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Kiedy ma 5 lat:
Ogl¹da siê w lustrze i widzi ksiê¿niczkê.
Kiedy ma 10 lat:
Ogl¹da siê w lustrze i widzi Kopciuszka.
Kiedy ma 15 lat:
Ogl¹da siê w lustrze i widzi obrzydliwa siostrê przyrodni¹
Kopciuszka: „Mamo, przecie¿ tak nie mogê pójœæ do szko³y!”
Kiedy ma 20 lat:
Ogl¹da siê w lustrze i widzi, ¿e jest „za gruba, za chuda, za
niska, za wysoka, w³osy za bardzo krêcone albo za proste”,
ale mimo wszystko wychodzi z domu.
Kiedy ma 30 lat:
Ogl¹da siê w lustrze i widzi, ¿e jest „za gruba, za chuda, za
niska, za wysoka, w³osy za bardzo krêcone albo za proste”,
ale uwa¿a, ¿e teraz nie ma czasu, ¿eby siê o to troszczyæ i
mimo wszystko wychodzi z domu.
Kiedy ma 40 lat:
Ogl¹da siê w lustrze i widzi, ¿e jest „za gruba, za chuda, za
niska, za wysoka, w³osy za bardzo krêcone albo za proste”,
ale mówi, ¿e jest przynajmniej czysta i mimo wszystko wychodzi z domu.
Kiedy ma 50 lat:
Ogl¹da siê w lustrze i mówi: „Jestem sob¹” i idzie wszêdzie.
Kiedy ma 60 lat:
Patrzy na siebie i wspomina wszystkich ludzi, którzy ju¿ nie
mog¹ na siebie spogl¹daæ w lustrze. Wychodzi z domu i
zdobywa œwiat.
Kiedy ma 70 lat:
Patrzy na siebie i widzi m¹droœæ, radoœæ i umiejêtnoœci.
Wychodzi z domu i cieszy siê ¿yciem.
Kiedy ma 80 lat:
Nie troszczy siê o patrzenie w lustro. Po prostu zak³ada
liliowy kapelusz i wychodzi z domu, ¿eby czerpaæ radoœæ i
przyjemnoœæ ze œwiata.

MO¯E WSZYSTKIE POWINNYŒMY DU¯O
WCZEŒNIEJ ZA£O¯YÆ
TAKI LILIOWY KAPELUSZ…???
Tym przes³aniem do Kobiet rozpoczynamy nowy numer
„Dynowinki”. 8 Marca, Œwiêto Kobiet.... Historyczne, z tradycjami, ale potem Ÿle siê kojarz¹ce, trochê wyœmiane, trochê
zapomniane...
PANOWIE! PAMIÊTAJCIE O NAS NIE TYLKO W TYM
DNIU... KOBIETAMI JESTEŒMY PRZEZ CA£Y ROK!
Wreszcie nadchodzi wiosna, œwiat budzi siê do ¿ycia, mamy
nadziejê, ¿e ten marcowy numer dostarczy Pañstwu du¿o wiosennej radoœci. Polecamy nasze sta³e rubryki („Zwyczajni –
niezwyczajni”, „Jak drzewiej bywa³o”, „Rozrywka i humor”, informacje z miasta i powiatu, felietony, MKE i inne) ale prosimy te¿ (szczególnie Panie) o zwrócenie uwagi na artyku³ p.
dr Marty Bañdur na temat raka piersi (czytaj na str. 32). To
naprawdê trzeba przeczytaæ!!!
Redaktor prowadz¹cy – Renata Jurasiñska

No i mamy wreszcie upragnion¹ wiosnê... Niech Wam, Drodzy
Czytelnicy, poprawi humor i doda si³. Stowarzyszeniu te¿ przydadz¹
siê dodatkowe si³y, poniewa¿ przyjê³o patronat nad kolejna edycj¹
Podkarpackiej Têczy i zaanga¿owa³o siê w organizacjê kolejnych
Dni Pogórza, a tak¿e w organizacjê 60-lecia dynowskiego Liceum.
Niech wiêc ta przepiêkna pora roku natchnie nas wszystkich
optymizmem! ¯yczmy sobie zdrowia i realizacji wszystkich ambitnych celów!
Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Stankiewicz
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W dniu 11 lutego 2004 r. Piêkny Jubileusz 100
lat ¿ycia obchodzi³a mieszkanka Dynowa Pani Karolina Sarnicka. W skrócie chcia³abym przedstawiæ ¿yciorys Jubilatki.

Karolina Sarnicka
urodzi³a siê 11.02.1904r w Bartkówce.
¯ycie przynios³o Pani Karolinie zarówno wiele radoœci jak i smutków.
W wieku 5 lat zmar³a jej matka. Rok 1918 by³ dla Pani Karoliny rokiem
rozstania, gdy¿ ojciec Tomasz i brat W³adys³aw wcieleni zostali do armii.
W roku 1924 wysz³a za m¹¿. W 1940 roku wraz z mê¿em i rodzin¹ zosta³a
przymusowo wywieziona na Wo³yñ – Ukraina.
Po powrocie z Wo³ynia w 1943r wraz z rodzin¹ rozpoczê³a budowê domu,
który podczas nieobecnoœci zosta³ doszczêtnie zniszczony.
Jesieni¹ 1945 roku ca³a wioska zosta³a spalona a wraz z ni¹ wybudowany z
wielkim trudem dom. W tym samym czasie m¹¿ Pani Karoliny Romuald zosta³
zastrzelony a rodzina pozosta³a bez œrodków do ¿ycia.
Mimo wielu niepowodzeñ wspólnie z rodzin¹ podjê³a ¿yciow¹ próbê wegetacji po³¹czon¹ z prac¹ na roli, jednoczeœnie szukaj¹c innych Ÿróde³ dochodu
takich jak handel.
By³y to bardzo ciê¿kie czasy twierdzi Pani Karolina
Obecnie opiekê nad Pani¹ Karolin¹ sprawuje syn Józef z rodzin¹, natomiast opiekê lekarsk¹ sprawuje lekarz rodzinny Konrad Jasiñski.
Sposób od¿ywiania Pani Karoliny to tradycyjne produkty pochodz¹ce z w³asnego gospodarstwa, w tym du¿o mleka. Nie bez znaczenia pozostaje te¿ czyste
œrodowisko zw³aszcza Ÿródlana woda.
Jubilatka dochowa³a siê: 18 wnuków, 33 prawnuków, 2 praprawnuków.
Jest bardzo szczêœliwa z tak du¿ego grona rodzinnego, bardzo mocno dziêkuje Bogu za otrzymane ³aski.
W dniu urodzin Jubilatki do ¿yczeñ oprócz licznej rodziny do³¹czy³y w³adze
Miasta Dynowa w osobie Pani Burmistrz, Pani Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego wrêczaj¹c kwiaty i upominki.
Do ¿yczeñ tych do³¹czy³y siê równie¿ Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

Nr 3/105

u W dniu 16.02. 2004 r. o godzinie 1000 w
Sali kolumnowej Urzêdu Wojewódzkiego przy ulicy Grunwaldzkiej w Rzeszowie, odby³o siê uroczyste wrêczenie
srebrnych medali „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”.
Odznaczenie nadane przez ministra
Obrony Narodowej Decyzj¹ Nr 616/
KADR z dnia 29.10.2003r. dla rodziców
których trzech i wiêcej synów s³u¿y³o w
wojsku otrzymali mieszkañcy naszego
miasta Pañstwo Tadeusz i Irena Go³¹b z
Dynowa.
u W dniach 6 – 7 marca 2004r. w Zespole
Szkó³ Zawodowych w Dynowie odby³a
siê konferencja naukowo – techniczna
„B³êkitny San”.
Celem programu „B³êkitny San” jest
kompleksowa ochrona wód Sanu oraz
jego zlewni na Podkarpaciu, co jest zwi¹zane z rozwojem turystyki i agroturystyki, dodatkowymi miejscami pracy, produkcj¹ zdrowej ¿ywnoœci, rozwojem
handlu i us³ug.
Inicjatorem i koordynatorem programu jest Zwi¹zek Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego. Program cieszy
siê poparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska oraz koordynatora programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Euroregionu Karpaty i innych instytucji zajmuj¹cych siê
ochron¹ œrodowiska.
Celem konferencji by³o zwrócenie uwagi na problem, jakim jest ochrona zlewni wód Sanu oraz rozwój gospodarczy i
turystyczny regionu œrodkowego Sanu.
u Na koniec chcia³abym poinformowaæ
rolników, ¿e rozpoczê³a siê akcja wydawania wniosków o wpis do ewidencji
producentów rolnych. Zapraszamy
wszystkich chêtnych do pobierania formularzy do pokoju 15 (II piêtro) w Urzêdzie Miasta.
Stanowi¹ one pierwszy etap w staraniach o dop³aty bezpoœrednie, kolejnym
etapem ma byæ sk³adanie wniosków o
dop³aty obszarowe. Wydawanie tych
formularzy odbywaæ siê bêdzie prawdopodobnie od pocz¹tku kwietnia. Z
uwagi na bardziej skomplikowany ich
charakter przewidziane s¹ jeszcze dodatkowe szkolenia we wspó³pracy z
ARiMR oraz WODR pozwalaj¹ce bezpoœrednio wyjaœniæ powsta³e problemy
przy wype³nianiu wniosków. O terminach szkoleñ bêdziemy na bie¿¹co informowaæ.
Dynów, dnia 15.03.2004 r.
Maria Wyskiel - Cedzid³o
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rzeba pamiêtaæ, ¿e bud¿et powiatu
przedstawiony Radzie na pocz¹tku
2003 roku nie zapowiada³ siê atrakcyjnie, jakkolwiek w sposób zrównowa¿ony gwarantowa³ stabiln¹ i spokojn¹ pracê
wszystkich agent powiatu.
Podkreœliæ trzeba równie¿, ¿e dziêki staraniom Zarz¹du Powiatu uda³o siê pozyskaæ do bud¿etu dodatkowo œrodki w kwocie 4.732.098 z³ zwiêkszaj¹c go o blisko 11%.
Oto wykaz inwestycji i remontów w Powiecie Rzeszowskim w roku 2003 finansowanych z bud¿etu Starostwa Powiatowego:
1. Zespó³ Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych w Budziwoju
- zakoñczenie modernizacji uciep³ownienia, kot³owni z przy³¹czem gazowym i instalacj¹ gazu dla kot³owni i kuchni
Koszt wykonania 25.231,92 z³
2. Zespó³ Szkó³ w Soko³owie M³p.
- rozbudowa Zespo³u Szkó³ o budynek dydaktyczny i salê sportow¹. Wykonano roboty murowe i ¿elbetonowe konstrukcji, przebudowê koliduj¹cych sieci, wykonano dach na budynku dydaktycznym
i wymieniono pokrycie dachu na starym
budynku szko³y
Koszt wykonania 701.091,91 z³
3. Specjalny Oœrodek Szkolno – Wychowawczy w Mrowli
- remont ³azienki z przystosowaniem dla
niepe³nosprawnych, korytarza i przystosowanie dla niepe³nosprawnych wejœcia
do budynku
Koszt wykonania 29. 948,87 z³
4. Zespó³ Szkó³ w Tyczynie
- rozpoczêcie rekonstrukcji ornamentowych okien Pa³acu wraz z dokumentacj¹
Koszt wykonania 77.437,5 z³
5. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie
- projekt termomodernizacji i audyt. Wymiana okien, remont wszystkich sanitariów, remont kapitalny sali gimnastycznej, wymiana pokrycia dachu na blachê
na obiektach szkolnych, czêœciowe zabezpieczenie konstrukcji pawilonów
Koszt wykonania 1.022.592,99 z³
6. Dom Pomocy Spo³ecznej w Górnie
- projekt termomodernizacji i audyty
- wymiana okien w pawilonach 16, 17 i 22
- docieplenie stropu w pawilonach 13, 15,
17
Koszt wykonania 226.367,60 z³
7. Przychodnia Rejonowa w G³ogowie M³p.
- modernizacja uciep³ownienia – budowa
kot³owni gazowej o mocy 225 kW z adaptacj¹ pomieszczenia
Koszt wykonania 137.676,20 z³
8. Zespó³ Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoœci w
Mi³ocinie
- zakoñczenie budowy hali widowiskowo
– sportowej
Koszt wykonania 1.889.441,29 z³
- modernizacja uciep³ownienia, budowa
kot³owni gazowej o mocy 175 kW w bu-

Przedstawiaj¹c sprawozdanie o wykonywanych
zadaniach przez niektóre jednostki organizacyjne
powiatu w roku 2003 nale¿y stwierdziæ, ¿e pierwszy rok wspó³pracy Zarz¹du Powiatu z Rad¹ Powiatu kadencji 2002 – 2006 uk³ada³ siê harmonijnie, a dokonane przez Powiat Rzeszowski osi¹gniêcia w roku 2003
s¹ zas³ug¹ zarówno Zarz¹du Powiatu jak i Rady Powiatu.

dynku g³ównym szko³y, wymiana instalacji c.o., adaptacja nieu¿ytkowych pomieszczeñ lewego skrzyd³a na sale lekcyjne, czêœciowa wymiana stolarki okiennej
Koszt wykonania 318.419,67 z³
9. SP ZZOZ „ Sanatorium” w Górnie
- zakoñczenie i rozliczenie inwestycji pn.:
Modernizacja uciep³ownienia i termomodernizacja obiektów SP ZZOZ Sanatorium w Górnie
Koszt wykonania 135.492,75 z³
W 2003 r. wydatkowano ³¹cznie na inwestycje i remonty w obiektach nale¿¹cych do Powiatu kwotê 4.428.207.95 z³. Samorz¹d Powiatowy przeznaczy³ w 2003r.
na bie¿¹ce funkcjonowanie szkó³ i placówek oœwiatowych 12.627.940 z³ oraz
2.816.957 z³ na inwestycje oœwiatowe z czego otrzymana subwencja stanowi³a
13.338.085 z³, oraz dotacje celowe z MENiS – 249.105 z³.
W ubieg³ym roku wyposa¿ono w pracownie internetowe wraz ze sprzêtem komputerowym ze œrodków MENiS : Zespó³
Szkó³ RCKU w Trzcinie i LO w Dynowie –
koszt 1 pracowni ponad 56 tys. z³
W LO w Dynowie – wykonano remont
gabinetu profilaktyki szkolnej, wymieniono grzejniki co w 2 pomieszczeniach oraz
zakupiono materia³y do remontów pomieszczeñ szkolnych. Dodatkowo wyposa¿ono pracownie w sprzêt RTV i pomoce
naukowe, zaœ bibliotekê w ksi¹¿ki Dokonano zakupu ogniotrwa³ej szafy na akta osobowe pracowników
W ZSZ w Dynowie – z posiadanych œrodków wymieniono okna w „starym” budynku szkolnym, docieplono strop poddasza
oraz wykonano wylewkê betonow¹ w ”nowym” budynku szko³y, wymalowano salê
gimnastyczn¹. Zakupiono panele pod³ogowe oraz sprzêt komputerowy, projektor i
sztandar dla szko³y.
Przy Zespole Szkó³ dzia³aj¹ Warsztaty
Szkolne jako Gospodarstwo Pomocnicze.
W 2003r. oprócz wydatków bie¿¹cych zwi¹-

zanych z funkcjonowaniem stacji uda³o siê
wygospodarowaæ 94,283 z³, które zainwestowano w poprawê bazy. Wyposa¿ono stacjê w czujnik tensometryczny, dŸwignik kana³owy wymieniono okna w budynku zachodnim, oraz zakupiono materia³y do wykonania drzwi SKP. Z us³ug remontowych
przeprowadzono remont elewacji budynku warsztatów oraz wykonano plac do badania poziomu ha³asu.
Zarz¹d Dróg Powiatowych w roku ubieg³ym wykona³ ni¿ej wymienione prace:
1. Renowacje rowów – 14 624 mb
2. Niwelacje poboczy – 21 347 m2
3. Przebudowê i czyszczenie przepustów –
177 mb na drogach: 599, 507, 601, 570,
109, 572, 104, 376, 566
4. W ramach przebudowy drogi 604 Kielnarowa-Chmielnik-Zabratówka wybudowano dwa obiekty mostowe w m. Chmielnik
5. Wykonano remonty 5-ciu mostów w ciagach dróg: 101 w m. Kamieñ, 586 w m.
Lubenia, 599 w m. Straszydle, 606w m.
Chmielnik i 504 w m. £ubno
6. Wykonano 35,6 km odnów dróg powiatowych na wartoœæ 8 635 714,56 z³ w tym
renowacji rowów – 65,6 km i niwelacji
poboczy – 65600 m2
Odnowione d³ugoœci odcinków dróg
w poszczególnych gminach:
B³a¿owa
– 1,6 km,
Boguchwa³a – 0,26 km,
Chmielnik
– 8,7 km,
gm. Dynów – 3,85 km,
m Dynów
– 0,45 km,
G³ogów M³p. – 8,44 km,
Hy¿ne
– 0,34 km,
Kamieñ
– 1,9 km,
Krasne
– 0,7 km,
Lubenia
– 1,63 km,
Soko³ow M³p. – 2,09 km,
Œwilcza
– 0,86 km,
Trzebownisko – 1,93 km,
Tyczyn
– 2,84 km
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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X sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego
kadencji 2002-2006
odby³a siê 29 grudnia 2003 roku w Zespole Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoœci w Mi³ocinie.
Obrady sk³ada³y siê z dwóch czêœci. Po
zatwierdzeniu przez radnych programu i
porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady Stanis³aw Obara poprosi³ ks. dr Jerzego Buczka Rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego w Rzeszowie o wyg³oszenie wyk³adu „
25 lat pontyfikatu Jana Paw³a II”
Dwadzieœcia piêæ lat temu, wieczorem
16 paŸdziernika 1978 roku, ca³y œwiat obieg³a zaskakuj¹ca dla wielu milionów ludzi
wiadomoœæ, ¿e oto g³ow¹ Koœcio³a katolickiego, nastêpc¹ œw. Piotra, zosta³ polski
kardyna³, arcybiskup krakowski Karol Wojty³a. Ten sam, o którym œwiat siê dowiedzia³, ¿e jest znakomitym poet¹ i dramaturgiem, wybitnym filozofem i teologiem,
g³êbokim mistykiem i historiozofem, a nade
wszystko œwiêtym, rozmodlonym i obdarzonym wielkimi charyzmatami kap³anem, biskupem.
Owego paŸdziernikowego wieczoru w
osobie Karola Wojty³y wybrano na Papie¿a
kardyna³a, który by³ zawsze najwra¿liwszym
na ludzkie cierpienie i zagubienie cz³owiekiem, i który – co pokaza³a przysz³oœæ –
poruszy³, jak ma³o kto w historii ludzkoœci,
pe³en niesprawiedliwoœci i nêdzy œwiat, nios¹c mu nadziejê na wyzwolenie z nienawiœci z³a.
Pontyfikat Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
nacechowany jest wielkim autorytetem moralnym, jakim cieszy siê on na ca³ym œwiecie. Jest on pierwszym Papie¿em – Aposto³em, który podj¹³ misjê œwiêtego Paw³a nauczania ¿ywym s³owem wszystkich narodów.
Podczas tych dwudziestu piêciu lat zmieni³o siê prawie wszystko: Polska, Europa,
œwiat. Teraz rozpoczynamy trzecie tysi¹clecie liczone od narodzin Chrystusa, ods³aniaj¹ce nowe horyzonty, ale i nowe zagro¿enia. Tak¿e w tym czasie Papie¿ staje
jak prorok i tak jak u pocz¹tku pontyfikatu mówi: „Nie lêkajcie siê! Szukajcie Jezusa, kochajcie Go i dawajcie Mu œwiadectwo”.
Od pierwszych dni swojego pontyfikatu idzie do ca³ego œwiata z Dobr¹ Nowin¹,
pytaj¹c wspó³czesne narody, czy chc¹ zacz¹æ ¿yæ inaczej: w mi³oœci, solidarnoœci,
¿yczliwoœci braterskiej i pokoju. Idzie nie
bacz¹c na trudy i na towarzysz¹cy mu od
wielu lat ciê¿ki krzy¿ cierpieñ os³abionego
przez choroby i up³yw czasu cia³a. W tej
ustawicznej, trwaj¹cej æwieræ wieku pasterskiej wêdrówce przez œwiat, nie pokona³y
go ani kule wys³ane przez zamachowca, ani
te¿ pe³en niechêci ha³as libertyñskich mediów, które nie rozumiej¹c transcendentnego wymiaru Koœcio³a ani duchowego wymiaru œwiata i cz³owieczej natury, a same

g³osz¹c prowadz¹cy do nihilizmu relatywizm moralny, poznawczy i religijny, od lat
atakuj¹ Jego niewzruszon¹ postawê, któr¹
zajmuje w obronie depozytu niezmiennych
prawd wiary Chrystusowej i chrzeœcijañskich zasad moralnych.
Przyjmuj¹c niewyobra¿alnie odpowiedzialny i trudny urz¹d na Piotrowej Stolicy, Jan Pawe³ II nie zamierza³ ani przez
moment staæ siê, jak niektórzy jago poprzednicy, wiêŸniem Watykanu, nie opuszczaj¹cym jego murów. Przeciwnie, z gor¹cym sercem i otwartymi rêkami od pierwszego dnia swojej pos³ugi wyszed³ do ca³ego œwiata tak, jak dobry proboszcz wychodzi do swoich parafian. Sta³ siê duszpasterzem ca³ej ludzkoœci. Nie pozwoli³ zamkn¹æ
swojego pos³ugiwania do Bazyliki œw. Piotra, lecz modli siê i przemawia do zgromadzonych wokó³ niego milionów ludzi ró¿nych ras, narodowoœci i kultur na najwiêkszych placach i lotniskach œwiata, a poprzez
swoje pielgrzymie pos³ugiwanie i nieustaj¹c¹ modlitwê sprawi³, ¿e Koœció³ katolicki
sta³ siê bardziej ni¿ kiedykolwiek w historii,
Koœcio³em ca³ego œwiata i jego sumieniem.
Przez ca³y czas jego papieskiego pos³ugiwania aktualne s¹ s³owa, które w 1979 r.
wyg³osi³ na lotnisku w stolicy Irlandii, Dublinie: „ Przychodzê do was jako s³uga Jezusa
Chrystusa, jako pos³aniec Jego Ewangelii g³osz¹cej sprawiedliwoœæ i mi³oœæ, jako biskup Rzymu, jako nastêpca Aposto³a Piotra i jako pielgrzym bêd¹cy znakiem pielgrzymuj¹cego przez
wieki Koœcio³a”.
Jan Pawe³ II odby³ ju¿ 102 podró¿e zagraniczne, przemierzaj¹c ponad 1 milion
650 tys. km. Poza Watykanem i Castel Gandolfo spêdzi³ ponad 950 dni, co oznacza,
¿e przesz³o 1/10 pontyfikatu przebywa³ w
podró¿ach. Nie licz¹c W³och Papie¿ odwiedzi³ 132 kraje. Najczêœciej odwiedza³
Polskê – dziewiêciokrotnie, Stany Zjednoczone – 7 razy, Francjê – 6 razy oraz Meksyk i Hiszpaniê – po 5 razy. Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II w czasie pontyfikatu opublikowa³ czternaœcie encyklik pokazuj¹cych
wymiary papieskiego nauczania. Poruszaj¹c najistotniejsze problemy z zakresu doktryny wiary, organizacji Koœcio³a, ¿ycia
chrzeœcijañskiego, kultu oraz w dziedzinie
kwestii spo³ecznych. Fundamentem dla
encyklik papieskich Jana Paw³a II jest nauczanie Soboru Watykañskiego II, którego realizacjê Ojciec Œwiêty uczyni³ naczelnym zadaniem swojej pos³ugi apostolskiej.
Jan Pawe³ II jest równie¿ autorem 15 adhortacji apostolskich, które powsta³y jako
owoc synodów biskupów ca³ego Koœcio³a,
których Ojciec Œwiêty zwo³ywa³ do Rzymu,

by podejmowaæ tematy istotne dla ca³ego
Koœcio³a, czy Koœcio³a na poszczególnych
kontynentach. Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu siê Ojca Œwiêtego móg³ powstaæ
Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Odby³
te¿ 1109 audiencji generalnych, w czasie
których g³osi³ katechezy poœwiêcone Bogu
Ojcu Stworzycielowi, Jezusowi Chrystusowi Odkupicielowi, Duchowi Œwiêtemu,
Koœcio³owi, Maryi, modlitwie chrzeœcijañskiej, zw³aszcza psalmom.
Ojciec Œwiêty w czasie swojego pontyfikatu przypomnia³ nam, ¿e Koœció³ jest œwiêty, bo jest i dzia³a w nim Œwiêty Bóg. Œwiêci
s¹ widzialnymi œwiadkami œwiêtoœci Koœcio³a. Œwiêtoœæ nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinnoœci¹ wszystkich. Œwiêtoœæ
jest dzie³em Ducha Œwiêtego. Obserwujemy w naszych czasach nadzwyczajny rozkwit œwiêtoœci. Podczas 25 lat kanonizowa³
478 b³ogos³awionych, w tym 12 Polaków
(jeœli liczyæ tak¿e tych zwi¹zanych z Polsk¹).
Wœród œwiêtych kanonizowanych przez
Jana Paw³a II znaleŸli siê m. in. charyzmatyczny stygmatyk ojciec Pio, za³o¿yciel
Opus Dei Josemaria Escriva de Balaguer i
Indianin Juan Diego.
W pos³udze Jana Paw³a II wyraŸnie jest
widoczna troska duszpasterska o wszystkich
– o chorych – których nazywa najwiêkszym
skarbem Koœcio³a, o m³odych - o których
mówi, ¿e s¹ nadziej¹ Koœcio³a, o ma³¿eñstwa
i rodziny, którym poœwiêca tak wiele uwagi.
Do wszystkich grup pisze listy, w których podkreœla ich godnoœæ, powo³anie i zadania w
Koœciele i œwiecie.
Jan Pawe³ II, Papie¿ prze³omu epok – i
to zarówno w sensie czasowym, jak i ideowym, naukowym, politycznym, spo³ecznym i ekonomicznym – spotka³ siê w swoim
pos³ugiwaniu z niezmiernie trudnymi problemami. Podj¹³ wprost nadludzkie zadania i wyzwania naszych czasów. Otwarty na
innych ludzi, na ekumenizm, na inne sposoby myœlenia, na inne kultury, na postêp
naukowy, technologiczny i cywilizacyjny,
konsekwentnie troszczy siê o zachowanie
jednoœci Koœcio³a i wiernoœci nauce Chrystusowej.
Wa¿nym wymiarem papieskiego pasterzowania s¹ wysi³ki zmierzaj¹ce do zjednoczenia chrzeœcijan. Papie¿owi szczególnie
zale¿y na jednoœci Zachodu i Wschodu, „
dwóch p³uc” chrzeœcijañstwa. Przy czym
wszelkie d¹¿enie do jednoœci zachowuje w
papieskim przes³aniu „ pe³ne poszanowanie godnoœci drugiego”. Jan Pawe³ II czyni³
równie¿ ogromnie wiele do zbli¿enia z
Koœcio³em anglikañskim czy Koœcio³ami
protestanckimi, umacnia jednoœæ tak¿e
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wœród wyznawców ró¿nych religii i dlatego
jako pierwszy Papie¿ odwiedzi³ synagogê i
meczet.
Bêd¹c bardzo wra¿liwym na cudz¹
krzywdê, na kwestie spo³eczne i na niesprawiedliwoœæ, piêtnuje konsekwentnie rasizm,
wyzysk, terror, wszelkie formy zniewolenia
cz³owieka i wszelkie wojny, poniewa¿ w³aœnie w tym dostrzega szczególnie wielk¹
obrazê Boga i najwiêksze sponiewieranie
niezbywalnej godnoœci cz³owieka. Bior¹c
zawsze i wszêdzie prawa ka¿dego cz³owieka do wolnoœci, przypomina jednoczeœnie
o odpowiedzialnoœci za siebie i za innych.
Nie unika trudnych tematów. Nie ucieka od spraw bolesnych. Z pokor¹ przeprasza ludzkoœæ za grzechy i winy chrzeœcijan,
jednoczeœnie podkreœlaj¹c olbrzymie zas³ugi dla ludzkoœci zawsze œwiêtego Koœcio³a.
Podejmuje dialog z feminizmem, z agnostykami i ateistami, a tak¿e z b³¹dz¹cymi teologami, którzy domagaj¹ siê niemo¿liwych do
przyjêcia zmian w doktrynie i moralnoœci
chrzeœcijañskiej. Pozostaje w œcis³ym kontakcie ze œwiatem nauki, który ceni niezwykle
wysoko, ale któremu przypomina, ¿e w obecnym, mog¹cym zagroziæ ludzkiemu rodzajowi postêpie cywilizacyjnym i technologicznym powinien umieæ postawiæ sobie nieprzekraczaln¹ granicê w tym miejscu badañ, w którym zaniepokoi siê dobrze ukszta³towane, prawe sumienie uczonego.
Od 25 lat Ojciec Œwiêty przypomina
Europie jej chrzeœcijañskie korzenie, podkreœlaj¹c, ¿e bez Ewangelii i chrzeœcijañstwa nie jest mo¿liwa kulturowa wspólnota
europejskich narodów. Wzywa Europê do
tego, aby po wiekach wojen, agresji, okupacji i przeœladowañ jedynych narodów
przez drugie, sta³a siê, za wstawiennictwem
swoich œwiêtych patronów – Benedykta
oraz Cyryla i Metodego – kontynentem
przyjaŸni. Maj¹c jednoczeœnie œwiadomoœæ
ciemnych stron europejskiej historii, przepe³nionej wojnami, totalitarnymi ideologiami i zbrodniami na niewyobra¿aln¹ skalê, a tak¿e rozprzestrzeniaj¹cej siê we
wspó³czesnej Europie cywilizacji œmierci,
przejawiaj¹cej siê w takich zjawiskach, jak:
upadek rodzin, aborcja, eutanazja, terroryzm, nieetyczne doœwiadczenia z zakresu
genetyki oraz nadmierny indywidualizm i
ci¹gle narastaj¹cy egoizm, Ojciec Œwiêty
wo³a od wielu lat do Europy: ObudŸ siê! Wróæ
do swoich korzeni! Odnów wartoœci, z których
wyros³aœ!
Ojciec Œwiêty pisze w adhoracji „ Ecclesia in Europa”, ¿e w wielu krajach Koœció³ jest wystawiony na pokusê gaszenia
nadziei. Wielu ludzi, a nawet cale narody
trac¹ pamiêæ i wyrzekaj¹ siê dziedzictwa
chrzeœcijañskiego, co w wielu osobach budzi siê lêk przed przysz³oœci¹. Jesteœmy
œwiadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji, dominuje poczucie osamotnienia; mno¿¹ siê podzia³y i kontrasty.
Widaæ coraz mniej przejawów solidarno-
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œci miêdzyludzkiej. Coraz czêœciej zauwa¿a
siê d¹¿enie do narzucania antropologii bez
Boga i bez Chrystusa. Rodzi siê nowa kultura, pozostaj¹ca w znacznej mierze pod
wp³ywem œrodków masowego przekazu,
czêsto sprzeczna z Ewangeli¹ i godnoœci¹
osoby ludzkiej. Cz³owiek jednak nie mo¿e
¿yæ bez nadziei. T¹ nadziej¹ dla Europy i
nas wszystkich jest Chrystus.
W czasie wizyty w Polsce w 1997 r. w
GnieŸnie Jan Pawe³ II wo³a³:
Czy¿ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e po upadku
jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej
ods³oni³ siê inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent – mur, który przebiega
przez ludzkie serca? Jest on zbudowany z lêku i
agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym
pochodzeniu, kolorze skóry, przekonaniach religijnych, z egoizmu politycznego i gospodarczego
oraz os³abienia wra¿liwoœci na wartoœæ ¿ycia ludzkiego i godnoœæ ka¿dego cz³owieka. Nawet niew¹tpliwe osi¹gniêcia ostatniego okresu na polu
gospodarczym, politycznym i spo³ecznym nie przys³aniaj¹ istnienia tego muru. Jego cieñ k³adzie
siê na ca³ej Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze
daleka. Nie bêdzie jednoœci Europy, dopóki nie
bêdzie ona wspólnot¹ ducha. Ten najg³êbszy
fundament jednoœci przynios³o Europie i przez
wieki go umacnia³o chrzeœcijañstwo, ze swoj¹
Ewangeli¹, ze swoim rozumieniem cz³owieka i
wk³adem w rozwój dziejów ludów i narodów.
Nie jest to zaw³aszczanie historii. Jest bowiem historia Europy wielk¹ rzek¹, do której wpadaj¹
rozliczne dop³ywy i strumienie, a ró¿norodnoœæ
tworz¹cych j¹ tradycji i kultur jest jej wielkim
bogactwem. Zr¹b to¿samoœci Europy jest zbudowany na chrzeœcijañstwie. A obecny brak jej
duchowej jednoœci wynika g³ównie z kryzysu tej
chrzeœcijañskiej samoœwiadomoœci.
Mimo ¿e obecnie jest chory i s³aby fizycznie, to nadal Jan Pawe³ II duchowo
pozostaje niezmiennie wielki. Jest cz³owiekiem modlitwy, arcypasterzem i g³ow¹ Koœcio³a, który nie jest firm¹ ani polityczn¹
organizacj¹, lecz Mistycznym Cia³em Pana
Jezusa, bosko-ludzk¹ spo³ecznoœci¹. Nie
mo¿na patrzeæ ani na Koœció³, ani na Papie¿a z naturalistycznej, dostrzegaj¹cej tylko materiê i doczesnoœæ, perspektyw. W³aœnie stary, chory, cierpi¹cy, ale wielki duchowo Papie¿ jest dziœ szczególnie potrzebny jako znak sprzeciwu wobec wspó³czesnego, zmaterializowanego œwiata, ceni¹cego tylko m³odoœæ, sukces, karierê, fizyczn¹ urodê, bezustann¹ zabawê, pieni¹dze i sprawnoœæ fizyczn¹.
To, ¿e Jan Pawe³ II ci¹gle emanuje prawdziw¹ mi³oœci¹, ¿e jest bezwzglêdnie prawdziwy, ¿e nie ma ani œladu rozdŸwiêku i fa³szu, ¿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 œwiêty m¹¿ przez
wyznawców innych religii. On zreszt¹ czu-
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je siê pos³any do wszystkich ludzi. Wszystkich przygarnia do Boga, z wszystkimi siê
modli, wszystkich szanuje. I nie obawia siê
zarzutu synkretyzmu, bowiem w ekumenicznej modlitwie odwo³uje siê do zasad
wspólnych dla wszystkich uczciwych, prawych ludzi na œwiecie. Nie zabijaj, nie kradnij, nie k³am, nie rozbijaj ma³¿eñstwa i rodziny – to s¹ proste, fundamentalne m¹droœci i prawdy, aktualne dla wszystkich
czasów i dla wszystkich kultur. Ojciec Œwiêty ci¹gle je przypomina jako uniwersalne
prawdy dla ka¿dego cz³owieka.
Jan Pawe³ II zbli¿y³ ludy i narody ró¿nych kontynentów, krajów, ras, kultur, religii, ideologii i systemów politycznych. Przekonywa³, ¿e z³o nale¿y zwyciê¿aæ dobrem,
¿e trudne problemy ludzkoœci rozwi¹zuje
siê przez pokojowy dialog; m³odszemu pokoleniu ukazywa³ motywy ¿ycia i nadziei.
Serca nasze o¿ywia dziœ uczucie g³êbokiego szacunku i wdziêcznoœci za – pe³n¹
ofiary i cierpienia – pos³ugê Jana Paw³a II
pe³nion¹ w ci¹gu minionych lat na wszystkich kontynentach. To On podniós³ Naród Polski z kolan; odbudowa³ jego wiarê
w siebie, wiarê w mo¿liwoœci wziêcia odpowiedzialnoœci za kszta³t polskiego domu.
Niepodwa¿alna autentycznoœæ Jana
Paw³a II sprawia, ¿e cieszy siê on najwiêkszym autorytetem moralnym na œwiecie, ¿e
garn¹ do niego miliony m³odych ludzi, ¿e
ju¿ teraz nazywany jest czêsto Janem Paw³em Wielkim.
W roku 25- lecia pontyfikatu dziêkujmy Mi³osiernemu Bogu za ten niezwyk³y,
wspania³y dar dla Koœcio³a katolickiego, dla
naszego Narodu Polskiego i dla ca³ej ludzkoœci – dar, jakim jest obecny Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, a jednoczeœnie proœmy gor¹co o nieustaj¹c¹ opiekê nad ka¿d¹ chwil¹
¿ycia, aby jak najd³u¿ej pozostawa³ w naszym trudnym œwiecie ze swoj¹ modlitw¹ i
bezcenn¹ apostolsk¹ pos³ug¹.
W przerwie obrad sesji radni, zaproszeni goœcie w osobach: wójtów, burmistrzów powiatu rzeszowskiego, dyrektorzy
szkó³ powiatowych oraz naczelnicy wydzia³ów starostwa ³ami¹c siê op³atkiem sk³adali
sobie wzajemne ¿yczenia aby nadchodz¹cy 2004 rok by³ okresem sukcesów w ¿yciu
osobistym, zawodowym i dzia³alnoœci samorz¹dowej.
W czêœci drugiej obrad Rady podjêto
uchwa³y w sprawie:
- upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu do podpisania umowy dotacji z Narodowym
Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn „Termomodernizacja obiektów Domu Spokojnej Staroœci w Górnie oraz Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie w wysokoœci 542 569 z³
- zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Powiatu na 2004 rok
(ci¹g dalszy na str. 8)

8

DYNOWINKA

X sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego
(ci¹g dalszy ze str. 7)
- zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
- zmiany nazwy Szko³y Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Oœrodku SzkolnoWychowawczym w Mrowli
- zmiany uchwa³y Rady Powiatu Nr
VI\46\03 z dnia 28 czerwca 2003 roku w
sprawie okreœlenia zadañ i przeznaczenia œrodków na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok 2003
- Programu Ochrony Œrodowiska wraz z
Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu rzeszowskiego
Program jest dokumentem strategicznym obejmuj¹cym wszystkie wa¿ne dla powiatu aspekty ochrony œrodowiska który:
a )okreœla kompleksowe dzia³ania w tym zakresie
b)stanowi podstawê wyboru priorytetów
o znaczeniu lokalnym wyznaczaj¹cych
program inwestycyjny finansowanych
m.in. przez fundusze strukturalne i wk³ad
w³asny
c )tworzy ramy w których powstawaæ bêd¹
gminne programy ochrony œrodowiska

Przyjêta strategia dzia³añ w zakresie
ochrony i poprawy stanu œrodowiska powiatu rzeszowskiego wynika z diagnozy stanu œrodowiska.
Dzia³ania w zakresie ochrony œrodowiska prowadzone bêd¹ w obrêbie okreœlonych obszarów strategicznych wymienionych pod wzglêdem wa¿noœci dla realizacji programu wg nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. Ochrona zasobów i poprawa jakoœci œrodowiska
a) ochrona i kszta³towanie stosunków wodnych,
b) gospodarka odpadami-ograniczenie iloœci wytwarzanych odpadów oraz wdro¿enie nowoczesnego systemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania
- rozbudowa sk³adowiska w Soko³owie
- modernizacja sk³adowiska w Dynowie
- wdro¿enie systemu segregacji odpadów
komunalnych w Dynowie
- wdro¿enie systemu kompostowni przydomowych
- modernizacja istniej¹cych „auto-z³omów”
- likwidacja ”dzikich sk³adowisk”
c) ochrona przed ha³asem
d)ochrona ludzi i œrodowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym
e )ograniczenie zanieczyszczeñ powietrza
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i przeciwdzia³anie zmianom klimatu
f) przeciwdzia³anie powa¿nym awariom i
zapewnienie bezpieczeñstwa chemicznego i biologicznego
g)ochrona przyrody, krajobrazu – doskonalenie systemu obszarów chronionych
2. Racjonalne u¿ytkowanie zasobów œrodowiska
a )wzrost efektywnoœci 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.Wspó³praca transgraniczna
a )wspó³praca miedzy s¹siednimi powiatami w zakresie przeciwdzia³ania powa¿nym awariom oraz ochrony i racjonalnego wykorzyst5ania przyrodniczych
zasobów œrodowiska
4. Edukacja ekologiczna
a )propagowanie ideji ochrony œrodowiska
oraz trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju powiatu
W koñcowej czêœci obrad Rady Powiatu Starosta z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji
oraz wykonania uchwa³ Rady Powiatu.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

W sali kolumnowej Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego
w dniu 31 stycznia 2004r. odby³a siê

XI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego
Po zatwierdzeniu przez Radê uzupe³nionego porz¹dku obrad rozpoczêto realizacjê programu.
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Stanis³aw Dr¹¿ek przedstawi³ radnym
informacjê dotycz¹c¹ przygotowania
ARiMR do wdro¿enia ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ¥DZANIA I KONTROLI.
System ten obejmuje:
n system identyfikacji i rejestracji zwierz¹t
- gromadzenie i wprowadzanie danych
dotycz¹cych gospodarstw i producentów rolnych
- wydawanie druków posiadaczom zwierz¹t
- wydawanie kolczyków wg zamówienia
rolnika
- wydawanie duplikatów kolczyków i paszportów
- administrowanie obs³ug¹ zdarzeñ dot.
zwierz¹t
Od 1 stycznia 2004r. rolnik jest zobowi¹zany odp³atnie wykupiæ kolczyki, zakolczykowaæ, jak i na bie¿¹co zg³aszaæ fakty
obrotu zwierz¹t na wykupionych formularzach. Ka¿de gospodarstwo posiadaj¹ce

zwierzêta prowadzi Ksiêgê Stada. Nadawanie numerów gospodarstw, stad i zwierz¹t
prowadzi siê ju¿ w oparciu o elektroniczny
system jednolity dla ca³ego kraju.
n system identyfikacji dzia³ek u¿ytkowanych rolniczo i gospodarstw
Aktualnie ARiMR k³adzie nacisk na rzeteln¹ informacjê i nauczenie rolników sk³adania wniosków o dop³aty powierzchniowe, które stanowi¹ nowoœæ nie ma³¹ barierê psychiczn¹ i wymagaj¹ zmiany mentalnoœci. Rejestr gospodarstw jest podstaw¹
do zafunkcjonowania systemu rejestracji
tzw. wniosków rolników o dop³aty bezpoœrednie do powierzchni uprawianych rolniczo.
Aktualnie prowadzony jest drugi cykl
szkoleñ w tym zakresie, na którym ka¿dy
rolnik bêdzie móg³ praktycznie wype³niæ
wniosek o wpis do ewidencji producentów
oraz wniosek o przyznanie p³atnoœci obszarowych.
n komputerow¹ bazê danych
n podstawowe wnioski o dop³aty powierzchniowe w zakresie produkcji roœlinnej
n zintegrowany system kontroli rzeczowofinansowej

Dodatkowe informacje dotycz¹ce ww
systemu mo¿na uzyskaæ w Biurze Powiatowym ARiMR w Rzeszowie tel. 86 42 025, 87
56 080. Nastêpnie Dyrektor SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie El¿bieta Burzyñska
z³o¿y³a Radzie sprawozdanie z dzia³alnoœci
za rok 2003.
SP ZZOZ „ Sanatorium ” w Górnie w
2003 roku œwiadczy³ us³ugi medyczne dla
ludnoœci w oddzia³ach:
I. GruŸlicy i Chorób P³uc,
II. Zak³adzie Opiekuñczo – Leczniczym,
III. ZOL – Alzheimer,
IV. Zak³adzie Opieki Paliatywnej „ Dom Sue
Ryder ”
V. Zespole Wyjazdowym Opieki Paliatywnej,
VI. Poradniach specjalistycznych,
VII. Pomocy doraŸnej dla gminy Soko³ów
M³p. i Kamieñ w ramach POZ.
Do tego zak³adu trafiaj¹ osoby z ca³ego województwa podkarpackiego.
Rok 2003 by³ rokiem zakoñczenia procesów inwestycyjnych jakie by³y realizowane w ostatnich trzech latach. W wyniku
przeprowadzonych inwestycji diametralnie
zmieni³y siê zarówno warunki wykonywanych œwiadczeñ zdrowotnych, jak i warun-

Nr 3/105
ki pracy zatrudnionego personelu. W chwili obecnej w zak³adzie zatrudniona kadra
medyczna, administracyjna i pomocnicza
posiada wymagane kwalifikacje. W wyniku
dzia³alnoœci w roku 2003 jednostka wypracowa³a przychody w kwocie 7.600,2 tys. z³.
Dokonane w zak³adzie przeobra¿enia
przyczyni³y siê do jego rozwoju oraz wzrostu
jakoœci œwiadczonych us³ug. W œlad za tym nie
idzie jednak wzrost finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wrêcz przeciwnie z
roku na rok maleje finansowanie us³ug medycznych œwiadczonych w tym zak³adzie. Planowana przez zak³ad dzia³alnoœæ medyczna
na 2004 r., zosta³a zabezpieczona podpisanymi kontraktami z NFZ w Rzeszowie.
Pomimo to nieprecyzyjne zapisy w systemie NFZ, niekorzystna nad interpretacja zapisów ogólnych warunków umów, jak równie¿ brak elastycznoœci w dostosowaniu siê
do indywidualnych potrzeb pacjenta sprawia, ¿e dalsza dzia³alnoœæ jednostki budzi
wiele w¹tpliwoœci i wywo³uje powa¿ne zaniepokojenie pacjentów i pracowników.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci ZOZ Nr 2
w Rzeszowie z³o¿y³ tak¿e Dyrektor Aleksander Panek. Kierownictwo ZOZ Nr 2 w roku
2003 prowadzi³o szereg dzia³añ z zakresu
organizacji i zarz¹dzania s³u¿b¹ zdrowia
powiatu, które by³y istotnym przyczynkiem
do poprawy jej dzia³alnoœci, poprawy dostêpnoœci, poprawy jakoœci œwiadczeñ medycznych bez znacz¹cych nak³adów finansowych.
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej utrzymano dotychczasow¹ iloœæ poradni ogólnych i pediatrycznych w powiecie. Niepokój budzi odebranie kompetencji zlecenia badañ gastroskopowych lekarzowi poz. Dzia³anie to spowodowa³o gwa³towny wzrost œwiadczeñ gastrologicznych
oraz drastyczne zmniejszenie dostêpnoœci
do tego typu diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych.
W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dalszym ci¹gu rozœrodkowywano tê opiekê zw³aszcza w specjalnoœciach
nie wymagaj¹cych du¿ych nak³adów aparatury i wyposa¿enia. Szczególnie dbano o utrzymanie opieki ginekologicznej w terenie.
W zakresie opieki stomatologicznej nale¿y stwierdziæ, ¿e system podkontraktów stomatologicznych sprawdza siê. System ma
du¿e rezerwy wykonawcze, które mog¹ byæ
wykorzystane w zale¿noœci od wysokoœci kontraktu z NFZ.
W zakresie ambulatoryjnej opieki doraŸnej kierownictwo ZOZ wspólnie ze Starostwem Rzeszowskim prowadzi³o szereg
dzia³añ na szczeblu Urzêdu Wojewódzkiego, Urzêdu Marsza³kowskiego, Oddzia³em
NFZ maj¹cych na celu realizacjê tych zamierzeñ. Reorganizacja polega³a by na
przejêciu filii pogotowia ratunkowego w
Dynowie, jego reorganizacji i zmianie lokalizacji, organizacji od nowa filii pogotowia w Soko³owie Ma³opolskim.
W zakresie higieny szkolnej niepokój bu-
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dzi³y zani¿one kontrakty dla higienistek szkolnych pracuj¹cych w terenach wiejskich. Ponadto z niewiadomych przyczyn rozporz¹dzenie MZ z kwietnia br. odebra³o prawo
wykonywania szczepieñ profilaktycznych tej
grupie pracowników. Niskie wartoœci kontraktów na œwiadczenia rehabilitacyjne powoduj¹ ograniczenie tych œwiadczeñ, a w
konsekwencji zamykanie gabinetów.
Z wstêpnej analizy finansowej wynika,
¿e ZOZ Nr 2 w Rzeszowie rok 2003 zamknie
strat¹ w wysokoœci ok. 1 281 450 z³, która
by³a sygnalizowana w planie finansowym.
W trakcie sesji radni podjêli uchwa³y:
- w sprawie zmian w Statucie SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie
- w sprawie zmian w Regulaminie Rady
Spo³ecznej SP ZZOZ „Sanatorium” w
Górnie
- w sprawie planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2004.
- w sprawie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.
- w sprawie bud¿etu Powiatu na rok 2004.
Na rok 2004 obowi¹zywaæ bêdzie nowa
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego,
któr¹ zosta³a zlikwidowana subwencja drogowa, czêœæ dotacji na zadania w³asne oraz
zlecone, a zadnia zlecone na które zosta³a
zlikwidowana dotacja sta³y siê zdaniami w³asnymi powiatu.
Ustalono, ¿e dochody bud¿etu powiatu wynosiæ bêd¹ 45 367 528 z³.
Na kwotê t¹ sk³adaj¹ siê:
n dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu
administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat 3 954 000 z³
n dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
w³asnych powiatu 7 903 490 z³
n dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na
zdania bie¿¹ce realizowane przez powiat
na podstawie porozumieñ z organami
administracji rz¹dowej 15 000 z³
n udzia³y powiatu w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 6 343 969
z³
n subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
20 444 188 z³
n dochody uzyskiwane przez powiatowe
jednostki bud¿etowe 1 718 020 z³
n odsetki od œrodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
powiatu 80 000 z³
n wp³ywy z op³at stanowi¹cych dochody
powiatu 2 310 000 z³
n dochody z maj¹tku powiatu 506 000 z³
n dotacje z funduszy celowych 180 000 z³
n pozosta³e dochody 1 913 861 z³
Ustalono, ¿e wydatki bud¿etowe powiatu w 2004r. wynosiæ bêd¹ 46 918 528 z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i ³owiectwo 81 000
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leœnictwo 190 240
transport i ³¹cznoœæ 7 022 763
turystyka 5 000
gospodarka mieszkaniowa 74 000
dzia³alnoœæ us³ugowa 1 420 800
administracja publiczna 6 419 930
bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa 10 000
- obs³uga d³ugu publicznego 190 000
- ró¿ne rozliczenia 250 000
- oœwiata i wychowanie 11 769 317
- ochrona zdrowia 2 168 000
- pomoc spo³eczna 11 136 395
- pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej 3 486 400
- edukacyjna opieka wychowawcza 2 578 683
- gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 2 000
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72 000
- kultura fizyczna i sport 42 000
Ustalono, ¿e deficyt bud¿etu powiatu
na koniec roku 2004 wyniesie 1 551 000z³.
Przewiduje siê, ¿e stan zobowi¹zañ powiatu z tytu³u kredytów i po¿yczek na koniec 2004r. wyniesie 3 253 500 z³.
- w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
na realizacjê inwestycji p.n. „Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Spo³ecznej w Górnie oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie ”.
- w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
- w sprawie wyra¿ania zgody na sprzeda¿
lokalu mieszkalnego usytuowanego w
budynku Przychodni Rejonowej w Tyczynie po³o¿onym na dzia³ce nr 1702 w
Tyczynie, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu
Rzeszowskiego.
- w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w
budynku przy oœrodku zdrowia w Nowym Kamieniu, stanowi¹cym w³asnoœæ
Powiatu Rzeszowskiego.
- w sprawie wyra¿enia zgody na sprzeda¿
zabudowanej dzia³ki nr 91/4 w Budach
G³ogowskich stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego.
- w sprawie upowa¿nienia Zarz¹du do zawarcia umowy dotacji
W koñcowej czêœci obrad Rada Powiatu przyjê³a:
n sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji i
Rady za 2003 rok
n sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II pó³rocze 2003r.
n sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok
2003.
n sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od dwóch poprzednich
sesji oraz wykonania uchwa³ Rady Powiatu.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
-
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rakie przeciwdzia³ania.
Jesteœmy wra¿liwi. To, co sta³o siê w Madrycie, wstrz¹snê³o niejednym polskim, a z
pewnoœci¹ warszawskim, domem. Widok
p³acz¹cego i bezradnego mê¿czyzny, dla

Gdzie poziom przecina pion
Po³owa marca. Sosny za moim oknem
wyraŸnie ciesz¹ siê s³oñcem, które nareszcie grzeje, a nie tylko œwieci. Mel Gibson
da³ na kilka tygodni zajêcie pismakom i
wyprawi³ do kina nawet tych, którzy bywaj¹
tam rzadko. Do Rosji wracaj¹ carowie.
Transmisje skoków narciarskich sta³y siê dla
nas bez znaczenia. W rodzimym tyglu politycznym, jak zawsze, barwnie i nijako zarazem. W³adzom Warszawy uda³o siê przenieœæ Europejskie Forum Gospodarcze z
Pa³acu Kultury i Nauki do Victorii. Zaœ
mieszkañcy Stolicy boj¹ siê jeŸdziæ metrem,
bo w nie przecie¿ terroryœci uderz¹ w pierwszej kolejnoœci…
Polakom do mobilizacji trzeba najwyraŸniej wspólnego wroga. Mo¿e byæ nazwany z imienia i nazwiska, mo¿e byæ nieokreœlony. Byle jednoczy³. Odstawiamy wtedy
natychmiast wszelkie wewnêtrzne spory, by
daæ siê porwaæ ogólnospo³ecznemu i ogólnonarodowemu zaanga¿owaniu w ró¿no-

którego rutynowy dojazd do pracy skoñczy³ siê ogl¹daniem œmierci swoich przyjació³, chodzi za mn¹ bez przerwy. Podobnie
jak morze zniczy pod Ambasad¹ Hiszpañsk¹
i przystaj¹cy, ocieraj¹cy ³zê, przechodnie.
Madryt to nie Nowy Jork. Niebezpieczeñstwo przybli¿y³o siê do nas niespodziewanie
i sta³o siê przera¿aj¹co realne. Nie s³ychaæ
g³upkowatych komentarzy, nie widaæ cynicznych uœmieszków. Nam te¿ gro¿ono i to
wprost. Dlatego policja i stra¿acy bez przerwy coœ æwicz¹. Ludzie w autobusach stali
siê dla siebie ¿yczliwsi.
Ktoœ powie: zwyk³y splot okolicznoœci.
Mo¿e trzeba jednak mówiæ o zagêszczeniu
czasu, o jakimœ poruszonym kole historii?
Bie¿¹cy rok okazuje siê dla nas (i nie tylko)
obfity w wydarzenia. Nasze wejœcie do UE
jakoœ zesz³o na plan dalszy. Czym my w³aœciwie ¿yjemy?
Spogl¹daj¹c na œwiat z tarasu widokowego PKiN (114 m) i koj¹c oczy widokiem hory-

W 2004 roku przypada 60lecie istnienia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie.
„Dynowinka” wczeœniej zamieszcza³a wspomnienia o
pracownikach tej szko³y, dyrektorach, nauczycielach...

Ernest Hemingway
Teraz w zwi¹zku z jej 60-leciem warto
przybli¿yæ sylwetkê wieloletniego woŸnego
tej placówki, którego odejœcie, cytuj¹c
wspomnianego wy¿ej pisarza, „umniejszy³o” ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹...
By³ bowiem œp. p. Stanis³aw
Biernasz cz³owiekiem, bez którego nie obesz³a siê ¿adna wa¿niejsza sprawa zwi¹zana z ¿yciem m³odzie¿y, Komitetu Rodzicielskiego,
a nawet Rady Pedagogicznej...
Myœlê, ¿e dziœ ka¿dy dyrektor
¿yczy³by sobie takiego pracownika!
Urodzony w 1917 roku „zaliczy³”, jak Jego rówieœnicy, trudne
lata wojny i okupacji, p³ac¹c wysok¹ cenê... Nie omin¹³ Go wiêc
wywóz na roboty do Niemiec,

sk¹d w 1942 roku uda³o mu siê uciec z tzw.
„³agru przejœciowego”, skutkiem czego musia³ siê ukrywaæ.
Pracê w Liceum Dynowskim podj¹³ 1
kwietnia 1950 r. i przepracowa³ w
nim do 5 lutego 1982 r. Szko³a
zmienia³a nazwy, ale p. Biernasz
by³ niezmienny i niezast¹piony.
Wprawdzie w 1976 roku przeszed³ na rentê inwalidzk¹ i pracowa³ tylko na pó³ etatu, ale to
nie zmieni³o Jego postawy.
Interesowa³o Go wszystko: od
wielkich remontów, po ma³e
usterki, które, jako przys³owiowa
„z³ota r¹czka”, potrafi³ na bie¿¹co usuwaæ. Bywa³ wychowawc¹
m³odzie¿y, doradc¹ dyrektorów i m¹drym
partnerem do rozmów na ka¿dy temat.
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zontu, tak trudno dostêpnym w betonowym
mrowisku, z luboœci¹ korzysta³em z komfortu
popatrzenia na wszystko z góry, z perspektywy, z wysoka. Nasze „wielkie” sprawy robi¹ siê
nagle nieistotne, po to, byœmy dostrzegli wreszcie „drobiazgi”. Np. przygnêbienie s¹siada,
wstyd kole¿anki czy radoœæ staruszka.
Wielki Post przypomina nam o koniecznoœci uwa¿nego patrzenia zarówno w kierunku pionowym (modlitwa, post), jak i
poziomym (ja³mu¿na, dobre uczynki).
Tam, gdzie przecinaj¹ siê te dwa kierunki,
jest Krzy¿, na którym Bóg-Cz³owiek przywróci³ nam nadziejê. Stamt¹d winna wyp³ywaæ nasza mi³oœæ do Boga i do cz³owieka. Mi³oœæ nieskoñczona i bez granic, bo
nie znaj¹ ich ramiona Krzy¿a, siêgaj¹ce w
nieskoñczonoœæ. Sam poziom to brak perspektywy i brak mo¿liwoœci ogarniêcia. Sam
pion to fanatyzm i zwyrodnienie, które w
swoim ob³êdzie nie zawaha siê mordowaæ
dla idei. Krzy¿ to równowaga i sens.
Lecz Krzy¿ to etap, nie meta, ani port.
Dlatego ¿yczê Wam Kochani, byœcie wra¿liwoœci¹ i zadum¹ Wielkiego Postu nie przes³aniali Radoœci Wielkanocnego Œwitu. Czymkolwiek ¿yjemy, czegokolwiek jesteœmy œwiadkami, jak¹kolwiek idziemy drog¹, ostatecznie wszyscy zostaniemy zapytani o to samo:
czy da³eœ Mi jeœæ, piæ, czy Mnie odzia³eœ, pocieszy³eœ, czy Mnie dostrzega³eœ i kocha³eœ?…
Ks. Krzysztof Rzepka

Jego rzetelny stosunek do obowi¹zków i
przydzielonych Mu czynnoœci mo¿e byæ
wzorem dla wszystkich pokoleñ.
W³aœciwie to nie mia³ spokojnych urlopów. Mieszkaj¹c „przy szkole” traktowa³ j¹
jak drugi dom...
Mia³ szerokie zainteresowania. Turystyka, film – to by³y Jego pasje. Nie opuszcza³
prawie ¿adnej wycieczki szkolnej. By³ aktywny w czasie „podchodów” w górach,
m³odzie¿ podziwia³a Jego odpornoœæ fizyczn¹ i po latach humorystycznie komentowa³a Jego „zmagania siê z wysokoœci¹”.
Mia³ jeszcze inne pasje. Wykonywa³ z
drewna piêkne „szkatu³ki”, bêd¹ce ma³ymi
arcydzie³kami. Kocha³ kwiaty, pracê na
grz¹dkach, a¿ dziw, ¿e na wszystko starcza³o Mu czasu....
Z przyjemnoœci¹ wspominam swoje rozmowy z Nim o filmach, literaturze, nawet
filozofii.... Dziœ myœlê, ¿e by³ cz³owiekiem
niepowtarzalnym...
Szkoda, ¿e odszed³ za wczeœnie, a wraz
z Nim wyobra¿enie o szkole takiej, jaka
powinna byæ, w której mo¿na znaleŸæ w
razie potrzeby doradcê i przyjaciela.
Bez przesady mo¿na te wspomnienia
zakoñczyæ s³owami poety:
„jeœli tylko zacisn¹æ powieki, o¿yj¹ ich twarze...
chocia¿ to tylko wiatr z balustrady
str¹ca w wodê wieki...”
Na podstawie materia³ów dostarczonych przez córkê, p. Mariê Kêdziersk¹, i w oparciu o w³asne wspomnienia opracowa³a

Janina Jurasiñska

Ka¿da kobieta dwa razy szaleje: kiedy siê kocha i kiedy siwieje (polskie)
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Wielu dynowian jeszcze pamiêta
eleganck¹, srarsz¹ pani¹ „przy koœci” w
kapeluszu ciut,ciut za ma³ym, zawsze
uœmiechniêt¹ i ¿ywo dyskutuj¹c¹ ze znajomymi.
Elegancki strój, nienaganne maniery – to

Pani Emilia Barówna,
nie Bar, ani Barowa, ale Barówna, bo by³a
pann¹ i sama
akcentowa³a tê
formê swojego
nazwiska jako
w³aœciw¹.
Ostatnie
lata swojego
d³ugiego, bo
dz ie w iê æ dz ie siêciodwuletniego ¿ycia spêdzi³a w DynoPanna Emilia na powie przy ul. cz¹tku kariery pedagoSzkolnej nr 3 a gicznej.
wczeœniej d³ugo uczy³a i mieszka³a w Bachórzu.
Urodzi³a siê 18.V.1899 r. w £añcucie i tam koñczy³a naukê w gimnazjum
i seminarium nauczycielskim. Pracê na-

Zosia Sierotka
Mia³a 3 dni kiedy Jej
mama zmar³a urodziwszy
wczeœnie szczêœliwie 2
synów; Tadeusza i Jana.
Umar³a bo kiedyœ nie
by³o „szkó³ rodzenia”
powszechnie dostêpnych oddzia³ów po³o¿niczych, a porody odbiera³y tzw. Babki.
Zosia ros³a i d³ugo
nie wiedzia³a w jakich
okolicznoœciach straci³a
mamê. Przez 11 lat wychowa³a J¹ ciocia
Emilia (Barówna), a potem stryj ks. Jan
Œmietana.
Gdy wybuch³a II wojna œwiatowa mia³a 13 lat i razem z drug¹ Zosi¹ Owsiak,
siostrzenic¹ ksiêdza mieszka³y w domu
przy ul. Pi³sudskiego.
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uczycielsk¹ rozpoczê³a
w 1921 roku w Harcie,
ale ju¿ po kilku latach
przeniesiona zosta³a
do Dynowa. Tu przepracowa³a wiele lat z
wyj¹tkiem okresu „banicji” w Bachórzu, dok¹d „ zes³a³y” J¹ komu-

17.X.1974 r. Wrêczenie odznaczeñ za wieloletni¹ pracê pedagogiczn¹ Paniom: W. Zubilewicz, St. Wolañskiej i E. Barównej.

nistyczne w³adze oœwiatowe w latach
piêædziesi¹tych za to, ¿e brat Micha³ Bar by³ ksiêdzem i to jeszcze proboszczem w Dynowie. „Zsy³kê potraktowa³a z w³aœciwym
sobie humorem i komentarzem: nie
przejmuj siê Mila.
By³a typem dawnej guwernantki, która ca³e swoje ¿ycie podporz¹dkowa³a

pracy zawodowej. Nie wysz³a za m¹¿, a
nie maj¹c swoich dzieci, wszystkie si³y,
ca³e zainteresowanie i uczucia, energiê
poœwiêci³a cudzym.
Odesz³a na zas³u¿on¹ emeryturê po
przepracowaniu w szkolnictwie 50 lat !
Wyró¿niana i odznaczana nie przywi¹zywa³a wiêkszego znaczenia do „blaszek”, najwy¿ej ceni³a sobie uczniowsk¹
wdziêcznoœæ.

Dynów pod okupacj¹ niemieck¹, na
Sanie granica pañstwa
miêdzy stref¹ wcielon¹
do Zwi¹zku Radzieckiego a III Rzesz¹!
By nie straciæ cennych lat m³odoœci
ch³opcy i dziewczêta
uczyli siê na zorganizowanych przez Ks. J.
Œmietanê
tajnych
kompletach. Dziwne
to by³y lekcje w tych
strasznych czasach.
Uczniowie szli niby w
odwiedziny, do kogoœ, na zakupy, czasem do wspólnej pracy.
W pokoju ksiêdza wkuwali historiê,
gramatykê niemieck¹, rozwi¹zywali matematyczne zadania, a za œcian¹ urzêdowali Niemcy. Czy siê bali?
Pani Zofia £ukasiewicz (z domu

Œmietana) teraz ju¿ nie pamiêta; „Cz³owiek by³ m³ody i chyba trochê lekcewa¿y³ niebezpieczeñstwo”
W 1944 roku maturzyœci: L. B³otnicki, M. Stankiewicz, H. Sosnowska, Z.
£ukasiewicz, M. Krasnopolska sk³adali
egzaminy markuj¹c uczestnictwo w imieninach Zofii. Konspiracja by³a zupe³na
i udana – nikt nie wpad³, nikt nie zdradzi³.
Wtedy s³owa: patriotyzm, honor, obowi¹zek mia³y swoje g³êbokie i niekwestionowane znaczenie.
Po wyzwoleniu, ju¿ w 1947 roku Pani
Zofia £ukasiewicz zda³a pedagogiczn¹
maturê w Brzozowie i zaczê³a pracê nauczycielsk¹ w Bachórzu.
Jakie to by³y ciê¿kie czasy – wspomina. Dzieci nie mia³y butów, brakowa³o
ubrañ, a w klasach wiatr hula³ i myszy

Kobiety, jak zechc¹, to i samemu diab³u dadz¹ radê (polskie)

(ci¹g dalszy na str. 12)
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(ci¹g dalszy ze str. 11)

harcowa³y.
Po trzech latach pracy w Bachórzu
dosta³a przeniesienie do Bartkówki –

Panie: Zofia £ukasiewicz, Œliwakowa i
ks. Kokoszka nigdy nie opuszczali zajêæ
w szkole.
Pani Zofia uczy³a klasy m³odsze i najczêœciej matematyki. Lubi³a ten przedmiot i wiele radoœci dawa³o Jej wspólne
z dzieæmi rozwi¹zywanie rachunkowych
³amig³ówek.
Pracê w Sz. P. nr 1 w Dynowie rozpoczê³a Pani Zofia w 1959 roku i zakoñ-
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W latach siedemdziesi¹tych i wczeœniejszych nauczyciele z ca³ej Dynowszczyzny znali siê bardzo dobrze, bo spotykali siê na rejonowych konferencjach pedagogicznych coraz to w innej szkole. W
programie prac samokszta³ceniowych
by³y referaty, dyskusje panelowe, lekcje
pokazowe a na koñcu wspólny obiad. Integracja ca³ego œrodowiska nauczycielskiego zapewniona i autentyczna.

Grono pedagogiczne Sz. P nr 1 w 1961 roku.
Stoj¹ w pierwszym rzêdzie : Z. Welc, J. Kosanowska, Cz. Glazer, W³.
Bielawski, K. Dymczak, P. Dykasowa. U góry: M. Iwañska, R. Wolañczyk, Zofia £ukasiewicz, St. Kobylarski, St. Bielec, D. Bielawska.

bli¿ej miejsca zamieszkania w Dynowie,
ale z koniecznoœci¹ codziennej przeprawy przez San. Mostu wtedy jeszcze nie
by³o, pozostawa³ prom lub krypa popychana ¿erdk¹. Kiedy stan wody w sanie
by³ niski (ma³a woda), wtedy przewóz
na drug¹ stronê by³ nawet przyjemnoœci¹, ale kiedy „woda by³a w brzegach” –
na przedwioœniu bardzo czêsto – ryzyko
zatopienia ³ódki stawa³o siê realne.
PrzewoŸnicy; p. Uryæ i p. Kozio³ z Bartkówki znali San, swoj¹ „domow¹ rzekê”
ale nie raz nie dwa ryzykowali ¿ycie. A

czy³a ja w 1984 przechodz¹c na zas³u¿on¹ emeryturê.
Z ³ezk¹ w oku wspomina tamte czasy, ale nie dlatego, ¿e dzieli je coraz d³u¿szy dystans czasu, ale dlatego, ¿e wtedy
w gronie pedagogicznym wspó³praca
uk³ada³a siê bardzo sympatycznie a rodzice doceniali szko³ê. Wszyscy razem
stawiali swoim dzieciom wymagania.
Szacunek dla starszych, grzecznoœæ
obowi¹zkowoœæ, pracowitoœæ to by³y po¿¹dane i kszta³towane cechy uczniów, a
nie luz, luz, spryt, i „róbta co chceta”

A obecnie?
Ka¿da placówka oœwiatowa pracuje
osobno, pedagodzy siê nie znaj¹, a o
wspólnym froncie wychowawczym trudno marzyæ!
Pani Zofia z ¿alem mówi o wspó³czesnej dewaluacji autorytetu nauczyciela,
który kiedyœ nie by³ wymuszony, ale zas³u¿ony i prawdziwy.
Pani Zofia! Pani z pieskiem jak
„Dama z £asiczk¹” jest obrazem dobrze
znanym w naszym miasteczku.
C.D.N.
Krystyna D¿u³a

Witam Ciê Szanowny Czytelniku i œpieszê donieœæ na samym pocz¹tku, ¿e w imieniu „Dynowinki” mia³em przyjemnoœæ byæ
obecny na I Konferencji Naukowej „B³êkitny San”, która odby³a siê w dniach 6-7
marca w roku DWA TYSI¥CE CZWARTYM!!! Dziwicie siê, dlaczego rok „wykrzyczany”? Ano dlatego, ¿e jeden z szacownych uczestników zwróci³ uwa-

gê wszystkim
prelegentom,
¿e taka i tylko
taka forma jest
poprawna. Widaæ wiêc, ze
chocia¿ wyst¹pienia dotyczy³y g³ównie skutecznego
oczyszczania wód Sanu, czy chrz¹szczy, których wystêpowanie jest oznak¹ czystoœci
wód, dbano tak¿e o czystoœæ jêzyka, a to
zjawisko dzisiaj nieczêste...
Nieczêste (nie tak jak kiedyœ) by³y przypadki obchodzenia , jak twierdz¹ z³oœliwi
mê¿czyŸni „œwiêta ¿ebra Adama”, ale np. w
Zespole Szkó³ wypad³o ono okazale, o czym

donosi ok³adka...
Okazale mog¹ wypaœæ tegoroczne Dni
Pogórza, bo ukonstytuowa³ siê Komitet,
który ma o to zadbaæ. Dok³adne informacje znajd¹ siê nied³ugo na dynowinkowej
stronie internetowej (œwietnej zreszt¹... –
www.dynow.pl).
Do nastêpnego przeczytania!!!
KOMITET ORGANIZACYJNY informuje wszystkich absolwentów LO w Dynowie, ze zjazd z okazji 60-lecia Szko³y
odbêdzie siê w dniach 9-10 X 2004.
Wiêcej informacji w nastêpnym numerze.

£atwiej wór pche³ upilnowaæ, ni¿ jedn¹ kobietê (polskie)
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dniu 23. lutego 2004 r. 34 druhny i druhowie z 40. Dru¿yny Harcerskiej przy Zespole Szkó³ w Dynowie od wczesnego rana szykowali mundury i plecaki, z niecierpliwoœci¹ patrzyli
na wskazówki zegara. Wreszcie wybi³a upragniona godzina 1300! Sprzed budynku naszej szko³y wyjechaliœmy na tygodniowe zimowisko do Ruszelczyc, które zorganizowa³a 22. Starszoharcerska Przemyska Dru¿yna Obronna. Sam komendant zimowiska – druh Rafa³ Kazimir – przyjecha³ po
nas autokarem.
W oœrodku harcerskim w Ruszelczycach zostaliœmy mi³o przyjêci przez kadrê
obozu i pozosta³ych uczestników. Po zakwaterowaniu harcerze z Dynowa podzielili siê na cztery zastêpy: „S³oneczka”, „Czarne Stopy”, „Lilie” i „Hazardziœci”.
Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê pobudk¹
o godzinie 700 i porann¹ zapraw¹. PóŸniej
czeka³o nas sprz¹tanie w pokojach,
poranna toaleta i œniadanie. Nastêpnie podczas apelu poznawaliœmy ca³odniowy plan zajêæ. Wieczorami zaœ,
przy œwiecach, omawialiœmy realizacjê zadañ i bawiliœmy siê.
Ju¿ drugiego dnia wyruszyliœmy
zastêpami na zwiad terenowy. Naszym zadaniem by³o zebranie jak
najwiêcej wiadomoœci o historii, mieszkañcach i tradycjach Ruszelczyc. Rozmawialiœmy z wieloma mieszkañcami tej wioski, którzy opowiadali nam o swoich rodzinnych
korzeniach, prze¿yciach z czasów wojny,
ulubionych potrawach. Dowiedzieliœmy siê
nawet, ¿e so³tysowi urodzi³y siê czworaczki! Wieczorem, po kominku odby³a siê dyskoteka, która trwa³a do godziny 2400.
W Œrodê Popielcow¹, podczas ró¿nych
zajêæ, rozmawialiœmy o znaczeniu tego
dnia, dzieliliœmy siê zwi¹zanymi z nim refleksjami.. Po po³udniu udaliœmy siê pieszo
na Mszê Œw. do koœcio³a w Krzywczy. Po
drodze obejrzeliœmy star¹ cerkiew.
Czwartek by³ dla nas dniem bardzo
wytê¿onej pracy. Po apelu porannym wszyscy uczestnicy zimowiska zostali podzieleni
na trzy grupy. Jedni strzelali z wiatrówek –
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czêsto „Panu Bogu w okno”, drudzy
zje¿d¿ali na linach, a jeszcze inni mieli zajêcia z terenoznawstwa. Towarzyszy³o nam
przy tym wiele emocji. Po obiedzie wyprawiliœmy siê do lasu, gdzie na du¿ej polanie
rozegra³a siê bitwa na œnie¿ki pomiêdzy
dru¿ynami z Dynowa i Przemyœla. Zwyciêskie sztandary z pola bitwy wynios³a dru¿yna z Dynowa. Bardzo zmêczeni i przemoczeni wróciliœmy do oœrodka na kolacjê.

Ale ma³o tego! Po kolacji odby³y siê zajêcia
z musztry. Po tak ciê¿kim dniu wszyscy usnêli
kamiennym snem i opiekunowie nie musieli stosowaæ pigu³ek nasennych w postaci
przysiadów, pompek czy „kaczego chodu”.
Przez pierwsze cztery dni wiele nauczyliœmy siê o historii harcerstwa, umundurowaniu, poznaliœmy musztrê i znaki patrolowe oraz mnóstwo piosenek i zabaw harcerskich.
Pi¹tek by³ dla nas dniem sprawdzianu.
Wszystkie zastêpy uczestniczy³y w grze terenowej, podczas której nale¿a³o siê wyka-
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zaæ stopniem opanowania wiedzy harcerskiej. Najlepszym w tej grze okaza³ siê zastêp „Czarne Stopy” z Dynowa w sk³adzie:
Olga Walus, Anna Gierlach, Dagmara Choma, Malwina Mi¹sik, Sabina Hadam, Paulina Piróg, Ma³gorzata Bujdasz, Anna Jurasiñska i Ma³gorzata Karnas. W sobotê,
na koñcowym apelu, komendant zimowiska osobiœcie gratulowa³ im zwyciêstwa!
W czasie trwania obozu zdobywaliœmy
ró¿ne sprawnoœci. Podziwialiœmy druhów
Micha³a Wasieñczaka i Miros³awa Tañculê, którzy zobowi¹zali siê nie mówiæ przez
48 godzin i przez jeden dzieñ nie spo¿ywaæ
posi³ków! Zobowi¹zania dotrzymali i zdobyli sprawnoœæ „2 piór”. Sprawnoœæ „1 pióra” zdoby³a druhna Ma³gorzata Bujdasz,
która potrafi³a milczeæ przez 24 godziny.
Inni te¿ podejmowali te próby, ale po kilku
godzinach ich jêzyk nie wytrzyma³. Druhna Aldona Potoczna i druh Mateusz Kowalski wziêli udzia³ w wyborach miss
i mistera zimowiska.
Oprócz udzia³u w zajêciach
obowi¹zkowych ka¿dy z nas musia³
utrzymaæ porz¹dek w swoim pokoju, pe³niæ wartê przy drzwiach wejœciowych (równie¿ w nocy), sprz¹taæ korytarze i ³azienki. Nasze najm³odsze druhenki z zastêpu „Lilie”:
Aldona Potoczna, Aleksandra Wasieñczak,
Alicja Jurasiñska, Ewelina Miœniakiewicz,
Angelika Hadam, Agnieszka Zio³o, Ewelina Uryæ, Magdalena £ach i Aleksandra Rogowska dzielnie pe³ni³y s³u¿bê w kuchni
przez ca³y pi¹tek.
W sobotê po po³udniu wróciliœmy do
domu, zadowoleni i bardzo wzruszeni po¿egnaniami z naszymi nowymi przyjació³mi. Pobyt na zimowisku dostarczy³ nam
niesamowitych wra¿eñ! Poznaliœmy ciekawych ludzi, nawi¹zaliœmy nowe przyjaŸnie,
zg³êbialiœmy sens bycia harcerzem, uczyliœmy siê poszanowania pracy swojej i innych.
Dzielnie radziliœmy sobie w ró¿nych sytuacjach. Czas ten by³ dla nas sprawdzianem
umiejêtnoœci, który zdaliœmy celuj¹co!
Mamy nadziejê, ¿e nied³ugo spotkamy
siê z naszymi przyjació³mi na nastêpnym
obozie. To, co wynieœliœmy z pobytu na zimowisku, najlepiej zobrazuj¹ s³owa harcerskiej piosenki:
Ramiê prê¿, s³aboœæ krusz
I pomagaj w potrzebie.
Podaj sw¹ pomocn¹ d³oñ
Tym, co licz¹ na ciebie.
Zmieniaj œwiat, zawsze b¹dŸ
Sprawiedliwym i odwa¿nym.
Œmia³o zwalczaj wszelkie z³o,
Niech twym bratem bêdzie ka¿dy!
I œwieæ przyk³adem, œwieæ!
I leæ w przestworza, leæ!
I nieœ ze sob¹ wieœæ,
¯e byæ harcerzem chcesz!
Opiekunowie:
Anna Chrapek, Bogus³awa Szmul,
El¿bieta Zdeb
i uczestnicy zimowiska.

Kobieta rozmawia z jednym, patrzy na drugiego, myœli o trzecim (francuskie)
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Szko³a przygotowuje uczniów do Nowej Matury oraz do kontynuowania nauki
w wy¿szych uczelniach, szko³ach pomaturalnych i policealnych wszystkich typów.
W roku szkolnym 2004/2005 kandydaci bêd¹ przyjmowani do nastêpuj¹cych klas pierwszych:

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYJÊÆ
1. O przyjêciu do wybranej klasy decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie liczby punktów
uzyskanych przez kandydata:
a) z egzaminu gimnazjalnego;
b) za oceny na œwiadectwie ukoñczenia gimnazjum z 4 przedmiotów zgodnie z poni¿szym wykazem;
c) za inne osi¹gniêcia wymienione w œwiadectwie gimnazjalnym.
2. Wykaz przedmiotów, z których oceny przeliczane na punkty
decyduj¹ o przyjêciu do wybranej klasy:
KLASA I A - jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, informatyka

KLASA I B - jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, biologia
KLASA I C - jêzyk polski, historia, jêzyk obcy, sztuka – plastyka
KLASA I D - jêzyk polski, jêzyk obcy, historia, geografia
3. Zasady przeliczania ocen na punkty:
celuj¹cy
– 20 pkt
bardzo dobry
– 16 pkt
dobry
– 12 pkt
dostateczny
– 8 pkt
Pozosta³e oceny nie s¹ punktowane.

Bez kobiety mê¿czyzna jest tylko pó³cz³owiekiem (¿ydowskie)
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4. Inne osi¹gniêcia kandydata (maksymalnie 20 pkt):
a) ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem:
- 5 pkt (ocena z zachowania dobra)
- 7 pkt (ocena z zachowania wzorowa)
b) udzia³ w wojewódzkich eliminacjach konkursów organizowanych przez Kuratora Oœwiaty – 8 pkt
- konkursy przedmiotowe – polonistyczny, historyczny, chemiczny,
biologiczny, geograficzny, matematyczny, informatyczny
oraz konkursy tematyczne – „ Ja we wspó³czesnym œwiecie”
w czterech (do wyboru przez ucznia) jêzykach: jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, jêzyk francuski, jêzyk rosyjski, „Losy
¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w latach 1922 – 1945”.
c) udzia³ w konkursie ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w ca³oœci lub poszerza treœci podstawy programowej
co najmniej 1 przedmiotu – 10 pkt
d) udzia³ w olimpiadach przedmiotowych dla szkó³ ponadgimnazjalnych na szczeblu okrêgowym – 10 pkt
e) osi¹gniêcia sportowe lub artystyczne na szczeblu co najmniej
powiatowym lub wojewódzkim lub ponadwojewódzkim –
do 7 pkt
5. Kandydaci zostan¹ przyjêci do wybranej przez siebie klasy po
uzyskaniu w toku postêpowania kwalifikacyjnego co najmniej 90 pkt (zgodnie z pkt 1a,b,c)
OBOWI¥ZUJ¥CE TERMINY
1. Sk³adanie podañ przez kandydata i jego rodzica lub opiekuna:
od 14 kwietnia do 31 maja 2004r.
(w przypadku wolnych miejsc po 31 maja – termin sk³adania podañ przed³u¿a siê do 14 czerwca)
2. Sk³adanie przez kandydatów do klasy pierwszej kopii œwiadectw ukoñczenia gimnazjum oraz kopii zaœwiadczeñ o
szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego z OKE,
poœwiadczonych przez dyrektora gimnazjum
od 25 - 29 czerwca 2004r. do godz. 15.00
3. Og³oszenie wyników rekrutacji – 1 lipca 2004r godz. 13.00
4. Pisemne potwierdzenie woli podjêcia nauki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym i z³o¿enie orygina³ów œwiadectw ukoñczenia
gimnazjum oraz orygina³ów zaœwiadczeñ otrzymanych z
OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 1 lipca – 5 lipca 2004r.
Orygina³y dokumentów mo¿na sk³adaæ ju¿ od 25 czerwca.
5. Sk³adanie w sekretariacie Szko³y odwo³añ od wyników rekrutacji – od 1 lipca – 5 lipca 2004r. do godz. 15.00
6. Rozpatrywanie odwo³añ od wyników rekrutacji przez dyrektora
szko³y – do 6 lipca 2004r.
7. Przyjmowanie orygina³ów œwiadectw ukoñczenia gimnazjum
oraz orygina³ów zaœwiadczeñ OKE o szczegó³owych wynikach egzaminu gimnazjalnego, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc przez szko³ê – do 8 lipca 2004r.
8. Og³oszenie wyników dodatkowej rekrutacji – 9 lipca 2004r. do
godz. 15.00.
9. Prowadzenie dodatkowej rekrutacji (zgodnie z Zarz¹dzeniem
Kuratora Oœwiaty w przypadku wolnych miejsc) – do 30
sierpnia 2004r.
OBOWI¥ZUJ¥CE DOKUMENTY
1. Podanie o przyjêcie do wybranej klasy na druku pobranym w
sekretariacie Liceum Ogólnokszta³c¹cego lub ze strony internetowej (od 14.04 – 31.05.2004r)
2. Œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum (kopia lub orygina³ od 25.04
– 29.06 godz. 15.00 orygina³ obowi¹zkowo do 5 lipca
2004r.)
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3. Zaœwiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub
orygina³ od 25.04 – 29.06 godz. 15.00 (orygina³ obowi¹zkowo do 5 lipca 2004r.)
4. Karta zdrowia z bilansem i karta szczepieñ.
5. 2 zdjêcia czytelnie podpisane na odwrocie.
6. Inne dokumenty (np. dyplomy, zaœwiadczenia)
U W A G A !!!
Szko³a zastrzega sobie prawo do:
1. zaproponowania uczniowi klasy o zbli¿onym lub innym profilu;
2. przyjêcia uczniów do klasy pierwszej do wyczerpania limitu
miejsc w poszczególnych klasach.
Adres Szko³y:
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 17
tel./fax.
(016)65-21-077
h t t p : / / r e p ub l i k a. p l / l od y n 9 /
Sekretariat czynny od godz. 8.00 – 16.00

................................................
(imiê i nazwisko kandydata)
................................................
(adres zamieszkania)
................................................
(kod pocztowy i poczta)
................................................
(nr telefonu)

..................................
(miejscowoœæ, data)

P o d a n i e
Dyrekcja
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie
Uprzejmie proszê o przyjêcie mnie do Waszej szko³y w roku
szkolnym 2004/2005 do klasy.........................................................
(klasy: 1a, 1b, 1c, 1d)
.................................................................................................................
(nachylenie profilowe)
lub do klasy:........................... -..........................................................
(1a, 1b, 1c, 1d)
(nachylenie profilowe)
Imiê i nazwisko kandydata:...............................................................
Data i miejsce urodzenia:...................................................................
Nr PESEL..............................................................................................
Imiona rodziców...................................................................................
..........................................................
(czytelny podpis kandydata)
..........................................................
(czytelny podpis rodzica-opiekuna)
Za³¹czniki:
1. Œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum (orygina³/ kopia)*
2. Zaœwiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (orygina³/kopia)*
3. Karta zdrowia z bilansem i karta szczepieñ
4. 2 zdjêcia czytelnie podpisane na odwrocie.
5. Inne dokumenty (np. dyplomy, zaœwiadczenia)
* Podkreœl w³aœciwe

Trzymaæ kobietê za s³owo, a wêgorza za ogon - na jedno wychodzi... (polskie)
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an jest jeszcze rzek¹ b³êkitn¹. Ostatnim ju¿ b³êkitem. Bogaty w rybê. W
ka¿d¹ dobr¹ i du¿¹ rybê. Z³owisz na
pewno, jeœli umiesz ³owiæ i patrzeæ jak umiera twoja ryba.
San, odcinaj¹cy Siedliska i Hutê Porêby od gminy Nozdrzec, przesta³ nieœæ zniszczenie i powodziami przyprawiaæ nieszczêœcia tym okolicom. Gdzieœ daleko jest
Solina. Blisko mia³a byæ zapora w Niewistce. Ale nie ma i nie bêdzie. Przerzucono j¹
w planach w³adz do nowego tysi¹clecia.
Lewym brzegiem Sanu dojdziesz za
chwilê do wsi Nozdrzec, wsi niewielkiej ale
bogatej, ostatniej wioski przed Dynowem.
Nozdrzec ma niewiele ponad trzysta
domów mieszkalnych. Ale s¹ to murowañce z eleganckimi elewacjami stoj¹ce w
ogródkach i sadach.
Jako ch³opca zabiera³ mnie Ojciec w
latach piêædziesi¹tych na targ do Dynowa
i widzia³em tam nie
domy, lecz popañszczyŸniane
„dymy”.
Wielk¹ biedê. Strzecha,
lampa naftowa i nieœmiertelna
wierzba
przed progiem pe³na
guzów i ran, dziesi¹tki razy œcinana, gdy
mróz siarczysty wkrada³ siê pod derkê i
trz¹s³ ³ydkami zasypiaj¹cych.
Bieda - spuœcizna po ciê¿kich czasach
wojny, miêdzywojnia i ck Austrii, zape³nia³y krajobraz wsi le¿¹cych na Pogórzu Dynowskim, tak wzd³u¿ biegu Sanu, jak i g³êbiej w dawn¹ Galicjê.
Teraz przed domami ostro pstre dywaniki i poduchy kwiatów, niedawno jeszcze
zdobi¹ce tylko parki przy dworach i dworkach ziemiañskich.
Gdziekolwiek wiêc staniesz, zatrzymasz
siê na chwilê, ¿eby odpocz¹æ, popatrzeæ i
zapamiêtaæ - przed tob¹ ogródek. I za szerokimi szybami tak, jak w narodowej epopei:
A na oknach donice z pachn¹cymi zio³ki, Geranium, lewkonija, astry i fijo³ki.
Te ostatnie - najczêœciej alpejskie, ale
nie szkodzi.
Nozdrzec obchodzi³ niedawno 550-lecie swego istnienia. Mia³ byæ lokowany
przez Piotra Kmitê w 1436 roku, ale w dokumentach biskupów przemyskich wzmiankowany jest przesz³o sto lat póŸniej.
W ¿yciu cz³owieka - tak wsi, miasta a
nawet narodu, wa¿na jest, niekiedy wa¿niejsza - legenda. Mit. Nale¿y wiêc przyj¹æ,
¿e wieœ, przez któr¹ wêdrujesz, rozmawiasz
z jej mieszkañcami, ma ponad 550 lat.
Dawniej wieœ mia³a nazywaæ siê Nieczujów. Ale, ¿e herb Nieczuja nazywano równie¿ Ozdrzewiem - st¹d prawdopodobnie
nazwa wsi.
Nozdrzec w przesz³oœci mia³
wielu w³aœcicieli. Kupowali go i
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sprzedawali bogaci bogatym.
Razem z ch³opami, bez których nawet najpiêkniejsza wieœ
W lutowej „Dynowince” zaprosiliœmy Pañstwa do niezwyk³ej
jest bez wartolektury ksi¹¿ki Pana Augustyna Barana pt. „tau tau”. Nie wszyscy
œci.
jednak maj¹ mo¿liwoœæ poznania twórczoœci naszego Przyjaciela,
Byli tu: Rzedlatego te¿ w marcu chcemy zaprezentowaæ jedno z Jego oposzowscy, Tarwiadañ. ¯yczymy udanej literackiej przygody.
nowscy, WaM³odzie¿owy Klub Europejski
powscy, Wolscy,
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie
Dunin Borkowscy, Prekowie, i
jako ostatni Skrzyñscy. W XV wieku w³aœcicielem wsi by³
Znowu przed tob¹ San. Spokojna, leNabrzuch. Prawdopodobnie bogaty ch³op,
niwa teraz rzeka, b³êkitna w zieleni lata,
co siê dawniej równie¿ zdarza³o.
czerwonej jesieni i w ciê¿kiej bieli zimy. KieKiedy Nozdrzec sta³ siê oœrodkiem gmidyœ po wojnie barwi³a siê krwi¹ niewinnych
ny - wybudowano okaza³y biurowiec. Przedludzi powracaj¹cych do swych rodzin z
tem biura mieœci³y siê w zgni³ym po komin
ca³ego niemal œwiata, z wszystkich domów
niewoli. Ze wschodu i
Zachodu.
Pa³ac, wg legendy
mia³ projektowaæ sam
Aleksander Fredro. A
wstêgê otwarcia po kapitalnym, remoncie budynku, ciasnym, kiepskim ju¿ bardzo. A
przeci¹³, jakby dopiero wczoraj - profesor
teraz budynek urzêdu dominuje nad dawi minister kultury - A. Krawczuk.
nym pa³acem stoj¹cym po drugiej stronie
Pa³ac przejê³y, i kosztem przekraczaj¹szosy. Do pa³acu, który by³ w remoncie kacym wszelkie wyobra¿enia, wyremontowapitalnym przez wiele lat, prowadzi betono³y Kroœnieñskie Huty Szk³a. Warto dodaæ,
wa alejka. Znajduje siê przy niej tablica z
¿e dokumentacjê opracowa³ brzozowski
br¹zu poœwiêcona malarzowi i pamiêtnimi³oœnik obscenicznych utworów Fredry,
karzowi tu urodzonemu - Franciszkowi Ksamgr in¿. Z. Wojdanowski, wychodŸca z tej
weremu Prekowi. Szkoda tylko, ¿e w pagminy, izdebczanin. Cz³owiek wielkiego serskudnej polewie z lastrika, bo wszêdzie tu
ca i œwietnego umys³u.
pe³no kamieni - otoczaków rzeŸbionych woSiadasz na skarpie i zastanawiasz siê nad
dami odwiecznego Sanu.
losem tej wsi, jej mieszkañców, wêdrujesz
Dzisiaj plac przed pa³acem pusty. Kieszlakami ludzi, którzy st¹d wyszli dochodz¹c
dyœ kwit³o tu bujne ¿ycie dworskie. Wielkodo najwy¿szych stanowisk w kraju. Takim
pañskie. Od pa³acu prowadzi³y alejki we
by³ Aleksander Skrzyñski - dwukrotny miwszystkie strony bogatego parku. Karety i
nister spraw zagranicznych, premier przedmuzyka, tañce i karty. Piêkne kobiety, szawojennej RP, oraz pose³ polski w Rumunii.
ble, miód, burdy i pojedynki.
On te¿, bêd¹c jeszcze konsulem ck Austrii
Park przesta³ istnieæ po ostatniej wojw Watykanie, przyczyni³ siê do sukcesu Arnie. Drzewa wyciêli potrzebuj¹cy, a sam patura Rubinsteina w Italii.
³ac popad³ w ruinê, z której trudno go by³o
Z tej wsi, do skansenu budownictwa
wydobyæ.
ludowego w Sanoku, zabrano stodo³ê pleTu¿ po wojnie, w jego zrujnowanych
bañsk¹ z po³owy ubieg³ego wieku. Widnieje
wnêtrzach schronili siê uciekinierzy z zana niej data powstania styczniowego oraz
sañskich wiosek przepêdzeni ogniem i o³ojego symbol - szabla i kosa na sztorc. Symwiem band ukraiñskich. Po kilku latach
bol daremnej próby pojednania szlachty i
„ocaleñców” wysiedlono, pa³ac przejê³a
ch³opstwa. I beznadziejnej, samotnej walki
miejscowa Gminna Spó³dzielnia „S.Ch.”
z Imperium. Nie wiadomo jednak, czy ocaTakie du¿e pomieszczenia na parterze! la³a w niedawnym po¿arze skansenu, który
ucieszyli siê - to idealne magazyny na nastrawi³ unikaty, zbiory rzadkie i cenne.
wozy sztuczne...
Lato: na drodze gor¹czkowy ruch. PoNie krzycz! Wystarczy krzyk ciszy wiespieszne chocia¿ ostro¿ne autobusy, ci¹gników, która tu zalega, zapada tym g³êbiej,
ki z wozami i maszynami rolniczymi, auta i
im dalej jesteœ od ruchliwej szosy a¿ stapielgrzymki do niedalekiej Kalwarii Pac³awniesz na skarpie przy pa³acu. Tej ciszy s³uskiej w Przemyskiem.
cha³ przez ca³e ¿ycie g³uchoniemy Prek,
Id¹ objuczone dziewczêta opalone na
autor 15 tomów ciekawych pamiêtników.
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z³oty br¹z. Id¹ ch³opcy wybierani. Œpiewaj¹
„Czarn¹ Madonnê”, albo kryj¹ siê przed
sierpniowym po¿arem nieba w gêstym cieniu ostatnich przydro¿nych drzew zasadzonych przez pañszczyŸnianych dziadków.
Wiosna: wieœ zaczyna pachnieæ zbo¿em
rozmaitem i ocala³ymi na miedzach krzakami czeremchy.
Od schy³ku lata - pierwszymi zapachami i barwami jesieni. Na s³onecznym wzgórzu - pusto. ¯niwa, jak ka¿dego roku
przeminê³y w ciê¿kiej pracy i znojnym upale. Puste pola pe³ne s¹ melancholii lub byd³a pas¹cego siê w s³abn¹cym s³oñcu lata i
skrzeku tranzystorów. Ani fujarki, ani pastuszka w dziurawym kapeluszu. Ch³opcy
w wycierusach, dziewczêta w modnych drelichach, zadbane. A krowy przy nich - jak z
dworskiej stajni - nabrzmia³e mlekiem, ciê¿kie, spokojne, zamyœlone.
Nozdrzec, jak w ca³ej okolicy, jest gmin¹
wybitnie rolnicz¹. Ponad dwa tysi¹ce gospodarstw indywidualnych posiekanych
gêsto miedzami stanowi odwieczn¹ mozaikê - barwn¹, ale s³ab¹ ekonomicznie.
U¿ytków rolnych - szeœæ tysiêcy hektarów na wzgórzach lub ³agodnych stokach.
£agodnych zboczy niewiele na Pogórzu
Dynowskim zobaczysz. I tyle ka¿dego roku
jest ziemniaków. Mówi siê nawet o zag³êbiu kartoflanym. Niewiele pól pod burakiem cukrowym i rzepakiem, które wraz z
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tytoniem lubi¹ dobr¹ glebê i ciep³o.
Przy niewielkich area³ach gospodarstw
jak te¿ niskiej wydajnoœci trudno siê utrzymaæ ze sprzeda¿y zbó¿ w ka¿dym ustroju i
³adzie ekonomicznym. Zatem - hodowla,
ale i ona nie ratuje gospodarstw. Koni jest
niewiele w gminie - wiêkszoœæ gospodarstw
obywa siê bez u³añskiego zwierzêcia. Marzeniem ka¿dego, nawet biedaka, jest w³asny ci¹gnik. Uniezale¿nia od s¹siada, bo
SKR umar³a niedawno œmierci¹ naturaln¹,
w³aœciw¹.
Dziesiêæ tysiêcy mieszkañców ma gmina Nozdrzec, a z ka¿dym rokiem mimo
wiêkszego tu ni¿ w mieœcie przyrostu naturalnego - ludnoœci ubywa. Wszyscy m³odzi uciekaj¹ st¹d do ka¿dego, chocia¿by
najmniejszego miasta w województwie i
kraju. Wszêdzie tam jest lepiej, na pewno
inaczej. Ci, którzy pozostaj¹, choæ niewiele starsi - s¹ bezrobotni. Jest ich prawie tysi¹c w gminie. Faktycznie - wiêcej, bo s¹
nimi i ci, którzy wegetuj¹ na dwu, trzech,
czterech, piêciu i wiêcej hektarach wertepów p³ac¹c na przysz³e emerytury wysokie
sk³adki. P³ac¹ je z rent matek i ojców, wypatruj¹c zmi³owania Boga, a tu na ziemi lewicy, prawicy lub naturalnej œmierci bez
d³ugich mêczarni.
M³odzi - jeszcze w szko³ach œrednich
pomagaj¹ przy ¿niwach, sianokosach, wykopkach. PóŸniej coraz rzadziej przyje¿-

Czy s³ysza³eœ kiedyœ choæby jedn¹ piosenkê Beatlesów lub te¿ widzia³eœ potwora z Loch Ness? Je¿eli nie, to serdecznie zapraszamy w odleg³¹ podró¿ na Wyspy Brytyjskie, czyli do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii – ojczyzn Scherlocka Holmesa, ksiê¿nej Diany, whisky
i legendarnego miecza Excalibura.
Nazwa Brytania pochodzi od celtyckiego plemienia Brytów, które osiedli³o siê na
wyspie (bo Wielka Brytania to wyspa) w
VII w p.n.e. S³owo England (po polsku –
Anglia) pochodzi od germañskich Anglów,
którzy wraz z Sasami i Jutami najechali Brytaniê w V wieku. Od tego czasu Wielka
Brytania da³a Europie wiele znakomitych
postaci, zwyczajów, miejsc i potraw.
AGATHA CHRISTIE (1891-1976) – angielska pisarka. Miêdzynarodowy rozg³os
przynios³y jej powieœci kryminalne, które cechuje precyzyjna konstrukcja intrygi i trafnoœæ obserwacji obyczajowej. Bohaterami
ksi¹¿ek Christie s¹ najczêœciej detektyw Hercules Poriot i przesympatyczna staruszka
panna Marple, która dziêki temu, ¿e s³ucha
z uwag¹ miejscowych plotek zawsze rozwi¹-

¿e choæby najtrudniejsz¹ zagadkê kryminaln¹. Najs³ynniejsze krymina³y napisane
przez Aghatê Christie to: „Morderstwo w
Orient Expresie”, „Œmieræ na Nilu” oraz
„Dziesiêciu Murzynków”. Wiele jej ksi¹¿ek
znajduje siê w naszej miejskiej bibliotece. Serdecznie je polecamy.
SHERLOCK HOLMES – najs³ynniejszy
detektyw œwiata, stworzony przez sir Arthura Conan Doyle¢a. Holmes by³ geniuszem
sztuki dedukcji i przebieranek, doskona³ym
bokserem i mistrzem fechtunku. Wysoki,
chudy stary kawaler. Mieszka³ przy Baker
Street 221 B, wynajmowa³ mieszkania z lekarzem wojskowym Johnem Watsonem.
Gdy mu siê nudzi³o to gra³ na skrzypcach
lub siêga³ po kokainê. Kiedy pisarz uœmierci³ detektywa ca³e wyspy okry³y siê ¿a³ob¹ i...
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d¿aj¹ do skulonych, przygiêtych do ziemi
rodziców, najczêœciej tylko matek, niezale¿ni, coraz mocniej osadzeni w œwiecie,
który jest wszêdzie poza wsi¹. Przyjad¹, kiedy gospodarstwo zaroœnie pokrzyw¹, wzgórza tarnin¹, kruszyæ siê zacznie dom, chyliæ stodo³a, ale trzeba odwiedziæ wszystkich
najbli¿szych, którzy odeszli do zas³u¿onego
nieba. Tak jest we wszystkich wsiach, w centrum i na rubie¿ach naszego województwa.
W biurowcu Urzêdu Gminy zwyczajny
codzienny ruch. Wójt za³atwia odwieczne
problemy. Ukoñczono gazyfikacjê gminy.
Ukoñczono budowê szko³y w Nozdrzcu. Z
jej lokalizacj¹ k³opoty ci¹gnê³y siê od czasów jagielloñskich: pobudowano wtedy
szkó³kê parafialn¹ przy cmentarzu, i dzieci
ba³y siê do niej chodziæ. W ostatnim pó³wieczu sytuacja by³a równie trudna. Dopiero wójt tej gminy, Antoni Gromala upora³ siê z odwiecznym fatum. Byæ mo¿e
dlatego, ¿e sam by³ nauczycielem.
Przy szkole powsta³a piêkna sala gimnastyczna. Podobn¹ widaæ przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Izdebkach. Zas³uga to
nie tylko wójta, przede wszystkim dyrektora szko³y - mgr Danuty Oleszko.
Wójt Antoni - nachyla siê nad szczegó³ow¹ map¹ gminy.
- Jeszcze tak wiele zadañ - mówi. A mapa dok³adna odczytasz ka¿d¹ œcie¿kê, któr¹ wydeptali ludzie od czasu neolitu do naszych dni.

trzeba by³o go wskrzesiæ od nowa.
WINSTON CHURCHIL (1874-1965) –
brytyjski m¹¿ stanu, polityk. Premier Wielkiej Brytanii w latach 1940-45. Nale¿a³ do
tzw. „wielkiej trójki”. Jeden z najbardziej
popularnych polityków z czasów II wojny
œwiatowej. Jest autorem „Pamiêtników”, za
które otrzyma³ w 1953 roku literack¹ Nagrodê Nobla. Ostatnio g³oœno by³o o jego
ulubionej papudze, która ostro przeklina,
gdy mówi siê przy niej o Niemczech. Za
najwiêkszy b³¹d Churchila uwa¿a siê fakt,
¿e papugê samiczkê nazwa³ Charli, a to
przecie¿ imiê mêskie.
BRIDGET JONES – przysz³a na œwiat w
1995 roku na ³amach gazety „The Independent”. Helen Fielding opisa³a m³od¹ kobietê,
która daje siê terroryzowaæ obowi¹zuj¹cym
wzorom mody, za du¿o pije i stara siê zrzuciæ
„kilka zbêdnych kilogramów”. Jej najwiêkszym
problemem jest jednak znalezienie partnera
¿ y c i o w e g o .
W nastêpnym roku ukaza³y siê przygody Bridget w formie pamiêtnika-ksi¹¿ki, który rozszed³
siê na ca³ym œwiecie w nak³adzie 4 milionów
egzemplarzy. Powsta³ te¿ film, a rolê
(ci¹g dalszy na str. 18)
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(ci¹g dalszy ze str. 17)
zwariowanej Bridget zagra³a tegoroczna zdobywczyni Oscara Renee Zellweger.
EL¯BIETA II (ur. 1926 r.) – jest królow¹ od 50 lat. Poddani uwielbiaj¹ j¹ za
godnoœæ z jak¹... wybacza mê¿owi zdrady.
Du¿o podró¿uje, ma mnóstwo problemów
z dzieæmi. Ostatnio mówi siê du¿o na œwiecie czy potrzebne jest jeszcze pielêgnowanie dworskich tradycji.
DAVID BECKHAM (ur. 1975r.) – geniusz
futbolu ( potrafi strzeliæ bramkê z po³owy
boiska), bo¿yszcze kibiców i ulubieniec brukowców. Jego ¿ona to by³a Spice Girl – Victoria Adams. Ich maj¹tek ocenia siê na prawie 300 milionów dolarów. Po przejœciu z
Manchesteru do Realu Madryt „Becks” zarabia 151 tysiêcy dolarów tygodniowo!!!
BEATLESI – w póŸnych latach 50-ych
piêciu nie ca³kiem grzecznych ch³opców z
Liverpoolu (John Lenon, Paul McCartney,
George Harrison, Stu Sutcliffe i Pete Best)
za³o¿y³o zespó³ gitarowy. W 1962 roku nazwali go nieortograficznie The Beatles (zamiast Beetles – ¿uki). W 1962 roku wydali
pierwszy album, a trzy lata póŸniej królowa przyzna³a im Ordery Imperium. Mówi
siê, ¿e s¹ najlepsz¹ rzecz¹, jak¹ Anglia da³a
œwiatu oprócz Newtona, maszyny parowej
i radaru. Zmienili modê, sposób myœlenia
kilku pokoleñ, muzykê popularn¹
DIANA SPENCER (1961-97) – piêkna,
nieœmia³a dziewczyna z dobrego domu,
która podbi³a serce brytyjskiego nastêpcy
tronu – ksiêcia Karola. Ich œlub ogl¹da³o
ponad 750 milionów ludzi przed telewizorami w 74 krajach. Diana poœwiêci³a siê
dzia³alnoœci charytatywnej. Nazywano j¹
„królow¹ ludzkich serc”. Jej ma³¿eñstwo
szybko siê rozsypa³o – oboje mieli romanse. W 1996 og³oszono jej rozwód z Karolem. Zginê³a w wypadku samochodowym
w Pary¿u. Ksiê¿na zosta³a pochowana w
rodowej posiad³oœci Althorp.
WILIAM SZEKSPIR (1564 – 1616) –
dramaturg, ojciec „Hamleta” i „Romea i
Julii” (Hamlet to ten od „byæ albo nie
byæ”). Do dziœ trwaj¹ spory czy Szekspir to...
Szekspir. Wielu twierdzi, ¿e jego dzie³a s¹
ukradzione. Jedno jest pewne; wprowadzi³
do literatury wiele nowinek literackich i
co najwa¿niejsze du¿o humoru.
SEAN CONNERY (ur.1930r.) – uwielbiaj¹ go Anglicy, choæ on podkreœla, ¿e jest
Szkotem. Zdoby³ trzecie miejsce w wyborach Mister Universum w 1950 roku. To
w³aœnie on by³ Bondem, któremu wypowiedzenie s³ów – „jestem Bond, James Bond”
– przynios³o ogólnoœwiatow¹ s³awê.
HARRY POTTER – przyszed³ na œwiat
w 1997 roku, od razu jako jedenastolatek.
Tak to bywa z czarodziejami. Jako dziecko
wychowywany by³ przez koszmarnych krewnych - mugoli.

Jego matk¹ jest Joanne K. Rowling,
która dziêki swemu
przybranemu synkowi zarobi³a miliony i
zdoby³a œwiatowa s³awê. I pomyœleæ, ¿e opowieœæ o Harrym powstawa³a w barach i
pubach, gdzie autorka pij¹c zimna kawê
zastanawia³a siê jak zap³aciæ zaleg³y czynsz.
Kuchnia brytyjska jest niezwykle
dziwna. Charakteryzuje j¹ ryba z
frytkami zawiniêta w gazetê i picie
herbaty w eleganckiej porcelanowej fili¿ance:
RYBA Z FRYTKAMI – sta³a siê popularna w latach szeœædziesi¹tych XIX wieku, gdy
dziêki liniom kolejowym w ci¹gu nocy œwie¿o
z³owione ryby dociera³y do miast ze wschodniego wybrze¿a. Ryba (dorsz, ³upacz, p³astuga) jest zanurzana w rzadkim cieœcie i sma¿ona na rozgrzanym t³uszczu. Je siê j¹ z frytkami. Tradycyjnie ryba z frytkami pakowana
by³a w kawa³ek gazety i jedzona palcami, dziœ
opakowanie jest bardziej higieniczne, a do
porcji dodawane s¹ drewniane lub plastykowe widelczyki. Na pó³nocy do ryby z frytkami
dodawane jest puree z zielonego groszku.
Prawdziwy Anglik nie wyobra¿a sobie ¿ycia
bez HERBATY. Jest to lek na wszystko: nudê
i zmêczenie, z³amane serce, drobne smuteczki i powa¿ne k³opoty. Najczêœciej jest to herbata indyjska, podana w podgrzanym imbryczku, z mlekiem i cukrem. Przygotowanie herbaty to prawdziwa ceremonia. Najpierw podgrzewamy czajniczek, wsypujemy
herbatê (po ³y¿eczkê na ka¿dego „herbatopijcê” plus ³y¿eczkê dla imbryczka). Zalewamy wrz¹tkiem. Herbata musi siê zaparzyæ,
ale nie za d³ugo bo siê „przewa¿y”. Do fili¿anki wlewamy mleko, a dopiero potem aromatyczny i ciemny napar herbaciany.
G³ównym sk³adnikiem angielskich dañ
s¹: miêso, ryby, ziemniaki, m¹ka, mas³o i
jaja. Oto kilka tradycyjnych potraw:
YORKSHIRE PUDDING – pieczeñ
wo³owa z ciastem (rodzajem pieroga), pieczonym na t³uszczu z miêsa. Dodatkiem do
miês s¹ zwykle dwa rodzaje jarzyn (jedna
to zwykle ziemniaki, druga: brukselka lub
zielony groszek), zwykle rozgotowane na
papkê. Najsmaczniejszy jest pudding bo¿onarodzeniowy – SPOTTY DICK, czyli
placek z melas¹. Wszystkie puddingi podaje siê z d¿emem lub syropem.
W Szkocji narodow¹ potraw¹ jest HAGGIS (drobno posiekane podroby z dodatkiem przypraw, gotowane w owczym ¿o³¹dku, podawane z puree z rzepy). W Walii to
chleb wodorostowy, pieczony z m¹ki owsianej, wodorostów i boczku. I do tego grzanki
sma¿one z serem. Jada siê te¿ kawa³ki wo³owiny i wo³owych nerek, duszone w sosie i zapiekane w cieœcie. Do tego na deser CRUMPETS (rodzaj naleœników) i przepyszne
dro¿d¿ówki z rodzynkami – SCONES. A gdy
jeszcze jesteœmy g³odni proponujemy sery:
b³êkitnawy STILTON, ró¿owy lub bia³y CHE-
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SCHIRE lub te¿ ostry GLOUCESTER.
q Brytyjczyków nic nie sk³oni³o do tego, by
ukochanego FUNTA SZERLINGA zamieniæ na euro. Jeszcze nie doszli do
siebie po przeprowadzonej 30 lat temu
reformie, wprowadzaj¹cej dziesiêtny
system pieniê¿ny. To dziêki niej funt ma
100 pensów.
q Tradycj¹ jest je¿d¿enie po lewej stronie
jezdni. W dawnych czasach, gdy konie
by³y g³ównym œrodkiem transportu,
je¿d¿ono lew¹ stron¹, by prawa rêka
mog³a trzymaæ miecz dla obrony. Konie odesz³y, lewa strona pozosta³a.
q Nie zmieni³y siê te¿ miary i wagi. D³ugoœæ
mierzy siê w calach, stopach, jardach i milach – przelicznik tych jednostek sk³ada
siê z co najmniej dwóch liczb po przecinku. Podobnie rzecz siê ma w sprawie wag.
Wystêpuj¹ uncje, funty i kamienie.
q Czasami tradycja dorabiana jest „na si³ê”,
a przyk³adem mog¹ byæ szkockie KITLE. Zwyczaj noszenia konkretnych
wzorów przez poszczególne klany jest
nowy. Wymyœli³ go sir Walter Scott, przygotowuj¹c uroczyste powitanie króla
angielskiego w 1822 roku.
Anglicy œmiej¹ siê ze Szkotów, ¿e s¹ sk¹pcami, ale te¿ oni s¹ -powiedzmy delikatnie – oszczêdni. Instaluj¹ w swoich domach dwa krany – do ciep³ej i zimnej
wody. Krany te montowane s¹ w du¿ej
odleg³oœci od siebie. Ma to za zadanie
zachêciæ do zatykania korkiem umywalki i mycia siê w niej, tak jak w wannie.
q Wymyœlili te¿ wiele sportów. Najpopularniejsze s¹: KRYKIET (wymyœlili go 750
lat temu, to narodowy sposób (oprócz
oczywiœcie picia herbaty) na nudê i
smutek), GOLF i POLO.
q Za najbardziej przedsiêbiorcz¹ kobietê w
Europie mo¿na spokojnie uznaæ Szwajcarkê Mariê Tussaud (1761-1850), która odziedziczy³a niez³y maj¹tek po swoim pracodawcy. Podczas rewolucji francuskiej trafi³a do wiêzienia. Nie œciêto
jej, ale musia³a przygotowywaæ maski poœmiertne gilotynowych s³aw. Zgromadzi³a niez³¹ kolekcjê i w 1802 pojecha³a do
Londynu. Tam za³o¿y³a s³ynn¹ do dziœ
GALERIÊ FIGUR WOSKOWYCH MARII TUSSAUD, gdzie spotkaæ mo¿na
kryminalistów, aktorów, królów i inne
s³awy. Galeria jest symbolem Londynu i
przynosi ogromne zyski liczone w milionach funtów rocznie.
Mo¿e by tak w Polsce stworzyæ podobn¹ galeriê! Powsta³by zapewne osobny
pokój dla naszych polityków, a mo¿e nawet dwa...
SERDECZNIE POZDRAWIAMY
Tomasz Sobaœ
Micha³ Ziêzio
M³odzie¿owy Klub Europejski
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Dynowie
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kres koniecznej „zgody” w stosunkach Polski i Niemiec w postaci stabilnego s¹siedztwa z naszej strony
i us³ugi w procesie akcesyjnym œwiadczonej przez nich, przechodzi stopniowo w
fazê „bycia obok siebie ”. Z uwagi na dziel¹ce nas w chwili obecnej ró¿nice zdañ w
istotnych kwestiach, mo¿na pokusiæ siê o
stwierdzenie, ¿e s¹siedztwo to nie jest ³atwe.
Jedna ze spraw spornych ma bezpoœredni zwi¹zek z kontrol¹ pokaŸnej czêœci
Iraku przez dywizjê wielonarodow¹ pod
dowództwem polskiego genera³a. Niemcy
sprzeciwili siê podjêciu interwencji powo³uj¹c siê na argumenty œwiadcz¹ce o niezgodnoœci dzia³añ z prawem miêdzynarodowym.W samej ró¿nicy zdañ nie ma jeszcze nic z³ego, kontrowersje budzi natomiast nieumiejêtnoœæ znalezienia kompromisu w obliczu zagro¿enia. Myœlê, ¿e dopiero przysz³oœæ zweryfikuje s³usznoœæ obydwu tych koncepcji.
Kolejny dziel¹ca nas kwestia wynika ze
sporu o kszta³t Konstytucji UE. Polska nie
akceptuje zmiany korzystnych dla niej decyzji nicejskich, upomina siê tak¿e o odwo³anie
do wartoœci judeochrzeœcijañskich w Konstytucji. Niemcy uznaj¹ nas w tej walce o Niceê za nacjonalistów, których sposób myœlenia nie zdo³a³ wydobyæ siê z XIX wieku.
Nicejski system g³osowania stanowi³by
jeden ze sposobów umocnienia naszej pozycji – dlaczego zatem nie walczyæ??! W

„Ach co to by³a za STUDNIÓWKA !!!
- œmia³o mo¿emy powiedzieæ kilka dni
po zakoñczeniu naszego balu. 21 lutego
bêdzie kojarzy³ siê nam ze wspania³¹ zabaw¹ do bia³ego rana, z przepiêknymi strojami, skoczn¹ muzyk¹ i wszystkimi radosnymi uczuciami.
„Polec¹ dziœ chwile jak piêkne motyle
urodê ty ¿ycia wiêc chwal
i niech wydarzenia przerosn¹ marzenia
i niech nam uda siê bal...”
Studniówkê poprzedzi³ ciekawy i naprawdê zabawny program artystyczny. W
tym roku nasi koledzy poprzez wspania³e
teksty prof. Macieja Jurasiñskiego przypomnieli najwa¿niejsze wydarzenia z ostatnich czterech lat. By³ wiêc Adam Ma³ysz,
Renata Beger, Brytney Spears, by³y polskie seriale oraz „sprawa Rywina”. Wspólnie wylicytowaliœmy ostatniego wolnego
partnera tego wieczoru i wys³uchaliœmy
ludowych przyœpiewek – na weso³¹ nutê.
Bardzo podoba³ siê nam te¿ przepiêkny
walc odtañczony przez przedstawicieli
wszystkich czwartych klas, których przy-
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rolê w tej kwestii. W obliczu spotkania z
innymi cywilizacjami musimy odwo³ywaæ siê
do kanonu wartoœci uformowanego przez
chrzeœcijañstwo. W przeciwnym razie
„..spo³eczeñstwo zapominaj¹ce o swej przesz³oœci wystawione jest na ryzyko, ze nie
bêdzie zdolne zmagaæ siê ze sw¹ teraŸniejszoœci¹ i – co gorsza – ¿e stanie siê ofiar¹
swej przysz³oœci!”( Jan Pawe³ II )
Jednak¿e o prawdziwej ró¿nicy zdañ
œwiadczy spór tocz¹cy siê wokó³ Centrum
przeciwko Wypêdzeniom. Istniej¹cy formalnie od 1959 roku Zwi¹zek Wypêdzonych zrzesza oko³o 2 mln cz³onków, którym przewodniczy od 6 lat Erika Steinbach.
Zwi¹zek niejednokrotnie sprzeciwia³ siê

uznaniu granicy na Odrze i Nysie, jak te¿
nawi¹zywaniu kontaktów z Polsk¹ do czasu,gdy ta wyrazi zgodê na ustêpstwa graniczne i zagwarantuje prawa mniejszoœci
niemieckiej. Cztery lata temu rozpoczêto
starania o wybudowanie w Berlinie mauzoleum: „Centrum przeciwko Wypêdzeniom”. Skoro Zwi¹zek Wypêdzonych dzia³a od kilku dziesiêcioleci, dlaczego wywo³uje teraz tak wiele emocji ? OdpowiedŸ
tkwi w widocznej od niedawna zmianie w
œwiadomoœci niemieckiej opinii. Do tej
pory Niemcy mówili o winie ponoszonej
za tragediê II wojny œwiatowej, zaœ w chwili obecnej dominuje przeœwiadczenie o
cierpieniach, które sta³y siê
udzia³em wypêdzonych i coraz mniej wspomina siê tym, kto wywo³a³ wojnê i sk¹d skutki
w postaci wysiedleñ. Taki stan rzeczy t³umaczy sprzeciw Polski skierowany przeciwko powstaniu Centrum w proponowanym
przez Steinbach kszta³cie. Czêœæ niemieckiej opinii publicznej postrzega jej zaanga¿owanie w tê sprawê jako grê polityczn¹
maj¹c¹ umocniæ jej pozycjê parlamentarn¹.
Nie obejdzie siê bez wysi³ku ze strony
obydwu pañstw, by zachowaæ jak¿e kruche
relacje wypracowane przez ostatnie lata.
Ewa Hadam
Opiekunka MKE
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

gotowa³a prof. El¿bieta
Klaczak-£ach. Program
zakoñczy³ siê wspólnym
odœpiewaniem piosenki
pt. „Bal Studniówkowy”(na mel. „Niech ¿yje
bal”)
„Masz piêknie wygl¹daæ i w oczy spogl¹daæ
On Tobie dziewczyno, ty – mu...
I sprawiæ, aby dnia tego wspomnienie
Piêkniejsze by³o od snu...”
Program Studniówkowy wprowadzi³
nas w radosny nastrój zabawy i tañca. Czas
wiêc by³o udaæ siê z licealnej auli do sali
ZSZ Dynów, gdzie odtañczyliœmy tradycyjnego Poloneza. Ka¿da klasa czwarta przygotowa³a siê najlepiej jak mog³a i zobaczyliœmy piêæ wspania³ych tañców – bogatych
w przeró¿ne figury, trudne elementy taneczne i oryginalne zakoñczenia a ka¿dy
inny i w swoim rodzaju.
„Dzisiejszy egzamin – ten z dobrej zabawy
Tez zdaæ, trzeba zdaæ...”
...i zdaliœmy na same pi¹tki. Zespól muzyczny „Crazy” zagra³ dla nas wspania³e
muzyczne „kawa³ki”. Zabawa by³a znakomita, a niektóre pary prawie wcale nie schodzi³y z parkietu. A trzeba przyznaæ, ¿e by³o
te¿ po co schodziæ. Nasi Rodzice przygotowali nam przepyszny poczêstunek.
Je¿eli chodzi o naszych Ojców, Mamy
oraz Kole¿anki i Kolegów z klas drugich

to mo¿na by by³o poœwiêciæ osobny artyku³ na Ich temat. Tyle oddania i serca
mog¹ w³o¿yæ w swoj¹ pracê tylko osoby,
którym na czymœ naprawdê zale¿y. Wam
drodzy Rodzice szczególnie zale¿a³o, aby
ten wieczór by³ niezapomniany i uda³o
siê to uczyniæ w 100% Stanêliœcie wobec
wielu trudnoœci, ale dziêki uporowi uda³o siê stworzyæ niezapomniany klimat
Studniówkowej nocy – za to wszystko my
– czwartoklasiœci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
serdecznie dziêkujemy
„Matura wszak nie pies – jak on nie ugryzie
i tylko nie trzeba siê baæ...!
Kobiety – przegoñcie dziœ precz fakultety
Za sto dni dopiero jest maj!”
Teraz przyszed³ czas na ostatnie przygotowania do egzaminu dojrza³oœci. Trzeba bêdzie przysi¹œæ nad ksi¹¿k¹ i uzupe³niæ
lub przypomnieæ wiedzê przed Matur¹.
A w myœli nuc¹ sobie jeszcze:
„Wytañczyæ czas
swoje szczêœcie w ten bal studniówkowy...
Bieliznê Ty
Masz czerwon¹, ja krawat w podkowy...
Niech ¿yje bal
Wychowawcy niech do nas siê œmiej¹...
„Crazy” nam gra
czwarte klasy do rana szalej¹...”
Samorz¹dy Uczniowskie
Klas
czwartych

koñcu „nie zmienia siê regu³ gry w czasie jej
trwania ”.
Jakiekolwiek g³osy pad³y w tej dyskusji,
tak¿e tu w Polsce, tak¿e wypowiadane przez
polityków i publicystów, nale¿y przyznaæ,¿e
preambu³a jest istotna ze wzglêdu na okreœlenie to¿samoœci europejskiej, zaœ chrzeœcijañstwo odegra³o i nadal odgrywa istotn¹

Kobieta kocha jeden dzieñ, lecz nienawidzi czterdzieœci (arabskie)
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okno
Arturowi,
Ani oraz wszystkim,
którzy odeszli
stojê przy oknie
sama
to okno ta rama
za oknem
pada deszcz
to okno
samotne
bo brak
drugiej szyby w oknie
pada deszcz
a szyba rozbita...
choc przecie¿
niewinna
ani ja ani ty
ani ¿adna inna
pada deszcz
przecie¿ tak siê dzieje
niewidoczni z³odzieje
w³amuja siê do czyjegoœ domu
nic nie mówi¹c nikomu
wybijaj¹ cicho szyby
pada deszcz
tylko rana zostaje
i kawa³ki szk³a
co wbij¹ siê
do samego serca dna
pada deszcz
ja samotna
nie wiem
czemu tak
jest
pada deszcz
pada deszcz
s³onych moich ³ez
proszê
spójrz przez okno
zobacz mnie
niech znów zaœwieci s³oñce
Tomasz S³onka

Kolejny dzieñ mija. Ju¿ go mam za sob¹,
za plecami.
To zupe³nie jak jazda poci¹giem. Wsiadasz lub pakuj¹ ciê do wagonu, do którego ty wcale siê nie prosi³eœ. Towarowym
lub luksusowym, albo ca³kiem zwyk³ym,
czasami sypialnym, zaczynasz sw¹ podró¿.
Usadawiasz siê mniej lub bardziej wygodnie, to niekoniecznie, bo pozycjê zmieniasz
w czasie podró¿y wiele razy.
Obok ciebie przepychaj¹ siê ludzie,
t³ocz¹,, œpiesz¹. A ty siedzisz i patrzysz w okno,
przez okno, w dal, na pola, na wszystko, co
mija obok, przed ciebie, za ciebie.
Zatrzymujesz siê na kilku
stacjach. Zapomnianych stacjach, o
których ju¿ nikt nie
pamiêta.
Stary kontroler
biletów przechodzi
przez wagon. Ty nerwowo siêgasz do kieszeni, niepewny, czy na pewno masz bilet.
Uœmiechasz siê. Masz...
On mija ciê z uœmiechem.
Chwila póŸniej. Znów nerwowo sprawdzasz. Przecie¿ mia³eœ. Gdzieœ go podzia³?
Siedzisz cicho w k¹ciku. Taki ma³y siê stajesz. Mo¿e ciê kontroler nie zauwa¿y?
Uda³o siê, przeszed³.
Zbli¿y³a siê jakaœ osoba. Piêkna i brzydka jednoczeœnie, wysoka jakaœ taka i niska,
o w³osach jasnych i ciemnych. Zapyta³a, czy
mo¿e siê do³¹czyæ. Zgodzi³eœ siê. Z pocz¹tku by³o fajnie. Lecz póŸniej zaczê³a ciê denerwowaæ. Wiêc delikatnie da³eœ jej do zrozumienia, by siê odpierdoli³a.
Druga nie by³a taka mi³a. Ale ³adniejsza. Siedzia³a i æwierka³a o nowej sukience
w kropki, z dekoltem o takim du¿ym, a sukienka taka po kolana, i tu, tak wykoñczona, i w kolorze zgni³ej wiœni...
A ty, choæ mi³oœnik wszelkich owoców zakazanych, zaczynasz nagle wiœni nienawidziæ...
Przesiadasz siê. Do innej. I wreszcie jest
chyba wspaniale. Rozmowa toczy siê cicho,
samoistnie, bez potrzeby myœlenia, zastanawiania siê, wysilania siê. Co wiêcej, ta
osoba, piêkna jest... Kochasz j¹...
I nagle, spada to na ciebie jak grom z
jasnego nieba, który sprawia, ¿e nic siê ju¿
nie liczy, ¿e ca³y œwiat mo¿e siê zawaliæ a
tobie to nic, bo ty dowiadujesz siê, ¿e ona
na nastêpnej stacji ma przesiadkê. A ty
musisz jechaæ tym poci¹giem.
I gdy wysiada, niebo zaci¹ga siê chmurami. Nawet stukot kó³ poci¹gu nie potrafi
ciê ju¿ tak rozbawiæ, jak niedawno. Po jakimœ czasie dosiadasz siê do innej. Nie bardzo j¹ znasz. Ani ona ciebie. Tak po prostu
wypada. I jedziecie razem w trudach, bólach i znoju. Kompletnie sobie nieznajomi.
Lub, gdy ta cudowna wysiada to i ty
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mimo zakazu, mimo wszystko te¿ wysiadasz,
te¿ próbujesz. I tak jakby przepraszaj¹c za
swoje niepos³uszeñstwo ca³ujesz tory, po
których poci¹g mknie. A on, jako znak przebaczenia i odpuszczenia, g³aszcze twoje
cia³o szybkim stukotem swoich kó³.
Albo, gdy ona, ta cudowna, wysiada, to
ty do koñca podró¿y jedziesz sam. Tylko
kontroler sprawdza bilety i wyrzuca ciê do
wagonu z ty³u, bo wygl¹dasz jak pijany. Nie
umyty, nie zadbany.
‘Panie, co za chamy!’ s³yszysz g³os grubej
kobiety wpychaj¹cej w siebie kolejny baleron, a na przystawkê kufel piwa z³ocistego.
Pytasz czy przypadkiem nie maj¹ papierosa. I stajesz siê w³aœnie œwiadkiem,
uczestnikiem lekcji wspó³czesnej, polskiej
odmiany ³aciny.
Odchodzisz ze spuszczon¹ g³ow¹, podkulonym ogonem. Jakiœ inny, mi³y cz³owiek czêstuje ciê w koñcu tytoniem, wiêc mo¿esz usi¹œæ
sobie w k¹cie i zapaliæ. Rozkoszowaæ siê
przez chwilê ¿yciem.
Konduktor nadchodzi kolejny raz.
Mija ciê. A ty ju¿ nie
zwracasz na niego wiêkszej uwagi.
Poci¹g p³ynie poprzez góry, rzeki, lasy,
kraje, pory roku. A ty w œrodku.
Ludzie t³ocz¹ siê naoko³o ciebie. Ciasno ju¿ i niewygodnie. Duszno. Chcesz wysi¹œæ. Ale jak na z³oœæ nie ma gdzie.
Poci¹g mknie.
Stajesz siê obojêtny na wszystko. Nic ci
nie przeszkadza. Wyrzucili ciê do wagonu
towarowego. Le¿ysz w gnoju, poœród ³ajna.
Lecz to nic. Odk¹d ona odesz³a, wysiad³a.
Wreszcie konduktor do ciebie podchodzi. Ma d³ug¹ brodê i wygl¹da doœæ przyzwoicie w niebiesko-granatowym mundurze. Na tyle, na ile ktokolwiek przyzwoicie
dla ciebie wygl¹daæ mo¿e, oczywiœcie.
Wiêc ten konduktor pyta ciebie, czy
masz bilet. A ty, w gestii nawyku ju¿ ci to
le¿y, szukasz po wszystkich kieszeniach swego starego ubrania, choæ wiesz, ¿e niczego, poza pustymi, dziurawymi kieszeniami
i star¹ chusteczk¹, tam nie znajdziesz.
Przeci¹gasz chwilê tragicznego przyznawania siê. Nie wiesz, co ciê czeka.
Konduktor dobrotliwie odgaduje, ¿e
nic nie masz. Uœmiecha siê czule. Bierze
ciê pod ramiê i zaprowadza do specjalnego wagonu, gdzie mo¿esz dostaæ wszystko.
Wystarczy mieæ dobr¹ walutê.
Piwo - jeden dobry. Tanio.
Nadchodzi wreszcie chwila, ¿e poci¹g
siê zatrzymuje i musisz wysi¹œæ, to koniec
twojej podró¿y. Nic ci ju¿ nie pozosta³o.
S³yszysz jeszcze tylko wyraŸnie konduktora ciep³y g³os.
‘Wszyscy wysiadaæ. Stacja koñcowa. Dziêki
za podró¿!’
A na peronie napis du¿ymi wyryty literami.
NIEBO. ZAPRASZAMY.
Tomasz S³onka
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okres
Czeœæ IV obejmuje
do roku 1996.

Miasto Nadziei

Pawilon szkolny od 1991 – dawny internat

Od momentu wprowadzenia siê do nowego lokalu (1991r.) ZSZ poszerzane s¹ kierunki kszta³cenia oraz uruchomione zosta³y
nowe szko³y:
1993 - dzia³ krawiecki w 3-letniej szkole zasadniczej,
1994 - 3-letnie technikum mechaniczne po
ZSZ
1995 - 4-letnie technikum odzie¿owe
1996 - 3-letnie technikum odzie¿owe po ZSZ
1997 - 4-letnie liceum handlowe - technik
handlowiec
1998 - 4-letnie liceum zawodowe; - mechanik pojazdów samochodowych, krawiec
Rok szkolny 1991/92 rozpoczyna siê ju¿
w nowych klasopracowniach w budynku
przy ul. Polnej 3 a dotychczasowy budynek
zostaje zwrócony w³aœcicielowi – Bankowi
Spó³dzielczemu w Dynowie.
Prowadzenie lekcji odbywa siê w lepszych warunkach, blisko s¹ równie¿ warsztaty do zajêæ praktycznych natomiast problem jest z zajêciami sportowymi bowiem
odbywaj¹ siê one w œwietlicy b¹dŸ te¿ na
korytarzu. Jeœli warunki pogodowe pozwalaj¹ to wychowanie fizyczne prowadzone
jest na urz¹dzonym przez m³odzie¿, pod
kierunkiem nauczycieli: p. Franciszka Pilipa i p. Ireny Pilip, boisku szkolnym. W wielu nauczycielskich dyskusjach, g³ownie
wuefistów z dyrekcj¹, przewija siê problem
tych zajêæ. Brak sali gimnastycznej daje siê
odczuæ coraz bardziej. Marzy siê sala gimnastyczna ale bud¿et jest niewielki i brak
jest szans na tak¹ inwestycjê. Jednak sala
gimnastyczna zosta³a wybudowana. Jakie
by³y tego pocz¹tki?
Podczas jednego z pobytów w Kuratorium, podczas przypadkowej rozmowy, na
korytarzu z p.Kuratorem Piotrem Idzikowskim dowiedzia³em siê, ¿e moglibyœmy otrzymaæ nieodp³atnie stalow¹ konstrukcjê sali
gimnastycznej, która od kilku lat le¿y w Pi-

kulicach za Przemyœlem. Od tej dyskusji w
przeci¹gu miesi¹ca formalnoœci zosta³y za³atwione a konstrukcja pod koniec roku
znalaz³a siê na placu warsztatowym w Dynowie.
Tak wiêc, koniec roku 1991, jest pocz¹tkiem starañ o budowê hali sportowej.
W wyniku moich starañ i nauczyciela wf-u
p.Franciszka Pilipa oraz dziêki du¿ej pomocy p.Tadeusza Makara Kierownika Dzia³u Inwestycji KO w Przemyœlu, zostaje wyra¿ona zgoda na rozpoczêcie budowy sali
gimnastycznej. Ze œrodków spo³ecznych
zosta³a czêœciowo op³acona dokumentacja
techniczna, któr¹ opracowa³o Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „OLECHOWSKA” w Przemyœlu i rozpoczêto
prace ziemne. Dokumentacja techniczna
zostaje zaakceptowana przez odpowiednie
instytucje, a 19 listopada 1992r. s¹ ju¿ gotowe ³awy fundamentowe i betonowe stopy
pod stalow¹ konstrukcjê.
Praca spo³eczna m³odzie¿y, instruktorów, pracowników obs³ugi, nauczycieli i
rodziców, wspierana niewielkimi kwotami
Urzêdu Miasta i Gminy w Dynowie, zosta³a
wyceniona na kwotê 500 mln (starych) z³ a
inwestycja zostaje przejêta przez Kuratorium i po og³oszonym przetargu rusza budowa. Konstrukcjê stalow¹ stawiaj¹ pracownicy Fermstalu – byli uczniowie albo
rodzice uczniów a roboty murarskie wykonuje firma budowlana. Pod koniec 1993r.
zostaj¹ wykonane przy sali gimnastycznej
podstawowe prace budowlane przez firmê „ISO-MONT POLEN” z Bia³ej/Rzeszowa, w maju 1994r. wykonany dach a w grudniu 1994r. zostaj¹ zakoñczone prace budowlane i sala przygotowywana jest do wykoñczenia.
5 marca 1996 roku sala gimnastyczna
o wymiarach boiska 30 x 12 m i zapleczu 30
x 9m, mieszcz¹cego widowniê, dwie si³ownie wraz zapleczem sanitarnym, zostaje
oddana do u¿ytku.
Poniewa¿ m³odzie¿ internatu mieszkaj¹ca na parterze budynku i uczniowie korzystaj¹cy z do¿ywiania byli zmuszeni dochodziæ na posi³ki do sto³ówki w starym
internacie, przy ul. Waryñskiego 1 zachodzi³a potrzeba przeniesienia kuchni do internatu – szko³y przy ul. Polnej 3.
W przeci¹gu trzech miesiêcy zostaje

A kiedy runie miasto mej nadziei
Zgorzkniali starcy zap³acz¹ gdzieœ w cieniu
Gdy siê wype³ni fragment Ewangelii
„nie pozostanie kamieñ na kamieniu”
I run¹ wie¿e, rozwal¹ siê bramy
A twój upadek nikogo nie wzruszy
Powiedz¹ – miasta takiego nie znamy?
To Jeruzalem – miasto mojej duszy.
Zastêpy wrogów mno¿¹ siê doko³a
I trzeszcz¹ bramy do granic napiête
Banda krzykaczy na wiec wszystkich wo³a
By wyœmiaæ wszystko co dobre i œwiête.
O Jeruzalem – miasto mojej duszy
Zanim twa zguba ju¿ faktem siê stanie
Wycisz gwar ulic zaszyj siê gdzieœ w g³uszy
Spytaj z pokor¹ – dok¹d iœæ mam Panie?
Józef Cupak
Wara , luty 2004

Niedosyt
Ja tej ziemi siê uczê codziennie
Nikt mi tego nie wyrwie z pamiêci
I tkwiê tutaj od lat ju¿ niezmiennie
A jej piêkno w mych myœlach siê œwiêci
Tu jak dziecko lêka³em siê burzy
Tu mnie matka uczy³a pacierza
Tu wraca³em z najdalszej podró¿y
Tu jest zieleñ soczysta i œwie¿a
Tu po zimie wci¹¿ czekam na wiosnê
A bociany tak witam jak goœci
Tu mam wierzbê znajom¹ i sosnê
Tu prze¿ywam me smutki radoœci
A gdy kiedyœ ma ³ódŸ siê oddali
A ta ziemia otuli me cia³o
Dusza ma siê przed Panem u¿ali
¯e prze¿y³em – kocha³em – za ma³o
Józef Cupak
Wara, 8 marca 2004

(ci¹g dalszy na str. 22)

Kobieta œmieje siê, kiedy mo¿e; p³acze, kiedy chce (angielskie)
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(ci¹g dalszy ze str. 21)
opracowana dokumentacja i przeprowadzona adaptacja pomieszczeñ internatu na
kuchniê i jadalniê. Pozytywna opinia Stacji
Sanepidu o stanie nowych pomieszczeñ
kuchennych oraz pierwszy posi³ek wydany,
pocz¹tkiem grudnia 1992r. s¹ potwierdzeniem du¿ego zaanga¿owania Kierowniczki Internatu p. Marii Wardziñskiej, p.Witolda Wardziñskiego, p.Wandy Tymowicz,
p.Zofii Kosteckiej i innych oraz kolejnym
sukcesem zespo³u pracowników kierowanego przeze mnie. W budynku internatu
zostaje urz¹dzony blok ¿ywieniowy, na który
siê sk³ada kuchnia z zapleczem i jadalni¹ œwietlic¹.
Zmiany zachodz¹ tak¿e w warsztatach
szkolnych po przejêciu szko³y przez KOiW
w Przemyœlu. Rozpoczêta przez kierownika warsztatów, p.Jana Gerulê restrukturyzacja, a kontynuowana od lipca 1992r. przez
nowego kierownika p. Stanis³awa Bartonia,
owocuje oddaniem do u¿ytku nowoczesnej
stacji diagnostycznej dla pojazdów samochodowych.
Stacja diagnostyczna s³u¿y okolicznym
mieszkañcom poniewa¿ tutaj mo¿na dokonywaæ przegl¹dów technicznych pojazdów samochodowych. Dzia³alnoœæ stacji
jest tak¿e Ÿród³em dochodu dla warsztatów szkolnych.
1 wrzeœnia 1993r. naukê w ZSZ w Dynowie rozpoczyna 496 uczniów w dwunastu
oddzia³ach a tak¿e w nowej specjalnoœci,
któr¹ jest kierunek - krawiecki. Poza tym
jest kontynuowana budowa sali gimnastycznej.

Rok szkolny 1994/95 rozpoczyna 620 uczniów. Nauka odbywa siê
ju¿ na dwie pe³ne zmiany z powodu
niewystarczaj¹cej liczby sal lekcyjnych
a pod koniec 1994r. sala gimnastyczna jest przygotowana do prac wykoñczeniowych. Pierwsza matura (maj 1995r.) pisana jest ju¿ w nowej sali gimnastycznej chocia¿ jeszcze nie ca³kowicie wykoñczonej. Do
matury przyst¹pi³o 30 uczniów ( 26 panów i 4
panie) i wszyscy zdali
j¹ z pozytywnymi wynikami. Do matury
przyst¹pi³o tak¿e 15
osób doros³ych, które ukoñczy³y szko³ê
œredni¹ w ramach
egzaminów eksternistycznych.
Rok szkolny 1995/1996 5
marca
1996roku - odbywa siê uroczystoœæ oddania do u¿ytku
sali gimnastycznej, której wyposa¿enia i wystroju mo¿e poWarsztaty szkolne
zazdroœciæ okolica. Oficjalnego przeciêcia wstêgi dokonali: Kurator
Oœwiaty i Wychowania w Przemyœlu p.Zofia Wojciechowska, Burmistrz Miasta Dynowa p.Anna Kowalska i ja - dyrektor szko³y. Poœwiêcenia szko³y dokona³ proboszcz
Parafii Dynowskiej ks. dr Stanis³aw Janusz.
Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ o pomocy jakiej udziela³a pani Burmistrz Anna
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Kowalska w zakresie pozyskiwania œrodków
finansowych na prace wykoñczeniowe.
Przy Jej pomocy uda³o siê zdobyæ na ten
cel kwotê 1 mld (starych z³otych) z Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Podziêkowania nale¿¹ siê du¿ej grupie pracowników Fermstalu: p.Zbigniewowi Duchniakowi, p.Stanis³awowi Wolañskiemu, p.Jerzemu Turkowi, p. Stanis³awowi S³abemu, p. Janowi Misiewiczowi, p.

Sala
gimnastyczna
Ryszardowi Niemcowi, p.Franciszkowi Sêkowskiemu i wielu innym a tak¿e rodzicom
lub by³ym uczniom: p. Ryszardowi Szarudze, p.Stanis³awowi Œmietanie, p.Józefowi Bielcowi, p.Adamowi Helonowi, p.Konradowi Misniakiewiczowi i innym, pracuj¹cym tak¿e spo³ecznie przy tym obiekcie
albo wspomagaj¹cym budowê w innej formie.
cdn.
S. Tymowicz

Kobiety s¹ równie niebezpieczne w mi³oœci, jak w nienawiœci (francuskie)
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Wielki Post to okres przygotowania do Œwiat Wielkiej Nocy. Trwa on 40 dni. W XVIII wieku franciszkanie upowszechnili Drogê Krzy¿owa jako formê
kultu Mêki Pañskiej. Odprawia siê j¹ we wszystkie
pi¹tki Wielkiego Postu. W niedziele wielkopostne
odbywa siê w koœcio³ach specjalne nabo¿eñstwo, w
czasie którego rozpatrywana jest Pasja – Gorzkie ¯ale.
Ich rodowód siêga œredniowiecznych misteriów religijnych. W Polsce to nabo¿eñstwo po raz pierwszy
odprawiono w Warszawie na pocz¹tku XVIII wieku.
Tematyka pasyjna w sztuce.
Dramat misteriów Mêki Pañskiej mia³
ogromny wp³yw na wyobraŸniê ludu. Znalaz³o to odbicie w licznych przedstawieniach w twórczoœci ludowej. Najbardziej
popularnymi by³y: Ostatnia Wieczerza, wizerunek Pana Jezusa w Ogrójcu i Chrystusa Frasobliwego. Scena ukazania ubiczowanego Jezusa, na rozkaz Pi³ata z podpisem „Ecce Homo” – „Oto cz³owiek”, da³a
pocz¹tek przedstawieniom Chrystusa przed
Pi³atem, Chrystusa u s³upa i Chrystusa w
koronie cierniowej. Czêstymi by³y tak¿e wyobra¿enia ukazuj¹ce: upadek pod krzy¿em, ukrzy¿owanie, zdjêcie z krzy¿a. Od
XVI wieku popularny staje siê kult Matki
Boskiej Bolesnej – Piety. Jego twórcami byli
franciszkanie. Wszystkie te tematy pasyjne
towarzyszy³y ludziom w ca³ym ich ¿yciu.
Pierwszy krzy¿ w formie pektora³u otrzymywali na chrzcie a ostatni znaczy³ ich
mogi³ê. Typowo polskim tematem pasyjnym, szczególnie popularnym w rzeŸbie
ludowej by³ Chrystus Frasobliwy.
Wydarzenia Wielkiego Tygodnia s¹ tak¿e
i dzisiaj inspiracj¹ dla artystów tak ludowych
jak i profesjonalnych.

„Walka postu z karnawa³em”.
Œroda Popielcowa postrzegana wspó³czeœnie jako dzieñ pokuty i g³êbokiej religijnej
refleksji nie zawsze mia³a taki bardzo powa¿ny charakter. W okresie baroku bowiem „zmagania postu z karnawa³em” charakteryzowa-

23
ze sw¹ ¿on¹ w poœcie, a¿ po Allelui. By³ to post
syberyjski. Pan Bóg dawa³ im d³ugie ¿ycie.
Mój dziadek ¿y³ 94 lata a prababka 115 i jeszcze krowinê pas³a na lannym powrozie...”.
Umartwienia wielkopostne by³y ró¿norakie. Najczêœciej powstrzymywano siê od
jedzenia miêsa i spo¿ywania t³uszczów
(prócz oleju lnianego i konopnego), picia
alkoholu, palenia tytoniu. Zdarza³o siê tak¿e, ¿e na znak pokuty mê¿czyŸni nie strzygli siê i nie golili. Powszechnym by³ zwyczaj
wyrzekania siê wszelkich pokarmów w
Œrodê Popielcow¹ i Wielki Pi¹tek.
Arcybractwo Mêki Pañskiej

Pewna ciekawostk¹ zwi¹zan¹ z
czasem Wielkiego Postu i kultem Mêki
Chrystusa by³a dzia³alnoœæ Arcybractwa
Mêki Pañskiej, zwanego te¿ Bractwem Dobrej Œmierci. Dzia³a³o ono w Krakowie od
1559 – 1949 roku. Do dzisiaj przy koœciele
Pieta z Lubi¹¿a
Ojców Franciszkanów przetrwa³a grupka
ludzi, zwana Arcybractwem kultywuj¹ca
³y siê mieszaniem powagi z elementami zabaniektóre z przetrwa³ych obrzêdów wielkowy i festynu wiejskiego. Jak inaczej mo¿na napostnych.
zwaæ popularne wtedy na wsi „taneczne podG³ównym zadaniem Arcybractwa Mêki
skoki na wzrost konopi”, obfite obsypywanie
Pañskiej by³o niesienie charytatywnej pomosiê popio³em, z wiader i worków, czyli prawcy ludziom biednym i pokrzywdzonym. Od
dziwe bitewne kurzawy czy przypinanie do stroXVII – XVIII wieku wykupywa³o wiêŸniów
jów przechodniów kurzych nóg, skorup jaj,
skazanych na œmieræ. Ca³a ta procedura
klocków drewnianych i tym
trwa³a w okresie Wielkiego
podobnych „dziwol¹gów”. W
Postu. Rozpoczyna³a siê w
niektórych regionach w Œrodê
czwart¹ niedzielê po Œrodzie
Popielcow¹ obwo¿ono na woPopielcowej, kiedy to wizytazach s³omian¹ Œmieræ a nastêptorowie wraz z siedmioma
nie na oczach ciekawskich pabraæmi odwiedzali wiêzienie w
lono j¹ lub topiono. Popularratuszu i na Wawelu gdzie zanym by³ te¿ zwyczaj „pogrzebu
znajamiali siê z sytuacja skazañbasa”, instrumentu który symców i wybierali tych którzy
bolizowa³ zabawê karnawanadawali siê do wykupu. W
³ow¹. Obrzêd ten oznacza³ koNiedzielê Palmow¹ ponownie
niec zabaw, œmiechu i wprowaodwiedzali wiêzienia i oficjaldza³ czas postu. Temu samemu
nie zwracali siê o wykup konmia³ s³u¿yæ popularny tak¿e na
kretnego wiêŸnia. Pieni¹dze
naszym terenie zwyczaj przywi¹otrzymywali od bogatych
zywania do kija œledzia i wormieszczan krakowskich. Ca³y
ka z popio³em oraz podawania
obrzêd dokonywa³ siê w Wielna sto³y garnka z chudym, kwaki Czwartek w ratuszu krakowChrystus Frasobliwy
œnym ¿urem.
skim. Tam, przy specjalnie wyDzisiaj na wsi takie lekcebudowanym o³tarzu odgrywawa¿enie ascetycznoœci w Œrodê Popielcow¹
no scenê koronowania Chrystusa cierniem
jest nie do pomyœlenia. Doskona³y dowód
lub scenê Samsona, wyci¹gaj¹cego z paszna to stanowi wypowiedŸ ch³opa z Kamieczy lwa plaster pszczelego miodu. W czasie
nicy Górnej pod Jas³em – W³adys³awa Chajtych misteriów uwolnieni wiêŸniowie odbyca, który tak wspomina³ w latach 80 – tych
wali spowiedŸ. Jednoczeœnie w koœciele MaXX wieku: „... gdy nadszed³ post, ludzie poœciriackim odprawiano mszê, zakoñczon¹ uroli nie do uwierzenia. Mleko owarzali, ser maczyst¹ procesj¹ na ratusz i komuni¹ uwolgazynowali na poœwiêtach, serwatkê zlewali
nionych. Po tych uroczystoœciach odbywa³
do beczek. Jedli barszcz z grzybami. (...) I jedli
siê obiad. Nie oznacza³o to jednak, ¿e byli
suche gruszki, pamu³ê ze œliw, suszon¹ rzepê. I
(ci¹g dalszy na str. 24)
jedli œledzie i pieczone kartofle. M¹¿ nie spa³

Lepiej rozdra¿niæ psa ni¿ kobietê (rosyjskie)
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(ci¹g dalszy ze str. 23)
skazañcy nareszcie uzyskali wolnoœæ. Teraz
musieli bowiem przejœæ w procesji do klasztoru Ojców Franciszkanów a nastêpnie odbyæ bardzo dotkliwe „kajania” przez le¿enie krzy¿em na zimnej posadzce i wys³uchiwanie kazañ i nauk umoralniaj¹cych. Dopiero po tym mogli siê czuæ wolnymi.
Wspó³czeœni kontynuatorzy Arcybractwa
Mêki Pañskiej odprawiaj¹ w koœciele Ojców
Franciszkanów w Krakowie w ka¿dy pi¹tek
Wielkiego Postu o godzinie 18 – tej Drogê
Krzy¿ow¹. Ubrani s¹ w tradycyjne czarne
habity ze spiczastymi kapturami na g³owach
a w rêkach trzymaj¹ laski zakoñczone trupi¹
czaszk¹. Ka¿dego napotkanego pozdrawiaj¹
s³owami – „Memento homo mori”.
Opracowali AJM

Cz³onkowie dzisiejszego Arcybractwa

WIEŒCI Z GMINY NOZDRZEC
Czcigodnemu Kap³anowi
S¹ ludzie czyœci, dobrzy i prawi
Jak z anio³ami pobratani,
Ca³ym ich sercem kochaæ trzeba
I serc ofiarê nieœæ im w darze.
Tyœ jednym z takich, zacny ksiê¿e
Kap³anie z czynu i ze s³owa.
W Twe ³ono tchnê³a dobroæ sama
Najœwiêtsza £aska Chrystusowa.
I co dzieñ mno¿ysz swe zas³ugi
I co dzieñ bardziej Tyœ kochany.
Ty mówisz: wierzyæ i mi³owaæ
Ot, i sens ¿ycia rozwik³any.
Od szeœædziesiêciu lat ju¿ oto
Œwiêt¹ zajêtyœ t¹ robot¹.
I od lat wielu na tej glebce
Siejesz i orzesz nie dla siebie.
Wiêc gdy Twój nadszed³ Jubileusz
Idziemy z bliska i z daleka.
Do stóp Twych ksiê¿e schyliæ g³owy
Uczciæ Kap³ana i Cz³owieka.
Ka¿dy z nas Tobie coœ zawdziêcza
Ka¿degoœ cieszy³ w ciê¿kiej chwili
To¿ prosim Boga byœmy byœmy jeszcze
Twe setne lecie obchodzili.
O dobry s³ugo Chrystusowy,
O, wojuj¹cy sercem s³owy, o wykonawco
woli Pana
Niech¿e Ci bêdzie czeœæ oddana.
A Ciebie Bo¿e mi³osierny
Wzywamy! Wejrzyj na lud wierny
I prosim, Panie, najgorêcej,
Takich Kap³anów daj nam wiêcej.
Teresa Serwatka
Nozdrzec – grudzieñ 2003

Czcigodnemu Ksiêdzu Jubilatowi
Józefowi Pruchnickiemu
z Parafii Nozdrzec
z okazji Imienin
najserdeczniejsze ¿yczenia wielu lat ¿ycia
w nieustaj¹cym Bo¿ym b³ogos³awieñstwie oraz
mi³oœci i szacunku parafian
sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Nozdrzcu
Roman Wojtarowicz

Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala

Ksi¹dz Jubilat Józef
Pruchnicki z Parafii Nozdrzec w grudniu 2003
roku obchodzi³ jubileusz
60 – lecia pracy duszpasterskiej. Dzisiaj – z okazji
Imienin – sk³adamy Czcigodnemu Solenizantowi
najserdeczniejsze ¿yczenia
i prezentujemy jeszcze jeden wiersz napisany z okazji jubileuszu.

Piêkna kobieta jest rzek¹, w której ton¹ mêdrcy (perskie)
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Budynek szko³y

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2004/2005
Witamy serdecznie i zapraszamy do zapoznania siê
z naszymi informacjami na temat mo¿liwoœci
kontynuowania nauki po ukoñczeniu gimnazjum.
* * Mo¿esz zdobyæ zawód,uzyskaæ œwiadectwo dojrza³oœci i tytu³
zawodowy jeœli wybierzesz jedn¹ z proponowanych szkó³
* * Zadzwoñ lub wyœlij emaila a otrzymasz wyczerpuj¹ce informacje
email:
dynowzsz@poczta.onet.pl
lub
zsz1dynow@poczta.onet.pl
* * OdwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹:
www.zsz1dynow.republika.pl
**PrzyjdŸ do szko³y: DYNÓW, ul Polna 3 ~ tel. (016) 652 10 45
Szko³y i kierunki kszta³cenia w roku szkolnym 2004/2005
SZKO£Y ŒREDNIE

SZKO£Y ZASADNICZE

WARUNKI PRZYJÊÆ:
1. Do Technikum i Liceum Profilowanego przyjêcia na podstawie
decyzji Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej po spe³nieniu wstêpnego warunku:
- 65 punktów z egzaminu gimnazjalnego i za oceny na œwiadectwie
(z przedmiotów: jêzyk polski, matematyka, jêzyk obcy, informatyka) do wyczerpania limitu miejsc.
2. Do Zasadniczej Szko³y Zawodowej przyjêcia na podstawie decyzji KomisjiRekrutacyjno-Kwalifikacyjnejpospe³nieniuwstêpnegowarunku:
- 30 punktów z Testu i za oceny na œwiadectwie (z przedmiotów: jêzyk
polski, matematyka, jêzyk obcy, informatyka) do wyczerpania limitumiejsc.

4 -letnie TECHNIKUM daje kwalifikacje zawodowe tj. tytu³ zawodowy
technika mechanika o specjalizacji – obs³uga i naprawa pojazdów
samochodowych lub tytu³ technika handlowca. Po ukoñczeniu tego
TECHNIKUM mo¿na kontynuowaæ studia wy¿sze na dowolnym kierunku lub zajmowaæ stanowiska zawodowe w wyuczonym zawodzie. Jeœli ktoœ nie zamierza kontynuowaæ, po ukoñczeniu szko³y
œredniej, nauki na studiach powinien wybraæ raczej TECHNIKUM
poniewa¿ przy du¿ych trudnoœciach na rynku pracy wiêksze ma
szanse technik ni¿ absolwent szko³y ogólnokszta³c¹cej.
3-letnie LICEUM PROFILOWANE jest szko³¹, która daje mo¿liwoœæ
uzyskania œwiadectwa dojrza³oœci po 3 latach i wstêpne ukierunkowanie zawodowe. Po LICEUM PROFILOWANYM mo¿na kontynuowaæ naukê na dowolnym kierunku i typie studiów lub podj¹æ
pracê zawodow¹.
Profil – zarz¹dzanie informacj¹ daje przygotowanie z zakresu
technik komputerowych, wykorzystania komputera w przetwarzaniu informacji, obróbki tekstów, podstaw grafiki komputerowej itp. Polecany jest tym uczniom, którzy zajmuj¹ siê
technikami komputerowymi, tworzeniem obrazów na komputerze, redagowaniem tekstów itp.
Profil – kreowanie ubiorów zwi¹zany jest z projektowaniem ubiorów, sztuk¹ dekorowania wnêtrz, histori¹ sztuki i technikami
modelowania. Ten profil powinni wybraæ ci uczniowie, którzy
wykazuj¹ zainteresowania projektowaniem ubiorów, dekoracjami, którzy lubi¹ prace plastyczne tak¿e z wykorzystaniem technik komputerowych.
3-letnia ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA przeznaczona jest
dla uczniów, którzy planuj¹ edukacjê stopniowo. Ukoñczenie ZSZ
daje kwalifikacje robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie. Po ukoñczeniu tej szko³y mo¿na podj¹æ pracê w wyuczonym
zawodzie lub kontynuowaæ dalsz¹ naukê w TECHNIKUM Uzupe³niaj¹cym. Nastêpnie mo¿na dalej siê kszta³ciæ na wy¿szych uczelniach ró¿nego typu.
POTRZEBNE DOKUMENTY:
1. Podanie do wybranej szko³y (druk w ZSzZ lub ze strony internetowej) od 14.04.2004 do 31.05.2004r.
2. 2 zdjêcia podpisane na odwrocie (wymiar 30x42 mm).
3. Zaœwiadczenie lekarskie o przydatnoœci do zawodu (po pobraniu
druku w ZSzZ i potwierdzeniu przez uprawnionego do badañ
profilaktycznych lekarza, powinno byæ dostarczone do szko³y do
29.06.04r.godz.15.00).
4. Œwiadectwo ukoñczenia GIMNAZJUM (kopia) od 25.06.2004r. do
29.06.2004r.(orygina³ do 5.07.2004r.)
5. Wyniki EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (kopia) od
25.06.2004r. do 29.06.2004r.(orygina³ do 5.07.2004r.).

Si³¹ kobiety s¹ s³abostki mê¿czyzn (francuskie)
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Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu „PODKARPACKA TÊCZA” pod has³em: ”Ludzie i przyroda gór i pogórza” Poprzednie edycje cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem, o czym œwiadcz¹ du¿e iloœci prac
nades³anych z ca³ego województwa. Konkurs kierowany jest
do uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych a zasady uczestnictwa okreœla regulamin.
Zachêcamy do zdobywania nowych umiejêtnoœci i doœwiadczeñ oraz do wspó³zawodnictwa. Mamy nadziejê wspólnie podziwiaæ piêkne prace plastyczne, plakaty, na corocznie organizowanej wystawie pokonkursowej.

Informacje wstepne
1. Organizator konkursu – Zespól Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie.
2. Patronat nad konkursem sprawuj¹: Starosta Rzeszowski, Podkarpacki Kurator Oœwiaty, Burmistrz Miasta Dynowa, Miejski
Oœrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjació³ Dynowa, Zarz¹d Zespo³u Parków Krajobrazowych w Przemyœlu.
Cele konkursu i kategorie
1. Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowañ kultur¹ i przyrod¹ Podkarpacia,
- popularyzacja historii regionu,
- poszerzanie wiedzy uczniów o œrodowisku, w którym ¿yj¹,
- kszta³towanie wiêzi emocjonalnej z „ NASZ¥ MA£¥ OJCZYZN¥”,
- rozwijanie zdolnoœci artystycznych i potrzeb estetycznych
uczniów,
- kszta³towanie postawy tolerancji wobec tradycji i kultury innych narodów,
- gromadzenie doœwiadczeñ niezbêdnych do wspó³pracy w ramach Unii Europejskiej,
- promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Podkarpacia.
2. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w zmaganiach konkursowych uczniów szkó³ œrednich powiatu rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko-inscenizacyjnej), oraz uczniów wszystkich szkó³ œrednich i gimnazjów województwa podkarpackiego w kategorii literacko-krajoznawczej i plastycznej).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach wiekowych:
a) kategoria recytatorsko – inscenizacyjna (dwie grupy wiekowe:
gimnazja, szko³y œrednie),
b) kategoria literacko – krajoznawcza (brak podzia³u na grupy
wiekowe),
c ) kategoria plastyczna (brak podzia³u na grupy wiekowe).
4. W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej obowi¹zuje zaprezentowanie 1 utworu (w ca³oœci ewentualnie we fragmencie)
o tematyce zwi¹zanej z ludŸmi i œrodowiskiem gór i pogórza,
napisanego przez dowolnego twórcê lub 1 tekstu Franciszka
Ksawerego Preka albo Wincentego Pola, bez ograniczenia tematycznego. Prezentacjê mo¿e stanowiæ monta¿ tekstów poetyckich. Obok wyst¹pieñ indywidualnych dopuszcza siê sceny
dialogowe, w których gra jednak nie wiêcej jak dwóch uczestników. Teatralizacja i próby umuzycznienia prezentacji s¹ mile
widziane.
Czas wystêpu nie mo¿e przekroczyæ 4 minut.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
- interpretacja utworów,
- dobór repertuaru,
- dobór, sposób i celowoœæ wykorzystania œrodków teatralnych,
- kultura s³owa,
- ogólny wyraz artystyczny.
5. W kategorii literacko – krajoznawczej uczestnicy przygotowuj¹
plakat stanowi¹cy reklamê walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych i sportowych Podkarpacia.
Wykonane dowolnymi technikami prace musz¹ mieæ
format A 4 lub A 3. Zachêcamy do wykorzystania tech-

nik komputerowych. Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane autora,
(imiê i nazwisko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i nazwisko opiekuna.
Jury dokona oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
- poprawnoœæ jêzykowa,
- ciekawe rozwi¹zania plastyczne,
- atrakcyjnoœæ formy i treœci.
6. Warunkiem udzia³u w kategorii plastycznej jest przygotowanie
ró¿nymi technikami prac plastycznych powi¹zanych tematycznie z has³em konkursu - „Ludzie i przyroda gór i pogórza”.
Wymagany format A 3. Do pracy nale¿y do³¹czyæ opis: dane autora, (imiê i nazwisko, szko³a, klasa), tytu³ dzie³a, imiê i nazwisko
opiekuna.
Terminarz
1. Termin nadsy³ania kart zg³oszeñ do udzia³u w konkursie recytatorsko-inscenizacyjnym up³ywa 7.04.2004r.
2. Opisane prace plastyczne i literacko-krajoznawcze nale¿y przes³aæ lub podaæ organizatorom do 7.04.2004r.
3. IV edycja konkursu PODKARPACKA TÊCZA pod has³em „Ludzie i przyroda gór i pogórza”, w kategorii recytatorsko - inscenizacyjnej odbêdzie siê
4. 22.04.2004r. w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana
Wyszyñskiego w Dynowie, o godzinie 9.00. 4. Gala konkursowa, po³¹czona z og³oszeniem wyników, wrêczeniem dyplomów
i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbêdzie siê
tego samego dnia tj. 22.04.2004r. w sali gimnastycznej Zespo³u
Szkó³ Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Dynowie, oko³o godz.13. 30.
5. 23.04.2004r. organizatorzy przewiduj¹ mo¿liwoœæ zwiedzania
wystaw pokonkursowych przez m³odzie¿ bêd¹c¹ pod opiek¹
nauczyciela ( po wczeœniejszym zg³oszeniu w sekretariacie
szko³y).
Informacje organizacyjne
1. Organizatorzy zapewniaj¹ poczêstunek .
2. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
3. Organizatorzy maj¹c przekonanie o tym, ¿e zainteresowanie
m³odzie¿y walorami naszego regionu w du¿ej mierze zale¿y od
nauczycieli, przewidzieli potwierdzenia dla opiekunów przygotowuj¹cych uczestników i podziêkowania dla szkó³.
4. Zg³oszenia i prace konkursowe prosimy przes³aæ na adres:
Zespó³ Szkó³ Zawodowych, ul. Polna 3, 36 – 065 Dynów
(z dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Têcza”
5. Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac konkursowych.
6. W przypadku wiêkszej liczby zg³oszeñ do konkursu recytatorsko-inscenizacyjnego jak 2 prezentacje ze szkó³ œrednich i 2
prezentacje z gimnazjum, prosimy o telefoniczny kontakt z
organizatorami.
7. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej
www.zsz1dynow.republika.pl lub za poœrednictwem sekretariatu szko³y (odpowiedzialne osoby: wicedyrektor p. Halina
Cygan i p. Anna Mol) – telefonicznie (016) 652 10 45 albo
lub email: zsz1dyemail: dynowzsz@poczta.onet.pl
now@poczta.onet.pl
8. W przypadku ewentualnych zmian ka¿da szko³a zostanie dodatkowo poinformowana.
Wicedyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan

Na dziesiêæ kobiet dziewiêæ jest zazdrosnych (chiñskie)
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arzec to miesi¹c przedwioœnia i
zdarza siê, ¿e bywa on wrêcz
upalny jak na tê porê roku, ale
czêœciej jest jednak ci¹gle zimowy. Mino to,
zawsze mo¿na ju¿ dostrzec pierwsze oznaki nadchodz¹cej wiosny. W lasach zakwitaj¹ przebiœniegi, przylaszczki, na ³¹kach
podbia³y. Pojawiaj¹ siê pierwsze motyle –
¿ó³te cytrynki i budz¹ pszczo³y. Na wierzbach da siê zauwa¿yæ popularne bazie,
kwitnie leszczyna. Wracaj¹ powoli ptaki z
zimowych kwater: bociany, czajki, a przede
wszystkim jako pierwsze pojawiaj¹ siê skowronki. Ich szczebiotliwe œpiewy s³ychaæ nawet gdy na polach le¿y jeszcze œnieg.
Wznosz¹ siê nad polami i ³¹kami, trzepoc¹c skrzyde³kami i zawisaj¹c w jednym punkcie, po czym nagle opadaj¹ w dó³.
Œpiewem skowronki oznaczaj¹ swoje
terytoria, czyli fragmenty ³¹k i pól nad, którymi siê unosz¹. Tam na ziemi wœród roœlinnoœci od kwietnia do sierpnia bêd¹ zak³adaæ swoje gniazda i wyprowadzaæ lêgi.
Gniazdo skowronka jest bardzo niepozorne. Buduj¹ je s³omki i ŸdŸb³a traw, zaznaczaj¹c ledwie jego kontury. Wewn¹trz znajduje siê trzy do piêæ (najczêœciej cztery)
jaja. S¹ one nakrapiane. T³o maj¹ szarawe
do br¹zowego. Pisklêta musz¹ siê szybko
rozwijaæ, by d³ugo nie przebywaæ w gnieŸ-
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je. Pora ku temu jest sprzyjaj¹ca, bo
wczesn¹ wiosn¹, gdy ciszy w polu nie zak³ócaj¹ ¿adne odg³osy maszyn rolniczych czy
œpiewy innych ptaków, trele skowronków
s¹ najefektywniejsze.
Musimy sobie zdaæ sprawê, ¿e chocia¿
u nas skowronek wystêpuje bardzo pospolicie, to nie wszêdzie tak jest. W Europie (w
tym i w Polsce) prowadzony jest monitoring pospolitych ptaków lêgowych. Ptaki

Skowronek polny
(Alauda arwensis)

Krajobraz rolniczy - tu naj³atwiej obserwowaæ skowronki
dzie na ziemi, gdzie czyha na nie du¿o niebezpieczeñstw.
Skowronki to jedne z najpospolitszych
naszych ptaków lêgowych. Wed³ug badañ
prowadzonych na terenie Podkarpacia
osi¹gaj¹ one zagêszczenie do 5,7 pary na
10 ha. Na pewno ka¿dy kiedyœ s³ysza³ œpiew
skowronka. Jeœli nie, musi koniecznie w
wolnej chwili przejœæ siê na spacer – nie
daleko, bo na najbli¿sze pola czy ³¹ki, których w dynowskim krajobrazie nie braku-
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spolitszych ptaków, w tym i skowronka.
Upatruje siê ich w intensywnym rolnictwie,
zanieczyszczeniu œrodowiska. Wielkie monokultury rolne poddane intensywnej chemizacji (œrodki ochrony roœlin i nawozy)
na pewno nie sprzyjaj¹ skowronkom czy
innym ptakom, owadom i ssakom. Z drugiej strony, jak wykazuj¹ badania prowadzone na zachodzie Polski, skowronki zanikaj¹ tak¿e na polach porzucanych przez
rolników. Wkracza na nie roœlinnoœæ wtórnej sukcesji, a przynajmniej zarastaj¹ one
chwastami. Optymalne dla skowronków s¹
natomiast pola z niewysok¹ roœlinnoœci¹
trawiast¹ czy niskimi uprawami rolnymi.
Skowronki maj¹ te¿ innych wrogów –
naszych ulubieñców (psy i koty), które
wa³êsaj¹ siê g³odne po polach i ³¹kach w
poszukiwaniu po¿ywienia, jakiego niestety
nie zapewni³ im cz³owiek. Temat ten ju¿
kiedyœ porusza³am na ³amach Dynowinki.
Uzna³am jednak za stosowne jeszcze raz
zaapelowaæ o zaopiekowanie siê psami i
kotami i nie pozwalanie im w³óczyæ siê po
okolicy, gdzie wyrz¹dzaj¹ du¿e szkody.
Myœlê, ¿e skowronki nie znikn¹ z nieba
nad naszymi polami, je¿eli oczywiœcie pomo¿emy im przetrwaæ albo przynajmniej
nie bêdziemy przeszkadzaæ w ich egzystencji. Jakby wygl¹da³y pola i ³¹ki bez œpiewaj¹-

Wiosenne pola - œrodowisko ¿ycia skowronka

s¹ zliczane na powierzchniach reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska. Okazuje siê, ¿e
na zachodzie Europy zmniejszaj¹ swoje zagêszczenia najpospolitsze ptaki, w tym i
skowronek. Da siê to szczególnie zauwa¿yæ
na Wyspach Brytyjskich. Równie¿ na zachodzie Polski ostatnie liczenia skowronków
wykazuj¹ spadek ich zagêszczenia o 1/3 w
stosunku do liczeñ z wczeœniejszych lat.
Powstaj¹ ró¿ne hipotezy na temat przyczyn zanikania i spadku zagêszczeñ najpo-

cych nad nimi skowronków? Jak wygl¹da³aby wiosna bez swojego pierwszego zwiastuna? Skowronki s¹ g³êboko zakorzenione w naszej tradycji o czym mog¹ œwiadczyæ chocia¿by ludowe przys³owia, z których dwa na koniec przytoczê:
„W Œwiêtej Halszki (2 marzec) dzionek
budzi ju¿ skowronek” i „Na Œwiêtego Kazimierza (4 marzec) wylatuje skowronek
spod pierza”.
Marta Bylicka

Kobieta woli mê¿czyznê bez pieniêdzy, ni¿ pieni¹dze bez mê¿czyzny (greckie)
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samego pocz¹tku by³o mi
bardzo trudno uwierzyæ
w to wszystko, co siê
wokó³ mnie dzieje. Moje zadanie,
osoby, a raczej dziwne stworzenia,
które spotyka³am, wydawa³y mi siê
co najmniej absurdalne i œmieszne.
Gdy stanê³am przy zaczarowanych wrotach, zaczê³am siê zastanawiaæ, czy warto za nie wchodziæ i
czy w ogóle warto przejmowaæ siê
losem ziemi – przecie¿ i tak wszyscy kiedyœ umrzemy, a ziemia przestanie istnieæ… Zacznie siê nowy
etap – wiecznoœæ.
Moje rozmyœlanie przerwa³
Tawiskurus, pytaj¹c:
-Wchodzimy, czy siê wycofujesz? Mogê
ciê zapewniæ, ¿e ci, którzy tu weszli nigdy
nie ¿a³owali.
- Nie ufam ci. Nie rozumiem, dlaczego
jesteœ taki pewny siebie.
W³adca mia³ nade mn¹ przewagê, w
koñcu to mi zale¿a³o na losie mojej planety, nie jemu. Czu³am, ¿e nie mam innego
wyjœcia. By³am za daleko – nie mog³am siê
ju¿ wycofaæ.
-ChodŸmy – zdecydowa³am.
Niebieskie drzwi otworzy³y siê a wraz z
nimi ca³kiem inny œwiat. Nie by³o ju¿ ciemnego, ponurego zamku. Teraz panowa³
spokój. Rozci¹ga³y siê bajeczne pejza¿e.
Oniemia³am z wra¿enia – w jednej sekundzie z³y czar prys³. Wrogie postacie, budowle i uczucia ust¹pi³y miejsca przepiêknym
ogrodom, ma³ym, drewnianym chatkom,
rzekom czystszym od ³zy. Przez ca³y czas
Tawiskurus trzyma³ mnie za rêkê. Ba³am
siê, ¿e ten widok to tylko chwilowe z³udzenie. Odwróci³am siê, by zapytaæ, jak to
wszystko jest mo¿liwe i… zobaczy³am piêknego, doros³ego mê¿czyznê w lœni¹co bia³ej szacie. Jego twarz mia³a delikatne rysy i
w niczym nie przypomina³a Tawiskurusa.
-To ty – spyta³am nieœmia³o.
-A jak myœlisz? – odpar³. Chyba nie s¹dzi³aœ, ¿e jestem dzieckiem.
W jego g³osie s³ychaæ by³o dominacjê,
co bardzo mnie rozz³oœci³o. Czy to moja
wina, ¿e na ziemi nigdy nie spotka³am siê z
przemian¹ tego typu? W³adca zmieni³ siê
w mgnieniu oka z ma³ego dziecka w doros³ego cz³owieka i myœli, ¿e mnie to nie zdziwi! Co za tupet! – pomyœla³am, po czym
krzyknê³am:
-Nie, sk¹d! Przecie¿ na co dzieñ spotykam siê z takimi przypadkami. To dla mnie
chleb powszedni.
- Przepraszam, nie chcia³em ciê uraziæ.
To nie przez z³oœliwoœæ. Wybacz.
Im d³u¿ej siê nad tym zasta-

nawia³am, tym bardziej czu³am, ¿e za
chwilê zwariujê. Dosz³am
do wniosku, ¿e nie warto myœleæ
o rzeczach, które przekraczaj¹ nasz¹ ludzk¹
naturê, bo i tak nie jestem w stanie wyt³umaczyæ sobie, jak on to zrobi³.
Powiedzia³am:
- Nie wybaczê ci, bo nie mam czego. To
mnie ponios³o. Zapomnijmy o tym. Lepiej
oprowadŸ mnie po swoim królestwie.
Tak, zapominaj¹c o swojej misji, spacerowa³am i podziwia³am magiê tamtejszych
krajobrazów. Trawa by³a bardziej zielona
ni¿ na ziemi, kwiaty piêkniej pachnia³y,
wiatr cichutko nuci³ nastrojow¹ melodiê –
po prostu raj! W pewnej chwili zapyta³am:
-Czy jesteœ tu sam?
Tawiskurus uœmiechn¹³ siê i odrzek³:
-Oczywiœcie, ¿e nie. Spójrz.
W³adca klasn¹³ w d³onie i… na œrodku
³¹ki wokó³ nas pojawi³o siê setki œmiesznych
stworów. Nie bardzo wiem, jak to wyjaœniæ,
ale by³y to tylko cienie. St¹d nazwa krainy –
Kraina Cieni. Wszyscy bacznie mi siê przygl¹dali. Nie bardzo wiedzia³am, co mam
robiæ. Bardzo siê od nich ró¿ni³am. D³u¿sz¹
chwilê milczenia przerwa³ Tawiskurus, który w dziwnym jêzyku t³umaczy³ tubylcom,
kim jestem i co tu robiê. Potem ponownie
klasn¹³ w d³onie i stworki mówi³y takim jêzykiem jak ja. Nie wyobra¿a³am sobie, ¿e
we wszechœwiecie s¹ tak ciekawe istoty. Ich

Kobiety s¹ kopalni¹ cierpliwoœci (abisyñskie)

wygl¹d trudno opisaæ. Najdziwniejszy
mia³ dwa i pó³ metra wysokoœci i niewiele mniej szerokoœci, g³owê wiele mniejsz¹
od reszty cia³a, które pokryte by³o b¹belkami. By³ ró¿owy. Mimo ¿e wygl¹da³ odra¿aj¹co, nie odtr¹ca³am go. Rozmawialiœmy
przez chwilê i muszê przyznaæ, ¿e szkoda
mi by³o go opuszczaæ. Zachwyci³ mnie
swoj¹ m¹droœci¹ i wra¿liwoœci¹. Na ziemi
nigdy bym do niego nie podesz³a, ale tu
wszystko by³o ³atwiejsze. Tutaj wygl¹d nic
nie znaczy³, co bardzo mi siê podoba³o.
Resztê dnia spêdzi³am z moimi nowymi
przyjació³mi. Wspólnie rozpaliliœmy ognisko i œpiewaliœmy piosenki, których ich nauczy³am, chocia¿ kosmiczne dŸwiêki nie
by³y takie z³e.
Nasta³ wieczór. Gdy Tawiskurus ¿egna³
poddanych, ja wybra³am siê nad rzekê. S³oñce wygl¹da³o inaczej ni¿ zwykle. Usiad³am na
brzegu, by przemyœleæ spokojnie wszystkie
wydarzenia. Moja misja ocalenia Ziemi odesz³a na dalszy plan, ale o niej nie zapomnia³am, wiêc gdy Tawiskurus usiad³ ko³o mnie,
zapyta³am go, co dalej chce zrobiæ, bo przecie¿ nie zostanê tu na zawsze. W³adca zaprowadzi³ mnie do komnaty nie mówi¹c ani s³owa. Jednak nim zamkn¹³ drzwi powiedzia³:
- O wszystkim dowiesz siê jutro. Dobranoc.
Te s³owa zamiast mnie uspokoiæ, nie pozwoli³y mi zasn¹æ. Zda³am sobie bowiem sprawê, ¿e nie chcê opuszczaæ planety Nikor.
CDN
Ewa Pielak
LO Dynów, Kl. Id
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Jak co roku wczesn¹ wiosn¹, gdy wiatr przesusza wierzchni¹ warstwê gleby, rozpoczyna siê wypalanie traw. Bezpoœrednio wi¹¿e siê z
tym wyraŸny wzrost liczby po¿arów na ³¹kach, nieu¿ytkach i terenach
chronionych.

O tym, czy po¿ar mo¿e powstaæ,
decyduj¹ przede wszystkim warunki atmosferyczne. Podczas zimy
pokrywa œnie¿na praktycznie wyklucza mo¿liwoœæ powstania po¿aru.
Natomiast wiosn¹ szybko przesychaj¹ca martwa trawa staje siê szczególnie podatna na zapalenie i rozprzestrzenianie ognia. Dopiero
pojawienie siê œwie¿ej trawy zmniejsza niebezpieczeñstwo po¿aru.
Wypalanie traw i resztek na polach uprawnych nie ma ¿adnych racjonalnych podstaw. Jest jedynie
wygodn¹ metod¹ pozbywania siê
resztek z pól i ogródków przydomowych. Jak wiadomo w wierzchniej warstwie gleby znajduje siê bogata flora bakteryjna, która rozk³ada obumar³e czêœci roœlin i przyczynia siê do wytwarzania próchnicy, a w efekcie u¿yŸniania gleby. Bakterie te przyczyniaj¹ siê do
szybszego przyswajania przez glebê nawozów i zwiêkszania plonów. Gleba wyja³owiona przez ogieñ gorzej utrzymuje wilgoæ i
nastêpuje groŸne zjawisko stepowienia.
Wypalanie trawy przynosi niepowetowane straty w œrodowisku przyrodniczym.
Gin¹ liczne drobnoustroje glebowe uczestnicz¹ce w procesie rozk³adu i mineralizacji materii organicznej. Wiele zwierz¹t, nie
maj¹c mo¿liwoœci ucieczki pali siê ¿ywcem.
Zniszczeniu ulegaj¹ tzw. naturalne miodowniki dla pszczó³. Gin¹ owady i ich formy
przetrwalnikowe, ptaki, ich gniazda i lêgi
(np. lubiane przez wszystkich skowronki),
¿aby, œlimaki, a tak¿e mieszkañcy podziemnych nor. Zdarza siê, ¿e w po¿arze trac¹
¿ycie zwierzêta chronione. Ogieñ niszczy
tak¿e rozpoczynaj¹ce wegetacjê roœliny.
Uszkodzeniu ulegaj¹ nawet drzewa. Bardzo czêsto wychodz¹ z niego bez szwanku
jedynie chwasty, takie jak perz, który dziêki
ukrytym g³êboko w glebie k³¹czom jest
odporny na krótkotrwa³e po¿ary. Zniszczenie fauny i flory powoduje zachwianie tak
istotnej w przyrodzie równowagi ekologicznej.
Wypalanie traw pozbawia glebê mo¿li-

woœci wzbogacania w materiê organiczn¹ i
oczyszczania z herbicydów i pestycydów.
Do atmosfery emitowane s¹ szkodliwe dymy
nasycone: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem wêgla, wêglowodorami aromatycznymi, w tym o dzia³aniu rakotwórczym co
wzmaga tzw. efekt cieplarniany , powoduje anomalia pogodowe , intensyfikuje wystêpowanie chorób oczu, skóry itp.
Spalanie traw jest zjawiskiem spo³ecznie niebezpiecznym, gdy¿ niejednokrotnie
by³o przyczyn¹ po¿arów lasów, sadów, zabudowañ, urz¹dzeñ kolejowych i drogowych tak¿e czêsto towarzysz¹cym po¿arom
œmiertelnych poparzeñ ludzi. Co roku w
takich po¿arach gin¹ ludzie, najczêœciej ci,
którzy wypalaj¹.
Wypalanie traw nierzadko utrudnia
równie¿ poruszanie siê po drogach publicznych kierowcom samochodów (du¿e zadymienie), w wyniku czego dochodzi do
wielu wypadków i kolizji.
Ponadto, nale¿y pamiêtaæ o jeszcze jednej bardzo wa¿nej kwestii - stra¿acy zadysponowani do akcji gaszenia po¿arów traw,
³¹k i nieu¿ytków mog¹ w tym samym czasie
byæ potrzebni w innym miejscu np. do ratowania ¿ycia ludzi poszkodowanych w wypadku drogowym. Ich zaanga¿owanie w
akcjê gaszenia trawy powoduje znaczne wyd³u¿enie czasu dojazdu do miejsca zdarze-
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nia gdzie czêsto o ¿yciu cz³owieka decyduj¹ minuty.
Wypalanie traw jest prawnie zabronione przez art. 45 ustawy z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr
114 poz.492). Zabrania on wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i
trzcin. Naruszenie tego przepisu stanowi
wykroczenie przewidziane w art.
59 ustawy o ochronie przyrody,
zagro¿one kar¹ aresztu lub
grzywny. Dla przypisania sprawcy
odpowiedzialnoœci wystarczy
udowodnienie, ¿e wypalanie pozosta³oœci roœlinnych nast¹pi³o w
jednym z powy¿szych miejsc. Odpowiedzialnoœæ za to wykroczenie nastêpuje niezale¿nie od
tego, czy sprawcy mo¿na zarzuciæ nieostro¿ne obchodzenie siê
z ogniem, czy nie. Jest to bowiem
wykroczenie „przyrodnicze”, a
nie „po¿arowe”. Je¿eli jednak nastêpstwem zachowania siê sprawcy by³o spowodowanie po¿aru,
sprawca odpowie tak¿e za przestêpstwo: z art. 163 k.k. - je¿eli
wypalanie roœlinnoœci poci¹gnê³o za sob¹ groŸny po¿ar, a z art. 164 k.k.,
je¿eli wypalanie roœlinnoœci poci¹gnê³o za
sob¹ bezpoœrednie niebezpieczeñstwo takiego po¿aru.
Mit, ¿e wypalanie traw przyczynia siê do u¿yŸniania upraw pokutuje od
wielu lat. Niestety jedynym skutkiem takich
praktyk s¹ powa¿ne straty. Gin¹ ludzie,
zwierzêta, znikaj¹ lasy, straty ponosz¹ rolnicy – ¿ywio³ zbiera wiêc tragiczne ¿niwo.
Apeluj¹c o rozs¹dek i rozwagê zwracam siê do czytelników „DYNOWINKI” by
zapobiegaæ powstawaniu po¿arów poprzez
wzajemne uœwiadamianie siê o zagro¿eniach i przestrzeganie o tragicznych skutkach wynikaj¹cych z procederu wypalania
traw.
asp. Robert Sitek
Posrterunek Sta³y PSP w Dynowie

Podsumowanie dzia³alnoœci
PSP w Dynowie
w 2003 roku
Interwniowaliœmy 197 razy
w tym 128 miejscowych zagro¿eñ, 67
po¿arów i 2 fa³szywe alarmy.

Kobieta jest twierdz¹, mê¿czyzna – jej wiêŸniem (kurdyjskie)
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w Zespole Szkó³ w Dynowie

W

zapomnienie odesz³y ju¿ czasy,
gdy uczniowie ró¿nego typu
szkó³ wyje¿d¿ali podczas ferii zimowych na zorganizowany wypoczynek.
Dzisiaj zdecydowana ich wiêkszoœæ pozostaje w mieœcie, nie wiedz¹c, co zrobiæ z
wolnym od nauki czasem.
Nauczyciele naszej szko³y postanowili wyjœæ naprzeciw potrzebom uczniów i
zorganizowali wiele ciekawych zajêæ, zapewniaj¹c im dobr¹ rozrywkê i opiekê.
Tak wiêc w ka¿dy dzieñ ferii w godzinach od 900 do 1300 czynna by³a œwietlica szkolna, w której dy¿ury pe³ni³y wszystkie panie w niej pracuj¹ce i panie nauczania zintegrowanego.
W dniach 16 – 18.02.2004r. i 23 – 25.02.2004r. dzia³a³a kawiarenka internetowa, a
zajêcia w niej prowadzili: p. El¿bieta Zdeb, p. Zbigniew Walus i p. Grzegorz Iwañski.
Równie¿ sala gimnastyczna nie œwieci³a pustkami.
17.02.2004r. odby³ siê gminny halowy turniej pi³ki no¿nej ch³opców klas V – VI, w
którym startowa³o 9 zespo³ów. Wyniki turnieju:
I miejsce – SP Bachórz
II miejsce – SP Dynów-II zespó³
III miejsce – SP Dynów- I zespó³
IV miejsce – SP Bartkówka
V miejsce – SP £ubno i SP Harta Nr 1
VI miejsce – SP Dyl¹gowa i SP Paw³okoma
VII miejsce – SP D¹brówka
Organizatorami turnieju byli: p. Dariusz Mazur, p. Andrzej D¿u³a, p. Pawe³ Gerula.
18.02.2004r. wy¿ej wymieniona trójka wuefistów przeprowadzi³a rozgrywki gminnego halowego turnieju pi³ki no¿nej ch³opców klas IV i m³odszych. Kolejne miejsca zajêli:
I – SP Dynów
II – SP Paw³okoma
III – SP £ubno
IV – SP Harta Nr 1
W obu turniejach nagrody, w postaci sprzêtu sportowego, ufundowa³ Urz¹d Gminy
Dynów i Urz¹d Miejski w Dynowie.
19.02.2004r. p. Pawe³ Gerula zorganizowa³ turniej pi³ki no¿nej ch³opców klas pierwszych naszego gimnazjum. Zaœ w dniu 24. Lutego p. Andrzej D¿u³a przeprowadzi³ turniej pi³ki rêcznej dziewcz¹t klas I – II gimnazjum.
Opracowa³a: Anna Chrapek

WIEŒCI Z GMINY NOZDRZEC

Na terenie gminy Nozdrzec trwa
kampania zebrañ wiejskich. Odby³y siê:
w dniu 21 lutego – w Hucie Porêby, 22
lutego – w H³udnie i w Warze, 29 lutego
w Izdebkach Rudawcu i w Izdebkach,
14 marca – odbêd¹ siê w Siedliskach oraz
Weso³ej oraz w dniu 21 marca – w Nozdrzcu i Weso³ej Ujazdy.
G³ównym tematem zebrañ jest informacja wójta gminy o realiza-

cji zadañ gospodarczych w 2003 roku
oraz sprawozdania
so³tysów z ca³orocznej
dzia³alnoœci.
Wójt Gminy Nozdrzec – Pan Antoni
Gromala szczegó³owo informuje mieszkañców o realizacji zadañ inwestycyjnych i gospodarczych zarówno ca³ej
gminy jak i poszczególnych so³ectw.
Wójt przedstawia m.in. dane dotycz¹ce wielkoœci i przeznaczenia œrodków
pozyskanych z zewn¹trz, zakresy przeprowadzonych prac inwestycyjnych i remontowych, wydatków na oœwiatê, dro-
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z MOKiREM

W

dniach 17-21 lutego oraz 24 lutego
i 27 lutego Miejski
Oœrodek Kultury i Rekreacji
w Dynowie organizowa³ codzienne zajêcia dla grupy
dzieci z Dynowa. Zajêcia odbywa³y siê w sali klubowej
Miejskiego Oœrodka Kultury
i Rekreacji w Dynowie, na stadionie LKS Dynovia, w Bibliotece Miejskiej. By³y to zajêcia taneczne,
taniec towarzyski i ludowy, konkursy
sprawnoœciowe, seanse filmowe – „Król
Lew”, „Gdzie jest Nemo”, „ Epoka polodowcowa”, wspólne czytanie ulubionej
ksi¹zki – zabawa karnawa³owa przebierañców z konkursem na naj³adniejszy
strój i najpiêkniej wykonany taniec, wspólne saneczkowanie i lepienie ba³wana,
konkurs plastyczny nt. „Wspomnienia z
kuligu”, „Ulubiona postaæ filmowa i ksi¹¿kowa”, „Autoportret”.
W dniu 21 lutego zorganizowany zosta³ II Dynowski Rodzinny kulig „ Od Dynowa do Starzeñskich” dla dzieci i ich
rodziców. Przepiêkna, prawdziwie zimowa aura z cudownym s³oñcem i w wspania³ych humorach czyni go niezapomnianym i ze wszech miar udanym.
W ka¿d¹ œrodê i czwartek ferii, w godz.
13,30 – 15,00 odbywa³y siê zajêcia dla m³odzie¿y z zakresu tañca towarzyskiego, w
których jednorazowo uczestniczy³o do 30
osób. Cieszy fakt du¿ego zainteresowania
tak piêknymi tañcami jak walc czy tango,
dlatego po raz kolejny proponujemy naukê tañców towarzyskich.
Gra¿yna Malawska

gi, utrzymanie jednostek osp oraz odpowiada na pytania mieszkañców. Zakres poruszanych zagadnieñ jest ró¿norodny. Dotyczy on w zdecydowanej wiêkszoœci problemów konkretnej wsi lub
poszczególnych jej mieszkañców. Najczêœciej podnoszone sprawy to; remonty i utrzymanie dróg gminnych i powiatowych, usuwanie nieczystoœci, oœwietlenie uliczne czy kanalizacja.
Zebrania wiejskie daj¹ mieszkañcom gminy mo¿liwoœæ nie tylko uzyskania od wójta wyczerpuj¹cej informacji
ale i przedstawienia swoich problemów.
Socha

Jêzyk jest najlepsz¹ broni¹ kobiety, wiêc dba, by nie rdzewia³ (chiñskie)
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Tkwi³a w mojej g³owie jak zadra, tylko
ró¿ni³a siê uczuciem. To by³o mi³e wspomnienie po³¹czone z ciekn¹c¹ œlink¹. Przy
niej bawi³em siê na ostatkach, a tak¿e przesiadywa³em ze znajomymi podczas mojej
wêdrówki.
Decyzja o wyjeŸdzie zapad³a, gdy dowiedzia³em siê, jaka bêdzie trasa wêdrówki. Klimat schroniska, pysznoœci od¿y³y nagle w moich wspomnieniach. Cieszy³em siê
z wêdrówki, ze spotkania z Przyjació³mi.
Có¿, tu¿ przed wyjazdem dowiedzia³em
siê, ¿e schronisko prowadzi ktoœ inny, a to
wi¹za³o siê z brakiem „mego ciastka”. Przewa¿y³a PrzyjaŸñ, ale smak szarlotki buszowa³ po mojej g³owie.

³em widz¹c cudown¹ zimê.
Œcie¿ka buntowa³a siê przeciw
Zosia i szarlotka
naszym butom
zasypuj¹c œlady,
zaspy kierowa³y ruchem nie pozwalaj¹c
schodziæ z drogi. Plecaki przechyla³y nas
jeszcze radoœnie, jeszcze by³y si³y i przyœpieszenie ku schronisku. Napoje i szarlotki spo¿ywaliœmy w radosnym gwarze, doœæ szybko. Ach, co to by³ za smak! Szarlotka by³a
jak zaspa œniegu, polana bit¹ œmietan¹, pyszna i wysoko kaloryczna. Radoœæ spo¿ywania by³a tym mocniejsza, gdy¿ spo¿ywana w
gronie Przyjació³ i kotów.

pychanie ze œniegiem, powoli siê koñczy³y.
Zmêczenie ogarnê³o nas z przyjœciem zmroku. Wytê¿ony wzrok poszukiwa³ towarzyszy wyprawy i œwiat³a schroniska. Rzucani
zmêczeniem po zaspach, które czêsto poch³ania³y nas po pas, marzyliœmy o celu.
Œwiate³ko pojawi³o siê nagle, ale zmêczenie sprawi³o, ¿e trudno by³o w nie uwierzyæ. Dopiero po chwili ciep³o, zapach
posi³ku ogarnê³y nas realnie. Zmiana zmro¿onych ubrañ, gor¹ca herbata i posi³ek by³y
pierwsz¹ czêœci¹ nagrody za trud wêdrówki. Szkoda tylko, ¿e miejsce szarlotki zajmowa³ piernik.
Druga czêœæ to koncert na dwie gitary.
Skupieni przy kominku próbowaliœmy zag³uszyæ gitarê naszym œpiewem. Obok zaœ
grupa studencka (chyba) konkurowa³a z
drugim instrumentem. Co jakiœ czas ³¹czyliœmy si³y, na szczêœcie nikt nie ocenia³ naszych umiejêtnoœci. Wiatr wzmóg³ siê bardzo, owiewaj¹c budynek tkwi¹cy po uszy w
zaspie. Chcia³ z nami konkurowaæ. Nagle,
gdy pozosta³o tylko œwiat³o z kominka i
iskierki œwiec, do akcji wkroczyli gospoda-

Niecierpliwy budzik w œrodku nocy
zdar³ mnie z ³ó¿ka. Wypchany plecak kierowa³ siê ku wyjœciu. Czarny napój budzi³
mnie po drodze. Pierwszy pojazd tchn¹³
snem, szaroœci¹, anonimowoœci¹ i zamyœleniem, zaœ drugi rozbrzmiewa³ gwarem,
przyjaŸni¹, œmiechem i gitar¹. Humor poprawi³ mi siê bardziej, gdy do moich uszu
dotar³a wieœæ, ¿e szarlotka bêdzie po drodze.
Ruiny zamku w Rytrze ominêliœmy delikatnie z boku, nasza droga prowadzi³a nas
ku szczytom. Nie spodziewa³em siê, ¿e kosztowaæ bêdzie tyle trudu, ale szczêœliwy by-

Poch³oniête kalorie straciliœmy bardzo
szybko. Nasze œlady wiod³y przez las, wœród
drzew oblepionych bia³¹ modelin¹, przybieraj¹cych zadziwiaj¹ce kszta³ty.
Buki mocno przysypane œniegiem s³a³y
nam uk³ony, dziwi¹c siê, ¿e w taki œnieg, z
takimi ciê¿arami chce siê nam wêdrowaæ.
Czarne krople ptaków naœmiewa³y siê z nas,
unosz¹c siê lekko poœród zmarzniêtych
drzew. Œnieg drwi¹c z nas, zasypywa³ œlady
tych z przodu, jednak byliœmy mocniejsi,
œcie¿ka zosta³a ( mo¿e tylko na chwilê, do
jutra?).
Nasz uradowany wzrok, radosne prze-

rze nios¹c ma³e bêbenki. Ich rytmy porywa³y nogi, a w g³owie buszowa³y ciep³e klimaty. Bêbnienie trwa³o d³ugo, za d³ugo jak
na moje zmêczenie, ich muzyka utuli³a
mnie do snu.
Szalona pogoda sprawi³a, ¿e po przebudzeniu zmieniliœmy wariant trasy na krótszy. Jeszcze tylko kilka zdjêæ, spacer po deptaku w Krynicy oraz kawa z sernikiem ( i
znów porównanie do szarlotki).
Rozœpiewany, rozgadany autobus zacz¹³
powali sun¹æ ku ciep³ym pieleszom.
Tekst i zdjêcia
Piotr Pyrcz

Pogoda i serce kobiety zmieniaj¹ siê czêsto (w³oskie)
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Profilaktyka,
czyli od czego zacz¹æ
To nie jest straszne, gdy zaczniesz myœleæ o tym wystarczaj¹co wczeœnie, ale za
to tylko raz na rok.
Ka¿dego roku w Polsce wykrywa siê
10000 przypadków raka piersi, po³owa –
5000 – kobiet umiera z powodu zbyt póŸnego wykrycia raka. Nie b¹dŸ wœród nich.
Przeczytaj ten artyku³, abyœ wiedzia³a, co
robiæ, gdy coœ Ciê zaniepokoi i nie wpada³a w panikê.

G³ówn¹ bol¹czk¹ wystêpuj¹c¹ w warunkach polskich jest, niestety, jeszcze zbyt ma³a
wiedza spo³eczeñstwa o problemach zwi¹zanych z rakiem piersi. Mimo prowadzenia w ostatnich czasach nasilonej akcji
uœwiadamiania spo³eczeñstwa o raku piersi i jego leczeniu, w dalszym ci¹gu wiêkszoœæ spo³eczeñstwa myœli o raku piersi jako
o chorobie nieuleczalnej lub zaraŸliwej. A
to nie prawda. Rak piersi w odpowiednim
momencie wykryty i w odpowiednim momencie leczony jest w pe³ni wyleczalny.
Nale¿y to przyj¹æ do wiadomoœci, mieæ tego
œwiadomoœæ i od czasu do czasu poddaæ
siê kontroli.
Poni¿szy artyku³ s³u¿y temu, abyœcie,
Kochane Panie, nie podchodzi³y do raka
piersi jako czegoœ przera¿aj¹cego, na co i
tak nie macie wp³ywu albo lekcewa¿¹co, z
przeœwiadczeniem, ¿e Wam siê to nie przydarzy. Statystyki s¹ doœæ alarmuj¹ce, mo¿e
nie tyle o iloœæ zachorowañ, ale o zbyt póŸne wykrywanie zmian nowotworowych.
Artyku³ ten jest pisany po to, abyœcie wiedzia³y jak postêpowaæ w ci¹gu ca³ego ¿ycia,
aby uchroniæ siê przed przykrymi nastêpstwami tej groŸnej choroby.
W Polsce kobiety pierwsze informacje
na temat problemu raka piersi czerpi¹ z
ró¿nych Ÿróde³. Najbardziej profesjonalnym
Ÿród³em tych informacji powinien byæ lekarz pierwszego kontaktu, rodzinny czy internista a tak¿e ginekolog. Od niego kobieta powinna dowiedzieæ siê o sposobie badania piersi, ¿e powinna to badanie wykonywaæ samodzielnie, ¿e powinno siê to odbywaæ raz na miesi¹c, jak prawid³owo powinno byæ to badanie wykonane, w jakiej
pozycji, na co zwróciæ uwagê (guzek, wyciek z brodawki, powiêkszone wêz³y ch³onne pod pachami). Jest to bardzo istotne badanie, zw³aszcza

w Polsce, gdzie programów przesiewowych
jest niestety zbyt ma³o i kobiety w wiêkszoœci
same jako pierwsze znajduj¹ zmiany kwalifikuj¹ce siê do dalszej diagnostyki. Od lekarza pierwszego kontaktu kobieta dowiaduje siê o mo¿liwoœciach innego rodzaju badañ w kierunku wykrywania raka piersi:
USG, mammografii czy biopsji. Lekarz wyjaœnia, kto i kiedy powinien mieæ takie badania przeprowadzone. Coraz wiêkszy nacisk k³adzie siê na dziedziczne obci¹¿enie
zwiêkszonym ryzykiem zachorowania na
raka piersi. Dotyczy to przede wszystkim
kobiet, u których w rodzinie wystêpowa³ rak

piersi lub jajnika: matka, babcia, ciocia, córka. Takie kobiety powinny byæ badane czêœciej (patrz tabela). Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ okreœlenia ryzyka zachorowania przez
oznaczenie mutacji genowych w Onkologicznych Poradniach Genetycznych.
Moim zdaniem ogromn¹ rolê w szerzeniu informacji na temat profilaktyki raka
piersi spe³niaj¹ media, a w tym tzw. kobiece czasopisma. Artyku³y tam zamieszcza-

ne, szczególnie te pisane przez lekarzy zajmuj¹cych siê tym problemem, dostarczaj¹
naprawdê cennych informacji, rzetelnych,
opartych na medycznym wykszta³ceniu.
Dlatego czytajmy prasê, ale tê, która dostarcza nam rzeczywiœcie fachowych, a prze³o¿onych na zrozumia³y dla ka¿dego cz³owieka jêzyk. Czytajmy te¿ wywieszane w
naszych przychodniach og³oszenia, które
informuj¹ o ró¿nych akcjach organizowanych najczêœciej bezp³atnie, a dotycz¹cych
badañ profilaktycznych i przesiewowych w
kierunku ró¿nych chorób. Pytajmy o takie
akcje naszych lekarzy. Oni czêsto nie s¹ w
stanie o wszystkim pamiêtaæ. Sami musimy
pilnowaæ swojego zdrowia.
Podsumowuj¹c: pierwszym, naj³atwiejszym (pod warunkiem prawid³owego wykonania), najtañszym i stwarzaj¹cym najmniej problemów badaniem w kierunku
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wykrycia raka piersi jest badanie palpacyjne (wykonane rêkoma), samodzielne. Kolejne badania to USG i mammografia. Badanie USG jest to badanie trwaj¹ce kilkanaœcie minut, ca³kowicie bezbolesne, nieszkodliwe, do którego nie trzeba siê w
¿aden sposób przygotowywaæ. Badanie takie mo¿na wykonywaæ bezp³atnie ze skierowaniem od lekarza ginekologa lub p³atnie w gabinetach prywatnych. Mammografia jest to badanie polegaj¹ce na przeœwietleniu promieniami Roentgena, a szkodliwoœæ tego badania jest nieporównywalnie
ma³a z ewentualnymi skutkami zachorowania. Badanie to jest wykonywane w wiêkszych przychodniach posiadaj¹cych aparaty rentgenowskie: Rzeszów, Brzozów.
¯adne z tych badañ nie jest badaniem w
100% wykrywaj¹cym raka, jednak¿e s¹ to
badania uzupe³niaj¹ce siê, oba daj¹ nieco
inne spojrzenie i powinny byæ wykonywane równolegle. Badaniem decyduj¹cym
jest biopsja, czyli nak³ucie ig³¹ i wyci¹gniêcie komórek z podejrzanego miejsca, przebadanie ich przez onkologa, który stwierdzi czy jest to zmiana z³oœliwa czy nie. O
koniecznoœci takiego badania decyduje lekarz na podstawie wczeœniejszych wyników
przeprowadzonych badañ.
Poni¿sza tabela ma na celu usystematyzowanie wiadomoœci, kiedy przeprowadzaæ
badania.

S¹ to wytyczne Institute for Clinical
Systems Improvement w Minneapolis.
Powy¿sza tabela dotyczy kobiet, u których we wczeœniejszych badaniach USG,
mammografii lub biopsji nie stwierdzono
¿adnych niepokoj¹cych zmian. Po stwierdzeniu nieprawid³owoœci w badaniu USG
lub w mammografii lekarz decyduje o tym,
czy do uzupe³nienia diagnostyki potrzebne s¹ kolejne badania USG czy mammograficzne, wykonywane zwykle po 6 miesi¹cach w celu porównania obrazów a nastêpnie monitorowanie zmiany co 6-12 miesiêcy, by wykluczyæ postêp choroby.
W kolejnym numerze: Rak piersi, czêœæ
druga: A gdy ju¿ wiesz.
Lek. med. Marta Bañdur

W spó³ce z kobiet¹ sam diabe³ traci swój udzia³ (ukraiñskie)
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16.02.br w Rzeszowie na zaproszenie prezesa Podokrêgu Pi³ki No¿nej goœci³
Dariusz Dziekanowski 63-krotny reprezentant Polski, trener m³odzie¿owych reprezentacji Polski U-15 i U-19. Podczas wizyty odby³o siê spotkanie z wiceprezydentem Rzeszowa Ryszardem Winiarskim i wicemarsza³kiem województwa Norbertem Mastalerzem. Znakomity goœæ znalaz³ chwilkê na spotkanie z dzia³aczami
sportowymi, przeprowadzi³ pokazowy trening dla najm³odszych adeptów sportu w
rzeszowskiej hali Podpromie, jak te¿ spotka³ siê z dziennikarzami. Znakomity
niegdyœ sportowiec z r¹k prezesa Podokrêgu Kazimierz Grenia odebra³ pami¹tkow¹ paterê i honorowe odznaczenie Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.

Z Dariuszem Dziekanowskim
Podczas ostatniego ju¿ spotkania ze s³awami Polskiej pi³ki
w Rzeszowie przed nadchodz¹c¹ rund¹ pi³karsk¹

rozmawia Grzegorz Szajnik
Darku niegdyœ okrzykniêto Ciê najwiêkszym talentem w historii naszej pi³ki. Czy
zadowolony patrz¹c wstecz?
Myœlê, ¿e tak. Gra³em w kilku znakomitych klubach jak chocia¿by z polskich Polonia i Legia Warszawa, Widzew £ódŸ oraz
w ligach szkockiej Celtic Glasgow, angielskiej Bristol City, niemieckiej FC Koeln, na
szczêœcie omija³y mnie kontuzje. Dziœ jestem
zadowolony.
Wielu uwa¿a, ¿e jednak jesteœ zmarnowanym talentem?
Na pewno osi¹gn¹³em wiele. Czy mo¿na by³o wiêcej? Mo¿e! Dziœ trudno mi na
to pytanie dok³adnie odpowiedzieæ. Mog³em wyst¹piæ w lidze w³oskiej, to siê nie
uda³o. Z perspektywy czasu nie jest Ÿle.

Dariusz Dziekanowski ur.
30 wrzeœnia 1962 roku w Warszawie. Pozycja: napastnik,
boiskowa ksywa; „Dziekan”,
kariera klubowa: warszawskie
dru¿yny Polonia, Legia, Gwardia, Widzew £ódŸ, Celtic Glasgow (Szkocja), bristol City (Anglia), Alemania Aakwizgran
(Niemcy), FC Koeln ( Niemcy ), jego osi¹gniêcia: zdoby³
mistrzostwo Polski, Trzy razy
wywalczy³ Puchar Polski, rozegra³ 63 mecze w reprezentacji, by³ uczestnikiem Mistrzostw Œwiata w Meksyku.

Dlaczego siê nie uda³o?
Niegdyœ musia³em opuœciæ zgrupowanie kadry w I³awie bo musia³em byæ obecny przy moim transferze z Legii do w³oskiej
Pescary. Mój transfer mia³ wynosiæ dwa
miliony dolarów, bynajmniej obie strony
tak uzgodni³y wczeœniej. Niestety tego dnia
Legia zaczê³a od szeœciu milionów. W³osi
zrezygnowali i prys³y marzenia o w³oskiej
lidze przez pazernoœæ dzia³aczy.
Jednak dokopa³eœ W³ochom ?
Tak. Podczas meczu na Stadionie Œl¹skim strzeli³em bramkê na 1:0 i wygraliœmy.
To bardzo mi³e wspomnienie.
Powróæmy do gry w Szkocji. Czy by³ to
szczyt twych mo¿liwoœci?
Myœlê, ¿e pokaza³em siê z dobrej strony. Gdybym wyjecha³ szybciej to mo¿e móg³bym grac lepiej i w lepszych klubach.
Wiêc dlaczego szybciej nie wyjecha³eœ?
Wtedy dla mnie wyjechaæ do Szkocji

wczeœniej znaczy³o nielegalnie a ja tak nie
chcia³em.
Trener Piechniczek nie zabra³ Ciê na
mundial do Hiszpanii. Masz o to ¿al?
Absolutnie nie. Ja by³em m³odym zawodnikiem. Wtedy wielu by³o ode mnie
lepszych. Mo¿e gdybym wtedy pojecha³ to
zaprocentowa³oby póŸniej. Wiem ¿e nieby³ym podstawowym zawodnikiem. Nie
mam do nikogo ¿alu.
Niestety kolejny mundial w Meksyku
te¿ by³a dla Ciebie nie udany?
Nie tylko dla mnie. Nikt z nas nie zagra³
na miarê swoich mo¿liwoœci. Nie uda³o siê
to nawet Zbyszkowi Boñkowi który by³ wtedy przecie¿ œwietnym pi³karzem. W takiej
formie zdo³aliœmy strzeliæ tylko jednego
gola w czterech meczach.
Grasz towarzysko w dru¿ynie „Or³ów
Górskiego”?

£za kobiety jest przypraw¹ z³oœci (³aciñskie)
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Owszem tak i jestem dumny z tego, ¿e
mogê spêdzaæ wspólne chwile ze starszymi
kolegami z reprezentacji. Ci¹gle s³ysza³em,
¿e jestem za wolny. Teraz to nieprawda,
wyprzedzam Grzegorza Lato , jestem szybszy od niego.
Trenujesz m³odzie¿owe dru¿yny. Czy s¹
w nich kandydaci na Twych nastêpców?
Jest bardzo wielu znakomitych sportowców. Ch³opcy ci chc¹ i potrafi¹ grac w pi³kê, ale na nazwiska to jeszcze za wczeœnie.
W czerwcu ubieg³ego roku rozgrywaliœmy
miniturniej w Korei P³d. Mieliœmy okazje
zmierzyæ siê z gospodarzami czyli Kore¹,
USA i Argentyn¹. Zdobyliœmy tylko jeden
punkt z Korê¹, z Argentyna przegraliœmy
1:2 i na koniec USA wsadzi³o nam 5 bramek. Staraliœmy pokazaæ siê z jak najlepszej strony. W dru¿ynie USA wyst¹pi³ Adu
znakomity czternastolatek który naszymi
siedemnastolatkami krêci³ jak chcia³. Ten
ch³opak ju¿ teraz ma podpisany kontrakt z
NIKE na milion dolarów rocznie.
A jak wspominasz Podkarpacie?
Bardzo mile. Dok³adnie pamiêtam
mecz z Albani¹ w Mielcu, zremisowany
przez nas 2:2. Z tego co pamiêtam mielecki obiekt nale¿a³ do ³adniejszych dziœ jak
s³yszê ju¿ tak nie jest.
Jakie wra¿enia z treningu na Podpromiu?
Znakomite. Dawno nie widzia³em takiego zainteresowani. M³odzi ch³opcy w
wieku 9-12 lat powinni bawiæ siê z pi³k¹.
Dziêkujê organizatorom za ta okazjê do
spotkania ze sportowcami. To oni kiedyœ
zast¹pi¹ obecnych.
Wiele mówi siê, ¿e Rzeszów dobrze wypad³ podczas organizacji meczu miêdzynarodowego Polska – Ukraina. Czy jest
mo¿liwoœæ rozegrania tu podobnych spotkañ?
Oczywiœcie. Myœlê, ¿e mecze moich
podopiecznych z cyklu Mistrzostw Europy
mog¹ byæ tu rozegrane. W tej sprawie rozmawia³em z prezesem Kazimierzem Greniem. Bêdziemy siê staraæ aby tak by³o.
W Rzeszowie zapowiada siê w maju
wielki mecz. Oldboje AS Monako zagraj¹
przeciwko reprezentacji Polskich Artystów na czele z Lubaszenk¹, Pazur¹. W
tej dru¿ynie czasem gra³eœ. Czy bêdziesz
w maju?
To bardzo prawdopodobne, proszê
trzymaæ kciuki.
Dziêkujê za rozmowê.

34

DYNOWINKA

Nr 3/105

AD VOCEM
Do artyku³u P. Antoniego D¿u³y „Up³yn¹³ czwarty
rok dzia³alnoœci Kapeli Ludowej Dynowianie” zamieszczonego w lutowym wydaniu Dynowinki.

ZALEWAJKA
Sk³adniki:
5 ziemniaków
1 szklanka kwaœnego ¿urku
3 jajka
2 suszone grzyby
2 z¹bki czosnku
œmietana lub mleko
Wykonanie:
Ziemniaki pokroiæ w kostkê, zalaæ
wod¹ lub wywarem z boczku i ugotowaæ do miêkkoœci wraz z grzybami,
nastêpnie dodaæ œmietanê lub mleko, zmia¿d¿ony czosnek, ¿urek, doprawiæ sol¹, pieprzem, zielonym koperkiem, okrasiæ stopion¹ s³onin¹,
podawaæ z jajkiem i chlebem.
Za: Potrawy regionalne z Podkarpacia, WODR w Boguchwale.
P¥CZKI ZIEMNIACZANE
Sk³adniki:
1 kg m¹ki
1 kg ugotowanych ziemniaków
10 dag dro¿d¿y
5 jaj
10 ³y¿ek cukru
1 mas³o
marmolada twarda
cukier puder do posypania
olej do sma¿enia
Wykonanie:
Ugotowane ziemniaki rozgnieœæ z
mas³em, przestudziæ i do lekko ciep³ych dodaæ dro¿d¿e, utarte z cukrem jaja, m¹kê i wyrobiæ na g³adk¹
masê. Rêce nat³uœciæ olejem, braæ
kulki ciasta wielkoœci orzecha w³oskiego, na³o¿yæ marmoladê, uformowaæ p¹czki i sma¿yæ zaraz po wykonani u.
Za: Potrawy regionalne
z Podkarpacia,
WODR w Boguchwale.

Szósty wiersz w trzeciej szpalcie w/w artyku³u
powinien - zgodnie z prawd¹ – brzmieæ „Skuteczne (i krótkie) zabiegi pracowników Miejskiego
Oœrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie spowodowa³y, ¿e ju¿ w drugim roku dzia³alnoœci
kapela DYNOWIANIE otrzyma³a wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Wspó³pracy”
Polsko-Szwajcarska Komisja Œrodków Z³otowych w Warszawie”.
Dziêkuj¹c w imieniu wszystkich cz³onków Kapeli Dynowianie za ogromn¹ , czêsto od
podstaw, pracê instruktorsk¹-muzyczn¹ - coraz trudniej niestety, jest mi uwierzyæ w szczeroœæ i bezinteresownoœæ ¿yczeñ „pomyœlnoœci”.
Z powa¿aniem
Gra¿yna Malawska
Dyrektor MOKIR w Dynowie

Redakcja
przeprasza

Z 27 marca - na spotkanie z okazji Miêdzynarodowego Dnia Teatru, w programie miêdzy innymi wystêp teatru poezji ph. „ Œpieszmy siê
kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹ (ŒDS Dynów , godz. 17,00)

W imieniu p. Janiny Kucabiñskiej, autorki jednego z artyku³ów „Nasz pierwszy bal... przepraszamy p. Mariê Wyskiel
„Pani¹ Zimê”, ówczesn¹ uczennicê LO Dynów (1972 lub 1973
rok) za pomy³kê we „w³aœciwym
rozpoznaniu”. Tyle piêknych
Maryœ, Wand, Teresek, Zosiek,
Anek „tamtych lat”, ¿e niestety
zapominamy „twarze” ale nie
ludzi.

Z 3 maja - na Majówkê pod kasztanami (Rynek
Miasta)

Redakcja Dynowinki
i p. Janina Kucabiñska

Z 20 marca - na Eliminacje do V Podkarpackiej
Olimpiady Tenisa Sto³owego we wszystkich
kategoriach wiekowych (sala gimnastyczna ZS
w Dynowie, godz.10,00)

12-letni dziœ Grzegorz Kowalski z Bachórza mia³ trzy
lata, gdy wykryto u niego bia³aczkê krwi. Ratunkiem
mo¿e byæ przeszczep szpiku kostnego w lubelskiej klinice. Ojcu brakuje pieniêdzy na dalsze leczenie syna.
Ma na utrzymaniu jeszcze 14-letni¹ córkê.

Wszystkim, którzy zechc¹ pomóc
Grzegorzowi, podajemy numer konta:
PKO BP S.A. O/Jaros³aw, filia Dynów
Nr konta:
5410204287-0000-240200290627
Z dopiskiem „Pomoc dla Grzegorza”

Nie ma silniejszego wêz³a dla mê¿czyzny ni¿ uroda kobiety (francuskie)
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PLACKI ZIEMNIACZANE
Z KISZON¥ KAPUST¥

Bachórz – to niewielka, lecz bardzo malownicza miejscowoœæ na pó³nocnym
brzegu Sanu, przy trasie Przemyœl – Dynów, na Podkarpaciu. To w³aœnie tutaj w
roku 1959, z inicjatywy dwóch braci, Józefa i Stanis³awa Muriasów, powsta³a Kapela
Ludowa „Bachórzanie”, zrzeszaj¹ca autentycznych muzyków ludowych, dla których rodzimy folklor jest ¿yciow¹ pasj¹. Do roku 1944 patronat nad kapel¹ sprawowa³o Pañstwowe Gospodarstwo Rolne w Bachórzu. Obecnie kapela dzia³a przy
Urzêdzie Gminy w Dynowie.
Kapela ludowa „Bachórzanie” kultywuje rodzimy folklor muzyczny Bachórza i
okolicznych wsi – Harty, Pi¹tkowej, Hy¿nego, Szklar, Laskówki. Dziêki tej dzia³alnoœci od zapomnienia ocala³y piêkne, stare melodie ludowe, przekazywane z pokolenie na pokolenie. Wiele z nich zosta³o utrwalonych na taœmach Polskiego Radia w
Rzeszowie, Warszawie i Lublinie. Utwory wykonywane przez kapelê charakteryzuj¹
siê ¿ywio³owoœci¹ tempa, ³atwo wpadaj¹ w ucho, a dziêki inwencji artystycznej muzyków tworz¹ specyficzny i oryginalny klimat muzyki tego regionu. Do najczêœciej
wykonywanych melodii nale¿¹ szybkie polki, skoczne oberki, walczyki, sztajerki i
tramelki.
Dzia³alnoœæ kapeli w latach 1960-1980
1. Wielokrotny udzia³ w Centralnych
Do¿ynkach organizowanych w Warszawie o raz innych miastach: Opolu,
Poznaniu, Bydgoszczy, Bia³ymstoku,
Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim,
Legnicy, Olsztynie, P³ocku.
2. Koncerty kapeli w by³ym ZSRR, NRD
i Austrii.
3. Udzia³ w Ogólnopolskich Przegl¹dach Zespo³ów Artystycznych Pañstwowych Gospodarstw Rolnych w
Poznaniu, Olsztynie i Rzeszowie, gdzie
kapela zdobywa³a I i II miejsca.

4.

Trzykrotny udzia³ w Spotkaniach Rodzin Muzykuj¹cych we Wroc³awiu.
5. W roku 1977 kapela otrzyma³a
„Srebrn¹ Basztê” na Festiwalu Kapel
i Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym.
Dzia³alnoœæ kapeli w latach 1980-2003
1. Trzykrotny udzia³ w Regionalnym
Spotkaniu Kapel Ludowych w B³a¿owej.
2. Coroczny udzia³ w Dniach Folkloru
Pogórza Dynowskiego.

Sk³adniki:
1 kg ziemniaków
50 dag kapusty kiszonej
5 dag dro¿d¿y
10 dag m¹ki
2 du¿e cebule
2 ¿ó³tka
sól, pieprz do smaku
2 ³y¿ki t³uszczu do duszenia cebuli
olej do sma¿enia
Wykonanie:
Cebulê obraæ, pokrajaæ w kostkê i
poddusiæ na t³uszczu na s³omkowy
kolor. Do cebuli dodaæ dobrze ods¹czon¹ i drobno posiekan¹ kapustê.
Nastêpnie dodaæ starte ziemniaki,
roztarte dro¿d¿e z ¿ó³tkami, m¹kê,
sól, pieprz i wszystko razem dobrze
wyrobiæ ³y¿k¹. Sma¿yæ na patelni na
mocno rozgrzanym t³uszczu. Podawaæ gor¹ce.
Za: Potrawy regionalne z Podkarpacia, WODR w Boguchwale.
MO£DRZYKI
Sk³adniki:
40 dag zmielonego sera
4 jajka
2 ³y¿eczki mas³a
2 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
t³uszcz do sma¿enia
Wykonanie:
¯ó³tka utrzeæ z mas³em, dodaæ ser,
utrzeæ na g³adk¹ masê. Ubiæ z bia³ek
pianê, dodaæ do masy, wsypaæ m¹kê
ziemniaczan¹. £y¿k¹ moczon¹ w
t³uszczu k³aœæ masê serow¹ na rozgrzany t³uszcz. Sma¿yæ na z³oty kolor.

(ci¹g dalszy na str. 36)

Ufanie kobiecie i pisanie na œniegu – tyle samo warte (niemieckie)

Za: Potrawy regionalne
z Podkarpacia,
WODR w Boguchwale.
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(ci¹g dalszy ze str. 35)
3.

Koncerty kapeli z okazji z³otych jubileuszy par ma³¿eñskich.
4. Coroczny udzia³ w Wojewódzkim
Przegl¹dzie Kapel, Solistów i Zespo³ów Œpiewaczych, gdzie kapela zdobywa I i II miejsca.
5. Wystêp z okazji Do¿ynek Diecezji
Przemyskiej, Dynów 1999 oraz Ogólnopolskich Do¿ynek, Czêstochowa
2001.
6. Udzia³ w Festiwalu Europejskich Zespo³ów Ludowych, Czestochowa
2001.
7. Koncert z okazji I Dni Dobros¹siedztwa Ukraina – Polska, Wo³osate 2002.
8. Wystêp w ramach Festiwalu Kapel Jasielskie Okó³ki, Jas³o 2002.
9. Koncert w ramach XII Œwiatowego
Festiwalu Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych, Rzeszów 2002.
10. Wystêp w ramach ³emkowskiego œwiêta Rusala – Jana, Zyndranowa 2002.
11. Koncerty w Niemczech w ramach
Tanz Folk Fest, Rudolstadt 2002.
12. Udzia³ w Festiwalu Kapel i Œpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym
- 1985 – I miejsce
- 1988 – II miejsce
- 1993 – wyró¿nienie
- 1997 – II miejsce
- 2000 – wyró¿nienie
- 2002 – wyró¿nienie w kategorii „Du¿y –
ma³y”.
13. Koncert z okazji II Dni Dobros¹siedztwa Polska – Ukraina, Ustrzyki Górne
2003.
14. Udzia³ w koncercie charytatywnym, Pi¹tkowa 2003.
Kapela wielokrotnie otrzymywa³a nagrody i wyró¿nienia w³adz powiatowych i
wojewódzkich. 27 czerwca 2003 r. zdoby³a
nagrodê Zarz¹du Województwa Podkarpackiego za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury i sztuki.
Folklor prezentowany przez kapelê cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ zarówno w œrodowisku lokalnym, jak i miejscach, gdzie
kapela koncertuje. Zespó³ jest zawsze serdecznie przyjmowany i gor¹co oklaskiwany przez muzyków i znawców kultury ludowej.

1.
2.
3.
4.
5.

Obecny sk³ad kapeli tworz¹:
Dominik Undziakiewicz – I skrzypce,
gra od 30 lat
Adolf Wyskiel – II skrzypce, gra od 50
lat
Kazimiera Baran – skrzypce, gra od
10 lat
Roman Makara – cymba³y, gra od 15
lat
Micha³ Chrzan – I klarnet, gra od 40
lat

6.

Dariusz Pyra – II klarnet, gra od 10
lat
7. Jan Leœniak – kontrabas, gra od 15
lat
8. El¿bieta Klaczak-£ach – œpiew, œpiewa od 10 lat
9. Ró¿a Klaczak – œpiew, œpiewa od 6 lat
10. Tomasz Paœciak – œpiew, œpiewa od 10
lat.
Kierownikiem organizacyjnym kapeli
od roku 1969 jest Mieczys³aw Janowski.

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e dnia 10 lutego 2004 roku odszed³ od nas na zawsze

p. Mieczys³aw Tadla
D³ugoletni cz³onek naszej kapeli ludowej, utalentowany muzyk, przyjaciel, wspania³y cz³owiek. Pan Mieczys³aw wnosi³ do naszej kapeli wiele ciep³a, poczucia humoru, pasji twórczej. Na zawsze pozostanie w
naszej pamiêci jako wspania³y skrzypek, entuzjasta muzyki ludowej i
niezwyk³y cz³owiek, który swoim zapa³em i talentem wzbogaca³ repertuar naszej kapeli.
Panie Mieczys³awie!!! Twój duch pozostanie zawsze poœród nas.
„A w tym, coœ gra³: taka by³a prostota (...)
I by³a w tym Polska, od zenitu
Wszechdoskona³oœci dziejów
Wziêta, têcz¹ zachwytu –
Polska – przemienionych ko³odziejów!”
Spoczywaj w pokoju!

Rodzinie zmar³ego
sk³adamy wyrazy
g³êbokiego wspó³czucia.
Cz³onkowie kapeli ludowej „Bachórzanie”

Prêdzej wypijesz wody ca³ego morza, ani¿eli poznasz charakter kobiety (litewskie)
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Akademia ku czci... (tak by³o)
Istnia³ taki zwyczaj, lat z gór¹ pó³ kopy,
¯e 8 marca œwiêtowa³y ch³opy...
Obdarowa³ kwiatkiem ka¿dy swoj¹ babê,
No i do wieczora mia³ zupe³n¹ labê...
Przesiedzia³ z kumplami ca³y czas w gospodzie
I uczci³ Dzieñ Kobiet. Pamiêtasz narodzie...?
Gdy wróci³ nad ranem w stanie wskazuj¹cym,
Czeka³ a¿ mu ¿ona da obiad gor¹cy.
Ona – obs³uguje, po cichutku szlocha...
On – wyznaje g³oœno, ¿e j¹ bardzo kocha!
Lecz ca³kiem radoœnie, zupe³nie inaczej
Wygl¹da³ Dzieñ Kobiet na zak³adzie pracy!
Wszystko z wielk¹ pomp¹ (bywa³a orkiestra)
Ka¿dy odstawiony, jakby na Sylwestra...
„Na czeœæ” akademiê Prezes celebrowa³,
Od czasu do czasu Sekretarz wtórowa³...
Podkreœliwszy kobiet zas³ug ca³e kopy
Jeden wrêcza³ goŸdzik, a drugi rajstopy...
Potem zaczyna³a siê czêœæ „kulinarna”
Bez której impreza ta by³aby marna...!
A w czasie toastów jeden z drugim wrzaœnie
Refren znanej pieœni „....nigdy nie zagaœnie”.
Œwiêtowano wszêdzie: w Rzeszowskiem i £ódzkiem
Wzmacniaj¹c w ten sposób wiêzi miêdzyludzkie!
Tak bywa³o niegdyœ, dziœ – rzadko siê zdarza.....
Nie ma go we wszystkich polskich kalendarzach...
Ja w tej sytuacji bezradny, niestety....
ZANIKA DZIEÑ KOBIET????
NIECH ¯YJ¥ KOBIETY!!!!
Fryderyk Radoñ

Jaka jest prawdziwa kobieta?
Nigdy nie ma:
- czasu,
- pieniêdzy,
- w co siê ubraæ.
Zawsze ma:
- racjê,
- genialne dzieci
- mê¿a idiotê.
Z niczego potrafi zrobiæ:
- sa³atkê,
- kapelusz
- awanturê ma³¿eñsk¹.
M¹¿: Chcia³bym te wakacje
spêdziæ tam, gdzie jeszcze nigdy
nie by³em....
¯ona: Œwietnie...Co powiesz na
kuchniê?

W naszej potocznej mowie
(S¹ na to liczne dowody...)
Jest wiele zapo¿yczeñ
Z tak zwanej „wiejskiej zagrody”...
Bo zdarza siê Wam przecie¿
Wytworne, szacowne Panie
Nazwaæ ma³¿onka OS£EM
Lub krzykn¹æ: TY STARY BARANIE!!!
A kiedy po zaœniêciu
Cichuteñko zachrapie
Us³yszeæ mo¿e zdanie:
Odwróæ siê STARY CAPIE!!!
Haruje w gara¿u, na dzia³ce
Choæ móg³by d³ubaæ w nosie...
W podziêce us³yszy od ¿ony:
Znów wracasz brudny jak PROSIÊ...
Czasem mu oko poleci,
Bo czu³y jest na powaby...
To dowie siê od swej lubej,
¯e straszny jest PIES na baby....
A gdy siê próbuje t³umaczyæ:
By³ du¿y dekolt i mini!!!!
Chce dowieœæ swej niewinnoœci...
Us³yszy, ¿e jest kawa³ ŒWINI...
Maciej Jurasiñski

Z punktu widzenia kobiety...
Mê¿czyzna - przepuszcza pieni¹dze,
Kobieta - czasami musi kupiæ coœ dla siebie

Mê¿czyzna - wy¿ywa siê na bliskich
Kobieta - odreagowuje stres

Mê¿czyzna - k³amie
Kobieta - stosuje dyplomacjê

Mê¿czyzna - jest skoñczonym chamem
Kobieta - bywa zmuszona do stanowczoœci

Mê¿czyzna - wym¹drza siê w towarzystwie
Kobieta - jest b³yskotliwa i inteligentna

Mê¿czyzna - zaniedbuje rodzinê
Kobieta - realizuje siê zawodowo

Mê¿czyzna - katuje dzieci
Kobieta - czasami puszczaj¹ jej nerwy

Mê¿czyzna - leni siê
Kobieta - regeneruje si³y

Mê¿czyzna - wtr¹ca siê w nie swoje sprawy
Kobieta - jest wra¿liwa na problemy innych

Mê¿czyzna - zdradza
Kobieta - prze¿ywa romans

Mê¿czyzna - pije na umór
Kobieta - bywa lekko wstawiona

Mê¿czyzna - rozwodz¹c siê rozbija rodzinê
Kobieta - koñczy zwi¹zek bez perspektyw

Mê¿czyzna - wrzeszczy
Kobieta - akcentuje swoje racje

Mê¿czyzna - jest niezdar¹
Kobieta - bywa zagubiona

Kobiety osi¹gaj¹ wszystko, bo opanowuj¹ tych, którzy panuj¹ nad wszystkim (francuskie)
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Nowe zagadki logiczne

Rozwi¹zania zagadek z poprzedniego numeru
Pary. Na przyjêciu by³y 22 osoby (11 par ma³¿eñskich).
Zegary. Zegary poka¿¹ ponownie tê sam¹ godzinê po 144
godzinach (czyli po 6 dniach).
Œledztwo. Winny jest Dabacki.
Brakuj¹ca liczba. W pust¹ kratkê nale¿a³o wpisaæ liczbê 5
(w ka¿dym wierszu tabeli po³owa sumy liczb z 1, 2, 4 i 5
kolumny dawa³a liczbê z 3 kolumny).
Prawid³owe rozwi¹zania prawie wszystkich ³amig³ówek (pomy³ka tylko w „Œledztwie”) nades³a³ (a¿ siê prosi napisaæ
– jak zwykle....) MARCIN MARCHELEK. Gratulujemy i
zapraszamy do dalszego „ ³amania g³owy” nie tylko Marcina, ale i innych Czytelników! Mo¿e wiosenne s³oñce pobudzi Pañstwa umys³y do pracy????

Ceg³y. Osoby A i B nios¹ ceg³y w plecakach. Gdyby
jedn¹ ceg³ê z plecaka osoby A prze³o¿yæ do plecaka osoby B,
wówczas osoba B nios³aby dwa razy wiêcej cegie³, ni¿ osoba A.
Gdyby natomiast jedn¹ ceg³ê z plecaka osoby B prze³o¿yæ do
plecaka osoby A, wówczas obie osoby nios³yby po tyle samo
cegie³. Ile cegie³ jest w ka¿dym z plecaków?
Siostry. Trzy siostry studiuj¹ odpowiednio biologiê,
chemiê i historiê na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie
i Toruniu. Wiemy, ¿e:
- Zofia nie studiuje w Toruniu
- siostra ucz¹ca siê w Warszawie nie studiuje historii
- siostra ucz¹ca siê w Toruniu studiuje chemiê
- Zofia nie studiuje biologii
- Krystyna nie studiuje w Warszawie.
Co i gdzie studiuje Gabriela?
Renata Jurasiñska

NOWE ZADANIA
Redakcja nawi¹za³a wspó³pracê z szaradzist¹ z Koszalina, nauczycielem informatyki, panem Bogdanem Witkiem (wieloletnim autorem zadañ do „Rozrywki”, laureatem ogólnopolskich Turniejów Szaradzistów), który obieca³ od czasu do
czasu „podes³aæ” nam kilka zadañ.
Na (dobry, mam nadziejê...) pocz¹tek – „Wiosenna krzy¿ówka” i „Anagram wiosenny”.

W miejsce kresek nale¿y wstawiæ dwa ró¿ne wyrazy, pasuj¹ce do
treœci wierszyka, które sk³adaj¹ siê z identycznych liter, lecz ustawionych w innej kolejnoœci (ka¿da kreska oznacza jedn¹ literê).
Dlaczego _ _ _ _ _ _ jest taki radosny?
Mami nas _ _ _ _ _ _ nadchodz¹cej wiosny!
Bogdan Witek

Poziomo:
5) egzamin zdawany wiosn¹ na zakoñczenie nauki w liceum
7) pierwsza sa³ata z w³asnego ogródka
8) kwitnie wczesn¹ wiosn¹
9) Halina, popularna piosenkarka,
(„Niech tylko zakwitn¹ jab³onie”)
10) bezpowrotnie topnieje wiosn¹
11) klekoc¹cy zwiastun wiosny.
Pionowo:
1) przyjemny zapach, np. kwitn¹cych
bzów
2) ocieplenie kurtki, które mo¿na ju¿
zdj¹æ na wiosnê,
3) pierwszy wiosenny miesi¹c,
4) œwiêto kojarz¹ce siê z wiosn¹ i odrodzeniem ¿ycia,
5) jej topienie symbolizuje koniec zimy,
6) Wielki … podczas œwiêta 4 pionowo.
Bogdan Witek
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
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Litery z kolorowych pól, odczytane kolejno rzêdami, utworz¹ ostateczne
rozwi¹zanie.
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