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No i przyszed !
nie ny i mro ny, ale nowy - 2004 rok.
Ciekawe jaki b$dzie? Co nowego przyniesie? Co wniesie
w nasze ycie? Tego nie mo emy Pa.stwu napisa1. Pozostaje
wiara, e b$dzie lepiej – mo e Ma4ysz skoczy daleko? Mo e
nowa zjednoczona Europa przyniesie Polsce troch$ wytchnienia od afer i komisji 8ledczych? Mo e wreszcie w kraju b$dzie
cho1 odrobin$ lepiej? Przewidujemy te warianty bardziej pesymistyczne..., ale czas poka e.
Nadej8cie nowego roku sprzyja sk4adaniu pewnych postanowie. i obietnic. Sk4ania do remanentu w „sk4adziku” naszych warto8ci. Dobrze, je8li
uda nam si$ -jak Ma4emu Ksi$ciu- dostrzec, e to, co istotne niewidzialne jest dla oczu, e
naprawd$ zobaczy1 mo na tylko sercem i e nie wszystko mo na kupi1.
Oddajemy w Pa.stwa r$ce styczniow< „Dynowink$”, w której troch$ podsumowa.,
podró y i ciekawe tematy lokalne.
Wszystkim Czytelnikom dedykujemy
s4owa wiersza ks. Jana Twardowskiego:

Wi ksza mniejsza
Niech si twój nos nie krzywi
otworz si oczy
w lewym uchu zadzwoni bo to dobrze wró y
niech si twoje usta do nas roze miej
wi ksza ni hipopotam
najmniejsza nadziejo
M odzie owy Klub Europejski
Liceum Ogólnokszta c#ce w Dynowie

CO S YCHA W STOWARZYSZENIU ?
„Machn<4” zegar wskazówk<, no i kolejny rok za
nami... @ycz$ Pa.stwu, aby w
nowym roku nie zabrak4o Pa.stwu zdrowia, fortuny i wszelkiej pomy8lno8ci!
Zacz$li8my pracowicie.
Za nami kolejny, bardzo udany,
M4odzie owy Konkurs Kol$d i Pastora4ek, przed nami
za8 uroczyste spotkanie redakcyjne w obecno8ci W4adz
Samorz<dowych oraz wszystkich instytucji, które nas
wspieraj< (dok4adne relacje z tych wydarze. zamie8ci-

my w nast$pnym numerze).
Zach$cam po raz kolejny do udzia4u w pracach naszego Towarzystwa i zapewniam,
e pomys4ów nam nie brakuje, o
czym powiadomimy na kolejnym zebraniu, na które ju teraz
serdecznie zapraszam!
DOSIEGO ROKU!
Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Stankiewicz
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Rozpocz<4 si$ nowy
rok, który niesie ze sob<
nowe zadania i nowe mo liwo8ci, dlatego
te na pocz<tku chcia4abym z4o y1 Pa.stwu
najserdeczniejsze yczenia, niech w nowym
roku szcz$8cie i pomy8lno81 nigdy Pa.stwa
nie opuszcza, a wiara codziennie dodaje
si4 i energii do tworzenia i realizacji nowych pomys4ów, czego sobie i Pa.stwu z
ca4ego serca ycz$.
Pragn$ Pa.stwa poinformowa1, e
ostatni miesi<c obfitowa4 w szereg imprez
zarówno o charakterze kulturalnym jak i
promocyjnym. Dla naszego miasta jest to
dobry znak, gdy pokazuje, e w ma4ym
mie8cie tak e mo na wiele zrobi1. Potrzebne s< jedynie ch$ci. Wydarzenia, które promuj< nasze miasto s< jego wizytówk<. Zaczn$ od spotkania z m4odzie < 12 grudnia
w Zespole Szkó4 w Dynowie pod has4em
„M4odzi tu i teraz” po8wi$cone m4odym
ludziom wchodz<cym w doros4e ycie we
wspó4czesnym 8wiecie. M4odzi ludzie mieli
wiele pomys4ów, pada4y propozycje utworzenia kina, kafejki internetowej oraz budowy basenu. W spotkaniu udzia4 wzi$li:
W-ce Kurator O8wiaty J. Tudrój – Darska,Dyrektor Biura Integracji Europejskiej
w Rzeszowie J. Reczek, w4adze miasta oraz
dyrektorzy szkó4. W4adze Miasta oraz zaproszeni go8cie zobowi<zali si$ do pomocy m4odym ludziom.
Za ogromny plus, je8li chodzi o promocj$ Dynowa nale y uzna1 audycj$ wyemitowan< 18 grudnia 2003r. na antenie Polskiego Radia Bis z cyklu „Krajobrazy”, która
po8wi$cona by4a miastu Dynów, a w szczególno8ci miejscowej kulturze, ciekawostkom
przyrodniczym i turystycznym oraz bie <cym zjawiskom istotnym dla miasta.
Ciep4o o Dynowie wypowiadali si$: Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjació4 Dynowa dr Andrzej Stankiewicz, Dyrektor Zespo4u Szkó4 w Dynowie – Stanis4aw Sienko, Prezes Spó4dzielni Inwalidów
Dynowie – Janusz Rojek, historyk – Maciej
Jurasi.ski, Prezes M4odzie owego Klubu
Europejskiego – Micha4 Zi$zio oraz Dyrektor MOKiR – Gra yna Malawska. Podsumowaniem by4a wypowied Pani Burmistrz.
wi<tecznym akcentem zbli aj<cych si$
8wi<t by4o przekazanie 23 grudnia 2003
roku w Dynowie na Rynku Miasta przez
Zwi<zek Harcerstwa Polskiego na r$ce
Burmistrz Dynowa symbolicznego „ wiate4ka Betlejemskiego”. Za po8rednictwem
harcerzy i harcerek z dynowskiego hufca
ZHP 8wiate4ko pokoju trafi4o do naszych
domów.
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Cho1 8wi$ta ju za nami to ci<gle czuje
si$ ich atmosfer$ poprzez odbywaj<ce si$ w
naszym mie8cie wydarzenia z nimi zwi<zane.
W dniu 10 stycznia 2004 r. w Domu Straaka w Dynowie odby4 si$ „VII KONKURS
KOLMD I PASTORANEK”.
Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego oraz Miejski O8rodek Kultury Rekreacji w Dynowie. W konkursie
udzia4 wzi$4o 12 zeso4ów muzyczno – wokalnych.
Dnia 11 stycznia 2004r. w Domu Ludowym w Bartkówce odby4o si$ widowisko
pt.”DO BETLEJEM”. Widowisko to zorganizowa4a Dyrekcja Szko4y Podstawowej nr
2 w Bartkówce, Rada Rodziców oraz MOKiR w Dynowie. Wykonawcami byli uczniowie i absolwenci Szko4y Podstawowej nr 2
w Dynowie oraz Kapela Ludowa „Dynowianie”.
Na koniec chcia4abym wspomnie1 o
spotkaniu, które odby4o si$ 8 stycznia 2004
roku w Sanoku pod has4em „Spo4ecze.stwo Podkarpacia w Unii Europejskiej”
odbywaj<cego si$ w ramach „Warsztatów
Europejskich w Regionie”. Go8ciem tego
spotkania by4a Danuta Hübner Minister
ds. europejskich. Poruszane by4y tematy
zwi<zane z bezrobociem, przedsi$biorczo8ci< oraz sprawami spo4ecznymi. W4adze
miasta w osobie Pani Burmistrz uczestniczy4y w tym spotkaniu.
Korzystaj<c z okazji chcia4abym podzi$kowa1 w imieniu mieszka.ców Panu Pos4owi W. Ciesielskiemu za pomoc w postaci
przekazania paczek 8wi<tecznych dla ubogich rodzin z naszego miasta.
——————————————————
Pocz<tek roku jest czasem, kiedy to planuje si$ prac$ na ca4y rok a tak e wyznacza
si$ nowe cele i zadania. Realizacja nowych
zada. jak i te kontynuacja zada. niedoko.czonych wi< e si$ jak wiemy z wydatkami. Je eli chodzi o g4ówne zadania do zrealizowania w 2004 roku to zostan< one
przedstawione po uchwaleniu bud etu.
Dzi8 mo emy powiedzie1, e:
- w trakcie realizacji jest budowa „Kompleksu sportowo – szkolnego” przy Zespole Szkó4 w Dynowie. Ca4kowity koszt tej e
inwestycji wynosi 4 mln. 200 ty8. z4otych. W
sk4ad kompleksu wchodz< hala sportowa i
budynek dydaktyczny. Hala sportowa jest
na etapie robót wyko.czeniowych natomiast w budynku dydaktycznym (stan surowy) trwaj< roboty wyko.czeniowe I kondygnacji, która b$dzie zapleczem hali. Zako.czenie inwestycji planuje si$ na sierpie.
2004 roku.
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W nowym roku w planie jest przeprowadzenie modernizacji sk4adowiska odpadów komunalnych, polegaj<c< na doposaeniu sk4adowiska w sprz$t w celu dostosowania do wymogów unijnych w tym zakup
wagi, ci$ kiego spychacza oraz balownicy
oraz przygotowanie dokumentacji na przy4<cz energetyczny.
W8ród pozosta4ych zada. inwestycyjnych, które planuje si$ zrealizowa1 w 2004
roku nale y wymieni1:
- budow$ kanalizacji sanitarnej na ulicy
Podgórskiej, cz$8ci ulicy Pi4sudskiego
oraz centrum miasta,
- rozpocz$cie inwestycji krytej p4ywalni,
- budow$ gara y OSP,
- stworzenie na bazie by4ych Zak4adów Chemicznych zaplecza dla Zak4adu Gospodarki Komunalnej.
Realizacja zada. wymaga ogromnych
8rodków finansowych i od nich jest uzale niona, dlatego te zosta4y z4o one wnioski
o pozyskanie 8rodków na realizacj$ niektórych z nich. O podj$tych dzia4aniach dotycz<cych wy ej wymienionych inwestycji
b$dziemy Pa.stwa na bie <co informowa1.
——————————————————
Pragniemy Pa.stwa równie poinformowa1 o zmianach w przepisach prawnych.
Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2003
roku Rada Miasta uchwali4a nowe stawki
podatków na 2004 rok. I tak:
- stawki podatku od nieruchomo8ci 8rednio wzros4y o 7,13%,
- utrzymano stawki podatku od 8rodków
transportowych na poziomie obowi<zuj<cym w roku 2003, za wyj<tkiem niektórych pozycji, których wzrost nast<pi4 w
zwi<zku ze zmian< przepisów prawa podatkowego,
- w podatku rolnym stawka za 1 q wynosi
33,00 z4, co stanowi 82,50 za ha przeliczeniowy i wzros4a o 6%, zwolnione zosta4y z podatku grunty oznaczone symbolem DR – drogi.
Nie zmieni4a si$ natomiast uchwa4a
dotycz<ca podatku od posiadania psów na
rok 2004 i wynosi 20,00 z4 rocznie od jednego psa jak w roku ubieg4ym. B$dziemy
egzekwowa1 jej nieprzestrzeganie wraz z
karami.
Na podstawie uchwa4y RM z
30.05.2003r. nadal obowi<zuj< te same stawki op4aty targowej i zasady jej pobierania.
Z dniem 1 stycznia 2004 roku Urz<d
Miasta nie wydaje pozwole. na budow$.
Organem upowa nionym do wydawania
pozwole. na budow$ jest Starosta Rzeszowski. Inwestorzy ubiegaj<cy si$ o wydanie pozwolenia na budow$ powinni sk4ada1 wnioski do wydzia4u architektoniczno
– budowlanego w Starostwie Powiatowym
w Rzeszowie.
Urz<d Miasta w Dynowie upowa niony jest do wydawania decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy oraz decyzji o lokali-
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zacji inwestycji celu publicznego. Inwestorzy, którzy zamierzaj< realizowa1 inwestycj$ powinni sk4ada1 wnioski do tutejszego
urz$du. Czas uzyskania wy ej wymienionych decyzji jest znacznie wyd4u ony z uwagi na sporz<dzanie projektów decyzji przez
zatrudnionego przez urz<d urbanist$ lub
architekta oraz na obowi<zuj<ce przepisy
a tak e niezb$dne uzgodnienia z organami opiniuj<cymi decyzj$.
Od dnia 1 stycznia 2004 roku obowi<zuj< nowe zg4oszenia o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia4alno8ci gospodarczej.
Zg4oszenie powinno zawiera1:
1. oznaczenie przedsi$biorcy (imi$ i nazwisko oraz nazwa),
2. numer ewidencyjny PESEL,
3. oznaczenie sta4ego miejsca zamieszkania
i adresu przedsi$biorcy,
4. siedziba i adres zak4adu g4ównego, oddzia4u lub innego sta4ego miejsca wykonywania dzia4alno8ci poza miejscem zamieszkania,
5. przedmiot dzia4alno8ci gospodarczej
zgodnie z Polsk< Klasyfikacj< Dzia4alno8ci,
6. data rozpocz$cia dzia4alno8ci gospodarczej.
Wraz ze zg4oszeniem sk4ada si$ wniosek o wpis do krajowego rejestru urz$dowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON) oraz zg4oszenie identyfikacyjne
– aktualizacyjne do ewidencji podatników
i p4atników (NIP).
Nast$pnie w ci<gu 14 dni Burmistrz
Miasta wydaje za8wiadczenie o wpisie do
ewidencji dzia4alno8ci gospodarczej.
W ubieg4ym roku wydano 4<cznie 459
dowodów osobistych. Dowody osobiste
wymienia4y g4ównie osoby, których up4ywa4a
wa no81 dowodu, czyli wydanych do 1972
roku w4<cznie, jak równie osoby, które
uko.czy4y 18 lat. W tym roku obowi<zek
wymiany maj< osoby, których dowód jest
wydany w latach 1973-1980.
Do wniosku na dowód osobisty do4<czamy aktualne dwa zdj$cia, aktualny akt
urodzenia lub ma4 e.stwa w zale no8ci od
stanu cywilnego danej osoby. Op4ata za
dowód osobisty wynosi 30 z4.
Wa n< rzecz< jest równie to, e osoby,
które wymieni4y dowód osobisty maj< obowi<zek zg4oszenia tej zmiany do Urz$du Skarbowego na druku NIP- 3 w terminie do 30
dni od daty otrzymania nowego dowodu.
Istotn< spraw< jest tak e rozpocz$ty w
grudniu 2003 roku cykl szkole. dla rolników, prowadzony przez pracowników
AMiRM w Rzeszowie maj<cy zaznajomi1 i
wspomóc ich w uzyskaniu dop4at bezpo8rednich do rolnictwa. W tym celu równie od grudnia (do ko.ca stycznia 2004
r.) wydawane s< w Urz$dzie Miasta bezp4atne wypisy z rejestru gruntów zawieraj<ce
niezb$dne dane potrzebne przy wype4nianiu wniosków na dop4aty, które powinny
by1 wykorzystane przez wszystkich, którzy
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b$d< chcieli skorzysta1 z takiej formy wsparcia. W miar$ pojawiania si$ nowych funduszy, Urz<d Miasta b$dzie na bie <co informowa4 mieszka.ców o takich mo liwo8ciach. Poniewa o 8rodki z zewn<trz powinni si$ stara1 zarówno w4adze miasta jak
i jego mieszka.cy.
——————————————————
Na naszym terenie dzia4aj< trzy zak4ady
bud etowe, które realizuj< zadania z zakresu obs4ugi samorz<du i mieszka.ców.
S< to: Zak4ad Gospodarki Komunalnej,
Zak4ad Gospodarki Mieszkaniowej i Zak4ad
Kanalizacji i Oczyszczalni cieków.
Zak4ad Gospodarki Komunalnej w 2003
roku w istotny sposób poszerzy4 swój front
prac. Oprócz zada. statutowych takich jak:
eksploatacja sk4adowiska odpadów komunalnych, utrzymanie czysto8ci ulic, placów
i chodników, utrzymanie cmentarzy komunalnych a tak e administrowanie placem
targowym wykona4 prace, które wp4yn$4y
na estetyk$ miasta.
Na zlecenie Urz$du Miasta wykona4
nast$puj<ce zadania:
- chodnik przy ulicach: wierczewskiego,
Grunwaldzkiej oraz przy OSP Przedmie8cie,
- umocniono skarpy przy ulicy Grunwaldzkiej,
- wykonano wiele prac remontowo – budowlanych przy bramie ko8cielnej i drodze dojazdowej,
- wykonano prace remontowe (w tym wymiana p4ytek) w Przedszkolu i OSP Kartkówka,
- wyremontowano pobocza ulic: Wu8ki,
Dworskiej i Polnej,
- odnowione zosta4y mogi4y wojenne i alejki cmentarne, w których znaczny udzia4
mia4 Pan Józef Bielec.
Tak du a ilo81 prac pozwoli4a na zatrudnienie wielu osób.
W 2004 roku planuje si$ rozwini$cie
zakresu dzia4ania ZGK Celem zwi$kszenia
miejsc pracy.
W ramach dzia4alno8ci podstawowej
Zak4ad Kanalizacji i Oczyszczalni cieków
w 2003 roku zawar4 z nowymi dostawcami
8cieków umowy, usun<4 awarie sieci kanalizacyjnej nast$puj<cych ulic: Handlowej,
Ko8ciuszki, Dworskiej, Zamkowej, Polnej,
K. Wielkiego oraz wyczyszczono i udro niono studzienki kanalizacyjne na terenie
miasta. Na terenie oczyszczalni 8cieków
przeprowadzono szereg remontów i przegl<dów niezb$dnych do dalszego sprawnego funkcjonowania zak4adu. Ponadto wykonano bie <ce przegl<dy i remonty wszystkich sieci i instalacji wewn<trzzak4adowych.
Zak4ad Kanalizacji i Oczyszczania cieków w Dynowie nie posiada sprz$tu do
czyszczenia kanalizacji, dlatego te w razie
stwierdzenia niedro no8ci sieci kanalizacyjnej i braku mo liwo8ci usuni$cia awarii we
w4asnym zakresie zak4ad zleca us4ug$ firmom z zewn<trz.
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Zak4adu Gospodarki Mieszkaniowej w
Dynowie wykonywa4 w 2003 roku w oparciu o plan 8rodków finansowych szereg
robót remontowych na zarz<dzanych budynkach wed4ug ustalonych zada. z poszczególnymi wspólnotami mieszkaniowymi.
Roboty te przede wszystkim mia4y charakter robót bie <cych, konserwacyjnych
polegaj<cych na wymianie instalacji wodoci<gowo – kanalizacyjnej, remoncie instalacji elektrycznej, naprawie pokry1 dachowych czy wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej.
W nieruchomo8ciach przy ul. Mickiewicza 26, Mickiewicza 18 wykonano remont
klatki schodowej wraz z malowaniem, natomiast na budynku Mickiewicza 12 wykonano remont zewn$trznej elewacji budynku.
Na niektórych budynkach ( Handlowa 10, 14, Mickiewicza 27 ) przeprowadzono roboty blacharsko – dekarskie.
W roku 2003 dzi$ki pomocy Pani Burmistrz Miasta Dynowa uda4o si$ przeprowadzi1 modernizacj$ Stacji Uzdatniania
Wody przy ul. Szkolnej. Wykonano niezb$dne prace remontowo-adaptacyjne
budynku, wymieniono wszystkie urz<dzenia techniczne, zregenerowano studni$
g4$binow<. Wymieniono odcinek sieci wodoci<gowej na d4ugo8ci 130 mb. Ogólny
koszt inwestycji wyniós4 ok. 235 000,00 z otych.
Jest to drugie takie zadanie wykonane
przez Zak4ad Gospodarki Mieszkaniowej na
przestrzeni dwóch lat. ( Przypomn$, e w
2002 roku wyremontowano stacj$ Uzdatniania Wody przy ul. Rynek).
Ponadto w ramach remontów sieci
wodoci<gowej wymieniono ok. 220 mb sieci wodoci<gowej.
W za4o eniach przyjmowanych na rok
2003 planowane by4o przeprowadzenie
kapitalnego remontu budynku po4o onego przy ul. Mickiewicza 18 (budynek po
by4ej bibliotece) nie mniej jednak z uwagi
na piln< potrzeb$ usuni$cia awarii na sieci
wodoci<gowej przy ul. Szkolnej przeznaczone na ten cel 8rodki Zak4ad musia4 przekaza1 na wykonanie tego zadania. Remont
ten zostanie przeprowadzony w roku bie<cym. Analizuj<c dzia4alno81 Zak4adu za
rok miniony nale y zauwa y1, i pomimo
utrzymywania wysoko8ci op4at mieszkaniowych na poziomie roku 2002 ilo81 osób nie
wywi<zuj<cych si$ z podstawowych obowi<zków wobec Zak4adu ro8nie. Wobec
tych osób, które nie wywi<zywa4y si$ z tych
obowi<zków stosowane by4y 8rodki przymusu do egzekucji komorniczej w4<cznie.
Ponadto Rada Miejska widz<c potrzeb$ wyj8cia naprzeciw mieszka.com zwi$kszy4a bonifikat$ z 50 na 70% przy wykupie
zajmowanego mieszkania.
Opracowa4a: Maria Wyskiel – Cedzid o
Dynów, dnia 15.01.2004 r.
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X sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji
2002-2006 odby4a si$ 29 grudnia 2003 roku w
Zespole Szkó4 Agroprzedsi$biorczo8ci w Mi4ocinie.
Obrady sk4ada4y si$ z dwóch cz$8ci. Po
zatwierdzeniu przez radnych programu i
porz<dku obrad Przewodnicz<cy Rady Stanis aw Obara poprosi4 ks. dr Jerzego Buczka Rektora Wy szego Seminarium Duchownego w Rzeszowie o wyg4oszenie wyk4adu
„25 lat pontyfikatu Jana Paw a II”
Dwadzie8cia pi$1 lat temu, wieczorem
16 pa dziernika 1978 roku, ca4y 8wiat obieg4a zaskakuj<ca dla wielu milionów ludzi
wiadomo81, e oto g4ow< Ko8cio4a katolickiego, nast$pc< 8w. Piotra, zosta4 polski kardyna4, arcybiskup krakowski Karol Wojty4a. Ten sam, o którym 8wiat si$ dowiedzia4,
e jest znakomitym poet< i dramaturgiem,
wybitnym filozofem i teologiem, g4$bokim
mistykiem i historiozofem, a nade wszystko
8wi$tym, rozmodlonym i obdarzonym wielkimi charyzmatami kap4anem, biskupem.
Owego pa dziernikowego wieczoru w
osobie Karola Wojty4y wybrano na Papie a
kardyna4a, który by4 zawsze najwra liwszym
na ludzkie cierpienie i zagubienie cz4owiekiem, i który – co pokaza4a przysz4o81 – poruszy4, jak ma4o kto w historii ludzko8ci, pe4en niesprawiedliwo8ci i n$dzy 8wiat, nios<c
mu nadziej$ na wyzwolenie z nienawi8ci z4a.
Pontyfikat Ojca wi$tego Jana Paw4a II
nacechowany jest wielkim autorytetem
moralnym, jakim cieszy si$ on na ca4ym
8wiecie. Jest on pierwszym Papie em – Aposto4em, który podj<4 misj$ 8wi$tego Paw4a
nauczania ywym s4owem wszystkich narodów. Podczas tych dwudziestu pi$ciu lat
zmieni4o si$ prawie wszystko: Polska, Europa, 8wiat. Teraz rozpoczynamy trzecie tysi<clecie liczone od narodzin Chrystusa,
ods4aniaj<ce nowe horyzonty, ale i nowe
zagro enia. Tak e w tym czasie Papie staje jak prorok i tak jak u pocz<tku pontyfikatu mówi: „Nie l$kajcie si$! Szukajcie Jezusa, kochajcie Go i dawajcie Mu 8wiadectwo”.
Od pierwszych dni swojego pontyfikatu idzie do ca4ego 8wiata z Dobr< Nowin<,
pytaj<c wspó4czesne narody, czy chc< zacz<1 y1 inaczej: w mi4o8ci, solidarno8ci,
yczliwo8ci braterskiej i pokoju. Idzie nie
bacz<c na trudy i na towarzysz<cy mu od
wielu lat ci$ ki krzy cierpie. os4abionego
przez choroby i up4yw czasu cia4a. W tej
ustawicznej, trwaj<cej 1wier1 wieku pasterskiej w$drówce przez 8wiat, nie pokona4y
go ani kule wys4ane przez zamachowca, ani

te pe4en niech$ci ha4as liberty.skich mediów, które nie rozumiej<c transcendentnego wymiaru Ko8cio4a ani duchowego wymiaru 8wiata i cz4owieczej natury, a same
g4osz<c prowadz<cy do nihilizmu relatywizm moralny, poznawczy i religijny, od lat
atakuj< Jego niewzruszon< postaw$, któr<
zajmuje w obronie depozytu niezmiennych
prawd wiary Chrystusowej i chrze8cija.skich zasad moralnych.
Przyjmuj<c niewyobra alnie odpowiedzialny i trudny urz<d na Piotrowej Stolicy, Jan Pawe4 II nie zamierza4 ani przez
moment sta1 si$, jak niektórzy jago poprzednicy, wi$ niem Watykanu, nie opuszczaj<cym jego murów. Przeciwnie, z gor<cym sercem i otwartymi r$kami od pierwszego dnia swojej pos4ugi wyszed4 do ca4ego 8wiata tak, jak dobry proboszcz wychodzi do swoich parafian. Sta4 si$ duszpasterzem ca4ej ludzko8ci. Nie pozwoli4 zamkn<1
swojego pos4ugiwania do Bazyliki 8w. Piotra, lecz modli si$ i przemawia do zgromadzonych wokó4 niego milionów ludzi ró nych ras, narodowo8ci i kultur na najwi$kszych placach i lotniskach 8wiata, a poprzez
swoje pielgrzymie pos4ugiwanie i nieustaj<c< modlitw$ sprawi4, e Ko8ció4 katolicki
sta4 si$ bardziej ni kiedykolwiek w historii,
Ko8cio4em ca4ego 8wiata i jego sumieniem.
Przez ca4y czas jego papieskiego pos4ugiwania aktualne s< s4owa, które w 1979 r.
wyg4osi4 na lotnisku w stolicy Irlandii, Dublinie: „ Przychodz do was jako s'uga Jezusa
Chrystusa, jako pos'aniec Jego Ewangelii g'osz cej sprawiedliwo - i mi'o -, jako biskup Rzymu, jako nast pca Aposto'a Piotra i jako pielgrzym b d cy znakiem pielgrzymuj cego przez
wieki Ko cio'a”.
Jan Pawe4 II odby4 ju 102 podró e zagraniczne, przemierzaj<c ponad 1 milion
650 tys. km. Poza Watykanem i Castel Gandolfo sp$dzi4 ponad 950 dni, co oznacza,
e przesz4o 1/10 pontyfikatu przebywa4 w
podró ach. Nie licz<c W4och Papie odwiedzi4 132 kraje. Najcz$8ciej odwiedza4
Polsk$ – dziewi$ciokrotnie, Stany Zjednoczone – 7 razy, Francj$ – 6 razy oraz Meksyk i Hiszpani$ – po 5 razy. Ojciec wi$ty
Jan Pawe4 II w czasie pontyfikatu opublikowa4 czterna8cie encyklik pokazuj<cych
wymiary papieskiego nauczania. Poruszaj<c najistotniejsze problemy z zakresu doktryny wiary, organizacji Ko8cio4a, ycia
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chrze8cija.skiego, kultu oraz w dziedzinie
kwestii spo4ecznych. Fundamentem dla
encyklik papieskich Jana Paw4a II jest nauczanie Soboru Watyka.skiego II, którego realizacj$ Ojciec wi$ty uczyni4 naczelnym zadaniem swojej pos4ugi apostolskiej.
Jan Pawe4 II jest równie autorem 15 adhortacji apostolskich, które powsta4y jako
owoc synodów biskupów ca4ego Ko8cio4a,
których Ojciec wi$ty zwo4ywa4 do Rzymu,
by podejmowa1 tematy istotne dla ca4ego
Ko8cio4a, czy Ko8cio4a na poszczególnych
kontynentach. Dzi$ki osobistemu zaangaowaniu si$ Ojca wi$tego móg4 powsta1
Katechizm Ko8cio4a Katolickiego. Odby4
te 1109 audiencji generalnych, w czasie
których g4osi4 katechezy po8wi$cone Bogu
Ojcu Stworzycielowi, Jezusowi Chrystusowi Odkupicielowi, Duchowi wi$temu,
Ko8cio4owi, Maryi, modlitwie chrze8cija.skiej, zw4aszcza psalmom.
Ojciec wi$ty w czasie swojego pontyfikatu przypomnia4 nam, e Ko8ció4 jest 8wi$ty, bo jest i dzia4a w nim wi$ty Bóg. wi$ci
s< widzialnymi 8wiadkami 8wi$to8ci Ko8cio4a. wi$to81 nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinno8ci< wszystkich. wi$to81
jest dzie4em Ducha wi$tego. Obserwujemy w naszych czasach nadzwyczajny rozkwit 8wi$to8ci. Podczas 25 lat kanonizowa4
478 b4ogos4awionych, w tym 12 Polaków
(je8li liczy1 tak e tych zwi<zanych z Polsk<).
W8ród 8wi$tych kanonizowanych przez
Jana Paw4a II znale li si$ m. in. charyzmatyczny stygmatyk ojciec Pio, za4o yciel
Opus Dei Josemaria Escriva de Balaguer i
Indianin Juan Diego.
W pos4udze Jana Paw4a II wyra nie jest
widoczna troska duszpasterska o wszystkich
– o chorych – których nazywa najwi$kszym
skarbem Ko8cio4a, o m4odych - o których
mówi, e s< nadziej< Ko8cio4a, o ma4 e.stwa i rodziny, którym po8wi$ca tak wiele
uwagi. Do wszystkich grup pisze listy, w których podkre8la ich godno81, powo4anie i
zadania w Ko8ciele i 8wiecie.
Jan Pawe4 II, Papie prze4omu epok – i
to zarówno w sensie czasowym, jak i ideowym, naukowym, politycznym, spo4ecznym i ekonomicznym – spotka4 si$ w swoim
pos4ugiwaniu z niezmiernie trudnymi problemami. Podj<4 wprost nadludzkie zadania i wyzwania naszych czasów. Otwarty na
innych ludzi, na ekumenizm, na inne sposoby my8lenia, na inne kultury, na post$p
naukowy, technologiczny i cywilizacyjny,
konsekwentnie troszczy si$ o zachowanie
jedno8ci Ko8cio4a i wierno8ci nauce Chrystusowej.
Wa nym wymiarem papieskiego pasterzowania s< wysi4ki zmierzaj<ce do zjednoczenia chrze8cijan. Papie owi szczególnie
zale y na jedno8ci Zachodu i Wschodu, „
dwóch p4uc” chrze8cija.stwa. Przy czym
wszelkie d< enie do jedno8ci zachowuje w
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papieskim przes4aniu „ pe4ne poszanowanie godno8ci drugiego”. Jan Pawe4 II czyni4
równie ogromnie wiele do zbli enia z
Ko8cio4em anglika.skim czy Ko8cio4ami
protestanckimi, umacnia jedno81 tak e
w8ród wyznawców ró nych religii i dlatego
jako pierwszy Papie odwiedzi4 synagog$ i
meczet.
B$d<c bardzo wra liwym na cudz<
krzywd$, na kwestie spo4eczne i na niesprawiedliwo81, pi$tnuje konsekwentnie rasizm,
wyzysk, terror, wszelkie formy zniewolenia
cz4owieka i wszelkie wojny, poniewa w4a8nie w tym dostrzega szczególnie wielk<
obraz$ Boga i najwi$ksze sponiewieranie
niezbywalnej godno8ci cz4owieka. Bior<c
zawsze i wsz$dzie prawa ka dego cz4owieka do wolno8ci, przypomina jednocze8nie
o odpowiedzialno8ci za siebie i za innych.
Nie unika trudnych tematów. Nie ucieka od spraw bolesnych. Z pokor< przeprasza ludzko81 za grzechy i winy chrze8cijan,
jednocze8nie podkre8laj<c olbrzymie zas4ugi dla ludzko8ci zawsze 8wi$tego Ko8cio4a.
Podejmuje dialog z feminizmem, z agnostykami i ateistami, a tak e z b4<dz<cymi
teologami, którzy domagaj< si$ niemo liwych do przyj$cia zmian w doktrynie i
moralno8ci chrze8cija.skiej. Pozostaje w
8cis4ym kontakcie ze 8wiatem nauki, który
ceni niezwykle wysoko, ale któremu przypomina, e w obecnym, mog<cym zagrozi1 ludzkiemu rodzajowi post$pie cywilizacyjnym i technologicznym powinien umie1
postawi1 sobie nieprzekraczaln< granic$
w tym miejscu bada., w którym zaniepokoi si$ dobrze ukszta4towane, prawe sumienie uczonego.
Od 25 lat Ojciec wi$ty przypomina
Europie jej chrze8cija.skie korzenie, podkre8laj<c, e bez Ewangelii i chrze8cija.stwa nie jest mo liwa kulturowa wspólnota
europejskich narodów. Wzywa Europ$ do
tego, aby po wiekach wojen, agresji, okupacji i prze8ladowa. jedynych narodów
przez drugie, sta4a si$, za wstawiennictwem
swoich 8wi$tych patronów – Benedykta
oraz Cyryla i Metodego – kontynentem
przyja ni. Maj<c jednocze8nie 8wiadomo81
ciemnych stron europejskiej historii, przepe4nionej wojnami, totalitarnymi ideologiami i zbrodniami na niewyobra aln< skal$, a tak e rozprzestrzeniaj<cej si$ we
wspó4czesnej Europie cywilizacji 8mierci,
przejawiaj<cej si$ w takich zjawiskach, jak:
upadek rodzin, aborcja, eutanazja, terroryzm, nieetyczne do8wiadczenia z zakresu
genetyki oraz nadmierny indywidualizm i
ci<gle narastaj<cy egoizm, Ojciec wi$ty
wo4a od wielu lat do Europy: Obud3 si ! Wródo swoich korzeni! Odnów warto ci, z których
wyros'a !
Ojciec wi$ty pisze w adhoracji „ Ecclesia in Europa”, e w wielu krajach Ko8ció4 jest wystawiony na pokus$ gaszenia
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nadziei. Wielu ludzi, a nawet cale narody
trac< pami$1 i wyrzekaj< si$ dziedzictwa
chrze8cija.skiego, co w wielu osobach budzi si$ l$k przed przysz4o8ci<. Jeste8my
8wiadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji, dominuje poczucie osamotnienia; mno < si$ podzia4y i kontrasty.
Wida1 coraz mniej przejawów solidarno8ci mi$dzyludzkiej. Coraz cz$8ciej zauwa a
si$ d< enie do narzucania antropologii bez
Boga i bez Chrystusa. Rodzi si$ nowa kultura, pozostaj<ca w znacznej mierze pod
wp4ywem 8rodków masowego przekazu,
cz$sto sprzeczna z Ewangeli< i godno8ci<
osoby ludzkiej. Cz4owiek jednak nie mo e
y1 bez nadziei. T< nadziej< dla Europy i
nas wszystkich jest Chrystus.
W czasie wizyty w Polsce w 1997 r. w
Gnie nie Jan Pawe4 II wo4a4:
Czy nie mo na powiedzie-, e po upadku
jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej
ods'oni' si inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent – mur, który przebiega
przez ludzkie serca? Jest on zbudowany z l ku i
agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym
pochodzeniu, kolorze skóry, przekonaniach religijnych, z egoizmu politycznego i gospodarczego
oraz os'abienia wra liwo ci na warto - ycia ludzkiego i godno - ka dego cz'owieka. Nawet niew tpliwe osi gni cia ostatniego okresu na polu
gospodarczym, politycznym i spo'ecznym nie przys'aniaj istnienia tego muru. Jego cie8 k'adzie
si na ca'ej Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze
daleka. Nie b dzie jedno ci Europy, dopóki nie
b dzie ona wspólnot ducha. Ten najg' bszy
fundament jedno ci przynios'o Europie i przez
wieki go umacnia'o chrze cija8stwo, ze swoj
Ewangeli , ze swoim rozumieniem cz'owieka i
wk'adem w rozwój dziejów ludów i narodów.
Nie jest to zaw'aszczanie historii. Jest bowiem historia Europy wielk rzek , do której wpadaj
rozliczne dop'ywy i strumienie, a ró norodno tworz cych j tradycji i kultur jest jej wielkim
bogactwem. Zr b to samo ci Europy jest zbudowany na chrze cija8stwie. A obecny brak jej
duchowej jedno ci wynika g'ównie z kryzysu tej
chrze cija8skiej samo wiadomo ci.
Mimo e obecnie jest chory i s4aby fizycznie, to nadal Jan Pawe4 II duchowo
pozostaje niezmiennie wielki. Jest cz4owiekiem modlitwy, arcypasterzem i g4ow< Ko8cio4a, który nie jest firm< ani polityczn<
organizacj<, lecz Mistycznym Cia4em Pana
Jezusa, bosko-ludzk< spo4eczno8ci<. Nie
mo na patrze1 ani na Ko8ció4, ani na Papie a z naturalistycznej, dostrzegaj<cej tylko materi$ i doczesno81, perspektyw. W4a8nie stary, chory, cierpi<cy, ale wielki duchowo Papie jest dzi8 szczególnie potrzebny jako znak sprzeciwu wobec wspó4czesnego, zmaterializowanego 8wiata, ceni<cego tylko m4odo81, sukces, karier$, fizyczn< urod$, bezustann< zabaw$, pieni<dze i sprawno81 fizyczn<.
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To, e Jan Pawe4 II ci<gle emanuje prawdziw< mi4o8ci<, e jest bezwzgl$dnie prawdziwy, e nie ma ani 8ladu rozd wi$ku i fa4szu, e jest tak bezwarunkowo dobry i e
jest autentycznym znakiem sprzeciwu wobec ateizmu, materializmu, postmodernizmu z jego relatywizmem, kosmopolityzmem, hedonizmem itd. – to wszystko sprawia, i szanowany jest jako 8wi$ty m< przez
wyznawców innych religii. On zreszt< czuje si$ pos4any do wszystkich ludzi. Wszystkich przygarnia do Boga, z wszystkimi si$
modli, wszystkich szanuje. I nie obawia si$
zarzutu synkretyzmu, bowiem w ekumenicznej modlitwie odwo4uje si$ do zasad
wspólnych dla wszystkich uczciwych, prawych ludzi na 8wiecie. Nie zabijaj, nie kradnij, nie k4am, nie rozbijaj ma4 e.stwa i rodziny – to s< proste, fundamentalne m<dro8ci i prawdy, aktualne dla wszystkich
czasów i dla wszystkich kultur. Ojciec wi$ty ci<gle je przypomina jako uniwersalne
prawdy dla ka dego cz4owieka.
Jan Pawe4 II zbli y4 ludy i narody ró nych kontynentów, krajów, ras, kultur, religii, ideologii i systemów politycznych. Przekonywa4, e z4o nale y zwyci$ a1 dobrem,
e trudne problemy ludzko8ci rozwi<zuje
si$ przez pokojowy dialog; m4odszemu pokoleniu ukazywa4 motywy ycia i nadziei.
Serca nasze o ywia dzi8 uczucie g4$bokiego szacunku i wdzi$czno8ci za – pe4n<
ofiary i cierpienia – pos4ug$ Jana Paw4a II
pe4nion< w ci<gu minionych lat na wszystkich kontynentach. To On podniós4 Naród Polski z kolan; odbudowa4 jego wiar$
w siebie, wiar$ w mo liwo8ci wzi$cia odpowiedzialno8ci za kszta4t polskiego domu.
Niepodwa alna autentyczno81 Jana
Paw4a II sprawia, e cieszy si$ on najwi$kszym autorytetem moralnym na 8wiecie, e
garn< do niego miliony m4odych ludzi, e
ju teraz nazywany jest cz$sto Janem Paw4em Wielkim.
W roku 25-lecia pontyfikatu dzi$kujmy
Mi4osiernemu Bogu za ten niezwyk4y, wspania4y dar dla Ko8cio4a katolickiego, dla
naszego Narodu Polskiego i dla ca4ej ludzko8ci – dar, jakim jest obecny Ojciec wi$ty Jan Pawe4 II, a jednocze8nie pro8my gor<co o nieustaj<c< opiek$ nad ka d< chwil<
ycia, aby jak najd4u ej pozostawa4 w naszym trudnym 8wiecie ze swoj< modlitw< i
bezcenn< apostolsk< pos4ug<.
W przerwie obrad sesji radni, zaproszeni go8cie w osobach: wójtów, burmistrzów powiatu rzeszowskiego, dyrektorzy
szkó4 powiatowych oraz naczelnicy wydzia4ów starostwa 4ami<c si$ op4atkiem sk4adali
sobie wzajemne yczenia aby nadchodz<cy 2004 rok by4 okresem sukcesów w yciu
osobistym, zawodowym i dzia4alno8ci samorz<dowej.
(ci g dalszy na str. 8)
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(ci g dalszy ze str. 7)
W cz 9ci drugiej obrad Rady podj to
uchwa y w sprawie:
- upowa nienia Zarz<du Powiatu do podpisania umowy dotacji z Narodowym
Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Domu Spokojnej Staro8ci w Górnie oraz Liceum
Ogólnokszta4c<cego w Dynowie w wysoko8ci 542 569 z4
- zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Powiatu na 2004 rok
- zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
- zmiany nazwy Szko4y Podstawowej Specjalnej w Specjalnym O8rodku SzkolnoWychowawczym w Mrowli
- zmiany uchwa4y Rady Powiatu Nr VI\46\03
z dnia 28 czerwca 2003 roku w sprawie
okre8lenia zada. i przeznaczenia 8rodków
na realizacj$ zada. z zakresu rehabilitacji
spo4ecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepe4nosprawnych
- zmian w bud ecie Powiatu na rok 2003
- Programu Ochrony rodowiska wraz z
Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu rzeszowskiego
Program jest dokumentem strategicznym obejmuj<cym wszystkie wa ne dla powiatu aspekty ochrony 8rodowiska który:
a ) okre8la kompleksowe dzia4ania w tym

40 LAT
W obecnym numerze przedstawiam
II cz 9= informacji o szkolnictwie zawodowym a zarazem histori$ Zasadniczej
Szko4y Zawodowej - Zespo4u Szkó4 Zawodowych w Dynowie.
Po zlikwidowaniu w 1957 roku szko4y metalowej i 6-letniej przerwie
EDWARD OWSKI
podj<4 si$ zorganizowania na nowo
szko4y zawodowej,
która rozpocz$4a
dzia4alno81 1 wrze8nia 1963 roku.
Edward Owski pierwszy dyrektor
tej szko4y by4 cz4owiekiem pomys4owym,
odwa nym, o ogromnym zapale, silnej
woli, d< <cym do stworzenia wi$kszym
mo liwo8ci kszta4cenia m4odym mieszka.com okolicznych wiosek i samego
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zakresie
b ) stanowi podstaw$ wyboru priorytetów
o znaczeniu lokalnym wyznaczaj<cych
program inwestycyjny finansowanych
m.in. przez fundusze strukturalne i
wk4ad w4asny
c ) tworzy ramy w których powstawa1 b$d<
gminne programy ochrony 8rodowiska.
Przyj$ta strategia dzia4a. w zakresie
ochrony i poprawy stanu 8rodowiska
powiatu rzeszowskiego wynika z diagnozy stanu 8rodowiska.
Dzia4ania w zakresie ochrony 8rodowiska prowadzone b$d< w obr$bie okre8lonych obszarów strategicznych wymienionych pod wzgl$dem wa no8ci dla realizacji programu wg nast$puj<cej kolejno8ci:
1. Ochrona zasobów i poprawa jako9ci
9rodowiska
a) ochrona i kszta4towanie stosunków wodnych,
b) gospodarka odpadami-ograniczenie ilo8ci wytwarzanych odpadów oraz wdroenie nowoczesnego systemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania
- rozbudowa sk4adowiska w Soko4owie
- modernizacja sk4adowiska w Dynowie
- wdro enie systemu segregacji odpadów
komunalnych w Dynowie
- wdro enie systemu kompostowni przydomowych
- modernizacja istniej<cych „auto-z4omów”
- likwidacja ”dzikich sk4adowisk”
c) ochrona przed ha4asem

Cze81 II
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d ) ochrona ludzi i 8rodowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym
e ) ograniczenie zanieczyszcze. powietrza
i przeciwdzia4anie zmianom klimatu
f) przeciwdzia4anie powa nym awariom i
zapewnienie bezpiecze.stwa chemicznego i biologicznego
g) ochrona przyrody, krajobrazu – doskonalenie systemu obszarów chronionych
2. Racjonalne u ytkowanie zasobów 9rodowiska
a ) wzrost efektywno8ci wykorzystania surowców, wody i energii
b ) rozwój energetyki odnawialnej
c ) ochrona gleb i rekultywacja terenów
zdegradowanych
d ) ochrona kopalin i ich racjonalne wykorzystanie
e ) ochrona i zrównowa ony rozwój lasów
3.Wspó praca transgraniczna
a ) wspó4praca miedzy s<siednimi powiatami w zakresie przeciwdzia4ania powa nym awariom oraz ochrony i racjonalnego wykorzyst5ania przyrodniczych
zasobów 8rodowiska
4. Edukacja ekologiczna
a ) propagowanie idei ochrony 8rodowiska
oraz trwa4ego i zrównowa onego rozwoju powiatu
W ko.cowej cz$8ci obrad Rady Powiatu Starosta z4o y4 sprawozdanie z dzia4alno8ci Zarz<du w okresie od poprzedniej sesji
oraz wykonania uchwa4 Rady Powiatu.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

by' w latach 1963 – 1970.
Jako 16-letni ch'opiec zaci gn ' si do wojska gdzie by' o'nierzem II Armii Wojska Polskiego
z któr przeszed'ca'yszlak bojowy
z wyzwoleniem Pragi w' cznie. Po
zako8czeniu wojny wraz z rodzin
zosta' repatriowany do Jaros'awia
gdzie uko8czy' liceum ogólnokszta'c ce i wy szy kurs nauczycielski. Prac
rozpocz ' jako nauczyciel w Liceum Ogólnokszta'c cym w Dynowie a pó3niej jako dyrektor tej szko'y. Stanowiska dyrektora zosta' pozbawiony w roku 1953 z powodu wzi cia
lubu ko cielnego.
W 1963 roku doprowadzi' do uruchomienia Zasadniczej Szko'yZawodowej w Dynowie, która mie ci'a si w ciasnym budynku przy ulicy Hwierczewskiego. Zorganizowa'
szko' , w której w pierwszym roku uczy'o si
53 uczniów w dwóch klasach. Zosta'y tak e
zorganizowane warsztaty szkolne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Z jego inicjatywy zosta'a tak erozpocz ta w czynie spo'ecznym budowa warsztatów szkolnych przy
ulicy Polnej.

1963 – 2003
Dynowa. Kieruj<c szko4< prawie 7 lat doprowadzi4 do tego, e warunki nauki i
pracy pozwala4y szkoli1 dobrych fachowców w zawodzie 8lusarza i mechanika
samochodowego. Zabiega4 o pomoce i
wyposa anie dla szko4y oraz o lepsze warunki nauczania. Nie zrealizowa4 jednak wszystkich swoich planów poniewa
choroba i rych4a 8mier1 Mu w tym przeszkodzi4y. @ona Edwarda Owskiego,
pani Ludmi a tak wspomina swojego
m$ a – dyrektora szko4y.
„M mój Edward Owski urodzi' si 25
sierpnia 1928r. na Wo'yniu. Dyrektorem Zasadniczej Szko'y Zawodowej w DYNOWIE
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Ci ka choroba nie pozwoli'a doko8czydzie'a, które by'o jego celem yciowym, zmar'
10 marca 1970r. pozostawiaj c mnie z
dwójk dzieci Ryszardem i Bo en .”
W pierwszym roku istnienia Zasadniczej Szko4y Zawodowej w Dynowie zorganizowano dwie klasy w zawodach: 9lusarz mechanik i mechanik samochodowy. Obiektem szkolnym by4 pokazany w
poprzednim numerze „Dynowinki”,
budynek przy skrzy owaniu ulic: wierczewskiego i Wary.skiego (obecnie
Ks.J.O oga). By4 on dzier awiony od Banku Spó4dzielczego w Dynowie, który jest
jego w4a8cicielem. Tak e w tym budynku, w urz<dzonej hali, odbywa4y si$ zaj$cia praktyczne podczas, których produkowano wycieraczki pod nogi i
uchwyty do odgromników. Trudne to
by4y warunki, których dzisiaj niektórzy
nie s< w stanie sobie wyobrazi1 ale tak
by4o naprawd$. Jeden z nauczycieli tamtej szko4y, pierwszy kierownik warsztatów szkolnych pan ALFRED WELC tak
wspomina lata sze81dziesi<te i szko4$.
„To by' rok 1963, po kilkuletniej przerwie
na nowo ma by- organizowana w Dynowie
szko'a zawodowa. Jej dyrektor Edward Owski
proponuje mi prac w charakterze nauczyciela zawodu oraz powierza obowi zki kierownika warsztatów szkolnych. Wyró nienie to
zaskoczy'o mnie. Zdawa'em sobie spraw z
tego, e trzeba b dzie zaczyna- organizowanie warsztatów od zera, uczy- si samemu by
móc uczy- drugich, czy podo'am, czy nie zawiod pok'adanego zaufania. Jednak prac
podj 'em, razem z koleg Edmundem Kalusem i Józefem Tymowiczem gromadzimy potrzebne narz dzia i materia'y, najcz ciej przynoszone z domu. Niezmordowany dyrektor
Owski dwoi' si by stworzy- podstawowe warunki dla pracy szko'y, pogania' miejscowego stolarza, który robi' sto'y lusarskie. Kolega Walus odst pi' blach na ich pokrycie
rezygnuj c z pokrywania w'asnego domu.
Pierwszy powa niejszy zakup to 40 imade'
lusarskich, co cieszy'ojak meble do w'asnego
domu. Nieco sprz tu ofiaruj inne szko'y, ale
potrzeby s wi ksze. S trudno ci w nabyciu
nawet podstawowych narz dzi i materia'ów.
Na hal obróbki r cznej przystosowana zosta'a pó3niejsza sala gimnastyczna (obecnie
mie ci si sklep). Pocz tkowo by'y dwie klasy
wi c miejsca dla nich wystarczy'o pomimo,
e by'yliczne. M'odzie – wwi kszo ci byli to
ch'opcy wiekiem przero ni ci poniewa nie by'o
szko'y zawodowej to po uko8czeniu podstawowej przebywali w domu po dwa, trzy lata i

DYNOWINKA

teraz dopiero rozpoczynali nauk od nowa,
ale nie mieli my z nimi wi kszych k'opotów. Z
wyrozumieniem znosili nie najlepsze warunki jakie wtedy istnia'y, ch tnie pomagali nie
licz c godzin pracy, szanowali prac w'asn
i drugich. Narz dzia i posiadany sprz t by'
starannie konserwowany by s'u y' jak najd'u ej. Przyk'adem mo e by- tokarka TUK,
która od roku 1964 s'u y do chwili obecnej i
przy dobrej konserwacji nie jeden ucze8 b dzie jeszcze na niej pracowa'.
Kiedy pó3niej dyrektor Owski zainicjowa' budow warsztatów szkolnych, spotka'
si nie tylko z przychylno ci spo'ecze8stwa
ale tak e uczniowie pe'nili dy ury, po zaj ciach i z instruktorami wozili wir, produkowali pustaki. Przy spotkaniach teraz z dum
mówi o tym, e maj swoje pustaki w murach warsztatów szkolnych i e dynowska
szko'a umo liwi'a im start yciowy.”
Wielu by4ych uczniów pami$ta pana
Welca - kierownika warsztatów a pó niej
nauczyciela zawodu jako cz4owieka sumiennego, zdyscyplinowanego, oddanego sprawie nauczycielskiej i pracy
pedagogicznej. Pan Alfred Welc obecnie przebywa na emeryturze, na któr<
przeszed4 w roku 1990.
Po 8mierci dyrektora Owskiego, od
1 wrze8nia 1970 roku na stanowisko dyrektora ZSZ w Dynowie powo4ano
F RANCISZKA
KISZK@ dotychczasowego nauczyciela matematyki. M4ody dynowianin, energiczny cz4owiek,
8wietny matematyk przej<4 obowi<zki dalszego prowadzenia tej dynowskiej placówki. Za jego kadencji w 1975
roku szko4a zosta4a przej$ta przez Rzeszowskie Przedsi$biorstwo Robót In ynieryjnych i Hydrotechnicznych „Hydroin ” w Rzeszowie. Wtedy doko.czono budow$ warsztatów szkolnych i uruchomiono nowe specjalno8ci kszta4cenia takie jak: mechanik maszyn budowlanych i cie8la. Od roku 1979 Zasadnicza Szko4a Budowlana w Dynowie sta4a
si$ fili< Zespo4u Szkó4 Technicznych w
Rzeszowie a zarazem Przyzak4adow<
Szko4< Wytwórni Sprz$tu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów. Rozpocz$to budow$ internatu w ramach du ej inwestycji
pod nazw< „Budowa Kompleksu Szkol(ci g dalszy na str. 10)
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YDARZY£O SIÊ
S.P. Nr 2 w DYNOWIE
u 20. grudnia 2003 r. odby4o si$ SPOTKANIE OPNATKOWE, na które zosta4y zaproszone w4adze o8wiatowe,
miejskie i gminne oraz mieszka.cy Dynowa i okolic. Uczniowie szko4y zaprezentowali zebranym JASENKA, a spektakl ubarwi4a swoimi kol$dami - kapela „DYNOWIANIE”.
u 11. stycznia 2004 r. kapela „DYNOWIANIE” u8wietni4a swoim kol$dowaniem Msz$ wi$t< w Ko8ciele w. Bart4omieja.
u 11. stycznia 2004 r. o godz. 14.00 w
Domu Ludowym w Bartkówce m4odzie S.P. Nr 2 i kapela „DYNOWIANIE” wystawili SPEKTAKL BO@ONARODZENIOWY dla mieszka.ców Dynowa i okolic.
(Pp)
VII KONKURS KOL@D
I PASTORAIEK W DYNOWIE
10. stycznia 2004r. odby4a si$ w
Domu Stra aka VII EDYCJA MNODZIE@OWEGO KONKURSU KOLMD I PASTORANEK. Poziom artystyczny konkursu stale ro8nie, a uczestników przybywa. Najlepszych uhonorowano z4ot<,
srebrn< i br<zow< bombk< oraz nagrodami pieni$ nymi (na temat nagrodzonych – czyt. w numerze).
(An)
WYWIAD Z – OBIEJYKWIATEM
11. stycznia 2004r. nasz redakcyjny
kolega – Piotr Pyrcz by4 go8ciem Radia
Rzeszów. W audycji „OBIE@Y WIAT”
opowiada4 o swoich pasjach: podró ach
i fotografowaniu. Gratulujemy!
(An)
GRAND PRESS
Dziennikarka „Rzeczpospolitej”
Anna Marsza ek zosta a Dziennikarzem
Roku 2003. 17 grudnia br., podczas uroczystej gali w hotelu Sofitel Victoria w
Warszawie, odebra4a nagrod$ - statuetk$ Grand Press i czek na równowarto81
10 000 dolarów. Nasza krajanka zdoby4a 89 punktów w g4osowaniu 90 redakcji
prasowych, radiowych i telewizyjnych.
W pi<tce dziennikarzy, którzy zdobyli
najwi$cej punktów, znale li si$ równie :
Piotr Najsztub (71 pkt), Bogdan Rymanowski (59 pkt), Kamil Durczok i Maciej Rybi.ski (33 pkt).Gratulujemy zwyci$stwa!
(An)
GRATULUJEMY
Pan Augustyn Baran – pisarz rodem
z Izdebek, znakomity felietonista – otrzyma4 stypendium naukowe ufundowane
przez Ministra Kultury. Gratulujemy i
yczymy dalszych sukcesów.
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40 LAT
(ci g dalszy ze str. 9)

'y szuka wtedy rozwi zania trudnych warunków lokalowych szko'y i internatu. Nawi zuje kontakt
z Dyrekcj Przedsi biorstwa Budowlanego „Hydroin ”wRzeszowie i szko'azostaje jego szko' przyzak'adow
zmieniaj c nazw na Zasadnicz Szko' Budowlan równocze nie wykonuj c nabór na
dwa kierunki budowlane: cie la i mechanik
maszyn budowlanych. Dyrekcja Przedsi biorstwa w zamian zobowi zuje si do budowy
nowego obiektu szkolnego z pe'nowymiarow
sal gimnastyczn oraz internatem. Zlecone
prace projektowe zosta'ywykonane do - szybko, wyceniaj c ca'o - obiektów na kwot 220
milionów z'otych. Niestety, Ministerstwo Budownictwa i Przemys'u, Materia'ów Budowlanych nie akceptuje tak du ego obiektu. Nieporozumienia w Dyrekcji
Przedsi biorstwa doprowadzaj do jego rozwi zania,
które zmienia nazw na Inynieri wRzeszowie i przekazuje szko' do WSK PZL
– Rzeszów. Nast puje zmiana profilów kszta'cenia. Dyrekcja szko'y wykonuje nabór na kierunki: tokarz, frezer i szlifierz. Takich specjalistów potrzebuje przedsi biorstwo i zapewnia im prac na
bardzo korzystnych warunkach. W okresie trzyletniej nauki m'odzie pobiera wynagrodzenie miesi czne oraz inne
wiadczenia jak pracownicy zak'adu. Dyrekcja Przedsi biorstwa po rozeznaniu trudnych
warunków lokalowych szko'yprzyst puje do budowy nowego internatu na 120 'ó ek. Nale y
podkre li- du e zaanga owanie m'odzie y
szkolnej i instruktorów przy pracach ziemnych
ibetonowaniu.”
Nowy internat zosta4 oddany do u ytku w roku 1986, a jak by4o wcze8niej, w
skrócie tak opisuje pani MARIA WARDZIMSKA – jedna z kierowników internatu.

wano internat dla jej uczniów. Mie ci' si on
w budynku, który zajmowa'a szko'a przy ulicy Wary8skiego na pi trze. Warunki mieszkaniowe by'y bardzo prymitywne, gdy w jednym budynku mie ci'a si szko'a, warsztaty
szkolne, administracja, internat, kuchnia i
jadalnia. W 1967r. internat przeniesiono
do s siedniego budynku, w którym do tej pory
mie ci' si internat Liceum Ogólnokszta'c cego. Nowy budynek internatu zosta' oddany do u ytku w 1986r. przy ulicy Polnej 3, w
którym oprócz uczniów ZSZ mieszkali uczniowie LO. Warunki w nowym budynku by'y
doskona'e, a jedynym mankamentem by' brak
bloku ywieniowego. Wychowankowie na posi'ki dochodzili do starej sto'ówki („do miasta”) i tak by'o do chwili gdy blok ywieniowy
zosta' urz dzony w budynku przy ul. Polnej
(1992r.)
W ci gu kilku lat miejsca w internacie
wykorzystywane by'y wpe'ni, a liczba wychowanków przekracza'a 100 osób. Z czasem jednak, w miar rozwijania si dogodnej komunikacji autobusowej z okolicznymi miejscowo ciami, liczba ch tnych znacznie spad'a.
Z tych te wzgl dów pomieszczenia internackie na pi trze zaadaptowano na klasy szkolne, a z dniem 01.09.1997r., internat przesta' funkcjonowa-. Ca'y budynek zosta' przej ty na potrzeby szko'y.
Internat by' zawsze integraln cz ci
szko'y. Kierownik i wychowawcy byli pedagogicznymi pracownikami szko'y, cz'onkami Rady Pedagogicznej. Wychowankowie
mieli zapewnion ca'odobow opiek wychowawców. Po zaj ciach szkolnych mieli zapewniony czas wolny na wypoczynek, wyj cie do
miasta i za'atwienie w'asnych spraw. Atmosfera w internacie by'a prawie rodzinna, wychowankowie w ka dej chwili mogli korzysta- zrady i pomocy wychowawcy nie tylko w
sprawach nauki, ale i osobistych. Dla wychowawców by'a to praca dostarczaj ca wielu do wiadcze8 w kontaktach z m'odzie ,
dzi ki temu pó3niej okazali si dobrymi nauczycielami”.

„W 1963r. wraz z powstaniem w Dynowie Zasadniczej Szko'y Metalowej zorganizo-

Ró ne okoliczno8ci sprzyja4y rozwojowi tej szko4y z jednej strony a z drugiej
strony los by4 bowiem okrutny. Dyrektor FRANCISZEK KISZKA, po d4ugotrwa4ej chorobie w listopadzie 1988r. odchodzi spo8ród yj<cych. Zosta4 po egnany z nale ytymi honorami na cmentarzu w Dynowie, a w ostatniej drodze
towarzyszyli mu nauczyciele, mieszka.cy Dynowa i okolicznych miejscowo8ci,
byli uczniowie i bardzo du a grupa jego
przyjació4.
cdn.
S. Tymowicz

1963 – 2003

nego ZSZ w Dynowie”, z czego oddano
do u ytku, w 1986 roku internat i wybudowano piwnice pod du < sto4ówk$. Prace zosta4y jednak wstrzymane z
uwagi na uwarunkowania gospodarcze
i polityczne. Dyrektor Kiszka tak wspomina4 tamten okres ( tekst odtworzony z
nagrania ta my magnetofonowej w roku
1987).
„Po obj ciu stanowiskadyrektora szko'yprzyst pi'em do opracowania dokumentacji czyli
projektu budowlanego obiektu warsztatów szkol-

nych, którego prawie po'owa zosta'a wybudowana w czynie spo'ecznym przy wykorzystaniu
funduszy rodziców oraz pieni dzy zarobionych
przez zespó' muzyczny. Zlecenie opracowania
projektu zosta'oz'o one w Wojewódzkim Zarz dzie Inwestycji Miejskich w Rzeszowie.
W ci gu sze ciu miesi cy zosta'a opracowana ca'a dokumentacja budowlana ' cznie
z instalacjami i zatwierdzona przez Kuratorium Okr gu Szkolnego w Rzeszowie co pozwoli'o na uzyskanie dotacji pa8stwowych na
kontynuowanie i zako8czenie budowy warsztatów szkolnych. Nale y tu zaznaczy- du
pomoc w'adz administracyjno – politycznych
miasta Dynowa - Przewodnicz cego Miejskiej
Rady Narodowej obywatela Mieczys'awa Zawady oraz I Sekretarza Komitetu Miejskiego
PZPR towarzysza Józefa K dzierskiego w wyniku której Sanockie Przedsi biorstwo Budownictwa Komunalnego podj 'o si wykonania
robót budowlano – monta owych dalszej cz ci warsztatów. Roboty instalacyjne przej 'ado
wykonania Spó'dzielnia Wielobran owa we
Frysztaku. Prace budowlano – monta owe wykonano w ci gu kilkunastu miesi cy natomiast prace instalacyjne trwa'y oko'o sze ciu
lat. W 1976r. wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne zosta'yzako8czone. Dyrekcja szko-
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„...Wci si denerwujemy
o nic tyle ha"asu
rozdarty na przesz"o # i przysz"o #
wi ty spokój czasu...”
ks. Jan Twardowski

Nie czas na „ wi ty spokój”...
W 1997 roku napisa4 ten wiersz ks. Jan
Twardowski, a zawiera on przes4anie ponadczasowe. Pod8wiadomie natura ludzka 4aknie tego „8wi$tego spokoju”, ale ycie
jest bezwzgl$dne i ten 8wi$ty spokój rzadko cz4owiekowi jest dany i pewno dobrze,
e tak jest...
Uczeni twierdz<, i tylko „twórczy niepokój” jest d wigni< post$pu i dzi$ki niemu rzeczywisto81 obfituje w coraz to doskonalsze wynalazki. Chocia wspó4cze8nie
denerwuje cz4owieka wszystko a po czasie
okazuje si$ to denerwowanie daremne,
przys4owiowym „ha4asem o nic”, to i tak
bez tego „denerwowania si$” ycie jest niemo liwe.
Cz4owiek musi przyzwyczai1 si$ do niedogodno8ci losu!
Staro ytni Spartanie, by wychowa1
dobrego wojownika i stworzy1 niezwyci$on< armi$, stosowali najsurowsz< dyscyplin$ od najm4odszych lat. Historyk Tukidydes przekazuje takie zdanie Archimedesa: Nie nale y s dzi-, e jeden cz'owiek wiele si
ró ni od drugiego, lecz nale y przyj - zasad , e
najlepszy jest ten, kto wychowa' si w twardej
szkole konieczno ci. I t$ zasad$ stosowali: odbierali rodzinie siedmioletniego ch4opca i
oddawali do szko4y, która kaza4a zapomnie1
do trzydziestego roku ycia o wszelkiej wygodzie. By1 dobrym, znaczy4o by1 silnym i
8mia4ym. A wi$c: ch4odne powietrze, twarde 4o e, spanie latem i zim< pod go4ym niebem mia4y temu s4u y1. S4u y4y... By4o to
jednak wychowanie zbyt jednostronne. Ale
ju wtedy wiedziano, jak wiele zale y od
cz4owieka i kszta4tu jego osobowo8ci!
Ca4e wi$c wieki pracowano nad udoskonaleniem wzoru wychowania cz4owieka, bo przecie od tego zale a4 los pa.stwa. Mo na powiedzie1, e ró ne epoki
historyczne stwarza4y zapotrzebowanie na
ró ne wzory osobowo8ci: dobrego wojownika, m$drca; staro ytny Rzym preferowa4
wzór obywatela; redniowiecze - wzór 8wi$tego; Odrodzenie - wzór dworzanina; pó niejsze czasy – wzór solidnego mieszczanina; Ameryka wspó4czesna – wzór tzw. „selfmade-man”, cz4owieka przedsi$biorczego,
pomys4owego, który umie sobie zapewni1
dobrobyt; Rosja sowiecka – wzór udarnika, charakteryzuj<cego si$ pasj< produkcyjnego dzia4ania, zapewniaj<cego sobie
status przodownika.
Prze8ledzenie historii prowadzi do konkluzji, e w czasach zagro enia bytu pa.stwowego specjalny nacisk k4adziono na
wychowanie spo4ecze.stwa, na tzw. „morale narodu”.

Tak te by4o w Polsce. Najwi$ksze zabiegi w tym celu czyniono w epoce O8wiecenia, w której Polska straci4a suwerenno81
pa.stwow<. Wprz$gni$to do tej akcji o8wiecania warstw spo4ecznych publicystyk$,
poezj$, teatr i rodz<ce si$ dopiero czasopi8miennictwo.
Te wzory sk4aniaj<, by wspó4cze8nie, jak
to okre8la w rozprawie „Wychowanie” nagrodzony ostatnio w dziedzinie nauk humanistycznych i spo4ecznych Leszek Ko4akowski (nagroda im. Johna W. Kluge) w
8wiecie „wy'adowanym nienawi ci , zawi ci ,
dz zemsty, który – nie tyle wskutek ubóstwa
natury, ile przez gargantuiczn ar'oczno - –
zdaje si nam coraz cia niejszy”, zaj<1 si$ intensywn< prac< nad wychowaniem cz4owieka a wi$c i spo4ecze.stwa. Jest to bardzo
na czasie w naszym kraju, kraju o m4odej
demokracji, w którym obserwujemy wiele
jej wynaturze..
O wzorze obywatela pisze Maria Ossowska w artykule pt. „Wzór obywatela w kraju
demokratycznym”. Pisze, e wzory zawsze funkcjonowa4y. Cz4owiek chce jako8 wygl<da1,
do kogo8 si$ upodobni1, chocia nie zawsze zdaje sobie z tego spraw$. „Przymierza” wi$c wzory, a to Don Juana, a to m$drca, a to spo4ecznika, a to polityka, niczym artysta dramatyczny w teatrze...
Wzory graj< u ró nych ludzi w ró nych
ich okresach ycia rozmait< rol$. Niektórzy potrafi< wyrzec si$ wi$zi rodzinnych i
dobrobytu, by upodobni1 si$ do wzoru,
który ich zafascynowa4. Tak by4o ze wzorem 8wi$tego, czy wzorem patrioty, który
potrafi wszystko po8wi$ci1 dla ojczyzny (np.
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bohaterowie epoki romantyzmu).
Wed4ug autorki artyku4u obywatel pa.stwa demokratycznego powinien posiada1
nast$puj<ce cechy:
- perfekcjonizm
- dyscyplin$ wewn$trzn<
- mocny kr$gos4up, czyli posiadanie pewnej hierarchii warto8ci, od których nie
odst$puje w ka dej sytuacji
- tolerancj$
- aktywno81
- odwag$ cywiln<
- uczciwo81
- krytycyzm
- odpowiedzialno81 za s4owo
- uspo4ecznienie
- poczucie odpowiedzialno8ci za zbiorowo81
- umiej$tno81 wspó4dzia4ania.
Mo na wpa81 w pop4och z powodu
wysokich wymaga. stawianych przez autork$ artyku4u obywatelowi pa.stwa demokratycznego. Po namy8le jednak dochodzimy
do wniosku, e adnej z cech wykre8li1 si$
nie da...
Jak e daleko do tego wzoru elitom
politycznym wspó4czesnej Polski i nam, jej
obywatelom! A si$ prosi, aby – jak w O8wieceniu – wci<gn<1 wszystkie s4u by pa.stwa
do u8wiadomienia wspó4czesnemu Polakowi, e powinien cho1 w cz$8ci d< y1 do
tego wzoru. Inaczej b$dziemy y1 tak, jak
obecnie: od skandalu do skandalu, od afery do afery, a przeci$tny Polak, siedz<cy
przed telewizorem, lub czytaj<cy gazet$,
b$dzie si$ denerwowa4 i upatrywa4 winy u
innych, nie pracuj<c nad doskonaleniem
w4asnej osobowo8ci.
A przecie powszechnie mówi si , e
trzeba doskonalenie narodu zaczyna= od
doskonalenia jednostki. MOJE JEDNAK
ZA MAIO NAGIAKNIA SI@ JAKJE DZISIAJ WAJNY PROBLEM WYCHOWANIA?!
Zach cam PT Czytelników „Dynowinki” do dyskusji.
Janina Jurasi.ska

ALE TO JU) BY,O czyli w okowach nudy
Nowy Rok zawita4 na dobre, a z nim
nowe nadzieje na to, e co8 w naszym yciu
zmieni si$ na lepsze. Tradycyjnie ju , dla
jednych b$dzie to rok szczególny, wa ny,
prze4omowy, dla innych - kolejnych 12 miesi$cy, niewiele ró ni<cych si$ od roku 2003
czy np. 1996. Tyle e czas biegnie nieub4aganie i nie ma co pomstowa1 na jego natur$. Ci<gle zapominamy, e nie ma on odmierza1 „dni, godzin i lat”, ale nasz rozwój
wewn$trzny.
- No co tam s4ycha1? – zagajamy. - A
nic. Wszystko po staremu. Jako8 leci. – od-

powiadamy. Zgroza! Nie ma „jako8 lecie1”,
tylko ci<gle si$ zmienia1. W nas samych i
na lepsze.
Zastanawia4em si$ ostatnio, dlaczego
tak si$ nie dzieje? Dlaczego tyle w nas niemocy do wzbijania si$ ponad status quo,
ponad w4asn< przeci$tno81? Trudno udzieli1 wyczerpuj<cej odpowiedzi na takie pytanie, ale kilku symptomów nie da si$ nie
zauwa y1.
Tym, o którym chc$ tu napisa1 kilka

(ci g dalszy na str. 12)
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(ci g dalszy ze str. 11)
s4ów, jest bezmy9lne uleganie machinie
marketingowej. Wszyscy w tym uczestniczymy w mniejszym lub wi$kszym stopniu, jednak nie wszyscy wydaj< si$ zauwa a1, dok<d pop4yni$cie nurtem reklamowo – handlowo - konsumpcyjnym mo e doprowadzi1. A to wida1 nader wyra nie.
Najlepiej po dzieciach. Najlepiej w
okresie przed8wi<tecznym, kiedy naszym
pociechom rosn< apetyty na cz$ste, d4ugie
i efektowne odwiedziny Miko4aja (boj$ si$
napisa1 „8w. Miko4aja”…). By4em 8wiadkiem niewiarygodnych wr$cz scen w hipermarketach, przy stoiskach z zabawkami.
Kilkuletni terrory8ci, wydaj<c z siebie d wi$ki bestialsko katowanych zwierz<t, „negocjowali” z rodzicami zawarto81 koszyka. Czy
raczej wózka, bo do koszyka niewiele przecie si$ zmie8ci, a i wózek bywa4 bliski przekroczenia dopuszczalnej 4adowno8ci. –
Przecie masz takie trzy w domu!… - krzycza4 zrozpaczony ojciec, z przera eniem
obserwuj<c rosn<c< gór$ rupieciarni, za
któr< mia4 zap4aci1. – Pobawisz si$ tydzie.
i rzucisz w k<t! – Tato! Ale wszyscy maj<,

tylko ja nieeeeee!… - i tu kolejny efektowny wybuch p4aczu. Cz$81 tych dzieciaków
istotnie pertraktowa4a wszystkimi sobie znanymi sposobami. Ale niektóre prze ywa4y
autentyczne dramaty: dostawa4y spazmów,
sztywnia4y, a w ich oczach widzia4em tak<
beznadziej$ i rozpacz, e dostawa4em g$siej skórki. Co w takim wypadku robili rodzice? W znakomitej wi$kszo8ci wyci<gali
ostatni, ci$ ko zapracowany grosz, by uczyni1 w4asnemu dziecku jedn< z najgorszych
krzywd: wzmocni1 w nim chor< potrzeb$
posiadania. Zaspokoj< jego zachciank$ na
krótko, za to spot$guj< jego konsumpcyjny apetyt.
To, co u dzieci wida1 w sposób przejaskrawiony, daje si$ równie 4atwo dostrzec
u m4odzie y i doros4ych. W tej bluzce i w
tych spodniach nie mog$ ju chodzi1 – s<
niemodne. Kto czyta dzi8 takie ksi< ki?!…
O, ta piosenka jest fajna! Ci<gle leci w radio ostatnio. Musz$ zmieni1 samochód –
8miej< si$ ze mnie w pracy. Musz$ i81 do
fryzjera – kole anki dawno ju by4y. Nie
mam czasu na TV. Czasem jedynie ogl<dam „Z4otopolskich”, „Na dobre i na z4e”,
„M jak mi4o81”, „Na Wspólnej”, albo „Samo
ycie”. Stajemy si$ mimowolnie trybikami
w pot$ nej i bezdusznej machinie rynkowej. Do tego stopnia, e gotowi jeste8my
dla wyprzeda y zrezygnowa1 z godno8ci
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Przez ycie cz"owieka przeplata si historia
Gor#ca Patriotka, Znakomita Polonistka, Wi Pniarka obozu koncentracyjnego w
Ravensbrück, Dzia aczka o9wiatowa w Bochni, Sopocie i GdaSsku Docent Katedry
Metodyki Nauczania J zyka Polskiego i Literatury WSP w GdaSsku

URSZULA
Urodzi4a si$ w Dynowie 28.03.1902 roku
w rodzinie Rozalii i Antoniego Wandasiewiczów. Szko4$ Podstawow< uko.czy4a w
rodzinnym mie8cie, a Gimnazjum
Realne w Jaros4awiu. Po maturze,
w 1923 r rozpocz$4a studia polonistyczne na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie, by po
roku przenie81 si$ na Uniwersytet Jagiello.ski w Krakowie.
Prac$ nauczycielsk< rozpocz$4a w 1927 roku, w Seminarium
Nauczycielskim w Ropczycach, a
od 1929 roku wyk4ada4a metodyk$ nauczania w Seminarium Nauczycielskim w Bochni. Tytu4 doktora nauk humanistycznych uzyska4a w 1932 roku na Uniwersyte-

WI SKA
cie Jagiello.skim po obronie pracy pt. „Poczucie samotno8ci duchowej w yciu i twórczo8ci Juliusza S4owackiego” pisanej pod

Nr 1/103
(patrz wydarzenia w 4ódzkim „Media
Markt”), a dla zaoszcz$dzenia kilku z4otych
traci1 czas i szwenda1 si$ po wszystkich sklepach w mie8cie. Rozumiem bied$ i oszcz$dno8ci. Nigdy nie przelewa4o nam si$ w
domu. Ale eby dawa1 sob< tak manipulowa1?
Efekty? Takie, jakich oczekuj< od nas
spece od reklamy i socjotechnik: jeste8my
coraz bardziej niezaspokojeni, sfrustrowani i… coraz wi$cej kupujemy. Próbuj<c
zag4uszy1 ów niepokój serca, który tym
bardziej si$ wzmaga, im usilniej próbujemy przy1mi1 go „ yciem na bie <co”. A czas
nieub4aganie ucieka. By1 mo e mamy nowe
mieszkanie, nowe meble, nowy sprz$t
AGD, nowy ciuch i w ogóle jeste8my „najnowsi”. Pytanie brzmi: dlaczego czujemy
si$ spróchniali?
Nauczy4em si$ wyszukiwa1 w Warszawie okruchów cz4owiecze.stwa. Jest ich
du o, a na tle gonitwy, betonu, kasy i marazmu, wydaj< si$ tym cenniejsze. „Wielki
8wiat” stanowi< nasze serca. Otoczenie jest
tylko projekcj< naszych postaw.
W A.D. 2004 ycz$ wszystkim Czytelnikom „Dynowinki”, aby zakwitli i zaowocowali. Pe4ni< cz4owiecze.stwa oraz swego
niepowtarzalnego istnienia i powo4ania.
ks. Krzysztof Rzepka

kierunkiem prof. Ignacego Chrzanowskiego. W tym samym roku po8lubi4a rotmistrza Wojska Polskiego – Tomasza Wi.skiego.
Wybuch wojny 1.09.1939 roku zasta4 J<
na stanowisku dyrektorki Prywatnego Gimnazjum @e.skiego w Bochni. Jako przedstawicielka Rodziny Wojskowych otrzyma4a rozkaz zorganizowania ewakuacji 46
osób – rodzin oficerów Wojska Polskiego.
Dostarczonymi podwodami 3 wrze8nia
wszyscy dotarli do Nucka a nast$pnie do
Podd$bia, gdzie wyznaczono im kwatery.
17 wrze8nia 1939 r wieczorem yczliwi Ukrai.cy ostrzegli ich o nadej8ciu bolszewików.
Tym prostym ludziom i ukrywaj<cemu si$
by4emu oficerowi armii carskiej polskie
rodziny zawdzi$cza4y uratowanie przed wywózk< na Sybir. Z ogromnym wysi4kiem, po
pokonaniu przeszkód zdawa4oby si$
nie do przebycia, po trzech dobach
morderczej jazdy wrócili do Bochni.
Rotmistrz Tomasz Wi.ski walczy4 w
lasach Janowskich a po kampanii wrze8niowej ukrywa4 si$ i dzia4a4 w konspiracji na Rzeszowszczy nie.
Urszula Wi.ska z rocznym synkiem Andrzejem zamieszka4a w ogo4oconym dawnym swym mieszkaniu i
zaj$4a si$ organizacj< szko4y 8redniej
w ci$ kich warunkach hitlerowskiej
okupacji. Najpierw, 10 pa dziernika,
ruszy4o Gimnazjum M$skie a pó niej
Gimnazjum @e.skie. Niestety, w4adze
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niemieckie wyda4y zakaz prowadzenia tych
szkó4, ale pod naciskiem rodziców i nauczycieli, zgodzi4y si$
na funkcjonowanie
dwustopniowej szko4y
8redniej handlowej.
Pani Wi.ska pe4ni4a w
niej funkcj$ zast$pcy
dyrektora, mia4a kontakty z podziemnym
ruchem oporu zarówno przez uczniów jak
i doros4ych 4<czników.
21 czerwca 1941
roku otrzyma4a nakaz
stawienia si$ na posterunku policji, dok<d posz4a zorganizowawszy jeszcze w szkole zast$pstwa. Po krótkim
przes4uchaniu odwieziono J< do Krakowa
do wi$zienia na ul. Pomorskiej a st<d na
Montelupich. 9 wrze8nia 1941 roku w transporcie 76 kobiet wys4ana zosta4a do Furstenberga a stamt<d krytymi samochodami do Ravensbrück. Wyzwolenie przysz4o
dopiero 28 kwietnia 1945 roku. Kiedy 15
maja 1945 roku wróci4a do Bochni, nikt Jej
nie pozna4. Rodzina cudem ocala4a a Jej
synek obudzony ze snu przez opiekunk$ z
p4aczem powtarza4:
„Pani nie jest moj< mam<, pani nie jest
podobna do mamy z portretu.”
Gehenn$ obozow< Urszula Wi.ska
opisa4a w kilku pozycjach ksi< kowych:
„ My si$ bronimy. Pami$tnik nauczycielki.
Z obozów i wi$zie. hitlerowskich 1939 – 1945 ( Warszawa
1962 „ Czytelnik”
„ Zwyci$ y4y warto8ci, Wspomnienia z Ravensbrück „ ( Gda.sk 1985 „
Wydawnictwo Morskie” )
„ Wi$zi, Losy wi$ niarek z Ravensbrück”
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Dzia4alno81 spo4eczna

Po odnalezieniu m$ a Pani Urszula
Wi.ska przenios4a si$ z rodzin< na Wybrze e i zamieszka4a w Sopocie. Wróci4a
do pracy nauczycielskiej, na pocz<tku w
Gimnazjum Krawieckim w Sopocie, a
potem w Wojewódzkim O8rodku Metodycznym. Od 1948 roku prowadzi4a zaj$cia w Wy szej Szkole Pedagogicznej we
Wrzeszczu. Poza programowymi zaj$ciami organizowa4a kursy dla nauczycieli
szkó4 8rednich, by tym, z przedwojennymi kwalifikacjami, umo liwi1 prac$ w reformowanym szkolnictwie. Za swoj< postaw$ wyrazist<, a niewygodn< dla ówczesnych w4adz, zosta4a zwolniona we wrze8niu 1952 roku i pozbawiona pracy na
cztery lata.
Na uczelni$ wróci4a w 1956 roku i od
drugiego semestru 1957 pe4ni4a funkcj$
Kierownika Katedry Metodyki Nauczania
J$zyka Polskiego i Literatury WSP w
Gda.sku. Mi$dzy innymi, wspólnie z inspektorami szkolnymi zaniepokojonymi
narastaj<cymi b4$dami j$zykowymi
uczniów, podj$4a inicjatyw$ opracowania
nowych podr$czników szkolnych. Niestety, ówczesny minister o8wiaty Henryk Jab4o.ski nie pozwoli4 na t$ „nieideologiczn< prac$”.
Urszula Wi.ska odesz4a na zas4u on<
emerytur$ w 1972 roku ju jako docent
Uniwersytetu Gda.skiego. Ci$ ko prze y4a 8mier1 syna w 1987 roku, ale cieszy4a si$
troskliw< opiek< wnuka i doczeka4a si$ 2
prawnuków.
Urszula WiSska zmar a w 1 grudnia
2003 roku.

Urszula Wi.ska w setn rocznic urodzin
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Z Dynowem nie traci4a kontaktów, kiedy tylko mog4a przyje d a4a tu na wakacje.
We wspomnieniach spisanych w wieku 98
lat wiele miejsca po8wi$ci4a rodzinnym stronom. A oto ich fragment pt. „ Przez ycie
cz owieka przeplata si historia ( 1902 –
2000)”

Swoj< prac$ spo4eczn< wi< $ ze wst<pieniem do I Dru yny Skautowej (tak wtedy nazywano harcerzy) w Przemy8lu. Prowadzi4am zast$p w Dynowie.
Rok 1916 – 1920. Dynów, moje rodzinne miasto (10 ty8.) zamieszkiwali Polacy,
@ydzi, Rusini, mia4 tylko siedmioklasow<
szko4$ powszechn<.
Po jej uko.czeniu uczy4am si$ prywatnie i zdawa4am egzaminy w Przemy8lu u s.
Benedyktynek na Zasaniu. Tam pozna4am
druhn$ Mari$ Mudrykówn$, dru ynow<.
Otrzyma4am od niej wskazówki i instrukcj$
i jej przesy4a4am sprawozdania. Pami$tam
jedno wskazanie: Nie afiszujcie si$. Z tego
dzisiaj wnioskuj$, e by4a to tajna dru yna.
Druhna by4a zaskoczona moj< znajomo8ci< wszystkich pie8ni patriotycznych. Do
pie8ni harcerskich otrzyma4am nuty.
Kiedy to dzisiaj wspominam, rozumiem, e te pie8ni zast$powa4y nauk$ historii i kszta4towa4y w nas patriotyzm.
Nauczyciel, p. Kazimierz Kwolek d4ugo obja8nia4 tre81 tekstu pie8ni nim naucza4
melodii.
Przemy8l by4 twierdz< i na pocz<tku
wojny by4 oblegany przez Moskali (tak nazywano Rosjan) a bronili si$ w nim Prusacy, Austryjacy i W$grzy.
Je dzili8my do Przemy8la furmank<, zabieraj<c ze sob< ywno81, równie dla sióstr.
Cho1 Moskale nie zdobyli miasta – twierdzy, by4 tam g4ód.
11 listopada 1918 roku wyst<pi4y8my
pierwszy raz jako grupa zorganizowana (16
dziewcz<t). Tyle liczy4 nasz zast$p.
Na rynku ko4o pomnika króla W4adys4awa Jagie44y zgromadzili si$ ludzie. By4a
stra po arna z orkiestr<, Gwardia Narodowa, urz$dnicy, ksi$ a i Gminy @ydowskie
(Kaha4). My harcerki w czterech czwórkach stan$4y8my obok Gwardii Narodowej.
@o4nierze austryjaccy sk4adali karabiny
przed oficerem Wojska Polskiego.
Kapitan, ze stoj<cej obok pomnika
mównicy odczyta4 g4o8no akt, z którego
dwa wyrazy: Polska i wolna Polska niepodleg4a wywo4a4y oklaski i spontaniczne od8piewanie hymnu Jeszcze Polska nie zgin$4a. Pó niej z mównicy, proboszcz ks. Sza4ustowicz zapowiedzia4 wieczorem nabo e.stwo dzi$kczynne. Uformowa4 si$ pochód
i my czwórkami za Gwardi< te maszerowa4y8my, przy d wi$kach Orkiestry Stra ackiej. Tu nale y si$ wyja8nienie o Gwardii
Narodowej, gdy by4a to organizacja tylko
w Dynowie, mia4a swoje korzenie w 8redniowieczu i przetrwa4a do drugiej wojny 8wiatowej. Niemcy kazali odda1 szable i tak
wyko.czyli organizacj$, której powstanie
(ci g dalszy na str. 14)
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si$ga4o pó nego 8redniowiecz i mia4o historyczne uzasadnienie.
Mieszczanie dynowscy w 8redniowieczu
dzielnie obronili miasto przed Tatarami.
Król W4adys4aw Jagie44o, gdy by4 w Dynowie, obdarzy4 mieszczan przywilejem. By4o
to co8 w rodzaju nobilitacji. Mieli prawo
nosi1 karabele i pas stucki na czarnych d4ugich do kolan czamarach, a na g4owach
ko4paki z futra bia4ego baranka z trzema
p4askimi kokardami.
Dowódca, wachmistrz, nosi4 kontusz z
niebieskimi, albo czerwonymi wy4ogami,
zale nie od okoliczno8ci. Przywilej ten by4
prawem dziedzicznym, przechodzi4 z ojca
na syna. Pami$tam pogrzeb mego dziadka, Walentego Wyszatyckiego, na jego
trumnie by4a szabla i ko4pak, zosta4y pogrzebane razem z nim, poniewa nie mia4
nast$pcy.
Gwardia nigdy nie bra4a udzia4u w uroczysto8ciach pa.stwowych, w czasie zaboru austryjackiego, tylko w uroczysto8ciach
ko8cielnych, np. procesja Bo ego Cia4a,
stra przy grobie Chrystusa, towarzyszyli te
ksi$dzu przy 8wi$ceniu pokarmów wielkanocnych. W Dynowie od lat by4 zwyczaj e
ksi<dz 8wi$ci4 pokarmy wielkanocne w kilku domach mieszczan, do nich przynosili
swoje s<siedzi. My, dzieci oczekiwali8my na
ten moment, gdy gwardzi8ci, dwaj, wyci<gn$li szable i z podniesionymi do góry stali
obok ksi$dza, gdy on dokonywa4 ceremonii 8wi$cenia.
Wspominam o tym, wed4ug tradycji,
zwyczaj ten powsta4 wtedy, gdy zaistnia4a
Gwardia.
17 wrze9nia – niedziela. Z dzieckiem
na r$ku posz4am do cerkwi, by4a blisko.
Ma4a, drewniana, uboga. By4o ciasno, wi$c
wysz4am po chwili. Tu musz$ wspomnie1,
e tam niedziela to by4 naprawd$ dzie.
Pa.ski. Odczuwa4o si$ to w ca4ym otoczeniu.
Wieczorem Matiuszka powiedzia4a,
bym przysz4a po wieczerzy do ich izby. Nasza izba by4a w przybudówce. W izbie obok
Batiuszki siedzia4 m$ czyzna ze s4uchawkami na uszach. Batiuszka przedstawi4 go –
zapami$ta4am tylko – pu4kownik armii carskiej.
Ten od4o y4 s4uchawki i w klasyczny sposób dobrze wychowanego oficera przywita4 si$ ze mn<.
Batiuszka powiedzia4, dzisiaj nie s4ucha4em radia, s4ucha4 pu4kownik, s< z4e wiadomo8ci, niech on sam powie.
Pu4kownik od tygodnia s4ucha4 radia,
wiedzia4em, e co8 si$ stanie, by4y pie8ni

wojenne, o4nierskie. A dzisiaj si$ wyja8ni4o. Jutro rano (18) bolszewicy przekrocz<
granic$ polsk<, by wzi<1 w opiek$ naród
ruski i bia4oruski, bo rz<d polski uciek4. Na
to Batiuszka: Dla was, Rodziny Wojskowej
lepiej by1 pod okupacj< niemieck<. Bolszewicy was tu nie zostawi<, wywioz< na
Sybir. Nas czeka 8mier1. Dla nas nie ma
ratunku. My8la4em, gdyby Pani tu by4a, to
mo e dzieci uratowa4yby si$ przy pani. Ale
sumienie ka e mi powiedzie1, co was czeka.
Zapyta4am – co robi1? Pu4kownik: ucieka1, macie samochody. Je8li st<d wyjedziecie jutro o 12-tej to uciekniecie przed bolszewikami. Oni tu b$d< mi$dzy 1 a 2-g<.
Ale nasze samochody s< daleko, 7 kilometrów doda4 pu4kownik. Trzeba i81 na skróty przez pola, ja poka $. Wsta4 powiedzia4:
nie tra1cie czasu. Na4o y4 jaki8 kubrak i
kapelusz nasun<4 na czo4o. Pozna4am, to
cz4owiek, którego kilka razy spotka4am z
wid4ami przy stajni. Tak si$ maskowa4.
Szli8my przez wie8, potem d4ugo przez
pola, ani s4owa nie powiedzia4 do mnie. Gdy
si$ zatrzyma4 wskaza4 r$k< ciemn< dal i
powiedzia4: tam pójdziecie. Nie ma rowów,
nie ma wody, bezpiecznie. Czasem zaj<c
wyskoczy z kapusty. Ale ja mog$ zab4<dzi1!
Spojrza4 na niebo i wskaza4 mi ja8niejsz<
gwiazd$. Po4o y4 r$k$ na moim ramieniu i
rzek4 : „ruszajcie z Bogiem”. Podzi$kowa4am i ruszy4am.
Ksi$ yc 8wieci4 jasno, patrzy4am na
gwiazd$ i sz4am pop$dzana my8l< – SybirSybir. Nadlecia4y samoloty, w 8wietle ksi$ yca wygl<da4y jak du e, srebrne ptaki. Niby
p4atki 8niegu lecia4y ulotki propagandowe.
Wiedzia4am co tam g4osz<. Podnios4am
jedn<, ale jej nie przeczyta4am. W pewnej
chwili nasun$4o si$ pytanie - czy kierowcy
maj< benzyn$? To pytanie dr$czy4o mnie
ju do ko.ca mojej drogi.
Gdy dosz4am do celu, kierowcy jeszcze
spali. Przywita4am ich pytaniem, czy maj<
benzyn$? Us4ysza4am – nie mamy. Osun$4am si$ na pod4og$. Nie zemdla4am. Mia4am 8wiadomo81 gdzie si$ znajduj$. Podnie8li i posadzili mnie na krze8le, a jeden
powiedzia4: „Niedaleko, w Kiwercach jest
stacja benzynowa, tam mo e dostaniemy”.
Wtedy powiedzia4am, co nam grozi.
Benzyna by4a. Kierowca z samochodu dostawczego wróci4 z pe4nymi 2 beczkami.
Teraz nale a4o pojecha1 do Stanic, oni tak
nazywali chutory, by zawiadomi1 kobiety.
Nie przypuszcza4am, e spotkam si$ z
takim oporem. Dopiero gdy za <da4am
podpisania, e dobrowolnie pojad< na Sybir, zrozumia4y. Zosta4a tylko ona porucznika. Matka by4a chora, podejrzenie tyfusu. Ona nigdy ju nie wróci4a do Bochni.
Na plebani czekali na mnie. Batiuszka
powiedzia4, e ca4< noc modli4 si$, pu4kownik przeszed4 z grabiami i zaci8ni$t< pi$-
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8ci< wyrazi4 swoje zadowolenie.
O godzinie 12-tej czeka4am na samochody. Przyjechali przed 2-g<. Mój kierowca blady, powiedzia4 tylko, e mieli wypadek. Gdy dojechali8my do szosy, jechali ni<
sowieci. Nuckiem du y szpaler, przewa nie
@ydów, którzy witali naje d c$ kwiatami.
W Nucku posz4am do Komendy Miasta.
Tam oficerowie w polskich mundurach
powiedzieli po rosyjsku, wojna sko.czona,
mo esz jecha1 wsz$dzie.
Pojechali8my – na mo8cie nad Bugiem
o4nierze polscy i radzieccy stali grupkami,
palili papierosy i przyja nie rozmawiali.
Nikt nas nie zatrzymywa4. Wieczorem jechali8my na pe4nych 8wiat4ach. Wtedy na
szosie stan<4 polski o4nierz i wo4a4: zgasi1 i
sta1. Zbli y4 si$ do naszego samochodu z
krzykiem, e front, a my 8wiecimy. Powiedzia4am mu, e wojna sko.czona. Opowiedzia4am o Nucku. Poprosi4, by zaczeka1 a
on wróci. Wróci4 z du < grup< o4nierzy,
prosi4, bym powtórzy4a to, co powiedzia4am jemu. Stan$4am na stopniach samochodu i jak najg4o8niej mog4am powiedzia4am. Us4ysza4am: „Jezus Maria” i gdzie8 z
g4$bi g4o8n< komend$: „Na Kowel”. Biegli
przez szos$ i wtedy mog4am zobaczy1, by4a
to pewnie ca4a kompania. Pojechali8my
dalej bez 8wiate4. Nie spotkali8my ani pojazdów, ani ludzi.
Rano zobaczy4am tablic$ z napisem
Hrubieszów. Ch4opiec, mo e 12-to letni,
bieg4 i zawo4a4: nie jed cie do miasta, tam
Ukrai.cy morduj< ludzi. Patrzy4am na
map$, któr< mia4am ze sob< i stwierdzi4am,
e nie pojedziemy przez Hrubieszów. Zobaczy4am Bug, odczyta4am, e nie b$dziemy jechali przez rzek$. Czy jest most, a
mo e zbombardowany? To mnie niepokoi4o. Zatrzyma4am r$k< m$ czyzn$. Podszed4
do samochodu. Zapyta4am czy tutejszy i czy
jest most na Bugu. Zastanowi4 si$ i powiedzia4: „By4”. Wtedy ja zawo4a4am: „Jezus
Maria”. M$ czyzna: jest drugi, drewniany.
My w zimie wozimy na nim drzewo z lasu.
Ofiarowa4 si$ wskaza1, jak tam dojecha1.
Stan<4 na stopniu samochodu i ujechali8my z 1/2 km. Pokaza4 odleg4e pastwisko,
jak to nazwa4, wskaza4 któr$dy tam dojecha1: przez 8rodek przejecha1 na drug<
stron$. Wtedy zobaczymy, gdzie jest most.
Gdy samochody wjecha4y kilka metrów na
te pastwiska ugrz$z4y p osie. Nie mo na by4o
ani cofn<1, ani jecha1. Wpadli8my w pu4apk$. Powsta4o zamieszanie, kobiety chcia4y wysiada1, zapada4y w b4oto. Wtedy nadesz4a gromada Ukrai.ców, za <dali ode
mnie broni, gdy zobaczyli maski przeciwgazowe. Weszli do samochodu i zabrali
wszystkie, a by4o ich sporo. Kierowcy znikn$li – zrozpaczona zwróci4am si$ do tej
bandy, by nam pomogli. Us4ysza4am w dobrej polszczy nie: „To kraj rad, ka dy radzi
sobie sam”. Nadeszli kierowcy z wie8niaka-
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mi i ko.mi. Wyci<gn$li samochody. Dojechali8my do starej, nieczynnej karczmy przy
wiejskiej, polnej drodze i tam do pó nego
popo4udnia wypoczywali8my. Kierowca nie
chcia4 wraca1 do szosy, jedziemy w dobrym
kierunku, to gdzie8 znajdziemy szos$, powiedzia4. D4ugo jechali8my przez puste
pola, potem by4 las. Wjechali8my w g4$boki
w<wóz i zrobi4o si$ ciemno. Nadjecha4 na
motorze Niemiec i wo4a4, by zgasi1 8wiat4a.
Trudno by4o si$ porozumie1. On sta4 na
górze my w w<wozie. W ko.cu co8 zrozumia4 i kaza4 jecha1 bez 8wiate4 do le8niczówki, tam przenocowa1 i jecha1 dalej. Wszystkie samochody zajecha4y na podwórze le8niczówki. Nikt nie wyszed4 do nas. By4o
ciemno w domu. Zacz$4am ko4ata1 do
drzwi. Otworzy4 si$ lufcik w drzwiach. Zobaczy4am przera on< twarz starego cz4owieka. Powiedzia4am mu e, chcemy przenocowa1. Us4ysza4am: Po lewej stronie jest
stodo4a zrzu1cie s4omy na klepisko. Z drugiej strony jest szopa, tam nie wchod cie,
jest pe4na krwi. Niemcy wymornaszych. Nikomu nie powiedzia4am. Kierowcy roz4oyli s4om$ i kobiety pok4ad4y si$ z dzie1mi.

Mój Andrzejek, gdy si$ z nim po4o y4am na
s4omie, zacz<4 przera liwie p4aka1. Aby inni
mogli spa1, posz4am z nim na swoje miejsce do samochodu i tam sp$dzi4am noc.
Ju szarza4o, gdy z domu wysz4a m4oda kobieta, zobaczy4a mnie i przysz4a do mnie
do samochodu. Powiedzia4am, dlaczego
tutaj sp$dzi4am noc,. Ona te nie spa4a, bo
m< chory i opowiedzia4a szczegó4owo to
dramatyczne wydarzenie. Sama by4a w lesie z krowami i nie widzia4a. Zapyta4am dla
orientacji o najbli sze miasto. Us4ysza4am:
Radymno. Jak daleko do Radymna. Odpowiedzia4a, e trzeba jecha1 przez las, potem drog< do szosy i ze 3km. do miasta. W
mojej g4owie b4yskawicznie powsta4 plan.
Zapyta4am kobiet$ czy mo e nam, oko4o
40 osób, da1 mleko na 8niadanie. Powiedzia4a, e ma 4 krowy. Zap4aci4am pewn<
kwot$ i poprosi4am, by zacz$4a nam przygotowywa1 mleko. Z dzieckiem w poduszce posz4am do stodo4y. Jeszcze spali. Zawo4a4am – pobudka! Mam dwie wa ne wiadomo8ci: Jest dla wszystkich mleko na 8niadanie, ju zap4aci4am i najbli sze miasto to
Radymno. Jednym tchem wymieni4am sta-
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cje: Jaros4aw, Przeworsk, Rzeszów, Tarnów,
Bochrów. Je8li st<d szybko wyjedziemy i bez
postojów to wieczorem b$dziemy w Bochni. Doda4am, e w domu jest chory cz4owiek i nale y zachowa1 spokój.
Wszystko odby4o si$ bardzo sprawnie i
przed godz. 7-m< po egnali8my le8niczówk$.
Na szosie, gdy min$li8my tablic$ z nazw<
Radymno, wida1 by4o z daleka koszary
wojskowe. A przed nimi dwa czworok<ty.
Kierowca zawo4a4 – to nasi je.cy. Mniejszy
czworak to oficerów, wi$kszy o4nierzy. Pilnuj< ich Niemcy. Przy8pieszy4 bieg. Na drodze nikogo ani ludzi ani pojazdów. Jechali8my bez przeszkód, dopiero w Przeworsku
dwóch Niemców chcia4o zarekwirowa1
samochód. Powiedzia4am e odwioz$ ludzi na miejsce i za pó4 godziny wróc$. Zapisa4 numery. Bez postoju, z kilku przygodami dojechali8my do Bochni przed pó4noc<. cdn.
Za zgod# rodziny Pani Urszuli WiSskiej
Wyboru wspomnieS i opracowania
biografii dokona a
Krystyna D u a

Wspomni eni e o œ
.p. dok t or ze

Zygmuncie St eci w k o
w 10 r oczni cê œ
mi er ci ( 1916-1993)
p. dr Zygmunt Steciwko by4 Dynowianinem. W Dynowie si$ urodzi4 i w Dynowie
sp$dzi4 wi$ksz< cz$81 swojego ycia.
By4 lekarzem, jak to si$ cz$sto okre8la,
„z powo4ania”. Pracowa4 w bardzo ci$ kich
czasach: okupacja hitlerowska, trudne lata
powojenne, kiedy w Polsce odbudowywano ycie kraju zniszczone przez wojn$ i faszyzm.
Wybra4 prac$ lekarza, chocia , jak
wspomina ona – p. Józefa, móg4 pracowa1 jako solista Opery Wroc4awskiej, w której wyst$powa4 w czasie pobytu we Wroc4awiu, a walory Jego g4osu wysoko oceni4 prof.
Brzezi.ski z Nodzi. Chcia jednak nie9= pomoc ludziom w chorobie i ratowa= od
9mierci... Chcia4 zostawi1 w4a8nie w Dynowie „trwa4y 8lad swojego ycia”. I zostawi4.
Bardzo intensywnie pracowa4 nad tym,
by w Dynowie powsta4 o8rodek lecznictwa
otwartego, z ró nymi specjalno8ciami, a
do lecznictwa zamkni$tego, ze szpitalem
w4<cznie. Przyczyni4 si$ do otwarcia Izby
Porodowej, O8rodka Zdrowia z dwuzmianow< prac< od 8.00 do 20.00. Stara4 si$ o

wyposa enie: aparat RTG, laboratorium.
Otworzy4 Przychodni$ Szkoln< dla dzieci i
m4odzie y.
Nie tylko leczy4, próbowa4 zach$ca1 do
profilaktyki (wprowadzenie okresowych
bada. w szko4ach i w zak4adach pracy),
chocia tu po wojnie jedynym 8rodkiem
lokomocji dla okolicznych wsi by4a furmanka i cz$sto trzeba by4o przeprawia1 si$ przez
San o ró nej porze i przy ró nej pogodzie,

czasem nawet z nara eniem ycia ( w nades4anych przez on$ materia4ach podany
jest nawet przyk4ad wykonania przez Niego zabiegu ratuj<cego ycie choremu w
Bartkówce).
Przyk4adem szeroko poj$tej przez Niego profilaktyki s< pogadanki na ten temat
wyg4aszane w szko4ach nie tylko w Dynowie, ale i w okolicy: Bartkówka, Bachórz,
Nubno, Harta, dok<d doje d a4 w pocz<tkowym okresie dzia4alno8ci furmank<.
Nale a4 do osób pogodnych, nie narzeka4,
cieszy4 si$, e jest ludziom
potrzebny, e jego starania przynosz< owoce...
Takim jeszcze jednym
„owocem” by4o powo4anie w Dynowie Pogotowia
Ratunkowego. Chorzy
poczuli si$ bezpieczniej,
mog<c liczy1 na szybsz<
(ci g dalszy na str. 16)
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od Jego czasów, pewno i na
lepsze i na gorsze, z pewno8ci< nie ze wszystkiego by si$
w 10 r oczni cê œ
mi er ci ( 1916-1993) cieszy4...
Jednak trwa4e dowody
„Dobra” przez Niego czynionego w ca4ym
(ci g dalszy ze str. 15)
swoim yciu zas4uguj< na ich utrwalenie i
pozostawienie jako wzór do na8ladowania!
pomoc.
Zw4aszcza, e by4 tak e spo4ecznikiem w dzieOczywi8cie praca Jego by4a dostrzegadzinie kultury. Wykorzystyna. Otrzyma4 mnóstwo nagród
wa4 „na tym polu” swój
i wyró nie. np. „Za Wzorow<
g4os: 8piewa4 w AmatorPrac$ w S4u bie Zdrowia” (nr
skim Zespole Teatralnym
95495), „Medal 40-lecia” (nr
w Dynowie w „Warsza98/6), „Krzy Kawalerski Odrowiance” S. Wyspia.skiego
dzenia Polski” (nr 18-87-3) i
i „Wieczorze Pie8ni Patrioinne.
tycznych” w rocznic$ poBy4 tak e cz4onkiem AK i
wstania listopadowego, a
dzia4a4 tam – jak okre8lone to
nawet w widowisku „ wiajest w legitymacji AK – w S4u t4o – D wi$k” pokazanym
bie Sanitarnej jako lekarz.
na gruzach zabytkowego
Trzeba zaznaczy1, e wiele
pa4acu w D<brówce Stazmieni4o si$ w S4u bie Zdrowia

Zygmuncie St eci w k o
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rze.skiej, do którego muzyka i pie8ni by4y
nagrywane wcze8niej w studiu w Rzeszowie.
Bywa4o te , e nie odmawia4 pomocy
osobom i instytucjom, które znalaz4y si$ w
trudnej sytuacji. Tak by4o np. z Liceum Ogólnokszta4c<cym w Dynowie, kiedy zabrak4o
nagle w ci<gu roku nauczyciela biologii...
Dr Steciwko zgodzi4 si$ go czasowo zast<pi1, chocia wymaga4o to niew<tpliwie przypomnienia sobie pewnej partii materia4u z
trudnego przecie przedmiotu.
Ca4o81 wspomnienia brzmi mo e zbyt
panegirycznie, ale p. dr Zygmunt Steciwko
takim w4a8nie by4 cz4owiekiem i taki niech
wpisze si$ w pami$1 pokole.! Cz owiek, który nade wszystko chcia pomaga= ludziom...
REDAKCJA „DYNOWINKI”
(opracowa4a na postawie materia4ów
nades4anych przez on$ p. Józef$ Steciwko i na podstawie w4asnych wspomnie. –
Janina JurasiSska)

NA MARGINESIE
WYDARZEÑ Z TORUNIA
Jaskrawe problemy – we udzia4 w dyskusji!
1. Szko a jako przechowalnia. Niewielka liczba egzaminów komisyjnych. Brak przypadków pozostawiania uczniów na drugi rok w tej samej klasie. L$k nauczycieli
przed wystawianiem w rozliczeniu rocznym negatywnych ocen.
2. Niekonsekwentnie realizowany program wychowawczy szko y. Nagrody i kary –
nadmiar czy niedobór. Pob4a liwo81 wobec niezdyscyplinowanych.
3. Iamanie porz#dku spo eczno9ci szkolnej. Ucze.-bandyta – wychowywa1 czy resocjalizowa1?
4. Przerzucanie winy. Wychowawca wini rodzica, rodzic ksi$dza – a nam wszystkim
zewsz<d n$dza (parafraza s4ów M. Reja).
(An/P)
Tak wiele, tak cz$sto i tak ró nie mówimy o wychowaniu m4odego pokolenia.
Temat ten wraca jak bumerang przy ró nych, nastrajaj<cych pozytywnie lub negatywnie okazjach. Zw4aszcza w zwi<zku z
Dniem Dziecka, Dniem Kobiet, wi$tem
Edukacji, czasem (niestety) przy okazji
ujawnionych przypadków przemocy w szko4ach; fizycznego i psychicznego zn$cania
si$ nad uczniami lub ekscesów chuliganów
szkolnych wobec osób starszych czy pracowników placówek o8wiatowych.
Podejmuj<c rozwa ania na ten temat
nale y przypomnie1 definicj$ wychowania.
Najprostsz< ka dy zainteresowany znajdzie,
np. w encyklopedii:
Wychowanie – oddzia'ywanie na czyj osobowo -, jej formowanie, zmienianie i kszta'towanie; wyzwalanie w drugiej osobie b d3 grupie
spo'ecznie po danych stanów, jak rozwój, samorealizacja czy wzrost samo wiadomo ci1 .
Istnieje wiele pogl<dów, teorii czy metod wychowawczych. Poznaj< je studenci
kierunków pedagogicznych, czytaj< o nich
zainteresowani. S< jak czytamy sprawdzone, skuteczne, przepojone wspania4ymi ideami, oparte na zaufaniu i wierze w dobro1

cz4owieka.
Czasami jednak targaj< nami w<tpliwo8ci, czy oby teorie te nie rozbij< si$ „jak
kryszta4” o twardy „beton rzeczywisto8ci”,
o brutalny p$d za pieni<dzem, s4aw<, sukcesem i wygod<. Nasz< wiar$ w skuteczno81
oddzia4ywa. wychowawczych na pewno
nadw<tlaj< wydarzenia na stadionach pi4karskich, dyskotekach czy ostatnio w toru.skim technikum, które sta4o si$, przynajmniej na czas mierzony trwa4o8ci< ludzkiej pami$ci, symbolem pora ki w walce o
poszanowanie godno8ci cz4owieka.
Dlaczego w tej walce o cz4owieka my
doro8li: rodzice, opiekunowie, nauczyciele tak cz$sto przegrywamy?
Przyczyn zapewne jest ilo81 ogromna.
Nie podejm$ wi$c próby opisu wszystkich,
gdy to wydaje si$ by1 zadaniem karko4omnym. Spróbuj$ jednak przedstawi1 jedn<.
Nie twierdz$ e najwa niejsz< czy nawet
wa n<, ale wart< analizy: gry komputerowe. Oto wiadomo8ci na ten temat które
zdo4a4em zebra1:
Ogromny wp4yw na kszta4towanie osobowo8ci dzieci maj< wychowawcy w szkole, lecz nie wszystko zale y od nauczyciela.

Wp4yw ma równie (i to decyduj<cy) spo4eczne otoczenie dziecka, w tym rodzina i
media (radio telewizja, komputery, prasa).
Twórcy gier komputerowych, jak
twierdz< nie zajmuj< si$ wychowaniem, nie
interesuje ich psychologia, ich zadaniem
jest dostarczanie rozrywki. Nasuwa si$ jednak pytanie: Czyim kosztem zabawa ma si$
odbywa1?
„Przeci$tne” dziecko siedzi przed telewizorem 35 godz. w tygodniu, przed komputerem 40 godz., a wi$c wi$cej ni w szkole. Gdyby tyle czasu po8wi$ca4o na trening
dowolnej dyscypliny sportowej osi<gn$4o
by profesjonalne wyniki.
Katedra Wychowania KUL po raz
pierwszy w Polsce przeprowadzi4a badania
empiryczne (same fakty, bez opinii i ocen)
na temat oddzia4ywania gier komputerowych 2 . W badaniach wzi$4a udzia4 eksperymentalna grupa ch4opców (graj< na
komputerach 35 godz. w tygodniu) i grupa kontrolna (nie maj< komputerów).
Z ogó4u gier komputerowych istniej<cych na rynku, 95% polega na walce, a tylko 5% to gry edukacyjne, w których jednak równie daje si$ zauwa y1 elementy
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rywalizacji, a nawet destrukcji.
Istniej<ce na rynku czasopisma promuj<
gry skierowane do m4odego konsumenta.
Sama s4owna reklama jest cz$sto agresywna, wulgarna czy wr$cz szokuj<ca. Czasopisma zach$caj< do kupna gier tym, e uczestnikowi zatrze si$ granica fikcji i rzeczywisto8ci, np.: „Poznasz rzeczywist< wojn$”.
Pocz<tkowo gracz mia4 walczy1 ze z4ym
bohaterem. Obecnie coraz cz$8ciej musi
si$ uto samia1 z postaciami negatywnymi,
np. gracz jest podziemnym stworem, który
8ci<ga naiwniaków (ludzi) do czelu8ci piekielnych. Czasem zdarza si$, e za przej8cie
wszystkich poziomów w grze, „w nagrod$”
mo na obejrze1 film erotyczny.
Oto niektóre reklamy gier w czasopismach komputerowych”:
X „Gejzery krwi buchaj< rado8nie rozrzucaj<c przy okazji kawa4ki nóg, r<k i innych cz4onków po ekranie”.
X „Strzelasz by zabi1”.
X „Totalna rozwalanka”.
X „Gra wci<gaj<ca jak dobre bagno”.
X „Zabij lub daj si$ zabi1”.
X „S4yszysz wystrza4y karabinów i chrz$st
gruchotanych ko8ci pod g<sienicami
czo4gu”.
Postaw$ i zainteresowania wspó4czesnej
m4odzie y wychowywanej na grach komputerowych wiernie oddaje wierszyk.
Kto ty jeste ? Polak ma'y.
Jaki sprz t twój? PeCet bia'y.
Twym idolem? Rajman elektryczny.
Twoje hobby? Hmier- i gwa't fizyczny
Literatura podaje, e gra komputerowa zwi$ksza manualn< szybko81 reakcji (trening myszk<, d ojstikiem) i rozbudza cechy dominacji.
Na KUL-u wp4yw „zabawy w zabijanie”
na osobowo81 badano metodami psychologicznymi. Badania dotyczy4y osobowo8ci
i psychicznego stanu uczniów graj<cych i
niegraj<cych.
Oto wyniki bada. oddzia4ywania agresywnych gier komputerowych na obraz siebie u dorastaj<cych ch4opców (13 - 15 letnich). Obraz siebie, a wi$c w4asna ocena swojej osoby wp4ywa na zachowanie. Je8li osoba
akceptuje si$ dostrzegaj<c jednak cechy, które nale y udoskonali1 potrafi odnale 1 si$ w
grupie, wspó4dzia4a1, przyja ni1 si$, itd. Natomiast nieprawid4owy obraz siebie (zbyt idealny lub zbyt krytyczny) prowadzi do zaburze., szczególnie w okresie rozchwiania emocjonalnego czyli dojrzewania.
Test badawczy sk4ada4 si$ z 300 przymiotników do opisu osobowo8ci. Wykonany przez ucznia dawa4 odpowiedzi: Czy
mówi< prawd$? Dotycz<ce potrzeb ucznia.
Charakteryzuj<ce interakcje personalne i
osobowo81 (inteligencj$) ucznia. Dzieci
wybiera4y cechy które posiadaj<, chcia4yby
posiada1 i których nie lubi<.
WYNIKI
Uczniowie nie maj#cy komputera d< <
do stabilno8ci, s< opanowani, cierpliwi,
rozwa ni, czujni, zorganizowani; chcieliby
by1 taktowni, przyja ni1 si$ ze spokojnymi
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kolegami; ceni< sumienno81, skromno81,
cierpliwo81, niezale no81, skuteczno81 w
osi<ganiu celów; ceni< ludzi stanowczych,
uwa aj<, e brak im stanowczo8ci i skuteczno8ci.
Uczniowie z grupy komputerowej wykazuj< siln< wol$, brak zahamowa.,
wi$ksz< ekspresj$, maj< problemy z utrzymaniem tempa pracy, okre8laj< si$ jako
niezale ni, inni to rywale, z którymi trzeba
konkurowa1 lub walczy1, s< k4ótliwi, nie
uznaj< zasad wychowania, s< dalecy od
zw<tpienia w siebie, okre8laj< si$ jako porywczy i przedsi$biorczy. Chcieliby by1 bardziej precyzyjni w wyszukiwaniu przywar i
s4abych punktów przeciwnika, ich wzorem
jest osoba uparta, egoistyczna, a skromno81, sumienno81 to oznaka s4abo8ci; akceptuj< siebie w pe4ni, nie dostrzegaj<
cech, które mogliby rozwija1, co jest katastrof< w okresie dojrzewania (zahamowanie rozwoju), ich w4asne „ja” jest narcystycznie rozbudowane.
Gry wywo4uj< spustoszenie w osobowo8ci, prowadz<c nawet do psychopatii (osoba czuje rado81 ze sprawiania cierpienia),
ch4odu emocjonalnego i sadyzmu. Osobowo8ci takie dopuszczaj< si$ agresji i przemocy.
Stan osobowo8ci wp4ywa na jako81 kontaktów spo4ecznych. Celem okre8lenia wp4ywu gier na jako81 kontaktów spo4ecznych,
przeprowadzono badania projekcyjne - „Ja
w8ród ludzi”. Dzieci wykonywa4y rysunki
b$d<ce odzwierciedleniem ich stanu psychicznego. Rysunki dzieci „niekomputerowców” by4y staranne, zawiera4y takie elementy jak: s4o.ce, zwierz$ta, ro8liny,
u8miechni$tych ludzi.
Przyk4ad rysunku dziecka „komputerowca”, tytu4 – „Ja i kolega”: narysowany
autor odrywa g4ow$ koledze, ma wyszczerzone z$by.
Na podstawie rysunków okre8lano:
a. stany emocjonalne autorów,
b. kontakty interpersonalne.
a. agresja po4<czona z niepokojem (gotowo81 do ataku, przestrach, zal$knienie)
da4a si$ odczyta1 u 70% komputerowców i 20% grupy kontrolnej,
b. komputerowcy wykazuj< niezdolno81 do
porównywania si$ z innymi, np. na rysunku autor wy szy (tzn. „silniejszy, lepszy”), inni mali, 8mieszni lub odwrotnie autor „gorszy”. Komputerowiec nie potrafi si$ porównywa1. Wynika z tego e
kole e.stwo, przyja ., mi4o81 s< mu
obce. Traktuje innych ludzi jako inne,
nieludzkie istoty. Trudno mu wspó4pracowa1 przy realizacji konkretnego celu,
chyba e jest to cel negatywny, np. malowanie murów sprayem, oddawanie czci
fladze faszystowskiej. Narysowane osoby
s< najcz$8ciej anonimowe (u niekomputerowców - nieanonimowe). Komputerowiec najcz$8ciej nie posiada wra liwo8ci moralnej, np. nie reaguje poczuciem
winy na w4asne wykroczenie. Jedynym

(ci g dalszy na str. 18)
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Ksi# ka
na ca y rok
„Stokrotka”
Jan Pawe Krasnod bski
Jan Pawe4 Krasnod$bski obecny jest
w polskiej literaturze od ponad dwudziestu lat.
Jest pisarzem niezwykle wyczulonym
na przemiany obyczajowe zachodz<ce
w naszej rzeczywisto8ci i rodz<ce si$ w
niej konflikty. Nadaje swoim obserwacjom skuteczny, artystyczny wyraz. Powie81 „Stokrotka” to ksi< ka o wra liwej
dziewczynie, która w pewnym momencie traci kontrol$ nad swoim yciem.
Bohaterka ma na imi$ Dorota, ale w
swych listach do przyjació4ki podpisuje
si$ jako „Stokrotka”. Po zmianie sytuacji rodzinnej, awansie ojca, przeprowadzce, nie mo e znale 1 swojego miejsca w 8wiecie pieni$dzy i uk4adów. Dostrzega nagle ca4< u4omno81 rzeczywisto8ci. Postanawia od tego uciec i wybiera najprostsz< drog$ – narkotyki.
Narkoman cz$sto widzi rzeczywisto81
przez mg4$, a jego ycie sk4ada si$ z migawek, l$ków, obsesji, g4odu i pragnie..
„Stokrotka” zawiera ywe emocje, sny,
marzenia, wizje, oboj$tno81 i ukrywan<
bezsilno81. wiat widziany jest oczyma
narkomana.
To, co wyró nia omawian< przeze
pozycj$ literack< od innych, jakie na
temat narkomanii przeczyta4am, to take atmosfera. Mo na j< wyczu1 w ka dym podrozdziale.
Krasnod$bski unikn<4 w „Stokrotce” upi$ksze. i to sprawia, e jest to
wyj<tkowa oferta czytelnicza. Zach$cam do przeczytania „Stokrotki”, bo kto
wie, mo e to, co spotka4o bohaterk$,
b$dzie przestrog< dla tych, którzy niebezpiecznie zbli aj< si$ do narkotyków?
Ksi< ka porusza problemy niezwykle
wa ne w dzisiejszym 8wiecie: osuwanie
si$ w narkomani$ i niebezpieczny, ale
jak e kusz<cy 8wiat protestu przeciw
obowi<zuj<cym normom. Ujawnia brak
kontaktu rodziców ze swoimi dzie1mi,
a przede wszystkim ich samotno81 i
ogromn< potrzeb$ mi4o8ci i akceptacji.
Ksi< ka dost$pna jest w ka dej bibliotece.
Marta Szuba kl. IVc
Liceum Ogólnokszta c#ce
w Dynowie
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VII KONKURS
KOL@D I PASTORAIEK
W DYNOWIE
W imieniu TOWARZYSTWA PRZYJACIÓN DYNOWA chc$ wyrazi1 uznanie i z4o y1 gratulacje uczestnikom VII
KONKURSU KOLMD I PASTORANEK
oraz tym wszystkim, którzy czynnie i systematycznie bior< udzia4 niemal e we
wszelkich dzia4aniach kulturalnych organizowanych przez nasze miasto. Dzi$kuj$ m4odzie y szkolnej, która na naszym
terenie stanowi trzon kulturalny. Bez jej
udzia4u, o czym wszyscy wiemy, nazbyt
wiele nie dzia4oby si$ na dynowszczy nie. Dzi$kuj$ jej instruktorom, nauczycielom prowadz<cym, którzy nie
szcz$dz< swojego czasu i wysi4ku, aby dobrze przygotowa1 zdolnych wychowanków. Dzi$kuj$ Dyrektorom szkó4, którym zale y, aby ich uczniowie rozs4awiali dobre imi$ szko4y i prezentowali jej
aktywno81 za zewn<trz. I dzi$kuj$ publiczno8ci, która zaszczyca nas swoj<
obecno8ci<. Szczególnie tej jej cz$8ci,
która z potrzeby ducha i poczucia g4odu kulturalnego (jakkolwiek rozumianego) zechcia4a pojawi1 si$ na VII ju
M4odzie owym Konkursie Kol$d i Pastora4ek, i tym samym wspó4uczestniczy1
w yciu kulturalnym naszego miasta i
okolicy. Dzi$kuj$ serdecznie.
Cz onek JURY
Zuzanna Anna Nosal
Jury w sk4adzie:
Antoni D u4a – przewodnicz<cy jury,
Janina Jurasi.ska – cz4onek jury,
Zuzanna Anna Nosal – cz4onek jury,
PRZYZNANO W VII EDYCJI KONKURSU KOLMD I PASTORANEK:
I MIEJSCE (ZNOT^ BOMBKM) – Zespo4owi wokalno-instrumentalnemu
przy Gimnazjum im. Anny Jenke w
B4a owej;
II MIEJSCE (SREBRN^ BOMBKM) –
Dominikowi Piejko i akompaniatorom grupy „Antrakt” z Zespo4u Szkó4
Zawodowych w Dynowie;
III MIEJSCE (BR^ZOW^ BOMBKM) –
Zespo4owi wokalno–instrumentalnemu „ISKRY” z Zespo4u Szkó4 Nr 4 w
Paw4okomie;
I WYRÓ@NIENIE – Zespo4owi wokalno–instrumentalnemu przy Zespole
Szkó4 im. w. Jadwigi Królowej w B4aowej;
II WYRÓ@NIENIE – Zespo4owi wokalno-instrumentalnemu z Zespo4u
Szkó4 w Soko4owie Ma4opolskim;
III WYRÓ@NIENIE – Anecie Sowie i
Barbarze Kocój z MOKiR w B4a owej;
WYRÓ@NIENIE SPECJALNE (zaproszenie na pocz$stunek do baru „POD
SEMAFOREM”) – Zespo4owi wokalno-instrumentalnemu z Zespo4u
Szkó4 w Dynowie.

n i e d o j r z a 4 ym
motywem w4a8ciwego post$powania jest
l$k przed kar<.
U osób nie graj<cych motywy
w4a8ciwego post$powania wynikaj< z wra li(ci g dalszy ze str. 17)
wo8ci moralnej
(bo tak nale y,
bo tak wypada, bo to osoba s4absza, bo
wymaga pomocy).
Ilustracj< jest rysunek dziecka „komputerowca”: Dziecko siedzi na czo4gu i strzela do ludzi (cz4onków swojej rodziny). Na
pytanie „Kto na rysunku jest najmilszy?”,
dziecko odpowiada: „Ja!”.
WNIOSKI Z WYNIKÓW
Komputerowcy s< bardziej nieszcz$8liwi, broni< si$ przez atak (tak zwani nieszcz$8liwi prze8ladowcy), charakteryzuje
ich brak hamulców przed niew4a8ciwym
post$powaniem, w skrajnych przypadkach
objawy psychopatii.
BADANIA
Oto wyniki bada. wp4ywu gier komputerowych na postawy wobec rzeczywisto8ci (uczniowie z obydwu grup udzielaj<
odpowiedzi na te same zadania, przedstawiaj< swoje przewidywane zachowanie,
pisz<, co prawdopodobnie powiedzieli by
w danych sytuacjach):
Przyk4adowe zadania:
1. Ch4opiec jedzie na rolkach. Wyrywa babci torebk$. Ja8 widzi zdarzenie. Co zrobi
Ja8?
KOMPUTEROWIEC
Dogoni z4odzieja, odda babci torebk$
bo co8 dostanie, np. 10% znale nego.
NIEKOMPUTEROWIEC
Pomo e odzyska1 torebk$ bezinteresownie (ok. 90%), pomo e,bo pani by4a
starsza i pomocy potrzebowa4a (nie wspomina o pieni<dzach za pomoc).
2. Mama sprz<taj<c odkurzaczem przeszkadza Ci w ogl<daniu telewizji. Co zrobisz?
KOMPUTEROWIEC
Zdenerwuj$ si$, nakrzycz$ na mam$,
„ochrzani$” j<.
NIEKOMPUTEROWIEC
Wy4<cz$ telewizor, pomog$ mamie, bo
si$ m$czy, a mam$ trzeba szanowa1 (nie
jest skoncentrowany na sobie).
3. Gdybym by4 nieuleczalnie chory to:
KOMPUTEROWIEC
By4bym ponury, zabi4bym si$ (nie mo e
si$ pogodzi1 z chorob<).
NIEKOMPUTEROWIEC
Modli4bym si$, stara4bym si$ z tym y1
(50% badanych próbuje pogodzi1 si$ z
chorob<).
4. Józio znalaz4 ab$ i mówi do Zbyszka. Poka $ ci, jak si$ mo na z ni< zabawi1!...
Doko.cz opowiadanie.
KOMPUTEROWIEC
Józio „nadmuchuje ab$”, k4adzie na
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drog$, by j< auto przejecha4o, depcze, kopie j< (szczegó4owy opis dzia4a. Józia).
NIEKOMPUTEROWIEC
Zbyszek mówi do Józia, by nie zachowywa4 si$ jak sadysta, by wypu8ci4 ab$, bo
to ywe stworzenie.
WNIOSKI Z BADAM
Niekomputerowiec cz$8ciej wykazuje
postaw$ „by1”: otwarty, yczliwy stosunek
do 8wiata, gotowo81 do bezinteresownej
pomocy, empatia ; sensem ycia jest samodoskonalenie, rozwój, bycie dobrym cz4owiekiem; pieni<dze s< potrzebne, ale nie
daj< szcz$8cia.
Komputerowiec cz$8ciej wykazuje postaw$ „mie1”: konsumpcyjne podej8cie do
8wiata, brak potrzeby rozwoju i doskonalenia, egocentryzm, brak empatii, interesowno81, pieni<dze to szcz$8cie, cel ycia
to warto8ci materialne (samochód, dom),
sensem ycia jest do8wiadczanie przyjemno8ci – „raz si$ yje”.
Podsumowuj<c, gracz komputerowy
ma:
1. Wy sz< agresywno81.
2. Ni sz< wra liwo81 moraln<.
3. Zaburzenie wi$zi spo4ecznych.
4. Orientacj$ yciow< typu „mie1”.
Cechy te tworz< osobowo81 aspo4eczn<
- produkt gier komputerowych. W grze
agresja wbudowana jest w zasady gry, staje
si$ banalna, powszechna, nie budzi poczucia winy. W telewizji widz przygl<da si$ agresji biernie, w komputerze gracz uczestniczy w przemocy, doskonali si$ w technikach
zabijania. Gra wci<ga, wytwarzaj<c u gracza potrzeb$ gier coraz bardziej agresywnych.
Komputer - urz<dzenie po yteczne,
wykorzystywany do gier nasyconych destrukcj< - staje si$ zagro eniem. Jest zatem
jak nó obosiecznym narz$dziem. „No em
mo na kogo8 zabi1, no em mo na kroi1
chleb”; trzeba wi$c wiedzie1, jak z niego
korzysta1.
CO ROBIW? POSTULATY DZIAIAM
1. Popiera1 badania nad destrukcyjn< rol<
gier.
2. Kontrolowa1 rynek gier (ustalenia prawne, zakazy gier agresywnych).
3. U8wiadamianie dzieci: selekcja gier i kontrola czasu.
4. Nie wprowadza1 gier na teren szko4y!
Technika w pewnych przypadkach mo e
ze sprzymierze.ca przekszta"ci# si w przeciwnika! - Jan Pawe" II.
Zebra i wst p opracowa
Wies aw Martowicz
1

2

Encyklopedia popularna PWN, wydanie trzydzieste, Warszawa 1999.
Wszelkie dane badawcze (ankiety, zadania,
wyniki, wnioski z nich p4yn<ce i postulaty
dzia4a. naprawczych) zosta4y udost$pnione w czasie konferencji szkoleniowej, przeprowadzonej w Rzeszowie dnia 21.06.2000r
dla nauczycieli informatyki, przez pracowników naukowych Katedry Wychowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
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„FRANZ” – niepokorny

W dniu 22.12.03 r. W grodzie nad Wis4okiem go8ci4 znakomity trener, wychowanek
wielu pokole. wybitnych sportowców, twórca najwi$kszych sukcesów Widzewa Nód z
którym awansowa4 do Ligi Mistrzów – Franciszek Smuda. Trener go8ci4 na zaproszenie
prezesa Podokr$gu Pi4ki No nej w Rzeszowie Kazimierza Grenia. Koordynatorem spotkania by4 Grzegorz Szajnik. Pocz<tek wizyty rozpocz<4 si$ w Urz$dzie Marsza4kowskim
od spotkania z Norbertem Mastalerzem – wicemarsza4kiem Województwa Podkarpackiego. Nast$pne kroki Smuda skierowa4 do ratusza gdzie przez blisko godzin$ rozmawia4
z wiceprezydentem Rzeszowa Ryszardem Winiarskim. Podczas spotkania z dzia4aczami
sportowymi w siedzibie Podokr$gu czeka4y na go8cia dwie niespodzianki. Pierwsz< z nich
by4o spotkanie Pana Smudy z Ryszardem Federkiewiczem – jego wychowankiem, obecnie trenerem koordynatorem Podkarpackiego Zwi<zku Pi4ki No nej, a drug< by4o odebranie z r<k wiceprezesa podkarpackiego ZPN Andrzeja Bi.kowskiego i prezesa Podokr$gu Rzeszów Kazimierza Grenia – Honorowej Odznaki Podkarpackiego ZPN. Trener Smuda by4 wyra nie wzruszony „4za w oku si$ zakr$ci4a”. Nast$pnie „Franz” go8ci4 w
restauracji Czarny Kot gdzie spotka4 si$ z kibicami odpowiadaj<c na wiele nurtuj<cych
ich pyta.. Potem by4a chwila dla dziennikarzy i uroczysta kolacja podczas której poprosi4em trenera o wywiad. Zaskoczeniem dla mnie by4o to, gdy Pan Franciszek powiedzia4
mi, e wie gdzie jest Dynów, i e jak pami$ta z przed lat to 4adne ma4e miasteczko.

Z Franciszkiem Smud
rozmawia Grzegorz Szajnik
Zaczn mo e nietypowo. Zbli a si
Walny Zjazd PZPN. Czy mo na liczy= na
jakie9 zmiany?
Wielkich zmian nie ma si$ co spodziewa1. Micha4 Listkiewicz to znakomity prezes, jest postaci< znan< w 8wiatowej pi4ce. Powinien nadal piastowa1 t$ funkcj$.
Wiem równie , e interesuje si Pan
pi k# podkarpack#! Czy wed ug Pana Stal
Rzeszów awansuje do II ligi?
My8l$, e tak i to z pierwszego miejsca. Za4o y4em si$ o to z trenerem Kolportera Kielce Dariuszem Wdowczykiem.
Stal darz$ olbrzymim sentymentem. Podczas pobytu w Rzeszowie z Wis4< Kraków
po zdobyciu tytu4u mistrza kraju, otrzyma4em tu pami<tkowy puchar - bardzo
go sobie ceni$.
By Pan promotorem Marka Citko,
niedawno si Pan z nim spotka ! Co u
niego s ycha=?
Owszem niedawno spotka4em Marka.
Gra w jednym ze szwajcarskich zespo4ów.
By4 najlepszy na boisku. Mia4 przed sob<
wielk< karier$, szkoda tylko, e kontuzja
bardzo mu w niej przeszkodzi4a. Dzi8 powraca do pe4ni si4. Pami$tam, e kiedy8 pojecha4 nieprzygotowany na testy do angielskiego Blackburn, po powrocie powiedzia4:
„Trenerze jak ja tymi Angolami kr$ci4em,
k4ad4em na muraw$ jednego po drugim”.
Mia Pan szans zosta= trenerem reprezentacji Polski, jednak si nie uda o.

Dlaczego?
W4adze PZPN-u widzia4y na tym stanowisku kogo innego. Nie mam do nikogo pretensji, e mnie nie wybrali. Cho1
mam jeszcze nadziej$, e poprowadz$
kadr$ narodow<.
Jest Pan trenerem twardej r ki, jak
odbieraj# to zawodnicy?
U mnie nie ma zbijania baków. Ka dy
musi harowa1. Leser mo e od razu pakowa1 manatki i wraca1 do domu. Wszystko musi mie1 swój porz<dek.
Wielu ludzi sportu twierdzi, e jest
Pan osoba kontrowersyjn#?
Skoro tak twierdz< wi$c niech tak zostanie. W tym fachu cz4owiek musi mie1
jaja, musi mie1 w4asne zdanie z którym
inni b$d< si$ liczy1, w przeciwnym razie
nie b$dzie cz4owiek nic wart. Od ma4ego
jestem ekstrawagancki i niepokorny. Tak
mam do dzi8.
By Pan niepokornym zawodnikiem.
Wyrzucono Pana z mieleckiej Stali?
Oj nie tak od razu wyrzucono. Do Stali trafi4em w wieku 19 lat, bo by4o to dla
mnie olbrzymie wyró nienie. Niestety
upierdliwy kierownik dru yny ci<gle mi
dogryza4 „ e jestem l<zak, hanys” i tak
do bólu. Kiedy8 nie wytrzyma4em, z4apa4em go za oszyw$ i rzuci4em na sklepow<
witryn$. Potem wyl<dowa4em na dywani(ci g dalszy na str. 20)

AGATA BOGUSZ,
uczennica klasy 4c Liceum Ogólnokszta4c<cego w Dynowie. Ju od pi$ciu lat pisze „do szuflady”, ale od niedawna postanowi4a wyj81 ze swoj<
twórczo8ci< do czytelników „Dynowinki”. @yczymy Agacie jeszcze wielu literackich pomys4ów i prezentujemy kilka jej ulubionych wierszy.

CZAS
Czy nie wydaje ci si , e tracisz czas?
Siedzisz godzinami bezczynnie.
Wlepiasz wzrok w o lepiaj cy blask
lub w przera aj cy mrok.
Czy nie masz wra enia, e co ucieka
bezpowrotnie?
Chcesz zmiany, innego toku zaj - –
pracy
Czy nie chcesz zapomnie-, e mija czas?
Zatrzymaj si , zrób sobie przerw .
Zastanów si , co ty czynisz takiego
wa nego?
Nie szukasz przypadkiem problemów i
zmartwie8?
Czas mija tak szybko, przez twoj
bezmy lno - mija bezpowrotnie.
Nadaj chwili barw marze8, uczy8 j
sensown ,
Aby czu', e jest dla ciebie wa na.

MARZENIA
Marzenia mo na realizowa- tylko jedn
drog
- drog ambicji.
Trzeba pragn - ca'ym sercem, ca'ym sob
- spe'ni- my li.
Nie nale y nic planowa-, zak'ada-.
Trzeba by- przygotowanym na trudno ci i
'atwo ci.
Ta wielka ch - wychodzi ze rodka
- ambicja potrafi spe'nia- marzenia.
Trzeba si tylko zabra- do pracy
i wybra- najlepsze z nich.
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(ci g dalszy ze str. 19)
ku u prezesa. Razem uzgodnili8my, e
odejd$ i tak trafi4em do Piasta Gliwice.
Trenowa Pan zespo y z Niemiec, Turcji, USA, to nie atwy kawa ek chleba?
B$d<c m4odym zawodnikiem wiedzia4em, e b$d$ trenerem. Najbardziej imponowa4a mi szko4a niemiecka, wi$c si$
na ni< zdecydowa4em. Tam dosta4em porz<dnie w ko81. Najgorzej jednak by4o w
Turcji. Tam kiedy wygrywa cz4owiek mecz
nosz< go na r$kach ale jak przegra to
mo e przeczyta1 na mie8cie og4oszenia o
wydanych na niego wyrokach 8mierci.
W Polsce szybko pi# si Pan do góry?
Po dwóch latach sp$dzonych w Mielcu, przyj<4em propozycj$ Widzewa. Od
razu zdobyli8my tytu4 Mistrza Polski. Ja
jednak chcia4em wi$cej i mocno st<pa4em po ziemi.
Widzew by wtedy mocnym zespo em,
wi c zdobycie z nim tytu u Mistrza Polski by o pestk#?
Fakt, e Widzew by4 wtedy mocny, zawodnicy byli krótko przez mnie trzymani. Po pierwszym tytule mistrza niektórzy
ludzie klepali mnie po plecach, jakim to
jestem fachowcem, po drugim ci sami
podk4adali mi belki pod nogi i czekali
kiedy powinie mi si$ noga.
Na ewentualny wylot z klubu musi by=
przygotowany ka dy trener?
Oczywi8cie, e tak. Nie znasz dnia ani
godziny.
Do Widzewa wraca Pan kilka razy.
Dlaczego?
Widzew to klub który pokocha4em od
razu i do dzi8 zajmuje szczególne miejsce
w moin sercu. Jednak nieodpowiedni
dzia4acze zrobili z niego bagno. Widzew
padnie. Cho1 ycz$ mu jak najlepiej.
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Jak Pan wspomina
prac w II-ligowej Piotrkovii?
To by4o zboczen ie,
adna trenerska praca.
Obecnie jest Pan bezrobotny?
Raz na wozie, raz pod wozem. Taki jest
los ka dego trenera. Szukam nowego wyzwania. Nie tu w Polsce ale za granic<.
Wielu znakomitych trenerów podejmuje prace w nieznacz#cych klubach byle
pracowa=. A jakby Pan dosta propozycj z V-ligowej Dynovii?
My8l$, e nie jest ze mn<, a tak le.
Mimo, i Dynów to pi$kne miasteczko,
to jego zespó4 pami$tam jak gra4 chyba w
IV lidze kiedy byli8my na zgrupowaniu w
Strasz$cinie ko4o D$bicy. Pami$tam nawet e mieli8my gra1 sparing w Dynowie
lecz to nie wypali4o i pojecha4 inny zespó4. Na razie czekam na lepsze oferty.
Czy na koniec móg by Pan zdradzi=
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naszym Czytelnikom jak#9 zabawn# histori z pracy trenerskiej?
Oczywi8cie ale b$d< to dwie historie.
Mieszkaj<c kiedy8 w Krakowie naprzeciw
ko8cio4a Mariackiego by4em przyzwyczajony do granego co godzin$ hejna4u. Którego8 dnia nocowa4 u mnie znajomy lekarz z Niemiec. Rankiem zapyta4em go
jak si$ spa4o? Odpar4, e dobrze tylko jaki8
wariat budzi4 go co godzin$ graj<c na
tr<bce. Druga pochodzi kiedy pracowa4em w Widzewie i grali8my mecz we Wronkach. Mirek Szymkowiak jest strasznie gadatliwym zawodnikiem, podbiega4 do s$dziego i mówi4 mu „bo wyci<gn$ zawleczk$”. W przerwie meczu arbiter powiedzia4
mi abym go mnieni4 bo mu da czerwona
kartk$. W pierwszej chwili nie za4apa4em
o co chodzi. W szatki kierownik dru yny
powiedzia4 mi, e s$dzia nazywa si$ Jacek
Granat. „Szymka” od razu zmieni4em.
Dzi kuj za rozmow .
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Z Przemys awem Babiarzem,
komentatorem TVP,
goszcz#cym w Rzeszowie
na zaproszenie prezesa Podokr gu Pi ki No nej
Kazimierz Grenia
rozmawia Grzegorz Szajnik.

P o d k a rp a c ia
s i n ie w y rz e k n .
P rz e m y la ró w n ie .
Przemku pochodzisz z Przemy9la
jak cz sto odwiedzasz rodzinne strony?
W Przemy8lu mieszka moja najbli sza rodzina, wi$c to chyba oczywiste e
chcia4bym tam by1 jak najcz$8ciej jednak praca nie zawsze pozwala.
Której z przemyskich dru yn kibicujesz?
Wszystkim po równo. Tak naprawd$ to nawet nie wiem jak si$ im wiedzie, gdy nie mam kiedy 8ledzi1 ich
losów, brakuje mi na to czasu. @ycz$ im
sukcesów w sportowej rywalizacji.
Jak trafi e9 do telewizji?
W po4owie 1992 roku wygas4 mój
kontrakt z Teatrem Wybrze e. Wtedy
dowiedzia4em si$, e TVP organizuje
konkurs na dziennikarzy sportowych.
Ta dziedzina nie by4a mi obca, bo ze
sportem by4em zwi<zany od dziecka.
Przeszed4em przez sito weryfikacyjne i
z przyj$tych obowi<zków staram si$ jak
najlepiej wywi<zywa1.
Jak rozpocz# e9 prac w teatrze?
Debiutowa4em w 1989 roku na deskach Teatru Wybrze e w „Ani z Zielonego Wzgórza” gra4em Gilberta. Jednak
aktorskiej kariery nie zrobi4em. Na roku
teatrologii- aktorstwa by4o nas 20 osób i
tylko po4owa podj$4a prac$ w tym zawodzie. Moje role by4y ma4o znacz<ce ale
teatralne do8wiadczenie pomog4o mi
w telewizyjnej pracy.
W telewizji oprócz komentowania
by4e8 aktorem kabaretu z4o onego z
dziennikarzy – sportowców?
O tak. W kabarecie wyst$powa4em
razem z kolegami po fachu jeszcze z czasów studenckich w Krakowie. Niestety
coraz wi$cej obowi<zków i coraz mniej

czasu spowodowa4o, e w wyst$pach nie
mog4em bra1 udzia4u.
Czy w telewizji spotka y ci jaki9
9mieszne przygody?
Telewizja to ycie, a ycie bez przygód jest nieciekawe. Taka przygod$
która najbardziej utkwi4a mi w pami$ci, pochodzi z czasów kiedy zaczyna4em
prace w telewizji i kiedy teksty pisane
by4y jeszcze na maszynie. Mia4em przygotowane cztery teksty do poszczególnych dyscyplin i kiedy zacz<4em je omawia1 na szklanym ekranie, po chwili
pojawi4 si$ fragment meczy pucharowego koszykarzy l<ska Wroc4aw a ja nie
mam notatki, musia4em improwizowa1, nie da4em cia4a, tu pomog4y mi
aktorskie umiej$tno8ci. Trzeba mie1
gadane, ale po kilku minutach wiadomo8ci sportowych by4em mokry jak
szczur.
Czy masz jaki9 wzór sprawozdawcykomentatora?
Tak. Jest nim Jan Ciszewski. Ten cz4owiek potrafi4 wywo4a1 ogromne emocje
w8ród s4uchaczy.
Komentowa e9 wiele wydarzeS
sportowych, które sprawi y Ci najwi ksza satysfakcj ?
Najwi$ksze wra enia, rado81 serca i
satysfakcj$ sprawiaj< mi te wydarzenie
w których mam do przekazania naszym
telewidzom radosne nowiny. Tak by4o
w przypadku naszego narciarskiego
skoczka Adama Ma4ysza którego pierwsze sukcesy mog4em pa.stwu przekaza1. Inaczej jest kiedy nasi zawodnicy
na których bardzo liczymy zawodz<. Ja
tez jestem kibicem i chcia4bym aby nasi
wygrywali.

Czy w dzieciSstwie uprawia e9 jak#9
dyscyplin sportow#?
Tak. W Czuwaju trenowa4em lekkoatletyk$, potem w Polonii koszykówk$.
Biega4em równie za pi4k< w nieistniej<cej ju Polnej.
Jak sobie radzisz z popularno9ci#?
Popularno81 sprawia wiele przyjemno8ci ale i p4ata figle. Kiedy8 gmach
telewizji zwiedza4y dzieciaki z opiekunk<. Dzieci podbieg4y do mnie i poprosi4y o autografy. Kiedy sko.czy4em
podesz4a do mnie opiekunka i powiedzia4a: „A tyle czekali8my na Pana, Panie Ibisz!”
Czy zdarza y si wpadki na ekranie?
Oczywi8cie, e tak, jednak trzeba
umie1 z nich wyj81 obronn< r$k<. Powa nego potkni$cia jeszcze nie mia4em.
Kiedy8 zaprosi4em telewidzów na „pogrom olimpijski” zamiast na program
olimpijski. Podczas komentowanie zawodów lekkoatletycznych w Lublinie w
jednym z biegów mia4y stan<1 obok siebie dwie najlepsze zawodniczki które
ci<gle unika4y bezpo8rednich konfrontacji, Ja komentowa4em z emocjami
bieg, po którym si$ okaza4, e obie te
zawodniczki nie wystartowa4y. Ci$ ko
potem by4o przyzna1 si$ do b4$du, cho1
nie by4a to moja wina tylko ludzi którzy
dostarczyli nam, nieaktualne listy startowe.
A co9 na koniec?
Na koniec chcia4bym z4o y1 najlepsze yczenia Noworoczne wszystkim
mieszka.com Dynowa, Redakcji i Czytelnikom Dynowinki, aby nowy rok 2004
by4 dla Pa.stwa lepszy ni mijaj<cy.
Dzi kuje za rozmow .
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egoroczna zima do tej pory cz$8ciej
przypomina4a jesie.. Tylko kilka
razy da4a zna1 o sobie silniejszymi
mrozami czy opadami 8niegu. Ciesz< si$
doro8li, bo zaoszcz$dz< na w$glu, drewnie
– nie trzeba tak mocno ogrzewa1 mieszka.. S4u ba drogowa te nie narzeka – przynajmniej nie musi wcze8nie rano rozpoczyna1 dnia od od8nie ania ulic miasta. Tylko
pewnie dzieciom jako8 smutno – bo czy
kto8 s4ysza4 o zimowych feriach bez 8niegu,
ba4wanków, sanek i nart!
Gdy nie ma wystarczaj<co do o 8niegu
by poje dzi1 na nartach lub sankach mo na wybra1 si$ na spacer i podziwia1 zimowe krajobrazy –
oszronione krzewy
oraz drzewa. Zim<,
szczególnie po opadzie 8wie ego 8niegu,
4atwiej te zauwa y1
tropy dzikiej zwierzyny. Jak rozpozna1, co
pozostawi4o odciski stóp na naszej drodze?
Postaram si$ teraz odpowiedzie1 na to pytanie i przybli $ Czytelnikom wygl<d najcz$8ciej spotykanych tropów zwierz$cych.
Zaczn$ mo e od wyja8nienia ogólnych
poj$1. Tropy to odciski stóp zwierz$cia
pozostawione na jakim8 pod4o u – na 8niegu (tropy bia4e) lub glinie, b4ocie (tropy
czarne). Je8li odnó a przednie odci8ni$te
s< przed tylnymi to takie tropy charakteryzuj< si$ niedost$pem, a gdy tylne przed
przednimi – przest$pem.
Tropy psowatych sk4adaj< si$ z pazurków, opuszek palcowych i opuszki mi$dzypalcowej – d4oniowej (aby tekst by4 bardziej
zrozumia4y prosz$ na bie <co konfrontowa1 go z rysunkami). Najcz$8ciej spotykanymi tropami tego typu s< tropy lisa. Maj<
ona wymiary 4x5 cm, s< owalne, a mi$dzy
opuszkami palców III i IV a palców II i V
oraz mi$dzy opuszkami palców II i V a
opuszk< d4oniow< da si$ poprowadzi1 linie.
Podobne tropy do lisa ma wilk i pies. Tropy wilka s< znacznie wi$ksze, maj< wymiary
oko4o 10x9 cm. Opuszka d4oniowa na 4apie
przedniej jest sercowata, a na tylnej jajowata. Lini$ mo na przeprowadzi1 tylko mi$dzy
opuszkami palców III i IV a II i V. Na tropie
psa nie da si$ przeprowadzi1 adnej linii.
Wilk i lis cz$sto sznuruj<, czyli stawiaj<
4apy w jednej linii, gdy id< bardzo wolno.
Wilki potrafi< chodzi1 trop w trop. Wtedy
ca4a wataha (w j$zyku 4owieckim stado wilków) porusza si$ dok4adnie po tropach
osobnika prowadz<cego j< i na pierwszy
rzut oka mo e si$ wydawa1, e przed nami
przeszed4 tylko jeden wilk. W tropach psowatych, w przeciwie.stwie do kotów, zawsze dobrze odciskaj< si$ pazury.
Tropy parzystokopytnych, do których
zaliczamy m.in. sarn$, jelenia i dzika, zbudowane s< z racic, a te z kolei z muszli i
mi$kkich opuszek palcowych – jab4ek. W
tropach jelenia jab4ka stanowi< prawie 1/3

DYNOWINKA

Nr 1/103

ich d4ugo8ci. Mo na po tropach nawet dowiedzie1 si$ czy przed nami szed4 byk (w
gwarze 4owieckiej samiec jelenia), 4ania (samica jelenia), osobnik stary lub m4ody. Trop
byka jest wi$kszy (10x7 cm), okr<g4awy i
mo na go wpisa1 w trapez, a 4ani ma wymiary 7x5 cm, wyd4u ony kszta4t i da si$ go wpisa1 w trójk<t. Osobniki m4ode charakteryzuj< si$ przest$pem, a stare niedost$pem.
Tropy sarny s< znacznie mniejsze (4x3
cm) i nie da si$ po nich odró ni1 p4ci. Jab4ka stanowi< nawet 3/4 ich d4ugo8ci.
Bardzo charakterystyczne s` tropy dzika, poniewaý dodatkowo odbijaj` si1 w nich
szpile (raciczki) w formie póbksi1ýycowej

za racicami. Jabbko w racicach zajmuje c
ich dbugoúci. Wymiary tropów samca maj`
okobo 8x10 cm, a samicy s` mniejsze (6x7
cm). U sarny i jelenia szpile odbijaj< si$
wyj<tkowo, w g4$bokim 8niegu lub w czasie

szybkiego biegu.
Id<c przez pola cz$sto zauwa amy tropy zaj$cy. Zaj<c ma tzw. czwórkowy uk4ad
tropów, w którym le <ce w jednej linii
mniejsze odciski nóg przednich znajduj<
si$ za wi$kszymi tropami 4ap tylnych.
Natomiast tropów wiewiórki nie da si$
pomyli1 chyba z adnymi innymi. Na ziemi
porusza si$ ona skokami. Ko.czyny przednie i tylne stawia obok siebie, z tym e tylne
4apy znajduj< si$ zawsze przed przednimi.
Przednie tropy s< mniejsze i maj< tylko cztery palce (w tylnych jest ich pi$1).
To ju ostatnie zwierz$, o którego tropach postanowi4am opowiedzie1. Mam nadziej$, e wszystkie zawi4o8ci tekstu wyja8ni<
rysunki i pomog< te
4atwiej identyfikowa1
tropy zwierz<t w terenie, je8li oczywi8cie pozwoli na to 8nieg. A gdy
nie b$dzie 8niegu zawsze mo na poszuka1 tropów na b4ocie,
mi$kkiej glinie czy piasku. @ycz$ udanych
tropie., oczywi8cie z aparatem fotograficznym w r$ku, a nie z broni<....
Marta Bylicka

Porównanie tropów psa (a) i wilka (b).

muszla
racice
jab"ko
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III
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IV
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V

TROPY ZAJ>CA
a - w skokach, b - wolno kicaj<cy
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TROP LISA
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TROPY JELENIA
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rodowisko, w którym wzrasta i wychowuje si$ dziecko ma du y wp4yw na pó niejsze efekty edukacyjne. Warunkiem prawid4owego rozwoju osobowo8ci dziecka
jest w4a8ciwa atmosfera w domu, zaspokajanie potrzeb dziecka, troska o jego poziom intelektualny i moralny, o stan zdrowia, nie bez znaczenia pozostaje tak e sytuacja materialna rodziny.
Stosunek m odego cz owieka do nauki w du ym stopniu zale y od postawy
rodziców do dziecka i do procesu kszta cenia. Systematyczne posy4anie dziecka do
szko4y, zaopatrzenie go w niezb$dne przybory, zapewnienie odpowiedniego miejsca
i ciszy do odrabiania lekcji nie s< jednak
wystarczaj<cymi czynnikami, które gwarantuj< osi<gni$cie pozytywnych wyników w
nauce.
O powodzeniu szkolnym w du ym stopniu decyduje atmosfera panuj<ca w rodzinie, wolna od nadmiernych napi$1, po8piechu, nerwowo8ci, nacechowana yczliwo8ci<.
Ka dy m4ody cz4owiek wchodzi w ycie
b$d<c cz4onkiem rodziny – naturalnego
8rodowiska wychowawczego, w którym
uczestniczy i obserwuje pierwsze wzory post$powania.
Przekazywanie przez rodzin$ dziedzictwa kulturowego wp4ywa na kszta4towanie
si$ u dzieci osobowo8ci, postaw i pogl<dów.
Nawet najlepsza praca szko y nie da
rezultatów, je eli nie zostanie wsparta i
umocniona odpowiednim oddzia ywaniem rodzinnego domu.
Niewielu rodziców potrafi okre8li1 jak
wielki jest ich udzia4 w dziele wychowania.
Proces ten przebiega w toku codziennego
ycia, w okre8lony sposób. Zazwyczaj rodzice post$puj< tak, jak ich kiedy8 wychowywano, niekiedy unikaj< b4$dów jakie
pope4nili ich rodzice, lub pope4niaj<c inne.
Dbaj< o atmosfer$ domow<, przedstawiaj<
rodzinne wzory, godne ich zdaniem na8ladowania.
Wi$zi emocjonalne i prawid4owa struktura rodziny stanowi< podstaw$ prawid4owego funkcjonowania dziecka jako ucznia.
W wielu rodzinach istniej< silne wi$zi
emocjonalne mi$dzy rodzicami a dzie1mi;
wyrastaj< one na tle g4$bokiego porozumienia, wysokiego autorytetu moralno-spo4ecznego rodziców, ich taktu pedagogicznego i 8wiadcz< o istniej<cych potrzebach
emocjonalnych, blisko8ci i wzajemnego
oparcia mi$dzy rodzicami i dzie1mi.
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Je8li nie ma wi$zi mi$dzy rodzin< a
dzieckiem lub je8li zostanie ona przerwana, w rozwoju emocjonalnym dziecka
mog< powsta1 nieodwracalne zaburzenia.
Mo e sta1 si$ ono niezdolne do nawi<zywania pozytywnych kontaktów z innymi
lud mi. Konsekwencje braku wi$zi mi$dzy
rodzin< i dzieckiem maj< znaczenie dla
rozwoju psychicznego i umys4owego jednostki. Brak w4a8ciwego oddzia4ywania
emocjonalnego rodziców bywa te istotn<
przyczyn< niepowodze. szkolnych ucznia.
Je eli dziecko jest nieustannie oceniane, a oceny te maj# ci#g # form dezaprobaty, wyra aj# niech = do dziecka, brak szacunku i zrozumienia dla jego osoby i problemów, to mog# dzia a= nerwicogennie i
powodowa= narastanie trudno9ci emocjonalnych dziecka. Dziecko nadmiernie krytykowane lub zach$cane do przodowania
wbrew mo liwo8ciom 4atwo traci wiar$ siebie i ch$1 do nauki.
W sytuacjach trudnych zamiast pokonywa1 przeszkody zacznie koncentrowa1
si$ na zagro eniu zwi<zanym z tymi sytuacjami. W efekcie jego dzia4ania staj< si$
l$kliwe, niezdecydowane, mniej sprawne.
Narasta sk4onno81 do ucieczki przed trudno8ciami, aby nie prze ywa1 zwi<zanego z
nimi l$ku i zagro enia samooceny. Ucieczki takie (m.in. wagary ) na d4u sz< met$ nie
likwiduj< trudno8ci lecz jeszcze je zwi$kszaj<. Ich rezultatem s< nerwice uczniowskie.
Rodzina, w której stosunki mi$dzy jej
cz4onkami uk4adaj< si$ korzystnie, pozytywnie wp4ywa na rozwój emocjonalny i umys4owy dziecka. Inaczej przedstawia si sytuacja dziecka wychowywanego w rodzinie, która uleg a rozbiciu. O rozbiciu rodziny mówimy wówczas, gdy w rodzinie
narastaj< konflikty o ró norodnym pod4ou. Przyczynami rozbicia mog< by1 sprzeczne lub niezgodne usposobienia rodziców i
domowników, niezgodne interesy i potrzeby zwi<zane m.in. z ró nym wiekiem rodziców, trudna sytuacja materialna rodziny.
Cz$sto matka obci< ona prac< zawodow< i obowi<zkami domowymi staje si$
osob< nerwow< i nie kontroluje swoich
prze y1 i reakcji. Innym razem pracuj<cy
ojciec lekcewa <co traktuje on$, która
zajmuje si$ domem. Gdy ona nie godzi si$
na takie traktowanie wyst$puj< konflikty.
Niekiedy przyczyn< konfliktów s< odmien-

(ci g dalszy na str. 24)
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ZUPA PODKARPACKA
Sk adniki: l 3 l wody l 1 niedu a
marchew l 1 pietruszka l kawa ek selera l 1 por ma y lub cebula l 1/2
szklanki s odkawej 9mietany
Wykonanie: Warzywa drobno posieka1, zala1 wod< i gotowa1 do mi$kko8ci. Przecedzi1, przetrze1 przez sito i
doda1 do wywaru. Wywar z warzywami
postawi1 na kuchni, aby si$ zagotowa4.
Nast$pnie doda1 drobne kluseczki, zagotowa1 i odstawi1. Da1 maggi p4ynnej
do smaku, szczypt$ ga4ki muszkato4owej,
zielonej pietruszki siekanej, pó4 szklanki
s4odkawej 8mietany. mietan$ mo na zast<pi1 2. ó4tkami roztartymi z 4y k< margaryny lub mas4a.
Kluseczki: 2 ó4tka rozetrze1 z 4y k<
mas4a i szczypt< soli, doda1 3/4 szklanki
m<ki, ubit< pian$ z 2 bia4ek i posiekan<
natk$ pietruszki. Mas$ dobrze utrze1.
Nabiera1 4y k< ma4e kluseczki i bezpo8rednio dawa1 do zupy, zagotowa1 i
odstawi1.
Za: Potrawy regionalne, WODR
w Boguchwale
BABA,UCHY
Sk adniki: l 1 kg m<ki l 20 dag
cukru l 15 dag t4uszczu l 2 jajka l 10
dag dro d y l 1/2 l mleka l sól
Wykonanie: Z dro d y, 1 4y ki cukru,
3 4y ek m<ki i 3 4y ek mleka sporz<dzi1
rozczyn (powinien by1 jak g$sta 8mietana). Jajka utrze1 z cukrem, doda1 m<k$
i sól oraz wyro8ni$ty rozczyn. Wyrabia1
ciasto do ukazania si$ p$cherzyków.
Doda1 t4uszcz i pozostawi1 w cieple do
wyro8ni$cia. Wyro8ni$te ciasto wy4o y1
na stolnic$ i delikatnie formowa1 kulki.
Mo na je nadziewa1 serem, marmolad<
lub makiem. Uformowane u4o y1 na
blasze, delikatnie w ka dej z kulek zrobi1 wg4$bienie kawa4kiem ciasta. Pozostawi1 do wyro8ni$cia. Wyro8ni$te piec
w piecu. Gdy si$ lekko zarumieni<, wysun<1 z piekarnika i odwróci1 na drug<
stron$, eby by4y jak baloniki.
Za: Potrawy regionalne, WODR w
Boguchwale
(ci g dalszy na str. 24)
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(ci g dalszy ze str. 23)

(ci g dalszy ze str. 23)
PRA)UCHA
Sk4adniki: l 1,5 kg m<ki pszennej
lub gryczanej l 2 l wody l 20 dag s4oniny lub smalcu, albo mas4a
Wykonanie: Do du ej patelni da1
m<k$ pszenn<, albo gryczan< i na wolnym ogniu 4y k< miesza1 tak d4ugo, a
si$ m<ka zarumieni. Nast$pnie przesia1
j< przez sito, a gdyby grudki zosta4y rozetrze1 je 4y k<, aby si$ tak e przesia4y.
Da1 2 l wody do garnka, posoli1, a gdy
woda si$ zagotuje wsypa1 pra on< m<k$
i ci<gle miesza1, a masa odstanie od
brzegów. Pra uch$ zdj<1 z ognia. Usmay1 s4onin$ lub roztopi1 smalec, albo
mas4o. Ny k$ macza1 w tym t4uszczu,
nabiera1 ni< pra uch$ i uk4ada1 do
miski. Za ka dym razem dobrze macza1
4y k$ w t4uszczu. Gdy zostanie troch$
t4uszczu, pola1 po pra usze. Mo na do
pra uchy poda1 8wie y ser utarty na tarce lub kwa8ne albo s4odkie mleko, albo
8wie < 8mietan$.
Za: Potrawy regionalne, WODR
w Boguchwale

RY)ZAPIEKANY
ZKAPUST>BRUKSELK>
Sk adniki: l 1/2 l ry u l 1/2 kg
kapusty brukselki l 25 dag cebuli l 2
4y ki t4uszczu l sól l cukier l pieprz
Wykonanie: Ry wyp4uka1 i ugotowa1 na sypko. Kapust$ oczyszczon<
wrzuci1 na wrz<c< wod$ lekko os4odzon< i osolon< oraz podgotowa1. Cebul$ skraja1 w piórka i usma y1 na t4uszczu na s4omkowy kolor. Rondel wysmarowa1 t4uszczem, wysypa1 tart< bu4k<.
Na4o y1 do rondla warstw$ ry u, na który da1 podrumienion< cebul$ oraz warstw$ brukselki, lekko podsypa1 sol< i
pieprzem, da1 znowu ry . Po wierzchu
pola1 t4uszczem i wstawi1 do piekarnika do wypieczenia. Podawa1 z sosem
koperkowym lub grzybowym.
Za: Potrawy regionalne, WODR
w Boguchwale

ne wzorce i normy obyczajowe rodziców
w sprawach opieki i wychowania ich dzieci. Rozbicie rodziny bardzo cz$sto wyrasta
na pod4o u alkoholizmu ojca, co nie tylko
rujnuje rodzin$ pod wzgl$dem materialnym, lecz wprowadza do niej stan sta4ego
niepokoju i zadra nienia. Niema4y wp4yw
na stosunki w domu maj< niekiedy dziadkowie. Je8li s< traktowani lekcewa <co, bez
szacunku przez w4asne dzieci, wywo4uje to
niew4a8ciw< postaw$ obronn<. Opiekuj<c
si$ wnukami wci<gaj< ich cz$sto do w4a-

snych konfliktów z rodzicami. Równie
uprzywilejowane pozycje poszczególnych
dzieci mog< przyczyni1 si$ do zmniejszenia spoisto8ci rodziny.
Gdy rodzina jest rozbita zostaje przekszta4cona jej struktura. Taka rodzina wp4ywa szczególnie negatywnie na rozwój emocjonalny i spo4eczny dziecka. Brak poczucia
stabilizacji, niezgodno8ci wymaga. rodziców,
napi$ta atmosfera cz$sto daje pocz<tek zaburzeniom charakterologicznym i nerwicowym. Dziecko traci zaufanie do doros4ych i
wiar$ w ich autorytet. Staje si$ egoistyczne i
przejawia agresywno81. Dzieci z rodzin sk4óconych podchodz< na ogó4 lekcewa <co do
norm obowi<zuj<cych w szkole. Sprawiaj<
k4opoty wychowawcze nauczycielom, przejawiaj< niepowodzenia dydaktyczne, a nawet
wchodz< na drog$ przest$pstwa.
Ewa Iamasz

E D UKAC J A
E G IONAL NA W SZKOLE

Zapracowani, zaabsorbowani, yciem codzienny, nie zauwa amy
pi$kna w4asnego miasteczka i regionu.
Przyzwyczaili8my si$
do stereotypowego my8lenia o Dynowie zapomnianym, szarym, zapominaj<c o jego osobliwym uroku.
Aby zmieni1 ten pogl<d wprowadzili8my w naszej szkole program
edukacji regionalnej opracowany
przez nauczycieli ucz<cych ju od
najm4odszych klas.
Jego realizacja zaczyna si$ praktycznie ju w przedszkolu, a formalnie na etapie nauczania zintegrowanego w klasach I-III.
Edukacja regionalna zajmuje w
naszej szkole szczególne miejsce i po8wi$ca si$ jej wiele czasu.
Szczególn< uwag$ przywi<zuje si$ do
wychowania uczniów kierunku poznawania kultury naszego regionu, kszta4towania
osobowo8ci uczniów, kszta4towania warto8ci rodzinnych i postaw patriotycznych
zwi<zanych z warto8ciami kulturalnymi
wspólnoty lokalnej. Organizowane imprezy maj< na celu zachowanie zwyczajów i
obrz$dów oraz przybli enie tradycji rodzinnych.
Tak naprawd$ szko4a w du ej mierze
pomaga uczniowi odpowiedzie1 na dwa zasadnicze pytania:, „Kim jest?, „Jak ma y1?”.
To jest niezwykle wa ny kr<g oddzia4ywa.
wychowawczych, który realizujemy, za po8rednictwem edukacji regionalnej. Poprzez
poznanie historii, zabytków swego regionu, tradycji, osobliwo8ci przyrodniczych
oraz nazwisk s4awnych ludzi wywodz<cych
si$ z tego regionu.
Kszta4tujemy w uczniach przywi<zanie,
dum$ i trosk$ o miejsce swego zamieszkania.
Stwarzaj<c dzieciom warunki i klimat

odpowiedni do emocjonalnego zwi<zania
si$ z rodzinn< miejscowo8ci< mo emy oczekiwa1, e jako doro8li ludzie b$d< przejawia1 trwa4< ch$1 do promocji, rozwoju i
ochrony swego regionu.
Bogatsza i wi$ksza wiedza o miejscu swego zamieszkania b$dzie na pewno dobrym
pocz<tkiem do zaanga owania si$ w prace
na rzecz regionu 8wiadomych dzia4a. i
odpowiedzialnych decyzji w yciu doros4ym.
Edukacja regionalna jest szczególnie
wa na w obecnym czasie, gdy zewsz<d zalewa nas masowa kultura.
Cz4owiek staje si$ obywatelem 8wiata,
ale brak mu korzeni, warto8ci, które tkwi<
w nim i wi< < go z okre8lonym dziedzictwem kulturowym.
Wychowanie poprzez edukacje regionaln< kszta4tuje wi$zy, warto8ci o charakterze ogólno ludzkim, kszta4tuje cz4owieka
wro8ni$tego w spo4eczno81, u4atwia wspó4ycie i wzajemne kontakty.
Wi$ z Ma4< Ojczyzn< umo liwia, umi4owanie tego, co sk4ada si$ na Ojczyzn$.
mgr Gra yna Wyskiel
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Jak drzewiej bywa o
czyli opowie ci z herbem w tle

CZYLI... hist or ia czasomier za
Na progu nowego roku nie potrafimy si$ wyzwoli1 od my8li o
up4ywie czasu. Dla ludzi m4odych wi< e si$ on z nadziej< na przysz4o81, jak<8 zmian$ i odkrycie tajemnicy jutra. Starsi my8l< o tym
z l$kiem, zniecierpliwieniem, bo oto znowu odkryli, e s< o rok
starsi, a czas p4ynie jakby szybciej...
Owidiusz nazywa4 czas „po erc rzeczy” widz<c w nim wroga,
okradaj<cego ludzi. Nie jest to jedyna ocena, bo Menander w III
w. p.n.e. twierdzi4, e „czas jest lekarzem z"a”, co potwierdzi4 pó niej 8wi$ty Augustyn pisz<c w swych „Wyznaniach” – „czas leczy
rany”.
Wszystkim czytelnikom „Dynowinki” yczymy, by nadej8cie nowego roku wyzwoli4o w nas wra liwo81, serdeczno81, pozytywn< aktywno81 i przekonanie, e s4owa Edwarda Stachury s< prawdziwe.
Pomys4 mierzenia czasu, a wi$c czego8 nie daj<cego si$ ani
S oneczny kieszonkowy
W pierwszym
tysi<cleciu przed
nasz< er< Babilo.czycy skonstruowali zegar, w którym p4ask< tarcz$
zast<piono pó4kolistym naczyniem z
podzia4k< godzinow< na obrze u i
ustawionym na dnie gnomonem. Ten typ
zegara przyswoili sobie Grecy, którzy usun$li przedni p4at pó4kuli, dzi$ki czemu uzyskali lepsza widoczno81 powierzchni z siatk<
godzinow<. Uproszczenie zegara oko4o 250
r.p.n.e. spowodowa4o, e nadawa4 si$ on
do u ytku publicznego. W staro ytno8ci
godzina nie by4a jak dzi8 zawsze jednakowej d4ugo8ci. Dzie. od wschodu do zachodu dzieli4 si$ na 12 cz$8ci, tak samo jak noc.
Godzina dzienna by4a wi$c latem d4u sza,
zim< krótsza, nocna – odwrotnie. Szósta
godzina dnia (4ac. sexta), to czas odpoczynku; st<d w4oska sjesta. Staro ytni, rozporz<dzaj<c prymitywnymi i niedok4adnymi
metodami pomiaru, zadowala1 si$ musieli
bardzo pobie n< orientacj< w czasie. Jeszcze w V wieku Grecy nie wiedzieli, co to
godzina, i nie mieli s4owa na jej okre8lenie.
Punktualno81 by4a wi$c wtedy niemo liwa.
Inny typ czasomierza to powsta4y w III
tysi<cleciu przed nasz< er< w Egipcie zegar
wodny. Najcz$8ciej przybiera4 on kszta4t
doniczki z podzia4k< na powierzchni wewn$trznej i ma4ym uj8ciem w dnie. Opadaj<ca woda pokazywa4a na podzia4ce up4yw
czasu. Egipskie zegary przenikn$4y do Grecji, a stamt<d do Rzymu, gdzie s4u y4y zwykle do oznaczania krótkich tylko odcinków
czasu.
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„...Ju jest za pó no!
Nie jest za pó no!
Nie jest za pó no!
Nie jest za pó no!
Jeszcze zd< ymy w d ungli ludzko8ci siebie
odnale 1,
T$skno81 zawrotna przybli a nas...”
Edward Stachura

zobaczy1, ani dotkn<1, jest jednym z najdowcipniejszych na jakie
cz4owiek wpad4.
Zegarów s4onecznych u ywano najpierw w krajach bardzo
nas4onecznionych, jak w Egipcie czy Mezapotami. Z do8wiadczenia wiedziano, e cie. przedmiotu pada w kierunku przeciwnym
ni S4o.ce, a wyd4u ony maksymalnie w porze jego wschodu i
zachodu, jest najkrótszy w po4udnie. Dzi$ki znajomo8ci owych
praw mo na by4o mierzy1 czas d4ugo8ci< i kierunkiem cienia, b<d
to padaj<cego od w4asnej postaci, b<d to cienia przesuwaj<cego
si$ wokó4 wbitego w ziemi$ pionowego pr$ta zwanego gnomonem. W staro ytnym Egipcie znano ju przeno8ny zegar s4oneczny, z4o ony z dwóch krzy uj<cych si$ pod k<tem prostym deszczu4ek, oraz zegar w postaci pionowej tarczy z podzia4k< i prostopadle ustawionym pr$tem, pe4ni<cym funkcj$ wskazówki.

Wodny - Klepsydry (grecka nazwa zegarów
wodnych) funkcjonowa4y najcz$8ciej
w urz$dach, s<dach i szko4ach retoryki. W 286 r.
p.n.e. mechanik
grecki Ktesibios
skonstruowa4 ciekawy zegar z urz<dzeniem automatycznym. Mia4 on
kszta4t kolumny na
wysokiej podstawie, po bokach
której umieszczone by4y figurki
dwóch amorów.
Jeden z nich roni4
4zy sp4ywaj<ce do zbiornika w podstawie, a
wzrastaj<cy poziom wody w naczyniu unosi4 w gór$ posta1 drugiego, lask< wskazuj<cego godziny zaznaczone na trzonie kolumny.
Za najdawniejszy zegar ogniowy uchodzi4 chi.ski, u ywany ju w staro ytno8ci i
przybieraj<cy trzy odmiany. Pierwsz< by4a
p4yta z labiryntem rowków nape4nionych
proszkiem, który spalaj<c si$ stopniowo
znaczy4 bieg czasu na podzia4ce. Drugim
by4 zegar wonny zbudowany ze spiralnego
pr$ta nape4nionego mieszanin< 8rodków
palnych i kadzide4. Trzecim czasomierz z
budzikiem, dzia4aj<cy na zasadzie przepalania si$ nici obci< onej metalowymi kulami. Poza Chinami okres spalania si$ 8wiecy
jako miar$ czasu przyj$to w Europie 8redniowiecznej. Palenie by4o równie miar<
czasu w zegarze olejnym, popularnym w
Europie centralnej od XVII do po4owy
XIX wieku.

Lampa olejna
By4a to w4a8ciwie lampa olejna, zaopatrzona w
podzia4k$ godzinow< na
skali osadzonej wzd4u
szklanego zbiornika z paliwem. Pochodzenie zegara
piaskowego jest do dzisiaj
niewyja8nione. Prawdopodobnie u ywany by4 w staro ytnym Rzymie ale jego
rozpowszechnienie nast<pi4o w Europie dopiero w
XIV do XVI wieku.
Piaskowy
Od przesz4o sze8ciu
wieków zegar mechaniczny reguluje nasze
ycie codzienne. Prawdopodobnie powsta4
on w pó4nocnych W4oszech, poniewa 8lady
najstarszych chronometrów wie owych
mo na spotka1 w Modenie, Mediolanie,
Padwie i Bolonii. Prócz funkcji odmierzania czasu 8redniowieczne zegary dostarcza4y cennych wiadomo8ci z zakresu astronomii i astrologii a niekiedy równie realizowa4y program dydaktyczno-moralizatorski.
Przyk4adem takiego czasomierza, wzbudzaj<cego powszechny podziw by4 „zegar
Trzech Króli” umieszczony w 1354 roku we
wn$trzu katedry w Strasburgu. Posiada4 on
kunsztowny mechanizm poruszaj<cy figury króli sk4adaj<cych pok4on Madonnie z
Dzieci<tkiem. Pod koniec XV wieku pojawiaj< si$ pierwsze zegary kurantowe wybi-

(ci g dalszy na str. 26)
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jaj<ce godziny za pomoc< dzwonka lub
wyposa one w mechanizmy graj<ce, z muzyk< fletow< lub grzebyczkow<. Na prze4omie XIV i XV wieku powsta4o kilka istotnych wynalazków, w8ród których wa ne
miejsce zajmuje zegar spr$ ynowy. Odkrycie to pozwoli4o na produkcj$ przeno8nych czasomierzy sto4owych. Precyzyjny
mechanizm umieszczano w metalowej, artystycznej obudowie o formach architektonicznych, pó niej w kszta4cie puszek.
Sto owy puszkowy
Oko4o 1510
roku wyprodukowano pierwsze zegarki „noszone”.

Pektoralik w oprawie z kryszta u górskiego
Na pocz<tku mia4y one cylindryczny
kszta4t, pó niej przybra4y formy pektoraów lub naszyjników.

Kieszonkowy w kopercie

Do datko w< funkcj< tych zegarów
by4a estetyka i przyjmowanie roli bi uterii, poniewa wykonywane by4y z metali
szlachetnych, ozdabianych filigranem i
drogocennymi kamieniami; w ten sposób stawa4y si$ ma4ymi dzie4ami sztuki.
Od po4owy XVI wieku pojawi4 si$ w
Niemczech nowy typ zegara sto4owego
tzw. wie yczkowy, bardzo popularny równie w Polsce w XVII wieku. Z tej samej
grupy czasomierzy pochodzi oryginalny
zegar z horyzontaln< tarcz< godzinow<,
w Polsce znany jako kafel lub aba. Nazwa nawi<zuje do kszta4tu ceramicznego kafla piecowego a mo e kojarzy1 si$
równie z wygl<dem aby.

Kaflowy
Tego typu zegary sto4owe wyrabiano
od pierwszej po4owy
XVI wieku do pocz<tku XIX wieku.
Równie d4ugo jak
kafel u ywany by4 zegar sto4owy z budzikiem, który z niewielkimi
zmianami przetrwa4 a do schy4ku XVIII wieku.
W XVI wieku niemieccy mistrzowie skonstruowali oryginalny zegar sufitowy o kszta4cie
kuli oraz zegar 8cienny, zwany talerzowym.
Kcienny na konsoli
Nast$pne zmiany w
konstrukcji czasomierzy
przyniós4 wiek XVII. Wtedy to holenderski uczony
Christian Huygens zastosowa4 konstrukcj$ wymy8lon< przez Leonarda da
Vinci, z regulatorem w postaci wahad4a, który prócz
godzin okre8la4 minuty.
Rozpoczyna si$ era
zegarów wahad4owych, w
formie wysmuk4ych szafek, których górna
cz$81 zawiera4a tarcz$ godzinow<, natomiast
8rodkowa i dolna wagi i wahad4o. Zegary
tego typu zdoby4y najwi$ksz< popularno81
w Anglii i we Francji. Ten sam konstruktor
usprawni4 tak e dok4adno81 mierzenia czasu przez chronometry kieszonkowe wyposa aj<c je w spiraln< spr$ yn$ ze stali, przymocowan< do osi ruchomego ko4a (balansu). Przeobra eniom technicznym zegarka
towarzyszy4y zmiany zachodz<ce w jego dekoracji. Jako nowo81 pojawi4y si$ jednolite i
zazwyczaj g4adkie ochronne koperty wewn$trzne. Wierzchnia wykonana by4a z
kruszców, zdobiona emali< malarsk<, wysadzana niekiedy szlachetnymi kamieniami. O
sposobach noszenia zegarków w Polsce, ciekawe spostrze enia zanotowa4 kronikarz czasów saskich – J$drzej Kitowicz: „... przydano
potem wi kszego kszta'tu zegarkom z wymy lonych
do nich 'a8cuszków z'otych, srebrnych i stalowych
(...) pomkni to wy ej okaza'o -, nawieszano do
'a8cuszka w ze' spory dewizków, czyli wisiad'ów
rozmaitych (...) tymi za dewizkami by'y osóbki
piesków, kotów, ptaków (...). Czym wi cej kto mia'
u zegarka tych dewizków, tym bardziej by' konsyderowany...” W czasach rokoka powsta4
Kominkowy
model francuskiego
zegara kominkowego
oraz zegara 8ciennego
na konsoli. Ekscentrycznym wytworem
francuskim z XVIII wieku by4 czasomierz sufitowy o kszta4cie klatki,
wykonanej z br<zu z4oconego i dekorowanej
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emali<. W tym zegarze tarcza mie8ci4a si$
u spodu a zamkni$ty w klatce sztuczny ptaszek, pobudzony przez dzia4anie mechanizmu, co godzin$ wy8piewywa4 melodi$.
Klatka z ptaszkiem
W o kresie
o8wiecenia spopularyzowa4 si$
w Polsce zegar
pod ró n y, tak
zwany karetowy, zawieszony
na 4a. cuszku
we wn$trzu pojazdu. W drugiej p o4owie
XVIII stulecia w
szybkim tempie rozkwit4o zegarmistrzostwo szwajcarskie, które dominuj<c< pozycj$ w Europie osi<ga przed 1850 rokiem, przewa nie w zakresie produkcji
zegarków kieszonkowych. Niezale nie od
g4ównego nurtu zegarmistrzostwa, od
oko4o 1667 roku rozwija4a si$ cha4upnicza produkcja zegarów ludowych. Zapocz<tkowa4a j< ludno81 góralska z okolic
Szwarcwaldu, tworz<c model prymitywnego czasomierza 8ciennego, o drewnianej konstrukcji mechanizmu. Oko4o po4owy XVIII wieku wprowadzono do. metalowe tryby i ko4a. Zegar tzw. „szwarcwaldzki” wyposa ony jest w nap$d wagowy, wahad4o i drewnian< tarcz$, ozdobion< barwn< dekoracj< malarsk<. Od
niego wywodzi si$ ch4opski mechanizm z
kuku4k< sygnalizuj<c< godziny, którego
prototyp w 1730 roku skonstruowa4 Anton Ketterer w Schonwaldzie.
Obecnie króluj< zegary o elektronicznym wn$trzu – nie tykaj<, nie trzeba ich
nakr$ca1, yj< w4asnym yciem. Kiedy si$
zepsuj< nie oddajemy ich do naprawy tylko zamieniamy nowymi. Jest to dowodem
tak braku szacunku do tych urz<dze. jak i
4atwej do nich dost$pno8ci. Drzewiej bywa o inaczej...
Zegar by4 synonimem zamo no8ci, pozycji spo4ecznej. Umieszczano go na honorowym miejscu, dbano o jego kondycj$,
oddaj<c cz$sto do konserwacji i naprawy a
w chwilach tragicznych wydarze. losowych
jako pierwszy sprz$t domowy chroniono
przed zniszczeniem. Zegary by4y te 8wiadkiem wa nych wydarze. z ycia rodziny.
Pami$tamy wszak czasy gdy nieodzownym
prezentem z okazji Pierwszej Komunii wi$tej by4 zegarek „na r$k$” – synonim doros4o8ci. Urz<dzenia te budzi4y zawsze respekt, bo przypomina4y o up4ywie czasu,
st<d zachowa4 si$ jeszcze zwyczaj umieszczania ich w widocznym miejscu w 8wi<tyniach z czytelnym dla wszystkich podpisem
– „Pami taj, e ta godzina mo e by# twoj ostatni ”.
Opracowali AJM
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Zimowy mro3ny wieczór. Smutek,
zniech cenie 'omocze mi w g'owie. Zamykam oczy i odje d am poci giem
wspomnie8 na Pó'wysep Krymski.

Jak e pe4na improwizacji by4a ta wyprawa, która zawiod4a nas tam, gdzie „rozmaicie”, na Pó4wysep Rozmaito8ci.
Przygotowania i kierunek by4y wschodnie, a miejsce docelowe do ko.ca nieznane. Marzy4 nam si$ Krym, ale…tu stawa4o
przed nami wiele „przeciw”. Ma4o czasu,
za d4uga podró , nie do ko.ca zapewnione finanse. Ale ju u wrót Ukrainy, w Przemy8lu, po rozmowie z grupk< m4odych, zapad4a decyzja. Cho1by na kilka dni, ale jedziemy do Symferopola, stolicy Krymu. We
Lwowie, po godzinnym staniu w kolejce
uda4o si$ nam kupi1 bilety tylko do Odessy.
Có , byle dalej, ciekawiej. Egzotyczna by4a
ju podró poci<giem, na twardej pó4ce,
w8ród mieszanki zapachów wschodu ( pot,
skarpetki, alkohol, suszone ryby itp.)
W tym 8rodku lokomocji ycie ciekawie si$ toczy4o, ale to kolejna opowie81.
Przystanek w Odessie, to zakup biletów
na Krym. Od przygodnego go8cia pad4a
propozycja, by da1 mu paszporty i pieni<dze, a on przyniesie nam bilety, „spod lady”,
nie uda4o mu si$, gdy mimo naszego zm$czenia my8leli8my rozs<dnie. Zakupu dokonali8my w kasie, to nic, e do gorszej klasy, byle w wymarzonym kierunku. Spacer
po Odessie i k<piel w morzu pozytywnie
wp4yn$4y na nasz umys4, dlatego z humo-

Widok z Aj Petri
rem przyj$li8my nasz< wagonow< przygod$. Bo gdy podjecha4 poci<g i szybko znale li8my wagon, pojawi4 si$ problem, bo
brak4o nam miejscówek, pierwsi byli8my w
wagonie, pierwsi z niego wysiedli8my, by
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zapyta1 prowadnika, czyli kierownika wagonu o nasze miejsca. Szcz$ki nam opad4y,
gdy poinformowa4 nas, e w tej klasie ka dy siada tam, gdzie mu si$ uda. Do naszych
zapachów doszed4 fetorek z ubikacji, przy
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podziw, mianowicie skalne miasto Czufut
Kale pozostawione przez Karaimów, to
kolejny naród tego rejonu, oni zostawili
niesamowite zabytki, po8ród których w$drowanie by4o mimo upa4u wielk< przyjemno8ci<. Kolejny dzie. to Chersonez Taurydzki, czyli uk4on dla staro ytno8ci, spacer po8ród wykopalisk i k<piel w lazurowym Morzu Czarnym w okolicach Sewastopola. W$druj<c nie zapominali8my o
czym8 dla cia4a, zreszt< zasuszone o4<dki
odzywa4y si$ co jaki8 czas, wówczas dominowa4 barszcz ukrai.ski, solanka, ch4odnik,
a mojego towarzysza wyprawy zachwyci4
smak kwasu chlebowego ( mnie smakowa4y longiery). Zwiedzali8my jeszcze okolice
Ja4ty, pere4ki architektury: A4upka, A4uszta, Jaskó4cze Gniazdo. Nocleg uda4o si$ za4atwi1 w Ja4cie, to nic, e na balkonie, byle
taniej, pobudk$ zrobi4 nam towarzysz
deszcz, tak bardzo oczekiwany, ale nie przez
nas. Po rozbudzeniu podejmujemy decyzj$ o wyprawie w góry. D4ugo stoimy w kolejce do kolejki linowej by wyjecha1 pod Aj
Petri, sam szczyt zdobywamy po ok.45 min.
Mg4y, zimny wiatr sprawi4y, e po zdj$ciu
pami<tkowym ze spotkanymi rodakami
zeszli8my ni ej. Po takiej w$drówce smako-

której zosta4y
nam
stoj<ce
miejsca.
W tej rzeczywisto8ci odnale Autor w pa"acu
li8my si$ po chwiChana w Bakczysaraj
li. Okaza4o si$, e
ka dy prowadnik mo e jeszcze sprzeda1 miejsca le <ce
na pó4kach. Twarde 4o a i Tatarzy towarzyszyli nam w drodze do CELU. Ma4e, brudne tatarskie dzieci pi4y nasz< mineraln<, a
szef wagonu dziwi4 si$, e nie mamy alkoholu. Nas za to interesowa4y pierogi kupowane podczas postojów.
Nasz pobyt na Krymie
trwa4 ponad tydzie., mieli8my okazj$ pozna1 ycie parafii, gdy mieszkali8my na
plebani. Towarzyszyli8my ksi$dzu Bogdanowi podczas
jego s4u by, dzi$ki temu spotykali8my i rozmawiali8my z
lud mi, obserwowali8my jak
yj< i mieszkaj<. Szczególnie
ciekawy by4 wyjazd niedzielny do parafii po4o onych w
Ko ció" w Aleksandrowce
stepach krymskich. Uczestniczyli8my we mszy 8w. w domu
wa4 nam bardzo tatarski p4ow, czyli ry z
ludowym z Leninem na 8cianie i przed bumarchewk<, baranin< i innymi dodatkami.
dynkiem, zwiedzali8my restaurowane ruiny
Zdj.3 Wracaj<c do Symferopola trolejbuko8cio4a w Aleksandrowce, zrysem ( tylko 3 godziny jazdy) pok4onili8my
wali8my maklury, które prawsi$ Ajudakowi. Z kultur< ydowsk< zetkn$dopodobnie pomagaj< przy
li8my si$ w Eupatorii, gdzie spacerowali8my
problemach reumatycznych.
w ko.cowych dniach naszego pobytu. Tak
Zdj.2
si$ ciekawie z4o y4o, e dzie. naszego odDu o naszych chwil po8wi$jazdu by4 dniem odpustu. Mi4e chwile sp$cili8my zabytkom usianym po
dzili8my z grup< parafian, siostr< Jolant< i
ca4ym pó4wyspie. Bakczysaraj
ksi$dzem Bogdanem, którzy nas bardzo
to kilka godzin sp$dzonych w
serdecznie przyj$li.
pa4acu w4adcy tatarskiego, jego
DZIMKUJEMY. Posileni pyszn< zapieharemie oraz na mizarze,
kank< z bak4a anami, wyruszyli8my poci<cmentarzu tatarskim. Zmiana
giem do domu.
kultury w tym dniu nast<pi4a
po kilku kilometrach, gdy doszli8my do Soboru UspinskieOtwieram oczy i ju przyjemniej zergo wykutego w skale, zapalona 8wieczka,
kam na szaro-bia'y wiat, dostrzegam
modlitwa przed ikonostasem, uk4on podzijego pi kno i jest mi znacznie cieplej.
wu dla architekta i d< ymy dalej ku górze.
To, co zobaczyli8my z Ma1kiem, po d4u Tekst i zdj cia
szej w$drówce wprawi4o nas w zdumienie i
Piotr Pyrcz
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Gdy tylko przekroczy4am próg, drzwi zatrzasn$4y si$. Nasta4a
ciemno81. Wsz$dzie
by4o ciemno i cicho. Czu4am, jakby ogromna si4a
zgniata4a moj< g4ow$.
Nie mog4am znie81 tej
niepewno8ci, wi$c ruszy4am przed siebie. Nagle po obu moich stronach na 8cianach rozb4ys4o przenikliwe
8wiat4o pochodni. Dawa4o to niesamowity
efekt. Jednak nadal nikogo nie widzia4am.
Mo e to dobrze - pomy8la4am. - Przede mn<
trudne zadanie, wi$c przyda mi si$ wi$cej
czasu, aby wszystko przemy8le1 i nabra1
odwagi.
Niestety los nie by4 dla mnie 4askawy zza ogromnej chmury czerwonego dymu
wy4oni4a si$ posta1 Tawiskurusa. Nie wiadomo, dlaczego zacz$4am si$ 8mia1. Oczywi8cie tylko mnie sta1 na zachowanie tego
typu. W chwili, gdy w gr$ wchodzi nawet
moje ycie, ja si$ 8miej$ na ca4y g4os. Tymczasem w4adca spokojnie czeka4 a si$ uspokoj$. Mo e wyda si$ wam to dziwne, ale
Tawiskurus - pot$ ny w4adca kosmosu by4...
dzieckiem! Wszystko sta4o si$ dla mnie jasne. Przecie ten ma4y cz4owieczek nie mo e
zrobi1 mi nic z4ego.
- Jeste8 pewna? - zapyta4.
wietnie - pomy8la4am - jeszcze jedna
m<drala, czytaj<ca moje my8li!
- Mam tego do81 - wybuch4am. Kim ty
w4a8ciwie jeste8? Zawo4aj natychmiast Tawiskurusaf Mam do niego wa n< spraw$.
- Mów, wi$c, o co ci chodzi - odpar4
powa nym g4osem.
Ukl$k4am i powiedzia4am:
Oddaj$ cze81 Panu Wszech8wiata. D4ugo czeka4am na to spotkanie - mówi4am
dalej. Zapewne wiesz, co mnie tu sprowadza. Powiedz, mam szans$, by ci$ odwie81
od twoich zamiarów?
Tawiskurus podszed4, dotkn<4 mojego
ramienia i powiedzia4:
- Widzisz, jeszcze adnej osobie si$ to
nie uda4o. Zastanów si$ wi$c, czy... no wiesz.
To bardzo 4adnie z twojej strony, e chcesz
pomóc Ziemi, ale po co si$ po8wi$ca1 skoro nic to nie da.
Nie wiedzia4am, co robi1. Z Jednej strony mia4am ochot$ uciec Jak najdalej, afe
przecie nie mog$. Spokojnym, ale zdecydowanym g4osem zapyta4am:
- Co si$ sta4o z tymi lud mi? Co z nimi
zrobi4e8?
- Nie widzia4a8 pos<gów przed pa4acem? Przedstawiaj< 8mia4ków, którzy mimo
moich ostrze e., walczyli o przetrwanie
swoich królestw.
Dlaczego - zapyta4am ze 4zami w oczach
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- dlaczego to robisz? Czy nie masz za grosz
uczu1? Nie rozumiem ci$? Ju nawet me
chodzi mi o swoj< planet$, ale przecie ona
nie b$dzie ostatnia, prawda?! Ile z4a chcesz
jeszcze wyrz<dzi1?
Zdziwi4o mnie to, ale w oczach Tawiskurusa dostrzeg4am smutek i ogromny al.
Mia4 tak bezbronn< twarz i te oczy.... Wida1 w nich by4o g4$bi$, w której bezw4adnie tonie ka dy. Wydawa4o mi si$, e znam
go bardzo d4ugo. Patrz<c ze wspó4czuciem,
czeka4am na jak<kolwiek reakcj$ z jego strony. Po d4u szej chwili milczenia powiedzia4:
- Chod , poka $ ci co8.
Szli8my w milczeniu wzd4u d4ugiego
korytarza. Ba4am si$ odezwa1, a nawet
pomy8le1, bo dobrze wiedzia4am, e Tawiskurus zna moje my8li. Jednak mimo woli
nasuwa4y mi si$ najgorsze koncepcje: przecie on mo e teraz zrobi1 to samo, co z
moimi poprzednikami. Zatrzyma4am si$ i
odwróci4am w stron$ 8ciany. Nie pójd$ dalej
- o8wiadczy4am stanowczym g4osem. Tawiskurus nie zatrzymywa4 si$. Nawet na mnie
nie spojrza4. Dobrze zna4 moje my8li. Wiedzia4 te , e nie mam tyle odwagi, by zosta1
na 8rodku ciemnego korytarza. Nie poddam si$ - krzykn$4am w duchu. Nie po to
tu jestem, eby chowa1 g4ow$ w piasek i
eby to mia4a by1 ostatnia rzecz jak< zrobi$ w yciu, usun$ z jego serca nienawi81!
Ruszy4am pewnym, cho1 nie za szybkim krokiem. Aby odp$dzi1 z4e my8li, zacz$4am szuka1 wzrokiem jakich8 ciekawych
rzeczy. Niestety, korytarz by4 tak ciemny, e
nawet 8wiat4o pochodni nie zmienia4o ponurej atmosfery. Nie mog4am znie81 panuj<cej ciszy, wi$c zapyta4am:
- Dok<d idziemy?
W4adca mia4 kamienny wyraz twarzy.
Ozi$b4ym g4osem powiedzia4:
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- Za chwil$ si$ dowiesz. Ju nie daleko.
Moje r$ce trz$s4y si$ coraz bardziej. Trudno opisa1 towarzysz<ce mi wówczas uczucia. By4o ich tak wiele, e sama si$ dziwi$.
Modli4am si$, eby Jak najszybciej) mie1 to
za sob<. W tej chwili przypomnia4y mi si$
s4owa Miretki, w których ostrzega4a mnie
przed srebrnymi drzwiami, z widniej<cym
na nich rysunkiem kosmosu. Mówi4a, e to
najgorsze, co mo na spotka1 na planecie,
Nikor. Lecz, gdy j< zapyta4am, dlaczego, nie
odpowiedzia4a mi. Z drugiej strony dziwi4am si$, sk<d Miretka tak du o wie na temat
Tawiskurusa... Id<c przez korytarz nagle
zauwa y4am owe, srebrne drzwi. Mia4y w
sobie moc, która przyci<ga4a mnie w ich stron$. Poczu4am si$ dziwnie lekka i oboj$tna
na to, co si$ ze mn< stanie. Powoli wrota
otwiera4y si$. Jednak Tawiskurus nie pozwoli4 mi za nie wej81. Ledwo powstrzymywa4am
ciekawo81. Nie rozumia4am, dlaczego Miretka tak mnie przed nimi ostrzega4a. Zastanawia4am si$ te nad ich niesamowit< moc<,
która oderwa4a mnie od rzeczywisto8ci na
d4u sz< chwil$. Wola4am nie pyta1 w4adcy o
tajemnic$ srebrnych wrót. Stara4am si$
uspokoi1, ale...
- Dlaczego si$ tak boj$ - zapyta4am siebie sam<, cho1 to z4y objaw. Niestety nie
mia4am czasu, by na nie odpowiedzie1, bo
dotarli8my na miejsce. Na ko.cu naszej
w$drówki znalaz4y si$ wielkie, b4$kitne wrota. Gdyby nie wszystko, co do tej pory zobaczy4am, pomy8la4abym, e to niebo.
Wokó4 drzwi unosi4a si$ delikatna wo..
Poczu4am si$ bardzo lekka i 8pi<ca. Tawiskurus wzi<4 mnie za r$k$ i wyszepta4 do
ucha:
- Zapraszam do Krainy Cieni...!
CDN
Ewa Pielak

Ir l andia
–„cel t ycki t ygr ys”
Wraz z nowym rokiem rozpocz$4a si$
prezydencja Irlandii w Unii Europejskiej.
Na 6 miesi$cy jej przewodzenia przypadnie debata dotycz<ca konstytucji UE
oraz czerwcowe wybory do Parlamentu
Europejskiego. Irlandzki premier Bertie
Ahern ocenia optymistycznie szans$ na
rozstrzygni$cie sporu o kszta4t przysz4ej
konstytucji, która mo e wej81 w ycie najwcze8niej w 2006.
D< enie Irlandii do suwerenno8ci gospodarczej przebiega4o równie dramatycznie, jak walka o polityczne uniezale nienie
od Wielkiej Brytanii. eród4em dzisiejszego
sukcesu pa.stwa sta4y si$ paradoksalnie
wydarzenia dziejowe ; w wielkiej dziewi$tnastowiecznej zarazie zmar4o z g4odu prawie milion ludzi, za8 jedna czwarta spo8ród
tych, którzy unikn$li 8mierci, uda4a si$ na

emigracj$ do Stanów Zjednoczonych i
Kanady. Pokonanie trudno8ci asymilowania zaowocowa4o w ci<gu nast$pnych dziesi$cioleci wtopieniem si$ w wolny rynek w
takim stopniu, e mo liwym sta4o si$ kapita4owe wsparcie „starego kraju”. Ten „maria ekonomiczny ” przetrwa4 do dzi8 i nie
sprowadza si$ jedynie do wymiany handlowej, lecz tak e do korzystania z najlepszych
do8wiadcze.. Sztandarowym przyk4adem
na8ladownictwa Ameryki jest wprowadzenie polityki ulg podatkowych, uproszczonych procedur administracyjnych oraz
zwi$kszenie nak4adów na nauk$. Na Zielonej Wyspie dzia4aj< wielkie koncerny z brany informatycznej i telekomunikacyjnej
(Microsoft, Intel, Dell).
Z podziwem mo emy patrze1 na irlandzk< o8wiat$, gdy 50 proc. wchodz<-
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Podczas 8wi<t Bo ego Narodzenia telewizyjna „Dwójka” nadawa4a jeden z kultowych filmów animowanych o
przygodach niskiego
wzrostem, ale wielkiego
duchem Gala Asterixa.
Jest to jeden z moich ulubionych bohaterów filmowych, dlatego te
chcia4bym zaprosi1 czytelników „Dynowinki” do Francji, gdzie narodzi4 si$ ten w<saty wojownik.
Nazwa Francja pochodzi od plemienia
Franków, którzy na prze4omie V i VI wieku
opanowali tereny Galii. Z kolei ich nazwa
wywodzi si$ od s4owa „frankon” - w4ócznia.
By4a to ich ulubiona bro.. Francja jest najwi$kszym krajem Europy Zachodniej. Na
jej terenie wznosi si$ najwy szy szczyt „starego kontynentu” Mont Blanc (4807m
n.p.m.). To przepi$kne pa.stwo odwiedza
rocznie prawie 60 mln turystów. I wcale si$
nie dziwi$, gdy Francja da4a 8wiatu naprawd$ wiele znakomitych osób, ma wiele
do pokazania i posmakowania.
NAPOLEON BONAPARTE (1769-1821) –
zdolny i ambitny genera4, który dokona4
przewrotu wojskowego, prowadzi4 wojny,
w wyniku których Francja sta4a si$ pot$g< i
wreszcie sta4 si$ cesarzem. Ca4ej Europie
przys4u y4y si$ jego prawnicze sk4onno8ci,
których zwie.czeniem by4 Kodeks Napoleona, jak na tamte czasy genialny dokument
prawniczy. Dzisiejsze prawo opiera si$ na
prawie rzymskim lub w4a8nie na napoleo.skim. Ten wielki Cesarz Francuzów najwycych na rynek pracy legitymuje si$ wykszta4ceniem wy szym ( w wi$kszo8ci ekonomicznym lub technicznym ).
Na irlandzki sukces zapracowa4a tak e
umowa spo4eczna w sprawie ograniczenia
inflacji. Cen< poprawy ogólnej sytuacji i
gwarancji zachowania pracy by4a dobrowolna zgoda na rezygnacj$ z podwy ek
powy ej inflacji.
Co mog< w tej sytuacji zrobi1 Polacy
na 5 miesi$cy przed dat< oficjalnego przyj$cia do UE?
Je8li nie „umrzemy wcze8niej za Nice$
”, powinni8my modli1 si$ do 8w. Patryka –
patrona irlandzkiego – aby rz<d polski wzi<4
przyk4ad z tych, którym si$ uda4o i..wprowadzi4 zach$ty podatkowe, upro8ci4 procedury administracyjne i oszcz$dzi4 tym
samym potencjalnym inwestorom „pielgrzymki ” po kilkunastu urz$dach na wielu
szczeblach pa.stwowych oraz samorz<dowych, jak te spojrza4 4askawszym okiem na
o8wiat$.
Ewa Hadam
Opiekunka MKE – LO Dynów

ra niej min<4 si$ z powo4aniem. Wiele zawdzi$czaj< mu Polacy, dla których z cz$8ci
ziem zaborców utworzy4 Ksi$stwo Warszawskie.
ASTERIX – ma4y Gal (120 cm w he4mie)
broni<cy wioski w Lutecji przed zakusami
Rzymian. Przyjaciel Obeliksa, który w dzieci.stwie wpad4 do kot4a z magicznym wywarem daj<cym ogromn< si4$ fizyczn<. Rzymianie uciekaj<, a si$ kurzy (czyli inaczej
ni twierdzi historia), a Galowie, czyli Francuzi za8miewaj< si$ do 4ez. Pierwszy komiks
o sympatycznych wojownikach, lubi<cych
dziczyzn$ i zabaw$ napisany zosta4 prawie
40 lat temu.
MONA LIZA – najbardziej znana Francuzka w4oskiego pochodzenia. W 1516 roku
przyby4a do Francji z mistrzem Leonardem
da Vinci, autorem jej sukcesu. Po 8mierci
mistrza zaopiekowa4 si$ ni< król Franciszek
I. Prawie 100 lat obraz znajdowa4 si$ w Fontaineblau, teraz mieszka na sta4e w paryskim Luwrze. W roku 1911 zosta4a ukradziona, a od czasu jej odnalezienia „mieszka” za pancern< szyb<. Bardzo dziwnie si$
u8miecha (pewnie z powodu braku tlenu
lub niedyspozycji o4<dkowych). Jedno jest
pewne – Mona Liza jest jednym z najs4ynniejszych obrazów na 8wiecie.
COCO CHANEL (1883-1971) – wymy8li4a
tzw. „ma4< czarn<” i tym samym uratowa4a
i nadal ratuje tysi<ce kobiet przed kompromitacj<. Ma4a czarna jest zawsze modna, zawsze na miejscu i co najwa niejsze
zawsze dobrze wygl<da. Szycia i kroju nauczy4y ma4< Coco siostry zakonne. Nie
przewidzia4y tylko, e ich podopieczna b$dzie paradowa4a po pla y w wymy8lonym
przez siebie kostiumie mocno odbiegaj<cym od nawet najbardziej sk<pego habitu.
Chanel jest te autork< marki bardzo popularnych perfum.
LOUIS de FUNES (1914-1983) – chyba
najlepszy aktor lat 60. i 70. w Europie. W
1941 roku rozpocz<4 kursy aktorskie. Wcze8niej ima4 si$ ró nych zaj$1(ksi$gowy, fotograf, rysownik). Pocz<tkowo grywa4 ma4e
epizody, a do czasu pierwszego filmu o
perypetiach zwariowanego andarma z
Saint-Tropez („@andarm z Saint-Tropez”,
„@andarm w Nowym Jorku”, @andarm na
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emeryturze”). Do historii filmu przeszed4
te jako niezapomniany komisarz Hunebell z filmu o Fantomasie. Zawsze pozytywnie „zakr$cony”, frustrat, grywa4 z4ych ojców, wujków i nawet duchownych („Przygody rabina Jakuba”).
BRIGITTE BARDOT (ur. 1934) – aktorka, najgor$tszy „towar” eksportowy Francji lat 60. Jej usta stworzone bardziej do
wydymania ni do mówienia. Stworzy4a typ
bohaterki symbolizuj<c< obyczajow<
emancypacj$ kobiet. Zagra4a m.in. w filmach: „I Bóg stworzy4 kobiet$”, „Babette
idzie na wojn$” i „Prawda”. Obecnie zajmuje si$ zwierz$tami i walczy o ich prawa.
ZINEDINE ZIDANE (ur. 1972) – pi4karz.
Zizou, bo tak jest nazywany, to syn biednych emigrantów z Algierii. Wielu uwa a
go za najlepszego pi4karza na 8wiecie. Real
Madryt zap4aci4 za niego Juventusowi Turyn 64,5 miliona dolarów. Zizou zapewni4
Francji pierwsze mistrzostwo 8wiata w 1998
roku strzelaj<c dwie bramki w fina4owym
meczu z Brazyli<.
AMELIA POULAIN – bohaterka bardzo
g4o8nego i kasowego filmu. Ma fryzurk$ w
kwadrat i równo przyci$t< grzywk$. Pracuje w ma4ej paryskiej knajpce. Pewnego dnia
postanowi4a, e przez reszt$ ycia b$dzie
pomaga1 ludziom. Dziewczyna oczarowa4a widzów i krytyków. Pisano, e film to rozkosz, dwie godziny rado8ci a sam< bohaterk$ okrzykni$to Bogini< Samotnych Serc.
Ca4a Francja oszala4a na punkcie Amelii.
Tylko Audrey Tautou aktorka, odtwórczyni g4ównej roli w filmie jak najszybciej chcia4a zapomnie1 o s4odkiej Amelii i szybko zagra4a w innych filmach.
Francja pe na jest wspania ych i pi knych
miejsc i zabytków, które s# wizytówk# ca ej
Europy. Najbardziej polecam:
LUWR – jest to najs4ynniejsze muzeum 8wiata. By4 twierdz<, rezydencj< królów, a w
muzeum zamieni4a go francuska rewolucja. Ca4ego Luwru nie zwiedzimy i w dwa
miesi<ce, bo jest tu ponad 200 tysi$cy eksponatów. Najs4ynniejsze dzie4a jakie oferuje nam Luwr to: „Wenus z Milo”, „Nike z
Samotraki” i „Mona Liza”. Na dziedzi.cu
muzeum zobaczy1 mo na piramid$. Jest
to 22 metrowa budowla ze stali i 666 kwadratowych rombów. W piramidzie znajduje si$ g4ówne wej8cie do muzeum.
WERSAL – to skromny pa4acyk my8liwski,
(ci g dalszy na str. 30)
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MKE
(ci g dalszy ze str. 29)
Kto w 2003 roku by4 popularny? Kto
dostarczy4 nam powodów do dumy, a za
kogo si$ wstydzimy? Ka dy ma swoje typy
i skojarzenia. MKE LO Dynów postanowi4o sprawdzi1: Kto w ubieg4ym roku by4
popularny? O kim najcz$8ciej si$ mówi4o, pisa4o i s4ucha4o? Kto szokowa4 i bawi4?
Wyniki ankiety dowie9= mia y, czy m odzie „9ledzi” bie #ce wydarzenia.
W tajnym g4osowaniu wzi$4o udzia4
206 uczniów Liceum Ogólnokszta4c<cego w Dynowie. Wyniki ankiety nie przek adaj# si oczywi9cie na ich pogl#dy
na tematy polityczne, sportowe czy
muzyczne. Pytanie w ankiecie absolutnie nie brzmia4o: Na kogo g osowa by9?
lecz Kto w roku ubieg ym by widoczny
w mediach, rozmowach itp.?
I. Kategoria: POLITYK
1. Andrzej Lepper – 19,42% g osów
2. Aleksander Kwa9niewski – 17,48%
3. Jan Rokita – 14,08%
4. Jaros4aw Kalinowski – 8,25%
5. Renata Beger – 7,28%
6. Danuta Hubner – 7,28%
7. Leszek Miller – 5,83%
8. Aleksandra Jakubowska – 4,83%
9. Donald Tusk – 3,88%
10. Zbigniew Ziobro – 3,88%
11. Jolanta Kwa8niewska – 2,91%
12. Jaros4aw Kaczy.ski – 2,43%
13. Roman Giertych – 1,46%
14. Anita B4ochowiak – 0,49%
15. Janusz Korwin-Mikke – 0,49%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II. Kategoria: SPORTOWIEC
Ma gorzata Glinka – 23,79% g osów
Mariusz Pudzianowski – 20,39%
Adam Ma ysz – 16,02%
Robert Korzeniowski – 11,65%
Mariusz Czerkawski - 6,80%
Dariusz Michalczewski – 6,31%
Jerzy Dudek – 4,39%
Otylia J$dzrzejczak – 4,39%
Sebastian Mila – 2,43%
Katarzyna Skowro.ska – 1,46%
Sebastian widerski – 0,97%
Robert Pryrygiel – 0,49%
Tomasz Sikora – 0,49%
Agata Wróbel – 0.49%

1.
2.
3.
4.
5.

III. Kategoria: AKTOR
Cezary Pazura – 19,90% g osów
Ma gorzata Ko uchowska – 19,41%
Bogus aw Linda – 11,65%
Robert Gonera – 10,68%
Andrzej Grabowski – 10,19%

który sta4 si$ najs4ynniejszym pa4acem na
8wiecie. Tak go przebudowano, e móg4
pomie8ci1 prawie 20 tysi$cy osób. W sypialni królowej mo na pomy8le1, e francuskie monarchinie wydawa4y na 8wiat królewskich potomków w obecno8ci ca4ego
dworu (jest tak ogromna). W 1919 roku
podpisano tu Traktat Wersalski ko.cz<cy I
wojn$ 8wiatow<.
EURODISNEYLAND – to ameryka.ska
kolonia we Francji. T4umnie przybywaj< tu
tury8ci z ca4ej Europy i zostawiaj< miliony
euro. Je d < na setkach karuzel, zajadaj<
si$ hamburgerami i ogl<daj< Myszk$ Miki
wyprowadzaj<c< na spacer psa Pluto.
ZAMKI nad LOARY – tego nie ma nigdzie
na 8wiecie. Ponad 300 zamków wzd4u najd4u szej rzeki pa.stwa. Oko4o 100 z nich
mo na zwiedzi1. W zamkach jest sporo
polskich akcentów za spraw< rodzinnych
koligacji Branickich, Potockich czy Tarnowskich.
ALEJA COURS MIRABEAU w centrum
AIX – znajduje si$ w Prowansji i jest to podobno najpi$kniejsza ulica w Europie.
Rosn<ce przy niej platany tworz< tunel o
d4ugo8ci ponad 1,5 kilometra. wiat4o przenikaj<ce przez li8cie ma bladozielony odcie. co sprawia, e wszystko wydaje si$ nierzeczywiste.
ANNECY – to miasto z bajki. Le y „za górami”. Skaliste Alpy i 4agodne wzgórza otaczaj< ze wszystkich stron miasto, najczystsze jezioro w Europie i roz4o one na jego
brzegach wioski. Annecy ponad trzydziestokrotnie uzyska4o tytu4 najbardziej ukwieconego miasta we Francji. Jest tu pa4ac na
wyspie w kszta4cie statku. Zanim zosta4
atrakcj< by4 wi$zieniem.
SAINT-TROPEZ – jedno z najpi$kniejszych
miast we Francji. Pe4no turystów, którzy
przyje d aj< wyk<pa1 si$ w ciep4ym morzu
i marz< o spotkaniu ze znanymi aktorami.
W4a8nie tu kr$cono kultowy film o przygodach andarma (patrz Louis de Funes)
WIEJA EIFFLA – „Tragiczna! Bezu yteczna! Wielki czopek, uliczna latarnia, odwrócona pochodnia” – tak opisywano wie $
Eiffla zaraz po wybudowaniu, 120 lat temu.
Chciano j< nawet zdemontowa1. Ocala4a
jednak, bo francuscy wojskowi uznali j< za
dobre miejsce na stacj$ 4<czno8ci radiowej. Mia4a by1 eksploatowana przez 20 lat.
Stan$4a z okazji wystawy 8wiatowej zorganizowanej w 1889 roku dla upami$tnienia
rocznicy Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Wie $ zaprojektowa4 in ynier Gustaw Eiffel. Ciekawe jest to, e podczas upa4ów
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wyd4u a si$ o ponad 18 cm! Francuzi zarabiaj< na niej miliony
euro rocznie. Co roku odwiedza
j< prawie 5 milionów turystów.
Wdrapuj< si$ po schodach lub
wje d aj< windami, by z tarasu
widokowego obejrze1 panoram$ Pary a.
Jedzenie we Francji ma ma4o wspólnego z g4odem. Kojarzy si$ z muzyk<, sztuk< i
filozofi<. Uwielbiaj< golonk$, któr< k4adzie
si$ na pó4miskach obok szlachetnych kie4bas i szynek. S4ynne aby i 8limaki jada si$
od 8redniowiecza, bo wtedy w czasach n$dzy by4y jedynym po ywieniem. limaki s<
powszechne, bo nigdy nie zabraknie ich
amatorów. Winniczki okaza4y si$ winne zawierania substancji uzale niaj<cej i do ywotnio skazane na po arcie.
FRANCUSKIE KNIADANIE – nie by4oby
godne opisania, gdyby nie fakt, e ciasto
na 8niadaniowe rogaliki przygotowuje si$
kilka godzin. Obiad jada si$ mi$dzy dwunast< w po4udnie a czternast<, przy czym w
wielu zak4adach pracy przerwa z tej okazji
trwa dwie godziny. Zwykle sk4ada si$ z da.,
które w Polsce nazywamy przystawkami.
Zaczyna si$ od sa4atki z ma4< bagietk<. Po
niej czas na aperitif czyli zio4owe winko na
apetyt i humor. DANIEM GIÓWNYM –
najcz$8ciej jest mi$so w sosie, przy czym
mo e to by1 mi$so skorupiaków, mi$czaków i zwierz<t znacznie wi$kszych i mniej
mi$kkich, na przyk4ad pieczone eberka.
Po nim wje d aj< na sto4y sery. Najwa niejsza jest francuska KOLACJA – kompletnie
inna ni nasza. Zawsze na ciep4o, zwykle z
zup<, wzbogacona winem i to nie jednym.
Ka dy naród ma,jak wiemy, ciekawe zwyczaje i przyzwyczajenia. Francuzi np.:
- NAGMINNIE SI@ SPÓ\NIAJY, ale maj<
„bzika” na punkcie punktualno8ci komunikacji. Grupa ludzi demonstruj<cych na
przystanku mo e oznacza1 opó nienie
autobusu o...3 minuty.
- MAJY NIE TYLKO ZDANIE NA KAJDY TEMAT, ALE TEJ JEDYNE, ORYGINALNE SPOJRZENIE – je8li s4uchamy bez zaanga owania, jest to nie tylko
niepowetowan< strat< dla nas, ale i policzkiem dla filozofa, którym jest ka dy
Francuz.
- PONIEWA@ S^ SNOBAMI, trzeba zachwyci1 si$ ras< ich psa i zawarto8ci< biblioteki.
- NIE LICZMY, JE FRANCUZ ZA KIEROWNICY B@DZIE GRZECZNY, np.
cofnie samochód o 2 cm, eby8my mogli
bezpiecznie zaparkowa1 samochód.
Ca4e szcz$8cie, e ja dopiero zacz<4em robi1 prawo jazdy i jak na razie nie spotka4em jakiego8 francuskiego „pirata drogowego” na swojej drodze.
SERDECZNIE POZDRAWIAM
Prezes MKE LO DYNÓW
Micha Zi zio
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Rozpocz<4 si$
czwarty rok pracy
M4odzie owego Klubu Europejskiego
„Ku Europie” dzia4aj<cego przy Liceum
Ogólnokszta4c<cym
w Dynowie. Dok4adnie od roku na 4amach „Dynowinki” mogli
pa.stwo 8ledzi1 informacje dotycz<ce Unii
Europejskiej pojawiaj<ce si$ w artyku4ach
naszych klubowiczów.
Od wrze8nia 2003 roku rozpocz$li8my
cykl konkursów ekologicznych. Mia4y one
za zadanie przygotowa1 m4odzie do przestrzegania wa nych europejskich zasad dotycz<cych segregacji makulatury i baterii.
Zadanie by4o nieco utrudnione, poniewa

DYNOWINKA
W pa dzierniku brali8my udzia4 w spotkaniu z przedstawicielami miasta Vranova
nad Topl’ou, gdzie nasz prezes wyg4osi4
referat dotycz<cy wspó4pracy pomi$dzy
m4odzie < S4owacji i Polski. Nie zapomnieli8my te o sztuce. Ju po raz IX w Lubaczowie odbywa4 si$ Wojewódzki Konkurs
Prozy i Poezji Niemieckoj zycznej. Wzi o
w nim udzia prawie 100 recytatorów z
Polski i Ukrainy. W konkursie tym nasz klubowicz Micha Zi zio zdoby wyró nienie.
Jest to nagroda tym cenniejsza, e talent
naszego kolegi dostrze ono tam po raz trzeci z rz$du.
W grudniu ju po raz drugi otrzymali8my pierwsze miejsce w II Mi dzyszkolnym
Konkursie Kol d i Zwyczajów w Krajach Niemieckoj zycznych – Rzeszów 2003. Grupa w

Co si u nas dzia o...
M odzie owy Klub Europejski
w Liceum Ogólnokszta c#cym
w Liceum odbywa4 si$ remont poszczególnych pawilonów, ale to wcale nie zrazi4o naszych kolegów. W ci<gu
jednego dnia, przy do81 niesprzyjaj<cych warunkach
pogodowych, na dziedzi.cu
szko4y zebra4a si$ du a grupa m4odzie y i zacz$4a stopniowo gromadzi1 stare gazety, pude4ka itp. Uzbierali8my
ponad 1 ton$ makulatury, a
uczniowie, którzy przynie8li
najwi$cej(rekordzistk< okaza4a si$ Ewa Pielak – 150 kg)
pojechali w nagrod$ do
kina. Kolejnym krokiem by4o zorganizowanie zbiórki baterii. Akcj$ t< przeprowadzili8my we wspó4pracy z Ko4em Przyrodniczym, którym opiekuje si$ pani Maria Kuszek. Uczniowie ochoczo zbierali baterie
oraz przygotowywali ciekawe referaty dotycz<ce recyklingu i segregacji odpadów.
Uzbierali8my prawie 50 kilogramów baterii, które przekazali8my do utylizacji.
Serdecznie podzi$kowania za aktywn<
wspó4prac$ z Klubem kierujemy w stron$
Urz$du Gminy, a przede wszystkim sk4adamy je na r$ce pani Teresy Bartoszek – Inspektora ds. Ochrony rodowiska.
Gdy ju przetarli8my ekologiczno-europejski szlak, ruszyli8my na podbój internetu.
Nasi Klubowi koledzy wraz z nasz< opiekunk< wzi$li udzia w ogólnopolskim konkursie internetowym „Ekologia w Unii Europejskiej” zorganizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w
Iodzi. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne certyfikaty i nabyli du < wiedz$ dotycz<c< ekologii w Europie.
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MKE
6. Ma4gorzata Foremniak – 7,28%
7. Agnieszka W4odarczyk – 4,39%
8. Micha4 @ebrowski – 4,39%
9. Danuta Stenka – 1,94%
10. Marek Konrad – 1,46%
11. Krzysztof Pieczy.ski – 0,97%
12. Joanna Brodzik – 0,49%
13. Alicja Bachleda-Curu8 – 0,49%
14. Pawe4 Del<g – 0,49%
15. Matylda Dami$cka – 0,49%
16. Katarzyna Figura – 0,49%
17. Marcin Mroczek –0,49%
18. Marek Konrad – 0,49%
19. Krzysztof Pieczy.ski – 0,49%
20. Jerzy Stuhr – 0,49
21. Maciej Stuhr – 0,49%
22. Agnieszka Wagner – 0,49%
23. Artur @mijewski – 0,49%
Równie czytelnicy „Dynowinki”
mog< wybra1 najbardziej „widocznego”w 2003 roku polityka, sportowca i
aktora.
Wype4nione kupony nale y sk4ada1
w redakcji „Dynowinki ” –MOKIR-ze Pomi$dzy uczestników rozlosujemy kilka
ciekawych nagród.
Ankiet$ przeprowadzili:
Tomasz Soba9, Micha Zi zio

KUPON
KONKURSOWY
sk4adzie Karolina Blama, Szymon i Dawid
Der$gowscy, Joanna Szmul, Marzena Sochacka, Jolanta Nowak i Anna Wróbel zdoby4a jedyn< nagrod$ przyznawan< w konkursie. M4odzie do obu konkursów przygotowa4a nasza opiekunka pani Ewa Hadam.
Starali8my si$ w4<czy1 w ró ne imprezy
szkolne. Zwie.czeniem naszej pracy w 2003
roku by4 zorganizowany przez Samorz<d
Uczniowski „op4atek”, na którym w kilku
europejskich j$zykach 8piewali8my kol$dy.
Mieli8my wielk< przyjemno81 go8ci1 na szkolnej Wigilii przyjaciela naszego Klubu, wspania4ego pisarza i felietonist$ pana Augustyna Barana z Izdebek, któremu za przyj$cie
zaproszenia serdecznie dzi$kujemy.
W tym roku nadal b$dziemy poznawa1 kraje jednocz<cej si$ Europy i we miemy udzia4 w kilku ciekawych przedsi$wzi$ciach, o których b$dziemy pa.stwa informowa1 na 4amach „Dynowinki”
Z-ca Prezesa MKE LO DYNÓW
Tomasz Soba9

Polityk
............................................................
Aktor
............................................................
Sportowiec
............................................................

Dane uczestnika konkursu
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
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Z ycia LO w Dynowie:

Nietakiucze straszny...
W ubieg ym tygodniu do szko y
sp yn y informacje dotycz#ce post pów naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Do etapu okr gowego zakwalifikowali si nast puj#cy uczniowie:
1. Olimpiada Literatury i J$zyka
Polskiego
(opiekunowie:
p. El bieta Klaczak-Nach,
p. Katarzyna K4y )
a ) Sylwia Binko – kl. IV a
b ) Agnieszka Toczek – kl. IV c

2. Olimpiada J$zyka Niemieckiego
(opiekun p. Ewa Hadam)
a ) Agnieszka Kara8 – kl. II d

3. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
(opiekun – p. Ewa Hadam)
a ) Karol Dudek – kl. IV e
b ) Grzegorz Stankiewicz – kl. IV e

4. Olimpiada Historyczna
(opiekunowie – p. Mariusz Choma,
p. Maciej Jurasi.ski):
a ) Agnieszka Toczek – kl. IV c
b ) Tomasz Soba8 – kl. IV c
c ) Karolina Blama – kl. II d
d ) Joanna Szmul – kl. II d

5. Powiatowy Konkurs z J$zyka Niemieckiego
(opiekunowie: Beata Trzyna,
p. Ewa Hadam)
a ) Katarzyna Lubi.ska kl. I a
b ) Ewelina Kula – kl. I c
c ) Justyna Panto4 – kl. I d
d ) Ma4gorzata Czajkowska kl. I d
e ) Ewa Pielak – kl. I d
f) Agnieszka Kara8 – kl. II d
g ) Karolina Blama – kl. II d
h ) Joanna Szmul – kl. II d
i ) Monika Wojnarowicz – kl. II d
Naszym uczniom serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów.

Mimo i samorz<d LO w Dynowie pod
opiek< mgr E. Klaczak-Nach dzia4a w nowym sk4adzie(Ewa Siekaniec, Mateusz B<k,
Iwona Bodnar, Karolina Blama) zaledwie
od kilku miesi$cy, to bardzo szybko pozyska4 sobie przychylno81 spo4eczno8ci dynowskiej. Zas4u y4 sobie na ni< poprzez sw<
otwarto81 i yczliwo81: nie ogranicza si$
bowiem do murów szkolnych, lecz wykracza daleko poza nie. M4odzi ch$tnie pomagaj< w ró nych akcjach i udzielaj< si$ na
forum ca4ego miasta.
1 listopada w Dniu Wszystkich wi$tych
dziewcz$ta dzielnie kwestowa4y u bram cmentarnych na rzecz Towarzystwa 8w. Brata Alberta. Wcze8niej, podczas podpisania umowy o wspó4pracy z Vranowem, wcieli4y si$ w
rol$ gospodarza i wraz ze szkolnym koleg< z
M4odzie owego Klubu Europejskiego przywita4y w strojach ludowych, staropolskim
zwyczajem podania chleba i soli, s4owackich
partnerów.
Przez ca4y czas swojej dzia4alno8ci samorz<d wspó4pracuje z Fundacj< Na Rzecz
Osób Niepe4nosprawnych „Pomó i Ty”.
Rozprowadza w8ród m4odzie y wydane
przez organizacj$ kalendarzyki, cegie4ki i
przekazuje ofiarowane datki potrzebuj<cym.
Za po8rednictwem szkolnych aktywistów szko4a bra4a tak e czynny udzia4 w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” zbieraj<cej
fundusze na cele charytatywne.
Corocznie organizowane s< w szkole
wieczorki, na których maj< szans$ zaprezentowa1 si$ uczniowie klas pierwszych. Na
ostatnim spotkaniu 8wie o upieczeni liceali8ci przygotowali humorystyczne skecze,
które wyra nie przypad4y do gustu ich starszym kolegom. Owe wieczorki ju na dobre
wpisa4y si$ w tradycje szko4y i ciesz< si$ niezmiennym zainteresowaniem uczniów.
Tak e dzie. 6 grudnia zosta4 odpowiednio uczczony w dynowskim liceum. W posta1 8w. Miko4aja wcieli4 si$ nasz szkolny ko-

lega Mirek Gromala. Odwiedzi4 (w towarzystwie 8wity z4o onej z dwóch skrzydlatych
anielic i wys4annika piekie4) wszystkich
uczniów i obdarowa4 hojnie cukierkami. Nie
zapomnia4 tak e o nauczycielach i przeniós4
ich w 8wiat dzieci.stwa sadzaj<c sobie na
kolanach i zadaj<c rozbrajaj<ce pytanie: Czy
by4e8(a8) grzeczny(a)? (z odpowiednim tytu4em grzeczno8ciowym rzecz jasna). Miko4aj odwiedzi4 tak e tych, którzy ju od dawna nie mogli doczeka1 si$ jego wizyty, a mianowicie przedszkolaków. I chocia broda
8wi$tego budzi4a spore w<tpliwo8ci, zosta4
on przyj$ty z wielkim entuzjazmem.
19 grudnia za8, mimo niezbyt sprzyjaj<cej nastrojowi bo onarodzeniowemu aurze,
w liceum panowa4a wyj<tkowo 8wi<teczna i
ciep4a atmosfera. Zapanowa4a ona za sprawa wigilijnego spotkania, które - mimo nat4oku spraw zaszczyci4 sw< obecno8ci< wójt
gminy Nozdrzec – pan Antoni Gromala oraz

pisarz i felietonista z Izdebek pan Augustyn
Baran. M4odzie solidnie przygotowa4a si$
na t$ uroczysto81 tworz<c cz$81 artystyczn<,
która niew<tpliwie przyczyni4a si$ do tego,
e ka dy z widzów poczu4 magi$ nadchodz<cych 8wi<t. Go8cie towarzyszyli tak e
naszym pedagogom i przedstawicielom spo4eczno8ci szkolnej w skromnym spotkaniu
op4atkowym.
W ten oto sposób dobiegli8my do ko.ca I semestru, czyli okresu podsumowa..
Przygl<daj<c si$ pracy samorz<du w ostatnich miesi<cach mo emy licealistom pogratulowa1. Cieszymy si$ z waszych sukcesów
razem z wami i yczymy jak najwi$cej nowych pomys4ów.
Barbara SieSko
Sympatyk SU LO w Dynowie
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grudnia 2003 roku w Wiejskim
Domu Kultury w Izdebkach na spotkanie ze 8wi$tym Miko4ajem przyby4o ponad 200 dzieci. Najm4odsze (z Izdebek) przyprowadzili rodzice, starsze za8
przyjecha4y wraz z opiekunami – nauczycielami ze wszystkich miejscowo8ci Gminy
Nozdrzec.
Fundatorami miko4ajkowych upominków byli Wójt Gminy Nozdrzec oraz
sponsorzy ludzie dobrej woli, którzy odpowiedzieli na apel Parafialnego Od-
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grudnia 2003 roku odby4a si$
XII sesja Rady Gminy w Nozdrzcu, podczas której w roboczej jej cz$8ci radni podj$li 6 uchwa4. Dotyczy4y one; wprowadzenia zmian w bud ecie gminy na rok 2003, uchwalenia
rocznego programu wspó4pracyz organizacjami pozarz<dowymi na rok 2004,
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Siedliska 9.,
wyra enia zgody na zamian$ nieruchomo8ci, wyra enia zgody na sprzeda , w drodze przetargu, nieruchomo8ci gruntowej
po4o onej w miejscowo8ci H4udno oraz
przyznania pierwsze.stwa dzier awcy w
Dzieci nale #ce do Ko a Jywego
Ró aSca, jako dzieci MARYI ws uchuj#ce si w g os swojej niebieskiej
Matki która pragnie wszystkie dzieci
ca ego 9wiata doprowadzi= do Jezusa – podj y trud Kol dników Misyjnych.
W uroczysto81 8w. Szczepana
podczas sumy ks. Proboszcz Jan Balicki pob4ogos4awi4 grup$ kol$dników
i rozes4a4 do mieszka.ców parafii 8w.
Stanis4awa bpa M$czennika. Mali
misjonarze z zapa4em ruszyli w drog$ pokonuj<c kaprysy zimowej pogody, by g4osi1 dobr< nowin$ o wielkiej mi4o8ci Boga Ojca, który tak ukocha4 8wiat, e Syna Swego Jednorodzonego da4.
W kol$dowaniu wzi$li udzia4
uczniowie Zespo4u Szkó4 w Nozdrzcu:
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dzia4u Akcji Katolickiej w Izdebkach i
przekazali na ten cel dary rzeczowe i
8rodki pieni$ ne. „Miko4ajki” zorganizowa4 Gminny O8rodek Pomocy Spo4ecznej w Nozdrzcu, który zadba4 o przygotowanie lokalu i dodatkow< atrakcj$ w
postaci wyst$pu grupy artystycznej Pani
El biety Zaj<c z „Lo y Rozmaito8ci” w
Krakowie, która zaprezentowa4a program pt. „Niebieski kapturek”. Rado8ci
z prezentów i zabawy by4o co niemiara
tym bardziej, e dla wielu z tych dzieci

upominki (w postaci s4odyczy, owoców,
maskotek) by4y jedynymi jakie otrzyma4y pod choink$.
W spotkaniu z Miko4ajem uczestniczyli
równie Pan Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec, Pan Romuald Duda – Zast$pca Wójta oraz Pan Roman Wojtarowicz – Przewodnicz<cy Rady Gminy w
Nozdrzcu.
w. Miko4aj – widz<c jak wielk< rado81
sprawi4 dzieciom - obieca4, e przyjedzie
za rok.

nabyciu nieruchomo8ci po4o onej w miejscowo8ci Nozdrzec.
W sesji uczestniczyli Radni Rady Powiatu, Kierownik Rewiru Dzielnicowych
w Nozdrzcu, so4tysi wsi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy – gimnazjów,
szkó4 podstawowych, Gminnego O8rodka Kultury, rodowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach, Gminnego O8rodka Pomocy Spo4ecznej, Zespo4u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó4 w Nozdrzcu.
Ostatnia sesja w roku po4<czona by4a
nie tylko ze spotkaniem noworocznym.
Mia4a równie podnios4y moment. By4o nim

uhonorowanie trzech mieszka.ców Gminy, którzy w dniu 10 grudnia 2003 roku uratowali ycie mieszkanki H4udna - Pani Marii
Matwijczyk wynosz<c j< z p4on<cego domu.
Byli to Panowie – Jan Dytko i Adam Baluch
z Nozdrzca oraz Pan Krzysztof Szpiech z
H4udna. S4owa najwy szego uznania za ten
niew<tpliwie bohaterski czyn wyrazili im – w
obecno8ci Rady, Go8ci oraz przedstawicieli
mediów – Pan Antoni Gromala – Wójt
Gminy Nozdrzec, nadkomisarz Jan Wolak –
Zast$pca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie oraz
Pan Marek Owsiany – Prezes Zarz<du Gminnego ZOSP w Nozdrzcu.
w roli Maryi – Aleksandra Gierula
- Józefa – Dariusz Potoczny,
- Anio4ka – El bieta Czele.,
- Murzynka- Dominika Sochacka,
- Pastuszka – Piotr Da.ko,
- Heroda – Nukasz Górniak,
- Diab4a – Adrian Potoczny,
- Króla – Stanis4aw Baran,
i mierci – Paulina Czele..
Kol$dnicy wczuwaj<c si$ w trudne po4o enie swoich rówie8ników na
terenach misyjnych pragn< przez
zebrane ofiary przekazane na cele
misyjne ul y1 ich doli.
Parafianie nie tylko otwieraj<
drzwi swoich domów, ale przede
wszystkim serca pe4ne yczliwo8ci i
ofiarno8ci. Niech sam Bóg im to wynagrodzi swoim b4ogos4awie.stwem.
Siostra El bieta - Dominikanka
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„A gdy na niebie zab4y8nie pierwsza
gwiazda, wszyscy zasiadaj< przy wigilijnym
stole...” My, to znaczy nauczyciele i uczniowie Szko4y Podstawowej w D<brówce Starze.skiej, nie czekali8my na wigilijn< gwiazd$, tylko ju o godz. 12 30 osiemnastego
grudnia 2003r. zgromadzili8my si$ w du ej,
szkolnej sali, aby wspólnie uczci1 zbli aj<ce si$ 8wi$ta Bo ego Narodzenia. W k<cie
klasy sta4a pi$knie ustrojona choinka, która przyci<ga4a nasze spojrzenia b4yszcz<cymi bombkami, srebrnymi 4a.cuchami, ró nokolorowymi cukierkami i migaj<cymi
8wiate4kami. Panowa4a 8wi<teczna, mi4a, rodzinna atmosfera pe4na wzajemnej yczliwo8ci i dobroci. Czuli8my, e 8wi$ta ju tu ,
tu .
Uroczyst< cisz$ przerwa4a pani dyrektor Agata Sapa, która z4o y4a wszystkim najserdeczniejsze 8wi<teczne yczenia i zaprosi4a nauczycieli i wychowanków do obejrzenia programu artystycznego. Uczniowie
ka dej klasy 4<cznie z „zerówk<” za8piewali
po 2 kol$dy, a wybrani przedstawiciele klas
recytowali poezj$ 8wi<teczn<.
Pastora4ki i kol$dy przywo4a4y obraz
ubogiego dzieci<tka, które urodzi4o si$ w
biednej, zimnej stajence z dala od bogactw
i przepychu. I przysz4o na 8wiat po to, aby8my umieli kocha1 i stawali si$ lepszymi lud mi. „Albowiem – jak mówi Biblia – nie da4
nam Pan Bóg ducha boja ni, ale mocy,
mi4o8ci i trze wego my8lenia.”
W naszych sercach kol$dy obudzi4y
u8pion< nadziej$ i wiar$, e na tym 8wiecie
nie jeste8my samotni i zdani tylko i wy4<cz-
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nie na siebie. Jest Bóg, który nas kocha i
ustrze e przed z4em, o ile nasza wiara b$dzie wystarczaj<co silna. „Zaufaj Panu, a
On spe4ni wszystkie pragnienia Twego serca” – przekonuj< s4owa Pisma 8w.
Po wspólnym kol$dowaniu uczniowie
klasy VI opowiedzieli o 8wi<tecznych zwyczajach i przedstawili inscenizacj$ o narodzeniu Jezusa. Otó wszystkie zwierz$ta
chcia4y czuwa1 przy 4óbku. Lew obiecywa4, e zapewni spokój Jezusowi i odp$dzi
intruzów od stajenki. Paw powiedzia4, e
przekszta4ci 4óbek w pa4ac królewski, a lis
mówi4, e codziennie b$dzie przynosi4 dzieci<tku t4u8ciutk< kurk$. Jedynie wó4 i osio4ek nie mia4y nic do zaofiarowania, gdy

by4y to zwierz$ta pokorne, ciche i pracowite i to w4a8nie
one zosta4y wybrane
przez anio4a do czuwania przy male.kim Jezusku.
Na tym program
Fot. L. Iwa.ski
artystyczny zako.czono, aby przyst<pi1 do najprzyjemniejszej i najuroczystszej
cz$8ci spotkania tj. dzielenia si$ op4atkiem.
Wszyscy podchodzili do siebie i wzajemnie
yczyli sobie radosnych, spokojnych i zdrowych 8wi<t.
Wreszcie przysz4a pora na wigilijny barszczyk z paluszkami. Wszystkim dopisywa4 apetyt, niektórzy nawet kilka razy prosili o repet$, co 8wiadczy o niezwyk4ym smaku potrawy
i kunszcie kulinarnym pani Janiny Ostafi.skiej, nauczycielki tutejszej szko4y.
W uroczystym i pogodnym nastroju poegnali8my si$ ze sob< i poszli8my do domów,
my8l<c o tej prawdziwej Wigilii, któr< ka dy z
nas uczci w gronie najbli szej rodziny.
Agata Domaradzka

kol$d pt. „Nie by4o
miejsca”. Oczywi8cie t4umy „pcha4y”
si$ drzwiami i oknami i przepraszam za sarkazm, ale trudno
mi powstrzyma1 si$ od tego rodzaju komentarzy. My8l$ jednak, e ci którzy pojawili si$ w Domu Pasterza z ró nych powodów, nie a4uj<.
W taki wieczór jak ten nie mo na by4o
oczywi8cie obej81 si$ bez wi$tej Rodziny.
Dlatego ju na pocz<tku na scenie pojawi4a si$ Maryja(Natalia Bielec) z Józefem(Mariusz Tworzyd4o) szukaj<cy schronienia w
betlejemskich gospodach. Wszyscy znamy
dok4adnie t$ histori$. Nast$pnie na deskach pojawi4y si$ dwie grupy: recytatorska i muzyczna. Pierwsza w sk4adzie:
Agnieszka Marsza4ek, Ewa Pa4ys, Jagoda
Ryba i Justyna Tworzyd4o w naprawd$ pi$kny sposób przypomnia4a nam najwspanialsze wiersze o tematyce bo onarodzeniowej. Monika Szczepa.ska i Pawe4 Serdeczny u yczyli swoich g4osów i przy akompaniamencie gitary ( ogromne podzi$kowania dla Darka Niedzielskiego) od8piewali
cudowne polskie kol$dy. Wszystkim udzieli4a si$ ciep4a rodzinna atmosfera. Widzowie wcale nie pozostali bierni i przy4<czyli
si$ do wspólnego kol$dowania. To nie by4
jednak koniec przedstawienia. M4odzi Dynowianie przygotowali równie kilka scenek rodzajowych pokazuj<cych czym dla
wspó4czesnego cz4owieka s< wi$ta Bo ego Narodzenia. Widok alkoholika czy pra-

coholika niezauwa aj<cego, e „co8” si$
wydarzy4o zmusi4 wiele osób do refleksji nad
naszym osobistym prze ywaniem tych jak
wa nych dni. Wieczór zako.czy4 si$ od8piewaniem znanej tylko nielicznym pastora4ki
„Tamtej nocy”. Przebywaj<cy na widowni
nagrodzili artystów gromkimi brawami i
wszyscy w radosnych nastrojach rozeszli si$
do domów.
I ja tam by4am
zobaczy4am
oceni4am
KOCHANI – spisali8cie si$ na medal.
Organizatorom gratulujemy pomys4u,
a wszystkim artystom ycz$ wielu takich
wieczorów. Mam nadziej$, e m4odzie
RAM – u jeszcze nie raz zachwyci nas równie wspania4ymi pomys4ami. Czekamy na
wasze atrakcyjne oferty( adna propozycja
nie zostanie odrzucona). Mam nadzieje,
e tym razem widownia dopisze. A wy Dynowianie „wstyd cie si$”. Zapyta4am kilka
osób, dlaczego nie odpowiedzieli na zaproszenie m4odzie y. Nikt nie udzieli4 mi rzetelnej i konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Z ust wszystkich wydobywa4 si$ jedynie
suchy be4kot. Mo e najwy szy czas zastanowi1 si$ nad naszym prze ywaniem 8wi<t.
Oczywi8cie choinka, prezenty itp. s< wa ne, ale nie zapominajmy, e to czas narodzin naszego Zbawiciela. Mo e warto ruszy1 si$ z domu, przyj<1 Jezusa do swego
serca. Zróbmy mu miejsce. Kochany czytelniku – pomy8l o tym.
SOL

NIE BY O MIEJSCA
czyli o (nie)spostrzegawczo ci ludzi.
wi$ta, 8wi$ta i po 8wi$tach. Po barszczyku z uszkami nie ma ju 8ladu a karpie(oczywi8cie te, którym jakim8 cudem
uda4o si$ prze y1) przez najbli szy rok
mog< sobie spokojnie p4ywa1 w stawach.
Coroczny rytua4 odwiedzin wszystkich
krewnych i znajomych mo na uzna1 za
zako.czony, wiec wszyscy wygodnie roz4o yli si$ przed telewizorami narzekaj<c,
e za du o zjedli (odwieczny problem ludzko8ci) i jak zwykle nie ma co robi1(nic si$
nie chce robi1) Je eli ka dy siedzi w domu,
to trudno, eby Dynów t$tni4 yciem. W
ko.cu to nie Kraków, ale przecie jeszcze
nie wymarli8my. Tylko nieliczni zauwa yli
porozwieszane na tablicach og4osze. i witrynach sklepów zaproszenia na wieczorek kol$d przygotowany przez cz4onków
Ruchu Apostolstwa M4odzie y. Z inicjatyw<
takiego spotkania wyst<pi4 animator RAM
– u Robert Ryba – to w4a8nie on by4 autorem tekstów i re yserem tego wyj<tkowego przedstawienia. Otwarta na wszelkie
propozycje m4odzie z ogromnym zaanga owaniem przyst<pi4a do pracy. Jak to
w takich sytuacjach bywa, nie odby4o si$
bez niespodzianek, ale w ko.cu po godzinach przygotowa. wszystko by4o gotowe
i...
4 stycznia 2004 roku o godzinie 17:30
w Domu Pasterza rozpocz<4 si$ wieczór
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WIGILIA DLA
OSÓB STARSZYCH
I SAMOTNYCH
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Po wyst$pie dzieci –
Wigilia – modlitwa, czytanie Pisma wi$tego,
yczenia. Wszyscy sk4adaj< sobie yczenia: Pani
dyrektor szko4y, ksi<dz
proboszcz, obecni na-

„Pami taj, b d ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –
I nikt z nimi s'owa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu.
(Z. Kunstman)
I tak zrodzi4a si$ my8l – zapro8my do szko4y w4a8nie tych, którzy s< smutni, opuszczeni,
samotni, a s< tak blisko nas. Osoby starsze i
samotne, borykaj<ce si$ przez ca4y rok ze swoj<
samotno8ci<, niech znajd< ciep4o, yczliwo81,
serdeczno81, przy wigilijnym wspólnym stole.
W grudniu 1998r. po raz pierwszy w
naszej szkole zorganizowano Wigili$ dla
osób starszych i samotnych. Inicjatork<
takich spotka. by4a pani Krystyna Toczek,
opiekunka Samorz<du Uczniowskiego.
Pomys4 okaza4 si$ trafiony i tak ju zosta4o. W tym roku, 19 grudnia, po raz szósty go8cili8my naszych samotnych. Rozes4ano zaproszenia, uczniowie przygotowali
Jase4ka, dekoracj$ sali, pi$knie nakryte sto4y, barszcz wigilijny, symboliczne prezenty.
Spotkanie rozpocz$4a Pani dyrektor, potem dzieci przedstawiaj< Jase4ka. Ju wida1
4zy wzruszenia, s4ycha1 s4owa pochwa4y: jak
pi$knie wygl<daj<, jak pi$knie mówi<.

uczyciele, panie z GOPS w Dynowie. A znamy si$ ju dobrze z tych spotka.. Zmieniaj< si$ ludzie, kto8 odszed4 od nas na zawsze, kto8 sta4 si$ w4a8nie samotny i w tym
roku przyszed4 do nas po raz pierwszy, niektóre osoby w a4obie, wielu pop4akuje
podczas sk4adania ycze..
Po cz$8ci oficjalnej uczniowie przynosz< gor<cy barszcz, a potem 8piewamy
kol$dy. Co prawda przy akompaniamencie gitary, ale wszystkie yczenia go8ci zostaj< spe4nione, ka da kol$da da si$ zagra1
i za8piewa1. Najch$tniej 8piewane s< te
najstarsze, np.

20 grudnia w tradycyjnym spotkaniu op4atkowym, organizowanym przez Szko4$ Podstawow< Nr 2 w Dynowie i Miejski O8rodek Kultury i Rekreacji uczestniczyli:
Burmistrz Miasta: mgr Anna Kowalska, pracownicy Urz$du
Miejskiego, przewodnicz<cy i radni Rady Miejskiej, przedstawiciele zak4adów pracy, organizacji i stowarzysze. dzia4aj<cych na
terenie Dynowa, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz licznie przybyli mieszka.cy ul. Bartkówka.
Na uroczysto81 zosta4 przygotowany program artystyczny, w
którym udzia4 wzi$li uczniowie, przygotowani przez p. Halin$ Paw4owsk< i p. Antoniego D u4$ oraz kapela ludowa „Dynowianie”.
Po zako.czeniu cz$8ci artystycznej Burmistrz Miasta, Przewodnicz<cy Rady Rodziców i Dyrektor Szko4y z4o yli zebranym
8wi<teczne yczenia.
Bardzo wzruszaj<cy moment nast<pi4 w chwili 4amania si$

„Od wschodu S4o.ca, od
wschodu S4o.ca
Królowie jad<,
Panu naszemu narodzon e mu
Darunki k4ad<”
itd. (oko4o 20 zwrotek)
Ju robi si$ rado8nie:
rozmawiamy, artujemy, 8piewamy. Kto8
mówi: „Jak tu weso4o, jak tu dobrze, wcale
si$ nie chce wraca1 do domu”. No i o to
nam chodzi4o, eby nasi go8cie poczuli si$
z nami dobrze.
Spotkanie wigilijne organizujemy angauj<c do tego naszych uczniów. To oni
mówi< nam, kto z s<siadów jest samotny,
opuszczony, potrzebuj<cy. To oni zanosz<
zaproszenia, robi< przygotowania w szkole. Uczniowie nasi ucz< si$ dostrzega1 takich ludzi, odnosi1 si$ do nich z szacunkiem. To wielka lekcja wychowawcza.
Kazimiera Baran

Spotkanie op³atkowe
S.P. nr 2 ul. Bartkówka

op4atkiem i sk4adania sobie wzajemnie ycze..
Pó niej tradycyjnie ju , mamy z Rady Rodziców i panie z KGW
zaprosi4y na pocz$stunek, który sk4ada4 si$ z pysznych go4<bków i
kompotu z suszonych owoców.
Przy wspólnych, 8wi<tecznie udekorowanych sto4ach, kawie,
herbacie i wy8mienitych ciastach, zebrani mogli sp$dzi1 czas na
rozmowach i wspólnym kol$dowaniu.
By4o to pi<te ju spotkanie op4atkowe, które jak zwykle zgromadzi4o du < liczb$ uczestników, co jest potwierdzeniem, e tradycja powinna by1 kontynuowana.
Do zobaczenia w grudniu 2004r.
Wies awa Marsza ek
Gra yna Malawska
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Sta4o si$ to ju cz$8ciowo tradycj<, e
co roku w naszej szkole odbywaj< si$ jase4ka bo onarodzeniowe. Tak i w tym roku
przed zaproszonymi go81mi w osobach
pani Burmistrz, przedstawicieli Rady Rodziców, Nauczycieli Emerytów i Rodziców
ma4ych aktorów, odby4o si$ widowisko pt.
„Jak Piek4o Niebu przeszkodzi1 chcia4o.”
Na inscenizacj$ sk4ada4y si$ trzy w<tki;
przygotowania Nieba i Ziemi na Bo e Narodzenie, zabiegi Piek4a maj<ce na celu zniweczy1 plany Boga i w<tek trzeci – Noc Bo ego
Narodzenia.
Mieszka.cy Nieba
– anio4owie przygotowuj< si$ do narodzin
Zbawiciela. Ma4e anio4ki pod piecz< Archanio4a ucz< si$ 8piewa1
kol$dy, sypa1 8nieg i suszy1 sianko, na którym
ma by1 z4o ony Bo y
Syn.
Piek4o pod wodz<
Lucyfera przyjmuje
pe4n< gotowo81, by
osi<gn<1 zamierzony
cel – nie dopu8ci1 do
narodzin Zbawiciela i

objawienia tej prawdy 8wiatu.
Na nic zda4y si$ diabelskie sztuczki. Bóg
si$ rodzi – Odwieczne S4owo przyjmuje
ludzkie cia4o. W8ród zwierz<t ubogiego
ludu Maryja i Józef piastuj< Bo e Dzieci$.
Jak to w yciu zwykle bywa z4o cho1
pozornie wszechobecne ponosi kl$sk$,
dobro 8wi$ci tryumf.
Zawsze kiedy u8miechasz si$ do drugiego cz4owieka – jest Bo e Narodze-
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nie. Zawsze kiedy milkniesz, by innych s4ucha1, kiedy rezygnujesz z siebie i przebaczasz – jest Bo e Narodzenie. Zawsze kiedy
uznajesz w pokorze, jak znikome s< twoje
mo liwo8ci i jak wielka jest twoja s4abo81 –
jest Bo e Narodzenie. Zawsze ilekro1 dozwolisz, by Bóg pokocha4 innych przez Cie-

bie – zawsze wtedy jest Bo e Narodzenie.
Opiekunowie grupy sk4adaj< podzi$kowania rodzicom, aktorom i wszystkim
zaanga owanym w realizacj$ przedsi$wzi$cia.
Danuta KusiSska
El bieta S oninka
Ewa G#secka-Stankiewicz

„ Podziel si , podziel si
tym, co masz.
I ty te , i Ty te
Dobre serce masz”...
wi$ta ju za nami. Prezenty, na które najbardziej czekali8my
te ju rozdane. W tym roku, W Zespole Szkó4 w Dynowie zorganizowano akcj$ charytatywn< „ Podziel si$ z innymi”. Postanowili8my sprawi1 rado81 i przyjemno81 przez drobny upominek wszystkim tym, którzy nie zawsze mog< si$ cieszy1 „ gwiazdk<”.
Akcja spotka4a si$ z mi4ym odzewem i du ym zainteresowaniem. W4<czyli si$ do niej nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale
równie sponsorzy – „ ludzie dobrego serca”. Milusi.scy ch$tnie
podarowa4y swoje ulubione ksi< ki, zabawki, maskotki, uczniowie
klas starszych i nauczyciele – odzie i pieni<dze, za które zakupiono towary spo ywcze.
Obdarowano 79-u uczniów szko4y podstawowej i gimnazjum.

W akcji wsparli nas:
P. Dorota Mi9niakiewicz
Gminna Spódzielnia „Samopomoc Ch opska”
Firma Handlowo –Us ugowa „BEWA”
Zak ad Fryzjerski”Magnolia”
Zak ad Fotograficzny p.W grzyn
Sp. Z oo „Gonzo”
Sklep Wielobran owy „Alexis”
Nauczyciele i uczniowie
Serdecznie dzi kujemy
Aneta Bator
Lucyna Wandas
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PODZI@KOWANIA
„U miech, Dobre S"owo,
)yczliwy Gest”

NA TEN NOWY ROK!

Najskromniejszy kwiat, podarowany z serca,
opowiada prze liczn histori ,
ba 8 niezwyk'
o kawa'ku nieba na ziemi,
gdzie ludzie s anio'ami,
gdzie wszystkie niepokoje, ból i 'zy
znajduj ukojenie.

Za chwile rado8ci
dla dzieci ze Szko4y Nr 2
w Dynowie-Bartkówce
i kapeli ludowej „Dynowianie”
dzi$ kuj<
pacjenci i personel ZOL Dynów

Dzi)kujemy
tym wszystkim, którzy pomogli
w zorganizowaniu spotkania op atkowego
w S.P. Nr 2 w Dynowie-Bartkówce.
Dzi kujemy za wsparcie finansowe,
7yczliwo'( i zrozumienie oraz prac
w o on# w przygotowanie tej uroczysto'ci.
Dyrektor Szko y
Wies awa Marsza ek

Dyrektor MOKiR
Gra yna Malawska

Przewodnicz#cy Rady Rodziców
Mieczys aw Tuzyk

Dok<d pami$1 si$ga – gdy byli8my mali –
Zawsze kol$dnicy nam kol$dowali.
Otwierali wrota, otwierali bramki,
piewali kol$dy oraz pastora4ki.
Odwiedzaj<c domy g4osili nowin$,
@e Naj8wi$tsza Panna powi4a Dziecin$.
@ycz<c gospodarzom szcz$8cia, pomy8lno8ci,
piewali tak d4ugo, a si$ ich ugo8ci.
Ka da gospodyni tej nocy nie spa4a,
Na „Nowoletników” cierpliwie czeka4a.
Szczodrze smako4yki dawa4a gar8ciami,
Które w naszych stronach zwano „szczodrakami”.
Gdy przyszli doro8li – szczodrak nie mia4 sensu –
Wi$c wtedy gospodarz wyj<4 „p4yn” z kredensu.
Ka dy z kol$dników mia4 do81 czu4e ucho,
Gdy nie by4o „p4ynu”, to 8piewa4 na „sucho”.
Przepi$kne kol$dy – po prostu, zwyczajnie,
piewali je wszyscy – no i by4o fajnie!
Po krótkiej „biesiadzie” ta ca4a gromada
Orzek4a, e trzeba odwiedzi1 s<siada.
Id<c przez op4otki, o8nie on< grz$d<
Witali nast$pnych przepi$kna kol$d<.
„Ale to ju by4o i nie wróci wi$cej”...
Dzi8 kol$dnik przyjdzie, jak masz pieni<dz w r$ce.
Kto by kol$dowa4, 8piewaniem si$ trudzi4 –
Jeszcze by przypadkiem s<siada obudzi4!
Jak tak dalej pójdzie (wo4am o ratunek!)
Zapukaj< do drzwi, wr$cz< ci rachunek.
Na takie zwyczaje b<d od dzi8 gotowy!
O 8piewaniu kol$d ju nie b$dzie mowy...
Fryderyk RadoS

Kogo Autor mia" na my li…?
PAMI TALI O NAS
Dla miasteczka nad Sanem, z którym
cz '( mojego serca i my'li s# zwi#zane,
spokojnego i pe nego rado'ci Nowego
2004 Roku.
z Warszawy
Piotr Chlebek
Dla „Dynowinki” i Jej redakcji, na ca y
Nowy 2004 Rok, yczymy szybkiego rozwoju, du ego nak adu, ambitnych redaktorów i wiernych czytelników.
Renata i Zygmunt Wcis'o
z Krakowa
Sprzedam mieszkanie w asno9ciowe o pow.
60,75 m2 oraz gara murowany
tel. 65-23-597

„Znasz li ten g"os...?
Tylko w kulturze 8wietnie si$ czuje,
Wi$c od lat wielu wci< ni< kieruje.
Wie, e dla ducha co8 si$ nale y,
Bo nam „serwuje” pi$kne imprezy.
W teatrze stra y 8wietn< aktork<,
A w „Dynowince” za8 redaktork<.
Zasiada w jury (nie brak Jej te tu!)
Zna w okolicy wszystkich artystów.
Na pi<tym biegu, w tempie szalonym
Biega z kwiatami lub z mikrofonem.
Wie o tym stary, wie o tym m4ody,
@e jak za8piewa.... dr yjcie narody!!!
Cz$sto w kapeli, lub w kabarecie
piewa nam solo albo w duecie.
W innym zespole te si$ udziela,
Wzmacniaj<c altem chór a’capella.
G4os Jej ka demu znany i mi4y.
Ma niespo yte do 8piewu si4y!
S4ycha1 J< z dala tak, jakby z bliska,
Taka dynowska Hanka Bielicka!
Inny Autor – FR
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NA „WIEJSKY” NUT@...
Raz w pewnej polskiej wiosce taki wypadek si$ zdarzy4
Chcia4 z kury ch4op zrobi1 pawia, bo tak sobie wymarzy4...
Nauczy4 j< chodzi1 na szczud4ach, ogon jej dosztukowa4,
Z podwórka zrobi4 wybieg i kur$ zaprezentowa4!
Pó4 wioski si$ zebra4o, lecz gawied ubaw mia4a,
Bo kura - cho1 by4a pi$kna – bezczelnie zagdaka4a!!!
A potem dopiero ludziska radoch$ mieli du <,
Bo kura – cho1 by4a pi$kna – kup$ waln$4a kurz<!!!
Z TEJ HISTORYJKI BANALNEJ
TAKI MORAN WYNIKA:
NIE ZROBISZ Z KURY PAWIA
A Z CHAMA – POLITYKA!!!
Maciej JurasiSski

ZAGADKI

LOGICZNE

W poprzednim numerze „Dynowinki” nie poda4am (z braku
miejsca) rozwi<za. zagadek z numeru listopadowego, czyni$ to
wi$c teraz. Tym bardziej, e dotar4y do Redakcji poprawne rozwi<zania. Ich autorem jest MARCIN MARCHELEK, który otrzymuje w nagrod$ upominek ksi< kowy (do odebrania w Redakcji). GRATULACJE!!! Mam nadziej$, e Marcin nie jest jedynym,
który rozwi<zuje moje zagadki...
Wy9cig: Kolejno81 zawodników na mecie: 1. Bogdan Cabacki
2. Edward Dabacki 3. Feliks Fabacki 4. Adam Dabacki 5. Damian
Babacki 6. Cezary Abacki
Monety: Monety dzielimy na trzy grupy po 3 monety.
I wa enie – na ka dej z szalek k4adziemy po jednej grupie
monet. Pozwala to wskaza1 grup$, w której b$dzie fa4szywa (l ejsza) moneta.
II wa enie – na ka dej szalce k4adziemy po jednej monecie z
ustalonej grupy (z fa4szyw< monet<). To pozwala ju wskaza1 „fa4szywk$”.
„Prawdziwki” i „fa szywki”: student nale y do grupy „fa4szywków”.
Puste pola: W puste pola nale a4o wpisa1 cyfry w nast$puj<cy
sposób (podaj$ liczby wierszami). I – 5, 10, 6. II – 7, 3, 11. III – 9, 4, 8.
Co tu wstawi=? (3:3) + (3x3) = 10
Teraz kolej na rozwi<zania z numeru grudniowego.
Jolka „Na wigilijnym stole”. Has4a z krzy ówki (w kolejno8ci
podania): postnik, 4ama.ce, grzyby, op4atek, kutia, kompot, migda4y, karp, barszcz, piernik, siano, mak, kapusta, pszenica, ucha,
sos, pierogi, lin, moczka, kisiel, stroik, uszka, okowita. Rozwi<zanie: SMACZNEGO.
Bombki: Na choince wisz< tylko 3 bombki, po jednej ka dego
koloru.
Prezenty: Pod choink< le y 5 prezentów. Rodzina sk4ada si$ z:
dziadka, babci, ich syna, synowej i wnuka.
Zastanawiam si$, czy te 4amig4ówki by4y a tak trudne... A mo e
troch$ rozleniwili si$ Pa.stwo przez 8wi$ta...? W ka dym razie po
8wi<teczno-noworocznym odpoczynku pora wzi<1 si$ do pracy
(umys4owej!). Pora wi$c na kolejne zagadki...
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació4 Dynowa

NOWE ZAGADKI LOGICZNE
Kolejny wy9cig
Panowie (znani Wam ju ) Abacki, Babacki, Cabacki, Dabacki, Ebacki i Fabacki 8cigali si$ tym razem na dystansie 200 m. O ich
kolejno8ci na mecie wiadomo, co nast$puje:
1) Abacki nie by4 pierwszy na mecie
2) Babacki nie by4 pierwszy ani ostatni
3) Cabacki by4 tu za Abackim
4) Dabacki nie by4 drugi na mecie
5) Ebacki przegra4 z Dabackim o dwa miejsca.
W jakiej kolejno8ci przybyli na met$?
Placki ziemniaczane
Masz do podsma enia (z obu stron) 3 placki ziemniaczane, a
dysponujesz patelni<, która mie8ci równocze8nie nie wi$cej ni 2
placki. Podsma enie z jednej strony trwa jedn< minut$. Jak nale y
post$powa1, by wszystkie placki podsma y1 (z obu stron) w jak
najkrótszym czasie?
Klepsydry
Mamy do dyspozycji dwie klepsydry: du < – jedenastominutow< i ma4< – siedmiominutow<. Jak z ich pomoc< odmierzy1 15
minut?
Zapa ki
Z zapa4ek u4o ono figur$ przedstawion< na rysunku. Nale y
prze4o y1 dwie zapa4ki, aby otrzyma1 7 jednakowych kwadratów.

Zapraszam do rozwi<zywania zagadek, czekam na prawid4owe rozwi<zania!
Renata JurasiSska
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