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Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. …
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! …

Szanowni Czytelnicy!
Witam serdecznie Państwa w najpiękniejszym
miesiącu – maju. Szczególny urok tego miesiąca
tworzy nie tylko rozwijająca się przyroda , ciepłe słoneczne dni, kolory kwiatów czy śpiew ptaków ale także doniosłe uroczystości: 1 Maja - Święto Pracy i Święto Św. Józefa Robotnika, Święto Flagi, 3 Maja -Święto Konstytucji i Święto Królowej Polski oraz Dzień Matki.
Tym wydarzeniom poświęcamy wiele stron tego wydania
„Dynowinki”, a także XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Młodzieńcze Podkarpackie”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Zespół redakcyjny tego numeru stanowią: pp. Anna i Jarosław Molowie - skład tego wydania, nauczyciele naszej szkoły - materiały tekstowe i graficzne, p. Bogusława Pinkowicz - korekta tekstów, p. Wojciech Hamerla - zdjęcia, - p. Stanisław Tymowicz, p. Piotr Zdeb oraz moja skromna osoba – projekt okładki.
Zapraszam do lektury.
Dyrektor ZSZ w Dynowie
Halina Cygan
Czerwcowy numer „Dynowinki” będzie redagować p. Ewa Hadam, kontakt” ehaddam@poczta.onet.pl
Hymn państwowy (hymn narodowy) to jeden z symboli państwowych - uroczysta pieśń o charakterze patriotycznym śpiewana na różnych ważnych uroczystościach państwowych.
Boże, coś Polskę – to z kolei katolicka pieśń religijna, która w pewnych okresach miała charakter hymnu państwowego. Jest
śpiewana przeważnie w kościołach lub uroczystościach o charakterze religijnym.
Podczas wykonywania tych utworów stoimy w postawie na baczność i nie wychodzimy przed zakończeniem..

W dniu 21.05.2013 r. planowaliśmy odbyć uroczyste
poświęcenie odrestaurowanej staraniem Towarzystwa
Przyjaciół Dynowa, kapliczki
„w Królewskim”. Uroczystość
nie doszła do skutku z uwagi na
padający deszcz.
Aktualnie trwają dalsze prace przy odnowieniu kapliczki „Siwy Krzyż” przy ul. Piłsudskiego. Jest to już czwarta
kapliczka remontowana przez Towarzystwo.
W tym roku planujemy odrestaurować trzy pomniki na
starym cmentarzu, w tym Michała Miączyńskiego herbu
Suchekomnaty oraz rodziny Jungstów. Prace renowacyjne już trwają.
W dniu 25.06.2013 r. o godz. 18 odbędzie się coroczne Walne Zebranie Towarzystwa, które dokona oceny pracy w minionym roku, przyjmie kierunki działania na lata
2013/2014 oraz podejmie coroczne uchwały.

Z wielką przyjemnością chciałem poinformować czytelników „Dynowinki”, że Kapela Podwórkowa „Tońko” prowadzona przez Antoniego Dżułę z Dynowa zajęła III miejsce na 35 Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego w Przemyślu i została uhonorowana nagrodą pieniężną. W imieniu Towarzystwa szczerze gratuluję
i życzę dalszych sukcesów.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym odpowiedzieć Państwu
na pytania zadane w kwietniowym numerze niniejszego miesięcznika oraz
przedstawić informację dotyczącą kompleksu boisk sportowych w Dynowie.
Pytanie 1. Czy w związku z rewitalizacją potrzebny był aż taki
ubytek zieleni wokół rynku? Kiedy zakończy się rewitalizacja? Czy
po jej zakończeniu rozwiążą się dynowskie problemy z parkowaniem?
Miasto, podejmując decyzję o przystąpieniu do projektu związanego z rewitalizacją miasta zleciło opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej centrum miasta oraz przydworski park. W przedmiotowym projekcie
ujęte zostały wszystkie prace związane
z rewitalizacją miasta niezbędne do wykonania, w tym m.in. wycinka drzew,
których nie można było wkomponować w nową koncepcję rynku, także ze
względu na ich zdrowotność i uszkodzenia wiatrowe. W związku z powyższym
zgodnie z projektem przeprowadzona
została wycinka drzew i krzewów zarówno w centrum miasta – Rynek, jak
i w parku przydworskim. W obrębie
płyty Rynku pozostawiono kasztany
oraz jarzębiny, które wkomponowane
zostały w nowa wizualizację. W miejsce wyciętych drzew i krzewów wykonane zostaną nowe nasadzenia tj. w obrębie płyty rynku (15 szt.), przy ulicy:
Kazimierza Wielkiego (14 szt.), w obrębie parkingu za dworcem PKS (13
szt.), w obrębie parkingu przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Podwale (2szt.).
Będą to zarówno drzewa liściaste, jak
i iglaste. Również w rewitalizowanym
parku przydworskim wykonane zostaną nowe nasadzenia, stanowiące uzupełnienie istniejącej już zieleni. Łączna
ilość nowych nasadzeń (drzew i krzewów), zarówno w centrum miasta, jak
i parku wykonanych w ramach rewitalizacji miasta to ponad 1100 sztuk.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania związanego z rewitalizacją miasta to wrzesień 2013 r. Jednak ze względu na szeroki zakres rzeczowy prac oraz przedłużony okres zimowy w którym nie było możliwości
kontynuowania robót, Miasto planuje
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zwrócić się z prośbą do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu.
W ramach w/w inwestycji zostanie
wykonany parking przy dworcu PKS
(135 miejsc postojowych) oraz w rejonie ul. Podwale (15 miejsc postojowych).
Miejsca postojowe przewidziane są także przy ul. Handlowej, ul. Kościuszki,
ul. Kazimierza Wielkiego.
Pytanie 2. Czy możemy być spokojni o przyszłość dynowskiej „ciuchajki”? Czy Pan Burmistrz wie coś
na ten temat? Jaki jest obecnie jej
status i kondycja finansowa?
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
finansowemu gmin położonych wzdłuż
trasy kolejki, w tym Miasta Dynów,
udało się uratować Przeworską Kolej
Wąskotorową i stworzyć z niej atrakcję
turystyczną. W chwili obecnej Przeworska Kolej Dojazdowa pozostaje w administrowaniu Powiatu Przeworskiego. Kolejka, jako zabytek techniki wymaga wielu nakładów finansowych,
a także środków niezbędnych do prawidłowego utrzymania bardzo rozległej infrastruktury kolejowej. Zły stan
torów i budynków stacji kolejowych
w poszczególnych miejscowościach wymaga ogromnych nakładów finansowych. Od kilku już lat Miasto wspiera
finansowo kolejkę. W 2013 roku również przeznaczono środki finansowe
na utrzymanie infrastruktury i prowadzenie przewozów pasażerskich (turystycznych). Dodatkowo w celu ratowania kolejki w dniu 29.01.2013 r.
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, którego członkiem jest Miasto Dynów, podpisał
z Powiatem Przeworskim list intencyjny o współpracy wyrażając wolę
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przeworski Obszar Funkcjonalny (POF) jako instrument zintegrowanego rozwoju na szlaku kolei wąskotorowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Liderem projektu został Powiat Przeworski, z kolei Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jest Partnerem niniejszego
projektu. Celem głównym niniejszego
projektu jest efektywne wykorzysta-
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nie Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego w celu zwiększenia jego konkurencyjności i spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie czasu, a także wyznaczenie granic POF,
jako wielofunkcyjnego czynnika rozwoju obszarów na styku miasto – wieś
i wykorzystania potencjału wewnętrznego obszaru w postaci rewitalizacji i modernizacji linii kolei wąskotorowej. Celem niniejszej współpracy
jest również przygotowanie dokumentów planistycznych i projektowych pod
nowy okres programowania 2014-2020
uwzgledniających problemy rozwojowe, potencjał gospodarczy, turystyczny, przyrodniczy, krajobrazowy i kulturalny wskazanego POF oraz zwiększenie atrakcyjności lokalnych ośrodków miejskich (m.in. Przeworska, Kańczugi i Dynowa) i wiejskich jako miejsca do życia, wypoczynku i pracy. Podsumowując chcę podkreślić, iż niniejsza współpraca ma na celu przygotowanie do pozyskania środków finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej tj. 2014–2020 na remont infrastruktury kolejki. Chcę również podkreślić ogromne zaangażowanie Pani
Marszałek Województwa Podkarpackiego Anny Kowalskiej w ratowanie
tego jakże cennego zabytku.
Pytanie 3. Od lipca mają obowiązywać nowe zasady zbiórki
odpadów i w związku z tym konkretne pytania: czy dotychczasowe
umowy trzeba wypowiadać (ZGK
Dynów i ZGK Błażowa)?, czy miasto przewiduje jakąś pomoc dla
mieszkańców, którzy będą wyposażać swoje posesje w kubły (np. hurtowy zakup -po niższej cenie itp.)?,
jak będzie rozwiązana sprawa worków, kto i po ile sztuk będzie rozdawał, czy jeśli podpisze się deklarację na segregowane odpady, to
będzie można liczyć tez na odbiór
resztek niesegregowanych (dodatkowy kubeł czy worek)?
Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie precyzuje kwestii rozwiązywania zawartych umów. Są różne stanowiska w tej
sprawie. Gmina Miejska Dynów stoi na
stanowisku, iż umowy na odbiór odpadów z terenów zamieszkałych zawarte do chwili obecnej wygasają z mocy
prawa z dniem 1 lipca 2013 r. tj. automatycznie i bez konieczności ich wypowiadania. Powyższe wynika z faktu, że
z dniem 1 lipca 2013r. wchodzą w życie
znowelizowane przepisy Ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.
U z 2012 r., poz. 391, z późn. zm), na
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mocy których każda gmina przejmuje
z mocy prawa obowiązki w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców tej gminy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach od 1 lipca podmioty świadczące usługi w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi
powinny być wybierane przez gminy w przetargu. Za odbiór odpadów
w Gminie Miejskiej Dynów odpowiada obecnie częściowo zakład budżetowy (ZGK Dynów), który nie może wystartować w przetargu, gdyż nie posiada osobowości prawnej (art.6d). Na
stronie internetowej Gospodarki Komunalnej w Błażowej (www.gkblazowa.itl.pl) znajduje się informacja, że
właściciele nieruchomości posiadający zawarte umowy na odbiór odpadów
komunalnych z Gospodarką Komunalną w Błażowej nie muszą wypowiadać
tych umów. Gospodarka Komunalna
w Błażowej nie będzie dochodzić swoich praw wynikających z braku wypowiedzenia umów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na takim
samym stanowisku stoi Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
W ramach opłaty ponoszonej przez
mieszkańców Gmina Miejska Dynów
planuje wyposażyć budynki wielolokalowe w pojemniki do segregacji odpadów, a właścicieli budynków jednorodzinnych w worki do segregacji odpadów. Pojemniki aktualnie wykorzystywane przy budynkach wielolokalowych
zostaną zagospodarowane na odpady
zmieszane i biodegradowalne.
Worki rozdysponuje firma wybrana
w drodze przetargu, która będzie zajmować się odbiorem odpadów.
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali se-
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gregowanie odpadów oprócz worków
do segregacji dostaną również worki na
pozostałe odpady niesegregowane (mieszane). Przyjęto zasadę, iż w przypadku nieruchomości, które nie posiadają
pojemników na odpady to te nieruchomości wyposażone zostaną w worki na
odpady: zmieszane oraz na poszczególne frakcje odpadów segregowanych tj.:
tworzywa sztuczne, papier, szkło i metal. W przypadku nieruchomości, które są już wyposażone w pojemnik to te
nieruchomości dostaną jedynie worki
do segregacji odpadów tj. na tworzywa
sztuczne, papier, szkło i metal. Osoby,
które zadeklarowały, że nie będą segregowały odpadów otrzymają worki na
odpady zmieszane. Natomiast osoby,
które zadeklarowały kompostownik,
nie otrzymają worka na odpady biodegradowalne.
Gospodarowanie odpadami zgodnie
z nowelizowaną ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku wymaga ogromnego nakładu pracy. Dlatego też mam
nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy sukcesywnie wdrażać obowiązujące od 1 lipca br. przepisy niniejszej
ustawy i dbać o czystość oraz będziemy chronić nasze miasto przed zanieczyszczeniami.
Informacja dotycząca kompleksu boisk „Orlik 2012” w Dynowie
Dodatkowo chcę przedstawić Państwu informacje związane z funkcjonowaniem powstałego w 2012 roku kompleksu boisk „Orlik 2012”. Kompleks
boisk „Orlik 2012” w Dynowie znajduje się przy ul. ks. Józefa Ożoga 32A,
obok ośrodka zdrowia. Kompleks składa się z dwóch boisk: boisko piłkarskie
ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko
wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa. Na „Orliku” zatrud-

?

5

nionych jest dwóch animatorów sportu: Pan Łukasz Domin oraz Pan Marcin Socha. Kompleks boisk otwarty jest
codziennie od poniedziałku do niedzieli (za wyjątkiem świąt) w godzinach od
14.00 do 20.00, natomiast w okresie letnim (od czerwca do sierpnia) kompleks
czynny będzie w godzinach od 15.00 do
21.00. Istnieje możliwość zarezerwowania boisk (nie dłużej niż na 2 godziny).
Boiska można rezerwować z tygodniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów: 886 179 650 Pan Łukasz Domin, 693 361 321 Pan Marcin Socha.
Kompleks wyposażony jest w sprzęt
sportowy, który można wypożyczyć.
W skład sprzętu sportowego, który
znajduje się na „Orliku” wchodzą: 2 rakiety tenisowe, piłeczki do tenisa, 7 piłek do piłki nożnej, 7 piłek do siatkówki, 7 piłek do koszykówki, znaczniki,
pachołki. Wypożyczenie sprzętu jest
bezpłatne, ale w przypadku zniszczenia sprzętu przez osobę wypożyczającą, wypożyczający ponosi 100 % kosztów zakupu zniszczonego sprzętu. Na
teren boisk zabrania się wprowadzania zwierząt, natomiast na terenie całego kompleksu obowiązuje całkowity
zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. Osoby nieprzestrzegające tego będą wypraszane z kompleksu. Regulamin funkcjonowania
i zachowania się na boiskach kompleksu „Orlik 2012” umieszczony
jest na drzwiach głównego budynku kompleksu. Osoby, które przychodzą na kompleks proszone są
o zapoznanie się z regulaminem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie
Państwo na stronie internetowej: www.
facebook.com/OrlikDynow
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

PYTANIA DO BURMISTRZA
1.
2.
3.

4.

OBWODNICA – na jakim etapie są prace związane z obwodnicą Dynowa ?
REWITALIZACJA – czy nie uważa Pan, że prace związane z rewitalizacją miasta mają ślamazarny charakter (głównie chodzi o parking, tereny przydworskie ) i czy zamierza Pan podjąć jakieś
w tym celu działania ?
CMENTARZ – czy wszystkie sektory cmentarzy są zarządzane przez „miasto”, a jeśli tak, to jakie obowiązują zasady pochówku i związane z tym opłaty ? – Kto zarządza starym cmentarzem
i jakie obowiązują zasady wyznaczania miejsc na nowe groby, kto jest za to odpowiedzialny,
w tym za poszanowanie historycznych nagrobków, które „znikają” ?
Ceznura w Polsce kojarzy się źle z minioną epoką i jest zabroniona. Oczywistym jest, że osoby sprawujące władzę publiczną, narażone są szczególnie na krytykę (zasadną lub niezasadną) i nie powinna ona
być w żaden sposób chowana "pod dywan". Na oficjalnej stronie internetowej UM Dynowa znajduje się
zakładka "Księga gości", w której to istnieje możliwość umieszczania przez internautów różnych wpisów.
Po wpisaniu treści i jej wysłaniu, pojawia się komunikat następującej treści "Administrator serwisu został poinformowany o Twoim wpisie. Wpis pojawi się po pomyślnie przebytej weryfikacji zawartości".
I w ten oto sposób, wpisy wyrażające krytykę nie przechodzą przez cenzora i się nie pojawiają. Dlaczego
stosuje Pan w urzędzie publicznym cenzurę ? Dlaczego boi się Pan krytyki społecznej ? Czy ma Pan coś
do ukrycia przed swoją społecznością lokalną ?
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Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia foto – relacji z uroczystości na stronie internetowej:
www.dynow.pl
Przewodniczący
Rady Miasta Roman Mryczko

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. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim tym Państwu, którzy przygotowali tę uroczystość i tym
którzy tak licznie w niej uczestniczyli.

Obchody 222. Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Święto Konstytucji 3 Maja to jedno z tych świąt, które
powinny jednoczyć Polaków, również dynowian. Bez wspólnej pamięci i symboli wspólnota narodowa, a również nasza lokalna nie przetrwa. 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.
Na program tegorocznej 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożyły się:
• Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks.
Dziekan Stanisław Janusz i ks. Paweł Bajger 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.
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Rozbudowa Liceum
Ogólnokształcącego
w Dynowie

o halę sportową wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą

rach boiska 22 x 42m będzie znajdować się dwukondygnacyjne zaplecze socjalno – magazynowe. Na parterze zlokalizowane będą magazyny sprzętu sportowego oraz dwie szatnie złożone z przedsionków, przebieralni, WC
i natrysków. Na parterze będzie również siłownia, pomieszczenie porządkowe i sanitariat dla niepełnosprawnych. Na piętrze zaprojektowano dwa
zespoły szatniowe o układzie analogicznym jak na parterze, pokój trenerów
z zapleczem sanitarnym oraz część komunikacyjną spełniającą funkcję galerii widokowej. W parterowym budynku łącznika przewidziano multimedialną salę do nauki języków obcych, pokój pedagoga oraz ogólnodostępne
Powiat Rzeszowski w 2011 r. opracował szatnie. Łącznie powierzchnia realizowanej zabudowy wyniesie ok 1.630 m².
i złożył wniosek do Ministerstwa Sportu
Ponadto w ramach rozbudowy planuje się wykonanie zagospodarowai Turystyki na realizację zadania pod nazwą nie terenu, drogi pożarowej, przebudowę istniejącej kotłowni, zakup stałe„Rozbudowa Liceum Ogólnokształcągo
i
ruchomego wyposażenia hali sportowej oraz siłowni, zakup wyposażecego w Dynowie o halę sportową wraz nia multimedialnej pracowni do języków obcych.
z infrastrukturą towarzyszącą”.
W listopadzie 2012 r. Powiat Rzeszowski złożył także wniosek o dofiWniosek ten otrzymał akceptację nansowanie zadania pn. Rozbudowa, termomodernizacja i przystosoi w dniu 5.12.2011 r. została podpisana wanie dla niepełnosprawnych bazy edukacyjnej Powiatu Rzeszowumowa na dofinansowanie tego zadania ze skiego – hala sportowa z łącznikiem i infrastrukturą przy Liceum
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz- Ogólnokształcącym w Dynowie do Regionalnego Programu Operacyjnego
nej do kwoty 900.000, 00 zł z podziałem na
Województwa
Podkarpackiego.
W
wyniku
przeprowadzonej
procedury oceny
lata: 2013 r. do kwoty 680.000,00 zł, w roku wniosek otrzymał 80,13 punktów i obecnie znajduje się na liście rezerwowej.
2014 r. do kwoty 220.000,00 zł.
Aleksander Stochmal
W dniu 5.09.2012 r. Powiat RzeszowRadny Powiatu Rzeszowskiego
ski ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie ww. zadania. Wartość robót budowlanych tego zadania objętych zakresem umowy według kosztorysu inwestorskiego wynosiła 5.659.209,89zł. Przetarg wygrała Firma Usługowo
– Handlowa AKAR, z którą Starosta Rzeszowski w dniu
20.10.2012 r. podpisał umowę na wybudowanie hali na
kwotę 3.938.028,57 zł.
Zakończenie robót budowlanych przewidywane jest
do 16.06.2014 r.
W zakres rzeczowy projektu wchodzi rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o halę sportową
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizowana rozbudowa umożliwi komunikowanie się ze szkołą stanowić będzie uzupełnienie funkcjonalne istniejącego kompleksu szkolnego. W budynku hali sportowej o wymia-
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i Wolności takie a najprzód uwalniam
ich od reparowania pospolitego Gościńca między gruntami dworskimi ku Żielniku (Lipniku) i Bachorzu idącego, który do naprawy Arendarskiej powinna
być oprócz mostu pod bramą Przemyską
będącego, a którego naprawie Mieszczanie wiedzieć powinni, także i drogę po
Błonie Miejskie ku Dąbrówce idące do
naprawy Miejskiej zostawuje, które Błonie od założenia Miasta Dynowa wiecznemi czasy jest nadane Mieszczanom.
Stanowię także i uwalniam przerzeczone Miasto i jego Obywatelów od
wszelkich szarwarków nie zwyczajnych
oprócz Gwałtów do Stawów i Młynów
dla zatrzymania wody ma które wszyscy a wszyscy za najpierwszą wiadomością bieżeć i ratować Grobli albo Młynów powinni którzykolwiek znajdować
się będą w Mieście.
Stanowię przy tym i nadaje tymże
zwyż mianowanym Mieszczanom wolność od podróży wozowej zachowując
jednak kursoryję pieszych za milę jedną najdalej, od Rurnego także którego
powinni dawać byli co rok złotych czterdzieści tychże Mianowanych Mieszczanów Dynowskich uwalniam, jednakże
tym sposobem aby skrzynia dla wody
w środku Rynku była dla wygody tak
Mieszczanów jako i Gościnnym, czego uchowaj Boże dla ognia, ale żeby
Im Dwór co potrzeba Rur dodawał, aże
wszyscy obywatele Dynowscy co rok za
wołu Dworowi dawać złotych trzydzieści tedy niniejszym Przywilejem moim
od tego uwalniam.
Uwalniam przy tym przerzeczone
Miasteczko od grodzenia ogrodu nazwanego Żielnik i od innych na gruntach Dworskich robót polnych.
Stanowię pomienionym Obywatelom aby tak Jarmarki jako i Targi suchedniami według dawnego zwyczaju na każdej Pierzei były odprawowane w czym porządek uczynienia Urzędowi tegoż Miasta daje i pozwalam, że
też Ci Mieszczanie nie zawsze mogą
dostać drew w Miasteczku tedy który
może przyjść do tego aby sobie z lasów
moich Denowskich przywiózł. Gospodarzowi do jednego domu na każdą zimę
pozwalam fur dziesięć bez szkody jednak i ruiny lasów, a jeżeliby nad mianowaną tu kwotę chciał który wziąść więcej tedy powinien będzie na to kwit pokazać dworski.
Pozwalam przy tym i zachowuję we-
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dług zwyczaju dawnego temuż pomienionemu Miastu chałupników czterech
z których powinni będą wyprawiać podwach dla uczynienia sprawiedliwości na
występnych ludzi, tudzież do naprawy
Rur dla wprowadzenia wody do Miasta.
Nakazuje także zwyż mianowanym
obywatelom Denowskim aby w Miasteczku po strychach zbóż w snopach
słomy, konopi nie ważyli się żaden składać, oprócz siana dla Gościnnych i tylko w osobnym miejscu pod zakładem
sześćdziesiąt grzywien winy z Dworu
nie odpuszczonej.
Przykazuje, także aby Susznie żaden w Mieście stawiać i budować nie
ważył się pod zakładem wzwyż mianowanych grzywien.
Przekazuje przy tym aby zwyż mianowani Mieszczanie mieli przy domach
drabiny i osęki dla ognia, do którego
przestrzegania aby stróże Miejscy co
noc bywali tudzież dla hałasów w Miasteczku pod zakładem itidem sześćdziesiąt grzywien winy Dworskiej, którzy aby z Straży Miejskiej nie ważyli
się zejść nie opowiedziawszy się Burmistrzowi.
Nadaje przy tym przerzeczonym
obywatelom najprzód od daty niżej położonej obaczywszy meliorację Miasta,
wolne palenie gorzałki i inszych robienia trunków i onych szynkowania jednak aby Intrata należąca z Arendy gorzałczanej Dworowi nie ginęła.
Nakazuje i to obywatelom Dynowskim aby każdy który Miejskie przyjmie prawo jak mieszczanie tak w cechach tak i żydzi i komornicy prezentowali Urzędowi Proch, Ołów i Muszkiet dla obrony pospolitej czego rewizja co ćwierć roku od Urzędu powinna
być czyniona. Jeżeliby także którykolwiek za rozkazaniem Urzędowym albo
obestaniem pozwu, albo za ogłoszeniem
dzwonka Ratusznego do pospulstwa dla
obrony Miasteczka i uczynienia porządku nie stanął słusznej nie mając exkuzacji tedy na takiego zakłada grzywna
jedna, której połowa na kościół, a połowa na proch dla Miasta należeć będzie.
Waruje także aby żydzi którzy zarówno z mieszczanami w Rynku albo
w ulicach domy mają i grunta Miejskie
trzymają zarówno i do składek z niemu
należeli : zostawuje przy tym u każdego z chałupników czterech na Przedmieściu wzwyż mianowanych co rok do
Dworu dni dwanaście osobliwie za ten

PRZYWILEJ DLA MIASTA DYNOWA
wydany w 1691 r. przez
Grzegorza Antoniego Ogińskiego
Sytuację gospodarczą w Dynowie
w XVII i XVIII wieku kształtowały najazdy obcych wojsk, grabieże wojsk własnych i niewątpliwie klęski żywiołowe
– pożary, powodzie.
Miasto uległo częściowemu zniszczeniu w okresie „potopu szwedzkiego”.
Największe jednak zniszczenia
i straty przyniósł najazd wojsk księcia
siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego
w 1657. Spalona została część miasta,
kosciół parafialny oraz przedmieścia.
Co nie zostało zniszczone w płomieniach
pożarów stało się łupem grabieżców.
Straty poniesione w wyniku tego najazdu podważyły podstawy rozwoju miasta na prawie całe stulecie.
Właściciel Dynowa - Jerzy Krasicki
umierając w 1687 r. zapisał dobra dynowskie swojej żonie Teofili z Czartoryskich, która po jego śmierci wyszła
zamąż za Grzegorza Antoniego Ogińskiego – Chorążego a później Hetmana
Wielkiego Litewskiego (starosty Wołkowskiego i Mścibowskiego) zmarłego
w roku 1709.
Grzegorz Antoni Ogiński w 1691 r.
wystawił przywilej dla Miasta Dynowa
ustalający zasady jego funkcjonowania,
w którego uzasadnieniu napisał „chcąc
podnieść miasto, które od węgierskiej
wojny jest spustoszone nadaje mu się
przywilej”.
Dokument ten przez siebie przepisany, przekazał w 1998 r. do Urzędu Miasta w Dynowie Pan Stanisław Stankiewicz z Krakowa.
Poniżej prezentuję tekst przywileju starając się wiernie przepisać posiadany rękopis.
„Hrehory Antoni Ogiński Chorąży W. Wielkiego Księstwa Litewskiego Wołkowski Fryski Mścibowski Starosta Dziedzic na Dynowie i innych …..
Wiadomo czynie komu o tym wiedzieć należało będzie osobliwie potomkom i sukcesorom tak Iure Naturali
jako i sukcesjonis po mnie następującym iż upatrując Integritatem Miasta
mego dziedzicznego Dynowa w Województwie Ruskim a w ziemi Sanockiej
leżącego które od Węgierskiej Wojny
bywszy spustoszone i hujusque ad pristinum przyjść nie mogąc Wigorem tedy
mając onym przezorną konsederacyją
dla prędszy tegoż Miasta Restauraty
stanowię i nadaję wszystkim Mieszczanom i obywatelom tegoż Miasta, Prawa
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obżen odbywać co wszystko strzymać
i imci potomków i sukcesorów moich do
tego obliguje i obowiązuje.
Działo się w Zamku Dąbrowskim
dnia 20 kwietnia roku Pańskiego Tysiąc
sześćset dziewięćdziesiątego pierwszego
(1691) które to prawo ręką własną podpisane pieczęcią stwierdzić rozkazałem.
Parkany około Miasta także i wały
jako zwyczaj był dawny żeby i teraz
w dobrym opatrzeniu Miasto miało i co
rok ponawiając żeby żadna ruina nie
była postrzegać powinna.
Hrehory Antoni Ogiński Chorąży Wielki Wielkiego Księstwa Litewskiego Starosta Mścibowski Dziedzic
na Dynowie
Kazimierz Ogiński Starosta Mścibowski
Jan na Dynowie Ogiński Starosta
Mścibowski
Józef Antoni Podoski S.B.”

DYNOWINKA

W przywileju Grzegorz Antoni Ogiński uwolnił mieszczan od naprawy drogi prowadzącej w kierunku Bachórca
przez przeniesienie tego obowiązku na
arendaży miejskich. Zwolnił też mieszczan od naprawy drogi z miasta do Dąbrówki a także przez błonie. Pozostawił
pod opieką mieszczan most pod Bramą
Przemyską, którzy mieli go utrzymywać w dobrym stanie. Mieszczanie zostali zwolnieni z odbywania nadzwyczajnych szarwarków, z wyjątkiem budowy wałów ochronnych od strony rzeki podczas powodzi. Uciążliwy zwyczaj
odbywania podróży własnym zaprzęgiem w interesach dworskich zastąpiony został obowiązkiem podróży pieszej
na odległość jednej mili. Zniesiony został podatek wołowy i ogrodowy. Mieszczanie otrzymali potwierdzenie wyłączności w paleniu gorzałki i wyrobu innych trunków.

koron. Równocześnie jego matka Katarzyna, siostra Tekla i brat Klemens
otrzymali wsparcie dzienne w kwocie
4,8 korony. Przyrodni brat Wojciecha,
Bronisław Kędzierski (syn Burmistrza
Dynowa) brał również udział w bojach,
tylko na froncie włoskim. Jako oficer,
inżynier kolejowy przyjechał do Pol-

Bronisław, Bronisława i Zofia Kędzierscy
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Początek XVIII wieku nie był przychylny dla podupadłego miasta. Działania wojskowe w czasie wojny północnej nie ominęły Dynowa i to głównie za
przyczyną jego właściciela, znanego już
nam Grzegorza Antoniego Ogińskiego,
który jednoznacznie opowiedział się za
Augustem II w jego rywalizacji o koronę
polską ze Stanisławem Leszczyńskim.
Szwedzi pod wodzą generała Magnusa Sztenbocka po wsparciu wojsk sasko-rosyjskich i zajęciu Rzeszowa podjęli rozprawę ze zwolennikami Sasów.
Za ukrywającym się w okolicach Dynowa Grzegorzem Ogińskim wysłany
został kilkusetosobowy oddział, który
wprawdzie nie schwytał poszukiwanego, ale przy okazji spalił i zrabował miasto i okoliczne wsie 1

1
Jerzy
Motylewicz
– Dynów i okolice od XVII do XVIII wieku.
Andrzej Stankiewicz

Wojciech Cichocki

ski, do rodziny na przepustkę. Podczas pobytu we Lwowie zrobił sobie
zdjęcie z żoną Bronisławą zd. Krasnopolską i córką Zosią. Po krótkim urlopie powrócił na front. W drodze powrotnej odwiedził w Krakowie w szpitalu ciężko rannego brata Wojciecha.
Bronisław Został śmiertelnie ranny na
froncie włoskim, a jego ciało zostało pochowane na cmentarzu
wojennym we Włoszech.
Henryk Cichocki
Rzeszów

Dynowianie na frontach
I Wojny Światowej
Podczas długiego majowego weekendu przeglądałem rodzinne pamiątki. W moje ręce dostały się dokumenty sprzed 100 lat, dotyczące synów ziemi dynowskiej Wojciecha i Bronisława.
Mój dziadek i wujek mieszkali przy ul.
Zamkowej. Obaj brali udział w bitwach
I Wojny Światowej. Wojciech Cichocki w 1914 roku został skierowany do
szkoły na przeszkolenie wojskowe do
Czech. Po przyjeździe zrobił sobie zamieszczone poniżej zdjęcie (szkoda, że
nie w mundurze armii austro-węgierskiej). Po przeszkoleniu dostał się na
Węgry, a później na front rosyjski. Walki toczyły się na Polesiu, na Bagnach
Pińskich. Zmagania były bardzo ciężkie. W okopach, po kolana w błocie
trzeba było przebywać wiele dni. Zdarzały się takie przypadki, że niektórzy
żołnierze, by wyrwać się z tych strasznych warunków wpadali na szatański pomysł. Wystawiali z okopów dłoń,
a świetni strzelcy rosyjscy ranili swoich
przeciwników. Dowództwo austriackie
szybko rozszyfrowało wzrastającą liczbę dziwnie rannych żołnierzy i sąd polowy szybko przerwał ten proceder. Na
froncie mój dziadek został ciężko ranny. Dwa dni leżał w leju po bombie
przysypany ziemią. Przewieziony został do szpitala wojskowego w Krakowie. Podczas wybuchu doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Utracił 40%
zdolności do pracy. Przyznano mu miesięczny wymiar wsparcia w kwocie 42
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XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem

Pierwsze lalki wykonywano z drewna, skóry, kości, kamienia lub gliny. Były malowane, zdobione, miały włosy, ubrania. Wiele z nich naleziono w grobowcach
starożytnego Egiptu, Grecji czy Rzymu. Lalki datowane na ok. VI wiek p.n.e. miewały ruchome ręce i nogi.
Wspomina o nich Ksenofont, grecki pisarz i historyk,
w “Sympozjonie”.

ki, topoli, wierzby. Pierwotnie prace związane z wytwarzaniem zabawek wykonywano przy pomocy prostych narzędzi, takich jak ośnik, kobylica, siekiera, piła, nóż, dłuto. Dzisiaj większość czynności wykonuje się maszynami.Z klocków
wycina się okrągłe koniki, z desek płaskie koniki, elementy zabawek, grzechotek, klepaków. Prace wykończeniowe
i nadanie ostatecznej formy plastycznej wymagają umiejętności manualnych. Niektórzy twórcy powtarzają
Nasze ulubione zabawy:
jedynie stare wzory posługując się szablonami. Inni
•
w Babę Jagę,
wymyślają nowe formy,
•
w berka,
konstruują ruchome me•
w budowanie iglo,
chanizmy,szukają inspira•
w chowanego,
cji we współczesnych środ•
w ciuciubabkę,
kach komunikacji. W każ•
w dwa ognie,
dej zabawce widoczna jest
•
w Dziadka Mroza,
cząstka pracy wykonywa•
w głuchy telefon,
nej ręcznie. Dzięki temu
•
w głupiego Jasia,
ma ona swój niepowtarzal•
w gumę,
ny charakterPoszczególne
•
w hula hop,
elementy zabawek łączone
•
w klasy,
są za pomocą gwoździ lub
•
w kolory,
drutu. Ostatnią czynno•
w koło młyńskie,
ścią jest malowanie .Daw•
w kółko i krzyżyk,
niej używano barwników
•
w muchy i pająka,
wodnych w kolorach:ró•
w piłkę,
żowym, żółtym, zielonym.
•
w pingwinka,
Obecnie stosuje się najczę•
w podchody,
ściej farby olejne i nitro.
•
w policjantów i złodziei,
Dużą możliwość zbytu
•
w pomidora,
zabawek dawały odpusty
•
w rolnika,
i jarmarki.Ciekawe, że te
•
w szczura,
dawne zabawki, z duszą,
•
w śledzia,
potrafiły przykuć uwagę
•
w tura,
wielu zwiedzających na•
w zgaduj zgadulę,
szą wystawę.
•
itp….
Odrębną w charakte-

"Młodzieńcze Podkarpacie"

„Jeżeli nie narodzimy się na nowo,
jeśli nie uda nam się spojrzeć na nasze życie raz jeszcze,
z dziecinną prostotą i entuzjazmem –
to zgubimy sens życia.”
Paulo Coelho
Trzynasta ale nie pechowa(!!!), edycja konkursu „Podkarpacka Tęcza” zaprezentowała to co Podkarpacie oferuje dzieciom i młodzieży. Tradycyjnie już sięgnęliśmy do historii, a także pokazaliśmy współczesną działalność artystyczną i edukacyjną skierowaną do najmłodszych odbiorców.Zastanawialiśmy się nad tym, co Podkarpacie oferowało dzieciom dawniej, co proponuje młodym współcześnie i jakie perspektywy rysuje im na przyszłość.
Przypominaliśmy podkarpacką twórczość literacką dla
najmłodszych, odwiedziliśmy podkarpackie instytucje kultury dla dzieci i młodzieży, poznaliśmy działalność artystów
ludowych i profesjonalnych w dziedzinie zabawkarstwa oraz
tajemnice teatru lalek.
Poprzez konkursy przypomnieliśmy twórczość literacką
autorów znanych nie tylko na Podkarpaciu – Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry i Marii Konopnickiej.
O latach dzieciństwa, niezależnie od wieku, mówimy zawsze z nostalgią i rozrzewnieniem. Kojarzy się ono z zabawą, z zabawką, radością i prostym obrazem świata, utkanego jednocześnie scenami baśniowymi czy bajkowymi. W taki
beztroski czas zabawy i niezapomnianych przyjaźni – „na
śmierć i życie” przenieśliśmy się w czasie występu szkolnej
grupy Antrakt. Gazetki towarzyszące imprezie przypominały też dawne zabawy, które rozweselały dzieciństwo naszych
rodziców i nasze. Dzięki zaangażowaniu uczniów zgromadziliśmy na ekspozycji głównej imponującą kolekcję zabawek. Wymieniani w innych artykułach prywatni kolekcjonerzy i instytucje kultury pomogli przedstawić różne rodzaje zabawek używanych przez podkarpackie dzieci.
Ciekawostkę stanowiły wykonywane na naszym terenie do dziś
drewniane zabawki ludowe. Ich rodzaje a także kolorystyka wskazują na pochodzenie wschodnie. Około roku 1900 Wydział Krajowy postanowił utworzyć w Jaworowie(obecna Ukraina), pierwszą szkołę
zabawkarską , w której uczyło się
zawodu około 30 osób. Uczniowie
Szkoły Przemysłu Drzewnego pochodzili z różnych okolic i po powrocie często zakładali podobne ośrodki w swoich rodzinnych miejscowościach. Tak
właśnie postąpił Marcin Garbacki, tworząc w Leżajsku wytwórnię zabawek. Produkowane w jego firmie wyroby powielały wzory jaworowskie. Wśród nich najczęściej pojawiały
się prymitywne instrumenty muzyczne (fujarki, grzechotki),
wózki, bryczki, taczki, miniaturowe meble i wiele innych.
Współcześnie cały ośrodek leżajski, często zwany w literaturze - rzeszowskim, zlokalizowany jest pomiędzy Łańcutem a Leżajskiem z centrum w Brzózie Stadnickiej.
W okresie powojennym pracowało w tym ośrodku ponad
50 wytwórców zabawek wraz ze swoimi rodzinami.
Najstarsze wyroby były wykonywane z twardego drewna najczęściej jesionowego, bukowego, grabowego. Współcześnie wytwórcy używają miękkich gatunków drzew: osi-
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rze stanowiła piękna ekspozycja lalek
porcelanowych. Trzeba pamiętać, że
od 1981 roku są one także wytwarzane na Podkarpaciu w Pracowni Artystycznej „Kasia” w Pilźnie.
Dewizą pracowni jest wierność
wzorom etnograficznym jak i historycznym, zgodnie z najlepszymi tradycjami lalkarstwa. Powstają lalki tek-
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stylne, drewniane, ceramiczne i porcelanowe. Podtrzymywane jest wytwarzanie wyrobów w technikach zapomnianych, jak i w starej manufakturowej technologii. Pracownia
podjęła się wykonania zestawów kukiełek, pacynek i lalek,
a także literackiego opracowania tekstów do znanych bajek i legend wykorzystywanych w procesie dydaktycznym
w przedszkolach.
Od początku swego istnienia placówka prezentuje swoje
wyroby na targach krajowych i zagranicznych otrzymując
wyróżnienia i medale. Wykorzystując zdobyte doświadczenie, umiejętności oraz ogromną ilość wzorów własnych wraz
z imponującą, powstałą w wyniku wielu podróży i transakcji kolekcją lalek ze świata, otwarte zostało Muzeum Lalek w Pilźnie.
Można w nim między innymi obejrzeć wystawy „Lalki
z całego świata”, „Lalki polskie”, „Na babcinym strychu”,
„Królewna Śnieżka” oraz największą w Polsce kolekcję lalek japońskich. W 2000r. zrodził się pomysł utworzenia filii
Muzeum Lalek w Pilźnie, w Lipinach 228 (przy trasie E4).
W filii znajduje się ogród gdzie mieści się Zamek Śpiącej Królewny, Domek babci i Czerwonego Kapturka oraz
urocza Wioska Krasnali. To prawdziwy raj dla dzieci i dorosłych wspominający z nostalgią bajki swego dzieciństwa.
Obok stworzono miniaturową wieś inspirowaną „Chłopami” Reymonta, z kościołem, synagogą i taborem romskim.
Na Podkarpaciu działa także teatr Maska w Rzeszowie, który prezentuje repertuar dla dzieci i dorosłych. Aktorzy tego teatru wykorzystują między innymi produkowane w Pilźnie lalki. Na naszej głównej ekspozycji mogliśmy
podziwiać scenografię do „Królewny Śnieżki”.
Lalki występują też w ulubionych przez milusińskich
dobranockach. Dorośli sami chętnie wspominają takie programy jak: „Jacek i Agatka”, „Przygody Bolka i Lolka”, czy
„Rumcajsa”. Bohaterów tych dobranocek można oglądać
w jedynym w Polsce muzeum, utworzonym w Rzeszowie.
Na tęczowej wystawie znalazły się zdjęcia bohaterów kreskówek i gościliśmy też MISIA USZATKA we własnej osobie.
Opracowali AJ Molowie
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Kariera pluszowego misia rozpoczęła się na początku XX
w. za sprawą prezydenta USA, Theodora Roosevelta. To od
jego imienia pochodzi angielska nazwa pluszaka - Teddybear.
W listopadzie 1902 r. ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt polował w jednym z lasów stanu
Missisipi. Współtowarzysze prezydenta przeznaczyli na trofeum młodego niedźwiadka. Gdy Roosevelt ujrzał bezbronne
zwierzątko, odmówił oddania strzału, uważając tego typu zachowanie za niezgodne ze sportową ideą polowania. Niedźwiadka kazał puścić wolno. Historię niedźwiadka ocalonego przez Roosevelta spopularyzował rysunek autorstwa CliffordaBerrymana, który ukazał się 16 listopada 1902 r. w Washington Post. Rysunek stał się inspiracją dla Morrisa Michtoma, właściciela sklepiku na nowojorskim Brooklynie, który
wystawił na sprzedaż dwa misie wykonane przez jego żonę
Rose. Zabawki bardzo szybko
znalazły nabywców, a zachęcony sukcesem Michtom postanowił produkować je na
większą skalę. Napisał list do
Theodora Roosevelta, z prośbą o możliwość nadania misiom imienia Teddy (zdrobnienie od Theodore). Prezydent się zgodził.

XIII GALA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

"PODKARPACKA TĘCZA"

w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Uroczysta Gala Wojewódzkiego Konkurs "Podkarpacka Tęcza"
już za nami!

18 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie 37 laureatów konkursu odebrało nagrody i gratulacje od organizatorów, jurorów i zaproszonych gości. Konkurs jak co roku przygotowany został z wielkim rozmachem i przyciągnął rzesze uczestników. Tegoroczna edycja zorganizowana została pod
hasłem „Młodzieńcze Podkarpacie”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych Pogórza Dynowskiego i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
Rekordowa liczba uczestników – 215 z 22 szkół, świadczy o wielkim prestiżu imprezy,
organizowanej już 13 lat. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach: recytatorsko – inscenizacyjnej, plastycznej i plakatu. Zainteresowanie jego tematyką
było ogromne, a liczba zgłoszonych uczestników, przysłanych prac plastycznych i plakatów imponująca.
Ponad 100 rysunków i 70 plakatów wzbogaciło część ekspozycji konkursowej zatytułowanej „Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym”. Wysta-
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wę główną stanowił pokaźny zbiór zabawek wykonanych
z drewna, zabawek współczesnych, min. z Przedszkola Miejskiego w Dynowie, kolekcja lalek porcelanowych oraz udostępnione przez Teatr „Maska” w Rzeszowie lalki – wróżki
ze spektaklu „Śpiąca Królewna”. Dla potrzeb konkursu swoje zbiory udostępniła Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, przygotowując ekspozycję książek dla dzieci. Organizatorzy przygotowali też gablotki o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym: „Muzeum Lalek w Pilźnie”, „Podkarpacie
dzieciom”, „Zabawki naszych dziadków i rodziców”, „Dawne i współczesne zabawy dziecięce”. Atrakcją, a zarazem
maskotą konkursu okazał się „Miś Uszatek”. Nikomu chyba nie udało się przejść obok niego obojętnie. Wzbudzał radość nie tylko najmłodszych, ale i tych, których nadszarpnął „ząb czasu”. Kostium wypożyczony został z Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie. Gala
konkursowa połączona była z ciekawym wykładem - „Historia zabawek ludowych na Podkarpaciu”, który wygłosił p. Czesław Drąg, kierownik działu upowszechniania
sztuki i współpracy z samorządami w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie.
Konkurs stał się okazją do promocji i reklamy regionalnych potraw, ciast i smacznego dynowskiego pieczywa.
Oprawę kulinarną, połączoną z degustacją stanowiły stoiska przygotowane przez Piekarnię Małgorzaty i Stanisława Krupów, Piekarnię Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukiernię „Paula” Elżbiety Piskorek w Dynowie, a także Karczmę pod Semaforem z Bachórza. Wyroby odzieżowe
prezentowała Spółdzielnia Inwalidów im. Jana Kilińskiego w Dynowie. W holu szkoły przygotowano wystawę prac
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rzeźbiarskich i malarskich dynowskich artystów – Bogusława Kędzierskiego
oraz Jolanty i Janusza Miklaszów.
„Podkarpacka Tęcza” to konkurs, który promuje bogatą i różnorodną kulturę regionu, jego zorganizowanie wymaga ogromnego zaangażowania ze strony dyrektor szkoły – p. Haliny Cygan, wicedyrektora p. Piotra Zdeba, a także nauczycieli – p. p. Anny i Jarosława Molów, p. Haliny Ryby, p. Anny Fary
i innych nie wymienionych z nazwiska. Wojewódzki charakter imprezy powoduje, że patronat honorowy sprawują nad nim: Marszałek Województwa
Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynowa, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek Kultury
w Dynowie. W tym roku do tego grona dołączyli: Teatr „Maska” w Rzeszowie
i Muzeum Dobranocek ze zbirów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
Beata Irzyk
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Wyniki rywalizacji konkursowych

Kochman – Tymowicz - prezes Spółdzielni Inwalidów
w Dynowie, p. Grażyna Paździorny – dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Dynowie, p. Krystyna Dżuła
– prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, p. Adam Pilch – nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów,
p. Adam Tarabuła - zastępca
nadleśniczego i p. Małgorza-

XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu
"PODKARPACKA TĘCZA"

Finał 13. edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” zorganizowanego pod hasłem „Młodzieńcze
Podkarpacie” miał miejsce 18 kwietnia 2013 r. Licznie
przybyłych na galę konkursową gości oraz uczestników powitała Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie p. Halina Cygan, która wyraziła radość z tak dużego zainteresowania kolejną edycją konkursu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: p. Anna Kowalska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, p.
Adam Kozak - Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, p. Joanna Nieroda
i Iwona Zawadzka, p. Marcin Tupaj i Adam Ziobro - pracownicy starostwa, p. Aleksander Stochmal - radny
Rady Powiatu Rzeszowskiego, p. Janina Świerczewska - Starszy Wizytator, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, p. Izabela Kazimierz – przedstawiciel Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, p. Monika Szela – dyrektor Teatru „Maska” w Rzeszowie, p. Mariusz Haba – plastyk, p. Katarzyna
Lubas – dyrektor Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, p. Beata Nowak – Żurawska – asystent teatralny, p. Zygmunt
Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa, p. Roman
Mryczko – Przewodniczący Rady Miasta Dynowa, p. Stanisław Tymowicz – były dyrektor ZSzZ
w Dynowie, p. Aneta Pepaś – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, p. Małgorzata

ta Kaczorowska z Nadleśnictwa
Dynów oraz dyrektorzy placówek
oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego; p. Kazimierz
Żak - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, p. Zbigniew Walus - zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Dynowie, p.
Wiesława Marszałek - dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie i p. Maria Biernasz - dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie. Gminę Dynów reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Dynów p. Tadeusz Paździorny,
a Zespół Szkół w Dydni - dyrektor
szkoły p. Iwona Pocałuń, a także redagujący portal „Brzozowiana” p. Jan Wolak.
Po części oficjalnej został zaprezentowany wyjątkowo bogaty program artystyczny. Swoje umiejętności wokalne, taneczne, aktorskie prezentowała Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „Antrakt” w mini spektaklu „Teatrzyk przy trzepaku”. Specjalnymi gośćmi gali były aktorki Teatru „Maska”
w Rzeszowie – Ewa Woźniak i Małgorzata Pruchnik, których
występ zatytułowany „Kilka wariacji na temat Calineczki” wzbudził ogromne zainteresowanie publiczności.
Kulminacyjnym momentem uroczystość było ogłoszenie
wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom po-
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Martyna Ryś - Zespół Szkół w Harcie, opiekun: Rafał Bilski
Jadwiga Gramatyka - Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku,
opiekun: Anna Krysa
Kategoria plakat
I miejsce - Bartłomiej Wasieńczak - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Honorata Mikoś
II miejsce - Elżbieta Szymańska - Zespół Szkół w Dynowie,
opiekun: Małgorzata Galej
III miejsce - Katarzyna Przegrocka - Zespół Szkół w Kańczudze, opiekun: Marta Pleśniak
Wyróżnienia:
Kinga Juras - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej
Katarzyna Łazuka - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
opiekun: Renata Łybacka
Michał Bąk - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun:
Bogusława Pinkowicz
Kamil Wojnarowicz - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
opiekun: Jarosław Mol
Artur Blat - Zespół Szkół w Dzikowcu, opiekun Lucyna Koba
Miłosz Puzio - Zespół Szkół w Kańczudze, opiekun: Marta
Pleśniak
Klaudia Ukraińska - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
opiekun: Barbara Ślemp
Justyna Matuła - Zespół Szkół w Dzikowcu, opiekun: Lucyna Koba
Natalia Skowrońska - Zespół Szkół w Harcie, opiekun: Agata Zawadzka
Beata Ofiara - Zespół Szkół w Dzikowcu, opiekun: Lucyna
Koba
Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna
Gimnazja:
I miejsce - Magdalena Niemiec - Zespół Szkół w Łubnie,
opiekun: Renata Trzyna
II miejsce - Honorata Baran - Publiczne Gimnazjum w Nienadowej, opiekun: Beata Czech
III miejsce - Karolina Sowa - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Monika Mączyńska
Wyróżnienia:
Magdalena Gładysz - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Monika Mączyńska
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Maciej Głuszyk i Krzysztof Słupczyński - Liceum
Ogólnokształcące w Dynowie, opiekunowie: Elżbieta Klaczak – Łach, Katarzyna Kłyż , Joanna Duda
II miejsce - Klaudia Łach i Anna Tworzydło - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, opiekunowie: Elżbieta Klaczak
– Łach, Katarzyna Kłyż - Klaudia Patalska - Zespół Szkół
w Tyczynie, opiekun: Małgorzata Budzisz
III miejsce - Jadwiga Kustra, Monika Kustra, Bartłomiej
Wasieńko - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Mol
Beata Irzyk
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szczególnych kategorii konkursowych, ufundowanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie, Nadleśnictwo Dynów.
Uczestnicy rywalizowali w 3 kategoriach: recytatorsko – inscenizacyjnej (prezentacja 1 dowolnej bajki w całości
lub w części napisanej przez twórców związanych z Podkarpaciem), plastycznej (przygotowanie dowolną techniką pracy ilustrującej wybraną bajkę napisaną przez I. Krasickiego,
Al. Fredrę, M. Konopnicką), plakatu (przygotowanie plakatu na jeden z dwóch tematów: „Urodziny Kubusia Puchatka”
lub „W piątki Teatr Maska w Rzeszowie zaprasza dorosłych”).
Na zakończenie gali wielu zaproszonych gości wyraziło
wdzięczność za przygotowanie i kontynuację organizacji tak
wspaniałej imprezy, która rokrocznie prezentuje niezwykle
wysoki poziom artystyczny – jest okazją dla młodzieży, która dzięki niej rozwija swe talenty oraz dostarcza wielu emocji i wrażeń zebranej widowni. Organizatorom konkursu przekazane zostały gratulacje i podziękowania ze strony Starosty
Rzeszowskiego pana Józefa Jodłowskiego, Wicestarosty Rzeszowskiego pana Marka Sitarza, Podkarpackiego Kuratora
Oświaty w Rzeszowie, Burmistrza Miasta Dynowa pana Zygmunta Frańczaka, Posła na Sejm RP pana Stanisława Ożoga, Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Mirosława Karapyty, Prezesa Stowarzyszenia Promocji Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa pana Andrzeja Stankiewicza.
Mamy nadzieję, że XIV edycja konkursu będzie równie
emocjonująca i przyciągnie jeszcze większe grono, tych, którym „nasza mała ojczyzna” jest bardzo bliska.
Wyniki zmagań konkursowych:
Kategoria plastyczna:
I miejsce - Samuela Łach - II Liceum Ogólnokształcące
w Rzeszowie, opiekun: Sławomir Gołąb
II miejsce - Karol Poliński - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Beata Irzyk
III miejsce - Kinga Juras - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej
Wyróżnienia:
Klaudia Czapla - Zespół Szkół w Jaworniku Polskim, opiekun: Bogusława Organiściak
Ewa Kopacka - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Beata Irzyk
Szymon Fara - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, opiekun: Katarzyna Kłyż
Amelia Myćka - Zespół Szkół w Łubnie, opiekun: Tomasz Tereszak
Jakub Karaś - Zespół Szkół w Pawłokomie, opiekun: Teresa Siekaniec
Karolina Sowa -Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej
Magdalena Misiewicz - Gimnazjum w Hyżnem, opiekun: Dorota Noworól
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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Wyżej wymienione działania mogły i mogą być nadal realizowane dzięki wspaniałym uczniom naszej szkoły, którzy wykazują dużą pomysłowość i inicjatywę, co sprawia
im radość i satysfakcję jak też cieszy się uznaniem wszystkich osób w szkole . Wszyscy chętni do działań w SU są zawsze bardzo mile widziani – każdy znajdzie coś dla siebie,
w czym będzie mógł się wykazać. Mam nadzieję, że w kolejnych latach przyszli uczniowie naszej szkoły również odnajdą
się w angażowaniu w pracę Samorządu Uczniowskiego, czego sobie i wam drodzy uczniowie życzę.
Pragnę zaznaczyć, że
wszelkie działania Samorządu Uczniowskiego nie byłyby możliwe, gdyby nie życzliwość, pomoc i wsparcie Dyrekcji Szkoły oraz nauczycieli współorganizujących konkursy i akcje szkolne. Dlatego chciałam podziękować Dyrekcji Szkoły, nauczycielom
i oczywiście Wam droga młodzieży za to, że swoją postawą przyczyniacie się do tworzenia samorządności w środowisku szkolnym.
Opiekun SU
Honorata Mikoś

• kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów,
z którego dochód przekazano na cel dobroczynny,
• udział w akcji „ Szkoło Pomóż i Ty”,
• udział w pracach organizacyjnych Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”.
To tylko niektóre z podejmowanych działań przez Samorząd Uczniowski. Warto jeszcze dodać, że kontynuowana jest
również już od 10-ciu lat akcja „Adopcja na odległość”, w ramach której młodzież naszej szkoły opiekuje się – pomaga
chłopcu z Zambii - Bartholomeo Ch. Mapulanga. Oprócz tego
SU organizuje w naszej szkole różne imprezy m.in. Dzień
Edukacji Narodowej, Mikołajki, Dzień Kobiet, Walentynki, dyskoteki.

IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGOW DYNOWIE

Na wstępie pragnę przybliżyć definicję Samorządu
Uczniowskiego – jest to jeden z organów szkoły, który tworzą wszyscy uczniowie. Zarząd Samorządu Uczniowskiego
jest reprezentantem społeczności uczniowskiej wobec wszystkich pozostałych organów, jak Dyrektor, Rada Rodziców oraz
Rada Pedagogiczna.
W roku szkolnym 2012/2013 Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie stanowią:
przewodnicząca: Jadwiga Kustra, zastępca: Aneta Serafin, skarbnik: Bartłomiej Młynarski, sekretarz: Bartłomiej Wasieńko.
Samorząd Uczniowski każdego roku realizuje wiele zadań na rzecz szkoły i środowiska, które kształtują u młodzieży umiejętności organizacyjne i interpersonalne, pozwalają zdobywać wiedzę, uczyć odpowiedzialności, kształtować
umiejętność współpracy oraz świadomość kultywowania tradycji regionalnych. Organizuje on również akcje charytatywne, które tworzą u młodzieży wrażliwość w otwarciu się na
drugiego człowieka oraz akcje ekologiczne, umożliwiające poznawanie i uwrażliwienie się na piękno otaczającej przyrody
oraz uczenie się poszanowania wszelkich form życia na ziemi i odpowiedzialności za kształt środowiska naturalnego.

Oto kilka działań naszego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013:
• udział w akcji Sprzątanie Świata i obchodach
Dnia Drzewa,
• uczczenie pamięci zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły - przygotowanie wiązanek i zniczy na groby,
• udział w kweście na rzecz Towarzystwa im. Św.
Brata Alberta,
• organizacja akcji Góra Grosza 2012, w ramach
której oprócz zbiórki „grosików”, rozdawano
świąteczne pierniczki - specjalnie upieczone na
ten cel przez uczennice,
• zbiórka darów dla Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci z okazji Mikołajek,
• udział w akcji „Choinka Nadziei”;
• organizacja konkursów świątecznych: na „Szopkę Betlejemską” i „Konkurs Wielkanocny” w kategorii kartka świąteczna, stroik wielkanocny
i pisanka,
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SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI

istniejących zbiorów przez
wszystkich chętnych użytkowników. Zbiory zgodne są
z poziomem, profilem szkoły
i realizowanymi w niej programami nauczania. Obejmują: lektury, literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii,
popularnonaukową, techniczną i piękną, gazety oraz czasopisma, wydawnictwa multimedialne
i informacyjne.
Biblioteka organizuje warsztat informacyjny: katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny, gromadzi i oferuje informacje na różnych nośnikach.
Zasoby Internetu udostępniane są
wszystkim użytkownikom w celach
edukacyjnych. Zasady korzystania
są jasno określone w odrębnym regulaminie. Biblioteka pełniąc funkcję Szkolnego Centrum Informa-

cji, gromadzi i udostępnia dokumenty
pracy szkoły zgodne z profilem edukacyjnym szkoły.
Nauczyciele bibliotekarze prowadzą różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa: konkursy, wystawy,
koło biblioteczne, uczestniczą wraz
z młodzieżą w konkursach międzyszkolnych, np. Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy, Konkurs
Plastyczny „ Jestem OK! nie palę”,
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Porozmawiajmy o AIDS”, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
pt. „NASI SĄSIEDZI – GRY I ZABAWY”.

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE

Biblioteka Zespołu
Szkół Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest
pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
Biblioteka posiada warunki do
pełnienia funkcji centrum edukacyjno-informacyjnego szkoły, zlokalizowana jest blisko pomieszczeń dydaktycznych, posiada odpowiednio zaaranżowane, samodzielne lokale: wypożyczalnię, czytelnię, pracownię informacyjno-multimedialną
umożliwiającą przeprowadzanie zajęć dydaktycznych
i pomieszczenie do prac biblioteczno – technicznych.
Ponadto wyposażona jest
w nowoczesny sprzęt techniczny i komputerowy, posiada komputerowy program „Mol” zarządzający
jej pracą.
Czas pracy biblioteki
szkolnej umożliwia maksymalne wykorzystanie

W bibliotece prowadzane są również zajęcia, których celem jest przygotowanie użytkownika do świadomego
wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji. Poprzez te działania bibliotekarze
starają się przygotować uczniów do
samokształcenia i edukacji ustawicznej. W bibliotece szkolnej nauczyciele
przedmiotów wspierani przez nauczyciela bibliotekarza organizują również
zajęcia dydaktyczne w oparciu o zbiory i warsztat informacyjny biblioteki.
Prawidłowe funkcjonowanie biblioteki szkolnej gwarantuje podniesienie
jakości pracy szkoły.
Halina Ryba
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• obsługi kas fiskalnych
• grafiki komputerowej
• operatora obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC.
Dzięki wsparciu Organu Prowadzącego – Powiatu Rzeszowskiego zostało zakupione wyposażenie
spawalni – urządzenia spawalnicze
typu MIG MAG TIG, system instalacyjny wentylacji oraz jedna z hal
warsztatowych zostanie gruntownie
wyremontowana z przeznaczeniem na
pracownię spawania w celu przeprowadzania kursów spawalniczych i uzyskaniu przez uczniów szkoły książeczki spawacza czyli dodatkowych kwalifikacji. Obecnie obserwujemy bardzo
szybki postęp techniczny w motoryzacji, informatyce - samochód, komputer
z przed kilkunastu lat a obecny to zupełnie inne technologicznie urządzenie.
Postęp techniczny wymusza na
szkole wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt
który udaje się uzyskać dzięki wsparciu różnych Firm. W ostatnim czasie
zostały przekazane pomoce dydaktyczne przez WSK „PZL RZESZÓW” S.A.,
oraz dzięki Fiat Powertrain Technologies Poland w Bielsku – Białej szkoła otrzymała nieodpłatnie nowe modele silników spalinowych - z zapłonem samoczynnym (1.3 JTD)
i silnik 1.0 z zapłonem iskrowym, do realizacji przedmiotów
zawodowych i zajęć
praktycznych w zawodzie: technik pojazdów
samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.
Dlaczego warto
wybrać szkołę zawodową:
• Po ukończeniu szko•

•

•

•
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ły zawodowej można od razu podjąć
pracę w wyuczonym zawodzie, pracodawcy potrzebują pracowników
z konkretnym zawodem i umiejętnościami,
Dzięki szkole zawodowej można
wcześniej rozpocząć swoją karierę
zawodową i szybko się usamodzielnić, pracując i rozwijając się w interesującym zawodzie i jednocześnie
dalej się kształcić,
Współpraca szkoły z pracodawcami
ma odzwierciedlenie w programie
kształcenia, które uwzględnia dużo
zajęć praktycznych oraz daje możliwość odbycia ciekawych praktyk
zawodowych u potencjalnych pracodawców, czyli uzyskania podstaw
kariery zawodowej jeszcze w czasie
trwania nauki,
Aktualnie szkolnictwo zawodowe
odpowiada potrzebom rynku pracy,
gwarantuje więc znalezienie dobrego zatrudnienia,
Szkoła techniczna daje także wykształcenie ogólne, które po zdaniu matury, umożliwia podjęcie studiów wyższych. Po szkole technicznej jest dużo łatwiej na studiach
o podobnym kierunku,

NIE TYLKO ZAWÓD, LECZ TAKŻE
DODATKOWE KWALIFIKACJE
Kształcenie zawodowe musi ciągle
nadążać za rosnącym postępem technicznym i dostosowywać się do bieżących potrzeb rynku pracy. Wychodząc
naprzeciw potrzebom pracodawców
i chcąc rozszerzyć ofertę edukacyjną
w Zespole Szkół Zawodowych im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zostało utworzone Centrum
Kształcenia Ustawicznego (CKU).
Dzięki czemu szkoła będzie mogła przeprowadzać pozaszkolne formy kształcenia organizując kursy umiejętno-

ści zawodowych dla uczniów z naszej
szkoły, jak również dla zainteresowanych osób z poza szkoły chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje.
Pierwszym efektem działania Centrum Kształcenia Ustawicznego
jest obecnie przeprowadzany „Kurs
operatora wózków jezdniowych
podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowej” dla 60 uczniów
szkoły. W najbliższym czasie kurs będzie też dostępny dla chętnych osób
z regionu Dynowa. Aby zakwalifikować
się na taki kurs trzeba mieć ukończone
18 lat i przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania wózkiem widłowym.
W planach CKU jest także organizowanie kursów:
• spawania metodami MIG MAG TIG,
• prawa jazdy kat. B,

• Jak pokazują obecne wyniki
badań, najwyższe zarobki otrzymują osoby z wykształceniem
wyższym inżynierskim, które
ukończyły specjalności techniczne. Zdecydowanie niższe wynagrodzenie otrzymują osoby z wykształceniem humanistycznym.
Marcin Kałamucki
Kierownik Szkolenia
Praktycznego ZSzZ
w Dynowie
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Program "Uczenie się przez całe życie"
-LEONARDO DA VINCI-PROJEKTY MOBILNOŚCI

Koordynator projektu
Halina Cygan

go i językowego do Berlina, Drezna, Lipska. Zdjęcia i bardzo dobre opinie uczniów są potwierdzeniem, że praktyka – staż był bardzo udany. Uczestnicy stażu zdobyli nową wiedzę, umiejętności
praktyczne i teoretyczne z zakresu branży samochodowej, a także językowe oraz co chyba najcenniejsze przełamali barierę mobilności, co z pewnością zaowocuje
w dalszym życiu.
Jest to już piąty projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie w programie Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci w ramach którego uczniowie wyjechali na zagraniczny staż.
Koszt projektu to 126 681,28
PLN (31 552, 00 EUR).

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego
w Dynowie uczestniczyli w projekcie Unii Europejskiej
„Europejskie standardy w motoryzacji”
Leonardo da Vinci jest jednym z programów Unii Europejskiej skierowanym, m.in. do
uczniów szkół średnich zawodowych. W jego ramach uczniowie mogą odbywać bezpłatne staże w zakładach, różnego rodzaju instytucjach
w krajach należących do struktur unijnych.
Warunkiem udziału jest znalezienie partnera w jednym z krajów Unii Europejskiej, który
przyjmie uczniów na staż, przygotowanie odpowiedniego projektu i zaakceptowanie go przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w 2012r. opracował projekt stażu pod nazwą „Europejskie
standardy w motoryzacji” dla 15 uczniów
z 4 letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: „Nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem”.
W dniach od 06.05.2013 r. do
24.05.2013 r. grupa 15 uczniów
pod opieką p. Agnieszki Kędzierskiej – nauczyciela języka
niemieckiego odbyła 3 – tygodniowy bezpłatny staż w firmie VITALIS w Niemczech (Lipsk).
Staż był realizowany przez
FRSE w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią
Programu „Uczenie się przez całe
życie” w ramach projektu: „Staże i praktyki zagraniczne dla
osób kształcących się i szkolących zawodowo”.
Podczas stażu uczniowie odbyli praktyki – staż w zakładach
branży motoryzacyjnej, salonach
i zakładach samochodowych, natomiast w czasie wolnym odbyli
wycieczki w ramach przygotowania: pedagogicznego, kulturowe-
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

STYPENDYŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

sięgu wojewódzkim, ogólnopolskim
lub międzynarodowym
• posiadają osiągnięcia artystyczne
lub sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Obaj wymienieni uczniowie to laureaci licznych konkursów np. Wojewódzkiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, angażują się w pracę na
rzecz szkoły i środowiska. Bartłomiej Wasieńko pracuje w Samorządzie Uczniowskim, jest członkiem grupy „Antrakt”. Krzysztof Tuzyk rozwija swoje zainteresowania literackie redagując gazetkę szkolną „Elemencik”. Jego zaangażowanie, pilność
i zdolności zostały docenione i w latach
2011/2012 oraz 2012/2013 jest stypendystą z „Programu stypendialnego

Dzięki systematyczności i pracowitości udało mu się osiągnąć tak dobre
wyniki w nauce. Uczeń znalazł również czas, aby rozwijać swoje zainteresowania. Tomek interesuje się techniką, motoryzacją, lubi matematykę, biologię, a nawet pisze teksty do gazetki
szkolnej „Elemencik”. Jest laureatem
licznych konkursów i olimpiad przed-

dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa
podkarpackiego”.
Stypendystą Prezesa Rady
Ministrów za wybitne osiągnięcia
w roku szkolnym 2011/2012 został
Tomasz Lech z kl. 3TPS (Technikum w zawodzie technik pojazdów
samochodowych). Tomasz za rok
szkolny 2011/2012 uzyskał bardzo
wysoką średnią ocen 5,5 i zachowanie wzorowe.

IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE
Postęp techniczny, dynamika życia powodują, że nowoczesna szkoła musi dostosować się do
zmian poprzez odpowiednią edukację i doskonalenie umiejętności ucznia. Takie priorytety stawia sobie Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Szkoła oferuje gimnazjalistom ciekawą ofertę kształcenia, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną, a także szerokim wachlarzem zajęć pozalekcyjnych. Przede wszystkim
stawiamy na naukę, ale także na
zawodowców, fachowców, dobrze
przygotowanych specjalistów do
wejścia na rynek pracy. Efekty
tych działań są widoczne wtedy,
gdy nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach, olimpiadach a przede wszystkim
wtedy, gdy możemy pochwalić się stypendystami.
Za wybitne osiągnięcia Stypendium z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego w roku
szkolnym 2012/2013 otrzymali: Bartłomiej Wasieńko z kl. 3TI oraz Krzysztof Tuzyk z kl. 4TIa (Technikum w zawodzie technik informatyk). Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy uzyskują średnią ocen 4,75 i mają
zachowanie co najmniej bardzo dobre.
Oprócz tego muszą spełniać minimum
jeden z poniższych warunków:
• uzyskali tytuł laureata olimpiady
przedmiotowej bądź konkursu o za-
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miotowych. W latach 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 jest
także stypendystą z „Programu stypendialnego dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego”.
Poza tym z projektu „Program stypendialny dla
uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013”.
Poddziałanie 9.1.3.POKL.: stypendium otrzymuje
5 osób, oprócz w/w wymienionych są to: Krzysztof Gudyka,
Rafał Dziaczyński (kl. 1TI) i Jarosław Maślak (kl. 3TIL)
z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk.
Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są
uznanie, poczucie własnej wartości oraz nagrody rzeczowe i pieniężne.
Beata Irzyk

SPORT I REKREACJA
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12,04s, zaś
• w biegu na 400m
• IV miejsce wywalczył Tomasz Hadam z czasem 54,37s.
W kategorii dziewczyn w biegu na 400m
• V miejsce z czasem 70,30s zajęła Karolina Rączka.
Etap powiatowy indywidualnych biegów przełajowych wygrał Marcin Cupak, a III miejsce zajął Tomasz Marczak. Obydwaj awansowali do finału wojewódzkiego. Awans wywalczyła również Karolina Rączka, która w powiecie uplasowała się na II miejscu.
Po raz pierwszy etap powiatowy przebrnęły nasze koszykarki. Dzielnie reprezentowały one szkołę na szczeblu rejonowym. Etap rejonowy przeszli natomiast zarówno „unihokeiści” jak i „unihokeistki” z naszej szkoły,
awansując do półfinału wojewódzkiego i zajmując w nim
wysokie - III i V miejsce.
IV miejsce w półfinale wojewódzkim badmintona zajęła reprezentacja dziewczyn i jest to jak dotychczas najlepsze osiągnięcie naszej szkoły w tej dyscyplinie. I miejsce w powiecie zajęła sztafeta chłopców, która niestety nie
ma szans na powtórzenie wyniku z zeszłego roku, gdyż zawody te kończą się na szczeblu powiatowym. Pozytywnie
zaprezentowała się również sztafeta dziewczyn, która
zajęła wysokie II miejsce, co również dałoby awans. To

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE

W roku szkolnym 2012/2013 młodzież Zespołu Szkół
Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie aktywnie brała udział w rywalizacji sportowej szkół
średnich powiatu rzeszowskiego. Nasi uczniowie wystąpili niemalże we wszystkich konkurencjach sportowych,
jakie proponuje Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
Podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo dobrze spisali się chłopcy, którzy wywalczyli awans do finału wojewódzkiego Ligi Lekkoatletycznej, plasując się na V
miejscu w województwie po pierwszym rzucie. Finał odbędzie się dnia 29.05.2013 r. w Rzeszowie. Pozytywnie zaprezentowały się również dziewczyny, które były o krok
od awansu do finału, zajmując po pierwszym rzucie wysokie, IV miejsce w naszym rejonie. Przy tej okazji warto
odnotować też indywidualne osiągnięcia naszych zawodników i zawodniczek.
W pchnięciu kulą 4 kg
• I miejsce z wynikiem 8,52m zajęła Marlena Wojnarowicz, natomiast w kategorii 3kg,
• II miejsce z wynikiem 9,46m wywalczyła Karolina Wojdyło.
Kategorię 6 kg chłopców wygrał Kamil Kaszycki,
osiągając w swojej najlepszej próbie 11,83m.
W biegu na 100 m
• IV miejsce zajął Krystian Pudysz z czasem
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Marek Paściak,
Paweł Gierula

się nasze uczennice, które stanęły na najniższym stopniu
podium, natomiast chłopcy uplasowali się na II miejscu.
Ze sportowymi pozdrowieniami - nauczyciele wychowania fizycznego!!!
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samo miejsce zajęła także drużyna dziewczyn w piłce siatkowej. VI miejsce zanotowała reprezentacja
dziewczyn w półfinale wojewódzkim aerobiku.
W tym roku pierwszy raz zostały rozegrane zawody
piłki nożnej halowej dziewczyn. Z dobrej strony pokazały

SZKOLNA GRUPA SPORTOWO – TANECZNA

"APLAUZ"

świętuje jubileusz 10 – lecia działalności
Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ” została założona w 2003 r. w Zespole Szkół Zawodowych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Żądna nowych wyzwań młodzież postanowiła rozwijać swoje zainteresowania, zdolności taneczne, jak i sportowe. W ten sposób została stworzona grupa taneczna „APLAUZ” prezentująca swoje umiejętności w tańcu towarzyskim, następnie
breakdance, cheerleader, a obecnie w aerobiku. We wszystkich tych formach tańca uczestniczą osoby uzdolnione, pełne zapału, pomysłu i motywacji do pracy.
W ciągu 10 lat działalności zespołu jego liczebność i skład
ulegał częstym zmianom. Łącznie występowało w grupie 57
osób. Obecnie zespół „APLAUZ” tworzy sześć dziewcząt
z klas I – III, są to: Angelika Gołąb, Ewa Kiełbasa, Jadwiga Kustra, Kamila Piróg, Lucyna Radoń, Paulina
Sieńko. Celem działalności zespołu było i jest nabycie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur tańców
towarzyskich, jak i rozwijanie zainteresowań ćwiczeniami
gimnastycznymi przy muzyce. Dziewczęta doskonalą poczucie rytmu, słuchu, płynność ruchów, a ponadto rozbudzana
jest ich wrażliwość estetyczna i emocjonalna. Taka forma
spędzania wolnego czasu przez uczniów, jak również promowanie aktywnego stylu życia w Szkole Promującej Zdrowie daje wiele korzyści, a przede wszystkim zapewnia radość i zadowolenie młodzieży.
Grupa „APLAUZ” w ciągu 10 lat istnienia aktywnie
brała udział w różnych przeglądach form tanecznych, oraz
prezentowała się podczas wielu spotkań, uroczystości, imprez szkolnych i środowiskowych.
Oto niektóre z nich:
• występ podczas uroczystego jubileuszu 40-lecia ZSzZ
w Dynowie (2003 r.);
• IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza”;
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Przegląd Dorobku Kulturalnego Szkół Dynowskich
„SZPAK” (2004 r., 2005 r., 2006 r., 2008 r., 2009 r.,
2010 r., 2011 r., 2012 r.);
Dni Pogórza Dynowskiego (2006r., 2007 r.);
pokaz tańca sportowego podczas uroczystości wręczenia
Rejonowego Certyfikatu Szkołom Promującym Zdrowie
w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu (2004 r.);
V Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „DEBIUTY 2000” (Rzeszów 2004 r.);
Dynowskie Mikołajki Artystyczne (2004 r., 2005 r.,
2007 r.);
pokaz tańca breakdance na targach edukacyjnych (Rzeszów
2005 r.);
XII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Dynów 2006 r.);
występ podczas uroczystego wręczenia Wojewódzkiego Certyfikatu Szkołom Promującym Zdrowie (Rzeszów 2007 r.);
„Ferie na sportowo” dla gimnazjalistów Pogórza Dynowskiego (2007 r., 2008 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.);
„Dni Otwarte Szkoły” (2004 r., 2005 r., 2006 r., 2012
r., 2013 r.);
pokaz tańca sportowego w Koncercie Jesiennym – „Artystyczne impresje Dynowa” (Rzeszów 2008 r.);
prezentacja grupy podczas Sesji Rady Powiatu w Rzeszowie w Zespole Szkół Zawodowych (Dynów 2008 r.);
występ dla uczestników konkursu „OMNIBUS” (2009 r.,
2010 r., 2011 r., 2012 r., 2013 r.), oraz konkursu „POTYCZKI LOGICZNE” (2011 r., 2012 r., 2013 r.);
występ dla przedstawicieli szkół zawodowych z Czech
oraz Urzędu Marszałkowskiego z Rzeszowa (2011 r.);
Dzień Sportu Szkolnego (coroczne prezentacje grupy);
Półfinał Wojewódzki Licealiady w aerobiku - Krosno
2008r., 2009r., 2010 r., (2011 r. – awans do finału wojewódzkiego), 2012 r., 2013 r.
Alina Paściak
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Była sobie redakcja…
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czyli parę słów o szkolnej gazetce "Elemencik" w Zespole Szkół
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Grupa redakcyjna przy pracy…

kilkunastu lat. Pierwszy numer ukazał się w maju 1994 r. Ówczesny dyrektor szkoły – p. Stanisław Tymowicz – zaakceptował pomysł redagowania szkolnej gazetki i zawsze wspierał
w działaniach grupę uczniów, która się tym zajęła. Opiekę nad
redakcją objęła wówczas p. Anna Mol. Składy redakcji zmieniały się przez lata. Jedni uczniowie kończyli szkołę, drudzy
rozpoczynali naukę. Zawsze jednak znalazła się grupa „zapaleńców”, która chciała zająć się dziennikarstwem. Wśród naszych redaktorów były i są osoby, które mają coś do powiedzenia, chcą zaznaczyć swoją obecność w szkole, lubią przebywać
i rozmawiać z innymi, dla których komputer to źródło wiedzy
i nowych doświadczeń, a nie maszyna do zabawy.
W roku szk. 2012/2013 skład redakcyjny tworzą: Dominika Makaryk, Żaneta Pawłowska, Jolanta Tomaszewska, Maria Pępek, Krzysztof Tuzyk, Martyna Kucz, Aneta Bułdys, Karol Poliński, Ewa Kopacka, Szymon Kiszka – uczniowie klasy 4TIa, Tomasz Lech – kl.3TPS i Karol
Wandas – kl.2TIL. Grupą opiekują się p. Beata Irzyk – opiekun merytoryczny oraz p. Renata Mazur – opiekun techniczny. Pisemko powstaje dzięki wsparciu p. Dyrektor Szkoły
Haliny Cygan.
Zachęcamy do lektury naszej szkolnej gazetki. Każdy numer
zawiera wiele elementów humoru, a także mnóstwo różnych
ciekawostek motoryzacyjnych, krajoznawczych oraz z dziedziny informatyki. Nie brakuje w niej spraw poważniejszych.
„Elemencik” zamieszcza wywiady z nauczycielami, przypomina ważniejsze fakty z historii Polski, porusza tematykę zdrowia, patologii społecznych wśród młodzieży, ekologii, informuje
o szkolnych wydarzeniach – uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych, akcjach ekologicznych i charytatywnych
oraz innej działalności promującej szkołę. Przez 19 lat działalności „Elemencik” ma na koncie wiele sukcesów m.in. IV
miejsce w konkursie na najlepszą gazetkę szkolną w ramach
ogólnopolskiego konkursu międzyszkolnego „Tu lubię być”
(2001 r.), I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta” o treściach ekologicznych (2006 r.),
wyróżnienie w II Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych (2006 r.), III miejsce w IV Podkarpackim Konkursie Ga-

„Racją nadrzędną jest aby to, co piszemy, było jak najbardziej wartościowe” - Melchior Wańkowicz

Zespół redakcyjny w roku szk. 2012/2013

Redagowanie gazetki szkolnej jest wszechstronną formą aktywizowania twórczości młodzieży oraz cennym narzędziem wychowawczym. Umożliwia ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń), wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie
rówieśniczej i umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów. Uczy
także planowania, organizowania własnych i cudzych działań
oraz ich celowości. Kształtuje poczucie i wrażliwość estetyczną, umożliwia sukces indywidualny i zespołowy oraz partnerstwo między nauczycielem a uczniami. Czasopismo uczniowskie wyzwala działania twórcze i pełni ważną funkcję w edukacji kulturalnej. Jest nie tylko nośnikiem informacji, ale uczy
młodych ludzi trudnej sztuki wypowiedzi precyzyjnej, zwięzłej
i zrozumiałej dla innych. Pokazuje też, że dziennikarz powinien
brać pełną odpowiedzialność za słowo, dlatego doskonale nadaje się do kształtowania postawy uczciwości i wewnętrznej dyscypliny. Redagowanie gazetki szkolnej jest również doskonałą
inspiracją twórczości literackiej uczniów, uczy też sztuki wypowiadania krytyki lub pochwały.
Nasze uczniowskie pisemko „Elemencik” wydawane jest od

Tak się reklamujemy…
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Pierwsze egzemplarze „Elemencika”
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gólnie liczymy na pierwszoklasistów, którzy zechcą zaangażować się w tą działalność przez kolejne cztery lata. Zapraszamy do współpracy pasjonatów dziennikarstwa, tych, którzy piszą w domu opowiadania, fraszki, wiersze oraz rysują, tworzą
karykatury, komiksy itp. Czekamy…
Renata Mazur

zetek Szkolnych (2009 r.), II miejsce w V Podkarpackim Przeglądzie Gazetek Szkolnych (2010 r.). W roku
2013 znaleźliśmy się w grupie 9 finalistów wojewódzkiego konkursu na Najlepszą Gazetkę Szkolną organizowanym przez Instytut Filologiczny Państwowej
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Ponieważ w obecnym składzie redakcyjnym jest
wielu czwartoklasistów, więc w przyszłym roku szkolnym chętni uczniowie mogą zająć ich miejsce. Szcze-

sobu spędzania czasu wolnego.
Bardzo ważne jest, aby nie bagatelizować tych objawów i być
dobrym obserwatorem swojego dziecka po to, by w odpowiednim
momencie zareagować. Ogromne znaczenie dla występowania
depresji ma środowisko, w którym wychowuje się dziecko. Tym
środowiskiem jest rodzina. Szereg zjawisk, które rozgrywają
się na jej obszarze, może przyczynić się do powstania choroby.
Np. dzieci samotnych matek, nieobecność ojca, źle „prowadzący się” rodzice, rozbite rodziny, odwrócony model rodziny (słaby ojciec, silna matka), kłótnie w rodzinie. Takie zjawiska powinny zawsze zwrócić uwagę każdego rodzica.
Środowiskiem, które podobnie jak i rodzina może wywoływać depresję jest szkoła. Uczucie niepewności, stres, niewłaściwe relacje z rówieśnikami mogą być przyczyną pojawienia się
depresji. Dużą rolę w dostrzeganiu objawów depresji mają nauczyciele, którzy przebywając z uczniem kilka godzin dziennie,
powinni umieć zauważyć zmiany w zachowaniu dziecka.
Leczenie depresji dzieci i młodzieży przebiega w trzech kierunkach:
• profesjonalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna – terapia dotyczy zmiany dotychczasowych schematów poznawczych (zmiana oceny swojej osoby, swoich możliwości, świata i przyszłości);
• terapia domowa - spędzanie wspólnie z dzieckiem dużo czasu w domu, próba zrozumienia jego sytuacji bez dawania rad,
odpowiednia ilość snu;
• uprawianie sportu (wysiłek fizyczny podnosi poziom endorfiny, substancji podnoszącej nastrój);
•
farmakologiczne - leczenie lekami przeciwdepresyjnymi.
W walce z depresją ogromną rolę odgrywają dorośli. To oni powinni uważnie obserwować swoje dzieci
i w odpowiednim momencie zareagować na niepokojące objawy.Trzeba zauważyć, że bardzo częstym zjawiskiem występującym przy okazji depresji są myśli
samobójcze i samobójstwa. Jak pokazują statystyki,
liczba samobójstw od kilku lat rośnie. Oznacza to, że
problem depresji istnieje i wymaga szerokiej dyskusji.
Opracowała Elżbieta Kiszka

PEDAGOG SZKOLNY WYJAŚNIA
- DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

Depresja to zaburzenie emocjonalne, które charakteryzuje
się utratą energii, drażliwością, stanem smutku i przygnębienia, utratą przyjemności z dotychczasowej aktywności życiowej.
Dziecko ma poczucie całkowitej niemocy, braku siły do wykonywania najprostszych czynności. Dane statystyczne pokazują , że coraz większa liczba dzieci i młodzieży dotknięta jest tą
chorobą, a wiek zapadania na nią obniża się. Depresja u dzieci i młodzieży jest trudna do zdiagnozowania, ponieważ objawy mogą współwystępować z innymi, charakterystycznymi dla
wieku dorastania.
Czynniki sprzyjające powstaniu depresji:
• biochemiczne - depresja może być wywołana przez zakłócenie równowagi biochemicznej organizmu w zakresie nieprawidłowego poziomu niektórych neuroprzekaźników organizmu (np. serotoniny i dopaminy);
• genetyczne - istnieje większe ryzyko występowania depresji
u dzieci i młodzieży, których rodzice chorowali na depresję.
Prawdopodobieństwo pojawienia się choroby wzrasta trzykrotnie;
• środowiskowe - przyczyny tkwią w otoczeniu społecznym dzieci i młodzieży, prowadzić mogą do zaburzeń emocjonalnych.
Można tu wyróżnić sytuacje traumatyczne (trwające krótko,
ale za to bardzo intensywnie) oraz subtraumatyczne („działające’’ dłuższy okres czasu, lecz z mniejszą siłą).
Niepokój rodziców zawsze powinny wzbudzać pewne objawy, na które mogą zwrócić uwagę i jeśli nie ustępują, zareagować. Możemy do nich zaliczyć:
• uczucie smutku trwające dłużej niż
zwykle,
• izolację od rówieśników,
• drażliwość i wybuchowość,
• trudności z koncentracją,
• opuszczanie zajęć lekcyjnych,
• słabsze wyniki w nauce,
• nawracające myśli o śmierci,
• trudności z zasypianiem,
• bóle i zawroty głowy, bóle kostnomięśniowe, brak apetytu,
• rezygnacja z dotychczasowego spo-
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Co słychać w ANTRAKCIE?

NASZE TEGOROCZNE KONKURSOWE SUKCESY:
• I miejsce J. Kustry i B. Wasieńki wraz z grupą Antrakt w składzie – K. Pantoł, K. Szpak, S. Ryba, M, Paździorny, w VII Wojewódzkim Konkursie Turystycznym (Przeworsk 2012),
• II miejsce B. Bajdy w Konkursie Plastycznym oraz I wyróżnienie K. Szpak, II wyróżnienie K. Pantoł i II wyróżnienie
Grupy Antrakt w Konkursie Muzycznym pod hasłem: „Wzdłuż
Sanu – pędzlem, gitarą, aparatem fotograficznym i teatrem” (Dynów 2012),
• Wyróżnienie dla B. Wasieńki w XX Dynowskim Konkursie
Poezji pod hasłem: „Życie jak owo jabłko cierpkie i weselne” (Dynów 2012),
• III miejsce K. Szpak w kat. solistów i III miejsce K. Szpak i Sz.
Ryby w kat. zespołów w XVI Dynowskim Konkursie Kolęd
i Pastorałek. Akompaniament M. Paździorny (Dynów 2013),
• II miejsce B. Wasieńki w VI POWIATOWYM KONKURSIE
RECYTATORSKIM poświęconym twórczości ks. Jana Twardowskiego (Sokołów Małp. 2013),
• III miejsce J. Kustry i M. Kustry oraz III miejsce B. Wasieńki w kategorii recytatorskiej XIII Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza (Dynów 2013),
• I miejsce J. Kustry, W. Śwista, P. Urbana i B. Wasieńki w etapie
wojewódzkim XX MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO „Poznajemy Ojcowiznę” i klasyfikacja do etapu centralnego (Rzeszów 2013).
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Oj działo się!!!
Sami popatrzcie…
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Opracowali AJ Molowie
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części garderoby… W czasie odgrywania sceny „Dziadów”, dla
wywołania aury tajemniczości, podczas przywoływania duchów, Dominik użył urządzenia
do okadzania pszczół. W momencie w sali zrobił się siwy
dymi… włączył się alarm…
Jadźka – Herodowa tak sugestywnie kłóciła się z mężem, że
rozerwała mu cały kołnierz....
na co Bartek – Herod odpowiedział: ,,No nie....jeszcze mi to
urwała...Wynocha!!!"- z czego
wszyscy za kurtyną śmiali się
do łez.W Brzozowie Daniel po
roli Heroda, na zakończenia jasełek miał jeszcze wystąpić jako
konferansjer i przebierał sięwłaśnie ale nie mógł znaleźć krawata. Podejrzewał, że zostawił
w żłóbku Jezusa. Zaaferowany
poprosił (w czasie sceny adoracji w stajence!!!), żeby Matka
Boska sprawdziła, a zrobił to
tak przekonywująco, że Maryja spokojnie wyjęła Dzieciątko,
spenetrowała zawartość żłóbka,
po czym odwróciła się i półgłosem powiedziała - ,,nie ma"…
Sympatyczne były zawsze
żywe reakcje widzów.Kiedy
Przemek – gajowy pytał –
„gdzie jest misiu? Nie widzieliście misia?”, publiczność zawsze służyła radą. Kiedyś
w przedstawieniu lalkowym
śmierć tak zamaszyście ścięła głowę Herodowi, że ta wpadła w środek widowni. Śmiechu
było sporo ale za moment „głowa wróciła na scenę”… Smak
popularności poznał ostatnio
Natan – Miś Uszatek. Musiał odeprzeć atak fanów z przedszkola, z których każdy chciał choć dotknąć „GWIAZDĘ
DOBRANOCEK”… Marcin skarżył się, że nie chce już więcej grać babki, bo powodzenie u mężczyzn (poklepywanie
i podszczypywanie) staje się nie do wytrzymania... obieca-

mi… Innym razem diabły
tak walczyły o duszę Heroda, że złamały widły na
scenie... Michał wczuł się
w rolę płanetnika i w czasie zamawiania pogody obficie sypnął żyto na występujących. Dziewczęta jeszcze długo po przedstawieniu
znajdowały ziarno w każdej

15 lat Szkolnej Artystyczno
– Teatralnej Grupy ANTRAKT
Wydawać by się mogło, że 15 lat nieprzerwanej
działalności to niewiele. W warunkach szkolnych
jest to jednak imponujący staż. Uświadomiliśmy to
sobie, gdy najmłodsi członkowie grupy zauważyli,
że są równolatkami Antraktu! Oj ale ten czas pędzi!
Dopiero obchodziliśmy siódme i dziesiąte urodziny
a tu już piętnaste! Nasze antraktowe jubileusze to tak naprawdę tylko pretekst do spotkania się po latach, do wspomnień, żartów i rozmów bez końca. Starsi, oglądając swoich następców, na scenie widzą siebie z dawnych lat. Okazuje się, że różnica wieku między
członkami grupy nie ma żadnego znaczenia. Często nawet się
nie znają ale wspólne doświadczenia, otwartość na świat i ludzi budują między nimi niezwykłą bliskość. To pewnie w dużym
stopniu efekt obcowania ze sceną, która uczy odpowiedzialności, kompromisu i życia w grupie. Nasze doświadczenia teatralne nie zamykają się przecież na tym co widzowie mogą
oglądać z widowni. Na efekt
końcowy składa się wiele godzin
prób, rozmów, ćwiczeń… Wtedy lepiej się poznajemy, przełamujemy lęki i nabieramy pewności siebie. Bardzo często każdy uczestnik przedstawienia zna
nie tylko własną rolę ale i kolegów. Jest to pomocne w sytuacji występowania jakiś pomyłek, czy absencji. Członkowie
grupy są zdyscyplinowani, wiedzą jakie trudności może wywołać czyjaś nieobecność. Ale to się
niestety czasem zdarza i wtedy
wysyłamy sygnał - ANTRAKTOWE SOS.
Bywało, że jedna osoba odgrywała w przedstawieniu aż
trzy role (jedną swoją). Rekordzistką pod tym względem była
Madzia! Rodziło to mnóstwo
śmiesznych sytuacji, dostrzeganych jedynie przez członków grupy. Kiedyś śnieżna aura spowodowała spóźnienie aktorów odgrywających role królów w jasełkach. Kiedy stało się jasnym,
że nie zdążą na swój występ, wyróżniający się zimną krwią Bartek – Herod rozkazał kategorycznie: „dajcie mi chociaż jednego króla!”
W ogóle śmiesznych sytuacji było zawsze wiele. Zdarzały się one tak aktorom jak
i opiekunom. Kiedyś Marzena, gdy zapomniała swej ludowej spódnicy, wystąpiła w Jarosławiu trzymając chustkę
w ręce… Paweł, gdy zorientował się w Przemyślu, że brakuje mu pałeczek do bębenka zastąpił je dwoma ołówka-
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kami grupy zawsze rodziła się zdrowa rywalizacja.
Prawdziwą kopalnią anegdot są nasze „antraktowe wycieczki”. To czas pełen radości i beztroski a szalone pomysły sypią się jak z rękawa. Kiedy ekipa Grześka i Roberta zmarzła w Zakopanem zaprosiła do swego pokoju żywą
gęś gospodyni… Ostatnio Damian w Baranowie Sandomierskim sam ubrał się w kolczugę ale przy zdejmowaniu
musiała pomagać mu już cała grupa!!! Dominik i Kaśka,
za swe wokalne popisy, na sandomierskim rynku zebrali kwotę, pozwalającą na kupno lodów
dla całej grupy!!! Takim samym
zakupem zakończyła się szczęśliwa gra Wojtka na fliperach…
Były i inne żarty - jak podłożenie kartki, śpiącemu przed teatrem w Krakowie Wojtkowi,
z napisem: „proszę o jałmużnę”,
czy zamknięcie Natana w bagażniku autobusu… Ot młodzieńcza
fantazja…
Takich przygód w czasie naszej działalności było znacznie
więcej, toteż kiedy 1lutego 2013
roku spotkaliśmy się na 15 urodzinach ANTRAKTU musiało
być nie tylko poważnie, uroczyście, dostojnie ale i swobodnie
i śmiesznie. Dostaliśmy wyjątkowy tort z logiem naszej grupy, były kwiaty i gratulacje (nawet Nagroda Oscara),a co najważniejsze niewymuszona atmosfera. Na scenie wystawiono
jasełka, Bartek mistrzowsko(!)
przedstawił monodram z elementami pantomimy, były wzruszające śpiewy chóralne i solistów – Karoliny i Szymka oraz
popisy muzyczne Jacka i Mateusza. Następnie Adam, jak zawsze w świetnej formie recytatorskiej, przypomniał swą interpretację „Chłopów” a na koniec prawdziwa niespodzianka - Kamila z Madzią zaśpiewały ujmującą nową piosenkę o Antrakcie. Pojawiły się łzy wzruszenia i wielka radość. Potem
były wspólne zdjęcia ale myli
się ten, kto myśli, że na tym się
skończyło…
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liśmy, że na drugi rok rola będzie na pewno inna. Został
misiem i wtedy irytującą czasami czułość zaczęły mu okazywać kobiety... I jak tu dogodzić???
Wiele śmiesznych scenicznych sytuacji pojawiało się
w wyniku pomyłek czy błędów. W czasie przedstawienia
"Wesele w Tuniejadówce",we Vranowiena Słowacji, jeden
z dwóch Żydów zapomniał tekstu i zaczął improwizację
od słów - "O Jezu..." Innym razem, podczas sceny w pałacu Przemek - Herod zjadł na
scenie jabłka, które pasterz
miał dać Jezusowi… Zdarzyło
się także, że Szymek schował
tekst ze słowami kolędy w kapeluszu, kiedy jednak chciał
skorzystać ze ściągawki, kapelusz był pusty, bo… kartka
przykleiła mu się do włosów…
Czas na scenie płynie jakby inaczej. Odczuł to kiedyś
w Błażowej Przemek – Herod.
Na koniec sceny śmierci miał
być zawijany w dywan i wynoszony. Po kilku sekundach,
kiedy to się nie stało powiedział – „No zwijajcie mnie już!”
Swoisty dramat przeżył też Rafał, który w stroju choinki sam
został po przedstawieniu na
proscenium – zapomnieliśmy
o nim i zasunęliśmy kurtynę
a on z racji stroju nie miał możliwości zejścia… Niekwestionowane mistrzostwo osiągnęła
grupa improwizująca na scenie podczas, gdy Jadzia – czarownica poszukiwała wśród publiczności swej miotły…
Podczas jednego z przedstawień na scenie z Piotrkiem
– Szwejkiem pojawił się także
„groźny” pies bokser. Towarzyszył swemu nowemu spektaklowemu panu zgodnie ze scenariuszem. Kiedy jednak pod koniecwystępu dostrzegł Damiana – listonosza, wybiegł za nim
nie zważając na Szwejka…
Osobny rozdział naszej antraktowej działalności to udział
w różnych konkursach. Było ich
zawsze wiele ale co najważniejsze między uczestnikami, człon-
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Ps. Obecni i dawni członkowie grupy, wraz z opiekunami kierują ogromne podziękowania Dyrekcji ZSzZ w Dynowie za wieloletnią pomoc w działalności zespołu. AJ Molowie
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V edycja konkursu interdyscyplinarnego
język angielski i matematyka

Wzięło w nim udział 11 szkół gimnazjalnych: Zespół
Szkół nr 1 w Bachórzu, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku, Zespół Szkół w Dydni, Zespół Szkół w Dynowie, Zespół Szkół nr 2 w Harcie, Zespół Szkół w Hłudnie, Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim, Zespół Szkół w Łubnie, Publiczne Gimnazjum w Nienadowej, Zespół Szkół w Nozdrzcu, rywalizowało 81 uczniów
(33 osoby język angielski i 48 osób matematyka) przygotowanych przez 23 nauczycieli.

"OMNIBUS 2013"

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie był po raz V organizatorem konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” dla gimnazjalistów
z gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Celem konkursu była:
popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych.

W dniu 23 maja 2013 r. odbyła się kategoria – język
angielski. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli z poszczególnych gimnazjów oceniła wszystkie prace, a wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Bartosz Moskal z Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim (opiekun Anna Mołoń).
II miejsce: Angelika Ślimak z Publicznego Gimnazjum
w Dubiecku (opiekun Agnieszka Babiś).
III miejsce: Zuzanna Sobkowicz z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Iwona Kiełbasa).
Wyróżnienia: Magdalena Owsiany z Zespołu Szkół
w Dynowie (opiekun Iwona Kiełbasa), Katarzyna Mielinkiewicz z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy (opiekun
Tamara Ryzner), Jakub Hus z Zespołu Szkół nr 2 w Harcie
(opiekun Aneta Lewandowska) Aleksandra Hop z Zespołu
Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim (opiekun Bożena Bukowska), Izabela Sosnowska z Publicznego Gimnazjum w Dubiecku (opiekun Agnieszka Szybiak).
W czasie przerwy konkursowej uczniowie zapoznali się
z technikami udzielania pierwszej pomocy oraz mieli okazję
poćwiczyć reanimację z użyciem bardzo nowoczesnego sprzętu. Pokaz zorganizowała p. Anna Dominik z Państwowej
Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, przy udziale studentów kierunku pielęgniarskiego.

Natomiast w dniu 24 maja 2013 r. odbyła się kategoria - matematyka, komisję konkursową również stanowili nauczyciele z poszczególnych gimnazjów, a wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Damian Pielak z Zespołu Szkół w Dynowie
(opiekun Marek Siekaniec),
II miejsce - Przemysław Jabłecki z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy
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(opiekun Małgorzata Wandrowska)
III miejsce - Krzysztof Blecharczyk z Publicznego Gimnazjum w Nienadowej (opiekun Beata Spławińska).
Wyróżnienia:
Patryk Paściak z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Bogusława Szmul), Patryk Lubiński z Zespołu Szkół
w Dynowie (opiekun Marek Siekaniec), Jakub Martowicz
z Publicznego Gimnazjum w Dubiecku (opiekun Lucyna Bal),
Kinga Jodłowska z Publicznego Gimnazjum w Dubiecku
(opiekun Lucyna Bal), Jan Hickiewicz z Publicznego Gimnazjum w Dubiecku (opiekun Lucyna Bal).
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników z matematyki
uczestnicy mieli możliwość obejrzenia występu Szkolnej
Grupy Taneczno – Sportowej „APLAUZ” a także zwiedzenia szkoły i zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny
2013/2014. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy
dyplom, egzemplarz gazetki szkolnej „Elemencik”, uczestnicy obu kategorii 11 osób także nagrody specjalne, natomiast szkoła – opiekunowie podziękowania.
Natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo
Powiatowe w Rzeszowie, Dyrekcję szkoły, Radę Rodziców i osoby prywatne.

Uczniom i ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy za rok!
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Halina Cygan ZSzZ w Dynowie

PORADNICTWO ZAWODOWE
radnictwo zawodowe w przypadku młodych ludzi
może zapewnić im wsparcie w okresach przejścia
między różnymi etapami ich życia, np. przejścia
ze szkoły gimnazjalnej do szkoły średniej czy zawodowej oraz wejścia w dorosłe życie. Daje także pomoc młodym ludziom, którzy po dłuższym
okresie chcą wrócić do szkoły, lub powracającym
na rynek pracy po dłuższym czasie bezrobocia.
Wybór szkoły średniej czy zawodowej jest dla
młodego człowieka pierwszym etapem wchodzenia w dorosłość. Porażki, które są z tym związane
- rozczarowanie dotyczące złego wyboru szkoły
często powodują, że młody człowiek kończy szkołę i nigdy nie będzie pracował w wyuczonym zawodzie. Wybory związane z edukacją powinny
być trafne, bo tylko wtedy jest szansa na realizację swoich za-

A POTRZEBA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Szkolny Ośrodek Kariery „Twoja Przyszłość”, istnieje w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od 2004 r. Początkowo funkcjonował jako punkt informacyjny, a od 2005
r. już jako SzOK. Z usług doradcy zawodowego mogą korzystać nie tylko uczniowie naszej
szkoły, ale również uczniowie okolicznych gimnazjów. Coraz częściej młodzież czuje potrzebę
uczestniczenia w tego rodzaju zajęciach. W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w takich zajęciach wzięło udział ponad 100 uczestników. Ponadto nasza młodzież ma możliwość
skorzystania z porady doradcy zawodowego
w ramach zajęć lekcyjnych oraz z porad indywidualnych. Po-
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Doradca zawodowy
Anna Fara

fikację. Są to:
• kurs obsługi kas fiskalnych (technik logistyk i technik
handlowiec)
• spawanie metodą MIG-MAG (ZSzZ – mechanik pojazdów
samochodowych),
• kurs CNC (technik pojazdów samochodowych),
• prawo jazdy (technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych),
• kurs obsługi wózków widłowych (dla wszystkich uczniów
szkoły).
Ponieważ nasza szkoła ma w swoim zespole także CKU, to
w niektórych kursach mogą uczestniczyć również osoby z zewnątrz. Obecnie na runku edukacyjnym coraz częściej słychać
o potrzebie kształcenia zawodowego. Coraz więcej młodych ludzi z wyższym wykształceniem rejestruje się w Urzędach Pracy jako bezrobotni, a coraz częściej pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na fachowców, na ludzi z konkretnym wykształceniem. Od 13 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich.
Gimnazjaliści, wybierajcie szkoły, które dadzą wam konkretne i dobre zawody, zawody, w których kiedyś znajdziecie pracę. Szkoły techniczne nie przekreślają możliwości nauki
na studiach wyższych. Można ukończyć technikum, zdobyć zawód, podjąć pracę i jednocześnie kształcić się na
studiach wyższych.
Zapraszamy do skorzystania z bardzo szerokiej oferty naszej szkoły.
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interesowań, planów i marzeń. Wybierając nowy cykl kształcenia, młodzież właśnie tym powinna się kierować. Bardzo często niewłaściwie wybrany typ szkoły jest jedną z głównych barier utrudniających młodym ludziom płynne przejście do stanu zatrudnienia. Ponadto takimi barierami jeszcze są: rozbieżność między oczekiwaniami absolwentów a pracodawców, mała
przedsiębiorczość młodzieży, niedopasowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku.
Determinantami sukcesu lub porażki młodych ludzi na
rynku pracy są: poziom kwalifikacji zawodowych, cechy demograficzne i uwarunkowania środowiskowe. Znaczące miejsce
w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy mają: wyuczony zawód, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
Zespół Szkół Zawodowych – Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Dynowie w swojej ofercie edukacyjnej posiada zawody , w których na dzień dzisiejszy jest najwięcej
ofert pracy. Kształcimy młodzież w czteroletnich technikach
w zawodach:
• technik informatyk,
• technik handlowiec,
• technik logistyk,
• technik pojazdów samochodowych.
Oprócz technikum, w naszej ofercie jest również 3 - letnia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych, a od roku szkolnego 2013/2014 planujemy wprowadzenie nowego kierunku, jakim jest - sprzedawca. Ponadto w toku nauki w ramach projektu „Podkarpacie
stawia na zawodowców”, można zdobyć dodatkowe kwali-

„Jak szybko mijają chwile ,
jak potok płynie czas.
Za rok za dzień, za chwilę
razem nie będzie nas…”

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Komitet Organizacyjny Obchodów
50-lecia ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

wspólnie z Dyrekcją Szkoły, uprzejmie informuje, że uroczystość z tym związana
odbędzie się dnia 19 października 2013 r. w sali gimnastycznej szkoły przy ul. Polna 3.
Zapraszamy absolwentów, byłych nauczycieli i pracowników oraz zainteresowane osoby
o kontakt z biurem organizacyjnym celem dokonania zapisu
i ustalenia warunków uczestnictwa.
Dane kontaktowe:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie,
36-065 DYNÓW, ul.Polna 3, tel. 48 (16) 65 21 045; fax 48 (16) 65 21 043
email: zsz1dynow@poczta.onet.pl
Nr konta bankowego w BS Dynów: 04 9093 0007 2001 0000 0462 0003
Bieżące informacje:
www.zsz1dynow.republika.pl oraz na https://pl-pl.facebook.com/ZespolSzkolZawodowychwDynowie
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Na dobry początek...
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W sobotę, 11 maja 2013 roku swój
jubileusz działalności święciła Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach Rudawcu.00
Po godzinie 15 druhowie, zebrani
przed Domem Strażaka wspólnie udali się do kościoła filialnego w Rudawcu, by tam uczestniczyć w Mszy Świętej
– dziękując patronowi strażaków Św. Florianowi za dotychczasową opiekę oraz prosić o dalsze łaski i wstawiennictwo.
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Twoje święto Mamo
Słońce promienie ściele
Między polne kwiaty, łany zbóż i ziele
Dziś mak radosnym rumieńcem wita
Niebieskie bławaty ukryte wśród żyta
Całe to piękno natury ziemi
Chcę Ci darować i pod stopy Twymi
Niech kwitną i pachną, niech radość dają
W dniu święta Twego rajem się stają
Proszę by serce przyjęło to, co dać Ci mogę
Odrobinę radości, szczęścia i zwyczajną trwogę
Codzienności godziny, których coraz mniej
Tęsknotę, wspomnienia też przyjąć dziś chciej
W podarunku też składam rozmów cichych tysiące
Tych szeptanych, tych w myślach, tych co w głosie drżące
Których treści nikt nie zna, oprócz Ciebie Mamo
I wszystko co mam, co życie przyniosło mi samo		
					
Danuta Czaja

JUBILEUSZ 25 – LECIA
OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W RUDAWCU
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Ks. Józef Kasperkiewicz poświęcił sztandar, który Jednostka otrzymała z okazji jubileuszu.
Dalsze uroczystości odbywały się na placu przed Domem
Strażaka. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Wójta
Gminy Nozdrzec Antoniego Gromala, Prezes OSP Rudawiec
dh Józef Czaja przedstawił historię jednostki.
Dh Edward Rozenbajgier odczytał również akt nadania
sztandaru jednostce – przekazując ów sztandar na ręce Prezesa OSP dh Józefa Czaja. Dokonano również udekorowania sztandaru brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, przyznanym Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach – Rudawcu.
Wręczono również medale Za zasługi dla pożarnictwa
dla wyróżniających się druhów z jednostki.
Ciepłe słowa i życzenia dalszych, tak wspaniałych jubileuszów, owocnej działalność w ochronie przeciwpożarowej
oraz wytrwałości i satysfakcji z podejmowanej służby - popłynęły od znamienitych gości:
• Pana Marka Rząsy – Posła na Sejm PR,
• mł. bryg. mgr. inż. Marka Ziobro - Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie,
• Dh Edwarda Rozenbajgier - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie,
• Antoniego Gromala - Wójta Gminy Nozdrzec,
• Dh Ryszarda Dudka - Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nozdrzcu,
• Dh Andrzeja Bobola - Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej,
Pana Marka Owsianego; z- cę Dyrektora POR ARIMR.
•

Radny Rady Powiatowej w Brzozowie Pan Mieczysław
Barć przekazał życzenia w imieniu Starosty Brzozowskiego Pana Zygmunta Błaża oraz Wicestarosty Pana Janusza Draguła.
Wójt Antoni Gromala przekazał również listy gratulacyjne od:
• Pani Elżbiety Łukacijewskiej - Posła do Parlamentu
Europejskiego,
Pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej - Wojewody
•
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M. Z.: Jak Pani sądzi, czym dla młodych mieszkańców Gminy Nozdrzec, Pani uczniów jest patriotyzm?
E. SZ.: To trudne pytane, aby na nie odpowiedzieć należy najpierw zdefiniować samo słowo „patriotyzm”. Trzeba pamiętać, iż
patriotyzm to nie tylko szeroko rozumiana miłość do Ojczyzny i gotowość śmierci za Nią, ale również (czy zwłaszcza przede wszystkim!) sumienne i szczere wypełnienie swoich obowiązków, takich jak nauka, rzetelna praca, płacenie podatków, służba wojskowa, szacunek dla symboli narodowych. Elementem patriotyzmu
jest również dbanie i angażowanie się w sprawy kraju i społeczności lokalnej poprzez m. in. udział w wyborach czy referendach.
Patriotą jest ten, który również szanuje inne narody, mniejszości.
Powyższe rozważania doskonale ujmują słowa kardynała Stefana
Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą
sztuką jest dobrze żyć dla niej”.
Tym czasem co możemy zaobserwować u młodych i nie tylko
młodych ludzi? Szczególnie niepokojące jest, iż w znacznej części ten patriotyzm ma bardzo powierzchowny charakter, ograniczony do śpiewania hymnu, gdzieś na meczu, w pozycji zupełnie odbiegającej od zasadniczej, ograniczony do niczym nieuzasadnionej niechęci lub nawet nienawiści do innych nacji. A frekwencja

Z Panią mgr Edytą Szczepanik, nauczycielem historii i WOS-u w Zespole Szkół w Warze oraz historii w Szkole Podstawowej
w Siedliskach o patriotyzmie młodych ludzi, symbolach i bohaterach narodowych oraz o roli szkoły i władz samorządowych w szerzeniu takich wartości jak miłość do ojczyzny, czy pamięć o narodowych bohaterach rozmawia Michał Zięzio.

PATRIOTYCZNIE
W GMINIE NOZDRZEC...

ki było już o wiele łatwiej – dlatego też ten odcinek pokonaliśmy sprawnie – zatrzymując się tym razem w ŚDS w Izdebkach. Tu, dzięki uprzejmości dyrektorki placówki Pani
Beaty Jastrzębskiej zwiedziliśmy pracownie, obejrzeliśmy
prace uczestników warsztatów i posileni obiadem ruszyliśmy w dalsza drogę. Miłą niespodziankę sprawił nam Pan
Józef Fal – właściciel firmy „Woda dla Ciebie” zapraszając
nas do siebie na chłodne napoje.
Ostatnim przystankiem na trasie była placówka biblioteczna w Warze. Tu obejrzeliśmy zdjęcia wykonane w trakcie rajdu przez Pana Kazimierza Barańskiego – ze śmiechem
i rozbawieniem komentowane przez uczestników rajdu.
Z młodzieżą szkolną pożegnaliśmy się pod Zespołem
Szkół im. Jana Pawła II w Warze – obiecując sobie wspólne, kolejne wycieczki rowerowe. W zmniejszonym składzie
udaliśmy się do Nozdrzca, gdzie miało miejsce zakończenie i podsumowanie rajdu. Na wspólną biesiadę zaproszeni zostali wspaniali goście – sympatycy bibliotek, przyjaciele, emerytowane bibliotekarki oraz przedstawiciele miejscowych władz.
Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które
w istotny sposób wsparły naszą inicjatywę:
Panu Antoniemu Gromala – Wójtowi Gminy Nozdrzec,
Panu Kazimierzowi Barańskiemu,
Pani Beacie Jastrzębskiej,
Pani Renacie Łach,
Panu Józefowi Fal,
Panu Adamowi Toczek,
Panu Andrzejowi Niemiec,
a także Panu Stanisławowi Guzik – Radnemu Rady
Gminy w Nozdrzcu, który jako jedyny radny zechciał
pokonać z nami całą trasę rajdu.
							
http://nozdrzec.blogspot.com/
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Podkarpackiego oraz st. bryg. mgr. inż. Bogdana Kuliga - Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Rzeszowie.

Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Bliznego.
Marta Bobola

Ach, co to był za rajd...

W czwartek, 16 maja odbył się rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”
Malowniczą trasą po gminie Nozdrzec, liczącą ok. 25 kilometrów przejechała grupa bibliotekarzy, młodzieży szkolnej
z opiekunką Panią Renatą Łach oraz sympatyków
bibliotek.
00
Rajd wystartował punktualnie o godzinie 9 spod Urzędu Gminy w Nozdrzcu, kierując się w stronę Hłudna. Chwilę
oddechu po przejechaniu tych pierwszych kilometrów mogliśmy złapać pod osuwiskiem w tej miejscowości. Tutaj w ciekawy sposób budowę geologiczną fliszu karpackiego przedstawiła nam Pani Edyta Serwatka. Młodzież z ogromnym
zapałem natychmiast zaczęła szukać wśród kamieni tych
ze skamieniałościami.
Kolejną przerwę urządziliśmy sobie pod Domem Strażaka w Hłudnie – posilając się herbatką, kawą i ciasteczkiem. Tu dołączyły do nas bibliotekarki z Wesołej i Hłudna. Tu też do rajdu włączył się pan Kazimierz Barański.
W zwiększonym składzie skierowaliśmy się w stronę Izdebek, pokonując dzielnie tzw. gacówki. Siły i krzepy pozazdrościć można młodzieży szkolnej, która bezproblemowo pokonała górę, nie schodząc z rowerów. Chwilę oddechu złapaliśmy pod wieżą nadawczą na szczycie, podziwiając piękne widoki rozciągających się pasów pól rzepakowych. Z gór-
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Wędkarze z Koła „Brzana” w Nozdrzcu, jak co roku, 19
kwietnia przeprowadzili akcję sprzątania brzegu rzeki San,
na terenie gminy Nozdrzec. Piętnastu wędkarzy zebrało
w sumie ponad 3 m3 śmieci, najwięcej było szkła i plastiku. Wszystkie odpady zostały posegregowane.
Pomimo szerokiej akcji edukacyjnej przybywa dzikich
wysypisk śmieci, w związku z tym Zarząd Koła „Brzana”
w Nozdrzcu podjął decyzję o monitorowaniu terenów najbardziej zagrożonych dzikim wysypiskiem odpadów. W tym
celu zakupiono pięć kamer oraz oznakowano specjalnymi
tablicami 10 miejsc, gdzie kamery te będą zamontowane.
Wierzymy, że tym razem akcja przyniesie zamierzony
skutek oraz w latach następnych nie trzeba będzie zbierać
tak dużej masy odpadów. Apelujemy do wszystkich, aby
zaprzestali wysypywania śmieci do Sanu i jego nabrzeży,
ponieważ jest to karalne i szpeci piękne okolice turystyczne. Przekonani jesteśmy, że zmiana zasad gospodarki odpadami komunalnymi w najbliższych miesiącach doprowadzi do wzrostu świadomości i właściwej segregacji śmieci.
Wędkarze Koła „BRZANA” zapraszają na wędkowanie
w okolice Nozdrzca.

WĘDKARZE DBAJĄ
O SWOJE ŁOWISKA

M. Z.: W Nozdrzcu powiewają flagi narodowe, czczone są historyczne święta patriotyczne... Jak Pani sądzi, czy młodzi ludzie
dostrzegają starania władz gminnych polegające na rozpowszechnianiu takich wartości jak „Miłość do Ojczyzny”, „Pamięć o narodowych bohaterach”?
E. SZ.: Trudno mi się oczywiście wypowiadać w imieniu
wszystkich młodych ludzi (należałoby ich samych o to zapytać),
ale należy wyraźnie podkreślić, iż gmina Nozdrzec jest widoczna
w działaniach propagujących szeroko rozumiane wartości. Uroczystości kościelne, akademie otwarte dla lokalnej społeczności
w naszej szkole z pewnością muszą być zauważalne na szerszym
forum. Wszystkie ważne święta są obchodzone uroczyście i z należnym szacunkiem, świetnym pomysłem było zwłaszcza włączenie się Gminy w akcję rozdawania flag, których wywieszanie przed
domem w okresie Świąt Narodowych (11 listopada, 3 maja) jest na
pewno wyrażeniem miłości i przywiązania do Ojczyzny, a przede
wszystkim oddaniem czci i szacunku doniosłym wydarzeniom w naszej historii i wszystkim bohaterom narodowym, którzy służyli naszej Ojczyźnie i często ponieśli dla niej największą ofiarę - życie.
Szczególnie w kontekście 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pamiętajmy słowa Piotra Skargi: „Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy” i starajmy się tak postępować, aby
swoim życiem, swoją swoistą „służbą” zasłużyć na zaszczytne miano prawdziwego Polaka - Patrioty.
M. Z.: Dziękuję za wypowiedź.

ta w procesie kształcenia wiedza. Uczniowie muszą zrozumieć, że
trudną sztukę miłości do Ojczyzny można posiąść jedynie poprzez
znajomość Jej historii, kultury, tradycji narodowych. To znajomość
naszych korzeni, poczynając od tych regionalnych - naszych „Małych Ojczyzn”, do państwowych sprawia, że czujemy się częścią
jednej wspólnoty i jesteśmy gotowi do największych poświęceń;
szkoda tylko, że współczesna młodzież nie zawsze potrafi to zrozumieć... Dlatego do szkoły należeć powinno, tak naprawdę organizowanie różnych alternatywnych form nauki (świetnym przykładem są lekcje muzealne, na które zabieram młodzież), lub też mobilizowanie młodzieży do uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach historycznych, co od początku swojej pracy staram się robić.
Uświadamiam im, że pogłębianie swoich zainteresowań jest również formą patriotyzmu.
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w wyborach - nasza powinność wobec Ojczyzny, również nie napawa optymizmem. To nie jest patriotyzm, czego część młodzieży
nie potrafi (lub nie chce) zrozumieć.
Dlatego osobiście staram się, aby patriotyzm dla moich uczniów
był nie tylko uczestnictwem w akademiach (szczególnie poświęconych rocznicom odzyskania przez Polskę niepodległości), choć niewątpliwie taka forma odgrywa istotną rolę w prawidłowym kształtowaniu sytemu wartości młodych ludzi. Wkładam wiele wysiłku, aby patriotyzm był obcowaniem z tradycją, najlepszymi wzorcami, poznawaniem i szanowaniem własnej przeszłości, jakakolwiek by ona nie była.
M.Z.: Jakie symbole, postacie historyczne czy daty powinny
według Pani być stawiane za wzór i przypominane młodym ludziom, aby poziom ich patriotyzmu wzrastał?
E. SZ.: Trudno nawet jednorazowo wymienić wszystkie elementy, które mogłyby służyć krzewieniu patriotyzmu. Dysponujemy „całą gamą” symboli, postaci, dat, miejsc związanych z patriotyzmem. Paradoksalnie nie trzeba sięgać tylko do historii Polski,
aby wyzwalać w młodych ludziach patriotyzm. Wspaniałe przykłady patriotyzmu możemy i powinniśmy wskazywać również w historii innych krajów. Osiągamy dzięki temu dwa zasadnicze cele:
wskazujemy, iż nie mamy „monopolu” na patriotyzm oraz możemy się porównać do najlepszych wzorców. Przykłady? Zacznijmy
od Spartan pod Termopilami, bardzo popularnymi wśród młodzieży
a to za sprawą filmu „300”. Jest to świetny punkt wyjścia do wskazania Polskich Termopil i analogii z walczącymi o wolność Grekami. Wzorcami wartymi podkreślenia już z samej historii Polski
jest cała gama wojen i bitew polskich, zarówno tych wygranych
(np. Cedynia, Grunwald, Kircholm, Kłuszyn, Wiedeń, bitwa Warszawska), jak i tych przegranych (np. Legnica, bitwy z IX/X 1939
r.). Wspaniałe postacie, które walczyły i nierzadko oddały życie za
Polskę od średniowiecza po współczesność (m. in. Zawisza Czarny, S. Żółkiewski, J.K. Chodkiewicz, S. Czarniecki, T. Kościuszko, ks. J. Popiełuszko i inni). Wspaniałe postacie, które drogą pokojową przyczyniły się do wielkości, sławy Polski (np. Kazimierz
III Wielki, Mikołaj Kopernik, Stanisław Staszic, Maria Curie-Skłodowska, kard. St. Wyszyński, poeci polscy itd.). Ważnym symbolem jest rok 1573r., czyli konfederacja warszawska i Polska jako
kraj tolerancji, który możemy zestawić z rzeziami innowierców we
Francji. Innym symbolem jest Konstytucja 3 V 1791r. czy daty takie jak: 11 XI 1918r. lub 15 VIII 1920r. Oczywiście należy osobno
wspomnieć o patronie naszej szkoły Janie Pawle II, wielkim Polaku - Patriocie, który tak ukochał swoją Ojczyznę, co wielokrotnie
mogliśmy słyszeć w jego wypowiedziach. Najbardziej trafne będą
tu słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego w Parlamencie, dnia
11 czerwca 1999 roku „Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej
historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom”.
M. Z.: Jaka powinna być rola szkoły w szerzeniu wśród młodzieży miłości i przywiązania do Ojczyzny?
E. SZ.: Należy zacząć od tego, iż paradoksalnie szkoła jest tylko jednym z elementów w układance, którą nazywamy miłością do
Ojczyzny. Młodzież spędza tylko 1/3 dnia (z 5 dni nauki) w szkole,
resztę czasu spędzając z rówieśnikami i rodziną. Logicznym zdaje się być zatem fakt, że podstawy patriotyzmu powinna otrzymać
od rodziców, dziadków i najbliższych; a rolą szkoły powinno być
tylko jego umocnienie oraz rozszerzenie na różne aspekty życia
m. in. poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy lub umiejętności.
W tym kontekście należy dodać, że szczególnie zatrważające były
niedawne badania, które miałam okazję widzieć. Wynika z nich, iż
ponad 60% Polaków nie wie, kto i kiedy dokonał mordu w Katyniu, lub nie wie, czym była rzeź wołyńska! I tu właśnie rozpoczyna
się wspomniana wcześniej rola szkoły. Jej zadaniem jest pokazanie
dzieciom i młodzieży różnorodnych postaw i wzorców, o których
wspominałam już wcześniej, a przede wszystkim kształtowanie odpowiedniej hierarchii wartości, której podstawą jest również naby-
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Uwaga Konkurs!!

Profesjonalną Kadrę Pedagogiczną
Specjalistyczną Opiekę Psychologiczno - Pedagogiczną (Pedagog, Psycholog Ppp)
Bezpieczeństwo Wzmacniane Poprzez Monitoring
Pomoc W Organizacji Dojazdu Do Szkoły
Bogatą Bazę Dydaktyczną m.in. Dobrze Wyposażone Klasopracownie;
„Cyfrowa Szkoła”;
„Radosna Szkoła”;
Świetlice;
Stołówka;
Rozwój Talentów I Umiejętności:
- Konkursy Przedmiotowe Organizowane Przez
Kuratorium Oświaty
- Koła Zainteresowań
- Konkursy Lokalne, Wojewódzkie
I Ogólnopolskie (Literackie, Matematyczne,
Plastyczne Itp.)
- Treningi I Zawody Sportowe
Aktywne Uczestnictwo W Kulturze (Teatr,
Kino, Muzea).

Szkoła Oferuje:

Co Nas Wyróżnia?

Z  A  P R A  S Z  A !!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DYNOWIE

CZYLI
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ŚWIETNA SZKOŁA NA WYCIĄGNIECIE RĘKI,

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - Na pierwszego jej autora czeka bardzo atrakcyjna nagroda
książkowa.
Całość opracował Michał Zięzio

Na odpowiedzi czekam do 20 czerwca 2013r. pod adresem e-mail: spacerkiempogminie@interia.pl

„Jaki jubileusz obchodzili w maju 2013 druhowie z OSP w Izdebkach-Rudawcu?”

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
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•

Sympatyczni uczniowie

Cyfrowa szkoła

Biblioteka szkolna

Sala gimnastyczna
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9.

8.

6.
7.

5.

JEST WIELE POWODÓW DLA KTÓRYCH
WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY!!!
OTO PIERWSZA DZIESIĄTKA:
1.
2.

3.

10.

Hala sportowa

4.

Klasopracownia historyczna

Świetlica
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Monika Mączyńska
Radosław Telega

ZAJĘCIA DODATKOWE Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU (KOŁA
ZINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE ITP.).
ESTETYCZNE, PRZESTRONNE KLASOPRACOWNIE.
ZAJĘCIA SPORTOWE m.in. PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA NOŻNA,
LA, BADMINTON, KOSZYKÓWKA, TENIS STOŁOWY ITP.
BIBLIOTEKA, DWIE ŚWIETLICE, STOŁÓWKA ORAZ SKLEPIK.
MOŻLIWOŚĆ REALIZOWANIA SIĘ W SZKOLNYM KOLE
„CARITAS” , WOLONTARIACIE ORAZ W KOLE TEATRALNYM „GRANDA”.
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z TVP – „INTERNETOWY TEATR
TVP DLA SZKÓŁ”, TG „SOKÓŁ” W DYNOWIE, MIEJSKIM
OŚRODKIEM KULTURY W DYNOWIE, TS DYNOVIA ITP.

Radosna szkoł - salka

Siłownia szkolna

MIŁA I PRZYJAZNA ATMOSFERA.
NAJNOWSZE ORAZ BARDZO BOGATE ZAPLECZE TECHNOLOGICZNE (LAPTOPY UCZNIOWSKIE I DLA NAUCZYCIELI, TABLICE INTERAKTYWNE, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE, RZUTNIKI MULTIMEDIALNE, SKANERY,
EKRANY PROJEKCYJNE, SZEROKOPASMOWY INTERNET).
UDZIAŁ SZKOŁY W RZĄDOWYM PROGRAMIE „CYFROWA
SZKOŁA” rozwijającym kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych.
POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO.

Cyfrowa szkoła

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.zs.dynow.pl
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za chwilę wystartujemy. Dookoła mnóstwo kibiców, po plecach
przechodzą ciarki. Przybijamy z Wieśkiem "piątkę" życząc sobie
powodzenia, wystrzał... i start! Biegniemy! Cały czas rozmawiamy ze sobą. Przypominamy sobie naszą taktykę, żeby nie ruszyć za szybko. i żeby nie szarpać tempa na trasie. Pierwsze 5
kilometrów biegnie się bardzo luźno. Na 7 kilometrze mijamy
się z biegaczami na 10 km. Na początku mijamy się z Justyną
Kowalczyk. Oczywiście podbiegamy bliżej i szukamy "naszych".
Po chwili wśród biegnących dostrzegamy Piotra, który nam macha i pozdrawia nas. Kawałek dalej biegnie również Tomek. Za
chwilę patrzymy ni stąd ni z owąd za nami 10 km! Na 12 kilometrze pierwsze wzmocnienie, banan, izotonik, i troszkę wody.
Po zastrzyku energii biegnie się jakby lżej. Od tej chwili nie
opuszczamy żadnego punktu nawadniania ani punktów z "enegrią" w postaci bananów i batoników energetycznych. Nie chcemy bowiem dopuścić do kryzysu. Z kilometra na kilometr przyspieszamy i wyprzedzamy kolejnych biegaczy. Zdarza nam się
mijać maratończyków z Podkarpacia (min. Krosno, Jasło, Głogów Młp, Rzeszów). Po prawie 2 godzinach biegu jesteśmy na
półmetku. Za nami 21 km czyli połowa. Niestety u mnie pojawia się problem z kolanem, które zaczyna mnie boleć. Jednak
nie rezygnuję z walki. Wiesiek co chwilę pyta mnie się jak kolano, uspokajam go, że boli ale nie odpuszczę. Na 25 km musimy zmierzyć się z krótkim ale stromym podbiegiem. Pokonujemy go jednak z łatwością, ale na 26 km moje kolano zaczyna
boleć coraz bardziej. Po krótkiej rozmowie i naradzie z Wieśkiem rozdzielamy się. Wiesiek pędzi do przodu, ja nieco zwalniam, bo ból staje się coraz silniejszy. Jeszcze przez jakieś 2 km
widzę Wieśka, później znika on jednak w oddali, a ja cały czas
walczę z bólem. Na 32 km trasy zaczynam wątpić w to czy dobiegnę. Ból kolana jest tak mocny, że przez całą lewą nogę przechodzą mnie ciarki i praktycznie nie czuję nogi. Widząc, że coś
jest nie tak kolejni biegacze, całkowicie obcy ludzie, pocieszają mnie i dodają otuchy, że dam radę. Przez 3 kilometry walczę ze sobą i cały czas powtarzam sobie, że dam radę, ale gdy
pojawia się znak, że już 35 kilometr, a w oddali widać Stadion
Narodowy, ból kolana jakby ustał. Z minuty na minutę cel coraz bliżej. W końcu mijam znak 40 km, jeszcze tylko mała pętla i prosto na metę. Ostatnia prosta do mety to niesamowite
przeżycie. Każdy bije brawo, a do oczu cisną się łzy szczęścia,
że mimo bólu kolana udało się dobiec! Na metę wpadam z czasem 4 godziny 7 minut. Za chwilę spotykam się z Wieśkiem,
Tomkiem i Piotrkiem. Wiesiek uzyskał świetny czas jak na debiut i wykręcił 3 godziny 49 minut. Wszyscy gratulujemy sobie,
odbieramy medale i robimy kilka pamiątkowych zdjęć. Każdy
z nas jednak ma w sobie jeszcze mnóstwo energii i nie czujemy
jakiegoś wielkiego zmęczenia. Jeszcze przez chwilę do nas nie
dociera, że udało się pokonać królewski dystans.
Bieganie uzależnia!
Po pokonaniu pierwszego maratonu w życiu nie spoczywamy na laurach i obieramy kolejny cel. Chcemy bowiem zdobyć
"Koronę Maratonów Polskich", czyli w ciągu dwóch lat pokonać 5 najważniejszych polskich maratonów w: Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Dębnie i Wrocławiu. Zadanie to jest niezwykle trudne, a w całym kraju sztuka ta
co rok udaje się zaledwie nieco ponad 100 osobom. Ale my już jesteśmy po prostu uzależnieni od biegania. Może treningi nie sprawiają
tak wielkiej frajdy jak zawody, ale
spełnienie swojego marzenia i pokonanie maratonu daje człowiekowi niesamowitego pozytywnego kopa i bardzo uzależnia! Także
trzymajcie za nas kciuki we wrześniu. :) W Wrocławiu kolejny nasz
maraton zaliczany już do cyklu "Korona Maratonów Polskich".
Łukasz Domin
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Pojechali,
zobaczyli
i przebiegli!

21 kwietnia ja i Wiesław Jandziś spełniliśmy swoje marzenia. Pokonaliśmy maraton. Prawie cztero- miesięczne przygotowania zakończyły się sukcesem. Warszawa zdobyta! Maraton pokonany!
Pokonać maraton czyli przygotowania.
Przygotowania zaczęliśmy w połowie stycznia. Co drugi dzień bieg 3, 5 lub 10 km. Bez względu na pogodę. Czy był
deszcz, czy śnieg, czy roztopy czy siarczysty mróz zaciskaliśmy
zęby i biegliśmy. Wiedzieliśmy bowiem, że nie może nas złamać żadna pogoda, a efekty tych treningów przyjdą pod koniec
kwietnia. Luty i marzec minął na ciężkich treningach. Bieganie
i do tego siłownia aby popracować nad nogami. Czasami przychodziło zwątpienie, czy to ma sens i czy się uda. Naszym prawdziwym sprawdzianem miało być pokonanie 22 km na początku kwietnia. Założyliśmy sobie, że jeśli pokonamy taki dystans
już nic nas nie powstrzyma przed maratonem. Jak mówiliśmy,
tak zrobiliśmy. 22 km pokonaliśmy, szybko, łatwo i przyjemnie
i z niecierpliwością czekaliśmy na 21 kwietnia!
Prawdziwe święto sportu.
Razem z nami do Warszawy pojechał Piotr Kędzierski, który postanowił wystartować w biegu na 10 km. Na miejscu czekał jeszcze jeden z naszych dynowskich rodaków - Tomasz Karnas, który również chciał spróbować sił na "dziesiątkę". Stolica dzień przed maratonem przywitała nas piękną, słoneczną pogodą. Zaraz po przyjeździe ruszyliśmy, by odebrać pakiety startowe. Pod Stadionem Narodowym, gdzie umiejscowione
było miasteczko biegaczy, mnóstwo ludzi. Dzieci, dorośli, ludzie
w podeszłym wieku. Nie zabrakło również VIP-ów. Justyna Kowalczyk, Adam Małysz, Tomasz Majewski, Michał Żebrowski,
Adam Kszczot i wiele, wiele innych osobowości związanych ze
światem sportu, polityki czy filmu. Jakież emocje udzielały się
nam, gdy widzieliśmy te tłumy, zbierające się pod Stadionem
Narodowym. Czuliśmy w sercach, że to prawdziwe święto sportu, impreza jakiej jeszcze nie przeżyliśmy.
Musimy dać radę.
Jeszcze w sobotę postanowiliśmy wystartować w biegu charytatywnym na 3 km i wziąć udział w oficjalnym otwarciu Orlen Warsaw Marathon na Stadionie Narodowym. Stadion zrobił na nas niesamowite wrażenie, a widząc to wszystko stwierdziliśmy, że musimy dać radę temu maratonowi, w końcu co to
42 kilometry. :) Nocleg z soboty na niedzielę zapewnił nam Tomasz Karnas, któremu chcielibyśmy ogromnie podziękować.
Dzień biegu...
Pobudka o 5:30. Zaraz po przebudzeniu, leciutkie śniadanie
(bułka z dżemem, jogurt i kawa)
i wyjazd na maraton o godzinie
7:30. Na miejscu byliśmy 40 minut przed startem. Krótka rozgrzewka i na start, który wyznaczono na 9:00. Napięcie wzrastało. Obok naszej grupy maratończyków ustawieni zostali biegacze
startujący na 10 km. W oddali dostrzegamy "naszych". Tomek i Piotrek pokazują, że trzymają za nas
kciuki. W głowie myśli, czy damy
na pewno radę. Odliczanie: 10, 9,
8, 7… serce wali jak młot, bo już
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
w Przedszkolu Miejskim w Dynowie
Już od kilku lat Przedszkole Miejskie w Dynowie jest organizatorem uroczystości związanej z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które 2 maja obchodzimy w całym kraju. W tym roku
w przedszkolu obchody tego święta odbyły się nieco wcześnie bo już
30 kwietnia Oprócz dzieci i pracowników przedszkola w uroczystości wzięli udział również uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr
1 w Dynowie. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem
hymnu narodowego, a na część artystyczną złożyły się wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Uroczystość zakończyła się pochodem ulicami miasta. Wszystkie przedszkolaki były bardzo dumne
maszerując z biało- czerwonymi flagami.
Krystyna Miśniakiewicz

"TOŃKO"

Z DYNOWA NA PUDLE
„TOŃKO” Z DYNOWA NA PUDLE, tak m.in. napisało w tytule Życie Podkarpackie po zakończeniu jubileuszowego 35 Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego w Przemyślu,
który odbył się w dniach 10-12 maja 2013 roku.
I miejsce zajęła Przasnyska Kapela Podwórkowa z Przasnysza,
II miejsce przypadło Kapeli Podwórkowej „Paka Sedzisza” z Sędziszowa Małopolskiego, a III Kapeli Podwórkowej Tońko z Dynowa.
Cieszymy się że nasza wieloletnia, uporczywa i systematyczna praca jest dostrzegana, a nasz zespół wciąż znajduje się w ścisłej ogólnopolskiej czołówce Kapel Podwórkowych.
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.kapelatonko.art.pl, wpisywania się do księgi Gości, jak również do
obejrzenia naszych filmów promujących miasto Dynów na You Tube /Kapela Tońko/. Jak zawsze cenne będą komentarze naszych Fanów.
Kierownik zespołu Antoni Dżuła
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pewnością wymiana doświadczeń i rozmowy zawsze są dobrym pomysłem na to, aby wzmocnić w sobie przekonanie,
że warto być pomysłodawcą i realizatorem działania, niż
tylko odbiorcą pomysłów wymyślonych przez innych – często tych samych ludzi.
Najważniejsza praca
Kolejne spotkania, które odbyły się 23 maja (czwartek)
toczyły się wokół spraw osób bezrobotnych i młodzieży. Podsumowując rozmowy w obydwu grupach można wysunąć
wniosek, że problem pracy na terenie Pogórza Dynowskiego dotyczy nie tylko dorosłych osób, ale również młodzieży.
Marzą oni żeby studiować i poznawać świat, ale część z nich
z obawy o pracę nie zamierza tu wrócić. Ci natomiast, którzy nie obawiają się o swoją karierę zawodową sukcesu upatrują w rozwijaniu własnej firmy na tym terenie. Ich chęć
powrotu po studiach do Dynowa wynika również z tego, że
chcą zrobić coś dla miasteczka, bo mieszka się tu dobrze, o
czym decydują szczególnie walory przyrodnicze.
Młodzi mają głos
Dla młodych ludzi bardzo ważna jest aktywność sportowa. Marzą także, aby w Dynowie było więcej imprez kulturalnych, szczególnie koncertów. Padła również propozycja organizacji plenerów filmowych, ponieważ jak się okazuje młodzież chętnie zaangażowałaby się w inicjatywy integrujące mieszkańców, najlepiej poza instytucjami. Ważne jest dla nich miejsce, które sami mogliby sobie zorganizować i decydować o jego przeznaczeniu.
Coś dla kobiet
W piątek, 24 maja rozmawialiśmy w gronie pracowników
instytucji, seniorów i kobiet. I te spotkania okazały się bardzo interesujące. Wśród najważniejszych wniosków można
wymienić: zdecydowanie brakuje w Dynowie inicjatyw dla
kobiet 50+. Panie chętnie uczestniczyły w spotkań z ciekawymi ludźmi – najlepiej w zorganizowanej i prowadzonej
społecznie kawiarence, w której od czasu do czasu odbywałyby się spotkania, koncerty. A nawet inicjatywy dotyczące
ich dzieci. Na „szybko” powstał pomysł organizacji „święta ulic” w Dynowie lub konkursów dla właścicieli ogródków
działkowych i ogrodów przydomowych.
Urzędnik też człowiek
Nie obeszło się również bez rozmowy wokół trudnych problemów, jak na przykład wizerunku pracownika instytucji,
w tym urzędów w Dynowie. Osoby zaproszone na spotkania wskazywały, że kultura obsługi mieszkańców w instytucjach publicznych jest o wiele lepsza niż było to kilka lat
temu. Jednak nadal mieszkańcy czują się jak „petenci”. Wydaje się, że rozwiązanie jest proste: być może należałby zorganizować więcej spotkań w instytucjach, w tym urzędach
z mieszkańcami, aby ten stereotyp „niedostępnego urzędnika” zmienić na obraz uśmiechniętej, otwartej osoby, która mieszka w naszym sąsiedztwie.
W związku z tym, że na szersze omówienie spotkań z
mieszkańcami w niniejszym tekście nie ma miejsca – przygotujemy dla mieszkańców Dynowa krótki dokument, który będzie stanowił podsumowanie z całości przeprowadzonej diagnozy. Kolejny etap poszukiwania wiedzy na temat
ciekawych inicjatyw mieszkańców odbędzie się w czerwcu.
Pokaż nam swój Dynów na fotografii
Zapraszamy Państwa do inicjatywy pt.: Pokaż mi
Dynów, a w nim siebie. Osoby, które mają ochotę zabrać
na spacer fotografa (osoba współpracująca z Miejskim Ośrod-

Relacja ze spotkań z mieszkańcami Dynowa
w dniach 23 -24 maja w ramach Programu Dom Kultury
+ inicjatywy lokalne (I etap: diagnoza)

Miejski Dom Kultury w Dynowie bierze udział w programie Dom Kultury +, wspieranym przez Narodowe Centrum Kultury. MOK przygotował projekt, który zakłada,
że w ciągu kilku miesięcy mieszkańcy najpierw opowiedzą,
jak żyje im się w Dynowie, jakie są ich marzenia, a potem
podejmą kilka różnorodnych inicjatyw społeczno-kulturalnych ze wsparciem MOK. W efekcie przysłuży się to integracji mieszkańców wokół domu kultury.
Kto mieszka w Dynowie?
W ramach Dom Kultury + inicjatywy lokalne Miejski
Ośrodek Kultury przygotował pomysł na to, jak w krótkim czasie uzyskać wiedzę na temat potrzeb różnych grup
mieszkańców, ich marzeń związanych z Dynowem, problemów utrudniających podejmowanie inicjatyw. Pomysł był
prosty: zaprosić mieszkańców do rozmowy w kilku grupach
reprezentatywnych dla sześciotysięcznego, podkarpackiego miasteczka, a mianowicie: kobiet, pracowników instytucji, seniorów, młodzieży, bezrobotnych oraz organizacji pozarządowych. Tę ostatnią grupę nazwaliśmy ekspertami,
gdyż ich wiedza na temat w/w grup wynika z podejmowania różnych inicjatyw z nimi i dla nich.
Okazja do rozmowy
Spotkanie z ekspertami odbyło się 23 maja (czwartek).
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilku dynowskich
organizacji: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Emerytów i Rencistów, Klubu Sportowego „Dynovia”,
Stowarzyszenia „Aktywny Dynów, Stowarzyszenia De-Novo, Towarzystwa św. Brata Alberta, Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Moderatorkami spotkania były: mgr Elżbieta
Wrona i mgr Magdalena Jamroszewicz z Lublina. Podczas
spotkania uczestnicy odpowiadali na pytania, które odnosiły się do obszarów ich działalności i wynikających z tego
refleksji, rekomendacji, wniosków, pomysłów na działanie.
Problemy małe i duże
Podsumowując rozmowę w w/w gronie można ogólnie
wyciągnąć następujące wnioski: brakuje w Dynowie otwartego dialogu i skutecznej komunikacji pomiędzy różnymi
podmiotami zaangażowanymi w działalność na rzecz miasteczka. Wydaje się, że mieszkańcy chcą szukać coraz więcej okazji do spotkań i rozmów na dotyczące ich tematy np.
braku pracy, marzeń i problemów młodzieży związanych z
mieszkaniem w małym miasteczku, tolerancji wobec osób
chorych i niepełnosprawnych, bądź ekologii i zanieczyszczania przyrody. Ważne również wydają się sprawy dotyczące organizacji imprez kulturalnych oraz rozwoju wolontariatu, aby wspierać osoby starsze, chore oraz samotne.
Co zrobić, by dynowianom żyło się lepiej?
Okazuje się, że dynowianie są chętni do podejmowania
nowych pomysłów na działanie, jednak główną barierą w
ich realizacji stanowią środki finansowe oraz szybkie zniechęcanie się do kontynuowania przedsięwzięcia z powodu
pierwszych niepowodzeń, czy braku większego zainteresowania ze strony szerszej grupy mieszkańców. Te inicjatywy
maja tzw. „krótkie życie” – pojawiają się i szybko „gasną”.
Wniosek w tym przypadku nasuwa się jeden – należałoby
te inicjatywy wesprzeć np. w postaci cyklu spotkań z ekspertami dysponującymi wiedzą na temat sposobów gromadzenia środków finansowych na przeprowadzenie małych
inicjatyw lokalnych bądź zorganizować spotkania z organizacjami lub osobami spoza naszego regionu, którym z powodzeniem udaje się działać na rzecz swoich miejscowości. Z
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Kontakt: 724-999-888 (szczegółowe informacje)

być może sprawi, że inni będą mogli zobaczyć daną sprawę
z innej perspektywy. Taki spacer po Dynowie, to również
okazja do przyjrzenia się naszemu miastu na nowo, do spojrzenia jak na własny dom – i choć czasem wymaga remontu „tu i tam”, to jednak warto o niego dbać.
Zapraszam do udziału w powyższej inicjatywie:
Aneta Pepaś
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

DYNOWINKA

kiem Kultury) i pokazać mu miasto przez pryzmat swoich
marzeń, pasji, a być może tego co denerwuje i przez co ciężko jest tu żyć – zapraszamy o zgłoszenie się do Miejskiego
Ośrodka Kultury w Dynowie w dniach: 3 – 8 czerwca na
numer telefonu: 724-999-888.
Chcielibyśmy, aby zrobione przez Państwa zdjęcia stały się zaczątkiem do kolejnych rozmów o naszym mieście,
o jego mieszkańcach i o pomysłach na ciekawe inicjatywy,
które można wspólnie przeprowadzić w Dynowie. Zdjęcia
pozwolą odnieść rozmowę do konkretnego „obrazu”, który

Wyposażenie pracowni edukacyjnych MOK
w Dynowie

Więcej informacji: www.mok.dynow.pl

Terminy realizacji projektu:
15 – 30 maja 2013 r. – rozpoznanie rynku poprzez rozesłanie do firm zapytań cenowych, wybór ofert
Czerwiec 2013 r. – realizacja zamówień interesującego
nas wyposażenia
30 czerwca – zakończenie realizacji projektu.
Lipiec 2013 – złożenie sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji zadania
Z pozdrowieniami, Dyrektor MOK
Aneta Pepaś

tach artystycznych w przestrzeni miasta na wysokim
poziomie artystycznym.

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kwietniu 2013 r. MOK w Dynowie otrzymał kolejną
dotację na doposażenie pracowni edukacyjnych, które zostały oddane do użytku w grudniu 2012 roku. Podobnie jak
w roku ubiegłym projekt pt. „Wyposażenie pracowni
Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie na potrzeby
prowadzenia edukacji kulturalnej” jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury”. Wyżej wymieniony projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 40.000 zł na wyposażenie następujących pracowni: multimedialnej (sprzęt fotograficzny),
plastycznej (komplet pędzli, manekiny wystawowe), muzycznej (instrumenty, akcesoria muzyczne), nagłośnienie i
oświetlenie z przeznaczeniem na imprezy plenerowe oraz
przedsięwzięcia teatralne, umeblowanie sal (rolety, pufy).
Najważniejsze cele w/w przedsięwzięcia:
• Rozwój działalności edukacyjnej w MOK poprzez doposażenie pracowni edukacyjnych w niezbędny do zajęć
sprzęt, urządzenia itd.,
• Poprawa jakości zarządzania instytucją, która chce
rozszerzyć swą działalność o zajęcia edukacyjne skierowane do różnych grup mieszkańców miasta i gminy.
• Rozwój zajęć wpływających na rozbudzenie wyobraźni
twórczej, „aktywnej” wśród różnych grup odbiorców:
szeroka oferta zajęć pracowni plastycznej
• Rozwój kompetencji w ramach edukacji medialnej poprzez doposażenie pracowni multimedialnej, której najważniejszym priorytetem będzie łączenie tradycji z nowoczesnością: realizacja projektów interdyscyplinarnych, dokumentowanie wydarzeń, miejsc i ludzi na terenie Pogórza Dynowskiego
• Poszerzenie oferty MOK o innowacyjne formy zajęć z
różnymi grupami odbiorców, organizacja zajęć z kadrą
międzynarodową
• Poszerzenie oferty w zakresie edukacji muzycznej i teatralnej poprzez zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć w tym zakresie
Zwiększanie kompetencji odbioru sztuki przez mieszkańców Dynowa i okolic poprzez uczestnictwo w wernisażach, plenerach muzycznych i teatralnych, even•
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Czerniak.
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Chociaż czerniak stanowi zaledwie 1% nowotworów występujących
u człowieka, jest to spory problem współczesnej dermatologii i onkologii, ponieważ liczba zachorowań na ten nowotwór, co roku zwiększa się o 5%
(co 10 lat liczba nowych przypadków ulega podwojeniu!). Związane jest
to między innymi z modą na pięknie opalone ciało. Nieleczony czerniak
prowadzi do śmierci, ale jego wczesne wykrycie daje ponad 90% szans
na wyleczenie. Dlatego tak ważne jest zdrowe korzystanie ze słońca i obserwacja własnego ciała, aby słońce było przyczyną jedynie pięknej opalenizny i ciepłych wspomnień.

Bardzo ważne są nasze zwyczaje, szczególnie w lecie. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania należy:
ü- w miarę możliwości unikać przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach od 12 do 16, wtedy promienie słoneczne działają najsilniej,
ü- używać odpowiednich kremów z filtrem przeciwsłonecznym (wodoodporne, filtr o wartości wyższej niż 30 SPF, chroniący przed
promieniowaniem UV-A i UV-B), nawet w pochmurne dni (promienie słoneczne przenikają przez chmury),
ü- używać nakryć głowy i okularów przeciwsłonecznych,
ü- nie korzystać z solarium,
- regularnie oglądać całą swoją skórę, zwracać uwagę na znamiona
i wszelkie niepokojące zmiany.

Co robić, żeby nie zachorować?

Regularne oglądanie skóry pomaga wcześnie wykryć zmiany, znacznie
zwiększając szanse na wyzdrowienie. W przypadku zauważenia któregokolwiek z powyższych objawów należy nie zwlekać z wizytą u dermatologa!

Z zeszytu studenta medycyny
Temat:

Co to takiego?
Czerniak jest złośliwym nowotworem skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej gałki ocznej. Wywodzi się z komórek barwnikowych wytwarzających melaninę, czyli melanocytów. Charakteryzuje się wyjątkowo dużą skłonnością do wczesnych przerzutów oraz niewielką podatnością na leczenie.

Skąd on się bierze?
Najczęściej powstaje w obrębie znamion barwnikowych (na przykład
tzw. pieprzyków), ale może również powstać w skórze wcześniej niezmienionej. W większości przypadków powodowany jest mutacjami w genach wynikającymi z działania promieniowania nadfioletowego (promienie słoneczne, solarium).

Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na ten nowotwór?
- długotrwałe, częste opalanie się,
- oparzenia słoneczne, zwłaszcza doznane w dzieciństwie lub
młodości,
- korzystanie z solarium,
- bardzo dużo znamion (pieprzyków),
- znamiona wrodzone,
- znamiona w miejscu drażnienia (okolica biustonosza, pasa),
- ludzie rasy białej, niebieskie oczy, rude lub blond włosy, liczne piegi,
- czerniak występujący w rodzinie.
•
Kiedy można podejrzewać powstanie czerniaka?
Należy zacząć się niepokoić, gdy niezmienione wcześniej lub nowo
powstałe znamię (pieprzyk):
•

- jest nierówne, niesymetryczne, jedna połowa znamienia różni się
od drugiej kształtem,
- ma nierówne, nieregularne, poszarpane brzegi,
- jest wielokolorowe, ma nierówno rozmieszczoną barwę,
- jego średnica ma więcej niż 6mm albo uwypukliło się ponad powierzchnię skóry,
- zaczęło się powiększać lub zmieniać,
- krwawi, swędzi, tworzą się strupy.

Marta Kołt
studentka IV roku kierunku lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

44

NOWE ZADANIA
Brnąłem do ciebie maju
przez mrozy i biele
przez śnieżyce i zaspy
i lute zawieje
przez bezbarwne szpitalne
korytarze stycznia
w tych korytarzach słońce
gasło ustawicznie
a teraz maj dookoła maj
wyświęca ogrody
i cały ja i cały ja
zanurzony w jordanie pogody
a teraz maj i maj i maj
dokoła się święci
od wonnych bzów szalonych bzów
wprost w głowie się kręci…[…]
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Wirówka PIERWSZY KWIETNIA
Słodka synteza NALEŚNIKI
Ukryte słowa „I TAK BYWA”.
TAKA MISS, A TU ZWIS

WIOSNY

Odgłosy wiosny NIE BÓJMY SIĘ

Tak śpiewa Stare Dobre Małżeństwo w „Balladzie majowej”… Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku…
Niech więc kręci nam się w głowach od wonnych, szalonych bzów; niech maj wyświęca ogrody…
W tym majowym nastroju polecamy Państwu zadania przygotowane przez naszych współpracowników.
Pan Bogdan Witek przygotował Krzyżówkę bez trzech liter, Jolkę, Krzyżówkę z wężykiem oraz Krzyżówkę ze
strzałkami: zaś Pan Leszek Grzywacz zaprasza do rozwiązania krzyżówki Bzy i maj oraz Krzyżówki z hasłem.
Pozdrawiam majowo i życzę Państwu dobrej zabawy z naszymi zadaniami!
Renata Jurasińska

BZY I MAJ - ISTNY RAJ
W każdym z odgadywanych haseł występują krótsze słowa
BEZ lub MAJ, które należy wpisać w szare pola.
Litery w polach z kroką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
W kolejności przypadkowej:
» dostojeństwo, powaga.
» zapewnia pokrycie strat z wypadków i klęsk żywiołowych.
» „wiosenne” imię żeńskie.
» płynie przez Angolę, Zambię i Mozambik.
» omam, widziadło.
» szczególnie udane dzieło sztuki lub rzemiosła.
» dyrygent orkiestry w marszu.
» skrajna deska z kloca.
» w Rosji carskiej: wysoki urzędnik policji.
» ślamazara wśród Smerfów.
» jabłoń znana już Adamowi i Ewie.
» osoba pochodząca z tej samej okolicy.
Leszek Grzywacz
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Litery z kratek ponumerowanych
dodatkowo w prawym dolnym rogu,
napisane od 1 do 15, utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
4) posiadłość ziemska.
5) Anthony, aktor („Milczenie
owiec”).
6) szef wydziału wyższej uczelni.
7) dawniej: brak gustu.
8) amerykański drapieżnik
podobny do wilka.
10) imię legendarnego łucznika
szwajcarskiego.
12) niedorzeczność.
13) złota rybka.

1

8

15

3

2

8

14

6

2

13

1

12

11

9

4

3

11

7

5

10

9

Leszek Grzywacz

Pionowo (hasła jedno- lub dwuwyrazowe):
1) grał na nim Taminow w operze
Mozarta.
2) „instrument’ w uchu.
3) komplet piszczałek lubieżnego
bożka greckiego.
9) pracując nad „Bezsennością”,
słuchał muzyki granej na 1, 3 i 11.
11) instrument muzyczny wśród
gwiazdozbiorów.
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DYNOWINKA

Krzyżówka ze strzałkami

Krzyżówka z wężykiem
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Litery z pól ze strzałkami, przeniesione poza diagram zgodnie ze wskazywanym kierunkiem, utworzą rozwiązanie końcowe - tytuł filmu.

Poziomo:
4) wielki szalejący pożar.
5) istota, której oddaje się
cześć, bożek.
6) Ignacy, subiekt z “Lalki”
B. Prusa.

Pionowo:
1) Dynowskie, pomiędzy
Wisłokiem i Sanem.
2) warownia, twierdza.
3) starożytna prowincja
rzymska na terenie
obecnych Węgrzech
(skojarz z nazwą
węgierskiego motocykla).

Bogdan Witek

Litery krzyżówki odczytane wzdłuż łamanej linii utworzą rozwiązanie
końcowe.

Bogdan Witek

Poziomo:
3) ostatni mecz mistrzostw.
5) klapki trzymające się na nogach dzięki paseczkom między palcami stóp.
6) silnie uzależniający narkotyk z morfiny.
7) królewna z bajki o 7. krasnoludkach.

Pionowo:
1) niewielki, pięknie ubarwiony ptak ziemno - wodny.
2) symbol Krakowa, hasający przy Sukiennicach.
4) białko zawarte w mleku.
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DYNOWINKA

Krzyżówka bez trzech liter
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W diagramie występuje 29 różnych liter polskiego alfabetu.
Z brakujących należy ułożyć 3-literowe słowo – rozwiązanie końcowe zadania.

Poziomo:
3) miasteczko najczęściej występujące w polskich
dowcipach.
6) spodnie z wąskimi, prostymi nogawkami.
7) tworzywo z azbestem używane dawniej do krycia
dachów.
8) odmiana pierwiastka.
9) Astra lub Vectra na naszych drogach.
13) pieszczotliwie o osobie pedantycznie dbającej
o higienę.
14) siedziba Hadesa.
16) malowidła pokrywające ściany Kaplicy
Sykstyńskiej.
18) część pleców, położona tuż nad miednicą.
19) zdrobnienie imienia autora tej krzyżówki.
20) uczeń dbający o porządek w klasie.
Pionowo:
1) mimowolny ruch spowodowany zimnem
lub strachem.
2) gawial, kajman i aligator.
3) drapacze chmur.
4) towarzyszy człowiekowi w słoneczny dzień.
5) państwo w Ameryce Południowej.
10) uprzejmości świadczone innym osobom,
czasem wymagające rewanżu.
11) bojaźliwość.
12) najbardziej podstawowe wymagania organizmu,
takie jak głód, sen.
15) trzepoczą przy powiekach.
17) straszny w tytule opery Stanisława Moniuszki.
Bogdan Witek

Jolka

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł
M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

Określenia wyrazów podano w kolejności przypadkowej. W diagramie ujawniono położenie litery “A” i “E”.
W zaznaczonych polach powstanie tytuł baletu Igora Strawińskiego, którego premiera miała miejsce równo
100 lat temu.
- … i licho, dawna zabawa przypominająca nieco papier,
kamień i nożyczki
- auto z Japonii
- demoniczna, uwodzicielska kobieta
- dojmujący smutek za kimś nieobecnym
- domena nauczyciela
- drugi po Babiej Górze szczyt Beskidu Żywieckiego
- główne miasto Andaluzji, stolica flamenco
- imię Disneya, twórcy Kaczora Donalda i Myszki Miki
- sportsmenka biegająca najdłuższe dystanse
- kobieta uprawiająca jeden ze sportów wodnych
- męczy alergika podczas pylenia roślin
- miłośnik wszystkiego, co piękne
- ojciec …, charyzmatyczny zakonnik włoski.
- potocznie o pielęgniarce
- przymrużane przez kawalarza
- rodzaj wiersza
- z mięśniem czterogłowym
- znak na pięciolinii
- żęto nim zboże
Bogdan Witek
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