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„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr,
wiosna, znów nam uby³o lat,
wiosna, wiosna wko³o,
zakwit³y bzy...”
Maj – jeden z najpiêkniejszych miesiêcy w roku. Miesi¹c, z
którym ka¿dego z nas ³¹cz¹ jakieœ wspomnienia, miesi¹c piêknych uroczystoœci i wydarzeñ: Królowej Polski, Dnia Matki, I Komunii, Matur...
Woko³o uœmiechniêci ludzie, soczysta zieleñ, rozkwitaj¹ce
ogródki. Wszystko wydaje siê ³atwiejsze, prostsze i lepsze.
B¹dŸmy wiêc dla siebie lepsi ni¿ zwykle, cieszmy siê ka¿dym
dniem, zatrzymajmy wiosnê w sercach, pozwólmy rozkwitn¹æ marzeniom.
Mamy nadziejê, ¿e równie¿ ten kolorowy, majowy numer „Dynowinki” dostarczy Pañstwu wiele radoœci.
Redaktor Prowadz¹cy
Wies³awa Marsza³ek

A teraz czas na garœæ
„nieuczesanych” informacji...
* 22 kwietnia odby³a siê kolejna, ju¿ czwarta, edycja „Podkarpackiej Têczy”, tym razem pod has³em „Ludzie i Przyroda Gór i Pogórza”.
O samym wydarzeniu „donosz¹” na naszych ³amach Organizatorzy,
mnie wypada tylko stwierdziæ, ¿e jest to ci¹gle impreza o najwiêkszym
zasiêgu, najbardziej wszechstronna, najlepiej zorganizowana na naszym terenie.
* 1 maja nad Dynowem, jak nad ca³¹ Polsk¹, „zaœwieci³o” 12 gwiazdek, a

Maj „wystrzeli³ zieleni¹”, wszystko kwitnie dooko³a, œwiat
wydaje siê piêkniejszy, ni¿ w rzeczywistoœci... Maj-czarodziej
zagoœci³ tak¿e na dobre w naszym miasteczku, a „Dynowinka” tym razem majowa zagoœci znowu w Pañstwa domach...
Jest ona ci¹gle efektem dzia³añ osób, które pracuj¹ tylko i
wy³¹cznie spo³ecznie! Podkreœlam to celowo, gdy¿ oprócz
wielu ciep³ych s³ów pod adresem „naszego pisemka” padaj¹
tak¿e zarzuty... A to, ¿e za du¿o o szko³ach, a to, ¿e nie widaæ
wyraŸnego profilu pisma, a dlaczego tak póŸno siê ukazuje...itd, itp.
Ci, którzy krytykuj¹, musz¹ pamiêtaæ, ¿e „Dynowinka”
nie jest pismem profesjonalnym, nie ma regularnych zebrañ
redakcyjnych, nie ma okreœlonych ¿adnych stawek za artyku³y, nie ma...., nie ma....i nie bêdzie....
A powodów do kompleksów nie mamy, bo przecie¿ felietony, reporta¿e, rozrywka i humor nie odbiegaj¹ czêsto od
tych zamieszczanych w prasie profesjonalnej. To, ¿e nie jesteœmy ju¿ „ledwo sapi¹cym chuderlakiem”, ¿e „nabraliœmy
kolorów i kszta³tów” zawdziêczamy Towarzystwu Przyjació³
Dynowa, a przede wszystkim jego Prezesowi Panu Andrzejowi Stankiewiczowi, który póki co „³ata” wszystkie dziury finansowe.
I tu dochodzimy do sedna sprawy. „Dynowinka” ci¹gle
na siebie nie zarabia, a wydawanie jej w takiej formule naprawdê sporo kosztuje... Dlatego apelujemy do wszystkich
ewentualnych sponsorów, do dynowskich i okolicznych firm:
OG£ASZAJCIE SIÊ U NAS!!! Je¿eli nawet nie przybêdzie
Wam klientów i pieniêdzy, to dostarczy Wam to wiele satysfakcji i przysporzy szacunku œrodowiska za wspieranie tak
wa¿nej i potrzebnej inicjatywy lokalnej.

* 3 maja na rynku w Dynowie odby³y siê kolejne Szkolne Prezentacje Artystyczne „SZPAK” (tym razem najbogatszy program zaprezentowa³ Zespó³ Szkó³ nr 1 w Dynowie), a wieczorem z inicjatywy Zwi¹zku
Gmin Turystycznych nad „B³êkitnym Sanem” zab³ys³y „europejskie ogniska”, przy których „wcinano” europejsk¹ kie³basê, na festynie „Pod
K³osem” bawiono siê do rana....
* 8 maja odby³a siê piêkna uroczystoœæ Maryjna w Bartkówce, o
której pisz¹ w numerze organizatorzy...
* wczeœniej z dynowskich szkó³ œrednich „odfrunê³y” ostatnie ju¿
czwarte klasy, a z ankiety, która przeprowadzona zosta³a na lekcjach
WOS-u wynika miêdzy innymi (co jest buduj¹ce), ¿e wartoœci, które
ceni sobie m³odzie¿, to szczêœliwa rodzina, ciekawa i dobrze p³atna
praca, ¿yczliwy stosunek do drugiego cz³owieka, uczciwoœæ oraz wiernoœæ idea³om. Martwi, ale nie zaskakuje to, ¿e m³odzie¿ nie zostawi³a
„suchej nitki” na polskich politykach, twierdz¹c, ¿e kiedy ju¿ ”dopchaj¹
siê do ¿³obu” zapominaj¹ o obietnicach wyborczych, ¿e s¹ niewykszta³ceni i niekompetentni (czêœæ z nich martwi siê wysok¹ pozycj¹ Andrzeja Leppera)... Smuci te¿, ale przecie¿ równie¿ nie dziwi, fakt, ¿e m³odzie¿ jest przekonana o tym, ¿e kariera w Polsce zale¿y od pieniêdzy,
uk³adów, protekcji... Dopiero w nastêpnej kolejnoœci wspominali oni o
zdolnoœciach, ciê¿kiej pracy i wytrwa³oœci... Optymistyczne jest stwierdzenie m³odzie¿y, ¿e dziêki wejœciu do Unii Polska „znormalnieje”, bêdzie wiêcej pracy, a ¿ycie stanie siê ciekawsze...
Tego w³aœnie Towarzystwo Przyjació³ Dynowa oraz Redakcja „Dynowinki” ¿yczy swoim Czytelnikom, jak równie¿ wszystkim mieszkañcom Dynowa!!!
W imieniu Stowarzyszenia i Redakcji –
Maciej Jurasñski
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No i jesteœmy
w Unii!
Jakie zatem korzyœci odniesie miasto
Dynów z cz³onkostwa w Unii Europejskiej?
Korzyœci wynikaj¹ce z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej maj¹ charakter
polityczny, gospodarczy i spo³eczny.
Korzyœci¹ natury politycznej jest zaciœnienie zwi¹zków Polski z reszt¹ Europy na
poziomie indywidualnym, lokalnym i regionalnym.
Korzyœci natury gospodarczej – to
udzia³ w Wewnêtrznym Rynku Unii, ze swobod¹ przep³ywu towarów, us³ug, ludzi i kapita³u, dostêp do funduszy strukturalnych,
nap³yw inwestycji i nowych technologii.
Szczególnie w tym zakresie przy wspólnym
wspó³dzia³aniu podmiotów gospodarczych
i w³adz miasta nast¹piæ powinna poprawa.
Korzyœci natury spo³ecznej – to wy¿sza
jakoœæ ¿ycia oraz szansa na zbli¿enie Polski
do standardów europejskich w dziedzinie
bezpieczeñstwa wewnêtrznego, pracy,
zdrowia i edukacji.
Cz³onkostwo umo¿liwi Polsce przyœpieszony rozwój i odrobienie wieloletnich zaniedbañ rozwojowych, co nie by³o by mo¿liwe w jakichkolwiek innych warunkach.
Przyst¹pienie do Unii Europejskiej jest
nie tylko szans¹ rozwojow¹, ale te¿ i zadaniem, któremu bêdziemy musieli wszyscy
sprostaæ.
Bior¹c pod uwagê charakter miasta Dynowa wielu mieszkañców rozwój miasta i
jego przysz³oœæ wi¹¿e z rozwojem turystyki.
Obok takich wieloletnich funkcji jak
us³ugi, oœwiata i przetwórstwo produktów
rolnych miasto Dynów charakteryzuje siê
bardzo atrakcyjnymi walorami krajobrazowymi oraz zabytkami kultury. Po³o¿enie Dynowa w pobli¿u miasta wojewódzkiego oraz
dobre z nim po³¹czenie komunikacyje daj¹
mo¿liwoœci rozwijania bardzo popularnych
form wypoczynku: turystyki rowerowej i
pieszej, kajakarstwa oraz agroturystyki. Malowniczo po³o¿ony Dynów mo¿e byæ atrakcyjnym miejscem spêdzania wolnego czasu dla mieszkañców uprzemys³owionych
czêœci kraju. Dlatego te¿ my jako mieszkañcy Dynowa musimy promowaæ nasze miasto oraz musimy staraæ siê pozyskiwaæ jak
najwiêcej œrodków unijnych.
Wraz z cz³onkostwem pojawi³a siê mo¿liwoœæ korzystania z funduszy strukturalnych UE, œrodki z tych funduszy przezna-

czone s¹ na finansowanie rozwoju regionów zacofanych i zmniejszenie ró¿nic rozwojowych miêdzy regionami.
Dynów ma ju¿ doœwiadczenie w wykorzystywaniu œrodków unijnych. W ostatnich
latach w naszym mieœcie zrealizowano kilka wa¿nych projektów wspó³finansowanych
ze œrodków przedakcesyjnych Unii Europejskiej. By³y to zarówno ma³e projekty jak
i projekty anga¿uj¹ce ze strony miasta kilkaset tysiêcy z³. Aktualnie oczekujemy tak¿e na projekty które bêd¹ rozstrzygane.
Poni¿ej chcia³abym Pañstwu przedstawiæ
zestawienie projektów które uzyska³y dotacje i które oczekuj¹ rozstrzygniêcia.
Ju¿ skorzystaliœmy z nastêpuj¹cych
projektów:
- „Podkarpacie w nowej Europie” – dzia³ania informacyjno – edukacyjne zwi¹zane z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej.
Otrzymana dotacja 9.315,00 z³.
- Festiwal Kultury Podkarpackiej – ma na
celu kultywowanie dynowskiej kultury i
tradycji oraz promocjê miasta. Otrzymaliœmy 5.000,00 z³ dotacji.
- Spartakiada sportowo integracyjna dla
dzieci i m³odzie¿y – otrzymana dotacja
w wysokoœci 5.000,00 z³. zostanie wykorzystana na zakup sprzêtu rehabilitacyjnego oraz na zorganizowanie Miêdzynarodowego Dnia Dziecka.
- Ma³e miasteczko w drodze do Unii Europejskiej – otrzymana dotacja w wysokoœci 43.271,00 z³. zostanie wykorzystana na
wyposa¿enie klasopracowni komputerowej w budowanym gimnazjum.
- Festyn „Dynów w Unii Europejskiej”- otrzymana dotacja 10.000,00 z³.
- Utworzenie i wyposa¿enie klasopracowni
historycznej i klubu europejskiego w Zespole Szkó³ w Dynowie – przyznana dotacja 10.000,00 z³.
- Budowa stacji uzdatniania wody podziemnej z jej ujêciem – przyznano dotacjê w
kwocie 143430,42 z³.
Co mo¿emy uzyskaæ jeszcze w tym roku?
Mamy potwierdzone w SAPARDZIE nastêpuj¹ce zadania:
- Budowa zespo³u boisk do gier sportowych
w Dynowie – wnioskujemy o 130.000,00 z³.
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Podgórskiej w Dynowie – wnioskowana
wielkoœæ pomocy finansowej to
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1073150,87 z³.
- Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej – ul. Podgórska w Dynowie – wnioskujemy o 183123,04 z³.
- Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej – ul. Karolówka w Dynowie – wnioskujemy o 120110,31 z³.
- Modernizacja sk³adowiska odpadów komunalnych w Dynowie – wnioskowana
dotacja w wysokoœci 525.000,00 z³. – zostanie przeznaczona na dostosowanie
wysypiska odpadów komunalnych do
wymogów Unii Europejskiej.
Ponadto z³o¿ono do rozpatrzenia nastêpuj¹ce wnioski:
- Promocja w³asnej aktywnoœci i przedsiêbiorczoœci wœród bezrobotnych z zakresie turystyki i agroturystyki na terenie Dynowa i okolicznych miejscowoœciach w
oparciu o przepisy pañstw cz³onkowskich UE – oczekiwana dotacja wynosi
49.100,00 z³.
- Wspó³praca kulturalna i edukacyjna Dynów – Vranov nad Topl’ou – oczekiwana dotacja 14. 594,00 euro.
- I Miêdzynarodowe Forum Ekologiczne w
Dynowie – wnioskowana dotacja to
12.787,28 euro.
Ponadto w przygotowaniu s¹ du¿e zadania takie jak kanalizacja ca³ego miasta
oraz budowa infrastruktury turystycznej.
S¹ to zadania, które bêd¹ opiewaæ na kwotê 1mln euro.
Oczywiœcie zdajemy sobie sprawê z problemów, które mo¿emy napotkaæ w ubieganiu siê o œrodki unijne. Chc¹c skorzystaæ
z pieniêdzy Unii Europejskiej, musimy tak¿e sami zainwestowaæ.
Bior¹c jednak pod uwagê, ¿e jest to
ogromna szansa na rozwój Dynowa, samorz¹d miasta podejmie wszystkie konieczne
dzia³ania, aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci jakie daje integracja z Uni¹ Europejsk¹.
Wejœcie do Unii Europejskiej bez dzia³añ wspólnych wszystkich potencjalnych
beneficjentów nie przyniesie samo w sobie
korzyœci. Dlatego tak wa¿ne jest podejmowanie wspólnych dzia³añ. Bêdziemy mieæ
po temu szczególn¹ okazjê wybieraj¹c kandydata do Europarlamentu, stawiaj¹c na
ludzi którzy mog¹ siê przydaæ naszemu œrodowisku.
******************************
Przypominamy równie¿ rolnikom o terminie sk³adania wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych, które stanowi¹ pierwszy etap w staraniach o dop³aty
bezpoœrednie. Kolejnym zaœ etapem jest
sk³adanie wniosków o dop³aty obszarowe.
Termin sk³adania wniosków mija 15 czerwca 2004 roku. Zapraszamy wszystkich chêt-
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nych do pobierania formularzy do pokoju
nr 15, 16 (II piêtro) w Urzêdzie Miasta.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e Urz¹d
Miasta s³u¿y informacj¹ w zakresie pozyskiwania funduszy z ró¿nych programów pomocowych Unii Europejskiej.
******************************
Burmistrz Miasta Dynowa informuje,
¿e do koñca maja br. bêdzie mo¿liwoœæ
wnoszenia zastrze¿eñ do wykazu osób którym w myœl ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o
nabywaniu przez u¿ytkowników wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci bêdzie przekszta³cone prawo u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci zabudowanych
na cele mieszkaniowe lub role w prawo w³asnoœci.
******************************
Dnia 29 kwietnia 2004 roku odby³a siê
sesja Rady Miasta która udzieli³a absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynowa z tytu³u
wykonania bud¿etu Miasta Dynów za 2003 r.
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Uchwalony w pierwszej wersji przez
Radê bud¿et wynosi³ po stronie dochodów
sumê 8. 237.137,00 z³. a po stronie wydatków sumê 9.127.571,00 z³.
Plan finansowy ulega³ w ci¹gu roku licznym zmianom. Nast¹pi³o zwiêkszenie dochodów g³ównie w wyniku pozyskania dodatkowych œrodków z zewn¹trz na cele remontowo – inwestycyjne.
Zaplanowane dochody zosta³y zrealizowane w 99,68% planu rocznego natomiast wydatki zosta³y wykonane na poziomie 97,91% planu.
Dochody w³asne zrealizowane zosta³y
na poziomie 100,24% planu. Na globaln¹
wielkoœæ dochodów znacz¹cy wp³yw mia³y
dochody pozyskane z zewn¹trz które wynios³y 1.503.270,00 z³. Stanowi¹ one 15,87%
dochodów bud¿etowych ogó³em i obejmuj¹:
1. œrodki na usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych – 110.000,00 z³.
2. œrodki z MENiS w Warszawie na budowê sali sportowej – 799.016,00 z³.
3. dofinansowanie z programu SAPARD

– 143.030,00 z³.
4. dotacjê z bud¿etu pañstwa na budowê
oœwietlenia – 39.850,00 z³.
5. œrodki z rezerw celowych bud¿etu pañstwa na likwidacjê osuwisk 150.000,00 z³.
6. dotacjê z Kontraktu Wojewódzkiego –
100.000,00 z³.
7. œrodki z rezerwy oœwiatowej na remonty w szko³ach – 138.623,00 z³.
8. dotacjê z bud¿etu pañstwa na mogi³y
wojenne – 12.000,00 z³.
9. dotacjê z bud¿etu pañstwa na ogrodzenie Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie – 12.000,00 z³.
10. dotacjê z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych – 20.000,00 z³
11. darowiznê – 2.751,00 z³.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e zaplanowane zadania zosta³y zrealizowane
pozytywnie, czego efektem jest w zwiêkszona liczba prac na terenie miasta a tym samym wzrost zatrudnienia w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej.
Dynów, dnia 13.05.2004r.
Maria Wyskiel - Cedzid³o

oœwiatowych w ca³oœci przyznan¹ subwencjê oœwiatow¹ w wysokoœci 13 495 641 z³. Do
naliczania subwencji oœwiatowej na rok
bie¿¹cy przyjêto finansowy standard podzia³u na poziomie 2634 z³.
W bie¿¹cym roku zaplanowano w bud¿ecie powiatu œrodki finansowe na kontynuacjê rozbudowy Zespo³u Szkó³ w Soko³owie M³p. o budynek dydaktyczny – 6 pomieszczeñ do nauki z zapleczami i sal¹ gimnastyczn¹ o wymiarach 20x30 w kwocie
600 000 z³, oraz remont i termomodernizacjê budynku LO w Dynowie kwotê
200 000 z³.
W trakcie sesji Radni podjêli uchwa³y
w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkó³
ponadgimnazjalnych oraz szkó³ specjalnych w powiecie rzeszowskim
1. Zespó³ Szkó³ w B³a¿owej: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Technikum, Zasadnicza
Szko³a Zawodowa, Szko³a Policealna
2. Gimnazjum Specjalne w Budziwoju dla
uczniów z zaburzeniami zachowania
3. Szko³a Podstawowa Specjalna nr 2 w
Budziwoju dla uczniów z zaburzeniami zachowania
4. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie
5. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie:
Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Technikum Uzupe³niaj¹ce, Uzupe³niaj¹ce Li-

ceum Ogólnokszta³c¹ce
(dla doros³ych)
Zespó³ Szkó³
Agroprzedsiêbiorczoœci w Mi³ocinie: Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Technikum, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szko³a
Zawodowa, Technikum Uzupe³niaj¹ce, Szko³a Policealna
Specjalny Oœrodek Szkolno – Wychowawczy w Mrowli dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym
Zespó³ Szkó³ w Soko³owie M³p.: Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szko³a Zawodowa, Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce (dla doros³ych)
Zespó³ Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Trzcianie: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Profilowane, Technikum, Szko³a Policealna, Technikum Uzupe³niaj¹ce (dla
doros³ych), Uzupe³niaj¹ce Liceum
Ogólnokszta³c¹ce (dla doros³ych)
Zespó³ Szkó³ w Tyczynie: Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Profilowane,
Technikum
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w G³ogowie
M³p., dla którego organem prowadz¹(ci¹g dalszy na str. 6)
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sesja Rady Powiatu
Rzeszowskiego kadencji 2002/2006
odby³a siê w dniu 24 kwietnia 2004 r. w sali
562 Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego. Po zatwierdzeniu przez Radê porz¹dku obrad przyst¹piono do realizacji jej programu.
Radni wys³uchali informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
któr¹ przedstawi³a mgr in¿. Gra¿yna G³owiak omawiaj¹c:
nadzór i kontrolê przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych
wspó³pracê z organami kontroli pañstwowej
wydawanie decyzji administracyjnych w
sprawach okreœlanych ustaw¹.
Nastêpnie Dyrektor mgr in¿. Henryk
D¹browski z Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
z³o¿y³ Radzie sprawozdanie z wykonywanych zadañ za I kwarta³ 2004 r.
W kolejnym punkcie obrad sesji mgr
Adam Kozak Naczelnik Wydzia³u Spraw
Spo³ecznych i Obywatelskich omówi³ stan
oœwiaty w powiecie rzeszowskim.
W roku szkolnym 2003/2004 w szko³ach powiatowych kszta³ci siê 2830 uczniów,
w 107 oddzia³ach.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji
do klas pierwszych przyjêto 898 uczniów.
W 2004 r. Samorz¹d Powiatowy przeznaczy³ na funkcjonowanie szkó³ i placówek
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(ci¹g dalszy ze str. 5)
cym jest gmina G³ogów M³p.
12. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kamieniu,
dla którego organem prowadz¹cym
jest gmina Kamieñ
utworzenia Technikum w Tyczynie
utworzenia Szko³y Policealnej w Mi³ocinie
utworzenia Uzupe³niaj¹cego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
przekszta³cenia Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoœci w Mi³ocinie
przekszta³cenia Technikum Mechanicznego w Zespole Szkó³ Zawodowych
w Dynowie
przekszta³cenia Zaocznego Technikum
Mechanizacji Rolnictwa dla Doros³ych
w Zespole Szkó³ Rolnicze Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Trzcianie
przekszta³cenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³
Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Trzcianie
przekszta³cenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Zespole Szkó³
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w Soko³owie M³p.
ustalenia wysokoœci op³at za zajêcie
pasa drogowego
wyra¿enia zgody na zawarcie porozumieñ dotycz¹cych powierzenia gminom wykonywania zadañ powiatu
wyra¿enia zgody na sprzeda¿ w drodze
bezprzetargowej za obni¿on¹ cenê na
rzecz gminy Kamieñ lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ powiatu
zmian w bud¿ecie powiatu na rok 2004
odwo³ania Wicestarosty Powiatu Rzeszowskiego
Rada Powiatu po przeprowadzeniu g³osowania w trybie tajnym odwo³a³a Pana
Jerzego Bednarza ze stanowiska Wicestarosty Powiatu Rzeszowskiego. Za odwo³aniem g³osowa³o 23 Radnych, przeciw 6
Radnych.
W koñcowej czêœci obrad Rady Powiatu Starosta z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du.

W

dniu 4 maja 2004 r. Rada Powia
tu Rzeszowskiego kadencji
2002/2006 odby³a XIV sesjê.
W trakcie sesji Radni podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
w sprawie zawarcia porozumienia z
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gmin¹ Kamieñ, dotycz¹cego za³o¿enia
i prowadzenia trzyletniego publicznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kamieniu
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Rzeszowskiego
Po przeprowadzeniu g³osowania w trybie tajnym Rada wybra³a Pana Marka Sitarza na Wicestarostê Powiatu Rzeszowskiego, stosunkiem g³osów 23: 4.
Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego
Marek Sitarz w latach 1994 – 1998 by³ radnym Rady gminy Trzebownisko i przewodnicz¹cym Komisji Oœwiaty tej Rady, radny I
i II kadencji Rady Powiatu Rzeszowskiego.
Z zawodu jest nauczycielem i obecnie
pe³ni funkcjê dyrektora szko³y w £¹ce.
w sprawie przyjêcia rezygnacji Pana
Józefa Ra³owskiego z cz³onkostwa w
Komisji Spraw Spo³ecznych i Bezpieczeñstwa Publicznego
w sprawie przyjêcia rezygnacji Pana
Marka Sitarza z cz³onkostwa w Komisji
Rewizyjnej oraz funkcji przewodnicz¹cego tej komisji

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Piêkno majowej przyrody,
kwitn¹ce jab³onie, œwiergot, ciep³o s³oñca i b³êkit
nieba wszystkich nas nastraja optymistycznie i pogodnie. Optymistycznie i pogodnie minê³y te¿ pierwsze trzy dni maja – zwi¹zane z radoœci¹ zjednoczenia Europy i Œwiêtem Królowej Korony Polskiej oraz pierwszej polskiej Konstytucji – tak dotychczas drogich sercu Polaka. Nawet nasze miasto wypiêknia³o
ostatnio, ozdobione rabatami kwitn¹cych bratków, uporz¹dkowanych trawników, wysprz¹tanych do czysta ulic i pomalowanych kolorowo ³aweczek . Nastrój naszych w³adz lokalnych
te¿ siê wyraŸnie poprawi³, mimo wszystkich burz i zawirowañ
we w³adzach krajowych. WyraŸn¹ oznak¹ tej poprawy nastrojów by³o oficjalne zaproszenie mnie przez P. Przewodnicz¹cego Rady Miasta na sesjê tej¿e Rady, Sesja odby³a siê 29 kwietnia,
a najwa¿niejszym punktem jej programu by³o udzielenie absolutorium P. Burmistrz za rok 2003. Absolutorium udzielono
przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê, a sprawozdanie P. Burmistrz z wykonania bud¿etu wykaza³o zmniejszenie deficytu i
zdobycie dodatkowych œrodków inwestycyjnych z kilku dodatkowych Ÿróde³. Nikt nie zg³osi³ zastrze¿eñ co do wykorzystania
œrodków bud¿etowych w ubieg³ym roku. NajwyraŸniej jednoosobowe w³adztwo i odpowiedzialnoœæ Burmistrza lepiej s³u¿y³y wykonywaniu trudnych zadañ samorz¹dowych, ni¿ poprzedni wieloosobowy Zarz¹d , wybierany spoœród radnych. Rada, z
któr¹ przez kilka miesiêcy nie mia³am okazji siê spotkaæ, w niczym siê zreszt¹ przez ten czas nie zmieni³a. Pozosta³a nadal
prawie „niemym sejmem” i „maszynk¹ do g³osowania” zatwierdzaj¹c¹ zg³aszane przez P. Burmistrz wnioski i propozycje.
Obrady zakoñczy³y siê szybko – w pogodnym, wiosennym nastroju. Mo¿e to i dobrze, ¿e nie by³o tematów spornych, ale
czasem myœlê, ¿e przyda³aby siê wiêksza kreatywnoœæ, pomys³owoœæ i inicjatywnoœæ radnych. Zawsze, co 15 g³ów obywatelskich, to nie jedna urzêdnicza. Nasze obywatelskie g³osy bêd¹
zreszt¹ nied³ugo mia³y nie lada problem i dylemat z euro-wyborami, partiami, parlamentem i rz¹dem i taki wiosenno- pogodny nastrój mo¿e siê okazaæ z³udny i usypiaj¹cy. Czy myœlimy ju¿
na kogo bêdziemy g³osowaæ, by jakieœ nowe, zbyt ha³aœlowe,
zbyt radykalne i agresywne , a niezbyt m¹dre w³adze nadrzêdne, nie zburzy³y naszego pogodnego spokoju? Myœlenie ma kolosaln¹ przysz³oœæ – jak mówi stare porzekad³o. A wiêc pomyœlnoœci w myœleniu.
¯yczy G³os Wolny – Wolnoœæ Ubezpieczaj¹cy
Anna Baranowska-Bilska
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Dynowie w imieniu w³asnym oraz obdarowanych s³odyczami i maskotkami
dzieci sk³ada serdeczne podziêkowania

Pani Anecie Kurasz i Andrzejowi Sieñko
którzy:
17 kwietnia 2004 roku
zawarli zwi¹zek ma³¿eñski w koœciele parafialnym
w Pi¹tkowej i w tym wa¿nym dla siebie dniu pamiêtali
o najm³odszych podopiecznych tutejszego oœrodka.
Szczêœliwa M³oda Paro
¯yczymy Wam
W uroczystym dniu œlubu
Mi³oœci gor¹cej jak s³oñce,
Szlachetnej jak z³oto,
Czystej jak ³za,
S³odkiej jak miód
Oraz spe³nienia piêknych marzeñ i planów
Kierownik i pracownicy
MOPS w Dynowie
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Ksi¹¿ka powinna towarzyszyæ nam ca³y rok.
Has³o „CA£A POLSKA CZYTA... nie tylko DZIECIOM” jest
tym aktualniejsze im bardziej
poch³ania nas codziennoœæ,
wieloraki szum informacyjny i
ró¿norodnoœæ
zdarzeñ
zewnêtrznych. Codzienna lektura
pozwala nam na chwilê skupienia, oderwania od rzeczywistoœci, pobudzenia refleksji i wyobraŸni wewnêtrznej, wytchnienia, zdobycia nowych wiadomoœci, poznania nowych œwiatów. Tak¹ ksi¹¿k¹ jest „Mi³oœæ w czasach zarazy” Gabriela Garcii Marqueza, „napisana z ogromn¹ czu³oœci¹, humorem i wyrozumia³oœci¹ o mi³oœci, która okazuje siê silniejsza od samotnoœci, o fatum i od œmierci” (cytat z rekomendacji
wydawcy). Ta powieœæ przenosi nas w egzotyczny, nieznany œwiat
Karaibów z prze³omu XIX i XX wieku, w gor¹cy klimat i burzliwe
dzieje zamieszkuj¹cej ten œwiat spo³ecznoœci, bêd¹cej niezwyk³¹ mieszank¹ ras, narodów i kultur. Spo³ecznoœæ ta rz¹dzi siê zró¿nicowanymi normami etycznymi i obyczajowymi, umo¿liwiaj¹cymi wspó³istnienie bogactwa i skrajnej nêdzy, ciemnoty i wyrafinowanej kultury
umys³owej, wysokich wymagañ moralnych z si³¹ gwa³townych namiêtnoœci. Dzielnice nêdzy pustoszy cholera, fortuny jednych bogaczy krusz¹ siê, innych gwa³townie rosn¹, a postaæ lekarza walcz¹cego z zaraz¹, urasta do rangi pó³boga, któremu wszystko wolno. Mimo
to jest wzorem wszystkich cnót chrzeœcijañskich, a jego d³ugoletnie
ma³¿eñstwo z piêkn¹ jedynaczk¹ miejscowego bogacza, zawarte na
rozkaz jej ojca, trwa bez wstrz¹sów, stanowi¹c wzór wiernoœci i mi³oœci ma³¿eñskiej. Piêkna jedynaczka, od lat szkolnych kocha siê w
biednym, plebejskim poecie, mimo to bez szemrania spe³nia wolê
ojca, przeistaczaj¹c siê ze skromnej uczennicy w œwiatow¹, wielk¹
damê, podczas gdy jej ukochany poeta trwa nadal w niewzruszonej
mi³oœci i oczekiwaniu na jej wdowieñstwo, kieruj¹c siê t¹ niespe³nion¹ mi³oœci¹ bogaci siê ciê¿k¹ i pedantyczn¹ prac¹ by byæ jej godnym,
równoczeœnie tworz¹c tomy poezji i filozoficznych rozpraw o mi³oœci, samotnoœci i œmierci. Nag³a œmieræ lekarza daje mu szansa realizacji marzenia, kiedy oboje przekroczyli ju¿ próg staroœci. Zakoñczenie ksi¹¿ki zaskakuje wrêcz niewiarygodnym spe³nieniem mi³oœci,
trwaj¹cej wed³ug s³ów bohatera „53 lata, siedem miesiêcy i jedenaœcie dni - ³¹cznie z nocami” i od tego momentu „do koñca ¿ycia”.
Warto oderwaæ siê, choæ na godzinê dziennie od. Naszych powszednich trosk i szarzyzny codziennoœci, by zanurzyæ siê w klimacie
po³udniowych upa³ów, bujnoœci i piêknej przyrody, gwa³townoœci
uczuæ i namiêtnoœci i rygorów mi³oœci, opisanych piêknym, pe³nym
ciep³a, jêzykiem. Naprawdê warto.
Anna Baranowska-Bilska
Ksi¹¿ka w posiadaniu Biblioteki Miejskiej w Dynowie
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Sanoku i Dynowie. Nie wszystkim siê powodzi (co to znaczy?). Ale to nie najbiedniejsi
opowiadaj¹ wszem i wobec, jakie to beznadziejne czasy nasta³y.
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Zamarzy³o nam siê z kole¿ank¹ pismo
optymistyczne. Nosi³oby tytu³ „Rogalik z
D¿emem” i pisano by w nim wy³¹cznie o
sprawach pozytywnych. Na pierwszej stronie, krzykliwy tytu³ g³osi³by np. „Wojtek zda³
na studia!”. Poni¿ej zdjêcie szczêœliwych
rodziców z Wojtkiem w œrodku, trzymaj¹cym dumnie indeks. Na kolejnych stronicach przegl¹d aktualnoœci: rolnikowi z
Warmii uda³o siê kupiæ upragniony ci¹gnik; burmistrz z Lubelszczyzny wymyœli³
sposób na zatrudnienie ponad tysi¹ca osób
w swoim mieœcie; kibice dwóch zwaœnionych klubów pi³karskich wspólnie odwiedzili w szpitalu kontuzjowan¹ gwiazdê; Ani
urós³ pierwszy z¹bek; itp. Potem sta³e rubryki: „Avanti”, „Damy radê!”, „Nie ma tego
z³ego…” oraz „Pokój i dobro”. Felietony z
cyklu „Bu³ka z mas³em” i „Rurka z kremem”.
Na ostatniej stronie anegdoty i dykteryjki –
lekkie, mi³e, buduj¹ce.
Bo ile¿ mo¿na biadoliæ, ¿e jest Ÿle i bêdzie gorzej? Ile¿ utyskiwaæ na wszystko i
wszystkich? To ju¿ nie cecha narodowa. To
jakiœ piramidalny, wszêdobylski defetyzm.
Chwilami zion¹cy siark¹.
Tymczasem domy w tym kraju rosn¹.
Samochody sprzedaj¹ siê wcale nieŸle. Z
pó³ek sklepowych znikaj¹ coraz wykwintniejsze towary. Nie tylko w Warszawie. Tak¿e w

„A z czego tu siê cieszyæ?!” – s³ychaæ nierzadko. „Kiedyœ to, panie, by³o inaczej…” –
dodaj¹ inni. „Ja siê na ten œwiat nie prosi³em” – puentuj¹ zatwardziali melancholicy.
I tak mijaj¹ kolejne dni, wype³nione starannym kolekcjonowaniem jêków, stêków,
szemrañ i mamrotañ, kiszonych w ¿ó³ci i goryczy. Kiedy zaœ trafi siê ktoœ rozeœmiany,
pe³en wigoru i nadziei, napotyka na mur
podejrzliwych, cynicznych spojrzeñ.
Wolê kwitn¹ce forsycje. Wycieczkê
przedszkolaków w autobusie. Poczciwego
Gucia szczekaj¹cego na go³êbie. Dobr¹
ksi¹¿kê. Odciski po szpadlu. Z³oœæ na nieszczerego profesora czy wrednego szefa.
Popo³udnie w kaplicy. Rozmowy o Bogu
na ruchliwym skrzy¿owaniu. £zy samotnego staruszka. Psikusy licealistów. Akrobacje bud¿etowe, gdy zapuka listonosz z rachunkami. Pomys³y na wakacje.
Nie chodzi o naiwn¹, nieodpowiedzialn¹
ucieczk¹ przed codziennoœci¹, niejednokrotnie trudn¹, czy wrêcz dramatyczn¹.
Chodzi o zmianê nastawienia. Od niego zale¿y wiele. Bardzo wiele.
Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e wiedziemy
cudowny, szczêœliwy ¿ywot, pe³en wydarzeñ
i zakrêtów, z których nie umiemy siê cieszyæ
i za które nie umiemy dziêkowaæ. Zapominamy, ¿e to kolejne szanse na wzrost tê¿yzny

duchowej i psychofizycznej. Ktoœ zaprawiony w bojach nie lêka siê ma³ych potyczek i
nie wyolbrzymia ich do rangi „problemów
¿yciowych”. „Kto lêka siê cierpienia, ten cierpi ju¿ od samego lêku”. Kto wszêdzie widzi
jedynie z³o, jest – œwiadomie lub nie – œlepy.
To nie upowa¿nia go jednak do paækania
smo³¹ oczu innych i g³oœnego nawo³ywania,
¿e nie ma s³oñca.
„Œmiechu nam trzeba na te dziwne czasy” – pisa³ poeta i… mia³ racjê. Nie nerwowego, sztucznego, p³ytkiego. Œmiechu wyp³ywaj¹cego z radoœci. „Wy bowiem jesteœcie przez wiarê strze¿eni moc¹ Bo¿¹ dla
zbawienia, gotowego objawiæ siê w czasie
ostatecznym. Dlatego radujcie siê, choæ
teraz musicie doznaæ trochê smutku z
powodu ró¿norodnych doœwiadczeñ” (1
P 1,5-6). „Radujcie siê zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie siê! Niech bêdzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumia³a ³agodnoœæ: Pan jest blisko! O nic
siê ju¿ zbytnio nie troskajcie, ale w ka¿dej
sprawie wasze proœby przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i b³aganiu z dziêkczynieniem!”
(Flp 4,4-6) Czy¿by Piotr i Pawe³ byli naiwnymi, nawiedzonymi, beztroskimi marzycielami? Niepoprawnymi optymistami? Ich
¿ywoty mówi¹ coœ dok³adnie przeciwnego.
Zatem: da siê. Trzeba tylko chcieæ. I uœmiechaæ siê ka¿dego ranka do Pana Boga, by
mieæ si³y i ochotê uœmiechaæ siê do drugiego cz³owieka. Jak œw. Filip Nereusz i rzesze
tych, dla których ¿ycie to dar i przygoda, a
nie jarzmo udrêczenia.
¯yjmy tak, jak gdyby ka¿dy wieczór i
zaœniêcie by³y nasz¹ œmierci¹, a ka¿dy poranek i przebudzenie - zmartwychwstaniem. ¯yjmy tak, by ka¿dy kolejny dzieñ by³
lepszy od poprzedniego.
ks. Krzysztof Rzepka

Tomasz Winski, syn Jana i Marii z Kulczyckich, urodzi³ siê 6 paŸdziernika 1883r
we wsi Micowce na Podolu, pod zaborem
rosyjskim.
W rodzinie Winskich, prócz Tomasza
by³y jeszcze dwie jego m³odsze siostry i Teofil
Kulczycki, stryjeczny dziadek matki. Tomasz nazywa³ go „dziaduœ”. Teofil Kulczycki za udzia³ w Powstaniu Styczniowym 1863r
by³ zes³any na Sybir, a gdy po latach wróci³,
nie zasta³ ju¿ swoich rodziców, a maj¹tek
zosta³ skonfiskowany. Matka Tomasza by³a
jedyn¹ krewn¹ i u nich zamieszka³. Winscy,
herbu „Lubicz”, notowani byli w sk³adzie
Chor¹gwi Podlasko-Wo³yñskiej jako bior¹-

cy udzia³ w bitwie wiedeñskiej. Dokumenty
sp³onê³y w czasie ostatniej wojny, by³y w posiadaniu Adolfiny z Winskich – Woroszowskiej w Micowcach.
Jan Winski, ojciec Tomasza, traktowa³
ludzi ze wsi z pañskim dystansem, to w czasie rewolucji bolszewickiej odbi³o siê na
jego losie.
Micowce s¹ wsi¹ bardzo rozleg³¹,licz¹c¹ oko³o 30 tysiêcy mieszkañców- Polaków i tylko Ukraiñców-stale ze sob¹ skonfliktowanych. Nie tylko stosunek ojca do
ludzi wsi by³ przyczyn¹ buntu Tomasza.
Wa¿niejsze by³o to, ¿e Tomasz chcia³ siê
uczyæ, a ojciec przeznacza³ go na gospo-

darza-ziemianina,
swego nastêpcê. Gdy
koñczy³y siê
wakacje, dosz³o do decyduj¹cej rozmowy. Po ostrych s³owach-ojciec uderzy³ Tomasza w twarz. Ten zabra³
swoje rzeczy i poszed³ z domu. Tomasz
dotar³ do P³oskirowa, znalaz³ szko³ê, zda³
egzamin, by³ uczniem, ale uczniem bez dachu nad g³ow¹ i bez œrodków do ¿ycia. W
pierwszym dniu nauki zosta³ w klasie i odrabia³ lekcje. Przyszed³ woŸny sprz¹taæ i nie

Niech bêdzie lepiej!
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zauwa¿y³ ch³opca. Starszy cz³owiek z trudem przesuwa³ ciê¿kie ³awy. Tomasz zerwa³
siê i zacz¹³ mu pomagaæ. Muszê tu powiedzieæ, ¿e Tomasz by³ otwarty na ludzi i wra¿liwy na potrzeby cz³owieka. Mog³am siê
póŸniej przekonaæ o tym w ró¿nych sytuacjach. Starszy cz³owiek zdziwiony, zapyta³
Tomasza, co on robi po lekcjach w klasie,
czy zosta³ za karê? Tomasz powiedzia³, ¿e
odrabia³ lekcje tutaj, bo nie ma jeszcze
mieszkania. Temu obcemu cz³owiekowi
opowiedzia³ o swojej sytuacji. WoŸny zaproponowa³ mu, by spa³ w szkole dopóki nie
znajdzie mieszkania, ale nie w klasie. „Jest
w magazynie du¿o miejsca, tam przygotujê
ci pos³anie” powiedzia³. Do siebie nie móg³
go zabraæ, mia³ chor¹ ¿onê. I tak siê zaczê³o-Tomasz pomaga³ woŸnemu sprz¹taæ w
szkole, a woŸny przygotowa³ pos³anie, da³
mu klucz od magazynu i zaproponowa³ by
przychodzi³ do niego po czaj (herbatê).Tomasz odrabia³ lekcje w klasie, pomaga³
sprz¹taæ. Wynosi³ z klas kosze z papierami
do zbiornika. Raz zauwa¿y³ paczuszkê nie
rozwiniêt¹. By³a to kanapka, któr¹ wrzucono do kosza. Tak ¿y³ do pierwszej wywiadówki. By³ dobrym matematykiem i profesor poleca³ go jako korepetytora. Ju¿ nie
mia³ pieniêdzy, te które matka wsunê³a mu
do kieszeni, wyda³ na ksi¹¿ki i zeszyty. Odt¹d przegl¹da³ kosze i zawsze coœ znajdowa³. Gdy dosta³ korepetycje zmieni³o siê
jego ¿ycie. W jednym polskim domu uczy³
dwóch ch³opców, dosta³ za to ma³y pokoik, za wy¿ywienie dop³aca³. Tam po raz
pierwszy zetkn¹³ siê z polsk¹ ksi¹¿k¹. W
domu, w Micowcach, by³y tylko ksi¹¿ki do
nabo¿eñstwa. Inne by³y zakazane. Na wakacje zabra³ do domu kilka ksi¹¿ek. O ile
dobrze sobie przypominam, tak¿e trylogiê
Sienkiewicza. Czytali wszyscy. „Dziadusiowi” Kulczyckiemu Tomasz czyta³ g³oœno, bo
ju¿ nie widzia³ i s³abo s³ysza³. Do P³oskirowa Tomasz wróci³ z ksi¹¿kami, wszystkie
przeczyta³ i zwróci³ w³aœcicielom. Za parê
tygodni zosta³ aresztowany za kolporta¿
ksi¹¿ek polskich i skazany na zes³anie. Dziesiêcioosobow¹ kibitk¹ jechali bardzo d³ugo. Tomasz nie móg³ okreœliæ, miesi¹c czy
dwa. Nie chcia³ wracaæ do tych wspomnieñ.
Wóz jak wagon cyrkowy na bardzo wysokich ko³ach, móg³ przejechaæ przez zaroœniêty step, a pod nim by³y paki na ¿ywnoœæ. Wewn¹trz dwie ³awy dla dziesiêciu
wiêŸniów. Dwa ma³e okienka i dach podnoszony gdy by³a pogoda, spuszczany w
deszcz. Tomasz szybko zorientowa³ siê, ¿e
jego towarzysze to przestêpcy kryminalni.
Kiedy dowiedzieli siê, ¿e on skazany jest za
czytanie ksi¹¿ki, nie interesowali siê nim.
Ich rozmowy dotyczy³y ró¿nych przestêpstw. Tomasz pogr¹¿a³ siê w przypominaniu treœci przeczytanych ksi¹¿ek i modlitwie. Pamiêta³, jak matka gdy szed³ do P³oskirowa nakazywa³a mu, by nie zapomina³
o modlitwie. dwa razy dziennie wyskakiwali z wozu, nie mogli schodziæ, mieli na nogach kajdany. Czasem, gdy by³o ciep³o, spali
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na powietrzu, wtedy mogli wyprostowaæ
nogi. Dojechali do miejscowoœci Bodajby,
w œrodkowej Syberii. Tam Tomasz pracowa³ w kopalni z³ota: 12 godzin pod nadzorem, g³ód, brud, t³ok w baraku, gdzie mieœci³o siê 1500 osób, spanie na piêtrowych
pryczach. Tomasz dosta³ pryczê na parterze. Wieczorem klêka³ do pacierza i to wzbudza³o z pocz¹tku œmiech. Potem przyzwyczaili siê. Po kilku miesi¹cach dozorca bloku poszuka³ dokumentu Tomasza i stwierdzi³, ¿e nie jest kryminalnym, ale politycznym wiêŸniem. Tacy wiêŸniowie pracowali
przy budowie kolei. Tomasz uwa¿a³ to za
dzia³anie Opatrznoœci. Czu³, ¿e nie wytrzyma³by d³u¿ej.
Kiedy by³am w obozie koncentracyjnym
– Ravensbrück – czêsto przypomina³am to
sobie i rozumia³am Tomasza. Praca na powietrzu i miêdzy ludŸmi uratowa³a go.
Tymczasem matka Tomasza pisa³a b³agalne listy do swego brata pu³kownika armii carskiej o pomoc dla syna. Tomasz pracowa³ ju¿ przy budowie kolei w miejscowoœci Tachanoj.
W 1909 roku, dziêki staraniom wuja, pojecha³ na osiedlenie do Irkucka jako pracownik umys³owy, na Zabajkalskiej Kolei
¯elaznej, najpierw w dziale prawnym, a potem w kancelarii ogólnej. Ca³y czas uczy³ siê
jako eksternista i zdawa³ egzaminy i maturê.
Po wybuchu pierwszej wojny œwiatowej
w 1914 roku Tomasz zg³osi³ siê na ochotnika do wojska by wydostaæ siê z Syberii. Walczy³ wys³any na front w Polsce pod Przemyœlem, 40 km od Dynowa mego miejsca rodzinnego. Choæ Moskale nie zdobyli tej
twierdzy nad Sanem, Tomasz zosta³ w tej
walce odznaczony Krzy¿em œw. Jerzego, najwiêkszym odznaczeniem wojennym i dziêki temu skierowany do Szko³y Oficerskiej
w Moskwie. Nietrudno sobie wyobraziæ, jak
czu³ siê m³ody cz³owiek, przemieszczony z
pola bitwy do szko³y, gdzie ludzie ¿yli tak,
jakby im nic nie zagra¿a³o.
Gdy wybuch³a rewolucja 1917 roku Tomasz by³ w POW (tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej). Z Moskwy w przebraniu pojecha³ do Micowic, do rodziny, któr¹ przed
tylu laty opuœci³. Do domu przyszed³ noc¹
i nastêpnej nocy wyruszy³ na Ukrainê, dotar³ do Winnicy i tam w stopniu podporucznika znalaz³ siê w wojsku Petlury.
Przy odpowiedniej okazji Tomasz przedosta³ siê do Polski i z wojskiem gen. Hallera dotar³ a¿ do Gdañska. W randze podporucznika s³u¿y³ w 49 Pu³ku Strzelców Kresowych.
Po utworzeniu Wolnego Miasta Francuzi na podstawie traktatu wersalskiego
przekazywali Gdañsk Polsce 1918/ 19. Winski zna³ jêzyk francuski (nauczy³ siê w szkole oficerskiej). Za tê dzia³alnoœæ otrzyma³
medal – na jednej stronie Nike, a na drugiej Oracz. Wst¹¿ka by³a têczowa.
W 1920 r. Tomasz bra³ udzia³ w wojnie
z bolszewikami i zosta³ odznaczony Krzy¿em Virtuti Militari. Przeniesiony do Sta-
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rogardu, do 46 Pu³ku Strzelców Kresowych
w randze porucznika, stacjonowa³ te¿ w
Grudzi¹dzu ko³o Brodnicy.
Odnalaz³ rodzinê Tyszewiczów w Poznaniu. Nawi¹za³ bli¿szy kontakt z p. W³adzi¹ Tyszewiczówn¹, co doprowadzi³o do
ma³¿eñstwa. Zamieszkali w Starogardzie.
15 kwietnia 1926 roku urodzi³a siê córka
Winskiego i W³adys³awy, Rysia. Matka umar³a w cztery tygodnie po urodzeniu dziecka.
Pani Tyszewiczowa babcia Rysi zabra³a dziecko do Poznania i tam je wychowywa³a.
Tomasz, który bardzo kocha³ dziecko,
przeniós³ siê do Poznania, do pu³ku piechoty. W 1931 kapitan Winski zosta³ skierowany do Bochni na kurs szkoleniowy do 5
Dywizjonu Taborów.
Tomasz przyjecha³ do Bochni przed
Bo¿ym Narodzeniem 1931r. Zamieszka³ u
pañstwa Fiszerów. By³a to rodzina bardzo
szanowana w Bochni.
Zna³am towarzysko pañstwa Fiszerów,
uczy³am ich córkê Wandê w Seminarium
Nauczycielskim. Nie zdziwi³am siê zaproszeniu na herbatkê karnawa³ow¹ po nowym 1932 roku. Tam pozna³am kapitana
Winskiego.
Opowiedzia³ szczerze o sobie, ca³¹ historiê swego ¿ycia, wyczu³am wielki patriotyzm. Ja te¿ szczerze odpowiedzia³am. W
moich planach ¿yciowych nie ma miejsca
na ma³¿eñstwo. Jestem najstarsza, szeœcioro rodzeñstwa i dwie kuzynki, sieroty po
siostrze mojej matki, chodz¹ do szko³y.
Matka ich zginê³a w czasie rewolucji bolszewickiej na Podolu.
W Dynowie nie ma szko³y œredniej, muszê pomóc rodzinie. Dlatego za³o¿y³am
dom, mam gosposiê i w tej chwili s¹ u mnie
mój brat uczeñ gimnazjum i kuzynka
uczêszcza do Seminarium Nauczycielskiego, w którym uczê.
Na to us³ysza³am – „doskonale, bêdziemy razem wychowywaæ i Rysia bêdzie mia³a wiêksz¹ rodzinê”. I tak siê sta³o. Œlub wziêliœmy 7 lipca 1932 r. w Koœciele Mariackim
w Krakowie i pojechaliœmy do Poznania.
Postanowiliœmy, ¿e Tomasz bêdzie siê stara³ o przeniesienie do Bochni, a w przysz³ym roku, kiedy Rysia pójdzie do szko³y
te¿ tam przyjedzie.
Uda³o siê zrealizowaæ ten plan, zw³aszcza, ¿e wynajêliœmy du¿e mieszkanie w wilii
z ogrodem, tu¿ przy szkole, do której mia³a uczêszczaæ Rysia.
Tomasz szybko zaaklimatyzowa³ siê w
nowej pracy. Prowadzi³ badania z dziedziny taborów, pisa³ artyku³y do Polski Zbrojnej, zapisa³ siê na Uniwersytet Jagielloñski
– do Szko³y Nauk Politycznych. Codziennie po pracy jeŸdzi³ do Krakowa, zdawa³
egzaminy i ukoñczy³ szko³ê.
Wszystko zmieni³o siê z wybuchem wojny 1 wrzeœnia 1935 r.
C.d.n.
Wyboru wspomnieñ za zgod¹ rodziny
dokona³a
Krystyna D¿u³a
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Motto:
„Ta ziemia pachnie chlebem i potem
i jasna jest od s³oñca (...).
Karta tej ziemi
jest ci¹gle otwarta
jak d³oñ...”
Wojciech Kawiñski
22 kwietnia 2004 r. Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Dynowie sta³ siê gospodarzem piêknej
imprezy – IV edycji Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA
TÊCZA pod has³em: „Ludzie, przyroda, gór i pogórza”. Zamie-

Sza³as góralski

rzeniem organizatorów by³o zainteresowanie kultur¹ i przyrod¹
Podkarpacia, poszerzanie wiedzy uczniów o œrodowisku w którym ¿yj¹, promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Podkarpacia, a tak¿e gromadzenie doœwiadczeñ niezbêdnych do
wspó³pracy w ramach Unii Europejskiej. Do zmagañ konkursowych zaproszono uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego i gimnazjów Pogórza Dynowskiego (w kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej), oraz uczniów wszystkich szkó³ ponadgimnazjalnych i gimnazjów województwa podkarpackiego (w kategorii plastycznej i literacko – krajoznawczej).
Patronat nad imprez¹ sprawowali: 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 Parków Krajobrazowych w Przemyœlu.
Turniej zosta³ przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach wiekowych. Wziê³o w nim udzia³ 15 szkó³
(6 szkó³ ponadgimnazjalnych i 9 gimnazjów). Rywalizowa³o 143
uczniów przygotowanych przez 42 nauczycieli.
Do konkursu plastycznego nale¿a³o przygotowaæ wykonane
ró¿nymi technikami prace powi¹zane tematycznie z has³em konkursu: „Ludzie, przyroda, gór i pogórza”. Na ten konkurs nades³ano 83 prace wykonane przez 78 uczestników. Konkursowe jury
w sk³adzie: pani Anna Nowicka – Hardulak – plastyk, pani Gra¿yna Stojak – historyk sztuki i pan Mieczys³aw £yp – pracownik
naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, twórca galerii w klubie
garnizonowym w Rzeszowie po d³ugich i burzliwych obradach
wy³oni³o zwyciêzców. Byli nimi:
I miejsce
Agnieszka Siry
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
II miejsce
Katarzyna Bia³a
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Agnieszka Kie³basa - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Justyna Adamska
- Gimnazjum w Dydni

III miejsce
Agnieszka Kosior
Bartosz Ruszel
Monika Chor¹¿ak
Wyró¿nienia:
Piotr Dudek
Diana Pyœ
Bo¿ena Szymañska
Dorota Szala

- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
- Gimnazjum w Niebocku
- Gimnazjum w Dydni

- Zespó³ Szkó³ Technicznych w Mielcu
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
- Gimnazjum w Nienadowej
- Zespó³ Szkó³ Agroprzedsiêbiorczoœci
w Mi³ocinie
Dominika Drewniak - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Joanna Misiewicz
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Edyta Bobola
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
W kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej nale¿a³o zaprezentowaæ jeden tekst poetycki (w ca³oœci ewentualnie we fragmencie) o tematyce zwi¹zanej z ludŸmi i œrodowiskiem gór i pogórza, napisany przez dowolnego twórcê lub tekst Franciszka Ksawerego Preka albo Wincentego Pola, bez ograniczenia tematycznego. Obok klasycznych recytacji pojawi³y siê tak¿e bardzo interesuj¹ce etiudy teatralne, ujawniaj¹ce nie tylko umiejêtnoœci techniczne wystêpuj¹cych, ale i prawdziwe aktorstwo.
Komisja konkursowa w sk³adzie: pani Gra¿yna Malawska –
dyrektor MOKiR w Dynowie, pani Ma³gorzata Ho³owiñska – instruktor w WDK w Rzeszowie, pan Marcin Tupaj – podinspektor
w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie przyzna³a w grupie szkó³
ponadgimnazjalnych:
I miejsce
Dominik Piejko
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
II miejsce
Aneta Banach
- ZS Rolnicze Centrum Kszta³cenia
Piotr Bernat
Ustawicznego Trzcianie

I miejsce - ZSzZ Dynów
Wyró¿nienia:
Renata Kêdzierska
Piotr Kida

II miejsce - ZS RCKU
Trzciana

- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
- ZS Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Trzcianie

w grupie gimnazjów:
I miejsce
Agnieszka Jurasiñska -Zespó³ Szkó³ w Dynowie
II miejsce
Natalia Jasiñska
- Gimnazjum w Dubiecku

Nr 5/107

I miejsce ZS Dynów

DYNOWINKA

11

II miejsce - Gimnazjum Dubiecko

III miejsce
Ewelina Sza³êga
-Zespó³ Szkó³ w Dynowie
Wyró¿nienia:
Katarzyna Wróbel
- Zespó³ Szkó³ w Paw³okomie
Jolanta Dara¿
- Gimnazjum w Dubiecku
Justyna Pinczer
- Zespó³ Szkó³ w Dynowie
Karolina Socha
- Zespó³ Szkó³ w £ubnie
W kategorii literacko – krajoznawczej zadaniem uczestników
by³o przygotowanie plakatu stanowi¹cego reklamê walorów przyrodniczych kulturowych, historycznych, turystycznych i sportowych Podkarpacia. Komisjê konkursow¹ stanowili: pani Ma³gorzata Tarczyñska – Góra – pracownik Zarz¹du Parków Krajobrazowych w Przemyœlu, pan Stanis³aw Kaczmaryk – pracownik Nadleœnictwa w Birczy, pan Adam Pilch – nadleœniczy Nadleœnictwa w
Dynowie. Wyda³a ona nastêpuj¹cy werdykt:
I miejsce
Daniel Chudzikiewicz - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
II miejsce
Przemys³aw Irzyk
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
III miejsce
Natalia Kie³basa
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Diana Pyœ
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Wyró¿nienia:
Alicja Kie³basa
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Joanna Trybalska
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Tomasz Wolwowicz - Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Jacek Tadla
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Dominik Ciupak
- Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Dynowie
Organizatorzy zadbali by zaskoczyæ swych goœci. Zainscenizowano halê w górach z sza³asem, otoczon¹ piêknym lasem ze zwierzêtami, ptakami. Wyposa¿ono j¹ w sprzêty góralskie u¿ywane
przez juhasów pas¹cych owce a tak¿e oscypki. W gromadzeniu
materia³u ekspozycyjnego uczestniczy³o ponad 480 uczniów. Wystawê zatytu³owano: „Pogórzañski zak¹tek”.

Zbiory Nadleœnictwa Bircza

Wrêczanie nagród
Prócz tego we wspó³pracy z m³odzie¿¹ przygotowano gazetki
tematyczne, miedzy innymi: bogactwo przyrody Podkarpacia, Dynowianie w górach i góry w obiektywie, dzia³alnoœæ artystyczna
szko³y, edukacja w terenie, flora i fauna w filatelistyce, góry w
poezji i malarstwie, ludnoœæ Podkarpacia – wystawa etnograficzna, owady naszego œrodowiska, poka¿ mi swoje pióro a powiem ci
kim jesteœ – wystawa piór ptaków Podkarpacia, ryby rzek Podkarpacia, sport, turystyka dawniej i dziœ, têczowa historia, wêdkarze
zrzeszeni w PZW, Wincenty Pol i Franciszek Prek – pierwsi turyœci
i krajoznawcy, zbójnicy i legendy Podkarpacia. Atrakcj¹ by³y: wystawa trofeów myœliwskich, stó³ „Pogórzañska regionalna kuchnia” przygotowany przez
uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Kroœnie, krajobrazy i przyroda Podkarpacia w fotografii artystycznej, a tak¿e
wystawa prac dyplomowych
uczniów naszej szko³y, rzeŸby pana Bogus³awa Kêdzierskiego i prac artystów ludowych Pogórza Dynowskiego. Ze wzglêdu na temat i
charakter tegorocznego
konkursu gala zosta³a wzbogacona o czêœæ popularno
– naukow¹ – wyk³ad Zastêpcy Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego dra
Skrzypek p. Karaœ Franciszek
(ci¹g dalszy na str. 12)

Prezentacja ZSzP Nr 2 z Krosna
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(ci¹g dalszy ze str. 11)
Tomasza Winnickiego, na temat: „Ochrona walorów przyrodniczych a turystyka w Bieszczadzkim Parku Narodowym”.
W programie artystycznym znalaz³y siê: wystêp Szkolnej Grupy Artystyczno - Teatralnej ANTRAKT zatytu³owany:„Z biegiem
czasu, z biegiem Sanu”, pokaz grupy sportowej „APLAUZ” i grupy tanecznej „ TANGO” z nazej szko³y, koncert kapeli Dynowianie
oraz wystêp laureatów w kategorii recytatorsko – inscenizacyjnej.
Podsumowaniem imprezy sta³a siê uroczysta gala, na któr¹
zaproszono znakomitych goœci: w³adze Starostwa Powiatowego
na czele ze Starost¹ Rzeszowskim panem Stanis³awem O¿ogiem,
w³adze miasta na czele z Burmistrz Miasta Dynowa pani¹ Ann¹
Kowalsk¹, radnych powiatowych, radnych miasta Dynowa, sympatyków szko³y, animatorów ¿ycia kulturalnego, sponsorów. Punktem kulminacyjnym sta³o siê og³oszenie wyników i wrêczenie cennych nagród. Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ pami¹tkowy
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dyplom, szko³a oraz nauczyciele – opiekunowie podziêkowania.
Grono sympatyków, dziêki wspó³pracy z którymi konkurs móg³
siê odbyæ w tak atrakcyjnej formie znacznie siê powiêkszy³o. Do³¹czyli do niego: Ko³o £owieckie „Szarak” w B³a¿owej, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyœlu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Nadleœnictwo w Birczy, Nadleœnictwo w Dynowie, Zarz¹d Parków Krajobrazowych w Przemyœlu, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kroœnie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
Organizatorzy konkursu zdaj¹c sobie sprawê, ¿e kszta³tuj¹ osobowoœæ m³odych Polaków, przysz³ych obywateli zjednoczonej Europy, dbaj¹ o to, by nie odczuwali oni kompleksów z powodu
mieszkania w ma³ym œrodowisku, lecz w specyfice regionu widzieli
pe³niê jego bogactwa kulturowego, mog¹cego stanowiæ dla wszystkich Europejczyków prawdziwy walor.
Wicedyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie
Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Dynowie

sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
za pomoc w organizacji IV edycji Wojewódzkiego Konkursu
PODKARPACKA TÊCZA pod has³em:
„Ludzie, przyroda gór i pogórza”
1. p. Stanis³awowi O¿ogowi Staroœcie Rzeszowskiemu i Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie,
2. p. Stanis³awowi Rusznicy Podkarpackiemu Kuratorowi
Oœwiaty i Podkarpackiemu Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie,

17. Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej,
18. p. Hubertowi Ossadnikowi i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
19. p. Zdzis³awowi Bielcowi – w³aœcicielowi sklepu spo¿ywczego
w Dynowie,

3. p. Annie Kowalskiej Burmistrz Miasta Dynowa i Urzêdowi
Miasta w Dynowie,

20. p. Bogus³awie i Zdzis³awowi Hadamom w³aœcicielom sklepu
TELE – DOM z Dynowa,

4. p. Gra¿ynie Malawskiej i Miejskiemu Oœrodkowi Kultury i
Rekreacji w Dynowie,

21. p. Piotrowi Krupie – w³aœcicielowi Zak³adu Us³ugowo –
Handlowego z Dynowa,

5. p. Andrzejowi Stankiewiczowi i Stowarzyszeniu Promocji i
Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwu Przyjació³
Dynowa,

22. p. Adamowi Pinkowiczowi – wspó³w³aœcicielowi firmy „Trak”
z Dynowa,

6. p. Ma³gorzacie Tarczyñskiej – Góra i Zarz¹dowi Parków
Krajobrazowych w Przemyœlu,
7. p. Stanis³awowi Kaczmarykowi i Nadleœnictwu w Birczy,
8. p. Adamowi Pilchowi i Nadleœnictwu w Dynowie,
9. p. Ma³gorzacie Ho³owiñskiej i Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie,

23. p. Liliannie Szaruga – w³aœcicielce sklepu spo¿ywczego z
Dynowa,
24. p. Wojciechowi Szarudze – w³aœcicielowi Hurtowni „U Wojtka” z Dynowa,
25. p. Witoldowi Wardziñskiemu i Ko³u £owieckiemu „Szarak”
z B³a¿owej,
26. p. Ma³gorzacie, Marcie, Jerzemu Bylickim z Dynowa,

10. p. Tomaszowi Winnickiemu i Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu,

27. p. Jerzemu i Henrykowi Cipora z Krzywego,

11. p. Annie Bazan i Zespo³owi Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
w Kroœnie,

29. p. Danielowi G¹seckiemu z Dynowa,

12. p. Gra¿ynie Stojak i Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyœlu,

28. p. Magdalenie D¿ule z Dynowa,
30. p. Bogus³awowi Kêdzierskiemu z Dynowa,
31. p. Henrykowi K³odowskiemu z Witry³owa,

13. p. Annie Nowickiej i Hardulak i ŒDS w Dynowie,

32. p. Piotrowi Pyrczowi z Dynowa,

14. p. Mieczys³awowi £ypowi – pracownikowi naukowemu URz,

33. p. Ma³gorzacie Szczepanik z Dydni,

15. p. Janowi Nosalowi i Gminnej Spó³dzielni Samopomoc
Ch³opska w Dynowie,

34. p. Jerzemu Warcho³owi z Dynowa,

16. p. Danucie Malczyñskiej w³aœcicielce Hurtowni Lodów i
Mro¿onek „Widan” z Przemyœla,

36. p. Zbigniewowi Duchniakowi i Radzie Rodziców ZSzZ w
Dynowie.

35. p. Wac³awowi Toczkowi z Dynowa,
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kwietnia br. w Zespole Szkó³
w Dynowie odby³o siê drugie
spotkanie z cyklu „Podkarpacie w nowej Europie”, kontynuuj¹ce realizacjê projektu wspó³finansowanego ze
œrodków bezzwrotnej pomocy zagranicz-

nej pozostaj¹cych w
dyspozycji Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej przez Fundusz
„Fundusz Wspó³pracy w
Warszawie”.
Goœæmi imprezy
byli: p. Krzysztof Martens - przewodnicz¹cy
Rady Wojewódzkiej SLD
oraz Burmistrz miasta
Dynowa p. Anna Kowalska - kandydaci do Parlamentu Europejskiego,
przedstawiciele miejscowych w³adz p. Zbigniew Irzyk – z-ca Burmistrza Dynowa, Radni Miasta oraz nauczyciele i m³odzie¿ z dynowskich szkó³ œrednich, gimnazjum oraz szko³y podstawowej.
Na poprzednim spotkaniu podró¿owaliœmy po krajach z naszego bli¿szego s¹siedztwa, które szczególnie licz¹ siê we
Wspólnocie Europejskiej. Drugim razem
postanowiliœmy udaæ siê nieco dalej do krajów niezwykle atrakcyjnych pod wzglêdem
turystycznym. Przygotowana wystawa, bêd¹ca jakby wizytówk¹ prezentowanych pañstw, wzbudzi³a ¿ywe zainteresowanie. Najbardziej przyci¹ga³y
oczy przepiêkne krajobrazy i wspania³e zabytki architektury widniej¹ce
na zgromadzonych zdjêciach, widokówkach, albumach i folderach turystycznych. Niejednemu zapewne
zamarzy³a siê wówczas wycieczka w
te przepiêkne zak¹tki Europy.
Najwa¿niejszym i najciekawszym
punktem programu by³a oczywiœcie, czêœæ
artystyczna, któr¹ przygotowali nauczyciele wspólnie z m³odzie¿¹. Prezentacjê ka¿dego kraju konferansjerzy rozpoczynali tradycyjnym pozdrowieniem w jêzyku narodowym danego pañstwa i krótk¹ informacj¹ o tym, co najbardziej dla niego charakterystyczne.

DYNOWINKA
Jako pierwsza zaprezentowana zosta³a
Irlandia - zielona wyspa na koñcu Europy.
By³a okazja pos³uchaæ wiersza irlandzkiego poety i zobaczyæ wywodz¹cy siê z folklorem, irlandzki taniec. Tancerki postara³y
siê, aby oddaæ w nim to, co wyró¿nia ir-

landzkie tancerki od innych (wyprostowana sylwetka i nogi, rêce opuszczone z ty³u,
a tañcz¹ g³ównie stopy i to na palcach!).
PóŸniej przysz³a kolej na piosenkê szantow¹. Jej tytu³ to: „Dziki wêdrowiec”. Nie
mog³o jej zabrakn¹æ, wszak szanty uwielbiaj¹ œpiewaæ Irlandczycy, zw³aszcza przy
piwie podczas dni, kiedy czcz¹ swego patrona - œw. Patryka.
Kolejna prezentacja to wyprawa do s³onecznej Hiszpani - kraju, który kojarzy siê

g³ównie z gor¹cem, piêkn¹ pla¿¹, ale nie
tylko. Typowo hiszpañskie atrakcje to przecie¿ flamenco i korrida. I tego nie zabrak³o
podczas pokazu. Uczennica kl. VIc Monika
Paœciak piêknie œpiewa³a piosenkê w rytmie
flamenco i tañczy³a jak prawdziwa Hiszpanka. Có¿, w swej rêce trzyma³a oryginalny,
hiszpañski wachlarz, a jej suknia niczym nie
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ró¿ni³a siê od tych, w których wystêpuj¹ tancerki flamenco. Po gor¹cych rytmach nast¹pi³a nag³a zmiana nastroju. Na scenie pojawi³ siê torreador i rozegra³a siê walka z
bykiem prawdziwa korrida! Wszyscy podziwiali zrêcznoœæ torreadora oraz zawziêtoœæ
rozjuszonego zwierza, który kojarzy³ siê trochê z mitycznym Minotaurem - pó³ bykiem
i pó³ cz³owiekiem. Uwagê przyci¹ga³ jego
wspania³y, dumny ³eb (dzie³o p. Ewy Rogoziñskiej). Po chwilach pe³nych mocnych wra¿eñ wszyscy, przenieœli siê w odleg³e czasy i
pos³uchali dialogu s³ynnej hiszpañskiej literackiej pary: don Kichota z Dulcyne¹.
Trzeci pokaz poœwiêcono Grecji, a jej
prezentacjê powierzono samym bogom Herze i Zeusowi. Skoro zawêdrowano do
staro¿ytnoœci, trzeba by³o dopuœciæ do g³osu s³ynnych greckich filozofów. Ich rozmowa, utrzymana w ¿artobliwym tonie, da³a
wszystkim du¿o do myœlenia. I chyba o to
chodzi³o! Po filozoficznych refleksjach
nadszed³ czas na rozrywkê, a wiêc taniec.
Znane wszystkim dŸwiêki zorby natychmiast
wprowadzi³y weso³y, l¿ejszy nastrój. A sam
taniec? Ku zaskoczeniu wszystkich nie by³a
to tradycyjna zorba, ale jej wspó³czesna
wersja w wykonaniu naszych break - danceowców - uczniów gimnazjum. Jak zawsze pokazali swoje wspania³e umiejêtnoœci i zas³u¿yli sobie na ogromne brawa. Po tañcu zaœ „Inauguracja” igrzysk olimpijskich. Nie mo¿na by³o tego pamiêtaæ. Przecie¿ mamy 2004
r. i w Atenach czeka nas olimpiada. Na scenie pojawi³a siê olimpijska flaga i zap³on¹³
olimpijski znicz, a potem – pokaz karate.
Nasi uczniowie to w profesjonalny sposób,
gdy¿ od kilku lat ucz¹ siê tej sztuki walki. Na
zakoñczenie ponownie wyst¹pi³a nasza „œpiewaj¹ca Monika” i wykona³a piosenkê z repertuaru Eleni, polskiej piosenkarki, ale greckiego pochodzenia.
Wystêpy m³odzie¿y by³y na pewno dobr¹
„uczt¹” duchow¹, a po niej zaproszono
wszystkich na prawdziwy poczêstunek przy
stole. By³a okazja poznaæ kuchniê prezentowanych krajów. Stó³ irlandzki mia³ do zaoferowania ziemniaki w „ mundurkach „,
zupê cebulow¹ z grzankami oraz
„chlebek irlandzki”, który przecie¿
znamy, bo smakuje tak, jak nasze proziaki.
Stó³ grecki i hiszpañski to g³ównie s³odkie, soczyste owoce, a wiêc
pomarañcze, winogrona i arbuz.
By³a te¿ grecka sa³atka, marynowane ma³¿e oraz s³ynne hiszpañskie gaspacio.
Degustacja potraw zakoñczy³a
spotkanie z krajami zjednoczonej Europy.
Teraz przygotowujemy kolejny pokaz, ale tym
razem zaprezentujemy siebie, czyli nasze Podkarpacie, by nam nie zarzucono, ¿e „cudze
chwalimy, swego nie znamy”. Na majowe spotkanie zaprosiliœmy równie¿ m³odzie¿owy
klub europejski z Vranowa ze S³owacji.
Organizatorzy
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DYNOWINKA

Jesteœmy ju¿ w Unii Europejskiej!!!
Teraz to siê dopiero zacznie. Przed
nami kolejny po zesz³orocznym referendum, „europejski wybór” – tym razem
do Parlamentu Europejskiego. Partie i
ugrupowania polityczne ju¿ zg³osi³y
swoich kandydatów i w czerwcu zdecydujemy, kto bêdzie naszym europejskim reprezentantem. Funkcja pos³a w Parlamencie Europejskim bêdzie wi¹za³a siê z wyjazdami do.... No w³aœnie, tak naprawdê to najwiêcej biletów lotniczych przyszli pos³owie wykupi¹ do Brukseli, stolicy
Belgii. Zobaczmy wiêc kogo powinni znaæ, co zobacz¹, zjedz¹ i jak powinni siê
zachowywaæ, aby godnie reprezentowaæ Polskê. Przygotowaliœmy wiec kilka cennych rad dla przysz³ych „euro-pos³ów” – radzimy skorzystaæ!!!
Belgia swoj¹ nazwê zawdziêcza celtyckim plemionom, opisanym przez Juliusza
Cezara w „Rozwa¿aniach o wojnie domowej”.
Okreœlali siebie jako „Belgae”. Dlatego te¿
Rzymianie nazwali tê czêœæ podbitej Galii –
„Galia Belgica”. Podobnie jak inne kraje
Europy, równie¿ Belgia da³a œwiatu kilka
znanych postaci. Oto one:
SMERFETKA, PRACUŒ, OSI£EK i inne
- ma³e, mi³e niebieskie Smerfy s¹ z pochodzenia Belgami. Ich „ojciec” czyli Peyo stworzy³ je w 1958 roku. Na pocz¹tku by³y bohaterami bajki rozgrywaj¹cej siê w œredniowieczu. Peyo nazwa³ je Schtroumpfami (od
niemieckiego s³owa „Strumpf”- skarpetka).
Tak siê spodoba³y, ¿e na pocz¹tku lat 70.
powsta³a pe³nometra¿owa bajka o przygodach sympatycznych Smerfów, które koniecznie chce z³apaæ Gargamel wraz ze
swoim kotem Klakierem i (o zgrozo) przerobiæ na z³oto. Oczywiœcie nigdy mu siê to
nie udaje.
Poœle, musisz byæ: œliczny jak Smerfetka, nie
spaæ w Parlamencie jak Œpioch, ale te¿ m¹dry
jak Papa Smerf.
PETER PAUL RUBENS (1577-1640) – najs³ynniejszy malarz jaki urodzi³ siê w Belgii. W
1611 roku zakupi³ dom w Antwerpii i przekszta³ci³ go w barokow¹
rezydencjê z przepiêknym ogrodem. Zosta³
pochowany w pobliskim koœciele œwiêtego
Jakuba. Najs³ynniejsze
dzie³a Rubensa to:
„Król Dawid”, „Portret
Murzyna”, „Podniesienie krzy¿a”. Malarz
umieœci³ te¿ na p³ótnie przysz³ego króla Polski – królewicza W³adys³awa Wazê.
Poœle, musisz pamiêtaæ, ¿e: trzeba malowaæ
œwiat w piêknych kolorach, a nie tylko braæ za to
pieni¹dze i nie robiæ nic.
JEAN CLAUDE van DAME (ur.1960) –
aktor zwany -,, miêœniakiem z Brukseli”. W
dzieciñstwie by³ chudy, niski, nosi³ okulary
i tañczy³ w …balecie. W 1981 roku przyjecha³ do USA, gdzie podawa³ siê za mistrza
karate. Pracowa³ jako kierowca, dostawca
pizzy, tapicer i ochroniarz. Karierê przyniós³ mu film „Monaco Forever” (1984).
By³ piêciokrotnie ¿onaty i ma troje dzieci.
Poœle, b¹dŸ: silny i kreatywny, ale nie blo-

kuj parlamentarnej mównicy w celu bezp³atnej
reklamy wyborczej.
HERCULES PORIOT – poznaliœmy go
przy omawianiu postaci jego „matki” –
Agathy Christie. Jest bohaterem jej wielu
krymina³ów. Niski, wymuskany jegomoœæ, z
piêknymi w¹sami i co wa¿ne, m¹dr¹ g³ow¹.
Rozwi¹za³ dziesi¹tki zagadek kryminalnych
od pojawienia siê w „Tajemniczej historii w
Styles”. Christie wybra³a Belga na swojego
bohatera, poniewa¿ ten naród cieszy³ siê
ogromn¹ popularnoœci¹ w Anglii po pierwszej wojnie œwiatowej.
Poœle, musisz byæ: sprytny i pomys³owy,
umieæ walczyæ o dobro narodu, mo¿e za³apiesz
siê do jakiejœ ciekawej komisji œledczej!
LUCKY LUKE – zabawny superkowboj
narodzi³ siê wprawdzie w Ameryce, ale jego
„tatusiem” by³ belgijski rysownik Morris.
Lucky podbi³ Europê. Komiksy z jego przygodami rozchodzi³y siê w latach 70. jak
œwie¿e bu³eczki.
Poœle, pamiêtaj, ¿e: nie wolno wnosiæ broni
na salê obrad Parlamentu Europejskiego.
EDDIE MERCKX (ur.1945) – piêciokrotny zwyciêzca Tour de France, trzykrotnie
zdoby³ tytu³ najlepszego sportowca na œwiecie. Zawsze zaciêty i agresywny, zyska³ sobie
przydomek „kanibal” (ludo¿erca). Rekordzista œwiata w jeŸdzie godzinnej – 49,431
km/h. Startowa³ w 1582 wyœcigach – wygra³
445. Teraz produkuje ko³a rowerowe.
Poœle, nie pêdŸ przez ca³y czas, nie rozpychaj
siê ³okciami i idŸ czasem na kompromis
ADOLPHE SAX (1814-1894) – w 1864
roku opatentowa³ saksofon – instrument
dêty, drewniany, choæ wykonany z metalu.
Uwielbia³ robiæ sobie wrogów i z nimi siê
procesowaæ. Procesy ci¹gnê³y siê jeszcze
d³ugo po jego œmierci.
Poœle, miej: du¿o fajnych pomys³ów, na
bankietach i rautach „graj pierwsze skrzypce” i
udowodnij, ¿e Polacy to weso³y i goœcinny naród, popracuj te¿ nad europejskim prawem –
niech bêdzie trochê bardziej logiczne.
KIM KLIJSTERS (ur.1983) – s³ynna tenisistka belgijska. Gra³a od pi¹tego roku
¿ycia. Od 1999 jedna z czo³owych tenisistek œwiata.
Poœle, musisz: uprawiaæ jak¹œ dyscyplinê sportu. Graj w tenisa, golfa lub w karty, i pamiêtaj, ¿e
czasem trzeba daæ komuœ wygraæ, ¿eby coœ zdzia³aæ.
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Ka¿dy szanuj¹cy siê pose³ powinien
bêd¹c w Belgii odwiedziæ:
BRUKSELA; stolica Belgii. „W Brukseli
s¹ gabinety pe³ne urzêdników, których
macki siêgaj¹ krañców kontynentu. Lepper siê ich boi, pose³ Giertych nimi straszy”. Miasto ma ju¿ ponad 1000 lat i jest te¿
stolic¹ Europy. Jest miastem dwujêzycznym.
Na ulicach s³ychaæ flamandzki i francuski,
nazwy ulic i znaki drogowe s¹ dwujêzyczne. Sercem Brukseli jest GROTE MARKT,
czyli Wielki Plac. Ten zabytkowy rynek
mo¿e poszczyciæ siê wspania³ymi domami i
gotyckim ratuszem. Od 1949 roku Belgia
jest cz³onkiem NATO i w Brukseli mieœci
siê siedziba Komisji Europejskiej, Rady Unii
Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego, Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej oraz kwatera g³ówna NATO. W
szklanym wie¿owcu CHARLEMAGNE (czyli Karol Wielki) urzêduje GUENTER VERHEUGEN – komisarz odpowiedzialny za
rozszerzenie UE. W Brukseli mieœci siê druga po Strasburgu siedziba Parlamentu Europejskiego, zwana „kaprysem bogów” oraz
Rady Europy, oddzia³y UNESCO i Banku
Œwiatowego.
BRUGIA; Zwana jest Wenecj¹ Pó³nocy
– domy stoj¹ nad kana³ami, po których
mo¿na poruszaæ siê ³odziami. Specjalnoœci¹ miasta s¹... piersi... z czekolady. Jest tu
równie¿ zatrzêsienie sklepów z butami –
warto odwiedziæ je w lipcu i styczniu, gdy¿
wtedy s¹ tu du¿e wyprzeda¿e.
ANTWERPIA; W XV i XVI w. by³a jednym z najwa¿niejszych portów handlowych
Europy. W gotyckiej katedrze NMP znajduj¹
siê dwa arcydzie³a RUBENSA. Antwerpia jest
centrum handlu diamentami. Obrabia siê
tutaj,a potem sprzedaje ponad 70 procent
wszystkich diamentów œwiata. Warto wiêc
zajrzeæ do „dzielnicy diamentów” – po³o¿onej na lewo od Dworca Centralnego.
WATERLOO; tu 18 czerwca 1815 roku
rozegra³a siê bitwa, która zadecydowa³a o
ostatecznej przegranej NAPOLEONA. W
Waterloo znajduje siê Muzeum Wellingtona i Muzeum Caillou. W ogrodzie przy
muzeum zbudowano ossuarium, kryj¹ce
koœci zabitych w walce.
DURBUY w ARDENACH; do niedawna
by³o to najmniejsze miasto w Belgii, ale te¿...
na œwiecie. Z wie¿y zamku mo¿na zobaczyæ
wszystkie domy, w których mieszka³o 700
mieszkañców. W 1977 roku to ma³e miasteczko (prawa miejskie uzyska³o w 1331 roku)
po³¹czy³o siê z innymi miejscowoœciami.
W Belgii mo¿na tez smacznie zjeœæ (poœle pamiêtaj, ¿e ob¿arstwo nie jest zdrowe,
a s³u¿ba zdrowia... no có¿, delikatnie mó-
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wi¹c stoi na bardzo niskim poziomie):
PIWO; to coœ wiêcej ni¿ tylko napój.
Belgia ma prawie 500 gatunków piwa, ró¿ni¹cych siê kolorem, smakiem i sposobem
produkcji. Ka¿dy rodzaj posiada w³asn¹
szklankê. Od wieków piwo by³o produkowane w klasztorach. Na pocz¹tku mnisi
warzyli piwo g³ównie dla goœci, póŸniej w
celu finansowania w³asnej dzia³alnoœci. Ju¿
tylko w Belgii piwo przechowywane jest w
dêbowych beczkach, tak jak wino.
FRYTKI; jednym z najpopularniejszych
dañ s¹ frites – frytki belgijskie, powszechnie
znane jako francuskie. Wszêdzie spotkaæ
mo¿emy stoiska z frytkami. Szanuj¹cy siê Belg
bêdzie spo¿ywa³ frytki tylko z majonezem.
CZEKOLADKI; Belgia produkuje rocznie 172 tysi¹ce ton czekolady, a w ca³ym
kraju jest 2130 sklepów z czekoladkami.
S³ynne s¹ belgijskie pralinki: piêknie rzeŸbione muszelki wype³nia wyœmienity krem,
czasem bita œmietana.
MA£¯E na 300 sposobów; przysmakiem kuchni belgijskiej s¹ owoce morza
oraz duszone miêso. Ma³¿e najlepsze s¹ latem. Klasyczny przepis to duszenie z dodatkami zió³ i warzyw.

DYNOWINKA
HOMAR na BO¯E NARODZENIE;
Belgowie nie wyobra¿aj¹ sobie Bo¿ego
Narodzenia bez kaczki i homara. W paŸdzierniku koniecznie trzeba wzi¹æ udzia³
w mieœcie Haaselt w „œwiêcie ja³owcówki” –
ja³owcówka leje siê tam wprost z fontanny.
Poœle pamiêtaj te¿, ¿e:
› Belgowie nie lubi¹ marnotrawstwa i
zostawiania jedzenia na talerzu. Zamawiaj
wiêc tyle, ile zdo³asz zjeœæ.
›By zwróciæ na siebie uwagê kelnera,
wystarczy tylko unieœæ w górê rêkê.
›Psy mo¿na wprowadzaæ nawet do wytwornych restauracji. Zwykle siedz¹ sobie
spokojnie pod sto³em, ale mo¿na zobaczyæ
psa siedz¹cego na krzeœle i po¿ywiaj¹cego
siê z talerza pana lub pani.
› witamy siê uœciskiem d³oni – Belgowie
nie lubi¹ obejmowania i poklepywania po
plecach.
I tym belgijsko-wyborczym akcentem
musimy po¿egnaæ siê z (na szczêœcie tylko
chwilowo) z Czytelnikami „Dynowinki. Czas
p³ynie niestety bardzo szybko. Stajemy nie
tylko w szranki z Europ¹, ale te¿...matur¹ i
egzaminami na studia. ¯egnamy siê te¿ z
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MKE, ale nasi m³odsi Klubowicze ju¿ szykuj¹ siê, aby nadal wprowadzaæ nas do „Europy bez granic”. Dziêkujemy za te wszystkie wirtualne wycieczki, za Pañstwa serdeczne opinie o naszej pracy. Dziêkujemy z ca³ego serca Pani Profesor Ewie Hadam –
opiekunce oraz Kole¿ankom i Kolegom z
Klubu. Za te wszystkie wspania³e chwile, za
pomoc, zrozumienie i wszystko co dobre,
a by³o tego naprawdê du¿o. Dziêkujemy
fantastycznej Redakcji „Dynowinki” – Panu
Maciejowi Jurasiñskiemu (naszemu wychowawcy i „naczelnemu”) za mobilizacjê i
wspieranie naszych pomys³ów, Pani Gra¿ynie Malawskiej i Panu Jerzemu Chudzikiewiczowi za wytrwa³oœæ i wszystkim Redaktorom za naprawdê kawa³ dobrej roboty.
Dziêkujemy W³adzom Miejskim i Gminnym
za pomoc duchow¹ i oczywiœcie finansow¹,
Panu Augustynowi Baranowi z Izdebek za
serdecznoœæ i ogromn¹ chêæ wspó³pracy z
m³odzie¿¹ oraz wszystkim naszym Czytelnikom, bez których ta nasza pisanina nie
mia³aby sensu.
Serdecznie dziêkujemy i pozdrawiamy
Tomasz Sobaœ
Micha³ Ziêzio

W ubieg³ym miesi¹cu odby³ siê I Powiatowy Konkurs Jêzyków Obcych.
M³ody niemiecki komik, który podj¹³ szalone
wyzwanie i w ci¹gu kilku lat
do perfekcji opanowa³ jêzyk polski, mia³by mo¿e u
Wandy (co to nie chcia³a
Niemca) pewne szanse.
Steffen Möller – bo o nim
tu mowa- sprawi³,¿e Polacy potrafi¹ wreszcie œmiaæ
siê tak¿e z samych siebie.
W czasie wystêpów pozwala sobie na silny niemiecki
akcent i celowe b³êdy gramatyczne, aby osi¹gn¹æ
bardziej komiczny efekt. Uwielbia drwiæ ze stereotypów, z przek¹sem opowiada o typowych cechach przypisywanych Niemcom i
Polakom. Lata spêdzone w Polsce up³ynê³y mu tak¿e na „oswajaniu” z polskim pesymizmem. Boryka siê z absurdalnymi pu³apkami jêzykowymi, a za najbardziej „podstêpne” zjawiska gramatyczne uwa¿a odmianê polskich liczebników oraz czasowniki dokonane/niedokonane.
Popularnoœæ przyniós³ mu udzia³ w serialu „M jak mi³oœæ” oraz
programie telewizyjnym „Europa da siê lubiæ ”. W czasie jego
programów kabaretowych sala pêka w szwach.
Po spektaklu zamienia siê w powa¿nego wyk³adowcê z Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Wspó³pracuje aktywnie z wydawnictwem WSiP, którego nak³adem ukaza³y siê podrêczniki do nauki jêzyka niemieckiego „Alles klar”,
zaliczane do najlepszych w Polsce (wyró¿nione w konkursie „Najlepszy Europejski Podrêcznik”).Steffen Möller u¿yczy³ swojego
g³osu do nagrywania kaset z tekstami dla uczniów.
Jako germanistki otrzyma³yœmy zaproszenie na spotkanie z t¹
sympatyczn¹ postaci¹ i wszystkie bli¿sze informacje, jakie uda³o
nam siê uzyskaæ, utwierdzi³y nas w przekonaniu, ¿e Wanda mog³aby odmieniæ dzisiaj swój los.
Ewa Hadam, Beata Trzyna
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

W zmaganiach konkursowych z jêzyka angielskiego
uczestniczy³o 70
uczniów reprezentuj¹cych szko³y ponadgimnazjalne z Mi³ocina, Soko³owa Ma³opolskiego, Trzciany, Tyczyna, B³a¿owej, ZSZ w Dynowie oraz LO w Dynowie.
Dla uczniów z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie udzia³
w konkursie okaza³ siê du¿ym sukcesem, gdy¿ zajêli wysokie miejsca w ogólnej klasyfikacji: Mateusz Kuszek – II miejsce, Robert
Sza³yga – III miejsce, Krzysztof Jakielaszek – V miejsce, Katarzyna Potoczna – VI miejsce, Ewa Siekaniec – VII miejsce, Micha³
Pyœ – XII miejsce, Joanna Szmul – XIII miejsce, Mateusz B¹k –
XV miejsce, Marek Banaœ –XVIII miejsce, Marta Buczkowska –
XXV miejsce.
67 uczniów reprezentowa³o wy¿ej wymienione szko³y powiatowe w konkursowej rywalizacji
z jêzyka niemieckiego. Reprezentanci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie znaleŸli siê na czo³owych miejscach: I miejsce
– Joanna Szmul, II miejsce –Monika Wojnarowicz, III miejsceJustyna Panto³, IV miejsce –Agnieszka Karaœ, VI miejsce- Ewelina
Kula, VII miejsce-Karolina Blama, IX miejsce- Katarzyna Lubiñska, X miejsce – Ma³gorzata Czajkowska.
Uczestnikom konkursu gratulujemy, a jednoczeœnie zachêcamy wszystkich uczniów do udzia³u w podobnych zmaganiach, bo
- jak mawia³ Antoni Paw³owicz Czechow-: „Bez znajomoœci jêzyków obcych cz³owiek czuje siê gorzej ni¿ bez paszportu ”
Ewa Hadam
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie
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slandzka baœñ minê³a, jeszcze szybciej
Wyspy Owcze, bezkres oceanu i mórz
zamkn¹³ swym sinym b³êkitem wspania³e prze¿ycia. Jeszcze niepewni, z kawa³kiem lustra w oku, k³óciliœmy siê, kto zostaje, by wêdrowaæ po Danii. Œcigaj¹c siê z
wiatrem, szybko, w towarzystwie wiatraków
przemierzyliœmy Jutlandiê. Jak¿e p³asko i
jak du¿o zieleni!
Dobra wró¿ka wyczarowa³a nam wspania³ych gospodarzy, Jana i Ulê, którzy obdarzyli nas niesamowit¹ goœcinnoœci¹.
Gdy wje¿d¿aliœmy na posesjê, przy ogrodzeniu powiewa³a bia³o- czerwona flaga i czeka³y zas³ane ³ó¿ka. Nawet psy cieszy³y siê z
naszego przyjazdu. Sztokfisz i ziemniaki w
mundurkach z baranin¹ wpisa³y siê w nasze podró¿nicze menu.
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sena, który spêdzi³ tu wiêkszoœæ swojego
¿ycia. Zobaczyliœmy domki, w których
mieszka³, poszukiwaliœmy œladów jego twórczoœci. Nad g³owami przelatywa³y nam jaskó³ki, byæ mo¿e jedna z nich gnieŸdzi³a siê
nad jego oknem. W w¹skiej uliczce zoba-

Zieleñ, zieleñ, zieleñ…domy
kryte strzech¹ (tam mieszkaj¹
najbogatsi) i maleñkie pastelowe domki, w¹skie uliczki w miasteczkach, a miêdzy p³yty chodnikowe wciœniête kolorowe malwy. Tak objawi³a siê nam Fonia.
Pierwsze miasteczko, w którym spêdziliœmy du¿o czasu to
Odense. Nasze kroki wpisywa³y
siê w œlady bajkopisarza Ander-

czyliœmy dziewczynkê, ale có¿,
ta by³a z innej baœni, w rêce
trzyma³a zapalniczkê. £abêdzie i dzikie kaczki p³ywa³y po
stawie, tu¿ przy pomniku
Hansa Chrystiana. Wstrêtny
ropuch, gdy nas ujrza³, wsko-
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czy³ do wody, nam zaœ brak³o si³ i ochoty,
by szukaæ Calineczki. W tym miasteczku
czêœæ grupy zwiedzi³a muzeum kolejnictwa
(a¿ jedna osoba), a wszyscy park zamkowy
oraz ciekawy koœció³, którego jedna z ambon znajdowa³a siê na zewn¹trz, s³u¿¹c tym,
którzy zgrzeszyli. U nas takowa przyda³aby siê równie¿. W okolicy Odense zobaczyliœmy jeszcze kilka zameczków, skansen, oraz
bardzo du¿y, w kszta³cie statku, grób Wikinga.
Po po¿egnalnym œniadaniu (jak¿e trudno by³o siê
rozstaæ) wyjechaliœmy do
Faborg. Po drodze odwiedziliœmy w jego pracowni
malarza Jorge Hinke,. Bardzo ciekawie opowiada³
nam o sztuce duñskiej,
oprowadzaj¹c po muzeum
w tym miasteczku, do którego go „uprowadziliœmy”.
Spacer, przepyszne lody,
po¿egnanie i kierujemy siê
ku Jutlandii. Krótki spacer
po Middelfart i nad Ba³tykiem zakoñczy³ nasz pobyt
na wyspie.
Okaza³o siê, ¿e drugi
dzieñ jest dniem poœwiêconym historii, gdy¿ kolejny
obiekt to twierdza obronna w Frederici. Zmrok i
wieczór spêdzamy jeszcze
w Danii, spaceruj¹c po
Kolding i kilku innych miasteczkach. Noc, to przejazd przez Niemcy. Uœpieni, œnimy kolorowe sny. Mój sen zburzy³a
œmieciarka, która nagle wyjecha³a nam na
drogê. Có¿, rozciête czo³o kaza³o wróciæ
do rzeczywistoœci.
Tekst i zdjêcia
P. Pyrcz.
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kszta³ci³o wiele pokoleñ Polaków. WszystNiestety, czas nie pozwoli³ na d³u¿szy
ten wyjazd czekaliœmy przez
kich zachwyci³a panorama miasta ogl¹dapobyt w Kamieñcu, obejrzeliœmy jeszcze
ca³¹ zimê. Kiedy sta³o siê wianego z góry królowej Bony oraz dom S³orynek i katedrê i ruszyliœmy w dalsz¹ drogê,
domym, ¿e z pewnoœci¹ dojwackiego, piêknie odrestaurowany i starando Czortkowa, gdzie mieliœmy zarezerwodzie do skutku – nie kryliœmy radoœci. Mianie utrzymany (szkoda, ¿e muzeum nie dowany nocleg.
³y spe³niæ siê marzenia o poznaniu miejsc
czeka³o siê jeszcze otwarcia).
W Czortkowie zostaliœmy przyjemnie
znanych wiêkszoœci z nas z historii Polski i
I znowu czas nie pozwoli³ na d³u¿szy
zaskoczeni przez oczekuj¹ce polskie rodziliteratury.
pobyt w Krzemieñcu, bo chcieliœmy zwieny, które przyjê³y nas na nocleg. Mieliœmy
2 kwietnia, po pó³nocy wyruszyliœmy w
dziæ jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce
okazjê zobaczyæ, jak trudno ¿yje siê tym
drogê na Ukrainê. Mimo zmêczenia (wszy– £awrê Poczajowsk¹. Przed
scy w tym dniu byliœmy przecie¿
wyjazdem zostaliœmy uprzew pracy), rozgadani, cieszylidzeni, a w³aœciwie uprzedzoœmy siê z kolejnego wyjazdu.
ne, bo dotyczy³o to tylko koOk. 2 w nocy przekroczylibiet, ¿e nale¿y zabraæ spódœmy granicê. Powoli gwar w aunicê i nakrycie g³owy. Potraktobusie zacz¹³ cichn¹æ, zmêtowa³yœmy to nieczenie da³o o sobie
zbyt powa¿nie, ale
znaæ i wkrótce wiêkna miejscu okaza³o
szoœæ z nas zasnê³a.
siê, ¿e nie ma siê
Kiedy o 5 rano wjez czego œmiaæ, któchaliœmy do pustego o
ra z nas nie by³a odtej porze dnia Lwowa,
powiednio ubrana
tylko nieliczni zauwa– musia³a zostaæ za
¿yli, ¿e do grupy do³¹bram¹, albo za odczy³ nasz przewodnik,
powiedni¹ op³at¹,
znany z poprzednich
Muzeum w Zbara¿u
wypo¿yczyæ strój.
wyjazdów, Dariusz
Ruiny zamku na górze Bony
Po wejœciu na
Kompanowicz, urodziedziniec okazadzony lwowianin,
³o siê, ¿e ochrona bardzo skrupulatnie przeludziom, mimo to nie poddaj¹ siê, wykapiêknie mówi¹cy po polsku, absolwent prastrzega, aby kobiety by³y odpowiednio ubrazuj¹ pogodê ducha, serdecznoœæ, goœcinwa na UMCS-ie w Lublinie. Tak zaplanowane. Wykorzystali to nasi wspó³towarzysze
noœæ i czêsto têsknotê za Polsk¹, której przeliœmy nasz wyjazd, aby to w³aœnie on popropodró¿y, którzy „napstrykali” mnóstwo
cie¿ nie znaj¹.
wadzi³ nas œladami historii i literatury.
zdjêæ, aby „uchwyciæ” nas w takich niecoW niedzielê, wczeœnie rano, po œniadaPierwszy przystanek to Ko³omyja. Podziennych strojach.
niu udaliœmy siê do miejscowego koœcio³a,
wita³o nas czyste, s³oneczne miasto. ZwieSamo miejsce okaza³o siê bardzo intena mszê œw, któr¹ odprawi³ ks. Józef Czedziliœmy Rynek i obejrzeliœmy pomnik Iwaresuj¹ce. Przyje¿d¿aj¹ tutaj pielgrzymi, czêrak – jeden z uczestników wycieczki. Po
na Franki, którego mo¿na ogl¹daæ prawie
sto nocuj¹, aby dostaæ siê do œrodka, domszy ruszyliœmy w dalsz¹ drogê, bo program
w ka¿dym mieœcie. Osobliwoœci¹ tego miatkn¹æ œw.Hioba, pomodliæ siê przy grobie.
wycieczki by³ bardzo bogaty.
sta jest du¿a, kolorowa pisanka – miejscoDla prawos³awnych jest to miejsce o
Twierdza w Zbara¿u trochê nas rozczawe muzeum. Niestety, czasu nie mieliœmy
takim znaczeniu jak nasza Czêstochowa,
rowa³a. Spodziewaliœmy siê, ¿e miejsce s³awwiele, ruszyliœmy wiêc w dalsz¹ drogê – do
Kalwaria, czy inne sanktuaria.
nej bitwy wojsk polskich z wojskami kozacZaleszczyk, niedu¿ej miejscowoœci nad DnieI tutaj nie mogliœmy spêdziæ zbyt du¿o
ko-tatarskimi, miejsce œmierci szlachetnestrem. Stoj¹c na moœcie podziwialiœmy piêkczasu, bo czeka³a nas droga powrotna do
go rycerza Podbipiêty zrobi na nas wiêksze
no tej rzeki, któr¹ pamiêtamy z literatury i
domu. Zatrzymaliœmy siê jeszcze, aby
wra¿enie.
filmu – to przez t¹ rzekê przeprawiali siê
uwieczniæ na fotografiach imponuj¹cy
Nastêpne miejsce na trasie naszej wybohaterowie Sienkiewicza. Jad¹c dalej, w
pomnik Budionnego, piêkne jemio³y rocieczki to Krzemieniec – miejsce urodzin
g³¹b Ukrainy, w stronê Kamieñca Podolsn¹ce na wszystkich drzewach i obejrzeæ z
Juliusza S³owackiego, miejsce, o którym poskiego, Chocimia i Zbara¿a, byliœmy coraz
oddali zamek w Podhorcach. Powrotna
eta w „Godzinie myœli” pisze:
bli¿si spotkania z histori¹. Ogromne wradroga minê³a bardzo szybko, we Lwowie
„Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem,
¿enie wywar³ na nas widok twierdzy w Chopo¿egnaliœmy siê z naszym sympatycznym
Wiêksza nad inne – miastu panuj¹ca cieniem;
cimiu, nad Dniestrem. To tutaj w 1621r
przewodnikiem i ruszyliœmy w kierunku
Stary – posêpny zamek, który czo³em trzyma...”
zwyciêsk¹ bitwê z wojskami kozackimi stoprzejœcia. Niestety, wra¿enia z wycieczki zei s³awne liceum krzemienieckie, które wyczy³y wojska pod dowództwem Jana Karopsuli nasi pogranicznicy, któla Chodkiewicza, a w 1673r wojska pod
rzy po bardzo sprawnej odprawodz¹ J. Sobieskiego pokona³y Turków, to
wie przez Ukraiñców, przetrzyw tym miejscu walczyli bohaterowie Sienmali nas na granicy prawie trzy
kiewicza z powieœci „Ogniem i mieczem” i
godziny. Mimo ogromnego
Wac³awa Potockiego „Wojna chocimska”.
zmêczenia, z zadowoleniem
Kolejne piêkne miejsce, które znalaz³o
wspominamy nasz¹ wyprawê.
siê na trasie naszej wycieczki to Kamieniec
Mo¿emy tylko ¿a³owaæ, ¿e miePodolski po³o¿ony nad rzek¹ Smotrycz.
liœmy zbyt ma³o czasu, aby d³uPrzyjechaliœmy tutaj wieczorem, o zmierz¿ej pobyæ w tak atrakcyjnych
chu, s³oñce zachodzi³o ju¿ nad twierdz¹,
miejscach, ¿e pozosta³ pewien
któr¹ ogl¹daliœmy z pewnej odleg³oœci. Znoniedosyt, ale byæ mo¿e bêdzie
wu wspomnieniem powróci³y do nas sceny
to okazj¹, aby zorganizowaæ
z „Pana Wo³odyjowskiego”- bohaterstwo
kolejny wyjazd.
Polaków i œmieræ ma³ego rycerza – Wo³oTwierdza w Chocimiu
Wies³awa Marsza³ek
dyjowskiego.
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Od

pewnego czasu Dynów ma
nowych mieszkañców. Nie
wprowadzili siê do mieszkania w którymœ z bloków, ani nie zajêli
luksusowego domu gdzieœ w Dynowie. Jak
bezdomni ¿yj¹ sobie pod mostem przy ulicy Bartkówka. W czasie deszczu nie kapie
im na g³owy, bo swoje legowiska maj¹ w
przestronnych norach. Mo¿e czasem spotykaj¹ ich i odwiedzaj¹ miejscowi wêdkarze lub zafascynowani
przyrod¹ obserwatorzy. Mam na
myœli oczywiœcie bobry.
Bóbr europejski (Castor fiber)
to najwiêkszy gryzoñ na naszej
pó³kuli. Osi¹ga d³ugoœæ jednego metra, a wagê do 30 kg. Du¿¹
czêœæ swego ¿ycia spêdza w wodzie, w czym pomagaj¹ mu b³ony p³awne ³¹cz¹ce palce tylnej
stopy, a tak¿e gêste nieprzepuszczaj¹ce wody futro. Jako ster s³u¿y sp³aszczony, pokryty ³uskami
ogon. Bóbr mo¿e przebywaæ
pod wod¹ nawet 15 minut, szczególnie gdy wyczuje gro¿¹ce mu
niebezpieczeñstwo. Jest zwierzêciem roœlino¿ernym. Jego pokarm to ga³¹zki i pêdy, g³ównie
brzozy, olszy, osiki i wierzb, a tak¿e korzonki, nawet wodorosty.
Bobry znane s¹ ze swoich ¿eremi i tam. ¯eremia – ich mieszkania –
zbudowane z ró¿nych materia³ów
drzewnych (ga³êzie, kora, itp.) przetyka-
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nych mu³em s¹ wykorzystywane na nizinach.
Gdy bobry maj¹ do dyspozycji wysoki brzeg
rzek w terenach pogórzy i gór (jak na Sanie w Dynowie) nie buduj¹ ¿eremi, ale
kopi¹ nory. Tamy spiêtrzaj¹ bobrom wodê
i przez to poprawiaj¹ warunki bytowania.
Tamy mog¹ byæ dzie³em kilku bobrzych
rodzin, które wzajemnie sobie pomagaj¹
w ich ustawieniu. Do budowy zapor u¿y-

waj¹ œcinanych w charakterystyczny sposób drzew. Maj¹ bardzo ostre zêby i potrafi¹ sobie poradziæ z okaza³ymi nawet drzewami. Bobrze potomstwo – najczêœciej trzy
osobniki – przychodzi na œwiat wiosn¹ i
mieszka z rodzicami w ¿eremiu lub norze
przez oko³o rok.
Bóbr by³ kiedyœ bardzo licznie wystêpuj¹cym w Polsce gatunkiem. Do dziœ zachowa³y siê w literaturze opisy polowañ na
te zwierzêta. W Œredniowieczu zaliczano
je do ryb, a ich miêso traktowano jako potrawê postn¹. Wykorzystywano tak¿e bobrze futra i sad³o. Intensywne polowania
na bobry, jak równie¿ zmieniaj¹ce siê w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka œrodowisko przyrodnicze (melioracje, zatrucia wód powierzchniowych, regulacje rzek) spowodowa³y w ci¹gu wieków tragiczny spadek liczebnoœci bobra. W pierwszej po³owie
ubieg³ego wieku by³ on ju¿ bliski wyginiêcia.
Pierwsza hodowla, której celem by³a
restytucja bobra w Europie, powsta³a w
Worone¿u na terenie by³ego ZSRR. W Polsce ratowaniem bobra zaj¹³ siê profesor
¯urowski. W roku 1960 powsta³a hodowla
w Popielnie, gdzie umieszczono cztery pary
bobrów od³owione z rezerwatu ko³o Gdañska. Okaza³o siê, ¿e zwierzêta szybko przyzwyczai³y siê do nowych warunków i nie
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sprawia³y wiêkszych problemów. Rozmno¿one bobry po piêciu latach zaczêto wypuszczaæ na wolnoœæ, najpierw na Mazurach, a póŸniej w dorzeczu Wis³y. Reintrodukcja na nizinach zakoñczy³a siê sukcesem. W 1982 roku zaczêto wsiedlaæ bobry
tak¿e w tereny górskie – w Beskid S¹decki.
Pierwsza próba siê nie uda³a, ale kolejna –
cztery lata póŸniej, w pe³ni siê powiod³a.
Obecnie bobry zasiedlaj¹ ponownie prawie ca³y teren Polski i
oczywiœcie s¹ tak¿e w Dynowie na
Sanie. Bobry odgrywaj¹ bardzo
pozytywn¹ rolê w renaturalizacji
siedlisk. Utrzymuj¹ tereny podmok³e przez co stwarzaj¹ warunki do ¿ycia innym zwierzêtom i
roœlinom, nieraz rzadkim i chronionym. Na nizinach bardzo wysoka liczebnoœæ bobrów czasem
przysparza problemów. Powoduj¹ zalewanie pól uprawnych,
obalaj¹ drzewa na linie energetyczne i wycinaj¹ drzewa w sadach, itp. Na naszym terenie i innych obszarach podgórskich i
górskich szkody takie s¹ sporadyczne, poniewa¿ bóbr wystêpuje tu znacznie rzadziej.
Bobry to zwierzêta o skrytym
trybie ¿ycia i nie ³atwo siê je obserwuje. Fotograficy, filmowcy spêdzaj¹ ca³e godziny o zmierzchu lub
œwicie zaczajeni przy ¿eremiach, by
zrobiæ choæ jedno ujêcie bobra. Polowanie na bobry z aparatem w rêku, czy choæby tylko lornetk¹, dostarcza niesamowitych
wra¿eñ: uda siê go zobaczyæ czy te¿ nie? A
tymczasem wokó³ w³aœnie zapada zmrok
lub budzi siê do ¿ycia nowy dzieñ. Dobrze,
¿e bobry przetrwa³y niekorzystny czas i powróci³y nad San i do innych polskich rzek.
Marta Bylicka
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Praca napisana w odpowiedzi na II Miêdzyszkolny Konkurs Dziennikarski og³oszony na pocz¹tku marca przez „Nowiny” i VI Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zespole Szkó³ nr 1 w Rzeszowie.
Temat „Czy masz autorytet? Czy jest ci potrzebny? Jeœli masz kogoœ takiego w swoim otoczeniu lub innej miejscowoœci napisz, kto jest dla ciebie autorytetem-uzasadnij swój wybór”.
¯adne znaki na niebie i ziemi nie zapowiada³y, ¿e ten bêdzie inny. Jak zwykle, w
szare poranki, na dŸwiêk dzwonka wszyscy
uczniowie poderwali siê z miejsc, z radoœci¹ skazañców wyruszaj¹cych na egzekucjê, by odnaleŸæ swe klasy. I mnie dopad³
ponury nastrój. Co mnie obchodzi rozmna¿anie mchu p³onnika? Kto mi udowodni, ze wiedza o d³ugoœciach wzglêdnych i
bezwzglêdnych, rodnikach aldehydowych
i tangensie konta 180 jest mi konieczna do
przetrwania? A jak umrê zbyt m³oda, ¿eby
móc j¹ do czegokolwiek bardziej sensownego, ni¿ klasówka, wykorzystaæ? Hm, kto
wie mo¿e lepiej powinnam iœæ na wagary,
przywitaæ wiosnê, ptaszki, kwiatki, a nie
zdychaæ z nudów na drugiej z rzêdu informatyce, bo np. jutro mo¿e mnie samochód
przerobiæ na mielonego? Niestety, wysoka
œrednia w tym przypadku nic nie pomo¿e!
„Co za dzieñ”- rzek³am, siadaj¹c na moim
ukochanym, skrzypi¹cym ³ó¿ku. Jednak¿e
musze przyznaæ, polonistka mnie zaskoczy³a. Gdy jeszcze w klasie trwa³a bitwa na papierowe kulki, profesorka wielkimi literami wypisa³a na tablicy: DYSKUSJA! Temat
„Mój autorytet”. Pomyœla³am sobie, ¿e fajna odmiana, zawsze lepsze to ni¿ sucha teoria! Jednak moje zainteresowanie wygas³o
z szybkoœci¹ iskierki, co mruga³a na Wojtusia. Przeobrazi³o siê z jednej strony w znudzenie, a z drugiej w rozbawienie, bo jak
siê nie œmiaæ z dziewczyny, której jedynym
autorytetem, a jednoczeœnie guru i kto wie,
czym jeszcze jest Enrique Iglesias? Przepraszam, mo¿e wyjdê na impertynentkê, ale
posypa³y siê te same, znane postacie. A wiec
autorytetem numer jeden jest Jan Pawe³
II, na miejscu drugim znajduje siê Matka
Teresa z Kalkuty a trzecie miejsce zajmuj¹
egzekwo Ksiê¿na Diana i Jolanta Kwaœniewska. Wyj¹tek stanowi jedna z kole¿anek,
która dla odmiany uwa¿a, ¿e najwspanialsz¹
osob¹ na ziemi jest wójt jej wsi, poniewa¿
za trzeciej kadencji zrobi³ we wsi chodniki,
obiecywane w kadencji pierwszej (gratulujemy wójtowi!). Oczywiœcie nie mam nic
przeciwko ¿adnej z wymienionych osób. Po
prostu myœlê, ¿e skoro ktoœ uwa¿a je za swój
autorytet to powinien umieæ uzasadniæ
swój wybór. Nie zadawalaj¹ mnie wypowie-

Daria Kêdzierska – uczennica klasy II C Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Dynowie.

dzi typu: „Bo on jest taki œliczny!”, „Mój
autorytet to Jan Pawe³ II. Dlaczego? Bo
jest papie¿em Polakiem”, „Ksiê¿na Diana
to by³a wielka kobieta, gdy¿ oddawa³a swoje stroje na cele charytatywne i zginê³a tragicznie z ukochanym, ca³kiem jak Romeo i
Julia”. To dopiero b³yskotliwe opinie. Z
przykroœci¹ stwierdzam, ¿e iloœæ ludzi tak
p³ytkich, ¿eby wydawaæ podobne os¹dy
mno¿y siê jak króliki, jak grzyby po deszczu, jak kiepskie reformy i afery korupcyjne w naszym kraju. Chce siê rzec: „Co siê z
tymi ludŸmi dzieje?” Czy tak dzia³aj¹ na nich
œrodki odchudzaj¹ce, mo¿e to brazylijskie
tasiemce zrobi³y im papkê z mózgów? To
trzeba leczyæ, im szybciej tym lepiej, bo za
sto lat jedyn¹ inteligencj¹ na œwiecie bêdzie ta sztuczna. Ostrzegam: grozi nam plaga wtórnych analfabetów, ignorantów,
wszystkiego, co nie jest reality show, Play
Station, Siemensem X1, torebk¹ Gucciego i super schn¹cym lakierem do paznokci! Przecie¿ to oni w przysz³oœci maja staæ
siê pe³nowartoœciowymi obywatelami, decyduj¹cymi w mniejszym czy wiêkszym stopniu o losie Polski. W³aœnie w myœlach podsumowywa³am dyskusjê jako nudna powtórkê z rozrywki w bardzo kiepski wykonaniu, kiedy zaatakowa³a mnie profesorka
„Kêdzierska! Co ty tak ziewasz? No, proszê
powiedz nam, kto jest twoim autorytetem?”
Coœ tam wyb¹ka³am, ¿e przepraszam za to
ziewanie i ¿e autorytetu nie mam. Koledzy

od razu popatrzyli na mnie ze wspó³czuciem, jak bym by³a, co najmniej pó³ sierot¹.
Dzwonek! Hura! Nie muszê siê t³umaczyæ.
Lecz z klasy wysz³am pogr¹¿ona w myœlach.
Czy mam jakiœ autorytet? Szczerze nie mam
i nie czujê siê z tego powodu gorsza. Mo¿e
w przesz³oœci mia³am: misia Coralgola, pani¹
przedszkolankê, najpopularniejsz¹ kole¿ankê, mamê. A teraz- nie wiem, czy to ze wzglêdu na buntowniczy wiek, czy po prostu na
„wysokie” IQ i indywidualizm zrezygnowa³am z podpierania siê cudzymi pogl¹dami.
Jestem w koñcu samodzieln¹, myœl¹c¹ jednostk¹, któr¹ staæ na stworzenie w³asnej hierarchii wartoœci, wytyczenia celu i znalezienia sensu ¿ycia. Nie chcê iœæ cudz¹ drog¹.
Bo to by³oby pójœcie na ³atwiznê. Znam wielu, którzy sukces zawdziêczaj¹ uporowi, pracy, wierze we w³asne si³y. To jest wa¿ne. Nie
autorytety.
W erze Pokemonów prawie ka¿dy nastolatek ma autorytet czyli idola. Ju¿ 6-letnia dziewczynka na œcianie pokoju wiesza
plakat Kate Moss i mówi, ¿e w przysz³oœci
bêdzie modelk¹. Po ulicach chodz¹ kopie
Davida Beckhama. Dziewczyny s¹dz¹, ¿e
jeœli ich autorytetem jest Salma Hayek,to

(ci¹g dalszy na str. 20)
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(ci¹g dalszy ze str. 19)
powinny jadaæ i ubieraæ siê jak ona, a ju¿
nied³ugo zapuka do ich drzwi agent z
Hollywood. Sk¹d taka naiwnoœæ? Kolorowe gazety pisz¹ „Uwierz w siebie! Mo¿esz
byæ taka jak ona!”. Dla mnie to okropne!
Dlaczego ja, b¹dŸ co b¹dŸ, niepowtarzalna osoba mam z siebie robiæ kogokolwiek
innego!? Najgorsze jest to, ¿e szeregi zakompleksionych, niedocenianych, nieznaj¹cych swojej wartoœci Polek da³oby wszystko, ¿eby móc zmieniæ siebie i swoje ¿ycie
na wzór s³awnej aktorki lub piosenkarki.
Kiedy dojdê do momentu w moim ¿yciu,
gdy zapragnê wejœæ w skórê jakiejœ koœcistej blond piêknoœci, od¿ywiaj¹cej siê groszkiem, sa³at¹ i kisielem, za³atwiê sobie wizytê u porz¹dnego psychologa albo raczej
poproszê kogoœ, ¿eby mnie popuka³ po g³owie (tak od serca). Czyja to wina, ¿e cierpimy na zapatrzenie w innych i nie dostrzegamy w³asnych zalet? Wychowania, tradycji, sytuacji spo³ecznej?
Jest jeszcze jedna sprawa. Wybór autorytetu w dzisiejszych czasach to niezwykle
trudna decyzja. Dlaczego? Rozpatrzmy
dwa przyk³ady: Ma³y Jaœ, tak jak Einstein
pó³ wieku wczeœniej, wyznaczy³ sobie ten
sam cel. „Odgadnê zagadki tego œwiata”.
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Kierowany wiar¹ w swój wielki autorytet
najpierw by³ pe³en zapa³u jednak czasem
okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ tajemnic zosta³a
odkryta, a te, które pozosta³y wielokrotnie
przerastaj¹ aspiracjê, w tej chwil doros³ego, Jana. I co teraz? Gzie jego cel? Po co
¿yje? Przecie¿ chcia³ zostaæ wielkim odkrywc¹ jak Albert Einstein…
Przyk³ad drugi. Jeden z mniej znanych
nauczycieli œpiewu z uwag¹ œledzi³ wszystkie osi¹gniêcia znanego dyrygenta chóru,
uwa¿a³ go za swój zawodowy i moralny autorytet. Poniewa¿ jego zdaniem osoba odnosz¹ca same sukcesy, o nieskazitelnej reputacji, zas³uguje na podziw. Pewnego dnia
dowiedzia³ siê, ¿e jego wzór okazuje siê byæ
pedofilem, wykorzystuj¹cym w³asnych podopiecznych. By³ to dla niego szok. W jednej chwili run¹³ jego ca³y œwiat wartoœci.
W obu przypadkach osoby dochodz¹
do wniosku, ¿e skoro najlepsi ludzie, najwspanialsze idee okazuj¹ siê nic nie warte,
to nie ma pewnej rzeczy na tym œwiecie!
Trac¹ poczucie bezpieczeñstwa i nie mog¹
odnaleŸæ siê w brutalnej rzeczywistoœci.
Dlatego ka¿dy z nas powinien okreœlaæ
szczêœcie indywidualnie dla siebie, a jego
z³ot¹ zasad¹ jest i bêdzie mierzenie swych
si³ na zamiary. Jak przekonuje nas ¿ycie lepsze od pok³adania ca³kowitej wiary w ludzi,
jest zachowanie pewnego dystansu do nich
i zaufanie sobie samemu.

30.09.2004 (czwartek)
„B³ogos³awieni mi³osierni albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹”
Godz.15.00 - 15.30 - Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego (Koœció³
parafialny- Ró¿e ró¿añcowe wg odrêbnego wykazu)
Godz. 15.30 - Otwarcie wystawy prac plastycznych na temat
wskazany w haœle (miejsce wystawy: koœció³ parafialny)
Godz.16.00 - Spotkanie z aktorem z Krakowa – ŒDS w Dynowie
Godz.18.00 - Msza œw. inauguracyjna VIII Dni Kultury Chrzeœcijañskiej, pocz¹tek zbiórki darów dla najbiedniejszych
parafian.
Godz.19.00 - Koncert wokalno-muzyczny – Ruch Apostolstwa
M³odzie¿y z Dynowa i zaproszone zespo³y muzyczne.

1.10.2004 (pi¹tek)
„Bowiem skarb jest nieprzebrany Wieczne mi³osierdzie Jego”
(M.S.Sarzyñski)
Godz.15.00-15.30 - Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego (Ró¿e ró¿añcowe)
Godz. 18.00 - Msza œw. z okolicznoœciowa homili¹.
Godz.19.00 - Koncert poetycko – muzyczny w wykonaniu chóru „Akord”, aktorów Teatru Amatorskiego i organisty.

2.10.2004 (sobota)
„Maryja czuwaj¹ca Matka Mi³osierdzia”
Godz.10.00 – 13.00 – Wystêpy zespo³ów scenicznych prezentuj¹cych program o tematyce wiod¹cej VIII Dni (ŒDS w

Pewnie moje pogl¹dy znajduj¹ siê na
straconej pozycji w spo³eczeñstwie, które
wrêcz wielbi w³asne autorytety. Ja jednak nie
mogê zmieniæ pogl¹dów, mimo i¿ s¹ mniej
popularne. Wed³ug mnie zawsze trzeba byæ
sob¹, a zdradzanie w³asnych idea³ów, choæby dla szczytnych celów, prowadzi do tracenia, jedynej w swoim rodzaju, osobowoœci.
Wiêc nie opowiedzia³am ¿adnej historii
wspania³ego wójta, który sw¹ prac¹ zdoby³
fundusze na naprawê drogi i zrobienie chodników, dzia³aczki spo³ecznej, która walczy o
mieszkania dla ubogich rodzin, gdy¿ osoby
te sumienie wykonuj¹ swoj¹ prace, za któr¹
otrzymuj¹ pieni¹dze. Zreszt¹ nigdy nie wiadomo, czy intencje owych dzia³aczy s¹ czyste jak ³za. Zawsze s¹ dwie strony medalu,
tylko my niekoniecznie znamy t¹ w³aœciw¹.
Pascal powiedzia³: „¯eglujemy po szerokim
przestworzu, wci¹¿ niepewni i chwiejni, popychani od jednego do drugiego krañca
(…), pa³amy ¿¹dz¹ znalezienia oparcia i
ostatecznej podstawy.” Cytat ten oddajê sytuacjê cz³owieka XXI wieku, którego œwiat
uleg³ rozbiciu. Zadaniem ka¿dego z nas jest
ten œwiat posklejaæ; tak byœmy mogli poczuæ,
jak mawia³ ks. Józef Tischner, „¿e ten œwiat
jest nasz”. To nie jest ³atwe zadnie, ale musimy siê z tym uporaæ sami. A nie szukaæ pomocy w osobie autorytetu, która niejednokrotnie mo¿e zrobiæ w naszym ¿yciu wiêcej
ba³aganu ni¿ po¿ytku.

Dynowie)
Godz.15.00 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego (Ró¿e ró¿añcowe)
Godz.18.30 – Modlitewne czuwanie przygotowane przez „Apostolat Maryi”
Godz. 19.30 – Nabo¿eñstwo fatimskie po³¹czone z uroczyst¹
procesj¹.

3.10.2004(niedziela)
„Jego Mi³osierdziu wystarczy naprawdê zaufaæ”
Godz.15.00 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego (Ró¿e ró¿añcowe)
Godz.16 – Msza œw. Z okolicznoœciow¹ homili¹
Godz. 17.15 – Aukcja prac plastycznych organizowana przez
Towarzystwo im.œw Brata Alberta w Dynowie (ŒDS)
Godz.19.00 – Spektakl Teatralny w Domu Dobrego Pasterza.
Uroczyste zakoñczenie VIII Dynowskich Dni Kultury Chrzeœcijañskiej.
Organizatorzy VIII Dni Kultury Chrzeœcijañskiej zachêcaj¹
do aktywnego udzia³u, prosz¹ o przygotowanie prac plastycznych na wystawê i aukcjê, zg³oszenie programów artystycznych
do dnia 23.09.2004 r. na adresy:
K. D¿u³a, Dynów ul.1 Maja 5/31; tel. 6521234
lub M. Iwañska, Dynów, ul. Pi³sudskiego14; tel. 6521270
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...Tyœ jest najœwiêtsza i Ty jesteœ dobra,
Ty jesteœ polska i Tyœ jest królewska...
to s³owa wiersza umieszczone na zaproszeniach
na kolejne, trzecie ju¿ widowisko plenerowe poœwiêcone Matce Bo¿ej pt.
„Królowej Swej”, które
odby³o siê 8 maja 2004r
przy koœciele parafialnym
w Dynowie-Bartkówce.
Tradycyjnie ju¿ figura Matki Bo¿ej Saletyñskiej opuœci³a na czas
majówki przykoœcieln¹
grotê, aby zaj¹æ honorowe miejsce na szczycie koœcielnych schodów, a u jej
stóp, pomimo zimna i
wiatru wartê trzyma³y
dzieci klas drugich, które uwieñczy³y w ten
sposób pokomunijny Bia³y Tydzieñ.
Po zapadniêciu zmroku, na stopniach
koœcio³a, przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ pojawili siê goœcie z Kosiny, rodzinnej miejscowoœci proboszcza parafii
ks. J. Czeraka – chór „Fraza”, który wczeœniej uczestniczy³ w uroczystej mszy œwiêtej, zespo³y: wokalno-instrumentalny „Weso³e Nutki” oraz „Bartkowiaczki”, absolwenci SP Nr 2 – Dorota Sówka i Justyna
Skiba, rodzice i uczniowie oraz kapela ludowa „Dynowianie”.
W ciszê wieczoru pop³ynê³y piêkne recytacje utworów o tematyce Maryjnej, s³owa najpiêkniejszych pieœni poœwiêconych
Matce Bo¿ej we wzruszaj¹co piêknej interpretacji Doroty Sówki i Dominika Piejko,
p. Gra¿yny Malawskiej, chóru „Fraza” oraz
kapeli, œpiewy dzieci i wiersze wykonane
wspólnie z ich rodzicami, a wszystko przerywane gor¹cymi oklaskami wiernych i ¿yczliwych widzów.
Uroczysty, podnios³y nastrój dope³ni³y:
bicie dzwonu z wie¿y koœcielnej oraz melodia „Apelu jasnogórskiego”, wys³uchana jak
zwykle ze wzruszeniem i na stoj¹co.
Po skoñczeniu widowiska wszyscy w
poœpiechu udali siê do domów, chroni¹c
przed zimnym wiatrem serca rozgrzane
przy figurze Matki Bo¿ej i pod wp³ywem
emocji, których dostarczyli autorzy tego
jedynego w swym rodzaju majowego wieczoru, pe³nego wzruszeñ, uniesieñ i artystycznych doznañ.
Wspó³organizatorami widowiska byli:
ks. J. Czerak, Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców SP Nr 2 w Dynowie –
Bartkówce, Dyrektor i pracownicy MOKIR
w Dynowie. Scenariusz wieczoru opracowa³a i m³odzie¿ przygotowa³a p. H. Paw³owska we wspó³pracy z p. A. D¿u³¹.
Do Organizatorów oraz Uczestników
widowiska podziêkowanie i s³owa uznania
skierowa³ Starosta Rzeszowski (tekst zamieszczony obok/ poni¿ej).
Ewa Bielec

Fot P. Pyrcz
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poniedzia³ek, tj. 26 kwietnia 2004
roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym odby³a siê lekcja otwarta, w
której bra³a udzia³ klasa Id. Tematem zajêæ by³a mi³oœæ omawiana na podstawie „
Fircyka w zalotach ” – komedii rokokowej
Franciszka Zab³ockiego. Nasze zmagania z
tym zagadnieniem obserwowa³y polonistki
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu rzeszowskiego oraz nauczyciele naszej szko³y z pani¹ dyrektor na
czele. Lekcjê prowadzi³a nasza polonistka
– profesorka El¿bieta
Klaczak – £ach.
Lekcja rozpoczê³a siê wstêpem naszej
profesorki, po którym to wys³uchaliœmy
wierszy przedstawionych przez uczniów
naszej klasy. By³y to: „ Rozmowa liryczna ”
K.I Ga³czyñskiego i „ Co to jest mi³oœæ ’’ J.
Kofty. Rzecz jasna, ich tematem by³a mi³oœæ, któr¹ staraliœmy siê zdefiniowaæ. Nastêpnie klasa zosta³a podzielona na grupy,
które, pracuj¹c nad kolejnymi zadaniami,
zdobywa³y punkty. Ka¿dy zespó³ dosta³ lizaki za swoim numerem. Za ich pomoc¹
zg³aszaliœmy siê do kolejnych æwiczeñ. Liczy³ siê refleks i szybkie myœlenie. Pierwszym
grupowym zadaniem by³o wypisanie jak najwiêkszej iloœci skojarzeñ zwi¹zanych z pojêciem mi³oœci. Trzeba dodaæ, ¿e na ka¿de
zadanie mieliœmy ograniczony czas, wiêc
bardzo siê spieszyliœmy. Po zakoñczeniu
wczeœniej wybrani liderzy przedstawili pracê grup przed komisjê i rówieœnikami, za
któr¹ zosta³y przydzielone odpowiednie
punkty.
Gdy ju¿ byliœmy wprowadzeni w nastro-

jow¹ atmosferê mi³oœci, profesorka nawi¹za³a do „ Fircyka w zalotach ”, na podstawie którego przebiega³a dalsza czêœæ lekcji. Pocz¹tek rozwa¿añ zaczêliœmy od przypomnienia sobie cech stylu rokokowego.
Potem obejrzeliœmy dwie inscenizacje, po
których omawialiœmy problematykê utwory. Wspólnie doszliœmy do wniosku, i¿ jego
tematem jest sztuka uwodzenia. Razem t³u-

maczyliœmy, na czym polega uwodzenie, po
czym swoje domys³y potwierdziliœmy definicj¹ s³ownikow¹. Kolejnym zadaniem by³a
analiza fragmentów komedii, które ka¿da
grupa otrzyma³a. Po ich wnikliwym przeczytaniu wypisywaliœmy cechy mi³oœci i uwodzenia przedstawione na kartach lektury.
Oczywiœcie i za to zadanie przyznano nam
punkty.
Po przedstawieniach i rozmowach o
mi³oœci czeka³o nas najtrudniejsze zadanie
– napisanie w siedem minut krótkiej mowy
na wylosowane tematy, np.:
„ Czy mo¿na wierzyæ mê¿czyŸnie / kobiecie?”, „ Jak skutecznie uwodziæ mê¿czyznê?”. czy „ Jak uchroniæ siê przed natrêtnym uwodzicielem?”
Oto krótkie fragmenty naszych prac:
(…) Aby zaufaæ i uwierzyæ mê¿czyŸnie
trzeba go dobrze poznaæ. Jak wiemy pozory czêsto myl¹, dlatego nie mo¿na wierzyæ
w piêkno s³ów, gdy¿ nigdy nie mo¿emy byæ
pewne prawdziwego oblicza mê¿czyzn.
(…) Kobieta zmienn¹ jest! Czy który-

kolwiek z was w to w¹tpi³? Kobiety nigdy
dos³ownie nie powiedz¹, czego chc¹ – tego
trzeba siê domyœliæ(…) Zgodnie z powiedzeniem:
„ Miej serce i patrzaj w serce – tak mówi
poeta
Miej forsê i patrz w portfel – tak mówi
kobieta”.(…)
(…) Aby pozbyæ siê natrêtnego uwodziciela mo¿na postraszyæ go
starszym bratem lub koleg¹
(…) Mo¿na te¿ do przygotowanej przyprawy wsypaæ
du¿o pieprzu lub wylaæ na
niego gor¹c¹ herbatê(…)
Nasze mowy zosta³y poddane ocenie
zacnej komisji. W czasie, gdy jury obradowa³o, my podsumowywaliœmy lekcjê wype³niaj¹c ankietê, dziêki której nauczyciele
znali nasze zdanie na temat takiej formy
nauczania. Po podliczeniu punktów, og³oszono zwyciêzców i przyznano adekwatne
oceny.
Na zakoñczenie lekcji, która trwa³a
prawie dwie godziny, pani Ewa Polañska –
koordynator do spraw kszta³cenia zawodowego nauczycieli, wyrazi³a swój zachwyt
i podziêkowania za wspólnie spêdzony czas.
Po po¿egnaniu siê wyszliœmy z auli, z jednej
strony szczêœliwi, ale z drugiej okropnie
zmêczeni (w koñcu siedzieliœmy dwie godziny w ca³kowitej dyscyplinie pod obserwacj¹ pedagogów). Ale warto by³o! Chocia¿...pojawi³ siê tak¿e pewien niedosyt, bo
o mi³oœci mo¿na mówiæ ca³ymi dniami.
Mimo wszystko, ju¿ liczymy dni do nastêpnego spotkania.
Ewa Pielak
Kl. I d LO

Reforma oœwiaty nak³ada na nauczycieli obowi¹zek ci¹g³ego podnoszenia swoich kwalifikacji. Najpopularniejsz¹ form¹
zdobywania nowej wiedzy s¹ konferencje
metodyczne organizowane przez Oœrodki
Doskonalenia Nauczycieli. Mo¿na te¿ skorzystaæ z wielu ofert prywatnych oœrodków
proponuj¹cych ró¿ne formy dokszta³cania,
ale wiadomo, ¿e koszty trzeba pokryæ samemu. Najbli¿sza placówka zajmuj¹ca siê
doskonaleniem nauczycieli znajduje siê w
Rzeszowie, a zatem trzeba poœwiêciæ sporo czasu, aby tam dojechaæ i wróciæ. Poza
tym wiadomo, ¿e dyrektorzy niechêtnie
daj¹ tzw. delegacje, jako ¿e fundusze przeznaczone na ten cel kurcz¹ siê z roku na
rok.
Mo¿e wiêc warto by³oby upowszechniæ sposób od dwóch lat stosowany przez
szko³ê w Bachórzu. Zainicjowa³ go dyrek-

tor Józef Stolarczyk, a nauczyciele szybko
przekonali siê, ¿e jest to wygodna forma
doskonalenia, bo oszczêdza czas i pieni¹dze. Pierwszym krokiem by³ wybór oœciennej szko³y, z której nauczycielami mieliœmy
siê doskonaliæ. W roku 2002/2003 by³o to
£ubno, a w bie¿¹cym Dyl¹gowa. JeŸdzimy
zatem na spotkania do wybranej szko³y, a
potem jej nauczyciele przyje¿d¿aj¹ do nas.
Obowi¹zkiem szko³y, która organizuje spotkanie jest wybór tematu konferencji, ustalenie terminu i zaproszenie osoby, która je
poprowadzi. Do tej pory odbyliœmy cztery
spotkania, na których omawiane by³y problemy interesuj¹ce wiêkszoœæ nauczycieli.
Mo¿liwe to by³o dziêki wykorzystaniu funduszy przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W ka¿dym z dotychczasowych spotkañ
uczestniczy³o oko³o 25 nauczycieli. Odby-

wa³y siê one w serdecznej atmosferze, a w
czasie przerwy mo¿na by³o porozmawiaæ z
osob¹ prowadz¹c¹, uzyskaæ wskazówki,
podzieliæ siê problemami i osi¹gniêciami.
Do korzyœci wyp³ywaj¹cych z takich spotkañ, oprócz oszczêdnoœci funduszy i czasu, zaliczyæ nale¿y integracjê z nauczycielami z s¹siednich szkó³, mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ i pogl¹dów, ustalenia dogodnego dla wszystkich terminu spotkania
oraz wybór tematu, który interesuje nauczycieli i mo¿e byæ wykorzystany w procesie
dydaktycznym. Spotkania te s¹ równie¿
pewn¹ atrakcj¹ dla prowadz¹cych je osób,
które zachwycaj¹ siê piêknymi okolicami,
a nie zra¿aj¹ ich trudnoœci zwi¹zane z dojazdem (Dyl¹gowa), szczególnie zim¹. Myœlê, ¿e jest to godna polecenia forma podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Jolanta Wójcik

Nr 5/107

DYNOWINKA

ZESPÓ£ SZKÓ£ Nr 3 w £UBNIE
Aktywnoœæ Samorz¹du Uczniowskiego ZS Nr 3 w £ubnie wci¹¿ nie s³abnie. Po
skoñczonych zajêciach lekcyjnych m³odzie¿ aktywnie uczestniczy podczas spotkañ w „kawiarence” szkolnej z zaproszonymi przez siebie ciekawymi ludzmi z
terenu Dynowa lub spoza gminy Dynów. Tym razem zaproszenie nasze przyj¹³...

MACIEJ
JURASIÑSKI
Nasza redaktorka „Szkolnika” –
Asia Socha (ucz. kl. II gimn.) przeprowadzi³a wywiad. Oto co o nasz goœæ mówi
o sobie.

R: Proszê nam siê krótko przedstawiæ.
MACIEJ JURASIÑSKI. Uczê historii w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Dynowie od
1987 roku. Jestem jednym z redaktorów „
Dynowinki„. Prowadzê tak¿e kabaret
„Nasz„ w Dynowie. Mam ¿onê i trzy córki /
czyli same kobiety w domu /. R: Co lubi
Pan najbardziej w swojej pracy?
M.J.: Lubiê kontakt z m³odzie¿¹.
R.: Co Pana w pracy denerwuje?
M.J.: Jestem wychowawc¹ klasy i gdy
moja klasa coœ narozrabia (a czasami siê to
zdarza), to wówczas denerwujê siê. Choæ z
natury jestem cz³owiekiem spokojnym...
R.: Najwa¿niejszy dzieñ w Pana karierze zawodowej.
M.J.: Pierwszy dzieñ pracy w zawodzie
nauczyciela - to dla mnie wa¿ny dzieñ. Wizyta w Waszej szkole te¿ jest dla mnie wa¿nym dniem. Myœlê, ¿e ten najwa¿niejszy
dzieñ jest jeszcze przede mn¹...

R.: Z czym kojarzy siê Panu dom rodzinny?
M.J.: Z tym co najlepsze, najpiêkniejsze... Z atmosfer¹ przyjazn¹, niepowtarzaln¹.
R.: Kim chcia³ Pan zostaæ w dzieciñstwie?
M.J.: Pi³karzem, stra¿akiem... W sumie
nie mia³em ulubionego zawodu.
R: Jaki przedmiot w szkole lubi³ Pan

najbardziej?
M.J.: Jak powiem „ wychowanie fizyczne „ to nie bêdê oryginalny, bo wie, ¿e wszyscy lubili WF.... Ja lubi³em przedmioty humanistyczne.
R: Jaki rodzaj, kierunek szko³y ponadgimnazjalnej poleci³ by Pan naszym
uczniom?
M.J.: No wiadomo, ¿e Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie...!!!. Niechbym inaczej spróbowa³ powiedzieæ...
R: Jak radzi sobie Pan w trudnych sytuacjach?
M.J.: Raz lepiej, raz gorzej. Najczêœciej
roz³adowujê stres humorem. Ale czasami
sobie nie radzê i wtedy inni nie maj¹ ze
mn¹ lekko...
R: Za co Pan najbardziej ceni ludzi?
M.J.: Ceniê za to co wszyscy: za uczciwoœæ,
szczeroœæ, pogodê ducha, kompetencje...
R: Kto jest Pana autorytetem?
M.J.: Znowu nie bêdê
oryginalny, jeœli powiem, ¿e
papie¿ Jan Pawe³ II. Autorytetami s¹ równie¿ dla
mnie moi rodzice.
R: Czy móg³by Pan
opowiedzieæ nam swoj¹
najœmieszniejsz¹ przygodê?
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M.J.: Hm... jedn¹? M³odzie¿ mnie z tego
zna, ¿e jestem roztargniony a nawet bardzo. Kiedyœ by³em w wojsku... i to ju¿ jest
œmieszne, ¿e ja by³em w wojsku.
R: Gdzie najchêtniej spêdza Pan wolny
czas?
M.J.: Zazwyczaj w domu z rodzin¹.
Dziêki mojej ¿onie od kilku lat jeŸdzimy z
dzieæmi i przyjació³mi na wczasy nad morze.
R: Gdzie chcia³by Pan najbardziej pojechaæ?
M.J.: Wszêdzie tam, gdzie powinienem
byæ. Jako historyk bolejê nad tym, ¿e ci¹gle
nie by³em np. w Egipcie, Grecji, we W³oszech... To przecie¿ „korzenie naszej cywilizacji”...
R: Co smakuje Panu najbardziej bez
wzglêdu na porê?
M.J.: Pierogi mojej mamy. W ogóle lubiê dobrze zjeœæ. Jestem ³asuchem.
R: Jakiej muzyki Pan s³ucha?
M.J.: Poezji œpiewanej.
R: Pana ulubiona piosenka?
M.J.: Lubiê piosenki Jeremiego Przybory. Ogólnie - piosenki z dobrym tekstem.
R: Czy ma Pan ulubiony film, aktorów?
M.J.: Lubiê polskie dobre komedie. Z
aktorów ceniê M. Kondrata, D. Olbrychskiego, Z. Zamachowskiego.
R: W wolnych chwilach pisze Pan wiersze. Proszê nam powiedzieæ jakiœ wiersz.
M.J.: Z tym bêd¹ problemy, gdy¿ generalnie nie umiem swoich tekstów na pamiêæ. Ale jeœli p. dyrektor mnie jeszcze zaprosi do szko³y, to przyjadê z kabaretem i
przedstawimy Wam kilka dobrych tekstów.
R: Jakiego goœcia poleci³by nam Pan
na nastêpn¹ „ kawiarenkê „?
M.J.; Du¿o ciekawych ludzi wywodzi siê
z Dynowa. Polecam spotkanie z nasz¹ absolwentk¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Dynowie Ann¹ Marsza³ek - obecnie dziennikark¹ „Rzeczypospolitej„.
R: Dziêkujemy Panu bardzo za rozmowê i za przyjêcie zaproszenia na nasz¹
szkoln¹ „ kawiarenkê„.
M.J.: Ja równie¿ dziêkujê Wam i Pani
Dyrektor za bardzo mi³e spotkanie.
Wywiad opracowa³a:
mgr Gra¿yna Spryszak
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Dnia 21 kwietnia w naszej szkole uroczyœcie obchodzono „Dzieñ Ziemi”.
By³a to czêœæ artystyczna w formie
pantomimy, w której wykorzystano
utwory napisane przez uczniów - Sebastiana Wójcika i Piotra Studziñskiego.
Wiele czasu zajê³o nam przygotowanie
dekoracji odtwarzaj¹cej piêkno naszej
podkarpackiej przyrody tj. szum strumyka i œpiew ptaków w lesie, burzê czy harce
¿ab w stawie. W tej scenerii m³odzie¿ przedstawia³a
typowe zachowanie cz³owieka prowadz¹ce do zniszczenia
œrodowiska.
Myœlê, ¿e g³ówne przes³anie, czyli „szacunek cz³owieka
do przyrody” zosta³o w³aœciwie odebrane przez wszystkich
zebranych, co jest naszym sukcesem. Cieszymy siê, ¿e pomys³ przedstawienia pantomimicznego podoba³ siê o czym
œwiadczy³y gromkie brawa i s³owa uznania dyrektora.
Renata Potoczna

ZIEMIA JEST OKR¥G£A,
A S£OÑCE (JESZCZE)
ŒWIECI
„Mo¿na p³akaæ w bezsilnej z³oœci, ale
¿adne sztuczki na to nie pomog¹”, „komisja koñczy pracê w nies³awie”, „wielka kompromitacja”, „dowód braku wyobraŸni” –
takie i inne komentarze mo¿na by³o us³yszeæ po przeg³osowaniu w komisji œledczej
wersji raportu tak ra¿¹co sprzecznej z ujawnionymi faktami, ¿e a¿ niewiarygodnej i,
zdawa³oby siê, nie do pomyœlenia nawet.
Trudno nad zdarzeniem tym przejœæ do
porz¹dku dziennego, albowiem znamionuje ono pewna nie do przeoczenia s³aboœæ,
na jaka cierpi ka¿da demokracja, a mianowicie jak w sytuacji pluralizmu pogl¹dów,
kiedy wiêkszoœæ jest w stanie przeg³osowaæ
mniejszoœæ, orzekaæ o tym co prawdziwe,
co s³uszne, co odpowiada rzeczywistoœci?
Choæby nawet zniewalaj¹ce fakty mówi³y, ¿e jest inaczej, mo¿na w drodze g³osowania nawet zdanie „S³oñce nie œwieci”
uznaæ za prawdziwe, a tych którzy zaprotestuj¹ opatrzyæ mianem niepoprawnych
g³upców, nie daj¹cych wiary „obiektywnym,
naukowo dowiedzionym prawom”. Skoro
wiêkszoœæ mo¿e zadecydowaæ o tym np. czy
wchodzimy do UE, czy nie, to dlaczegó¿by
odmawiaæ jej prawa do wyznaczania kryteriów prawdy czy s³usznoœci?
Niektórzy 9 a zwiemy ich relatywistami), nie mog¹c wybrn¹æ z tego dylematu
proponuj¹, by z tych kategorii, wstecznych
ich zdaniem i niedzisiejszych, w ogóle zrezygnowaæ, gdy¿ s¹ one powodem konfliktów i wojen pomiêdzy ludŸmi o rozbie¿nych pogl¹dach. Nie zauwa¿aj¹ oni, ¿e œwiadomie z prawdy absolutnej rezygnuj¹c,
sami wpadaj¹ w logiczn¹ pu³apkê, bo przecie¿ zdanie „nie ma prawdy absolutnej” nie
jest niczym innym jak jedyn¹ prawd¹ abso-

lutn¹ w³aœnie, prawd¹ od której tak usilnie
starali siê uciec.
Inni z kolei, agnostykami nazywani, powoduj¹, ¿e owszem, prawda absolutna
mo¿e i jest, ale nie nam ludziom o tym wyrokowaæ, lepiej przeto przyj¹æ konsekwentnie postawê „nie wiedz¹cego” i uznaæ wszelkie pogl¹dy za potencjalnie równoprawne. W takiej sytuacji wszelkie wartoœciowanie staje siê cokolwiek podejrzane – trudno np. broniæ przekonania, ¿e system III
Rzeszy by³ zbrodniczy uznaj¹c jednoczeœnie zbrodniê za z³o.
Mo¿na te¿ inaczej – uznaæ, ¿e prawda
idzie za wiêkszoœci¹, co zatem wiêkszoœæ
uzna za prawdê, zapewne prawd¹ jest. W
takim rozumowaniu tkwi jakieœ nieporozumienie, wi¹¿¹ce siê z fa³szywym pojmowaniem demokracji jako ustroju umo¿liwiaj¹cego odszukanie prawdy w œmietniku
ró¿nych, wzajemnie przecz¹cych sobie
opinii, poprzez przeprowadzenie zwyk³ego g³osowania. Ktoœ w ten sposób myœl¹cy
przypisuje demokracji zbyt daleko id¹ce
w³aœciwoœci, których demokracja nie posiada. Nie jest ona bowiem wyroczni¹ orzekaj¹c¹ o prawdzie, lecz jedynie zbiorem
procedur i nic ponadto. Procedury te pozwalaj¹ na wzglêdnie p³ynny i bezkonfliktowy (w ka¿dym razie bezkrwawy) przebieg
wymiany w³adzy i przyznanie ka¿dorazowym jej piastunom legitymacji pochodz¹cej bezpoœrednio od rz¹dz¹cych. W krajach, gdzie o demokracji nikt nie s³ysza³,
do zmiany w³adzy czêsto potrzebna by³a
krwawa rewolta, a szczêœliwi zwyciêzcy nie
cieszyli siê zazwyczaj swym wyniesieniem
zbyt d³ugo, bo szybko bywali w podobny
sposób str¹cani ze stanowisk. W Afganistanie, by odwo³aæ siê do przyk³adu, niemal
¿aden spoœród przywódców od 1919 a¿ do
lat 90-tych nie zakoñczy³ ¿ycia œmierci¹ naturalna – kolejni prezydenci mordowali
swoich poprzedników, by wkrótce tak samo
skoñczyæ z r¹k nastêpców.

Konsekwencj¹ tych ograniczonych roszczeñ demokracji jest jej wrodzona u³omnoœæ polegaj¹ca na tym, ¿e ³atwo mo¿e
zmieniæ siê w swoje przeciwieñstwo. Nic nie
chroni tego ustroju przed wyborem ludzi
nieodpowiedzialnych, którzy uzyskuj¹c
odpowiednia wiêkszoœæ mog¹ odmieniæ
regu³y gry na w³asn¹ korzyœæ i (w sposób
ca³kowicie demokratyczny) przyznaæ sobie
niczym nieograniczone uprawnienia. Chocia¿ mog¹ poprzestaæ jedynie na zrujnowaniu gospodarki, zad³u¿eniu kraju czy
doprowadzeniu do upadku autorytetu
pañstwa na arenie miêdzynarodowej. Dlatego wyborcy maj¹ w swych rêkach
ogromn¹ odpowiedzialnoœæ, bo sami decyduj¹ o tym, kto jest ich godzien reprezentowaæ. Nie sposób jednak utrzymywaæ,
¿e ich wybór przez to uzyskuje walor prawdziwoœci czy s³usznoœci, poniewa¿ jest on
subiektywny jedynie i jako taki mo¿e byæ
ska¿ony b³êdem. Fakt, ¿e wiêkszoœæ przeg³osowa³aby np. uchwa³ê, ¿e Ziemia jest p³aska nie oznacza, ¿e Ziemia naprawdê taka
jest, a my dotychczas byliœmy nieœwiadomi,
tylko to, ¿e wiêkszoœæ po prostu siê myli i
ignoruje obiektywne fakty.
Oczywiœcie, ¿yj¹c w demokratycznym
kraju, wypada przed s¹dem wiêkszoœci (w
sprawach politycznych w szczególnoœci)
pochyliæ czo³a, lecz nie nale¿y zapominaæ,
¿e zasada ta ma jedynie na celu uchroniæ
nas przed wzajemnym mordowaniem siê w
obronie swoich zapatrywañ, a wcale nie
musi oznaczaæ zgody na ewidentn¹ nieprawdê. I kiedy wiêkszoœæ uzna jakiœ absurd za prawdê, co w Polsce czasami siê
zdarza, zazgrzytajmy zêbami i swoje pomyœlmy, zaœ gdy samemu bêdziemy mogli wybieraæ, ignorantów ukarajmy. Przynajmniej
na to rzeczywiœcie pozwala demokracja.
Ziemia bowiem nie jest p³aska, lecz okr¹g³a, a i S³oñce chyba jeszcze nie zgas³o.
Miros³aw Panto³
miroslaw.pantol@wp.pl
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Szanowna Redakcjo
„Dynowinki”
Od kilku miesiêcy
mieszkam w Atenach u
mojej córki. Jestem rodowit¹ Dynowiank¹ – siostr¹
Edwarda Kowalskiego –
fryzjera. Z Dynowem
³¹czy mnie wielka i trwa³a niæ sympatii, poniewa¿ st¹d wywodz¹ siê moje „korzenie”. Dziêki uprzejmoœci mojego brata – Edwarda Kowalskiego, czytam tutaj w Atenach – stolicy Grecji Wasze czasopismo „Dynowinkê”, któr¹ systematycznie przesy³a mi mój brat na moj¹ proœbê. Jako absolwentka liceum dynowskiego, a obecnie emerytowana nauczycielka klas I-III w Sanoku, z przyjemnoœci¹ czytam tu w
Atenach czasopismo „Dynowinkê”, które dostarcza mi wiele
ciekawych wiadomoœci dotycz¹cych ¿ycia mieszkañców Dynowa oraz wielu wydarzeñ.
Z wielkim zainteresowaniem przeczyta³am grudniow¹
„Dynowinkê”, a nastêpnie styczniow¹. Szczególnie zainteresowa³y mnie wspomnienia o moich kochanych ¿yj¹cych
nauczycielach L.O. takich jak: Pani Profesor Janina Jurasiñska, Bronis³awa Krasiczyñska, W³adys³aw Pankiewicz. Tak
wiele Im zawdziêczam, ¿e t¹ drog¹ pragnê serdecznie podziêkowaæ, oraz gor¹co pozdrowiæ, a tak¿e ¿yczyæ 100 lat
¿ycia. Wasze czasopismo jest czytane przez innych – Dynowiaków, których tutaj w Atenach spotka³am. Rozs³awiam w
ten sposób to czasopismo, a po powrocie do kraju – do
Sanoka bêdê w dalszym ci¹gu Wasz¹ sta³¹ czytelniczk¹.
Bêdê zachêcaæ do czytania w Sanoku, gdy¿ i tutaj mieszka
wielu – Dynowiaków. Tym wszystkim, którzy przyczynili siê
do tworzenia tego czasopisma, serdecznie dziêkujê i zachêcam do dalszej pracy. Dziêki Wam – my którzyœmy opuœcili nasze maleñkie miasteczko Dynów z przyczyn od nas
niezale¿nych, szczycimy siê tym, ¿e mamy takich wspania³ych Rodaków. Mo¿emy byæ z Was bardzo dumni.
£¹czê wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam z Aten.
Helena Kowalska - Pac³awska
emerytowana nauczycielka ze Sanoka
Ateny – marzec – 2004 r.

Z rady
W dniu 28 kwietnia 2004 roku Radni Rady Gminy w Nozdrzcu na 14. zwyczajnym posiedzeniu - po wys³uchaniu
opinii regionalnej izby obrachunkowej
w Rzeszowie oraz komisji rewizyjnej rady
- jednomyœlnie podjêli uchwa³y w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania
bud¿etu oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za
rok 2003.
Radni podjêli równie¿ uchwa³y dotycz¹ce; obrotu nieruchomoœciami gruntowymi, zmian w bud¿ecie gminy na rok
2004, wprowadzenia zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz w
sprawie nadania imienia Œrodowiskowe-
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Œwiadomoœæ
ubezpieczeniowa
Znajomy z Dynowa zapyta³ mnie, w czym tkwi ró¿nica miêdzy towarzystwami ubezpieczeñ. Chc¹c ubezpieczyæ siê kompleksowo to znaczy
dom, ruchomoœci domowe, samochód, NNW, OC w ¿yciu prywatnym, a
tak¿e zabezpieczyæ sobie ochronê prawn¹ tak, aby nie daæ zarobiæ akcjonariuszom. Powiedzia³em mu, ¿e dobrze zrobi³ pytaj¹c mnie o t¹
subteln¹ ró¿nicê dotycz¹c¹ dzia³alnoœci zak³adów ubezpieczeñ. Zapyta³em Go, co zrobi³by z zyskiem zak³adu ubezpieczeñ, gdyby móg³ zdecydowaæ. OdpowiedŸ by³a jednoznaczna. Stwierdzi³, ¿e ¿yczy³by sobie, aby
sk³adki ubezpieczeniowe nie by³y takie wysokie i z ka¿dym rokiem coraz
wy¿sze. POWIEDZ MI PRAWDÊ O UBEZPIECZENIACH. Pomyœla³em, ¿e
trzeba przypominaæ w Polsce i mojej ma³ej ojczyŸnie istotê ubezpieczeñ
wzajemnych. Wiedza na temat dzia³alnoœci towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych reaktywowanych w Polsce w ostatnim dziesiêcioleciu XX wieku
jest niewielka.
Na rynku ubezpieczeñ dzia³aj¹ zgodnie z ustaw¹ dwie formy organizacji ubezpieczeniowych: komercyjne w formie spó³ek akcyjnych i wzajemne w formie towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych. Ubezpieczyciele
zorganizowani w formie spó³ki akcyjnej nastawieni s¹ na maksymalny
zysk i wyp³acaj¹ go swoim akcjonariuszom. Znane s¹ przypadki ubezpieczycieli komercyjnych którzy pomimo miliardowych zysków netto, podnosz¹ sk³adki ubezpieczeniowe. Pytam znajomego czy teraz wie gdzie id¹
Jego pieni¹dze. Uœmiechn¹³ siê i pokiwa³ g³ow¹.
Natomiast towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych nie s¹ nastawione na zysk,
dzia³aj¹ na zasadzie non profit. TUW-y zrzeszaj¹ swoich cz³onków dla zapewnienia sobie lub osob¹ trzecim œwiadczeñ w przypadku wyst¹pienia zdarzeñ losowych
np. po¿aru, kradzie¿y, powodzi i innych ryzyk ubezpieczeniowych. Tu zysk zwany
jest nadwy¿k¹, która wraca do cz³onków towarzystwa w ró¿nych postaciach.
Nadwy¿kê przeznacza siê na obni¿enie sk³adki ubezpieczeniowej a tak¿e przeznacza
siê na inne cele spo³eczne. Jednym s³owem dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa o charakterze wzajemnoœciowym nie jest obliczona na wytwarzanie zysku dla akcjonariuszy.
A jak jest z ubezpieczeniami wzajemnymi na zachodzie?. Czy mieszkañcy zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii korzystaj¹ z tej formy ubezpieczeñ? To bardzo dobre pytanie ale odpowiedzi udzielê nastêpnym razem.
mgr Maciej Mikulec

mu Domowi Samopomocy w Izdebkach.
Radni wys³uchali równie¿ informacji Kierownika Rewiru Dzielnicowych w
Nozdrzcu, o stanie ³adu i porz¹dku publicznego na terenie gminy Nozdrzec
za rok 2003.
Dziêki staraniom Wójta – Pana Antoniego Gromali - w trakcie roku do bud¿etu gminy wp³ynê³y dodatkowe œrodki w ³¹cznej wielkoœci - 3 mln 5 tys. 823
z³ote.
W tym: z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z Programu SAPARD na kanalizacjê wsi Nozdrzec
442.267 z³, przebudowê drogi „Harendarska” w Weso³ej 379.114 z³otych, z
Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa otrzymano ponad 300 tysiêcy z³otych i przeznaczono je miêdzy innymi na

budowê oczyszczalni œcieków w Hucie
Porêby oraz zwiêkszenie œrodków na prowadzone w szko³ach do¿ywianie oraz wyposa¿enie szkó³, z Ministerstwa Edukacji i Sportu – oko³o 384 tys. z³otych z gier
liczbowych – na rozbudowê bazy sportowej – 275 tys. z³otych na zatrudnienie
bezrobotnych w ramach ró¿nego typu
programów – 430.630 z³
Dodatkowe œrodki finansowe uzyskano równie¿ z Ministerstwa Gospodarki,
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, z Kontraktu dla
Województwa, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, z
Urzêdu Marsza³kowskiego oraz z Krajowego Biura Usuwania Skutków Powodzi.
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IZDBEKI (pow. brzozowski)

Imiê „Anna” otrzyma³ miejscowy
Œrodowiskowy Dom Samopomocy. Placówka mieœci siê w pa³acu Potockich.
Ca³kowity remont budynku poch³on¹³ 1 milion 500 tysiêcy z³otych. Inwestycjê rozpoczêto w 1988 roku, po
wyprowadzeniu siê ówczesnego u¿ytkownika - Wiejskiego Oœrodka Zdrowia
- mówi³ Antoni Gromala, wójt gminy
Nozdrzec. - Bezpoœredni¹ przyczyn¹ zamkniêcia obiektu by³o zagro¿enie katastrof¹ budowlan¹. W 2003 roku zakoñczono remont obiektu. Wykonano modernizacjê drogi, placów oraz oœwietlenia zewnêtrznego. Zrekonstruowano
równie¿ staw le¿¹cy w pobli¿u pa³acu.
Nieodp³atnie wykona³ go Zdzis³aw Socha, prezes Zak³adu Eksploatacji Kruszywa z Nozdrzca.
Na uroczystoœci obecni byli równie¿
potomkowie rodziny Potockich. - Cieszê siê, ¿e znaleŸli siê ludzie dobrego
serca, którzy chc¹ pomóc s³abszym. To
dziêki ich inicjatywie nasz dom rodzinny od¿y³ dla tak szczytnego celu - stwierdzi³ W³adys³aw Potocki.
A cel faktycznie jest szczytny. W zajêciach prowadzonych w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy uczestniczy dwadzieœcia osób. - Nasi uczestnicy maj¹ do
wyboru piêæ pracowni: kulinarn¹, rêkodzie³a artystycznego, ceramiczn¹, plastyczn¹ i stolarsk¹ - t³umaczy³a Beata
Jastrzêbska, kierownik Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach. Poprzez zajêcia w takie placówce jak
nasza, uczestnicy rozwijaj¹ swoje zainteresowania, ucz¹ siê zaradnoœci w ¿yciu i
zdobywaj¹ umiejêtnoœci niezbêdne do
¿ycia codziennego.
Z zajêæ prowadzonych w ŒDS-ie zadowoleni s¹ równie¿ sami uczestnicy. Te zajêcia s¹ na prawdê potrzebne. Robimy tu mnóstwo ciekawych rzeczy od
plastycznych drobiazgów po malowanie
obrazów. Cz³owiek siê tu nie nudzi a przy
okazji, pod okiem fachowców mo¿na siê
wiele nauczyæ - dodali Piotr Kociuba i
Stanis³aw Pytlak, uczestnicy ŒDS w Izdebkach.
O talentach plastycznych uczestników Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach mog³y siê przekonaæ osoby goszcz¹ce na jego otwarciu.
Otrzymali oni ma³e repliki budynku
placówki

Fot. El¿bieta Boroñ

Dwa s³owa
o patronie ŒDS-u w Izdebkach
Anna Potocka urodzi³a siê w 1904 roku w Krakowie. 23 lata póŸniej wysz³a za
m¹¿ za Dymitra Gorayskiego z Szebni (k. Jas³a). Niestety Dymistr zachorowa³ na
trudno uleczaln¹ w tamtych czasach gruŸlicê i w 1931 roku zmar³. M³oda wdowa
zamieszka³a w swoim maj¹tku w Izdebkach. Po kilku latach wysz³a ponownie za
m¹¿, za wdowca - Ignacego hrabiego Potockiego, dyrektora uzdrowiska Rymanów.
Do koñca II wojny œwiatowej Potoccy mieszkali w Rymanowie Zdroju, czêsto jednak¿e odwiedzaj¹c Izdebki.
W czasie wojny, w Rymanowie, Potoccy prowadzili punkt przerzutowy polskich
oficerów. Siedziba w Izdebkach by³a w rzeczywistoœci przechowalni¹ ukrywaj¹cych
siê konspiratorów, oficerów Armii Krajowej i ludzi posiadaj¹cych wyroki œmierci.
Anna Potocka do¿y³a 89 lat. Zmar³a w 1993 roku po ciê¿kim wylewie. Pochowano j¹ w rodzinnym grobowcu w Rymanowie.
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Reporta¿e telewizyjne
przedstawiane ostatnio, próbuj¹ pokazaæ, ¿e w szkole dzieje siê Ÿle, ¿e szko³a nie potrafi
zapewniæ opieki uczniom, ani
dobrze wychowaæ. Socjologowie, pseudonaukowcy przeœcigaj¹ siê w wyra¿aniu opinii na
ten temat.
Problem na pewno dotyczy tzw. „molochów”, które
stworzy³a m. in. reforma oœwiaty. Uczeñ w takiej szkole jest

³odzie¿ z ma³ych miejscowoœci ma mniejsze mo¿liwoœci
aby wykazaæ siê zdobyt¹
wiedz¹ i umiejêtnoœciami. Dlatego te¿,
z myœl¹ o uczniach przygotowa³am konkurs wiedzy z jêzyka angielskiego, który
odby³ siê 27 kwietnia 2004 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Izdebkach.
Wielk¹ pomoc okazali mi nauczyciele jêzyka angielskiego ucz¹cy w gminie
Nozdrzec tj. pani Agata Duda, pani Monika Jedynak i pan Stanis³aw Kita, którzy chêtnie wspó³pracowali ze mn¹ przygotowuj¹c potrzebn¹ dokumentacjê.
W konkursie wziêli udzia³ uczniowie
Gminy Nozdrzec i Gminy Dydnia. Gminê Nozdrzec reprezentowa³y szko³y:
- Szko³a Podstawowa Nr 2 w Izdebkach
- Szko³a Podstawowa Nr 4 w Izdebkach
- Szko³a Podstawowa w Warze
- Szko³a Podstawowa w Nozdrzcu
- Szko³a Podstawowa w H³udnie
- Szko³a Podstawowa w Weso³ej
Gminê Dydnia reprezentowali
uczniowie Szko³y Podstawowej z Dydni,
którzy przybyli ze swoim opiekunem
panem Mariuszem Szuplewskim.
Poziom by³ bardzo wyrównany. Wszyscy uczniowie wykazali siê ogromn¹
wiedz¹ w zakresie jêzyka angielskiego.
Spoœród wszystkich uczestników Komisja Konkursowa wy³oni³a 3 finalistów, którzy zdobyli najwiêksz¹ liczbê punktów:
miejsce I – Przemys³aw Majda (SP Weso³a); miejsce II – £ukasz Baraniewicz
(SP 2 Izdebki); miejsce III - Anna Sierotnik (SP Dydnia).
Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas
Wójt Gminy Nozdrzec pan Antoni Gromala, który wrêczy³ wszystkim uczestnikom pami¹tkowe dyplomy i nagrody
ksi¹¿kowe. Podziêkowa³ on równie¿ nauczycielom za przygotowanie uczniów
oraz za pracê, trud i poœwiêcenie, które
przynosi wspania³e efekty.
Gdy emocje ju¿ opad³y wszyscy zostali zaproszeni na s³odki poczêstunek.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê
naszym sponsorom, bez których ten konkurs nie móg³by siê odbyæ, tj. panu Bronis³awowi Michalskiemu, w³aœcicielowi
firmy „ZU BRO-IMST” z Trzeœniowa oraz
ksiêgarni jêzykowej „LAMAR” z Krosna.
Dziêkuje równie¿ panu Stanis³awowi ¯elaznowskiemu, dyrektorowi Szko³y Podstawowej Nr 2 w Izdebkach, który
ca³y czas mnie wspiera³, udziela³ cennych
rad i pomocy.
Dziêkujê wszystkim dyrektorom
szkó³ za umo¿liwienie nauczycielom i
uczniom wziêcia udzia³u w konkursie.
Ma³gorzata Owsiana
nauczyciel jêzyka angielskiego.
Szko³a Podstawowa Nr 2 Izdebki

anonimowy. A zadaniem nadrzêdnym szko³y jest odkrycie w nim jako jednostce jego
talentu, zainteresowañ, pokierowanie jego
rozwojem.
Tu pojawia siê problem malej, wiejskiej
szkó³ki. jak w uczeniu rozbudziæ, np. zainteresowania humanistyczne, kiedy do teatru,
kina, muzeum, tak daleka droga? A m³ody
cz³owiek zalewany jest codziennie mas¹ informacji z mediów, a te nastêpnego dnia
trac¹ swoj¹ aktualnoœæ czy wiarygodnoœæ.
Telewizja zrezygnowa³a z nadawania programów edukacyjnych, kszta³tuj¹cych w³aœciw¹ postawê moralno - patriotyczn¹. ¯eby
zatrzymaæ siê na chwilê, zadumaæ nad piêknem naszego regionu, poobcowaæ z poet¹,
postanowiliœmy zaprosiæ do szko³y w Siedliskach Pana Józefa Cupaka.
Z wielkim napiêciem czeka³am, jak dzie-
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ci zareaguj¹, czy bêd¹ zainteresowane takim spotkaniem. Przekona³am siê, ¿e tak.
Pan J. Cupak bardzo szybko nawi¹za³ bliski
kontakt z dzieæmi. Refleksyjne wiersze,
fraszki, satyry i opowieœci z ¿ycia Poety sprawi³y, ¿e uczniowie zapomnieli o czasie. Atmosfera sta³a siê przyjazna, mi³a i niejeden
z nas zastanawia³ siê nad sensem swego
¿ycia.
Poezja Pana J. Cupaka jest bliska sercu
prostego cz³owieka, zw³aszcza dziecka.
Zaprosiliœmy ponownie Pana J. Cupaka na
majowe spotkanie, aby pe³ni³ funkcjê honorowego jurora Konkursu Krasomówczego pt.: „Stojê i szukam szumu wierzb nad
Sanem”.
Kiedy przyszed³ czas po¿egnania, dzieci spontanicznie zaœpiewa³y „sto lat”.
Barbara Blama

28

DYNOWINKA

Ludowy Klub Sportowy
„DYNOVIA”

KAWA£EK
Z CA£OŒCI
czêœæ II.
Sekcja bokserska
By³a to kolejna sekcja powo³ana przy
klubie sportowym w 1953 roku. Sekcja zrzesza³a 40 cz³onków. Pierwsz¹ walkê bokserzy stoczyli w 1954 roku w Przemyœlu, oraz
Jaœle podczas której wyst¹pili m³odzi bokserzy. Fakt powo³ania w Dynowie sekcji bokserskiej potwierdza,
¿e dzia³acze klubu
szukali to coraz nowych rozwi¹zañ aby
pomóc m³odym
sportowcom po¿ytecznie spêdziæ
czas, a przy tym zrobiæ coœ dobrego dla
naszego œrodowiska. Trenerem i
opiekunem sekcji
by³ Czes³aw Czy¿. W
Czes³aw Czy¿.
1955 roku bokserzy
Trener i twórca najwyst¹pili na III Wowiêkszych sukcesów
jewódzkich Mistrzodynowskich boksestwach Boksu w
rów.
£añcucie. Po rocznym szkoleniu w
dniach 21-22.04.1956 roku nasz klub wspólnie z Rad¹ Wojewódzk¹ Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Rzeszowie, zorganizowa³ w Dynowie IV Mistrzostwa Województwa Rzeszowskiego w boksie.(1) By³o
to olbrzymie wydarzenie jak na owe czasy.
Taki ma³y Dynów dosta³ organizacjê tak powa¿nej imprezy. Mistrzostwa odby³y siê w
budynku kina. (obecnie budynek Œrodowiskowego Domu Samopomocy przy ul.
Œwierczewskiego). W imprezie tej startowali i nasi zawodnicy dzielnie radz¹c sobie
na macie. Byli do tej imprezy œwietnie przygotowani, o czym œwiadczy fakt zdobycia
przez nich 5 z³otych i 2 srebrnych medali.
Z³oto wywalczyli: Banaœ Eugeniusz, Baranik Artur, Ostafiñski Leon, Ostafiñski W³adys³aw, Pyœ Zygmunt, srebro natomiast zdobyli: Niemiec Mieczys³aw Trojanowski Boles³aw. By³ ot olbrzymi sukces naszych zawodników jak na pierwsze mistrzostwa,
otrzymali oni znakomite recenzje w takich
miastach wojewódzkich jak Kraków, Lublin
czy Kielce które wówczas wiod³y prym w
tej dyscyplinie. W tym samym roku nasi zawodnicy rozegrali mecz z Uni¹ Nowa Sarzyna. Trzon dru¿yny stanowili: Baranik
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Artur, Niemiec Janusz, Ostafiñski Leon,
Ostafiñski W³adys³aw, Pêkala Marian, Rosa
Jerzy, Sidorowicz Kazimierz.
Na I Spartakiadzie w Czarnkowie ko³o
Poznaniu 01.06.1956 roku, mia³o wyst¹piæ
w tej dyscyplinie dwóch naszych zawodników. Byli o Leon Ostafiñski i Zygmunt Pyœ.
Niestety ze wzglêdu na ma³¹ iloœæ przebytych walk nie zostali dopuszczeni do tej
imprezy. (2) Mimo wielu sukcesów i punktów spartakiadowych jakie przywozili z ró¿nych imprez nasi bokserzy sekcja uleg³a likwidacji ze szkod¹ dla nas wszystkich.

Na wyró¿nienie zas³uguj¹:
Jan Kurzyd³o
- waga ciê¿ka
Eugeniusz Banaœ
- waga œrednia
W³adys³aw Ostafiñski - waga pó³œrednia
Leon Ostafiñski
- waga lekka
Artur Baranik
- waga piórkowa
Zygmunt Pyœ
- waga papierowa(3)
Grzegorz Szajnik
Bibliografia:
1,2,3 – Leon Ostafiñski – relacja bezpoœrednia. Dynów 17.01.2004 r.

Od lewej: Czes³aw Czy¿ – trener, Jan Kurzyd³o, Izydor Zwiercan, Julian Kêdzierski,
Mieczys³aw Niemiec, Kazimierz Sikorowicz, Eugeniusz Banaœ, W³adys³aw Ostafiñski, Artur
Baranik, Boles³aw Trojanowski, Czes³aw Rucyk. Rok 1954.

Bokserzy podczas 1-Majowego pochodu w 1954 roku.

Dyplom p. Leona Ostafiñskiego za zajêcie I-go miejsca w wadze lekkiej na IV Wojewódzkich
Mistrzostwach Bokserskich Zrzeszenia LZS, które odby³y siê w Dynowie.
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DYNOVIA TO JEST POTÊGA,
DYNOVIA NAJLEPSZA JEST…
Kibice

LIGA W NIENAJLEPSZEJ FORMIE
II liga juniorów starszych
03.04.2004 r.
Dynovia Dynów – Sokó³ Nisko 1:0
1:0 – Szczawiñski (40)
Dynovia: Prokop, Tadla, B¹k (70 Konieczny), Gierula, M. Pyœ, £. Szczawiñski (90
Wandas), B. Pyœ, Szczawiñski P, Kaniewski, Mnich (68 Go³¹b), D. Pyœ.
Sokó³: Szot, Wo³oszyn, Wojtak, Ptak, Markowicz, Mroczek, Warcho³, Ma³ek, Piziorski, S³odziñski, Maciej.
Od pocz¹tku na boisku nie brakowa³o
walki. Na 5 minut przed przerwa Pawe³
Szczawiñski wykorzysta³ idealne podanie
swego brata £ukasza i pokona³ Szota. W
drugiej po³owie mimo dobrej gry naszych
zawodników brakowa³o skutecznoœci aby
pokusiæ siê o kolejne bramki. W tabeli nasi
zajmuj¹ 5 miejsce.
Juniorzy m³odsi
Dynovia Dynów – Sokó³ Nisko 2:4 (1:2)
1:0 – Baran, 1:1 – Andrysiewicz, 1:2 – Szeser, 1:3 – Andrysiewicz, 1:4 – K. Ma³ek,
2:4 - Hadam
Dynovia: Janoszek (41 Duda), Toczek,
Mryczko (48 Drewniak), Hadam, Siekaniec, Paszko (65 Majka), Kopczak,
Bielec, Karnas (74 Kochman), Baran,
Goleniowski.
Sokó³: G. S³odziñski (41 Pliszka), Andrysiewicz, Wolak, Pietrusiewicz, Tkacz, T. Ma³ek, Flisek, Dyba, Dr¹g, Szeser, K. Ma³ek
(32 Œlusarczyk).
Ju¿ w 10 minucie rozpoczê³o siê znakomicie dla naszego zespo³u i na tym siê zakoñczy³o, brakowa³o skutecznoœci, wykonania, goœcie zaczêli zdobywa bramki. Na
koniec Hadam ustanowi³ wynik 2:4. W tabeli Dynowianie plasuj¹ siê na 12 pozycji.
13.04.2004 r. juniorzy starsi:
Kolbuszowianka Kolbuszowa
– Dynovia Dynów 7:1
Bramkê dla Dynovii zdoby³ Derda.
Dynovia: Prokop, Hadam, Pyœ D., Wandas,
Szczawiñski P., Kaniewski (75 Goleniowski), Konieczny, Derda, Pyœ B., Mnich,
Kopczak.

Juniorzy m³odsi:
Kolbuszowianka Kolbuszowa
– Dynovia Dynów 4:2
17.04.2004 r., juniorzy starsi
Dynovia Dynów – Orze³ Przeworsk 1:2
0:1 – Uberman, 1:1 – B. Pyœ (karny), 1:2 –
Stefek (karny)
Dynovia: Prokop, Gierula, Hadam, Pêkala, Derda, Kustra, £. Szczawiñski, Wandas (70 Go³¹b), B. Pyœ, Konieczny (46
Mnich), Kopczak (85 S. Pyœ).
Orze³: Œmiglarski, Kie³b, St¹cel, Kuca,
W³aszczyszyn, Tworzyd³o, Stecko, Stefek,
Kocur, Brzezewski, Uberman.
Pod koniec pierwszej po³owy Berman
znalaz³ siê sam na sam z Prokopem i nie da³
mu najmniejszych szans. Kolejne dwie
bramki drugiej po³owy pad³y po rzutach
karnych. Pierwsze to w³aœnie z jedenastki
nasi wyrównali, póŸniej goœcie równie¿ jedenastki nie zmarnowali i wywieŸli z Dynowa komplet punktów.
Juniorzy m³odsi:
Dynovia Dynów – Orze³ Przeworsk 0:4
0:1 – Nadbere¿ny, 0:2 – Pó³torak, 0:3 –
Nadbere¿ny (karny), 0:4 – Pilek
Dynovia: Janoszek, Drewniak (72 Walus),
Sieñko, Siekaniec (34 Mryczko), Toczek,
Karnas (55 Bielec), Majka, Baran (20
Iwañski, 63 Sarnicki), Goleniowski,
Szczepañski, Paszko.
Orze³: WoŸniak, Mazurek, Kruk, Misi³o,
Kontek, Pilek, Kocaj, Zawadzki, W¹sacz,
Nadbere¿ny, Pó³torak.
24.04.2004 r. juniorzy starsi
Dynovia Dynów – Unia Nowa Sarzyna 1:4
1:0 – Konieczny, 1:1 – Wiatr, 1:2 – Janusz,
1:3 Choma, 1:4 Gap.
Dynovia: Prokop, B. Pyœ, Hadam, Kustra
(46 M. Pyœ), P. Szczawiñski, Gierula,
Wandas, Kaniewski (80 Goleniowski),
Kopczak, Konieczny (60 Mnich) £.
Szczawiñski.
Unia: Niedba³a, Mierzwiñski, Cebula, Paszek, Tarnawski (85 ¯elazny), Lisowiec,
Strojec, Jod³owski (46 Choma), Janusz,
Gap, Bigas (43 Wiatr).
Zaczê³o siê szczêœliwie. Pierwsi zdobyliœmy gola. Czar jednak prys³ szybko i to go-

œcie zaczêli strzelaæ bramki. Pod koniec
pierwszej po³owy czerwon¹ kartkê ujrza³
£ukasz Szczawiñski i Dynowianie kontynuowali w dziesi¹tkê.
Juniorzy m³odsi:
Dynovia Dynów – Unia Nowa Sarzyna 1:3
0:1 – ¯elazny, 0:2 – Kostek, 0:3 – Zajchowski, 1:3 – Sieñko
Dynovia: Janoszek, Siekaniec, Sieñko, Baran, Toczek, Karnas, Szczepañski (60
Mryczko), Majka, Paszko, Goleniowski,
Bielec.
Unia: Zawadzki, Iwanicki (38 Zajchowski),
Superson, Bal. Horzempa, ¯elazny, Homik, Wiœniewski, Oboza, Kostek, Bigas.
01.05.2004 r. juniorzy starsi:
Bieszczady Ustrzyki Dolne
– Dynovia Dynów 8:2
1:0 – Bugaj, 2:0 – S³owiñski, 3:0 – Bugaj, 4:0
– Bugaj, 5:0 – Bugaj, 6:0 – ¯urowski, 6:1
– Derda, 6:2 – Kopczak, 7:2 – S³owiñski,
8:2 – Szpak.
Bieszczady: Kaszany (65 Pa³ys), Szot, Demkowski, Gromala, Sidor (70 Prystasz),
S³owiñski, Kawczak, Bulanda, Bugaj,
¯urowski (58 Szpak).
Dynovia: Prokop, Paszko, Hadam, Pêkala,
Baran, Pyœ, Derda, Wandas (65 Goleniowski), Kaniewski, Konieczny, Kopczak.
Wynik tego meczu mówi sam za siebie.
Gospodarze byli lepsi w walce o ka¿dy metr
boiska.
01.05.2004 r. juniorzy m³odsi:
Bieszczady Ustrzyki Dolne
– Dynovia Dynów 2:0
1:0 – Przybycieñ, 2:0 – Konopka.
Bieszczady: Luludis, Kuciñski, Drewniany,
Przybycieñ, Zdunek, Homa, Mas³owiec,
Konopka, Pryskasz, Kurzeja, Piotrowski.
Dynovia: Janoszek, Drewniak (75 Radosz),
Sieñko, Mryczko (50 Walus), Toczek,
Karnas, Szczepañski, Majka, Siekaniec,
Goleniowski, Mikoœ (65 Kochman)
Obie bramki meczu wpad³y w pierwszej po³owie i szkoda, ¿e wynik nie uleg³
zmianie.
SENIORZY.
ZDOBYTA HONOROWA.
04.04.2004 r.
G³ogovia G³ogów – Dynovia Dynów 4:1
1:0 – Wróbel, 2:0 – Skiba, 3:0 – Dworak, 4:0
– Dziedzic, 4:1 - Kamiñski
G³ogovia: Sawczyn, Skiba, £ojko, (47 Szko³a), Dynia, Dziedzic, Pastu³a, Dworak,
Skórski, Ciupak, (77 Budzisz), Wróbel
(85 Szeliga), Kulik (70 Sroka).
(ci¹g dalszy na str. 30)

30

DYNOWINKA

(ci¹g dalszy ze str. 29)
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Kozubek,
Gierula, Chudzikiewicz (46 Goleniowski), Jandzie (80 Chrapek), Œl¹czka,
Hadam (87 £. Szczawiñski), T. Szczawiñski, Kamiñski, Pyœ (46 Mehmedoviæ).
W pierwszej po³owie to gospodarze
panowali na boisku o czym œwiadczy cztery
zdobyte przez nich bramki. Po zmianie
stron i dokonaniu kilku zmian w G³ogovii
gra siê wyrówna³a. Honorow¹ bramkê w
55 minucie zdoby³ Jacek Kamiñski. W tabeli Dynovia zajmuje 13 pozycjê.
HRYCKO DA£ POPIS!
10.04.2004 r.
Dynovia Dynów – Crasnovia Krasne 0:2
0:1 – Hrycko, 0:2 – Drapa³a.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek (70 Szczawiñski £), Kozubek, Gierula, Œl¹czka,
Jandziœ (55 Goleniowski), Mehmedoviæ
(46 Chudzikiewicz), Hadam, Szczawiñski T., Kamiñski, Pyœ (64 Chrapek).
Crasnovia: Chorzêpa, Drapa³a, Ostrowski,
Marczyd³o, Szczepañski K., Szczepañski
A.(63 Komisarz), Kunysz (80 Ber³owski),
Bi³ag (40 Górak), Hrycko, ¯y³¹, Skiba.
Ju¿ w 6 minucie po podaniu Szczawiñskiego, Kamiñski móg³ wykorzystaæ okazjê,
szybszy od niego okaza³ siê jednak bramkarz goœci. W 28 minucie Marek Pyœ strza³em z 19 metrów pos³a³ pi³kê obok s³upka.
W 30 minucie rzut wolny dla naszych, groŸny strza³ i ponownie lepszy jest bramkarz.
Nie wykorzystane sytuacje siê mszcz¹. Tuz
przed przerw¹ Kunysz podaje do Rycki a
ten z 5 metrów pokonuje Sochackiego. W
90 minucie Gierula fauluje w polu karnym
Hryckê a jedenastkê na bramkê zamienia
Drapa³a. W meczu najlepszy okaza³ siê nasz
by³y zawodnik Robert Hycko który strzeli³
pierwsza i wypracowa³ drug¹ bramkê.
TO PRZECIE¯ BY£ LIDER.
14.04.2004 r.
Dynovia Dynów
– Kolejarz/Igloopol Dêbica 0:2
0:1 – Mikulski, 0:2 – Urban
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
Hadam, Kozubek (65 Chrapek), Jandziœ
(75 Szczawiñski £), Œl¹czka (80 S³aby),
Chudzikiewicz, Pyœ, Mehmedoviæ, Szczawiñski T. (46 Goleniowski)
Kolejarz/Igloopol: Holi, Baran, Maduzia,
Mikolski, £ukaczyñski, Juszkiewicz, Mitek (75 £ukasik), Urban (85 Je¿), Pielech, Bobek (70 Gawle D.), Gawle T.
Ju¿ w 6 minucie gry goœcie mogli siê

pokusiæ o pierwsza bramkê, niestety bêd¹cy sam na sam Juszkiewicz spud³owa³. Kilka
minut póŸniej Chudzikiewicz przymierzy³
z g³ówki, ale jego strza³ powêdrowa³ obok
bramki. W 32 minucie Juszkiewicz egzekwuje rzut wolny, Sochacki wypuszcza pi³kê, a
do siatki posy³a j¹ Mikulski. Trzy minuty
póŸniej goœcie dobijaj¹ gwóŸdŸ do trumny.
Urban strzela g³ówka drug¹ bramkê. Lider nie da³ odebraæ sobie punktów. Nasi
mogli pokusiæ siê o strzelenie choæby honorowej bramki, ale na przeszkodzie stawa³ albo brak celnoœci, albo obroñcy Kolejarza.
S¥ PIERWSZE PUNKTY!
18.04.2004 r.
Radomyœlanka Radomyœl Wielki
– Dynovia Dynów 1:5
0:1 – Hadam, 0:2 – Kamiñski, 0:3 – Pyœ, 0:4
– Chudzikiewicz, 1:4 – Z. Ga³at, 1:5 –
Goleniowski.
Radomyœlanka: Wi¹cek, D. Kilian, Ryszard
D. I, Micha³ek, Mydlarz (46 Ryszard D
II), T. Dubiel, P. Kilian, (46 Gi¿a), Koœla,
T. Ga³at, Tyrpa, Z. Ga³at.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
Gierula, Kozubek, Hadam, Œl¹czka,
Chudzikiewicz, Goleniowski (89 S³aby),
Kamiñski (80 Mehmedoviæ), Pyœ (75
Chrapek).
Dynowianie nareszcie pokazali na co
ich staæ i wywieŸli z Radomyœla komplet
punktów. Ju¿ w pierwszej po³owie przeprowadzili kilka groŸnych kontr z których trzy
zakoñczy³y siê bramkami. Po przerwie gospodarze próbowali zmieniæ wynik meczu,
bramkê honorow¹ zdoby³ Ga³at, nasi natomiast do³o¿yli jeszcze dwie. S¹ to pierwsze punkty zdobyte przez Dynovie w rundzie wiosennej. Czekamy na kolejne punkty!
ZABRAK£O SZCZÊŒCIA.
24.04.2004 r.
Grodziszczanka Grodzisko Dolne
– Dynovia Dynów 2:1
0:1 – Mehmedoviæ, 1;1 – Obara, 2:1 – Mielniczek (samobójcza)
Grodziszczanka: Wikiera, Przesz³o, Majkut,
Moszkowicz (46 Dana), Ryfa, Stopyra,
Sader (87 Czerwonka), Szpila, Pytel,
Krajewski, Obara.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
Gierula, Kozubek, Hadam, Mehmedoviæ, Chudzikiewicz, Goleniowski, Kamiñski, Pyœ.
Mim, i¿ nasz zespó³ jako pierwszy zdoby³ bramkê i móg³ siê pokusiæ o kolejne, to
brakowa³ szczêœcia. Jakby tego wszystkiego
by³o ma³o i wydawa³o siê, ¿e Dynovia wywiezie choæ 1 punkt w 75 minucie interweniuj¹cy Mielniczek niechybnie pos³a³ pi³kê
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do w³asnej bramki. Tak wiêc na punkty
przyjdzie nam poczekaæ. Dynovia w tabeli
zajmuje 14 pozycjê i jest trzecia od koñca.
Oby ta pozycja szybko ulega³a nizamie na
lepsze.
BEZMYŒLNY KARNY!
02.05.2004 r.
Dynovia Dynów – Czrnovia Czarna 1:2
0:1 – Koczot, 1:1 – Mehmedoviæ, 1:2 – Liszko (karny)
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin (46
Kozubek), Gierula, Œl¹czka, Hadam,
Mehmedoviæ, Chudzikiewicz, Jandziœ,
Goleniowski, Pyœ.
Czarnovia: Gawle, Raœ, Cielak, Sajdak, Liszka, Pajor, Drabot, Skubel (46 Zaborowski), Krawczyk (62 P³aza), Goblej (57
Nowak), Koczot.
Ju¿ w 6 minucie Koczot obje¿d¿aj¹c
nasz¹ obronê pos³a³ pi³kê do bramki Sochackiego. Na trybunach oburzenie
bramka pada po kontrowersyjnym spalonym. Goœcie cieszyli siê jak dzieci. W 33
minucie Damian Chudzikiewicz podaje do
znajduj¹cego siê w szesnastce Mehmedoviæia, ten strzela i jest 1:1. Nasi dostali skrzyde³. Próbowali atakowaæ i zachowaæ komplet punktów. Na trybunie wszyscy czekali
na bramkê. I tylko czekali. W 67 minucie
bezmyœlnie Œl¹czka sfaulowa³ w rogu pola
karnego zawodnika goœci, sêdzia podyktowa³ jedenastkê a Liszko zamieni³ j¹ na
bramkê. Goœcie prowadz¹ i tego prowadzenia nie oddali do koñca meczu. Szkoda. Nadal wszyscy czekamy na punkty.
DOBRY I REMIS!
05.05.2004 r.
Dynovia Dynów – Sokó³ Soko³ów M³p.
0:1 – Róg, 1:1 – Pyœ, 1:2 – Róg, 2:2 – Pyœ.
Dynovia: Sochacki, Mielniczek, Domin,
Gierula, Œl¹czka (75 Kozubek), Hadam,
Chudzikiewicz, Pyœ (83 Szczawiñski),
Mehmedoviæ, Goleniowski, Kamiñski.
Soko³ów: Zab³ocki, Pieczonka, Baran,
Wdowiec (75 Berkowicz), Walicki, Salach (85 Darocha), Brzychczy, Nowak,
Cymerys, Róg, Œlêczka.
Zaczê³o siê nieszczêœliwie. Ju¿ w 1 minucie goœcie po celnym strzale Roga objêli
prowadzenie. Wyrówna³ kapitalnym uderzeniem z wolnego Marek Pyœ. Soko³owiacy nie dali jednak za wygran¹. Tu¿ przed
przerw¹ ponownie pi³kê do siatki skierowa³ Róg. Tuz po przerwie ponownie œwietnie rzut wolny wykona³ Marek Pyœ i jest remis. Ten wynik nie uleg³ zmianie choæ nasi
mogli siê pokusiæ o trzy punkty. Dobry i
remis.

Grzegorz Szajnik
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6.05.2004 roku w sali narad dynowskiego Urzêdu Miasta odby³o siê Zebranie
Sprawozdawcze Klubu Sportowego „Dynovia”. Otworzy³ je prezes Klubu Zbigniew
Duchniak, powita³ wszystkich obecnych
oraz zaproszonych goœci w osobach: zastêpcy burmistrza Zbigniewa Irzyka oraz przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Zygmunta
Frañczaka. Nastêpnie wybrano przewodnicz¹cego zebrania którym zosta³ Stanis³aw
Chudzikiewicz a na sekretarza
wybrano
Edwarda Karnasa. Sprawozdanie z dzia³alnoœci
finansowej z³o¿y³ prezes
Klubu. Bardzo serdecznie podziêkowa³ wszystkim sponsorom za
wsparcie finansowe i rzeczowe Klubu, który dziêki temu jeszcze istnieje i propaguje sport w
naszym œrodowisku. Dochody Klubu w 2003
roku wynios³y ogó³em 93.654,00 z³. (dziewiêædziesi¹t trzy tysi¹ce, szeœæset piêædziesi¹t cztery z³ote), i na t¹ kwotê sk³ada³y siê:
1. Dotacja przyznana przez Radê Miasta:
- 55.000,00
2. Agencja Skarbu Pañstwa:
- 9.120,00
3. Wp³ywy z biletów:
- 2.250,00
4. Sponsorzy, wp³ywy z festynów:
- 16.234,00
5. Dotacje w sprzêcie sportowym:
- 11.050,00
Prezes podziêkowa³ za bardzo dobra
wspó³pracê cz³onkom Zarz¹du Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Rzeszowie oraz samemu
prezesowi Podokrêgu Kazimierzowi Greniowi. Stwierdzi³, i¿ Dynowszczyzna zosta³a
wreszcie dostrze¿ona przez w³adze pi³karskie, które nie pozostaj¹ obojêtne na nasze k³opoty. Ja ze swojej strony mogê dodaæ, i¿ prezes Podokrêgu, a obecnie prezes Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej
Kazimierz Greñ jest cz³owiekiem który „¿yje
nie z pi³ki, lecz dla pi³ki” a sprawy sportu
le¿¹ mu g³êboko na sercu. Pozytywnym zjawiskiem zebrania by³o pojawienie siê kilkunastoosobowej grupy m³odych ch³opaków,
którzy chc¹ pomóc w pracy klubu. To mo¿e
budowaæ na przysz³oœæ, niestety, na zebraniu da³o siê zauwa¿yæ, i¿ z 7-osobowego
Zarz¹du klubu by³o tylko dwóch cz³onków
Zarz¹du, pan prezes Zbigniew Duchniak i
Tadeusz Pyœ. W komplecie natomiast zjawili siê cz³onkowie Komisji Rewizyjnej Klubu którzy z³o¿yli sprawozdanie kontrolne.
Powa¿niejszych uchybieñ wed³ug Komisji
nie by³o. Podstawowym k³opotem drêcz¹cym dzia³aczy jest brak œrodków finansowych na dzia³alnoœæ. Przykro jest a¿ patrzeæ,
kiedy juniorzy po sobotnim meczu zostawiaj¹ ochraniacze i obuwie aby, pierwsza
dru¿yna mia³a w nastêpnym dniu w czym
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rozegraæ mecz. Mimo, i¿ kwota, jak¹ dysponowa³ klub w 2003 roku nie by³a ma³a,
to na czyst¹ dzia³alnoœæ sportow¹ i wyposa¿enie dru¿yn w sprzêt jest przeznaczane
bardzo ma³o pieniêdzy. Bardzo du¿o kosztuj¹ Klub op³aty sêdziów przyje¿d¿aj¹cych
na zawody, bo w 2003 roku by³ to koszt
15.000,00 z³otych, do wydatków nale¿y jeszcze dodaæ niewielkie wyp³aty dla trenerów
dru¿yn juniorów starszych i m³odszych oraz

seniorów, dla gospodarza Klubu i ksiêgowej. Doliczyæ równie¿ trzeba wydatki na
gaz, wodê, energiê elektryczn¹, telefon oraz
badania sportowców, dochodz¹ równie¿
sk³adki na rzecz Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Tak
wiêc niewiele zostaje na zakup choæby najdrobniejszego sprzêtu sportowego. Z tego
miejsca chcia³bym zaapelowaæ do wszystkich, którym sprawy sportu nie s¹ obojêtnie o chocia¿by najdrobniejsza pomoc. Nie
mo¿na zmarnowaæ ponad 55-letniej tradycji Klubu. W³odarze miasta obiecali pomóc, ma byæ wymienione ogrodzenie stadionu obok szko³y. Dobre i to, ale wa¿ny i
bardziej pilny jest remont dachu, który wygl¹da jak sito. Niszczeje równie¿ ju¿ od
dawna nie remontowana trybuna. Wiele
mówiono o utworzeniu w Dynowie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji, podobne dzia³aj¹ w wielu miastach naszego woje-

Nagrodê ksi¹¿kow¹
za udzia³ w konkursie
og³oszonym przez

w kwietniowym nr „Dynowinki”, dotycz¹cym potwierdzenia ubezpieczenia budynków w okresie
przed II wojn¹ œwiatow¹
otrzyma³a Milena Rajchut.
Serdecznie gratulujemy!
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wództwa i to na ich g³owie jest wtedy zakup sprzêtu, zatrudnienie szkoleniowców
i gospodarza. Wtedy w³aœnie sport ma normaln¹ racjê bytu. Sprawa ta ci¹gnie siê ju¿
od d³u¿szego czasu a jej zakoñczenia nie
widaæ. Z wniosków Zebrania odczytaæ
mo¿na, i¿ w obecnej sytuacji potrzeba jest
zwiêkszenia cz³onków Zarz¹du Klubu i ludzi do spo³ecznej pracy, utworzenia na stadionie od ul. Ksiêdza O¿oga parkingu, który w czwartki pomóg³by roz³adowaæ zat³oczone miejskie uliczki,
szczególnie te dojazdowe do stra¿y po¿arnej i pogotowia ratunkowego, jak te¿ z centrum miasta, a przy
tym mo¿na by cos dla
Klubu zarobiæ. Wiele
mówiono o powo³aniu zespo³u np. przy
burmistrzu ds. rozwoju sportu. Podobne
istniej¹ w kilku nieraz mniejszych od Dynowa miastach i wykonuj¹ ogrom pracy szczególnie w znalezieniu sponsorów. Mo¿e warto o tym w Dynowie pomyœleæ. Mówiono
równie¿ o skróceniu kadencji obecnego
zarz¹d i zwo³aniu w czerwcu lub lipcu
Walnego Zebrania Cz³onków Klubu tak,
aby znaleŸæ nowych ludzi do pracy. Dobrze, ¿e jest jeszcze zapalona garstka dzia³aczy i sportowców, z których jedni chc¹
dzia³aæ a drudzy graæ. Dziêki temu mo¿emy co tydzieñ ogl¹daæ w Dynowie mecze
pi³ki no¿nej. Wiem, i¿ choæ nasi nie wygrywaj¹, to w obecnej chwili najwa¿niejsze jest,
i¿ w ogóle graj¹ nie maj¹c nie z tego, oprócz
satysfakcji i poobijanych koœci.
Grzegorz Szajnik
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Ubezpieczenie Pakietowe
„BEZPIECZNA RODZINA”
W ramach ubezpieczenia pakietowego „Bezpieczna Rodzina” - Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych T.U.W. proponuje:
1. Ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeñ losowych
Zakres ubezpieczenia obejmuje nastêpuj¹ce ryzyka: po¿ar, uderzenie pioruna, wybuchu, upadku
pojazdu powietrznego, zalania, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, lawiny, zapadania siê ziemi,
usuwania siê ziemi kolizji, powodzi, przepiêcia.
Rodzaj ubezpieczonego mienia
Suma ubezpieczenia
Sk³adka
Budynki mieszkalne- murowane
100 000.00
70 z³
Budynki mieszkalne- drewniane
50 000.00
100 z³
Budynki gospodarcze
30 000.00
30 z³
Mieszkanie – trwa³e elementy
100 000.00
50 z³
2. Ubezpieczenie mienie ruchomego od ognia i innych zdarzeñ losowych z zakresem ubezpieczenia z punktu1.
Rodzaj ubezpieczonego mienia
Ruchomoœci domowe

Suma ubezpieczenia
10 000.00

Sk³adka
35 z³

3. Ubezpieczenie mienie ruchomego od ognia i innych zdarzeñ losowych, kradzie¿y z w³amaniem, rabunku
oraz aktów wandalizmu bêd¹cych nastêpstwem kradzie¿y z w³amaniem lub rabunku
Rodzaj ubezpieczonego mienia
Ruchomoœci domowe

Suma ubezpieczenia
10 000.00

Sk³adka
80 z³

4. Ubezpieczenie obejmuj¹ce odpowiedzialnoœæ cywiln¹
Rodzaj ubezpieczenia
Odpowiedzialnoœæ cywilna

Suma ubezpieczenia
35 000.00

Sk³adka
30 z³

5. Ubezpieczenie obejmuj¹ce ochronê prawn¹
Rodzaj ubezpieczenia
Ochrona prawna

Suma ubezpieczenia
4 000.00

Sk³adka
40 z³

6. Ubezpieczenie obejmuj¹ce nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków
Przedmiot ubezpieczenia
NNW

Suma ubezpieczenia
10 000.00

Sk³adka
25 z³

7. Ubezpieczenie obejmuj¹ce mienie na skutek przepiêcia
Rodzaj ubezpieczonego mienia
Przepiêcie
Przepiêcie
Przepiêcie

Suma ubezpieczenia
do 2 500.00
do 5 000.00
do 7 500.00

Sk³adka
0 z³
40 z³
75 z³

Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych T.U.W, Filia Brzozów T.U.W. „TUW”
ul. Armii Krajowej 2 pok. 43, Pl. Kiliñskiego 6, 35-005 Rzeszów
36 – 200 Brzozów tel. 0 502 222 707 tel. (017) 852 00 54
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mnie j. niemiecki.
Czeœæ. A ja jestem AŒKA.
Mam 15 lat i uczê siê w tej samej
klasie co moja siostra. Mam trochê inne zainteresowania ni¿ Karolina. Mianowicie interesujê siê
j.angielskim. W wolnych chwilach wyszywam.

Te dwie bardzo mi³e i sympatyczne dziewczyny to ASIA i KAROLINA - uczennice klasy II Gimnazjum
w £UBNIE.

Ponadto – dodaje p. dyrektor – bliŸniaczki to wzorowe
uczennice. Bior¹ udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach,
olimpiadach przedmiotowych (z du¿ymi sukcesami) a na dodatek to wspania³e redaktorki gazetki
szkolnej „Szkolnik”.

Czeœæ. Nazywam siê KAROLINA
Socha. Mieszkam w £ubnie,
uczê siê w II klasie gimnazjum.
Mam 15 lat. Jestem o piêæ minut starsza od mojej siostry.
Bardzo lubiê malowaæ i rysowaæ. Oprócz tego interesuje

Kabaret „Nasz” wznowi³ próby i przygotowuje siê do udzia³u w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Kabaretowym w Sejnach
oraz w „Bykowisku” w ramach
kolejnych Dni Pogórza Dynowskiego. A póki co przypomina –
ci¹gle niestety aktualn¹ – piosenkê „Przyzwoitoœæ”....

PRZYZWOITOŒÆ
Ca³kiem siê pogubi³a
I nie umie siê znaleŸæ
A zmarnia³a, ¿e bierze a¿ litoœæ...
W zdartych butach wci¹¿ chodzi
Miejsca zagrzaæ nie mo¿e
A nazywa siê PRZYZWOITOŒÆ.
Na pochwa³y nie liczy
Bardzo bliska jej prawda
Przyjació³k¹ nie s³awa - lecz skrytoœæ...
Nie chc¹ jej w polityce
Potania³a na rynku
A nazywa siê PRZYZWOITOŒÆ.
Tam gdzie groszem nie œmierdzi
Jeszcze mo¿na j¹ spotkaæ
Rzadziej, gdzie wszelka obfitoœæ
Œmia³o w oczy Ci patrzy
Bo jest szczera i ludzka
A nazywa siê PRZYZWOITOŒÆ.
Ca³kiem siê pogubi³a
I nie umie siê znaleŸæ
A zmarnia³a, ¿e bierze a¿ litoœæ...
W zdartych butach wci¹¿ chodzi
Miejsca zagrzaæ nie mo¿e
A nazywa siê PRZYZWOITOŒÆ.
Maciej Jurasiñski

Rozwi¹zania zagadek z poprzedniego numeru:
Kosiarze (zadanie Lwa To³stoja): Kosiarzy by³o oœmiu.
Tarcza zegara: Nale¿y poprowadziæ dwie równoleg³e linie: jedna przechodz¹ca miêdzy 10
i 11 oraz 2 i 3, druga – miêdzy 8 i 9 oraz 4 i 5. Wtedy w trzech powsta³ych w ten
sposób czêœciach tarczy bêd¹ odpowiednio liczby:
I – 11, 12, 1, 2
II – 9, 10, 3, 4
III – 5, 6, 7, 8.
£atwo sprawdziæ, ¿e sumy tych liczb s¹ takie same.
Szklanki: Nale¿y przelaæ wodê ze szklanki znajduj¹cej siê na drugiej pozycji do szklanki
znajduj¹cej siê na pi¹tej pozycji i postawiæ pust¹ ju¿ szklankê na drug¹ pozycjê.
Psotka plus-minus: DOWCIPKOWANIE
Wyrazy pomocnicze:
Poziomo: 1) sentyment; 5) odsiecz; 9) regres; 10) niewolnica; 11) paradokument; 16)
neon; 18) og³oszeniodawca; 21)fala; 22) nadskakiwacz; 27) Antarktyda; 28) organy; 29) agresja; 30) asekurant
Pionowo: 1) skrypt; 2)torba; 3) mas³o; 4) nandu; 5) obwiniona; 6)sala 7) ewidencja;
8) ziarno; 12) regulator; 13) d³oñ; 14) kszta³tka; 15) minus; 17) baki; 19) ofiara;
20) sztyft; 23) klaps; 24) kiosk; 25) wigor; 26) grys

„Maj zieleni ³¹ki, drzewa, ju¿ i ptaszek
w polu œpiewa”, „Kto siê w maju urodzi,
dobrze mu siê powodzi” – mówi¹ polskie
przys³owia... Maj jest jednym z najpiêkniejszych miesiêcy w roku...
W majowym k¹ciku rozrywkowym proponujemy Pañstwu tradycyjnie zagadki logiczne a tak¿e nades³ane przez naszego koszaliñskiego wspó³pracownika Pana Bogdana Witka – anagram majowy (o majowych „spacerach wœród zieleni”...) i majow¹
Jolkê (z „majem” w ka¿dym wyrazie...).

Angram majowy
To nie _ _ _ _ kiedy w _ _ _ _
zamiast wsiadaæ do tramwaju,
pêdziæ ¿ywot w dusznym domku
pójdziesz wygrzaæ siê na s³onku,
Spacer wiosn¹ wœród zieleni
mo¿e w ¿yciu wiele zmieniæ…
Bogdan Witek
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W ka¿dym wyrazie jolki wystêpuje wyraz MAJ, który zosta³
ujawniony w diagramie. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych, odczytane w kolejnoœci od 1 do 9 utworz¹ ostateczne rozwi¹zanie.
- amator prac rêcznych,
- arcydzie³o,
- do czarnej roboty na statku,
- hiszpañska wyspa na Morzu Œródziemnym,
- indyjska epopeja rycerska.
- instrument muzyczny, poprzednik oboju,
- Kazimierz Przerwa - … - poeta m³odopolski,
- królewska godnoœæ, - mienie, bogactwo,
- mieszka na wyspie s³yn¹cej z rumu,
- niezdara,
- nó¿ w gwarze zbójeckiej,
- przyprawa kuchenna,
- widziad³o,
- W³odzimierz – poeta rosyjski,
- zasada dziedziczenia ca³ego maj¹tku przez najstarszego
syna.
Bogdan Witek

Spotkanie towarzyskie: W spotkaniu towarzyskim wziê³y
udzia³ trzy pary ma³¿eñskie: Kowalscy, Nowakowie i Wiœniewscy. Mê¿owie s¹ naukowcami (fizyk, matematyk i informatyk). Pani Kowalska wa¿y wiêcej od matematyka o tyle, o ile
on jest ciê¿szy od swojej ¿ony. Jedna z pañ wa¿y tyle, co matematyk, a pani Nowakowa wa¿y o 10 kg wiêcej od niego. Wiœniewski jest o 15 kg ciê¿szy od fizyka. Jakie nazwisko nosi
informatyk?
Równanie: Nale¿y wstawiæ w³aœciwe symbole dzia³añ arytmetycznych i nawiasy tak, aby otrzymaæ prawdziwe równanie:
7 2 9 3 6 = 21
Ile lat ma Jaœ? Dwadzieœcia lat temu dziadek Jasia by³ dwa
razy starszy od jego taty. Obecnie dziadek Jasia ma dwa razy
tyle lat, ile tata Jasia mia³ w dniu jego urodzin. Ile lat ma Jaœ?
Zegary: Który z zegarów czêœciej wskazuje dok³adny czas: ten,
który œpieszy siê o pó³ minuty na dobê, czy ten, który w ogóle
nie chodzi?
Zapraszamy do ³amania g³owy...! Czekamy na rozwi¹zania! Powodzenia....
Renata Jurasiñska
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Redakcja „Dynowinki” otrzyma³a list od pana Bogdana Witka, wspó³redaktora (od numeru marcowego) K¹cika Rozrywkowego.
Pragnê podziêkowaæ Redakcji „Dynowinki” za zainteresowanie moimi rozrywkami umys³owymi. Cieszê siê, ¿e tak
mi³o i owocnie rozpoczê³a siê nasza wspó³praca.
Dziêkujê za numery autorskie „Dynowinki” oraz za ¿yczenia œwi¹teczne. S¹ one dla mnie mi³¹ pami¹tk¹ i trafi¹ do
mojego zbioru opublikowanych zadañ.
Przy okazji pragnê pogratulowaæ bardzo ciekawego czasopisma. Czyta³em je z du¿ym zainteresowaniem, choæ sprawy Dynowa s¹ mi tak naprawdê doœæ dalekie. W publikacjach
widaæ wiele serca w³o¿onego w przygotowanie kolejnych wydañ, a treœæ œwiadczy o bardzo du¿ym osobistym zaanga¿owaniu cz³onków spo³eczeñstwa Dynowa.
Myœlê, ¿e jak tylko bêdê mia³ okazjê, „skorzystam” z zaproszenia i odwiedzê ten nieznany mi do tej pory region, który poprzez
lekturê i kontakty osobiste bardzo mnie zainteresowa³.
Pozdrawiam serdecznie i ¿yczê dalszych tak udanych publikacji.
Bogdan Witek
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