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Witam Pañstwa, na ³amach kolejnego numeru „Dynowinki” w piêknym ,wiosennym miesi¹cu. Miesi¹cu bogatym w wydarzenia i piêkn¹ przyrodê.
W tym numerze przypomnimy m.in. o kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja,
VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Têcza w ZSzZ w Dynowie, V Konferencji „B³êkitny San” i innych. Grup¹ odpowiedzialn¹ za to wydanie jest grono osób z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im.Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, na czele z redaktorami
wydania p.Ann¹ i Jaros³awem Molami.
Nie zapominaj¹c o wa¿nych majowych rocznicach i œwiêtach, o których bêd¹ informacje w tym wydaniu, chcia³am szczególnie odnieœæ siê do obchodzonego 26 maja Dnia Matki,
do czasem zapominanego, gestu podziêkowania Tej Najwa¿niejszej, Tej najbardziej Kochanej i Utrudzonej codziennym nawa³em obowi¹zków – MATCE.
Wszystkim MAMOM sk³adam ¿yczenia w swoim imieniu, ca³ej Redakcji i w imieniu
wszystkich dzieci, tych najm³odszych i tych najstarszych:
„Za to, Mamo, ¿e noc w noc czujnie strze¿esz
kolorowych i spokojnych mych snów;
za to, Mamo, ¿e Ci zawsze mogê wierzyæ,
ze rozumiesz mnie nawet bez s³ów;
có¿ Ci dzisiaj mogê za to daæ, najdro¿sza
Mamo?
Po jednym kwiatku za noc ka¿d¹
nieprzespan¹,
po jednym kwiatku za ka¿de zmartwienie,
po jednym za p³yn¹ce z Twych r¹k ukojenie.

Za ka¿d¹ Twoj¹ zmarszczkê - jeden kwiat.
i jeden - za ka¿dy siwy w³os.
Pod nogi trzeba by Ci rzuciæ ca³y œwiat
- wszystkie kwiaty w ogromny stos.
Musi byæ jakieœ wyjœcie...
I jest!
Oczywiœcie!
Najlepsze bêd¹ bzu wonne kiœcie!
Bukiet z kwiatów miliona Ci wrêczê
- majowego pachn¹cego bzu narêcze”.
/Tinka229/

¯ycz¹c przyjemnej lektury, k³aniam siê Pañstwu, z powa¿aniem.
Dyrektor ZSzZ w Dynowie Halina Cygan

Promocja Dynowa i Regionu jest
oczywista i konieczna. Wiedz¹ o tym samorz¹dy i w³aœciwie
wspierane przez nie
organizacje oraz stowarzyszenia.
Wszechstronna pomoc
lokalnych w³adz, fundacji oraz funduszy w promocyjnej dzia³alnoœci wydawniczej jest niezbêdna. Zaniedbania
w promowaniu przedsiêwziêæ w tej mierze bêd¹ widoczne w najbli¿szej przysz³oœci. A szkoda staæ bezczynnie.
Dzisiaj pragnê odnotowaæ, i¿
w ostatnich miesi¹cach ukaza³a siê
ksi¹¿ka - piêkny album pt. „D¹brówka
Starzeñska”, której wydanie przy
wsparciu Wójta Gminy Dynów Adama
Chrobak, sfinansowa³ Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Redakcjê ksi¹¿ki tworzy³ zespó³:
Jerzy Bylicki (V-ce Przewodnicz¹cy
Towarzystwa Przyjació³ Dynowa), Miros³awa Marsza³ek – Pe³zak, Karolina
Duduœ, Daniel G¹secki i Andrzej Gliwa.
Ksi¹¿ka jest piêknie wydana pod
wzglêdem edytorskim, zawiera wspania³e zdjêcia oraz profesjonalnie napisan¹ historiê wsi.
Wydarzenie to pragnê odnotowaæ
z wielk¹ satysfakcj¹, gratuluj¹c jej pomys³odawcom, autorom, wydawcy
i sponsorom. S³owa uznania nale¿¹ siê

Gminie Dynów oraz jej Wójtowi. Wierzê, ¿e nie jest to ostatnia publikacja
o miejscowoœciach w naszym regionie.
Wydany album „D¹brówka Starzeñska” z wieloma innymi albumami, które ukaza³y siê w ostatnim czasie o podkarpackich miejscowoœciach, mo¿na
postawiæ na jednej „wysokiej” pó³ce.
Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Informacje na temat dzia³añ bie¿¹cych
Zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczon¹ w poprzednim numerze „Dynowinki” chcia³bym przedstawiæ Pañstwu informacje zwi¹zane z bie¿¹c¹
dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹ na terenie
Gminy Miejskiej Dynów.
Nadal trwaj¹ prace wykoñczeniowe zwi¹zane z budow¹ oœrodka turystycznego z zapleczem „B³êkitny
San”, przy ulicy Pla¿owej. Ze wzglêdu na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakoñczenia inwestycji planowany na dzieñ 30 maja 2008r.
ulegnie zmianie.
Projekt wspó³finansowany jest
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i bud¿et pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a jego g³ównym
inwestorem jest Gmina Miejska Dynów.
Ca³kowita wartoœæ realizowanego
projektu (zgodnie z umow¹) wynosi
2 094 336,48 z³, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 1 050 515,74 z³,
zaœ wspó³finansowanie z bud¿etu pañstwa 140 068,77 z³. Rzeczywiste koszty poniesione przez Gminê Miejsk¹
Dynów obejmuj¹ce koszty zawarte
w projekcie i poza projektem wynosz¹
903 751,97 z³. Zasadniczymi elementami przedsiêwziêcia s¹ : przebudowa pawilonu portierni, budowa pawilonu sanitarnego, budynku informacji turystycznej wraz z czêœci¹ gastronomiczn¹ „B³êkitny San”, budowa
wiaty, budowa zespo³u kiosków handlowych, a tak¿e instalacji zewnêtrznych, dróg i parkingów, zagospodarowanie terenów zielonych i wykonanie
ogrodzenia oraz wykonanie opaski
brzegowej wraz z p³ywaj¹c¹ kej¹.
G³ównym celem budowy omawianego
oœrodka jest stworzenie zaplecza do
rozwoju turystyki wodnej, co bêdzie
mieæ pozytywny wp³yw na spo³eczno
– ekonomiczny rozwój miasta. Kolejn¹
inwestycj¹ realizowan¹ na terenie
Gminy Miejskiej Dynów jest budowa
kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej,
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Grunwaldzkiej, B³onie, Wêgierskiej
ETAP III.
Projekt wspó³finansowany jest
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ca³kowita wartoœæ projektu (zgodnie
z umow¹) wynosi 1 986 704,99 z³,
w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 866 212,17 z³, a wspó³finansowanie z bud¿etu pañstwa wynosi
173 242,44 z³. Pozosta³e wydatki
kwalifikowane i niekwalifikowane tj.
947 250,38 stanowi¹ wk³ad w³asny
Gminy Miejskiej Dynów. Inwestycja
obejmuje roboty budowlane: budowê
nowej kanalizacji sanitarnej przy ulicy: Grunwaldzkiej, 1-go Maja, B³awatkowej, B³onie, Ogrodowej, Wêgierskiej, Polnej, Stawiska. £¹czna
d³ugoœæ wybudowanej kanalizacji na
w/w terenie wyniesie 15,5 km, zostan¹ wykonane 3 przepompownie,
a powierzchnia terenów uzbrojonych
wzroœnie o 14 ha. Zakoñczenie prac
planowane jest na dzieñ 30 maja
2008r.
Inwestycja ta pozwoli na uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej, co
przyczyni siê do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeñ do œrodowiska, zapewni tym samym efektywniejsz¹
ochronê œrodowiska oraz wp³ynie na
poprawê warunków socjalno-bytowych mieszkañców.
O szczegó³ach dotycz¹cych w/w
inwestycji poinformujê Pañstwa po
ich zakoñczeniu.
W miesi¹cu maju w miejsce fontanny na Rynku miasta urz¹dzono
rabatê kwiatow¹. Naprawa fontanny
by³a niemo¿liwa, gdy¿ ca³kowitej korozji uleg³y urz¹dzenia doprowadzaj¹ce i odprowadzaj¹ce wodê. By³a
ona systematycznie zaœmiecana, co
nie przynosi³o chluby naszemu Rynkowi. Urz¹dzenie rabaty jest rozwi¹zaniem tymczasowym, maj¹cym na
celu poprawê estetyki tego miejsca.
Obecnie trwaj¹ prace nad Lokalnym
Programem Rewitalizacji. Opracowanie takiego programu jest niezbêdne
do pozyskania œrodków zewnêtrznych. Realizacja programu przyczyni siê do poprawy estetyki centrum
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miasta wraz z przyleg³ymi uliczkami.
W programie przewidziana zosta³a
tak¿e fontanna na Rynku miasta.
W zwi¹zku z ukazaniem siê ksi¹¿ki pt. „Dynów” wydanej przez PUW
„Roksana” Sp.z o.o. , s³usznie krytykowanej jako Ÿród³o szeregu nieprawdziwych, nieaktualnych informacji o Dynowie, wyjaœniam, i¿ nie
by³em inicjatorem jej wydania,
nie jestem autorem wstêpu, i nie
wyra¿a³em zgody na wykorzystywanie w niej mojego nazwiska
i stanowiska.
Wydawnictwo PUW „Roksana”
wyda³o w 2008r. w/w publikacjê p.t.
„DYNÓW”, w której umieszczono zapis, i¿ ksi¹¿ka zosta³a wydana z inicjatywy Burmistrza Miasta Dynowa.
Zamieszczono w niej równie¿ wstêp
przypisuj¹c mi autorstwo o brzmieniu: „Burmistrz Miasta Dynowa –
Zygmunt Frañczak”. Tymczasem nigdy nie wyra¿a³em zgody na umieszczenie tych treœci w w/w ksi¹¿ce.
Pisemnie za¿¹da³em wycofania siê
z rozpowszechniania tej¿e ksi¹¿ki,
a poniewa¿ wydawca nie zaniecha³
rozprowadzania, zosta³o z³o¿one doniesienie do prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa przez wydawnictwo PUW „Roksana” Sp. z o.o,
ul. Pu¿aka 55c, 38-400 Krosno.
Bezprawne dzia³ania wydawnictwa „Roksana” mia³y na celu wprowadzenie w b³¹d nabywców tego¿ informatora i skierowanie odpowiedzialnoœci za jego w¹tpliw¹ jakoœæ na
Burmistrza Miasta. O decyzjach prokuratury poinformujê Czytelników
„Dynowinki”.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak
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„Nikt z nas nie ¿yje dla siebie
i nikt nie umiera dla siebie”
(Œw. Pawe³)

Œ. P.
Aleksandra Tabisz
22. XII. 1913r. – 11. V. 2008r.
Pani Tabiszowa – tak o Zmar³ej mówili wszyscy, którzy
J¹ znali, i to nie tylko ze specjalnym uznaniem dla wieku,
ale ze szczególnym szacunkiem dla Osoby. Zas³u¿y³a na
sympatiê i g³êbokie uznanie nie tylko cz³onków i sympatyków Zespo³u Teatralnego!
Odk¹d zamieszka³a w Dynowie da³a siê poznaæ jako ¿ona
nadleœniczego Pañstwowego Nadleœnictwa w Dynowie, jako
pracownica stacji Pogotowia Ratunkowego, aktorka Zespo³u
Teatralnego a w ostatnich latach jako aktywna cz³onkini
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów. Na deskach scenicznych
debiutowa³a jeszcze za czasów re¿ysera Jana Wêgrzyna,
potem gra³a w zespole re¿. J. Jurasiñskiej, a uznane kreacje energicznych kobiet stworzy³a w sztukach „Pan Damazy”, „Ma³y rycerz i panny”. W „Damach i huzarach” rolê
Dyndalskiej obdarzy³a swoim osobistym urokiem dojrza³ej
damy, nie nobliwej matrony, w „Betlejem Polskim” wyst¹pi³a jako Krakowianka.
Zaanga¿owanie, punktualnoœæ i sumiennoœæ zawsze charakteryzowa³y Pani¹ Aleksandrê, a nas wszystkich: od najstarszych do najm³odszych cz³onków Zespo³u Teatralnego
obdarzy³a swoj¹ ¿yczliwoœci¹, zara¿a³a wywa¿onym optymizmem i pogod¹ ducha. W ka¿dej, nawet bardzo trudnej
sytuacji, potrafi³a znaleŸæ polubowne rozwi¹zanie, pozytywne wyjœcie.
Kiedy zim¹ 1980 roku Zespó³ nie mia³ lokalu na próby,
Pani Aleksandra przygarnê³a ca³¹ grupê do siebie, parzy³a
herbatkê, czêstowa³a „czym chata bogata” (a wtedy kupowa³o siê w sklepach ocet i margarynê), pozwala³a na przestawianie mebli, gdy sytuacja sceniczna tego wymaga³a.
Potem, w czasie wystêpów z niemal matczyn¹ troskliwoœci¹ wspiera³a debiutantów, którym trema parali¿owa³a
ruchy a s³owa wiêzi³a w gardle.
Zawsze bêdziemy pamiêtaæ jak P. Aleksandra gdy „oko³osceniczne” zdenerwowanie siêga³o zenitu, jednym celnym
¿artem, ¿yczliw¹ uwag¹ roz³adowywa³a stres.
Zna³a ¿ycie i wyznawa³a zasadê, któr¹ J. Kochanowski
tak uj¹³ w poetyckiej formie:

P. Aleksandra Tabisz w spektaklu „Damy i Huzary”

„Pró¿no ma mieæ na pieczy œmiertelny – wieczne rzeczy;
Dosyæ na tym, kiedy wie, ¿e go to nie minie
Co z przejrzenia Pañskiego od wieków mu p³ynie”
Tak¹ Pani¹ Aleksandrê Tabiszow¹ znaliœmy
i tak¹ bêdziemy pamiêtaæ!
Krystyna D¿u³a
– re¿yser i cz³onek Zespo³u Teatralnego

P. Aleksandra po spektaklu „Ma³y rycerz i Panny” (na zdjêciu stoi
druga od lewej strony)
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XIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006/2010 odby³a siê
w dniu 23 kwietnia 2008 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego.
Po otwarciu sesji radni wys³uchali
informacji: Komendanta Miejskiego
Policji w Rzeszowie o stanie bezpieczeñstwa na terenie Powiatu Rzeszowskiego i Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o stanie bezpieczeñstwa ochrony przeciwpo¿arowej
oraz o zagro¿eniach po¿arowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
Radni równie¿ w trakcie obrad sesji wys³uchali sprawozdañ:
- z wykonania bud¿etu Powiatu
Rzeszowskiego za rok 2007,
W oparciu o bud¿et Powiatu na
rok 2007 realizowane by³y zadania w³asne Powiatu i z zakresu
administracji rz¹dowej. Z ¿alem
nale¿y przyznaæ, ¿e dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej stale nie pokrywaj¹ ca³oœci kosztów z tym zwi¹-

zanych, a prawid³owe zabezpieczenie obs³ugi mieszkañców naszego Powiatu wymaga wspó³finansowania tych zadañ z naszego bud¿etu. Ponadto z ka¿dym rokiem
dochodz¹ nowe zdania rz¹dowe,
a w œlad za nimi nie idzie zwiêkszenie dotacji.
Rok 2007 by³ okresem przeznaczonym na przygotowanie nowych
zadañ, których realizacja przewidziana jest na lata nastêpne.
Po licznych zmianach plan dochodów bud¿etu wyniós³ –
7 1 6 8 7 9 11 z³,
a wydatków – 72 143 324 z³.
Na terenie Dynowszczyzny z bud¿etu zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej zwi¹zanej ze scalaniem
gruntów w £ubnie – 4 233 z³
- kontrolê klasyfikacji gruntów
przed scalaniem w Harcie –
48 000 z³
- przebudowê drogi w Dynowie
(ulica Œwierczewskiego i droga
nr 1432) – 499 066 z³
- przebudowê dróg w gminie Dynów o d³ugoœci 2,875 – 607 057 z³
- bie¿¹ce utrzymanie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
Dynów
–
1 303 354 z³ i Zespo³u Szkó³ Zawodowych Dynów – 2 695 641 z³
- modernizacja w Zak³adzie Opiekuñczo – Leczniczym – 232 059 z³
- dotacja dla Domu Pogodnej Staroœci – 1 141 762 z³
- dotacja na rozbudowê Domu Pogodnej Staroœci – 95 900 z³
- utrzymanie œwietlicy szkolnej
w Zespole Szkó³ Zawodowych –
69 754 z³
- utrzymanie œwietlicy szkolnej
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym –
47 270 z³
- dotacja do konkursu „ Podkarpacka Têcza” – 1 556 z³
- dotacja dla MOKiR - 1 800 z³
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- opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej w Dynowie –
1 500 z³
- opracowanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej na wykonanie instalacji do podgrzewania wody energi¹ s³oneczn¹
w Przychodni Rejonowej –
18 300 z³
- bie¿¹ce remonty w Przychodni
Rejonowej – 10 000 z³
- wyposa¿enie laboratorium analitycznego w mikroskop, cieplarkê, wirówkê, ch³odziarkê w Przychodni Rejonowej – 27 700 z³.
- z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok 2007,
- z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od
ostatniej sesji i wykonania uchwa³
Rady Powiatu.
Radni podjêli uchwa³y w sprawie:
- zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadañ i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok,
- absolutorium dla Zarz¹du za rok
2007,
- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2008,
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ niezabudowanych dzia³ek: nr 1573/4,
nr 1573/6, 1573/8, nr 2878/1,
nr 2878/3 po³o¿onych w Budziwoju,
- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego, po³o¿onej
w Mi³ocinie,
- odwo³ania Skarbnika Powiatu,
- powo³ania Skarbnika Powiatu.
Zapytania, interpelacje oraz wolne
wnioski wyczerpa³y porz¹dek obrad.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Dziêki zaanga¿owaniu i pomocy finansowej z Pañstwa strony wyjazd naszego syna Rafa³a na konkurs w Pary¿u zyska³ na atrakcyjnoœci. Muzyka pe³ni w ¿yciu Rafa³a bezcenn¹ rolê. Jest dla niego Ÿród³em
radoœci, satysfakcji i nadaje sens jego ¿yciu.
Pragniemy szczególnie podziêkowaæ tym, którzy wyszli do nas z propozycj¹ pomocy oraz sponsorom:
p. Ewie Hadam
p. Maciejowi Jurasiñskiemu
p. Ma³gorzacie i Stanis³awowi Krupom
Firmie „Agropol” - Krystyna i Wies³aw Gudyka
p. Markowi Pysiowi, aktorowi i dyrektorowi Teatru
Studio „Mobile”
Firmie „Sów-Pol” – Józef Sówka

Firmie „F.H.U.Bewa” - Ewa Jandziœ
Karczmie „Pod Semaforem” - Boles³aw Kopacki,
Janusz Jarosz
Firmie „Auto-Szko³a” -Adam Toczek
Firmie „Kobi” - Grzegorz Kopacki
Firmie „Handel ObwoŸny i Stacjonarny” - Henryka
Koz³owska
Rodzice Rafa³a
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Dwunastoletni pianista zdoby³
pierwsz¹ nagrodê w kategorii fortepianu na miêdzynarodowym
konkursie Ginette Gaubert w Pary¿u. Mimo m³odego wieku nie jest
to jego pierwszy sukces.
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pracy œwiadczy fakt, ¿e maj¹c 12 lat
realizuje ju¿ program z drugiej klasy
szko³y œredniej.
Kunszt wirtuozowski pokaza³
ju¿ w lutym tego roku w Krakowie,

gdzie podczas eliminacji krajowych
osi¹gn¹³ najwy¿sz¹ iloœæ punktów i zapewni³ sobie udzia³ w finale we Francji. W ubieg³y weekend nad Sekwan¹
zachwyci³ jury graj¹c Rondo alla turca, potocznie zwane Marszem tureckim
Mozarta. Tym wykonaniem zdoby³
I miejsce oraz nagrodê g³ówn¹ w swojej kategorii.

Na co dzieñ Rafa³ uczêszcza do szóstej klasy Szko³y
Podstawowej w Harcie. Jednak dwa razy w tygodniu, zaraz po lekcjach przepakowuje plecak i jedzie ponad 30 km
do Rzeszowa, gdzie uczy siê
w Zespole Szkó³ Muzycznych
nr 2 im. Wojciecha Kilara.
Pod okiem pani Joanny Strzeleckiej szlifuje swoje umiejêtnoœci gry na fortepianie.
O tym, jak wielki ma zapa³ do

Przy okazji wizyty w Pary¿u
Rafa³ odwiedzi³ równie¿ cmentarz Père
Lachaise, na którym spoczywa cia³o
Fryderyka Chopina. Jest to
wielki idol ch³opaka i wzór
do naœladowania. Najodwa¿niejszym marzeniem
m³odego pianisty jest wygranie Konkursu Chopinowskiego. Wœród tych, którzy
mieli okazjê przys³uchiwaæ
siê jego grze, panuje zgodna
opinia: jeœli nadal bêdzie
wk³ada³ tyle serca w muzykê, to kiedyœ to marzenie
mo¿e siê spe³niæ.
Damian Zelwach
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Obchody Œwiêta 3 Maja
w Dynowie
W dniu 3 maja 2008 o godz. 1110 zebrali siê na Rynku uczestnicy obchodów
217 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
St¹d przemaszerowali do koœcio³a pw. Œw.
Wawrzyñca. Mszê Œw. w intencji Ojczyzny,
zamówion¹ przez Radê i Burmistrza Miasta
odprawi³ ks. Dziekan Stanis³aw Janusz. Wyg³osi³ uroczyst¹ homiliê. W trakcie Mszy Œw.
œpiewa³ chór Akord, którym dyrygowa³ Andrzej Kêdzierski. Po Mszy Œw. nast¹pi³ przemarsz uczestników uroczystoœci na Rynek.
Pochód prowadzi³a Orkiestra Dêta OSP Dynów. Uczestniczy³y reprezentacje zak³adów
pracy i szkó³ ze sztandarami oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy Dynowa. Pod pomnikiem W³adys³awa Jagie³³y Przewodnicz¹ca
Rady Józefa Œlemp i Burmistrz Miasta Zygmunt Frañczak z³o¿yli kwiaty. Zebrani wys³uchali
wyst¹pienia Burmistrza i Przewodnicz¹cej Rady
oraz programu poetyckiego przygotowanego przez
Dyrektorkê MOKiR Gra¿ynê Malawsk¹. Mocnym
akcentem obchodów by³ koncert orkiestry Dêtej OSP
Dynów pod batut¹ Tadeusza Podulki. Wszystkim
przedstawicielom szkó³, zak³adów pracy, Radnym
RM, pracownikom UM, m³odzie¿y, spo³eczeñstwu
Dynowa dziêkujemy za liczny udzia³ w obchodach.
Przewodnicz¹ca Rady Miasta
mgr Józefa Œlemp
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Miejski Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie w dniu 18 maja br. zorganizowa³ po raz XII Przegl¹d Kapel i Instrumentalistów Ludowych, bêd¹cy eliminacj¹
do Festiwalu w Kazimierzu n/Wis³¹.
Jury w sk³adzie:
1. Jolanta Danak-Gajda – etnomuzykolog, Polskie Radio Rzeszów
2. Stanis³aw Szabat – muzyk, folklorysta
3. Jan Zo³oteñko – muzyk, WDK Rzeszów
Po wys³uchaniu 6 kapel ludowych, 5 uczestników konkursu „Du¿y – Ma³y”,
4 instrumentalistów, postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody:
I NAGRODA Kapela Ludowa W³adys³awa Pogody z Kolbuszowej,
II NAGRODA Kapela Ludowa Grodziszczoki z Grodziska Dolnego,
II NAGRODA Kapela Ludowa „Bachórzanie” z Bachórza,
III NAGRODA Kapela Ludowa „Rani¿owianie” z Rani¿owa,
III NAGRODA Kapela Ludowa „Widelanie” z Wide³ki.
Wyró¿niono:
Kapelê Futomianie z Futomy.
W konkursie „Du¿y – Ma³y” nagrody otrzymuj¹:
- Kapela Ludowa „M³oda Harta” z Harty,
- Stanis³aw Tadla z synem Szymonem,
- Edwarda Markocki z Micha³em Rydzikiem ,
- Kamil Pomyka³a,
- Kapela „Mali Pogórzanie” z MOKiR Dynów.
Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Burmistrz
Miasta Dynowa.
Do udzia³u w XLII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i œpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wis³¹ wytypowano:
> Kapelê Ludow¹ W³adys³wa Pogody z Kolbuszowej,
oraz „Widelan” i „Rani¿owian”( Kapela „Bachórzanie i „Grodziszczoki”, ze wzglêdu na zasady regulaminowe nie mog¹
w br. uczestniczyæ w Festiwalu),
> w kategorii solistów – Edwarda Markockiego – cymba³y,
> w kategorii Du¿y – Ma³y – Kapelê Ludow¹ „M³oda
Harta”, Stanis³aw Tadlê z synem i Edwarda Markockiego
z Micha³em Rydzikiem.
Jury podziêkowa³o organizatorom za sprawne, profesjonalne przeprowadzenie imprezy oraz wyrazi³o ¿yczenie organizacji Przegl¹du w latach nastêpnych, tak¿e w Dynowie.
GM
Fot. J. Prokop
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W dniach od 28 kwietnia do 4 maja
w Dynowie odby³ siê Plener malarskorzeŸbiarski pt.: „Pêdzlem z Winnicy
w dolinê Sanu”, zakoñczony wernisa¿em przy akompaniamencie zespo³u
„Jazz Pom Band” z Brzozowa. Na wystawie podziwiaæ mo¿na by³o 50 obrazów, 5 rzeŸb i 10 rysunków.
W imprezie tej bra³o udzia³ 20
uczestników ró¿nych uczelni artystycznych, miêdzy innymi: WS UR Rzeszów,
UMCS Lublin, ASP Kraków, Presowska Universita oraz dynowscy m³odzi
artyœci. Wszyscy uczestnicy nale¿¹ do
grupy Niezale¿nej Akademii Frenetyków, której za³o¿ycielem jest Dawid
Kêdzierski, student IV roku WS UR
Rzeszów. G³ówne cele tego stowarzyszenia to: podejmowanie dzia³añ na
rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, promocja dzia³añ artystycznych
oraz integracja œrodowisk twórczych.
Podczas trwania pleneru odby³y siê
warsztaty artystyczne dla m³odzie¿y.
Dzieci wykona³y ekspresyjne rzeŸby
w glinie, a tak¿e studium modela.
Wszystko pod pilnym okiem rzeŸbiarza Bogus³awa Kêdzierskiego oraz
uczestników pleneru. Warsztaty te, to
kolejne zadanie w ramach cyklu pt.:
„Dotkn¹æ, Poznaæ, Doœwiadczyæ, Zasmakowaæ”.
Studenci mogli doœwiadczyæ pierwszego w historii Dynowa oprowadzania
po tym mieœcie, przez debiutuj¹cego
w tej roli historyka, Macieja Jurasiñskiego, który nie tylko przybli¿y³ historiê ale tak¿e
wspaniale przedstawi³ osobliwoœci tego¿ miasta.
Plener zrealizowano
przy pomocy finansowej Województwa Podkarpackiego,
Burmistrza Miasta Dynów,
MOK i R w Dynowie, a tak-
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¿e wielu ludzi dobrej woli, którzy
wspierali nas w ró¿ny sposób, miêdzy innymi:
P. Józef Sówka,
P. Wac³aw Toczek,
P. Antoni Balawejder,
P. Anna Hardulak - Nowicka,
P. Maria Baran,
P. Leokadia Derda,
P. Maria Sieñko Nowak,
P. Józefa Ba³a,
P. Stanis³aw Wasieñczak,
Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Dynowie,
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie i Zespo³u Szkó³
w Dynowie.
UCZESTNICY PLENERU:
- WS RZESZÓW:
Magdalena Siêka, Dawid Kêdzierski, Tomasz Król, Katarzyna
Hajduk, Beata Furmañska, Damian Kozio³kiewicz, Grzegorz Kijanka, Sylwia Wójcik, Pawe³ Dziura, Ewelina Nycz, Grzegorz Kudzian,
-ASP KRAKÓW:
Katarzyna Plewa, Monika
Smy³a, Agnieszka Opaliñska, Sebastian Warszawa,
- UMCS LUBLIN:
Micha³ Mroczka,
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Przy pracy

Warsztaty pod czujnym okiem Bogus³awa Kêdzierkiego

Sebastian Warszawa - student ASP Kraków przy pracy nad rysunkiem

-PRESOVSKA UNIVERSITA:
Petra Houskova,

Katarzyna Hajduk studentka WS Rzeszów

-MISTRZ D£UTA POGÓRZA DYNOWSKIEGO:
Bogus³aw Kêdzierski,
ARTYŒCI AMATORZY:
Dominika Baran, Artur
Pa³ka.
D.K.

Wernisa¿

Warsztaty
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Dynov, maj¹c po³¹czenie z grup¹
bardejowsk¹ pod Wielk¹ Polank¹, gdzie
rozbiliœmy samarsk¹ dywizjê nieprzyjaciela...”
/Jaros³aw Haszek „Przygody dobrego wojaka Szwejka”/

Ju¿ po raz ósmy Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kard. S. Wyszyñskiego
w Dynowie sta³ siê organizatorem Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TÊCZA. Has³o tegorocznej imprezy brzmia³o nieco przekornie: „Austriackie gadanie”. Zaproponowaliœmy
podró¿ w przesz³oœæ, do naszej podkarpackiej a nawet szerzej, galicyjskiej
historii. Tê wêdrówkê rozpoczêliœmy
wspólnie od têczy, czyli symbolicznego
mostu mi³oœci, pokoju i porozumienia
miêdzy ludŸmi. Przywo³aliœmy czasy
trudne dla naszego regionu, w których
zwyciê¿y³a jednak ludzka m¹droœæ.
Przygotowane ekspozycje obrazowa³y bogactwo i specyfikê kultury tego
okresu na Podkarpaciu. O sentymencie do tych czasów mo¿e œwiadczyæ du¿a
popularnoœæ tak osoby cesarza Franciszka Józefa, jak choæby pozornie naiwnego, dobrego wojaka Szwejka oraz
dzia³aj¹ce wspó³czeœnie ró¿ne stowarzyszenia mi³oœników tych czasów. Ciekawostk¹ dla mieszkañców Dynowa
mo¿e byæ pojawienie siê w powieœci
Jaros³awa Haszka pt. „Przygody dobrego wojaka Szwejka” nazwy naszego
miasta. Wymieniaj¹ j¹ ¿o³nierze przy
okazji walk w Karpatach w 1915 roku.
Podporucznik Dub opowiada³ porucznikowi Lukaszowi „...Potem szliœmy na Bukowsko, aby
sobie zabezpieczyæ liniê Bukowsko –

Motto:
„Ta ziemia pachnie chlebem
i potem
i jasna jest od s³oñca (...).
Karta tej ziemi
jest ci¹gle otwarta
jak d³oñ...”
Wojciech Kawiñski

Jak co roku przygotowana zosta³a
g³ówna ekspozycja, któr¹ stanowi³a
tzw. „Kwatera Szwejka” oraz wystawa militariów w zaaran¿owanym fragmencie fortów przemyskich. Wœród ciekawych eksponatów znalaz³y siê autentyczne bagnety, ³uski, saperki, drut kolczasty, manierki i mena¿ki z okresu
Iwojny œwiatowej. Uwagê zwiedzaj¹cych zwraca³ mundur austriacki oraz
zbiór odznaczeñ wojskowych. Na autentycznych s³upach og³oszeniowych pojawi³y siê plakaty propagandowe i reklamowe z tamtych czasów a tak¿e, szczególnie ciekawe fotografie ówczesnego
Dynowa i mieszkañców miasta s³u¿¹cych w ck armii. W³aœciwie ju¿ wchodz¹c do naszej hali ekspozycyjnej mo¿na by³o poczuæ atmosferê wojskow¹.
Wszystkich witali ¿o³nierze, którzy
wrêczali stosowne przepustki a kucharz wojskowy, z prawdziwej kuchni
polowej, fasowa³ najlepsz¹ grochówkê
i bigos.
Nie mo¿na wyobraziæ sobie ¿adnej
imprezy wojskowej bez orkiestry dêtej.
U nas równie¿ goœci³a orkiestra stra¿acka z Harty. Pod kierunkiem dyrygenta, pana Andrzeja Sowy wygrywa³a marsze wojskowe. W czasie wystêpów szkolnego zespo³u teatralnego
prze¿yliœmy odwiedziny wojaka Józefa Szwejka. Wszyscy doskonale siê bawili. Na koniec zaœpiewano piosenkê,
na melodiê popularnego ostatnio, czeskiego przeboju o Józefie z bagien 1. Józef Szwejk mieszkaniec Czech, w
Pradze psy sprzedawa³,
Zbiera³ kundle tu i tam,

W dniu 17 kwietnia 2008r. w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie odby³a siê ju¿ VIII edycja
Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Têcza pod has³em: „Austriackie gadanie”.
Patronat nad VIII edycj¹ konkursu
sprawowali: Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Burmistrz Miasta Dynowa, Miejski Oœrodek Kultury
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rodowód im dawa³.
Lecz gdy wojna wybuch³a
do armii siê zg³osi³
I o przydzia³ frontowy
uprzejmie poprosi³.
Ref. Razem z Szwejkiem
na wojnê ruszamy,
Razem z Szwejkiem
Rosjan pokonamy.
Razem z Szwejkiem
w Galicji bêdziemy,
Razem z Szwejkiem
dobry bigos zjemy.
Do Szwejkowych marzeñ
do³ó¿my jeszcze to,
¯eby na liniê frontu
piechot¹ siê nie sz³o.
2. Za cesarza walczyæ chcia³
i monarchiê Austriê
Lecz komisja wojskowa
orzek³a psychiatriê.
Zamiast frontu i musztry
dosta³ lewatywê,
Mokry koc i œcis³y post,
potem recydywê.
3. Ordynansem zostaje
feldkurata Katza,
Ten go w karty przegra³
i u Lukasa praca.
Perypetii bez liku tu na niego czeka
Ale walka na froncie
ci¹gle siê odwleka.
Ref. Razem z Szwejkiem
w Dynowie jesteœcie
Razem z Szwejkiem
goszcz¹ nas w tym mieœcie.
Razem z Szwejkiem
konkurs prowadzimy,
Razem z Szwejkiem
w szkole siê bawimy.
¯eby mi³o pamiêtaæ
imprezê nasza t¹
Wszyscy zaœpiewajmy
piosenkê czesk¹.
AJM

i Rekreacji w Dynowie, Nadleœnictwo Dynów, Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej w Przemyœlu.
Do zmagañ konkursowych podobnie
jak i w poprzednich edycjach zostali
zaproszeni uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego
i gimnazjów Pogórza Dynowskiego
(w kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej) oraz uczniowie wszystkich szkó³
ponadgimnazjanych i gimnazjów województwa podkarpackiego (w kategorii
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plastycznej i ilustratorskiej). Wziê³o
w nim udzia³ 16 szkó³, rywalizowa³o
90 uczniów przygotowanych przez
21 nauczycieli.
Do konkursu ilustratorskiego
nale¿a³o przygotowaæ wykonany ró¿nymi technikami projekt ok³adki ksi¹¿ki J. Haszka pt.: „Przygody dobrego
wojaka Szwejka” lub komiks przedstawiaj¹cy wybrane przygody bohatera
tej powieœci albo karykaturê Józefa
Szwejka.

Konkursowe jury w sk³adzie: pani
Anna Nowicka – Hardulak – artystaplastyk, kierownik ŒDS w Dynowie,
pani Anna Ostafiñska – artysta -plastyk, w³aœciciel firmy „Ostel” z Dynowa, pan Janusz Miklasz – artysta malarz, w³aœciciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie i pan Bogus³aw Kêdzierski - artysta- rzeŸbiarz, w³aœciciel
„Galerii Pniak” w Dynowie, wy³oni³o
nastêpuj¹cych zwyciêzców:
I miejsce - Alicja Jurasiñska i Joanna G¹secka- Zespó³ Szkó³ w Dynowie, II miejsce - Ewelina Miœniakiewicz - Zespó³ Szkó³ w Dynowie,
II miejsce - Jacek Lach - Zespó³ Szkó³
Zawodowych w Dynowie, III miejsce
- Marcin Pustelnik- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie, III miejsce Rados³aw Toczek - Zespó³ Szkó³ w Noz-
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goda Hadam - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie, Iwona Kopleñska - Gimnazjum w Dydni,
Alicja Pyœ - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie, Katarzyna
Smoliñska - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie, Tomasz
Szpiech- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie, Karolina Wojtowicz- Zespó³ Szkó³ w Dynowie.
Nagrody i wyró¿nienia wrêczy³ laureatom Burmistrz Miasta
Dynów pan Zygmunt Frañczak.
W kategorii recytatorsko –
- inscenizacyjnej nale¿a³o zaprezentowaæ 1 utwór (w ca³oœci
lub w czêœci) bêd¹cy fragmentem
„Przygód dobrego wojaka Szwejka” J. Haszka albo innych opowieœci o tej postaci lub tekst przedstawiaj¹cy tajemnice ¿o³nierskiego ¿ycia, napisany przez dowolnego autora. Prezentacjê móg³
stanowiæ monta¿ utworów. Obok
klasycznych recytacji pojawi³y siê
tak¿e bardzo interesuj¹ce etiudy
teatralne, ujawniaj¹ce nie tylko umiejêtnoœci techniczne wystêpuj¹cych, ale
i prawdziwe aktorstwo.
Komisja konkursowa w sk³adzie:
pani Gra¿yna Malawska – dyrektor
MOKiR w Dynowie, pani Irena £obos

– instruktor w WDK w Rzeszowie, pan Marek Wrona – aktor
Teatru Maska w Rzeszowie
wy³oni³a zwyciêzców:
Gimnazja - I miejsce - Angela Mêdzela- Zespó³ Szkó³ w
Dynowie, II miejsce - Piotr
Dañko - Zespó³ Szkó³ w Nozdrzcu, III miejsce -Sylwia
Szymañska - Publiczne Gimnazjum w Nienadowej.
drzcu, wyró¿nienia: Justyna Adamska - Gimnazjum w Niebocku, Anna
Bielec - Zespó³ Szkó³ w Dynowie, Jacek Kopczak - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie, Ewelina Hadam - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie, Ja-
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Szko³y ponadgimnazjalne I miejsce - Angelika Hadam - Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie, II miejsce -Aleksandra Kipisz - Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie, II miejsce Magdalena Król - Liceum Ogólno-

kszta³c¹ce w Dynowie, III miejsce Olga Kuszek - Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie, wyró¿nienia: Monika
Mikoœ - Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie, Kamil Nowak, Maciej Miedzianko, Inez Nowakowska - Zespó³
Szkó³ Techniczno – Weterynaryjnych
w Trzcianie.
Nagrody i wyró¿nienia wrêczy³a
laureatom pani Joanna Nieroda –
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
W kategorii plastycznej uczestnicy mieli przygotowaæ ró¿nymi technikami prace plastyczne, które sw¹
tematyk¹ nawi¹zywa³yby do miejsc odwiedzanych przez Szwejka na Podkarpaciu np.: £upków, Sanok, Liskowate,
Przemyœl lub by³y przedstawieniem
¿o³nierskich losów w czasie
I wojny œwiatowej.
Komisja
konkursowa
w sk³adzie pani Ma³gorzata
Kaczorowska -pracownik Nadleœnictwa w Dynowie, pani
Barbara Smoczeñska – artysta
– malarz z Rzeszowa, pan Marcin Tupaj – starszy inspektor
w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie, wy³oni³a zwyciêzców:
I miejsce - £ukasz Szczepañski - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie, III miejsce
- Edyta Derda i Katarzyna Pilip - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie,
wyró¿nienia: Joanna G¹secka, Ró¿a
Kêdzierska, Rozalia Koœmider i Beata
Mikita - Zespó³ Szkó³ w Dynowie. Nagrody i wyró¿nienia wrêczy³ laureatom
dotychczasowy Dyrektor szko³y pan
Stanis³aw Tymowicz.
Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ pami¹tkowy dyplom a szko³a oraz
opiekunowie podziêkowania. Natomiast zwyciêzcy poszczególnych kategorii konkursowych przepiêkne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Firmê Ostel z Dynowa.
Halina Cygan
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Legiony Polskie- oddzia³y wojskowe powsta³y pod patronatem cesarstwa Austro-Wêgierskiego w 1914
r. i temu¿ pañstwu podlega³y. Inicjatorem ich utworzenia by³ prezydent
Krakowa doktor Juliusz Leo. Historiê Legionów zapocz¹tkowa³ wymarsz
I Kompanii Kadrowej z krakowskich
Oleandrów dnia 3 sierpnia 1914 r.
I wojna œwiatowa (1914-1918) by³a
jednym z najkrwawszych konfliktów
zbrojnych w dziejach ludzkoœci. Naród polski, przebywaj¹cy od prawie
120 lat pod zaborami: pruskim, rosyjskim i austro- wêgierskim, widzia³ w
wybuchu I wojny œwiatowej szansê na
zrzucenie jarzma przynajmniej jednego z zaborców. Niewielu oœmiela³o siê
myœleæ o ca³kowitym odzyskaniu niepodleg³oœci. Dla wiêkszoœci dzia³aczy
politycznych i wojskowych podstawowym celem by³a
autonomia ziem
polskich. Jedn¹
z takich osób by³
Józef Pi³sudski, który pocz¹tkowo wi¹za³
wielkie nadzieje
z procesem tworzenia siê Legionów Polskich,

Dodatkow¹ dekoracj¹ sali gimnastycznej by³y, prócz ekspozycji g³ównej
i prac konkursowych, gazetki tematyczne. W zamierzeniu mia³y one ilustrowaæ czasy tzw. autonomii galicyjskiej. By³ to okres od 1867 – 1918 roku,
kiedy Polacy potrafili m¹drze skorzystaæ ze swobód, które przyzna³ im zaborca austriacki. Po okresie represji
i zastoju kulturalnego na ziemiach Galicji nast¹pi³o o¿ywienie intelektualno– artystyczne. Polacy nie zrezygnowali równie¿ z przygotowañ do walki
o niepodleg³¹ ojczyznê. Funkcjonuj¹ce
do dziœ w jêzyku potocznym okreœlenie
– austriackie gadanie, rozumiane jako
gadanie bez sensu, bez znaczenia,
w wymowny sposób obrazuje stosunek
Polaków do zaborców.
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jako czêœci wojsk cesarskich. Liczy³ na
to, i¿ zderzenie siê interesów polityczno- ekonomicznych pañstw zaborczych,
wynikaj¹ce z wojny pomiêdzy nimi, pozwoli na utworzenie autonomicznego
pañstwa polskiego pod zwierzchnictwem austro-wêgierskim.
Pocz¹tkowo by³y dwa Legiony:
Wschodni i Zachodni, których dowódc¹
by³ genera³ Stanis³aw Puchalski. PóŸniej przeformowano je w trzy brygady:
> I brygada powsta³a 19 grudnia
1914 r., a jej dowódc¹ zosta³ mianowany brygadier Józef Pi³sudski. W
sk³ad brygady wchodzi³y: 1 pu³k piechoty LP, 5 pu³k piechoty LP, 7 pu³k
piechoty LP oraz 1 pu³k u³anów LP. Do
najwa¿niejszych bitew stoczonych
przez t¹ brygadê nale¿y bitwa pod Kostiuchnówk¹.
> II brygada, zwana tak¿e
Karpack¹, zosta³a utworzona
tak¿e 19 grudnia
1914 r., a na jej
czele stan¹³ najpierw Ferdynand Kuttner, lecz zosta³ zast¹piony
przez pu³kownika Józefa Hallera.
Sk³ad brygady to: 2 i 3 pu³k piechoty
LP. Brygada ta ws³awi³a siê przede
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wszystkim szar¿¹ u³anów w bitwie pod
Rokitn¹.
> III brygada zaczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 8 maja 1915 r. Jednym z jej dowódców by³ Zygmunt Zieliñski. Sk³ada³a siê z 4 i 6 pu³ku piechoty LP. Walczy³a ona miêdzy innymi w bitwie pod
Jastkowem.
Istnia³y równie¿ jednostki wojskowe podlegaj¹ce bezpoœrednio Komendzie Legionów, a by³y to: 2 pu³k u³anów LP oraz 1 pu³k artylerii LP.
Ciekawostki:
> Pu³k u³anów pod dowództwem
W³adys³awa Beliny Pra¿mowskiego,
tzw. beliniacy, zas³yn¹³ pieszymi wyprawami zwiadowczymi na terytorium
wroga, w celu zdobycia koni.
> Legioniœci jako nakrycia g³owy
u¿ywali tzw. maciejówki- okr¹g³ej czapki z szarego lub granatowego sukna ze
skórzanym daszkiem, która by³a popularna wœród ludnoœci wiejskiej. Mia³o
to znaczenie symboliczne.
Dzia³ania Legionów Polskich zosta³y zakoñczone tzw. kryzysem przysiêgowym w 1917 r., kiedy to legioniœci,
za namow¹ Józefa Pi³sudskiego, odmówili z³o¿enia przysiêgi wiernoœci cesarzowi austro-wêgierskiemu. Pomimo
formalnego zakoñczenia dzia³alnoœci,
doœwiadczenie zdobyte przez ¿o³nierzy
podczas walk, przyczyni³o siê walnie
do odzyskania i utrzymania przez Polskê niepodleg³oœci.
Kinga Oleksa-Skubisz
Honorata Œmietana

Geneza wyra¿enia „austriackie gadanie”:
1) bezsensowny rozkaz nr 172
wydany przez dowódcê brygady
udaj¹cej siê na front galicyjski,
bêd¹cy cytatem z „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jaros³awa
Haszka. Nakaz ten zawiera³ absurdalne zalecenie, by zmieniæ zasady zaopatrzenia armii w ¿ywnoœæ
na czas wojny i umieœciæ brukselkê na miejscu dziesi¹tym, ( a nie jak
do tej pory na miejscu dziewi¹tym)
a szparagi na miejscu dziewi¹tym,
( a nie jak dotychczas na dziesi¹tej pozycji).

2) zasada zakazu przerywania wyst¹pieñ mówcom, pos³om do
wiedeñskiej Rady Pañstwa, którzy
znaleŸli siê na parlamentarnym
podium, za trybun¹. Pose³ uprawiaj¹cy austriackie gadanie móg³
opowiadaæ o smaku np. kociego
mleka lub kszta³cie kogucich jaj,
a Wysoka Izba i tak musia³a go s³uchaæ. Austriackie gadanie sta³o siê
sposobem na blokowanie dostêpu
do mównicy.
AJM
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W chwili wybuchu I wojny œwiatowej terytorium Austrii i Wêgier by³o
podzielone na 16 okrêgów wojskowych,
w których zmobilizowano dowództwa
6 armii, 18 korpusów, 50 dywizji piechoty, 19 brygad piechoty, 5 brygad górskich, 14 brygad marszowych, 5 brygad pospolitego ruszenia i 11 dywizji
kawalerii. £¹czn¹ si³ê pañstw centralnych podczas wybuchu I wojny szacuje
siê na nawet 8 mln ¿o³nierzy.
Zwykli ¿o³nierze piechoty byli
uzbrajani w cztery rodzaje broni: karabin powtarzalny Gewehr 98 (by³ to
typowy karabin pocz¹tku XX wieku,
o d³ugoœci 1250 mm, z luf¹ d³ugoœci 740
mm., doœwiadczenia wojenne wykaza³y, ¿e tak d³uga lufa jest zbêdna, a karabin za d³ugi), bagnet i granaty oraz
karabiny maszynowe, niemal¿e symbol
walk tego okresu. Karabiny te, od

DYNOWINKA

1904r. posiada³ ka¿dy regiment, natomiast ¿o³nierze je obs³uguj¹cy (najczêœciej 8 osób) uczestniczyli w specjalnym
szkoleniu.
Ka¿dy ¿o³nierz piechoty dysponowa³ bagnetem, ale jego skutecznoœæ
bojowa i porêcznoœæ by³a ma³a (0,3%
ran zadanych najczêœciej koñczy³o siê
œmierci¹). Atak na bagnety wywo³ywa³
jednak pop³och i panikê wœród broni¹cych siê. Bagnety s³u¿y³y g³ównie do
dobijania rannych, mia³y te¿ zapobiegaæ zbyt du¿emu zu¿yciu amunicji.
G³ówne rodzaje stosowanej wówczas artylerii to armaty (strzelaj¹ce na
wprost), moŸdzierze (trzonowe) i haubice (dzia³a stromotorowe o najwiêkszych rozmiarach, dochodz¹ce do 20
ton, przy kalibrze 420 mm. wystrzeliwa³y 1-tonowe pociski na odleg³oœæ ponad 10 km., stacjonarny moŸdzierz oblê¿niczy „Gruba Berta” z I wojny œwia-
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Sterowce by³y u¿ywane szczególnie przez armiê II Rzeszy do rozpoznania i bombordowania
towej).
Podstawowym zadaniem lotnictwa
I wojny œwiatowej by³o rozpoznanie
i korygowanie ognia artyleryjskiego.
Z czasem zaczê³y pojawiaæ siê myœliwce oraz bombowce. Poni¿ej jeden z kilku samolotów wykorzystywanych do
dzia³añ wojennych, myœliwiec Fokker
D.VII o zasiêgu 400 km, prêdkoœci
maksymalnej 200 km/h oraz prêdkoœci
wznoszenia 5,5 m/s. Uzbrojenie stanowi³y 2 karabiny maszynowe LMG
08/15 – sta³e, w górnej czêœci kad³uba.
Ryszard Dymczak

Karabin maszynowy oraz ¿o³nierze gotowi na odparcie
ataku chemicznego

> Pierwszy d¿entelmen Europy.
> Z wykszta³cenia introligator.
> Od 1848 roku Jego Cesarska i
Królewska Wysokoœæ, król Jerozolimy,
Cesarz Austrii, król Wêgier, Czech,
Lombardii, Wenecji, Dalmacji, Chorwacji, S³owenii, Galicji i Lodomerii...
> Zna³ jêzyki: niemiecki, francuski, w³oski, czeski, wêgierski i polski.
> Namiêtny myœliwy, w swym
¿yciu upolowa³ 50600 sztuk zwierzyny,
czyli 850 sztuk rocznie.
> W roku 1854 o¿eni³ siê z ksiê¿n¹
El¿biet¹ – Sissi.
> Poniós³ klêskê w wojnie z Prusami pod Sadow¹.
> Osobiœcie interweniowa³ u cara
i doprowadzi³ do zwolnienia w 1867
roku znacznej liczby Polaków z zes³ania na Syberii.
> W roku 1867 potwierdza autonomiê Galicji.
> Kilkakrotnie odwiedza Galicjê,

Gruba Berta stacjonarny moŸdzierz oblê¿niczy

Albatros D3 - kampanii lotniczej

cie i powiedzia³ – „Moje serce z Wami
zostaje”.
> Nie znosi³ nowinek technicznych
– samochodu, radia, telefonu, maszyny do pisania, windy...
> Zmar³ na zapalenie p³uc i pochowany zosta³ w katakumbach cesarskich
w Wiedniu.

miêdzy innymi poci¹giem w roku 1880,
w ci¹gu trzech tygodni przemierzy³ trasê od Oœwiêcimia do Œniatyñ. Zatrzymywa³ siê na ka¿dej stacji i witany by³
przez ogromne t³umy.
Dzieci sypa³y mu pod
nogi kwiaty, wystêpowa³y i wszyscy brali udzia³
w przygotowanych przez
ksiê¿y procesjach. W
Krakowie i Lwowie zatrzymywa³ siê na d³u¿ej
a w Przemyœlu spêdzi³
ca³y dzieñ zwiedzaj¹c
miasto i obje¿d¿aj¹c fortyfikacje. Po pobycie w
Ko³omyi i Stanis³awowie
zwiedza³ Borys³aw, BóCesarz Franciszek Józef I Habsburg i Cesarzowa El¿bieta - Sissi
brkê i Sanok, gdzie w³oœcianie z powiatu brzozowskiego ofiarowali mu wieniec k³oJednym z wielu przejawów wysów i p³ug jako pami¹tkê z „rolniczego ra¿ania mi³oœci i uznania dla mokraju”. Cesarz podziêkowa³ za przyjênarchy sta³y siê powszechnie zna-
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ny „Hymn ludu” i „Adres do Cesarza” -

nieœmy chêtnie za Cesarza,
za Ojczyznê, mienie, krew!

Szczêœæ Monarsze! Szczêœæ krajowi!
Austria bêdzie wiecznie staæ!

1/ „Bo¿e wspieraj, Bo¿e ochroñ
Nam Cesarza i nasz kraj!
Tarcz¹ wiary rz¹dy os³oñ,
Pañstwu Jego si³ê daj!Broñmy przodków Jego koron,
Zwróæmy wszelki wroga cios,
Bo z Habsburgów tronem z³¹czon
Jest na wieki Austrii los.

Ludu pilnej pracy zbiory
Niech os³ania zbrojna moc;
Niechaj kwitn¹ ducha twory,
Niech rozpêdza œwiat³o noc.
Austrii, Bo¿e daj ws³awienie,
Na szczyt chwa³y racz j¹ wznieœæ.
W s³oñca Twego sk³oñ p³omienie
Ku jej szczêœciu, na jej czeœæ!

Przy Cesarzu mile w³ada
Cesarzowa pe³na ³ask,
Wszystek lud jej ho³dy sk³ada,
Podziwiaj¹c cnót jej blask.
Franciszkowi Józefowi
I El¿biecie, Bo¿e szczêœæ!
Habsburskiemu szczêœæ domowi!
S³awa jemu chwa³a czeœæ!”

Obowi¹zkom swoim wierni,
Strze¿my pilnie œwiêtych praw!
W ich obronie niech siê spe³ni
Powo³anie do cnych spraw.
Pomnij, jak to skroñ ¿o³nierza
Œwietnie zdobi lauru krzew,

Spójnoœæ, jednoœæ powo³ania
Niech przenika wszystek lud,
Bo z³¹czonych si³ dzia³ania
Zdolne przemóc wszelki trud.
D¹¿¹c spo³em ku celowi,
Chciejmy bratnio si³y zlaæ

2/ Adres do Cesarza –
„Przy Tobie Najjaœniejszy Panie
stoimy i staæ chcemy...”
(10.12.1866r.)

Czeski pisarz Jaros³aw
Hasek (fot. obok), to autor
popularnej i chêtnie czytanej ksi¹¿ki pt. „Przygody
dobrego wojaka Szwejka”.
By³ niedoceniony za ¿ycia.
W pamiêci wielu czytelników pozosta³ jako autor
wielu satyr, humoresek
oraz powieœci oœmieszaj¹cych biurokratyzm i policyjny system
monarchii austro-wêgierskiej.

to postaæ, która odpowiednio do ka¿dej
sytuacji wiedzia³a jak siê zachowaæ i co
powiedzieæ aby zdenerwowaæ swojego
rozmówcê a czytelnika doprowadziæ do
œmiechu. Wojak by³ zawsze skromny, poczciwy, od którego bi³o ciep³o
i dlatego czujemy do niego
ogromn¹ sympatiê. Mentalnoœæ tego bohatera trafnie oddaj¹ s³owa, które bardzo czêsto powtarza³: „ jak by³o, tak
by³o, przecie¿ jakoœ by³o,
jeszcze nigdy nie by³o, ¿eby
jakoœ nie by³o.” Utwór jest
krytyk¹ militaryzmu i groteskow¹ satyr¹ na anachroniczny system polityczny monarchii habsburskiej.
Do dzisiaj istniej¹ niemal wszystkie
opisane w powieœci budynki Przemyœla
(fot. poni¿ej).
Pamiêæ o dobrym wojaku Szwejku
jest ¿ywa wœród mieszkañców Przemyœla. Œwiadczy o tym utworzone Towarzystwo Przyjació³ Dobrego Wojaka

Józef Szwejk – bohater powieœci Jaros³awa Haszka pt.: „Przygody dobrego wojaka Szwejka” jest dobrodusznym, pozornie naiwnym, lojalnym ¿o³nierzem
i wszyscy postrzegaj¹
go jako niezbyt rozgarniêtego ale w gruncie
rzeczy jest przebieg³ym prostaczkiem.
Handluje psami w Pradze. Po wybuchu wojny zg³asza siê na ochotnika
do armii. Zostaje szeregowym ¿o³nierzem i ordynansem w pu³ku piechoty.
Dos³owne wykonywanie przez niego
poleceñ prze³o¿onych ukazuje bezsensownoœæ i niedorzecznoœæ formalistycznego systemu wojskowego. Józef Szwejk
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Budynek Dowództwa Garnizonu przy ul. Mickiewicza 24

Brama Dobromilska (dzisiaj ul. S³owackiego). Têdy wkracza³ do Przemyœla Józef Szwejk
Szwejka, które systematycznie organizuje raz do roku „Dni Szwejkowskie”.
Przemyskie Stowarzyszenie
Przyjació³ Dobrego Wojaka
Szwejka
ul. Sanocka 19, Przemyœl 37-700
Podkarpackie, Polska
602 481 477, 693 711 9 4 2

Szlak pobytu Szwejka w Przemyœlu obrazuje mapka.

Szlak „Œladami dobrego wojaka Szwejka” jest miêdzynarodowym szlakiem pieszym i rowerowym. Prowadzi
z Czech przez Austriê, Wêgry, S³owacjê, Polskê, na Ukrainê
po miejscach opisanych przez Jaroslava Haška na kartach

Anna Fara, Anna Bujasz,
El¿bieta Kiszka

powieœci „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. Polski odcinek szlaku zosta³ oficjalnie otwarty w paŸdzierniku 2004
roku.
Oznaczony jest ¿ó³to-czarnymi znakami (barwy Habsburgów). Na trasie postawiono 20 tablic informacyjnych
z 80 cytatami „ze Szwejka” (w tych samych barwach).
Dobry Wojak Szwejk, wed³ug Jaroslava Haška, wjecha³ do Polski wraz z 11 marszbatalionem 91 pu³ku piechoty z czeskich
(ci¹g dalszy na str. 18)
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
Budziejowic, przez £upków. Potem przez Komañczê,
Szczawne, Zagórz, Sanok, Góry S³onne dojecha³ a¿ do
Przemyœla. Przez te miejscowoœci prowadzi oznakowa-
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ny szlak szwejkowski. Dalej trasê
szlaku poprowadzono od granicy
w okolicach Kroœcienka przez Chyrów, Felsztyn, Dobromil, do Przemyœla. W Felsztynie Szwejk trafi³
do niewoli, gdy ubra³ siê w mundur rosyjskiego jeñca. Z Felsztyna dzielny wojak trafi³ do Chyrowa. Tu, w pojezuickim klasztorze
spêdzi³ noc w areszcie. Klasztor
stoi do dziœ i stanowi jeden z ciekawszych zabytków w mieœcie.
Dobromil - to miejsce, w którym
jeñcy rosyjscy, a wœród nich równie¿ Szwejk, byli przes³uchiwani.
Jeñcy zostali przewiezieni do przemyskiej twierdzy. Gdy
Szwejkowi uda³o siê przekonaæ wszystkich, ¿e nie jest zbieg³ym rosyjskim wiêŸniem, znów wróci³ do Chyrowa, gdzie
stacjonowa³a jego jednostka. St¹d wszyscy wyruszyli na
front pod Lwów, w okolice ¯o³atyñców, gdzie pad³a jedyna
salwa w ca³ej ksi¹¿ce o przygodach dzielnego wojaka.
Zapraszamy Wszystkich Turystów do wypraw pieszych lub rowerowych tym atrakcyjnym szlakiem.
Katarzyna Marcinek
Piotr Marcinek

Jaros³awa Haska przedstawiano
jako „cynicznego potwora”. To prawda,
¿e mia³ niespotykany talent gawêdziarski i sypa³ opowieœciami jak z rêkawa.
Nigdy nie brakowa³o mu pomys³u na
nowelê czy humoreskê
Natrêtne opowieœci Szwejka s¹ rozbudowanymi anegdotami, b¹dŸ tylko
zal¹¿kami anegdoty czy humoreski.
Mieœci siê w nich nagromadzona wiedza o ludziach i œwiecie, któr¹ bohater
przechowuje jakby pozornie bez ¿adnego ³adu i porz¹dku. Z niej buduje
w³asn¹ wizjê oswojonego i bliskiego
œwiata .
Szwejk, przymuszony do lojalnoœci
wobec pañstwa austriackiego, przybiera postawê obywatelskiego niepos³uszeñstwa. Niepos³uszeñstwo to ukrywa
pod p³aszczykiem obywatelskiej gorliwoœci i przesadnej subordynacji wobec
nakazów pañstwa. Dobitnym œwiadectwem tej postawy jest jak¿e œmieszny,
a równoczeœnie maj¹cy g³êboki sens,
szczególny dar Szwejka doprowadzania
ka¿dego rozkazu prze³o¿onych do absurdu. Wszystko, co mu polec¹, wykonuje bez szemrania i wiele w³asnej inicjatywy wk³ada w to, by polecenie zosta³o spe³nione w jak najbardziej karykaturalnym kszta³cie. Plebejska
m¹droœæ nakazuje mu, by u¿ywaj¹c maski b³azna, lub kryj¹c siê pod przybran¹
postaw¹ dobrodusznego prostaczka,
odci¹æ siê od g³upoty i niesprawiedliwoœci pañstwa. Szwejk na ka¿dym kro-

g³upkiem lub spryciarzem, lecz z tych pozornych cech stworzyæ pancerz os³aniaj¹cy przed nieprzyjaznym cz³owiekowi
œwiatem i broniæ wartoœci ¿ycia i cz³owieczeñstwa. Czech, ubrany w obcy
mundur i poganiany do walki o nie swoje interesy, czu³ siê w tej wojnie co najmniej nie na miejscu. Przez ca³y czas
by³ psychicznie poza jej krêgiem i widzia³ absurdalnoœæ i œmiesznoœæ tego, co siê
dzieje.
Ale jaja, czyli
humor wed³ug
J. Szwejka

ku manifestuje, ¿e ze zdziecinnia³ym
cesarzem i jego tragikomiczn¹ armi¹,
w której wszystko „gnije i œmierdzi” nie
ma nic wspólnego. Posiad³ sztukê przynoszenia klêski tym, którzy ubrali go
w mundur i kazali walczyæ. Polityka
go nie obchodzi. Nie dlatego, by ba³ siê
politykowaæ. On widzi jej absurdalnoœæ
we wszelkich postaciach.
Szwejk nie jest rewolucjonist¹ i nie
chce nim byæ. To zwyczajny, prosty cz³owiek. Nie marz¹ mu siê wiekopomne
czyny. Nie chce burzyæ ani te¿ budowaæ
œwiata na nowo. Zapytany, kim jest
mówi z dum¹: jestem Szwejkiem!
Wypowiada te s³owa w³aœnie z dum¹.
Byæ Szwejkiem
nie oznacza byæ

W postaci
Szwejka, w jego
flegmatycznym
nieanga¿owaniu siê, w tym szokuj¹cym
na pierwszy rzut oka zwracaniu uwagi
na dziurawy nocnik, podczas gdy obok
le¿y zbombardowany poci¹g,
jest jakaœ
cz¹stka
charakteru narodowego. Wydaje siê,
¿e bohater
ten nie potrzebuje czerpaæ wartoœci z zewn¹trz
i na zewn¹trz szukaæ punktów oparcia.
Ma je w sobie niczym busolê, która
wskazuje mu, jak ¿yæ, by nie tylko
przetrwaæ, lecz tryumfowaæ nad
¿yciem.
Oprac. AJM
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i naturalistyczny, wydobywaj¹c jednoczeœnie jej aspekty symboliczne.
Jacek Malczewski stworzy³ swój
w³asny styl, charakteryzuj¹cy siê wspó³obecnoœci¹ motywów polskich i mitycznych. Przyk³adem taEkspozycja dotycz¹ca kultury okresu autonomii prezenkiego stylu jest obraz „Sztuka w zaœcianku” – gdzie wœród
towa³a przyk³ady malarstwa, rzeŸby, sztuki u¿ytkowej
stada indyków na wiejskim podwórku pojawia siê faun grai architektury. Pokazano tak¿e ilustracje ukazuj¹ce modê
j¹cy na fletni.
prze³omu wieków.
Alegoryczn¹ wyk³adni¹ pogl¹dów na sztukê jest dzie³o
Wœród dzie³ malarskich na uwagê zas³uguj¹ obrazy:
Jacka Malczewskiego „B³êdne ko³o”, zaœ niezwyk³¹ atmosfeMaurycego Gottlieba („Ahaswer”) – przyk³ad malarstwa porrê Krakowa czasów M³odej Polski ukazuje Stanis³aw Wyspiañtretowego, gdzie autor wykorzystuje w³asn¹ twarz dla symski w „Plantach o œwicie”. Ten sam Stanis³aw Wyspiañski
bolicznej autostylizacji ¯yda Wiecznego Tu³acza oraz „Porprojektowa³ witra¿e dla katedry wawelskiej, realizuj¹c potret Heleny Modrzejewskiej” Tadeusza Ajdukiewicza, przedstulat wspólnoty tematycznej literatury i sztuki – niestety,
stawiaj¹cy najbardziej znan¹ twarz teatru tego okresu. Zanie doczeka³y siê one realizacji.
ciekawiæ mo¿e odbiorcê malarstwo historyczne, np. Jana
Architektura prze³omu wieków charakteryzowa³a siê
Matejki („Ho³d pruski”), Józefa Brandta („Buñczuczny”) oraz
wspó³istnieniem ró¿nych tendencji artystycznych, z których
obrazy Józefa Che³moñskiego, rozkochanego w tematyce swojnajwa¿niejsza okaza³a siê secesja. Do najciekawszych realisko-wiejskiej („Czwórka”, „Orka”). Egzotykê peryferyjnych
zacji nale¿y secesyjna zabudowa wokó³ placu Szczepañskiedzielnic i œrodowisk Warszawy upodoba³ sobie Aleksander
go w Krakowie – Pa³ac Sztuki, siedziba Towarzystwa PrzyjaGierymski. Jego „Œwiêto Tr¹bek” pokazuje przedwieczorne
ció³ Sztuk Piêknych, autorstwa Franciszka M¹czyñmodlitwy ¯ydów nad
skiego.
rzek¹ w czas Œwi¹t PoW latach 90. XIX w. pojawi³ siê w Polsce styl zakojednania.
piañski – dowód odkrycia przez artystów pochodz¹Jako autor pejza¿y
cych z miasta rodzimej kultury ludowej. Stanis³aw Witzas³yn¹³ Ferdynand
kiewicz zaprojektowa³ i realizowa³ w Zakopanem wieRuszczyc („Ziemia”),
le ciekawych budowli, miedzy innymi willê Pod Jedlaprzedstawiaj¹cy naturê
mi i kaplicê na Jaszczurówce.
w sposób realistyczny
Sztuka rzemios³a prze³omu wieków mia³a przeciwstawiæ nudnym mieszczañskim schematom zupe³nie
nowy styl codziennoœci. Jego wzorcem sta³a siê natura, szczególnie budowa form biologicznych. St¹d szkice i studia roœlin zosta³y przeniesione w obrêb sztuki
Jacek Malczewski, „B³êdne ko³o”, olej na p³ótnie, 1895stosowanej.
97, Muzeum Narodowe, Poznañ
Przedstawicielem secesji w polskiej rzeŸbie by³
Wac³aw Szymanowski, autor prac „Macierzyñstwo”
i „Pochód na Wawel”, zaœ Konstanty Laszczka tworzy³
interesuj¹ce portrety swoich wspó³czesnych i kompozycje fantastyczne o wymowie symbolicznej („Faun”).
Estetyka fin de siecle’u, który uczyni³ z kobiety
ulubiony motyw i metaforê sztuki, odcisnê³a siê na
damskiej modzie i kulturowym wzorcu kobiecoœci.
„Nosi³o siê” wtedy tajemniczoœæ i demonicznoœæ i te
cechy eksponowano w wygl¹dzie kobiet. Modna by³a
Tadeusz Ajdukiewicz, „Portret
sylwetka bujna, daj¹ca siê wpisaæ w ulubion¹, falist¹
Heleny Modrzejewskiej”, olej
liniê.
na p³ótnie, 1880, Muzeum NaJózef Che³moñski, „Orka”, olej na p³ótnie, 1896, MuAgata Krupa,
rodowe, Kraków
zeum Narodowe, Poznañ
Bogus³awa Pinkowicz, Maria Szmul

Podsumowaniem VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka
Têcza pod has³em „Austriackie gadanie” by³a uroczysta gala w sali gimnastycznej szko³y w dniu 17.04.2008r. na
któr¹ zaproszono znakomitych goœci:
w³adze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, w³adze miasta Dynowa, radnych
powiatowych, radnych miasta Dynowa,
dyrektorów okolicznych szkó³, sympatyków szko³y, animatorów ¿ycia kulturalnego, sponsorów. Punktem kulminacyjnym by³o og³oszenie wyników, wrê-

czenie cennych nagród, a tak¿e wystêp
szkolnej grupy taneczno – sportowej
„APLAUZ”, szkolnej grupy artystyczno - teatralnej „ANTRAKT” z programem zatytu³owanym - „Szwejk w Dynowie” .
Laureaci poszczególnych kategorii
konkursowych otrzymali cenne nagrody i dyplomy z r¹k: przedstawiciela
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
pani Joanny Nierody, Burmistrza Miasta Dynowa pana Zygmunta Frañczaka, Dyrektora szko³y pana Stanis³awa

Tymowicza oraz jurorów poszczególnych
kategorii konkursowych. Poza tym ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ pami¹tkowy dyplom a szko³a oraz nauczyciele – opiekunowie podziêkowania.
Uroczysta gala zakoñczy³a siê wyst¹pieniami zaproszonych goœci przed(ci¹g dalszy na str. 20)
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stawiciela Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie pani Joanny Nierody i Burmistrza Miasta Dynowa pana Zygmunta Frañczaka.
Organizatorzy na VIII edycjê konkursu przygotowali jak co roku ekspozycjê g³ówn¹ tym razem pod nazw¹
„Kwatera Szwejka”, na której znalaz³y siê m.in. elementy wojskowego wyposa¿enia i izby ¿o³nierskiej z okresu
I wojny œwiatowej. Atrakcj¹ wystawy
by³ tak¿e zainscenizowany fragment
Twierdzy Przemyœl, oczywiœcie z okresu I wojny œwiatowej, przygotowana makieta naprawdê robi³a wra¿enie na zwiedzaj¹cych. Prócz tego we wspó³pracy
z m³odzie¿¹ przygotowano gazetki tematyczne, m.in. humor galicyjski, polskie
formacje zbrojne w Galicji w okresie
I wojny œwiatowej, Franciszek Józef
w Galicji, towarzystwa kulturalne
i sportowe w Galicji, wokó³ Szwejka,
szlak szwejkowski, armia austriacka
w okresie I wojny œwiatowej, kultura
okresu autonomii wszystkie edycje konkursu Podkarpacka Têcza, osi¹gniêcia

Starostwu
Powiatowemu
w Rzeszowie za ufundowanie nagród.
Urzêdowi Miasta w Dynowie za
dofinansowanie materia³ów.
Stowarzyszeniu 3 – go Historycznego Galicyjskiego Pu³ku Artylerii Fortecznej im. Ksiêcia Kinsky’ego w Przemyœlu za udostêpnione eksponaty.
Muzeum Narodowemu Ziemi
Przemyskiej w Przemyœlu za udostêpnione eksponaty.
Annie Ostafiñskiej i Firmie
Ostel z Dynowa za nagrody rzeczowe.
Ma³gorzacie i Stanis³awowi
Krupom W³aœcicielom piekarni za
produkty spo¿ywcze.
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szko³y.
Na tegoroczn¹ edycjê konkursu
przygotowano dodatkow¹ atrakcjê, loteriê fantow¹ ka¿dy uczestnik gali konkursowej otrzyma³ specjaln¹ przepustkê, która uprawnia³a do losowania nagród o charakterze wojskowym, m.in.
pasty i sznurówek do butów czy gulaszu wojskowego. Gala zosta³a wzbogacona tak¿e o specjalny poczêstunek wojskow¹ grochówk¹ przygotowan¹ przez „Karczmê pod Semaforem” z Bachórza i bigosem myœliwskim wykonanym przez
pana Ryszarda Rysia
z Harty.
Elementem wystawy
by³y tak¿e wyroby dynowskich firm zak³adów
produkcyjno – us³ugowych, takich jak; Spó³dzielni Inwalidów im. J.
Kiliñskiego z Dynowa,
Gminnej Spó³dzielni
„SCH” z Dynowa, Nadleœnictwa Dynów, Piekarni Ma³gorzaty
i Stanis³awa Krupów z Dynowa, Karcz-

Zdzis³awowi Bielcowi W³aœcicielowi sklepu spo¿ywczego za
produkty spo¿ywcze.
Liliannie Szarudze W³aœcicielce
sklepu spo¿ywczego za produkty
spo¿ywcze.
Wojciechowi Szarudze W³aœcicielowi hurtowni „U Wojtka” za
materia³y.
Irenie Kopackiej Karczma pod
„Semaforem” za ufundowane posi³ki.
Piotrowi Krupie W³aœcicielowi
Firmy Us³ugowo – Handlowej za
dofinansowanie.
Jerzemu Bylickiemu za udostêpnione materia³y.
Radzie Rodziców naszej szko³y
za dofinansowanie.
Spó³dzielni Inwalidów w Dynowie za przekazane materia³y dekoracyjne.
Krzysztofowi Maszczakowi
z Delikatesów „Centrum” w Nozdrzcu za produkty spo¿ywcze.
Gminnej Spó³dzielni „SCh”
w Dynowie za produkty spo¿ywcze.
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my „Pod Semaforem”
z Bachórza,
Tradycyjnie ju¿
przygotowano wystawê
prac dyplomowych
uczniów, rzeŸby pana
Bogus³awa Kêdzierskiego, w³aœciciela galerii
„Pniak”. Uczestnikom
konkursu, zaproszonym
goœciom w oczekiwaniu
na uroczyst¹ galê i po jej
zakoñczeniu zaproponowano wystêp Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Harcie, pod
opiek¹ pana Andrzeja Sowy.
Kolejne edycje konkursu potwierdzaj¹, ¿e dzieci i m³odzie¿ bardzo dobrze
potrafi prezentowaæ piêkno i bogactwo
piêknego Podkarpacia. Organizatorzy
dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom za
udzia³ ju¿ teraz zapraszaj¹ na IX edycjê
w 2009r. tym bardziej, ¿e powoli zbli¿a
siê ju¿ jubileuszowa X edycja konkursu.
Do zobaczenia za rok
Halina Cygan
Bankowi Spó³dzielczemu w Dynowie za dofinansowanie.
Nadleœnictwu Dynów za sadzonki, materia³y i eksponaty do wykonania dekoracji.
MOKiR w Dynowie za dofinansowanie materia³ów i pomoc techniczn¹.
Orkiestrze Dêtej „OSP Harta”
za wystêp artystyczny.
Bogus³awowi Kêdzierskiemu za
udostêpnienie prac artystycznych.
Jolancie i Januszowi Miklasom,
Grzegorzowi Szajnikowi i Andrzejowi £achowi z Dynowa za udostêpnione materia³y i eksponaty.
Wojewódzkiemu Domowi Kultury z Rzeszowa za pomoc organizacyjn¹.
Teatrowi im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa za udostêpnione eksponaty.
Teatrowi „ Maska” z Rzeszowa
za pomoc organizacyjn¹.
Inny osobom prywatnym za udostêpnione materia³y i eksponaty.
Organizatorzy
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Uogólniaj¹c definicjê kszta³cenia
zawodowego mo¿na powiedzieæ, ¿e jest
to dzia³anie, które ma na celu przygotowanie (ucznia - osoby) do wykonywania konkretnego zawodu.
Kszta³cenie takie w Polsce jest realizowane w systemie szkolnym na poziomie zasadniczym; w zasadniczych
szko³ach zawodowych, œrednim;
w technikach, technikach uzupe³niaj¹cych i szko³ach policealnych oraz na
poziomie uczelni wy¿szych. Ponadto
kszta³cenie zawodowe mog¹ realizowaæ
i realizuj¹ rzemieœlnicy. Nauka zawodu mo¿e odbywaæ siê zgodnie z ustalonymi nazwami zawodów, których aktualnie jest 103.

Nauczanie zawodu obejmuje nauczanie teoretyczne i praktyczne. Inaczej mówi¹c czêœæ zajêæ ma formê teoretyczn¹ i czêœæ praktyczn¹.
Zajêcia praktyczne odbywaj¹ siê
w pracowniach szkolnych tzw. warsztatach szkolnych, Centrach Kszta³cenia Praktycznego lub te¿ konkretnych
Zak³adach Pracy. W szko³ach œrednich
ponadto uczniowie odbywaj¹ miesiêczn¹ praktykê zawodow¹ w zak³adach pracy, firmach lub instytucjach o
dzia³alnoœci zgodnej z nauczanym zawodem. Wszystkie te dzia³ania maj¹
wyposa¿yæ ucznia w umiejêtnoœci, wiadomoœci oraz pewne cechy psychofizyczne okreœlane póŸniej jako KWALIFI-

„ Ksi¹¿ka, nierozdzielny towarzysz,
przyjaciel bez interesu,
domownik bez naprzykrzania”.
(Ignacy Krasicki)
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KACJE ZAWODOWE. Po ukoñczeniu
nauki i zdaniu egzaminu absolwent
otrzymuje dyplom potwierdzaj¹cy ich
uzyskanie.
Jednak do sprawnego wykonywania zawodu bardzo wskazanym jest posiadanie odpowiednich KOMPETENCJI, które s¹ rezultatem æwiczonych
umiejêtnoœci i nabywania doœwiadczenia. Kompetentny pracownik to ktoœ
posiadaj¹cy wiedzê, umiejêtnoœci oraz
m¹drze i odpowiedzialnie podejmuj¹cy dzia³ania, bo aby dobrze dzia³aæ nie
wystarczy mieæ umiejêtnoœci, ale trzeba umieæ radziæ sobie z ró¿nymi problemami. Uczniowie podczas zajêæ
warsztatowych – zajêæ praktycznych

wykonuj¹c okreœlone zadania, æwicz¹
siê w wykonywaniu umiejêtnoœci praktycznych i w podejmowaniu okreœlonych dzia³añ.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e aby zostaæ
mistrzem np. w sporcie lub w innej dziedzinie, potrzeba ogromnego wysi³ku do æwiczenia umiejêtnoœci. Aby zostaæ dobrym i kompetentnym mechanikiem, kierowc¹, handlowcem czy te¿ innym
fachowcem, potrzeba wielkiej determinacji, wytrwa³oœci i uporu do
pokonania wielu trudnoœci
zw³aszcza przy nabywaniu umiejêtnoœci i ich doskonaleniu.
Przy Zespole Szkó³ Zawodowych
w Dynowie funkcjonuje Gospodarstwo

Biblioteka szkolna stanowi dla
uczniów i nauczycieli centrum informacji, daje mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ i samokszta³cenia. U¿ytkownikami naszej biblioteki s¹ uczniowie,
nauczyciele, pracownicy i absolwenci
szko³y.
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Pomocnicze – Warsztaty Szkolne, gdzie
uczniowie nabywaj¹ i doskonal¹ swoje
umiejêtnoœci. Zajêcia odbywaj¹ siê w
ten sposób, ¿e uczniowie pod opiek¹
nauczyciela praktycznej nauki zawodu
wykonuj¹ æwiczenia lub okreœlone prace. Wykonuj¹c na pocz¹tku proste czynnoœci stopniowo nabywaj¹ wprawy i doœwiadczenia tak, ¿e w starszych klasach s¹ zdolni wykonywaæ samodzielnie nawet skomplikowane prace. Nowoczesne pojazdy wymagaj¹ specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci nie tylko przy naprawach ale tak¿e przy obs³udze sprzêtu diagnostycznego.
Odpowiednie warunki do nauki
i æwiczeñ zapewniaj¹ Warsztaty Szkolne – Gospodarstwo Pomocnicze prowadz¹ce tak¿e: Szko³ê Nauki Jazdy,
gdzie uczniowie nabywaj¹ umiejêtnoœci z zakresu kierowania pojazdami
i poznaj¹ sposoby zachowania siê w ruchu drogowym oraz Podstawow¹ Stacjê Kontroli Pojazdów, która oprócz
Ÿród³a dochodowego jest œwietnym
miejscem do sprawdzania nabytych
umiejêtnoœci.
W stacji Kontroli Pojazdów wykonywane s¹ g³ównie przegl¹dy stanu
technicznego pojazdów w trakcie ich
eksploatowania i po naprawach. Us³ugi s¹ odp³atne ale od d³u¿szego ju¿ czasu prowadzony jest program Sta³y
Klient, dziêki któremu nasi Klienci
otrzymuj¹ mo¿liwoœæ wykonania niektórych us³ug za darmo lub z atrakcyjnym rabatem.

Kierownik W-tów Szkolnych GP
Maciej Tymowicz

Oferujemy czytelnikom ksiêgozbiór licz¹cy ponad 10.000 woluminów, 81 kaset video, 71 kasety magnetofonowe oraz 78 dokumentów
elektronicznych, 38 przeŸrocza,
8 fotogramów, 2 plansze dydaktyczne.
Profil gromadzonych zbiorów
dostosowany jest do typu szko³y,
uwzglêdnia szeroki zakres zainteresowañ, zarówno uczniów jak i nauczycie(ci¹g dalszy na str. 22)
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li. Wszystkie dokumenty biblioteczne opracowane s¹ pod wzglêdem
formalnym, przedmiotowym a tak¿e sklasyfikowane wed³ug Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiêtnej (UKD). Zawartoœæ treœciowa ksiêgozbioru jest bardzo bogata. Du¿¹ jej czêœæ zajmuje literatura piêkna - lektury szkolne, powieœci przygodowe, obyczajowe i inne. Dysponujemy tak¿e bogatym ksiêgozbiorem podrêcznym, udostêpnianym
w czytelni. W jego sk³ad wchodz¹ s³owniki, encyklopedie, leksykony, albumy
i inne pozycje popularnonaukowe z ró¿nych dziedzin wiedzy.
Biblioteka pe³ni funkcjê koordynatora edukacji samokszta³ceniowej, rozwija zainteresowania czytelnicze
uczniów, poprzez kontakt z ksi¹¿k¹
i kszta³cenie umiejêtnoœci spêdzenia
wolnego czasu. Uczniowie przygotowuj¹c siê do lekcji, bardzo chêtnie korzy-

Wieczorne czuwania modlitewne,
apele, spotkania z poezj¹, koncerty
i seminaria naukowe - tak wygl¹da³y
tegoroczne obchody rocznicy œmierci
Jana Paw³a II.
W ca³ym kraju wszyscy ci, w których sercach jest Papie¿ - Polak starali siê na ró¿ne sposoby upamiêtniæ trzeci¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II.
Z tej okazji w wielu miastach odprawiono msze w intencji szybkiej beatyfikacji Papie¿a.
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staj¹ z czytelni. Po lekcjach w bibliotece dla chêtnych i aktywnych
uczniów organizowane s¹ zajêcia.
Wykonujemy gazetki szkolne,
przygotowujemy scenariusze
przedstawieñ prezentowanych
w szkole i poza szko³¹.
Ponadto biblioteka wspiera realizacjê programu dydaktyczno – wychowawczego szko³y. Zapewnia fachow¹ pomoc w wyszukiwaniu i udostêpnianiu materia³ów potrzebnych w
przygotowaniu do zajêæ, matury i w poszerzaniu wiedzy. Wyposa¿ona jest w
odtwarzacz DVD, telewizor, programy
multimedialne na CD do nauki jêzyków
obcych, encyklopedie ogólne i specjalne np. sztuki, literatury, biologii itp.
Obecnie biblioteka dysponuje 15 komputerami z odpowiednim oprogramowaniem i dostêpem do Internetu, 3 drukarkami i urz¹dzeniem wielofunkcyjnym, które skanuje, drukuje i kopiuje
oraz rzutnikiem pisma. Jeden z nich
s³u¿y bibliotekarzom wy³¹cznie do
opracowywania zbiorów oraz do wyszukiwania informacji w Internecie. Pozosta³e s¹ przeznaczone dla nauczycieli
i uczniów. W naszym MCI mo¿na obejrzeæ film na DVD, kasecie VHS.
Biblioteka to centrum kulturalne
szko³y, które nie tylko rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, ale tak¿e ich zdolnoœci artystyczne i manualne. Organizowane przez bibliotekê liczne konkursy, wystawy tematyczne, spotkania s³u¿¹ popularyzacji czytelnictwa. Dowodem tego mo¿e byæ przygotowana przez uczniów wystawa

W koœciele parafialnym p.w. œw.
Wawrzyñca w Dynowie, o godzinie 9.00
zosta³a odprawiona Msza œwiêta
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Stanis³awa Pieñczaka
katechety Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie. Na wspóln¹
modlitwê dziêkczynno-b³agaln¹
licznie przybyli uczniowie wraz ze
swymi nauczycielami i wychowawcami z Zespo³u Szkó³ Zawodowych
im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dynowie,
jak równie¿ Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Dynowie.
Do wspólnego dziêkczynienia
sk³adanego Panu Bogu, przez swoj¹
modlitwê i obecnoœæ w³¹czy³y siê
W³adze Samorz¹dowe na czele z
Burmistrzem Miasta Dynowa Zyg-
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„Kwiaty wokó³ nas”. M³odzie¿ wraz
z opiekunami zgromadzi³a pocztówki,
ksi¹¿ki, znaczki, serwety, elementy zastawy sto³owej, które stworzy³y bogat¹
ekspozycjê. Wa¿n¹ inicjatyw¹ podejmowan¹ przez bibliotekê jest gie³da ksi¹¿ek, która umo¿liwia m³odzie¿y zakupienie podrêczników po atrakcyjnej cenie. Cieszy siê ona zawsze du¿ym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli
i rodziców.
Biblioteka ZSzZ jest szkoln¹ pracowni¹ interdyscyplinarn¹ s³u¿¹c¹ do
zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych,
w której uczniowie realizuj¹ swoje pomys³y wykorzystuj¹c zgromadzone tam
nowoczesne narzêdzia poszukiwania,
przetwarzania i przesy³ania informacji. Nowoczesna biblioteka wspomaga
proces uczenia siê nie tylko w sposób
tradycyjny ( wypo¿yczalnia i czytelnia),
ale tak¿e poprzez media, sprzêt komputerowy, dostêp do Internetu, skomputeryzowany katalog biblioteczny.
Halina Ryba

muntem Frañczakiem.
Po zakoñczonej Eucharystii przy liturgicznym œpiewie poszczególne reprezentacje szkó³ i w³adz miasta z³o¿y³y
kwiaty i zapalono symboliczne znicze
przy pomniku papieskim, na placu koœcielnym.

Kulminacja uroczystoœci nast¹pi³a
o 21.37 - godzinie œmierci Papie¿a.
W Warszawie zapalono pami¹tkowy
znicz, w Czêstochowie wierni zgromadzili siê na Jasnej Górze, wadowiczanie modlili siê przed domem rodzinnym
Karola Wojty³y, a krakowianie pod
oknem papieskim przy ul. Franciszkañskiej 3. Wierni czuwali równie¿
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w Rzymie na Placu œw. Piotra.
Równie¿ przy pomniku papieskim
w Dynowie wierni modlili siê rozwa¿aj¹c tajemnice ró¿añcowe. Modlitwa ta
by³a ubogacona œpiewem i recytacj¹
wybranych fragmentów poezji.
Na co dzieñ nie zawsze pamiêtamy
o przes³aniu, jakie skierowa³ do nas
papie¿, zabiegani zajêci swoimi sprawami i problemami. Dlatego te¿
zw³aszcza w tym czasie warto by³o zatrzymaæ siê na chwilê refleksji i zadumy i przypomnieæ sobie przes³anie, które g³osi³ nasz Ojciec Œwiêty. Po Jego
œmierci by³ okres, kiedy ludzie w pe³ni
czerpali z nauki papie¿a, ale wraz z

Na podstawie badañ prowadzonych
od wielu lat stwierdzono, ¿e przeciêtny nastolatek poœwiêca mediom 3-5
godzin dziennie. Najwiêcej czasu przypada na telewizjê i Internet. Okazuje
siê, ¿e media zajmuj¹ w ¿yciu przeciêtnego ucznia trzeci¹ pozycjê po szkole
i œnie. W takiej sytuacji mo¿na postawiæ sobie pytanie: w jaki sposób wp³ywaj¹ na osobowoœæ m³odego odbiorcy,
na jego zachowanie i sposób myœlenia?
Jaki wp³yw maj¹ na dziecko i dorastaj¹cego nastolatka? Media na pewno
wp³ywaj¹ na intelektualn¹ sferê funkcjonowania m³odego widza, wyzwalaj¹
biern¹ postawê, rodz¹ bezrefleksyjnoœæ,
ograniczaj¹ twórcze nastawienia do
œwiata. Powoduj¹ tak¿e problemy zdrowotne zw³aszcza w przypadku niekontrolowanego korzystania z komputera
lub telewizji (obni¿enia sprawnoœci ruchowej, wady wzroku i postawy, wychudzenia lub oty³oœci, problemy psychiczne spowodowane uzale¿nieniem). Media rozluŸniaj¹ wiêzy miêdzyludzkie.
Bardzo czêsto mog¹ prowadziæ do ca³kowitej izolacji. Dziecko zamkniête
w czterech œcianach swojego pokoju coraz bardziej odcina siê od rzeczywistego œwiata maj¹c jednoczeœnie wra¿enia,
¿e uczestniczy w „¿yciu spo³ecznym”
dziêki np. Internetowi. Taka sytuacja
daje iluzjê uczestniczenia w realnym
¿yciu i mo¿liwoœæ prze¿ywania wszystkiego w wirtualnym œwiecie. Du¿y nie-

DYNOWINKA

up³ywem czasu wrócili do normalnego ¿ycia, mo¿e nawet zapomnieli...
Warto czasem wróciæ pamiêci¹
do tamtych dni, kiedy to wszyscy
zgodnie razem spêdzaj¹c czas na
czuwaniach modliliœmy siê w intencji Papie¿a i tak mocno zag³êbialiœmy siê w jego naukê.
Arcybiskup Kazimierz Nycz,
który odprawi³ mszê w warszawskim koœciele œw. Anny powiedzia³, ¿e
„Jan Pawe³ II imponowa³ nam wszystkim heroicznoœci¹ bycia dla Koœcio³a
i Chrystusa”. - Im dalej jesteœmy od
momentu œmierci Jana Paw³a II, tym
bardziej powinniœmy wspominaæ jego
¿ycie, gdy¿ jego dzieñ odejœcia, jego
choroba, cierpienie i umieranie by³y
wielk¹ katechez¹ dla Koœcio³a - mówi³
metropolita.
Ojciec Œwiêty g³osi³ bardzo proste
i jednoczeœnie piêkne wartoœci: prawdê, mi³oœæ, przebaczenie dla bliŸniego,
szacunek dla rodziny, czyli wszystko to,
czym powinniœmy ¿yæ, na co dzieñ, ale
mówi³ tak¿e o trudniejszych sprawach,

pokój budz¹
zmiany w sferze emocjonalnej: wzrost
agresji, zafa³szowany obraz
siebie i œwiata
oraz kszta³towanie postaw konsumpcyjnych.
Najbardziej niebezpieczna dla
ma³ych dzieci i dorastaj¹cej m³odzie¿y jest agresja i przemoc. Bajki, programy telewizyjne, gry komputerowe i inne s¹ nasycone tymi
scenami. Obliczono, ¿e „przeciêtny
dwunastolatek w ci¹gu swego ¿ycia
na ekranie obejrza³ 100 000 aktów
agresji (Aronson, 1998, s.513). Dziecko ogl¹daj¹c telewizjê, naœladuje bohaterów filmowych i identyfikuje siê
z nimi. Bardzo czêsto nastêpuje przyjêcie wartoœci prezentowanych przez
bohatera. Wystarczy obejrzeæ jedn¹
z wielu kreskówek przeznaczonych dla
dzieci aby stwierdziæ ile jest przemocy i brutalnoœci w ka¿dym odcinku.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e te bajki s¹ adresowane do kilkuletnich dzieci. Psychologowie s¹ zgodni co do tego,
¿e przekazy medialne uruchamiaj¹ mechanizmy utrwalaj¹ce zachowania
agresywne. Im m³odsze dziecko tym
wiêksze prawdopodobieñstwo utrwalenia takiego zachowania. Obraz, który
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które nie zawsze jest nam ³atwo przyj¹æ i zaakceptowaæ, o bezkompromisowej wierze, broni³ ¿ycia poczêtego, kategorycznie sprzeciwia³ siê eutanazji.
Czêsto jego s³owa nie by³y ³atwe do
zaakceptowania, zw³aszcza dla m³odych ludzi, którzy nie lubi¹ nakazów
i zakazów. Musimy pamiêtaæ jednak
o tym, i¿ to nie by³y tylko puste s³owa,
to nie by³y tylko kazania, których trzeba wys³uchaæ i o nich zapomnieæ.
Ojciec Œwiêty pokaza³ nam swoim
ca³ym ¿yciem a zw³aszcza w ostatnich
dniach jak wielkiej wiary jest cz³owiekiem, by³ przyk³adem dla wielu chorych i cierpi¹cych, jak z godnoœci¹
i pokor¹ mo¿na i trzeba przyj¹æ to, co
zsy³a nam Pan Bóg, pokaza³, ¿e staroœæ
mo¿na prze¿yæ godnie a niedo³êstwo
przyj¹æ z pokor¹. By³ wzorem do naœladowania dla m³odszych i starszych
za ¿ycia, dlatego tym bardziej chc¹c
uczciæ jego pamiêæ powinniœmy staraæ
siê go naœladowaæ i iœæ wyznaczonym
przez niego torem.
Ks. Piotr Krzysik
pokazuje siê na monitorze w wiêkszym
stopniu kszta³tuje zachowanie m³odego widza ni¿ przekaz s³owny. Ogl¹dany obraz na ekranie telewizora lub
komputera daje mo¿liwoœæ lepszego
poznania szczegó³ów i kontekstu danej
sytuacji. Dziecko ³atwiej przyswaja treœci agresywne w sytuacji, gdy siedzi
w zaciszu domowego œrodowiska, gdzie
czuje siê bezpieczne i wy³¹cza swoje
mechanizmy obronne. Stwierdzono, ¿e
d³ugotrwa³y kontakt ze scenami brutalnym oraz nasyconymi przemoc¹ prowadzi do odwra¿liwienia cz³owieka.
Zanika przera¿enie na widok
scen ociekaj¹c y c h
krwi¹,
maleje
wspó³czucie. Rodzi
siê wówczas przyzwolenie na agresjê
i u¿ywania jej w trudnych dla jednostki sytuacjach. M³ody cz³owiek jest przekonany, ¿e zastosowanie przemocy pomo¿e rozwi¹zaæ pomyœlnie sprawê.
W takiej sytuacji rodzi siê psychiczny
dystans; w sytuacji rzeczywistego zagro¿enia dziecko nie potrafi zachowaæ
siê adekwatnie do niej, b³aha z pozoru
sprawa mo¿e zakoñczyæ siê tragicznie.
Nastêpuje os³abienie przyjêtych w bardzo wczesnym dzieciñstwie norm nakazuj¹cych kontrolowania agresywnych zachowañ. M³odzie¿, która bardzo
czêsto ogl¹da na ekranie swojego komputera bohatera stosuj¹cego przemoc
bêdzie siê z nim identyfikowaæ. Stwier(ci¹g dalszy na str. 24)
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(ci¹g dalszy ze str. 23)
dzi po pewnym czasie, ¿e u¿ycie si³y jest
uzasadnione i nie bêdzie widzieæ w tym
nic z³ego. Szczególnie ma³e dzieci, które nie maj¹ ukszta³towanej umiejêtnoœci oceny danego komunikatu s¹ podatne na negatywny wp³yw tego co widz¹
i s³ysz¹ w mediach.
W dzisiejszym œwiecie stanowi¹
jedno z wa¿niejszych Ÿróde³ edukacyjnych dzieci i oddzia³uj¹ na ich psychikê. Dlatego mo¿na stwierdziæ, ¿e
w wielu przypadkach wp³ywaj¹ i bêd¹
wp³ywaæ na ich wychowanie bardzo negatywnie szczególnie, ¿e wielu rodziców nie wie co ogl¹daj¹ ich dzieci,
w jakie graj¹ gry. W takiej sytuacji war-

to podkreœliæ potrzebê uœwiadamiania
rodziców o zagro¿eniach p³yn¹cych
z niekontrolowanego korzystania przez ich
dzieci z
mediów. Wa¿ne
staje siê: w³aœciwy dobór
gier i programów telewizyjnych
odpowiednio do wieku,
kontrolowanie
iloœci czasu spêdzanego
przed szklanym ekranem. Rodzice nie
powinni pozwalaæ aby komputer czy telewizja wychowywa³y ich dzieci a me-

dia przejmowa³y za nich obowi¹zki. Powinni czuæ siê odpowiedzialni za swoje
dzieci i nie dopuszczaæ do tego aby ktoœ
lub coœ innego wyrêcza³o ich w rodzicielskich obowi¹zkach.

oraz obywateli Spo³eczeñstwa Informacyjnego.

Prawie sto lat temu w Stanach Zjednoczonych, kiedy nauczyciele zaczêli
zdawaæ sobie sprawê z zapotrzebowania na przygotowanie do podejmowania decyzji o zawodzie, Frank Parsons
stworzy³ koncepcjê podejmowania decyzji aktualn¹ do dziœ.
M¹dry wybór zawodu wymaga
trzech szeroko pojêtych czynników:
1. Jasna œwiadomoœæ siebie, swoich
zdolnoœci, mo¿liwoœci, zainteresowañ,
ambicji, œrodków, ograniczeñ i ich przyczyn,
2. Wiedza o wymaganiach i warunkach osi¹gniêcia sukcesu, mocnych
i s³abych stronach, wynagrodzeniu,
szansach i perspektywach na ró¿nych
œcie¿kach kariery zawodowej,
3. Trafnego rozpoznania relacji miêdzy tymi dwoma zestawami cech.
Podejœcie cech i czynników, wywodz¹ce siê z tej definicji, podkreœla znaczenie samowiedzy, jak równie¿ informacji o mo¿liwoœciach zawodowych
i zwi¹zanych z nimi wymaganiach. Doradcy zawodowi pomagaj¹ uczniom
odkryæ w³asne preferencje, cechy osobowoœci i mocne strony.
W praktyce strategia udzielania
informacji stanowi jedno z dominuj¹cych podejœæ do doradztwa.
Dominuj¹ca rola informacji w procesach doradztwa zawodowego i rosn¹-

ce w wielu pañstwach zainteresowanie
udzielaniem coraz bardziej szczegó³owych informacji, wydawaæ siê mogê
logicznym nastêpstwem szerokiej oferty edukacyjnej oraz zawodowej dostêpnej dla potencjalnych pracowników.
Je¿eli jednak poszczególne jednostki
nie potrafi¹ œwiadomie wykorzystywaæ
informacji przy podejmowaniu decyzji,
dostarczanie dodatkowych informacji,
nie przyczyni siê do wzrostu umiejêtnoœci podejmowania decyzji. W przypadku, gdy brak tej umiejêtnoœci stanowi powa¿ny problem, zw³aszcza dla
m³odych ludzi w szko³ach œrednich,
którzy zaczynaj¹ podejmowaæ istotne
dla swojej przysz³oœci decyzje, mo¿e siê
to skoñczyæ na Ÿle ulokowanych ambicjach niezgodnych z planami edukacyjnymi. Ponadto, je¿eli brak takich umiejêtnoœci wystêpuje czêœciej w okreœlonych grupach spo³ecznych – na przyk³ad w grupach o niskich dochodach,
w rodzinach s³abo wykszta³conych,
w których rodzice nie s¹ w stanie dostarczyæ dzieciom informacji o ¿yciu zawodowym, w spo³ecznoœciach imigrantów, niezorientowanych odnoœnie wymagañ rynku pracy w nowym miejscu
zamieszkania, na wsiach lub w spo³ecznoœciach tzw. popegeerowskich - to
samo informowanie nasili jedynie problemy nieadekwatnego wykszta³cenia
i spo³ecznego wykluczenia.
Paradoksem Ery Informacji jest to,
¿e jesteœmy zalewani informacjami,
przez Internet, przy próbach tworzenia
podejœcia “samoobs³ugowego” do informacji o mo¿liwoœciach rozwoju zawodowego, oraz poprzez oœrodki informacyjne typu „one stop”. Jednak wiêksza
iloœæ informacji nie musi oznaczaæ korzyœci, je¿eli ludzie nie wiedz¹, jak
z niej korzystaæ. Z tego wynika potrzeba stworzenia innych rozwi¹zañ przygotowuj¹cych nowych pracowników

El¿bieta Kiszka
Pedagog szkolny
Literatura:
1.Aronson E., Wilson T D., Akert
R. M., “Psychologia spo³eczna, serce i
umys³”.
2.Wychowawca nr 6, Kraków czerwiec 2002.

Zdobywanie informacji
Mimo powszechnego dostêpu do informacji charakterystycznego dla Ery
Informacji, sposób ich interpretacji jest
kwesti¹ indywidualn¹.
Czêœci¹ problemu oceny informacji
jest ocena jej wiarygodnoœci. Statystyki rz¹dowe na przyk³ad mog¹ byæ uznane za wiarygodne i w rzeczy samej
wiêkszoœæ pañstw posiada narzêdzia
oceny ich wiarygodnoœci. Jednak wiarygodnoœæ nie jest najistotniejszym problemem. W przypadku prognozowania
przysz³ych dochodów, istotnym zagadnieniem staje siê uœwiadomienie sobie
ewentualnego b³êdu prognoz – je¿eli
informacje podane s¹ w skali kraju lub
regionu, mog¹ byæ bezu¿yteczne w podejmowaniu lokalnych decyzji. Informacje pochodz¹ce od w³adz czasami
ró¿ni¹ siê od tych, które oferuj¹ doradcy zawodowi. Te ostatnie mog¹ przybieraæ formê autopromocji – np. Ÿród³a
dziennikarskie czêsto podaj¹ do wiadomoœci odosobnione przypadki spektakularnych karier, zamiast przeciêtnej,
uœrednionej informacji. Aby prawid³owo zinterpretowaæ informacje potrzeba zrozumienia ich Ÿróde³, potencjalnej
relatywnoœci i wiarygodnoœci. Umiejêtnoœæ interpretowania informacji zosta³a
uznana za jedn¹ z powszechnych w spo³eczeñstwie, informacja sama w sobie
jest potrzebna, ale niewystarczaj¹ca do
podejmowania œwiadomych decyzji. Istnieje kilka ró¿nych sposobów zbierania
informacji, jednak zasadniczo informacje s¹ w ró¿ny sposób odbierane, interpretowane. ¯eby informacja zosta³a
prawid³owo wykorzystana w procesie
podejmowania decyzji, musi zostaæ w³aœciwie zinterpretowana.
Z pewnoœci¹ nie wystarczy ju¿ dzi-
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siaj czysta edukacja tzn. zdobycie tylko umiejêtnoœci zawodowych. Fakt, ¿e
ktoœ zdobywa wiedzê i umiejêtnoœci, ¿e
zdobywa zawód nie oznacza, ¿e potrafi
kierowaæ swoj¹ karier¹. Dlatego, aby
to zmieniæ i pomóc m³odzie¿y w³aœciwie ukierunkowaæ swoje zdolnoœci
uprzejmie przypominamy, ¿e w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kard. S. Wyszyñskiego w Dynowie dzia³a³a Szkolny Oœrodek Kariery pod nazw¹
„TWOJA PRZYSZ£OŒÆ”. W porozumieniu z dyrekcj¹ szko³y oraz ró¿nymi
instytucjami wspieraj¹cymi jego dzia³alnoœæ, polecam wybrane materia³y,
które zosta³y wykonane w sposób profesjonalny i nowoczesny zapewniaj¹c
wsparcie zarówno dla uczniów jak
i nauczycieli.
Szkolny Oœrodek Kariery „Twoja Przysz³oœæ” oferuje:
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Dla m³odzie¿y:
opisy zawodów,
autotesty psychologiczne,
Indywidualny Projekty Kariery –
Portfolio dla ucznia,
Indywidualny Projekty Kariery –
Portfolio dla m³odzie¿y,
kursy, szkolenia,
informacje o mo¿liwych œcie¿kach
kszta³cenia,
multimedialny program komputerowy e szok 3,

-

poradniki dla maturzystów i gimnazjalistów,
oferta szkó³ œrednich,
informatory Wy¿szych Uczelni i
Szkó³ Policealnych
Dla nauczycieli:
podrêczniki dla szkolnego doradcy
zawodowego,
konspekty i scenariusze zajêæ z zakresu poradnictwa zawodowego,
wewn¹trzszkolny system doradztwa zawodowego,
multimedialny program komputerowy z autotestami i informacj¹
edukacyjno - zawodow¹.
Ponadto:
przystêpn¹ i profesjonalnie przygotowan¹ informacjê o œwiecie zawodów;
rzeteln¹ informacjê o œcie¿kach „dochodzenia” do wybranego zawodu;
informacjê o mo¿liwoœciach, szansach ale tak¿e i pu³apkach, jakie
niesie za sob¹ samozatrudnienie,
problemach zwi¹zanych z zak³adaniem w³asnej firmy.

Zachêcam wszystkich chêtnych
uczniów do odwiedzania naszego oœrodka. Zajêcia odbywaj¹ siê indywidualnie, w ramach zastêpstw oraz na ¿yczenie w grupach. Z us³ug SzOK-u w

Kto mo¿e zostaæ dziennikarzem? Jak zostaæ reporterem? Jak napisaæ dobry tekst prasowy? Te i inne
pytania zadaj¹ czêsto m³odzi ludzie, których fascynuje dziennikarstwo. Mo¿e niniejszy artyku³ przybli¿y nieco arkana tej sztuki i doda pewnoœci tym, którzy chcieliby spróbowaæ, a nie wierz¹ w swoje mo¿liwoœci i talent.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie z rzemios³em dziennikarskim
mog¹ zetkn¹æ siê poprzez pracê w redakcji gazetki „ELEMENCIK”. Czasopismo istnieje ju¿ 14 lat. Liczne osi¹gniêcia oraz udzia³ w konkursach grupy tworz¹cej gazetkê (laureat XIII edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego
„Europa w szkole”, IV miejsce w konkursie na najlepsz¹ gazetkê szkoln¹ w ramach ogólnopolskiego
konkursu miêdzyszkolnego „Tu lubiê byæ”, I miejsce
w XI Ogólnopolskim Konkursie na Gazetê Szkoln¹
„Nasza Gazeta” o treœciach ekologicznych”, wyró¿nienie w II Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych,
udzia³ w konkursie „Rusz g³ow¹ cz³owieku” oraz w
konkursie dziennikarskim im. Paw³a Migasa) potwierdzaj¹, ¿e dziennikarstwo mo¿e fascynowaæ i rozwijaæ zainteresowania literackie, plastyczne, informatyczne.
Jak wygl¹da proces tworzenia „ELEMENCIKA? W skrócie spróbujê przedstawiæ najwa¿niejsze etapy powstawania
naszego szkolnego czasopisma. Jego wydawanie wymaga
sporo czasu, pracy i zaanga¿owania wielu osób. Poparcie
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pierwszej kolejnoœci mog¹ skorzystaæ
uczniowie naszej szko³y, ich rodzice
oraz pozostali chêtni absolwenci szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Pogórza Dynowskiego. Zapewniam ca³kowit¹ anonimowoœæ.
Dane adresowe:
SZKOLNY OŒRODEK
KARIERY
„Twoja Przysz³oœæ”
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego
ul. Polna 3, 36 – 065 Dynów
Tel. (016) 6521045 w. 34
fax. (016) 6521043
E – mail: zszszok@wp.pl
strona internetowa:
www.zsz1dynow.republika.pl
Serdecznie zapraszam do korzystania z bardzo szerokiej oferty SzOK
w naszej szkole.
Anna Fara
doradca zawodowy
Literatura:
1. Anna Paszkowska - Gogacz;
Psychologiczne podstawy wyboru zawodu (2003)

dyrekcji, podpowiedzi opiekunów i pomys³y uczniowskie to droga do sukcesu.
Przygotowanie materia³u do gazetki poprzedza cykl spotkañ, podczas których m³odzi dziennikarze ustalaj¹ zakres tematyczny, zagadnienia, a tak¿e dziel¹ siê zadaniami. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w profesjonalnie wydawanej gazecie istnieje grupa, która ustala tematykê i kieruje prac¹
dziennikarzy. Kolegium redakcyjne „ELEMENCIKA” z³o¿one z uczniów i opiekunów
jest namiastk¹ prawdziwej
redakcji.
Najpierw m³odzi redaktorzy wyszukuj¹ ciekawe tematy, zbieraj¹ i po-

twierdzaj¹ informacje, fotografuj¹, sporz¹dzaj¹ rysunki, pisz¹ teksty. Uczniowie
ucz¹ siê dziennikarstwa
(ci¹g dalszy na str. 26)
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(ci¹g dalszy ze str. 25)
przygotowuj¹c artyku³y, reporta¿e, felietony, wywiady. Aby
napisaæ dobry tekst do gazetki trzeba pamiêtaæ o kilku wa¿nych zasadach – artyku³ powinien byæ napisany jêzykiem
prostym, jasnym, spójnym; pisz¹c nale¿y pamiêtaæ, ¿e informacja powinna byæ odpowiedzi¹ na pytania: co?, kto?,
gdzie?, kiedy?, jak?, dlaczego?, w jakim celu?, z jakim skutkiem?; nale¿y pisaæ zrozumiale, dla kogoœ, konkretnie, krótko, przejrzyœcie.
Gdy materia³y s¹ gotowe, nastêpuje komputerowe sk³adanie gazetki, jej druk i powielanie na szkolnej kserokopiarce. Uczniowie mog¹ dziêki temu poznaæ etapy powstawania gazety. Praca ta daje im du¿o zadowolenia, a kolejne
egzemplarze czasopisma, które sami tworz¹ s¹ coraz lepsze, kolorowe i ciekawsze.
Przeczytajcie, co na temat dziennikarstwa mówi¹
m³odzi redaktorzy „ELEMENCIKA”. Czym jest dla
nich praca w redakcji szkolnej gazetki? W jaki sposób praca ta wp³ynê³a na ich zainteresowania?

Joanna G³adysz:
Od 4 lat aktywnie dzia³am w redakcji „Elemencika”.
Praca ta daje mi du¿o satysfakcji, dziêki niej rozwijam
swoje zainteresowania literackie. „Elemencik” pozwoli³ mi
poznaæ wcale nie prosty zawód dziennikarza. Pisz¹c teksty do gazetki kierowa³am siê s³owami Kard. S. Wyszyñ-
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skiego: „Trudno cz³owiekowi o sobie zapomnieæ, mo¿e jednak wyrobiæ w sobie zwyczaj myœlenia o innych”. Stara³am siê zawsze dostrzegaæ to, co dzieje siê wokó³ mnie,
innych ludzi i ich problemy. W tym roku szkolnym koñczê edukacjê w szkole œredniej, a moje plany ¿yciowe wi¹¿ê
w³aœnie z dziennikarstwem.

Jagoda Ryba:
Dlaczego „Elemencik”? Myœlê, ¿e kierowa³a mn¹ ciekawoœæ poznania tajników dziennikarstwa. Tworzenie gazetki daje mi du¿o satysfakcji, wzbogaca moje s³ownictwo
oraz zakres wiedzy w redagowania tekstów publicystycznych. Lubiê to, co robiê, bo mam mo¿liwoœæ wyra¿enia
tego, co myœlê.

El¿bieta Baran:
W przysz³oœci chcia³abym zostaæ dziennikark¹. Dlatego praca w szkolnej redakcji jest dla mnie pierwszym etapem w zrealizowaniu marzenia. Poprzez redagowanie
„Elemencik” ci¹gle uczê siê czegoœ nowego.

Beata Irzyk

Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna ANTRAKT znów nie pró¿nowa³a!!!
To ju¿ 10–ty rok dzia³alnoœci zespo³u!!!
Nazwa grupy sugerowaæ by mog³a przerwê w spektaklu, na przyk³ad spektaklu ¿ycia szkolnego ale to oznacza³oby jakieœ lenistwo czy odpoczynek. Nam bli¿sze jest jednak drugie rozumienie terminu. Antrakt to tak¿e miniatura, utwór, najczêœciej muzyczny wykonywany w przerwie
miêdzy aktami przedstawienia.
Staramy siê, wykorzystuj¹c nasze zdolnoœci i pomys³y,
by przygotowaæ ciekawy „antraktowy repertuar”.
No powiedzcie sami, czy choæby tegoroczn¹ dzia³alnoœæ naszego zespo³u mo¿na nazwaæ pró¿niactwem?!

Kasia Smoliñska
zajê³a I miejsce w XV
Dynowskim Konkursie Poezji

Basia Kochmañska, Agata Fudali, Kasia Siry i Agnieszka
Medelczyk zajê³y
I miejsce w Konkursie
Literackim pod has³em „Moja tradycja”,
zorganizowanym
przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyœlu.
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Basia Kochmañska zosta³a laureatk¹ Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod has³em „Legendy, których nie znacie” zorganizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Spo³eczne Towarzystwo Oœwiatowe.
W nagrodê praca Basi zosta³a wydrukowana w ksi¹¿ce a laureatce i jej opiekunce ufundowano dwudniow¹ wycieczkê do Warszawy! Prócz zwiedzania stolicy, uczestniczenia w ró¿nych imprezach
kulturalnych,
wziê³y
tak¿e
udzia³ w promocji
ksi¹¿ki, która zorganizowana zosta³a nie byle gdzie,
bo w Domu Ksiêgarza na Rynku
Starego Miasta w
Warszawie. W czasie tej uroczystoœci teksty laureatów czyta³a Anna
Seniuk.

Agnieszka Medelczyk i Agata
Fudali zosta³y laureatkami II miejsca w XV Wojewódzkim M³odzie¿owym Konkursie Krajoznawczym
„Poznajemy Ojcowiznê” w Rzeszowie.

Przygotowaliœmy kolejne ju¿ przedstawienie jase³kowe. Wyst¹piliœmy szeœciokrotnie, miêdzy innymi przed nasz¹
ukochan¹ widowni¹ Domu Spokojnej
Staroœci w Dynowie a tak¿e w Koœciele

pod wezwaniem Œw. Bart³omieja
w Bartkówce. Tradycyjnie ju¿ wziêli
(ci¹g dalszy na str. 28)
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(ci¹g dalszy ze str. 27)
œmy udzia³ w VI Powiatowym
Przegl¹dzie Widowisk Jase³kowych w B³a¿owej i zajêliœmy
w nim -
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Madzia Panto³, nasza niezast¹piona wokalistka, uczestniczy³a w
Dynowskim Konkursie Kolêd i Pastora³ek i zosta³a wyró¿niona taaakim pieskiem...

I miejsce!!!

Przygotowaliœmy tak¿e nasz¹ tradycyjn¹,
rozœpiewan¹ wigiliê...
Przedstawiliœmy program pt.

„Szwejk
w Dynowie”
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Dziêki pomocy ludzi dobrego
serca oraz dziêki naszym nagrodom uda³o siê nam pojechaæ na niezapomnian¹, dwudniow¹ wycieczkê na trasie: Biecz – Dêbno – Bochnia – Ojców – Pieskowa Ska³a –
Kraków.
Sami zobaczcie jak by³o...
Opiekunowie grupy AJM
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Sport i rekreacja w Zespole
Szkó³ Zawodowych im. Kard.
S. Wyszyñskiego w Dynowie
Rok szkolny 2007/2008 w Zespole
Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie to nie tylko
nauka, ale równie¿ rywalizacja sportowa szkó³ œrednich powiatu rzeszowskiego. M³odzie¿ naszej szko³y chêtnie
uczestniczy w rozgrywkach sportowych
odbywaj¹cych siê w ramach „Licealiady” i coraz czêœciej nie koñczy ich na
szczeblu powiatowym. Uczniowie rywalizuj¹ tak¿e na szczeblu rejonowym
a nawet w pó³fina³ach i fina³ach wojewódzkich, zajmuj¹c tam coraz wy¿sze
lokaty.
Najwa¿niejsze osi¹gniêcia sportowe w roku szkolnym
2007/2008
1. Powiatowa Licealiada - indywidualne biegi prze³ajowe (Kamieñ Podlesie) – II miejsce Ewelina Hadam
i Micha³ Ryba, awans do fina³u wojewódzkiego - opiekun Pawe³ Gierula.
2. Powiatowa Licealiada - pi³ka
rêczna dziewcz¹t (Mi³ocin) – I miejsce,
awans do zawodów rejonowych – opiekun Alina Paœciak.
3. Unihokej dziewcz¹t (Pustków
Osiedle) - IX miejsce w pó³finale woje-
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wódzkim licealiadyopiekun Pawe³ Gierula.
4. U n i h o k e j
ch³opców (Pustków Osiedle) -IX miejsce w pó³finale wojewódzkim licealiady - opiekun Piotr Marcinek.
5. Badminton dziewcz¹t (Sanok) –
VII miejsce w pó³finale wojewódzkim
licealiady – opiekun Krzysztof Turek.
6. Badminton ch³opców (Sanok) –
IV miejsce w pó³finale wojewódzkim
licealiady– opiekun Krzysztof Turek.
7. Powiatowa Licealiada w szachach (Soko³ów M³p.) III miejsce Damian Fil – opiekun Marek Paœciak.
8. Powiatowa Licealiada - pi³ka
siatkowa dziewcz¹t (Mi³ocin) – II
miejsce - opiekun Pawe³ Gierula.
9. Powiatowa Licealiada - pi³ka
no¿na ch³opców(Kamieñ) – II miejsce – opiekun Pawe³ Gierula.
10. Powiatowa Licealiada - sztafety prze³ajowe ch³opców (Kamieñ
Podlesie) –II miejsce ch³opców,

awans do zawodów rejonowych –
opiekun Pawe³ Gierula.
11.
Aerobic dziewcz¹t (Krosno) – VI miejsce w pó³finale wojewódzkim licealiady - opiekun Ali-

Trudno wyobraziæ sobie szko³ê bez
samorz¹du uczniowskiego. Im starsi
uczniowie, tym wa¿niejsza funkcja samorz¹du.
Zgodnie z zapisami prawa oœwiatowego „samorz¹d uczniowski powo³any
jest m.in. do organizowania ¿ycia szkolnego, tworzenia dzia³alnoœci kulturalnej, sportowej czy rozrywkowej zwi¹zanej z potrzebami i mo¿liwoœciami organizacyjnymi uczniów. Jest równie¿ jedynym reprezentantem ogó³u uczniów
i przyznaje im liczne uprawnienia”.
My doroœli, musimy pamiêtaæ, „¿e

m³odzi ludzie maj¹ wyczulone oko
i ucho na to, co niesprawiedliwe i nieprawdziwe”. Warto wiêcej rozmawiaæ
z nimi o tym, jak funkcjonuje dom
i szko³a, co im pomaga, a co przeszkadza, co odczytuj¹ jako prawdziwe
i wa¿ne, a co jako bezsensowne i nieprawdziwe. Uczniowie pracuj¹cy w samorz¹dach szkolnych pomagaj¹ nam
nauczycielom zrozumieæ uczniowskie
problemy i zachowania, czêsto wprowadzaj¹ w szkole spokój w swoich grupach
rówieœniczych i wyciszaj¹ to, co czasem
dzieje siê za murami szko³y.
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na Paœciak.
Jak co roku, podczas ferii zimowych
nauczyciele wychowania fizycznego
wraz z dyrekcj¹ szko³y zorganizowali dla
m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i œrednich szereg rozgrywek sportowych, maj¹cych na celu aktywne spêdzanie czasu wolnego oraz rywalizacjê w duchu
fair-play.
W dniu 15.02.2008r. zosta³ rozegrany Miêdzyszkolny Turniej Pi³ki No¿nej
Halowej o puchar dyrektora szko³y,
w którym udzia³ wziêli uczniowie gimnazjów z: £ubna, Dyl¹gowej, Paw³okomy, Nozdrzca i Harty oraz m³odzie¿ naszej szko³y, jako gospodarz turnieju.
Dzieñ póŸniej w ramach Miêdzyszkolnego Turnieju Pi³ki Siatkowej rywalizowa³y dziewczêta. Sw¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y nas dru¿yny gimnazjum
z: Dyl¹gowej, Harty, Dynowa, oraz LO
Dynów i ZSzZ Dynów (gospodarz turnieju).

Oprócz tego m³odzie¿ uczestniczy³a
w zajêciach sportowo - tanecznych,
a tak¿e rywalizowa³a przy sto³ach tenisowych. Rozgrywki cieszy³y siê bardzo
du¿ym zainteresowaniem, a poziom gry
zarówno w pi³ce no¿nej jak i siatkowej
z roku na rok jest coraz wy¿szy, co dobrze rokuje na przysz³oœæ. Nie pozostaje dodaæ nic innego jak:
„Do zobaczenia za rok”.
Ze sportowymi pozdrowieniami
nauczyciele wychowania fizycznego.
Mówi siê, „¿e dzisiejsza m³odzie¿ nie
potrafi byæ kreatywna, ¿e lansuje
w swoich zachowaniach wzorzec cz³owieka sprytnego, wygodnego, poszukuj¹cego mocnych doznañ i ³atwych sukcesów”. Mo¿e to i prawda, ale jako opie-
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kunka Samorz¹du uczniowskiego zaobserwowa³am tak¿e inne postawy.
W Zespole Szkó³ Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie Samorz¹d Uczniowski, podejmuje
wiele inicjatyw na rzecz budowania wzajemnych relacji miêdzyludzkich. I jest
to nie tylko praca dla „siebie, na w³asne
potrzeby”, ale tak¿e wyjœcie z pomys³ami poza granice szko³y. M³odzi ludzie
chêtnie anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ charytatywn¹ i konkursow¹. Czasem trzeba poddaæ im pomys³, a czasem wystarczy wys³uchaæ ich propozycji i uwag.
W roku szkolnym 2007/2008 Samorz¹d Uczniowski w ZSzZ w Dynowie m.
in.:
> przygotowa³ imienne identyfikatory dla wszystkich uczniów naszej szko³y;
> zebra³ pomoce dydaktyczne dla
potrzebuj¹cych uczniów w ramach akcji „Dzieci dzieciom”,
> aktywnie uczci³ œwiêto KEN;
> uczestniczy³ w zbieraniu funduszy w ramach akcji „Góra grosza” –
uczennice klas 4TH i 1TI przygotowa³y
kiermasz jesiennych kwiatów zrobionych z liœci – dochód z ich sprzeda¿y
przeznaczono na rodzinne domy dziecka;
> przygotowa³ wi¹zanki na groby
zmar³ych pracowników i uczniów szko³y;
> przygotowa³ wspólnie ze Staro-
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stwem Powiatowym w Rzeszowie wystawê malarsk¹ p. Barbary Smoczeñskiej,
> zorganizowa³ miko³ajki szkolne
– Œwiêty Miko³aj rozdawa³ wszystkim
uczniom s³odycze;
> przygotowa³ ¿yczenia z okazji
Bo¿ego Narodzenia dla wszystkich pracowników szko³y;
> zorganizowa³ pocztê Walentynkow¹ – dla ju¿ zakochanych i nie tylko…;
> wspomaga ch³opca z Zambii –
Bartholomeo - w ramach programu „Adopcja na odleg³oœæ”,
> zorganizowa³ szkolny konkurs
plastyczny pt. „Mêka Chrystusa
w malarstwie”;
> w³¹czy³ siê czynnie w obchody
3 rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II;
> uczestniczy³ w organizacji VIII
edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Têcza”;
> na bie¿¹co zajmuje siê sprawa-

31

mi porz¹dkowymi w szkole.
Te i inne dzia³ania podejmowane
przez Samorz¹d Uczniowski w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Dynowie pokazuj¹, ¿e pracuj¹c w samorz¹dzie, podejmuj¹c decyzje, anga¿uj¹c siê twórczo
w pracê spo³eczn¹ na rzecz rówieœników,
m³ody cz³owiek ma szansê odkryæ wartoœæ wspólnego dzia³ania, poczuæ smak
zwyciêstwa i gorycz pora¿ki, zrozumieæ
znaczenie odpowiedzialnego wywi¹zywania siê z przyjêtych zobowi¹zañ,
wreszcie odkryæ w sobie dumê z w³asnych dzia³añ, docenionych przez doros³ych.

Mnie jako nauczycielowi i opiekunowi samorz¹du uczniowskiego jest niezmiernie mi³o, ¿e mogê pracowaæ
z m³odzie¿¹, która zna znaczenie takich
cnót jak: odwaga, pracowitoœæ, cierpliwoœæ, s³u¿ba i umiejêtnoœæ stawiania
czo³a przeciwnoœciom.
Katarzyna Marcinek

Ciep³ego, kwietniowego popo³udnia aula Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie sta³a siê miejscem niezwyk³ego spektaklu. Zwi¹zani z miastem
artyœci Teatru Studio „Mobile” odegrali Scenariusz dla trzech aktorów,
a ca³y wystêp zwieñczy³ koncert genialnego, dwunastoletniego pianisty.

Sztuka Bogus³awa Schaeffera, pe³na humoru, niebanalnych dialogów
i nios¹ca sprytnie ukryte prawdy ¿yciowe bardzo spodoba³a siê dynowskiej publicznoœci. Re¿yser, a zarazem odtwórca jednej z ról, Piotr Warszawski nawi¹za³ wspania³y kontakt z odbiorc¹ i dziêki elementom interakcji wci¹gn¹³ widzów do zabawy. Teatr Studio „Mobile”
jest znany mieszkañcom miasta, gdy¿
czêsto uczestniczy w lokalnych imprezach kulturalnych.
Natomiast po spektaklu dla publicznoœci goœcinnie zagra³ Rafa³ Gudyka,

uczeñ 6 klasy Szko³y Podstawowej
w Harcie. Koncert zachwyci³ dynowskich s³uchaczy, którzy nagradzali
gromkimi brawami ka¿dy utwór. Umiejêtnoœciami ch³opca zafascynowany by³
równie¿ Marek Pyœ, aktor i dyrektor
„Mobile”, który czêœæ pieniêdzy z biletów podarowa³ muzykowi.
Mimo m³odego wieku Rafa³ jest laureatem wielu presti¿owych nagród,
m.in. II nagroda w Ogólnopolskim M³odzie¿owym Turnieju Pianistycznym im.
Haliny Czerny – Stefañskiej w ¯aganiu,
I miejsce w dwóch kategoriach wiekowych w Ogólnopolskim Podkarpackim
Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie
czy Grand Prix na III Wiosennych Spotkaniach Pianistycznych w Dêbicy.
Wszystkie te wyró¿nienia osi¹gn¹³
ciê¿k¹ prac¹. Bêd¹c uczniem szóstej klasy Szko³y Podstawowej w Harcie, równoczeœnie realizuje program nauczania
drugiej klasy œredniej szko³y muzycznej
w ZSM nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rze-

szowie. Dwa razy w tygodniu po skoñczonych zajêciach w podstawówce wsiada w autobus i doje¿d¿a ponad 40 kilometrów do szko³y muzycznej. Wszyscy
s¹ pod wra¿eniem wytrwa³oœci i pracowitoœci Rafa³a. Realizuje swoje ambicje
– mówi sam dwunastolatek – Chcê kiedyœ wygraæ Konkurs Chopinowski. Jego
nauczyciele zgodnie twierdz¹, ¿e jeœli
nadal bêdzie tak solidnie pracowa³ to
jest na dobrej drodze do osi¹gniêcia tego
sukcesu.
Damian Zelwach
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16 kwietnia 2008 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie wziê³y
udzia³ w III Przegl¹dzie Piosenki Religijnej zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr
Œwiêtego Dominika w Tyczynie.

W dniu 6 maja 2008
roku w Trzcianie k/Rzeszowa odby³o siê V Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorz¹dowej. „Dynowinka”
by³a na nim reprezentowana przez Pañstwo
Mariê i Antoniego
Iwañskich oraz Pani¹
Barbarê Porzuczek.
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W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 21 zespo³ów z ró¿nych przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych z najbli¿szych okolic Tyczyna.
Impreza odby³a siê w Domu Kultury w Tyczynie, a prowadzi³a j¹ Siostra
Leokadia Wójcik.
Wystêpy dzieci obserwowa³o jury
w sk³adzie:
Siostra Dyrektor - Andrea Krsyna,
Ksi¹dz Pra³at – Józef Stanowski,
Dyrektor M-GDK w Tyczynie – Zofia Matys,
Wizytator Kuratorium Oœwiaty –
Anna Pikiel.
Ze wzglêdu na k³opot z wybraniem
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najlepszego zespo³u – postanowiono
w tym roku nagrodziæ wszystkich
uczestników.
Wszystkie wystêpuj¹ce dzieci dosta³y upominki i s³odycze.
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Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:
Kropki i proste: rozwi¹zanie – na
rysunku

Maj – miesi¹c zakochanych… Monika Kuszyñska z zespo³u Varius Manx
tak o nim œpiewa…

…I wtedy przyszed³ maj
Zamiesza³ w moim sercu
Zgubi³am ca³y ¿al
Poczu³am co to szczêœcie
Tylko szczêœcie
Ca³e szczêœcie
Tylko szczêœcie…
Bo wreszcie przyszed³ maj
Zrobi³o siê gor¹co
Ktoœ teraz o mnie dba
Przesz³oœæ upi³am s³oñcem
Tylko s³oñcem
Ca³ym s³oñcem
Tylko s³oñcem…

Przydarzy³a siê œwiatu epoka
Której czêsto ktoœ gin¹³ od
miecza
Albo w ciasnym lochu
bez szlochu
Schodzi³ sobie
cz³ek z œredniowiecza…
A wczeœniej czêsto go oœlepiano
Coœ odciêto mu bez dezynfekcji
I odchodzi³ ze œwiata nieborak
Tak bez wieñca, œwieczki i sekcji…
Lecz to tylko po³owa jest prawdy
Resztê skrywa³y zamkowe mury
Gdzie w podziemiach kaci-psubraci
Stosowali przeró¿ne tortury
Kciuki w œrubê1 a trzewik2 na nogê
I raz r¹czkê z³amano, raz nó¿kê
Przypiekano, polewano smo³¹
Stosowano œredniowieczn¹ gruszkê3
Dziœ na szczêœcie tortury to rzadkoœæ
Wiêc nikt z bólu o pomstê nie wo³a
Ale miejscem przeró¿nych katuszy
Ju¿ od wieków – jest i bêdzie szko³a!!!
Gdy rubryka w dzienniku jest pusta
I szykuje siê ostre pytanie
Belfer wzrok znad dziennika unosi
I zaczyna siê wy³awianie…
Rozpalone ¿elazo jest zbêdne
Zbêdne dyby, prêgierz, powrozy

Ale maj – to te¿ matury… I w³aœnie
dla tegorocznych maturzystów mamy okolicznoœciowy wierszyk autorstwa redaktora naczelnego „Dynowinki”;-)

Aby ten, co siê ksi¹¿k¹ nie splami³
Prze¿y³ chwilê strachu i grozy…
Ko³em te¿ siê w szkole nie ³amie
Za to inny jest zabieg niezdrowy
Na fizyce i matematyce
Nieustanne ³amanie g³owy…
R¹k i nóg nie kalecz¹ celowo
A ³apa nie zna smaku linijki
Lecz palce sobie mo¿esz po³amaæ
Gdy œci¹gn¹æ z œci¹gi chcesz harmonijki
Na koniec wœród katuszy ostatnia,
Fina³owa, bolesna tortura
Zwykle w maju w szkole stosowana
A na imiê ma ona MATURA!

Jak d³ugi jest poci¹g?
D³ugoœæ pierwszego poci¹gu –
135 m.
Jakie to liczby?
a) takich liczb jest nieskoñczenie
wiele, najmniejsza z nich – to 58
b) szukana liczba – to 504.
Magiczna figura mozaikowa: œlimaki, liberia, Maria, Kia
Arytmograf: Prima Aprilis
Strza³ki: Manuela Gretkowska
Jolka z gwiazd¹: Bob Geldof
Krzy¿ówka-szyfr: Lepsza zas³u¿ona nagana, ni¿ niezas³u¿ona pochwa³a.
Krzy¿ówka wiosenna: rabatka
Grecka Jolka: poziomo: rumianek,
krwawnik, tymianek
Krzy¿ówka „spod pióra”: krakuska

Równie¿ w maju (17 i 18) w Klubie „Piwnice” Centrum Kulturalnego
w Przemyœlu odby³y siê II Szaradziarskie Mistrzostwa Przemyœla,
zorganizowane przez Przemyski Klub
Szaradzistów „Przemek”, w których

Ze specjaln¹ dedykacj¹ dla tegorocznych
maturzystów z dynowskiego LO
(szczególnie dla klasy III a)
Maciej Jurasiñski
1
Œruba na kciuki – œruba dzia³aj¹ca
jak imad³o.Kciuki wsadzano pod metalow¹ sztabê,któr¹ nastêpnie przykrêcano, zgniataj¹c paznokcie.
2
Trzewik – nogê wiêŸnia wk³adano
miêdzy dwa kawa³ki drewna, a nastêpnie kat wbija³ klinowate drewienka,
przez co wykrzywia³ (³ama³) nogê ofiary.
3
Gruszka – narzêdzie wk³adane
w naturalne otwory cia³a. Gruszka dzia³a³a podobnie jak parasol. Wk³adana do
ust – „zatrzymywa³a” krzyk torturowanych. Istnia³y specjalne wersje nabijane
kolcami, które kaleczy³y cia³o i narz¹dy
wewnêtrzne.

Organizatorzy mistrzostw. Od lewej Leszek Grzywacz,
Albin Gorzelnik, Stanis³aw Hemerling
mia³am przyjemnoœæ wzi¹æ udzia³ wraz
z ponad 20 szaradzistami z ca³ego kraju (Kraków, Czêstochowa, Lublin, Warszawa, Sosnowiec itp.).
Pierwszego dnia - na rozgrzewkê –
wycieczka po Przemyœlu, potem prawie
dwugodzinne zmaganie siê z 32 zadaniami pierwszego etapu, a na zakoñ-
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Abonament

III Miejsce - Stanis³aw Osyda
Burza mózgów
czenie - wystêp Przemyskiej Kapeli
Podwórkowej „Ta Joj”.

„Maskotk¹” Mistrzostw by³a Joasia
Kettnerówna, która jeŸdzi wraz z rodzicami (Ann¹-Mari¹ i Przemkiem) na

Kapela Podwórkowa TA - JOJ
W drugim dniu - do rozwi¹zania 23
zadania, potem oczekiwanie na wyniki
i wrêczenie nagród (wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy
wraz z przemysk¹ fajk¹ Zbigniewa
Bednarczyka, natomiast zwyciêzcy
i uczestnicy z najwy¿sz¹ punktacj¹ uhonorowani zostali okolicznoœciowymi
statuetkami, albumami i ksi¹¿kami).
Na podium stanêli: 1. Andrzej Ta³aj (Czêstochowa) 2. Rafa³ Ta³aj (syn
Andrzeja;-) (Czêstochowa) 3. Stanis³aw Osyda (Katowice).

Maskotka imprezy - Joasia Kettner

Zaradnoœæ ¿yciowa
przeró¿ne szaradziarskie imprezy prawie od urodzenia;-) Mo¿e za kilka lat
to ona wygra kolejne Szaradziarskie
Mistrzostwa Przemyœla?
Na koniec – pami¹tkowe wspólne
zdjêcie, po¿egnania, po¿egnania…
i obietnice powrotu za rok do goœcinnego Przemyœla;-)

I Miejsce - Andrzej Ta³aj

II Miejsce - Rafa³ Ta³aj

Wszyscy o tym ju¿ wiemy –
tajemnicy nie zdradzê,
¯e kto ma telewizjê,
ten nad ludem ma w³adzê.
St¹d od wielu miesiêcy
mamy bitwê o media,
A mówi¹c tak po prostu –
jest to zwyk³a komedia,
Z której mo¿na siê uœmiaæ,
albo wszcz¹æ wielki lament,
¯e za tak marny program
lud p³aci abonament!!!
Opamiêtasz siê szybko
mój nieszczêsny narodzie,
Gdy zostan¹ ci tylko
nasze „gwiazdy na lodzie”,
Albo konkurs o forsê co dzieñ wa kó³ko to samo,
Lub jakiœ teletaurniej
przerywany reklam¹…
Lecz na razie doradzam
wzglêdny spokój i karnoœæ,
Bo nadchodzi godzina
„M – jak md³oœci” lub „marnoœæ”…
Jednak jest na to rada,
doœæ skuteczna, choæ stara:
Jeœli program do kitu…
no to WY£¥CZ APARAT!!!

Uczestnicy II Szaradziarskich Mistrzostw Przemyœla

Co robiæ, by los nasz by³ bezpieczny?
Nie mam recepty na to.
ZnaleŸli sposób bardzo skuteczny
Cwaniak i kombinator…

Zagadka z odpowiedzi¹
Co nam mówi w gazecie
Smutne og³oszenie?
Kto „rzuci³” palenie…
Fryderyk Radoñ
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Specjalnie dla naszych Czytelników
– Pan Leszek Grzywacz, jeden z organizatorów Mistrzostw, przys³a³ kilka turniejowych zadañ (nie ukrywam,
¿e prosi³am o wybranie ³atwiejszych,
bo niektóre by³y naprawdê bardzo trudne!!!). Mog¹ wiêc Pañstwo zmierzyæ siê
z Psotk¹, Krzy¿ówk¹, Ci¹gówk¹ i
Jolk¹ z iksem i poczuæ siê, jak na
Mistrzostwach Przemyœla;-) A mo¿e
komuœ zadania na tyle siê spodobaj¹,
ze zechce za rok sam wystartowaæ?

Serdecznie zapraszam w imieniu Przemyskiego Klubu Szaradzistów „Przemek”!!!
W majowej „Rozrywce…” nie mo¿e
te¿ zabrakn¹æ zadañ Pana Bogdana
Witka, który tym razem przygotowa³
dla Pañstwa Krzy¿ówkê od A do ¯
oraz U³ó¿ sam.
Tradycyjnie te¿ – Zagadki logiczne i satyryczne wierszyki Pana Fryderyka Radonia.
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Mam nadziejê, ¿e nasze propozycje
przypadn¹ Pañstwu do gustu, a ich rozwi¹zanie przyniesie Pañstwu satysfakcjê;-) Zapraszamy do zabawy;-)
Renata Jurasiñska
Autorzy zdjêæ –
Renata Jurasiñska,
Leszek Grzywacz

Telefony

Zabawa z jedynkami
Miêdzy piêæ jedynek wpisujemy jeden znak dodawania
„+” i jeden znak mno¿enia „•”. Jak¹ najmniejsz¹, a jak¹ najwiêksz¹ liczbê mo¿emy w ten sposób otrzymaæ?

Cztery kole¿anki: Ania, Basia, Jola i Kasia maj¹ telefony ró¿nych firm (i w ró¿nych kolorach). Ania preferuje Nokiê, ale nienawidzi bordowego koloru. Kasia ma Motorolê,
która na pewno nie jest srebrna. Firma Sony od jakiegoœ
czasu produkuje tylko czerwone telefony. Dla Basi – pomarañczowy Samsung, to jedyna mo¿liwoœæ!!! Kto i jaki ma
telefon?
Renata Jurasiñska

Zadanie polega na odtworzeniu krzy¿ówki przy za³o¿eniu, ¿e jednej literze odpowiada dok³adnie
jedna liczba. Jedno s³owo zosta³o ju¿ wpisane do diagramu. Litery z kolorowych pól odczytane kolumnami od lewej do prawej utworz¹ rozwi¹zanie.
Bogdan Witek
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Okreœlaenia podane s¹ w przypadkowej kolejnoœci. Ujawniono jedyn¹ literê U. W kolorowych polach powstanie rozwi¹zanie - imiê i nazwisko „iksa”.
* ko³atka na drzwiach.
* prze³omowy w historii.
* zakres kompetencji.
* miniaturowe drzewko.
* stroiczka.
* bóg o 99 imionach.
* spina mury.
* grupa Lubiczów.
* na g³owie papie¿a (dawniej)..
* np. Dubaj.
* pustynia 11 pañstw Afryki.
* lustro.
* gryzoñ hodowlany.
* czêœæ maszyny.
* Ludwik (wykszta³ciuch).
* Przymierza.
* Associazione Sportiva ... ,
klub pi³karski.
* Kowal jest kowalem,
czyli nomen ...
* czworok¹tna w Mekce.
Leszek Grzywacz

W ka¿dym objaœnieniu nale¿y zmieniæ jedn¹ literê na inn¹, tak aby powsta³o okreœlenie
odgadywanego wyrazu. Litery w polach z kropk¹, czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie.
Poziomo:
4) to, co zosta³o zagotowane.
7) naczynie z melonami.
8) mia³a j¹ niejedna panna.
9) kwiaty w wagonie.
10) zbiór baraków.
12) w parze ze Skaw¹.
13) os³abia ¿o³nierzy.
15) przydatny po tyciu.
18) oprzêd.
19) „Z³ota paczka” Maklakiewicza.
20) ubita œlina
21) pojemnik z pasz¹.
Pionowo:
1) kawa³eczek miasta.
2) siej¹ z³e wieœci.
3) w¹ska derka.
4) napada wieczorem.
5) wielka wola.
6) teren aportowy.
11) tam zg³osi³ siê do wojska.
12) odg³os „pracuj¹cej” dyszy.
13) jamka ropuchy.
14) podtrzymuje g³osy.
16) dzielony na krymki.
17) kiœcie w rosole.
Leszek Grzywacz
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Utworzyæ ci¹g wyrazów, w którym ostatnia litera jednego s³owa jest pierwsz¹ nastêpnego. Pierwsze litery w szarych polach. Litery uszeregowane od 1 do 14 utworz¹
rozwi¹zanie.
* moment ostateczny.
* pomost za³adowczy.
* grafitowy.
* lot pszczo³y.
Leszek Grzywacz

Poziomo nale¿y wpisaæ imiona i nazwiska twórców lub wykonawców ni¿ej podanych utworów.
Pionowo:

Poziomo:
4) wiersz „Deszcz jesienny”.
8) powieœæ „Prawo jesieni”.
9) piosenka „Zaloty jesienne Anno Domini 1971”.
12) piosenka „Jesienny pan”.
16) film „Jesienna sonata”.

1)
2)
3)
5)
6)
7)

grecka kolebka igrzysk.
wróg Apacza.
kuloodporny ¿akiecik.
storczyk egzotyczny.
capina do przesuwania kloców.
angielski fason kurtki

10) w³ókno na garnitury.
11) owoc z kit¹.
12) musical Milosa Formana.
13) do chodzenia.
14) pierwszy zdobywca Araratu.
15) „ ... o ludziach lodu”.
Leszek Grzywacz
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Ka¿dy wyraz krzy¿ówki rozpoczyna siê inn¹ liter¹, która podana jest
przed okreœleniem. W nawiasie podano liczbê liter w odgadywanym
s³owie. W kolorowych polach powstanie rozwi¹zanie koñcowe zadania.
Okreœlenia wyrazów:
A) sportowiec o rozwiniêtej muskulaturze (6)
B) rosyjskie imiê mêskie (5)
C) chmura k³êbiasta (7)
D) zbiorowe roztrz¹sanie problemu (8)
E) rozwodnik (6)
F) walka bia³¹ broni¹ (9)
G) spec w swojej dziedzinie (4)
H) film dla ludzi o mocnych nerwach
(6)
I) sielanka (6)
J) amerykañski samochód terenowy
(4),
K) zawodnik polskiego pochodzenia w
pi³karskiej reprezentacji Niemiec
(5)
L) wpadka jêzykowa (6)
£) ska³a osadowa o budowie warstwowej (5)
M) imiê Polo, s³ynnego w³oskiego podró¿nika (5)
N) Niemcy lub Polacy (5)
O) miodowa wœród jadalnych grzybów
(7),
P) miêkkie pióra w ciep³ych ko³drach
(4)
R) der, die, das z jêzyka niemieckiego
(9)
S) lodowa iglica, (5)
T) ozdobna roœlina w tekœcie piosenki „Pomarañcze i mandarynki”
Marka Grechuty (8)
U) zni¿ka przy sprzeda¿y (5),
W) zespó³ Roberta Gawliñskiego (5)
Z) podawana w g³êbokim talerzu (4)
¯) czasopismo poœwiêcone modzie (6)
Bogdan Witek
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