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Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski./…/

Fragmentem wiersza Marii Konopnickiej zapraszam Państwa do lektury tego wydania „Dynowinki”. Myślę, że opis zawarty w wierszu jest odpowiedni do chwili, tej majowej z budzącą się
piękną przyrodą w całym kraju, a szczególnie w naszej małej, dynowskiej ojczyźnie.
W tym wydaniu, oprócz stałych kącików, tradycyjnie, zawarte są informacje z majowych świąt,
kalejdoskop Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza oraz opis uroczystości beatyfikacyjnych
Jana Pawła II.
Materiały do tego wydania, w większej części, przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a Redaktorzy odpowiedzialni to pp. Anna
i Jarosław Molowie. Także swój udział, w przygotowaniu tego numeru, ma p. Stanisław Tymowicz
– były dyrektor szkoły.
Życzę miłej lektury, a majowe słońce, piękna zieleń i kwiaty niech przysłaniają wszystkie szare
chwile codziennego życia.
Z poważaniem
Halina Cygan
Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Czerwcowy numer „Dynowinki” redagować będzie p. Ewa Hadam.

Witam państwa w gęsto zielonym, niepowtarzalnym,
pięknym klimacie późnowiosennym i śpieszę donieść, że dwa
najbliższe cele, jakie stawia przed sobą Towarzystwo Przyjaciół
Dynowa to opracowanie strony internetowej i uzyskanie siedziby z komputerem i dostępem do Internetu, która byłaby zarazem siedzibą redakcji Dynowinki. Realizacji tych planów
muszą podjąć się konkretne osoby, dlatego tym bardziej
zapraszamy na kolejne walne zebranie, które odbędzie się
28 czerwca o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury.
Z majowym pozdrowieniem
Dr Andrzej Stankiewicz
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PONAD 8 mln
dla DYNOWA !!!
W nawiązaniu do zapowiedzi, jaką
zaprezentowałem Państwu w kwietniowym numerze „Dynowinki”, chciałbym przedstawić bieżące informacje
związane z pozyskiwaniem przez
Gminę Miejską Dynów środków z Unii
Europejskiej na realizację zaplanowanych działań.
Projekt pn.: „Poprawa wizerunku
miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont
infrastruktury komunikacyjnej
w obrębie Obszaru I” o dofinansowanie którego ubiegała się Gmina Miejska
Dynów wraz ze swoim Partnerem tj.
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana
Pawła II „WZRASTANIE”.
W odniesieniu do powyższych informacji z przyjemnością chciałbym
poinformować wszystkich Państwa,
że w/w partnerski projekt przeszedł
pozytywnie trzystopniową ocenę
i uzyskał dofinansowanie na jego realizację.
Projekt złożony został 18 listopada
2010 r. w odpowiedzi na ogłoszony
przez Urząd Marszałkowski nabór
w ramach osi priorytetowej VII – Spójność wewnątrzregionalna, działanie
7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Od
tamtego czasu projekt poddany został
wspomnianej już trzystopniowej ocenie
tj.: ocenie formalnej, następnie merytoryczno – technicznej, a na ostatnim
etapie ocenie strategicznej. W wyniku
oceny merytorycznej projekt uplasował
się na 7 miejscu listy obejmującej projekty głównie jednostek samorządów
terytorialnych, uzyskując jednocześnie
77,50 punktu. Następnie projekt, jak
już wcześniej wspomniałem poddany
został ocenie strategicznej, w której
uzyskał dodatkowe 15 punktów przyznanych przez Zarząd Województwa.
Ostatecznie ogólna liczba punktów
przyznanych w wyniku ocen wynosi

92,50 punktu. Dokonując oceny strategicznej poprzez przyznanie dodatkowych punktów dla projektów Zarząd
Województwa uznał, iż wszystkie
projekty są w wysokim stopniu zgodne
z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał po 15 punktów.
Warto również podkreślić fakt, iż
z 73 pozytywnie ocenionych pod kątem
formalnym i merytoryczno – technicznym wniosków, 47 uzyskało dofinansowanie na realizację zamierzonych
zadań, natomiast Gmina Miejska
Dynów znajduje się na 13 miejscu
ogólnego zestawienia.
Projekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic,
parku przydworskiego oraz remont
infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” Gminy Miejskiej
Dynów i Fundacji Pomocy Młodzieży
im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”
zakłada realizację zadań związanych z remontem płyty rynku oraz
z utworzeniem miejskiego parku wyposażonego w alejki spacerowe, place
zabaw oraz boiska sportowe.
Projekt swym zakresem obejmuje
remont płyty Rynku i przyległych ulic
tj.: ulicy Rynek, Zamkowa, Handlowa,
Kościuszki, Dworska, Kazimierza
Wielkiego
Przebudowa Rynku polegała będzie na wymianie jego nawierzchni
asfaltowej na płyty granitowe oraz
kostkę granitową, a także na budowie
nowoczesnej, podświetlanej fontanny
w centralnym jego punkcie, podkreślając prestiżowy charakter tego
miejsca. Ponadto zaprojektowano
również wykonanie małej architektury obejmującej tablice ogłoszeniowe,
maszty flagowe, nowe ławki i kosze
na śmieci, stojaki na rowery, wykonanie urządzenia zieleni, monitoringu
elektronicznego, budowę nowego,
stylowego oświetlenia płyty Rynku
i w/w ulic. W projekcie ujęte zostały
również prace związane z remontem
infrastruktury technicznej obejmującym remont i budowę kanalizacji deszczowej, a następnie odtworzenie na-

Nr 5/188

wierzchni dróg zniszczonych w trakcie
poprawy stanu kanalizacji deszczowej.
Dzięki remontowi kanalizacji deszczowej w centrum miasta wody deszczowe
odprowadzone zostaną do nowej sieci,
a z chodników znikną mało estetyczne
i niebezpieczne dla mieszkańców kratki ściekowe. Część dróg przylegających
do płyty rynku w wyniku odtworzenia
ich nawierzchni wyłożone zostaną
kostką w celu stworzenia spójnego
elementu. Gmina Miejska Dynów
w ramach tego projektu uzyskała
również dofinansowanie na remont
i budowę dwóch parkingów znajdujących się w centrum miasta tj. parkingu przy dworcu PKS i parkingu
w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej
z ul. Podwale. Prace związane z tym
zadaniem polegać będą głównie na
stworzeniu dodatkowo łącznie 150
miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych i 2 dla autobusów wycieczkowych.
Elementem łączącym rewitalizowany Rynek z parkiem przy ul. Dworskiej
jest budowa kładki dla pieszych przez
rzekę Dynówkę.
W ramach wspomnianej już rewitalizacji parku przydworskiego w Dynowie wchodzą zadania polegające na
urządzeniu terenów zielonych, instalowaniu małej architektury (montaż
ławek, koszy, tablic informacyjnych,
wyposażenie placów zabaw), wykonaniu zjazdów, dróg wewnętrznych,
placów, ścieżek spacerowych. Oprócz
wymienionych już prac zaprojektowano
również budowę boiska wielofunkcyjnego (ze sztuczną nawierzchnią)
i kortu tenisowego wraz z trybunami. W celu zapewnienia zaplecza
sanitarnego dla osób odwiedzających
park, zaprojektowano również budowę budynku techniczno – socjalnego,
w którym znajdować się będą toalety.
Ponadto wykonane zostanie dodatkowo
oświetlenie parku.
Chciałbym również wspomnieć, iż
bardzo istotną rolę w projekcie obejmującym rewitalizację znacznej części
naszego miasta odgrywa Partner projektu tj. Fundacja Pomocy Młodzieży
im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”,
będąca właścicielem zabytkowej oficyny dworskiej, tzw. dworu – obecnie
siedziby Domu dla dzieci. Fundacja
w ramach projektu przeprowadzi
roboty modernizacyjno – remontowe
zabytkowej oficyny dworskiej. To
dzięki temu, iż w projekcie ujęty został
w/w zabytkowy budynek oraz prace
polegające na jego termomodernizacji,
partnerski projekt otrzymał w wyniku
oceny merytorycznej dodatkowe 20
punktów i uzyskał dofinansowanie.
Planowany termin realizacji projektu to: sierpień 2011 –
wrzesień 2013, jednak w związku
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z koniecznością przygotowania dokumentów do podpisania umowy
o dofinansowanie i procedurami przetargowymi okres realizacji projektu
może ulec zmianie. Ponadto chcę
podkreślić, iż projekt zakłada głównie
działania związane z remontem infrastruktury, dlatego też wszelkie prace
podejmowane będą w sprzyjających
warunkach atmosferycznych.
Koszt całkowity projektu to kwota
10 079 000,00 PLN, w tym kwota
8 500 000,00 PLN (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, na-

tomiast wkład własny Gminy Miejskiej
Dynów to ponad 1 463 000,00 zł (15%).
Z kolei pozostała kwota 37 000,00 zł
(15%) stanowi wkład własny Fundacji
Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
„WZRASTANIE”, natomiast dofinansowanie prac, jakie realizowane będą
przez Partnera projektu wynosi ponad
209 700,00 zł (85%).
Na zakończenie chcę jeszcze wspomnieć, iż celem projektu jest dostosowanie centrum miasta do potrzeb
gospodarczych, społecznych, kulturowych i turystycznych, dzięki którym
podniesiona zostanie jakość życia

Przewodniczący
Rady Miasta Dynów
informuje
Roman Mryczko

Obchody 220
Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
miało zapobiec upadkowi Rzeczypospolitej, było środkiem do zachowania niepodległości. Dzisiaj świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
jest umocnieniem niepodległości Naszej Ojczyzny. Naszym obywatelskim
obowiązkiem był udział w obchodach
tej rocznicy, za co Państwu przygotowującym tę uroczystość i tym, którzy
tak licznie w niej wzięli udział z całego
serca dziękuję. Na program tegorocznej
220 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja złożyły się:
• msza św. w intencji Ojczyzny
odprawiona przez ks. dziekana
Stanisława Janusza z udziałem
pocztów sztandarowych, chóru
Akord, orkiestry dętej,
• złożenie kwiatów
pod pomnikiem
króla Władysława
Jagiełły,
• okolicznościowe
przemówienia burmistrza Miasta
Zygmunta Frańczaka i Przewodniczącego Rady Miasta,
• część artystyczna w wykonaniu
uczniów Zespołu

Szkół w Dynowie,
koncert dynowskiej orkiestry dętej.
Pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom wzajemnej życzliwości, wytrwałości
w dążeniu do celu i spełnienia
marzeń, aby czas, w którym
żyjemy, był czasem pokoju
i sprawiedliwości społecznej,
aby rządzący i rządzeni mieli
poczucie współodpowiedzialności za dalsze losy naszego
społeczeństwa.

•

Przewodniczący Rady
Miasta
Roman Mryczko
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mieszkańców oraz konkurencyjność
miasta. Działania projektu zmierzać
będą do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni, a także podniesienia
standardów zamieszkania i spędzania
wolnego czasu dla mieszkańców i turystów.
W kolejnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących
działaniach podejmowanych przez
Miasto.
			
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak
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Obchody 220 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
Dlatego uwielbiam tę Miłość,
Gdziekolwiek by przebywała…”
(Karol Wojtyła – Wybrzeża pełne ciszy)

„Przyjmij Panie…”
– pod takim hasłem dynowski chór „Akord” pod kierownictwem
Andrzeja Kędzierskiego wraz z zespołem teatralnym Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” z reżyser Krystyną Dżułą oraz ukonstytuowaną okolicznościowo grupą wokalno-instrumentalną w składzie:
Zuzanna Nosal, Dorota Sówka, Paweł Pawłowski, Grażyna Malawska, Arkadiusz Banaś podziękowali za dar beatyfikacji papieża Jana
Pawła II.
Uroczystość miała charakter koncertu i łączyła z sobą pieśń i recytację. Bazowano na poezji Karola Wojtyły m.in. „Pieśni o Bogu ukrytym”,
„Pieśni o słońcu niewyczerpanym”, „Kamieniołom”. Rozpoczęła ją Aklamacja, uroczysta modlitwa dziękczynna w intencji Błogosławionego
i prośba o Jego wstawiennictwo za rodakami.
W podniosłym nastroju wybrzmiały utwory chóru – „Abba Ojcze”,
„O Panie mój”, „Gaude Mater Polonia”. Pieśni kwintetu, „W mroku
jest tyle światła” oraz „Magnificat” to muzyczna aranżacja tekstów
Wojtyły. Niosły nadzieję, że „w mroku jest tyle światła (…) ile Boga
zstępującego na brzegi duszy”, a miłość wszystko wyjaśnia i rozwiązuje
zawiłości życia.
Muzyka pięknie rozbrzmiewała w murach św. Wawrzyńca. Uroczyste „Gaude Mater…” oraz wiersze o charakterze patriotycznym
potęgowały dumę z Błogosławionego Papieża-Rodaka.
Organizatorzy koncertu pragną podziękować wszystkim, którzy

fot. K. Gołąb
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społecznie włączyli się w uświetnienie uroczystości – fotografom, Danielowi Gąseckiemu, Bogdanowi Pabianowi, pracownikom Miejskiemu Ośrodka Kultury za sprzęt nagłaśniający, wszystkim wykonawcom za poświęcenie wolnego czasu
i zaangażowanie w tak ważną uroczystość.
Zuzanna Nosal

fot. B. Pabian

fot. D. Gąsecki

MAJOWE TRĄBKI

- zanika piękna, majowa, dynowska tradycja

Maj dla wszystkich kojarzy się, z piękną przyrodą, majowymi świętami,…
oraz „majówkami”. Pod
tym słowem kryje się wiele
znaczeń; majówka - czyli wyjazd poza miasto na
łono przyrody, aby odpocząć i zachwycać się jej
pięknem, majówki - żółte
kwiaty tzw. mniszki lekarskie, określane również
jako mlecze, na ogrodach
świetnie wkomponowane
w soczystą zieleń, zbierane
dla celów leczniczych,…..czy
może majówka – nabożeństwo odprawiane w maju,
w Kościele katolickim ku
czci Matki Bożej, podczas
którego odmawia się lub
odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod
Twoją Obronę.

przez koncert Maryjnych melodii
wykonywanych na trąbkach.

Tytuł tego artykułu nawiązuje właśnie do majowej
tradycji ogłaszania, mieszkańcom naszego miasteczka
pochwały, dla Matki Bożej
za opiekę nad nami i wypraszanie wszelkich łask, po-

Myślę jednak, że w kolejne dni
majowe, pod wieczór będziemy
mogli razem z pięknie brzmiącymi melodiami, uczestniczyć w tej
tradycji.

Dla mieszkańców naszego
miasteczka to był (jest?) stały,
miły i piękny zwyczaj wyrażania
czci dla NMP - Królowej Polski,
kiedy z wieży dzwonnicy kościelnej na całe miasteczko rozlegał się
dźwięczny głos trąbek, a także,
który zaciekawiał przyjeżdżających do Dynowa.
Szkoda, że w tym roku nie
słychać trąbek, a już także w poprzednim roku sporadycznie
grane były majowe hymny. Czyżby wśród młodych, zdolnych
dynowskich muzyków nie było
chętnych trębaczy do „głoszenia”
na cały Dynów majowych pieśni?
– „Chwalcie łąki umajone”, „Królowej Anielskiej śpiewajmy”, czy
„Cześć Maryi” i wiele, wiele
innych.

S. Tymowicz
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JEDENASTY JUŻ RAZ
ROZBŁYSŁA NAD DYNOWEM
„PODKARPACKA TĘCZA”…

Hasło tegorocznego konkursu„Czar PRL-u” było nieco przewrotne.
Nie chodziło nam ani o wywołanie
zachwytu minioną epoką, ani o wyśmianie jej tendencyjności. Trzeba
pamiętać, że dla młodzieży okres PRL
-u jest właściwie nieznany i powraca
jedynie we wspomnieniach rodzinnych
i na lekcjach historii. Po II wojnie
światowej Polsce narzucono system
polityczny, wobec którego społeczeństwo starało się przejawiać różne formy
oporu. Represje polityczne szły w parze
z brakiem wolności słowa, represjami
wobec Kościoła i nieustannym deficytem podstawowych artykułów kon-

sumpcyjnych. Kreowana przez władzę
rzeczywistość była bezbarwna i mało
atrakcyjna. Mimo, że życie wtedy do
łatwych nie należało wiele osób wspomina te czasy z nostalgią, utożsamiając
je z latami młodości i beztroski.
Zebranie eksponatów do przygotowania wystawy okazało się zadaniem
wcale niełatwym. W każdym domu był
przecież adapter, stary radioodbiornik, szklany syfon, butelka po mleku,
oranżadzie, obowiązkowe szklanki
z wisienką ale kto do dziś przechowuje
„takie rupiecie”…
Okazuje się, że są jeszcze tacy
pasjonaci, dzięki którym udało się
nie tylko zaprezentować wymienione
przedmioty ale także kartki na cukier, mięso i benzynę, szklane rybki,
dawne plastikowe zabawki, pieska
z ruchomą głową a nawet takie hity
jak oranżada w proszku, oryginalny
ocet, czekolada „Jedyna”, proszek
Cypisek czy woda Brzozowa. Powstało
także małe „muzeum techniki”! Nie

Wyniki rywalizacji konkursowych
XI edycji Wojewódzkiego Konkursu
Podkarpacka Tęcza
pod hasłem „Czar PRL-u”
W dniu 07 kwietnia 2011r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie odbyła się przepiękna impreza – XI edycja
Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod
hasłem: „Czar PRL-u”, zamierzeniem organizatorów było
zainteresowanie barwną jak tęcza kulturą Podkarpacia,
kształtowanie postawy tolerancji wobec tradycji, kultury
innych narodów i czasów PRL-u.
Patronat nad XI edycją konkursu sprawowali: Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Podkarpacki Kurator
Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator
Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynowa, Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek
Kultury w Dynowie.
Turniej został przeprowadzony w trzech kategoriach
artystycznych. Wzięło w nim udział 2o szkół, rywalizowało
185 uczniów przygotowanych przez 40 nauczycieli.
W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej należało zaprezentować utwór w całości lub w części na przykład
takich twórców jak: Cz. Miłosz, Z. Herbert, W. Gombrowicz, E. Stachura, A. Bursa, czyli autorów wyrażających
dezaprobatę wobec rzeczywistości PRL-u. Prezentację
mógł stanowić montaż utworów, obok klasycznych recytacji
pojawiły się także bardzo interesujące etiudy teatralne,
ujawniające nie tylko umiejętności techniczne występują-

lada trudność sprawiło odszukanie
elastycznych lub wykonanych z żyłki
siatek na zakupy – ALE ZNÓW SIĘ
UDAŁO!!! Pewną atrakcję stanowiło
naturalnej wielkości popiersie gipsowe
wodza rewolucji Włodzimierza Illicza
Lenina i prasa z minionej epoki. Przygotowana przez nas wystawa odkryła
szarość, absurdalność i komizm epoki,
o której śpiewali Andrzej Sikorowski
i Grzegorz Turnau „…Za każdym rogiem grają muzykę
Płyną języki z całego świata
I tylko taki jak ja zabytek
Nie tylko taki jak ty zabytek
Z łezką wspomina minione lata(…)
Nim na pożarcie rzucą nas tłumom
Chcemy powiedzieć
niektórym gościom
To nie tęsknota jest za komuną
To nie tęsknota za komuną
To jest tęsknota za młodością…”
AJM

Motto:
„Ta ziemia pachnie chlebem i potem
i jasna jest od słońca (...).
Karta tej ziemi
jest ciągle otwarta jak dłoń...”
Wojciech Kawiński

cych, ale i prawdziwy kunszt aktorski.
Komisja konkursowa w składzie: Pani Grażyna Malawska – instruktor MOK w Dynowie, Pani Jadwiga
Orzechowska – instruktor w WDK w Rzeszowie, Pani
Joanna Nieroda - inspektor w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie, wyłoniła zwycięzców: Gimnazja: I miejsce
- Rafał Skrabalak - Zespół Szkół w Nozdrzcu, II miejsce
- Klaudia Łach - Zespół Szkół w Dynowie, III miejsce -
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Bartłomiej Toczek -Zespół Szkół w Nozdrzcu, wyróżnienia: Samuela Łach - Zespół Szkół w Dynowie, Patrycja
Baran- Publiczne Gimnazjum w Nienadowej, Klaudia
Marszałek - Zespół Szkół w Dynowie.
Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli: Skarbnik
Powiatu Rzeszowskiego Pani Danuta Gargała i Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz.
Szkoły ponadgimnazjalne - I miejsce – Katarzyna
Sapa -Liceum Ogólnokształcące w Dynowie II miejsce
– Mariusz Cieśla– Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie, III miejsce – Grzegorz Buczniak
- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, wyróżnienia: Dominika Makaryk - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
Anna Maciołek – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej,
Wioletta Pudysz - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie.
Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli: Pani Janina Świerczewska - Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Pan Adam
Kozak Naczelnik Wydziału Społeczno- Oświatowego
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
W kategorii reklamy uczestnicy mieli przygotować
hasło lub wierszyk reklamowy albo plakat promujący
walory przyrodnicze, krajobrazowe, zdrowotne, ekonomiczne Podkarpacia.
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Ziemba - Zespół Szkół w Tyczynie i Karolina Kocyła
– I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, III miejsce
– Gabriela Kiszka, Michał Kuś - Zespół Szkół w Dynowie, wyróżnienia: Michał Wandas, Rafał Ryś, Dawid
Tworzydło, Michał Bajda - Zespół Szkół Zawodowych
w Dynowie, Karolina Słaba, Lucyna Radoń – Zespół
Szkół w Dylągowej, Marcin Chrobak, Grzegorz Sokolik
-Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.
Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli: były Dyrektor szkoły Pan Stanisław Tymowicz i Dyrektor
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan
Marek Jastrzębski.
Do konkursu plastycznego należało przygotować
różnymi technikami prace plastyczne, które swą tematyką
nawiązywałyby do hasła: „Wizja moich marzeń - dom,
rodzinna miejscowość lub Podkarpacie. Konkursowe
jury w składzie: Pani Anna Nowicka – Hardulak – plastyk,
kierownik USC w Dynowie, Pani Anna Ostafińska – plastyk z Dynowa, Pan Janusz Miklasz – artysta - malarz,
właściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie i Pan Bogusław
Kędzierski - artysta- rzeźbiarz, właściciel „Galerii Pniak”
w Dynowie, wyłoniło następujących zwycięzców: I miejsce
– Paulina Fil - I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie,
Róża Kędzierska - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, II miejsce – Kamil Wojnarowicz - Zespół Szkół
Zawodowych w Dynowie, Beata Mikita - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, III miejsce – Paulina Rembisz
– Zespół Szkół w Dzikowcu, Rozalia Kośmider - Liceum
Ogólnokształcące w Dynowie, wyróżnienia: Katarzyna
Bartuzel, Klaudia Komaniecka, Paweł Piłat – Zespół
Szkół w Dzikowcu, Katarzyna Siry - Zespół Szkół w Dynowie, Bernadetta Kutacha - Zespół Szkół w Tyczynie,
Małgorzata Kukułka – Zespół Szkół w Kańczudze,

Katarzyna Tworzydło –Zespół Szkół w Łubnie, Monika
Fic - I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, Michał
Wandas - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Izabela Kazimierz - przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Pani
Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani
Iwona Zawadzka - inspektor w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie, Pan Marcin Tupaj - starszy inspektor w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Szymon Kiszka i Natalia Nowak - Zespół
Szkół Zawodowych w Dynowie, II miejsce – Małgorzata

Nagrody i wyróżnienia wręczyli laureatom: pracownik
naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział
w Rzeszowie Pan dr Dariusz Iwaneczko i Przewodniczący Rady Miasta Dynowa Pan Roman Mryczko.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy
dyplom a szkoła oraz opiekunowie podziękowania. Natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych
przepiękne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie oraz osoby prywatne.
		

Halina Cygan
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Architektura PRL-u
na Podkarpaciu
Na kolejnej, XI już edycji „Podkarpackiej Tęczy” zaprezentowaliśmy
materiały dotyczące architektury
PRL-u na Podkarpaciu w różnych jej
aspektach.
Uwzględniliśmy między innymi
budownictwo socrealistyczne, jako styl
państwowy bloku państw socjalistycznych. Zgodnie z ideologią komunistyczną, architektura miała wyrażać siłę
i potęgę państwa, a nie piękno czy elegancję. Budynki w tym stylu cechowało
przeskalowanie i symetria. Stosowano
wiele elementów zdobniczych: attyki,
kolumnady, wysokie partery nadające
bryle charakter monumentalności.
Założenia urbanistyczne to szerokie
trakty i ogromne place, mające w założeniu skupiać życie mieszkańców.
Przykładem architektury tego typu
na Podkarpaciu jest budynek ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Rzeszowie.
Po zakończeniu II wojny światowej
odczuwano ogromny brak mieszkań.
Pojawił się wówczas pomysł budowania mieszkań na skalę przemysłową.

Szkoła Podstawowa w Dynowie
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„Wynalazkiem” pozwalającym na
budowanie domów mieszkalnych była
tzw. „wielka płyta”, czyli betonowe
elementy, które następnie były składane na placu budowy, niczym klocki.
W tamtych czasach było to bardzo
efektywne i skuteczne rozwiązywanie
problemów mieszkaniowych polskich
miast. Niestety, w parze z ilością nie

Rzeszów – Pomnik Czynu Rewolucyjnego

zawsze szła jakość. Na korzyść bloków
z „wielkiej płyty” przemawia jednak
gotowa infrastruktura wokół nich.
Mówiąc o architekturze tego okresu, na uwagę zasługują również obiekty sakralne, które powstały na terenie
diecezji przemyskiej w trybie niezależnym od dyskryminujących przepisów
państwowego prawa budowlanego. Bez
liczenia się z restrykcyjnym stanowiskiem administracji totalitarnego systemu, powstało wiele świątyń, których
przykładem są kościoły w pobliskiej
Harcie, Ulanicy, Dylągówce czy Grzegorzówce.
Przygotowując materiał do wystawy, nie zapomnieliśmy o szkołach
„tysiąclatkach”. W związku z potrzebami szkolnictwa wynikającymi
z wchodzenia w wiek szkolny „wyżu
demograficznego” lat 50-tych XX
wieku, masowo budowano w Polsce
w latach 60-tych (również w naszym
regionie) budynki oświatowe, głównie
szkoły podstawowe. Nazwę szkół „tysiąclecia” powiązano z obchodzonymi
oficjalnie uroczystościami 1000-lecia
Państwa Polskiego przypadającymi
na rok 1966.
Halina Mędzelowska-Słota
Waldemar Słota
Barbara Ślemp

Budynek WRN w Rzeszowie

Blok mieszkalny w Dynowie

Kościół p.w. M.B. Różańcowej w Harcie

HUMOR W OKRESIE PRL-U
Czas Polski Rzeczpospolitej Ludowej to była raczej szara i smutna epoka w dziejach naszej historii.
Ale - paradoksalnie - humor w tym okresie „kwitł”. Kabarety miały się świetnie – najbardziej znane były: ”Kabaret Starszych Panów”, „Kabaret Olgi Lipińskiej”, „Kabaret Tey”, czy „Kabaret pod Egidą”. Cenzura sprawiała, że autorzy tekstów
satyrycznych musieli się twórczo wysilić, żeby „przeszmuglować” żądane treści do odbiorców. Dzięki temu zawiązywała się
specyficzna więź pomiędzy kabareciarzami, a widzami i słuchaczami - taka konspiracyjna zmowa: „My wiemy i wy wiecie,
o co chodzi. A ONI są zbyt głupi, żeby się domyślić.” Współcześnie kabaretom brakuje tego dreszczyku konspiracji...
Agata Krupa
Magdalena Wolańska
Wybory w latach 50-tych. Na ścianie wisi portret Stalina. Przyciąga uwagę starszej, niedowidzącej babci.
- O! Piłsudski!
- Nie Piłsudski towarzyszko, tylko Josef Wisarionowicz
Stalin.
- A co on takiego zrobił ten Stalin?
- On wygnał Niemców z Polski.
- Dałby Bóg pogoniłby i Ruskich…

Fragment z książki skarg i zażaleń:
Godzina 09-09:30, sklep zamknięty z kartką "Przyjęcie
towaru". Zajrzałam od tyłu na zaplecze - cała obsługa
jadła razem śniadanie. Powtarza się to codziennie. Helena Kiernożycka.
Wyjaśnienie kierowniczki:
Jeden towar nie zgadzał sie z fakturą i trzeba było
sprawdzić na zapleczu dokładnie.
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W 1968r., po słynnym wystawieniu
"Dziadów", delegacja polska bawiła
w Moskwie.
Chruszczow zwraca się do Gomułki:
- Podobno u was w teatrze wystawiono
antyradziecką sztukę?
- No, tak, "Dziady" - z pokorą potwierdza
Gomułka.
- I coście zrobili?
- Zdjęliśmy sztukę.
- Dobrze. A co z reżyserem?
- Został zwolniony z pracy.
- Dobrze. A autor?
- Nie żyje.
- A toście chyba przesadzili...
Fragment z książki skarg i zażaleń:
Kolejka zaczyna się już przed sklepem, a obsługa odmawia uruchomienia drugiego stanowiska kasowego, mimo ze
w sklepie są cztery pracownice. Dwie siedzą sobie na zapleczu i pija herbatę. Ponadto kierowniczka ubliżała mi przy
wpis... (tu książka skarg jest nieco pomięta i naddarta, jakby ktoś ja klientowi z całej siły wyrwał)
Wpis kierowniczki:
NIEPRAWDA!!! KŁAMSTWO!!! Jako kierowniczka oświadczam, że w sklepie była duża kolejka spowodowana świeżą dostawą tak atrakcyjnych towarów jak olej, margaryna, cukier. Ekspedientki nie nadążały z noszeniem towaru.
Ponadto klient ten jest wyjątkowo konfliktowym klientem, który to wiecznie ma dużo nieuzasadnionych pretensji
i sam ubliża!!!

INDUSTRIALIZACJA PODKARPACIA W CZASACH PRL-U
Ważnym elementem systemu socjalistycznego była rozbudowa uprzemysłowienia kraju. Szczególną rolę
odgrywały tutaj branże przemysłu bazującego na bogactwach naturalnych.
Na terenie obecnego województwa
podkarpackiego rozwinęły się branże
przemysłu ciężkiego: górnictwa nafty
i gazu – Jasło, Jedlicze, Krosno, siarki
– Tarnobrzeg, kruszyw – dolina rzeki San, Wisłoka, hutnictwa
– Stalowa Wola; czy lekkiego np.: Zelmer,
zatrudniający kilkanaście tysięcy osób.
Dużą rolę odgrywał również przemysł
maszynowy: np.: Autosan oraz Stomil
– Sanok, lotniczy: WSK-PZL Mielec,
Rzeszów zbrojeniowy: Dezamet Nowa
Dęba.
W okresie powojennym rozwój
industrializacji był głównym determinantem rozwoju infrastrukturalnego obszarów miejskich. Rozwój tego
ważnego czynnika wpłynął znacząco

na wzrost współczynnika urbanizacji
największych aglomeracji miejskich
regionu: Rzeszowa, Krosna, Przemyśla przyczyniając się zarazem do
dodatniego przyrostu naturalnego
kompensującego straty demograficzne
okresu wojny.
Pomimo dużego znaczenia uprzemysłowienia dla ówczesnych władz
socjalistycznych sektor ten borykał
się z problemami charakterystycznymi dla tego okresu: słabą wydajnością pracy, niskim poziomem
zarządzania, brakiem kreatywności
pracownika, niską jakością produktów,
brakiem nowoczesnych technologii,
co w połączeniu z brakiem konkurencyjności doprowadziło do jego zadłużenia,
nieopłacalności,
a w dalszym kontekście upadku.
Pomimo tych pro-

blemów szybki rozwój industrializacji
okresu 20-lecia powojennego budowany
w czynie społecznym przy dużym poświęceniu społeczeństwa był sposobem
na odbudowę zniszczonego pożogą
wojenną kraju.
Honorata Mikoś
Ryszard Dymczak
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JĘZYK PROPAGANDY SOCJALISTYCZNEJ
W państwie totalitarnym władza komunikowała się ze społeczeństwem za pomocą specjalnego języka, który George
Orwell w powieści „Rok 1984” nazwał nowomową (ang. newspeak ). Również polska nowomowa miała własny słownik
i frazeologię, w całości podporządkowane propagandzie. Takie słowa jak „demokracja” czy „patriotyzm” traciły swoje
dawne znaczenie i zyskiwały nowe: „demokracja” (zazwyczaj z przymiotnikiem „socjalistyczna”) oznaczała teraz rządy
jednej partii; „patriotyzm” - współpracę z narzuconą władzą. Nowomowa dewastowała język i umysły, utrudniała porozumienie, zawłaszczała tradycję, zrywała więzi międzyludzkie. Była językiem „monofonicznym”: konstruowany za jej pomocą opis świata mieścił się w granicach jednej
tylko ideologii.
Wojciech Hamerla
Bogusława Pinkowicz
Maria Szmul
„Cały naród polski potępia amerykański imperializm”
Nowomowa była językiem fikcji, demagogii i zwykłego kłamstwa; ukute raz na
zawsze slogany nie miały nic wspólnego
z rzeczywistością.

,,Epoka błędów i wypaczeń”
Nowomowa była językiem świadomych przemilczeń i uników; po 1956 r. o kwestiach dla władzy niewygodnych mówiono tak, by złagodzić
lub unieważnić ich znaczenie.
,,Młodzież z partią”
Nowomowa była językiem nachalnej perswazji; ciągle powtarzane slogany wywoływały w końcu wrażenie prawdy i miały wpływ na ludzkie decyzje.

„Słuszny – niesłuszny’’
Nowomowa była językiem apodyktycznej, czarno-białej oceny; najważniejszą
rolę odgrywały w niej słowa i określenia wartościujące.

„AK zapluty karzeł reakcji”
Nowomowa była językiem nienawiści; w stosunku
do ludzi, instytucji czy państw uznanych za wrogie
z upodobaniem stosowała określenia poniżające,
ośmieszające, karykaturalne.
„Na froncie robót”
Nowomowa była językiem nieustannego zagrożenia
i wojny; w opisie świata najchętniej stosowano metaforykę militarną, charakterystyczną dla propagandy
wojennej, a także sportową, akcentującą rywalizację.

KARTKI NA ŻYWNOŚĆ I NIE TYLKO…
REGLAMENTACJA W POLSCE LUDOWEJ
„Wsiąść do rakiety Hermaszewskiego, nie dbać o szynkę z komercyjnego, ściskając w ręku kartkę
na cukier, patrzeć jak Gierek ma
wszystkich w...” Tak podsumowano
dobrodziejstwa gospodarki planowej

w latach 70-tych, braki żywności oraz
kilometrowe kolejki.
Ścisłą reglamentację wprowadzono formalnie na terenie całej Polski
1 maja 1945 roku. Była ona koniecznością, przed którą stanęła po woj-

nie większość państw europejskich.
System kartkowy zaczęto likwidować
w 1948 roku – we wrześniu zniesiono
kartki na chleb i przetwory zbożowe,
zaś od 1 stycznia 1949 roku na pozostałe produkty żywnościowe. Specyficzny
rodzaj reglamentacji wytworzył się
na wsi. 30 sierpnia 1951 roku władze
zmuszone zostały wprowadzić bony
mięsno – tłuszczowe, usiłowały jednak
ukryć ten krok przed społeczeństwem,
przedstawiając go jako pewne ułatwienia dla pracowników ważniejszych
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zakładów pracy. (Typowym zabiegiem
propagandowym było zresztą samo
zastąpienie słowa „kartki” pojęciem
„bony”.) Sytuacja gospodarcza jednak
pogarszała się nadal i 2 maja 1952
roku wprowadzono reglamentację
mydła, proszków do prania, a 12 maja
– cukru i słodyczy (dopuszczając jednocześnie wolną sprzedaż cukru po tzw.
cenach komercyjnych). Sprzedażą bonową oprócz robotników i pracowników
umysłowych objęci zostali pracownicy
rolni w PGR-ach i innych majątkach
państwowych, nie objęto nią natomiast
chłopów. Reglamentację żywności zniesiono 3 stycznia 1953 roku, lecz towarzyszyła jej znaczna podwyżka cen.
Kolejne ograniczenia w sprzedaży
żywności dotknęły PRL dopiero w latach siedemdziesiątych. W czerwcu
1976 roku władze próbowały wprowadzić podwyżki, ale wycofały się z nich
po robotniczych protestach w Radomiu
i Ursusie. Podjęto więc inne środki
ograniczające popyt, wprowadzając
16 sierpnia reglamentację cukru, który
miał być odtąd sprzedawany na tzw.
bilety towarowe.
Wśród 21 słynnych postulatów ogłoszonych przez strajkujących w Stoczni
Gdańskiej trzy dotyczyły właśnie
poprawy zaopatrzenia, w tym jeden –
wprowadzenia kartek na mięso i jego
przetwory do czasu opanowania sytuacji na rynku. Ostatecznie w porozumieniu z 31 sierpnia znalazł się zapis,
że do 31 grudnia 1980 roku poprawi się
zaopatrzenie ludności w mięso, dzięki
zwiększeniu opłacalności produkcji
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rolnej, ograniczeniu do niezbędnego minimum eksportu mięsa
i jego dodatkowemu importowi.
W czasie rozmów z wicepremierem Jagielskim 29 października
1980 roku przedstawiciele „Solidarności” ponownie zażądali
wprowadzenia do 15 grudnia
reglamentacji mięsa.
1 kwietnia 1981 roku rząd
zapewniał, że zrobiono wszystko, aby wprowadzenie kartek na
mięso nie stało się dla obywateli
uciążliwe. Niestety miało to
niewiele wspólnego z rzeczywistością. Od 1 sierpnia 1981 roku o ok.
15-20 proc. obniżono normy kartkowe
na mięso i jego przetwory oraz wprowadzono kartki na proszek do prania.
Zaczęło też brakować mydła, papierosów, a nawet zapałek. Ograniczono
import kawy, po to, aby zakupić za granicą więcej smalcu. Od 1 października
wprowadzono kartki na mydło. Chaos
potęgowały reglamentacje lokalne.
W kilku województwach już 1 kwietnia 1981 roku wydawano dodatkowe
kartki, głównie na tłuszcze, ale np.
w Katowickiem objęto nimi sprzedaż
prawie wszystkich ważniejszych artykułów spożywczych. Na bon cukrowy
można było tam kupić 500 g masła,
375 g margaryny, kilogram mąki, pół
kilograma kaszy, po ćwierć kilograma
ryżu i makaronu oraz zamiennie paczkę
kawy lub czekoladę, w zależności od
tego, czy była to kartka dziecięca, czy
dla dorosłych. Inne miasta np. Rzeszów, Przemyśl, Krosno również

KULTURA W OPOZYCJI WOBEC PRL-U
Trudno znaleźć w historii czasy,
w których polityka i sztuka nie współistniały, a przynajmniej nie odnosiły
się do siebie nawzajem. Literatura,
sztuka i teatr stanowiły narzędzia,
dzięki którym autorytety intelektualne
oraz polityczni decydenci przejawiali
wolę edukowania, pouczania oraz
wpływania na zachowanie i mentalność obywateli.
W czasach PRL-u wszystkie działania artystyczne zgodne miały być
z socrealistycznymi normami, podporządkowując się przy tym wymaganiom cenzury. Choć wpływ polityki na
działania artystyczne był jednoznacznie negatywny, to jednak zapominać
nie można, że stanowił swoistego
rodzaju impuls, który w znacznej mierze przyczynił się do powstania wielu
alternatywnych działań. Standardowe
dzieło spełniało postulaty: typowości
opisywanych sytuacji, ideologicznej
motywacji rozwoju akcji i romantyki rewolucyjnej. Narracja wyrażała

przesłanie dydaktyczne, a literatura
stanowiła ważny element propagandy.
Wielu artystów tego okresu obawiając
się represji ówczesnych władz, zdecydowało się wyjechać za granicę i tam
tworzyć. Ci, co zostali, postanowili
tworzyć w myśl ówczesnej ideologii i na
potrzeby propagandy państwowej. Wielu artystów, opozycyjnie nastawionych
wobec ówczesnego ustroju i systemu
władzy, postanowiło jednak pozostać
i tworzyć w kraju.
Do znanych podkarpackich
przedstawicieli polskiej literatury, kultury i sztuki, przeciwstawiających się ówczesnej władzy
i wyrażających swe idee poprzez
twórczość we własnym kraju, można zaliczyć m.in.: Józefa Szajnę,
Krzysztofa Pendereckiego, Zdzisława Beksińskiego i Tadeusza
Kantora.
W XI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” postanowiliśmy przywołać ich twórczość.
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chciały wprowadzić dodatkowe
przydziały, ale nie miały czego
dzielić.
Szczególnie intensywnie temat
reglamentacji „Solidarność” drążyła
w trakcie rozmów z rządem 3-6 sierpnia
1981 roku. Pierwszą próbę zawieszenia
tej formy sprzedaży masła, margaryny
i smalcu podjęto dopiero 1 czerwca 1983
roku, jednak bez większego powodzenia. Kartki na cukier zlikwidowano 1
listopada 1985 roku, a na czekoladę
i wyroby czekoladowe – w marcu 1988
roku. Od 1 lutego 1986 roku w kilku
wybranych województwach rozpoczęto
„eksperymentalną”, wolną sprzedaż
mięsa i jego przetworów, ale ostatecznie kartki na mięso zniesiono na
terenie całego kraju 1 sierpnia 1989
roku. W ten sposób PRL symbolicznie
zakończył żywot, tak jak go rozpoczął
– z kartkami na żywność.
Anna Fara
Elżbieta Kiszka
Józef Szajna (13.03.1922r. –
24.06.2008r.) wybitny malarz, scenograf, reżyser oraz profesor ASP
w Warszawie.

Studiował w krakowskiej ASP,
otrzymując dyplomy: z grafiki - 1952r.,
ze scenografii - 1953r. Współzałożyciel,
dyrektor artystyczny Teatru Ludowego w Krakowie (1955-1966). Jego
twórczość plastyczna miała wpływ na
kształt przedstawień (m.in. Rewizor
M. Gogola, Księżniczka Turandot
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C. Gozziego, Myszy i ludzie wg J.
Steinbecka, Dziady A. Mickiewicza).
W 1972r. założył Warszawskie Centrum Sztuki „Studio”. Opracował
scenografię i reżyserował wiele przedstawień teatralnych w kraju i za granicą. Jego prace były i są wystawiane
w wielu miastach Polski i na licznych
wystawach światowych. Współpracował z teatrami w Holandii, Anglii,
Turcji, Izraelu, Egipcie, Niemczech,
Portugalii i Hiszpanii. Członek międzynarodowych stowarzyszeń artystów,
przewodniczący Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, honorowy członek
Association Internationale des Arts
Plastiques, oraz członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
Krzysztof Penderecki (ur.
23.11.1933r. w Dębicy) - współczesny
polski kompozytor, dyrygent i pedagog
muzyczny, przedstawiciel polskiej
szkoły kompozytorskiej w latach 60tych. Były profesor i rektor PWSM
w Krakowie.

Doctor honoris causa m.in. UJ, Uniwersytetu Yale, UW oraz AM w Krakowie. Honorowy obywatel Bydgoszczy.
Zaczął pisać swoje pierwsze kompozycje w wieku 8 lat. Następnie w latach 1955-1958 studiował kompozycję
w PWSM (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie, w klasie
A. Malawskiego. W 1959r. za kompozycję Strofy, Emanacje oraz Psalmy
Dawida zdobył trzy pierwsze nagrody
w konkursie Związku Kompozytorów
Polskich.

Międzynarodowy rozgłos przyniosły
mu m.in. utwory: Polymorphia, Ofiarom Hiroszimy — tren, De natura honoris czy Pasja wg św. Łukasza. W Polsce ogromne zainteresowanie budziły
w latach 80-tych utwory nawiązujące
do wydarzeń politycznych, np. Polskie
Requiem, jeden z utworów zaliczanych
do tzw. socrealizmu liturgicznego. Od
1973 r. zajmuje się także dyrygenturą.
W 2005 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.
Zdzisław Beksiński (27.02.1929r.
- 22.02.2005r.) urodzony w Sanoku –
rzeźbiarz, fotograf, malarz, rysownik
i artysta posługujący się grafiką komputerową.

W czasie wojny uczył się w sanockiej szkole handlowej Polnische
Offentliche Handelsschule. Studiował
na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. Od 1959r. do początku lat
70-tych pracował jako stylista, plastyk
w Dziale Głównego Konstruktora Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan”,
założonej przez pradziada artysty.
Opracował stylistykę prototypowych
autobusów i mikrobusów jak: SFW-1
Sanok, SFA-2, SFA-3, SFA-4 Alfa
i SFA-21.Z. Ciekawymi formami wyrazu były dla artysty: rzeźba - abstrakcyjna, wykonywana głównie z metalu,
drutu i blachy oraz rysunek. Około
1964r. zerwał z awangardą i oddał się

MODA W CZASACH PRL-U
Moda polska doby PRL-u nie była wcale nudna i szara! O oryginalność nie było łatwo, a wszelkie jej przejawy traktowano jako
sprzeciw wobec ideologii.
Sklepowe półki świeciły pustkami, panował niedobór materiałów,
ale ludzie PRL-u chcieli nadążyć za
modą. Inspiracji szukali w komisach,
żurnalach zagranicznych, na bazarach.
Najnowsze trendy poznawano za pośrednictwem kina. Polacy wzorowali
się na sławnych aktorach, artystach,
zespołach muzycznych jak Brigitte
Bardot, Elvis Presley, Marylin Monroe,

The Beatles, John Travolta, Madonna
i in. Niedocenionym źródłem były paczki z zagranicy. To dzięki nim Polacy nie
utonęli w socjalistycznej szarzyźnie.
Państwo starało się ingerować
w wygląd swoich obywateli. Lansowano
skromny i funkcjonalny strój, który tak
naprawdę był bury, źle uszyty, z kiepskiego materiału. Tworzeniem ubrań
zajmował się Instytut Wzornictwa
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malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, starannie malowanemu farbą
olejną na płycie pilśniowej. Nigdy nie
dawał swoim obrazom tytułów.
Tadeusz Kantor (06.04.1915r. 8.12.1990r.) - polski reżyser, malarz,
scenograf, grafik, autor manifestów
artystycznych,
animator życia
kulturalnego, założyciel
Teatru Cricot
2 w Krakowie, absolwent
i profesor krakowskiej ASP.
Najsłynniejsze
dzieła to: Dziennik z podróży,
Człowiek i stół,
Niebezpieczne odwrócenie
i Powrót do domu rodzinnego, cykl ambalaży, a także głośne przedstawienia
teatralne Umarła klasa i Wielopole,
Wielopole. Elementy charakterystyczne dla widowisk Kantora to aktorzy
poruszający się niczym kukły, technika
tworzenia scen utrzymana w charakterze niemego filmu. Przekonany, że
„sztywne, uświęcone tradycją granice
między sztu-kami należy znieść”,
działał na różnych polach poza malarstwem: organizował happeningi, tworzył dzieła zwane „obiektami sztuki”,
które spożytkował w scenografii do
własnych przedstawień.
Dzięki licznym podróżom po Europie i świecie, mógł bezpośrednio
stykać się z nowymi trendami w sztuce.
Kantor miał poczucie „misji” - rozwijał
swoje obserwacje po przyjeździe do kraju. Nieprzychylni nazywali go „komiwojażerem nowinek”, jednak to on do
Polski przywiózł z Zachodu informel,
konceptualizm, happening i zaszczepił
je na naszym gruncie.
Barbara Gierlach
Adam Bogusz
Przemysłowego, produkcją państwowe zakłady odzieżowe i spółdzielnie,
a sprzedażą - sklepy państwowe. Wzorów dostarczały popularne czasopisma:
„Przyjaciółka”, „Przekrój”, „Kobieta
i życie”, „Moda i życie”.
W 1958 r. powstało przedsiębiorstwo państwowe MODA POLSKA, ale
była to instytucja „na pokaz”, która
szyła „ubiory o umiarkowanej, modnej
linii”, przeznaczone do prezentowania
ich w innych krajach socjalistycznych.
Kierowniczką a zarazem pierwszą
projektantką w Polsce była Jadwiga
Grabowska. Ikoną mody stał się jednak Jerzy Antkowiak, projektant, od
1979 r. dyrektor Mody Polskiej. Zaczął
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on przyw o z i ć
z zagranicy tkaniny i szyć
stroje, które
można było
porównać z dziełami zachodnich projektantów.
Jakie trendy obowiązywały w latach 50-tych, 60-tych, 70-tych, 80-tych
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w komunistycznej Polsce?
Moda polska tego okresu,
mimo cenzury i wszelkich
nakazów, zakazów emanowała ciekawymi krojami, wzorami, kolorami
i stylami.
W latach 50-tych pojawiają się bikiniarze, płaszcze „prochowce”, balerinki
„trumniaki”. Moda lat 50-tych to
przede wszystkim ukłon w stronę kobiecych kształtów.
W latach 60-tych króluje mini
spódnica, dżinsy kupowane za dolary
w sklepach Pewexu, koszula „non iron”
z kołnierzykiem o wydłużonych rogach,
„ortaliony”. Kobieta lat 60-tych to
prawdziwa elegantka, nosi suknie zwane princeskami (nieodcinana w talii),
szpiczaste kapelusze.

Symbolem lat 70-tych są hippisi,
czyli „dzieci kwiaty”, „bananowe spódnice”, militarne płaszcze, kożuchy
z niefarbowanych skór baranich. Ruch
hippisowski lansował egzotyczne desenie, kolor i luz.
W latach 80-tych nosi się buty „relaksy”, getry z lycry, duże „marynary”,
swetry ”szetlandy”, kurtki „ramoneski”
i ciężkie buty –„glany”. Moda tego
okresu jest trochę agresywna. To czas
kolczyków, bransolet, korali w każdej
kolorystyce, ćwieków i świecidełek.
Jeszcze dziś niektórzy przechowują w swoich szafach modowe hity
PRL–u.
Beata Irzyk
Halina Ryba

MOTORYZACJA W DOBIE PRL-U
Motoryzacja epoki PRL miała
dwa oblicza. Pierwsze, to genialni
konstruktorzy, dzisiaj by można było
nazwać ich wizjonerami, którzy tworzyli projekty samochodów wyprzedzające o lata konkurencję z innych
państw. Przykładem może być tutaj
inżynier Cezary Nawrot, który w 1960
roku zaprojektował pierwszego vana
na świecie. Syrena Mikrobus, bo tak
nazywał się projekt, przewozić miała
do siedmiu pasażerów rozlokowanych
na trzech rzędach siedzeń. Niestety,
trzydrzwiowy mikrobus nigdy nie
wszedł do seryjnej produkcji. Czy
znacie Renault Twingo? Mimo swojej
niezbyt urodziwej sylwetki, samochód
zdobył całkiem sporą popularność
na całym świecie. Nie każdy jednak
wie, że pierwowzorem francuskiego
samochodu jest prawdopodobnie
Beskid 106. Pojazd, którego koncepcja narodziła się jeszcze w latach
70-tych w Bielsku-Białej. Francuzi
wypuścili swój pojazd na rynek dopiero kilka dni po wygaśnięciu polskiego
patentu. A może drogi wyglądałyby
inaczej, gdyby projekt Wiesława Wiatraka został należycie dofinansowany?

Również następca Poloneza, czyli samochód Wars także nie doczekał się
seryjnej produkcji.
Nie tylko w dziedzinie samochodów użytkowych Polacy mieli spore
osiągnięcia. Również w sporcie mogliśmy pochwalić się znakomitymi
konstrukcjami.
Sportowa wersja Syreny nie doczekała się produkcji i pozostała
wyłącznie w fazie prototypu. Na
uwagę zasługuje także skonstruowanie przez Polaków wyścigowego Poloneza o nazwie Stratos,
który z powodzeniem rywalizował
z najbardziej uznanymi markam
i w świecie sportu.
Niestety, to oblicze polskiej motoryzacji: innowacyjne i nowatorskie,
było skutecznie ograniczane przez
komunistyczny ustrój.
Drugie oblicze jest nam bardziej
znane: samochody produkowane na
„jedynej słusznej” radzieckiej licencji
to między innymi: Warszawa (na licencji Pobiedy), „duży” Fiat 125p czy
też popularny „Maluch”, czyli Fiat
126p (na licencji włoskiej). Ingerencja
polityki w motoryzację w czasach PRL

Syrena mikrobus

Beskid 106

Samochód Wars
odcisnęła swoje piętno i miała wpływ
na czasy obecne. A jak jest dzisiaj? Czy
będzie o czym wspominać za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat?

Syrena Sport

Polonez Stratos

Sławomir Litwin
Zdzisław Skupiński
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OPOZYCJA
WOBEC PRL-U
Tematem ekspozycji związanej
z hasłem „Czar PRL-u” była historia
opozycji w Polsce w latach 1945-1989,
ze szczególnym uwzględnieniem terenu
Podkarpacia. W opisywanym okresie
opór przeciwko reżimowi komunistycznemu miał różną intensywność i formy.
Do najważniejszych wydarzeń z historii Polski w tym czasie należą:
• Poznański czerwiec 1956 - bilans tego powstania to 57 ofiar.
• Wydarzenia marcowe 1968 kryzys polityczny zapoczątkowany
demonstracjami studenckimi,
wywołał falę przymusowych emigracji z Polski osób pochodzenia
żydowskiego, a także naukowców
i ludzi kultury.
• Grudzień 1970 - bunt robotniczy,
zmarło 41 osób, a rany odniosło
1164.
• Czerwiec 1976 - fala strajków
i protestów, uczestniczyło ponad
80 tysięcy osób.
• Sierpień 1980 - w sierpniu 1980
r. narodził się, trwający 15 miesięcy okres względnej wolności
w komunistycznym państwie
i powstał ruch robotniczy, ruch
społeczny, który wkrótce przeistoczył się w 10 milionowy NSZZ
„Solidarność”.
• Stan wojenny – 13.12.1981 r. całkowita liczba ofiar stanu wojennego w latach 1981-1989 wynosi
nie mniej niż 91 osób.
Do najważniejszych postaci ruchu
wyzwolenia należeli Lech Wałęsa,
ksiądz Jerzy Popiełuszko oraz
patron naszej szkoły Kardynał Stefan Wyszyński. Proces wspierał też

aktywnie papież Jan Paweł II.
Na Podkarpaciu w walce o wolność odznaczyli się
szczególnie arcybiskup Ignacy Tokarczuk oraz Ewa i Józef Konkelowie, lecz ruch patriotyczny - opozycja,
składał się z bardzo wielu innych,
wybitnych postaci. Kluczowym wydarzeniem dla Podkarpacia były strajki
w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie,
które zapoczątkowały powstanie ruchu „Solidarności” rolniczej (NSZZRI
„Solidarność”). Strajki zakończyły się
podpisaniem tzw. porozumień rzeszowsko - ustrzyckich w dniach 19
i 20 lutego 1981 roku. Strajki te miały
olbrzymie znaczenie dla nagłośnienia
sprawy chłopskiej. Zwróciły uwagę
na problemy wsi. Na taką skalę nikt
do tej pory nie pokazał trudności wsi
w PRL. Strajkujący wywalczyli m.in.
gwarancje nienaruszalności chłopskiej
własności wraz z prawem do dziedziczenia, zrównanie w prawach rolników
indywidualnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym, zniesienie
ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi. Władze PRL zgodziły się również
na postulaty światopoglądowe, które
dotyczyły swobody w budownictwie
sakralnym oraz dostępu do praktyk
religijnych na koloniach dla dzieci,
w więzieniach i wojsku.
Katarzyna Marcinek
Piotr Marcinek
Kinga Oleksa-Skubisz

ŚWIĘTA NAKAZANE I ZAKAZANE W PRL-u
Władze komunistyczne w powojennej Polsce starały się, aby
nic nie przypominało czasów
świetności dawnej Rzeczpospolitej.
Z kalendarza wykreślono wszystkie te daty, które jednoznacznie
podkreślały wolność obywatelską
i niepodległość kraju. To były
właśnie święta zakazane w okresie
PRL-u. Na ich miejsce władze państwowe ustanawiały uroczystości,
które autorzy gazetki określili jako święta nakazane. W ten
sposób Polacy mogli czcić wydarzenia związane z sukcesami
swojego sojusznika. Spośród świąt zakazanych na szczególną
uwagę zasługują:
3 Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Święto 3 Maja nie było akceptowane przez komunistów,
ponieważ wiązało się ono z pewną postępową tradycją,
zmian społecznych, wolnościową i niepodległościową. Poza
tym, rocznica 3 Maja, znajdowała się zbyt blisko powstałego po wojnie Święta Pracy, obchodzonego 1 maja, dlatego
władze PRL w 1946 roku postanowiły zakazać obchodzenia
tego święta. Odrodzenie tradycji niezależnego świętowania
3 Maja nastąpiło dopiero w roku 1980.
11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości Święto
obchodzone tradycyjnie co roku w wolnej Polsce, wiąże się
z wydarzeniem odzyskania przez Polskę niezależności bytowej po 123 latach zaborów. Dokładnie 11 listopada 1918
roku miało miejsce przekazanie przez Radę Regencyjną
władzy wojskowej, czyli części władzy państwowej Józefowi
Piłsudskiemu. Rocznica niepodległości nie mogła podobać
się władzy ludowej, dlatego w zastępstwie 11 listopada,
22 lipca, każdego roku obchodzono rocznicę ogłoszenia
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manifestu PKWN. W 1944 roku, tylko tak
naprawdę nie 22 lipca, a 20 lipca, Józef
Stalin podpisał i zatwierdził, i znów, nie
w Chełmie, ale w Moskwie, odezwę do
narodu polskiego wzywającą do walki
z okupantem niemieckim.
15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego Święto WP związane było w tradycji
II Rzeczpospolitej z wydarzeniem zwycięskiej bitwy warszawskiej, stoczonej w ramach wojny polsko – bolszewickiej w 1920
roku. Z racji przegranej bolszewików
komuniści skreślili to święto z kalendarza
polskich uroczystości państwowych, by
w zamian świętować rocznicę innej bitwy,
pod Lenino (12 października każdego roku).
W walkach pod tą białoruska wsią 12 i 13

października 1943 roku armia
radziecka wraz z polską 1 Dywizją Piechoty pokonała wojska
Wehrmachtu.
Oprócz wymienionych świąt
warto jeszcze wspomnieć te,
o których chyba już mało kto
z nas pamięta. Są to: 7 listopada - rocznica wybuchu rewolucji
październikowej i 9 maja –
Dzień Zwycięstwa.
Jak widać, komunizm
w pewnych aspektach był systemem para-religijnym. Zamiłowanie do celebracji pewnych
wydarzeń, które towarzyszyło
komunizmowi przez cały okres
jego istnienia, brało się stąd,
że był to doskonały sposób
indoktrynacji i propagandy.
Uroczystości okresu PRL-u służyły pokazywaniu na przykład
przodowników pracy czy innych
bohaterów socjalizmu. Inne
uroczystości, takie jak pochody
pierwszomajowe służyły potępieniu wrogów komunizmu i były demonstracją
jedności narodu, który łączyły, a raczej miały jednoczyć idee socjalistyczne.
Ks. Michał Mazur
Anna i Jarosław Molowie

Gala konkursowa i wystawy towarzyszące
XI edycji Wojewódzkiego Konkursu
Podkarpacka Tęcza pod hasłem
„Czar PRL-u”
Podsumowaniem XI
edycji Wojewódzkiego
Konkursu Podkarpacka
Tęcza pod hasłem „Czar
PRL-u” była uroczysta
gala w sali gimnastycznej
szkoły w dniu 07.04.2011r. na którą zaproszono: władze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, władze Podkarpackiego
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, władze miasta Dynowa,
radnych powiatowych, radnych miasta Dynowa, dyrektorów
okolicznych szkół, sympatyków szkoły, animatorów życia
kulturalnego, sponsorów.
Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie wyników,
wręczenie cennych nagród, a także występ Szkolnej Grupy
Artystyczno - Teatralnej „ANTRAKT” z programem zatytułowanym: „By Podkarpacie rosło w siłę, a ludziom
żyło się weselej”, a także przepiękny krótki koncert zaprezentowała Orkiestra Wojskowa Garnizonu Rzeszów
pod batutą kapitana Andrzeja Kufla.
Laureaci poszczególnych kategorii konkursowych
otrzymali cenne nagrody i dyplomy z rąk: Wicestarosty
Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, Skarbnik Powiatu
Rzeszowskiego Pani Danuty Gargały, Naczelnika Wydziału
Społeczno- Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Pana Adama Kozaka, przedstawiciela Podkarpackiego
Kuratora Oświaty w Rzeszowie – Starszego Wizytatora
Pani Janiny Świerczewskiej, byłego Dyrektora szkoły pana
Stanisława Tymowicza, Dyrektora Wojewódzkiego Domu

Kultury w Rzeszowie Pana Marka Jastrzębskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Dynowa Pana Romana Mryczki
i pracownika naukowego Instytutu Pamięci Narodowej,
Oddział w Rzeszowie Pana Dariusza Iwaneczki oraz jurorów
poszczególnych kategorii konkursowych. Poza tym każdy
uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom a szkoła
oraz nauczyciele – opiekunowie podziękowania.
Uroczysta gala zakończyła się wystąpieniami zaproszonych gości: Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka
Sitarza, Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Janiny Świerczewskiej, Przewodniczącego Rady Miasta Dynowa
Pana Romana Mryczki.
Organizatorzy na XI już edycję konkursu przygotowali
jak co roku ekspozycję główną tym razem pod nazwą „Czar
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PRL-u” na której znalazły się m.in. sprzęt rtv, meble, sprzęt
gospodarstwa domowego z lat 60 –tych, 70 – tych, 80-tych.
Oprócz tego we współpracy z młodzieżą przygotowano
gazetki tematyczne, m.in. „Motoryzacja PRL-u”, „Kuchnia
PRL-u”, „Język propagandy socjalistycznej”, „Moda lat 50
–tych, 60 –tych, 70-tych i 80 – tych”, „Architektura PRL-u na
Podkarpaciu”, „Humor PRL-u”, „Industrializacja Podkarpacia w czasach PRL-u”, „Opozycja wobec PRL-u”, „Kultura
w opozycji wobec PRL-u”, „Nakazane i zakazane święta
w PRL na Podkarpaciu”, wszystkie edycje konkursu Podkarpacka Tęcza, osiągnięcia szkoły. Bardzo cenną ekspozycję
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stanowiły wystawy wypożyczone nieodpłatnie od Instytutu
Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie, były to: „Komiks
w [PRL] w komiksie”, „Bieszczady w Polsce Ludowej
1944 – 1989”, „Tarcza i miecz władzy ludowej. SB na
Rzeszowszczyźnie w latach 1957 – 1989”.
Tradycyjnie przygotowano wystawę rzeźby Pana Bogusława Kędzierskiego, prac artystycznych Państwa Jolanty
i Janusza Miklaszów z Dynowa, Pana Tadeusza Pindyka
z Dynowa, kolekcję medali, orderów, odznaczeń ze zbiorów
Pana Jerzego Bylickiego z Dynowa, wystawę wyrobów
piekarni Państwa Małgorzaty i Stanisława Krupów, piekarni i ciastkarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie
i Spółdzielni Inwalidów w Dynowie. Gala została wzbogacona o specjalny poczęstunek żurek przygotowany przez
„Karczmę pod Semaforem” z Bachórza oraz bigos myśliwski ufundowany przez sponsorów konkursu. Uczestnikom
konkursu, zaproszonym gościom w oczekiwaniu na uroczystą galę zaproponowano wykład pracownika naukowego
Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie dra.
Dariusza Iwaneczki na temat: „PODKARPACIE KOLEBKĄ
SOLIDARNOŚCI ROLNICZEJ”. Wykład wzbudził ogromne
zainteresowanie szczególnie u młodzieży.
Organizatorzy dziękując wszystkim uczestnikom za
udział już teraz zapraszają na XII edycję w 2012r.
Do zobaczenia za rok
Halina Cygan
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DZIĘKUJEMY
ZA SPONSOROWANIE I POMOC W ORGANIZACJI
XI EDYCJI KONKURSU PODKARPACKA TĘCZA
„Czar PRL-u”
Pani Annie Kowalskiej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego za pomoc organizacyjną.
Panu Józefowi Jodłowskiemu Staroście Rzeszowskiemu i Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie
za patronat i ufundowanie nagród oraz pomoc organizacyjną.
Panu Zygmuntowi Frańczakowi Burmistrzowi Miasta Dynowa za patronat, pomoc finansową i techniczną.
Panu Jackowi Wojtasowi Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za patronat.
Pani Grażynie Stojak Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z siedzibą
w Przemyślu za patronat i pomoc organizacyjną.
Panu Markowi Jastrzębskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury z Rzeszowa za ufundowanie
nagród i pomoc organizacyjną.
Panu Adamowi Pilchowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dynów za patronat, sadzonki, materiały i eksponaty
do wykonania dekoracji oraz pomoc organizacyjną.
Pani Anecie Pepaś Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za patronat i pomoc organizacyjną.
Instytutowi Pamięci Narodowej w Warszawie za pomoc organizacyjną.
Pani Ewie Leniart Dyrektorowi Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie za udostępnione
eksponaty i pomoc organizacyjną.
Orkiestrze Wojskowej Garnizonu Rzeszów za występ artystyczny.
Państwu Annie i Michałowi Ostafińskim za pomoc organizacyjną i ufundowanie nagród.
Panu Stanisławowi Baranowi Prezesowi Banku Spółdzielczego w Dynowie za pomoc finansową.
Panu Janowi Nosalowi Prezesowi Gminnej Spółdzielni „SCh” w Dynowie za produkty spożywcze.
Pani Małgorzacie Kochman Prezes Spółdzielni Inwalidów z Dynowa za udostępnione materiały.
Państwu Małgorzacie i Stanisławowi Krupom Właścicielom piekarni z Dynowa za produkty spożywcze.
Firmie Handlowo – Usługowej „BEWA” z Dynowa za produkty spożywcze.
Pani Liliannie Szarudze Właścicielce sklepu spożywczego za produkty spożywcze.
Panu Wojciechowi Szarudze Właścicielowi hurtowni „U Wojtka” z Dynowa za materiały.
Pani Irenie Kopackiej - Karczma pod „Semaforem” z Bachórza za ufundowane posiłki.
Panu Piotrowi Krupie Właścicielowi Firmy Usługowo – Handlowej z Dynowa za dofinansowanie.
Radzie Rodziców naszej szkoły za dofinansowanie.
Panu Krzysztofowi Maszczakowi z Delikatesów „Centrum” w Nozdrzcu za produkty spożywcze.
Panu Bogusławowi Kędzierskiemu za udostępnienie prac artystycznych i pomoc organizacyjną.
Panu Jerzemu Bylickiemu za udostępnione materiały i pomoc organizacyjną.
Panu Tadeuszowi Pindykowi za udostępnienie prac artystycznych.
Państwu Jolancie i Januszowi Miklaszom za udostępnienie prac artystycznych i pomoc organizacyjną.
Kołu Gospodyń Wiejskich z Ulanicy za pomoc organizacyjną.
Innym osobom prywatnym za udostępnione materiały i eksponaty.
Organizatorzy
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Czar czterech kółek - w „PRL-u” i „dzisiaj”
Podczas kwietniowego Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka
Tęcza pod hasłem „CZAR PRL-u”,
zgromadzono w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie szereg eksponatów z tamtego okresu, które dla jednych były
wspomnieniem, a dla innych lekcją
historii. Kto był w szkole i zwiedził
wystawy, mógł zobaczyć obok dawnych telewizorów, radioodbiorników,
adapterów „bambino” i innych, także
motocykl WFM – 125.
Wprawdzie dzisiaj z tamtego okresu motocykle i samochody są sporadycznie widoczne na naszych drogach
to przy okazji różnych pokazów pojawiają się dostojne „Junaki”, WSK-i,
SHL-ki, „Syrenki”, Fiaty”, „Polonezy”
itd., itd. Chromy, nikle i błyszczące
lakiery ukazują, mimo upływu lat,
oprócz swojego piękna, dumę właści-

cieli i także historię naszego przemysłu
motoryzacyjnego. Stosunkowo proste
konstrukcyjnie pojazdy w razie usterki
można było naprawić „na drodze” przy
pomocy narzędzi wożonych w bagażniku lub skrzyneczce narzędziowej.
W dzisiejszych pojazdach oprócz podstawowych akcesoriów do wymiany
koła, innych narzędzi się nie wozi, bo
w dobie klimatroników, komputerów
pokładowych, systemów ABS, ESP,
EDS, ASR, przeróżnych czujników,
GPS-ów, sond, wskaźników itp. i itd.,
zdiagnozowanie i usuniecie usterki,
bez specjalistycznego sprzętu, jest
niemożliwe. Pomocna może być jedynie komórka do wezwania pomocy
drogowej.
Warsztaty szkolne i Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych im.Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
nie pozostają w tyle za galopującym
rozwojem techniki i wyposażenie,
które jest w naszej dyspozycji, pozwala
dokonać szeregu napraw, czynności
obsługowych i dokonać skutecznej
diagnostyki pojazdów.
Oto tylko kilka przykładów potwierdzających nowoczesność w kształceniu
mechaników samochodowych.
Ogromna większość pojazdów samochodowych wyposażona jest w urzą-

dzenia klimatyzacyjne, skomplikowane
w stosunku do tradycyjnych, uchylnych okienek w drzwiach samochodu.
Przedstawione urządzenie, które znajduje się na wyposażeniu w pracowni
technicznej szkoły, pozwala sprawdzić szczelność układu i umożliwia
naprawę urządzeń klimatyzacyjnych
w pojazdach.
Płyn w układzie chłodzenia silnika nie wystarczy tylko wymienić, ale
trzeba też zadbać, aby nie znajdowały
się w układzie, pęcherzyki powietrza.
Proste układy nie wymagały specjalnych czynności, natomiast w układach
bardziej złożonych, usunięcie niepotrzebnego powietrza jest utrudnione.
Zadanie może ułatwić urządzenie do
odpowietrzania układów chłodzenia.
Komory silników w samochodach
są bardzo zabudowane i dostęp do niektórych zespołów jest niemożliwy bez
większego demontażu, a tym bardziej
utrudniona albo niemożliwa jest widoczność elementów. Zadanie ułatwić
może przenośny zestaw z kamerą
Można na podsumowanie powiedzieć, że w jednym oku jest „łezka” za
tym, co było dawno, a w drugim oku
„blask” od tego, czym dzisiaj dysponujemy.
Maciej Tymowicz

Nr 5/188

DYNOWINKA

21

ELEMENCIK W GRONIE
NAJLEPSZYCH!
Już po raz piąty, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, Filia w Leżajsku była organizatorem Podkarpackiego
Przeglądu Gazetek Szkolnych.
Redakcja gazetki „ELEMENCIK” wzięła udział w tym konkursie
przesyłając do organizatorów 2 egzemplarze czasopisma. Za przygotowane materiały redakcja została nagrodzona II miejscem
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Gazetka jest „tworem” uczniów klasy 2 TIa, 2TIb oraz
1TPS (Krzysztof Tuzyk, Dominika Makaryk, Jolanta
Nowak, Maria Pępek, Martyna Kucz, Żaneta Pawłowska, Ewa Kopacka, Karol Poliński, Szymon Kiszka,
Paweł Trzyna, Aneta Bułdys, Kamil Wojnarowicz,
Kamil Popek, Tomasz Lech). Nad realizacją uczniowskich pomysłów czuwają opiekunowie: p. Beata Irzyk
i p. Renata Mazur. Inicjatywy uczniów wspiera również
p. dyrektor Halina Cygan.
Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 19 listopada
2010 r. w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.
Oprócz gali konkursowej organizatorzy przewidzieli w programie między innymi konferencję prasową z udziałem
zaproszonych gości, warsztaty dziennikarskie prowadzone
przez dziennikarzy z Radia Rzeszów, „Super Nowości”,
„Sztafety”, wspólną wymianę doświadczeń, możliwość obejrzenia wystawy gazetek, poczęstunek, zwiedzanie wystawy
Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Warto wspomnieć, że warsztaty dziennikarskie przeprowadzili Krzysztof Pipała
– redaktor prowadzący „Super
Nowości”, oraz dziennikarka
Polskiego Radia Rzeszów Monika Domino.
Informacja o konkursie
ukazała się również na łamach „Super Nowości” z dnia
26 listopada 2010 r.

Jolanta Nowak kl. 2TIa
pod kierunkiem Beaty Irzyk

STYPENDYŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE
Uczniowie naszej szkoły uzyskujący bardzo
dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc
mającą charakter motywacyjny to jest w postaci:
stypendiów i nagród.
W roku szkolnym 2010 / 2011 kilku uczniów
otrzymało takie nagrody, stypendia:
Stypendium z Programu Stypendialnego
Powiatu Rzeszowskiego otrzymały Agnieszka
Medelczyk i Sabina Sobolak z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk (kl. 4 TI)
Nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych za szczególne
osiągnięcia przyznano Agnieszce Medelczyk z 4 –
letniego Technikum w zawodzie technik informatyk
(kl. 4 TI)
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za
wybitne osiągnięcia otrzymała Jolanta Nowak
z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik in-
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formatyk (kl. 2 TIa)
Stypendium z Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu
województwa podkarpackiego
w roku szkolnym 2010/2011,
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie otrzymali Michał
Bajda z 4 – letniego Technikum
w zawodzie technik informatyk (kl.
3TI), Jarosław Maślak z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk (kl.1TIL), Tomasz
Lech z 4 – letniego Technikum
w zawodzie technik pojazdów samochodowych (1TPS).
Aby uzyskać stypendium lub nagrodę trzeba mieć odpowiednią średnią ocen, zachowanie wzorowe, dobre i bardzo
dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich.
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Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są:
uznanie, poczucie własnej wartości oraz nagrody rzeczowe
i pieniężne.
Beata Irzyk

SZKOLNA GRUPA SPORTOWO
– TANECZNA „APLAUZ”
Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ” działa
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od ośmiu lat.
Młodzież chętnie rozwija swoje zainteresowania sportowe i taneczne, dba o kondycję fizyczną
i zdrowie oraz uwzględnia potrzeby
szkoły – Szkoły Promującej Zdrowie.
Dziewczęta swobodnie pracują w grupie, nad kształtowaniem i rozwijaniem
zainteresowań muzycznych i praktycznych umiejętności tanecznych. Udział
w zespole pomaga w zaspokajaniu naturalnych potrzeb prezentowania siebie
i swoich uzdolnień na forum szkoły
i środowiska.
Nie bez znaczenia jest też promowanie aktywnego i zdrowego stylu
życia oraz kulturalnego i bezpiecznego
spędzania wolnego czasu. Ponadto terapeutyczna funkcja muzyki, sprzyja
kształtowaniu pozytywnych postaw
i cech osobowości młodego człowieka,
kształci wolę oraz łagodzi kompleksy
i lęk. Kontakt z muzyką ma znaczenie

dla prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego
młodzieży.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Dyrekcją szkoły
i Radą Rodziców zespół prezentuje swoje umiejętności
w pięknych, kolorowych, starannie
dobranych strojach.
Praca z zespołem tanecznym jest
bardzo wdzięcznym zajęciem, ponieważ
radość i zadowolenie z występów, prezentacji daje dużo satysfakcji młodzieży, a przede wszystkim opiekunowi.
Zespół liczy obecnie sześć osób, są to:
Angelika Gołąb, Aleksandra Jarosz,
Jadwiga Kustra, Jolanta Nowak,
Anita Pękala, Patrycja Sokolik.
Grupa „APLAUZ” w ciągu ośmioletniego okresu istnienia zaprezentowała
się podczas wielu spotkań, uroczystości,
imprez szkolnych i środowiskowych,
m.in. : IV, V, VI, VII, VIII, IX, X edycja
Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”, Przegląd Dorobku
Kulturalnego Szkół Dynowskich
„SZPAK”, „Dni otwarte szkoły”,
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„Dynowskie Mikołajki Artystyczne”, „Dzień Sportu
Szkolnego” oraz wzięła udział w półfinałach wojewódzkich
w aerobiku, gdzie awansowała do finału.
Alina Paściak

SPORT I REKREACJA
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W DYNOWIE
W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie młodzież aktywnie brała udział w rywalizacji sportowej szkół średnich powiatu
rzeszowskiego. Nasi uczniowie godnie
reprezentowali szkołę w zawodach odbywających się w ramach „Licealiady”,
nie tylko na szczeblu powiatowym.
Rywalizowali również na szczeblu
rejonowym, a także w półfinałach i finałach wojewódzkich, zajmując coraz
wyższe lokaty. Efektem tej pracy był
awans na III miejsce w rozgrywkach
Powiatowej Licealiady za rok szkolny 2009/2010 wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego.
Najważniejsze osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2010/2011 :
• REJONOWA LICEALIADA –
liga lekkoatletyczna (Rzeszów)
– II miejsce chłopców i VII miejsce dziewcząt – opiekun Paweł
Gierula i Marek Paściak,
• POWIATOWA LICEALIADA –
indywidualne biegi przełajowe
(Kamień Podlesie) – I miejsce
Bartłomiej Domin, IV miejsce
Janusz Winiarz, V miejsce
Jakub Wandas, awans do finału
wojewódzkiego – opiekun Paweł
Gierula,
• POWIATOWA LICEALIADA
w tenisie stołowym (Sokołów
Młp.) – IV miejsce dziewcząt
i III miejsce chłopców – opiekun

•

•

•

•

•

•

•

Marek Paściak,
POWIATOWA LICEALIADA
– piłka siatkowa dziewcząt
(Kamień) – I miejsce, awans do
zawodów rejonowych – opiekun
Paweł Gierula,
BADMINTON DZIEWCZĄT
(Przemyśl) – IV miejsce w półfinale wojewódzkim licealiady
- opiekun Piotr Marcinek,
B A D M I N T O N
CHŁOPCÓW (Przemyśl) – V miejsce
w półfinale wojewódzkim licealiady - opiekun Piotr Marcinek,
UNIHOKEJ DZIEWCZĄT (Kamień) - IV
miejsce w rejonowej
licealiadzie - opiekun
Paweł Gierula,

•

UNIHOKEJ CHŁOPCÓW (Kamień) - V miejsce w rejonowej
licealiadzie – opiekun Marek
Paściak,
AEROBIK DZIEWCZĄT (Krosno) – IV miejsce w półfinale wojewódzkim licealiady – awans do
finału -opiekun Alina Paściak,
POWIATOWA LICEALIADA –
sztafetowe biegi przełajowe
(Kamień Podlesie) – I miejsce
chłopców i II miejsce dziewcząt , awans do zawodów rejonowych – opiekun Paweł Gierula
i Marek Paściak.
REJONOWA LICEALIADA
- sztafetowe biegi przełajowe (Giedlarowa) – III miejsce
dziewcząt i chłopców – opiekun
Paweł Gierula i Marek Paściak.
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W dniu 18.01.2011 r. podczas ferii zimowych został rozegrany Międzyszkolny Turniej
Piłki Siatkowej, w którym udział wzięli gimnazjaliści z: Dubiecka, Dynowa, Dylągowej,
Harty i Wary oraz UMKS Dubiecko, LO Dynów i ZSzZ Dynów (gospodarz turnieju). Dzień
później w ramach Międzyszkolnego Turnieju
Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora
Szkoły rywalizowali uczniowie gimnazjów
z: Dylągowej, Łubna, Hłudna, Bachórza, Dubiecka, Dynowa, Harty oraz młodzież naszej
szkoły.
Ponadto młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowo – tanecznych, a także rywalizowała indywidualnie i zespołowo w tenisa
stołowego. Jak co roku, rozgrywki cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży
i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie
podobnie.
Marek Paściak
Piotr Marcinek
Paweł Gierula

JUŻ 13 ROK W SZKOLNEJ GRUPIE A N T R A K T
A działo się, oj działo!!! Sami popatrzcie!!!
OSIĄGNIĘCIA W RÓŻNYCH KONKURSACH
•

II miejsce Katarzyny Smolińskiej w kategorii
recytatorskiej zorganizowanego z okazji Roku Sybiraka, POWIATOWEGO KONKURSU „Losem
rzuceni” w Tyczynie /17.09.2010 r./

•

I miejsce i nagroda specjalna dla Michała Bajdy i Mateusza Paździornego w kategorii poezji
śpiewanej oraz

•

II miejsce Bartłomieja Wasieńki i

•

III miejsce Katarzyny Smolińskiej w kategorii
recytacji XVIII DYNOWSKIEGO KONKURSU
POEZJI pod hasłem: „Moja Mała Ojczyzna – miejsce
dla ciszy i dla śpiewu”/5.11.2010 r./

•

I miejsce Antraktu w XI MIĘDZYSZKOLNYM
PRZEGLĄDZIE WIDOWISK JASEŁKOWYCH
w Błażowej, za spektakl pt.: „Jak dobro zwyciężyło, czyli zepsucie robaczywych jabłek”
/5.01.2011 r./

•

I miejsce Bartłomieja Wasieńki w kategorii
recytatorskiej III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO w Dynowie
pod hasłem: „Radosne święta – twórcze święta”
/13.01.2011 r./

•

Wyróżnienie Agaty Fudali i Agnieszki Medelczyk w kat. literac. XVIII WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO „Poznajemy
Ojcowiznę" w Rzeszowie - /25.04.2011 r./
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WSPÓLNE WYSTĘPY -

program poetycki z okazji benefisu twórczości
pani Danuty Bielec- 17.11.2010 r. w Bachórzu

występy jasełkowe w Dynowie, Bartkówce, Łubnie, Błażowej…

Studniówkowe
popisy
członków
Antraktu…

Koncert
charytatywny
w ZSZ
w Dynowie
08.03.2011 r.
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Program pod tytułem: „ By Podkarpacie rosło
w siłę a ludziom żyło się weselej”- 7.04.2011r.

WYCIECZKA, SPOTKANIA, OGNISKA
i dużo młodzieńczej radości…

AJM
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MŁODZI BUDUJĄ
SWÓJ WŁASNY ŚWIAT
Bardzo często można usłyszeć od
dorosłych, że współczesna młodzież
sprawia wiele kłopotów, że nie wiadomo
jak z nią rozmawiać. Dorośli narzekają, że nie potrafią nawiązać kontaktu
z dorastającą córką czy synem. Kłopoty
i problemy, które spotykają młodzież
są bardzo często niezrozumiałe przez
dorosłych. Takie zachowanie jak agresja
czy gniew są traktowane jako przejaw
buntu młodego pokolenia. Dorośli nie
potrafią zrozumieć, że za taką postawą
kryje się często bezradność i strach
przed przyszłością, a niekiedy żal do
rodziców o to, że ich nie rozumieją, że
nakazują i zakazują wszystkiego. Kiedy
młodzi nie znajdują należytego zrozumienia, zaczynają budować swój własny
świat, nie zawsze właściwy i często
niezrozumiały przez dorosłych .
Dojrzewanie emocjonalne nastolatków jest bardzo zróżnicowane. Aby
dziecko zrozumieć trzeba poznać atmosferę domu, w którym żyje, poznać
stosunki i relacje między rodzicami,
stwierdzić, jakie stosunki panują
pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Powszechnie uważa się, że dojrzewanie
córki przypomina przeszłość matki,
a syna doświadczenia ojca. Rodzice
zapominają o tym, że zachowanie,
jakie uzewnętrznia nastolatek jest
odbiciem przeżyć, jakich sami w tym
okresie doświadczyli. Bunt i niezależność tak charakterystyczne dla okresu
dojrzewania są trudne do zrozumienia
i zaakceptowania przez dorosłych. Tak
naprawdę trudno zaakceptować fakt, że
córka lub syn potrzebują od nas pomocy,
choć ostentacyjnie dają do zrozumienia,
że nas nie potrzebują, że chcą być od nas
niezależni. W takich sytuacjach wielu
rodzicom intuicja podpowiada, że arogancja, złość, brak posłuszeństwa są wołaniem o pomoc, wołaniem o zrozumienie i wyrozumiałość. Rodzice powinni
pamiętać, że dorastający syn tęskni za
dobrą relacją z ojcem, a córka za relacją
z matką. Ojciec jest dla syna pierwszym
wzorem męskości, a matka pierwszym
wzorcem kobiecości dla córki. Mając to
na uwadze rodzice powinni pamiętać
jak wielki wpływ mają poprzez swoją
osobowość na dzieci.
Problemy, jakie przeżywa młodzież
dotyczą nie tylko relacji z rodzicami,
ale także sfery seksualnej, która w tym
okresie nastręcza wielu problemów i nasuwa wiele pytań. Rodzice są zażenowani w przypadku rozmów na te tematy.
Dlatego młodzież nie mająca partnerów
do rozmów w domu szuka ich gdzie

indziej. Pierwsze wiadomości czerpie
z różnych źródeł nie zawsze właściwych.
Zdarza się, że tym jedynym jest prasa,
radio lub telewizja. Wiedza z nich czerpana jest często powierzchowna i niekompletna. Płciowość człowieka sprowadzana jest tylko do fizyczności, do
używania a nie przeżywania. Wartości
takie jak: odpowiedzialność, ofiarność,
poświęcenie czy wierność stawia się na
drugim miejscu (często można spotkać
się z takim stwierdzeniem, że są one
wręcz niemodne, niedzisiejsze, przestarzałe). Konsumpcyjność współczesnego
świata utwierdza w przekonaniu młodego człowieka, że liczy się to, aby jak
najwięcej mieć, a nie aby być. Musimy
pamiętać o tym, że to, w jakim kierunku
idzie wychowanie seksualne nastolatki
czy nastolatka zależy od rodziców, od
tego, jaka atmosfera panuje w domu. Jeśli jest właściwa, sprzyja prawidłowemu
rozwojowi każdego młodego człowieka.
Nie każdy z nas pamięta o tym, że
okres dorastania charakteryzuje się
dużą wrażliwością. To właśnie ona
sprawia, że nastolatek staje się bardziej
podatny na zranienia. To z jej powodu
młodzi ludzie przesadnie przejmują
się błahymi problemami. Niewielkie
niepowodzenia wywołują zniechęcenie,
depresję, a nawet myśli samobójcze.
Aby zredukować stres, jaki pojawia
się w sytuacji niepowodzenia młody
człowiek szuka pomocy w alkoholu,
narkotykach, tabletkach uspokajających. Takie sposoby rozwiązywania
problemów proponuje współczesny
świat. Uczy, że prościej i łatwiej jest
zażyć narkotyk, wypić alkohol, jak poszukać sposobu rozwiązania problemu
(nie uczy do kogo zwrócić się o pomoc,
gdzie jej szukać).
Rodzice muszą pamiętać, że wychowanie nastolatka polega dzisiaj nie
na pilnowaniu i rozliczaniu z tego co
Co można poradzić tym, którzy
chcą mieć dobry kontakt z własnymi
dziećmi? Na pewno to, że tworzy się go
przez rozmowę. Dlatego podaję kilka
rad jak ją prowadzić.
Powinniśmy pamiętać, aby:
• nie atakować pozycji dziecka, ale
starać się je zrozumieć (stworzyć
klimat sprzyjający rozmowie)
• stworzyć atmosferę wzajemnego
zaufania
• pokazać dziecku, że zależy nam na
tym, by je zrozumieć

robi lecz na podtrzymywania szczerego
dialogu z synem lub córką. Rozmowa
to praktycznie jedyny sposób na to,
aby uniknąć problemów lub dowiedzieć
się o nich jak najwcześniej po to, by
w porę zareagować. Rodzice powinni od
pierwszych chwil życia swojego dziecka
pamiętać, że od tego jak często mówią
do swoich dzieci, jak je słuchają zależy
to, w jakim stopniu uda się nawiązać
z nimi kontakt. W życiu jest taki czas,
kiedy dziecko domaga się od rodziców,
by je wysłuchali i aby odpowiadali
na zadawane pytania. Warto właśnie
go maksymalnie wykorzystać do nawiązywania silnej więzi. Budowanie
dialogu wymaga czasu i jest procesem
długotrwałym (zaczyna się w momencie poczęcia dziecka) i zależy od wielu
czynników: od atmosfery jaka panuje
w domu rodzinnym, od relacji pomiędzy rodzicami, od tego czy okazują
sobie uczucia czy też nie, od tego czy
rozmawiają z dziećmi na różne tematy
(zależnie od wieku dziecka) i czy potrafią zauważyć w dziecka partnera do
rozmowy. Rodzice, którzy pragną mieć
jak najlepsze relacje ze swoimi dziećmi
powinni o tym wszystkim pamiętać.
Szczera rozmowa może dziecku dać
wiele. Zachęca i pobudza do wysiłku,
pomaga dążyć do celu, daje wiarę i zaufanie w swoje możliwości.
Pamiętajmy, że skuteczna rozmowa
ma miejsce wtedy, gdy dorosły stara się
zrozumieć, co dziecko (duże czy małe)
chce mu przekazać, kiedy dorosły nie
chce przez jedną rozmowę wszystkiego
załatwić, kiedy daje odczuć dziecku, że
to co mówi jest ważne.
Elżbieta Kiszka
• uznać pierwszeństwo dziecka w wypowiadaniu się
• przestrzegać zasad partnerstwa (nie
narzucać swojego zdania, swoich
sądów, nakazów i zakazów)
• koncentrować się wyłącznie na
dziecku, na jego osobie i jego problemie
• słuchać bardzo uważnie
• wysławiać się jasno i zrozumiale
stosownie do wieku dziecka
• używać łagodnego tonu głosu
• unikać poniżania, atakowania
i przykrych wyrażeń.
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PODZIĘKOWANIE ZA PRACĘ
W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM
29.04.2011r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość
pożegnania uczniów klas maturalnych,
którzy w tym roku szkolnym kończą
szkołę ponadgimnazjalną.
Wśród wielu uczniów nagrodzonych

za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wzorową
frekwencję, są także Ci maturzyści,
którzy przez swoją kilkuletnią pracę w
Samorządzie Uczniowskim przyczynili
się do promowania ZSzZ w środowisku
szkolnym i lokalnym.
W imieniu Dyrekcji szkoły i Rady
Pedagogicznej Dyplomy – Podziękowania za szczególne zaangażowanie
w organizację imprez i uroczystości
szkolnych w ramach pracy Samorządu
Uczniowskiego oraz upominki od swoich młodszych kolegów otrzymali:
• Anna Banat
• Przemysław Kędzierski
• Karolina Lemczyk
• Joanna Matwijczyk
• Damian Skubisz
• Katarzyna Smolińska

•
•

Sabina Sobolak
Mirosław Tańcula
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego pragnę podziękować im nie
tylko za pracę, ale przede wszystkim za
nieustanny optymizm, którym zachęcali mnie i swoich kolegów do działań
na rzecz szkoły v v i uczniów.
Mam nadzieję, że praca w Samorządzie Uczniowskim dostarczyła im
wiele satysfakcji i miłych wspomnień.
Życzę im oraz pozostałym maturzystom
wielu sukcesów w życiu osobistym
oraz spełnienia życiowych planów,
a szkole równie kreatywnych nowych
wychowanków.

Katarzyna Marcinek

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY
„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”
Drogi Rodzicu!
Wybór zawodu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu Waszego dziecka.
Świadome zaplanowanie swojej kariery zawodowej to długi proces. Młody człowiek nie powinien pozostać z tą trudną decyzją sam. Konieczne jest wsparcie
i pomoc rodziców. Aby trafnie wybrać zawód i szkołę, należy dobrze poznać siebie
samego, swoje mocne i słabe strony oraz zdobyć niezbędne informacje na temat
oferty edukacyjno - zawodowej. Jeśli Twoje dziecko stoi przed wyborem szkoły
i/lub zawodu zapraszamy na spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże
w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej.

•
•

•
•
•

•

•

Doradca zawodowy pomaga:
w przygotowaniu młodzieży do
trafnego wyboru zawodu i drogi
dalszego kształcenia;
w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, osobowości
zawodowej, uzdolnień i kompetencji uczniów;
w poznaniu siebie (mocnych i słabych stron);
w planowaniu kształcenia i budowaniu ścieżki kariery zawodowej;
informuje o szkołach, zawodach
na rynku pracy; jak i gdzie szukać
dodatkowych źródeł informacji
dotyczących wyboru zawodu;
przygotować ucznia do radzenia
sobie w sytuacjach trudnych,
takich jak: poszukiwanie pracy,
adaptacja do nowych warunków
pracy i mobilności zawodowej,
w przygotowaniu ucznia do roli
pracownika;
rodzicom i opiekunom efektywnie
wspierać ich dzieci w podejmowa-

•
•

•
•

•
•

niu przez nie decyzji edukacyjnych
i zawodowych;
wspiera działania szkół mających
na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia;
uczniom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych pomaga szukać
alternatywnych możliwości kształcenia.
Formy pomocy:
indywidualne porady edukacyjne
i zawodowe dla uczniów;
prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących
uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie;
zajęcia grupowe dla uczniów okolicznych gimnazjów;
wspieranie rodziców i nauczycieli
w działaniach doradczych poprzez
organizowanie prelekcji, spotkań
szkoleniowo-informacyjnych, udo-

stępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.
Anna Fara

Dane adresowe:

SZKOLNY
OŚRODEK KARIERY
„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”
Zespół Szkół Zawodowych
im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
ul. Polna 3
36 – 065 Dynów
Tel. 16 6521045 w. 34,
Fax. 16 6521043
E – mail: zszszok@wp.pl,
strona internetowa:
www.zsz1dynow.republika.pl
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CZŁOWIEK,
który mówił: NIE!
Nie tak dawno w „Rzeczpospolitej”
pojawił się artykuł, o wystawie zdjęć
Arturo Mari pt. „Człowiek, który
kochał ludzi”. Mari jest chyba jedną
z niewielu osób, które towarzyszyły
Janowi Pawłowi II wszędzie, gdzie
tylko papież udawał się z wizytą.
Dzięki aparatowi fotograficznemu,
Arturo Mari mógł z bliska obserwować
i uwieczniać fenomen tego Człowieka. Wystawę jego zdjęć będzie mógł
oglądnąć każdy, kto wybiera się na
uroczystości beatyfikacyjne do Rzymu. Wystawa zorganizowana została
w miejscu wyjątkowym, na położonym
w pobliżu Watykanu parkingu na
wzgórzu Janikulum, na który przyjeżdżają autokary z pielgrzymami
i gdzie przybywać one będą także na
beatyfikację 1 maja.
Miłość Jana Pawła II do nas była
wielka, a przecież papież często mówił
słowa nie zawsze łatwe do przyjęcia
i miłe. Nie mówił dla poklasku. Nie był
papieżem z obrazka. I za to właśnie
młodzież Go szanowała. Był szczery
i prawdziwy. Potrafił mówić: NIE!
Nie był poprawny politycznie, nie
uprawiał dyplomacji wtedy, gdy chodziło o prawdę i życie ludzkie. Bronił
tych wartości, był im podporządkowany, służył im. Ale zawsze przy tym
potępiał czyn, a nie jego sprawcę.

A przy tym - mówił na uroczystości
otwarcia wystawy osobisty fotograf
papieża - czasami krzyczał.
Mari opowiadał, że był świadkiem tego, jak papież nakrzyczał na
prezydenta Sudanu Omara el-Baszira podczas swej wizyty w tym kraju
w 1993 roku.- Papież mówił do niego:
„Pan jest kryminalistą. To, co dzieje
się w pana kraju, to ludobójstwo” relacjonował Mari, podkreślając, że
wiele lat później Baszir został oskarżony o ludobójstwo. - Tymczasem Jan
Paweł II już wtedy mu to powiedział
- zauważył.
Emerytowany papieski fotograf
przywołał również wizytę papieża
w Boliwii, w czasie której do papieża
podszedł górnik, mówiąc, że nie ma
co dać jeść rodzinie, bo jest bez pracy
i pieniędzy. - Potem podczas spotkania
z prezydentem Boliwii Jan Paweł II
zwrócił się do niego: „A pan co robi
w tej sprawie? Ludzie w pana kraju
głodują. Pan ma obowiązek tym się
zająć” - relacjonował Mari.
Podobnie papież reagował, gdy
w okresie PRL-u przybywał z pielgrzymką do naszego kraju. Arturo
Mari dobrze pamięta wyraz twarzy papieża po dopiero co odbytej rozmowie
z Edwardem Gierkiem, świadczący
o ostrej wymianie zdań do jakiej przed

chwilą doszło.
Zgoła inaczej papież odnosił się do
osób, które były jeszcze bezsilne wobec
zła i niesprawiedliwości. Znamienna
jest historia ukazująca papieża wrażliwego na ubóstwo, a jednocześnie
naturalnego i otwartego, przekraczającego barierę każdego formalizmu.
Mari przypomniał wzruszającą wizytę
papieża w jednej z rzymskich parafii
w dniu jego urodzin 18 maja. - Papież
wszedł do kościoła i wtedy podszedł
do niego chłopiec w wieku 9-10 lat
z rękami w kieszeniach. - Powiedział
do Jana Pawła II: „Cześć, jak się
masz? - Papież odpowiedział: „Dobrze,
a ty?”. - I wtedy ten mały mówi: „Ja
uciekłem z domu, ale dzisiaj są twoje
urodziny, więc nie mogłem nie złożyć
ci życzeń. Jestem biedny, ale mam dla
ciebie prezent”. I chłopiec wyciągnął
z kieszeni cukierka. - Papież wziął
ten cukierek, pocałował, schował go
i dodał: „Nie zasłużyłem na niego” opowiadał Arturo Mari.
ks. Michał Mazur

Poezja Jana Pawła II
"Po co mi mówisz"
Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu
ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam?...
Zatrzymaj się
- to przemijanie ma sens!
Potok się nie zdumiewa,
lecz zdumiewa się człowiek!
Kiedyś temu zdumieniu
nadano imię "Adam".
Zatrzymaj się...
...we mnie jest miejsce spotkania
" z Przedwiecznym Słowem"
Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd.
Gdzie jesteś źródło?
Cisza.

Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie,
odczuć świeżość.
"Miłość mi wszystko wyjaśniła..."
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.
Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.
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Miejska Biblioteka Publiczna
w DYNOWIE

Fot. J. Prokop
Jakie są różnice między sytuacją
kobiet w społeczeństwach chrześcijańskich i muzułmańskich? Czy istnieją
przepisy zwyczajowe, które naruszają
lub ograniczają prawa kobiet w krajach muzułmańskich? Czy tradycja
zabrania kobietom działalności publicznej i pracy zawodowej, ogranicza-

jąc ich aktywność do roli żon, matek
i gospodyń domowych? Czy kobiety te
żyją zamknięte w domach, czy wolno
im kierować samochodem i samodzielnie robić zakupy? Na te intrygujące pytania można było uzyskać
odpowiedzi podczas spotkania
autorskiego z Tanyą Valko, które
odbyło się 15.04.2011 r. w Miejskie
Bibliotece Publicznej w Dynowie.
Tanya Valko to pseudonim Polki,
absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która była nauczycielką
w Szkole Polskiej w Trypolisie w Libii,
a następnie asystentką Ambasadora
RP. Pisarka obecnie mieszka w Arabii
Saudyjskiej. Jest autorką książek o Libii: Libia od kuchni, Życie codzienne
w Trypolisie oraz Sahara- ocean ciszy.
Jej zainteresowania zdrowym stylem
życia zaowocowały książkami: Dość odchudzania-czas na dietę i Nowoczesna
książka kucharska. W 2010r. ukazał
się jej debiut powieściowy Arabska

żona, który stał się bestsellerem. Arabska córka, wydana w kwietniu 2011r.
to kontynuacja powieści Arabska żona.
„Główna bohaterka, pół Polka, pół Libijka, po przymusowej rozłące z matką,
mając zaledwie kilka lat, rozpoczyna
tułaczkę po odległych zakątkach
świata. Najpierw udaje się z libijską
rodziną do Ghany, następnie powraca z babcią do Trypolisu, by po paru
latach, uciekając przed despotycznym
ojcem, wylądować w Jemenie. Tam,
już jako nastolatka, znajduje szczęście,
przyjaźń i miłość. Niestety, styka się
również z terrorem…”

SERDECZNIE ZAPRASZMY
DO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DYNOWIE!

Stałych czytelników i wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę: www.dynow-mbp.sowwwa.pl, gdzie można
uzyskać informacje o naszym księgozbiorze.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Dynowa i okolic MBP stara się na bieżąco uzupełniać
zbiory.
GP
Oto nowości, które polecamy wszystkim najmłodszym czytelnikom:
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„KAŻDE DZIECKO MA PRAWO BYĆ
ZDOLNE I MĄDRE, NAWET JAK
CHODZI DO SZKOŁY”,

bogatego środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków,
które umożliwiają dzieciom manifestację WSZYSTKICH
RODZAJÓW INTELIGENCJI.

a jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej
dziecka! – to główna idea przewodnia Projektu „Pierwsze
Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”, który w roku
szkolnym 2010/2011 jest realizowany w Szkole Podstawowej
Nr1 im. Juliana Przybosia w Dynowie. Jest to III etap tego
Projektu.
Projekt „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do
Wiedzy” – finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa jest największym projektem
edukacyjnym w Polsce. Celem Projektu jest wdrożenie
takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne
fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.
Nauczyciel przeprowadza w szkole 50 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów w klasach wyposażonych w nowoczesne
środki dydaktyczne. W Ośrodkach Zainteresowań dzieci
mogą realizować działania edukacyjne zaplanowane przez
nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami
i talentami. Bazą teoretyczną Projektu jest Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera. Zgodnie z tą teorią
każde dziecko ma własny profil inteligencji, który u każdego
może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Wg tej teorii każdy z nas jest zdolny, a istotą edukacji
powinny być te zdolności i talenty wspierać i pielęgnować.
Projekt „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do
Wiedzy” przyczynia się do upowszechnienia modelu edukacji
dostosowanej do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia,
umożliwiając każdemu dziecku odnoszenie sukcesów, nie
tylko w szkole. Zgodnie z ideą Wielorakich Inteligencji
praca z dziećmi w szkole powinna polegać na tworzeniu

cji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A zatem tworzy się warunki do ujawnienia inteligen-

Językowo – lingwistycznej.
Matematyczno – logicznej.
Wizualno – przestrzennej.
Przyrodniczej.
Muzycznej.
Ruchowej.
Interpersonalnej (społecznej).
Intrapersonalnej (refleksyjnej).
Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Nauczyciel realizuje
swoje autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność
pedagogiczną. Nauczyciel współpracuje również z rodzicami
i opiekunami dziecka. Wspólnie poznają dziecko, razem
opracowują wstępna diagnozę profilu Wielorakich Inteligencji dziecka. Na tej podstawie nauczyciel projektuje
sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. Projekt „Pierwsze
Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy” w znacznym
stopniu przyczynia się do upowszechnienia modelu edukacji
dostosowanej do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia,
umożliwiając każdemu dziecku odnoszenia sukcesów nie
tylko w szkole.

Opracowała: Alina Mazur

nauczyciel realizujący w SP Nr1 w Dynowie III etap Projektu
„Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”
w klasie I „b”- liczącej 26 uczniów. Wszyscy uczniowie
biorą udział w Projekcie. W czasie trwania Projektu wraz
z uczniami realizujemy tematykę: „Ruch i sport to zdrowie,
każdy ci to powie”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

KONKURS WIELKANOCNY
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Dynowie
Tradycja spełnia ważną rolę w wychowaniu młodego
pokolenia. Wśród elementów kultury, które zasługują na
uwagę, są święta i związane z nimi zwyczaje i obyczaje. Te
jednak z upływem czasu zmieniają się, ale mimo to w niektórych regionach Polski są żywe, są źródłem radości, wzruszeń,
niezwykłych przeżyć, świadectwem naszego przywiązania
do swojej historii i tradycji. Poznanie własnego regionu
i jego dziedzictwa kulturowego odbywa się od wczesnego
dzieciństwa. Proces ten zapoczątkowany w domu rodzinnym
kontynuujemy w szkole.
W Wielkim Tygodniu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr
2 w Dynowie zaprezentowali inscenizację pt. „Wielkanoc
w tradycji”, która miała na celu przybliżenie polskich
tradycji związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych.
Do przedstawienia zostali zaangażowani głównie uczniowie
klasy V. Był to trudny program, ale początkujący artyści
znakomicie sobie z nim poradzili i w krótkim czasie nie tylko
nauczyli się obcować ze sceną, ale także opanowali długie
dialogi. Wysiłek młodych artystów najpierw nagrodzili
brawami mieszkańcy Domu Pogodnej Starości im. Brata
Alberta w Dynowie, gdzie uczniowie naszej szkoły mogli
wystąpić dzięki uprzejmości Pani kierownik.

Rzęsistych oklasków młodzi aktorzy doczekali się również od swoich koleżanek i kolegów, gdyż program po raz
drugi został zaprezentowany w szkolnych murach. Przy
pięknej scenografii występujący uczniowie wprowadzili
wszystkich zebranych w świąteczny nastrój. Poczuliśmy
przedsmak śniadania wielkanocnego i lanego poniedziałku,
kiedy to z dyngusówek popłynęły strugi– no może– stróżki
wody. Na zakończenie pani dyrektor szkoły - Wiesława
Marszałek podziękowała uczniom występującym na scenie
i złożyła wszystkim życzenia wielkanocne.
Po programie artystycznym nastąpiło rozstrzygnięcie
Szkolnego Konkursu Wielkanocnego na najpiękniejszą pisankę, palmę, kartkę lub stroik świąteczny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody i słodycze.
Katarzyna Dziopak
Renata Pyś
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Strażacy z Harty jak co roku dochowali tradycji pełnienia
służby przy Grobie Pańskim.
Przygotowanie miejscowych strażaków do pełnienia
warty, zwykle zaczyna się już kilka dni wcześniej i jest
bardzo staranne. Prezes Artur Szczutek dużą rolę przykłada
do wyglądu i poszanowania munduru strażackiego. Musi
on być przede wszystkim starannie wyprasowany, z białą
koszulą i wypastowanymi butami. Niezwykle ważne jest
też zachowanie zasad regulaminowego umundurowania,
nie mówiąc o pozostałym wyposażeniu strażaka pełniącego
tak zaszczytną wartę przy Bożym Grobie.
Z chwilą kiedy nastąpi dzień pełnienia warty, strażacy
wyposażeni są w pięknie ozdobione hełmy, zakupione przez
sponsorów, halabardy, które są nieodłącznym i wiekowym
elementem pełnienia Służby przy Grobie Pańskim, a rozprowadzający ma zabytkową szablę i buty oficerskie.
W niedzielny poranek strażacy również bardzo czynnie
uczestniczą w mszy Rezurekcyjnej niosąc baldachim i pełniąc wartę. „Harską” strażacką tradycją jest też wspólne
śpiewanie pieśni „Gloria Tibi Trinitas” przed rozpoczęciem
procesji – pieśni zwiastującej zmartwychwstanie. Strażacy
śpiewają ją corocznie od kilkudziesięciu lat. Ochotnicza
Straż Pożarna z Harty przez cały rok czynnie bierze udział
w różnych uroczystościach kościelnych i w życiu społecznym.
Jest też jeden dzień w roku kiedy to strażacy obchodzą swoje
święto, święto patrona strażaków i hutników - św. Floriana.
Dzień wcześniej można zauważyć, że zbliża się Święto Strażaka, bo w domach strażaków wywieszane są flagi.
W Dzień Świętego Floriana, od kilkudziesięciu lat,
Strażacka Orkiestra Dęta działająca przy OSP Harta
wczesnym rankiem jeżdżąc po wiosce budzi swym graniem
mieszkańców.
Kilka lat twemu tradycja ta została troszeczkę zmieniona. Wszyscy strażacy i orkiestra zbierają się przed remizą
formując szyk prowadzony na przedzie przez sztandar.
W tym roku również udaliśmy się tak do kościoła na mszę za
strażaków i ich rodziny. W drodze do kościoła orkiestra pod
batutą kapelmistrza Edwarda Laski uświetniła cały przemarsz pięknymi marszami. Kolumna, którą tworzą druhny
i druhowie naszej jednostki prowadzona jest przez Prezesa
Artura Szczutka. W trakcie mszy orkiestra zapewnia oprawę muzyczną, a na jej zakończenie tradycyjnie gra pieśń
„Bożę coś Polskę”. Wyjątkowo na zakończenie tegorocznej
mszy odegrana też została ulubiona pieśń Papieża Polaka
- „Barka”. Przy dźwiękach Wiązanki Pieśni Żołnierskich nastąpiło wyprowadzenie pocztu sztandarowego i pododdziału
co spotkało się z owacjami zebranych.
Po przybyciu do Domu Strażaka odznaczono zasłużonych i wyróżniających się strażaków. Odznaki otrzymali:
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Złotą Odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dh Łukasz Gudyka,
dh Przemysław Paściak,
dh Mateusz Potoczny
Po części oficjalnej strażacy udali się na mały poczęstunek i grilla. I tak dobiegło końca święto strażaków,

Odznaczeni

Przemarsz

Odznakę Strażak Wzorowydh Waldemar Wilk
Odznakę za Wysługę Lat dh Andrzej Błoński,
dh Tomasz Drewniak,
dh Władysław Pękala,
dh Artur Szczutek,
dh Jan Wilk,
dh Waldemar Wilk

Straż grobowa
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pełne wrażeń, zabawy, grillowania
i wspólnego śpiewania -

wesołego śpiewu
A gdy jest potrzeba,
pomogą bliźniemu
Hej, hej trzymajmy się …

Bo wszyscy strażacy
to jedna rodzina
Prezes czy Naczelnik
węże też rozwija
Po górkach,
dolinach pięknie je układa
Musi być fachowo,
to nasz zasada
Hej , hej trzymajmy się …
Wszyscy już poznali,
tych z Harty strażaków
Potrafią pracować,
bawić i żartować.
Nie stronią od tańców,
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Strażacy,
strażacy daleko słyniecie
Bo jeden za drugim,
mało nie zginiecie
Ciężka Wasza praca,
jest nam dobrze znana
A czasem się zdarza,
że nie doceniana …
Hej, hej trzymajmy się …
Rozprowadzający

J. Stochmal

W ZADUMIE I SKUPIENIU
8 kwietnia 2011 uczestnicy Naszego Domu wzięli udział
w Drodze Krzyżowej w Kalwarii Pacławskiej. Pielgrzymkę
zorganizował ŚDS w Birczy dla Domów z Bachórca, Bliznego, Izdebek, Wolicy, Zagórza i Przeworska. Pomimo,
iż aura nie szczędziła nam niespodzianek pogodowych,
wszyscy dzielnie znieśli trud przejścia wszystkich stacji
Drogi Krzyżowej modląc się przy tym żarliwie o zdrowie,
o tolerancję, o miłość i pokój w Polsce i na świecie. Z brzozowymi krzyżami wędrowaliśmy po kalwaryjskich dróżkach
wsłuchując się w słowa naszych przewodników, czyli księdza i siostry zakonnej z Bachórca, którzy prowadzili nas
drogami Męki Pańskiej.
„Gaj Oliwny”. Po przejściu Gradusów udaliśmy się
do Sanktuarium.
Tak piszą franciszkanie o tym miejscu na granicy kultur
i narodów „Ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej nazwane Jerozolimą Wschodu, ze względu na obecność
cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi
przez wiernych, zwane Jasną Górą Podkarpacia.
Zabytkowa świątynia wyszeptana od stuleci szmerem
modlitw, czy drżąca od organowych głosów wtórujących kalwaryjskim pieśniom - tylko tu śpiewanym,
przyjmuje każdego, kto chce się spotkać z Bogiem
w sakramentach Kościoła czy na osobistej adoracji.”
W Sanktuarium mieliśmy zaplanowaną mszę św. w intencji
osób biorących udział w Drodze Krzyżowej. Byliśmy nieco
zdziwieni gdy przed mszą św. podszedł do nas ksiądz i poprosił dwoje naszych uczestników by służyli razem z nim
przy ołtarzu. Bardzo szybko znaleźli się chętni i trzeba
przyznać że misję swoją wypełnili perfekcyjnie. Chwalili
się potem każdemu i byli z tego bardzo dumni. Korzystając
z okazji odwiedziliśmy punkt widokowy zlokalizowany
w pobliżu Sanktuarium, z którego rozciągał się przepiękny
widok na Fredropol i Ukrainę. Łącząc w myślach te wspaniałe obrazy przyrody, bliskość tak świętego miejsca jakim
jest Kalwaria Pacławska oraz wszechobecną modlitwę
płynącą z ust pątników naprawdę czuliśmy żywą obecność
i potęgę Boga Stworzyciela.
Z życia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dynowie
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Kochany Ojcze Święty
szukałeś nas, znalazłeś
i zostałeś wśród nas ...
1 maja 2011 r. to data, która na
stałe zapisała się na kartach historii świata. Tego pamiętnego dnia,
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeżywaliśmy uroczystość wyniesienia
Jana Pawła II na ołtarze. Polska jest
niezwykle dumna, że dała światu Jana
Pawła II. Jego beatyfikacja przynosi
radość wszystkim, dotyka serc każdego
człowieka tej Ziemi. Dla nas młodych
ludzi, uczniów szkoły noszących Jego
imię to wydarzenie, które zapadnie
w serca na zawsze. 3 dni później, 4
maja zebraliśmy się na wieczornej
Mszy Św. w naszym parafialnym kościele pragnąc wyrazić naszą miłość
i wdzięczność Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II za to, że mogliśmy żyć
w Jego czasach, być świadkami Jego
działań i być Jego uczniami.
W przygotowanym na tę okazję
montażu słowno-muzycznym połączonym z prezentacją multimedialną pragnęliśmy podziękować Ojcu Świętemu
za lata, które dał kościołowi, pragnęliśmy przywołać we wspomnieniach tego
jakże niezwykłego Człowieka.
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spotkanie mogli śledzić „karty” kroniki
życia, zapiski z pontyfikatu i drogę do
świętości Jana Pawła II przedstawione
w formie prezentacji multimedialnej.
Program ten niezwykle ubogacił występ scholi, która pod przewodnictwem
s. Stanillii i Karoliny Potocznej śpiewała pieśni bliskie Ojcu Świętemu.
Kościół rozbrzmiewał słowami Barki,
Abba Ojcze, Polskimi kwiatami.
Na zakończenie spotkania została
odczytana Litania do Błogosławionego
Ojca Świętego, w której prosiliśmy
Miłosiernego Boga, aby przyjął nasze
dziękczynienie za dar apostolskiego
życia i posłannictwa błogosławionego
Jana Pawła II.
Ks. Proboszcz E. H. Szpila oraz
Dyrektor Szkoły Pan A. Fil bardzo
serdecznie podziękowali wszystkim
przybyłym na tę naszą małą warską
uroczystość: nauczycielom, uczniom
na czele ze sztandarem szkoły, a także
mieszkańcom Wary. I chociaż Jan Paweł II nie żyje, to od nas tylko zależy
czy to, co nam pozostawił w swoim
Testamencie, czyli Miłość będzie
coraz bardziej potężna, czy będzie
rosnąć w nas. Niech więc Jego nauka,
Jego miłość i jego uśmiech żyją w nas
i w naszych czynach.
		
Elżbieta Skubisz

Dzień otwartej
Strażnicy
w OSP Ryta Górka

Program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół wraz
z nauczycielami: Elżbietą Skubisz,
Bożeną Niemiec i Agnieszką Woś przywoływał sceny z dzieciństwa Karola
Wojtyły, Jego kapłańską drogę, aż do
momentu wyboru, śmierci i beatyfikacji. Wsłuchiwaliśmy się w twórczość
poświęconą jego Osobie. Z pewnością
czas spędzony w ten majowy wieczór
sprawił, że na nowo odżyły wspomnienia związane z Ojcem Świętym.
Uczniowie pięknie recytowali wiersze związane z patronem ich szkoły,
a wierni którzy licznie przybyli na to

W dniu 03.05.2011 r. w OSP Ryta
Górka, z okazji świętego Floriana odbył się „Dzień Otwartej Strażnicy”.
Można było zapoznać się ze sprzętem strażackim oraz zwiedzić „Izbę
Pamięci i Wspomnień”. Największą
atrakcję jednak miały dzieci, które
wszystko chciały poznać i przymierzyć.
Dzieci zostały obdarowane lodami.
Był też pokaz gaszenia pożaru przez
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drużynę OSP Ryta Górka, a akcją kierował naczelnik dh Krzysztof Kurdziel.
Na zakończenie wszyscy spotkali się
przy ognisku na pieczeniu kiełbaski.
Z okazji św. Floriana Patrona
Strażackiej Braci Życzę Wszystkim
Strażakom naszej Gminy dużo zdrowia
i siły w niesieniu pomocy w potrzebie,
jak najmniej akcji, a dużo spotkań
i wspomnień.
Prezes OSP
Ryszard Dudek

W ostatnich miesiącach Szkoła
Podstawowa w Siedliskach ma się zdecydowanie czym pochwalić. Uczniowie
tej placówki Alicja Makaryk i Bartek
Kociuba osiągnęli znaczne sukcesy
w ogólnopolskich konkursach humanistycznych.
Maj jest miesiącem, kiedy szczególnie pochylamy się nad takimi słowami
jak Ojczyzna czy patriotyzm, a ma to
związek ze Świętem Flagi Narodowej
i kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Sukces młodych
mieszkańców gminy Nozdrzec nie byłby możliwy bez zaangażowania i pracy
ich nauczycielek p. Barbary Blamy
i Edyty Szczepanik oraz p. Dyrektor
SP w Siedliskach Józefy Misiewicz.
Porozmawiajmy więc o roli szkoły
w krzewieniu patriotyzmu, jak wygląda praca z uzdolnionymi uczniami
i o tym jak dziś postrzegamy naszą
Ojczyznę.
Zapraszam Czytelników majowej
„Dynowinki” do Szkoły Podstawowej
w Siedliskach.
Michał Zięzio.: Ogólnopolski
Konkurs „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego” oraz Ogólnopolski Konkurs Historyczny
„Mulititest 2010” to duże imprezy
promujące postawy patriotyczne
i podnoszące wiedzę młodych ludzi
o historii.” Proszę mi powiedzieć
jak wyglądał początek pracy z Alą
i Bartkiem, czy od początku wykazywali szczególne zainteresowanie
historią?
Edyta Szczepanik: To prawda, że
„Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża
polskiego …” oraz „Multitest 2010” to
poważne i prestiżowe konkursy ogólnopolskie wymagające ogromnej wiedzy
i pracy od ucznia jak i nauczyciela.
Przy okazji nabywania wiedzy typowo
historycznej młody człowiek kształtuje postawy patriotyczne i kultywuje
szacunek dla przeszłych pokoleń.
Jeśli chodzi o Alę Makaryk i Bartka
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Kociubę to praca z nimi przebiegła
można powiedzieć dość „typowo”. Jak
każdy nauczyciel obserwowałam
uczniów: ich predyspozycje, łatwość
przyswajania nowych wiadomości,
zdolność analizy problemu. Istotną
rolę odegrały także wyniki uzyskiwane
podczas różnorodnych prac pisemnych
(czy to sprawdzianów, czy zadań domowych m. in. w zeszytach ćwiczeń,
itp.). Na podstawie takiej obserwacji
bardzo szybko wychwyciłam uczniów
mających szczególne predyspozycje
do historii. Dalej pozostało już „tylko”
odpowiednio motywować ich do startu
i własna praca polegająca na przygotowaniu ucznia do konkursu. Oczywiście
trzeba mieć świadomość że wyniki nie
przychodzą od razu, i należy niejako
uodpornić ucznia na ewentualne niepowodzenia – co swoją drogą może być
przydatne w przyszłości. Tak w dużym
skrócie można scharakteryzować początek pracy z Bartkiem i Alą.
M.Z.: Losy Żołnierzy polskich to
dla historii naszego Narodu bardzo ważne i pouczające biografie
wybitnych wodzów i wojskowych.
Proszę mi powiedzieć o których bohaterach narodowych najchętniej
naucza Pani swoich uczniów?
E.Sz.: Nasza historia obfituje
w wiele postaci, które możemy określić mianem bohaterów narodowych,
postaci, które odegrały w niej niebagatelną rolę. Siłą rzeczy przy okazji
realizacji materiału, przewidzianego
w podstawie programowej w każdej
omawianej epoce zawsze znajdzie
się postać godna zainteresowania
i poświęcenia jej szczególnej uwagi.
Dodatkowo jako realizację obywatelskiego obowiązku staram się podawać
przykłady lub epizody z życia osób,
które wpłynęły na naszą historię zarówno pozytywnie jak i negatywnie.
Ma to walor nie tylko edukacyjny, ale
również obywatelski. Stąd w pojawią
się postacie doskonale wszystkim
znane, takie jak m. in. Jan Paweł II,
Józef Piłsudski, Kazimierz Wielki
a także Zawisza Czarny, Tadeusz
Rejtan, wodzowie XVII czy dowódcy
z II wojny światowej, ale również trafiają się np. zdrajcy narodowi i choć to
bolesny element naszej historii, o nim
również nie powinniśmy zapominać;
tym bardziej że tylko znajomość różnorodnych aspektów historii pozwala
w pełni zrozumieć trudne często dzieje
naszej Ojczyzny.
M.Z.: Patriotyzm to pojęcie, które przychodzi zwłaszcza na myśl
przy okazji Świąt Narodowych,
jak chociażby kolejnej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Czy można nauczyć patriotyzmu
w szkole?
E.Sz.: Tak jak już kiedyś rozma-
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wialiśmy patriotyzm to pojęcie szczególne. Patriotyzmu nie da się nauczyć
„ot, tak”. Patriotyzm w pierwszej
kolejności wynosi się z domu. Tutaj
wielka rola rodziców, którzy już od najmłodszych lat powinni uczyć szacunku
dla dorobku przeszłych pokoleń m. in.
poprzez zabieranie dzieci na różnorodne uroczystości, zwrócenie uwagi na
rolę wielkich postaci w historii, np.
papieża Polaka Jana Pawła II, czy
chociażby pamiętanie o wywieszeniu
flagi w święta narodowe. Oczywiście
nieocenioną rolę kształtowaniu patriotyzmu odgrywa szkoła, poprzez
ukazanie najważniejszych cech patriotyzmu na konkretnych przykładach:
przywiązanie do ojczyzny, poświęcenie, dbanie o wspólne dobro, walka
a nawet największe poświęcenie dla
ojczyzny, jakim jest ofiara własnego
życia. Przytoczone postawy można
kształtować (choć nie tylko) zarówno na lekcjach historii, jak również
podczas innych zajęć, w tym również
pozalekcyjnych. Bardzo pomocne są
tutaj akademie i uroczyste obchody
ważnych rocznic w historii naszego
kraju, jak chociażby kolejne rocznice
odzyskania przez Polskę niepodległości czy uchwalenia konstytucji 3 maja,
gdzie oprócz warstwy artystycznej
podaje się dużą ilość informacji dotyczącej danego wydarzenia a także jego
znaczenia dla Polski.
M.Z.: Sukcesy Bartka Kociuby
i Alicji Makaryk na pewno cieszą.
Jest to również wielki sukces szkoły przez Panią kierowanej. Proszę
mi powiedzieć co czuje dyrektor
szkoły mający takich uczniów? Czy
czuje Pani odpowiedzialność za to,
aby nie zmarnować takich młodych
i obiecujących talentów?
Józefa Misiewicz.: Praca w szkole to bardzo odpowiedzialne i niesamowite trudne zadanie. Wymaga
zrozumienie, cierpliwość i odpowiedzialność. Czasem w szkole rodzą się
bolesne rozczarowania, ale zdarzają
się także sukcesy. Klasa to nie tylko
jeden uczeń i to ten najzdolniejszy,
ale ten potrzebujący uwagi, który
ma trudności szkolne. A nauczyciel
powinien być człowiekiem otwartym
pedagogiem i wychowawcą „rzeźbiarzem”, który z każdego potrafi „coś”
wyrzeźbić i stworzyć. Moja placówka
jest szkołą małą, tym bardziej cieszy
fakt, że moi uczniowie plasują na
pierwszych miejscach konkursów
i olimpiad, na szczeblu powiatowym
czy regionalnym. Mając świadomość
że praca z dziećmi jest najważniejsza,
nie możemy pozwolić sobie na to, by
zmarnować najmniejszy przejaw talentu. Śledząc dalszą edukację moich
absolwentów, stwierdzam że radzą sobie bardzo dobrze, godnie reprezentują
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„gniazdo skąd wyszli”. Wracając do naszej szkoły, zaznaczamy, że uczniowie,
którzy na to zasługują , nie zostają bez
pochwał. To ona ma siłę, motywującą.
Zachwyca do aktywności i dalszej
pracy. Ma działanie długofalowe. To
bodziec do ciągłego doskonalenia się.
M.Z.: W jaki sposób zachęcać
młodych ludzi do nauki historii,
jaka jest rola szkoły w kształtowaniu świadomości patriotycznej
Pani wychowanków?
J.M.: Jan Paweł II powiedział:
„Człowiek musi wejść w ten świat, (…),
ponieważ otrzymał od Boga polecenie,
aby przez pracę, studia, trud twórczy
czynić sobie ziemię poddaną”. Tak jest
w mojej szkole, każdy człowiek, nawet
ten najmłodszy poprzez to, co ma, co
posiada, ma żyć dla drugiego. Przyszłość Polski zależy od każdego z nas.
Musimy więc od podstaw budować
cywilizację miłości, zrozumienie i patriotyzmu. Nie żałujemy więc w szkole
entuzjazmu wysiłku a nawet ofiary.
M.Z.: „Krzewienie wśród młodych ludzi kultury języka polskiego przez ich nauczycieli jest
bardzo dobrze widoczne zwłaszcza
przy okazji konkursów takich jak
„Rodzina moich marzeń”. Proszę
mi powiedzieć jak dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs spośród Pani uczniów i co sadzi Pani
o tego typu przedsięwzięciach?
Barbara Blama: Konkurs „Rodzina moich marzeń” organizowany był
przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka i MDK w Rzeszowie. Wzięło
w nim udział pięcioro uczniów naszej
szkoły, ale tylko Ali Makaryk z kl. VI
udało się zwyciężyć. Spośród 500 prac,
nadesłanych z 92 szkół Podkarpacia,
wybrano i nagrodzono wiersz Ali. Warto zadać sobie pytanie, jak ma zaistnieć w gąszczu wielkich placówek, taka
mała szkoła jak nasza? Jak odnaleźć
mają się uczniowie, którzy posiadają
talent? Dużą rolę odgrywa nauczyciel,
wychowawca, który zna możliwości
dziecka. Bardzo cieszę się, że udało
mi się nakłonić i zachęcić tę niewielką grupę dzieci, do wzięcia udziału
w konkursie. Dzięki profesjonalizmowi
i obiektywności komisji konkursowej,
udało się wyłonić „perełkę z naszej
szkoły. Nie możemy zamykać drogi
sukcesu dzieciom pochodzącym z małych miejscowości, musimy pozwolić
im zaistnieć w trudnych czasach, gdy
poezja jest niemodna, a polska mowa
coraz bardziej, wypaczona”, skrócona,
z obcymi naleciałościami. Poezja nie
jest atrakcyjna, budzi śmiech, zdziwienie, bo „ fajne są sms-y i żargon”
uczniowski. Dlatego, my nauczyciele,
dbajmy o czystość i piękno polskiej
mowy. Nie zmarnujmy swego powoła-
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nia, musimy „krzewić wśród młodych
kulturę języka ojczystego”.
M.Z: Obchodziliśmy niedawno święta patriotyczne takie jak
Święto Flagi Narodowej oraz
Święto Uchwalenie Konstytucji
3-go Maja”. Proszę powiedzieć jak
Pani uczy swoich uczniów postaw
patriotycznych, na czym one według Pani powinny polegać?
B.B.: Patriotyzm jest nadrzędną
wartością narodu. Kiedyś dobro kraju
stawiane było ponad własne życie.
Dzisiaj system postaw patriotycznych
uległ degradacji. Wstyd jest mówić
o poświęceniu dla ojczyzny, zapanował wszechobecny konsumpcjonizm,
nastawiony tylko na „branie”. Jest to
ogromne zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Po ostatnich wpadkach medialnych, należy bezwzględnie podkreślić
piękno polskiej mowy, ziemi, godne
postawy patriotyczne, nie dać się wyśmiać i zastraszyć, jak próbowali tego
dokonać jurorzy programu „Must be
the music”. Chłopak z naszego regionu,
z sąsiedniej gminy, został wyśmiany
na antenie ogólnopolskiej tylko za to,
że zaśpiewał piosenkę A. Rosiewicz
pt:” Pytasz mnie…?”Dokąd zmierzasz
Polsko!!!? Piękna była postawa młodzieńca, który zakończył swój występ
słowami, że Kocha Ojczyznę – Polskę,
a ta pieśń umożliwiła mu przekazanie
swych uczuć. Takich postaw chcę uczyć
i uczę. Szczerych, oddanych ojczyźnie.
Aby nigdy uczniowie nie wstydzili się
, że są Polakami, że kochają, szanują
swój kraj. Nawet jeśli go opuszczą, wyjadą, by „powracali do gniazda”, a hasło „Bóg, honor, ojczyzna” był na ich
ustach i w ich czynach. Dom rodzinny,
szkoła, ma dać młodemu człowiekowi
podwaliny pod świat ideałów:” Kto
bowiem otrzymał korzenie i skrzydła,
ten wie skąd wyszedł i potrafi wrócić
do ojcowskich progów”.
M.Z.; Od kogo dowiedzieliście
się o konkursach, w których uzyskaliście tak znakomite sukcesy?
Alicja Makaryk, Bartek Kociuba: O konkursach z Historii („Multitest 2010”, „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego…”) dowiedzieliśmy
się na lekcjach z historii oraz podczas
różnych spotkań, które mieliśmy po
lekcjach z p. E. Szczepanik. Na tych
zajęciach mieliśmy dużo ciekawych
wiadomości, których nie było w książce.
M.Z.; Czy zawsze interesowaliście się historią i czy wiążecie
z nią swoją przyszłość?
A.M., B.K.: Historią zainteresowaliśmy się już w klasie IV, a szczególnie
w klasie VI ponieważ w tym roku na
zajęciach omawiamy czasy bardziej
współczesne i dzięki temu są one nam
bliższe.
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M.Z.: Jakie są według Was najważniejsze postacie historyczne,
o których uczyliście się? Które ich
cechy podają się wam najbardziej?
A.M: Według mnie najważniejsze
postacie, które poznałam na lekcjach
historii to postacie z czasów współczesnych. Są to postacie bardzo często
znane mi nie tylko z książek, ale można o nich usłyszeć również na co dzień,
np. papież Jan Paweł II, czy Lech
Wałęsa. Zainteresowali mnie również
bohaterowie II wojny światowej, np.
polscy lotnicy walczący w bitwie o Anglię. Wymienione postaci zasługują na
podziw i są dobrymi przykładami do
naśladowania.
B.K.: Najważniejsze postacie historyczne, które poznałem na lekcjach
historii to wodzowie wojen XVII wieku, jak np. Jan III Sobieski, Stefan
Czarniecki, Jan Karol Chodkiewicz.
Wybrałem te postaci, ponieważ dowiedziałem się o nich wiele ciekawych rzeczy podczas nauki do konkursu „Losy
żołnierza…”. Najbardziej podobały
mi się ich bohaterstwo, waleczność,
przywiązanie do Ojczyzny i szacunek
dla Niej. Według mnie bardzo ważną
postacią w historii Polski jest też Józef
Piłsudski, dzięki któremu odzyskaliśmy niepodległość.
M.Z. Dziękuję za rozmowę.

„O dniu pamiętny,
o Trzeci Maju!”
Uroczyste obchody 220 rocznicy
uchwalenia Konstytucji    
3 Maja w SP w Siedliskach
Dzień 3 Maja stał się jednym
z najważniejszych w ponad tysiącletniej historii narodu polskiego. Była
to pierwsza w Europie, a druga na
świecie ustawa zasadnicza oparta na
monteskiuszowskim trójpodziale władzy. Konstytucja – niezwykły doniosły
akt, zawierający podstawy reform
państwa, stanowiła ona podwaliny pod
nowoczesne i suwerenne państwo.
W tym roku w całym kraju obchodziliśmy okrągłą 220 rocznicę tego
doniosłego wydarzenia. Wśród tych,
którzy pamiętali o tym niezwykle
ważnym dla Polski fakcie była również
Szkoła Podstawowa w Siedliskach,
która to pamiętne święto uczciła
w dniu 04 maja 2011 r. uroczystą
akademią dla dzieci, młodzieży i grona
pedagogicznego.
Podczas akademii przygotowanej
w oparciu o swój autorski scenariusz
przez mgr Edytę Szczepanik uczniowie
klas IV – VI przedstawili dzieje Polski
od rozbiorów aż po czasy współczesne,
szczególną uwagę poświęcając Ustawie
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z dnia 3 Maja 1791r. Przypomniano czasy upadku Rzeczypospolitej
w XVIII w., konfederację barską,
I rozbiór Polski oraz próby jej naprawy na Sejmie Wielkim. Powróciły
postacie Ignacego Krasickiego, Hugo
Kołłątaja i Stanisława Małachowskiego. Ku przestrodze przypomniano
też zdrajców – Targowiczan oraz III
rozbiór Polski. Największą jednak
część poświęcono Ustawie Rządowej,
która była odpowiedzią na palące
problemy Rzeczypospolitej. Odwołano
się do podstawowych oświeceniowych
założeń konstytucji oraz jej głównych
postanowień. Konstytucja 3 Maja już
w opinii ówcześnie żyjących stanowiła
krok na przód w ważnych kwestiach
społecznych i dziele reformy państwa,
należała do zdecydowanie postępowych.
Swoisty majestat tych „chwil
osobliwych” utrwalały w pamięci
zgromadzonych przygotowane przez
uczniów odpowiednio dobrane utwory, podkreślane nastrojową muzyką
m.in. Chopina, którym towarzyszyły
pieśni patriotyczne oraz przygotowane
dekoracje.
Biorąc udział w tej wspaniałej uroczystości uczniowie SP w Siedliskach
oddali hołd twórcom konstytucji oraz
postaciom zasłużonym w walce o niepodległość Polski na przestrzeni wieków. Akademia podniosła więc nie tylko walory artystyczne w postaci wierszy i pieśni patriotycznych, ale również
merytoryczne w postaci informacji,
które każdy Polak powinien znać.
     Dzięki obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja cała społeczność szkolna z SP w Siedliskach
uczciła narodowe święto, a ponadto
zgromadzeni utrwalili w swojej świadomości znaczenie takich wartości, jak:
wolność, suwerenność, patriotyzm.
		
Edyta Szczepanik

Uroczystości Majowe
w ZS Wesoła
Jak co roku w Zespole Szkół w Wesołej odbył się uroczysty apel upamiętniający święta majowe. Tym razem
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naczelnym hasłem uroczystości było:
„Pamiętny to dzień – Trzeci Maja!”
Program obfitował w treści dotyczące rocznicy uchwalenia Konstytucji
Trzeciego Maja, Święta Pracy obchodzonego I – ego Maja, Święta Flagi
Państwowej, a także nawiązano w nim
do Święta Matki Boskiej Królowej
Polski oraz wspomniano o rocznicy
zakończenia II wojny światowej.

Uroczyście ubrani uczniowie, z należytym przygotowaniem recytowali
wiersze znanych poetów, dające wyraz
patriotyzmu i świadomości narodowej.
Bardzo dobrze przygotowani narratorzy w swoich wystąpieniach informowali zebraną publiczność o okolicz-

nościach upamiętnionych wydarzeń,
mówili o wielkiej radości oraz nadziei
płynącej z ustanowienia Konstytucji 3
Maja 1791 r. Była ona dowodem na to,
że Rzeczpospolita ma w sobie dość siły
na przezwyciężenie kryzysu.
W dalszej części programu występujący nawiązali do rocznicy ustanowienia Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej, które świętujemy 2 maja od
roku 2004. Narratorzy przypomnieli:
„flaga jest - obok godła – naszym
najwyższym symbolem narodowym
- wolnego i niepodległego państwa.
Reprezentuje imię Polski poza jej
granicami. Łączy Polaków w kraju
i za granicą.”
Bardzo wzruszającym elementem
naszej uroczystości były samodzielnie
wykonane przez dwie najmłodsze
klasy w naszej szkole chorągiewki
w narodowych barwach. Dzieci z klasy „O” oraz z I-szej podczas każdej
odśpiewanej w czasie apelu piosenki,
charakterystycznie powiewali nimi
w rytm muzyki. Widok ten był bardzo
wymowny, dowodził, że nawet najmniejsi są wychowywani na wspaniałych, kochających ojczyznę ludzi.
Uroczystość trafiła do serc publiczności, a świadczyły o tym gromkie

brawa. Na koniec Pani Dyrektor Lesława Baran przypomniała o obowiązku
wywieszenia flagi państwowej. Jest
to świadectwo naszego patriotyzmu
i świadomości narodowej.
Aleksandra Mazur

UWAGA KONKURS !!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec.
Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Którą rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja obchodziły dzieci ze szkół w Siedliskach
i Wesołej?”
Na odpowiedzi czekam do:
15 czerwca 2011 roku
pod adresem e-mailowym:
spacerkiempogminie@interia.pl
Na pierwszego autora poprawnej odpowiedzi czeka bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.
		

Całość opracował
Michał Zięzio

DYNOWSKA PIŁKA URATOWANA
Po stwierdzeniu nieprawidłowości
finasowych w MKS „Dynovia” pod
szefostwem Grzegorza Szajnika los
dynowskiej piłki nożnej był zagrożony!
Na szczęście dzięki panom: Pawłowi
Geruli, Stanisławowi Trawce, Piotrowi
Krupie i Bogdanowi Peszkowi, dzięki
postawie zawodników oraz współpracy władz lokalnych sytuacja została
opanowana.
W miejsce dotychczasowego klubu

powstało TOWARZYSTWO SPORTOWE DYNOVIA DYNÓW i sprawy mają
się dobrze!
Pod nowym kierownictwem, a od
niedawna także pod okiem nowego
trenera Krzysztofa Majdy, zawodnicy
radzą sobie nieźle, trybuny są pełne,
a dodatkowo jeszcze powstał klub kibica, który na każdym meczu tworzy
naznaczoną patriotyzmem lokalnym
atmosferę.

Towarzystwo
Przyjaciół
Dynowa i Redakcja Dynowinki gratulują
drużynie, działaczom i kibicom, zapraszając ich na swoje strony!
MJ

Kulturalny „donos” PEGAZIKA
PEGAZIK dynowski przyfrunął
znów na łamy Dynowinki i spieszy
donieść, że na szczycie dynowskiej
kultury nastąpiła zmiana. Od wiosny
w wyniku wygranego konkursu jej
stery objęła pani Aneta Pepaś, która
z wykształcenia jest animatorem i menadżerem kultury.
To bardzo istotne, ale również istotne - a może najistotniejsze - jest to, że
współorganizując od lat przedsięwzięcia artystyczne grypy De-Novo szczerze
polubiła Dynów i dynowian.
Wygląda więc na to, że Dynów wygrał „kulturalny los” na loterii.
Póki co w miasteczku naszym
22 maja odbędzie się kolejna edycja

„Pogórzańskiej Nuty”; 29 czerwca wystąpi Stare Dobre Małżeństwo; 2 lipca
– koncert promujący swoją nową płytę
zagra Bocca Della Verita,; w połowie
lipca odbędą się tradycyjne Dni Pogórza Dynowskiego; a na pierwszą połowę
sierpnia zaplanowane jest kolejne widowisko plenerowe grupy De-Novo.
To tylko niektóre – te najbliższe
– punkty z ambitnego planu dynowskiego MOK-u; o reszcie dowiedzą się
Państwo z czerwcowej Dynowinki, gdyż
począwszy od tego miesiąca Pani Dyrektor zagości na stałe na jej łamach.
Z PEGAZIKOWYM pozdrowieniem
Maciej Jurasiński
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Szanowna Redakcjo!
Dzięki uprzejmości p. Darka Błotnickiego, syna mojego kolegi Leszka
Błotnickiego otrzymuję regularnie „Dynowinkę”, którą z zainteresowaniem
i przyjemnością czytuję, a nawet wyczekuję każdego następnego numeru.
Przy jej lekturze odpoczywam – odpoczywam od polityki i jej skłóconych
reprezentantów, od afer, skandali
i wszelkich innych deprymujących
wiadomości.
„Dynowinka” kultywuje stare, dobre obyczaje, które wpaja młodzieży
zachowując przy tym kulturę słowa
i obyczajów - wielekroć pojawiają się
podziękowania dla osób, które w jakiś
sposób przyczyniły się do opisywanych
wydarzeń.
Nawiązuje do tradycji, przypomina
wiele zwyczajów i obyczajów ludowych
ratując je od zapomnienia- to bardzo

cenne w dzisiejszym, nastawionym na
nowoczesność świecie. Niezależnie od
powyższego „Dynowinka” jest mi bliska, bowiem zawiera sporo informacji
mnie interesujących, jako, że pewien
okres życia spędziłam w Dynowie
i to okres najtrudniejszy, najbardziej
tragiczny dla nas Polaków, a który
szczęśliwie przeżyliśmy dzięki temu, że
mojej rodzinie zamieszkałej na Pomorzu udało się znaleźć bezpieczne schronienie właśnie w Dynowie, rodzinnym
mieście mojego Ojca. To sprawia, że
czuję się w równej mierze Gdynianką
jak i Dynowianką.
W marcowej „Dynowince” przeczytałam pismo p. Henryka Cichockiego
adresowane do Redakcji „Dynowinki”,
zawierające „Podziękowanie dla Pana
Andrzeja Stankiewicza”, pod którym
podpisuję się oburącz. Ja równieżpodobnie jak p. Cichocki- otrzymałam
od Andrzeja Stankiewicza kalendarz
„Tamten Dynów na starych kartkach
pocztowych i fotografiach” , który ma
dla mnie specjalną wartość ze względu
na stronę grudniowa, na której jest

fotografia domu /już nie istnieje/ moich
Dziadków – Stanisławy i Karola Stankiewiczów- ul. Piłsudskiego 160. Na
fotografii przed domem stoją Dziadek
Karol Stankiewicz, Babcia Stanisława
Stankiewicz, ich córka Janina I-voto
Steciwko, II- voto Politowicz z córką
Aleksandrą zamężną Pompowska.
Jeszcze raz pod adresem Andrzeja
Stankiewicza
DZIĘKUJĘ

Gdynia, 16.04.2011 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Dynowa planuje przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
Z uzyskanych informacji wynika, że dofinansowanie obejmować będzie prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem lub zabezpieczeniem odpadów
zawierających azbest. Natomiast dofinansowanie nie obejmuje kosztów całkowitej wymiany dachu tj.
kosztów nowego pokrycia dachu (w tym materiałów i robocizny).

W związku z powyższym na terenie miasta przeprowadzono spis materiałów zawierających azbest celem oszacowania ilości tychże materiałów.
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych likwidacją odpadów zawierających azbest ( tj. pokryć dachowych lub
eternitu złożonego na posesji) prosi się o przybycie do Urzędu Miejskiego (pokój nr 4 – parter) w terminie do dnia
31 maja br. celem uzyskania dodatkowych informacji oraz weryfikacji czy dana nieruchomość jest ujęta w spisie.
Burmistrz Miasta Dynowa

Doradca Ubezpieczeniowo-Finansowy
Olimpia

- firma reprezentująca największe firmy ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie, lider na
rynku w zakresie indywidualnych ubezpieczeń majątkowych oraz na życie, oferująca nowoczesne produkty
majątkowe, ochronno-inwestycyjne i ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

•
•
•
•
•

WYMAGANIA:

wysoka kultura osobista
gotowość do stałego podnoszenia swoich umiejętności
silna motywacja na realizacje celów
dobra organizacji pracy i samodyscyplina
niekaralność

Informacje kontaktowe:

CV proszę przesyłać na adres: maciej.sokolowski@poczta.fm

40

Nr 5/188

DYNOWINKA

NOWE ZADANIA
26 maja - tego dnia wszystkie dzieci, zarówno te malutkie,
jak i już całkiem dorosłe składają życzenia swoim mamom, dają
im kwiaty i prezenty.
W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki 1923 roku
w Krakowie. Dzień ustalono po to, aby ludzie uprzytomnili sobie
przynajmniej raz w roku, jak ważna jest rola mamy w ich życiu.
Historia święta Matki sięga czasów starożytnych - obchodzono je już
w starożytnej Grecji (wiosenne święto Matki Natury, podczas którego składano
hołd Rei, żonie Kronosa, która była matką wszechświata i wszystkich bóstw)
i w Rzymie (święto bogini Cybele, również uważanej za matkę bogów, było
ono obchodzone prawdopodobnie pomiędzy 15 a 18 maja).
W czasach nowożytnych, mniej więcej w 1600 roku, w Anglii pojawiła się tradycja świętowania tzw. Matczynej Niedzieli. W tym dniu
(w czwartą niedzielę Wielkiego Postu) oddawano cześć matkom, składano im
życzenia i przynoszono drobne upominki.

Rozwiązania zadań
z poprzedniego numeru:
Krzyżówka wiosenna
POZIOMO: MAJÓWKA,
PIKNIK, ZABAWA;
PIONOWO: ŁACINA,
RÓWNIA, KUKŁA
Jolka wielkanocna
NOWALIA
Jolka z piosenkarką
NIE SZUKAJ MNIE

Swoje powstanie Matczyna Niedziela zawdzięcza temu, że w owym czasie wielu ubogich angielskich chłopców i dziewczyn służyło w domach bogatych Anglików. Ze względu na to, że za pracą trzeba było nieraz udać się w dalekie strony
(z reguły była to praca codzienna łącznie z sobotami i niedzielami), służba żyła w domach swoich chlebodawców i z tego
powodu nie mogła sobie pozwolić na zbyt częste odwiedzanie swoich rodzin. W Matczyną Niedzielę dostawali oni dzień
wolnego po to, aby mogli odwiedzić rodzinny dom i spędzić go z rodziną. Symbolem święta było matczyne ciasto, które na
znak szacunku piekły i przywoziły do domu córki.

Dla wszystkich – dynowskich i nie tylko – Mam, Matek, Mamusiek, Mateczek, Mamulek przypominam tekst
piosenki (autorstwa Zygmunta Białostockiego) śpiewanej wzruszająco przed laty przez Mieczysława Fogga…

PIEŚŃ O MATCE
Przychodzą w życiu dni powodzi,
Gdy wszystko zdradza nas i zawodzi
Gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi
Gdy wraca zło do wiary twierdz
Gdy grunt usuwa się jak kładka
Jest wtedy ktoś kto trwa do ostatka
Ktoś kto nie umie zdradzić Matka
I serce jej, najczystsze z serc
O Matce pieśń, to pieśń przez łzy, to pieśń bez słów
To cały świat, dziecinnych lat, wskrzeszonych znów
To Matko sny, że jesteś znów tak blisko
Jak wówczas gdy klęczałaś nad kołyską
Za serce twe i świętość warg i dobroć rąk
Jak śpiewać pieśń u twoich nóg bym cicho kląkł
I wybrałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym: Matko
I zmilkłbym znów o tobie pieśń, to pieśń bez słów…

W majowym numerze „Dynowinki” nasi współpracownicy polecają Państwu jak zwykle ciekawe zadania: pan Leszek
Grzywacz przygotował Jolkę na wiosnę, zaś pan Bogdan Witek – Krzyżówkę 1-2-3-4 Flora i fauna Bałtyku oraz
Piramidkę. Zapraszamy do majowego łamania głowy;-)
Renata Jurasińska
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zajęcie dla laboranta.
wygodny mebel.
Brandys, Opania lub Paździoch.
trwa od dzwonka do dzwonka.
tymczasowe lotnisko dla lekkich samolotów.
jeśli błyskowa to flesz, jeśli jarzeniowa to neon.
trwały rysunek na ciele.
imię Biczewskiej, rosyjskiej piosenkarki.
dielektryk na słupie linii energetycznej.
trakt dla pojazdów i osób pieszych.
miasto z Monte Carlo.
grupa aut towarzyszących VIP-owi.
wzgórze w Atenach z ruinami kilku świątyń i pinakoteką.
ślepa zwana jest też wyrostkiem robaczkowym.
„ ... miłości” – film Romana Załuskiego z Adamem
(Jan Nowicki) i Ewą (Barbara Brylska).
zmarły śmiercią gwałtowną.
Leszek Grzywacz

JOLKA NA WIOSNĘ
Ujawniono, jedyną w diagramie, literę J.
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 oraz
z kolorowego rzędu utworzą rozwiązanie.

J

•
•
•

Julian Tuwim
DO KRYTYKÓW

Julian Tuwim
RWANIE BZU

Julian Tuwim
RZECZKA

A w maju
Zwykłem jeździć, szanowni panowie,
Na przedniej platformie tramwaju!
Miasto na wskroś mnie przeszywa!
Co się tam dzieje w mej głowie:
Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,
Wesoło w czubie i w piętach,
A najweselej na skrętach!
Na skrętach - koliście
Zagarniam zachwytem ramienia,
A drzewa w porywie natchnienia
Szaleją wiosenną wonią,
Z radości pęka pąkowie,
Ulice na alarm dzwonią,
Maju, maju! - Tak to jadę na przedniej platformie
tramwaju,
Wielce szanowni panowie!...

Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Nanieśli świeżego, mokrego,
Białego i tego bzowego.

Płynie, wije się rzeczka
Jak błyszcząca wstążeczka,
Tu się srebrzy, tam ginie,
A tam znowu wypłynie.

Liści tam - rwetes, olśnienie,
Kwiecia - gąszcz, zatrzęsienie,
Pachnie kropliste po uszy
I ptak się wśród zawieruszył.

Woda w rzeczce przejrzysta,
Zimna, bystra i czysta,
Biegnąc mruczy i szumi,
Ale kto ją zrozumie?

Jak rwali zacietrzewieni
W rozgardiaszu zieleni,
To się narwany więzień
Wtrzepotał, wplątał w gałęzie.

Tylko kamień i ryba
Znają mowę tę chyba,
Ale one, jak wiecie,
Znane milczki na świecie.

Śmiechem się bez zanosi:
A kto cię tutaj prosił?
A on, zieleń śpiewając,
Zarośla ćwierkiem zrosił.
Głowę w bzy - na stracenie,
W szalejące więzienie,
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwijcie, nieście mi jeszcze!
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KRZYŻÓWKA 1-2-3-4 “FAUNA I FLORA BAŁTYKU”
Określenia wyrazów zostały podzielone na 4 grupy i podobnie oznaczono miejsca wpisywania wyrazów w diagramie.
Kolejność wyrazów w każdej grupie jest przypadkowa. Litery z pól oznaczonych kropką, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe - nazwę rośliny morskiej.
Bogdan Witek
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1.
cienki, mocny sznurek
kierował pracą parobków i fornali
miasto Joanny D'arc
roślinki z rabatki
zamknięcie się w sobie połączone z ograniczeniem
kontaktów z otoczeniem
2.
Borewicz lub Columbo
nabranie powietrza do płuc
patrzą przez nie pobłażliwe osoby
ugięcia ramion w podporzewątpliwości dotyczące spełnienia czyjejś prośby
wiosenne, gwałtowne topnienie śniegu

•
•

3.
kraj Petrarki i Leonarda da Vinci
nabój do straszaka
organizacja władzy w państwie
oszczędnościowe zmniejszenie sum przyznanych
w budżecie
w powiedzeniu: brzmi w trzcinie
substancja powodująca alergię

•

ryba bałtycka

•
•
•
•

4.

PIRAMIDKA
W trójkątne pola należy wpisać jedną, a w pozostałe - dwie litery. Bogdan Witek
Prawoskośnie:
1) odpłatnie przewozi pasażerów samochodem osobowym.
2) stają w nie rycerze podczas turnieju, pojedynku.
4) literackie określenie broni.
Lewoskośnie:
1) specjalista od substancji trujących.
3) przedmioty namalowane na drugim planie obrazu.
5) owoc egzotyczny o zielonym miąższu i brązowej skórce.
Poziomo:
2) szybki zjazd narciarski.
4) łamiemy się nim podczas wigilii Bożego Narodzenia.
6) mężczyzna snobistycznie używający najnowszych
wynalazków techniki.
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