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Tu - z³oty liœæ. Tam rudy blask
I srebrny mech na œliwie.
Otwieraj oczy i patrz! Patrz!
Barwami ciê zadziwiê.
W z³otym szeleœcie stoi klon
I szumi jak muzyka.
A z³oto, poszum czyje¿ s¹?
Toæ pana PaŸdziernika.
Hanna Januszewska
azanowska

Fot. Anna B

Witam w paŸdziernikowym wydaniu „Dynowinki”. Tym, którym
szkoda lata dedykujê ten ciep³y wiersz i uœmiech jesiennego elfa.
Zapraszam w podró¿; i tê dalek¹ - Kolej¹ Transsyberyjsk¹ w
celu odkrycia uroków Rosji, i tak¹ krótsz¹, po naszej najbli¿szej
okolicy.
W paŸdzierniku nie mo¿e zabrakn¹æ artyku³u poœwiêconego
nauczycielom, tym razem dowiemy siê, jak to w szkole drzewiej
Cz³onkowie
i sympatycy Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
przeprowadz¹
wzorem lat ubieg³ych w dniu 1 listopada,
publiczn¹ zbiórkê
pieniêdzy na ratowanie pomników na „starym cmentarzu”
w Dynowie. Dwuosobowe zespo³y ustawione przy trzech bramach cmentarnych bêd¹ „kwestowaæ” w godzinach
od 8 do 18.
Pragnê przypomnieæ, ¿e w trakcie podobnej zbiórki zebrano w 2005 r. kwotê 1.923,95 z³, zaœ w roku 2006 kwotê
2.439,65 z³.
Zebrane pieni¹dze wykorzystano m.in. na remont kaplicy cmentarnej oraz renowacjê pomnika nieznanego uczestnika Powstania Styczniowego.
Pragnê równie¿ poinformowaæ, i¿ w trakcie przeprowadzonej zbiórki publicznej na renowacjê zabytkowej kaplicz-

bywa³o, a z Dynowskim Niezwyczajnym pobujamy w chmurach.
Przywitajmy te¿ serdecznie pierwszaków i mo¿e przypomnimy sobie swoich
szkolnych
kolegów
z tamtych szczêœliwych, beztroskich, m³odzieñczych lat.
Nie zabraknie równie¿ sta³ych rubryk,
na których lekturê w imieniu redakcji serdecznie zapraszam.
Diana Wasylowska-Kilon

ki przy ul. Pi³sudskiego 174 zebrano ³¹cznie kwotê 4.083,50
z³. Z kwoty tej do dnia 8.10.2007 r. poniesiono wydatki na
kwotê 2.477,45 z³. Ostateczne zakoñczenie prac renowacyjnych nast¹pi do dnia 15.11.2007 r..
Zarz¹d Towarzystwa zamierza kontynuowaæ renowacjê
dalszych zabytkowych kaplic i innych „pomników z przesz³oœci” znajduj¹cych siê na terenie miasta z nastaniem
wiosny.
Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Ca³kowity koszt : 412 518,50 z³
Dofinansowanie : 300 000,00 z³

Informacje dotycz¹ce inwestycji drogowych na terenie Gminy Miejskiej Dynów.

28.09.2007r.
Ca³kowity koszt : 98 761,24 z³
Dofinansowanie : 79 008,00 z³

1. Remont i zabezpieczenie osuwiska
oraz prace stabilizacyjne na drodze nr
5098/3 ul. Krzywa w Dynowie – etap I
i etap II (umowa z MSWiA – Biuro ds.
Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych)

Wykonawca robót: Podkarpacki Holding
Budowy Dróg „DROGBUD” Sp. z o.o.,
38 – 100 Strzy¿ów, ul. 1 Maja 42, umowa o roboty budowlane z dnia
21.08.2007r.
Wykonano remont nawierzchni dróg na
³¹cznej d³ugoœci 665 mb. – nawierzchnia asfaltowa.

Okres realizacji : 31.08.2006r. 07.09.2007r.
Ca³kowity koszt : 639 981,96 z³
Dofinansowanie : 350 000,00 z³

ul. Zielona w Dynowie

Wykonawca robót: Przedsiêbiorstwo
Robót In¿ynieryjnych i Drogowych
w Kroœnie, umowa o roboty budowlane
z dnia 31.08.2006r.

Okres realizacji : 23.08.2007r. 28.09.2007r.
Ca³kowity koszt : 45 014,66 z³
Dofinansowanie : 20 992,00 z³

2. Remont nawierzchni dróg gminnych:
ul. B³onie w Dynowie i ul. Jaklów w
Dynowie (umowy z MSWiA – Biuro ds.
Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych)

Wykonawca robót: Rejon Budowy Dróg
I Mostów w Kroœnie Sp. z o.o., 38 – 400
Krosno, ul. Tysi¹clecia 38, umowa o
roboty budowlane z dnia 23.08.2007r.
Wykonano remont nawierzchni drogi na
d³ugoœci 215 mb. – nawierzchnia asfaltowa.

Okres realizacji : 15.06.2007r. 31.08.2007r.
Ca³kowity koszt : 118 235,39 z³
Dofinansowanie : 94 588,00 z³
Wykonawca robót: Zak³ad Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spó³ka Jawna – Rozbórz D³ugi 57 A, 37 – 580 Pruchnik,
umowa o roboty budowlane z dnia
15.06.2007r.
Wykonano remont nawierzchni dróg na
³¹cznej d³ugoœci 390 mb. – nawierzchnia asfaltowa ul. B³onie; 150 mb – nawierzchnia t³uczniowa ul. Jaklów.
3. Remont nawierzchni dróg gminnych
zlokalizowanych na Osiedlu Wyszyñskiego w Dynowie: ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. S³owackiego, ul. Piotra
Skargi, ul. Matejki, ul. Sobieskiego oraz
remont nawierzchni drogi gminnej, ul.
Zielona w Dynowie
(umowy z MSWiA – Biuro ds. Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych)

4. Rekultywacja drogi gminnej (rolniczej) nr ewid. 6271 w Dynowie.
(umowy z PZMiUW w Rzeszowie)
Okres realizacji : 01.08.2007r. 28.09.2007r.
Ca³kowity koszt : 32 854,63 z³
Dofinansowanie : 14 600,00 z³
Wykonawca robót: Rejon Budowy Dróg
I Mostów w Kroœnie Sp.z o.o., 38 – 400
Krosno, ul. Tysi¹clecia 38, umowa o
roboty budowlane z dnia 01.08.2007r.
Wykonano remont nawierzchni drogi na
d³ugoœci 420 mb. – nawierzchnia ¿wirowa wzmocniona t³uczniem kamiennym.
5. Remont nawierzchni drogi gminnej nr
ewid. 2563 ul. Podgórska w Dynowie.
(dofinansowanie z MSWiA – Biuro ds.
Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych)

Wykonawca robót: Podkarpacki Holding
Budowy Dróg „DROGBUD” Sp. z o.o.,
38 – 100 Strzy¿ów, ul. 1 Maja 42, umowa o roboty budowlane z dnia
11.10.2007r.
Zadanie w trakcie realizacji – w dniu
11.10.2007r. podpisano umowê o roboty budowlane.
Przewidziany odcinek drogi do remontu 1410 mb. – nawierzchnia asfaltowa.
6. Przebudowa drogi powiatowej
ul. Œwierczewskiego w Dynowie.
(partycypacja w kosztach pomiêdzy
Gmin¹ Miejsk¹ Dynów i Starostwem
Powiatowym w Rzeszowie)
Dofinansowanie Gminy Miejskiej Dynów : 100 000,00 z³
Wykonawca robót: Gospodarka Komunalna w B³a¿owej Sp. z o.o., 36 – 030
B³a¿owa, ul. 3 - go Maja 35, umowa
o roboty budowlane ze Starostwem
Powiatowym w Rzeszowie.
Zadanie w trakcie realizacji – wykonano remont chodników dla pieszych na
³¹cznej d³ugoœci 600 mb.
W dalszym etapie planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi d³ugoœci 400 mb.
7. Remont nawierzchni drogi gminnej:
ul. Stra¿acka w Dynowie
Okres realizacji : 15.06.2007r. 31.08.2007r.
Ca³kowity koszt : 8 861,10 z³
Wykonawca robót: Zak³ad Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spó³ka Jawna –
Rozbórz D³ugi 57 A, 37 – 580 Pruchnik.
Wykonano remont nawierzchni drogi na
d³ugoœci 53 mb. – nawierzchnia asfaltowa.
Nadziejê na poprawê stanu dróg w najbli¿szych latach daje wzrost wydatków
na tê dziedzinê. Znaczna czêœæ œrodków
przeznaczonych na ten cel nie pochodzi
z bud¿etu Miasta. Uda³o siê je pozyskaæ dziêki podjêtym staraniom. Potrzeby w tym zakresie s¹ nadal du¿e,
dlatego planujê kolejne dzia³ania w celu
zdobycia dalszych œrodków.

Osiedle Wyszyñskiego w Dynowie
Okres realizacji

: 21.08.2007r. -

Okres realizacji
30.11.2007r.

: 11.10.2007r. -

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak
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g³ego stulecia w naszym kraju szczególnie odczuwanego na wsi, w obliczu ³amania podstawowych praw obywatelskich przez ówczesne sanacyjne w³adze – przeszli od s³ów do czynów i podjêli bezkompromisow¹
walkê o zmianê na lepsze ¿ycia
mieszkañców wsi.
Po z³o¿eniu przy pomniku wieñców i wi¹zanek kwiatów w Koœciele Parafialnym pw. Œw. Miko³aja w Harcie odby³o siê nabo¿eñstwo w intencji pomordowanych i
uczestników Strajku Ch³opskiego
z 1937 r.

W siedemdziesi¹t¹ rocznicê
Strajku Ch³opskiego w Harcie
ludowcy i mieszkañcy Dynowszczyzny uczcili pamiêæ ofiar tamtych wydarzeñ.

Przy pomniku zarówno pose³ RP
Jan Bury jak i radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Aleksander
Stochmal zwracaj¹c siê do licznie
zgromadzonych uczestników spotkania wyrazili najwy¿szy szacunek dla
ch³opów i ludowców, którzy 70 lat
temu – zdesperowani koszmarem
wielkiego kryzysu gospodarczego,
który panowa³ w latach 30-tych ubie-

Mszê Œwiêt¹ odprawi³ ks. Proboszcz Parafii Harta Tadeusz Ozga
w asyœcie ks. Rafa³a Œliwy, ks. Stanis³awa Œliwy i ks. Wojciecha
Wojtasa, który w wyg³oszonej homilii wielokrotnie nawi¹za³ do tamtego trudnego okresu w historii Polski i tragicznych wydarzeñ.
Pogram obchodów 70-tej rocznicy Strajku Ch³opskiego w Harcie zakoñczy³o spotkanie w Domu

5

Stra¿aka ludowców i stra¿aków,
które prowadzi³ prezes Zarz¹du Powiatowego PSL Jerzy Wiœniewski.
W rocznicowych uroczystoœciach
oprócz mieszkañców Dynowszczyzny
wziêli udzia³: pose³ RP Jan Bury,
burmistrz B³a¿owej Stanis³aw
Najda, burmistrz Dynowa Zygmunt Frañczak, wójt Gm. Dynów Adam Chrobak, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni Rady Powiatu Rzeszowskiego, przewodnicz¹cy
i radni Rady Gminy B³a¿owa,
radni Rady Miasta Dynowa,
przewodnicz¹cy i radni Rady
Gminy Dynów, so³tysi wsi Gm.
Dynów, dyrektorzy, nauczyciele
i m³odzie¿ szkó³ Dynowszczyzny, poczty sztandarowe: Liceum Ogólnokszta³c¹cego Dynów i Zespo³u Szkó³ Zawodowych Dynów, Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Dynowszczyzny, Zarz¹dów Gminnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
z Powiatu Rzeszowskiego,
cz³onkowie Zarz¹du Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie i Orkiestra
Dêta OSP Harta.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ
wszystkim tym którzy przyczynili siê
do organizacji tych uroczystoœci a w
szczególnoœci: Ks. Proboszczowi
Tadeuszowi Ozdze, Wójtowi Gm.
Dynów Adamowi Chrobakowi i
Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w
Nr 2 w Harcie Krzysztofowi Kêdzierskiemu oraz Prezesowi Zarz¹du Powiatowego PSL w Rzeszowie Jerzemu Wiœniewskiemu.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Wiêcej na stronie
www.aleksander.stochmal.prv.pl
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znaki. Rekordziœci potrafili „uraczyæ” kilkudziesiêcioma b³êdami w jednym wypracowaniu. Gdyby gromadzi³a zapiski,
mog³aby wydaæ sporej gruboœci zeszyt ze szkolnym humorem. Uda³o siê jej wykszta³ciæ wiele polonistek. Jadwiga
Pinderska, jej uczennica, siêgnê³a w roku 1991 po tytu³ finalistki Olimpiady Centralnej z Literatury i Jêzyka Polskiego. Znana dziennikarka, Anna Marsza³ek, mia³a w niej
surowego recenzenta . Badanie wyników nauczania w jej
klasach dawa³o obraz solidnej, wytrwa³ej pracy. Znakomicie
sprawdza³a siê w roli wychowawczyni. Zawsze gotowa s³u¿yæ pomoc¹ i dobr¹ rad¹. Opiekowa³a siê samorz¹dem szkolnym, a ten kredyt zaufania- wyp³acony na wiele lat- by³
wyrazem jej umiejêtnego podejœcia do problemów m³odzie¿y. Wyedukowa³a ca³e pokolenia recytatorów, którzy zachwycali swoimi umiejêtnoœciami jury konkursowe. Nikt nie zliczy dziœ wycieczek, wyjazdów do kina czy dy¿urów na dyskotekach. Do tego dochodzi³y obowi¹zki zwi¹zane z funkcjonowaniem internatu. Dyrektor Gminny Szkó³ w Dynowie nagrodzi³ jej wysi³ki w roku 1983, zaœ Dyrektorzy LO w 1987
i 1989 .

Dobroczynny wp³yw na sukcesy
Zdjêcie Autor fot. Mariusz Choma

W ¿yciu ka¿dego z nas przychodzi czas,
w którym zamykamy wa¿ne okresy powinnoœci
jakie mieliœmy do spe³nienia. Dla Pani Dyrektor Marii Radoñ takim okresem czasu by³o 16
lat pe³nienia funkcji Dyrektora szko³y. By³o to
dla Niej wyzwanie, które mog³a i chcia³a realizowaæ razem z Nami i dla Nas. Mogliœmy wspólnie kreowaæ proces kszta³cenia i wychowania
wielu pokoleñ naszej m³odzie¿y i pomagaæ kierowaæ szko³¹. Pani Dyrektor dziêkujemy za profesjonalizm, trudn¹ i rzeteln¹ pracê, za wsparcie i pomoc we wszystkich zadaniach. Jakie wydarzenia i przemiany wpisa³y siê w te lata?

Maria Radoñ - absolwentka i nauczycielka Almae Matris Dynoviensis

„Zanim uczeñ zdecyduje,
kim bêdzie w przysz³oœci,
pozwólmy mu w szkole byæ sob¹ „
Znakomite wyniki w nauce i œwietne osi¹gniêcia sportowe by³y wizytówk¹ jej czteroletniej edukacji w liceum dynowskim. Doje¿d¿anie z pobliskiej miejscowoœci oraz obowi¹zki domowe nie stanê³y na przeszkodzie do realizacji
wymarzonego celu. W roku 1973 podjê³a studia na Uniwersytecie Jagielloñskim na wydziale filologicznym . Do opuszczonej przed 4 laty szko³y powróci³a z dyplomem magistra.
Od tej chwili wziê³a na siebie nie byle jak¹ odpowiedzialnoœæ; matury wielu pokoleñ . Na przestrzeni tych lat zmienia³y siê wymagania, standardy, kanony lektur. Jednak ortografia nie podlega³a reformom, dawa³a siê jednakowo we

Funkcjê dyrektora LO w Dynowie zaczê³a pe³niæ od roku
1991.W latach 1989/91-1990/91 pe³ni³a funkcjê wicedyrektora. Przez ca³y ten czas troszczy³a siê o wysoki poziom
dydaktyczno-wychowawczy Szko³y. Pani Dyrektor osi¹ga³a
bardzo dobre wyniki w nauczaniu swojego przedmiotu potwierdzone stuprocentow¹ zdawalnoœci¹ egzaminu maturalnego z j.polskiego w prowadzonych przez siebie klasach. Dba³a
tak¿e wysoki poziom nauczania ze wszystkich przedmiotów, czego potwierdzeniem by³ coroczny udzia³ uczniów
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu
okrêgowym (j.polski, j.niemiecki, j.angielski, historia, matematyka, biologia, ekologia, ochrona œrodowiska, plastyka,
wiedza religijna) i centralnym. Od 1991r. w olimpiadach
przedmiotowych na szczeblu centralnym uczestniczy³o 29
uczniów, z czego 3 zosta³o laureatami (Olimpiada Wiedzy
Po¿arniczej, Wiedzy Religioznawczej, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada z Ochrony Œrodowiska) oraz 8 finalistami
(Olimpiada Biologiczna, Ekologiczna i Ochrony Œrodowiska,
Olimpiada Wiedzy Teologicznej). W 1997r. Szko³a otrzyma³a Nagrodê Specjaln¹ z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska za szerzenie edukacji ekologicznej wœród dzieci
i m³odzie¿y (w latach 1988-2006 - 18 uczestników z czego
a¿ 7 finalistów Olimpiady Ekologicznej i Ochrony Œrodowiska III st.). Od roku 2004 uczniowie wygrywali przez trzy
kolejne lata Powiatowy Konkurs z Jêzyka Angielskiego
i Jêzyka Niemieckiego. Natomiast uczeñ Micha³ Sycz zakwalifikowa³ siê na mistrzostwa Polski w rozgrywkach szachowych. Swoje umiejêtnoœci przekuwa³ nieustannie na czo³owe miejsca .Mateusz G³adysz oraz Bart³omiej S³ota znaleŸli siê w gronie finalistów podczas Mistrzostw Polski
w Grach Matematycznych i Logicznych. Pani Dyrektor organizowa³a zajêcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych,
którzy chcieli rozwijaæ swoje zainteresowania w zakresie
tañca, recytacji, kabaretu, sportowych gier zespo³owych. Efektem tej pracy by³y czo³owe lokaty w konkursach na szczeblu
miasta, gminy, powiatu a nawet województwa. Dziêki odpowiedniemu motywowaniu nauczycieli do pracy z m³odzie¿¹
uzdolnion¹ artystycznie, wpisaliœmy siê na sta³e w kalendarze konkursowe. Nie brakowa³o nas, gdy by³a organizowana Z³ota Szpila – Wojewódzki Konkurs Satyryczny, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Wojewódzki Konkurs Prozy
i Poezji Niemieckojêzycznej czy Kolêd i Zwyczajów. Pokazaliœmy klasê podczas „Licealiady” zdobywaj¹c Mistrzostwo
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powiatu w pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców oraz w pi³ce
koszykowej dziewcz¹t w latach 2000/01 – 2003/04.Za ubieg³y rok szkolny przyznano LO w Dynowie I miejsce w powiecie bior¹c pod uwagê wszelkie zawody w ramach „Licealiady”.
W rankingu „Newsweeka” w 2004 r. Szko³a znalaz³a siê
na 15 miejscu na Podkarpaciu w zakresie dostawalnoœci na
wy¿sze uczelnie.
Trzy lata póŸniej Kapitu³a Ogólnopolskiego Rankingu
Szkó³ Ponadgimanzjalnych przyzna³a Liceum Ogólnokszta³c¹cemu w Dynowie 14 miejsce w województwie podkarpackim, a tym samym 236 lokatê wœród szkó³ ponadgimnazjalnych w ca³ej Polsce.

Dzia³ania innowacyjne
Od siebie trzeba chcieæ du¿o
i ludziom daæ jak najwiêcej.....
Zapowiedzi¹ istotnych zmian w szkolnictwie sta³ siê rok
szkolny 1998/99. 31 grudnia 1998 r. Dynów w wyniku administracyjnej reformy kraju przy³¹czony zosta³ do powiatu
rzeszowskiego ziemskiego. 30 wrzeœnia 1998 r. rozpoczêto
konsultacje projektu reformy szkolnictwa. W tym roku równie¿ dokonano nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty. Ponad rok trwa³y prace przygotowawcze zwi¹zane z ustalaniem podstaw programowych, tworzeniem nowych programów nauczania i podrêczników. Podjêto szereg dzia³añ zwi¹zanych z doskonaleniem nauczycieli oraz prace symulacyjne
nad nowym systemem dofinansowania oœwiaty.
01.01.1999 r. wszystkie szko³y i placówki oœwiatowe przekazane zosta³y samorz¹dom terytorialnym i utworzono now¹
sieæ Kuratoriów Oœwiaty zwi¹zan¹ z reform¹ administracyjn¹ kraju. Powo³ano równie¿ Okrêgowe Komisje
Egzaminacyjne. Pani Dyrektor zachêca³a nauczycieli do zdobywania uprawnieñ egzaminatorów z ró¿nych przedmiotów.
W ci¹gu niespe³na dwóch lat uprawnienia zdoby³o 4 nauczycieli. A wszystko to w trosce o wyniki na Nowej Maturze
.Potwierdzeniem s³usznoœci podjêtych dzia³añ by³y bardzo
dobre wyniki egzaminu maturalnego (w 2005r. zda³o 92,86%
absolwentów, w 2006 – 99,2%) oraz bardzo dobry wskaŸnik
dostawalnoœci na wy¿sze uczelnie, m.in. UJ, UW, Politechniki, AM, AE, AR, AWF (np. w 2000/01 – 83,7%, 2001/02 –
90,8%, 2002/03 – 88,8%; 2003/04 – 86,7%; 2004/05 – 89,1%).
Dziêki staraniom pani Dyrektor zosta³ opracowany program autorski z elementów informatyki, który wdro¿ony
w 1993r. w klasie o profilu matematyczno-informatycznym
sprawi³, ¿e sta³a siê ona najbardziej popularn¹ w œrodowisku i od pocz¹tku oblegan¹ przez najlepszych uczniów. Efektem podjêtych starañ by³y 2 pracownie informatyczne z dostêpem do Internetu, wyposa¿one w nowoczesny sprzêt. Pracownia komputerowa, której opiekunem by³ pan Marian
Krupa, zas³ugiwa³a na szczególn¹ uwagê. Wyposa¿enie pracowni w nowoczesne komputery (7 IBM, z drukarkami oraz
ksero) sta³o siê mo¿liwe dziêki pomocy finansowej miejscowych sponsorów, Komitetu Rodzicielskiego, jak te¿ za spraw¹
œrodków wypracowanych przez szko³ê. W kolejnych latach
pani Dyrektor czyni³a starania o unowoczeœnianie sprzêtu,
o wymianê niezbêdnych akcesoriów, a w 2001 r. uda³o siê
jej uzyskaæ SDI do pracowni. W roku szkolnym 2002/2003
szko³a bra³a udzia³ w programie komputeryzacji szko³y, który
zak³ada³ nie tylko unowoczeœnienie pomieszczenia, lecz tak¿e
przeszkolenie nauczycieli ; 15 pracowników wziê³o udzia³ w
kursach organizowanych przez oœrodek szkoleniowy „Opti-
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mus”.
Pani Dyrektor stale zabiega³a o poprawê warunków pracy uczniów i pracowników. Oprócz doposa¿enia Szko³y
w meble i nowoczesny sprzêt oraz pomoce naukowe, pozyskiwa³a œrodki na konieczne w obiekcie prace remontowe.
Dziêki temu zosta³a zmodernizowana baza Szko³y: w 1997r.
zainstalowano kot³owniê gazow¹, w 2001r. wymieniono dach
nad aul¹, dokonano wymiany okien i wymieniono ogrodzenie. W 2002r. zosta³y wymienione wszystkie okna w klasopracowniach oraz przeprowadzono remont pracowni informatycznej. Rok 2003/04 to nasilenie prac w zakresie remontu kapitalnego szko³y: wymiana wszystkich dachów
i ich docieplenie, wymiana stropów w klasach, wymiana pozosta³ych okien, remont sanitariatów, sali gimnastycznej,
monta¿ stacji uzdatniania wody, wymiana centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, osuszenie œcian i ich docieplenie, wykonanie elewacji zewnêtrznej oraz kanalizacji
burzowej i sanitarnej. Nieustannie dba³a o dobr¹ atmosferê pracy i konsolidacjê pracowników. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje konsekwentne d¹¿enie do podniesienia jakoœci
pracy szko³y oraz aktywna dzia³alnoœæ wychowawcza w szkole. Potwierdzeniem tego faktu jest najwy¿sza (5 pkt) ocena
pracy wychowawczej Szko³y przez wizytuj¹c¹ „Trójkê Kuratoryjn¹” w 2007r.

Licealistów wielkie powroty
Ci¹gnie nas buda, m³odoœci z³uda...
Najwiêkszym wydarzeniem w dziejach szko³y, kierowanej wówczas przez pani¹ Dyrektor Mariê Radoñ, by³ zorganizowany w dniach 15 i 16 paŸdziernika 1994 Jubileuszowy
Zjazd 50-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie. Spoœród 3 500 absolwentów przyby³o 700, by spotkaæ siê
z kolegami oraz nauczycielami tej placówki. W programie
zjazdu znalaz³y siê wyst¹pienia zaproszonych goœci, prezentacja dorobku Liceum Ogólnokszta³c¹cego, promocja nowego wydawnictwa, wizyta w Izbie Tradycji oraz czêœæ artystyczna w wykonaniu m³odzie¿y szkolnej. W dalszej kolejnoœci przewidziano czêœæ balow¹ oraz spotkania przy ognisku. Podczas zjazdu dokonano równie¿ ods³oniêcia tablicy
upamiêtniaj¹cej tych, którzy tê szko³ê tworzyli. Do szko³y
nap³ynê³y liczne telegramy gratulacyjne od absolwentów, którzy z ró¿nych powodów nie mogli wzi¹æ udzia³u w uroczystoœci. Pisma oraz telegramy z podziêkowaniami za zorganizowanie udanego Jubileuszu nap³ywa³y przez kilka tygodni
od zakoñczenia uroczystoœci. Za „serdeczn¹ atmosferê”, „perfekcyjna organizacjê” oraz „podnios³y nastrój” dziêkowa³
w swym liœcie gratulacyjnym jeden z by³ych dyrektorów LO
– Adam ¯ak. Aniela Stojanowska – jedna z pierwszych nauczycielek w dynowskiej szkole podzieli³a siê tak¹ refleksj¹:
„… zda³am sobie sprawê co „wyros³o” z naszej ma³ej szkó³ki z 1944 roku, zal¹¿ka obecnego liceum. Jest ono obecnie
oœrodkiem kultury, która promieniuje nie tylko na Dynów,
ale daleko poza jego granice” . O tym, ¿e „wszystko ma swój
czas” nie zapomnieli tak¿e inni uczestnicy zjazdu, którzy
nades³ali gor¹ce podziêkowania oraz podzielili siê swoimi
refleksjami: Janina Jurasiñska, Adam Rz¹sa, Zofia Ryba,
Bronis³awa Krasiczyñska, Danuta i Stanis³aw Jaroszowie.
W „¯yciu Przemyskim” ukaza³ siê artyku³ dotycz¹cy Jubileuszu, który podsumowano takimi s³owami: „Jak œwiat œwiatem, ludzie zawsze lubili siê spotykaæ i wspominaæ. Dobrze,

(ci¹g dalszy na str. 8)
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¿e s¹ takie miejsca, do których wraca siê z mi³oœci¹. Nawet
po 50 latach”.
10 lat póŸniej mia³ miejsce zjazd z okazji 60-lecia LO w
Dynowie .Przybyli nauczyciele, dyrektorzy i licznie reprezentowani absolwenci. Po raz kolejny potwierdzi³o siê, ¿e wiele
pokoleñ ucz¹cych siê w Liceum mia³o szczêœcie spotkaæ dobrych pedagogów i wychowawców. Okaza³o siê, ¿e wielu absolwentów wraca tu nadal z ochot¹ . W sierpniu 2004 roku
Rada Powiatu rzeszowskiego podjê³a wa¿n¹ uchwa³ê . Na
wspólny wniosek Dyrektora, Samorz¹du i Rady Rodziców
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nadano szkole imiê Komisji Edukacji Narodowej. Podczas
zjazdu ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ Komisji Edukacji Narodowej. By³o to tym bardziej symboliczne przymierze „miêdzy dawnymi i nowymi laty”, ¿e Szko³a otrzyma³a Medal
Pami¹tkowy z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w roku 1979. Za szczególne zas³ugi dla
oœwiaty i wychowania przyznano Pani Dyrektor w roku 2005
Medal Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku otrzyma³a
Nagrodê Starosty oraz Br¹zowy Medal Zas³ugi. Gratulujemy i cieszymy siê, ¿e nasze drogi tak naprawdê siê nie rozchodz¹.
Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

SZANOWNI PAÑSTWO, DRODZY CZYTELNICY.
SZANOWNI NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKO£Y, RODZICE, ABSOLWENCI
I UCZNIOWIE.
1 wrzeœnia 2007r. minê³o 38 lat mojej pracy pedagogicznej w tym 19 na
stanowisku dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie i równie¿ tego dnia przeszed³em na emeryturê. W zwi¹zku z tym pragnê podziêkowaæ wielu osobom za wieloletni¹
wspó³pracê i pomoc w pracy nauczycielskiej oraz w realizacji moich zawodowych planów.
Dziêkujê wiêc wicedyrektorom szko³y, kierownikom warsztatów szkolnych i internatu, nauczycielom, osobom duchownym, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom wielu roczników szkolnych. Dziêkujê
serdecznie miejscowym w³adzom poszczególnych kadencji, w³adzom s¹siednich gmin, powiatu i województwa niezale¿nie od pogl¹dów i przynale¿noœci politycznych, za pomoc w rozwijaniu bazy szkolnej a szczególnie za wsparcie w budowie i wyposa¿aniu obiektów dydaktycznych.
Ró¿nym Instytucjom (Kierownikom, Prezesom, Dyrektorom, „Szefom”,
W³aœcicielom i Za³ogom tych Zak³adów) wyra¿am podziêkowanie za wspó³pracê, pomoc w tworzeniu odpowiedniego klimatu i warunków do nauki
oraz warunków do prawid³owego wychowania, rozwijania zdolnoœci i kszta³towania postaw patriotycznych m³odzie¿y.
Indywidualnym osobom dziêkujê, za wspó³pracê w zakresie rozwijania dzia³alnoœci pozaszkolnej i pozalekcyjnej, za wspieranie finansowe i materialne potrzeb szko³y oraz za pomoc osobom bêd¹cym w trudnej sytuacji
materialnej. Wyra¿am tak¿e uznanie za pracê spo³eczn¹ przy modernizacji budynku szkolnego (starej szko³y) przy
ul.Œwierczewskiego, a przy ul.Polnej za prace przy adaptacji internatu na sale szkolne, modernizacji kuchni,
budowie sali gimnastycznej, rozbudowie warsztatów szkolnych i Stacji Kontroli Pojazdów oraz przy budowie nowej szko³y wraz z ³¹cznikiem. Wasze dobre serce, wola, ¿yczliwoœæ, udzielana pomoc i praca zostaje nagrodzona
piêknym kompleksem szkolnym w Dynowie przy ul. Polnej z bogatym wyposa¿eniem do nauki i co najwa¿niejsze
z liczn¹ i chêtn¹ do pracy i nauki spo³ecznoœci¹ szkoln¹.
Odchodzê na emeryturê z satysfakcj¹, ¿e z ma³ej Zasadniczej Szko³y Zawodowej powsta³ du¿y Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Dynowie, z bardzo dobr¹ baz¹ lokalow¹, œwietnie przygotowan¹ kadr¹ pedagogiczn¹ oraz solidnymi pracownikami administracji i obs³ugi, w którym m³ody cz³owiek ze swoimi ambicjami i s³aboœciami mo¿e
zdobyæ szerok¹ wiedzê merytoryczn¹, uzyskaæ niezbêdn¹ pomoc i poznaæ wzory godne naœladowania.
W pamiêci mam tak¿e moich nie¿yj¹cych ju¿ poprzedników - Dyrektorów: Edwarda Owskiego i Franciszka
Kiszkê oraz innych pracowników, którzy tej szkole poœwiecili czêœæ swojego ¿ycia. Chcia³bym IM powiedzieæ, ¿e
mog¹ byæ dumni i szczêœliwi bo ICH trud nie zosta³ zmarnowany.
Jestem przekonany, ¿e Szko³a pod nowym Kierownictwem, przy œcis³ej wspó³pracy Rodziców i odpowiednich
instytucji, bêdzie nadal siê rozwijaæ i s³u¿yæ spo³eczeñstwu, a opinia o niej bêdzie zgodna z myœl¹ i nauk¹ patrona
szko³y - Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Nauczyciel i dyrektor ZSzZ w Dynowie
w latach 1969-2007
Stanis³aw Tymowicz
Dynów, 19 paŸdziernik 2007 r.
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38 lat Pracy Pana Stanis³awa Tymowicza
- Nauczyciela i Dyrektora w Zespole Szkó³ Zawodowych
IM.

KARDYNA£A STEFANA WYSZYÑSKIEGO W DYNOWIE.

W poprzednim numerze „Dynowinki” umieszczona zosta³a informacja
o zmianie na stanowisku Dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie
a w obecnym wydaniu, trochê informacji o odchodz¹cym na emeryturê Dyrektorze Stanis³awie Tymowiczu.
Pan Stanis³aw Tymowicz, rocznik
1949, pracê nauczycielska podj¹³
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dynowie od 16.08.1969r., po ukoñczeniu
Technikum Przemys³owo - Pedagogicznego w Kroœnie (studia magisterskie
ukoñczy³ na Politechnice Rzeszowskiej
w roku 1979), jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Do wrzeœnia 1988r.
zajmowa³ odpowiednio stanowiska:
nauczyciela praktycznej nauki zawodu,
nauczyciela teoretycznych przedmiotów
zawodowych, wychowawcy – kierownika internatu a od wrzeœnia 1988r. do
koñca grudnia 1988r. powierzono mu
pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y, w zwi¹zku z chorob¹ aktualnego
w tym czasie dyrektora Franciszka
Kiszki.
Po niespodziewanej œmierci dyrektora Franciszka Kiszki, w listopadzie
1988r., od stycznia 1989r. do
31.08.1989r. by³ zastêpc¹ dyrektora
ZST w Rzeszowie, WSK-PZL Rzeszów
ds. filii Zasadniczej Szko³y Zawodowej
w Dynowie a od 01.09.1989r. zosta³
powo³any na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Dynowie - Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie ( imiê Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego nadano szkole 10.11.2001r.) do
31.08.2007r., czyli do chwili odejœcia na
emeryturê.
W okresie pe³nienia funkcji dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im.Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

w Dynowie nast¹pi³y istotne zmiany,
które zadecydowa³y o obecnym stanie,
wygl¹dzie i organizacji szko³y.
Najwa¿niejsze z nich to:
1. Przygotowanie organizacyjne i
utworzenie Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie – 01.09.1990r. na
bazie Zasadniczej Szko³y Zawodowej
i Technikum Mechanicznego utworzonego od 01.09.1989r.

wodu, nauczycieli teorii, pracowników
obs³ugi, rodziców i uczniów. Obejmuje
ona salê æwiczeñ o wymiarach 12 x 30
m, zaplecze z szatniami i natryskami,
dwie si³ownie oraz pokój nauczycieli
wychowania fizycznego i organizacji
m³odzie¿owych. Do zajêæ sportowych

2. Zaadaptowanie na cele szkolne –
klas lekcyjnych, czêœci niewykorzystywanego internatu i przeniesienie
szko³y z budynku dzier¿awionego od
Banku Spó³dzielczego w Dynowie przy
ul. Œwierczewskiego 14 do budynku przy
ul. Polnej 3.
3. Urz¹dzenie i uruchomienie w
1992r. w warsztatach szkolnych Stacji Kontroli Pojazdów, która sta³a siê
g³ównym Ÿród³em dochodów Gospodarstwa Pomocniczego-Warsztatów Szkolnych a dla okolicznych mieszkañców
miejscem do solidnego sprawdzenia
stanu technicznego pojazdów samochodowych. Warsztaty szkolne to okaza³y
odmalowany budynek mieszcz¹cy pomieszczenia administracyjne, hale
obs³ugi samochodów, œlusarnie, dzia³
obróbki mechanicznej i cieplnej oraz
stacjê diagnostyczn¹ – Podstawow¹
Stacjê Kontroli Pojazdów. Tutaj uczniowie zasadniczej szko³y zawodowej
i technikum, w zawodzie technik me-

chanik ( a wczeœniej tak¿e w zawodzie
krawiec i technik technologii odzie¿y),
odbywaj¹ praktyczna naukê zawodu.
4. Wybudowanie w 1996r. sali gimnastycznej, przy bardzo du¿ym zaanga¿owaniu spo³ecznym nauczycieli za-

uczniowie maj¹ do dyspozycji zewnêtrzne boiska: do siatkówki zwyk³ej i pla¿owej, pi³ki koszykowej i no¿nej z bie¿ni¹, a tak¿e stanowisko do przeprowadzania zajêæ - pchniêcia kul¹.
5. Oddanie do u¿ytku w 2001r. nowej szko³y, budowanej przez KO
w Przemyœlu i Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie, któr¹ stanowi piêtrowy
budynek, a w nim znajduje siê: 6 sal
lekcyjnych (ka¿da z zapleczem), du¿e
pomieszczenia na szatnie, czêœæ maga-

zynowa, kot³ownia gazowa, sale do zajêæ pozalekcyjnych, pomieszczenia dyrekcji i administracji, pokój nauczycielski oraz przestronne, jasne korytarze i sanitariaty. Ponadto w ³¹czniku
znajduje siê przestronny hol a na piêtrze aula szkolna.
Oferta edukacyjna dostosowywana by³a
i jest do potrzeb rynku oraz zaintere-

(ci¹g dalszy na str. 10)
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sowañ m³odzie¿y. Zmiany szkó³, zawodów, profili i kierunków kszta³cenia
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1993r. – wprowadzenie nowego zawodu – krawiec w Zasadniczej Szkole
Zawodowej,
1994r. - uruchomienie 3 – letniego
Technikum Mechanicznego po ZSZ
(zawód: technik mechanik o specjalnoœci - naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i obróbka
skrawaniem),
1995r. – uruchomienie 4-letniego
Technikum Odzie¿owego w zawodzie
technik odzie¿owy o specjalnoœci
krawiectwo lekkie,
1996r. – uruchomienie 3 – letniego
Technikum Odzie¿owego po ZSZ
w zawodzie technik odzie¿owy o specjalnoœci krawiectwo lekkie,
1997r. – uruchomienie 4-letniego
Liceum Handlowego w zawodzie
technik handlowiec,
1998r. – uruchomienie 4-letniego
Liceum Zawodowego w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych i krawiec,
1999r. – przekszta³cenie 4-letniego
Liceum Handlowego w 5-letnie
Technikum Handlowe,
2003r. – uruchomienie 3- letniego
Liceum Profilowanego o profilach:
zarz¹dzanie informacj¹ i kreowanie
ubiorów,
2005r. – uruchomienie w Liceum
Profilowanym nowego profilu; ekonomiczno- administracyjnego,
2006r. – uruchomienie 2-letniej
Szko³y Policealnej w zawodzie technik informatyk o specjalizacji grafika komputerowa.
Dzisiaj szko³a i warsztaty, oprócz
niezbêdnego wyposa¿enia i sprzêtu,
dysponuj¹ dwoma samochodami „Punto” do nauki jazdy oraz trzema innymi
samochodami dla celów zaopatrzeniowych „¯uk”, „Tarpan” i „Cinquecento”.
Ponadto do przeprowadzania egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych wykorzystywane s¹
3 samochody marki „Fiat 126P”
i 3 samochody marki „Polonez”.
Wszystkie budynki s¹ w dobrym lub
bardzo dobrym stanie technicznym,
ogrzewane ciep³em z gazowych kot³owni.
Aktualnie zakoñczony zosta³ pierw-
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szy etap realizacji prac na poddaszu
pod nazw¹ „Adaptacja poddasza na
cele dydaktyczne”, którego celem jest
zabudowanie poddasza na dwie nowe
pracownie komputerowe , pracownie
zajêæ pozalekcyjnych i pomieszczenia
administracyjne.
Oprócz podstawowego wyposa¿enia,
do prowadzenia zajêæ lekcyjnych, szko³a dysponuje: dwoma pracowniami komputerowymi, pracowni¹ multimedialn¹,
Internetowym Centrum Informacji
Multimedialnej, bibliotek¹ licz¹c¹ ponad 8000 woluminów i czytelni¹, kuchni¹ i jadalni¹, izb¹ tradycji, Szkolnym
Oœrodkiem Kariery „Twoja Przysz³oœæ”,
Gabinetem Profilaktyki i Higieny
Szkolnej oraz Szko³¹ Nauki Jazdy
z placem manewrowym.
Do celów dydaktycznych u¿ywanych
jest ponad 60 komputerów, wszystkie
z dostêpem do Internetu zapewnianym
przez trzy sta³e ³¹cza a 16 komputerów wykorzystywanych jest w administracji szko³y i warsztatów. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów s¹ 3 laptopy, 3 projektory multimedialne, 2 kamery filmowe (VHS i cyfrowa miniDV),
odtwarzacze DVD, sprzêt nag³aœniaj¹cy i 12 telewizorów.
Administracja szkolna; sekretariat
uczniowski, kadry, p³ace, ksiêgowoœæ
i szkolna biblioteka, pracuj¹ w oparciu
o jednolite oprogramowanie.
Na dzieñ 31.08.2007r. w szkole jest
zatrudnionych 47 nauczycieli w tym:
pedagog, doradca zawodowy i bibliotekarz a Dyrekcjê – kierownictwo szko³y
stanowi¹; dyrektor, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego i kierownik gospodarstwa pomocniczego-warsztatów szkolnych. Pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole jest
14 osób a w warsztatach 6 osób .
Dzia³alnoœæ pozalekcyjna uwidoczniona jest w corocznym Wojewódzkim
Konkursie „Podkarpacka Têcza”
(do tej pory VII edycji – ka¿da o innej
tematyce) i obszerna relacja w redagowanej raz w roku przez zespó³ szkolny
lokalnej prasie „Dynowinka” oraz
udzia³em w ró¿norodnych konkursach.
Ponadto istniej¹ w szkole: zespó³
szkolnej gazetki „Elemencik”, grupa
artystyczno - teatralna „Antrakt”, grupa taneczno – sportowa „APLAUZ”
i „Tango”, ko³a przedmiotowe, dru¿yny sportowe, Samorz¹d Uczniowski,
realizowany jest program „Adopcja na
odleg³oœæ” i projekt dydaktyczny:„Komunikacja interpersonalna w praktyce
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zawodowej ucznia”, szko³a posiada tak¿e „Wojewódzki Certyfikat Szko³y Promuj¹cej Zdrowie”.
Realizowane s¹ zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum:
w 2005r. zrealizowano sta¿ w Niemczech dla grupy 15 uczniów w zawodzie
technik mechanik pod nazw¹:
„Praktyka w przemyœle motoryzacyjnym – diagnostyka silników
i elektroniki samochodowej”, a dla
zawodu technik handlowiec sta¿ zagraniczny pod nazw¹:
„Rozwój umiejêtnoœci zawodowych w handlu” realizowany w paŸdzierniku 2007r. dla grupy 15 uczniów.
Realizacja dwóch kolejnych programów
- sta¿y zagranicznych nast¹pi w maju
2008 roku dla zawodu technik mechanik (grupa 30 uczniów) pod nazw¹:
„Sta¿ zagraniczny szans¹ na rynku pracy dla przysz³ych mechaników” i „Nowoczesne technologie
w przemyœle motoryzacyjnym”.
Po wczeœniejszym przygotowaniu
i zatwierdzeniu innowacji pedagogicznej, od wrzeœnia roku szkolnego 2007/
08 zosta³a nawi¹zana wspó³praca z Wy¿sz¹ Szko³¹ Administracji i Zarz¹dzania w Przemyœlu, Wydzia³ Zamiejscowy w Rzeszowie, w zakresie realizacji
innowacji pedagogicznej w technikum
w zawodzie technik informatyk:
„Edukacja transgraniczna - administracja celna i bezpieczeñstwo
wewnêtrzne”.
Pan Dyrektor Stanis³aw Tymowicz by³ wielokrotnie nagradzany
i odznaczany za pracê pedagogiczn¹,
spo³eczn¹ i dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju szko³y i œrodowiska m.in.:
1. Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi - 2005r.
2. Medalem Komisji Edukacji Narodowej - 2006r.
3. Nagrod¹ Ministra Oœwiaty i Wychowania - I stopnia 1997r.,
4. Nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - II stopnia 2005r.
5. Nagrod¹ Starosty Rzeszowskiego –
1999r., 2001r., 2005r., 2007r.
6. Nagrod¹ Kuratora Oœwiaty – 1989r.,
2003r.
7. Nagrod¹ Dyrektora Szko³y – 1986r.

Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan
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Witam serdecznie wszystkich Czytelników „Dynowinki”. Po wakacyjnej
przerwie wracam do „przes³uchañ” naszych dynowskich Radnych. W tym
miesi¹cu na moje pytania odpowiedzia³ Pan Maciej Jurasiñski.
¯yczê Pañstwu mi³ej lektury…
1. Imiê i nazwisko… MACIEJ JURASIÑSKI
2. Ka¿dy cz³owiek powinien szukaæ w
¿yciu… KOCHAJ¥CEJ OSOBY,
Z KTÓR¥ MÓG£BY JE PRZE¯YÆ
I PRACY DAJ¥CEJ SPE£NIENIE
3. Jako Radny szukam porozumienia…
ZE WSZYSTKIMI
4. Dewiza mojego ¿ycia… CZUÆ SIÊ
POTRZEBNYM
5. Cz³owiek szczêœliwy to osoba, która… PATRZ 2 I 4

Zarozumialcy i megalomani na
wszystkich patrz¹ z góry, wiêc czêsto
irytuj¹, wywo³uj¹ reakcje zaczepnoobronne, a ONI- PTAKOM PODOBNImog¹ spogl¹daæ na ziemiê z wysokoœci
i tylko budziæ zachwyt, a czêsto obawê,
co siê mo¿e staæ, gdyby spadochron........
Spadochroniarz, lotniarz, skoczek
to du¿y „ptak”, który oderwawszy siê
od ziemi spogl¹da na ni¹ z góry i w
mgnieniu oka odnotowuje jej coraz
bli¿sz¹ obecnoœæ, by za moment dotkn¹æ stopami i po raz wtóry z ulg¹
odetchn¹æ..........to by³ udany skok,
lot.!.....A stoj¹cy mocno na ziemi, z g³owami zadartymi do góry wpatruj¹ siê
w ten rosn¹cy punkt, wstrzymuj¹ oddech, gdy zbli¿a siê do miejsca l¹dowania i podobnie jak skoczek z ulg¹
stwierdzaj¹ ; to by³ udany skok! Z wysokoœci bagatela; 4000 metrów do celu
wyznaczanego w ...centymetrach.
Tak skacze WAC£AW TOCZEK!
O powodzeniu decyduje wiele czynników, ale najwa¿niejszy jest cz³owiek,
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„PRZYS£ÓWKI MARZEÑ”, KTÓRE
BRZMI¥ CHYBA JAK U WSZYSTKICH: LEPIEJ, SKUTECZNIEJ, CIEKAWIEJ, M¥DRZEJ, BOGACIEJ,
(A U MNIE JESZCZE) ŒMIESZNIEJ...
11. Listopad to miesi¹c… PE£EN LIŒCI, REFLEKSJI I WSPOMNIEÑ

6. M³odzie¿… JEST WSPANIA£A

12. Ka¿dy cz³owiek ma prawo do…
W£ASNEGO ZDANIA

7. Pasja mojego ¿ycia to… WIELE
RZECZY ROBIÊ Z PASJ¥ (W SZKOLE, KABERECIE, STOWARZYSZENIU)

13. Patriotyzm jest… POJÊCIEM NADU¯YWANYM PRZEZ POLITYKÓW
14. B³êdy w ¿yciu pope³nia… KA¯DY

8. Moja Rodzina jest…NAJWA¯NIEJSZA
9. Nauczyciel to osoba…KTÓRA LUBI
UCZNIA, UMIE GO ZAINTERESOWAÆ SWOIM PRZEDMIOTEM I ZACHÊCIÆ DO NAUKI

15. Przyjaciel to cz³owiek, który… ZOSTAJE, GDY ODCHODZ¥ WSZYSCY...
ALE LEPIEJ, ¯EBY NIE BY£ PODDAWANY TAKIEJ PRÓBIE!
Dziêkujê za udzielenie odpowiedzi…

10. Moje najwiêksze marzenie… MAM

Micha³ Ziêzio

który tam na górze jest sam, nawet
wtedy, w skokach grupowych, musi podj¹æ w³aœciw¹, szybk¹ decyzjê. Opanowanie, umiejêtnoœci sterowania lotem,
sprawnoœæ sprzêtu, w tym mechanizmu otwieraj¹cego spadochron, decyduj¹ o zdrowiu a nawet o ¿yciu. Ryzyko! Ale gdzie go nie ma, pyta nasz dynowski naœladowca Ikara?!
Pierwszy treningowy skok w 1976 r.
z wysokoœci 700 metrów odda³ pod
okiem doœwiadczonego instruktora Stanis³awa Figo³uszki w katowickim aeroklubie. By³ wtedy uczniem zawodowej szko³y górniczej i przygotowywa³ siê
do zawodu elektryka. Potem przysz³a
s³u¿ba wojskowa i treningi w Wojskowym Klubie”WAWEL” W Krakowie.
Skaka³ z coraz wy¿szego pu³apu, punktu
startowego coraz bli¿ej chmur i dalej

od ziemi.....Na miêdzynarodowych zawodach w Budapeszcie w 2007 roku z
wysokoœci 4700 metrów do celu wyznaczonego w centymetrach! Najlepszym
okaza³ siê wtedy zawodnik aeroklubu
Krosno
W pamiêtnym 1981 roku odbywa³
s³u¿bê wojskow¹ i wówczas odda³ ponad 200 skoków, a na Miêdzynarodowych Mistrzostwach Juniorów w NRD
w skokach na celnoœæ l¹dowania zaj¹³
III miejsce.

Po „ wojsku” znów reprezentowa³
aeroklub œl¹ski w Katowicach i w zawodach o puchar stolic europejskich (
wtedy z grupy socjalistycznych) w akrobacji zespo³owej „ wyskaka³” I miejsce.
Bagatela – startowali z wysokoœci 3000
(ci¹g dalszy na str. 12)
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metrów.
Lubi skoki grupowe i trenuje podniebne akrobacje – teraz w aeroklubie
Krosno.
Czy mo¿e byæ coœ piêkniejszego.....rozmarza siê siedz¹c nad fakturami w ma³ym kantorku na zapleczu
sklepu. Wyl¹dowa³ na sta³e w rodzinnym Dynowie na ulicy Karolówka u
boku urodziwej krakowianki Barbary,
z któr¹ ma czwórkê udanych dzieci.
¯artuj¹c stwierdza, ¿e „skoków na boki’’
nie uprawia, jest bardzo wiernym mê¿em i odpowiedzialnym cz³owiekiem,
ale ze spadochronem nie bierze „rozwodu”. Nadal æwiczy w Aeroklubie Krosno, gdy¿ tu znalaz³ takich samych zapaleñców jak on sam, którzy nie czekaj¹c na lepsze czasy dla sportu lotniczego staraj¹ siê o fundusze, kontynuuj¹
treningi i bior¹ udzia³ w ró¿nych zawodach.
Liczy ile odda³ ju¿ skoków? Z dok³adnego bilansu wynika, ¿e 1372. Tyle
razy ziemia wirowa³a w oczach, tyle
razy czasza spadochronu otwiera³a siê
zbawczym szelestem nad g³ow¹ zachwyconego ‘Ikara”.
Po co to wszystko ? I drogo, i niebezpiecznie ! OdpowiedŸ mo¿na daæ
wprost , ale mo¿na szukaæ ró¿nych analogii. A po co ludzie chodz¹ po wysokich górach, po co organizuj¹ wyprawy

DYNOWINKA

w g³¹b ziemi, by przytoczyæ tylko te dwa
pytania o sens niektórych bardziej ekstremalnych sportów. Sprawdzaj¹ siebie? A mo¿e jest tak, jak mówi nasz
„Ikar” : Byæ bli¿ej CIEBIE chcê ,o BO¯E
mój......
Czy boi siê przed skokiem ?
W³aœciwie to nie, ale z wielkoœci ryzyka zdaje sobie sprawê, a mimo to
chcia³by dzieci zaraziæ swoj¹ pasj¹.
Uczy³ najstarsz¹ latoroœl- Patrycjê, ale
szybko wysz³a za m¹¿ i treningi siê
skoñczy³y. Za to na jej œlub przylecieli

z Krosna koledzy taty i wyl¹dowali w
wyznaczonym punkcie przed domem
weselnym w D¹brówce Starzeñskiej.
A mo¿e któryœ z synów ? Wac³aw
nie traci nadziei. Przy Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokó³ ‘’ tworzy siê
sekcja spadochronowa i s¹ chêtni, niektórzy ju¿ nawet próbuj¹ swoich si³ na
paralotni. To ich widaæ najczêœciej, gdy
ze wzgórza Podwa³asze w D¹brówce
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startuj¹ do lotów. On nadal jeŸdzi na
treningi do Krosna, bo znalaz³ sponso-

rów, którzy umo¿liwili mu w tym roku
udzia³ w zawodach w Koszycach, Preszowie i Krakowie.
Dziêkuje wiêc serdecznie : PP. G³uchowskim, M.S. Krupom, B. Hadam,
M.Baluchowi, J. Sienko i oczywiœcie B.
Toczek.
Chcia³by skacz¹c do celu, poœrednio pokazywaæ, gdzie le¿y nasz domDYNÓW, promowaæ MA£¥ OJCZYZNÊ.
Krystyna D¿u³a.
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czyli s³ów kilka
o dawnych szko³ach i nauczycielach…
„Bodaj byœ cudze
dzieci uczy³...”
PaŸdziernik – miesi¹c, w którym
obchodzony jest Dzieñ Edukacji Narodowej sk³ania do refleksji nad dawn¹
i wspó³czesn¹ szko³¹, jej pracownikami i uczniami.
Pocz¹tkowo nauczanie odbywa³o siê
wy³¹cznie w domach. Edukacja domowa stanowi³a podstawê wychowania
tak dzieci ch³opskich jak i mieszczañskich, magnackich czy szlacheckich.
Nastêpnie, po osi¹gniêciu „pewnego”
wieku, który nie by³ dok³adnie ustalony, m³odzi trafiali do szkó³ parafialnych,
odpowiadaj¹cych dzisiejszym podstawowym. Uczêszcza³y tam jedynie dzieci ch³opskie, ubogich mieszczan i szlachty, bo magnackie i dobrze sytuowane
pobiera³y nauki u prywatnych nauczycieli domowych. M³odzi przedstawiciele elity Rzeczpospolitej zdobywali wiedzê przede wszystkim z zakresu jêzyków obcych (³acina, jêzyk niemiecki
i francuski) ale te¿ historii, filozofii
i retoryki. By³o to kszta³cenie doœæ powierzchowne. Jego efekty zale¿a³y tak
od mo¿liwoœci ucznia jak i od wiedzy
samego wyk³adowcy. Pozostali m³odzi
ludzie, których rodziców nie staæ by³o
na zatrudnienie prywatnego nauczyciela domowego uczêszczali do szkó³ parafialnych. Uczono tam czytania, pisa-

Œredniowieczny nauczyciel z uczniami.
Drzeworyt z koñca XV w.

nia, katechizmu, œpiewu koœcielnego,
³aciny i s³u¿enia do mszy. Funkcjê nauczyciela pe³ni³ najczêœciej organista
lub tzw. klecha, czyli by³y zakonnik lub
niewyœwiêcony kleryk. Podlega³ on proboszczowi parafii, który wyp³aca³ mu
skromn¹ pensjê.
Szkolnictwo na naszym terenie istnia³o ju¿ w okresie œredniowiecza.
Z ca³¹ pewnoœci¹ ju¿ w XV w. dzia³a³a
w Dynowie szko³a parafialna, skoro
w latach 1416 - 1516 na Akademii Krakowskiej kszta³ci³o siê 12 studentów
z Dynowa i 4 z okolic.
W czasie póŸniejszym w ¿ycie wchodzi³y ju¿ reformy Komisji Edukacji
Narodowej, dziêki czemu poziom oœwiaty podstawowej podniós³ siê ale nadal
wykszta³cenie posiada³y jedynie w¹skie
krêgi spo³eczeñstwa. Reforma zaprowadzona w 1774 roku przez Mariê Teresê
wprowadzi³a ju¿ obowi¹zek szkolny
oraz szko³y triwialne, które pracowa³y
obok parafialnych i te¿ kszta³ci³y na
poziomie podstawowym.
W³adze austriackie utwierdzi³y istnienie tzw. szkó³ triwialnych. Przez dwa
lata uczono w nich katechizmu, czytania i pisania w jêzyku niemieckim oraz
rachunków, a w trzecim roku te umiejêtnoœci doskonalono. Obowi¹zywa³a
w nich dyscyplina kija. Decyzj¹ ministra oœwiaty w Wiedniu w po³owie XIX
w. szko³y miejskie przekszta³cono na
czteroklasowe. Po wprowadzeniu autonomii dla Galicji Rada Szkolna Krajowa ustali³a, ¿e nauka ma byæ powszechna z polskim jêzykiem wyk³adowym.
Przed szko³¹ stawiano cel wychowania
„obyczajnego i religijnego” i wykszta³cenia m¹drych i dzielnych cz³onków spo³eczeñstwa. O tym jak du¿¹ rolê przyk³adano do wychowania i kultury osobistej ucznia mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e
w 1889 roku w polskich szko³ach wystawiano ocenê z zachowania w trzech
kategoriach:
I. Obyczajów, i by³a mo¿liwa nastêpuj¹ca ocena :
- wzorowa
- chwalebna
- odpowiednia
- mniej odpowiednia
- nieodpowiednia
II. Pilnoœci
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- wytrwa³a
- zadawalaj¹ca
- dostateczna
- niejednostajna
- ma³a
III. Postêpu
- znakomita
- celuj¹ca
- chwalebna
- zadawalaj¹ca
- dostateczna
- niedostateczna
- wcale niedostateczna.
Niestety frekwencja w szko³ach by³a
marna. Wielu ówczesnych uczniów po
prostu nie uczêszcza³o na zajêcia. Nauczyciele bardzo zabiegali o to, aby rodzice posy³ali dzieci do szko³y. Istniej¹
zapisy, które mówi¹, ¿e rodzic celowo
zostawia³ dziecko, bo ono albo pomaga
w domu, pracuje w lesie albo musi paœæ
krowy. S¹ równie¿ informacje œwiadcz¹ce o ogromnej biedzie, np. dziecko nie
uczêszcza do szko³y, bo nie ma butów.
W tym okresie w regionie powsta³o
wiele szkó³ oraz podniós³ siê poziom
nauczania. Od lat 60-tych XIX wieku
wprowadzono jedno lub dwuklasowe
szko³y ludowe, które zast¹pi³y dotychczasowe szko³y parafialne. Na przyk³ad
od 1863 r. we wsi Hy¿ne funkcjonowa³a szko³a ludowa, w której uczy³ ówczesny organista Tomasz Sikorski - ojciec
przysz³ego genera³a W³adys³awa.
Ma³ych szkó³ by³o najwiêcej. Uczy³
w nich jeden nauczyciel. Bardzo czêsto
salka lekcyjna s¹siadowa³a bezpoœrednio z pomieszczeniami, w których
mieszka³ pedagog z rodzin¹. Nieraz
starsi uczniowie pomagali mu w niektórych czynnoœciach gospodarskich, co
zreszt¹ zwykle bardziej im odpowiada³o ni¿ sama nauka. Wyposa¿enie izby
lekcyjnej by³o bardzo skromne: tablica, mapa, kilka ksi¹¿ek. Obowi¹zkiem
ucznia by³o noszenie tabliczki i rysika.
Po jednej stronie tabliczki by³y linijki
do jêzyka polskiego, po drugiej kratki
do rachunków. Kiedy zapisano ju¿ ca³¹
tabliczkê, wtedy ma³¹ œciereczk¹ œcierano tekst i mo¿na by³o pisaæ od nowa.
Uposa¿enie nauczycieli by³o bardzo niskie, a ich pozycja materialna bardzo
trudna. Wynagrodzenie by³o przewa¿nie w naturze, w zale¿noœci od liczby
dzieci. Czêsto bogatsi gospodarze zaopatrywali nauczycieli ucz¹cych ich
dzieci w ¿ywnoœæ i opa³, gdy¿ trudno
by³oby im prze¿yæ bez tej pomocy. Mimo
problemów szko³a sta³a siê centrum
¿ycia spo³ecznego i kulturalnego wsi. W
ma³ych wiejskich szko³ach uczyli nauczyciele niewykwalifikowani, tzw. “zimowi”, bo nauczali tylko w zimie.
(ci¹g dalszy na str. 14)
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Doskona³ym Ÿród³em informacji na
temat sposobu funkcjonowania szkó³
w tym czasie s¹ zachowane stosunkowo licznie kroniki szkolne, prowadzone
przez samych nauczycieli. Mo¿na siê
z nich dowiedzieæ nie tylko o wa¿kich
wydarzeniach z ¿ycia szko³y i œrodowiska ale tak¿e o stosowanych metodach
wychowawczych, dydaktycznych, czy, co
ciekawsze o idea³ach ludzi tych czasów.
Wiemy o istnieniu takich kronik
w Harcie, Bartkówce czy D¹brówce Starzeñskiej.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci powsta³y szko³y powszechne
(7-letnie) a szko³y œrednie mia³y typ
gimnazjalno-licealny (4 i 2 lata nauki).
W ma³ych szkó³kach wiejskich pracowa³ jeden, z gór¹ trzech nauczycieli. Pedagogowie w regionie anga¿owali siê
w dzia³alnoœæ kulturaln¹ i propaguj¹c¹
naukê, prowadzili biblioteki, œwietlice,
czytelnie, chóry, urz¹dzali odczyty.
W okresie miêdzywojennym istotnie wzrós³ poziom nauczania. Nauka
na szczeblu powszechnym sta³a siê
obowi¹zkowa. Uczono religii, jêzyka
ojczystego, matematyki z geometri¹,

ŒWIÊTO WSI – 22-23.09. 2007 r.
Po raz pierwszy w D¹brówce Starzeñskiej zorganizowane zosta³o œwiêto tej miejscowoœci, znanej sk¹din¹d
z aktywnoœci mieszkañców i piêknego
po³o¿enia nad Sanem i Kruszelnic¹,
a przede wszystkim z tragicznej historii zamku - siedziby hrabiów Starzeñskich.
W lipcu na Baraniej Górze stan¹³
krzy¿ upamiêtniaj¹cy bohaterów walk
powstañczych, a jeszcze wczeœniej zaplanowano imprezê promuj¹c¹ wieœ
i jej tradycje. Prace nad przygotowaniem programu koordynowali cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ D¹brówki,
a w ró¿ne dzia³ania w³¹czy³y siê szko³a, stra¿ po¿arna, rada so³ecka i m³odzie¿.
W ambitnych planach ustalono, ¿e
impreza bêdzie mia³a dwudniowy pro-

historii, geografii, nauki o przyrodzie,
œpiewu, rysunków, zajêæ praktycznych
i gimnastyki zwanej te¿ æwiczeniami
cielesnymi. Obok dzia³alnoœci dydaktycznej, szko³y tak powszechne jak
i œrednie k³ad³y du¿y nacisk na wychowanie m³odego pokolenia, w tym wychowanie patriotyczne. S³u¿y³y temu
m.in. obchody rocznic i œwi¹t pañstwowych. W ich ramach organizowano uroczystoœci szkolne, wieczornice i capstrzyki, podczas których uczniowie recytowali
wiersze i œpiewali pieœni narodowe.
Czêsto równie¿ wystawiali krótkie scenki teatralne i inscenizacje. Wielk¹ uwagê przywi¹zywano do postaci bohaterów i symboli narodowych. Istotn¹ rolê
w wyrabianiu charakterów m³odych
dziewcz¹t i ch³opców odgrywa³o harcerstwo.
Od XVI wieku na ziemiach polskich
rozpowszechni³a siê sieæ szkó³ œrednich.
Najpierw by³y to placówki jezuickie,
pijarskie, ale wkrótce powsta³y szko³y
o charakterze wyznaniowym protestanckie, luterañskie czy ¿ydowskie. Pierwsza szko³a œrednia na Podkarpaciu to
powsta³e w 1868 roku gimnazjum
w Jaœle. Rola gimnazjum w propagowaniu nauki, kultury i patriotyzmu

gram. Has³o przewodnie brzmia³o :
BARWY JESIENI w D¥BRÓWCE
STARZEÑSKIEJ.
W s³oneczne sobotnie popo³udnie
21wrzeœnia o godzinie 15-tej w miejscowym Domu Stra¿aka zebrali siê liczni zaproszeni goœcie i rodzice uczniów
Szko³y Podstawowej, by ogl¹dn¹æ program artystyczny, wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej i pos³uchaæ jak gra „M³oda
Harta”.
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by³a ogromna.
Wraz z okupacj¹ hitlerowsk¹ szko³y œrednie zlikwidowano, a szko³y powszechne i zawodowe funkcjonowa³y
w bardzo ograniczonym programie, bez
literatury, historii i geografii ojczystej.
Zorganizowano wiêc sieæ tajnego nauczania.
O wojennej i powojennej historii
szkolnictwa podstawowego, œredniego
i zawodowego na naszym terenie wiemy wiele. Informacje te przekazuj¹ nam
nasi dziadkowie, rodzice, a i na ³amach
„Dynowinki” by³o ich sporo. Dostarczaj¹
ich tak¿e monografie Dynowa. Zainteresowanych histori¹ szkolnictwa dynowskiego odwo³ujemy tak¿e do ciekawej pracy pana Tadeusza Œwiêsa dostêpnej w Internecie na stronach Zespo³u Szkó³ w Dynowie.
Mijaj¹ stulecia, zmienia siê nasze
szkolnictwo, piêkniej¹ szko³y, wzbogacaj¹ siê o nowe pomoce dydaktyczne,
coraz to nowi ministrowie edukacji
walcz¹ o zrównanie szans edukacyjnych
m³odzie¿y, roœnie poziom wykszta³cenia pedagogów ale zastanawiaj¹ce, ¿e
s³owa: „Bodaj byœ cudze dzieci uczy³...”
nadal maj¹ swój jednoznacznie pejoratywny wydŸwiêk.
Oprac. AJM
To by³ ciekawy program - bo czego
tam nie by³o! I tañce, i ¿arty sceniczne,
i scenki mimiczne, a wszystko przygotowane przez nauczycieli i ich podopiecznych. Widzowie bawili siê œwietnie, bo wielu z nich przypomnia³o sobie , jak sami kiedyœ wystêpowali na
scenie nale¿¹c do zespo³u teatralnego.
D¹brówka ma swoje tradycje kulturalne. Przed wojn¹ kó³ko teatralne
prowadzi³a wspania³a nauczycielka –

Bronis³awa Podgórska, po wojnie- kierownik szko³y J. Wyskiel, a potem ró¿ni miejscowi dzia³acze i nauczyciele,
w tym pisz¹ca tê relacjê.
Uczniowskie popisy nagrodzono brawami, a szko³ê pami¹tkowym, piêknym
dyplomem.
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kurs trwa do koñca paŸdziernika, a
nagrody funduje prezes Towarzystwa
Przyjació³ D¹brówki( Urz¹d GminyAdam Ostafiñski).
Ju¿ na rajdzie prowadzonym przez
mi³oœniczkê pieszych wêdrówek- przewodnika bieszczadzkiego- J.Œlemp,
mo¿na by³o zatrzymaæ w kadrze piêkne widoki.
Na trasie wzd³u¿ Sanu zachwyt
budzi³a sama rzeka po³yskuj¹ca
w s³oñcu niemal¿e wszystkimi kolorami têczy, a w tle majaczy³ pa³ac Skrzyñskich z Nozdrzca, szczególnie okazale
prezentuj¹cy siê od tej strony. On ocala³ z po¿ogi wojennej i powojennej zawieruchy, a ten - na drugim brzegu
Sanu , w D¹brówce – niegdyœ rywalizuj¹cy z nozdrzeckim- jest tylko historyczn¹ ruin¹......
„Przez pola i ³¹ki zielone” nucili rajdowicze id¹c pocz¹tkowo ³atwym podejœciem w stronê Baraniej Góry, ale
w miarê wznoszenia siê cichli nawet
najwytrwalsi, bo okazuje siê, ¿e wyjœcie na ni¹ wymaga sporego wysi³ku.
Na samym szczycie, u stóp krzy¿a razem pomodlili siê w swoich intencjach
i za tych, którzy ¿ycie oddali za wolnoœæ Ojczyzny. Dzieci z przejêciem czyta³y napis :

O „M³odej Harcie” mo¿na pisaæ tylko w superlatywach. Utalentowani m³odzi ludzie graj¹cy i œpiewaj¹cy pod kierownictwem P. Andrzeja Sowy zdobyli
ju¿ niejedn¹ nagrodê, a w D¹brówce po
raz kolejny pokazali piêkno naszego
folkloru, swoje umiejêtnoœci muzyczne
i swobodê ‘bycia na scenie”.
Po wystêpie kapeli i krótkiej przerwie sala widowiskowa znów wype³ni³a siê widzami, którzy przybyli na specjalne zaproszenie m³odzie¿y. Czeka³a
ich wielka niespodzianka, bo próby
trwa³y dwa miesi¹ce ,a programy teatralne wrêczone zosta³y tu¿ przed
wystêpem. Niewielu wierzy³o, ¿e m³odzie¿y podczas wakacji „ chcia³o siê
uczyæ” i chodziæ na próby.....Okaza³o siê
wkrótce, ¿e zapa³u starczy³o nie tylko
tej nastoletniej m³odzie¿y, ale te¿ ....tej
nieco starszej......
„ ZAG£OBA SWATEM” – to by³
tytu³ przygotowanego przedstawienia.
„Sceniczny drobiazg ”- tak okreœli³
komediê sam twórca trylogii H. Sienkiewicz. Wziê³a j¹ do scenicznej prezentacji przypadkowo „zmontowana”
grupa aktorów –amatorów i udowodni³a, ¿e „ chcieæ to móc”. ¯ywio³owa reakcja sali, gromkie brawa na zakoñczenie spektaklu by³y najlepsz¹ ocen¹ tego,
co uda³o im siê osi¹gn¹æ. Potrafili pokazaæ intrygê osnut¹ na staraniach m³odego szlachcica Zaremby o rêkê piêknej Zosi –córki zatwardzia³ego wroga
ca³ej jego rodziny. Znany z forteli Onufry Zag³oba i tym razem pomóg³ m³odym. Wywiód³ w pole przebieg³ego Oliwiusa i doprowadzi³ do hucznego wese-
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„BYLIŒMY - JESTEŒMY - BÊDZIEMY
wierni
JEZUSOWI CHRYSTUSOWI
I OJCZY¯NIE”.

la. Sztuka zagrana zosta³a w dobrym
komediowym tempie i nastroju, wiêc
zabawa by³a przednia. W poszczególnych rolach wyst¹pili:Zosia- Agnieszka
Ostafiñska, Weronika- Patrycja Hni³ka, Marcjanna- Jagoda Hadam, Pokojówka- Paulina Halko, Zag³oba – Józef
Hni³ka, Oliwius- Adam Misiewicz, Cyprian- Marian Ostafiñski, ZarembaMateusz Polewka, Tatarzy- Marek
Hni³ka, Grzegorz Misiewicz, Ariel Misiewicz, Ksi¹dz- Józef Martowicz.
W niedzielê podczas pieszego rajdu
dooko³a D¹brówki og³oszony zosta³ konkurs na najpiêkniejsz¹ jesienn¹ fotografiê wsi, jej najbli¿szych okolic. Kon-

Przyszed³ czas na odpoczynek i podziwianie widoków. Zachwytom nie by³o
koñca: jak piêknie widaæ San, jak ciekawie od tej strony rysuje siê panorama Dynowa, jak piêknie na obni¿eniu
dwóch wzgórz zbudowany jest pa³ac
w Nozdrzcu!! To trzeba samemu zobaczyæ, by przyznaæ, ¿e nieprawdziwe s¹
s³owa: cudze chwalicie...
I na koniec refleksja na temat promocji; jest mnóstwo sprawdzonych sposobów, drogich i tanich, ale ten,
z udzia³em lokalnej spo³ecznoœci w roli
g³ównej, wydaje siê na przyk³adzie
D¹brówki Starzeñskiej najbardziej po¿yteczny.
Krystyna D¿u³a
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W ramach wyjazdowego spotkania,
26 maja 2007 roku, goœcili w naszym
mieœcie cz³onkowie Podkarpackiego
Klubu Instruktorów Krajoznawstwa.
Przyjecha³o osiemnaœcie osób. Po przywitaniu na rynku miasta przez PRM
Józefê Œlemp, przewodnika beskidzkiego i w tym dniu przewodnika grupy,
goœcie udali siê do budynku urzêdu
miasta. W to piêkne, s³oneczne, niedzielne przedpo³udnie czeka³ tam na
przyby³ych pan burmistrz Zygmunt
Frañczak oraz sekretarz Zofia Panto³.
Instruktorzy zapoznali siê z problemami zwi¹zanymi z rozwojem miasta.
Nastêpnie udali siê do koœcio³a pod wezwaniem Œw. Wawrzyñca aby tam
uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej. Po zakoñczeniu mszy zwiedzili koœció³ i jego
otoczenie, centrum Dynowa, odbyli spotkanie z panem Bogus³awem Kêdzierskim, absolwentem Szko³y Kenara
w Zakopanem w jego pracowni rzeŸbiarskiej.
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Dalsz¹ czêœci¹ spotkania by³ wyjazd
w teren. Pierwszy etap to przejazd do
Paw³okomy, zwiedzanie cmentarza, na
otwarciu którego, po odnowieniu
w ubieg³ym roku, byli obecni prezydenci Polski i Ukrainy. Stoj¹ce obok siebie
dwa obeliski zgodnie upamiêtniaj¹ tragiczne zdarzenia z czasów II wojny œwiatowej – jeden ogromny na cmentarzu,
drugi bardzo skromny, ale jak¿e wymowny na placu przykoœcielnym. Obyœmy nigdy wiêcej nie musieli prze¿ywaæ podobnych tragedii.
Piêkn¹, wiod¹c¹ przez bukowy las
drog¹ grupa dotar³a na punkt widokowy nad wsi¹ Dyl¹gowa. Zachwyca tu
piêkny widok na dolinê Sanu, rozdzielaj¹c¹ dwa Pogórza – Dynowskie i Przemyskie. Radoœci¹ jest patrzeæ jak wiele nowych, piêknych domów wyros³o
w tej wsi, spalonej doszczêtnie w latach 1945-47.
Kolejna ulga dla zmêczonych upa³em to zjazd wœród okaza³ych jode³ do
D¹brówki Starzeñskiej. W lesie przywita³ wszystkich ³adny, przygotowany
na przyjêcie turystów leœny camping.
W parku, gdzie mo¿na zobaczyæ resztki okaza³ej siedziby hrabiowskiego rodu
Starzeñskich warto zatrzymaæ siê na
d³u¿ej. Dwie potê¿ne baszty œwiadcz¹
o zamo¿noœci i znaczeniu rodu. Gdy
17 wrzeœnia 1939 roku linia frontu zosta³a ustalona na Sanie zamek zosta³o kompletnie ograbiony. Najstarsi
wspominaj¹ jak przez dwa dni p³onê³y
na ognisku w parku piêkne obrazy
i ksi¹¿ki – tak zdecydowali nowi w³odarze terenu, czyli dowódcy wojska sowieckiego. Pozosta³y jedynie piêkne
drzewa w parku i budz¹ca siê nadzieja
pod wp³ywem dzia³añ pana Adam Chrobaka na odbudowê zamku i parku. Przy
piêknej kaplicy grobowej w zadumê
wprawi³o wszystkich wspomnienie
o tych co w powstaniu styczniowym walczyli i tych, którzy w nurtach Sanu stracili ¿ycie.
Dalej grupa wyruszy³a w stronê granicy powiatu rzeszowskiego. Po drodze
rzut oka na piêknie odbudowany przez
Kroœnieñskie Huty Szk³a za Sanem pa³ac Skrzyñskich w Nozdrzcu. Przybywaj¹cych wabi zaproszenie – „Odpoczniesz
w pa³acu jak hrabia”. Widoki na okolicê zachêcaj¹ by zatrzymaæ siê tu chocia¿ na chwilê, bliskoœæ k¹pieliska na
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Sanie, korty tenisowe, wspomnienie
mieszkañca pa³acu Ksawerego Preka to
dodatkowe atuty tego miejsca.
Przez Siedliska, Gdyczynê, Wo³ód¿,
Jab³onicê Polsk¹ droga prowadzi do
Ulucza. Na wzgórzu Debnik budowla
jak z bajki, cerkiew kiedyœ Bazylianów,
obecnie czêœæ Skansenu w Sanoku.
W leœnej ciszy mo¿na dos³uchaæ siê g³osów tych co tu kiedyœ w klasztorze uczyli
siê pisaæ ikony i wêdruj¹cych t³umnie
na odbywaj¹ce siê odpusty.
Kierunek dalszego przejazdu wytycza³ p³yn¹cy wzd³u¿ drogi piêkny strumyczek i kapliczka ustawiona niedawno przez leœników. Gdy las siê prze-

rzedzi³ ukaza³ siê ogromny cmentarz
i maleñki koœció³ek na wzgórzu.
To wieœ Borownica. Do wojny bardzo
ludna, oko³o 800 mieszkañców, sami
Polacy, a obecnie 32 rodziny.

Sukcesja lasu zaciera œlady po dawnych gospodarzach. Grupa uda³a siê na
cmentarz, by oddaæ ho³d p³k. Beniaminowi Kotarbie, który dowodzi³ 17 Rzeszowskim Pu³kiem Piechoty i tu zgin¹³
12 wrzeœnia 1939 roku po ciê¿kich
walkach z Niemcami. Id¹c obok koœcio³a budzi siê wspomnienie ksiêdza Józefa Kopcia, którego Ukraiñcy zastrzelili przy o³tarzu, a tak¿e ca³e rodziny
wymienione na pami¹tkowym obelisku.
W pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia spotykaj¹ siê tu rzeszowscy harcerze, cz³on-
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kowie ró¿nych stowarzyszeñ, kombatanci, ¿yj¹cy ¿o³nierze AK oraz miejscowa ludnoœæ by uczciæ poleg³ych.

Dalsza droga prowadzi wytyczonym
przez leœników szlakiem do miejsca,
gdzie potê¿ny g³az i krzy¿ upamiêtniaj¹
miejsce œmierci p³k. B. Kotarby. Dalej, ju¿ autobusem (by trochê zregenerowaæ odrapane w lesie nogi) grupa
wspina siê do g³ównej drogi Siedliska
– Bircza a¿ do Jawornika Ruskiego.
Bardzo blisko drogi stoi cerkiew z po³owy XVIII wieku. Pe³ny ikonostas, ciekawe napisy na œcianach. Szkoda, ¿e

przez dziury w dachu wlatuj¹ do œrodka ptaki (œlady na ³awkach) i zesch³e
liœcie.
Czas wracaæ. Serpentynami z Jawornika Ruskiego zje¿d¿amy do
Hut Por¹b. Z dwóch wsi do wojny zosta³o kilkanaœcie domów. Powsta³y po
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wojnie PGR gospodarowa³ na opuszczonym terenie, teraz to znów w³asnoœæ prywatna. Zamykamy ko³o wracaj¹c do Dynowa na rynek. Tak du¿o pl¹tanych losów ludzkich, tak wiele trudnych problemów z lat wojny w tym dniu wspominaliœmy. Nacieszyliœmy nasze oczy
piêknymi widokami na San, zamki,
lasy. Utrwaliliœmy w pamiêci drogi
i œcie¿ki na piêkne wyprawy turystyczne.
Bardzo serdecznie dziêkujemy panu
Adamowi Chrobakowi, wójtowi gminy
Dynów za udostêpnienie nam autokaru na opisan¹ wycieczkê. Dziêkujemy
za spotkanie panu burmistrzowi Zygmuntowi Frañczakowi i Pani Zofii Panto³. Wyra¿amy podziw i podziêkowanie
dynowskiemu rzeŸbiarzowi, panu Bogus³awowi Kêdzierskiemu.
W imieniu instruktorów krajoznawstwa
Przewodnik Beskidzki
Józefa Œlemp

07.07.07. Sobota
Tam, gdzie inni zsy³ani byli na wygnanie;
Tam, gdzie jechali opuszczaj¹c rodziny, bliskich i Ojczyznê;
Tam jadê ja i jeszcze za to p³acê.
Niepewnoœæ, szczêœcie, szczêœcie, niepewnoœæ…szczêœcia wiêcej.

Wagonowa opowieœæ (1)
Nie do byle, jakiego;
Dba³em o baga¿ i bilet
A kamyk zielony œciska³em…, ale o
tym póŸniej.
Olbrzymi baga¿ na plecy, przyjazne spotkanie w Rzeszowie oraz noc
w poci¹gu do Warszawy to przedsmak
tego, co dane mi by³o prze¿yæ.
Oczekiwanie na dworcu, kolejnym
a zarazem jednym z wielu to mocna
kawa, to gdybanie, to pierwsze spotkania. To wreszcie ods³ona wszystkich
uczestników wyprawy, z którymi dane
mi by³o podró¿owaæ. Zosie ju¿ zna³em,
pozosta³ych zacz¹³em dyskretnie obserwowaæ, oceniaæ. Co z tego wyniknie? Jak
bêdzie? Czy moje spostrze¿enia oka¿¹
siê trafne? Teraz pisz¹c te s³owa przypominam sobie, ¿e chyba ba³em siê tych
pytañ.
Nowi znajomi i nowa podró¿. Nowe
wyzwania, pytania i doœwiadczenia.
Postanowi³em to opisywaæ na bie¿¹co.
A oto opis naszej podró¿y dzieñ po dniu:

08.07.07. Niedziela
Sen, sen, sen…Rano ma³o, co nie pojechaliœmy dalej. Wyskakiwaliœmy
w ostatnim momencie. Oczekiwanie na
dworcu. O 9.50 spotkanie z grup¹, zaœ
o 10.30 odjazd poci¹giem z Warszawy
do Moskwy. Granica minê³a bezboleœnie. Ciekawym prze¿yciem w Brzeœciu
by³a wymiana podwozia przy poci¹gu.
Wagony z ca³¹ zawartoœci¹, czyli z nami
unoszone by³y metr nad ziemiê my zaœ
spokojnie konsumowaliœmy pieczonego
kurczaka oraz placki ziemniaczane zakupione u bia³oruskich kobiet.
Po ok. 2 godzinach, ju¿ szerokimi
torami pod¹¿yliœmy w g³¹b „Imperium”.
W ka¿dym wagonie by³o kilkanaœcie
przedzia³ów, zaœ w ka¿dym przedziale
trzy pó³ki-³ó¿ka, stolik, pod którym
sprytnie ukryta by³a umywalka oraz
szafka, gdzie by³o lustro oraz szklanki.
Wieczorem wraz z Zosi¹ spo¿yliœmy
na kolacje tak¹ sobie „solianke” i po³o¿yliœmy siê na naszych pó³eczkach. Czytaj¹c, œpi¹c, odpoczywaj¹c dotarliœmy
do Miñska (ok.22 30).
Mocny sen zosta³ przerwany, gdy powoli docieraliœmy do Moskwy.

Kolej Transsyberyjska zaczê³a byæ
budowana ju¿ w 1891 roku. 12 maja
odby³a siê we W³adywostoku uroczystoœæ po³o¿enia kamienia wêgielnego.
Jest to najd³u¿sza na œwiecie ci¹g³a
linia kolejowa licz¹ca ok.9300 km.
Najwczeœniejsze odcinki to Linia
Po³udniowo-Ussuryjska i Zachodnio-syberyjska. Pozosta³e zaœ to Œrodkowosyberyjska, Krugobajkalska, Zabajkalska, Transmand¿urska, Po³udniowoMand¿urska, Amurska i Transmongolska.
Nas czeka³a podró¿ na trasie Moskwa Ni¿noangarsk.
09.07.07. Poniedzia³ek
0k.9 30 przyjechaliœmy do Moskwy.
By³ czas na wymianê pieniêdzy oraz zakupy na dalsz¹ drogê. Z dworca Bia³oruskiego przejechaliœmy metrem na Kazañski, by ju¿ tam rozpocz¹æ nasza
podró¿ s³ynn¹ kolej¹ Transsyberyjsk¹.
Na dworcu nie skorzysta³em z ubikacji, gdy¿ stwierdzi³em, ¿e uczyniê to
(ci¹g dalszy na str. 18)
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(ci¹g dalszy ze str. 17)

w poci¹gu, gdzie to cudowne pomieszczenie otwarte mia³o byæ dopiero po
2 godzinach. No có¿! Musia³em wytrzymaæ.

O 13 11 odjechaliœmy w stronê naszego punktu docelowego, czyli Siewierobajkalska. W wagonie nr 13, w przedziale 8 znalaz³em siê wraz z Adamem,
Sasz¹ i jego mam¹. Ch³opiec by³ chory,
wiêc nie mo¿na by³o otworzyæ okna, na
dodatek spaliœmy na górnych, cieplejszych miejscach.
Wiêcej czasu spêdzaliœmy na korytarzu oraz odwiedzaj¹c znajomych
w innych przedzia³ach. Grupa niestety
zosta³a podzielona na dwie czêœci, pozostali jechali 5 wagonów dalej. W ka¿dym wagonie by³ du¿y samowar sk¹d
mo¿na by³o braæ wrz¹tek, wiêc pierwszym posi³kiem by³a wyœmienita zupka chiñska. PóŸniej jednak wzbogaci³em swoj¹ dietê o pyszne piero¿ki
z nadzieniem ziemniaczanym, tzw. warieñki, które zakupi³em podczas pierwszego postoju u „babuszek”, na dworcu.
W wagonach jest grafik, gdzie rozpisane s¹ wszystkie stacje oraz czas
trwania postoju. Podczas tych d³u¿szych przerw na peronie przy poci¹gu
gromadz¹ siê ludzie handluj¹cy wszystkim, pocz¹wszy od jedzenia na lampach
koñcz¹c.
Noc przespa³em spokojnie.
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10.07.07. Wtorek
Sen przerwany spokojnie. W poci¹gu albo siê œpi albo je, widaæ te¿ czytaj¹cych, ma³o osób spo¿ywa alkohol. Na
korytarzu tkwimy tylko my rozmawiaj¹c, opowiadaj¹c kawa³y przerywane
wybuchami œmiech. Dopiero po upomnieniu œciszamy g³os i obserwujemy
przez pobrudzone szyby bezkresne
przestrzenie, ubogie wioseczki, domki
z piêknymi okiennicami.
Teren poprzecinany rzekami Ok¹,
Wo³g¹ oraz innymi powoli zaczyna byæ
górzysty. Dziœ o 17 przekraczamy Ural,
czyli wje¿d¿amy do Azji.
Na stacji kuszê siê na piero¿ki
z nadzieniem ziemniaczanym i z jajkiem. S¹ to bu³eczki nadziewane przypominaj¹ce nasze p¹czki.
Zjadaj¹c je ogl¹dam piêkne lasy
brzozowe poprzecinane ³¹kami liliowymi od wierzbówki.
O tym, ¿e doje¿d¿amy do Jekaterynburga (Swierd³owska) informuje nas
cudowny widok na jezioro, nad którym
to miasto jest po³o¿one. To tutaj zosta³ zamordowany wraz z rodzin¹ ostatni car Rosji.
Dziœ pozna³em ma³¿eñstwo z Bratska, które wraca³o z Moskwy, ze œlubu
córki, która wysz³a za m¹¿ za aktora.
Podczas wieczornej rozmowy opowiadali o sobie, o Rosji a tak¿e pokazywali
mi pami¹tki z Moskwy.
11.07.07.Œroda
Troszeczkê wymuszona pobudka
gdy¿ zatrzymaliœmy siê na d³u¿szy postój w Omsku.
Dziœ prowadnik po nocy jest tak pijany, ¿e ledwo siê trzyma na nogach
a powinien pracowaæ.
Naszym wagonem zajmowa³o siê
dwoje prowadników, których zadaniem
by³ porz¹dek, obs³uga samowara
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i wszystkie inne niezbêdne rzeczy.
W trakcie dnia czas spêdzi³em na
mi³ych pogawêdkach z Marin¹ i Alkiem.
Mariny rodzina wywodzi siê z Polski,
ale ona sama nie zna ju¿ jêzyka polskiego. Podczas rozmowy poczêstowali
mnie ikr¹ z sazana oraz kawa³kiem
ryby.
Na stacji w Nowosybirsku zrobiliœmy sobie wspólne pami¹tkowe zdjêcia.
D³ugo jeszcze rozmawialiœmy o naszych zajêciach, planach zagryzaj¹c
i popijaj¹c w ma³ym dwuosobowym
przedziale.
12.07.07.Czwartek
Budzê siê o bardzo dziwnych porach,
ju¿ nie wiem, do którego czasu mój organizm siê przystosowa³, ale i tak nie
ma to znaczenia.
Za oknem znów brzozy, wierzbówka
i przestrzenie.
Podczas postoju w I³anskaja kupi³em sobie pyszne piero¿ki, orzeszki cedrowe a od Mariny na pami¹tkê dosta³em srebrn¹ obr¹czkê, aby chroni³a
mnie podczas podró¿y.
Gdy le¿¹c czyta³em o Rosji grzmot
i b³ysk pioruna postawi³ mnie na nogi.
Dziœ po¿egnaliœmy naszych rosyjskich znajomych. Prawie w ka¿dym
przedziale nast¹pi³y zmiany. Poznaliœmy zaœ Lenê z Kliringi, która opowiada³a nam o ¿yciu nad Bajka³em i o olbrzymich komarach.
Noc uko³ysa³a nas do snu.
13.07.07.
O 7 35 przybyliœmy do Siewierobajkalska. Zakoñczy³a siê nasza podró¿ kolej¹ transsyberyjsk¹.
Cdn.
Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz
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We wtorek (16.10.) w Przychodni Rejonowej w Dynowie ods³oniêto pami¹tkowa tablicê upamiêtniaj¹c¹ dr. n.
med. Zygmunta Steciwko, za³o¿yciela placówek s³u¿by zdrowia w Dynowie.
To miêdzy innymi dziêki pracy doktora mamy istniej¹ce do dziœ placówki
s³u¿by zdrowia. Pracowa³ wrêcz do
ostatnich chwil swojego ¿ycia. Jego dewiz¹ by³o: to co mo¿esz uczyniæ dla drugiego cz³owieka jest tylko kropl¹ w oceanie potrzeb, ale jest tym co nadaje
sens twojemu ¿yciu.
Grzegorz Szajnik

Rodzina Steciwków pod pami¹tkow¹ tablic¹ od prawej:
Andrzej, Ma³gorzata i Piotr Steciwko
Na uroczystym ods³oniêciu pami¹tkowej tablicy ufundowanej przez rodzinê doktora zjawi³o siê wielu jego przyjació³, znajomych, wspó³pracowników.
W sumie kilkadziesi¹t osób.
Wœród zaproszonych przyby³ych na
uroczystoœæ byli: pose³ Stanis³aw O¿óg,
dyrektor rzeszowskiego ZOZ Aleksander Panek, wicestarosta rzeszowski
Marek Sitarz, burmistrz Dynowa Zygmunt Frañczak, wójt Gminy Dynów
Adam Chrobak, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej i Rady Gminy Józefa Œlemp
i Tadeusz PaŸdziorny, kierownik dynowskiej przychodni Robert Go³êbiowski, i
wielu innych znakomitych goœci. S³owo
wstêpne wyg³osi³ syn doktora, prof. dr
hab. Andrzej Steciwko i wraz z ¿on¹
dokona³ ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy, której poœwiêcenia dokona³ ks. dziekan Stanis³aw Janusz. Przypominaj¹c
postaæ swego ojca, Andrzej Steciwko
mówi³: Mój ojciec urodzi³ siê w 1916
roku w Dynowie tu koñczy³ szko³ê podstawow¹, gimnazjum w Przemyœlu, a
studia medyczne rozpocz¹³ w 1937 roku
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie które ukoñczy³ w 1943 roku.
Pracowa³ jako lekarz w Kroœnie, nastêpnie we Wroc³awiu gdzie z innymi two-

Moment ods³oniêcia tablicy, tego aktu dokonuje prof. dr.
hab. Andrzej Steciwko wraz z ma³¿onk¹ Ma³gorzat¹
rzy³ podwaliny Akademii Medycznej,
nastêpnie jeszcze w kilku innych miejscach. Do Dynowa trafi³ w po³owie lat
piêædziesi¹tych. Przewodniczy³ komitetowi budowy w tym mieœcie szpitala.
By³ twórc¹ izby porodowej, oœrodka
zdrowia oraz pogotowia ratunkowego.

Krótkie wspomnienie o doktorze – Maciej Jurasiñski

Licznie zgromadzeni goœcie

Prof. dr hab. Andrzej Steciwko z koleg¹ z ³awy szkolnej dr
Andrzejem Stankiewiczem
Fot. Grzegorz Szajnik
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Koncertem w poznañskim klubie „Blue Note” Anna Maria Jopek rozpoczê³a
cykl ekskluzywnych koncertów, promuj¹cych najnowszy kr¹¿ek wokalistki „ID”. Trasa
koncertowa potrwa do 28 paŸdziernika i zamknie j¹ wystêp w Warszawie.
Ale ten g³os.... Te piosenki... Wspania³e teksty... Niesamowita aran¿acja...
Œwiat³a podkreœlaj¹ce nastrój... Naprawdê brak s³ów, aby to wszystko opisaæ... Owacjom na stoj¹co i bisom nie
by³o koñca!

AMJ wraz ze swoimi muzykami podczas jednego z bisów
17 paŸdziernika artystka wyst¹pi³a w rzeszowskim teatrze im. W. Siemaszkowej. To by³ naprawdê niesamowity wieczór! Mimo wysokiej ceny biletów – sala teatru by³a pe³na, czêœæ widzów musia³a siê zadowoliæ dostawkami! AMJ - jak zwykle skromna: d¿insy,
podkoszulek,
w³osy
spiête
w kucyki..., wygl¹da³a jak podlotek;-)

Wokalistkê na scenie wspieraj¹
goœcie specjalni: Dhafer Youssef (Tunezyjczyk mieszkaj¹cy w Pary¿u, który
jest dziœ jednym z wa¿niejszych wirtuozów instrumentu OUD, ale przede
wszystkim jednym z najbardziej niepowtarzalnych wokalistów) oraz Mino
Cinelu (mistrz instrumentów perkusyjnych, jeden z najbardziej rozchwytywanych perkusjonistów na œwiecie). U
boku AMJ nie brakuje równie¿ znanych
polskich jazzmanów Marka Napiórkowskiego (gitary), Roberta Kubiszyna (bas) i Jana Smoczyñskiego
(fortepian).
Anna Maria Jopek i jej m¹¿ Marcin Kydryñski tak pisz¹ o p³ycie „ID”

„Ci, których spotykamy, zmieniaj¹
nas i ucz¹, zostawiaj¹ w naszych duszach czêœæ siebie. Ta p³yta powsta³a z
marzenia, by znaleŸæ siê choæby na chwilê w obecnoœci artystów, których podziwialiœmy przez ca³e ¿ycie. I wœród tych,
co od niedawna s¹ dla nas wielk¹ inspiracj¹. Z doœæ – przyznajmy – œmia³ej
wizji, aby stworzyæ zespó³ jaki nie istnia³ nigdzie wczeœniej, jedynie w naszej
zach³annej wyobraŸni. Dla nich specjalnie napisaliœmy muzykê, która szuka
wspólnego zbioru dla czêstokroæ tak odleg³ych œwiatów i wra¿liwoœci.
Zawsze interesowa³o nas to, co powstaje na krawêdzi, kiedy odmienne
kultury przegl¹daj¹ siê w sobie nawzajem. Kiedy wyznania, doœwiadczenia, pokolenie przenikaj¹ siê i uzupe³niaj¹. To
próba odnalezienia w³asnego g³osu w
coraz bardziej barwnej, otwartej i nieograniczonej przestrzeni muzyki. Ponad
granicami i gettami gatunków. Na przekór nim. Przeciw nim.
Za nami zatem byæ mo¿e najpiêkniejszy, a z ca³¹ pewnoœci¹ najbardziej
tragiczny rok naszego ¿ycia.”
W czasie, gdy artyœci pracowali nad
p³yt¹, zmar³ bowiem Stanis³aw Jopek
– Ojciec Anny, a nied³ugo potem – Lucjan Kydryñski – Ojciec Marcina, st¹d
wzruszaj¹ca dedykacja na p³ycie...
„Dedykujemy te p³ytê pamiêci Staszka i Lucjana, dwóch ludzi, do których
mówiliœmy Tato.”
Dla czytelników „Dynowinki” Anna
Maria Jopek napisa³a po swoim wspania³ym wystêpie kilka ciep³ych s³ów...

Pozostaj¹ca nadal pod wielkim wra¿eniem
tego niezwyk³ego koncertu
Renata Jurasiñska
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c.d.
Aenor nie wiedzia³ co robiæ. Radoœæ
walczy³a w nim o lepsze z rozpacz¹.
Kiedy, ukryty w zaroœlach, zobaczy³ jak
Nokreu skacze do rzeki poczu³ ulgê, ¿e
jego przyjaciel znów jest wolny. Z drugiej jednak strony nie wiedzia³ czy elf
prze¿y³ upadek, czy umia³ p³ywaæ i czy
potrafi³ poradziæ sobie w tym dziwnym
kraju. On sam mia³ z tym trochê k³opotów. Kiedy niepostrze¿enie wymkn¹³
siê z ³adowni „Lwa Morskiego” nieca³y
tydzieñ wczeœniej by³ zdezorientowany
i dopiero po kilku dniach przywyk³ do
nowego otoczenia. Ca³y ten œwiat by³
dziwny – tu nawet kolory zdawa³y byæ
siê inne – bardziej soczyste, pe³ne. No
i elfy – by³y wszêdzie. Bêd¹c w tym portowym mieœcie, w którym zakoñczy³a
siê ich morska podró¿, widzia³ ludzi –
by³o ich tam co najmniej kilkudziesiêciu. Ale odk¹d opuœci³ Elthê nie trafi³
na ani jednego cz³owieka. Co do samych
elfów, to prze¿y³ nie lada wstrz¹s. Okaza³o siê bowiem, ¿e nie s¹ to krwio¿ercze bestie rodem z piek³a, demony podobne do ludzi – jak mo¿na by³o s¹dziæ z opowiadañ starszyzny Agur, wioski, w której Aenor mieszka³ przez
wiêksz¹ czêœæ swojego krótkiego ¿ycia.
Ale ch³opiec zd¹¿y³ siê ju¿ nauczyæ, ¿e
nie wszystko co mówili inni by³o
prawd¹. Tak wiêc na nowo poznawa³
œwiat. Co do samych Nieœmiertelnych
to mile siê rozczarowa³. Niektórzy z
nich byli nawet bardzo mili, a on sam
odkry³, ¿e istniej¹ inne ni¿ tylko werbalny sposoby, by siê z kimœ porozumieæ. Jak do tej pory wszystko sz³o jak
po maœle. Podró¿uj¹c œladem handlarzy niewolników poznawa³ coraz to wiêcej osób. Wszyscy, których spotka³ byli
bardzo ¿yczliwi i nawet dzielili siê
z nim jedzeniem, tak wiec g³ód by³
ostatni¹ rzecz¹ o jak¹ musia³ siê martwiæ. Dosta³ nawet nowe ubranie od
pewnej rodziny, która przygarnê³a go na
noc. Buty by³y nieco za du¿e ale ch³o-

piec bez ¿alu za³o¿y³ je zamiast dotychczasowych, które by³y ju¿ mocno zniszczone. Nauczy³ siê te¿ kilku po¿ytecznych s³ów z jêzyka elfów. Wiedzia³ jak
nale¿y prosiæ o wodê, jak ma siê przedstawiæ, co trzeba powiedzieæ stra¿nikowi przy bramie, przez któr¹ chce wejœæ
– to ostatnie by³o jednym z pierwszych
doœwiadczeñ jakie prze¿y³ – i niestety
nie nale¿a³o do zbyt przyjemnych.
W ma³ej wiosce, w której spêdzi³ ostatni¹ noc dowiedzia³ siê ¿e najbli¿szym
miastem w okolicy jest Ithul. Rodzina,
która go przenocowa³a, oprócz ubrania,
da³a mu jeszcze prowiant na drogê,
dwie srebrne monety i kilka dobrych
rad. Tak wiêc kiedy Nokreu uciek³ z niewoli, Aenor uzna³ ¿e nie pozosta³o mu
nic innego jak tylko dalej pod¹¿aæ do
stolicy pañstwa elfów po³o¿onej o zaledwie pó³tora dnia drogi i mieæ nadziejê, ¿e jego przyjaciel równie¿ tam pójdzie.
*
Nigdy nie widzia³ tak potê¿nych
murów. Szara œciana, wydaj¹ca siê nie
mieæ koñca, piê³a siê ku niebu przyt³aczaj¹c swym ogromem ka¿dego, kto
oœmieli³by siê podejœæ bli¿ej. Jeœli jednak chcia³ odnaleŸæ Nokreu musia³ zaryzykowaæ i wejœæ do miasta. Pomimo
tego, i¿ przebywa³ w tym dziwnym œwiecie ju¿ jakiœ czas, wci¹¿ ¿ywi³ obawy co
do intencji zamieszkuj¹cych go elfów.
Ale jak zawsze w przypadku dzieci, bo
choæby nie wiadomo jak mocno chcia³by zaprzeczaæ, maj¹c zaledwie dziewiêæ
lat wci¹¿ pozostawa³ dzieckiem, zwyciê¿y³a ciekawoœæ. Dlatego porzuci³ swój
punkt obserwacyjny i wmiesza³ siê
w t³um zmierzaj¹cych do miasta podró¿nych. Przy bramie zatrzyma³ go
stra¿nik, który znudzonym tonem wypyta³ go o imiê, sprawy, które sprowadzaj¹ go do miasta, jak¹ dysponuje
broni¹ i gdzie zamierza siê podczas planowanego pobytu zatrzymaæ. Pierwsz¹
reakcj¹ ch³opca by³ strach, ale gdy zorientowa³ siê, ¿e takie pytania zadawane s¹ ka¿demu podró¿nemu odprê¿y³ siê i spokojnie odpowiedzia³ na ka¿de z nich. Pomimo tego, ze jego odpowiedzi dotycz¹ce niektórych zagadnieñ
by³y raczej mgliste, stra¿nik przepuœci³
go bez problemu. Ch³opiec ponownie porwany przez t³um podró¿nych poszed³
dalej. Nieco luŸniej zrobi³o siê dopiero
gdy ulica minê³a rz¹d najbli¿szych kamienic i droga zamieni³a siê w szerok¹,
obsadzon¹ po obu stronach drzewami
alejê. Aenor z zachwytem wpatrywa³ siê
w rozci¹gaj¹cy siê przed nim widok.
Jako ¿e miasto znajdowa³o siê terenie
obejmuj¹cym zarówno roz³o¿yst¹ dolinê, jak i otaczaj¹ce j¹ wzgórza, móg³
baz przeszkód dostrzec ogromy plac, na
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którym krz¹ta³o siê tysi¹ce ludzi, kilometry ci¹gn¹cych siê kamieniczek, przestronne parki, które z tej odleg³oœci
wygl¹da³y jak niewielkie po³acie lasów,
i w koñcu wspania³y zamek po³o¿ony
na góruj¹cym nad miastem wzgórzem
oraz po³o¿ony niedaleko od niego zespó³
monumentalnych budynków. Kiedy
ch³opiec zapyta³ o nie o przechodnia,
dowiedzia³ siê, ¿e jest to Cesarski Uniwersytet i Biblioteka. Ze zdziwieniem
stwierdzi³, ¿e terenów które uzna³ za
parki by³o znacznie wiêcej ni¿ zabudowañ. Nie wiedzia³ dlaczego tak jest, ale
wzruszy³ ramionami – w koñcu kto zrozumie elfy?
Kiedy przywyk³ ju¿ do widoku tego
niezwyk³ego miasta, przypominaj¹cego
raczej bajkowe miejsce ni¿ rzeczywisty
gród, wpad³ w lekk¹ konsternacje. Powód by³ ca³kiem prosty. Aenor nie wiedzia³ co ma ze sob¹ zrobiæ. Wiedzia³,
¿e pieniêdzy nie wystarczy mu na zbyt
d³ugo. Nie mia³ te¿ pojêcia czy Nokreu
dotar³ do miasta i gdzie móg³by go szukaæ. Nagle dozna³ olœnienia. Nawet jeœli jego przyjaciel nadal nie pamiêta³
kim jest, to wci¹¿ pozostawa³ elfem,
a wiêc pewnie pójdzie tam gdzie poczuje siê bezpiecznie. Postanowi³ iœæ do
jednego z tych ogromnych parków –
w koñcu za ka¿dym razem kiedy los
krzy¿owa³ jego kroki z Nokreu - spotyka³ go w lesie. Teraz wybór by³ prosty.
Najwiêksze skupisko drzew znajdowa³o siê niedaleko st¹d, nieco na prawo
od miejsca, w którym obecnie siê znajdowa³. Bez oci¹gania, maj¹c wytyczony cel, zag³êbi³ siê w pl¹taninê ulic
i zau³ków. Pó³ godziny póŸniej jego optymizm znacznie os³ab³ – nie spodziewa³
siê, ¿e miejskie ulice mog¹ tworzyæ taki
labirynt bez wyjœcia. W koñcu zapytawszy kilka razy o drogê dotar³ do parku.
I prze¿y³ prawdziwy wstrz¹s. To by³
las. Dobrze utrzymany, z wytyczonymi
wœród drzew œcie¿kami, ale jednak las.
Po bli¿szych oglêdzinach dostrzeg³, ¿e
w koronach drzew wybudowano cale
osiedle. Drzewne domki jak gdyby wyrasta³y z olbrzymich pni, a prowadz¹ce do nich schody oplata³y poszczególne drzewa niczym girlandy. Kiedy tak
sta³ z zadart¹ g³ow¹ i otwartymi ustami, nie zauwa¿y³ ¿e ju¿ od dobrej chwili ma towarzystwo.
- Kim jesteœ ? – zapyta³a ma³a
dziewczynka ubrana w b³êkitn¹ tunikê
i kobaltowe spodnie.
Nazywam siê Aenor – odpowiedzia³
automatycznie i zaraz siê speszy³. –
Przepraszam, ja tylko chcia³em popatrzeæ na…
- …Kanori? – podpowiedzia³a. – To
(ci¹g dalszy na str. 22)
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s¹ Kanori, czyli Drzewne Domy. Mój
ojciec jest Zaklinaczem Drzew. Zbudowa³ to osiedle i nasz dom – oznajmi³a z dum¹. – Chcesz zobaczyæ? A tak
przy okazji nazywam siê Kia. Sk¹d jesteœ?
W czasie drogi do domu dziewczyny
Aenor opowiedzia³ jej krótk¹ historiê
swojego ¿ycia. Kia zrewan¿owa³a siê
tym samym i szybko zostali przyjació³mi.
- Wiesz co? Pomogê ci znaleŸæ tego
Nokreu. Powiedz mi wszystko co o nim
wiesz – powiedzia³a siadaj¹c na wielkiej poduszce i wpatruj¹c siê w niego
z oczekiwaniem.
- No dobrze. Jest elfem i jest myœliwym. Potrafi zabiæ b³otn¹ ¿mijê jednym strza³em – powiedzia³ z dum¹.
- Obawiam siê, ¿e niewiele nam to
pomo¿e. W Ithul ¿yj¹ same elfy wielu
potrafi ustrzeliæ z ³uku wê¿a. Mo¿e
pamiêtasz coœ jeszcze? – zapyta³a.
- On mówi³… mówi³ ¿e ma 1800 lat,
i ¿e ma syna o imieniu Nerio, który ma
1500 lat – przypomnia³ sobie Aenor. –
Opowiedzia³ mi, ¿e w kiedy przesta³ byæ
dzieckiem uciek³ z domu. Wspomina³
coœ o niañkach…
- Acha, czyli w zasadzie nie wiemy
nic... Chocia¿, powiedzia³eœ ”niañkach”?
To ju¿ coœ – zauwa¿y³a zadowolona.
Jednak widz¹c pytaj¹c¹ minê ch³opca
doda³a. – Nie rozumiesz? Przepraszam,
zapomnia³am, ¿e nie jesteœ Nieœmiertelnym. W zasadzie w Ithul niañki dostêpne s¹ tylko dla rodzin które staæ
przynajmniej na Kanori, reszta musi
sobie radziæ we w³asnym zakresie. Ja

Rafa³ Gudyka to dwunastolatek
z Harty, gdzie uczêszcza do szko³y podstawowej. Od piêciu lat uczy siê gry na
fortepianie. W wieku 8 lat zacz¹³ uczyæ
siê w Pañstwowej Szkole muzycznej I
stopnia przy ZSM nr 2 im. W. Kilara w
Rzeszowie. Wystêpowa³ na wielu koncertach œrodowiskowych jako solista, a
tak¿e z orkiestr¹ kameraln¹. Kilkakrotnie nagrywa³ dla Radia Rzeszów.
Zdoby³ wiele nagród na konkursach regionalnych, ogólnopolskich i miêdzynarodowych. W wywiadzie, którego nam
udzieli³ rozmawiamy z nim o jego pasji, o tym jak godzi dwie szko³y i o jego
pracy…
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sama te¿ jakiœ czas temu mia³am nianiê. Je¿eli twój przyjaciel mia³ ich kilka w dzieciñstwie ich to znaczy, ¿e pochodzi z bardzo bogatej rodziny, mo¿e
nawet z arystokracji, a to zawê¿a pole
poszukiwañ do zaledwie 200 rodzin.
Je¿eli jeszcze sprawdzimy, w których
1800 lat temu urodzili siê synowie to
byæ mo¿e znajdziemy rodzinê twojego
przyjaciela. Jak on wygl¹da?
- Ma ciemne w³osy i oczy, jest wysoki i szczup³y. Ma spiczaste uszy – tak,
wiem tutaj wszyscy je maj¹ – doda³
szybko widz¹c kpi¹cy uœmieszek dziewczyny. - No i potrafi rozpaliæ ogieñ bez
krzesiwa.
- Acha wiêc musi te¿ byæ magiem.
Ten twój Nokreu mo¿e siê ju¿ czuæ odnaleziony – powiedzia³a Kia z niezwyk³¹ jak na swój wiek pewnoœci¹ siebie.
- Naprawdê? – zdziwi³ siê ch³opiec.
- Jasne. Wystarczy iœæ do Biblioteki Cesarskiej. S¹ tam ksiêgi rodowe
wszystkich Dra’zuri i innych Wielkich
Rodów. A tak¿e rejestr magów. Pójdziemy tam jeszcze dzisiaj. Ale najpierw
muszê przygotowaæ coœ do jedzenia. Mój
brat jest gwardzist¹ pa³acowym. Codziennie przychodzi do domu, ¿eby spêdziæ z nami trochê czasu. Zobaczysz, na
pewno ciê polubi i pomo¿e nam znaleŸæ twojego przyjaciela – powiedzia³a
dziewczyna i zaprowadzi³a go do obszernej kuchni.
*
Przejœcie przez miejskie mury okaza³o siê byæ drobnostk¹, nawet bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e ruch przy bramie
by³ stosunkowo niewielki. Kilka zwyczajowych pytañ zadanych przez znu-
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dzonego stra¿nika, który myœla³
o wszystkim co nie mia³o najmniejszego zwi¹zku z jego prac¹ oraz zdawkowe odpowiedzi udzielone przez Nokreu
wystarczy³y by dostaæ siê do miasta.
Mê¿czyzna przez chwilê sta³ nieruchomo i wpatrywa³ siê w têtni¹c¹ ¿yciem
metropoliê. Tak wiele czasu minê³o
odk¹d by³ tu po raz ostatni. Tysi¹c piêæset lat tu³aczki i izolacji spowodowa³o,
¿e poczu³ zbieraj¹ce siê pod powiekami ³zy, które szybko znalaz³y ujœcie
i pop³ynê³y po jego policzkach. Mia³
ochotê tañczyæ z radoœci – to by³o jego
rodzinne miasto, tu znajdowali siê niemal wszyscy, których kocha³. Jego syn…
Szybko otar³ twarz i ruszy³ przed siebie. Teraz pozosta³o mu ju¿ tylko wróciæ na nale¿ne mu miejsce, do ¿ycia,
które kiedyœ porzuci³. Niestety nie by³o
to takie proste. W koñcu nie móg³ ot
tak, stan¹æ na progu swojego pa³acu
i zawo³aæ: „Wróci³em!”. Nie mia³ z³udzeñ, ¿e rozpêta³o by siê piek³o. Zosta³by
niechybnie wezwany do Pa³acu przed
oblicze Jego Wysokoœci i jego los znów
zale¿a³by od kaprysu jednego cz³owieka. Nie, musia³ to zrobiæ w sposób przemyœlany. Wiedzia³, ¿e rozmowy z Cesarzem nie uniknie, w koñcu by³ drugi
w kolejce do tronu, ale móg³ tam iœæ w
innym charakterze ni¿ jako wleczony
przez stra¿ przyboczn¹ w³adcy wiêzieñ.
Nagle przyszed³ mu do g³owy pewien
pomys³. Przecie¿ by³ Idrys. To by³o jedyne wyjœcie. Szary Lord zawsze znajdywa³ jakieœ rozwi¹zanie, które pomaga³o jego suzerenowi wydostaæ siê
z k³opotów.
Hanna Woœ
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Aneta Maœlak :
- Jesteœ laureatem wielu konkursów
fortepianowych. Zajmujesz na nich czêsto pierwsze miejsca. Powiedz nam jak
zaczê³a siê Twoja przygoda z fortepianem..?
Rafa³ Gudyka:
-Zacz¹³em uczyæ siê gry na fortepianie w wieku 6 lat. By³y to lekcje prywatne i trwa³y dwa lata. Pani, która
mnie uczy³a zachêci³a mnie ¿ebym spróbowa³ swoich si³ w szkole muzycznej.
Sabina Hadam:
- Du¿o wystêpujesz. Jak czujesz siê
przed wystêpami? Czy czujesz tremê?
R.G. :
- Zanim wejdê na scenê mam bardzo du¿¹ tremê, ale gdy tylko na ni¹
wejdê trema znika.
A.M. :
-Ile godzin dziennie æwiczysz?
R.G.:
-W dni kiedy je¿d¿ê do szko³y muzycznej w ogóle bo wracam o 21,
a w dni kiedy nie je¿d¿ê æwiczê po 2-3
godziny dziennie, w weekendy nawet do
4.
S.H:
- Jaki jest Twój najwiêkszy sukces?
R.G.:
- Za najwiêkszy swój sukces uwa¿am konkurs w Warszawie. By³ to VII
Miêdzynarodowy Konkurs Muzyczny

Drodzy Czytelnicy Dynowinki!
Zapewne ka¿dy z Was s³ysza³ o honorowym krwiodawstwie. Jednak niewielu chce prawdziwie w³¹czyæ siê w to
dzie³o. Pragnê w tym artykule przybli¿yæ istotne kwestie zwi¹zane z t¹ inicjatyw¹ i tym samym z serca zachêciæ
do niej.
Krew jest niezbêdna nie tylko ofiarom wypadków, ale tak¿e cierpi¹cym na
szereg powa¿nych chorób. Jej brak spra-
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£omianki-Warszawa 2007. Zdoby³em
na nim pierwsze miejsce. W mojej grupie by³o 30 uczestników m.in. z Estonii, £otwy, Rosji, Japonii i Korei. Oprócz
tego wielkim moim prze¿yciem by³o
akompaniowanie tenorowi panu Paw³owi Ska³ubie, który œpiewa³ na œlubie
w czasie mszy œwiêtej, podczas komunii i na wejœcie. Odnios³em wra¿enie,
¿e jest bardzo mi³y. Szybko znaleŸliœmy wspólny jêzyk. W podziêkowaniu
za wspó³pracê otrzyma³em od niego
p³ytê z ¿yczeniami dalszych sukcesów.
A.M. :
- Czy sam komponujesz ju¿ utwory
muzyczne?
R.G. :
-Na razie nie próbowa³em. Nie interesowa³o mnie to do tej pory.
A.M.:
- Jak godzi robienie dwóch szkó³
jednoczeœnie?
R.G.:
- Jest mi ciê¿ko, ale w nauce pomaga mi starsza siostra. W szkole mam
zazwyczaj 6 lekcji i zaraz po nich jadê
do szko³y muzycznej. Wracam z niej
przed 21.
S.H.:
-Jakiego rodzaju muzyki s³uchasz
na co dzieñ?
R.G.:
- Klasycznej. G³ównie Chopin. Ewentualnie Mozart.
S.H.:
-Czemu zawdziêczasz swój sukces?
R.G. :
- Mam bardzo dobr¹ nauczycielkêpani¹ Joannê Strzeleck¹.
A.M:
- Czy to prawda, ¿e pracujesz ju¿
jako organista?
R.G.:
-Tak, pracujê w koœciele w Harcie.
Gram tam w ka¿d¹ niedzielê. Du¿o po-

wia, ¿e coraz czêœciej trzeba nagle zmieniaæ ca³y plan pracy bloku operacyjnego, co znacznie opóŸnia czas oczekiwania na zabiegi. W szpitalach ludzie
walcz¹ ze œmierci¹ i nieraz przegrywaj¹, gdy¿ nie ma zapasów krwi. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratowaæ ¿ycie i zdrowie.
Czy te s³owa nie dzia³aj¹ mobilizuj¹co? Poœwiêcaj¹c trochê swojego czasu,
mo¿emy daæ ¿ycie drugiemu cz³owieko-
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maga mi w tym ksi¹dz wikary m.in.
w nauce pieœni, obrzêdów.
A.M:
- Kto jest Twoim najwiêkszym autorytetem i dlaczego?
R.G.:
- W muzyce na pewno Rafa³ Blechacz. Podziwiam go za wygranie konkursu chopinowskiego. Marzê o tym
¿eby sam wygraæ kiedyœ taki konkurs.
S.H.:
-Jakie s¹ Twoje plany na przysz³oœæ?
Czy s¹ one zwi¹zek z fortepianem?
R.G.:
-Chcia³bym byæ kiedyœ pianist¹,
nauczycielem. I stopieñ szko³y muzycznej trwa 6 lat i w³aœnie go koñczê. Chodzi³bym teraz do pi¹tej klasy szko³y
muzycznej, ale chodzê do 6 poniewa¿
w jeden rok zrealizowa³em program
z dwóch lat. Aby pójœæ na studia muzyczne musia³bym ukoñczyæ II stopieñ,
czyli kolejne 6 lat.
A.M.:
-Jakie masz fascynacje poza fortepianem?
R.G.:
- Malarstwo i sport. Sam malujê .
Namalowanie czegokolwiek co zobaczê
nie sprawia mi raczej trudnoœci. Najbardziej lubiê malowaæ krajobrazy . Ze
sportu najbardziej lubiê siatkówkê.
S.H.:
-A jakie masz plany zwi¹zek z t¹
najbli¿sz¹ przysz³oœci¹?
R.G.:
- Obecnie przygotowujê siê do konkursu w Pary¿u, który odbêdzie siê na
wiosnê. Pojadê tam z mam¹ i moj¹
pani¹. Muszê poœwiêciæ jeszcze wiêcej
czasu na æwiczenia.
Dziêkujemy Rafa³owi za udzielenie
wywiadu i ¿yczymy dalszych, na pewno
licznych sukcesów!!

wi nie ponosz¹c przy tym ¿adnej szkody!
Istnieje wiele mitów na temat
krwiodawstwa, np. mo¿liwoœæ zara¿enia siê groŸn¹ chorob¹. W tym momencie chcia³abym zdementowaæ to absurdalne stwierdzenie. Otó¿ wyposa¿enie
stacji krwiodawstwa jest ca³kowicie
sterylne, a krew od ka¿dego dawcy pobierana za pomoc¹ sprzêtu jednorazowego u¿ytku. Gdyby tak nie by³o codziennie media donosi³yby nam
o wstrz¹saj¹cych wyznaniach osób, któ(ci¹g dalszy na str. 25)
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re po oddaniu krwi, zarazi³y siê wirusem HIV. Wiele osób obawia siê te¿
wkucia ig³y, czemu ogromnie siê dziwiê,
bo w ¿yciu mo¿na doznaæ wiele mocniejszych bólów, przy których wbicie ig³y
jest niczym. Upusty do autotransfuzji
mia³am robione 4 razy, i z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdzam, ¿e nie jest to nic
strasznego! Moje zdanie podziela kole¿anka z grupy „M.O.R.D.” Monika
Szczepañska, która nie waha³a siê
i pojecha³a do Centrum Krwiodawstwa
w Rzeszowie. Oto jej wra¿enia:
„Rzecz¹ oczywist¹ jest, ¿e mia³am
ró¿ne obawy, ale uwierzcie mi sama nie
spodziewa³am siê, ¿e wszystko pójdzie
tak sprawnie. Profesjonalna obs³uga,
sterylny sprzêt i wszystko za³atwiane
bez problemów - po prostu cz³owiek widzi, ¿e na tej krwi naprawdê zale¿y. Na
pocz¹tku krótkie za³atwianie formalnoœci, póŸniej dostaje siê „lajtowy” bia³y fartuszek i buty ochronne. Nastêpnie pani pielêgniarka pobiera krew
i wype³nia siê ankietê. Rzut oka lekarza na przysz³ego dawcê krwi i kawka
lub herbatka w kuchni - wedle upodobania:). PóŸniej wêdrujemy do pokoju,
gdzie oddaje siê krew:). Panie pielêgniarki oczywiœcie ca³y czas czuwaj¹ nad
dawc¹, pytaj¹ o samopoczucie, kontroluj¹ pobór krwi. To jest naprawdê bardzo wa¿ne, bo czujemy siê bezpiecznie.
Po oddaniu 450ml krwi odpoczywamy
przez pewien czas i rzecz najmilsza chyba dla wszystkich krewniaków, czyli
odbiór nagrody w postaci 9 czekolad:).
Jedyna rzecz, która naprawdê mnie zasmuci³a, to pustki w CK:(. Dlatego skoro
mam mo¿liwoœæ, chcê zaapelowaæ - „Dar
krwi, darem ¿ycia”, je¿eli mo¿emy pomó¿my innym. My nic nie tracimy!
Jednorazowo oddaj¹c krew mo¿emy
uratowaæ ¿ycie nawet trzem osobom!
Pamiêtajmy - mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e
to my bêdziemy potrzebowali pomocy.
Je¿eli ktoœ siê zastanawia, niech porzuci wszystkie w¹tpliwoœci. Najpiêkniejsza jest pomoc drugiemu cz³owiekowi. Odda³am krew i jestem
z siebie dumna. Proszê Was wszystkich
w imieniu potrzebuj¹cych - podzielcie
siê „p³ynem ¿ycia”
Poni¿ej zamieszczam wa¿ne informacje dla osób, które rozwa¿aj¹ oddanie krwi.
Mo¿esz zostaæ honorowym krwiodawc¹: (Ÿród³o: www.rckik-katowice.com.pl)
· je¿eli jesteœ w wieku od 18 do 65
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roku ¿ycia i wa¿ysz co najmniej 50 kilogramów,
· je¿eli w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy nie wykonano u ciebie akupunktury,
tatua¿u, przek³ucia uszu lub innych
czêœci cia³a,
· je¿eli w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy nie mia³eœ wykonanych diagnostycznych badañ i zabiegów endoskopowych,
· je¿eli w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy nie by³eœ leczony krwi¹ i jej sk³adnikami,
· nie wolno oddawaæ krwi podczas
ci¹¿y i w okresie karmienia piersi¹,
· mo¿esz oddaæ krew po 6 miesi¹cach po zabiegach chirurgicznych,
· nie nale¿y oddawaæ krwi w okresie miesi¹czkowania i 3 dni po zakoñczeniu miesi¹czki.
Nie mog¹ zaœ oddawaæ krwi g³ównie: (Ÿród³o: www.rckik-katowice.com.pl)
· osoby, które przeby³y lub s¹ chore
na ¿ó³taczkê zakaŸn¹,
· nosiciele wirusa HIV i chorzy na
AIDS,
· chorzy na choroby weneryczne, nowotworowe i uk³adu kr¹¿enia oraz na
gruŸlicê, padaczkê, cukrzycê, ³uszczycê,
· alkoholicy, narkomani,
· osoby leczone hormonem wzrostu,
· chorzy z mia¿d¿yc¹, po udarach
mózgowych i osoby z rozleg³ymi ¿ylakami.
Teraz przybli¿ê Pañstwu procedurê
oddania krwi krok po kroku: ( Ÿród³o:
www.krewniacy.pl)
1. Rejestracja - wype³nienie kwestionariusza (koniecznie musimy
przedstawiæ dokument to¿samoœci).
2. Pracownia analiz lekarskich lub
stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny
przy u¿yciu wy³¹cznie sprzêtu jednorazowego, odczyt w ci¹gu 3 minut.
3. Gabinet lekarski:
• badanie lekarskie,
• wywiad,
• kwalifikacja do oddania krwi.
4. Stanowisko do oddawania krwi:
oddanie 450 ml krwi do jednorazowego
pojemnika plastikowego z p³ynem konserwuj¹cym w czasie od 5 do 8 minut.
5. Otrzymanie posi³ku regeneracyjnego o wartoœci kalorycznej 4.500 kcal.
Na nasz¹ proœbê wystawiane jest zaœwiadczenie usprawiedliwiaj¹ce nieobecnoœæ w pracy oraz wyp³acany zwrot
kosztów poniesionych na przejazdu do
najbli¿szego Centa Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.
Krew oddaje siê zwykle w stacjach
krwiodawstwa (stacjonarnych lub mo-
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bilnych - w specjalnych autobusach).
Na Podkarpaciu mo¿na zrobiæ to
w nastêpuj¹cych miejscach:
· Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Rzeszów, ul.
Wierzbowa 14, (0-17) 86-72-030
· Oddzia³ Terenowy Dêbica, ul. Krakowska 91, (0-14) 670-07-81
· Oddzia³ Terenowy Jas³o, ul. Lwowska 22, (0-13) 445-84-68
· Oddzia³ Terenowy Krosno, ul. Korczyñska 57, (0-13) 420-10-50
· Oddzia³ Terenowy Le¿ajsk, ul. Leœna 22, (0-17) 242-03-07
· Oddzia³ Terenowy Mielec ul. ¯eromskiego 17, (0-17) 583-69-52
· Oddzia³ Terenowy Przemyœl, ul.
Monte Cassino 18, (0-16) 670-36-56.
Drodzy „Wahaj¹cy siê”! Jeœli nadal
pozostajecie nieprzekonani, to spytajcie siebie samych, czy gdyby ktoœ Wam
bliski by³ chory i wymaga³ transfuzji,
oddalibyœcie krew, by ratowaæ mu ¿ycie?
Myœlê, ¿e wszyscy zdecydowalibyœcie
siê. Zatem dlaczego nie zrobiæ czegoœ
piêknego dla obcej nam osoby, która jest
przecie¿ czyj¹œ matk¹, córk¹, czyimœ
ojcem lub synem? B¹dŸmy altruistami;).
Mam zatem nadziejê, ¿e wœród Dynowian znajd¹ siê tacy bezinteresowni
ludzie, którzy podczas wyjazdu do wy¿ej wymienionych miast znajd¹ chwilê
czasu na darowanie komuœ ¿ycia;).
Ci jednak, którzy z powodu wymienionych w artykule przyczyn nie mog¹ byæ
dawcami równie¿ maj¹ mo¿liwoœæ wesprzeæ tê inicjatywê. Otó¿ w ramach
kampanii spo³ecznej pod nazw¹ Krewniacy EUROPEJSKA FUNDACJA
HONOROWEGO DAWCY KRWI zbiera fundusze na zakup ruchomej stacji
krwiodawstwa - autobusu do poboru
krwi im. Jana Paw³a II. Ka¿dy z nas
mo¿e siê przy³¹czyæ do tej akcji, wysy³aj¹c sms o treœci KREW na numer
72102 (op³ata 2 z³, 2,44 z³ z VAT). Ponadto od niedawna w salonach Empik
mo¿na nabyæ brelOK Krewniaków z
grup¹ krwi (koszt 4,99 z³) do czego
gor¹co zachêcam;)
Podejmijmy w³aœciw¹ decyzjê!
Oddajmy krew - cz¹stkê siebie, która
ma uzdrawiaj¹c¹ moc i odkryjmy sami,
jakie to uczucie uratowaæ komuœ
¿ycie;).

Katarzyna Frañczak,
LO w Dynowie
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uroczystoœæ nadania
imienia
Szkole Podstawowej nr 2
w Harcie
Jest jesieñ 1867 roku. Do ma³ej
wioski galicyjskiej niedaleko Dynowa,
Harty przybywa œwie¿o wyœwiêcony
ksi¹dz. Nazywa siê Bronis³aw Markiewicz i ma obj¹æ tu stanowisko wikarego. Czy wówczas ów m³ody, skromny
kap³an przypuszcza³, ¿e po up³ywie 140
lat powróci do Harty jako patron szko³y?

Dzieñ 14 paŸdziernika 2007 roku
by³ dniem d³ugo oczekiwanym przez spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej nr 2
w Harcie. W dniu tym nasza szko³a
otrzyma³a imiê Ks. Bronis³awa Markiewicza. Wybieraj¹c patrona dla tej
placówki, uczniowie, rodzice i nauczyciele nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e powinien
byæ to ksi¹dz Markiewicz, postaæ nieprzeciêtna wœród grona wybitnych polskich wychowawców i pedagogów, cz³owiek kochaj¹cy m³odzie¿ i dzieci, za³o¿yciel zak³adów wychowawczych dla sierot oraz Zgromadzenia Œw. Micha³a Archanio³a.
Uroczyste nabo¿eñstwo, któremu
przewodniczy³ ksi¹dz biskup Adam
Szal, rozpoczê³o siê o godzinie 11. Podczas mszy poœwiêcono sztandar szko³y.
Na zakoñczenie uroczystoœci koœciel-

nych wszystkich
czeka³a mi³a niespodzianka: zespó³
klerycki „Michael” z
Krakowa wyst¹pi³ z
repertuarem piosenek religijnych.
Druga czêœæ odby³a siê na sali gimnastycznej, gdzie
po odœpiewaniu hymnu pañstwowego
dyrektor szko³y, Bogdan Sieñko, powita³ wszystkich obecnych na uroczystoœci, a byli to: ksi¹dz biskup Adam Szal,
zaproszeni ksiê¿a, przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oœwiaty
w Rzeszowie i Samorz¹du Gminy w Dynowie. przedstawiciele organizacji

wspó³pracuj¹cych ze szko³¹, organizacji spo³ecznych , lokalni dzia³acze , przyjaciele szko³y, rodzice , absolwenci szko³y i mieszkañcy Harty. Momentem, na
który wszyscy czekali by³o odczytanie
przez Wójta Gminy Dynów Pana Adama Chrobaka, uchwa³y nadania szko-

Spotkanie Absolwentów Technikum Mechanicznego
Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Dynowie
29.09.2007r. (w sobotê) absolwenci Technikum Mechanicznego Zespo³u Szkó³
Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie z roku 1997 spo
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le imienia . W koñcu nast¹pi³ uroczysty moment œlubowania na sztandar
szko³y. Swoj¹ chwilê mieli równie¿
pierwszoklasiœci- oto po raz pierwszy
z³o¿yli przysiêgê na sztandar, czyni¹c
to z nale¿yt¹ powag¹.
Mi³ym akcentem by³y podziêkowania zaproszonych
goœci. Ciep³o i serdecznie brzmia³y s³owa wójta gminy,
Pana Adama Chrobaka, Pani wizytator
Aliny Szczepañskiej,
Pani Krystyny Wróblewskiej, Pana

Aleksandra Stochmala, ks. Krzysztofa
Poœwiaty, oraz siostry Dawidy Ryll.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê krótk¹
prezentacj¹ multimedialn¹, na tle której uczniowie w krótkich scenkach przedstawili ¿yciorys ks. Bronis³awa Markiewicza. I tak kolejno przez scenê przewija³y siê postaci: rodzice Bronis³awa,
przyjaciel Józef D¹browski, ksi¹dz Jan
Bosko, dzieci i sieroty.
Jako Grono Pedagogiczne Szko³y Podstawowej im. Ks. Bronis³awa Markiewicza w Harcie ¿ywimy g³êbok¹
i szczer¹ nadziejê, ¿e s³owa naszego patrona „Dusza dziecka jest jak gleba nie
zaorana. Umiej j¹ uprawiaæ, a wyda
owoc stokrotny” bêd¹ nam towarzyszyæ
w dalszej pracy wychowawczej.
Wszystkim, którzy zaszczycili
nas swoj¹ obecnoœci¹ podczas tak wa¿nego wydarzenia w historii naszej szko³y sk³adamy gor¹ce podziêkowania.
Grono Pedagogiczne
SP nr 2 im. Ks. Bronis³awa
Markiewicza w Harcie
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tkali siê po 10.latach od chwili odebrania dyplomów. Goœci powita³a Dyrektor Szko³y Pani Halina Cygan, która
wyrazi³a zadowolenie z przybycia do
„swojej” szko³y i klasy licznej grupy by³ych uczniów wraz z wychowawczyni¹
Pani¹ Ann¹ Mol. Przy „dyrektorskiej”
kawie i ciastku obecnoœæ sprawdzi³ wg
listy z dziennika by³y Dyrektor Pan
Stanis³aw Tymowicz, który przypomnia³ tak¿e jak zaczyna³a siê edukacja tej grupy uczniów 15 lat temu. Wychowawczyni wymieni³a osi¹gniêcia klasowe, a z kasety VHS odtworzono moment odbierania dyplomów. W imieniu
Absolwentów, Jacek Sochacki skierowa³
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do Pani Dyrektor Haliny Cygan podziêkowanie za umo¿liwienie odbycia takiego spotkania i serdeczne przyjêcie,
a resztê dope³ni³y kwiaty wrêczone tak¿e Panu Dyrektorowi Stanis³awowi Tymowiczowi i wychowawczyni Pani Annie Mol. Na koniec spotkania wszyscy
Absolwenci mieli mo¿liwoœæ zwiedzenia szko³y, która przez 10 lat bardzo
siê zmieni³a, m.in. powsta³ nowy budynek dydaktyczny wraz z ³¹cznikiem, odnowiono dotychczasowy budynek,
warsztaty szkolne. Klasopracownie zosta³y wyposa¿one w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Ca³y kompleks dydaktyczny budzi naprawdê podziw i za-
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chwyca swoim widokiem.
Absolwenci
Technikum Mechanicznego
z roku 1997

SZKO£A PODSTAWOWA NR 1 W DYNOWIE
TO BÊDZIE PAMI¥TKA NA CA£E ¯YCIE
Banaœ Dawid
Banat Kamila
Bazanowski Mateusz
Dziura Karol
G¹secka Monika
Gerula Miko³aj
G³adysz Ma³gorzata
Kêdzierska Zuzanna
Kuczyñska Gabriela
Lemierz Kacper
Marsza³ek Filip
Niedzielski Arkadiusz
Paœciak Pamela
Sarnicka ¯aneta
Siry Wiktoria
Siwulec Kamila
Sochacka Diana
Szmyt Bartosz
wych. Anna Kêdzierska
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B³otnicki Wiktor
Chrapek Anna
Chudzikiewicz Sebastian
Cyran Jakub
Gerula Milena
Hadam Kamila
Karnas Mateusz
Makarski Bart³omiej
Nowak Magdalena
PaŸdziorny Sebastian
Peszek Tomasz
Podgórski Hubert
Siry Gabriela
Socha Krzysztof
Szybiak Marcin
Trawka Daniel
Tworzyd³o Jakub
Tymowicz Damian
Ukraiñski Dominik
Wandas Karol
Witkowska Aleksandra
Witkowska Magdalena
Wójcik Hubert
wych. Alina Mazur
Drogie dzieci! Niedawno rozpoczêliœcie jeden z najpiêkniejszych etapów w Waszym ¿yciu
Od kilku dni dumnie nosicie tornistry, poznajecie siê nawzajem, zawi¹zuj¹ siê pierwsze szkolne przyjaŸnie. Postanowiliœmy utrwaliæ ten moment na pami¹tkowych fotografach i opublikowaæ je w specjalnym wydaniu gazety, która le¿y w³aœnie przed Wami.
Za kilkanaœcie lat spojrzycie na ten egzemplarz gazety z nieukrywanym zdumieniem – czy ta dziewczynka z warkoczykami to naprawdê ja?! A czy ten kolega obok mnie to na pewno Karol, czy mo¿e Micha³ ? Œwiat siê zmieni, szko³a siê
zmieni, moda siê zmieni – a Wy, patrz¹c na te zdjêcia, z uœmiechem wspomnicie swoj¹ pierwsz¹ klasê, swoj¹ pani¹, swoj¹
salê. I bêd¹ to piêkne wspomnienia.
Bielec Adam
Boroñ Magdalena
K³y¿ Martyna
Kopacka
Ewelina
Kozubal
Karolina
Marsza³ek Marcin
Martowicz Renata
Mikoœ Justyna
PaŸdziorny Karol
Pinkowicz
Grzegorz
Popek Gabriela
Pyœ Aleksandra
Sarnicki
Krystian
S³ysz Bartosz
Szewczyk
Natalia
Œwider
Micha³
Œwita³a
Weronika
Tarnawski Karol
Tropi³o
Mariusz
Undziakiewicz
Natalia
B¹k Bart³omiej
wych. Bo¿ena Rogut

Prezentujemy Pañstwu m³odych ludzi, dla których ten rok szkolny ma bardzo
du¿e znaczenie. S¹ to bowiem uczniowie pierwszych klas, a wiêc zaczêli d³ug¹
drogê ku wiedzy. Pe³ni zapa³u, ciekawoœci, szczerzy i ufaj¹cy bezgranicznie swojej
pani wychowawczyni- to pe³na charakterystyka typowych przedstawicieli pierwszaków. ¯yczmy im , aby nie zatracili entuzjazmu i ¿ebyœmy mogli w przysz³oœci
o nich us³yszeæ du¿o dobrego.
Diana Wasylowska-Kilon

Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Harcie. Wych. p. Ewa Banaœ
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Zespó³ Szkó³ Nr 3 w £ubnie. Wych. p. Danuta Gdyczyñska
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Idzie Jaœ do szko³y,
idzie po raz pierwszy.
Ksi¹¿ki spakowane,
tornister zapiêty.
To dla was, to dla was pierwszaki,
te ³awki, tablica i ksi¹¿ki.
To dla was najmilsi, kochani,
pi¹teczki, b³awatki i pani.
¯egna Jaœ mamusiê,
¿egna z ³ezk¹ w oku.
Nie p³acz Jasiu, nie p³acz
pani¹ masz przy boku.
To dla was, to dla was pierwszaki,
te ³awki, tablica i ksi¹¿ki.
To dla was najmilsi, kochani,
pi¹teczki, b³awatki i pani.
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Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Paw³okomie. Wych. p. Janina Œliwa

Jaœ ju¿ zosta³ uczniem
i nie p³acze wcale.
Zbiera du¿o pochwa³,
a najwiêcej w szkole.
Id¹ pierwszaki – dawne maluchy.
Jeden w drugiego to same zuchy.
Buzie umyte i rêce czyste,
Ka¿dy na plecach dŸwiga tornister.
Z bij¹cym sercem stoj¹ przed szko³¹.
Jak im tu bêdzie? – Chyba weso³o.
A. Szayerowa

Szko³a Podstawowa Nr 2 w Harcie. Wych. p. Teresa Cieœla

Szko³a Podstawowa w D¹brówce Starzeñskiej. Wych p. Teresa £azor

Zespó³ Szkó³ Nr 5 w Dyl¹gowej. Wych p. Irena Radoñ
Szko³a Podstawowa w Ulanicy. Wych. p. Zuzanna Szczepañska

Szko³a Podstawowa w Laskówce. Wych. p. Barbara Szpak

Fot. Damian Kupczyk Oficjalne otwarcie

Czwartkowy dzieñ (18.10) okaza³
siê szczêœliwym dla dru¿yny pi³ki no¿nej reprezentuj¹cej Gimnazjum w Paw³okomie.
Najpierw 27 wrzeœnia w rozgrywkach gminnych dru¿yna z Paw³okomy
pokona³a swoich rywali i zakwalifikowa³a siê do Pó³fina³u Powiatu Rzeszow-

skiego. Ten odby³ siê 12 paŸdziernika.
Wyniki spotkañ równie¿ u³o¿y³y siê pod
ch³opaków z Paw³okomy. Nie bez znaczenie pozostaje równie¿ fakt, i¿ w pi³kê to oni graæ potrafi¹. Pokonuj¹c swoich przeciwników z Tyczyna, Chmielnika i B³a¿owej awansowali do dalszych

rozgrywek. W czwartek 18 paŸdziernika na obiektach Klubu Sportowego
Dynovia odby³ siê Fina³ Powiatu Rzeszowskiego. Do rywalizacji stanê³y reprezentacje z trzech gimnazjów: Paw(ci¹g dalszy na str. 30)
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(ci¹g dalszy ze str. 29)

³okomy, Krasnego i Kamienia. W pierwszym meczy ch³opaki z Paw³okomej
zmierzyli siê z gimnazjum w Krasnym wygrywaj¹c 2:1. W drugim meczu
przysz³o im walczyæ z Kamieniem. Rezultat meczu to remis 1:1. W ostatnim
meczu Krasne wygrywaj¹c z Kamieniem zapewni³o sobie drugie miejsce a
tym samym Gimnazjum w Paw³okomie zwyciê¿y³o w Finale.
Grzegorz Szajnik

Szalej¹cy z pi³k¹ Pawe³ Banaœ

Uradowany zespó³ ze zwyciêstwa
Kapitan Paw³okomy odbiera dyplom, puchar i pi³ki
Mimo walki w meczu Paw³okoma – Kamieñ pad³ remis.

Tak by³o, gdy m³odzie¿ w LO
sport uprawia³a
i I miejsce w powiecie
rzeszowskim wygra³a!
Po wielu wyczerpuj¹cych treningach oraz ¿mudnej pracy nasza m³odzie¿ osi¹gnê³a od dawna oczekiwane rezultaty. Wypracowaliœmy sobie I miejsce w powiecie rzeszowskim, co jest dla nas wielkim wyró¿nieniem oraz powodem do dumy. Osi¹gniêcia te by³y mo¿liwe dziêki pomocy trenerów:
Bogdana Peszka i Adam ¯aka.
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Wyniki uzyskane przez m³odzie¿ z Powiatu Rzeszowskiego
na zawodach wojewódzkich w roku szkolnym 2006/2007.
LICEALIADA
2.
dru¿yna
7.
ch³opcy
7.
ch³opcy
9.
dru¿yna
9.
dziewczêta
10.
dziewczêta
10.
dziewczêta
12.
dziewczêta
12.
dziewczêta
12.
dziewczêta
13.
dziewczêta
13.
ch³opcy
prze³ajowe
13.
ch³opcy
13.
ch³opcy
13.
ch³opcy
13.
ch³opcy
16. Wójtowicz Szymon
19.
dziewczêta
19.
ch³opcy
19.
ch³opcy
25.
dziewczêta
prze³ajowe
25.
ch³opcy
25.
dru¿yna
25.
ch³opcy
25.
ch³opcy
27. B³¹dek Justyna
28. Stafa Magdalena
29.
dziewczêta
29.
dziewczêta
31.
dru¿yna
32.
dziewczêta
32.
ch³opcy
33.
dziewczêta
prze³ajowe
33.
dziewczêta
35.
dziewczêta
prze³ajowe
37.
dziewczêta
40.
dziewczêta
40. Filipek Aneta
43. D¹browski Marcin
47.
dziewczêta
50.
ch³opcy
50. Kulon Adam
52. Paœkiewicz Marcin
58.
ch³opcy
60.
dziewczêta
68. Martowicz Sylwia
71.
ch³opcy
74.
ch³opcy

-

LO Dynów
LO Dynów
ZS Tyczyn
Soko³ów M³p.
ZS Soko³ów M³p.
ZSZ Dynów
ZS Soko³ów M³p.
ZS Soko³ów M³p.
LO Dynów
ZSZ Dynów
ZS Soko³ów M³p.
LO Dynów

-

aerobik
badminton
tenis sto³owy
aerobik
tenis sto³owy
pi³ka rêczna
unihokej
badminton
badminton
badminton
koszykówka
sztafetowe biegi

-

ZSA Mi³ocin
ZS Soko³ów M³p.
ZS Soko³ów M³p.
ZSZ Dynów
ZS Tyczyn
ZSZ Dynów
ZSA Mi³ocin
ZSA Mi³ocin
LO Dynów

-

pi³ka rêczna
unihokej
badminton
badminton
biegi prze³ajowe
pi³ka siatkowa
koszykówka
pi³ka siatkowa
sztafetowe biegi

-

ZS Soko³ów M³p.
ZS Soko³ów M³p.
ZSZ Dynów
LO Dynów
ZS Soko³ów M³p.
ZS Soko³ów M³p.
ZSZ Dynów
LO Dynów
LO Dynów
LO G³ogów M³p.
LO Dynów
ZS Soko³ów M³p.

-

liga LA
szachy
unihokej
unihokej
biegi prze³ajowe
biegi prze³ajowe
unihokej
unihokej
szachy
liga LA
tenis sto³owy
sztafetowe biegi

-

ZS Soko³ów M³p.
ZSZ Dynów

-

liga LA
sztafetowe biegi

-

ZS Tyczyn
.
LO Dynów
.
ZS Tyczyn
ZSZ Dynów
LO Dynów
.
ZS Tyczyn
LO Dynów
ZS Tyczyn
ZSZ Dynów
ZSZ Dynów
LO Dynów
LO G³ogów M³p.
LO Dynów

-

liga LA
tenis sto³owy
biegi prze³ajowe
biegi prze³ajowe
liga LA
liga LA
biegi prze³ajowe
biegi prze³ajowe
liga LA
liga LA
biegi prze³ajowe
liga LA
liga LA

POWIAT RZESZOWSKI
LICEALIADA - klasyfikacja szkó³
Rok szkolny 2006/2007
Szko³a
1.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LO Dynów
ZS Soko³ów M³p.
ZSZ Dynów
ZS Tyczyn
LO G³ogów M³p.
ZSA Mi³ocin
LO Kamieñ
ZSTW Trzciana
ZS B³a¿owa

-

punkty

miejsce w województwie

267 pkt
219 pkt
152 pkt
111 pkt
65 pkt
61 pkt
23 pkt
22 pkt
15 pkt

-

28
35
49
63
97
99
135
138
149

Autor : Bogdan Peszek
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nitarnej. Pragniemy by przekazane
przez naszych uczniów podarki sprawi³y
radoœæ i poprawi³y rozwój dzieci ¿yj¹cych w niebezpiecznych rejonach œwiata.

Uczniowie klasy V i VI dnia 02.10.2007r w sk³adzie:
Damian Socha, Tomasz Rebizak, £ukasz Pud³o, Jarek Wrona, Jarek Kie³basa, Piotrek Kie³basa, Dominik Kêdzierski
i Kamil Macio³ek uczestniczyli w Gminnych Igrzyskach
M³odzie¿y Szkolnej w mini pi³ce no¿nej ch³opców.
Zawody zosta³y zorganizowane przez Uczniowski Klub
Sportowy przy Zespole Szkó³ w Dynowie. Uczniowie po rozegranych spotkaniach systemem ka¿dy z ka¿dym zajêli III
miejsce. Zawody te mia³y dostarczyæ naszym uczniom wiele radoœci, sportowej walki, poprzez ruch pragniemy byæ aktywni i dbaæ o swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹.
Opiekunem dru¿yny by³a pani Krystyna Wêgrzyn.

Pod takim has³em odby³a siê w Zespole Szkó³ Nr3
w £ubnie akademia z okazji DNIA NAUCZYCIELA. Czêœæ
artystyczn¹ przygotowali uczniowie klasy II i III gimnazjum
pod opiek¹ pani J. Zabój i K. Wêgrzyn. Celem akademii
by³o przekazanie wdziêcznoœci za dobro i wiedzê jak¹ na co
dzieñ siê otrzymuje. Uczniowie wykonali weso³e skecze, piosenki i wiersze. Na zakoñczenie przewodnicz¹ca szko³y ¿yczy³a wszystkim nauczycielom i pracownikom szko³y du¿o wytrwa³oœci, sukcesów zawodowych jak równie¿ uœmiechu
w pracy ka¿dego dnia.
,,Wykszta³cenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie
nas pozbawiæ”
Samorz¹d Szkolny Zespo³u Szkó³ Nr
3 w £ubnie zorganizowa³ wœród uczniów
akcjê której efektem
by³o zebranie œrodków
rzeczowych, pomocy
naukowych i materia³ów szkolnych dla dzieci z Iraku i Afganistanu. Wsparcie tej
akcji oraz zaanga¿owanie siê do niej naszych uczniów mia³o
na celu upowszechnienie idei pomocy huma-
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego
numeru:
Tysi¹c
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000
Szeœæ rzêdów
24 osoby nale¿y ustawiæ w szeœciok¹t
(i wtedy otrzymamy 6 rzêdów po 5
osób;-)

Burz¹ siê dróg wymiary
porudzia³ym wiatrem
Staje siê paŸdziernik
w kapocie podartej
Œcichaj¹ dni bezdro¿e
pogr¹¿one w ciszy
Staje siê paŸdziernik
w czapie nêdznolisiej

Staje siê na oczach
i w nozdrzach
Pochylony kroczy
Dogl¹da co jego gdy liœcie
I drzewa roz³¹cza

Mieni¹c siê w stawie s³oñcem
Staje siê na oczach i w nozdrzach
pozosta³ym z lata
Pochylony kroczy
Staje siê paŸdziernik
Dogl¹da co jego gdy liœcie
jesieni¹ bogaty
I drzewa roz³¹cza
————————————————
A potem trop znalaz³szy
Tili tili liœci szumem
na srebrnych rozstajach
wype³nione rowy
Odchodzi
paŸdziernik
Staje siê paŸdziernik
listopad
siê staje…
z kalet¹ dziadow¹
Tocz¹ siê i klekoc¹
kasztanowe kule
Staje siê paŸdziernik
w z³otawej koszuli

Jedynka z patyczków
Po prze³o¿eniu jednego patyczka otrzymamy naprawdê 1 (patrz rysunek)

Pantropa z krzy¿ówk¹
Wyrazy krzy¿ówki:
Poziomo: temblak, radna, opuncja, rygor, przedruk, pacho³ek, maron, opactwo, indor, rabatka
Pionowo: trzpiot, oddzia³, tandeta, rumor, bryka, opoka, Koran, kuchnia,
och³oda, laskarz
Psotka
Wirtembergia
Labirynt literowy
I ty mo¿esz zostaæ bohaterem

Tak piêknie pisze w wierszu „PaŸdziernik” Wojtek Bellon... Uczniowie ju¿ dawno zapomnieli o wakacjach,
a i studentom skoñczy³a siê „laba”... Wszystkim ucz¹cym siê ¿yczmy wytrwa³oœci w zdobywaniu wiedzy i wielu „naukowych” sukcesów.
„Ile razy przed nowiem w paŸdzierniku œnieg spadnie, tyle razy wœród zimy odwil¿y przypadnie” mówi stare polskie
przys³owie... Nie wypatrujmy wiêc lepiej jeszcze œniegu, niech jak najd³u¿ej przygrzewa jesienne s³oñce... Nied³ugo zmiana
czasu, która co prawda pozwoli œpiochom trochê d³u¿ej wylegiwaæ siê rano w ³ó¿kach, ale znacznie skróci dzieñ...;(
Na coraz d³u¿sze jesienne wieczory przygotowaliœmy dla Pañstwa ciekawe zadania: Wykreœlankê sejmow¹ (ciekawe,
na ile aktualn¹ po ostatnich wyboprach...?) i Sudoku literowe autorstwa pana Bogdana Witka, przedwyborczy Homonim u³o¿ony przez pani¹ Annê Bokotê (kole¿ankê klubow¹ pana Bogdana Witka – z koszaliñskiego klubu szaradzistów
„Diagram”,) a tak¿e Ukryte s³owa i Krzy¿ówkê „k¹pielow¹” opracowane przez pana Leszka Grzywacza. Zagadki
logiczne tym razem trochê nietypowe... Ciekawe, czy spodobaj¹ siê Pañstwu staropolskie zadania matematyczne? Nie
braknie te¿ oczywiœcie K¹cika szachowego, wierszyków pana Fryderyka Radonia oraz kolejnej porcji wierszyków
³ami¹cych jêzyki. Zapraszamy do czytania i rozwi¹zywania;-)
Renata Jurasiñska

Dziœ mam dla Pañstwa niespodziankê!
„Stare polskie zadania z matematyki” to ksi¹¿ka Witolda Wiês³awa wydana w roku 2000 w opolskim wydawnictwie
Nowik. Autor pisze we wstêpie: „Zachêcam [...] do lektury starych polskich zadañ i wierzê, ¿e urzekn¹ Czytelnika swoj¹
prostot¹ i elegancj¹” . Zadania zamieszczone w ksi¹¿ce pochodz¹ z zasobów Biblioteki Kórnickiej, Ossolineum i Zbiorów
Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Myœlê, ¿e z zainteresowaniem przeczytaj¹ Pañstwo zadania pisane
staropolskim jêzykiem i ¿e na samym przeczytaniu siê nie skoñczy! Warto spróbowaæ je rozwi¹zaæ!
Zadanie z wieku XVI
Jeden ma troiak¹ we³nê: iedney 3 cen. (cetnary) zá 12 z³., drugiey 7 cen. zá 63 z³., trzeciey 11 cen. zá 88 z³., y zmiesza³ y¹
spo³em.
Zacz má daæ 1 cen., aby zyska³ 11 1/2 z³.
Zadanie z XVII wieku
Item kupi³ ieden Stádo Owiec, ka¿de 5.sztuk po 7. z³otych p³ác¹c Ryñskich, te przeda³ znowu záraz od Rêki, ká¿de
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12.Owiec po 17. z³otych Ryñskich, y zárobi³ przeæie ná wszytkich Owcach 28. z³otych Ryñskich.
Teraz ia pytam, wiele by³o wszytkich Owiec.
Zadanie z wieku XVIII
Trzech ludzi mieli dzieliæ z sob¹ 100 z³. pod t¹ kondycy¹ ¿eby drugi bra³ dwa razy tylo wiele pierwszy, y jeszcze z³. 4 wiêcey,
á trzeci trzy razy wiele drugi mniey z³. 5.
Quades. Wiele siê ka¿demu z tych z³. 100 dosta³o?
Zadanie z wieku XIX
Wyp³aciæ z³otych 187 pieniêdzmi troyakiego gatunku: piêcioz³otówkami, talarami wartuj¹cymi po z³otych szeœæ, i dukatami
id¹cemi po z³otych dwadzieœcia.
Po ile¿ sztuk z ka¿dego daæ wypadnie?
Prawda, ¿e nie od razu wiadomo, o co chodzi? Tym bardziej – powodzenia!
Renata Jurasiñska

Mam nadziejê, ¿e spodoba³y siê Pañstwu wierszyki Pani Ma³gorzaty Strza³kowskiej, zamieszczone w poprzednim numerze! Dziœ
kolejna porcja æwiczeñ „na dykcjê”... Dobrej zabawy!
RJ
JAMNIK

MUSZKA

W grz¹skich trzcinach i szuwarach
kroczy jamnik w szarawarach,
szarpie k³¹cza oczeretu
i przytracza do beretu,
wa¿kom pêki skrzypu wrêcza,
traszkom suchych trzcin narêcza,
a gdy zmierzchaæ siê zaczyna
z jaszczurkami sprzeczkê wszczyna,
po czym znika w oczerecie
w szarawarach i berecie....

Ma³a muszka spod £opuszki
chcia³a mieæ ró¿owe nó¿ki –
ró¿d¿k¹ nó¿ki czarowa³a,
lecz wci¹¿ nó¿ki czarne mia³a.
- Po có¿ czary, moja muszko?
Rusz¿e mó¿d¿kiem, a nie ró¿d¿k¹!
Wyrzuæ wreszcie ró¿d¿kê wró¿ki
i unurzaj w ró¿u nó¿ki!
PCH£A
Na peronie w Poroninie
pch³a pl¹sa³a po pianinie.
Przytupnê³a, podskoczy³a
i pianino przewróci³a.

KRÓLIK
Kurkiem kranu krêci kruk,
kropl¹ tranu brudz¹c bruk,
a przy kranie, robi¹c pranie,
królik gra na fortepianie.

SZCZENIAK
W g¹szczu szczawiu we Wrzeszczu
klaszcz¹ kleszcze na deszczu,
szepcze szczygie³ w szczelinie,
szczeka szczeniak w Szczuczynie,
piszczy pszczo³a pod Pszczyn¹,
œwiszczy œwierszcz pod leszczyn¹,
a trzy pliszki i liszka
taszcz¹ p³aszcze w Szypliszkach.

TRZNADLE
W krzakach rzek³ do trznadla trznadel:
- Mo¿esz mi po¿yczyæ szpadel?
Muszê nim przetrzebiæ chaszcze,
bo w nich strasz¹ straszne paszcze.
Odrzek³ na to drugi trznadel:
- Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!
Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach,
z krzykiem pierzchnie ka¿da paszcza!

¯ABA
Warzy ¿aba smar, pe³en smaru gar,
z wnêtrza gara bucha para,
z pieca bucha ¿ar,
smar jest w garze, gar na ¿arze,
wrze na ¿arze smar.
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W miejsce kresek nale¿y wstawiæ dwa wyra¿enia pasuj¹ce do treœci wiersza i
sk³adaj¹ce siê dok³adnie z tych samych liter, tylko podzielonych w inny sposób, w
wyniku czego zmienia siê ich znaczenie. Ka¿da kreska to jedna litera, ukoœnik –
rozdziela wyrazy.
_ _ _ / _ _ _ _ zastanów siê, radzê,
I nie g³osuj _ _ / _ _ _ _ _ w³adzê.
Anna Bokota

Z diagramu nale¿y wykreœliæ podane obok wyrazy powi¹zane wspólnym tematem nazwiska pos³ów poprzedniej kadencji. Mo¿na je odczytaæ w linii prostej poziomo,
pionowo oraz ukoœnie. Pozosta³e nie skreœlone litery, odczytane rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie zadania.
Bogdan Witek

· Tadeusz Aziewicz
· Jan Bednarek
· Renata Beger
· Marek Biernacki
· Jerzy Budnik
· Arkady Fiedler
· Stanis³aw Gaw³owski
· Marian Goliñski
· Przemys³aw Gosiewski
· Pawe³ Graœ
· Czes³aw Hoc
· Tadeusz Iwiñski
· Ewa Janik
· Izabela Jaruga – Nowacka
· Jaros³aw Kaczyñski
· Ryszard Kalisz
· Sebastian Karpiniuk
· Marek Kawa
· Kazimierz Kleina
· Roman Kosecki
· Zbigniew Kozak
· Stanis³aw Lamczyk
· Tomasz Lenz
· Andrzej Lepper
· Jan £¹czny
· Grzegorz Napieralski
· S³awomir Nitras
· Stanis³aw Papie¿
· Waldemar Pawlak
· Jacek Piechota
· Marian Pi³ka
· Kazimierz Plocke
· Bernard Ptak
· Jan Rokita
· Jaros³aw Sellin
· Joanna Senyszyn
· Edward Siarka
· Stanis³aw Stec
· Marek Suski
· Stanis³aw Wzi¹tek
· Krzysztof Zaremba
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W trosce o morale
Mniej by by³o – z pewnoœci¹ Seks-afer i przekrêtów
Gdybyœmy do Sejmu
Wziêli... impotentów!

Czarny humor
Ka¿dy dobrze widzi fakty oczywiste:
Ci sami, co byli, pchaj¹ siê na listê...
Czy¿ nie jest to przejaw czarnego humoru?
Choæ mamy wybory – nie mamy wyboru!!!

W rozwi¹zaniu wystarczy podaæ wyrazy poziome.
Poziomo:
* przyda siê do i po k¹pieli.
Pionowo:
1) film z niesfornymi kowbojami i statecznym szeryfem.
2) sta³y kontakt radzisty na okrêcie z wybran¹ radiostacj¹ morsk¹.
3) ozdobny szar³at z k³osowatym kwiatostanem.
4) coœ gêsiego na cz³owieku.
Leszek Grzywacz

Wdziêcznoœæ...???
Kie³basê rozdaj¹, cuda obiecuj¹,
Nawet groszem sypn¹!
Gdy wejd¹ do Sejmu – ju¿ siê nie przejmuj¹
I na nas siê wypn¹...!!!

Toast
I jeszcze jeden
I jeszcze raz...
I zgas³!!!
Fryderyk Radoñ

Do diagramu nale¿y wpisaæ odgadniête s³owa tak, aby w ponumerowanych kratkach powsta³y krótsze wyrazy, które uszeregowane od 1 do 8
utworz¹ rozwi¹zanie – fragment piosenki Lady Pank.
· króluje w Rio w czasie karnawa³u.
· winny masowych mordów ludnoœci .
· brzydkie, wzbudzaj¹ce grozê czupirad³o.
· zasoby biblioteczne.
· bywa w bia³y dzieñ lub na prostej
drodze.
· Kain dla Abla.
· napinana w ³uku przed wypuszczeniem strza³y.
· zaostrzona gór¹, w¹ska deska
w ogrodzeniu.

Leszek Grzywacz
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Do diagramu nale¿y wpisaæ 9 ró¿nych liter w taki sposób, aby ¿adna z nich nie powtarza³a siê w poszczególnych
kolumnach i wierszach oraz w mniejszych kwadratach wydzielonych pogrubiona lini¹. Ostatecznym rozwi¹zaniem jest
s³owo, które powstanie w zaznaczonej kolumnie.
Bogdan Witek

„Szachy s¹ gr¹ opart¹ na rozumieniu, a nie na pamiêci.”
Eugene Snosko-Borowski.
Witam! Dziœ teorii ci¹g dalszy a mianowicie partia hiszpañska.
Debiutem tym grano ju¿
w XVw. Ale pomimo tego ci¹gle cieszy siê powodzeniem.

1.e4 e5 2.Sf4 Sc6 3.Gb5…

I w tym momencie mamy do wybory kilka wariantów z ruchem 3…a6
(dawniej grywano bez tego ruchu):
Wariant wymienny
3…a6 4.G:c6 d:c6 5.Sc3 (po 5.S:e5
czarne odbi³y by piona graj¹c
5…Hd4. Czêsto grywa siê 5.0-0 na
co czarne odpowiadaj¹ 5…f6 lub
5…Hd6) 5.f6 6.d4 e:d4 7.H:d4 H:d4
8.S:d4 Gd7 9.Ge3 0-0 10.0-0-0 Gd6
(bia³e ma j¹ lepie ustawione piony a
czarne zachowa³y parê aktywnych
goñców)

(ci¹g dalszy na str. 38)
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(ci¹g dalszy ze str. 37)

Ulepszona obrona Czigorina
3…a6 4.Ga4 d6 (za wczesne jest
4…b5 bo po 5.Gb3 Ÿle jest czarnym
graæ5…Sf6 z powodu 6.Sg5. Zaawansowana pozycja pionów na a i b na
skrzydle hetmañskim czarnych w
tym przypadku os³abia ich pozycje)
5.c3 Gd7 6.d4 Sf6 (ewentualnie
6…Se7 7.Gb3 h6 (grozi Sg5) 8.0-0
Sg6 9.Ge3 Ge7 10. Sbd2 0-0 bia³e
panuj¹ nad du¿a przestrzeni¹ walki
ale czarne maja solidna pozycje) 7.00 Ge7 (mo¿liwe 7…S:e4 8.Wf1-e1 Sf6
9.G:c6 G:c6 10.d:e d:e 11.H:d8+ w:d8
12.S:e5 Ge4 13.Sd2 Ge7 14.S:e4 S:e4
15.Gh6 g:h 16.W:e4 0-0 17.Sc6 b:c
18.W:e7 Wd2 19. W:c7 Wf-d8 a potem 20…W:b2) 8.Sb1-d2 0-0 9. We1
Ge8 (9…e:d 10.c:d Sb4 11.G:d7 H:d7
12.Sf1 c5 13.a3 Sc6 14.d5 Se5 25.Sg3)
10.Sf1 Sd7 11.Sg3 f6 dobra grad la
czarnych mimo œciœniêtej pozycji.

Wariant otwarty
3…a6 4.Ga4 Sf6 5.0-0 S:e4

Do zobaczenia w listopadzie!
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1.H:b8 W:b8 2.G:b5#
I jak zwykle coœ dla rozrywki (posuniêcie bia³ych):

(jest to ostry wariant, wykorzystuj¹c po³o¿enie czarnego króla bia³e
³atwo odgrywaj¹ piona. Czarne
musz¹ graæ bardzo precyzyjnie) 6.d4
(6.We1 Sc5 7.S.e5 Ge7 *.Sc3 0-0
9.G:c6 d:c czarne maja dobre warunki) 6…b5 (niebezpieczne jest6…e:d)
7.Gb3 d5 8.d:e5 Ge6 9.c3 (na propozycjê Keresa 9.H2 czarne mog¹
graæ 9…Gc5 10.Ge3 h7 11.Wd1 Wd8)
9…Ge7 (9…Gc5 prowadzi do obustronnej pozycji) 10.Sd2 0-0 skomplikowana pozycja z niewielk¹ przewag¹ bia³ych. Najlepiej grac 11.Gc2
lub 11.He2 d¹¿¹c do wymiany skoczków lub odst¹pienia skoczka na c5.
Oczywiœcie istniej¹ inne warianty
partii hiszpañskiej mniej lub bardziej
znane.
Rozwi¹zania kombinacji:
Diagram 15
1.Hh6 G:h6 2.Se7#(po 1…G:f6
2.S:f6+ H:f6 3.e:f6….4.Hg7#)
Diagram 16
1.Hd8+ K:d8 2.S:e6++ Ke8(po
2…Kc8 3.Wb8# a po 2…Kc7 3.Gg5+
f6 4.Sd8#) 3.S:g7+ Ke7 4.Gg5#
Diagram 17

Niemiec Dariusz

Diag.18

Diag.19

Diag.20
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