszanych. Chcę 
ich zapoznać ze schematem gry w dru-
żynie seniorów.

E.H. Czego życzyć drużynie poza 
awansem do wyższej ligi? 

K.M. Myślę, że poza awansem, ocze-
kujemy, że środowisko dostrzeże wszel-
kie wysiłki, które składają sie na funk-
cjonowanie drużyny. Ludzie powinni 
zobaczyć, jak to się teraz odbywa. Wy-
starczy, że przyjdą na mecz i zauważą, 
że ci ludzie, związani z klubem robią 
wiele rzeczy za darmo: koszą trawę, za 
własne pieniądze kupują paliwo do ko-
siarki czy traktorka, poświęcają swój 
wolny czas. Moim marzeniem jest, by 
dostrzegano rolę tego klubu w budowa-
niu więzi międzyludzkich, by w ślad za 
uznaniem dla tej roli, mogły pójść jesz-
cze większe środki finansowe. Wszyscy 
staramy się tworzyć jedną wielką spor-
tową rodzinę połączoną wspólną pasją 
trenowania i kibicowania. 

H.E. Dziękuję za rozmowę i ży-
czę wszelkiej pomyślności.

K.M. Dziękuję. Chciałbym również 
w imieniu drużyny bardzo podziękować 
kibicom, za wspaniały doping. 

Ewa Hadam

Dla wielu historia to tylko jeszcze 
jeden szkolny przedmiot przesycony 
wiedzą pamięciową, mnóstwem dat, 
nazwisk i pojęć. Wielokrotnie spotyka-
łem i spotykam się z opiniami, że jest 
ona nudna, niepotrzebna, nieprzydat-
na. Czy planowana reforma nauczania 
polepszy, czy pogorszy sytuację?

Gdyby historia była tylko zwykłym 
przedmiotem szkolnym przygotowują-
cym do wybranego zawodu, można by 
było z niektórymi z tych powtarzanych 
opinii się zgodzić. Jednakże historia to 
przedmiot, jak żaden inny, który nie 
ogranicza się tylko do sfery poznawczej. 
Poznawanie historii w ogromnym stop-
niu rozwija sferę emocjonalną, świado-
mość społeczną. Uczy też samodzielno-
ści myślenia, krytycznego spojrzenia na 
źródła i oceniania faktów.

Historia dotyka nas na co dzień, 
jest fundamentem naszej egzystencji, 
pokazuje dokonania ludzkości w cza-
sie i przestrzeni, miejsce Polski w świe-
cie. Pomaga zrozumieć genezę współ-
czesnych stosunków społeczno-gospo-
darczych, polityczno-ustrojowych i kul-
turalnych. Buduje poczucie związku 

z narodem, dumy, miłości do ojczyzny, 
kształtuje postawę patriotyczną, po-
maga wychować świadomego człowie-
ka i obywatela. Można śmiało zaryzy-
kować twierdzenie, że wiedza humani-
styczna to klucz do zrozumienia świata.

Jak do tej pory historii naucza się 
w szkole w trzech cyklach kształcenia? 
Pierwszy etap: w IV klasie szkoły pod-
stawowej uczeń zapoznaje się z podsta-
wami przedmiotu, a potem w klasach 
V-VI poznaje całe dzieje od starożytno-
ści do współczesności w ujęciu chrono-
logicznym. Drugi etap: w gimnazjum 
również w tym samym ujęciu chronolo-
gicznym poznaje historię od czasów naj-
dawniejszych do współczesności. Trze-
ci etap: w liceum po raz trzeci spotyka 
się z takim samym zakresem chronolo-
gicznym, ale w rozbudowanym zakre-
sie problemowym.

Reforma programowa, realizowana 
obecnie w szkole podstawowej i gim-
nazjum od września 2012 roku stanie 
się faktem w szkołach ponadgimnazjal-
nych. Nastąpią poważne zmiany zarów-
no w organizacji kształcenia, jak i tre-
ściach. Przyjrzyjmy się tym zmianom 

przez pryzmat historii.
Otóż w tym roku nauczyciele gim-

nazjum zakończą program nauczania 
na roku 1918, a w I klasie liceum na-
uczyciele będą kontynuować ten cykl 
edukacyjny (prowadząc historię w wy-
miarze 2 godzin tygodniowo) zamyka-
jąc go na współczesności. W klasie II li-
ceum uczeń, który nie wybierze histo-
rii, jako przedmiot nauczania rozszerzo-
nego, będzie musiał obowiązkowo zali-
czyć przedmiot historia i społeczeństwo 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo w kl. 
II oraz tak samo w kl. III. Zastosowa-
no, więc w nowej koncepcji nauczania 
historii w miejsce ujęcia koncentryczne-
go (te same treści powtarza się co pe-
wien czas), nauczanie liniowe (treści są 
kolejno ułożone i nie pojawiają się po-
nownie). Położono większy nacisk na hi-
storię społeczną, rozszerzono nauczanie 
o elementy wos-u i wiedzy o kulturze. 
W nowym ujęciu nauczyciele będą re-
alizować materiał na zasadzie wątków 
tematycznych (przez poszczególne epo-
ki) lub chronologicznych (nie zamyka-
jąc się na jakiejś określonej tematyce).

Przedmiot wiedza o społeczeństwie 

nauczany w gimnazjum w wymiarze 
2 godzin tygodniowo zostanie zakończo-
ny w I klasie liceum jednogodzinnym 
kursem, raz w tygodniu. Tak więc kla-
sa I szkoły średniej zamknie poprzed-
ni cykl edukacyjny.

Uczniowie zainteresowani szczegól-
nie historią i wiedzą o społeczeństwie, 
tak jak do tej pory mogą wybierać te 
przedmioty do rozszerzenia od klasy II. 
W tym wypadku będą oni się uczyć 8 go-
dzin historii w ciągu dwóch lat i 6 go-
dzin wos-u, zobowiązani będą także za-
liczyć przedmiot uzupełniający przyro-
da (kompendium wiedzy z biologii, fizy-
ki, chemii i geografii) w wymiarze 4 go-
dzin przez dwa lata.

Warto na koniec pokusić się o oce-
nę wprowadzanych zmian, rozwiać nie-
które mity, wyartykułować obawy, tym 
bardziej, że temat nauczania historii 
jest przedmiotem debaty publicznej, 
a przez Polskę przetacza się fala pro-
testów, w tym głodowych.

Z jednej strony może to budzić zdzi-
wienie, ponieważ konsultacje przepro-
wadzane przez MEN trwały, co naj-
mniej od 2008 roku, zebrano (jak po-
daje MEN) 2, 5 tys. opinii, 200 recen-
zji. Pozytywnie o projekcie wypowie-
działa się Konferencja Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich, Rada Głów-
na Szkolnictwa Wyższego, Polskie To-
warzystwo Historyczne. Z drugiej jed-
nak strony rozporządzenie minister 
Hall ciągle pozostawało projektem, da-
wało więc nadzieję, że zmiany nie są 
ostateczne.

Reforma w gimnazjum, w myśl któ-
rej uczniowie zakończą edukację histo-
ryczną na 1918 roku (koniec I wojny 
światowej), rozpoczęła się w roku szkol-
nym 2009/2010. Można więc było zakła-
dać, że zmiany są nieodwracalne i roz-
porządzenie zostanie podpisane w każ-

dej chwili. Tak też się stało 20 stycznia 
2012 roku.

Trudno się zgodzić z zarzutem, że 
historia nie będzie uczona, zmieni się 
podejście do nauczania tego przedmiotu 
i układ treści. Wymagać to będzie zmian 
w warsztacie pracy nauczycieli. Na-
uczanie problemowe, wątkowe wyma-
ga większego przygotowania do lekcji, 
dużego zaangażowania obydwóch stron.

Warto także podkreślić, że historia 
i wos w gimnazjum kończy się egzami-
nem równorzędnym innym przedmio-
tom, a na realizację programu z histo-
rii nauczyciele mają 6 godzin w cyklu 
przy skróconym zakresie chronologicz-
nym. Będą więc mieli czas na ćwiczenia, 
przygotowanie uczniów do egzaminu, 
dokładniejsze omawianie poznawanych 
treści.W liceum przy 2 godzinach tygo-
dniowo w klasie I uczniowie będą mieli 
w końcu szansę poznać dokładnie histo-
rię najnowszą, co przy dotychczasowym 
rozwiązaniu nie zawsze było możliwe. 
W szkole podstawowej w klasie VI, III 
klasie gimnazjum, czy w ostatniej kla-
sie liceum zwyczajnie na te zagadnienia 
nie wystarczało czasu. Tak więc, pomi-
mo że uczniowie trzykrotnie poznawa-
li historię najnowszą, są w niej zorien-
towani najgorzej. Ostatni przykład po-
sła Dariusza Jońskiego jest nader wy-
mowny. Według Niego powstanie war-
szawskie wybuchło w 1988, a stan wo-
jenny wprowadzono 1989 roku. 

Nie rozumiem zarzutu, że historia 
będzie uczona w mniejszym wymia-
rze godzin, ponieważ dotychczas w li-
ceum ogólnokształcącym uczeń realizu-
je ten przedmiot w wymiarze 5 godzin, 
a po zmianach będzie realizował 2 go-
dziny w klasie I, 4 godziny w klasie II 
i III przedmiot historia i społeczeństwo. 
Tak więc w sumie 6 godzin. Zmniejsza 
się natomiast wymiar godzin z wos-u: 

w miejsce 2 godzin w cyklu wprowadzo-
no 1 godzinę w klasie I.

Reasumując, 5 godzin historii i 2 go-
dziny wos-u w obecnym systemie na-
uczania w liceum zostaną zastąpione 
2 godzinami historii, 4 godzinami histo-
rii i społeczeństwa oraz 1 godziną wie-
dzy o społeczeństwie po zmianach. Od-
powiednio przez 5 godzin historii w cy-
klu (przez 3 lata LO), należy rozumieć: 
2 godziny tygodniowo w klasie I, 2 go-
dziny w II oraz 1 godzinę w klasie III. 
Jeżeli przedmiot historia i społeczeń-
stwo uczony ma być 4 godzinny w cy-
klu kształcenia, tzn. 2 godziny w kla-
sie II i 2 godziny w klasie III także ty-
godniowo.

Uczniowie, którzy wybiorą historię 
i wos w zakresie rozszerzonym, odbędą 
solidny kurs akademicki przy zwiększo-
nej liczbie godzin.

Warto zauważyć także, że pewna 
liczba uczniów, którzy zakończą edu-
kację na poziomie gimnazjum z histo-
rią najnowszą, praktycznie (poza kl. 
VI szkoły podstawowej) nie zetknie się 
wcale. Tak, więc ta niewielka część mło-
dzieży na temat historii najnowszej, 
niezwykle istotnej w życiu społecznym, 
wyniesie wiedzę ze szkoły w zakresie 
szczątkowym.

Przed nauczycielami w polskiej 
szkole stoi więc zadanie w jeszcze więk-
szym stopniu niż dotychczas, naucza-
nia nowych pokoleń myślenia krytycz-
nego, oceniania faktów, kształtowania 
postaw tolerancji, otwartości na wielo-
kulturowość, poszanowania demokra-
cji i praw człowieka, kształcenia umie-
jętności oceniającej postawy wobec in-
formacji, które są odmiennie interpre-
towane przez media, polityków, czy hi-
storyków.

Piotr Wanat

W dniach 02-03.06.2012r. w War-
szawie odbył się finał X edycji ogólno-
polskiego konkursu „Historia i kultu-
ra Żydów polskich”, w którym wzięło 
udział 90 osób z terenu naszego kraju. 
Wśród nich byłam również ja – uczen-
nica Liceum Ogólnokształcącego w Dy-
nowie. Moją opiekunką, pod okiem któ-
rej przygotowałam projekt, była polo-
nistka prof. Elżbieta Klaczak-Łach. 
Gdy pisałam pracę, nie spodziewałam 
się, że zakwalifikuję się do kolejnego 

etapu. Jednak czekała mnie niespo-
dzianka i wyjazd do Warszawy okazał 
się rzeczywistością. 

Moja praca dotyczyła dwojakiego 
spojrzenie na Żydów, którzy zamiesz-
kiwali tereny Dynowa przed II woj-
ną światową, oraz ich współistnienia 
z polskimi mieszkańcami miasteczka. 
W pracy tej ukazałam jak wygląda-
ła sytuacja Żydów oraz ich wpływ na 
rozwój miasta. W pisaniu bardzo po-
mógł mi Pan Mieczysław Krasnopol-

ski. Dzięki informacjom, które od niego 
otrzymałam, mogłam stworzyć podwa-
liny mojego dzieła. Dynów to miastecz-
ko, które posiada bogatą historię, a Ży-
dzi odegrali w niej niemałą rolę. Opisa-
łam ich dzieje od pojawienia się w mie-
ście, aż do okrutnego mordu z rąk Hi-
tlerowców. 

W podróż do Warszawy pojechałam 
razem z Panią Agnieszką Kędzierską, 
nauczycielką niemieckiego. Wyruszy-
łyśmy 1 czerwca w południe. Po pię-

rozwijanie pasji -
anna skubisz finalistka X edycji ogólnopolskiego konkursu 

„historia i kultura Żydów polskich”
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ciu godzinach jazdy byłyśmy na miej-
scu i powitałyśmy stolicę. Gdy znala-
złyśmy odpowiedni tramwaj, udałyśmy 
się do Domu Rekolekcyjnego, w któ-
rym miałyśmy spędzić noc. Następ-
nego ranka, po śniadaniu razem z Pa-
nią Agnieszką pojechałyśmy do Te-
atru Żydowskiego, w którym odbywał 
się konkurs. Egzamin składał się wy-
łącznie z części ustnej. Stojąc na ko-
rytarzu i czekając na swoją kolej, mo-
głam obserwować innych przestraszo-
nych uczestników. Stres dało się wy-
czuć w powietrzu. Jednak każda oso-
ba, która wychodziła z sali egzamina-
cyjnej wydawała się być zadowolona. 
Gdy nadeszła moja kolej i weszłam do 
małej sali, zobaczyłam moich egzami-
natorów uśmiechających się do mnie. 
W czasie egzaminu panowała bardzo 
miła atmosfera, a egzaminatorzy czę-
sto żartowali. Pytania dotyczyły głów-
nie mojej pracy, a więc w największym 
stopniu dziejów Dynowa. Po skończo-

nym egzaminie wyszłam na korytarz, 
podobnie jak moi poprzednicy, z uśmie-
chem na ustach. Było zaledwie przed 
11, a my miałyśmy z Panią Agnieszką 
przed sobą dużo czasu na zwiedzanie 
Warszawy. Najpierw udałyśmy się na 
Pawiak. W ramach zwiedzania odczy-
tywano tam listy (grypsy) więźniów do 
swych rodzin. Było to dla nas wstrzą-
sające doświadczenie. Zwiedziłyśmy 
miejsca, w których zginęło tysiące lu-
dzi, dlatego wyszłyśmy stamtąd peł-
ne refleksji. Naszym następnym ce-
lem było Muzeum Powstania War-
szawskiego. Spędziłyśmy tam 2,5 go-
dziny. Byłyśmy zachwycone wszystki-
mi eskpozycjami! Obejrzałyśmy rów-
nież film 3d przedstawiający zrujnowa-
ną po Powstaniu Warszawę. Wszyst-
ko zrobiło na nas ogromne wrażenie 
i obie stwierdziłyśmy, że jedna wizyta 
w tym Muzeum to stanowczo za mało. 
Popołudnie spędziłyśmy na warszaw-
skiej Starówce. Wieczorem, zmęczone, 
ale bardzo zadowolone udałyśmy się 
do Domu Rekolekcyjnego. Następne-
go dnia pojechałyśmy do Pałacu Pre-
zydenckiego. Kancelaria Prezydenta 
zaprosiła wszystkich uczestników kon-
kursu wraz z opiekunami do zwiedza-
nia Pałacu. Mogliśmy zobaczyć, jak wy-
glądają piękne salony Prezydenta RP. 
Na zakończenie czekał nas drobny po-
częstunek. W następnej kolejności ra-
zem z przewodnikiem przechadzaliśmy 
się ulicami Warszawy. Byliśmy także 
świadkami zmiany warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. O 14:00 w Te-
atrze Żydowskim odbyło się uroczyste 
ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród, a następ-
nie przepiękny koncert. 
Wieczorem razem z Panią 
Agnieszką pełne wrażeń 
i miłych wspomnień wy-
ruszyłyśmy do Dynowa. 

Konkurs ten był na-
prawdę dobrze zorgani-
zowany. Wszystko zostało 
dopięte na ostatni guzik. 

24 marca 2012 r. w Warszawie od-
był się Ogólnopolski Konkurs o Niem-
czech i Języku Niemieckim „Niem-
cy- bez tajemnic”. Wzięło w nim udział 
56 laureatów eliminacji szkolnych. Nie 
spodziewałam się kwalifikacji do etapu 
ogólnopolskiego. Gdy dowiedziałam się, 
że przeszłam byłam jednocześnie zdzi-
wiona i szczęśliwa. Pomyślałam sobie: 
„jadę do Warszawy”. Po długich przygo-
towaniach razem z prof. Beatą Trzyną 
wyruszyłyśmy w drogę. Pomimo tego, 
że jechałam na konkurs i czułam tre-
mę, w drodze do Warszawy dobry hu-
mor mnie nie opuszczał. Podróż upły-
nęła nam na rozmowach, żartach i licz-
nych uśmiechach. Profesorka dbała o to 
bym nie myślała o konkursie i świet-
nie bawiłyśmy się w podróży. Szybko 
dotarłyśmy do dzielnicy Praga Połu-
dnie, gdzie znajdował się nasz hotel. 
Następnego dnia czekał mnie egzamin. 
Był on podzielony na dwie części - pi-
semną i ustną. Jednak do części ustnej 
przystępowali tylko ci, którzy zdobyli 
największą ilość punktów i znaleźli się 
w pierwszej dziesiątce. Tuż po śniada-
niu rozpoczęłam część pisemną. Przed 
egzaminem czułam lekki stres, jednak 
gdy weszłam na salę całkiem się uspo-

nieMcy bez taJeMnic
koiłam. Obok mnie niektórzy uczestnicy go-
rączkowo kartkowali różne książki i powtarza-
li materiał. Ja postanowiłam jednak podejść do 
tego spokojnie i nie dać się nerwom. Opanowa-
na czekałam, aż zacznie się egzamin. Pierw-
szym moim zadaniem było napisanie relacji 
z wymiany młodzieży, natomiast drugi temat 
był do wyboru. Wybrałam temat o Internecie, 
który jest bliski dla młodzieży w dzisiejszych 
czasach. Czekając z niecierpliwością na wyni-
ki wyruszyłyśmy zwiedzać miasto. W drodze 
dyskutowałyśmy na temat konkursu i popeł-
nionych przeze mnie błędów. Doszukałyśmy 
się nielicznych, jednak musiałyśmy czekać na 
werdykt. Czas spaceru szybko się skończył. Po 
powrocie do hotelu obserwowałyśmy zachowa-
nie innych uczestników. Byli oni zdenerwowa-
ni, jednak w głębi duszy liczyli na zwycięstwo. 
Nadszedł czas wyników. Okazało się, iż byłam 
blisko pierwszej dziesiątki, ponieważ zajęłam 
11 miejsce. Razem z profesorką były-
śmy jednocześnie szczęśliwe i zawie-
dzione, bo przecież zabrakło tak nie-
wiele. Po wymeldowaniu się z hotelu 
wyruszyłyśmy w drogę powrotną. Były-
śmy w znakomitych nastrojach. W roz-
mowie o moim wyniku profesorka po-
wiedziała mi, że zajęłam bardzo dobre 
miejsce i że jest zadowolona z rezulta-
tu. Po powrocie czekało na nas wspa-

niałe przywitanie w szkole. Wszyscy 
gratulowali nam wysokich osiągnięć. 
Wyprawa do stolicy miała bardzo po-
zytywne aspekty. Wspaniale spędziły-
śmy czas, zobaczyłyśmy stadion naro-
dowy oraz mogłyśmy pochwalić się do-
brymi wynikami.

  Ewa Matwijczyk
  LO Dynów 

O roli indywidualnych zaintere-
sowań poznawczych nikogo nie trze-
ba przekonywać. Zamiłowania osobi-
ste warto pielęgnować, gdyż niejedno-
krotnie decydują o wyborze drogi ży-
ciowej. Ale najpierw należy je poznać, 
rozbudzić i pielęgnować. Nasza szkoła 
wspomaga rozwój uczniowskich zain-
teresowań. Jedną z dziedzin, gdzie sta-
wia sie na rozwój samodzielności oraz 
odpowiedzialność uczniów za własną 
edukację, jest biologia oraz 
ekologia. Wspólny wysiłek 
ucznia i nauczyciela przekła-
da się na zdawalność na ma-
turze, wybór kierunku stu-
diów oraz na udział w różno-
rodnych konkursach.

1. "Młodzież w lasach 
Europy - Young People in 
European Forest" YPEF 
18.04.2012 r. odbył się I etap 
(szkolny) konkursu między-
narodowego "Młodzież w la-
sach Europy - Young People 
in European Forest" YPEF, 

Biologiczny Bakcyl
w którym uczestniczyło 8 zespołów 
z LO i 2 zespoły z Zespołu Szkół (każ-
dy zespół liczył 3 uczniów).

Poszczególne grupy rozwiązywały 
zespołowo test składający się z 50 py-
tań, jak się okazało o dużym stopniu 
trudności, a całość nadzorowała komi-
sja konkursowa, w skład której wcho-
dziła pani mgr inż. Małgorzata Kaczo-
rowska z Nadleśnictwa Dynów, pani 
mgr inż. Honorata Mikoś - nauczyciel-

ka biologii w Zespole Szkół w Dynowie 
oraz pani mgr Maria Kuszek – nauczy-
cielka biologii w LO Dynów.

LO było gospodarzem tego kon-
kursu.

2. W Konkursie Wiedzy o drze-
wach i drewnie, który zorganizowa-
ło Nadleśnictwo Dynów, uczestniczy-
ło 27 uczniów, którzy rozwiązywali za-
dania z zakresu biologii lasów i wie-

dzy o drzewach, przygotowa-
ne przez panią mgr inż. Mał-
gorzatę Kaczorowską. Mło-
dzież chętnie przygotowywa-
ła się do opanowania powyż-
szych zagadnień przed kon-
kursem, stąd poziom odpo-
wiedzi był wysoki i wyczer-
pujący i trudno było wyłonić 
zwycięzcę – ostatecznie najle-
piej przygotowani uczniowie 
byli z klasy II b i I b o profi-
lu matematyczno - przyrod-
niczym, którzy zajęli pierw-
sze 3 miejsca. 

Gratulacje ! 

Panowała miła atmosfera, a wszyscy 
uczestnicy odnosili się do siebie życzli-
wie. Cieszę się, że mogłam wziąć udział 
w tym konkursie i zaszłam aż do ogól-
nopolskiego etapu. Dzięki temu mo-
głam nauczyć się wielu nowych cieka-
wych rzeczy, zobaczyć wspaniałe war-
szawskie zabytki oraz poznać miłych 
ludzi. Ten wyjazd długo zostanie w mo-
jej pamięci. 

Anna Skubisz
Liceum Ogólnokształcące 

w Dynowie 



Nr  6/20114 DYNOWINKA Nr  6/201 15DYNOWINKA

3. Konkurs Wiedzy o Lesie
W I etapie - szkolnym udział wzięło 23 uczniów. II etap 

– międzyszkolny odbył się 18.05.2012 w Nadleśnictwie Dy-
nów. Jego celem było wyłonienie 2 laureatów do uczestnic-
twa w etapie centralnym, który odbył się 14.06.2012 w Bir-
czy. Do tego etapu zakwalifikowali się nasi uczniowie: Jo-
anna Kłak z kl. Ib i Jakub Zgłobicki z klasy IIb. Stan wie-
dzy wymienionych uczniów przełożył się na znakomite osią-
gnięcia. Joanna Kłak zajęła pierwsze miejsce, natomiast Ja-
kub Zgłobicki uplasował sie na miejscu trzecim. Nad przy-
gotowaniem uczniów do wszystkich konkursów czuwała 
pani Maria Kuszek. Gratulujemy i życzymy dalszego roz-
wijania pasji!!!!

  Magdalena Cukrzyńska 
  LO Dynów 

Pod takim tytułem odbyły się 
warsztaty recytatorskie w auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Dynowie. Projekt 
został przygotowany przez Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół” w Dyno-
wie, a do prowadzenia warsztatów za-
angażowany został aktor z Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie pan 
Grzegorz Pawłowski. W zajęciach wzię-
ło udział dwudziestu uczniów zarówno 
z dynowskich jak i okolicznych szkół.

Przez cztery godziny trwania warsz-
tatów uczestnicy mieli możliwość ćwi-
czenia sztuki recytacji pod okiem pro-
fesjonalisty. 

Na początek oczywiście rozgrzew-
ka. Ćwiczenia oddechowe, rozgrzewa-
nie aparatu 

mowy za pomocą różnych łamań-
ców językowych (np. „Czarna krowa 
w kropki bordo gryzła trawę kręcąc 
mordą. Kręcąc mordą i rogami gryzła 
trawę wraz z jaskrami”) oraz synchro-
nizowanie mowy z ruchem scenicznym. 

Potem przyszła pora na pracę z tek-
stem. Uczestnicy przedstawiali na sce-
nie swoją interpretację danego frag-

mentu poezji, pan Grzegorz natomiast 
proponował różne scenariusze wykona-
nia jednego tekstu. Młodzież wcielała 
się w mówców, kabareciarzy, genera-
łów wydających rozkazy, poszukiwaczy 
brylantów, mężczyzn proszących ko-
bietę do tańca i wiele innych. Wszyst-
kie te sytuacje opierały się na modu-
lowaniu głosem, odpowiednim ruchu 
i wczuciu się w sytuacje, co przy inter-
pretacji każdego tekstu jest szczegól-
nie ważne. Aktor zwracał też uwagę na 
to, by każdy miał na siebie i swoją in-
terpretacje własny oryginalny pomysł. 

Zajęciom tym towarzyszył zarów-
no śmiech jak i ogromne skupienie na 
wszystkich ćwiczeniach, które przyszło 
wykonać ich uczestnikom. Obiad przy-
gotowany przez panie kucharki był na-
grodą za wysiłek młodzieży. 

Jako uczestniczka warsztatów 
mogę powiedzieć, że było to wspaniałe 
doświadczenie, wszystkie uwagi i pro-
pozycje prowadzącego, to dla nas cen-
na lekcja o świadomości słowa i mówie-
niu poezji tak, by przekazać wszystkie 
uczucia i emocje.

Mamy nadzieję, że współpraca za-

równo z teatrem im. Wandy Siemasz-
kowej jak i z panem Grzegorzem bę-
dzie nadal trwała i że nadal będziemy 
mogli korzystać z tego typu spotkań, 
gdyż jest to okazja do poznania innej 
strony recytacji ze szczyptą aktorstwa.

Katarzyna Sapa
Liceum Ogólnokształcące 

w Dynowie 
Foto: ze zbirów archiwalnych  

Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt:
Magdalena Trawka  - I miejsce w powiecie
Magdalena Pękala - II miejsce w powiecie 
Mariola Tworzydło - III miejsce w powiecie

Szachy drużynowe: 
II miejsce w powiecie

Piłka ręczna dziewcząt:
I miejsce w powiecie
II miejsce w rejonie
IV miejsce w półfinale wojewódzkim

Piłka ręczna chłopców:
I miejsce w powiecie
II miejsce w rejonie
III miejsce w półfinale wojewódzkim

Badminton dziewcząt:
I miejsce w półfinale wojewódzkim
III miejsce w finale wojewódzkim

Badminton chłopców:
II miejsce w półfinale wojewódzkim
VII miejsce w finale wojewódzkim

Tenis stołowy dziewcząt:
III miejsce w powiecie

Piłka siatkowa dziewcząt:
I miejsce w powiecie

naJwaŻnieJsze osiągnięcia sportowe 
liceum ogólnokształcącego im. ken w dynowie w ramach "licealiady" 

w roku szkolnym 2011/2012
Unihokej chłopców:

III miejsce w rejonie
V miejsce w półfinale wojewódzkim

Piłka koszykowa dziewcząt:
II miejsce w powiecie

Piłka koszykowa chłopców:
II miejsce w powiecie

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt:
I miejsc w powiecie
II miejsce w rejonie
IX miejsce w finale wojewódzkim

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców:
II miejsce w powiecie

Piłka nożna:
III miejsce w powiecie

Aerobik:
III miejsce w półfinale wojewódzkim
II miejsce w finale wojewódzkim

Opanowanie języka obcego w dzisiejszej dobie to nie tyl-
ko wymóg dydaktyczny czy moda, ale i konieczność życio-
wa. W procesie uczenia się i nauczania istotną rolę odrywa 
motywacja. Ogólnie przyjmuje się, że motywacja to coś, co 
skłania nas do działania w celu osiągnięcia pewnego celu. 
Jednym z instrumentów motywujących uczniów jest udział 
w konkursach. W tym roku szkolnym Liceum Ogólnokształ-
cące im. Komisji Edukacji Narodowej zorganizowało I Mię-
dzyszkolny Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Język angielski
I miejsce Krzysztof Gudyka 
- Zespół Szkół Gimanzjum w Harcie
II miejsce-Paweł Derda
- Zespół Szkół Gimanzjum w Dynowie 
III miejsce Patryk Banaś 
- Zespół Szkół Gimanzjum w Dynowie 

Do udziału w konkursie zakwalifikowali się naj-
lepsi uczniowie z danej szkoły. Gratulujemy! 

Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie: Drewniak Maciej
Nauczyciel przygotowujący: Monika Zielińska

Zespół Szkół w Dydni: 
Pytlowany Kinga, Szul Arkadiusz, Mazur Iwona
Nauczyciel przygotowujący: Anetta Wójcik

Zespół szkół Gimnazjum Nr 2 w Wesołej: 
Hus Anna, Kita Kinga, Mac Barbara
Nauczyciel przygotowujący: Stanisław Kita

Zespół Szkół w Warze: 
Kłak Karolina, Jedynak Dariusz, Toczek Bartłomiej
Nauczyciel przygotowujący: Iwona Szczepańska

I Miedzyszkolny konkUrs 
Języków oBcych dla gimnazjalistów 

Nasza szkoła w ogólnej klasyfikacji w roku szkolnym 
2011/2012 po raz szósty z rzędu zajmie I miejsce powiecie. 
W skali województwa na startujących w zawodach sporto-
wych około 200 szkół uplasujemy się w okolicach 15 miejsca.

Adam Żak
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W dniach 27-28 marca w Liceum Ogólnokształcącym 
imienia Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się 
drugi etap IX Powiatowego Konkursu z Języków Obcych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu rzeszow-
skiego. Nasze liceum było po raz pierwszy organizatorem 
tej imprezy.

W konkursie z języka niemieckiego wzięło udział 27 
uczestników, a z języka angielskiego 30 uczniów ze szkół 
powiatowych, w tym: Zespół Szkół w Sokołowie Mało-
polskim, Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych 
w Trzcianie, Zespół Szkół w Tyczynie, Zespół Szkół w Dy-
nowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Dynowie.

Nauczyciele szkół powiatowych za cel postawili sobie 
motywowanie uczniów do nauki języków obcych oraz mo-
bilizowanie wychowanków do samodzielnej i systematycz-
nej pracy. Udział uczniów w IX edycji konkursu rozwija 
zainteresowania uczestników kulturą obszaru nauczane-
go języka.

Zaangażowanie nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego 
w Dynowie doprowadziło do nawiązania współpracy z lek-
torami języków obcych wyższych uczelni, którzy przygoto-
wali pytania do testu. Organizatorzy zachowali w ten spo-
sób bezstronność.

Lista laureatów przedstawia się następująco:

JĘZYK NIEMIECKI:
I miejsce: DAMIAN POTOCZNY 
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE

II miejsce: LUIZA WILK 
– ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM
 oraz 
JOANNA KŁOSOWSKA 
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE

iX
dla Uczniów szkół ponadgiMnazJalnych 

powiatU rzeszowskiego
III miejsce: ANNA SKUBISZ 
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE 
oraz 
ALEKSANDRA SOCHA 
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE

JĘZYK ANGIELSKI:
I miejsce: DARIUSZ BATYCKI 
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE

II miejsce: ANGELIKA KOŚCIÓŁEK
– ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM
oraz 
AGATA PIELAK 
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W DYNOWIE

III miejsce: JOANNA DIAK
– ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - WETERYNARYJ-

NYCH W TRZCIANIE

W trakcie zmagań konkursowych panowała atmosfe-
ra zdrowej rywalizacji. Oczekując na wyniki uczniowie 
nawiązywali nowe znajomości, natomiast ich opiekuno-
wie włączyli się w pracę przy poprawie testów.Na zebra-
nych czekał skromny poczęstunek, wszyscy byli uśmiech-
nięci i zadowoleni. 

Uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci zostali na-
grodzeni książkami, ufundowanymi przez Starostwo Po-
wiatowe w Rzeszowie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i opieku-
nom za udział w konkursie i zapraszamy do uczestnictwa 
w kolejnych edycjach.

Beata Trzyna 

powiatowy konkUrs 
Języków oBcych 

Publiczne Gimnazjum im. JP II w Dubiecku: 
Undziakiewicz Adrian, Ślimak Angelika, Turczyn Filip
Nauczyciel przygotowujący: 
Justyna Pinkowicz, Agnieszka Babiś

Zespół Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim: 
Moskal Bartosz, Czernik Gabriela, Kojder Aleksandra
Nauczyciel przygotowujący: Anna Mołoń 

Zespół Szkół Gimnazjum w Dynowie: 
Banaś Patryk, Derda Paweł, Hyjek Michał
Nauczyciel przygotowujący: Iwona Kiełbasa

Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie: 
Dąbrowski Dawid, Duda Joanna, Szpiech Marika 
Nauczyciel przygotowujący: Agata Duda

Zespół szkół Nr 1 w Bachórzu: 
Sierant Anna, Potoczna Katarzyna 
Nauczyciel przygotowujący: Piotr Bielec

Zespół Szkół Nr 4 w Pawłokomie: 
Pudysz Magdalena, Banaś Katarzyna, Pudysz Wojciech
Nauczyciel przygotowujący: Katarzyna Zabój

Język niemiecki 
I miejsce Damian Pielak
- Zespół Szkół gimnazjum w Dynowie
II miejsce Natalia Woźniak
- Zespół Szkół gimnazjum w Dynowie
III miejsce Jakub Hus
-Zespół Szkół Gimanzjum w Harcie 

Lista uczestników konkursu języka niemieckiego
Zespół Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim: 
Moskal Bartosz, Skubisz Artur, Skowronek Kinga
Nauczyciel przygotowujący: Agata Warchoł-Suberlak

Zespół Szkół Gimnazjum w Dynowie: 
Pielak Damian, Woźniak Natalia, Kasprowicz Dominika
Nauczyciel przygotowujący: Joanna Kasprowicz

Zespół szkół Nr 1 w Bachórzu: Bomba Robert 
Nauczyciel przygotowujący: Urszula Toczek

Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy do udziału w ko-
lejnych edycjach.

LO Dynów 



Nr  6/20118 DYNOWINKA Nr  6/201 19DYNOWINKA

Jesienią ubiegłego roku dzieliliśmy 
się z czytelnikami Dynowinki radosną 
dla nas informacją, że nasza aplikacja 
do akcji LLP - Commenius Partner-
skie Projekty Szkół otrzymała wystar-
czającą ilość punktów, abyśmy mogli 
uzyskać dofinansowanie zaplanowa-
nych działań w wysokości 15 000 euro. 
Za nami już rok współpracy ze szkołą 
partnerską ze Słowacji z miejscowości 
Bukovce. Z postępami można się zapo-
znawać na specjalnie ku temu stworzo-
nej stronie internetowej: www.come-
niuswlubnie.eu. Szczegółowo opiszemy 
ten bardzo dla nas udany i pełen pracy 
rok w numerze październikowym. Te-
raz natomiast chcemy przedstawić Pań-
stwu relację z bardzo ważnego dla nas 
dnia, do którego bardzo długo przygo-
towywaliśmy się. 

W dniach 14 - 23 maja 2012 roku go-
ściliśmy w naszej szkole 10 uczniów ze 
szkoły w Bukovcach oraz dwóch opie-
kunów – pana dyrektora Michala Bli-
chę oraz nauczycielkę Silvię Chomovą. 
W przedostatni dzień wymiany wspól-
nie zorganizowaliśmy Dzień Projektu 

zespół szkół nr 3 w łubnie
dzień projektu - folklor jest zawsze modny

pod hasłem Folklor jest zawsze modny. 
Zaprosiliśmy wiele znakomitych go-

ści i cieszymy się, że skorzystali z na-
szego zaproszenia. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: 

Przedstawiciele Urzędu Gminy pa-
nie: Danuta Błotnicka i Agata Pyra 
oraz pan Zygmunt Prokop. 

Radni Powiatu Rzeszów: panowie 
Aleksander Stochmal i Jan Sieńko

Radni Gminy Dynów: panowie Ta-
deusz Paździorny i Piotr Ciupak

Sołtys Wsi Łubno pani Małgorza-
ta Sieńko

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej pani Grażyna Paździorny

Dyrektorzy Szkół Gminy Dynów: 
panowie Krzysztof Kędzierski, Grze-
gorz Marszałek, Marek Mołoń, Ro-
man Mryczko, Józef Stolarczyk, Bog-
dan Sieńko

Przewodnicząca Rady Rodziców Ma-
ria Rebizak

Wykorzystaliśmy elementy staro-
polskich biesiad: muzykę, taniec, śpiew 
i smaczne jedzenie.

Już w styczniu rozpoczęły się za-
jęcia z nauki tańca ludowego prowa-
dzone w Łubnie przez panie Krystynę 
Trybalską i Małgorzatę Mazur-Herbut, 
a w Bukovcach przez panią Silvię Cho-
movą. W ciągu kilku miesięcy wykona-
no ogromną pracę, której efektem był 
układ składający się z regionalnych pio-
senek i tańców. Przepiękne stroje do-
pełniły całości. W skład zespołu wcho-
dzą: Anna Buczyk, Estera Drewniak, 
Elżbieta Gałajda, Katarzyna Hrycko, 
Joanna Kędzierska, Natalia Maciołek, 
Adrianna Myćka, Magdalena Niemiec, 
Kornelia Zabój, Dawid Burdasz, Paweł 
Kolano, Patryk Kiełbasa, Marcin Nie-
miec, Tomasz Paździorny, Przemysław 
Serafin, Michał Trybalski, Łukasz Woź-
niak, Sławomir Wrotniak. 

W myśl naszego przewodniego ha-
sła pani Diana Potoczna przygotowała 
z uczniami gimnazjum układ taneczny 
do piosenki braci Golców. Połączenie lu-
dowości ze współczesnością okazało się 
strzałem w dziesiątkę. 

Jesteśmy pewni, że rosną już na-
stępcy gimnazjalistów w klasie 2 i 3 

szkoły podstawowej. Pięknie zaprezen-
towali to, czego nauczyli się pod kierun-
kiem pań Danuty Gdyczyńskiej i Gra-
żyny Wielgos.

Uczestnicy wymiany ze strony pol-
skiej i słowackiej zaśpiewali prawdzi-
we szlagiery biesiadne, a mianowicie „ 
Szła dzieweczka do laseczka” i „ Kata-
rina”. Kilka wspólnych zajęć pod okiem, 
a chyba lepsze w tym przypadku było-
by słowo uchem, pani Kazimiery Ba-
ran było bardziej przyjemnością niż na-
uką. Zespół akompaniujący w składzie: 
Wojciech Bilski, Tomasz Rebizak, To-
masz Paździorny wprowadził wszyst-
kich w atmosferę weselno-biesiadną. 
Nie można zapomnieć o wy-
stępującej z nimi w kilku 
utworach Magdalenie Nie-
miec, która bardzo dobrze 
czuje się na scenie.

Na duże brawa zasługu-
ją też nasze flecistki Elżbie-
ta Gałajda i Joanna Bielec

Kolejnym wspólnym ak-
centem polsko-słowackim 
było wspólne prowadze-
nie uroczystości przez Ti-
meę Gojdicovą, Krzyszto-
fa Słupczyńskiego i Macie-
ja Drewniaka.

O strawę dla ciała za-
dbały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich, które przez 

dwa dni dzielnie gotowały, piekły i sma-
żyły tradycyjne potrawy. Panie Anna 
Trybalska, Alicja Karaś, Krystyna So-
cha, Wiesława Kiełbasa, Joanna Gołąb, 
Małgorzata Sieńko, Grażyna Niemiec, 
Jolanta Tarnawska, Bożena Gutowska, 
Ewa Bielec i Justyna Bielec uruchomiły 
swoje zdolności kulinarne dzięki czemu 
wszystko było bardzo smaczne, o czym 
mogą zaświadczyć wszyscy obecni. 

O strawę dla oka postarała się pani 
Małgorzata Tarnawska przygotowując 
dekorację Domu Strażaka, w której od-
bywała się oficjalna część Dnia Projek-
tu. Każdy nawet najmniejszy element 
dopracowany był ze szczególnym pie-

tyzmem. 
Dziękujemy Zarządowi Ochotniczej 

Straży Pożarnej za użyczenie Domu 
Strażaka.

Cieszymy się, że Gościom, którzy 
zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, 
wszystko bardzo się podobało. Dzięku-
jemy za słowa uznania dla naszej pra-
cy wyrażane poprzez wpisy do kroni-
ki lub przekazywane podczas rozmów. 

Po zakończeniu części artystycznej 
głos zabrał radny powiatu pan Aleksan-
der Stochmal, który wyraził zachwyt 
występami naszych uczniów a w szcze-
gólności premierowym występem zespo-
łu tanecznego. Następnie pan A. Stoch-

mal wręczył opiekunom oraz 
uczniom ze Słowacji materiały 
promujące nasz region.

Uczniowie, którzy również 
bardzo przeżywali swoje wy-
stępy, mogli odpocząć i zrelak-
sować się podczas popołudnio-
wej dyskoteki.

Uczniowie i nauczyciele wło-
żyli dużo serca w przygotowa-
nie Dnia Projektu i z pewno-
ścią można stwierdzić, że trud 
się opłacił i wynagrodzony zo-
stał ogromną satysfakcją.
Diana Wasylowska – Kilon

Monika Zielińska
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W ostatni poniedziałek przed 
24 maja, na cześć królowej Wiktorii 
obchodzony jest Victoria Day. Kana-
dyjczycy nie zawsze jednak mieli pew-
ność, że to pod koniec maja będą mo-
gli wysadzać w powietrze kowadła ku 
czci królowej...

Victoria Day (pol. Dzień Wiktorii) 
to kanadyjskie święto przypadające na 
ostatni poniedziałek przed 24 maja, na 
kilka dni przed rocznicą urodzin bry-
tyjskiej królowej Wiktorii. Victoria 
Day jest świętem narodowym, obcho-
dzonym ku pamięci i czci głowy Bry-
tyjskiej Wspólnoty – The Commonwe-
alth, dlatego w tym dniu obok narodo-
wej flagi Kanady zawieszana jest rów-
nież brytyjska Union Jack. Zastana-
wiać może jednak, dlaczego święto słyn-
nej królowej nie wypada w dniu jej fak-
tycznych urodzin. 

Kiedy po raz pierwszy postanowiono 
świętować urodziny królowej, kanadyj-
ski parlament zadecydował, że będzie 
to miało miejsce właśnie 24 maja. Ta-
kie postanowienie było aktualne jedy-

dzień kanadyJski 
w szkole podstawowej nr 2

nie od 1845 r. do 1901 r., czyli do mo-
mentu śmierci monarchy. W Wielkiej 
Brytanii 24 maja ogłoszono wtedy Em-
pire Day, czyli Dniem Imperium. Ka-
nadyjczycy postanowili jednak święto-
wać Victoria Day na cześć zmarłej kró-
lowej. Od tego też czasu urodziny ak-
tualnego monarchy obchodzono w dzień 
uchwalony przez Koronę, który rzadko 
jednak pokrywał się z prawdziwą datą 
jego (jej) urodzin. Wszystko to powodo-
wało chaos, ponieważ data święta była 
ruchoma i zmieniała się praktycznie co 
roku. Za panowania królowej Elżbiety 
II skończono więc z tą praktyką i uro-
dziny monarchów brytyjskich powiąza-
no z obchodami Empire Day (obecnie 
Commonwealth Day), a z kolei Victo-
ria Day przeniesiono na ostatni ponie-
działek przed 25 maja.

Jak widać, ustalenie daty obchodów 
urodzin nie zawsze jest taką łatwą spra-
wą. Nie zmienia to jednak faktu, że Vic-
toria Day obchodzony jest z prawdzi-
wą pompą. Co roku w Ottawie, a tak-
że stolicach poszczególnych prowincji, 

na cześć królowej Wiktorii odbywa się 
prawdziwa feta i liczne parady, któ-
rym towarzyszą obowiązkowe salwy 
z 21 dział. Wieczorem można oglądać 
pokazy fajerwerków, a w New West-
minster the Hyack Anvil Battery Salu-
te, czyli odmianę salutowania, polega-
jącą na podłożeniu prochu strzelnicze-
go pod kowadłem i wysadzeniu go w po-
wietrze. Trudno Wam to sobie wyobra-
zić, ale efekt jest niesamowity.

A tak my uczciliśmy ten dzień w na-
szej szkole.

Dnia 15.05.2012 r. obchodziliśmy 
Dzień Kanadyjski w naszej szkole. Po 
Dniu Brytyjskim, Irlandzkim, Szkoc-

kim i Amerykańskim, przyszła kolej na 
Kanadę.

 Dni zagraniczne stały się trady-
cją w naszej szkole. Program obchodów 
tego dnia był złożony. Tegoroczny obej-
mował m.in. prezentację multimedialną 
przygotowaną przez uczennicę klasy VI 
Kamilę Bułdak oraz prezentację plaka-
tów o Kanadzie zatytułowanych: Sym-
bols, Ottawa, Cities, Geography, Histo-
ry, Traditions, First settlers, Literatu-
re, Film, Music, Sport. 

Następnie przenieśliśmy się na Wy-
spę Księcia Edwarda do małego domku 
na Zielonym Wzgórzu, by być świadka-
mi z pierwszych dniu pobytu Ani Shirley 
u Maryli i Mateusza Cathbertów. W rolę 
Ani wcieliła się Weronika Hadam, Dia-
ny – Karolina Mocha, Maryli – Weroni-
ka Wnęk, Małgorzaty - Paulina Wan-
das. Piękną dekorację wykonały uczen-
nicę z zaprzyjaźnionej szkoły w Dąbrów-
ce Starzeńskiej Celestyna Blama i We-
ronika Polewka.

Imprezę uświetnili sławni Kanadyj-
czycy. Przybyli do nas, by udzielić nam 
wywiadów w swoim ojczystym języku: 

Paulina Wandas jako Arvil Levinge, We-
ronika Hadam jako Celine Dion, Kamil 
Bujdasz jako Garou, Agnieszka Kłosow-
ska jako Nelly Furtado oraz Mariola Dą-
browska jako Shania Twain. Niektórzy 
dali mały koncert: Celine Dion- My he-
art will go”, Arvil Levinge- Girlfriend”, 
Shania Twain z piosenką „I’m gonna get-
cha” i Garou z piosenką „Gitan”. 

Finałowym punktem programu był 
Turniej Wiedzy o Kanadzie, w którym 
to zmierzyło się dwie najlepsze druży-
ny, wyłonione w czasie wcześniejszych 
eliminacji. Uczestnicy Turnieju musie-
li wykazać się wiedzą na temat Kana-
dy. Zwyciężyła drużyna z klasy piątej 
i czwartej: Agnieszka Kłosowska, Patry-
cja Kocyła i Patryk Marszałek. 

 Dzięki dobrej współpracy z wydaw-
nictwami językowymi Pearson Longman 
i księgarni językowej Bookland, ucznio-
wie otrzymali nagrody, które mam na-
dzieję zachęcą młodsze koleżanki i kole-
gów do zorganizowania podobnej impre-
zy w przyszłym roku szkolnym.

Krystyna Wandas

SZKOŁA PODSTAWOWA
LEKKA ATLETYKA:
Aleksandra Skubisz – I miejsce w powiecie rzeszow-

skim w biegu na 60 m, XII miejsce w finale wojewódzkim; 
II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców 

na szczeblu powiatu, VIII miejsce w zawodach rejonowych;
III miejsce w finale powiatu rzeszowskiego w czwórbo-

ju chłopców;
V miejsce w finale powiatu rzeszowskiego w czwórbo-

ju dziewcząt;
V miejsce w finale powiatu rzeszowskiego w trójboju 

dziewcząt;
III miejsce w finale wojewódzkim festiwalu sztafet 4x100 

chłopców;
Opiekun: Radosław Telega

TENIS STOŁOWY:
IV miejsce w finale drużynowym w powiecie rzeszow-

skim;
Opiekun: Radosław Telega, Bronisław Wojnarowicz, Ja-

cek Szajnik

KOSZYKÓWKA:
III miejsce w finale powiatu rzeszowskiego dziewcząt;
Opiekun: Barbara Wojtowicz

PIŁKA RĘCZNA:
III miejsce w finale wojewódzkim chłopców;
V miejsce w województwie dziewcząt;

Opiekun: Anna Martowicz

PIŁKA NOŻNA:
I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej powiatu rze-

szowskiego chłopców;
Opiekun: Radosław Telega

PIŁKA SIATKOWA:
III miejsce w pół finale powiatu rzeszowskiego chłopców;
Opiekun: Radosław Telega

GIMNAZJUM
LEKKA ATLETYKA:
28.09.2011 w Rzeszowie odbył się finał powiatu rze-

szowskiego Indywidualnych Mistrzostw w Lekkiej 
Atletyce. 

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli następujące wyniki:
W kategorii chłopców:
- Wojdyło Mikołaj - IV miejsce w biegu na 100m
- Szmul Michał - I miejsce w biegu na 300m i awans 

do finału wojewódzkiego
- Gudyka Michał - III miejsce w biegu na 300 m
- Tropiło Michał - IV miejsce w biegu na 1000 m
- Łach Amadeusz - II miejsce w skoku wzwyż i awans 

do finału wojewódzkiego
- Kuś Paweł - I miejsce w rzucie dyskiem i awans do fi-

nału wojewódzkiego
- Gąsecki Kamil - III miejsce rzucie dyskiem

zespołU szkół w dynowie 
w rokU szkolnyM 2011/2012

osiągnięcia sportowe
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Drużyna piłkarek ręcznych SP1 Dynów

Drużyna piłkarek ręcznych

Finał powiatu rzeszowskiego szkół podstawowych w piłce nożnej

Finał powiatu rzeszowskiego w mini piłce koszykowej

Finał powiatu szkół podstawowych w tenisie stołowym

Biegi przełajowe Kamień 2012 Czwórbój lekkoatletyczny - Resovia 2012

- sztafeta 4x100 m - III miejsce 
Opiekun: Damian Chudzikiewicz

Dziewczęta:
- Mnich Karolina - IV miejsce w biegu na 300m
- Chudzikiewicz Magdalena - VI miejsce w skoku 

wzwyż
- Wojdyło Karolina - I miejsce w pchnięciu kulą i awans 

do finału wojewódzkiego
- Wasieńczak Julia - IV miejsce w pchnięciu kulą
- Kucel Kinga - VI miejsce w pchnięciu kulą
- sztafeta 4x100 m w składzie Karolina Mnich, Karoli-

na Rączka, Jolanta Hadam, Dominika Kocyło - I miej-
sce i awans do finału wojewódzkiego

Opiekun: Radosław Telega

W dniu 05.10.2011 r. odbył się finał wojewódzki IN-
DYWIDUALNYCH MISTRZOSTW SZKOLNEGO ZWIĄZ-
KU SPORTOWEGO ROZGRYWANYCH W RAMACH WO-
JEWÓDZKIEJ GIMNAZJADY W LEKKIEJ ATLETYCE

Wyniki reprezentacji naszej szkoły:
Chłopcy :
- Łach Amadeusz VIII miejsce 

w skoku wzwyż
- Kuś Paweł VIII miejsce w rzu-

cie dyskiem
- Szmul Michał XIII miejsce w bie-

gu na 300 m
Opiekun: Damian Chudzikiewicz

Dziewczęta :
- Karolina Wojdyło IV miejsce 

w pchnięciu kulą 
- sztafeta 4x100 m składzie Karo-

lina Mnich, Karolina Rączka, Jo-
lanta Hadam,

- Dominika Kocyło zajęła XI miej-
sce.

Opiekun: Radosław Telega

INDYWIDUALNE BIEGI PRZE-
ŁAJOWE:

Karolina Mnich IV miejsce w po-
wiecie rzeszowskim; uczestnictwo w fi-
nale wojewódzkim;

Opiekun: Radosław Telega

DRUŻYNOWE BIEGI SZTAFE-
TOWE:

III miejsce w finale powiatu rze-
szowskiego chłopców;

Opiekun: Damian Chudzikiewicz

LIGA LEKKOATLETYCZNA:
I miejsce w powiecie rzeszowskim 

chłopców, udział w finale wojewódz-
kim XI miejsce;

II miejsce w powiecie rzeszowskim 
dziewcząt, udział w finale wojewódz-
kim X miejsce;

Opiekun: Damian Chudzikiewicz. 
Radosław Telega

PIŁKA RĘCZNA:
III miejsce w finale powiatu rze-

szowskiego chłopców;
Opiekun: Dariusz Mazur
V miejsce w województwie podkar-

packim dziewcząt;
Opiekun: Andrzej Dżuła, Maria 

Chudzikiewicz

KOSZYKÓWKA:
IV miejsce w powiecie rzeszowskim 

dziewcząt;
Opiekun: Damian Chudzikiewicz

BADMINTON:
VII miejsce drużyny chłopców 

w półfinale województwa;
Opiekun: Damian Chudzikiewicz

PIŁKA NOŻNA:
II miejsce w finale Gimnazjady po-

wiatu rzeszowskiego w piłce nożnej 
chłopców

Opiekun: Dariusz Mazur

Finał wojewódzki w piłce ręcznej szkoł podstawowych
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Skok w dal - Resovia 2012

Skok wzwyż Amadeusz Łach Sp sport

Sp sport 

Sztafeta 4x100

Sztafeta 10x800

Sztafeta 10x1000 m - biegi przełajowe Kamień 2012

Liga lekkoatletyczna chłopców Resovia 2012

Liga lekkoatletyczna dziewcząt Resovia 2012

Zawody gminne mini piłka siatkowa

Trójbój - Resovia 2012
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wiersze specjalnie przygotowane na ten dzień. Nasi aktorzy 
zaprezentowali także swoje zdolności wokalne.

Podczas recytacji wierszy, śpiewania piosenek na ich twa-
rzach rysowało się ogromne zaangażowanie. Uroczystość była 
wyrazem ich wdzięczności za trud rodziców włożony w wy-
chowanie swoich pociech, rekompensaty za niedawno po-
pełnione grzeszki, a także wyrazem wielkiej i bezwarunko-
wej miłości. Z dziecięcą wrażliwością i niekłamaną prosto-
tą nasi artyści dokonali apoteozy macierzyństwa, a w oku 
niejednej mamy i taty pojawiła się łza wzruszenia. Tuż po 
występie wzruszeni rodzice podziękowali za występ mnó-
stwem gromkich braw.

Następnie po złożeniu życzeń i wręczeniu własnoręcznie 
wykonanych upominków wspólnie zasiedliśmy do stołów, 
na których znalazły się smakołyki przygotowane w ramach 
treningu kulinarnego. W tym dniu dzieci usługiwały swo-
im rodzicom serwując im obiad oraz deser. W miłej, rodzin-
nej atmosferze wszyscy świetnie się bawili, a dźwięki mu-
zyki nadały wyjątkowy charakter tym wspólnym chwilom. 

Katarzyna Dyrda

Obchody Dnia
Samorządu Terytorialnego

Antoni Gromala - Wójt Gminy Nozdrzec na zaproszenie 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczył 
w uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego. 
Spotkanie blisko 400 przedstawicieli samorządów z całej Pol-
ski, w tym i Podkarpacia, odbyło się 28 maja br. w ogrodach 
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie, mini-
strowie Kancelarii Prezydenta, doradcy prezydenta oraz kil-
kuset przedstawicieli organizacji samorządowych.

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto ustanowio-
ne przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiętnienia 
daty przeprowadzenia pierwszych w pełni demokratycznych 
wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły 
się 27 maja 1990 roku. 

W swoim wystąpieniu Prezydent Komorowski wyraził 
nadzieję, że w przyszłym roku zostanie uruchomiona prezy-
dencka nagroda obywatelska. „Bo przecież w wymiarze ogól-
nonarodowym i w wymiarze lokalnym, na każdym szczeblu, 
zawsze chodzi o to, czy potrafimy w sposób umiejętny wy-
dobywać dobre cechy obywatelskie, czy potrafimy zachęcać 
ludzi do tego, aby działali, jak dobrzy obywatele na własną 
rzecz i na rzecz innych”.

Prezydent powiedział też, że „marząc – a pewnie jest to 
marzenie nas wszystkich – o nowoczesnym polskim patrio-
tyzmie najłatwiej wskazać na osiągnięcia tego nowoczesne-
go myślenia o ojczyźnie właśnie patrząc na to, jak funkcjo-
nuje samorząd, jak realizuje oczekiwania ludzi”.

Strażackie święto w Rudawcu

W dniach 18-19 maja 2012 roku 
w Zespole Szkół nr 4 w Pawłokomie 
zorganizowaliśmy wycieczkę do Kra-
kowa, na którą pojechała klasa trze-
cia gimnazjum wraz z panią wycho-
wawczynią Teresą Siekaniec i panem 
dyrektorem Markiem Mołoniem. Fun-
dusze na wycieczkę zebraliśmy dzię-
ki wcześniej przygotowanym kierma-
szom o tematyce wielkanocnej. Zgro-
madziliśmy ponad 1000 zł. Całą kwotę 
postanowiliśmy przeznaczyć na dwu-
dniowy wyjazd.

Wszystko zaczęło się od wczesnej 
porannej pobudki oraz spotkania przed 
szkołą o 3:45. Następnie pojechaliśmy 
na dworzec PKP do Rzeszowa gdzie 
o 5:01 wyjechaliśmy pociągiem do Kra-

wycieczka 
na podsUMowanie naUki

kowa. Podróż trwała ponad 3 godziny. 
Po dotarciu do Krakowa udali-

śmy się pieszo do Szkolnego Schroni-
ska Młodzieżowego, pięknie położone-
go nad Wisłą. Tam zostawiliśmy baga-
że i ruszyliśmy na podbój miasta. Na 
Rynku Głównym tłum młodych ludzi, 
przebranych w najbardziej dziwaczne 
stroje zwrócił naszą szczególną uwagę. 
Okazało się, że trafiliśmy na juwenalia. 
Mogliśmy z bliska zobaczyć jak bawi się 
młodzież studencka z Krakowa. 

Potem ruszyliśmy na turystyczny 
szlak: Wawel, dzwon Zygmunta, gro-
by królewskie gdzie znajduje się kryp-
ta z ciałem Lecha Kaczyńskiego i jego 
małżonki, smok, spacer brzegiem Wi-
sły. Jeszcze Kościół Mariacki, sukien-

nice, czas wolny i okazja na pamiątki. 
Zmęczeni powróciliśmy do schroniska. 
Tu czekały nas obowiązki, należało zro-
bić zakupy i przygotować kolacje. Po-
tem „długie Polaków rozmowy” i nad 
ranem w końcu nadszedł czas na sen.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od wi-
zyty w Galerii Kazimierz i kina. Jed-
ni wybrali horror, druga grupa kome-
dię. Po kinie udaliśmy się tramwajem 
do Łagiewnik, gdzie szczególne wraże-
nie zrobiła na nas wieża, z której roz-
ciągał się wspaniały widok na Kraków. 
Niestety czas szybko leciał i powoli mu-
sieliśmy się kierować w stronę schroni-
ska i dworca PKP. Po drodze odwiedzili-
śmy jeszcze restaurację indyjską gdzie 
zjedliśmy przepyszną pizzę.

Podróż powrotna minęła bardzo 
szybko. Niektórzy zmęczeni dwudnio-
wym zwiedzaniem szybko usnęli w po-
ciągu. Do Rzeszowa dotarliśmy ok. 
godz. 23.00. Tutaj czekali już na nas 
rodzice, którzy 3 samochodami odwieź-
li nas do Pawłokomy.

Wszyscy byliśmy zadowoleni z tego, 
że mogliśmy z całą klasą spędzić czas 
w pięknym Krakowie nie myśląc o tym 
co się dzieje w szkole. Uważamy, że ta 
wycieczka była jedną z najlepszych spo-
śród tych wszystkich, które odbyły się 
w ciągu dziesięciu lat nauki. Do tego 
pogoda była wymarzona. Szkoda, że tu 
już ostatnia wycieczka w tym gronie.

Weronika Hadam
Magdalena Pudysz

DZIEŃ DZIECKA 
W GMINIE NOZDRZEC

W niedzielę 3 czerwca 2012 roku o godz. 15.00 przy Ze-
spole Szkół w Nozdrzcu odbyła się gminna impreza z okazji 
Dnia Dziecka zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Nozdrzcu. Na początku imprezy wszystkich zebranych 
przywitała Pani Teresa Toczek - Dyrektor Zespołu Szkół 
w Nozdrzcu. Następnie rozpoczęły się występy uczniów z po-
szczególnych szkół Gminy Nozdrzec. Prezentowali oni tań-
ce, śpiewali piosenki i grali na instrumentach. Zespół Szkół 
w Hłudnie reprezentowała Dominika Duda grając na skrzyp-
cach. Wystąpił także Zespół Taneczny „Izdebczanka” ze szkół 

z Izdebek w trzech 
grupach - klasy od 
0 - 3 SP, od 4 - 6 
SP oraz z gimna-
zjum. Wystąpił 
też zespół tanecz-
ny z ZS z Wary 
oraz soliści: An-
dżelika Adamska 
grając na saksofo-
nie i Kamil Adam-
ski na akordeonie. 

Wykonawcy byli nagradzani brawami przez licznie zgro-
madzoną publiczność. Po części artystycznej odbyły się róż-
ne konkurencje takie jak: przeciąganie liny, bieg z jajkiem 

na łyżce, rzuty karne, taniec z balonami i rzuty piłką do ko-
sza. Dla najmłodszych mieszkańców Gminy przygotowano 
wiele atrakcji i niespodzianek - dmuchany zamek, trampo-
linę, można też było zjeść smaczną watę cukrową. Dla wy-
stępujących i biorących udział w konkurencjach ufundowa-
no nagrody, a dla pozostałych dzieci słodycze i napoje. Od 
nagród jednak ważniejsza była możliwość prezentacji swo-
ich talentów muzycznych.

Znakomita zabawa nie byłaby możliwa gdyby nie Spon-
sorzy: Zdzisław Socha - Zakład Eksploatacji Kruszywa i Wy-
robów Betoniarskich Spółka z o.o. w Nozdrzcu, Józefa i Ma-
rian Szewczyk, Bank Spółdzielczy w Dynowie oddział w Noz-
drzcu, Wioletta i Józef Fal - Dystrybucja Wód „Iwoniczan-
ka„, Delikatesy „Centrum” w Nozdrzcu. 

Dziękujemy serdecznie Sponsorom jak również Zespoło-
wi Szkół w Nozdrzcu za współpracę i gościnność.

Eugeniusz Kwolek
Dyrektor GOK

Dzień Matki i Ojca w Środowisko-
wym Domu Samopomocy

Już po raz kolejny w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy im. Anny w Izdebkach odbyło się spotkanie z okazji 
„DNIA MATKI I OJCA”. Jest to dzień wyjątkowy w kalen-
darium placówki, ponieważ podopieczni goszczą najważniej-
sze osoby w ich życiu – swoich rodziców. W tym roku spo-
tkanie odbyło się 29 maja.

Zebranych gości powitała pani kierownik Beata Jastrzęb-
ska. Następnie uczestnicy zaprezentowali krótką część arty-
styczną. Osoby biorące udział w przedstawieniu recytowały 
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Bije dzwon na alarm,  
już śpieszą strażacy.  
Czasem w nocy - ze snu,  
czasem w dzień - od pracy.

W tym miesiącu ponownie zapraszam Czytelników „Dy-
nowinki”do Rudawca, gdzie miałem przyjemność uczestni-
czyć w uroczystości przekazania miejscowej OSP wozu stra-
zackiego.

Wiosenna sobota 5 maja 2012 roku przyniosła niezwykle 
ważne dla rudawieckiej społeczności wydarzenie. Tego dnia 
dokonano uroczystego przekazania wozu strażackiego, któ-
ry wcześniej służył OSP w Nozdrzcu.

Uroczystość, jest doskonałą okazją do tego, aby przy-
pomnieć naszym Czytelnikom historię fajermenów z Ru-
dawca. Straż ogniowa powstała tam ochotniczo już 
w 1987 roku, oficjalnie rozpoczęła działalność rok później. 
Pierwszym prezesem straży był śp. Franciszek Rogula,  
a naczelnikiem po dzień dzisiejszy - Władysław Herbut. 
W 1992 roku rozpoczęto w Rudawcu budowę domu stra-
żaka, który w stanie surowym został oddany 1993 roku. 
W późniejszych latach został rozbudowany i 1 września 2002 
roku została oddana do użytku część szkolna. Dziś wraz  
z częścią strażacką stanowi ważne miejsce spotkań, nauki 
i obok domu seniora, jest miejscem rozwoju kulturalnego wsi.

Obecnie funkcję prezesa pełni Józef Czaja, który jest rów-
nież sołtysem Rudawca.

Prezes Czaja, który swoją funkcję sprawuje już przeszło 
10 lat, zawsze z dumą opowiada o strażakach z Rudawca. 
Podkreśla, że w OSP Rudawiec służy 50 druhów w tym, co 
się nie często zdarza 10 kobiet. Cieszy się, że do 
straży wstępują nawet bardzo młodzi chłopcy, 
którzy lgną do społecznej pracy w OSP. To pra-
ca z pokolenia na pokolenie, z dziadka na wnu-
ka. Ze swojej strony dodam, że w Rudawcu ist-
nieje rzadko spotykana współpraca OSP i koła 
gospodyń, którzy zawsze wspólnie przygotowu-
ją wszystkie uroczystości i tworzą co rusz ko-
lejne społeczne inicjatywy

 
Śpieszą na ratunek:
tam płonie zagroda! a czerwień
lśni na samochodach.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem 
strażaków i strażaczek z siedziby OSP do miej-
scowego kościoła, gdzie ks. proboszcz Józef Ka-
sperkiewicz odprawił mszę świętą. Następnie 
w atmosferze święta, przy dźwiękach orkiestry 
strażackiej przemaszerowano do OSP, gdzie 

przyjęto nowy wóz, który będzie teraz wspierał nie tylko 
miejscowych druhów i druhen, ale i służył całej Gminie Noz-
drzec. A strażacy ochotnicy zadań tych mają bardzo dużo, 
wspomnę tylko najważniejsze... jak prowadzenie działalno-
ści mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziała-
nie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami 
samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ra-
towniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków 
oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istnie-
jących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposo-
bach ochrony przed nimi i wiele, wiele innych...

 
Pierwsi są na miejscu,
choćby szmat był drogi.
Pryska woda z węża,
syczy żar i ogień.
 
W tym ważnym strażackim święcie uczestniczyli znamie-

nici Goście z Wójtem Gminy Nozdrzec Antonim Gromalą na 
czele. Przybyli zaprzyjaźnieni strażacy z okolicznych miej-
scowości, była rudawiecka społeczność, dumna z nowego sa-
mochodowego nabytku. Na ręce prezesa OSP p. Józefa Czaji 
gratulacje złożył Starosta Brzozowski p. Zygmunt Błaż, który  
w pięknym liście napisał o strażakach z OSP Rudawiec: 
„Wasza postawa utwierdza w przekonaniu, że wykonuje-
cie swoje obowiązki z pasją i oddaniem, dbając o nasze bez-
pieczeństwo, nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale również 
ratując dobytek w czasie powodzi, usuwając skutki wichur  
i nawałnic, czy sprawdzając się przy ratownictwie drogo-
wym”. Pan Starosta podarował jednostce pompę szlamową.

 
Gaśnie groźny pożar,
dym ku niebu pnie się.
Dzielna straż pożarna
ludziom pomoc niesie!
 
Przekazanie wozu strażackiego dla rudawieckiej OSP 

zbiegło się z ważnym świętem strażackim, gdyż dzień wcze-
śniej cała brać strażacka obchodziła imieniny św. Floriana, 
patrona strażaków, opiekuna tych, którzy walczą z żywio-
łem ognia, wody, wiatru... Było to również ważne święto dla 
miejscowej społeczności, która po raz kolejny udowodniła, 
że mimo iż nieliczna liczebnie, ale wielka duchem, serdecz-
nością i przywiązaniem do tradycji.

 Po raz kolejny przyszło mi odwiedzić Rudawiec, któ-
ry za każdym razem wita mnie jeszcze bardziej mile, a ja 
wyjeżdżam z stamtąd napełniony optymizmem, i już czekam 
na kolejne zaproszenie...

Serdecznie dziękuję Pani Danucie Czaja za zaproszenie 
mnie na tą miła uroczystość. W tym miejscu chciałbym do-
dać, że niedługo wydany zostanie tomik poezji, w którym 
znajdą się również wiersze Pani Danuty, kilka z nich umie-
ściłem w Kąciku z wierszem... Zachęcam do ich przeczyta-
nia, o publikacji będę Państwa informował w kolejnych nu-
merach „Dynowinki”

Michał Zięzio

Dostrzec człowieka

Podobni ptakom wędrowni pielgrzymi
Wśród życia wrzawy i chaosu
Pędzimy ciągle na oślep do przodu
By zdobyć laur nicości na ziemi

Nieczuli zwykle na ludzkie szlochanie
Chcemy zagłuszyć sumienia wołanie
By nie widzieli, że się odwracamy
Ochronną warstwę przyoblekamy

Czy długo jeszcze tak trwać będziemy
Pośród hosanny i braw klakierów
Czy w obojętności dojrzymy człowieka
Który z nadzieją na otwarte dłonie czeka

Myśli moje

O myśli moje, splątane sznury
Siostry ulotne w świecie ponurym
Czy zabłąkane wśród praw natury
Dostrzec możecie w realiach bzdury

Gdy wyzwolenia chwile odnajduję
Wtedy przystaję, szukam drogi prawdy
Lecz mi się zdaje, że swój czas marnuję
Bo świat bez marzeń jest światem hardym

Do szczęśliwości dziecinnej powracam
Do świata zabaw i niewinności
By się od nowa stać dzieckiem natury
Gdzie lęk i przemoc w myślach nie gości

Przemijanie

Wiele dróg za mną zostało
Wydeptanych czasu pędem
W niedosycie charakteru
Wiem, że to jest wciąż za mało

Wczoraj młodość pięknem była
Dzisiaj skroń włos siwy skrywa
Dni do przodu już nie liczę
Tym co za mną hojnie się nasycę

Nim zakończę rozmyślanie
Nowy dzień z troską nastanie
Lecz jak wcześniej to bywało
Skutecznie przemijanie sprawy zakrywało

Późne dojrzewanie

Dzień pogodny mija w zgodzie
Słońca blask już na zachodzie
Ptak wieczorny lot obniża
Na spoczynek czas się zbliża

Nocny mrok otuli ciało
Księżyc w okno patrzy śmiało
Czas rozmyślań też przychodzi
Gdy byliśmy jeszcze młodzi

Czy żałować czegoś warto?
Przecież wszystko jest nam dane
Dzieci już rodziny mają
Wnuki radość też sprawiają

Całość opracował
Michał Zięzio

Uwaga Konkurs!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udzia-
łu w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tyl-
ko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Gdzie urodził się i mieszkał pisarz Augustyn 
Baran ?”

Na odpowiedzi czekam do 15 lipca br. pod adresem 
e-mail:

spacerkiempogminie@interia.pl
Na pierwszego autora poprawnej odpowiedzi czeka 

bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.

„Człowiek i Środowisko” - pod takim hasłem odbył się 
VII Gminny Konkurs Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środo-
wiska przeprowadzony w Zespole Szkół im. Aleksandra Fre-
dry w Nozdrzcu w dniu 5.06.2012 roku. 5 czerwca obcho-
dzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej oka-
zji oraz mając na celu kształtowanie wśród młodzieży gim-
nazjalnej proekologicznych postaw, poszerzanie wiedzy na 
tematy związane z ochroną środowiska, uwrażliwianie na 
piękno otaczającej nas przyrody, Wójt Gminy Nozdrzec co 

roku organizuje turniej wiedzy ekologicznej. Gminnym ko-
ordynatorem konkursów jest Elżbieta Gierula, która opra-
cowuje testy, kupuje nagrody i organizuje poczęstunek dla 
uczestników. Fundatorem nagród jest Antoni Gromala Wójt 
Gminy Nozdrzec. W tym roku nagrody w imieniu wójta wrę-
czała Sekretarz Sabina Pilek. Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał upominek.

Młodzież dobrze przygotowała się do turnieju, o czym 
świadczą uzyskane wyniki. 

gMinny konkUrs wiedzy 
ekologiczneJ
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Klasyfikacja indywidualna przedstawia się na-
stępująco: 
I miejsce Marzena Łanik– Gimnazjum Izdebki;
II miejsce Karolina Kłak - Gimnazjum Wara
Wojciech Skrabala Gimnazjum Izdebki
III miejsce Adrianna Hawrylak – Gimna-
zjum Izdebki
IV miejsce Kinga Niemiec - Gimnazjum Nozdrzec
Dominika Augustyn Gimnazjum Hłudno
Aleksandra Bator Gimnazjum Wesoła

V miejsce Eliza Wysocka Gimnazjum Wara
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestni-

kom i opiekunom.
E.P

W dniu 26 maja 2012 roku na placu przy Centrum Pły-
tek F.H. BOZ.SA na ul. Geodetów 3 w Rzeszowie odbyły się 
Mistrzostwa Glazurnicze Podkarpacia. 

Organizatorem Mistrzostw była Firma Handlowa BOZ. 
SA. Oraz Stowarzyszenie Glazurników i Specjalistów Ro-
bót Wykończeniowych Region Podkarpacki. 

Przedsięwzięcie wsparły i nagrody ufundowały takie fir-
my jak: Sopro Polska, Grupa Tubądzin, Rubi Polska oraz 
BOZ. Rzeszów.

Od godzin porannych do rywalizacji przystąpiło 26 naj-
lepszych glazurników Podkarpacia. Wszyscy mieli za zada-
nie oklejenie dwóch brył przestrzennych prostokąta i trój-
kąta, które dodatkowo należało ze sobą połączyć.

Oprócz zmagań glazurników organizatorzy przygotowa-
li dla zwiedzających liczne zabawy, konkursy i quizy. Zwy-
cięzcą został Paweł Getman z Jarosławia, drugie Dariusz 

pierwsze Mistrzostwa
glazUrnicze podkarpacia

Gątarski z Rzeszowa, a trzecie kolega Adam Szczutek 
z Harty. Oprócz Adama Szczutka z Harty startowało pięciu 
glazurników w tym dwóch uczniów z ZDZ Rzeszów. Wszy-
scy zajęli miejsca w pierwszej i drugiej dziesiątce. Mateusz 
Tarnawski z Harty otrzymał specjalny puchar jako uczeń 
i najmłodszy uczestnik turnieju. Upominek otrzymał rów-
nież drugi uczeń ZDZ-u Mateusz Potoczny mieszkający 
w Harcie. Kolega Artur Szczutek również z Harty otrzymał 
specjalne wyróżnienie i upominek za czystość i ład na sta-
nowisku pracy. Prezes SGSRW Mieczysław Kutyła wręczył 
wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy. Podczas im-
prezy przedstawiciele Stowarzyszenia Glazurników i Spe-
cjalistów Robót Wykończeniowych wykonali z płytek cera-
micznych logo firmy SOPRO, który został przekazany sze-
fom Firmy BOZ. Podsumowując zawody trzeba wspomnieć 
o dobrej organizacji i świetnej współpracy wszystkich osób 
zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Podziękowania na-
leżą się wszystkim firmom i sponsorom biorącym udział 

w mistrzostwach. Specjalne podziękować trzeba też prezeso-
wi Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykoń-
czeniowych Region Podkarpacki Jackowi Stochmalowi za po-
mysł, upór i dążenie wszelkimi siłami żeby takowe mistrzo-
stwa się odbyły w naszym regionie. 

Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji podkarpackich 
mistrzostw.

Artykuł: Członek zarządu SGSRWRP 
Józef Sieńko

Zdjęcia: Andrzej Kosim Sopro

Dobre wrażenie oraz solidaryzowa-
nie się z mieszkańcami Harty w tak 
szczytnej akcji jak zbiórka krwi, w któ-
rej uczestniczyliśmy rok temu spra-
wiły, że i w tym roku SGSRW zosta-
ło zaproszone do udziału w organi-
zowanej przez Klub HDC „Nadzieja” 
w Harcie zbiórce daru życia, jakim jest 
krew. Harta, malownicza wieś z boga-
tymi tradycjami, ujmuje swoim uro-
kiem a w takie miejsca zawsze wra-
ca się z otwartym sercem zwłaszcza, 
gdy czuje się serdeczność i życzliwość 
mieszkańców. Również tym razem 
glazurnicy wystartowali jako pierw-
si. Podczas gdy prowadzący zaczynał 
rozkładanie sprzętu to na stoisku gla-

zbiórka krwi - klub hdc „nadzieja”
zurniczym sprzęt już dawno praco-
wał. Rysowanie, wycinanie, polerowa-
nie, przymierzanie gotowych elemen-
tów, cała seria dobrze znanych glazur-
nikom prac, została na chwilę przerwa-
na tylko gdy Jacek Stochmal, pełniący 
funkcję prezesa klubu HDK „Nadzie-
ja” w Harcie, a zarazem będący preze-
sem SGSRW oddział podkarpacki roz-
począł oficjalną część imprezy, wita-
jąc przybyłych gości, strażaków, miesz-
kańców Harty oraz dawców krwi. Le-
dwie skończył a znów do pracy ruszy-
ły różnego rodzaju narzędzia. Glazur-
nicy ścigali się z czasem, aby zdążyć 
z wycięciem logo klubu HDK „Nadzie-
ja” a równocześnie na terenie obok re-

mizy strażackiej odbywały się gry, za-
bawy i konkursy dla najmłodszych 
(nie tylko wiekiem ale też i duchem. 
Zorganizowano również konkurs pla-
styczny dla dzieciaków, którego tema-
tem przewodnim było hasło: „Nie bój 
się ratować” – i tu zaszczytne miejsce 
w jury, jako prawdziwy znawca objął 
wiceprezes SGSRW, Radosław Sara-
mak. Kolejną przerwę w pracy zafun-
dowała glazurnikom Orkiestra Dęta 
z OSP w Harcie, która w instrumen-
tach takich jak trąby, bębny i puzony 
miała nad nami glazurnikami zdecy-
dowaną przewagę. Po występie orkie-
stry jeszcze dźwięczały nam w uszach 
znane melodie (no może nie wszystkim 
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bo DJ glazurnik kręcił własną muzę, 
ale skończenie loga było priorytetem. 
Ostatnie poprawki, lekkie dopieszcze-
nie i wspólne dzieło naszych rąk było 
gotowe. Ruszyliśmy więc zwartym kro-
kiem, aby na ręce prezesa klubu HDK 
„Nadzieja”, Jacka Stochmala, przeka-
zać gotowe logo –uścisk dłoni, krótkie 
podziękowanie organizatorom oraz 
mieszkańcom Harty za zaproszenie 
SGSRW przekazał Dariusz Roj sekre-
tarz stowarzyszenia a także obietni-
ca, że przyjedziemy tu również za rok. 
Niestety nie dane nam było odpocząć; 
gdyż zostaliśmy poproszeni o wzięcie 
udziału, jako pozoranci, w akcji udzie-
lania pierwszej pomocy – ochotników 
nie brakowało, ale potrzebnych było 
tylko czterech muszkieterów. Krótki 
scenariusz: 2 samochody i 4 poszko-
dowanych. O losie, co Ci strażacy zro-
bili z jednego auta, dobrze że nas już 
w środku nie było; Po emocjach i atrak-
cjach niczym z najlepszego filmu sen-
sacyjnego przyszedł czas narelaks, czy-
li występ kapeli ludowej, która swoją 
skoczną muzyką i przyśpiewkami umi-
lała nam wspólne biesiadowanie przy 
grillu. To, co dobre niestety szybko się-
kończy i czas wyruszać w drogę powrot-
ną do domu. Niektórzy dalej inni bli-
żej, ale zawsze szczęśliwie do punktu 
przeznaczenia – przecież musimy spo-

tkać się w Harcie za rok. 
Serdeczne podziękowania nale-

żą się oczywiście firmie SOPRO która 
jak zwykle nakarmiła i ubrała glazur-
ników oraz firmie BOZ która przeka-
zała materiały potrzebne do wykona-
nia logo a członkowie stowarzyszenia 
SGSRW mogą liczyć na atrakcyjne ra-
baty  w tej firmie.

Na koniec podziękowanie dla 
wszystkich uczestników którzy nie za-
wiedli i jak zwykle przybyli aby wspól-
nie spędzić czas na świetnej zabawie.

W przedsięwięciu udział brali:
Józek Sieńko 
Sławek Maciołek 
Sławomir Przygocki  z rodziną
Piotr Kruczek 
Krzysztof Wójcik
Adam Szczutek
Paweł Bobeł
Mateusz Tarnawski 
Radek Saramak
Jacek Hadław
Darek Roj

3 czerwca o godzinie 19:00 odbył się 
pierwszy bieg z cyklu „Dynów Biega – 
Biegnij z nami!” Akcja ta ma na celu 
kształtowanie pozytywnych postaw wo-
bec aktywności ruchowej, promowanie 
zdrowego stylu życia w sferze fizycznej 
i społecznej, integrowanie grup społecz-
nych oraz promowanie kultury czasu 
wolnego. W biegu, którego trasa wio-
dła ulicami Dynowa (Zamkową, Grun-
waldzką, 1-go Maja, Jana Pawła II, 
ks. Ożoga, Mickiewicza) uczestniczy-
ło około 25 osób. Może nie była to ja-

kaś oszałamiająca liczba, ale mam na-
dzieję, że kolejnym razem będzie nas 
znacznie więcej. Według mnie nie ma 
chyba prostszego, tańszego i bliższego 
naturze sportu niż bieganie. Doskona-
le poprawia samopoczucie i kondycję, 
pozwala przebywać na świeżym powie-
trzu, wzmacnia organizm. Dlatego za-
praszam wszystkich na kolejne biegi: 
8 i 14 lipca, 12 sierpnia oraz 2 wrze-
śnia! Do zobaczenia! J

Łukasz Domin

11 maja 2012r. o godz. 20.00 w ra-
mach „Nocy Bibliotek”, akcji zaini-
cjowanej w Polsce przez uczestników 
II edycji Programu Rozwoju Biblio-
tek, w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Dynowie odbyło się spotkanie  
SALON PIĘKNOŚCI W KSIĄŻCE 
I NIE TYLKO. Nie wiele  osób przy-
znaje otwarcie, że uroda i urok osobi-

sty mają dla nich znaczenie i odgry-
wają istotną rolę w relacjach między-
ludzkich. To jak wyglądamy i jak jeste-
śmy postrzegani przez innych, wpływa 
znacząco na nasze samopoczucie. Każ-
dy z nas jest inny, jedyny w swoim ro-
dzaju i na swój sposób piękny – nie po-
trafimy jednak czasami tego dostrzec. 
Bywa, że zmiana fryzury, makijażu 
i ciepły komplement od bliskiej osoby 
mogą sprawić cuda.

Piękno tkwi w każdym z nas – wy-
starczy je tylko „wydobyć”, odpowied-
nio o nie zadbać!

Biblioteka to miejsce na spotkania 
– to miejsce komunikacji społecznej, 

dostępu do wiedzy, informacji, kultu-
ry, edukacji; TO MIEJSCE DLA KAŻ-
DEGO. Dlatego właśnie „Noc Bibliotek 
” była zupełnie inną ofertą kulturalną.

Zebrani wysłuchali prelekcji ko-
smetyczki, na temat tego jak należy 
dobierać kosmetyki do odpowiednie-
go rodzaju cery, zobaczyli pokaz po-
prawnego wykonania makijażu. Była 
możliwość przetestowania kosmety-
ków i perfum. Zebrani chętnie obejrze-
li wystawkę książek, a bardziej zainte-
resowani wypożyczyli do domu. Można 
zaobserwować, że coraz większą popu-
larnością cieszy się księgozbiór związa-
ny z kosmetyką naturalną i zdrowym 
trybem życia.
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Od 1 września 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym 
im. KEN w Dynowie będzie realizowana innowacja peda-
gogiczna pod nazwą klasa dziennikarsko- medialna z roz-
szerzonym językiem polskim, angielskim i historią. Autor-
ski program nauczania przeznaczony do tej klasy zawiera 
poszerzone treści z języka polskiego o zagadnienia związa-
ne z teatrem, filmem, dziennikarstwem i szeroko pojętymi 
mediami. Uczniowie tej klasy przygotują się do sprawnego 
i kreatywnego funkcjonowania w świecie mediów, zdobędą 
doświadczenie w pisaniu artykułów i profesjonalnym reda-
gowaniu tekstów, zapoznają się z procesem powstawania au-
dycji radiowych i telewizyjnych, poznają specyfikę dzienni-
karstwa internetowego a także najważniejsze aspekty pra-
cy rzecznika prasowego itp. Część godzin języka polskiego 
w tej klasie będzie realizowana w formie warsztatów, pod-
czas których uczniowie będą mieć okazję zobaczyć pracę 

dziennikarzy w studiu telewizyjnym, radiowym, redakcji 
prasowej a także w plenerze. Program nauczania zakłada 
również szereg spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata kul-
tury i nie tylko, wycieczki do kina, teatru, muzeum, galerii 
sztuki, w celu wszechstronnego rozwoju ucznia. Autorkami 
innowacyjnego programu klasy są polonistki: Maria Radoń, 
Elżbieta Klaczak- Łach, Katarzyna Kłyż i Joanna Duda.

Jest to ciekawa propozycja edukacyjna dla uczniów kre-
atywnych, przedsiębiorczych, posiadających zainteresowa-
nia humanistyczne i artystyczne a także pasje, które pra-
gną rozwijać. Metody nauczania stosowane podczas zajęć 
w tej klasie z pewnością będą interesującą alternatywą dla 
tradycyjnych lekcji a zajęcia warsztatowe pozwolą uczniom 
aktywnie rozwijać swoje zainteresowania.

Elżbieta Klaczak-Łach
LO Dynów 

W dniu 18 czerwca 2012 r. zmarł tragicznie nasz kolega 

Śp. inż. Mieczysław Gierula
Wyrazy szczerego współczucia żonie oraz dzieciom 

składają 
koleżanki i koledzy 

z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie rocznik 1964-1968.

Koniec polskiej piłkarskiej bajeczki
Czyli znów daliśmy się nabrać

Niepotrzebne Smudzie cuda
Jemu się na pewno uda.
Choć drużyna niegotowa,
Ale jest Adamiakowa!!
Kadra zajdzie tak wysoko,
Że biedronka robiąc ko-ko
Znosić zacznie wielkie jajka
Prawda jaka śliczna bajka?

 Maciej Jurasiński
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Czerwiec to szósty miesiąc, który ma 30 dni. Jego nazwa wywodzi się od 
koloru czerwonego. Dawniej czerwony barwnik do tkanin wyrabiano z owa-
da czerwca, który był zbierany właśnie w tym miesiącu. 21 czerwca następu-
je letnie przesilenie Słońca. Wtedy w Polsce dzień trwa najdłużej, natomiast 
noc jest najkrótsza. 

Czerwcowe święta, to m.in. 1 czerwca: Dzień Dziecka, Dzień bez Alko-
holu; 2 czerwca: Dzień bez Krawata; 5 czerwca: Światowy Dzień Środowiska; 
21 czerwca: Święto Muzyki; 21/22 czerwca: Noc Kupały; 23 czerwca: Dzień 
Ojca; 23/24 czerwca: Noc Świętojańska.

Sławni ludzie urodzeni w czerwcu, to m.in.: aktorka Marilyn Monroe 
(1926), filozof grecki Sokrates (469 p.n.e.), polski poeta Jan Kochanowski (1530), 
rosyjski poeta Aleksander Puszkin (1799), pisarka Eliza Orzeszkowa (1841), modelka Adriana Lima (1981), aktor Cezary 
Pazura (1962), piosenkarka Kasia Kowalska (1973), piosenkarka Anita Lipnicka (1975), polski reżyser filmowy Krzysz-
tof Zanussi (1939), prezydent Polski Lech Kaczyński (1949), malarz Jan Matejko (1838), aktor Bogusław Linda (1952), 
pisarz Czesław Miłosz (1911).

W czerwcu kończy się wiosna, a zaczyna się lato… Wczytajmy się więc na początku lata w piękny wiersz Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej…

Strzałki 
- WIECZNY STUDENT
Krzyżówka z wężykiem 
– MASKA ZORRO
Krzyżówka przerywnikowa 
– PRZEWRÓT MAJOWY
Logogryf 
– OLIWA TO WYKAPANA OLIWKA

Pyszne lato

Pyszne lato, paw olbrzymi, 
stojący za parku kratą, 
roztoczywszy wachlarz ogona, 
który się czernią i fioletem dymi, 
spogląda wkoło oczyma płowymi, 
wzruszając złotą i błękitną rzęsą. 
I z błyszczącego łona 
wydaje krzepkie krzyki, 
aż drży łopuchów zieleniste mięso, 
trzęsą się wielkie serca rumbarbaru 
i jaskry, które wywracają płatki 
z miłości skwaru, 
i rozśpiewane, więdnące storczyki. 
O, siądź na moim oknie, 
przecudowne lato, 
niech wtulę mocno głowę

Pierwsze dni lata urozmaicą Państwu 
z pewnością zadania przygotowane przez 
naszych stałych współpracowników.

Pan Bogdan Witek poleca tym razem 
Pantropę, Krzyżówkę oraz Krzyżówkę pa-
noramiczną, zaś pan Leszek Grzywacz – Lo-
gogryf oraz Krzyżówkę „Ukraina”.

Mam nadzieję, że i tym razem każdy Czytelnik znajdzie coś dla siebie! Za-
praszam do rozwiązywania i życzę sukcesów;-)

Renata Jurasińska

w twoje ciepłe pióra 
korzennej woni, 
na wietrze drżące -- 
niech żółte słońce 
gorącą ręką oczy mi przesłoni, 
niech się z rozkoszy ma dusza wygina 
jak poskręcany wąs dzikiego wina.

Poziomo:
4)   Michaił, autor powieści o spokojnej rzece, przepły-

wającej przez Woroneż.
6)   lewy dopływ Dunaju mający źródła w paśmie Czar-

nohory.
9)   miasto w Górach Krymskich, opiewane przez Ada-

ma Mickiewicza w jego sonetach.
11)  herb Ignacego Paderewskiego, urodzonego w Ku-

ryłówce na Podolu.
12) obwodowe miasto w środkowej Ukrainie – miasto 

partnerskie dla Kielc i Tarnowa.
14) ukraiński taniec narodowy z charakterystyczny-

UKRAINA
1) przyrząd do oznaczania poziomu cukrów we krwi.
2) przegroda z trojgiem drzwi, oddzielająca w cerkwi nawę 
od ołtarza.
3) telegraficzny aparat piszący.

Leszek Grzywacz

LOGOGRYF

mi przysiadami.
15) zawód rzemieślnika  z okolic Halicza, Trembowli i Lwo-

wa, popularny w XII – XVIII w.
17) Bohdan, ukraiński kolarz szosowy, jeżdżący m.in. w gru-

pie Mróz i Intel-Action.
18) miasto nad Sielnicą (Podole), miejsce urodzenia gen. Jó-

zefa Wysockiego.
19) Kozak Jurko – przyjacel Kurcewiczów z „Ogniem i mie-

czem” H. Sienkiewoicza.
20) formacja w futbolu, na której grał Andrij Szewczenko – ka-

pitan reprezentacji Ukrainy.
21) sok z drzewa, pozyskiwany na Ukrainie w berezeniu (je-

den z wiosennych miesięcy).

 Pionowo:
1)   rzeka w Karpatach Wschodnich (…tam szum Prutu, …  

Hucułom przygrywa, a ochocza kołomyjka do tańca po-
rywa…).

2)   kompleks skoczni narciarskich w ukraińskiej Worochcie.
3)   prawy dopływ Prypeci, mający źródła w pobliżu Brodów 

k/Lwowa.

Litery w  polach z kropkami, 
czytane rzędami, utworzą roz-
wiązanie.

Litery z pól ponumerowa-
nych dodatkowo, napisane od 
1 do 21, utworzą rozwiązanie.

5)   … Ukrainka, ukraińska pisarka („Pieśń lasu”).
7)   ozdobny, wyszywany pas płótna, używany w ukraiń-

skich obrzędach weselnych, uroczystych powitaniach.
8)   Taras, ukraiński poeta narodowy („Przejażdżka z przy-

jemnością i nie bez morału”).
9)   artystka grająca na ukraińskim ludowym instrumen-

cie muzycznym.
10) Władysław Sadłowski, profesor Politechniki Lwowskiej, 

projektant kolejowego Dworca Głównego we Lwowie.
13)  ukraińscy bracia bokserzy (z Witalijem walczył To-

masz Adamek w 2011 r.).
15) kara za wykroczenie drogowe w Niemczech i na Ukra-

inie.
16) Iwan, ukraiński poeta i pisarz, przyjaciel Jana Ka-

sprowicza.
19) Rus (protoplasta Ukraińców, Białorusinów i Rosjan) 

dla Lecha i Czecha.
Leszek Grzywacz
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W polach zaznaczonych piłką należy odczytać rozwiązanie końcowe zadania.
           Bogdan Witek

Krzyżówka panoramiczna

Pantropa Odgadnięte wyrazy należy wpi-
sać wzdłuż pogrubionych linii, roz-
poczynając od pola z kropką. 

Miejsce wpisywania do odgad-
Krzyżówka
Poziomo:
3) oprzęd jedwabnika.
6) uschnięte sterczące gałęzie roślin.
Pionowo:
1) zainteresowanie klientów towarami, popyt.
2) strumyk, ruczaj.
3) woreczek na pieniądze, sakiewka.
4) Jacek - polityk, Maciej - mistrz patelni.
5) tworzywo sztuczne na pończochy.

                                               Bogdan Witek

Litery z pól z kropką odczy-
tane rzędami utworzą rozwią-
zanie końcowe zadania.

nięcia. Dopisane litery, odczytane rzędami utworzą rozwią-
zanie końcowe - imię sportowca z kadry Franciszka Smudy.  

Określenia wyrazów:
- np. Poznańskie Słowiki
- oddział żołnierzy poruszający się o własnych siłach
- kość nogi
- włosek na powiece
- usztywnia i unieruchamia złamaną kończynę
- największa planeta Układu Słonecznego

                                              Bogdan Witek






















