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Nie jest powodem do chwa³y byæ ¿yczliwym dla osób,
które siê lubi.

Ale odrobina ¿yczliwo�ci dla nieprzyjaciela, to ju¿ sukces.

Nie jest ¿adn¹ sztuk¹ zachwycaæ siê udanym dzie³em.
Lecz ciut zachwytu dla zwyk³ej rzeczy zrobionej z pasj¹,

to te¿ nie byle co.

Nie jest wielkim osi¹gniêciem zrobiæ dobrze,
to co zawsze robi siê dobrze.

Ale ka¿da próba zrobienia czego� spoza kanonu
codziennych obowi¹zków jest osi¹gniêciem.

I jakie¿ to mecyje ziaæ rado�ci¹ w s³oneczny,
wio�niany ranek?

Zachowaæ rado�æ w listopadowy, bury wieczór,
to dopiero sztuka!

Sposobów na to jest bardzo du¿o.

u Mo¿na zaprosiæ przyjació³ na gor¹c¹ herbatê i niezobo-
wi¹zuj¹ce ploteczki.

u Mo¿na poczytaæ rzewne romansid³o albo jak¹� sensacjê z
�górnej pó³ki�.

u Mo¿na pos³uchaæ skocznej muzyki (polecam latynoskie
rytmy, bo to samo s³oñce).

u Mo¿na wreszcie wyspaæ siê do woli.
u Albo zrobiæ porz¹dek we wszystkich szafach (¿adnych sen-

tymentów w kwestii niemodnej bluzki. Do wora i tyle!)
u Na koniec mo¿na obejrzeæ album z fotografiami i zrobiæ

plany na nastêpne wakacje.
u A kto wakacji nie uprawia mo¿e zaplanowaæ, co i w któ-

rym miejscu zasieje na dzia³ce.
u No i mo¿na co� pysznego ugotowaæ. A potem naje�æ siê i

Witam serdecznie
na ³amach listopado-
wej Dynowinki i z ra-

do�ci¹ informujê, ¿e kwesta
któr¹ zapowiadali�my za-
koñczy³a siê sukcesem!

Dziêki poparciu Pañstwa
i wszystkich mieszkañców
Dynowa uda³o siê zebraæ
2.475,55 z³ . Zostan¹ one

przeznaczone na renowacjê zabytkowej kaplicy
cmentarnej lub jednego z cennych nagrobków

(o ostatecznej decyzji powiadomimy w najbli¿-
szym numerze). Wszystkim, którzy przyczynili siê
do przeprowadzenia tej piêknej, jednocz¹cej nas
wszystkich akcji serdecznie dziêkujê!

Tymczasem ju¿ nied³ugo grudzieñ �zapuka
�nie¿k¹ do okna� przypominaj¹c, ¿e nied³ugo �Mi-
ko³aj�, którego stowarzyszenie chce po raz kolej-
ny zaprosiæ na II Miko³ajki Artystyczne.

Pañstwa te¿ serdecznie zapraszam i w atmos-
ferze nieco ju¿ w �wi¹tecznej ¿yczê du¿o zdrowia i
wszelkiej pomy�lno�ci.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
Dr Andrzej Stankiewicz

popa�æ w b³ogostan. (Chude szczapy wychodz¹ ju¿ z
mody!)
Patrzcie Pañstwo ile inspiruj¹cych zajêæ na jesienne sza-

rugi.
Warto pamiêtaæ, ¿e listopad bywa piêkny i choæ powie-

dzenie �szkaradny jak listopadowa ka³u¿a� znajduje pewne
uzasadnienie w rzeczywisto�ci, to jednak nie przesadzajmy w
zohydzaniu sobie ¿ycia.

Przez ca³¹ jesieñ, o 6.30 rano wlokê siê do pracy ponura
jak chmura gradowa. Otwieram tylko jedno oko, ¿eby drugie
trochê dospa³o i wyrzekam na cz³owieczy los. Cz³apiê rozba-
b³an¹ �cie¿k¹ ko³o �komunalki� i wcale mi siê �wiat nie po-
doba. A te g³upie wiewiórki uganiaj¹ siê po drzewach, po
placu, po ulicy niepomne, ¿e tak rano, ¿e ponuro i szaro. No
to stajê, patrzê i nachodzi mnie my�l, ¿e racja jest po ich
stronie. Ciesz¹ siê ¿yciem, bo przecie¿ nie s¹ tu za karê. I
biorê z nich przyk³ad - otwieram zapluszczone oko, wyga-
niam z siebie resztki snu i szukam w otoczeniu czego� opty-
mistycznego. Zawsze da siê znale�æ. Trzeba tylko chcieæ po-
szukaæ.

Listopadowy redaktor prowadz¹cy
Ewa Czy¿owska
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Mam przyjemno�æ i zaszczyt poinfor-
mowaæ czytelników �Dynowinki� po raz
kolejny, ¿e w ostatnim okresie na prze³o-
mie m-cy pa�dziernika i listopada na tere-
nie miasta dzia³o siê wiele ciekawych rze-
czy tak w sferze gospodarczej, jak i promo-
cyjno � kulturalnej.

O niektórych tylko z nich poinformujê
Szanownych Czytelników, aby�cie Pañstwo
mieli w³a�ciwy ogl¹d rzeczywisto�ci.

I tak w dziedzinie gospodarczej:
- wyrasta nam z ziemi budynek gimnazjum,

stan surowy otwarty zakoñczymy
 w tym roku;
- trwaj¹ intensywne prace przy zakoñcze-

niu budowy hali sportowej;
- koñcz¹ siê prace w budynku Stra¿nicy w

Bartkówce;
- ogrodzony zosta³ �rodowiskowy Dom Sa-

mopomocy, ul. �wierczewskiego
 (�rodki z zewn¹trz);
- wybudowano i oddano do u¿ytku o�wie-

tlenie przy ul. Polnej;
- zakoñczono zaplanowane na ten rok pra-

ce na cmentarzu (alejki, groby, droga,
 podjazdy);
- zakoñczono prace pomocowe przy reno-

wacji bramy ko�cielnej i porz¹dkowaniu
czê�ci drogi (organistówka za dzwon-
nic¹) � pomoc urzêdu w tym zadaniu
wynios³a ponad 25.000 z³;

- zakoñczyli�my prace przy budowie ul.
Wu�ki, odwodnieniu oraz przebudowie
chodników przy ul. Ks. J. O¿oga;

- piêknie wygl¹da uporz¹dkowana skarpa
przy ul. Grunwaldzkiej;

- ponad 500 m drogi powiatowej (ul. Sikor-
skiego) otrzyma³o now¹ nawierzchniê
wraz z okrawê¿nikowaniem;

- wygl¹du w³a�ciwego po wstêpnym upo-
rz¹dkowaniu nabra³ plac przedszkolny;

- rozpoczêli�my porz¹dkowanie ul. Dwor-
skiej ty³y, wycinane s¹ ga³êzie i drzewa;

- Gminne Centrum Reagowania Kryzyso-
wego otrzyma³o od Wojewody

Podkarpackiego 10.000 z³ na zakup sprzê-
tu komputerowego.

W dziedzinie kulturalno � promocyjnej:
W dniu 12 pa�dziernika br. go�cili�my

w Dynowie przedstawicieli miasta Vranov
nad Topl�ou ze S³owacji. W sk³ad s³owac-
kiej delegacji wchodzili: Burmistrz Vrano-
va Tomas Leso, starosta powiatu Igor Se-
stac i radna Bo¿ena Eepanova. Celem wi-
zyty by³o podpisanie umowy o wzajemnej
wspó³pracy Miasta Dynowa ze s³owackim
miastem Vranov n.T. oraz nawi¹zanie wspó-
³pracy zw³aszcza kulturalnej pomiêdzy na-
szymi miastami.

Umowê o wspó³pracy ze strony S³owac-
kiej podpisywa³ Burmistrz Vranova P. To-
mas Leso, a ze strony naszego miasta bur-
mistrz P. Anna Kowalska. Uroczyste podpi-
sanie mia³o miejsce w �rodowiskowym
Domu Samopomocy w obecno�ci Przewod-
nicz¹cego Rady Miasta, radnych i przed-
stawicieli naszego miasta.

Umowa dotyczy rozwoju wspó³pracy
transgranicznej, wspó³pracy w dziedzinie
przemys³u, handlu, us³ug, rolnictwa, ochro-
ny �rodowiska naturalnego oraz kultury,
zw³aszcza lokalnej. Pozwoli na wspólne
wystêpowanie o dofinansowanie �rodkami
przedakcesyjnymi i unijnymi przedsiêwziêæ
objêtych umow¹, interesuj¹cych zarówno
stronê s³owack¹ jak i nasze miasto.

W godzinach popo³udniowych w Ze-
spole Szkó³ Zawodowych odby³o siê �wspól-
ne biesiadowanie przyjació³�, na którym
swój dorobek kulturalny prezentowali:
chór �Societas Cantica� z Vranova n.T. oraz
chór �Akord� z Dynowa, grupa �Antrakt�
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych, dzieciêcy
zespó³ tañca ludowego �Bartkowiaczki�
oraz kapela �Dynowianie�.

17 pa�dziernika delegacja z Dynowa, w
sk³ad której wchodzili min. przedstawicie-
le w³adz miasta: P. Burmistrz Anna Kowal-
ska, Z-ca Burmistrza, przedstawiciele Rady
Miasta, kapela �Dynowianie�, grupa �An-
trakt� bra³a udzia³ w XII �Vranovskim Jar-
marku�. By³a to nasza rewizyta wraz z za-
prezentowaniem publiczno�ci s³owackiej
naszych zespo³ów. Wystêpy naszych arty-
stów przyjête zosta³y przez publiczno�æ s³o-
wack¹ bardzo gor¹co.

25 pa�dziernika w Zespole Szkó³ w Dy-

nowie odby-
³a siê Gala
� P o z n a j
swój talent�.
U r o c z y -
sto�æ mia³a
c h a r a k t e r
powiatowy. Go�cili�my Stowarzyszenia
Osób Niepe³nosprawnych z ca³ego powia-
tu. Organizatorem by³o Stowarzyszenie
Osób Niepe³nosprawnych w Dynowie. Wy-
st¹pi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 2 w
Bartkówce, dzieci Zespo³u Szkó³ w Dyno-
wie i m³odzie¿ z Harty. Pomoc w organiza-
cji otrzymali�my od Zespo³u Szkó³ w Dyno-
wie oraz Wójta Gminy Nozdrzec (udzia³
zespo³u).

1 listopada harcerze z Zespo³u Szkó³ w
Dynowie zaci¹gnêli warty honorowe przy
grobach by³ych nauczycieli i grobach Nie-
znanego ¯o³nierza, porz¹dkuj¹c je uprzed-
nio.

Pragnê im oraz opiekunce Pani mgr
Annie Chrapek podziêkowaæ za tê inicja-
tywê, godn¹ do na�ladowania.

Z okazji 85-lecia odzyskania Niepodle-
g³o�ci przez Polskê w dniu 11 listopada
odby³a siê uroczysta sesja Rady Miasta Dy-
nowa. O godzinie 1600 w ko�ciele parafial-
nym przedstawiciele w³adz miasta, radni,
mieszkañcy Dynowa wziêli udzia³ w uroczy-
stej mszy �w. odprawionej w intencji Ojczy-
zny. O tak wa¿nej dla Polski rocznicy, szcze-
gólnie pamiêtaj¹ kombatanci oraz m³o-
dzie¿ harcerska, którzy uczestniczyli we
mszy �w. w mundurach z pocztami sztan-
darowymi.

W uroczystej sesji, zwo³anej z inicjaty-
wy Rady Miasta Dynowa i Pana Przewodni-
cz¹cego Zygmunta Frañczaka uczestniczy-
li min.: Ks. Proboszcz Stanis³aw Janusz,
kombatanci, pracownicy UM i podleg³ych
jednostek, dyrektorzy dynowskich szkó³,
mieszkañcy Dynowa. Uczniowie Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie wyst¹pili z
programem s³owno � muzycznym a radny
P. Maciej Jurasiñski wyg³osi³ okoliczno�cio-
wy referat.

12 listopada w nowej siedzibie Zwi¹zku
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskie-
go odby³o siê spotkanie po�wiêcone �Mo¿-
liwo�ciom i perspektywom rozwoju miast i
gmin w 2004 roku�. Na zaproszenie Prezes
Zarz¹du Pani Anny Kowalskiej w spotka-
niu uczestniczyli: P. Andrzej Maria Kostec-
ki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Re-
gionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego w
Rzeszowie, P. Marian Duda, Dyrektor De-
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partamentu Edukacji i Kultury Urzêdu
Marsza³kowskiego w Rzeszowie oraz P. Ka-
zimierz Nycz, w-ce Prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie.

Z zaproszenia skorzystali równie¿ bur-
mistrz i wójtowie gmin o�ciennych tj.: Krzy-
wicza, Krasiczyn, Sanok, Bircza i Hy¿ne,
zainteresowanych poszerzeniem struktur
Zwi¹zku.

Pan Andrzej Maria Kosteczki analizu-
j¹c specyficzne walory naturalne Pogórza
Dynowskiego, skupi³ siê na wskazaniu do-
stêpnych funduszy unijnych, po które w
najbli¿szym czasie mo¿e ubiegaæ siê Zwi¹-
zek. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na to, i¿ nie-
zbêdnym dokumentem, na którym opieraæ
siê bêd¹ wszystkie projekty bêdzie Zrówno-
wa¿ony Program Rozwoju Regionalnego dla
Województwa Podkarpackiego. P. Marian
Duda, Dyrektor Departamentu Edukacji i
Kultury UM w Rzeszowie poszerzy³ wypo-
wied� swojego przedmówcy przedstawiaj¹c
sposób pozyskiwania �rodków finansowych
na rozwój kultury i edukacji nie tylko z ze-
wn¹trz, ale równie¿ ze �rodków krajowych.
P. Kazimierz Nycz poinformowa³ o zasadach
udzielania pomocy finansowej, zarówno
po¿yczek jak i dotacji samorz¹dom gmin
oraz instytucjom pozarz¹dowym, jakie ofe-
ruje WNO� i GW w latach 2004-2006r. Wy-
st¹pienie ka¿dego zaproszonych go�ci koñ-
czy³a dyskusja, dotycz¹ca poruszanych przez
nich tematów. Koñcz¹c spotkanie, zapro-
szeni go�cie deklarowali pomoc przy two-
rzeniu i realizacji projektów oraz wyrazili
chêæ dalszej wspó³pracy.

Informuj¹c Pañstwa o dzia³aniach po-
dejmowanych w ostatnim okresie czasu je-
stem przekonana, ¿e sk³adaj¹ siê na nie
dziesi¹tki indywidualnych zaanga¿owanych
postaw.

Wszyscy Ci, którzy zostali wymienieni z
funkcji, b¹d� stanowiska doskonale zdaj¹
sobie sprawê ile trudu trzeba ponie�æ, aby
nasze �rodowisko i miasto piêknia³o. Chcê
im wszystkim gor¹co podziêkowaæ.

Szczególne podziêkowania kierujê pod
adresem Rady Miasta i Pana Przewodnicz¹-
cego mgr Zygmunta Frañczaka.

Je¿eli spo³eczeñstwo Dynowa w dalszym
ci¹gu uczestniczyæ bêdzie przynajmniej w
takim stopniu jak dotychczas we wspólnym
porz¹dkowaniu naszej �ma³ej ojczyzny�, to
do Europy dojdziemy we w³a�ciwym czasie.

Mo¿e nie wszystkim to odpowiada, dla-
tego tak trudno dostrzec im pozytywne
zmiany.

Mnie osobi�cie te¿ cytuj¹c poetê Juliu-
sza S³owackiego �Smutno mi Bo¿e�, ¿e nie
wszyscy dostrzegaj¹, to co robi siê w mie-
�cie. Wol¹ nic nie robi¹c, uzurpowaæ sobie
prawo do bycia wyroczni¹ sprawiedliwo-
�ci. My�lê, ¿e ten etap �jedynie sprawiedli-
wych os¹dów� mamy za sob¹.

 Dynów, 17.11.2003

VIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskie-
go kadencji 2002-2006 odby³a siê w dniu
25 pa�dziernika 2003 r. w Zespole Szkó³
im. W. Orkana w Tyczynie.

 Przed rozpoczêciem obrad Rady Po-
wiatu m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w Tyczynie
zaprezentowa³a radnym pokaz polskiego
tañca narodowego w historycznych stro-
jach z okresu Ksiêstwa Warszawskiego. Pro-
gram sesji obejmowa³ 21 punktów. Realiza-
cjê porz¹dku obrad rozpoczê³o wyst¹pie-
nie dyrektora Zespo³u Szkó³ w Tyczynie
mgr Roberta Kaczmarskiego informuj¹ce
radnych o ponad 50 letniej historii szko³y.

Jednym z najciekawszych obiektów za-
bytkowych Tyczyna jest zespó³ pa³acowy,
dawna rezydencja magnacka z drugiej po-
³owy XIX w. Po parcelacji maj¹tku tyczyñ-
skiego, resztówkê podzielono wstêpnie w
1945r., a w 1946 r. dokonano ostatecznego
podzia³u pomiêdzy dwie szko³y: Prywatne
Gimnazjum Koedukacyjne �Samopomocy
Ch³opskiej� im. W. Orkana i Gminn¹ Szko-
³ê Rolnicz¹ oraz gorzelniê.

Po wyzwoleniu kontynuowano zapo-
cz¹tkowan¹ w czasie okupacji naukê. Ks.
Leon Trojnar wraz z Mieczys³awem Skot-
nickim zorganizowali na prze³omie 1944/
45 r. prywatny kurs I klasy gimnazjalnej. By³
to pocz¹tek dzisiejszego Liceum. Inicjaty-
wa za³o¿enia gimnazjum wysz³a od nauczy-
cieli prowadz¹cych tajne nauczanie. Ufor-
mowa³ siê wtedy Komitet Gimnazjalny sk³a-
daj¹cy siê z przedstawicieli wszystkich 10
gromad gminy zbiorowej w Tyczynie.

Na wniosek Komitetu Gimnazjalnego
w Tyczynie Kurator Okrêgu Szkolnego pi-
smem z 24 sierpnia 1945 r. wyrazi³ zgodê na
powstanie �...Gimnazjum Ogólnokszta³c¹-
cego im. W. Orkana z inicjatywy Samopo-
mocy Ch³opskiej...� 4 wrze�nia 1945 r. do-
konano uroczystego otwarcia Prywatnego
Gimnazjum Koedukacyjnego �Samopomo-
cy Ch³opskiej im. W³adys³awa Orkana. Jego
pierwszym dyrektorem zosta³ Tadeusz Wa-
ligóra.

W 1948 r. nast¹pi³o upañstwowienie
szko³y i zmiana nazwy: Pañstwowa Szko³a
Ogólnokszta³c¹ca Stopnia Licealnego. W
latach 1950-74 Liceum z niewiadomych
przyczyn nie przyznawa³o siê do swojego
patrona. Do pe³nej nazwy powróci³o w
1974 r. Inicjatorem przywrócenia szkole
imienia W³adys³awa Orkana by³ jej nauczy-
ciel doc. dr Antoni Jopek.

W historii Liceum lata 1955-1971 wy-
odrêbniono ze wzglêdu na szczególnie dy-
namiczny rozwój w okresie 16-letniego kie-
rowania szko³¹ przez Wincentê D¹browsk¹
nazywan¹ �Pani¹ na Tyczynie�. To w³a�nie
za Jej kadencji wzrós³ presti¿ Liceum.

Rok szkolny 1974/75 obfitowa³ w wa¿-

ne wydarzenia
dla Liceum.
Szko³a przygoto-
wywa³a siê do ju-
bileuszu 30-lecia
istnienia. 18
stycznia 1975 r.
ostatecznie przy-
wrócono imiê
patrona � W³a-
dys³awa Orkana.
1 stycznia 1978 r. po³¹czono Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce z Zasadnicz¹ Szko³¹ Zawo-
dow¹ i Zasadnicz¹ Szko³¹ Górnicz¹ w Ze-
spó³ Szkó³. Rok szkolny 1995-1996 podob-
nie jak i lata poprzednie by³ dla szko³y wy-
j¹tkowy z ró¿nych powodów. 30 wrze�nia
1995 rozpoczê³y siê uroczyste obchody
rocznicowe z okazji 50-lecia istnienia Li-
ceum. Jubileusz uczczono wydaniem ksi¹¿ki
pt. �50 lat Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
W. Orkana w Tyczynie�.

Szko³a w swej historii mia³a wiele osi¹-
gniêæ i sukcesów pracowali w niej znako-
mici nauczyciele i wychowawcy. Dzi� staje
przed nowym wyzwaniem konieczno�ci¹
generalnego remontu obiektów.

Dyrektor szko³y koñcz¹c swoje wyst¹-
pienie z³o¿y³ podziêkowanie Radzie Powia-
tu za to, ¿e na miejsce obrad wybra³a ten
zabytkowy obiekt ¿ycz¹c, aby obrady w tak
wyj¹tkowej scenerii przynios³y nie tylko za-
mierzone efekty, ale da³y równie¿ satysfak-
cjê z obcowania z jednym najbardziej cen-
nych zabytków Podkarpacia.

Nastêpnie g³os zabra³a Pani mgr Ma-
³gorzata Sochacka przedstawiaj¹c historiê
budynku szko³y.

Pa³ac w Tyczynie zosta³ zbudowany w
latach 1862-1869 przez hrabiego Ludwika
Wodzickiego, ówczesnego w³a�ciciela dóbr
tyczyñskich. Wystêpuj¹ w nim ró¿ne formy
stylowe z przewag¹ neoklasycystycznych i
neorenesansowych. Nie zabrak³o tak¿e ele-
mentów pseudogotyckich o charakterze
zdobniczym. Architektura utrzymana jest
w duchu malowniczego eklektyzmu.

Budynek pa³acu na rzucie zbli¿onym
do kwadratu zajmuje powierzchniê
1150 m2. Jednopiêtrowy pa³ac posiada jed-
notraktowy uk³ad wnêtrz dooko³a prosto-
k¹tnego holu. Pomieszczenia rozmieszczo-
ne s¹ w uk³adzie amfiladowym. Fasad¹ fron-
tow¹ pa³ac zwrócony jest ku stronie wschod-
niej. Bry³ê pa³acu uzupe³niaj¹ dwie wielo-
boczne wie¿e od strony po³udniowej zwieñ-
czone attyk¹. Elewacjê po³udniow¹ wzbo-
gaca tak¿e dwukondygnacyjna logia fila-
rowo-arkadowa. Eklektyczny pa³ac zosta³
nakryty dachem wielospadowym i �wietli-
kiem podwieszonym. Wkrótce po zbudo-

(ci¹g dalszy na str. 6)
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waniu pa³acu przyst¹piono do dalszej roz-
budowy. W 1881 r. wg projektu Tadeusza
Stryjeñskiego wzniesiono pawilon go�cin-
ny na rzucie kwadratu. Umieszczono go
na linii elewacji pó³nocnej pa³acu.

Analiza rzutu i formy pa³acu sugeruj¹
obecno�æ kilku tendencji architektonicz-
nych. Bardzo czytelnym wyznacznikiem
pierwszej tendencji jest sam rzut pa³acu,
który z pewno�ci¹ czerpie inspiracje z wzor-
ców klasycystycznych. Swoistym przejawem
romantyzmu s¹ dwie wie¿e, elementem neo-
renesansowym jest logia. Wystêpuje ca³y sze-
reg tradycyjnych elementów architekto-
nicznych m.in. pó³kuliste ³uki, ryzality, oraz
zespó³ motywów dekoracyjnych (blanki, fryz
arkadkowy, maswerki, rozetki) pochodz¹-
cych z ró¿nych epok stylowych. Du¿¹ rolê
odgrywaj¹ otwory okienne rozmieszczone
osiowo. Cechuje je ró¿norodno�æ kszta³tów
i forma obramieñ. Dziêki temu wp³ywaj¹
równie¿ na malowniczo�æ i bogactwo bry³,
zw³aszcza okna w formie d³ugiego prosto-
k¹ta pó³koli�cie zwieñczonego i wype³nio-
nego dekoracj¹ maswerkow¹.

Zespó³ pa³acowy otoczony jest z trzech
stron 7 hektarowym parkiem krajobrazo-
wym, za³o¿onym w drugiej po³owie XIX wie-
ku. Drzewostan parku jest mieszany, oko³o
50 drzew otrzyma³o status pomników.

Pa³ac w Tyczynie zarówno bry³a jak i
wystrój elewacji, godnie reprezentowa³ za-
mo¿no�æ w³a�ciciela. Nie wiadomo czy Lu-
dwik Wodzicki uczestniczy³ w projektowa-
niu budowli, czy wp³ywa³ na koncepcjê ar-
chitekta. Jedno jest pewne � zarówno au-
torowi jak i Wodzickiemu zale¿a³o na tym,
aby by³ wyrazem pozycji spo³ecznej i poli-
tycznej w³a�ciciela.

 Po �mierci Ludwika Wodzickiego w
1894 r. dobra tyczyñskie odziedziczy³a jego
córka, Izabella, która sprzeda³a je w 1911 r.
Witoldowi Uznañskiemu. W czasie I i II
wojny �wiatowej pa³ac nie poniós³ wiêk-

szych strat. Po 1944 r. posiad³o�æ tyczyñska
zosta³a przejêta przez Skarb Pañstwa.

T¹ czê�æ obrad sesji koñczy³ program
artystyczny w wykonaniu uczniów Zespo³u
Szkó³ w Tyczynie przedstawiaj¹cy dzieje
Tyczyna i ich szko³y. Nastêpnie radni zwie-
dzili szko³ê i wys³uchali informacji starosty
Stanis³awa O¿oga, który omówi³ zakres re-
montów wykonanych w budynku szko³y po
1999r. W kolejnym punkcie sesji radni pod-
jêli jednog³o�nie nastêpuj¹c¹ uchwa³ê:

Rada Powiatu postanawia rozpocz¹æ
dzia³ania prowadz¹ce do zabezpieczenia i
odnowy zewnêtrznej budynku g³ównego i
pawilonu Wodzickich w Tyczynie, bêd¹ce-
go w³asno�ci¹ Powiatu i siedzib¹ Zespo³u
Szkó³ im. W. Orkana w Tyczynie.

Przed przerw¹ w obradach sesji staro-
sta Stanis³aw O¿óg wrêczy³ 7 nauczycielom
ze szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu Na-
grody Starosty Rzeszowskiego za wybitne
osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze w
roku szkolnym 2003. Nagrody te otrzymali
m.in. nauczyciel dyplomowany mgr Kazi-
mierz ¯ak z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dynowie oraz nauczyciel dyplomowany
mgr Jaros³aw Mol z Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych im. S. Wyszyñskiego w Dynowie.

W drugiej czê�ci obrad radni wys³ucha-
li informacji:
- o stanie �rodowiska powiatu przedsta-

wionego przez Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony �rodowiska Pani¹ Mariê
Suchy

- o dzia³alno�ci Inspekcji Ochrony Ro�lin

(ci¹g dalszy ze str. 5)

na terenie powiatu przedstawion¹ przez
inspektorów Pana Krzysztofa Kucia i
Pani¹ Ewê Bere�

- o analizie o�wiadczeñ maj¹tkowych rad-
nych, cz³onków Zarz¹du, Sekretarza,
Skarbnika Powiatu, kierowników powia-
towych jednostek

W trakcie sesji radni podjêli uchwa³y:
- w sprawie okre�lenia zadañ i przezna-

czenia �rodków na realizacjê zadañ z
zakresu rehabilitacji spo³ecznej i zawo-
dowej oraz zatrudnienia osób niepe³no-
sprawnych

- w sprawie zmiany zatwierdzenia planu
finansowego Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym na rok 2003

- w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu
na rok 2003

-  w sprawie zmian w Statucie ZZOZ �Sa-
natorium� w Górnie

W koñcowej czê�ci sesji Komisja Rewi-
zyjna z³o¿y³a sprawozdanie z wykonania
kontroli w I pó³roczu 2003. stwierdzaj¹c,
¿e w kontrolowanych jednostkach organi-
zacyjnych powiatu nie stwierdzono znacz¹-
cych nieprawid³owo�ci w ich funkcjono-
waniu.

Sprawozdanie z dzia³alno�ci Zarz¹du
w okresie od dwóch poprzednich sesji oraz
wykonania uchwa³ Rady Powiatu z³o¿y³
równie¿ starosta.

Aleksander Stochmal
 Radny Powiatu Rzeszowskiego

PODZIÊKOWANIE!
Dyrekcja szko³y i Komitet Organizacyjny obchodów 40-lecia Zespo³u

Szkó³ Zawodowych w Dynowie serdecznie dziêkuje wszystkich Instytu-
cjom, Urzêdom, Firmom i Osobom Prywatnym za udzielon¹ pomoc
finansow¹ przy organizacji tej uroczysto�ci a w szczególno�ci sponso-

rom:

Pani Burmistrz Miasta Dynowa - Annie Kowalskiej, Radzie Miasta i
Pracownikom Urzêdu Miasta w Dynowie

Pani Gra¿ynie Malawskiej i Pracownikom Miejskiego O�rodka Kultury
i Rekreacji w Dynowie

Powszechnemu Zak³adowi Ubezpieczeñ S.A II Inspektorat w Rzeszowie
Panu Adamowi Chrobakowi - Wójtowi Gminy Dynów
Pani Bogus³awie Hadam - W³a�cicielce sklepu �TELE � DOM� w Dyno-

wie
Panu Stanis³awowi Dudzie � Prezesowi Zarz¹du Przedsiêbiorstwa �PLA-

SMET� w Przemy�lu
Panu Piotrowi Krupie - W³a�cicielowi Zak³adu Us³ugowo-Handlowego

w Dynowie
Panu Wojciechowi Szarudze - W³a�cicielowi Przedsiêbiorstwa Handlo-

wo-Us³ugowego w Dynowie
Warsztatom Szkolnym ZSzZ w Dynowie
Radzie Rodziców ZSzZ w Dynowie
Absolwentom roku 2003



DYNOWINKANr 11/101 7

8 listopada 2003 roku w Zespole
Szkó³ Zawodowych im. Kardyna³a Wy-
szyñskiego w Dynowie odby³a siê uro-
czysto�æ przekazania sztandaru m³odzie-
¿y szkolnej. Sztandar zosta³ po�wiêcony
w czasie uroczystej mszy �w. przez ks.
pra³ata Stanis³awa Janusza i przeprowa-
dzony do szko³y w uroczystym pocho-
dzie.

Poczet sztandarowy rodziców prze-
kaza³ sztandar dyrektorowi szko³y Sta-
nis³awowi Tymowiczowi a ten z kolei

przekaza³ go reprezentacji uczniow-
skiej, wypowiadaj¹c nastêpuj¹ce s³owa:
�Przekazujê sztandar w Wasze rêce z prze-
konaniem, ¿e zawarte w nim symbole bêd¹
drogowskazem na Waszej drodze ¿yciowej�.

Nastêpnie odby³a
siê czê�æ oficjalna
podczas, której dy-
rektor przedstawi³ w
skrócie historiê szko-
³y wymieniaj¹c przy
tym nazwiska osób
najbardziej dla niej
zas³u¿onych.

Wrêczone zosta³y
nagrody dyrektora
dla nauczycieli, pa-
d³y s³owa uznania dla
dzia³alno�ci szkolnej

m.in. z ust Burmistrza Miasta Dynowa
pani Anny Kowalskiej i zaproszonych
go�ci a tak¿e uczczono, piêknymi ¿ycze-
niami od nauczycieli i koszem kwiatów,
jubileusz 15-lecia sprawowania funkcji

Dynów, dnia 04.11.2003 r.

Zespó³ Sszkó³ Zawodowych w Dynowie
Szanowny Panie Dyrektorze

 Proszê przyj¹æ serdeczne gratulacje z okazji znakomitego Jubileuszu 40-lecia
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie.

Od kilku lat z rado�ci¹ obserwujemy wspania³y rozwój Szko³y,
a wspó³pracuj¹c z Pañstwem mieli�my okazjê

doceniæ profesjonalizm osób w niej zatrudnionych.
Dlatego milej jest mi z³o¿yæ na Pana rêce serdeczne ¿yczenia

wielu dalszych sukcesów dla wszystkich pracowników i absolwentów.
 Z wyrazami uznania
Prezes Zarz¹du
 mgr in¿. Jan Nosal

przez dyrektora szko³y.
M³odzie¿ zaprezentowa³a monta¿

s³owno-muzyczny pod kierunkiem po-
lonistki pani Beaty Irzyk, którego mot-
tem by³y s³owa patrona szko³y Kardyna-
³a Stefana Wyszyñskiego

��¯ycie trzeba prze¿yæ godnie bo jest
tylko jedno��

a na koniec grupa uczniów, przygoto-
wana przez nauczycielkê wychowania
fizycznego pani¹ Alinê Pa�ciak, zatañ-
czy³a naszego narodowego poloneza.

Po czê�ci artystycznej uczestnicy
uroczysto�ci umie�cili symboliczne
�gwo�dzie� na tablicy pami¹tkowej.

Zaproszeni go�cie, nauczyciele czyn-
ni i przebywaj¹cy na emeryturach, pra-
cownicy i absolwenci mieli okazjê zwie-
dziæ szko³ê oraz wróciæ do wspomnieñ
z lat szkolnych przy d�wiêkach muzyki.
Na zakoñczenie uroczysto�ci jej uczest-
nikom wrêczono przygotowan¹ i wydan¹
na tê okazjê monografiê o szkole i spe-
cjalne wydanie gazetki szkolnej �Ele-
mencik�.

Historia szko³y i szkolnictwa zawo-
dowego w Dynowie, zostanie przedsta-
wiona Szanownym Czytelnikom w na-
stêpnych numerach pisma, je�li Redak-
cja DYNOWINKI bêdzie uprzejma
udostêpniæ nam swoje ³amy.

Wicedyrektor szko³y
 Halina Cygan
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W WOLNYM ̄ YJEMY KRAJU! W
dniu 11 listopada zdanie to na-
le¿y wykrzyczeæ! Wiêc krzyczmy

i cieszmy siê Szanowni Zebrani, bo dzisiaj
jest nie lada �wiêto! Mija w³a�nie 85 roczni-
ca odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci!
Amerykanie �wiêtuj¹ 4 lipca, Francuzi 14
lipca, a my 11 listopada. DLACZEGO?

Ano dlatego, ¿e to w³a�nie 11 listo-
pada zakoñczy³a siê wojna, o któr¹
modlili siê poeci i czeka³y na ni¹ po-
kolenia Polaków - I wojna �wiato-
wa. W jej wyniku Rosja, Prusy i
Austria (trzy czarne or³y) znala-
z³y siê po przeciwnych stronach
barykady. Umiêdzynarodowi³a ona sprawê
Polski i nasi przodkowie po raz kolejny
mogli upomnieæ siê o niepodleg³o�æ.

Ale 11 listopada przede wszystkim dlate-
go, ¿e w tym w³a�nie dniu Rada Regencyjna
(tymczasowy organ w³adzy powo³any w 1917
roku z inicjatywy Niemiec) przekaza³a w³a-
dzê nad wojskiem przyby³emu do Warsza-
wy, zwolnionemu 10 listopada z twierdzy w
Magdeburgu, Józefowi Pi³sudskiemu.

Trzy dni pó�niej Rada Regencyjna prze-
kaza³a mu w³adzê cywiln¹ i rozpocz¹³ on
proces tworzenia niepodleg³ego pañstwa
polskiego. Stopniowo podporz¹dkowywa³y
mu siê: Tymczasowy Rz¹d Ludowy w Lubli-
nie, Rada Ksiêstwa Cieszyñskiego, Komisja
Likwidacyjna w Krakowie czy wreszcie Ko-
mitet Narodowy Polski z siedzib¹ w Pary¿u.

16 listopada Pi³sudski zawiadomi³ ofi-
cjalnie czo³owe pañstwa �wiata o powsta-
niu niepodleg³ej Polski, a 22 listopada zo-
sta³ Tymczasowym Naczelnikiem Pañstwa.

Wa¿ne dla odradzaj¹cego siê pañstwa
by³y styczeñ i luty. W styczniu odby³y siê pierw-
sze wolne wybory do Sejmu oraz Stany Zjed-
noczone uzna³y niepodleg³o�æ Polski, a w lu-
tym uchwalona zosta³a Ma³a Konstytucja i
kolejne pañstwa, czyli Wielka Brytania i Fran-
cja, uzna³y suwerenno�æ naszego kraju.

By³ to jednak dopiero pocz¹tek drogi.
Nale¿a³o wywalczyæ na drodze dyploma-
tycznej, ale przede wszystkim zbrojnej, gra-
nice, zintegrowaæ pañstwo pod wzglêdem

prawno-ustrojowym i stworzyæ polskie si³y
zbrojne. No i siê uda³o!

Powstanie wielkopolskie umo¿liwi³o
odzyskanie �poznañskiego�, trzy powstania
�l¹skie mia³y decyduj¹cy wp³yw na odzyska-
nie 1/3 �l¹ska (tej bardziej uprzemys³owio-

nej), a w 1920 r., w wyniku udanej kontr-
ofensywy, Polska obroni³a siê przed Sowie-
tami i ustalono granicê wschodni¹. 17 mar-
ca 1921 roku uchwalona zosta³a tzw. kon-
stytucja marcowa, która nie sprawdzi³a siê
tylko dlatego, ¿e brakowa³o wykszta³co-
nych, silnych i wiêkszo�ciowych partii poli-
tycznych. Wreszcie stworzono od podstaw
polskie wojsko, które wspaniale zda³o eg-
zamin z patriotyzmu podczas II wojny �wia-
towej...

Nale¿a³oby zadaæ sobie pytanie: CZYM
JEST - CZYM POWINIEN BYÆ DLA NAS
DZISIAJ 11 LISTOPADA?

Jest na pewno dat¹ zamykaj¹c¹ okres
przesz³o 120-letniej niewoli i rozpoczyna-
j¹c¹ okres Polski miêdzywojennej, która ma
siê czym pochwaliæ... Wystarczy wspomnieæ
reformê walutow¹ W³adys³awa Grabskie-
go, dwie konstytucje (marcow¹ z 1921 r. i
kwietniow¹ z 1935 r.), Centralny Okrêg

Pierwszy szczebel:
dawaæ niechêtnie

Drugi szczebel: dawaæ rado�nie,
ale nie wed³ug potrzeb.

Trzeci szczebel: dawaæ rado�nie
i wed³ug potrzeb,
ale dopiero wtedy,
gdy o to poprosz¹.

Czwarty szczebel: dawaæ rado�nie
i wed³ug potrzeb, nie czekaj¹c,
a¿ o to poprosz¹, ale sk³adaæ
swój dar w rêce ubogiego,
zawstydzaj¹c go w ten sposób.

Pi¹ty szczebel: tak dawaæ,

Przemys³owy (COP), port w Gdyni, czy
wreszcie udan¹ reformê o�wiatow¹ autor-
stwa Janusza Jêdrzejewicza z 1932 r.

Jest dniem, w którym powinni�my pa-
miêtaæ o wielkich twórcach niepodleg³ego
pañstwa polskiego, ci¹gle w jaki� sposób
obecnych w ¿yciu politycznym Polski, a wiêc
o Józefie Pi³sudskim, Romanie Dmowskim,

Wincentym Witosie, Ignacym Daszyñskim
czy Ignacym Paderewskim. Ich przyk³ad

pokazuje, jak w czasach trudnych, w
okresach prze³omowych potrzeb-

ne s¹ autorytety - ludzie wielkie-
go formatu (jak¿e nam ich dzisiaj

brakuje...).
11 listopada to przede wszystkim dzieñ,

w którym powinni�my oddaæ cze�æ tym
wszystkim, którzy walczyli o niepodleg³¹
Polskê, zarówno t¹ z 1918, jak i t¹ z 1989
roku: Legionistom D¹browskiego i Pi³sud-
skiego, uczestnikom wszystkich powstañ na-
rodowych, ¿o³nierzom �polskiego wrze-
�nia�, ¿o³nierzom Armii Krajowej, Polskich
Si³ Zbrojnych na Zachodzie, a tak¿e ¿o³nie-
rzom Ludowego Wojska Polskiego, bo co
prawda polityka czasów niewoli, szczegól-
nie ta po 1939 roku by³a trudna i ró¿na,
ale przelana krew jedna - polska... Winni-
�my z³o¿yæ ho³d tak¿e robotnikom strajku-
j¹cym w okresie realnego socjalizmu.

TO DZIÊKI NIM WSZYSTKIM ̄ YJEMY
DZISIAJ W WOLNYM KRAJU!!! Sprawi³ to
ich wyj¹tkowy, zdolny do najwiêkszych ofiar
PATRIOTYZM!

I chocia¿ dzi� zag³uszony tysi¹cem re-
klam, zadyszany w pogoni za pieniêdzmi i
sukcesami nieco zblad³ i przycich³, to w³a-
�nie przecie¿ teraz - ju¿ nie przystrojony w
ostrogi, uzbrojony w szable czy karabin,
ale w pracowito�æ, uczciwo�æ i kompeten-
cje - jest nam bardzo, bardzo potrzebny...

 Maciej Jurasiñski

Z£OTA DRABINA DAWANIA
Majmonides, Rabbi Mosze ben Majmon (1135-1204), ¿ydowski teolog i filozof,
najwybitniejszy przedstawiciel judaizmu czasów �redniowiecza.

Aby potrzebuj¹cy znali swego
dobroczyñcê, choæ on ich nie zna.

Szósty szczebel: znaæ
obdarowanych, ale pozostawaæ
dla nich nieznanym.

Siódmy szczebel: dawaæ tak,
aby nie wiedzieæ,
komu siê pomaga, i aby obdarzany
nie zna³ dobroczyñcy.

I najwy¿szy szczebel
w z³otej drabinie dobroczynno�ci:
zapobiegaæ ubóstwu,
ucz¹c zawodu, daj¹c komu� pracê
lub jeszcze w inny sposób
zapobiegaæ potrzebie darowizny.
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Prze¿ywamy w³a�nie 85 rocznicê po-
wstania Pañstwa Polskiego po 120�
tu latach niewoli. Wiemy jak

ogromn¹ rado�æ, entuzjazm i bezgraniczn¹
ofiarno�æ prze¿ywali nasi Dziadowie i Oj-
cowie, skoro po zaledwie 2 latach niepod-
leg³o�ci zdo³ali odeprzeæ nawa³ê bolsze-
wick¹, a w nieca³e 20 lat scaliæ ziemiê 3
zaborów w jednolite pañstwo, podnie�æ z
ruin i zniszczeñ gospodarkê, a przede
wszystkim wychowaæ m³ode pokolenie na
bohaterskich obroñców Ojczyzny w II woj-
nie �wiatowej. Pokolenie to zda³o wspania-
³y egzamin z patriotyzmu i umi³owa-
nia wolno�ci walcz¹c w
powszech-

nym nie-
mal ruchu oporu w

kraju i na wszystkich frontach tej
strasznej wojny. Zdawa³o równie¿ ten egza-
min przez ponad 40 lat niby suwerenno�ci
i niby wolno�ci pañstwa w PRL-u, tworz¹c
silne ruchy opozycji politycznej i ideowej,
d¹¿¹cej do zrzucenia wiêzów obcej ideolo-
gii i dominacji. Dziesiêciomilionowy ruch

�Solidarno�ci� zdo³a³ wreszcie skruszyæ
te okowy w 1989 roku. Znowu jeste�my u
siebie. Otrzymali�my dar Wolno�ci w fajer-
werkach rado�ci i entuzjazmu, pierwszy raz
w historii bez przelewu krwi � ale po 14-tu
latach okazuje siê, ¿e nie umiemy sobie z
tym darem radziæ, nasz entuzjazm wygas³,
odwracamy siê plecami od Pañstwa, nie po-
trafimy przyjmowaæ pe³nej odpowiedzial-
no�ci za to dobro wspólne � jakim jest Oj-
czyzna. Wolna Ojczyzna ! Tegoroczne �wiê-
to Niepodleg³o�ci nie jest radosne. Spo³e-
czeñstwo jest podzielone, g³êboko skonflik-
towane wewnêtrznie, niechêtne wspólnym
dzia³aniom i wysi³kom, pe³ne obaw przed
integracja z Uni¹ Europejsk¹, pe³ne rosz-
czeñ i oczekiwañ od wszystkich w oko³o
byle nie od siebie. Budzi to niepokój wielu,
szczególnie tych ze starszych pokoleñ, wy-
chowanych w duchu �dawnego� patrioty-
zmu. Wyrazem tego niepokoju, nie tylko
dynowskiego G³osu Wolnego, jest list �
�Apel� � intelektualistów og³oszony na
³amach �Gazety Wyborczej� (8.X.), który
o�mielam siê przedrukowaæ w ca³o�ci wraz
z nazwiskami autorów by przekazaæ Czy-
telnikom �Dynowinki� najbardziej jasno i
krótko sformu³owan¹ wizjê Pañstwa, do
budowy którego powinni�my zmierzaæ.
Wszyscy mamy patriotyczny obowi¹zek s³u-
¿enia temu wielkiemu dobru wspólnemu �
jakim jest Ojczyzna. Pomy�lmy wiêc przez

chwilê nad s³owami �Apelu�:
 Zwracamy siê do osób, ugrupowañ i

si³ spo³ecznych, którym drogie s¹ takie war-
to�ci, jak: prawo�æ w s³u¿bie publicznej,
tolerancja, wolno�æ w granicach prawa, de-
mokracja, sprawiedliwo�æ, równo�æ szans
¿yciowych wszystkich obywateli i bezwzglêd-
na równo�æ wobec prawa. Do tych ludzi,
którzy opowiadaj¹ siê za gospodark¹ opart¹
o prawa rynkowe, regulowane wszak¿e roz-
s¹dn¹ interwencj¹ pañstwa.
Pañstwa bêd¹-

c e g o
arbitrem w rywali-

zacjach czy konfliktach grup
spo³ecznych, nieopowiadaj¹cego siê po
¿adnej ze stron i rozumnie reaguj¹cego na
naciski roszczeniowe. Pañstwa �wieckiego,
ale uznaj¹cego za podstawowe zasady mo-
ralne wywodz¹ce siê z Dekalogu, zrodzo-
ne w dyskusjach wskazania my�li humani-
stycznej oraz przyjête zobowi¹zania i nor-
my prawne.

Zwracamy siê tak¿e do: ludzi, którzy nie
znale�li dot¹d miejsca na mapie politycz-
nej; ludzi, którzy zrazili siê do polityki, a
chc¹ poprzeæ próbê wyj�cia z impasu; lu-
dzi m³odych, wierz¹cych w uczciwo�æ i ide-
a³y.

Dzi� � gdy nast¹pi³a daleko id¹ca kom-
promitacja przedstawicieli klasy politycz-
nej, gdy bole�nie zosta³a ujawniona panu-
j¹ca w agendach w³adzy korupcja; a zara-
zem niekompetencja w zarz¹dzaniu pañ-
stwem � grozi Polsce aktywizacja si³ ekstre-
malnych, ugrupowañ populistycznych za-
równo po prawej jak i lewej stronie sceny
politycznej. Jednocze�nie za� � wskutek
rozbicia, rozdrobnienia czy wrêcz u�pie-
nia si³ reprezentuj¹cych �rodek tej¿e sceny
politycznej � mo¿e doj�æ do ich zupe³nego
znikniêcia z ¿ycia publicznego.

 W tej sytuacji apelujemy do wszystkich,
którzy uto¿samiaj¹ siê z wymienionymi wy-
¿ej idea³ami i zasadami, aby zjednoczy³y swe
si³y przeciw korupcji, niekompetencji oraz
ekspansji ideologii ekstremalnych poprzez
powo³anie ruchu, który podj¹³by zdecydo-
wan¹ próbê gruntownego uzdrowienia
¿ycia politycznego i zwi¹zanych z polityk¹
agend gospodarczych, przywróci³ uczci-
wo�æ i kompetencjê jako niezbywalne ce-

chy polityka i zagrodzi³ drogê populizmo-
wi i brutalno�ci w ¿yciu publicznym.

Nie powinni�my biernie przygl¹daæ siê
wydarzeniom w Polsce. Wspólnie odpowia-
damy za nasz¹ Ojczyznê

W³adys³aw Bartoszewski � Historyk,Dyplo-
mata

Gra¿yna Borkowska - Historyk Literatury
Halina Bortnowska � D¹browska � Publi-

cystka
Ma³gorzata Czermiñska � Historyk Litera-

tury
Roman Duda � Matematyk
Maciej Geller � Fizyk
 Janusz Grzelak � Psycholog
Czes³aw Hernas � Historyk Literatury
 Jerzy Ilg � Redaktor
 Jerzy Jarzêbski � Historyk Literatury
Aldona Jaw³owska � Socjolog
Adolf Juzwenko � Dyrektor Ossolineum
Urszula Kozio³ � Pisarka
Tomasz £ubieñski � Pisarz
Janusz Maciejewski � Historyk Literatury
Piotr Matywiecki � Pisarz
Piotr Mitzner � Pisarz
 Jan Nowak � Jeziorañski � Redaktor, Pu-

blicysta
Adam Pomorski � T³umacz eseista
Andrzej Romanowski � Historyk Literatu-

ry
Wies³aw Saniewski � Re¿yser
Andrzej Siciñski � socjolog
Ryszard Siciñski � Prawnik
W³odzimierz Siwiñski � Ekonomista
Barbara Skarga � Historyk Filozofii
Stefan Starczewski � Socjolog Kultury
 Jerzy Szacki � Socjolog
Ma³gorzata Szpakowska � Historyk Idei
 Janusz Tazbir � Historyk
 Jerzy Pomianowski - Redaktor,Publicysta
Piotr Wêgleñski � Genetyk, Rektor UW
Piotr Wojciechowski � Pisarz
 Jacek Wo�niakowski � Wydawca, Historyk

Sztuki

Tych, którzy solidaryzuj¹ siê z apelem i
gotowi s¹ go poprzeæ, prosimy o przekaza-
nie akcesu do niego na adres: Polski PEN
Club: 00 � 079 Warszawa, ul. Ordynacka
13 m.6 z dopiskiem �apel�.

(Prosimy o podanie swego adresu pocz-
towego lub elektronicznego).

 Mo¿e i my potrafimy co� dla Ojczyzny
zrobiæ?!

 G³os Wolny � Wolno�æ Ubezpieczaj¹cy
 Anna Baranowska � Bilska

Sprostowanie do pa�dziernikowego �G³osu Wolnego�.
Zamiast s³ów �zirytowa³am siê ostatnio g³osem p. Józefa Sówki...� powinno byæ

�zirytowa³am ostatnio p. J. Sówkê..�
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Trzeba du¿o wytrwa³o�ci, aby nadgry-
ziony zêbem czasu obiekt szkolny dopro-
wadziæ do nale¿ytego stanu. Trzeba rów-
nie¿ du¿o wytrwa³o�ci, aby zabezpieczyæ
�rodki na ten cel.

Okazuje siê, ¿e dziêki Organowi Pro-
wadz¹cemu, Panu Staro�cie Rzeszowskie-
mu Stanis³awowi O¿ogowi, Zarz¹dowi, Ra-
dzie Powiatu, Radnym i pracownikom Sta-
rostwa jest to mo¿liwe.

Wydawa³o siê, ¿e zakres prac w budyn-
kach Liceum bêdzie mniejszy. Kiedy ju¿
wykonano inwentaryzacjê obiektu, po-
trzebne projekty i przyst¹piono do prac
remontowych, okazywa³o siê raz po raz, ¿e
trzeba koniecznie zasiêgaæ opinii rzeczo-
znawców, czekaæ na podjêcie decyzji lu-
dzi, którzy s¹ odpowiedzialni za przebieg i
wykonanie prac zgodnie z prawem budow-
lanym.

Mimo tych utrudnieñ, kolejnych nie-
spodzianek w poszczególnych pawilonach
i coraz szerszego zasiêgu, prace s¹ wykony-
wane rytmicznie a efekty widoczne. Naj-
pierw zosta³y oddane do u¿ytku sanitariaty
w ca³ym obiekcie. Nie tylko ciesz¹ oko
piêkn¹ glazur¹ ale s¹ przestrzenne i wyko-
nane kompleksowo, ³¹cznie z wymian¹ cen-
tralnego ogrzewania w tej czê�ci szko³y,
kanalizacj¹ i nawiewami. Zamontowano

now¹ stacjê uzdatniania
wody, dziêki czemu ³atwiej
jest utrzymaæ czysto�æ.

Remontowi zosta³a
poddana sala gimnastycz-
na. Po demonta¿u, da-

chu, okien, c.o., parkietu okaza³o siê, ¿e
wykonanie kolejnych ekspertyz, w tym my-
kologicznej, jest konieczne. Aktualnie sala
gimnastyczna posiada nowy dach, nowe
okna, now¹ instalacjê c.o., nowoczesn¹
wentylacjê a na wyschniêtej wylewce mo¿-
na ju¿ uk³adaæ parkiet.

Równocze�nie s¹ wykonywane prace w
kolejnych pawilonach. Tutaj by³o najwiê-
cej niespodzianek. Przewidywany zakres
prac powa¿nie siê poszerzy³ a termin wy-
konania musia³ siê wyd³u¿yæ. Opinie rze-
czoznawców by³y jednoznaczne � przed
wymian¹ dachów i koniecznie przed sezo-
nem zimowym, nale¿y wykonaæ solidne
wzmocnienie stropów, aby istniej¹ce � wy-
konane w latach 60-tych, nie zagra¿a³y bez-
pieczeñstwu uczniów.

Prace remontowe s¹ wykonywane
sprawnie a ich efekty w dwóch gotowych
pawilonach s¹ imponuj¹ce. Wprawdzie
remont kolejnych pawilonów wi¹¿e siê z
licznymi utrudnieniami w pracy szko³y, ale
przecie¿ czekali�my na ten czas bardzo d³u-
go.

Wszystkich rodziców i uczniów podczas
kolejnych spotkañ w auli szko³y osobi�cie
przeprosi³am za utrudnienia. Jestem pe³na
podziwu dla nauczycieli i uczniów, którym
wyd³u¿y³ siê podzia³ godzin, nie mog¹ pra-

�Tajemnic¹ powodzenia
jest wytrwa³o�æ�

(ci¹g dalszy na str. 12)

Zdrajca

Kiedy przyroda siê nam
starzeje

Zaraz od ludzkich serc
zimnem wieje.

Chc¹ j¹ dla dóbr swych
cackiem zag³adziæ,

¯eby nie mog³a sobie
poradziæ.

Wtem Matka Natura - matula
nasza

Idzie, by zg³adziæ syna -
Judasza,

Gdy¿ cz³owiek nigdy jej nie
szanowa³,

Tylko jej dzieci w jej wnêtrzu
chowa³.

Ukrywa³ w ziemi ogrom
swych brudów,

Aby pozbawiæ snów �dzikich
ludów�,

Gdy¿ flora ziemska ¿yje
 swobodnie

Tylko, gdy brat j¹ szanuje
godnie.

Zniszczone lasy, zniszczone
pola

�le rozumiana ludzko�ci rola.
Tak wiêc na �wiecie jest

 �mieci mnóstwo,
Wzglêdem natury jest to

oszustwo.
Przodkowie nasi z niej

pochodzili
I byli dla niej nadzwyczaj mili.
Teraz ich dzieci j¹ zrujnowa³y,
Przez sw¹ zach³anno�æ nie

szanowa³y.

Piotr Studziñski
kl. II �c� gimnazjum
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Wielkie sprz¹tanie

Wysypisko �mieci
jest ekologiczne
nie mog¹ tam le¿eæ
odpady chemiczne.

Segregujmy �mieci
nie rzucajmy wszêdzie
a przyroda za to
bardzo wdziêczna bêdzie.

Lasy bêd¹ czyste,
czyste bêd¹ wody
a Ci co sprz¹taj¹
dostan¹ nagrody.

Nagrod¹ bêdzie
czyste powietrze,
b³êkitna woda, zielony las,
a w ca³ej Polsce
bêd¹ wychwalaæ nas.

Segreguj¹c �mieci
i je przetwarzaj¹c
czy�cimy Planetê,
bardzo o ni¹ dbaj¹c.

Namawiajcie wszystkich,
aby nie �miecili
i naszej Planecie
wiêcej nie szkodzili.

Zanieczy�ciæ ³atwo,
lecz wyczy�ciæ trudniej
wiêc musimy sprz¹taæ
by nie by³o brudniej.

Ma³gorzata Lisze
Aleksandra Bana�

kl. III �b�
gimnazjum

cowaæ w swoich klasopracowniach a reali-
zuj¹ program nauczania na bie¿¹co.
Uczniowie uczestnicz¹ w uroczysto�ciach
szkolnych i �rodowiskowych (�kawiarenka
literacka�, prezentacja nowych talentów w
klasach I, Dni Kultury Chrze�cijañskiej).
Wielu z nich przyst¹pi³o ju¿ do eliminacji
szkolnych olimpiad przedmiotowych np. z
jêzyka polskiego, historii, jêzyka niemiec-
kiego. Prowadzone s¹ lekcje otwarte, na
które zapraszamy tak¿e rodziców. Sportow-
cy bior¹ udzia³ w powiatowych rozgryw-
kach sportowych (2 miejsce ch³opców i
dziewcz¹t w pi³ce rêcznej, 2 miejsce w teni-
sie sto³owym ch³opców i

1 miejsce w tenisie dziewcz¹t).
Uczniowie klas czwartych pod opiek¹

nauczycieli i wychowawców (3 autokary)
wziêli udzia³ w pielgrzymce do Czêstocho-
wy (Zlot M³odzie¿y) i £agiewnik. Chêtni
uczniowie obejrzeli �Star¹ ba�ñ� w re¿. J.
Hoffmana w Rzeszowie. Szkolny Klub Eu-
ropejski, mimo trudnych warunków, zor-
ganizowa³ wzorowo po raz kolejny zbiórkê
makulatury (oko³o 1 tony) a zwyciêzcy otrzy-
mali nagrody.

Kó³ko recytatorskie pod kierunkiem
mgr K. K³y¿ i wsparciu mgr E. Klaczak-£ach

zanotowa³o pierwsze sukcesy w bie¿¹cym
roku szkolnym. W II Regionalnym Konkur-
sie Recytatorskim po�wiêconym poezji Je-
rzego Hordyñskiego nagrodê specjaln¹
Starosty Jaros³awskiego zdoby³ Micha³ Ziê-
zio. Jego sukces cieszy tym bardziej, ¿e to-
warzyszy³o mu uznanie rodziny poety. Re-
cytatorzy przygotowuj¹ siê tak¿e do udzia-
³u w konkursie pt. �Jesienne refleksje�, pra-
cuj¹ nad u�wietnieniem uroczysto�ci szkol-
nej i �rodowiskowej z okazji 11 listopada.
Przygotowuj¹ siê do udzia³u w konkursie
Poezji Niemieckojêzycznej. Samorz¹d
Uczniowski, jak co roku, uczestniczy³ w akcji
�Góra grosza�, w kwe�cie dobroczynnej na
rzecz ludzi bezdomnych i biednych oraz
pamiêta³ o naszych zmar³ych nauczycielach
i uczniach, na których grobach zapalono
znicze i z³o¿ono kwiaty.

Staramy siê wszyscy bardzo, aby mimo
trudno�ci szko³a wype³nia³a wszystkie swo-
je zadania. Okazuje siê, ¿e jest to mo¿liwe,
poniewa¿ taka sytuacja wyzwala w nas do-
datkow¹ energiê.

Dyrektor
 Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie

mgr Maria Radoñ
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Osobowo�æ komediopisarza, chluby
naszej podkarpackiej ziemi jest tak cieka-
wa, ¿e warto po�wiêciæ mu jeszcze jeden
odcinek naszych �opowie�ci�. Wychowywa-
ny w nowoczesnej rodzinie, Aleksander
mia³ mo¿liwo�æ uprawiania jazdy konnej,
szermierki, æwiczeñ fizycznych, tañca, nie
zna³ dyscypliny, rózg, nakazów i batów ale
edukacja domowa jak¹ odebra³ by³a po-
wierzchowna i nie dawa³a mu rzetelnego
warsztatu literackiego. Kazimierz Wyka
najlepiej zilustrowa³ to nazywaj¹c
przysz³ego literata �samo-
ukiem artystycznym w lite-
raturze polskiej�.

Ten ciekawy �wiata
cz³owiek, który do-
wiód³ swego patrioty-
zmu w walkach o nie-
podleg³o�æ kraju jed-
nocze�nie postrzegany
by³ jako dobry kompan,
o wielkim poczuciu hu-
moru, sypi¹cy fraszkami i
dowcipami jak z rêkawa, co
szczególne... nie zawsze przyzwoitymi.
Jego filozofi¹ ¿yciow¹ sta³y siê s³owa: �Krêæ-
my siê jak chcemy, b³¹d�my, igrajmy po tym
�wiecie, zawsze jednak przy koñcu znajdziemy
przed sob¹ drogê, któr¹ szli nasi poprzednicy
i któr¹ pójd¹ nasze potomki. Na tej drodze

mieszka spokojne ¿ycie w�ród rodziny i t¹
drog¹ najsnadniej zbli¿yæ siê do grobu nie pra-
gn¹c go ani te¿ siê nie trwo¿¹c.� Zanim jed-
nak sam zacz¹³ wprowadzaæ tê zasadê w
¿ycie i prezentowaæ prawdziwy kult domu
i rodziny by³ trzpiotem, bywalcem salonów
i... buduarów niewie�cich. Co prawda nie
stanowi³ typu Adonisa, poniewa¿ wyró¿nia³
siê rud¹ czupryn¹ i podobn¹ pigmentacj¹
skóry ale brzydalem jak twierdzono nie by³.
Cechowa³a go inteligencja, zrêczno�æ,

umiejêtno�ci taneczne i eleganckie
zachowanie. Serca kobiet nie

pozostawa³y obojêtne
wobec takich walorów
Aleksandra i dlatego
nazywany by³ roman-
sowym kawalerem.
Ponadto nosi³ siê
bardzo ekscen-

trycznie i modnie,
czym dodatkowo

zwraca³ na siebie uwa-
gê. Oto s³owny autopor-

tret przysz³ego komediopi-
sarza � �£eb... zafryzowany, mocno pu-

drem przykryty, frak br¹zowy z czarnym aksa-
mitnym ko³nierzem i du¿ymi, ¿ó³tymi guzika-
mi, spodnie jasne, do�æ przestronne, jak by³a
moda i buty wêgierskie, a czasem buty po ko-
lana z dwunastocalowymi sztylpami. Przy ze-
garku siedem piecz¹tek rzeszowskiej roboty, w

rêku laseczka z kobuzi¹ g³ówk¹.�
Lata wojny sta³y siê dla Aleksandra
prawdziwa szko³¹ ¿ycia. Wst¹pi³ do

wojska jako m³odzieniaszek, w
1809 roku, a opu�ci³ armiê, zwol-

niony na w³asne ¿yczenie, w
roku 1814, ju¿ jako do�wiad-
czony mê¿czyzna, z ukszta³to-
wan¹ �wiadomo�ci¹ naro-
dow¹, kulturow¹, obycza-
jow¹. W tym okresie Fredro
mia³ okazje zetkn¹æ siê z wie-

loma wybitnymi postaciami,
w�ród których wymieniæ trzeba:

Tadeusza Ko�ciuszkê, ks. Józefa
Poniatowskiego, Stanis³awa Kostkê

Potockiego, Kajetana Ko�miana,
Jana Henryka D¹browskiego, Jana

Mama, tata, Krzy� i Ja�
wszyscy za�miecaj¹ �wiat
Na ulicy, tak¿e w lesie
wszêdzie �mieci

kto� zaniesie.
Wszyscy �miec¹,

wszêdzie brudz¹
Czy¿by �wiat ju¿ nas

zanudza³?
Nawet Marek taki jest
biedn¹ ziemiê mêczyæ chce
Zamiast sprz¹taæ, pomóc jej
on wyrzuci³ papier ten
O nie³adnie, oj to z³e
nie pochwalam tego nie
�mieci to niechciany brud
a do tego jeszcze smród.
Wiêc zacznijmy,

ju¿ do pracy
Los planety tu siê wa¿y
Ruszaj w dtogê,

jest ju¿ pora
sprz¹taæ �mieci id�¿e

w pola.
A! Poczekaj, zapamiêtaj:
Nigdy �mieci nie wyrzucaj
niech, ¿e czysty bêdzie

 ruczaj
�mieci wiêc do kub³a

 wrzucaj
W kube³ papier,

w kube³ metal
Plastik, szk³o
Segregacja- to jest to!

Marcin Panto³
kl. III �a�

gimnazjum
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Krukowieckiego, a z osobisto�ci europej-
skich � Napoleona, cara Aleksandra I, ce-
sarza Austrii � Franciszka I, króla Neapolu
Muraka.

Po powrocie do Beñkowej Wiszni roz-
pocz¹³, zupe³nie na w³asna rêkê, poza ja-
kimkolwiek �rodowiskiem artystycznym, czy
nawet grup¹ przyjació³, twórczo�æ publi-
cystyczn¹ i komediow¹. Zadebiutowa³ nie-
zbyt udanie w roku 1817 komedi¹ pt. �In-
tryga na prêdce�. Uznanie i sukces przynio-
s³y mu dopiero utwory � �Pan Geldhab�,
�M¹¿ i ¿ona�, �Noc w Apeninach�, �Nikt mnie
nie zna�, �Cudzoziemczyzna�, �Damy i
huzary�, �Gwa³tu co siê dzieje�.
Twórczo�æ jego nabra-
³a rozmachu i ró¿no-
rodno�ci. �wietne
konstrukcje scenicz-
ne, intrygi, dialogi,
rubaszny humor,
dynamiczni, cha-
rakterystyczni
b o h a t e r o w i e
wszystko to sprawi-
³o, ¿e wczesne ko-
medie Fredry sta³y
siê popularne i cenio-
ne. Utwory te wysta-
wiane by³y na scenach
teatru lwowskiego i warszawskie-
go. Nieufny twórca sam �pilnowa³� realiza-
cji scenicznych, poprawia³ dialogi, dosto-
sowuj¹c je do konkretnych aktorów sceny
lwowskiej. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e zarówno
aktorzy tej sceny jak i sam dyrektor Jan Ne-
pomucen Kamiñski bywali czêstymi go�æ-
mi pisarza.

Najbardziej osobist¹ komedi¹ by³ utwór
pt. �Przyjaciele�. Bohaterowie to Zofia i
Zdzis³aw, którzy nie mog¹ po³¹czyæ siê ze
wzglêdu na dystans spo³eczny. By³a to oczy-
wi�cie zakamuflowana historia zwi¹zku
Aleksandra z hrabin¹ Zofi¹ Skarbkow¹.
Zakochany Fredro, mimo wzajemno�ci ze
strony Zofii przez wiele lat nie móg³ do-
prowadziæ do ma³¿eñstwa. Ukochana by³a
ju¿ ¿on¹ starszego od niej o dwadzie�cia
kilka lat Stanis³awa Skarbka, znakomitego
gospodarza i cz³owieka interesu, pó�niej-
szego twórcy Teatru Skarbkowskiego we
Lwowie. Ma³¿eñstwo to okaza³o siê jednak
tak niedobrane, ¿e Zofia po krótkim po¿y-
ciu z mê¿em stale przebywa³a w domu ro-
dziców. Mimo, i¿ sam Skarbek godzi³ siê na
rozwód, na drodze stanê³a matka ukocha-
nej Fredry, której ¿al by³o fortuny ziêcia �
Skarbek by³ wszak¿e jednym z najbogat-
szych ludzi w Galicji. Dopiero 8 listopada
1828 roku w Korczynie pod Krosnem odby³
siê �lub Zofii i Aleksandra.

W�ród nastêpnych utworów scenicz-
nych najwiêksze uznanie zyska³y: �Pan Jo-
wialski�, ��luby panieñskie� i �Zemsta� a w
twórczo�ci prozaicznej pozostawi³ �wiadec-

two uczuciowego i patriotycznego prze¿y-
cia powstania � pamiêtnik, wyznania i wspo-
mnienia Sybiraka pt. �Dziennik wygnañca�.
Ciekawe, ¿e Fredro pozosta³ wierny swoim
upodobaniom i manierze twórczej i nigdy
nie na�ladowa³ panuj¹cej w tym wzglêdzie
mody, ani w dziedzinie technik pisarskich,
ani tematów literackich.

Prawdziwym wstrz¹sem dla Aleksandra
Fredry sta³a siê wydrukowana w roku 1835
przez Seweryna Goszczyñskiego rozprawa
pt. �Nowa epoka poezji polskiej�, zawiera-
j¹ca ostr¹ krytykê twórczo�ci literackiej au-

tora �Zemsty�. Pisa³ on miêdzy inny-
mi ��talent Fredra podrzêdny (...)

wiersz g³adki bez oryginal-
no�ci (...) komedie s¹ nie-
narodowe (...) niedo³ê¿-
ne cieniowanie charak-
terów, powszednia nie-
naturalno�æ i dekla-
macja w rozmo-
wach, na�ladownic-

two...�. Opinia ta
nie by³a odosobnio-

na bowiem podobne
wyg³aszali pó�niej: L.

£ukaszewicz, L. Dunin �
Borkowski i E. Dembow-

ski. Mimo, i¿ stanowisko to
by³o krytykowane miêdzy innymi

przez ks. Adama Czartoryskiego, Aleksan-
der Fredro powzi¹³ postanowienie o za-
przestaniu uprawiania twórczo�ci literac-
kiej. Stanis³aw Ko�mian porówna³ uczest-
ników tego sporu Goszczyñskiego i Fredrê
do Cze�nika � Raptusiewicza i Rejenta �
Milczka. Kazimierz Wyka natomiast uwa-
¿a³, ¿e nawet uwzglêdniaj¹c kostyczny tem-
perament jednego i przesadn¹ wra¿liwo�æ
na krytykê drugiego, prawdziwe powody
tego sporu by³y utajone i bynajmniej nie
tylko literackie. Prawdopodobnie by³a to
zemsta za opinie Fredry o konspiracyjnym
zwi¹zku, do którego nale¿a³ Goszczyñski.
Rozczarowany Aleksander wycofa³ siê z
¿ycia literackiego i ograniczy³ uczestnictwo
w dzia³aniach publicznych. Dokuczliwy ar-
tretyzm przypieczêtowa³ jego decyzjê. Po
piêtnastoletniej przerwie znów zacz¹³ two-
rzyæ utwory sceniczne ale �wiat³o dzienne
mia³y one zobaczyæ dopiero po jego �mier-
ci. W�ród nich znalaz³y siê miêdzy innymi:
�Dwie blizny�, �O¿eniæ siê nie mogê�, �Pan
Benet�, �Wielki cz³owiek do ma³ych intere-
sów�, �Rewolwer�, �Z Przemy�la do Przyszo-
wa�. Ani jedna z tych komedii nie dorów-
nuje jednak czo³owym utworom Fredry
sprzed 1835 roku.

Bogactwa wiedzy o samym autorze, lu-
dziach mu bliskich i czasach, w których ¿y³
dostarcza pamiêtnik pt. �Trzy po trzy�. Jest
to niew¹tpliwie najlepszy dokument pozwa-

Nasza przyroda

Kiedy nasza przyroda
¿y³a w spokoju,
Nie by³o jeszcze ludzko�ci roju.

By³o jej dobrze,
¿y³a gdzie chcia³a
cieszy³a siê bardzo z tego co mia³a,

Lecz w XX wieku,
gdy ludzi masa.
Zaczê³a rozrastaæ siê tyrañska rasa.

Swoje odpady,
brudy i �mieci
Zaczêli wrzucaæ w g³¹b �Natury�
dzieci.

Nigdy nie mieli
o tym �wiadomo�ci
I¿ �rodowisku nie bêdzie pro�ciej,

Je¿eli bêd¹
swe �mieci chowaæ
I dzie³o Boga doszczêtnie rujnowaæ.

Wiêc apelujê
do was narody
Nie zatruwajcie naszej przyrody,
Bo ona na tym,
�wiecie jest jedna,
A jak zniszczeje,
przysz³o�æ nasza biedna.

Piotr Studziñski
kl. II �b�

gimnazjum

(ci¹g dalszy na str. 14)
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laj¹cy poznaæ tajemnice jego osobowo�ci.
Aleksander Fredro w dziejach litera-

tury jest unikatem. Nie stara siê moralizo-
waæ, napominaæ lecz z wra¿liwo�ci¹, hu-
morem i czu³o�ci¹ opowiada o bliskich mu
typach ludzkich, formach ¿ycia codzien-
nego, szlacheckim obyczaju. Jego kome-
die bliskie s¹ utworom Musseta, poetyzu-
j¹cym zastan¹ rzeczywisto�æ. Stanis³aw
Ko�mian powiedzia³ o nim � �Uratowa³
Polskê od ogólnej melancholii�. Pogrzeb
Aleksandra Fredry sta³ siê prawdziw¹ ma-
nifestacj¹ mi³o�ników jego talentu. �Tygo-

DUKIELSKA PIÊKNO�Æ...

Osobliwo�ci¹
Dukli jest ko�ció³
parafialny pod we-
zwaniem �wiêtej
Marii Magdaleny.
Ta skromna z ze-
wn¹trz barokowa
budowla kryje w
jednej z kaplic wy-
j¹tkowej urody
NAGROBEK TA-
J E M N I C Z E J
DAMY. Na bogato
rze�bionym sarko-
fagu z czarnego
marmuru spoczywa w pozycji le¿¹cej kamienna postaæ piêknej Marii Amalii Bruh-
lów Mniszchowej, trzymaj¹c w rêce przymkniêt¹ ksi¹¿kê. Palcem zaznaczy³a frag-
ment tak jakby za chwilê mia³a powróciæ do przerwanej lektury. Zamkniête oczy
i delikatny, rozmarzony u�miech sugeruj¹, ¿e odrealni³a siê na chwilê rozpamiê-
tuj¹c przeczytan¹ historiê a nie odesz³a do wieczno�ci. Ustawiony po�rodku
kaplicy nagrobek przypomina sofê stoj¹c¹ w salonie a zawieszone na �cianach
lustra i kandelabry czyni¹ z tego miejsca �damski buduar�. Twórc¹ tego unikato-
wego nagrobka by³ Jan Obrocki.

dnik Ilustrowany� tak opisa³ to wydarze-
nie � �Ulice, którymi przechodzi³ kondukt,
ubrane by³y obficie w czarne flagi powiewa-
j¹ce ze wszystkich okien i balkonów. Szcze-
gólnie imponuj¹cym by³ widok, kiedy pochód
rozwin¹³ siê szerok¹ wstêg¹ na placu Mariac-
kim, ca³y plac dos³ownie zalany by³ powo-
dzi¹ g³ów ludzkich, ponad którymi szumia³y
flagi ¿a³obne (...) Opuszcza³ Fredro stary
Lwów jako wielki syn Galicji i kraju, jako
chluba narodu, jako bohater napoleoñski i
narodowy...�.

 Aleksander Fredro pozosta³ nie�mier-
telny po dzieñ dzisiejszy. Kto nie zna jego
komedii, bajek czy powiedzonek? Jego ko-
medie grane s¹ wci¹¿ tak przez teatry na-
rodowe jak amatorskie, czego dowodem
jest imponuj¹ca dzia³alno�æ Teatru Fre-
dreum w Przemy�lu czy spektakle wystawia-
ne na naszej dynowskiej scenie.

W lesie, na wschodnim krañcu wsi K¹kolówka znajduje siê fragment ska³y
uznanej za pomnik przyrody. Nazwana zosta³a B³êdnym Kamieniem lub Diablim
Kamieniem. Jest to unikalna w naszych warunkach geologicznych, niezwykle
twarda ska³a magmowa, pochodzenia wulkanicznego, o stalowej barwie. We-
d³ug przekazów ma to byæ wielki meteoryt. Mieszkañcy okolicznych wsi uwa¿aj¹
ten kamieñ za co� NIEZIEMSKIEGO, co budzi szacunek ale te¿ i strach.

Opracowali AJM

Czy jestem winien

Patrzeæ tak mi³o wam
Gdy woko³o asysto tak,
Zapewne podoba siê Warn,
¯e wszêdzie zanieczyszczeñ brak!
Gdy patrzymy na bujne lasy,
Na przezroczyste potoki,
Na pachn¹cych kwiatów krasy,
I na piêkne stoki...

Zazwyczaj wtedy mówimy:
�Jaki piêkny jest ten �wiat
Który istnieje miliony lat,
I dlaczego go niszczymy?�

Nikt siê nad tym nie zastanawia
A spokojnie usi¹�æ powinien,
Zadaæ sobie takie pytanie:
�Czy ja jestem temu winien?�

Oczywi�ci ¿e tak
Bez wzglêdu na wszystko
Ka¿dy cz³owiek robi �le,
Pozostawia po sobie znak:
Wyrzuca papiery, plastiki
Ale dlaczego to w³a�nie robi...?
Ciê¿ko mu potem w tym brudzie
tkwiæ!

Zmieni siê! Podniesie papierek
Pomó¿my sobie razem
Ka¿demu bêdzie lepiej ¿yæ.

Sebastian Wójcik
kl. II n �a�
gimnazjum

(ci¹g dalszy ze str. 13)
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W typowo jesiennej atmosferze odby³
siê 5 pa�dziernika br. Przy Szkole Podsta-
wowej w Dyl¹gowej II Piknik Rodzinny pn.
��wiêto Pieczonego Ziemniaka�. Na impre-
zê licznie przybyli mieszkañcy Dyl¹gowej i
z s¹siednich miejscowo�ci.

Zaproszeni go�cie, m. in. Przedstawi-
ciele Ko³a £owieckiego �Sarenka� w Har-
cie, mogli obejrzeæ program artystyczny w
wykonaniu uczniów szko³y podstawowej,
promuj¹cy zdrow¹ ¿ywno�æ i zdrowy styl

¿ycia. Wszyscy mogli �wietnie bawiæ siê i
odpoczywaæ w jednej wielkiej rodzinie.

Dzieci najm³odsze, widowiskiem �Bal
owoców i warzyw�, przypomnia³y widzom,
jak wa¿n¹ rolê w codziennym od¿ywianiu
odgrywaj¹ witaminy. Recytacj¹ wierszy zna-
nych autorów i poprzez �piew piosenek
inscenizowanych typu �Rydz�, �Ogórek�
zachêca³y uczestników pikniku do robie-
nia przetworów z owoców i warzyw oraz
do grzybobrania. Zespó³ �Stokrotki�, pod
opiek¹ p. Anny Lasko, przedstawi³ na lu-

dow¹ nutê wi¹-
zankê przy�pie-
wek rzeszow-
skich. Urokliwe
�Gwiazdeczki�,
p r o w a d z o n e
przez p. Janinê
Cichock¹, gor¹-
cymi rytmami

greckimi czarowa³y widzów.
Odby³y siê tzw. �konkursy ziemniacza-

ne�, mo¿na by³o obejrzeæ piêkn¹ wystawê
pn. �Okazy naszych pó³ i sadów� oraz wy-
braæ gigantyczne lub nietypowe warzywo
czy owoc. Konkurs wygra³a ogromna dy-
nia z ogrodu pañstwa Aliny i W³adys³awa
Frañczaków oraz malutkie dynie w kszta-
³cie gruszek z gospodarstwa pañstwa Ba-
nasiów i Hadamów.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê
loteria fantowa sponsorowa-
na przez nauczycieli. Mo¿na
by³o wygraæ m. in. ogromny
kosz grzybów, miód z pasieki
pañstwa Litwinów z Harty i
wiele innych ciekawych na-
gród. W roli sprzedawcy lote-
rii �wietnie spisa³y siê p. M.
Spólnik i p. A. Lasko.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y
konie ze stadniny pañstwa
Kêdzierskich z Wybrze¿a. Zro-
bi³y one niesamowite wra¿e-
nie nie tylko na dzieciach.
By³a przeja¿d�ka bryczk¹ w³a-

sno�ci pani J. Cichockiej lub wierzchem
pod opiek¹ pracowników stadniny. Dzie-
ciaki by³y zachwycone! Drobny deszcz nie
przeszkadza³ ani koniom, ani je�d�com.

M³odzie¿ mog³a popróbowaæ sztuki
strzelania do celu z broni pneumatycznej.
Zabezpieczone stoisko strzelnicy oblegali
szczególnie ch³opcy.

Piknik by³ okazj¹ do przekazania po-
dziêkowañ wszystkim sponsorom, przyja-
cio³om szko³y, osobom prywatnym i insty-
tucjom. Zosta³y wrêczone dyplomy dla:
v Ko³a £owieckiego �Sarenka� w Harcie

za przekazanie funduszy na zakup mun-
durków harcerskich dla dru¿yny �Szare
Szeregi�;
v Gminnej Spó³dzielni �SCh� w Dynowie

za bardzo dobr¹ wspó³pracê, pomoc w
zorganizowaniu wielu imprez szkolnych;
v Nadle�nictwa Dynów za pomoc finan-

sow¹ dla szko³y;

II RODZINNY PIKNIK
W DYL¥GOWEJ

Pesymizm

W epoce kontraktów
I ludzkich dramatów
W bezkresnym morzu
Zimnej dyplomacji
Umiera Ziemia- matka
A wraz z ni¹ My � jej dzieci.
Ju¿ ogieñ niczym hiena
Zielone p³uca trawi³
I tarcza Heliosowa
Ju¿ przez nas przebita!
S³oñce wiêc rozpuszcza
Lodowe serce Ziemi,
A pot rodzicielski
Topi plamy nasze.
Dusza matczyna tylko
Po górach siê ko³acze
A my, wyci¹gaj¹c
Swe przemys³owe rêce
Ostatni ju¿, niestety,
Gwó�d� do trumny wbijamy.
Wbijamy sobie i jej...
Bo jak ¿yæ na �wiecie,
W którym nawet kropla
Deszczyku na li�ciu
Jest radioaktywna?
Pisano o mi³o�ci
-jakie to wspania³e!
Nie pisano o �mierci
� bo po co siê martwiæ...

Sebastian Wójcik
kl. II �a�

gimnazjum
(ci¹g dalszy na str. 16)
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Dzieje tenisa sto³o-
wego w SP Nr 1 w Har-
cie siêgaj¹ czasów, gdy
nale¿a³a ona jeszcze do
woj. przemyskiego.

Nauka gry w ping-
ponga rozpoczê³a siê z
momentem zakupu sto-
³u (do tenisa sto³owego).
By³ to rok 1992. W na-
stêpnych latach zosta³y
zakupione kolejne dwa, a jeden ofiarowa-
³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Harcie.

Nauczycielem, który zapocz¹tkowa³
naukê gry na w tenisa sto³owego, i do dzi-
siaj siê po�wiêca, by³ mgr Czes³aw £ukasie-
wicz. Zajêcia, które odbywa³y siê w ka¿d¹
sobotê, by³y pocz¹tkowo prowadzone spo-
³ecznie. Dopiero sukcesy o randze ogólno-
polskiej sk³oni³y Urz¹d Gminy do ich spon-
sorowania. Ju¿ po pó³ roku pracy trener-
skiej pojawi³y siê pierwsze sukcesy na szcze-
blu gminnym. Uczniowie SP Nr 1 w Harcie
zajêli pierwsze miejsca w I turnieju o Pu-
char Wójta Gminy Dynów. Byli to A. £uka-
siewicz i T. Dziura. Nastêpne lata przynosi-
³y kolejne sukcesy. Siedmiokrotnie ucznio-
wie (tej szko³y) zdobywali Puchar Wójta
Gminy Dynów. Kilkakrotnie zajmowali
pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Turnie-
ju Tenisa Sto³owego �Mini Olimpic Games�
� Dzieciêcej Olimpiadzie Tenisa Sto³owe-
go na szczeblu wojewódzkim. Byli to w
roku:

m 1996-ch³opcy � S. Banat, M. Lichota;
 -dziewczêta � A. Pêkala, E. Pieróg;
m 1997-dziewczêta � D. Potoczna, P. Li-

twin;
m 1998-dziewczêta � M. Pêkala, M. B³oñ-

ska.
Najwiêkszym jednak sukcesem by³

udzia³ w ogólnopolskich fina³ach. Ucznio-
wie zajmowali tam bardzo dobre i dobre
miejsca.

W II Ogólnopolskim finale �Mini Olim-
pic Games� w Ciechanowie w 1996 r. �

uczeñ Banat Sylwester na 65-ciu uczestni-
ków zaj¹³ pi¹te miejsce, a A. Pêkala zajê³a
dwudzieste trzecie na 64 zawodniczki.

W III edycji Ogólnopolskiego Fina³u
�Mini Olimpic Games�, który odby³ siê w
Ostródzie w 1997 r. na 61 uczestników tej
olimpiady Diana Potoczna zajê³a 18, a Pau-
lina Litwin 29 miejsce.

W IV Ogólnopolskim Finale �Mini Olim-
pic Games� w Jastrzêbiu Zdroju w 1998 r.
M. Pêkala zdoby³a 16 miejsce na 51 zawod-

v Hurtowni �WIDAN� w Przemy�lu za
przekazanie na piknik mro¿onek (lodów,
pizz, zapiekanek, placków ziemniacza-
nych, piero¿ków);
v Rady So³eckie wsi Dyl¹gowa za przeka-

zanie funduszy na zakup kserokopiarki
dla szko³y;
v Pana Andrzeja Kêdzierskiego z Wy-

brze¿a za u¿yczenie zaprzêgu i koni ze
swojej stadniny na piknik;
v Pana Tadeusza Litwina z Harty za prze-

kazanie miodu na I i II Piknik Rodzinny;
v Rodziców, którzy pomagali przy pra-

cach remontowych w szkole podczas wa-
kacji: p. W³adys³awa Frañczaka, Mieczy-
s³awa Karasia, Adama Chrapka, Jana
Sowy, Les³awa Cichego.

Impreza przy szkole bardzo siê uda³a.
Rada Rodziców zorganizowa³a równie¿
zabawê taneczn¹ w Domu Stra¿aka, gdzie
przy rytmach znanego i lubianego zespo³u
CRAZY bawi³a siê do rana starsza m³odzie¿.

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Dyl¹-
gowej na ³amach czasopisma sk³ada serdecz-
ne podziêkowania wszystkim sponsorom, ro-
dzicom, a tak¿e nauczycielom za pomoc w
zorganizowaniu Pikniku Rodzinnego.

Agata �liwa

Ekologia

Ekologia, ekologia!
Sfyszê o niej pranie co dnia.
S³yszê w radio, telewizji
Nic nas dzisiaj nie zadziwi.
Ka¿dy zdrowej chce ¿ywno�ci.
Czystej wody w obfito�ci.
Piêknych �piewów,
le�nych ptaków.
S³odkiej woni ró¿nych kwiatów.
Precz z nawozem,
smogiem, dymem!
Niech �wiat ten jeszcze nie ginie!
Tyle rzeczy jest wspania³ych.
W�ród ¿yj¹cych istot na nim.
Chcemy zdrowi byæ, szczê�liwi....
Niech siê tym, fez nikt nie zdziwi.
Bo tak ma byæ, tak byæ musi.
Na tej Ziemi, po�ród gruszy.

Sebastian Wójcik
kl. II �a�

gimnazjum

II RODZINNY PIKNIK
W DYL¥GOWEJ

(ci¹g dalszy ze str. 15)
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niczek, natomiast M. B³oñska uzyska³a 28
lokatê.

Zafascynowanie t¹ dyscyplin¹ sportu,
obecnie ju¿ w Zespole Szkó³ Nr 2 w Har-
cie, trwa nadal. Uczniowie chêtnie przy-
chodz¹ na zajêcia (ka¿d¹ woln¹ chwilê spê-
dzaj¹ przy stole pingpongowym). Szkoda,
¿e ponownie brakuje pieniêdzy na zajêcia
tenisa sto³owego. Jedynie dziêki pasji tre-
nera, dzieci i m³odzie¿y wci¹¿ odnoszone
s¹ sukcesy, czego dowodem s¹
medalowe miejsca w imprezach
organizowanych przez woje-
wódzkie i powiatowe zwi¹zki
sportowe�:
m Gimnazjada Powiatu Rze-

szowskiego (w tenisie sto³o-
wym dziewcz¹t debel 1999r. �
3 miejsce, 2000r. � 2 miejsce,
2001r. � 3 miejsce. 2002r. � 3
miejsce);
m Rejonowe Igrzyska M³odzie-

¿y Szkolnej
(w tenisie sto³owym dziewcz¹t

debel 1999r. � 2 miejsce);

m Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej Powiatu
Rzeszowskiego (w tenisie sto³owym dziew-
cz¹t debel 1999r. � 2 miejsce);

Uczniowie ponadto rywalizuj¹ w turnie-
jach organizowanych przez inne instytucje:
m II Dynowskie Dni Kultury Chrze�cijañ-

skiej 1998r. (organizator KSW; w tenisie
sto³owym 4 pierwsze miejsca � singiel
ch³opcy, singiel dziewczêta, debel ch³op-
cy, debel dziewczêta);

W swojej pracy pedagogicznej spo-
tykam dzieci,które nie radz¹
sobie z nauk¹ ju¿ od najm³od-

szych lat szko³y podstawowej. Nie s¹ w sta-
nie opanowaæ podstawowych umiejêtno-
�ci czytania i pisania w czasie przewidzia-
nym programem szkolnym. Dzieci, mimo
i¿ znaj¹ litery, nie potrafi¹ p³ynnie czytaæ,
przekrêcaj¹ wyrazy,nie potrafi¹ dokonaæ
analizy i syntezy s³uchowo-d�wiêkowej wy-
razów. W pisaniu opuszczaj¹ i myl¹ litery o
podobnym kszta³cie,przestawiaj¹ ich kolej-
no�æ,zniekszta³caj¹ obraz graficzny wielu
liter.

Czy mo¿na powiedzieæ,¿e uczniowie z
którymi pracujê,przestaj¹ siê uczyæ?

Nie zawsze tak musi byæ. Czêsto przy-
czyna tkwi gdzie indziej-w samym dziecku.

Na skutek fragmentarycznych zabu-
rzeñ rozwoju psychomotorycznego ucznia
wystêpuj¹ u niego trudno�ci w nauce pisa-
nia i czytania, okre�lane terminem dyslek-
sja. Termin ten wzbudza wiele emocji za-
równo w�ród dzieci, ich rodziców i samych
nauczycieli.Dziecko, które rozpoczyna na-
ukê szkoln¹ nie tylko z obowi¹zku, ale rów-
nie¿ z ciekawo�ci, chêci poznania nowego
�wiata, pragnie byæ zauwa¿onym, docenio-
nym,czêsto chwalonym.Dziecko dyslektycz-
ne samo ju¿ w I klasie zauwa¿a,¿e �co� z
nim nie jest tak�. Nie potrafi szybko czytaæ,
myli litery, opuszcza litery, nie zawsze rozu-
mie przeczytany tekst. W pisaniu zapomi-
na o ogonkach, �zjada� koñcówki wyrazów,
przestawia kolejno�æ liter. Taki uczeñ czê-
sto s³yszy ze strony rodzica, nauczyciela, ¿e
jest ma³o zdolnym, leniwym, niedojrza³ym
uczniem.

Przez to dziecko czêsto zniechêca siê

m Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar
Burmistrza U.G. i M. Tyczyn
m (organizator U.G. i M. Tyczyn; tenis sto-

³owy w grze dru¿ynowej dziewcz¹t 2000r.
� 3 miejsce);
m IV Podkarpacka Olimpiada Tenisa Sto-

³owego 2003 organizator MOK w Dyno-
wie, Klub �Dynovia�; tenis sto³owy sin-
giel ch³opcy � 2 miejsce na 38 zawodni-
ków, singiel dziewczêta � 2 miejsce na 14

zawodniczek 2003r.)
Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e

uczniowie zajêli II miejsce w
turnieju tenisa sto³owego w
Mo�ciskach (Ukraina) zorga-
nizowanym z okazji 7 rocznicy
niepodleg³o�ci Ukrainy.

Tenis sto³owy to widowisko-
wa dyscyplina sportu, maj¹ca
rzeszê zwolenników. Uprawia-
nie go jest mo¿liwe w ka¿dym
wieku. Rozwija sprawno�æ i
kondycjê fizyczn¹, równocze-
�nie stanowi doskona³¹ zabawê.

Ewa £ukasiewicz

do nauki,zamyka siê w so-
bie, ma poczucie ni¿szej
warto�ci. Prze¿ywa nie-
pewno�æ i niepokój.
Lêka siê o to,¿e znowu
zostanie wy�miane przez
klasê,kiedy nie bêdzie
mog³o przeczytaæ pro-
stego wyrazu.

Jak zachowuj¹ siê rodzice i jak reaguj¹
wówczas, kiedy dowiaduj¹ siê,i¿ ich dziec-
ko jest dyslektyczne?

Najpierw z³o�æ, ¿e dziecko jest leniwe,
roztargnione, ma³o uwa¿a na zajêciach.
Nastêpnie prze¿ywaj¹ du¿y niepokój, bez-
radno�æ.Czêsto s¹ zniechêceni tym, ¿e ich
praca i czas po�wiêcony dziecku w domu,
nie przynosi po¿¹danych efektów. Na koñ-
cu s¹ bezradni i maj¹ poczucie winy kiedy
diagnoza brzmi � dysleksja.

Co czuj¹ nauczyciele?
Nauczycielom równie¿ towarzysz¹ mie-

szane uczucia; z³o�æ, i¿ musz¹ poprawiaæ
prace, które s¹ ma³o czytelne, a na doda-
tek jest w nich wiele b³êdów ortograficz-
nych i stylistycznych. Czêsto zniechêcaj¹ siê
do takiego ucznia, krytykuj¹ go, stawiaj¹
mu wiêksze wymagania, gdy¿ uwa¿aj¹, ¿e
to wynika z jego lenistwa.

Z w³asnego do�wiadczenia wiem,i¿ wiêk-
szo�æ nauczycieli chce i pomaga uczniom
dyslektycznym. Staraj¹ siê zrozumieæ pro-
blemy i mo¿liwo�ci takiego dziecka. S¹
wobec nich ¿yczliwi, cierpliwi i wyrozumia-
li. Konieczna jest równie¿ wspó³praca na-
uczyciela z rodzicami i szkolnym peda-
gogiem.

Dziecko dyslektyczne, tak jak ka¿da
doros³a osoba potrzebuje akceptacji, inte-

gracji ze �rodowiskiem w którym przeby-
wa, poczucia bezpieczeñstwa i mo¿liwo�ci
odnoszenia choæby drobnych sukcesów.

Szko³a i rodzina powinny stwarzaæ sy-
tuacje, by dziecko dyslektyczne mog³o wy-
kazaæ siê swoimi sukcesami i osi¹gniêcia-
mi.

Opracowa³a
Wies³awa Dziura

nauczycielka SP nr 2 w Harcie
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Samorz¹d Uczniowski uzyska³ du¿y
wp³yw na ¿ycie szko³y. Wyrazem tego jest
ich liczny udzia³ w uroczysto�ciach szkol-
nych, które w znacznej mierze s¹ przez nich
przygotowywane. Bior¹ równie¿ aktywny
udzia³ w imprezach organizowanych przez
MOK i R w Dynowie. Przyk³adem mo¿e byæ
udzia³ w konkursach Poezji Patriotycznej
Dniach Kultury Chrze�cijañskiej, Dniach
Pogórza Dynowskiego i wielu innych. Uwa-
gê jednak zwraca du¿a aktywno�æ i samo-
dzielno�æ w dzia³aniu Samorz¹du Szkolne-
go, którego opie-
kunem jest p. mgr
Krystyna Toczek.
Samorz¹d nie
koncentruje siê
tylko na sobie i
swojej szkole.
Wychodz¹ z
w³asn¹ inicjatyw¹
daleko poza swo-
je najbli¿sze �ro-
dowisko.

Od 2000 r. SU
organizuje w
szkole spotkania -
�kawiarenki �z
ciekawymi lud�mi gminy, miasta Dynowa i
Rzeszowa. Dotychczas go�æmi szkolnej ka-
wiarenki byli m.in. Wójt Gminy Dynów -
mgr in¿. Adam Chrobak, So³tys miejsco-
wo�ci £ubno - Emil Fuksa, Dyrektor ZS Nr
3 w £ubnie - mgr Gra¿yna Spryszak, by³y
Dyrektor Ekspozytury Banku PKO w Dy-
nowie - mgr K. Pawlu�, by³y Komendant

Policji w Dynowie - mgr K. £ysek, miejsco-
wy lekarz - Jacek Radon, Kierownik MO-
KiR w Dynowie - mgr Gra¿yna Malawska,
by³y Radny Rady Powiatu Rzeszów -mgr in¿.
Józef Sówka, Prodziekan Wydzia³u Peda-
gogiki WSP w Rzeszowie -dr Henryk Pie-
trzak.

Samorz¹d Szkolny bardzo skrupulatnie
przygotowuje siê do tych spotkañ, redak-
torki / uczennice II gimnazjum / przepro-
wadzaj¹ z go�ciem wywiad, który potem
zostaje zamieszczony w ambitnej szkolnej

gazetce - �SZKOLNIK �.
W bie¿¹cym roku szkolnym 2003/2004

pierwszym go�ciem naszej �kawiarenki
�by³a p. Burmistrz Miasta Dynowa - mgr
ANNA KOWALSKA oraz p. JERZY BY-
LICK1 -Szef Gminnego Zespo³u Reagowa-
nia Kryzysowego.

Nasza uczennica Joasia Socha przepro-

wadzi³a z p. Burmistrz wywiad. Z wywiadu
dowiedzieli�my siê m.in., ¿e p. Burmistrz z
Dynowem zwi¹zana jest od urodzenia, z
o�wiat¹ te¿ do�æ wcze�nie, bo pierwsze kro-
ki w swojej pracy stawia³a w³a�nie w o�wia-
cie jako nauczycielka Jest cz³owiekiem pra-
cowitym, bardzo lubi pracê z lud�mi i m³o-
dzie¿¹. Z natury jest kobiet¹ �chytr¹� je�li
chodzi o Dynowszczyznê i bardzo lubi zdo-
bywaæ �rodki finansowe dla tego �rodowi-
ska.W odpowiedzi na pytanie - Jak radzi
sobie w trudnych sytuacjach? - odpowia-
da, ¿e przede wszystkim nigdy nie za³amuje
siê i przyjmuje bardzo prost¹ zasadê: �masz
- nie ciesz siê, nie masz - nie smuæ siê �.

Zapytana - Za co ceni ludzi? - odpowia-
da, ¿e najwiêksz¹ cechê, któr¹ zauwa¿a u
ludzi to: szczero�æ, otwarto�æ, prawdo-
mówno�æ.

Na zakoñczenie spotkania z p. Bur-
mistrz dowiedzieli�my siê o funkcjach jakie
pe³ni spo³ecznie w wielu innych organiza-
cjach i stowarzyszeniach. M³odzie¿ podziê-
kowa³a za bardzo mi³e spotkanie i wrêczy-
³a p. Burmistrz kwiaty.

Jak widaæ uczniowie ZS Nr 3 w £ubnie
spêdzaj¹ czas po zajêciach lekcyjnych przy-
jemnie i po¿ytecznie.

Nauczyciele i dyrekcja szko³y popiera
inicjatywy uczniów, wspó³pracujemy z or-
ganami samorz¹dowymi, staramy siê aktyw-
nie uczestniczyæ w realizacji konkretnych
przedsiêwziêæ. To dla nich funkcjonuje
szko³a, oni s¹ w niej najwa¿niejsi. Aktyw-
no�æ uczniów, dostrzeganie ich potrzeb i
aspiracji, popieranie i wspomaganie reali-
zacji inicjatyw pomaga w budowaniu pozy-
tywnego wizerunku szko³y w �rodowisku
lokalnym.

O innych ciekawych i wa¿nych dzia³aniach
SU napiszemy w nastêpnej �Dynowince�.

mgr G. Spryszak
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Inauguracja roku szkolnego 2003/
2004 mia³a bardzo uroczysty charakter. Przy-
by³y w³adze miasta z Pani¹ Burmistrz mgr
Ann¹ Kowalsk¹ oraz przedstawiciele Rady
Rodziców.

Wrze�niowe dni mija³y szybko i cyklem

lekcji biologii w gimnazjum pt. �Jestem �wia-
domym konsumentem� rozpoczêto przy-
gotowania do 10 jubileuszowej akcji
�Sprz¹tanie �wiata�. W pogodny wrze�nio-
wy ranek 19 wrze�nia ponad 600 uczniów
ze swoimi wychowawcami wyruszy³o w te-
ren, g³ównie na obrze¿a miasta zbieraj¹c
ró¿nego rodzaju �miecie, które segrego-
wano korzystaj¹c z przeznaczonych do
tego celu worków. Niewielki wysi³ek fizycz-
ny po³¹czony ze spacerem w drodze po-
wrotnej by³ dla uczniów mi³ym do�wiad-
czeniem (co widaæ na zamieszczonych fo-
tografiach) a efekty pracy ca³ej grupy by³y
imponuj¹ce. Zebrano ³¹cznie 247 worków
odpadów.

Kontynuuj¹c zagadnienia proekolo-
giczne uczniowie klas II i III gimnazjum
przygotowali wystawê prac �Mamy tylko
jedn¹ ziemiê�, w której wykorzystano wy-

³¹cznie materia³y odpadowe oraz wiersze i
opowiadania napisane przez uczniów.

Wystawa by³a prezentowana na uroczy-
stym spotkaniu w³adz miasta Vranova i Dy-
nowa zorganizowanym w celu podpisania
umowy o wzajemnej wspó³pracy. Opiekê
nad wystaw¹ przejêli uczniowie Szkolnego
Klubu Europejskiego wraz z opiekunk¹
mgr B. Piejko. Zaproszeni go�cie upamiêt-
nili wa¿ne wydarzenie kulturalne wspóln¹

fotografi¹ z m³odzie¿¹.
Odpowiadaj¹c na apel fundacji Nasza

Ziemia, szko³a uczestniczy³a w ogólnopol-
skim programie ekologicznym ��wiêto
Drzewa�. W tym celu nawi¹zano wspó³pra-
cê z pani¹ mgr in¿. M. Makara, pracowni-
kiem Nadle�nictwa Dynów, która zorgani-
zowa³a sadzonki drzew. Uczniowie klas III
d i e gimnazjum wraz z opiekunk¹ mgr R.
Potoczn¹, podle�niczy Zygmunt Ziêzio i le-
�niczy mgr in¿. Robert Bielec posadzili w
lesie D¹brówki Starzeñskiej 300 lip w celu
urozmaicenia obecnego drzewostanu.
Wszyscy pracowali z du¿ym zaanga¿owa-
niem. Wysi³ek zosta³ nagrodzony rozpale-
niem ogniska i pieczeniem kie³basy.

Obecnie za po�rednictwem pracowni-
ka Urzêdu Miejskiego P. Jerzego Bylickiego
podjêto wspó³pracê z Zarz¹dem Zespo³u
Parków Krajobrazowych i organizujemy wy-

stawê prac o tematyce pro-
ekologicznej w Przemy�lu.

Pracownicy zarz¹du
wyrazili zgodê na przyjazd
do naszej Szko³y i organi-
zacjê zajêæ edukacyjnych.
Uczniowie naszej szko³y
przygotowuj¹ siê do wziê-
cia udzia³u w III edycji kon-
kursu pt. �Poznajemy Par-
ki Krajobrazowe Polski�
której wspó³organizato-
rem jest Zarz¹d Parków
Krajobrazowych � Renata
Potoczna.

Z ¯YCIA ZESPO£U
SZKÓ£ W DYNOWIE

(ci¹g dalszy na str. 20)

Listopad to w Polsce miesi¹c pa-
miêci narodowej o zmar³ych, nie tyl-
ko naszych bliskich, ale te¿ wszystkich
poleg³ych, zadrêczonych i unice-
stwionych ofiarach kataklizmów wo-
jennych, przetaczaj¹cych siê przez
nasz kraj i historiê. Winni�my im nie
tylko modlitwê, ho³d i wdziêczno�æ,
ale i zachowanie pamiêci o ich ¿yciu,
dokonaniach i ofiarach. Dlatego
o�mielam siê przedstawiæ czytelni-
kom, na ten szczególny miesi¹c, pa-
miêtnik W³adys³awa Szpilmana p.t.
�Pianista�.

To ksi¹¿ka niezwyk³a. Poznajemy w
niej tak blisko jak to tylko mo¿liwe, prze-
¿ycia wybitnego kompozytora i piani-
sty Polaka-¯yda, skazanego na zag³adê
wraz z ca³ym Jego Narodem, z relacji
spisanej przez Niego samego bezpo-
�rednio po wojnie � w roku 1945.
Oszczêdnym i prostym jêzykiem rela-
cjonuje wstrz¹saj¹co tragiczny los m³o-
dego, rozkochanego w muzyce cz³o-
wieka, otoczonego kochaj¹c¹ siê liczn¹
rodzin¹, wychowanego w dobrobycie i
kulturalnej atmosferze rodzinnego
domu i miasta, los wszystkich wspó³bra-
ci zamkniêtych w gettcie warszawskim.
Z ka¿dym dniem zapisanym w pamiêt-
niku, traci kolejne atrybuty dotychcza-
sowego ¿ycia a¿ do �mierci ca³ej rodzi-
ny, kolejnych �mierci przyjació³ i zna-
jomych, do ca³kowitego wyzucia z wszel-
kich dóbr materialnych i �rodków do
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przyrzekali pierwszoklasi-
�ci Szko³y Podstawowej Nr

1 w Dynowie 3 pa�dziernika bie¿¹cego roku.
Tego dnia przyszli do szko³y od�wiêtnie

ubrani, bez ciê¿kich plecaków za bardzo
podekscytowani.

O godzinie 10 w sali gimnastycznej zgro-
madzili siê uczniowie klas I � VI, nauczyciele
oraz rodzice pierwszoklasistów. Uroczysto�æ
zainaugurowa³a Pani Dyrektor. ̄ yczy³a nowym
uczniom sukcesów w nauce oraz samych mi-
³ych wra¿eñ w czekaj¹cym ich szkolnym ¿yciu.

 W imieniu ca³ej spo³eczno�ci uczniow-
skiej wyst¹pi³a przewodnicz¹ca Samorz¹du
Szkolnego � uczennica gimnazjum Aleksan-
dra Fedurek. W krótkich, ale pe³nych ser-
deczno�ci s³owach powita³a nowych kole-
gów i kole¿anki, którzy zostali przyjêci do
grona uczniów. Uczniowie klas II przygoto-
wali na tê okazjê program artystyczny, na
który sk³ada³y siê wiersze i weso³e piosenki.
No i wreszcie nadszed³ moment, by mogli
siê zaprezentowaæ pierwszoklasi�ci. Z ogrom-
nym przejêciem wypowiadali s³owa uczniow-
skiej przysiêgi, a nastêpnie przedstawili swój
program artystyczny. Piosenki i wiersze w
ich wykonaniu bardzo siê podoba³y zebra-

Tak brzmia³o motto uroczysto�ci szkol-
nej z okazji �wiêta Edukacji Narodowej w
naszej szkole. Obchody tego �wiêta, bar-
dziej znanego wszystkim jako Dzieñ Na-
uczyciela, mia³y w tym roku wyj¹tkowo uro-
czysty charakter. Dlaczego? Odpowied� jest
prosta � okr¹g³a rocznica powstania Ko-
misji Edukacji Narodowej. Od tamtego wy-
darzenia up³ynê³o w³a�nie 230 lat.

 Przygotowuj¹cy program artystyczny
na tê okazjê, siêgnêli do historii. Wypada³o
przypomnieæ, czym by³a Komisja Edukacji
Narodowej dla I Rzeczypospolitej. Dlacze-
go w tamtych trudnych dla Polaków chwi-
lach stawiano na edukacjê m³odych? Na
to nie trzeba odpowiadaæ. Dzisiaj przecie¿
my�limy tak samo.

 Po krótkim nawi¹zaniu do historii nad-
szed³ moment na podziêkowania dla na-
uczycieli za ich pracê, trud i po�wiêcenie.
By³y kwiaty, wiersze, piosenki.

No bo jak inaczej mo¿na wyraziæ sw¹
wdziêczno�æ pedagogom? Program arty-
styczny u�wietni³a nasza ma³a skrzypaczka,
uczennica pi¹tej klasy � Patrycja Czerwiñ-
ska. Podbi³a swym talentem i urokiem oso-
bistym serca wszystkich, zarówno nauczy-
cieli, rodziców, przyby³ych go�ci a tak¿e
uczniów.

 Podczas wystêpów nie zabrak³o tak¿e
humoru. Druga czê�æ programu przebie-
ga³a pod has³em: �Pó³ ¿artem, pó³ serio o
szkole, czyli my i nasi nauczyciele na weso-
³o�. Zabawne scenki, kuplety oraz parafra-

nym. Nale¿¹ siê s³owa uznania i podziêko-
wania dla ich wychowawców, pani mgr Ur-
szuli Sienko, pani mgr El¿biecie Hadam,
pani mgr Dorocie Chudzikiewicz.

 Samorz¹d Szkolny ufundowa³ wszyst-
kim dyplomy na pami¹tkê pasowania na
ucznia oraz zak³adki do ksi¹¿ek. Natomiast
opiekunka SKO, pani mgr W³adys³awa
Frañczak wrêczy³a im ksi¹¿eczki oszczêd-
no�ciowe, zachêcaj¹c do systematycznego
oszczêdzania.

Po g³ównej uroczysto�ci uczniowie z wy-
chowawcami udali siê do klas na S³odki po-
czêstunek przygotowany przez Radê Ro-
dziców.

 W weso³ym nastroju i pe³ni chêci do
pracy szkolnej wracali nasi �pierwszacy� do
domów, pamiêtaj¹c s³owa piosenki:

 �Chod�cie �mia³o
 do szko³y, pierwszacy,
 do zabawy wspólnej
 do pracy.

 Szko³a drzwi swe
 otwiera go�cinnie.
 Szko³a zawsze
 serdecznie Was przyjmie.

Lucyna Wandas

�Kto sieje naukê, zbiera s³awê,
 Kto sieje my�l, zbiera m¹dro�æ...�

zy znanych wierszy na dowcipne wierszyki
o nauczycielach, wszystkich wprawi³y w
dobry humor i weso³y nastrój.

Uwagê zwróci³ uczeñ I klasy gimnazjum
Robert Tarnawski, który od kilku lat pró-
buje swych si³ twórczych i pisze wiersze. Jego
utwór po�wiêcony nauczycielom ³¹czy³ w
sobie uznanie dla pracy nauczycielskiej z
tym, co sam s¹dzi o tym zawodzie. Point¹
wiersza by³o znane powiedzenie �bodajby�
cudze dzieci uczy³�.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ imprezy sta³ siê
wystêp gimnazjalistów, którzy popisali siê
niezwyk³¹ sprawno�ci¹ fizyczn¹ w nowocze-
snym tañcu break dance. By³o na co popa-
trzeæ!

 Na szkoln¹ uroczysto�æ przybyli przed-
stawiciele miejscowych w³adz:

Pani Burmistrz � Anna Kowalska, Pani
Skarbnik Urzêdu Miasta � Stanis³awa
£abisz,

Pani Koordynator d/s O�wiaty � Bar-
bara Telega, Pan Przewodnicz¹cy Rady
Miasta �

Zygmunt Frañczak oraz przedstawicie-
le Rady Rodziców: Pani Ma³gorzata Koch-
man,

Pani Urszula Dziedzic, Pani Halina Te-
reszczak.

 Cieszymy siê, ¿e pamiêtali w tym dniu
o nauczycielach ucz¹cych w naszej szkole.
Ich obecno�æ nada³a imprezie bardziej
uroczysty charakter.

mgr Urszula Radoñ

��lubujê byæ dobrym uczniem, dbaæ o honor mojej szko³y
i klasy� �

¿ycia, bezdomno�ci, g³odu i sytu-
acji �ciganego zwierzêcia przeznaczo-
nego �na odstrza³�. �mieræ w gettcie
jest wszechobecna, poch³aniaj¹ca
wszystkich - z dzieæmi i starcami w³¹cz-
nie. Cech¹ uderzaj¹c¹ w tej relacji jest
niezmierna �cierpliwo�æ� w przyjmo-
waniu kolejnych ciosów, wola przetrwa-
nia, nadzieja ocalenia i ca³kowity brak
uczuæ nienawi�ci i chêci zemsty i od-
wetu. Ca³y czas towarzyszy te¿ autorowi
mi³o�æ do muzyki i ukojenie jakie w
niej znajduje. I w istocie muzyka i zwi¹-
zani z ni¹ ludzie wielokrotnie udzie-
laj¹ im pomocy. Najciê¿szy czas przy-
chodzi z zag³ad¹ getta, a potem mia-
sta, gin¹cego w Powstaniu i ogniach
po¿arów. W spalonym i zburzonym mie-
�cie pozostaje zupe³nie sam, wydany
na g³ód, brud, zimno i strach przed
Niemcami, wci¹¿ jeszcze obecnymi i
�poluj¹cymi� w ruinach na wszystko �co
¿ywe�.

W ostatecznym opuszczeniu otrzy-
muje niespodziewan¹ pomoc nie-
mieckiego oficera, który z nara¿eniem
w³asnego ¿ycia pomaga mu siê ukryæ
i dostarcza do kryjówki jedzenie, a na-
wet pierzynê � ocalaj¹c go od �mierci
z g³odu i zamarzniêcia, w ostatnich
tygodniach roku 1944. Ksi¹¿kê
koñcz¹ zapiski tego¿ oficera � wybaw-
cy z okupowanej Warszawy, które Szpil-
man otrzymuje od rodziny ich autora,
prawie 50 lat po wojnie.

�Pianista� to ksi¹¿ka naprawdê
niezwyk³a. Sw¹ prost¹, autentyczn¹
relacj¹ ³amie wiele stereotypów zwi¹-
zanych z narodem ¯ydowskim i Ho-
lokaustem, bêd¹c równocze�nie ho-
³dem nie tylko dla si³y muzyki ale i
wszystkich ofiar bohaterów tego
strasznego czasu.

Nie zapominajmy o nich w naszym
Miesi¹cu Pamiêci. Siêgnijmy po
ksi¹¿kê tak pe³n¹ prawdy o tych, któ-
rzy odeszli.

Bibliofil/ka

P.S. Ksi¹¿ka jest w posiadaniu Biblioteki
Miejskiej w Dynowie.

Biblioteka czynna:
wtorek, czwartek i pi¹tek
w godz. 10 � 18
w �rodê w godz. 8 � 16
i w sobotê w godz. 10 � 16

(ci¹g dalszy ze str. 19)
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W dniu 25 pa�dziernika br. w naszej szko-
le odby³a siê gala �Poznaj swój talent�. Or-
ganizatorem by³o Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepe³nosprawnych Miasta i Gminy
Dynów. Go�cili�my trzyna�cie Stowarzyszeñ
Powiatu Rzeszowskiego:

Z B³a¿owej, Boguchwa³y, Chmielnika,
G³ogowa Ma³opolskiego, Hy¿nego, Kamie-
nia, Krasnego, Lubenii, Soko³owa Ma³opol-
skiego, �wilczy, Trzebowiska, Tyczyna i Dy-
nowszczyzny. W³adze samorz¹dowe repre-
zentowali: Pani Burmistrz mgr Anna Kowal-
ska, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Pan mgr
Zygmunt Frañczak. Na imprezê przybyli rów-
nie¿ Pani Prezes Teresa Tomaka ze Stowa-
rzyszenia Powiatu Rzeszowskiego, pracowni-
cy Opieki Spo³ecznej Pani Helena Nosal z
Urzêdu Gminy. Nad ca³o�ci¹ czuwa³a Pani
Prezes Zarz¹du Ma³gorzata Kochman.

 Uczestnicy gali brali udzia³ w zajêciach
muzycznych, recytatorskich, tanecznych i
ruchowych. Warto wyró¿niæ tych, którzy

przygotowali prace plastyczne. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje praca wykonana
przez Angelikê Szott uczennicê kl. II gim-
nazjum ZS w Dynowie, za któr¹ Pani Bur-
mistrz przyzna³a specjalne wyró¿nienie.

 Wiele rado�ci sprawi³y æwiczenia gim-
nastyczne przeprowadzone przez specja-
listki wychowania fizycznego Pani¹ mgr
Mariê Chudzikiewicz i Pani¹ mgr Annê
Martowicz.

 Uczniowie ze SP Nr 1 w Dynowie, Nr 2
w Bartkówce i w Harcie umilili nam czas
swoimi wystêpami. Wykonane przez nich
tañce: polonez, �suita tañców rzeszow-
skich�, breackdance zachwyci³y publicz-
no�æ, która nagradza³a tancerzy ogromny-
mi brawami.

 S³owa uznania nale¿¹ siê wolontariu-
szom oraz nauczycielom, Pani mgr Alicji
Siekaniec, Panu Stefanowi Kowalczykowi
za w³o¿one serce i trud w przygotowanie
imprezy oraz jej trwania.

Fot. P Pyrcz

 Punkt kulminacyjny spotkania to dys-
koteka. Tañcom nie by³o koñca.

 Gospodarze ugo�cili nas pysznym
¿urkiem przygotowanym przez kucharkê
Zespo³u Szkó³ w Dynowie � Pani¹ Annê
Baran, a zafundowanym przez Pani¹ Bur-
mistrz i Opiekê Spo³eczn¹. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali tak¿e piêkne upominki.

Galê u�wietni³a wystawa naszego mi-
strza d³uta Pana Bogus³awa Kêdzierskiego,
laureata wielu nagród za swoje wspania³e
rze�by.

 Dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Dynowie
udostêpni³a bezp³atnie cztery sale lekcyj-
ne, kuchniê wraz z zapleczem, sto³ówkê
oraz salê gimnastyczn¹, chc¹c wspomóc
ca³¹ imprezê, której prze�witywa³ tak szczyt-
ny cel.

A celem tego spotkania integracyjne-
go by³o przede wszystkim uczestnictwo w
dobrej zabawie. Jestem przekonana, ¿e ta-
kie imprezy powinny odbywaæ siê czê�ciej.

Lucyna Wandas

Staraniem Zarz¹du KSW i ks. dr Stani-
s³awa Janusza w dniach 16 � 19 pa�-
dziernika 2003 r. odby³y siê VII Dy-

nowskie Dni Kultury Chrze�cijañskiej. Do
grona organizatorów do³¹czy³o Starostwo
Powiatowe i MOKiR. Uczniowie naszej
szko³y tj. 26 osób wyst¹pili w �Przegl¹dzie
ma³ych form teatralnych�, do którego zg³o-
si³o siê 9 zespo³ów z ró¿nych szkó³.

Udzia³ wziê³y dwie grupy: pani mgr El¿-
biety S³oninki z monta¿em poetycko mu-
zycznym pt. �Ró¿aniec skarbem do odkry-
cia�. W programie wyst¹pi³a 10 osobowa
grupa przedstawiaj¹c delikatne i ³agodne
tre�ci o Ró¿añcu i jego roli przez wieki.

W inscenizacji pt. �Ró¿añcowa Pani z
Lourdes� wyst¹pi³a 16 osób pod opiek¹ pani
mgr Danuty Kusiñskiej. Sama realizacja po-
mys³u da³a uczniom wiele rado�ci, nauczy-
³a wspó³pracy, ukazywa³a talenty aktorskie
m³odzie¿y. Równie¿ scenografia i stroje
aktorów, to ich dzie³o i pomys³y, które wy-
starczy³o lekko skorygowaæ. Najwa¿niejsze
jednak sta³o siê w trakcie przedstawienia,
kiedy widzia³am ich przejête twarze, nie
rozpoznawa³am w nich �tak zwanej� z³ej
m³odzie¿y, lecz szczerze wyra¿on¹ wra¿li-

wo�æ i wiarê. Na uwagê zas³uguje równie¿
fakt, i¿ do przedstawienia zg³osi³a siê ca³a
klasa I d gimnazjum a starsi koledzy chêt-
nie pomagali i doradzali.

Mogê �mia³o stwierdziæ, i¿ prezentowa-
ny program by³ przygotowany przez uczniów
przy mojej pomocy, a nie odwrotnie.

 Mo¿na by d³ugo dyskutowaæ kto by³
najlepszy, najciekawszy, kto mia³ dobr¹ re-
klamê, a komu w³a�nie takiej brakowa³o.

My�lê jednak, ¿e wa¿ne by³o przede wszyst-
kim to, ¿e wbrew pozorom kultura religijna i
tre�ci wiary budz¹ ¿ywe zainteresowanie w�ród
naszej m³odzie¿y. I aby tak dalej.

 Danuta Kusiñska
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Ba³em siê. W koñcu Warszawa to nie
Sanok czy Dynów. Ale, jak to mawiaj¹, nie
taki diabe³ straszny. I wcale nie diabe³, bo
obra¿ê sympatycznych �kanarów�, któ-
rych dopytywa³em o szczegó³y biletów mie-
siêcznych, miejscowych netmajstrów, z któ-
rymi harmonicznie
psioczyli�my na pol-
skiego monopolistê
telekomunikacyjne-
go i kasjerkê z �Au-
chan�, która zaprze-
czy³a o bezduszno-
�ci konsumpcyjnej
machiny hipermarketów. Od dwóch tygo-
dni jestem warszawiakiem�

Mieszkam na styku Warszawy i £omia-
nek. Strategicznie miejsce wyborne, bo
£omianki oferuj¹ podstawowe us³ugi (w
koñcu najbogatsza gmina podwarszawska)
i nie muszê za ka¿dym drobiazgiem pchaæ
siê w stolicê. Daje to jakie� uczucie wy-
tchnienia i podmiejsko�ci, chocia¿ sto me-
trów od krajowej siódemki (na Gdañsk)
daje siê mocno we znaki przez okr¹g³¹
dobê. Na szczê�cie mam okno z drugiej
strony, z widokiem na wille prominentów.

Korzystam z go�cinno�ci OO. Kamilia-
nów. Mieszkanie bardzo przytulne (dzielê
je z ks. Markiem Wojnarowskim, który po
doktorancku zabra³ siê za ikony, konser-
watorstwo i inne takie�), kaplica za
�cian¹, cisza domu zakonnego plus pe³na
swoboda dzia³añ � czego chcieæ wiêcej?
No i Gucio, pieszczoch z boksersko-buldo-
gowat¹ przesz³o�ci¹, który z grubsza znie-
chêca potencjalnych kolekcjonerów czê-
�ci samochodowych�

Rytm ¿ycia � inny. Nie wiem, czy szyb-
szy. Inny. Inne odleg³o�ci, zale¿no�ci, mo¿-
liwo�ci. Inne rado�ci i bol¹czki. Inne pojê-
cia czasu i pracy. Inny styl bycia. Inne ceny.
Inne rozrywki. Uczê siê powoli tego wszyst-
kiego.

Jest Warszawa i Warszawka. Warszawa
to swoboda, intelekt, kultura, klimat (sym-
patycy Krakowa, do których zreszt¹ nie
nale¿ê, ¿achn¹ siê pewnie w tym miejscu).
Warszawka to poza, szpan, ciuch i kasa,
parweniuszostwo, niekiedy w ¿enuj¹cym
wydaniu. Choæ to podzia³ sztuczny, bo obie
rzeczywisto�ci w sposób oczywisty przeni-
kaj¹ siê i sup³aj¹, to jednak ³atwo je do-
strzec i wyodrêbniæ. Z zainteresowaniem
obserwujê ludzi, którzy próbuj¹ zaistnieæ
na si³ê: na ulicy, na uczelni, na skrzy¿owa-
niu. Bardzo swoisty, bynajmniej nie wysu-
blimowany, sto³eczny rodzaj smarkaterii.

Moja nowa Alma Mater, s³ynny Insty-
tut Dziennikarstwa (Wydzia³u Nauk Poli-

W kontek�cie wypadków toruñskich,
nag³o�nionych szumnie przez media, po-
stanowi³em i ja popytaæ siebie i innych o
kszta³t szko³y. Z wielu powodów. Nie tylko
dlatego, ¿e temat jest mi bliski zarówno jako
nauczaj¹cemu, jak i ucz¹cemu siê. Nurtu-

je mnie on raczej ze wzglêdów duszpaster-
skich. Nazbyt czêsto bowiem stykam  siê z
dziwnymi, nierzadko wypaczonymi kon-
cepcjami szko³y, a co za tym idzie, z fatalny-
mi skutkami, monumentalnie wa¿nego
przecie¿, procesu edukacji. A to z kolei
oznacza zagubione dzieciaki, nieufnych
rodziców, sfrustrowanych pedagogów i
kulej¹ce instytucje.

tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego). Wszystko, jak to czêsto
bywa ze znamienitymi uczelniami, mie�ci
siê na II piêtrze wydzia³u i jest to miejsce
zaskakuj¹ce kameralne oraz wspólnoto-
twórcze. Mi³o pomy�leæ, ¿e przez tych kil-
kana�cie skromnych pomieszczeñ przewi-
nê³y siê ca³e rzesze znanych dziennikarzy.
A i atmosfera ca³kiem, ca³kiem. I �Szczê�æ
Bo¿e� czasem powiedz¹. Równie¿ wielki
�wiat zagl¹da tu nierzadko. Dobra nasza.

�Jak¿e¿ czêsto ludzie gardz¹ faktami.
Nieraz lekcewa¿¹ ich nudn¹ i szar¹ mono-
toniê. I czêsto nad szczegó³owe, wiele po-
kory wymagaj¹ce ich badanie, przek³adaj¹,
ile¿ lepiej ich pychê syc¹ce, uogólnienia i
syntezy. Tylko ¿e ci ludzie, którzy pomia-
taj¹ przyziemn¹ drobnic¹ faktów, nie spo-
strzegaj¹, ¿e chc¹c obejmowaæ �szerokie
horyzonty�, patrz¹ najczê�ciej w z³udy i
majaki, a chciwie siêgaj¹c po wnioski - znaj-
duj¹ pianê frazesów. Droga do prawdy pro-
wadzi przez konkret. A pocz¹tkiem pozna-
nia i pocz¹tkiem m¹dro�ci jest rzeczywi-

�LADAMI GULIWERA
CZYLI POETA W AGLOMERACJI

sto�æ i jej wycinek - fakt.� (Z. Starowieyska-
Morstinowa, Fakty i S³owa) Fakty, konkre-
ty, detale, drobiazgi � oto moja Warszawa
po dwóch tygodniach. Kiedy ju¿ cz³owiek
przejdzie do porz¹dku dziennego nad za-
dêciem stolicy (które w wyobra�ni kogo� z
kresów lubi przesadnie siê rozrastaæ), oka-
zuje siê, ¿e nie ka¿dy podejrzany typ na
przystanku to cwaniak i z³odziej, a na uli-
cach mo¿na znale�æ wiele ¿yczliwo�ci, je�li
tylko ma siê ochotê poszukaæ. Jak wszêdy �

u�miech rodzi
u�miech. Mo¿e na-
wet ³atwiej tutaj,
gdzie w blokowi-
skach i tramwajach
panoszy siê demon
samotno�ci.

�Wszystko na
szpilce, to co na zawsze ju¿ siê wydawa³o...�
� pisa³ onegdaj ks. Twardowski. Znowu
mieszkam gdzie indziej. Jedni wzdychaj¹ i
wbijaj¹ szpilki zazdro�ci: �Ten to tylko so-
bie je�dzi...�. Inni wbijaj¹ gwo�dzie zazdro-
�ci: �Aaa... student...�. Na szczê�cie s¹ i tacy,
którzy wiedz¹, ¿e niekiedy to, co wydaje siê
wielkie, wcale takim nie jest, za� ma³e oka-
zuje siê byæ czym� okaza³ym i wspania³ym.
Opowie�æ o Guliwerze nabra³a dla mnie
nowego znaczenia�

ks. Krzysztof Rzepka

W poszukiwaniu Drogi

W POSZUKIWANIU
STRACONEGO CZASU
CZYLI GAR�Æ ROZWA¯AÑ
O KONDYCJI POLSKIEJ SZKO£Y

Od razu powiem, ¿e przypadek toruñ-
ski budzi we mnie mieszane uczucia. Jak
dla mnie jest to zupe³nie niereprezenta-
tywny i nieadekwatny wycinek polskiej rze-
czywisto�ci szkolnej. Nie oddaje rozleg³ej
problematyki i sporego zbioru bol¹czek
naszego szkolnictwa. Oczywi�cie owo za-
chowanie uczniów zas³uguje na bezwarun-

kowe potêpienie i napiêtnowanie. Szkoda
jednak, ¿e zamiast wykorzystaæ tê sprawê
jako znacz¹cy impuls do publicznej deba-
ty, id¹cej w kierunku poszukiwania konkret-
nych rozwi¹zañ, uczyniono z niej medial-
ne polowanie na czarownice: zarzuty, do-
wody, �ledztwa, odwo³ania, procesy, kary,
afery. Kryminalno-sensacyjny be³kot. Wie-
lu pyta³o, kto pozwoli³ na zaistnienie takiej
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sytuacji w tej szkole, w tej klasie, wobec tego
nauczyciela. Ma³o kto próbowa³ rzetelnie
odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego ci
uczniowie zachowywali siê w³a�nie tak.

Wiêkszo�æ uczniów w tym kraju twier-
dzi stanowczo, ¿e do szko³y chodziæ im siê
nie chce. Je�li znajd¹ siê tacy, którym siê
chce, to te¿ o szkole wyra¿¹ siê negatyw-
nie, bo tak wypada. G³o�no wiêc skanduj¹,
¿e nuda, ¿e beznadziejni nauczyciele, ¿e
ucz¹ siê jakich� nikomu nie potrzebnych
bzdur, ¿e budynek paskudny i nie maj¹
ochoty spêdzaæ w nim czasu, ¿e szko³a tak
naprawdê ma im niewiele do zaoferowa-
nia itd. Czasem maj¹ racjê, czasem nie, w
zale¿no�ci od tego, czy powy¿sze opinie wy-
powiada kto� my�l¹cy i z zapa³em inwestu-
j¹cy w siebie, czy te¿ znudzony i zblazowa-
ny migacz, dorabiaj¹cy ideologiê do na-
stoletniej pró¿no�ci. Niemniej, g³osów ta-
kich lekcewa¿yæ nie nale¿y, bo mog¹ byæ
istotnym ods³uchem, a niekiedy wrêcz
oskar¿eniem wobec nauczycieli, wycho-
wawców, jak i rodziców.

S¹ nauczyciele, którzy z podziwu godn¹
wytrwa³o�ci¹ deklamuj¹ ca³e jeremiady: o
wspó³czesnej degrengoladzie dzieci i m³o-
dzie¿y, o monstrualnej biurokracji w po-
kojach nauczycielskich, o fatalnych bra-
kach zaplecza i �rodków oraz o wszystkich
innych trudno�ciach w docieraniu do m³o-
dych serc i umys³ów. Czasem maj¹ racjê,
czasem nie, w zale¿no�ci od tego, czy opi-
nie takie s³yszymy od pedagoga z powo³a-
nia, z oddaniem spalaj¹cego siê dla m³ode-
go pokolenia, czy te¿ od rutyniarza i kon-
formisty, ciu³aj¹cego grosze jak najemnik.
Nauczyciel to jednak¿e co� wiêcej ni¿ bez-
namiêtna praca zarobkowa.

Rzut oka na rodziców. W szczególno-
�ci na ró¿norodny rozd�wiêk i brak �cis³ej
wspó³pracy pomiêdzy rodzin¹ i szko³¹. Nie-
którzy rodzice stale obwiniaj¹ szko³ê o co�
tam: od �niskiej jako�ci us³ug� (bezduszny
¿argon ekonomiczny od dawna panoszy siê
w teoriach szkolnictwa) po deprawacjê
w³¹cznie. Szko³a oskar¿a rodziców o nie-
w³a�ciwe wychowanie dzieci, co kompliku-
je i znacznie utrudnia przebieg procesu
nauczania, o brak dobrej woli przy pró-
bach wspó³pracy. W praktyce ró¿nie to
bywa. Zdarzaj¹ siê �rodowiska szkolne o
wielkim autorytecie edukacyjnym i wycho-
wawczym, do którego rodzice ustosunko-
wuj¹ siê jak najbardziej przychylnie i przy
okazji zgrzytów sk³onni s¹ raczej wierzyæ
nauczycielom, ani¿eli kombinuj¹cym lato-
ro�lom. Zdarzaj¹ siê jednak i szko³y, do któ-
rych rodzice boj¹ siê posy³aæ swoje dzieci.
S¹ rodzice, którzy chêtnie poddaj¹ siê su-
gestiom nauczycieli i wychowawców co do
ich pociech, a s¹ i tacy, dla których staty-
styczny nauczyciel to z³o konieczne (bez
niezbêdnych papierów ich genialny poto-

mek nie bêdzie przecie¿ móg³ wspi¹æ siê
wy¿ej w jakiej� tam drabinie spo³ecznej�).

Wszystko to sprawy znane. Pytanie po-
zostaje: co sprawi³o, ¿e w szko³ach dzieje
siê tak, jak siê dzieje? Zw³aszcza, gdy dzieje
siê niedobrze. Ano trzeba zapytaæ o spra-
wy podstawowe: o cz³owieczeñstwo, o re-
lacje, o ducha. Nieporozumieniem jest wy-
taczanie armat przeciwko zaistnia³ym ju¿
sytuacjom, skutkom, pewnym nastêpstwom.
Naiwne s¹ próby konstruowania gotowych
recept i dora�nych metod. Wbrew temu,
o co zabiegaj¹ niektórzy, wychowywanie nie
jest dobrym �tworzywem� dla spektakular-
nych sukcesów, szybkich efektów, socjo-
technicznych sztuczek. Na szczê�cie.

Jest czym� zupe³nie chybionym krocze-
nie w stronê coraz wiêkszej instytucjonali-
zacji szko³y. To zawsze oznacza wiêksz¹ lub
mniejsz¹ dehumanizacjê, co niestety dzie-
je siê na naszych oczach: szko³a ma byæ
rzekomo atrakcyjn¹ ofert¹, dynamicznym,
konkurencyjnym us³ugodawc¹, �rodkiem
do celu � im wiêcej �wiadectw i dyplomów
w czyim� cv, tym lepiej. Tymczasem tych
kilkana�cie lat szko³y to jeden z wa¿niej-
szych okresów w ¿yciu dziecka czy m³o-
dzieñca. Nie ma byæ jedynie strategicznym
okresem faszerowania go narzêdziami po-
trzebnymi do efektywnego funkcjonowa-
nia w okre�lonym systemie spo³ecznym lub
ekonomicznym. Wk³adamy w g³owy dzie-
ciom zawi³o�ci ze �wiata doros³ych i dziwi-
my siê, ¿e one nie s³uchaj¹, nudz¹ siê, bun-
tuj¹, rozrabiaj¹. Naszym zadaniem jest
u�wiadomiæ dziecku, ¿e jest cz³owiekiem w
drodze (homo viator), bytem staj¹cym siê i
ci¹gle poszukuj¹cym, ¿ywym i twórczym.
Mamy go zmotywowaæ i delikatnie po-
pchn¹æ. Wskazaæ kierunek i zaprosiæ do
wspólnego marszu. Mamy wychowywaæ, nie
programowaæ czy tresowaæ.

Nie zgadzam siê z tez¹ o upadku auto-
rytetów. Cz³owiek zawsze ich potrzebuje i
potrzebowa³ bêdzie. Tak¿e m³ody cz³owiek.
Nawet bardzo wyzywaj¹ce i anarchistycz-
ne proklamacje m³odzie¿y s¹ na ogó³ po-
wielaniem wzorców, które oni w danym
momencie uznali dla siebie za wa¿ne. Albo
za wygodne. Idolatria wszak to zjawisko nie
nowe � zmieniaj¹ siê tylko buzie na plaka-
tach, ciuchy w szafach i slang w mowie
potocznej. Ale mechanizm ten sam od wie-
ków. Ci z nich, którzy wytrwale d¹¿¹ do
prawdy, dotr¹ i do autorytetów ogólnie
uznanych. B³¹kaj¹ siê, ³a¿¹ po manowcach,
bo w stosownym czasie nikt im nie pokaza³,
nie wyt³umaczy³, nie podpowiedzia³, nie
pomóg³. Tote¿ szukaj¹ sami, a jak wiado-
mo, na rozs¹dek i odpowiedzialno�æ w pew-
nym wieku liczyæ nale¿y ostro¿nie: szesna-
stolatkowi, który wychowywa³ siê bez ro-
dziców i szko³y, wiêcej powie polski hip-hop
i Lew Starowicz, ani¿eli jego rodzic, wycho-

wawca czy katecheta.
£api¹c i wi¹¿¹c te wszystkie w¹tki chcê

powiedzieæ, ¿e w ca³ej tej sytuacji dzieci i
m³odzie¿ nale¿y winiæ najmniej. Albo wca-
le. Naj³atwiej powiedzieæ, ¿e dane dziecko
jest niezno�ne i umyæ rêce. Taka ucieczka
oznacza jednak, ¿e wzro�nie procent m³o-
dzie¿y niewychowanej, trudnej, zagubionej.
Nie ma bowiem z³ej m³odzie¿y. S¹ tylko nie-
udolni rodzice i wychowawcy. Kto siê nie
zgadza, niechaj przyjrzy siê fenomenowi
tych pedagogów, do których dzieciaki lgn¹
jak muchy. Bez wzglêdu na to, czy naucza-
j¹ chemii organicznej, matematyki wy¿szej
czy filozofii, s¹ otaczani szacunkiem i po-
dziwem, serdeczno�ci¹ i sympati¹. S¹ pa-
miêtani i wspominani do koñca ¿ycia. Dla-
czego? Bo s¹ lud�mi, nie urzêdnikami. Bo
s¹ m¹drzy, nie tylko wyedukowani. Bo ko-
chaj¹ i zale¿y im.

�wiadectwo ¿ycia. Ot co. Nikt tego nie
zmieni. Niech nikt siê nie ³udzi, ¿e m³ody
cz³owiek bêdzie przyjmowa³ bezkrytycznie
nasze wskazówki czy napomnienia w sytu-
acji, kiedy nasze my�lenie, postêpowanie
czy ¿ycie bêd¹ dok³adnie odwrotne do
tego, co g³osimy. To dotyczy wszystkich, ale
rodzica, wychowawcê, nauczyciela, ksiêdza
� w sposób szczególny. Na nic najwymy�l-
niejsze, najskuteczniejsze, najatrakcyjniej-
sze metody nauczania i wychowania, je�li
bêd¹ oderwane od ¿ycia. Niepokoj¹ nie-
które deklaracje m³odych ludzi. Martwi ich
brak wigoru, kreatywno�ci, o¿ywienia spo-
³ecznego. Odpowiedzialno�ci. Ale �ród³a
takiego stanu rzeczy � nie oszukujmy siê -
s¹ oczywiste: niechaj obecne pokolenie wy-
chowuj¹cych uderzy siê w piersi�

Kiedy� poproszono mêdrca, by powie-
dzia³ co� o modlitwie. U�miechn¹³ siê i od-
par³: �- Aby mówiæ o modlitwie, trzeba siê
modliæ. A kto siê modli, nie potrzebuje o
tym mówiæ�. Przestañmy teoretyzowaæ.
Roztrz¹saæ. Kto jest dobrym cz³owiekiem,
bêdzie i dobrym wychowawc¹. Dzieciaki
bardzo potrzebuj¹ kogo�, kto ich wys³u-
cha, zrozumie, uszanuje ich indywidual-
no�æ. Chêtnie poddadz¹ siê pedagogicz-
nemu ociosywaniu komu�, kogo ceni¹ i
komu ufaj¹. Komu�, kto ma im co� do po-
wiedzenia, ale jeszcze bardziej komu�, kto
w³asn¹, klarown¹ postaw¹ wska¿e kierunek,
poka¿e, ¿e warto. Udowodni, ¿e da siê. Bo
zawsze i wszystko siê da. Wystarczy gar�æ
¿yczliwo�ci, bezinteresowno�ci, mi³o�ci, a
niepostrze¿enie znikn¹ kolczyki z nosa, pa-
pierosy z ust, wulgaryzmy ze s³ownika, cy-
nizm i rozgoryczenie z serca. Przestañmy
paplaæ. Zacznijmy kochaæ ucznia. Ka¿de-
go bez wyj¹tku.

Nie ma z³ej m³odzie¿y. S¹ tylko nieudol-
ni i niekonsekwentni rodzice, nauczyciele,
wychowawcy, duszpasterze.

ks. Krzysztof Rzepka
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1. Parlament Europejski:
g³os Europejczyków

Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim
dla poszczególnych grup politycznych
Grupa Europejskiej Partii Obywatelskiej i

Demokratów Europejskich � 233
miejsc

Grupa Partii Socjalistów � 180
Grupa Europejskiej Partii Libera³ów, De-

mokratów i Reformatorów � 50
Grupa Zielonych / Wolny Sojusz Europej-

ski � 48
Konfederacyjna Grupa Europejskiej Lewicy

Unijnej / Nordycka Zielona Lewica � 42
Grupa Unia dla Europy Narodów � 30
Europa Demokracji i Ró¿nic � 16
Niezale¿ni � 27
 Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim
dla poszczególnych krajów
Belgia � 25, Dania � 16, Niemcy � 99, Gre-
cja � 25, Hiszpania � 64, Francja � 87, Irlan-
dia � 15, W³ochy � 87, Luksemburg � 6,
Holandia � 31, Austria � 21, Portugalia �
25, Finlandia � 16, Szwecja � 22, Wielka
Brytania � 87.
Europejskie koalicje partyjne
a. Socjaldemokraci / socjali�ci

W listopadzie 1992 roku Zwi¹zek partii
Socjaldemokratycznych i Socjalistycznych
WE ukonstytuowa³ siê jako Socjaldemokra-
tyczna Partia Europy. Sam zwi¹zek utwo-
rzony zosta³ w kwietniu 1974 roku po in-
tensywnych pracach przygotowawczych i
dyskusjach programowych. Ale ju¿ wcze-
�niej jego powstanie zwiastowa³ Socjalistycz-
ny Ruch na rzecz Zjednoczonych Pañstw
Europy (1948r.) oraz powo³anie w stycz-
niu 1957 roku Biuro ds. £¹czno�ci Partii
Socjalistycznych / Socjaldemokratycznych
Wspólnoty Europejskiej. Cz³onkami za³o-
¿ycielami Zwi¹zku by³o dziesiêæ partii z
ówczesnych dziewiêciu pañstw cz³onkow-
skich WE. Pierwszym przewodnicz¹cym
zosta³ Wilhelm Droscher; po jego �mierci
funkcjê tê pe³ni³ Robert Pontillon. Pocz¹w-
szy od marca 1995r. prezydentem SPE jest
Niemiec Rudolf Scharping, a sekretarzem
generalnym Francuz Jean-Francois Vallin.
Pod koniec 1997 roku do SPE nale¿a³o 21
pe³noprawnych cz³onków.
b. Chrze�cijañscy demokraci

W Europejskiej Partii Obywatelskiej
zjednoczy³y siê partie o orientacji chrze-
�cijañsko-demokratycznej. Partia ta po-
wsta³a w lipcu 1976 roku w Luksemburgu,
a przy jej tworzeniu korzystano z do�wiad-
czeñ za³o¿onych w 1947r. w Belgii Nouvel-
les Equipes Internationales oraz istniej¹-
cej od 1959r. Konferencji Przewodnicz¹-
cych i Sekretarzy Generalnych Partii Chrze-
�cijañsko-Demokratycznych Wspólnot Eu-
ropejskich. Nazwa partii sugeruje, ¿e po-
zostaje ona otwarta równie¿ dla tych si³, w
których programie element chrze�cijañsko-
demokratyczny nie znajduje siê na pierw-
szym planie. 7 kwietnia 1992 roku frakcja
Europejskiej Partii Obywatelskiej w Parla-
mencie Europejskim postanowi³a umo¿li-
wiæ cz³onkom �Europejskich Demokra-
tów�, do których nale¿¹ przede wszystkim

brytyjscy konserwaty�ci, indy-
widualne przyst¹pienie do
frakcji. Pierwszym przewod-
nicz¹cym EPO by³ premier
Belgii Leo Tindemans. W
maju 1990r. na stnowisko to
wybrano Belga Wilfrieda
Martensa. Sekretarzem ge-
neralnym jest Niemiec Klaus
Welle. Cz³onkami tej partii
mog¹ byæ jedynie partie z

UE. W programach wyborczych podkre-
�lane jest regularnie poparcie dla budo-
wania demokratycznej i efektywnej Unii Eu-
ropejskiej.
c. Libera³owie

W pocz¹tkowej fazie tworzenia WE do
�ci�lejszej wzajemnej wspó³pracy d¹¿y³y tak-
¿e si³y liberalne. Co prawda w latach 60.,
wskutek odmiennych koncepcji ideologicz-
no-politycznych na p³aszczy�nie europej-
skiej, nie powiod³o siê wzmocnienie ich
struktur, jednak¿e w marcu 1976r. euro-
pejskim libera³om i demokratom uda³o siê
utworzyæ koalicjê pod nazw¹ Federacja
Partii Liberalnych i Demokratycznych
Wspólnoty Europejskie, której istotnym
celem by³o i jest dalsze jednoczenie Euro-
py. Pierwszym przewodnicz¹cym Federacji
zosta³ przedstawiciel Luksemburga Gaston
Thorn. Po przyjêciu w 1986 roku portu-
galskiej Partido Social-Democrata i hisz-

pañskiej Partido Reformista Democratico
w funkcji pe³noprawnych cz³onków libe-
ralna federacja rozszerzy³a sw¹ nazwê o
okre�lenie,,reformatorsko/reformistycz-
nych�. Jej przewodnicz¹cym jest Uffe Elle-
mann-Jensen, sekretarzem generalnym za�
Christian Ehlers. Jednym z punktów ciê¿-
ko�ci jej prac programowych jest dalszy
rozwój UE.

2. Rolnictwo europejskie
Powierzchnia u¿ytków rolnych
(w tysi¹cach hektarów)
UNIA EUROPEJSKA-15 � 134 261
STANY ZJEDNOCZONE � 425 414
JAPONIA � 4 994
Powierzchnia gospodarstw rolnych
(w tysi¹cach)
UE-15 � 7 370
USA � 2 058
JAPONIA � 3 444
Udzia³ pañstw cz³onkowskich w ogólnej
produkcji rolnej (w procentach)
1. Francja � 21,6; 2. W³ochy � 16,1; 3. Niem-
cy � 15,1; 4. Hiszpania � 12,3; 5. Wielka
Brytania � 8,9; 6. Holandia; 7. Grecja � 4;
8. Dania � 3,1; 9. Belgia � 3; 10. Portugalia
� 2; 11. Irlandia � 2; 12. Austria � 1,7; 13.
Szwecja � 1,5; 14. Finlandia � 1,1; 15. Luk-
semburg � 0,1.

Z-ca Prezesa EKM
Tomasz Soba�

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Dynowie

Miesi¹ce dziel¹ce nas od pe³nego cz³on-
kostwa w UE obfituj¹ w nabieraj¹c¹ rumieñ-
ców dyskusjê o gotowo�ci do podjêcia wy-
zwañ stawianych przez europejskie struktu-
ry. W�ród nich nie brak skrajnie krytycznych
g³osów wskazuj¹cych na nieudolno�æ pol-
skiego rz¹du.Raport Komisji Europejskiej
ma u�wiadomiæ Polakom, ¿e nie wszystko
jest jak nale¿y, i ponagla tym samym do dzia-
³ania.Najbardziej niepokoj¹ opó�nienia we
wprowadzaniu mechanizmów systemu do-
p³at do rolnictwa.Nietrudno przewidzieæ
dalsze konsekwencje takiego stanu rzeczy;
w razie niedope³nienia przez Polskê okre-
�lonych warunków nie otrzyma ona wyne-
gocjowanych dop³at, a st¹d ju¿ tylko krok
do konfliktu z rolnikami.Eurosceptycy g³osz¹
zgodnym chórem �A mówili�my...nie warto
kupowaæ kota w worku �.Ich przeciwnicy
wskazuj¹ na przypadki tzw. �niepe³nego
cz³onkostwa �...a to Dania, która wynego-
cjowa³a prawo do pozostania poza wspóln¹
walut¹, polityk¹ imigracyjn¹ i obronn¹, a to
Szwecja i Wielka Brytania maj¹ce furtki w
sprawie euro, czy wreszcie ci sami Brytyjczy-
cy i Irlandczycy, którzy przyjêli po³owicznie
postanowienia z Schengen. Dalekie od ide-
a³u jest wcielenie i egzekwowanie wszystkich
przepisów unijnych nawet w�ród pañstw �
prekursorów zjednoczenia Europy.

�Proszê o sprawiedliwe spojrzenie na
Polskê �(t³um w³.) �pod takim tytu³em uka-
za³ siê wywiad, którego udzieli³ Komisarz

ds. poszerzenia Günter Verheugen nie-
mieckiemu dziennikowi �Süddeutsche Ze-
itung � 5.11.2003. Sytuacjê pañstw wstêpu-
j¹cych do Unii oceni³ jako dobr¹, ale nie
komfortow¹.Potwierdzi³ ryzyko wyst¹pie-
nia �niepe³nej gotowo�ci � w dostosowa-
niu niektórych dziedzin,ale wyrazi³ jedno-
cze�nie wiarê w szybkie usuniêcie proble-
mów stanowi¹ce warunek �sine qua non �
otrzymania wynegocjowanych dop³at.Na
zarzuty o bezkompromisowej walce Polski
w sprawie europejskiej konstytucji Komi-
sarz odpowiada pytaniem: �A dlaczego ten
kraj nie mia³by reprezentowaæ swoich in-
teresów w sposób pewny siebie? �Inni czy-
ni¹ to tak¿e� �dodaje. W niemieckiej rze-
czywisto�ci dostrzega Verheugen du¿y de-
ficyt informacyjny i przesadne obawy.Niem-
cy nie kryj¹ strachu przed �zalewem � si³y
roboczej z Europy Wschodniej. Zdaniem
Komisarza powinni raczej wykazaæ wiêk-
sze zainteresowanie nowymi krajami.

Po lekturze takich pro-polskich s³ów na-
suwa siê pytanie, na ile �nasz Komisarz � zdo-
³a prze³amaæ niemal¿e stereotypowe ju¿ spoj-
rzenie na Polaków jako �irytuj¹cych bojow-
ników z has³em �Nicea albo �mieræ � na
ustach ¿yj¹cych w kraju afer korupcyjnych i
gospodarczych pora¿ek�....,tak ciê pisz¹.

Ewa Hadam
Opiekunka MKE

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Nie zniechêca nas niekorzystny klimat, jaki towarzyszy wszelkim
sprawom zwi¹zanym z akcesj¹ Polski. Nie nale¿y dawaæ wiary pog³o-
skom, ze jest bardo �le, na niektóre rozstrzygniêcia trzeba poczekaæ,
natomiast z niektórych �lekcji� wyci¹gn¹æ stosowne wnioski.

Wyprawa na Pó³wysep Apeniñski pozwoli Czytelnikom ujrzeæ
oczyma wyobra�ni niezwyk³e miasta i zafunduje ich podniebieniom
wirtualna ucztê.

Jak ciê widz¹,... czyli echa europejskiej dyskusji
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O etymologii tej nazwy wiadomo, ¿e
dawno temu S³owianie mówili na ludy ro-
mañskie Wo³chy. Z czasem poprzestawia-
no litery i tak powsta³a nazwa tego piêkne-
go pañstwa, które najstarsze tradycje tury-
styczne (ju¿ w XVIII wieku odwiedzali je
podró¿nicy i badacze z ca³ego �wiata).

 Na terenie W³och znajduj¹ siê aktyw-
ne wulkany: WEZUWIUSZ i ETNA, a ca³e
pañstwo oblewaj¹ a¿ cztery morza: LIGU-
RYJSKIE, TYRREÑSKIE, ADRIATYCKIE
i JOÑSKIE. Stolic¹ kraju jest RZYM- jedno
z najstarszych miast �wiata.

 Pañstwo to da³o Europie bardzo du¿o
ciekawych postaci, miejsc oraz smako³yków,
które chcia³bym opisaæ.

JULIUSZ CEZAR (100-44 r p.n.e.) �
rzymski m¹¿ stanu, wódz i pisarz. Nale¿y
do najs³awniejszych postaci historycznych.
Bardzo lubi³ siê z egipsk¹ królow¹ Kle-
opatr¹ i mia³ pecha w przyja�ni (zosta³ za-
sztyletowany przez Brutusa, który podob-
no by³ jego dobrym koleg¹).

LEONARDO DA VINCI (1452-1519) �
w³oski malarz, rze�biarz i architekt. Autor
wielu przepiêknych obrazów m.in. �Ho³du
Trzech Króli�, �Ostatniej wieczerzy� i s³y-
n¹cej z u�miechu �Mony Lisy�. W krakow-
skim �Muzeum Czartoryskich� znajduje siê
jego �Dama z gronostajem�(1483-85). Uwa-
¿any jest za jednego z najwiêkszych geniu-
szy w historii cywilizacji, który w sposób
harmonijny ³¹czy³ indywidualno�æ wielkie-
go artysty z olbrzymi¹ wiedz¹ naukow¹.

KRÓLOWA BONA (1494- 1557) � od
1518 roku królowa Polski. Przyby³a do Pol-
ski z Barii, aby po�lubiæ Zygmunta Stare-
go. By³a matk¹ Zygmunta Augusta. S³ynê-
³a z mi³o�ci do sztuki i nienawi�ci do swo-
jej synowej Barbary Radziwi³³ówny. Chêt-
nie te¿ po¿ycza³a pieni¹dze, których jej
nikt pó�niej nie zwraca³ (�sumy neapoli-
tañskie�).

ENZO FERRARI (1898-1988) � kierow-
ca wy�cigowy zespo³u Alfa Romeo, a od
1940 roku konstruktor samochodów spor-
towych. To on stworzy³ markê �Ferrari�.

EROS RAMAZZOTTI (ur. 1963) � pio-
senkarz. Dorasta³ w biednej rzymskiej dziel-
nicy. Jego ojciec by³ malarzem pokojowym
a matka zajmowa³a siê domem. W 1981 roku
wzi¹³ udzia³ w Koncercie Nowych G³osów i
podpisa³ pierwszy kontrakt p³ytowy. Od
tego czasu sprzedaje miliony p³yt na ca³ym
�wiecie. Z mi³o�ci do ¿ony wytatuowa³ so-

bie na karku jej imiê... obecnie s¹ ju¿ po
rozwodzie.

SILVIO BERLUSCONI (ur. 1936) �
najbardziej wy�miewany polityk W³och.
Zachwyca siê dowcipami o sobie i czêsto je
opowiada, np.: �Amerykanie wyl¹dowali na
Ksiê¿ycu. My bêdziemy lepsi, polecimy na
S³oñce!!!� Na twarzach ministrów pojawia
siê niepokój. Widz¹c to Berlusconi doda-
je: �Bez obaw nie jeste�my kretynami. Wy-
l¹dujemy w nocy�. Ponadto ma kilka kana-
³ów telewizyjnych, a od 1994 roku jest pre-
mierem W³och.

SOPHIA LOREN (ur. 1934) � najs³yn-
niejsza w³oska aktorka. Laureatka dwóch
Oscarów � za rolê w filmie �Matka i córka�
i za ca³okszta³t twórczo�ci. Lubi w³osk¹
kuchniê � dlatego wyst¹pi³a w... polskiej
reklamie makaronu.

ROBERTO BENIGNI (ur.1952) �
uwielbiany we W³oszech re¿yser i komik.
Jego film �¯ycie jest piêkne� zdoby³ trzy
Oscary. Ostatnio rewelacyjnie zagra³ ma³e-
go Pinokia. Bardzo kocha swoj¹ ¿onê, któr¹
obsadza w ka¿dym filmie.

ALBERTO TOMBA (ur. 1966) � trzy-
krotny mistrz olimpijski i dwukrotny mistrz
�wiata w narciarstwie. Ma fanklub nawet
na Alasce.

LUCIANO PAVAROTTI (ur. 1935) �
w³oski tenor. Kocha muzykê i piêkne ko-
biety. Uwielbia te¿ makarony, gêste sosy i
s³odycze. Lubi du¿o spaæ. Przed ka¿dym
wystêpem bardzo siê denerwuje, ale pó�-
niej na scenie daje �czadu� wymachuj¹c
nieod³¹czn¹ bia³¹ chustk¹.

CHRISTIAN VIERI (ur. 1973) � naj-
lepszy strzelec w³oskiej reprezentacji. W
1999r. prezes Inter Mediolan zap³aci³ za
niego 50 milionów dolarów.

 W³ochy to kraj, w którym mo¿na zo-
baczyæ naprawdê wiele ciekawych miast i
zabytków, których jednak lepiej nie zwie-
dzaæ w sobotê i niedzielê, bo s¹ zawsze za-
mkniête. Oto niektóre z nich:

WENECJA � to miasto bez samocho-
dów po³o¿one na wodzie. S¹ tu za to gon-
dole czyli ³odzie, którymi mo¿na siê prze-
mieszczaæ. Bêd¹c na placu �w. Marka le-
piej nie zamawiaæ kawy, bo jest tu najdro¿-
sza na �wiecie.

SAN GIMIGNANO � toskañskie mia-
steczko, które z powodu kamiennych wie¿

zwane jest ��redniowiecznym Manhatta-
nem�.

MEDIOLAN � pe³no tu luksusowych
sklepów, kawiarni ksiêgarni i restauracji,
które kusz¹ tysi¹ce turystów.

POMPEJE � gdyby nie kataklizm sprzed
wieków, nikt by o nich nie s³ysza³. Uratowa³
je � ale tylko dla potomnych...wybuch We-
zuwiusza w 79 roku.

ETNA � najwy¿szy czynny wulkan Eu-
ropy.

MONT BLANC (4807m n.p.m.) � naj-
wy¿szy szczyt Europy.

 We W³oszech mo¿na te¿ dobrze zje�æ:

MACCHERONI, zwane te¿ past¹ wy-
ruszy³y na podbój W³och z Sycylii. Pasty sta³y
siê szybko daniem narodowym podawanym
na tysi¹ce sposobów. U¿ywa siê trzech ro-
dzajów makaronów:

- suchych z m¹ki pszennej i wody, czyli
spaghetti

- jajecznych
- faszerowanych
 Makarony jajeczne, faszerowane, czê-

sto wyrabiane s¹ w domach, maja rozma-
ite kszta³ty i kolory. Nadziewa siê je pastami
miêsnymi, rybnymi, serowymi i jarzynowy-
mi. Makaron powinien byæ al dente, czyli
jêdrny, nie sklejony.

RISOTTO � s³awê zawdziêcza rodzinie
Savoia. Jest odmian¹ pierwszego dania.
Potrawa ta sk³ada siê z ry¿u. Jada siê j¹ z
mas³em i serem, pomidorami, zielonym
groszkiem, pieczarkami, miêsem i jarzyna-
mi.

PIZZA � to jeden z podp³omyków ja-
danych w Europie i Azji. Kiedy� stanowi³a
�ród³o po¿ywienia biedaków, którzy uroz-
maicali sobie prza�ne chleby dodaj¹c do
nich oliwê, pomidory i zio³a. Pierwsze piz-
ze nie mia³y ¿adnych dodatków. By³o to
ciasto polewane sosem pomidorowym �
pizza margherita. W³oska pizza jest inna
od tych podawanych na ca³ym �wiecie. Jest
cienka i p³aska, sma¿ona w niewielkiej ilo-
�ci t³uszczu. Wypieka siê j¹ w tradycyjnych
piecach opalanych drewnem. Pizza jest
bardzo popularna równie¿ w Dynowie.
Mamy w koñcu dwie dobre pizzerie,a wie-
lu moich znajomych robi znakomite �po-
midorowe podp³omyki� we w³asnych do-
mach.

 We W³oszech ³atwo wiêc zdobyæ do-
datkowe kalorie. Jedzenie mo¿e jedynie
uprzykrzyæ ogl¹danie telewizji, która jest
ponoæ najg³upsza na �wiecie.

 Do zobaczenia (przeczytania) za mie-
si¹c...ale siê zrobi³em g³odny!!!

SERDECZNIE POZDRAWIAM

Prezes MKE LO Dynów
Micha³ Ziêzio

 �Przyby³em, zobaczy³em i...
kupi³em listopadowy numer �DYNOWINKI�

czyli wycieczka do W³och.

Poznali�my ju¿ �wistaki, s³uchali�my cykania cykad � teraz pora na zjedzenie
czego� naprawdê dobrego. Mo¿e czytelnicy �Dynowinki� maj¹ ochotê na kawa³ek
przepysznej pizzy lub porcjê spaghetti? Je¿eli tak,to zapraszam na wycieczkê do
W³och.
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Skoñczy³ siê Rok Ró¿añca og³oszony
przez Papie¿a Jana Paw³a II w pa�dzierni-
ku 2002 roku.

W Li�cie Apostolskim Ojciec �wiêty za-
chêca³ do upowszechniania i pielêgnowa-
nia piêknej modlitwy ró¿añcowej przypo-
minaj¹c w³asne do�wiadczenia i zawierze-
nie Matce Naj�wiêtszej.

Odpowied� na zachêtê i ¿yczenie Ojca
�wiêtego przybiera³a ró¿ne formy: indywi-
dualne i zbiorowe, parafialne i ogólnokra-
jowe. Na ró¿añcu modlimy siê we wspól-
notach modlitewnych, w rodzinach i �wi¹-
tyniach, wielu z nas nosi go z sob¹: w kie-
szeni, torebce, na palcu, ale czy mimo to
mo¿na mówiæ o powszechno�ci tej rozmo-

wy z Bogiem, szczegól-
nie w�ród dzieci i
m³odzie¿y? I twierdz¹-
ca, i przecz¹ca odpo-
wied� znajduje mocne
uzasadnienie. Tego-
roczne � VII Dynow-
skie Dni Kultury
Chrze�cijañskiej orga-
nizowane od 16 do 19
pa�dziernika by³y pró-

b¹ poszerzenia
wiedzy na ten
temat i g³êbsze-
go powi¹zania
go z ¿yciem co-
dziennym dzieci
i m³odzie¿y.

 Wo³anie Naszego Wielkiego Rodaka �
Jana Paw³a II �We�my znowu do rêki ró¿a-
niec� sta³o siê my�l¹ przewodni¹ tych Dni
organizowanych przez Oddzia³ KSW w Dy-
nowie przy wspó³udziale Krêgów Rodzin
Domowego Ko�cio³a, Akcji Katolickiej i
Apostolatu Maryi. Opiekê duchow¹ i ho-
milie wyg³asza³ Ks. Dziekan Stanis³aw Janusz.

 Termin VII Dni
/16 �19 X/ w³¹czy³
je, nijako automa-
tycznie w narodowe
obchody 25 lecia
Pontyfikatu Jana Pa-
w³a II. Ramy organi-
zacyjne przypomina-
³y wcze�niejsze cykle,
natomiast tematyk¹
nawi¹zywa³y do my-
�li przewodniej i wiel-
kiego jubileuszu.

�Ró¿aniec
� skarbem do odkrycia�

�Dzi�, na pocz¹tku dwudziestego pi¹tego roku pos³ugi jako Na-
stêpca Piotra, pragnê uczyniæ to samo. Ile¿ ³ask otrzyma³em w
tych latach od Naj�wiêtszej Dziewicy poprzez ró¿aniec.
Magnificat anima mea Dominum ! Pragnê wznosiæ dziêkczynie-
nie Panu s³owami Jego Naj�wiêtszej Matki, pod której opiekê Z³o-
¿y³em moj¹ pos³ugê Piotrow¹: Totus Tuus ! �

Inscenizacja cudu w Lourdes - Zespó³ Szkó³
w Dynowie. Fot. A. Iwañski

 Od wczesnej wiosny m³odzie¿ szkolna
przygotowywa³a ró¿añce z ró¿nych mate-
ria³ów osi¹gaj¹c nadspodziewane efekty ar-
tystyczne przy ³¹czeniu kasztanów ze sznur-
kiem, grochu ze szklanymi koralikami, b¹d�
malowanych pierników z metalowymi sprê-
¿ynkami. Na wystawie w ko�ciele parafial-
nym budz¹ podziw i rysunki i p³askorze�by,
i gipsowe odlewy. Ile pomys³ów? Ile starañ?
Ile wreszcie utalentowanej m³odzie¿y uczy
siê w naszych szko³ach: w Dynowie, Bart-
kówce, Dyl¹gowie, Bachórzu czy Paw³oko-
mie? A ile¿ my�li i uczuæ biegn¹cych ku       Wystawa w ko�ciele Fot. A Iwañski

       �Wielkie malowanie�  Fot. A Iwañski Grupa �Antrakt� - ZSzZ. Fot. A Iwañski

Koncert przed pomnikiem.
Fot. A. Iwañski
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Bogu i Maryi wyzwoli³y te prace? Dziêki
Bogu ! Jest taka zdolna m³odzie¿ i ma od-
powiedzialnych wychowawców. I zaraz ro-
dz¹ siê w¹tpliwo�ci i pytania; dlaczego nie
wszystkie szko³y odpowiedzia³y na zapro-
szenie organizatorów Dni i nawet w czasie
Jubileuszu Papie¿a Rodaka nie w³¹czy³y siê
w te wspólne rocznicowe obchody?

 Uczniowski plener malarski otworzy³
sam Starosta Rze-
szowski � p. St.
O¿óg. Niestety aura
wymusi³a przeniesie-
nie imprezy do go-
�cinnego �DS � u i
biblioteki.

Koncert orkie-
stry dêtej przed po-
mnikiem Papie¿a i
chóru �Akord� pod-
czas nabo¿eñstwa w
ko�ciele parafialnym
kierowa³y wszystkie
my�li s³uchaczy ku Papie¿owi Pokoju, Zwia-
stunowi Nadziei.

Drugi dzieñ cyklu mia³ charakter kon-
templacyjny, bo odby³o siê modlitewne czu-

wanie przed obrazem Matki Bo¿ej Dynow-
skiej i konferencja na temat �Ró¿aniec
moj¹ ulubion¹ modlitw¹�. Nabo¿eñstwo
ró¿añcowe i homilia sprawi³y, ¿e mocno i
przekonuj¹co brzmia³a pie�ñ:
 �Zawitaj Królowo ró¿añca �wiêtego,
 jedyna nadziejo cz³owieka grzesznego...�

Trzeci dzieñ wype³ni³ przegl¹d zespo-
³ów scenicznych, który odby³ siê w �rodo-
wiskowym Domu Samopomocy. Grupy i
szkolne zespo³y teatralne zaprezentowa³y
programy poetycko-muzyczne z my�l¹ prze-
wodni¹ �Ró¿aniec uszlachetnia ludzkie
uczucia�. Sceniczne ilustracje tematu przy-
bra³y formy inscenizacji cudu w Lourdes
(Zespó³ Szkó³ nr 1)monta¿u poetycko-mu-

zycznego (grupy z £ubna, Dyl¹gowej, ZSzZ,
ZSz) monta¿u poezji Maryjnej Zespó³ LO)
i widowiska poetycko-muzyczno- ruchowe-
go (zespó³ �Zorza�).

Rada Arty-
styczna tego prze-
gl¹du nie ustala³a
ocen, miejsc ale
¿yczliwie obser-
wowa³a, radzi³a i
aktorom i ich
opiekunom jak
³¹czyæ na scenie
s³owo i gest. Po-
nad 3 godzinny
przegl¹d widzo-
wie obserwowali z
uwag¹, du¿ym za-
interesowaniem i
podziwem.

I znów zadowolenie z udanej imprezy
miesza siê z ¿alem, ¿e wielu wykonawców,
ich opiekunowie tak¿e, chcia³o byæ ogl¹-
danymi a po prezentacji swojego progra-
mu w po�piechu opuszcza³o salê widowi-
skow¹. Brak kultury czy egoizm? Przykro
by³o tym, którzy zgodziwszy siê na tak¹ ko-

lejno�æ wystêpów byli �wiadkami takich za-
chowañ, w sobotnie, wolne od zajêæ popo-
³udnie.

Po wieczornej Mszy �w. w ko�ciele pa-
rafialnym zabrzmia³y organy w ca³ym bo-
gactwie swojej klawiatury. Pierwszy dynow-
ski koncert organowy mia³ dedykacjê:

�Naszemu Umi³owanemu Ojcu �wiête-
mu�

W przerwach miêdzy praeludium Cho-
pena a fug¹ J.Bacha, miêdzy ¯eleñskim a
Podbielskim recytatorzy przypomnieli zna-
ne strofy poezji Karola Wojty³y. Bez w¹t-
pienia by³o wiele ciekawszych i bogatszych
programów artystycznych po�wiêconych
Papie¿owi, ale ten sobotni przegl¹d teatral-
ny i organowy wieczór � to by³ nasz, dy-
nowski, z serca p³yn¹cy dar dla Ojca �wiê-
tego, którego wszyscy podziwiamy i chce-
my s³uchaæ.

W niedzielê � 19.X.2003 r. koñczy³y siê
VII Dynowskie Dni Kultury Chrze�cijañ-
skiej. Nabo¿eñstwo wieczorne u�wietni³a
kapela �Dynowianie� a pó�niej przemi³e
spotkanie i quiz zorganizowane przez dy-
nowskie Krêgi Rodzin Domowego Ko�cio-
³a. By³y emocje podczas konkursu znajo-
mo�ci tajemnic ró¿añcowych, ale ks. Jacek
£uc umiejêtnie ³agodzi³ zdenerwowanie
startuj¹cych w rywalizacji. By³y nagrody dla
zawodników wspólna agapa i wielkie �pie-
wanie z kapel¹ �Dynowianie�

Organizatorzy VII Dni Kultury Chrze-
�cijañskiej gor¹co dziêkuj¹ wszystkim, któ-
rzy skorzystali z propozycji, pomogli w ich
organizacji i przeprowadzeniu.

Szczególne s³owa wdziêczno�ci kieruj¹
do Ks. Dziekana, Wychowawców, Opieku-
nów wszystkich zespo³ów i grup artystycz-
nych, dyrygentów chóru, orkiestry i kape-
li, p.organisty i recytatorów Dynowskiego
Zespo³u Teatralnego.

Sponsorowali VII Dynowskie Dni Kul-
tury Chrze�cijañskiej:

Katolickie Stowarzyszenie Wychowaw-
ców � Oddzia³ w Dynowie,

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
Apostolat Maryjny, Krêgi Rodzin w Dyno-
wie, Wójt Gminy Dynów, p.Maria i Stani-
s³aw Krupowie.

Sprostowanie do artyku³u �Aktorzy z
kolejarskim rodowodem�

 Pañstwo Markowscy mieli 4 dzieci;
3 synów i córkê �Jedynaczkê� p. Renê.

 Za nie�cis³o�æ wyra¿enia �Jedynacz-
ka� serdecznie przepraszam.

 K. D¿u³a

Wszystkim wspó³organizatorom:
Akcji Katolickiej, Apostolatowi

Maryi, Krêgom Rodzin, MOKIR,
�DS w Dynowie

 Dziêkuj¹ cz³onkowie KSW
 Prezes K. D¿u³a

Grupa recytatorska - Zespó³ Szkó³ Paw³okoma.
 Fot. A Iwañski

Recytatorzy LO Dynów. Fot. A Iwañski

Kapela gra i �piewa w ko�ciele parafialnym.  Fot. A. Iwañski
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zakoñczy³a w sezonie 2003/2004 rundê je-
sienn¹ na szóstej pozycji. Zespó³ beniamin-
ka II ligi spisywa³ siê przez ca³¹ t¹ rundê
bardzo dobrze, po trzech pierwszych me-
czach mieli nawet komplet punktów i zaj-
mowali fotel lidera II ligi ze stosunkiem
bramkowym 9:0 co znaczy, ¿e m³odzi pi³ka-
rze z Dynowa zaaplikowali swoim pierw-
szym trzem rywalom po 3 bramki. Gra ich
podoba³a siê kibicom przychodz¹cym na
mecze, wygrywali oni przekonywuj¹co nie
pozostawiaj¹c z³udzeñ przeciwnikom, któ-
ra dru¿yna by³a lepsza. Aczkolwiek tak jak
i najwiêkszym dru¿ynom tak i im przytrafi-
³o siê kilka wpadek, do takich wpadek na-
le¿y zaliczyæ remis z
dru¿yn¹ �Unii� No-
wej Sarzyny 1:1. Pa-
trz¹c na wynik me-
czu wielu siê mo¿e
dziwiæ dlaczego to
by³a wpadka prze-
cie¿ 1 punkt przy-
wieziony z wyjazdu
powinien cieszyæ,
niestety nie cieszy
on, gdy¿ mogli przy-
wie�æ 3 punkty.
Przez ponad 80 min.
�Dynovia� wygrywa-
³a by w koñcówce straciæ �frajersk¹� bram-
kê po b³êdzie jednego z zawodników. Ko-
lejnym s³abym meczem w wykonaniu pod-
opiecznych Macieja Buczkowskiego by³
mecz z �Or³em� Przeworsk gdzie ulegli go-
spodarzom 2:1.Wiele meczów pi³karze �Dy-
novi� przegrali przez brak do�wiadczenia,
cwaniactwa na boisku, a tak¿e przez zmê-
czenie organizmów pi³karzy, gdy¿ na po-
cz¹tku rundy jesiennej mecze by³y rozgry-

wane we wtorki i w soboty. Nasi juniorzy
sw¹ gr¹, determinacj¹, wol¹ walki pokaza-
li, ¿e chc¹ i mog¹ walczyæ o 3 punkty z
ka¿dym. Przekonali siê o tym miêdzy inny-
mi: MKS Kañczuga, Strug Tyczyn, Czuwaj
Przemy�l, Sokó³ Nisko, dru¿yny te mimo
tego, ¿e by³y uwa¿ane za mocniejsze od �Dy-
novii� przegra³y z ni¹. W dru¿ynie z Dyno-
wa wystêpuje obecnie du¿a ilo�æ pi³karzy
ucz¹cych siê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Dynowie tacy jak: M. Kustra, G. Go³¹b,
M. Socha, M. Gierula, P. Potoczny, M. B¹k,
M. Py� (k). Wiêkszo�æ z nich wystêpujê w
pierwszym sk³adzie oraz pi³karze Ci stano-
wi¹ si³ê zespo³u. Oto wyniki wszystkich me-

czów: Dynovia - Czu-
waj 3:0, Sokó³ Nisko
- Dynovia 0:3, Dyno-
via - Kolbuszowian-
ka 3:0, Unia Nowa
Sarzyna � Dynovia
1:1, Orze³ Przeworsk
� Dynovia 1:2, Dyno-
via � JKS Jaros³aw
1:2, Kamax Kañczu-
ga � Dynovia 2:3, Dy-
novia � Brzozovia
Brzozów 2:2, Strug
Tyczyn � Dynovia
3:2, Dynovia � Stal

£añcut 7:0, Pogoñ Le¿ajsk � Dynovia 2:1,
Dynovia - Bieszczady Ustrzyki Dolne 1:1.

Dru¿yna ta pokaza³a, ¿e ma charakter
i ¿e w nastêpnej rundzie bêdzie gra³a jesz-
cze lepiej staraj¹c siê zaj¹æ jak najwy¿sze
miejsce. Takie wnioski mo¿na wysun¹æ po
prze�ledzeniu wyników wszystkich spotkañ
oraz ich przebiegu. Ogó³em dru¿yna �Dy-
novi� Dynów wygra³a 6 meczów, zremiso-
wa³a 3 oraz przegra³a 4.

Dru¿yna juniorów starszych
LKS �Dynovi� Dynów...

Miejski O�rodek Kultury i Rekreacji w Dynowie
by³ po raz XI organizatorem Konkursu Poezji Patrio-
tycznej, pod nazw¹ �Jesienne Refleksje� który odby³
siê 10 listopada br. W konkursie wziê³o udzia³ 22
uczniów szkó³ �rednich i gimnazjów miasta i gminy
Dynów.

W kategorii szkó³ �rednich I miejsce zajê³a Anna
¯aczek z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Dynowie i Joanna Szmul z Liceum Ogólnokszta-
³c¹cego w Dynowie,

II miejsce Renata Kêdzierska i Dominik Piejko z ZSzZ w Dynowie,
III miejsce Karolina Blama z LO Dynów
W kategorii gimnazjów I miejsce zaj¹³ Mateusz Sarnicki z Zespo³u Szkó³ w Dynowie,
II miejsce Justyna Pinczer z Z Sz w Dynowie a III miejsce Katarzyna Wróbel z Zespo³u

Szkó³ nr 4 w Paw³okomie i Karolina Socha z Zespo³u Szkó³ nr 3 w £ubnie.
Organizatorzy dziêkuj¹ serdecznie wszystkim nauczycielom, którzy tak piêknie przy-

gotowali swoich uczniów. GM

Zaproszenie
Miejski O�rodek Kultury i Rekreacji w Dynowie oraz Stowarzyszenie Promocji

i Rozwoju Regionu Dynowskiego serdecznie zaprasza na II DYNOWSKIE MIKO-
£AJKI ARTYSTYCZNE, które odbêd¹ siê 6 grudnia br. o godz 15,00 w sali Domu
Stra¿aka w Dynowie. ZAPRASZAMY !!!

GO£¥BKI Z ZIEMNIAKÓW

Sk³adniki:
1 kg obranych ziemniaków
3 ziemniaki gotowane
cebula ma³a
2 z¹bki czosnku
sól, pieprz
�mietana
g³ówka bia³ej kapusty

Wykonanie:
Ziemniaki zetrzeæ na

tarce (jak na placki), dodaæ
3 ugotowane ziemniaki,
przemielone przez maszyn-
kê, dodaæ 3 ³y¿ki gêstej kwa-
�nej �mietany, pieprz i sól do
smaku. Mo¿na pokroiæ cebu-
lê i czosnek w drobn¹ kost-
kê. Wszystko razem po³¹czyæ.

Kapustê sparzyæ w garn-
ku, aby li�cie zmiêk³y. Ostro¿-
nie odci¹æ li�cie, wyci¹æ gru-
be nerwy li�ciowe. Na ka¿dy
li�æ k³a�æ po 1 � 1,5 ³y¿ki far-
szu ziemniaczanego(w zale¿-
no�ci od wielko�ci li�cia), za-
win¹æ go³¹bki. Dno do�æ du-
¿ego garnka wy³o¿yæ pozosta-
³ymi li�æmi kapusty. U³o¿yæ
warstwami go³¹bki, pomiêdzy
warstwami kroimy plastrami
cebulê, kilka ziarnek czosn-
ku. Zalaæ go³¹bki �mietan¹
wymieszan¹ z 1 ³y¿k¹ przecie-
ru pomidorowego, aby by³y
ca³kowicie przykryte. Goto-
waæ, sma¿yæ ok. 3 godz. a¿
ziemniaki bêd¹ miêkkie.

Lidia Radoñ
Dynów/Dyl¹gowa

Mateusz B¹kMicha³ Py�
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Józef Koniecpolski

Józef Koniecpolski - dla znajomych Józek
Jam do rangi symbolu podniós³ polski wózek...
Bo to ja wymy�li³em, o czym wy nie wiecie
Aby czciæ polskie �wiêta w ogromnym Markecie...
Dó³ naoliwiê starannie, górê oflagujê
Grzecznie z pie�ni¹ na ustach siê zaopatrujê...
Siêgam po schab polski albo po polskie jaja
Wo³am na ca³y market: Wiwat 3 Maja!!!
Gdy bigos staropolski do koszyka k³adê
To �Piechotê� nucê albo �Pierwsz¹ Brygadê�...
Potem �piewam �Rotê� i pie�ni Moniuszki,
Polskie kupujê piwo (nie lubiê piæ z puszki)...
Polski biorê pasztet i polskie biorê flaczki
I jeszcze papierosy �Sobieski� - trzy paczki.
Potem - �monopolowy�! Jadê niczym z górki!
A w g³owie wci¹¿ mi d�wiêcz¹ przepiêkne mazurki...

I taka mnie ogarnia narodowa wena
¯e wk³adam do koszyka du¿ego �Szopena�.
I nagle patrzê facet - koszyk ma pe³niutki
Wtyka miêdzy zakupy zagraniczne wódki!
Kiedy zderzyli�my siê swymi koszykami
To dostrzeg³em u niego wêgierskie salami!
Z³o�æ mnie przeniknê³a i gniew ogarn¹³ szczery,
Patrzê, no i co widzê? Ma szwajcarskie sery!
A na wierzchu co le¿y? Wielka w³oska pizza!
Pêdzê szybko do kasy, krzycz¹c: TARGOWICCA!!!

Maciej Jurasiñski

Od najdalszych czasów, od dziejów zarania
Zawsze �homo sapiens� pragn¹³ �wiêtowania.
Brak tego pragnienia graniczy³by z cudem,
Bo cz³owiek pierwotny te¿ by³ �homo ludens�.

Staro¿ytni Grecy � koñcz¹c spory, zwady �
Raz na cztery lata mieli olimpiady.
Za� biedny Rzymianin � chocia¿ nie mia³ izby �
¯¹da³ od cesarza chleba oraz igrzysk.

W mrokach �redniowiecza na ka¿dej polanie
Najró¿niejszych bogów czcili ju¿ S³owianie.
Nie trzeba wybieraæ, dobrze o tym wiecie,
Tak by³o od zawsze � i na ca³ym �wiecie.

Ale �wiat siê zmienia � i u nas i wszêdy,
Zamiast �wiêtowania s¹ �d³ugie weekendy�.
Jedzie Polak w �plener�, nie musi siê trudziæ,
�wiêtowaæ nie z lud�mi � �wiêtowaæ od ludzi�

Wraca po dniach kilku � minê ma nadêt¹,
Bo �wiêtowa³ w lesie narodowe �wiêto!
A moja w¹tpliwo�æ graniczy z k³opotem�
JAK WYCHOWAÆ W LESIE DOBREGO PATRIOTÊ�???

Fryderyk Radoñ

POLSKIE �WIÊTOWANIE

PLACEK BARDZO DOBRY!

Sk³adniki:
60 dkg m¹ki
30 dkg cukru pudru
25 dkg margaryny
5 dkg smalcu
4 jaja
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia

Wyrabiamy ciasto, dzielimy na
3 czê�ci i pieczemy 3 placki (w
nagrzanym piekarniku!). Po upie-
czeniu smarujemy marmolad¹.

Marmolada z jab³ek i winogron
1,5 kg jab³ek
50 dkg winogron
1,5 szkl. wody
1 kg cukru

Winogron oddzieliæ od szypu-
³ek, daæ do wrz¹cej wody (1,5 szkl.).U-
gotowaæ, przetrzeæ przez sito. Jab³ka
zetrzeæ na tarku, daæ do przecieru
(do winogron). Gotowaæ do zasty-
gniêcia, a¿ bêdzie szkliste (ok. 3
godz.). Gor¹ce wk³adaæ do s³oików.
S³oiki odwracaæ do góry dnem.

Krystyna Bana�
z Paw³okomy

PROZIAKI

1 kg m¹ki pszennej
1/2 l kwa�nego mleka
2 p³askie ³y¿eczki sody oczyszczonej
1 ³y¿ka soli, cukier do smaku
2 ca³e jaja

Zrobiæ ciasto rzadsze ni¿ na pie-
rogi. Rozwa³kowaæ, kroiæ na kwa-
draty lub prostok¹ty. Ka¿dy pro-
ziak podziurawiæ widelcem. Piec
na blasze lub usma¿yæ na patelni
posmarowanej t³uszczem. Upie-
czone proziaki smarowaæ mas³em,
posoliæ do smaku. Smacznego!

Czytelniczka �Dynowinki�
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W dniach od 03.11.2003 r do 16.11.2003
r uczestnicy �rodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dynowie wziêli udzia³ w turnu-
sie rehabilitacyjnym w O�rodku Wypoczyn-
kowo � Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji
Rzeszowskiej w Myczkowcach.

Myczkowce s¹ jedn¹ z najstarszych miej-
scowo�ci w Bieszczadach, powsta³¹ jeszcze
w czasach ksi¹¿¹t ruskich, a le¿¹ w pêtli
Sanu w odleg³o�ci 12 km od Leska. O�ro-
dek, w którym przebywali�my powo³any
zosta³ w 1992 roku przez ks. Biskupa Kazi-
mierza Górnego Ordynariusza Rzeszow-
skiego. Obecny O�rodek Caritas by³ osie-
dlem pracowniczym dla wojskowych i cy-
wilnych budowniczych Zespo³u Elektrow-
ni Wodnych na Sanie. Po ukoñczeniu bu-
dowy zapory w Myczkowcach, a pó�niej w
Solinie, osiedle to zosta³o przekszta³cone

3.11.2003 � 16.11.2003

Turnus w Myczkowcach
na czynn¹ jednostkê wojskow¹, a w kolej-
nym etapie na O�rodek Wypoczynkowy dla
rodzin wojskowych. Od 1994 r O�rodek
przeszed³ na w³asno�æ Caritas Diecezji Rze-
szowskiej. Po przeprowadzeniu prac re-
montowych O�rodek w Myczkowcach sta-
nowi bazê noclegow¹ z zapleczem kuchen-
nym dla 400 osób. Obecnie w sk³ad O�rod-
ka wchodz¹ nastêpuj¹ce obiekty: kaplica,
kompleks budynków mieszkalnych, kuch-
nia z jadalni¹, aula widowiskowo � rekre-
acyjna, gabinety rehabilitacyjne, si³ownia,
sala spotkañ przy kominku, zespó³ boisk
sportowo � rekreacyjnych, kryta uje¿d¿al-
nia do jazdy konnej.

W czasie pobytu uczestnicy korzystali z
zajêæ w zakresie rehabilitacji: æwiczeñ gim-
nastycznych, masa¿u suchego, na�wietlania
lamp¹ Solux. Szczególn¹ atrakcj¹ by³a jed-

nak dla wszystkich stadnina koni �Eden�
wraz z kryt¹ uje¿d¿alni¹, gdzie pod okiem
instruktora wziêli�my udzia³ w hipoterapii.
Korzystaj¹c z wypoczynku robili�my piesze
wycieczki w celu poznania atrakcyjnych
miejsc: �róde³ko w Zwierzyniu o w³a�ciwo-
�ciach leczniczych, zaporê wodn¹ w Mycz-
kowcach, Pomniki Przyrody Nieo¿ywionej
�Ska³ki Myczkowieckie�, prze³om Sanu w
Zwierzyniu. Brali�my równie¿ udzia³ w wy-
cieczkach zorganizowanych przez O�ro-
dek do Zapory wodnej w Solinie oraz
Ustrzyk Dolnych. Tam zwiedzali�my Mu-
zeum Przyrodnicze w którego zbiorach
znajduje siê wiele ciekawych eksponatów
obrazuj¹cych rozwój przyrody od czasów
zamierzch³ych do dzi�. Z muzeum udali-
�my siê do najstarszej parafii rzymsko � ka-
tolickiej w Jasieniu, gdzie miejscowy pro-
boszcz opowiedzia³ nam historiê obrazu
Matki Boskiej Bieszczadzkiej.

�rodowiskowy Dom Samopomocy

Wysiadaj¹c z samolotu w Nowym
Jorku wesz³am od razu do budyn-
ku, gdzie odby³a siê kontrola

paszportowa i celna. By³am zaskoczona, bo
na naszych lotniskach inaczej to wygl¹da³o
w tym czasie.

 Rozpoczynam swoje wspomnienia od
pobytu w stolicy U S A - w Waszyngtonie,
gdzie s¹ trzy wspania³e
pomniki. Pierwszy to
Georga Washingtona �
amerykañskiego bohate-
ra narodowego, jednego
z twórców niepodleg³o-
�ci Stanów Zjednoczo-
nych, naczelnego wodza
powstania przeciw Anglii
i pierwszego prezydenta
U S A. Drugi pomnik jest Thomasa Jefferso-
na wspó³twórcy Deklaracji niepodleg³o�ci
w 1776 r., wybitnego mê¿a stanu i prezyden-
ta U S A. Trzeci pomnik jest Abrahama Lin-
colna amerykañskiego mê¿a stanu, prezy-
denta i wielkiego bojownika o zniesienie nie-
wolnictwa murzynów. Po ponownym wybo-
rze na prezydenta zosta³ zastrzelony.

Urzêdow¹ siedzib¹ prezydenta U S A
jest Bia³y Dom �rodzima odmiana klasycy-
zmu. W roku mojego przyjazdu do U S A
t.j. w 1979 r. w³adzê prezydenta pe³ni³ J.Car-
ter, który zamieszkiwa³ piêtro Bia³ego
Domu, a parter mo¿na by³o zwiedzaæ. W
jednym pomieszczeniu zauwa¿y³am na �cia-
nie du¿y i piêkny portret pani J.Kennedy,
¿ony Johna Kennedy - prezydenta zastrze-
lonego w Dallas, w stanie Teksas.

 Okaza³y i piêkny jest gmach parlamen-
tu U S A t.j. Kapitol. Wewn¹trz pokazano
nam, gdzie siedz¹ cz³onkowie dwuizbowe-
go Kongresu - republikanie i demokraci,
gdzie mieszcz¹ siê pracownicy prasy, radia
i telewizji. Przed gmachem Kapitolu widzia-

³am manifestacjê ludzi pochodz¹cych z
Haiti, którzy chodzili w ko³o i co� wykrzyki-
wali, a byli w�ród nich Murzyni i jeden
ksi¹dz. Policja nie reagowa³a na ten wystêp.

W Waszyngtonie jest muzeum historii i
techniki, które reprezentuje kulturê i tech-
nologiê od czasów kolonii angielskich. W
muzeum znajduj¹ siê wozy, wyposa¿enie,
sprzêty, stroje i fragmenty tych prymityw-

nych pomieszczeñ pierwszych pionierów.
Jest te¿ pierwsza lokomotywa U S A i inne
ciekawe maszyny i narzêdzia. S¹ równie¿
naturalnej wielko�ci woskowe figury wszyst-
kich ¿on prezydentów U S A. Panie ele-
gancko ubrane � w strojach wieczorowych.

Drugie bardzo ciekawe muzeum to
muzeum pojazdów powietrznych, pocz¹w-
szy od awionetek, szybowców ró¿nych ro-
dzajów i wielko�ci samolotów oraz rakiet.
Mnie zafascynowa³a rakieta, która l¹dowa-
³a na Ksiê¿ycu. Pilot znajduj¹cy siê w niej
wygl¹da³ jak ¿ywy � tak �wietnie by³ skon-
struowany. W muzeum wy�wietlaj¹ tak¿e l¹-
dowanie Amerykanów na Ksiê¿ycu. Astro-
nautyka w ostatnich czasach i technika wy-
korzystuj¹ca �ród³a energii, a opieraj¹ca siê
na zdobyczach matematyki, fizyki, chemii
zrobi³y olbrzymi postêp w 20-tym wieku w
�wiecie, a w U S A szczególnie. Mój ojciec
opowiada³ mi, ¿e w czasie jego przyjazdu do
Ameryki w 1910 r. tramwaje by³y jeszcze kon-
ne, a dzi� mamy fantastyczne �rodki loko-
mocji naziemnej, powietrznej i kosmicznej.

W Waszyngtonie na cmentarzu Arling-
ton jest pochowany prezydent John Ken-
nedy, a obok niego dwoje zmar³ych jego
dzieci. Grób znajduje siê na górce, jest bar-
dzo skromny � s³upki metalowe po³¹czone
³añcuchami, trawnik i trzy tablice. Ni¿ej
jeszcze skromniej pochowany - zastrzelony
brat prezydenta. Ca³y bardzo du¿y Naro-
dowy Cmentarz to tylko zielona trawka i

tablice. Nie
ma takich du-
¿ych i boga-
tych pomni-
ków jak u
nas. Nie wi-
dzia³am kwia-
tów ani zni-
czy. W pobli-

¿u cmentarza znajduje siê Grób Nieznane-
go ¯o³nierza, przy którym by³a zaci¹gniêta
honorowa warta. Ogl¹da³am piêkn¹ i ory-
ginaln¹ zmianê warty.

Nocowa³am w Waszyngtonie w luksu-
sowym hotelu Hilton. Przed hotelem Hil-
ton by³ raniony prezydent Ronald Reagan.
Na parterze hotelu � elegancka restaura-
cja i kawiarnia (ekskluzywne � tylko dla
zamo¿nych) i bardzo bogaty sklep z drog¹
bi¿uteri¹ np. z³oto z brylantami, per³ami i
innymi drogimi kamieniami. Pokój hotelo-
wy by³ wspaniale wyposa¿ony- telefon, ra-
dio, telewizor, a w szafce przy ³ó¿ku obok
ró¿nego rodzaje ksi¹¿ek telefonicznych �
by³a i Biblia. W Waszyngtonie hotel by³
wytworny a obs³uga delikatna i taktowna.
Przekona³y�my siê o tym, gdy wesz³y�my do
pokoju podobnego do jadalni i roz³o¿y³y-
�my jedzenie korzystaj¹c z hotelowych ser-
wetek i naczyñ jednorazowego u¿ytku.
Nagle wszed³ mened¿er hotelowy i rozma-
wiaj¹c z nami, miêdzy zdaniami powiedzia³,
¿e to jest sala konferencyjna �Sapienti sat�
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(M¹dremu do�æ).
W Waszyngtonie mieszka du¿o Murzy-

nów i du¿o widzi siê ich na ulicach. Id¹c
ulicami spotyka siê te¿ du¿o oryginalnych
ludzi np. hindusów boso, w d³ugich ró¿o-
wych szatach i z ogolonymi g³owami, albo
ludzi w cylindrach chodz¹cych na wyso-
kich szczud³ach itp...

 W Filadelfii by³am w domu, w którym
og³oszono niepodleg³o�æ Ameryki i widzia-
³am dzwon, którym j¹ og³oszono. Dzwon
jest bardzo du¿y, ale pêkniêty i znajduje siê
w oszklonej gablocie.

 Jad¹c z Nowego Jorku do Springfield
w stanie Massachusetts podziwia³am piêk-
no przyrody amerykañskiej, olbrzymie lasy,
ich koloryt. Autostrady s¹ wspania³e, miej-
scami wielopoziomowe. W czasie jazdy trze-
ba czêsto p³aciæ myto za przejazd auto-
strad¹. Budynki mieszkalne usytuowane
przewa¿nie za miastem, drewniane ale �licz-
nie wykoñczone i bardzo starannie i este-
tycznie utrzymane. W Springfield (Mass)
jest budynek, w którym znajduje siê rekon-
strukcja dinozaura, a na piêtrze bibliote-
ka, w której s¹ i ksi¹¿ki polskich pisarzy.

W West Point przy szkole wojskowej
kadetów jest muzeum, w którym miêdzy
innymi eksponatami znajduje siê du¿o cie-
kawych makiet ró¿nych wielkich bitew �
równie¿ europejskich np. bitwy pod Au-
sterlitz i innych...

 Nowy Jork to najwiêksze miasto �wiata

i wie¿owców. Po przyje�dzie do niego za-
trzyma³am siê przy ulicy Wall Street, gdzie
mieszcz¹ siê najwiêksze banki i gie³da Inte-
resowa³a mnie bardzo gie³da, ale niestety
w godzinie mojego przyjazdu by³a nieczyn-
na. Na Manhatanie jest piêæ aleji i wiele
d³ugich ulic, najd³u¿sza Broadway. Nowy
Jork to miasto wie¿owców, wiêc wyjecha-
³am wind¹ na najwy¿szy w tym czasie wie¿o-
wiec, sk¹d by³ wspania³y widok na Manhat-
tan i inne dzielnice Nowego Jorku. Widzia-
³am te¿ gmach Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, przy którym znajduj¹ siê flagi
wszystkich narodów O N Z. By³am te¿ w
piêknym ko�ciele �w. Patrycka � w którym
nasz ojciec �wiêty Jan Pawe³ II(bêd¹c w
USA) odprawia³ Mszê �wiêt¹. Ciekawe jest
równie¿ Centrum Rockefellera � du¿o wie-
¿owców i basen, w którym w lecie woda i
fontanna, a w zimie �lizgawka. Z Nowego
Jorku pojecha³am metrem do Brooklynu,
który znajduje siê na wyspie Long Island.
Przeje¿d¿a³am równie¿ przez dzielnicê
murzyñsk¹ Harlem. Nastêpnie pop³ynê³am
statkiem do Statuy Wolno�ci. W �rodku Sta-
tuy jecha³am najpierw wind¹, potem prze-
sz³am krêtymi schodkami i dosta³am siê do
korony Statuy, sk¹d by³a piêkna panorama
na Nowy Jork i Brooklin.

 By³am na mi³ej wycieczce wzd³u¿ Oce-
anu Atlantyckiego. Nad Atlantykiem znaj-
duje siê miasto, w którym mieszkaj¹ sami
starsi emeryci. Widok ludzi tylko starych

dzia³a bardzo deprymuj¹co na cz³owieka,
gdy nie widaæ m³odych ludzi, m³odzie¿y i
dzieci. Jest w tym mie�cie hotel, prowadzo-
ny przez Polaków i nazywa siê Polonez.
W³a�ciciele sympatyczni i serdeczni jak zwy-
kle Polacy na obczy�nie. - Stwierdzi³am, ¿e
mieszkañcy U S A s¹ zawsze u�miechniêci i
uprzejmi. Przy wchodzeniu do Supermar-
ketów nie ma t³oku, nie ma� przepycha-
nek�. Personel jest bardzo uprzejmy.

 Jeszcze co� a propos ko�cio³ów. Zawsze
wo¿ono mnie do najbli¿szego katolickiego
ko�cio³a, ale by³ to ko�ció³ irlandzki. Mini-
strantów nie ma w tym ko�ciele, tylko starsi
panowie, a czasem pani odczytuj¹ pewne
czê�ci Mszy �wiêtej. Podoba³o mi siê jak w
ka¿d¹ niedzielê jaka� liczna rodzina nios³a
od wielkich drzwi ko�cio³a do o³tarza dary
liturgiczne. Zaskoczona te¿ by³am zwycza-
jem, gdy po nabo¿eñstwie ludzie wychodzili
powoli i pojedynczo (gêsiego), a ksi¹dz wita³
siê z ka¿dym parafianinem i zamienia³ z nim
kilka s³ów. Nie podoba³o mi siê natomiast
przyjmowanie Komunii �wiêtej na d³oñ i je�li
ksi¹dz w czasie Mszy �wiêtej mówi³ co� ¿ar-
tobliwie, a ludzie �miali siê. To jest jaki� brak
szacunku dla Sacrum, dla �wiêto�ci.

 Du¿o zwiedzi³am dziêki siostrze mojej
przyjació³ki Flory � Aldonie z Kêdzierskich
i jej mê¿owi Kazimierzowi Majkowskim.
Aldony rodzina pochodzi z Dynowa � mat-
ka z B³otnickich.

Stefania Salwa

Koñczy³ siê kolejny dzieñ. S³oñce zni-
ka³o za szczytami okolicznych pagórków.
Wiatr cichutko szele�ci³ kolorowymi li�æ-
mi. Ulice by³y puste. Znu¿ona po ca³ym
dniu nauki wraca³am do domu. Atmosfe-
ra jesieni nie pozwoli³a mi my�leæ o nauce.
K³ad¹c siê spaæ patrzy³am na gwiazdy, lecz
powoli oczy zamyka³y siê same. Nagle jed-
nak zobaczy³am maleñkie ziarenko, przy-
pominaj¹ce gwiazdkê. Powoli opada³o na
moje ³ó¿ko, �wiec¹c i ciesz¹c moje oczy.
Ba³am siê, ale z³apa³am je w rêce i....

Niespodziewanie znalaz³am siê w dziw-
nym miejscu. Nie mog³am uwierzyæ, ale

przypomina³o... kosmos! Wszê-
dzie by³o pe³no gwiazd � mniej-

szych, wiêkszych, bardziej czy mniej
�wiec¹cych. Ku mojemu zdziwieniu

sta³am we wnêtrzu dziwnego pojazdy.
Przypomina³ rakietê, ale by³ bardziej roz-

budowany i kolorowy. Znajdowa³o siê w nim
wiele pomieszczeñ: sala balowa, kuchnia,
cudowne sypialnie, nawet ma³y basen. Zwie-
dzenie ca³ego pojazdu zajê³o mi du¿o cza-
su. Oczywi�cie podoba³ mi siê, ale jedno
martwi³o mnie i dziwi³o jednocze�nie.
Oprócz mnie nie by³o nikogo innego. Czy
to mo¿liwe, ¿e tak piêknie urz¹dzony sta-
tek kosmiczny nie ma w³a�ciciela? Usiad³am
na cyberfotelu i rozmy�la³am. Przez chwilê
oszala³am ze smutku, bo nawet nie wiedzia-
³am, gdzie lecê i co mnie spotka na koñcu
wêdrówki. G³o�no my�l¹c, us³ysza³am dziw-
ny g³os, który wo³a³:

- Nie bój siê, ze mn¹ nic ci siê nie stanie.
Mo¿esz byæ spokojna!

Z przera¿eniem rozgl¹da³am siê woko-
³o, ale bez skutku, nikogo ani niczego nie
widzia³am. Zapyta³am wiêc:

- Kim jeste�? Poka¿ siê, proszê.
Na moje wezwanie do pokoju wlecia³a

ma³a, �wiec¹ca siê kulka, przypominaj¹ce
swoimi kolorami têczê. Oniemia³am z wra-
¿enia. Nie wiedzia³am, jak siê zachowaæ.
Przecie¿ nie bêdê rozmawia³a z przedmio-

tem. Nagle kulka przemówi³a do mnie:
- Dlaczego siê boisz? Czy nigdy nie wi-

dzia³a� niczego podobnego do mnie?
Wiêc to prawda � pomy�la³am � ta kul-

ko mówi.
Mówiê i nie tylko � odpar³a � potrafiê

tak¿e graæ w karty, szachy, nawet w cyber-
pi³ke no¿n¹.

O, proszê, nawet zna moje my�li! Nie
pozosta³o mi nic innego, jak po prostu
porozmawiaæ z ni¹. Zapyta³am wiêc:

- Jak mam siê do ciebie zwracaæ?
- Mam na imiê Miretka i jestem cyber-

kulk¹ � odpowiedzia³a.
- Miretka, bardzo ³adne imiê � odpa-

r³am. Ja mam na imiê Ewa i pochodzê z
Ziemi. Nie wiem sk¹d siê tu wziê³am. Czy
mog³a by� mi pomóc?

- Oczywi�cie � powiedzia³a Miretka.
Zosta³a� wybrana spo�ród wszystkich ludzi.
Powierzono ci misjê, od której bêdzie zale-
¿a³ los twojej planety.

Te s³owa sprawi³y, ¿e ma³o nie zemdla-
³am. Przecie¿ to absurd! Jak to mo¿liwe, ¿e
ja � zwyk³a dziewczyna � mia³abym ocaliæ
Ziemiê?! Ze strachem w g³osie zapyta³am:

- Miretko, co masz na my�li? O jak¹
misjê chodzi?

- Nie bój siê, to nic szczególnego � za-

FAN-
TA-
STY-
KA

(ci¹g dalszy na str. 32)
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pewni³a. Musisz jedynie
spotkaæ siê z królem
planety Nikor � Tawi-
skarusem. To w jego rê-
kach le¿y los Ziemi. Ta-
wiskarus podbi³ wiêk-

szo�æ galaktyki, nastêpnym celem jest Zie-
mia. Twoim zadaniem jest przekonanie go
do tego, by zmieni³ swoj¹ decyzjê.

Zamar³am. Po wys³uchaniu ¿yciorysu i
krótkiej charakterystyki Tawiskarusa i jego
planety, stwierdzi³am, ¿e nie mam szans.
Miretka jednak przekonywa³a mnie, ¿e na
pewno uda mi siê odwie�æ go od zamierzo-
nego celu.

Nasza podró¿ dobiega³a do koñca.
Przez okno salonu zobaczy³am planetê Ni-
kor. By³a ogromna. Du¿o wiêksza od Ziemi.
Dreszcz przeszed³ po moim ciele, na sam¹

my�l, ¿e za chwilê na w³asne oczy zobaczê
Tawiskurusa. Miretka da³a mi kilka wskazó-
wek, a nastêpnie przebra³a mnie w piêkn¹
sukniê, w której kiedy� ol�ni³a wszystkich na
balu z okazji wygranej bitwy z s¹siedni¹ pla-
net¹. Trzeba wiedzieæ, ¿e Miretka by³a
piêkn¹ ksiê¿niczk¹, córk¹ króla planety Era-
te. Niestety za z³amanie zakazu ojca, który
zabrania³ jej wszelkich kontaktów z ksiêciem
wrogiej planety, zosta³a zamieniona w kulê.
Jednak nie pozbawiono jej duszy. To okrut-
na kara. Do tej pory Miretka lata po prze-
strzeni kosmicznej w swoim statku, poszu-
kuj¹c utraconej mi³o�ci.

No có¿, nadszed³ czas spotkania z Tawi-
skurusem. Wysiad³am ze statku i zmierza-
³am do pa³acu w³adcy planety Nikor. Ze stra-
chu nogi mia³am jak z waty. Powoli zbli¿a-
³am siê do bramy. Atmosfera tej planety
zmaza³a u�miech z mojej twarzy. Mog³am
siê tylko domy�laæ za bram¹ zamku. Pa³ac
Tawiskurusa nie przypomina³ w niczym baj-
kowych, piêknych budowli, ze smuk³ymi,
kolorowymi wie¿ami. Jak przysta³o na okrut-
nego w³adcê postara³ siê, ¿eby wygl¹d jego
twierdzy odstrasza³ ka¿dego. Wokó³ murów
postawiona rze�by, które � jak siê pó�niej
dowiedzia³am � przedstawia³y postacie kró-

Suczawa to miejsce gdzie podjêli�my
decyzjê, kolejn¹ w naszym wêdrowaniu.
Przed nami 24 godziny jazdy, kilka granic,
nowe znajomo�ci autokarowe, znoszenie
dymu papierosów (w autobusie mo¿na
paliæ) i Stambu³, miasto- targ. Kolorowe,
krzykliwe miasto zwiedzali�my pieszo wraz
ze znajomymi z autobusu, mieszkaj¹cymi,
na co dzieñ w Rzeszo-
wie. Pierwsze kroki skie-
rowali�my ku mecze-
tom: Aya Sofya i B³êkit-
nemu. Tych �wi¹tyñ
zwiedzili�my jeszcze kil-
ka s¹ one wpisane w turecki krajobraz, a
g³os muezina, przypominaj¹cy o modlitwie,
budzi³ nas, informowa³ o czasie, urozma-
ica³ nasze wêdrówki.(zdj 1) Oprócz mecze-
tów zwiedzili�my Wielki Targ, oraz kilka
ciekawych miejsc, zau³ków, ale nasz wzrok

ucieka³ ku Azji. Dwa dni zwiedzali�my mia-
sto, obserwowali�my ludzi i ju¿ wiedzieli-
�my, ¿e jedziemy dalej, tylko musieli�my
wybraæ miejsce. Przypadkowa rozmowa ze
spotkanymi rodakami sprawi³a, ¿e los skie-
rowa³ nas ku Kapadocji. Promem przekro-
czyli�my granice kontynentów, pieszo wê-
drowali�my po azjatyckiej czê�ci Stambu-

³u, dziwi¹c ogólne zdziwienie i zaciekawie-
nie, gdy¿ tutaj tury�ci nie pojawiaj¹ siê za
czêsto. Europa po¿egna³a nas cudownym
zachodem s³oñca. Podró¿ poci¹giem trwa-
³a tylko 18 godzin, za� ze Stambu³u wy-
je¿d¿ali�my ponad godzinê. W trakcie bar-

dzo wygodnej jazdy zawarli�my ciekawe
znajomo�ci z mieszkañcami Turcji, Kurda-
mi: Ahmetem i Mahmutem. Dziêki nim
mieli�my miejsca le¿¹ce gdy¿ nikogo nie
wpuszczali do przedzia³u, nasze zasuszone
¿o³¹dki zape³niali�my smacznymi ciastkami,
upieczonymi przez ¿onê Mamuta. Na migi,
pisz¹c, pokazuj¹c rozmawiali�my o sobie i

naszych kul-
turach. Trud-
no, ale trze-
ba by³o siê
rozstaæ. Cze-
ka³a na nas

kraina jak z bajki. Spotkali�my grupê Pola-
ków, czê�æ z nich, znali�my ju¿ w Stambule,
i razem ok. 15 osób pojechali�my do Gore-
me. Plusem du¿ej grupki by³o utargowa-
nie taniego noclegu, a pó�niej taniego busa

(ci¹g dalszy ze str. 31)

li podbitych planet. Ich twarze oddawa³y
ca³y tragizm sytuacji. Dale za bram¹ posa-
dzone by³y ro�liny w niczym nie przypomi-
naj¹ce kwiatów ziemskich. Mia³y odstrasza-
j¹cy kszta³t i kolor nieba przed burz¹. Prze-
mierzaj¹c tê straszn¹ krainê, pomy�la³am,
¿e jej w³adca musi byæ naprawdê nieszczê-
�liwy. Z dr¿¹cym serce zbli¿a³am siê do drzwi
pa³acu. Odwagi � pomy�la³am i...

CDN
Ewa Pielak

[

Aya Sofya.
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na ca³y dzieñ. Zakwaterowani zostali�my w
piwnicach wykutych w skale, po odpoczyn-
ku i obfitym posi³ku, czyli a¿ dwóch gor¹-
cych kubkach udali�my siê na spacer po
bajkowym miasteczku.

Kolejny dzieñ to d³uga wyprawa po-
przez winnice, wioski i miasteczka, odwie-
dzanie domostw, ko�cio³ów i klasztorów.
Wszystko to opuszczone, prawie wymar³e,
wykute w skale, znajdowa³o siê w bardzo
kolorowych dolinach: Go-
³êbi, Ró¿, Mi³o�ci, Miodo-
wej, Mieczy i Ziemi.(zdj. 2)
Spacer a czasami d³uga
wspinaczka przy mocno
przypiekaj¹cym s³oñcu po-
zwala³y nam zrozumieæ i
g³êbiej poj¹æ trud ¿ycia
mieszkañców tych terenów.
Odpoczynek zazwyczaj
ustalali�my na kolejny napo-
tkany ko�ció³ z zachowany-
mi malowid³ami, które
mimo zniszczenia robi³y
wra¿enie. Plusem tej wê-
drówki by³ brak t³umów tu-
rystów, spotkali�my tylko
jednego obcokrajowca oraz dwójkê sym-
patycznych Polaków, którzy przy³¹czyli siê
do nas. Ten pe³en kolorów, niesamowitych

wra¿eñ dzieñ zakoñczyli�my obserwacj¹ za-
chodu s³oñca chowaj¹cego siê za bajkowe
kominy. A w naszych g³owach zaistnia³ ko-
lejny plan, mianowicie postanowili�my ca³¹
grup¹ wynaj¹æ pojazd by objechaæ inne
atrakcje tego rejonu. Warunek to wczesna
pobudka, dziêki niej ujrzeli�my balony uno-
sz¹ce siê nad Kapadocj¹. Pierwsze miejsce,
które odwiedzili�my to Derinkuyu, jedno z
wiêkszych podziemnych miast prawdopo-

dobnie z czasów hetyckich, nasza wêdrów-
ka kilka piêter w dó³ budzi³a szacunek dla
tych, którzy to dzie³o wykonali i zamieszki-

wali. Och³odzeni wrócili�my na górê by
kontynuowaæ wycieczkê. Dolina Ihlary, to
jak¿e inny krajobraz, do³em w�ród bujnej
zieleni p³yn¹ca rzeczka a z obu stron kilku-
metrowe �ciany skalne, w których równie¿
zosta³y wykute piêkne �wi¹tynie.(zdj.3) Po
d³u¿szym spacerze nasz sympatyczny kie-
rowca wiezie nas do Selime, klasztoru wy-
kutego w skale góruj¹cego nad okolic¹.
Tutaj moje zaciekawienie wzbudzi³a scen-
ka rodzajowa gdzie mê¿czyzna sta³ i obser-
wowa³ ¿onê i córkê przesiewaj¹ce ¿wir. Ko-
lejny krótki przystanek przy budynku gdzie
zatrzymywa³y siê karawany oraz przy cieka-
wie wygl¹daj¹cym stosie krowiego ³ajna,
wykorzystywanego na opa³.(zdj.4) Jeszcze
tylko Uchisar z góruj¹c¹ nad nim ciekaw¹
budowl¹ i powrót do Goreme. Tutaj drogi
nasze rozesz³y siê prawie w ka¿d¹ stronê
�wiata. Ja i mój towarzysz wyprawy zadecy-
dowali�my o powrocie. A niewolnikiem
tureckim zosta³em, gdy¿ w planach moich
wêdrówek stale pojawia siê ten kraj, gdzie
pij¹ smaczn¹ aromatyczn¹ herbatê i zaja-
daj¹ ró¿norodne odmiany kebabów. Pod-
ró¿ powrotna to powrót do Stambu³u,
drobne zakupy, spacer, nocna Bu³garia,
czas na obiad w Rumuni, kolacjê na Ukra-
inie i �niadanie w Polsce.

Piotr Pyrcz

Po raz kolejny mam zaszczyt za-
prosiæ Cztelników �Dynowinki� na
spotkanie z przyrod¹, tym razem w
listopadowej szacie. Za oknem po-
nure krajobrazy, oczekuj¹ce na
pierwszy zimowy �nieg. Od czasu do
czasu pada deszcz � pogoda nie za-
chêca zbytnio do jesiennych space-
rów, ale zawsze mo¿na usi¹�æ wygod-
nie w fotelu obok ciep³ego pieca (ewentu-
alnie kaloryfera), wzi¹æ ksi¹¿kê lub ciekaw¹
gazetê i dowiedzieæ siê czego� interesuj¹-
cego o przyrodzie.

W listopadowej �Dynowince� pozwolê
sobie w pewnym sensie na kontynuacjê te-
matu ptasich wêdrówek, o których pisa-
³am w pa�dzierniku. Konkretnie chcê za-
braæ Czytelników do obozu obr¹czkarskie-
go, organizowanego przez ornitologów
(ludzi zajmuj¹cych siê ptakami). Organi-
zowanie takich obozów s³u¿y zebraniu in-
formacji pozwalaj¹cych m.in. na rozwi¹za-
nie przynajmniej niektórych tajemnic pta-
sich wêdrówek.

Obozy obr¹czkarskie trwaj¹ w czacie
jesiennych, a niekiedy tak¿e wiosennych
przelotów ptaków. Umieszczane s¹ w miej-
scach najwiêkszych migracji, np. na wybrze-
¿u Ba³tyku, w dolinach rzecznych. Ka¿dy
obóz posiada swojego kierownika oraz za-
³ogê. Kierownikiem mo¿e byæ osoba z
uprawnieniami do obr¹czkowania ptaków.
Takie uprawnienia mo¿na uzyskaæ dopie-
ro po zdaniu egzaminu teoretycznego i
praktycznego ze znajomo�ci ptaków, który
nie nale¿y do naj³atwiejszych. Za³ogê sta-

nowi kilka osób po-
magaj¹cych obr¹cz-
karzowi i wykonuj¹-
cych wszelkie inne
prace obozowe, np.
sprz¹tanie, przygoto-
wywanie posi³ków, r¹-
banie drewna na opa³, itp. Za³oganci mog¹
te¿ uczyæ siê od kierownika oznaczania
ptaków i poszerzaæ swoje wiadomo�ci z za-
kresu ornitologii, je¿eli ta dziedzina wie-
dzy ich naprawdê interesuje.

Obr¹czkowanie ptaków zaczêto stoso-
waæ szerzej na pocz¹tku XIX wieku. Kla-
syczne obr¹czki s¹ wykonywane z lekkich i
twardych stopów metali. Maj¹ one ró¿ne
rozmiary w zale¿no�ci od wielko�ci obr¹cz-
kowanego ptaka, i numer identyfikacyjny.
Oprócz tego ptaki s¹ wa¿one, mierzone,
co dostarcza cennych informacji o ró¿nych
populacjach danego gatunku. Obr¹czkarz
okre�la te¿ wiek i p³eæ, co przy niektórych
gatunkach jest do�æ trudne.

Poza tradycyjnymi obr¹czkami zak³a-
da siê ptakom w niektórych przypadkach
obr¹czki innego rodzaju, np. kolorowe,
dziêki którym mo¿na zidentyfikowaæ da-

nego osobnika przy
pomocy lornetki.
£abêdzie maj¹
¿ó³te obro¿e na
szyi, co te¿ u³atwia
ich rozpoznanie w
terenie. Czasem
ptakom zak³ada siê
te¿ nadajniki. Doty-
czy to szczególnie
rzadkich gatun-
ków. Pozwala na
ci¹g³e �ledzenie ich
losów i u³atwia pro-
wadzenie badañ
nad niektórymi gi-

n¹cymi ju¿ gatunkami ptaków.
Chwytanie ptaków odbywa siê przy

pomocy ró¿nych pu³apek oraz siatek. Siat-
ki rozwiesza siê w ³ozach lub innych krze-
wach, gdzie przemieszczaj¹ siê ptaki. Za-
daniem za³ogi obozu obr¹czkarskiego jest

(ci¹g dalszy na str. 34)

Jedna z dolin w Kapadocji.

Srokosz.

Dziêcio³ du¿y.
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wyci¹ganie z³apanych ptaków.
Trzeba to robiæ umiejêtnie i szyb-
ko, by nie uszkodziæ i nie mêczyæ
ptaków d³ugo w rêce. Przenosi
siê je do obozu w specjalnych
woreczkach, gdzie obr¹czkarz
oznacza je, obr¹czkuje, mierzy i
wa¿y. Wyci¹ganie ptaków odbywa siê co
godzinê od rana, skoro tylko wstanie s³oñ-
ce, a¿ do wieczora oraz raz po zapadniê-
ciu zmroku (tzw. obchód nocny). Siewki
(ptaki miejsc wilgotnych na d³ugich no-
gach) ³apie siê w specjalne pu³apki. S¹ to
klatki z lejkowatymi wej�ciami zwane wac-
kami, w które siewki wchodz¹, ale nie po-

trafi¹ z nich wyj�æ.
Na �wiecie zaobr¹czkowano ju¿ oko³o

50 milionów ptaków. Je�li uda siê je z³apaæ
gdzie� ponownie to mamy informacjê o
szlakach ich wêdrówek. Do tej pory odna-
leziono oko³o miliona zaobr¹czkowanych
ptaków, a co roku obr¹czkuje siê kolejne

dwa miliony osobni-
ków. Tutaj mam pro�-
bê do Czytelników. Je-
�li komu� kiedy� uda
siê znale�æ martwego
ptaka z obr¹czk¹ to
nale¿y przes³aæ tê ob-
r¹czkê do Stacji Orni-
tologicznej PAN w Gdañsku.

Zachêcam zainteresowanych do wziê-
cia udzia³u w obozie obr¹czkarskim. Bli¿-
szych informacji o miejscach i terminach
obozów mo¿na poszukaæ na stronach in-

ternetowych.
Obr¹czkowanie ptaków ma

swój sens, poniewa¿ pozwala na
ustalenie kierunków migracji
poszczególnych gatunków,
miejsc ich przelotu i zimowania.
Uzyskanie tego typu wiadomo-
�ci przyczynia siê do podejmo-

wania dzia³añ maj¹cych na celu ochronê
ptaków jak i miejsc ich przebywania, za-
równo na szczeblu pañstwowym jak i miê-
dzynarodowym.

Marta Bylicka

JoAnna Nosal

***
Mo¿e to szansa na kawa³ek normalno�ci
przestrzennej formie � mo¿e pora nadaæ tre�æ
mo¿e to chwila, któr¹ ubraæ by w kolory
waloryzacji �wiêt¹ oddaæ cze�æ

***
W filharmonii traw

tak rzewnej
¿e dyrygent wiatr

znów rêce powygina³
... by przetrzymaæ
zapas uczuæ uzupe³niam

idzie zima
idzie zima

idzie
zima

ZOBACZ

Ujrzyj blask duszy,
moc serca,
�wiêto�æ dobra.
Zobacz co masz,
a co tracisz.
Przypatrz siê bogactwu ciszy,
piêkno�ci ³ez,
wspania³o�ci u�miechu.
Zobaczy³e� co�?

Agata Bogusz

MINUTA CISZY PO ROZTERCE...

Minuta ciszy po rozterce...
Pragniesz spokoju
Oderwania od rzeczywisto�ci
Zapomnienia o boju
Unikniêcia uroczysto�ci

Nie chcesz s³yszeæ ludzkiego g³osu
Nie - ha³asowi �wiata
Nie chwytasz echowego odg³osu
Nie robisz z siebie wariata

Cisza...
S³ychaæ tylko szepty twych my�li
Nic z ciebie nie wynie�li
Zosta³a mi³o�æ i sprawiedliwo�æ
Rado�æ i uczciwo�æ
I minuta ciszy po rozterce...

(ci¹g dalszy ze str. 33)

Mucho³ówka
ma³a.

Obóz Carpatica.

Obóz nad Jezio-
rem Gocza³kowic-
kim.

Pomiary ptaka (Pierwiosnka).

Schwytany Zimorodek udaje martwego.
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Obraz tej grupy zawodowej w oczach
spo³eczeñstwa od pewnego czasu uleg³ myl-
nemu wypaczeniu. Z moich rozmów i ob-
serwacji wynika, ¿e z regu³y nauczyciel to -
jak powiedzia³a mi pani Ewa (krawcowa,
52 lata) � �najlepszy zawód dla kobiety, bo
ma³o godzin pracy, wolne wakacje i ferie,
tak ¿e dzieci sobie mo¿na odchowaæ, a i
pieni¹dze s¹�. Pani Krysia (kucharka, obec-
nie bezrobotna) przyzna³a, ¿e ca³y czas
namawia córkê, aby zosta³a nauczycielk¹,
poniewa¿ � �a co to taka robota, poczyta
ksi¹¿ki, pogada, resztê zada do domu�.

W tym momencie przypomnia³o mi siê
zdarzenie z Kalwarii Pac³awskiej z roku
1956, kiedy to do m³odej nauczycielki, któ-
ra skar¿y³a siê matce na z³e oceny jej córki,
powiedziano: �ca³y czas jej mówiê, jako�
siê ucz, ¿eby� bodaj t¹ nauczycielk¹ zosta-
³a�. Mo¿na sobie ³atwo wyobraziæ, jak¹ moc
mia³y te s³owa, skoro wp³ynê³y znacz¹co na
ca³e dalsze ¿ycie tej nauczycielki � dzi� za-
s³u¿onego pedagoga na emeryturze, który
przez ca³e swoje zawodowe ¿ycie wspiera³
uczniów i pomaga³ im przygotowaæ siê do
samodzielnego podejmowania decyzji, od-
powiedzialno�ci i szacunku dla innych.

Z historii wiemy, ¿e w poprzednich wie-
kach wiedza by³a skarbem, a nauczyciele
cieszyli siê szacunkiem. Byli autorytetami.

W czasach obecnych tzw. powszechny
luz wdar³ siê tak¿e w sferê nauki, szko³y.
Zaowocowa³ brakiem zrozumienia dla dru-
giego cz³owieka, zrzuci³ autorytety z miejsc
im nale¿nych i pogardzi³ jedno�ci¹ rodzi-
ny. Z tego rzekomego LUZU bior¹ siê dzi-
siejsze nieszczê�cia. �wiat, w którym panu-
je chaos, bo tak nale¿y nazwaæ to co siê
dzieje � nie mo¿e stworzyæ nic dobrego.
Nawet malutkie dziecko ucz¹ce siê cho-
dziæ potrzebuje zakazów i zasad, a co do-
piero starsze dzieci, m³odzie¿, czy doro�li!

Gdyby�my nie zapomnieli o warto-
�ciach, kulturze i szacunku, to nie by³oby

sprawy toruñskich
uczniów i tym po-
dobnych.

A jaka jest prawda
o nauczycielu? Czy on
rzeczywi�cie nic nie
robi? Zapytajcie dzie-
ci swoich profesorów,
a przekonacie siê jak

jest. Nauczyciel to cz³owiek, który tylko na
umowie o pracê ma ma³o godzin, bo fak-
tycznie jego praca ani nie zaczyna siê, ani nie
koñczy za murami szko³y. Przygotowanie siê
do zajêæ, napisanie konspektów, poprawie-
nie zeszytów, klasówek, testów, zadañ, napi-
sanie rozk³adu materia³u, planu zawodowe-
go, planu wychowawczego, udzia³ w ostat-
nio wrêcz koniecznych kursach, zebraniach,
naradach i radach pedagogicznych, a do tego
te lekcje... to jego obowi¹zek.

Drodzy Uczniowie! Sami dobrze wie-
cie, jacy jeste�cie, jacy byli�cie... A mo¿e
tak choæ trochê obiecaliby�cie siê popra-
wiæ? Czy choæ raz nie mogliby�cie nie roz-
mawiaæ na lekcji o ostatnim odcinku tele-
noweli, randce, czy nowych ciuchach? Czy
choæ czasem mogliby�cie odrobiæ sami za-
danie i byæ przygotowani? Czy czasem
mogliby�cie nie szukaæ wy³¹cznie przejêzy-
czeñ i potkniêæ innych? Czy to takie trud-
ne szanowaæ i s³uchaæ nauczyciela? A gdy-
by� Ty by³ nauczycielem?

Popyta³am w koñcu samych nauczycieli
o zdanie na ich temat. Oto kilka wypowiedzi.

Agnieszka (polonistka ze szko³y podsta-
wowej): �Uwielbiam tê pracê, mo¿e dlate-

go, ¿e kocham dzieci. Pewnie, ¿e nie ze
wszystkiego jestem zadowolona. Najbar-
dziej cierpi na mojej pracy mój m¹¿, bo ja
ci¹gle robiê co� do szko³y. W³a�ciwie nie
mam czasu na normalne ¿ycie rodzinne,
bo chcê byæ dobrym nauczycielem, a to
znaczy, ¿e muszê siê ka¿dego dnia sumien-
nie przygotowaæ do ka¿dej lekcji. Do tego
dochodz¹ kursy, bo siê dokszta³cam. Pra-
ca nauczyciela jest trudna, choæ potrafi i
w tych czasach byæ wdziêczna. Du¿o jed-
nak pracy w³o¿y³am w to, aby dzieci po-
strzega³y mnie tak¹ jak¹ naprawdê jestem,
a nie przez pryzmat stereotypu uczniow-
skiego, ¿e belfer to ich wróg. Szczerze
mówi¹c wiem jakie to przykre, kiedy siê jest
tak traktowanym�.

Pani Z. (gimnazjum): �Mam bardzo
ró¿nych uczniów. Najbardziej mnie drêczy
to, ¿e niektórzy buduj¹ mur i nie daj¹ mi i
moim kolegom szansy na to, by im pomóc.
Kiedy� uczeñ, który bardo �le siê uczy³ i
otrzyma³ jedynkê z klasówki spali³ kartkê z
t¹ ocen¹ w klasie na znak protestu. By³o mi
go ¿al i najchêtniej bym go przytuli³a, bo
zdawa³am sobie sprawê z tego, ¿e ta pozor-
na agresja jest manifestacj¹ s³abo�ci. Z dru-
giej strony, przekona³am siê, ¿e okazywa-
nie takich uczuæ uczniom niczego dobre-
go nauczycielowi nie daje, a wrêcz odwrot-
nie. Zaczyna siê go uwa¿aæ za miêczaka i
wykorzystywaæ, wchodziæ na g³owê. To
mo¿e dziwnie zabrzmieæ, ale tylko ci na-
uczyciele, którzy budz¹ strach maj¹ ciszê
na lekcji, przygotowan¹ m³odzie¿ i jako taki
autorytet. Kumpelskie za¿y³o�ci dawno
wysz³y z mody�.

Od zaprzyja�nionych licealistów dowie-
dzia³am siê kto w�ród profesorów cieszy
siê opini¹ gro�nego. Na moje pytanie, czy
rzeczywi�cie s¹ na jego lekcjach grzeczni i
przygotowani, niemal jednakowo odpowia-
dali: �nie odwa¿y³bym siê zrobiæ inaczej�.

Czy zatem s³uszny jest wniosek, ¿e je�li
nauczyciel chce mieæ spokój na lekcjach i
przygotowanych do odpowiedzi uczniów
musi zamieniæ siê w postrach?

Uczniowie! Zastanówcie siê nad tym.

Redakcja �Dynowinki� otrzyma³a kolejny list z cyklu �Na marginesie wydarzeñ z
Torunia�. Napisa³a do nas Pani Monika z Przemy�la, która podejmuje refleksjê �o
warto�ciach, kulturze i szacunku� we wspó³czesnej szkole.

Redakcja
Monika Lach�Nasim

Jaskrawe problemy
� we� udzia³ w dyskusji!

1. Szko³a jako przechowalnia. Niewielka liczba egzaminów komisyjnych. Brak
przypadków pozostawiania uczniów na drugi rok w tej samej klasie. Lêk nauczycieli
przed wystawianiem w rozliczeniu rocznym negatywnych ocen.

2. Niekonsekwentnie realizowany program wychowawczy szko³y. Nagrody i kary
� nadmiar czy niedobór. Pob³a¿liwo�æ wobec niezdyscyplinowanych.

3. £amanie porz¹dku spo³eczno�ci szkolnej. Uczeñ-bandyta � wychowywaæ czy
resocjalizowaæ?

4. Przerzucanie winy. Wychowawca wini rodzica, rodzic ksiêdza � a nam wszyst-
kim zewsz¹d nêdza (parafraza s³ów M. Reja).
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1. Do konkursu mo¿e przyst¹piæ osoba, która spe³nia nastê-
puj¹ce wymagania:

1) ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie i posiada przygo-
towanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowa-
nia stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole
lub placówce;

2) ukoñczy³ studia wy¿sze lub studia podyplomowe z za-
kresu zarz¹dzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarz¹dzania o�wiat¹, prowadzony zgodnie z przepisa-
mi w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy pedagogicz-
nej na stanowisku nauczyciela lub piêcioletni sta¿ pra-
cy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademic-
kiego;

4) w okresie piêciu lat bezpo�rednio przed powierzeniem
stanowiska dyrektora uzyska³ co najmniej dobr¹ oce-
nê pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przy-
padku nauczyciela akademickiego - pozytywn¹ ocenê
pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole
wy¿szej albo w okresie roku bezpo�rednio przed przy-
st¹pieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzy-
ska³ pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego;

5) posiada za�wiadczenie lekarskie o braku przeciwwska-
zañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowi-
sku kierowniczym;

6) nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003/118/1112 i z 2003/137/
1304) oraz  nie toczy siê przeciwko niemu postêpowa-
nie dyscyplinarne;

7) nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umy�lnie oraz
nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne;

8) nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
zwi¹zanych z dysponowaniem �rodkami publicznymi,
o których mowa w art. 147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15/148, Nr 45/391, Nr 65/594, Nr 96/974,
Nr 166/1611);

(warunki okre�lone Rozporz¹dzeniem MEN i S z dnia 6 maja
2003 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba
zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni-
cze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek (Dz. U. z 2003/
89/825 z pó�n. zm. Dz. U z 2003/189/1854).

2.   Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu  powinny zawieraæ:

1) uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu wraz z kon-
cepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki;

2) ¿yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawie-
raj¹cy w szczególno�ci informacjê o sta¿u pracy peda-
gogicznej � w przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy
dydaktycznej � w przypadku nauczyciela akademickie-

Na podstawie § 1 ust 1 rozporz¹dzenia MEN i S z dnia 23 pa�dziernika 2003 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora szko³y lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003/
189/1855)

Wójt Gminy Dynów
og³asza konkurs

na stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w D¹brówce Starzeñskiej
go;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dy-
plomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posia-
danie wymaganego wykszta³cenia � w przypadku oso-
by bêd¹cej nauczycielem;

4) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych oraz dokumen-
ty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pra-
cy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego � w przy-
padku osoby nie bêd¹cej nauczycielem;

5) dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub studiów po-
dyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo za�wiadcze-
nie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu za-
rz¹dzania o�wiat¹;

6) ocenê pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporz¹dze-
nia MEN i S z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinna odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowi-
sko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w po-
szczególnych typach szkó³ i placówek;

7) za�wiadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazañ zdro-
wotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierow-
niczym;

8) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscy-
plinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003/
118/1112 i z 2003/137/1304) oraz  nie toczy siê prze-
ciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne;

9) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêp-
stwo pope³nione umy�lnie oraz nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie karne;

10) o�wiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe-
³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dyspono-
waniem �rodkami publicznymi, o których mowa w art.
147 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15/148, Nr
45/391, Nr 65/594, Nr 96/974, Nr 166/1611);

11) o�wiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwa-
rzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101/926, Nr 153/1271) w celu przepro-
wadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2. Oferty nale¿y sk³adaæ w  zamkniêtych kopertach z poda-
nym adresem zwrotnym i dopiskiem �konkurs na stanowi-
sko dyrektora Szko³y Podstawowej w D¹brówce Starzeñ-
skiej�  w terminie 14 dni od daty ukazania siê og³oszenia, na
adres: Urz¹d Gminy, ul. Ks. Józefa O¿oga 2, 36-065 Dynów,
w sekretariacie � pokój nr 14, w godz. 7 00 � 1500.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo³ana przez
Wójta Gminy Dynów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci
zostan¹ poinformowani indywidualnie.
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Chcesz co� sprzedaæ, kupiæ, ofiarowaæ, wynaj¹æ, wymieniæ � nie wieszaj kartek na p³otach, s³upach i
drzewach. Przyjd� do nas. Wydrukujemy ka¿de Twoje og³oszenie, którego nie zniszczy wiatr i deszcz, nie
podrze chuligan, nie zapomni roztargniony przechodzieñ.

OG£OSZENIA PRZYJMUJEMY POD ADRESAMI:

MOKiR, ul. Ks. O¿oga 10, tel. 652-18-06

e-mail: mokirdynow@poczta.onet.pl

Sprzedam
oryginalny XIX w. naszyjnik prababci

z b³êkitnego szk³a.
Tel. /016/ 65-21-138

Do sprzedania
Mieszkanie w³asno�ciowe 52.50 m2

na III piêtrze.
Stolarka wymieniona.

Dynów ul. Grunwaldzka 25/7
tel. /016/ - 606667894

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze �Dynowinki� wy-

drukowane zosta³y wiersze p. Joanny Nosal.
W dwóch utworach (�W filharmonii traw...,
oraz �Mo¿e to szansa...�) pojawi³y siê korek-
torskie  b³êdy, za co autorkê ogromnie prze-
praszamy, a poprawnie wydrukowane wier-
sze umieszczamy, w niniejszym numerze, w ich
naturalnym kszta³cie.

Redakcja

TU JEST MIEJSCE
NA TWOJE
OG£OSZENIE

Podziêkowanie
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Dynowie

ul. Bartkówka

sk³ada serdeczne
podziêkowania
P. Zofii Twardu�

za wieloletni¹ pomoc i fachowe doradztwo,
jednocze�nie ¿ycz¹c wszystkiego najlepszego.

O�RODEK SZKOLENIA
K I E R O W C Ó W

Kategorii B

�MOTOR�
Prowadzi naukê jazdy na samochodach

MATIZ
oraz PUNTO II

Wyk³ady
w czwartki

o godz. 16:00

tel. 65-21-717,
tel. kom.

0607-642-613
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Wed³ug astrologii
bli�niêta przychodz¹ na �wiat w okresie od
22 maja do 21 czerwca.

Wed³ug
encyklopedii

Bli�niêta (bli�niaki) dwujajowe,
bli�niêta rozwijaj¹ce siê z dwóch ró¿-
nych zap³odnionych komórek jajowych.

Rozwi¹zania zagadek logicznych z poprzedniego numeru
Republikanie i demokraci � klub mia³ 12 cz³onków, 7 demokra-
tów i 5 republikanów.
Niezwyk³y nauczyciel � Zadanie pierwsze  - nale¿a³o wybraæ pude-
³ko II. Zadanie drugie � nale¿a³o wybraæ pude³ko I. Zadanie trze-
cie � nale¿a³o wybraæ pude³ko II. Zadanie czwarte � nale¿a³o
wybraæ pude³ko I.

NOWE ZAGADKI LOGICZNE

Wy�cig
Sze�ciu sportowców o nazwiskach: Abacki, Babacki, Cabacki, Da-
backi, Ebacki, Fabacki i imionach: Adam, Bogdan, Cezary, Da-
mian, Edward i Feliks �ciga³o siê na dystansie 1000 m. O ich kolej-
no�ci na mecie i zwi¹zkach imion z nazwiskami wiadomo, co na-
stêpuje:

1) dok³adnie jeden sportowiec ma imiê i nazwisko zaczyna-
j¹ce siê od tej samej litery

2) Bogdan by³ pierwszy na mecie
3) pozycje na mecie Cezarego i Cabackiego by³y skrajne
4) Fabacki przyby³ na metê bezpo�rednio miêdzy Adamem

i Dabackim
5) Dabacki by³ na mecie obok Bogdana (tzn. bezpo�red-

nio za nim lub przed nim)
6) Ebacki by³ na mecie miêdzy Feliksem a Babackim.

Podaj imiona, nazwiska oraz kolejno�æ na mecie wszystkich
sportowców.

Od pocz¹tku powstaj¹ jako
dwa zarodki, maj¹ ró¿ny ma-
teria³ genetyczny. Mog¹ byæ
ró¿nej p³ci i nie zawsze podob-

ne do siebie.
Bli�niêta (bli�niaki) jednojajowe,

dwa p³ody rozwijaj¹ce siê z jednej za-
p³odnionej komórki jajowej. Przy pierw-
szych podzia³ach zygoty dochodzi do
roz³¹czenia siê zarodka na dwa, maj¹ce
identyczny materia³ genetyczny.

Bli�niêta jednojajowe s¹ zawsze tej
samej p³ci i odznaczaj¹ siê ogromnym
podobieñstwem, maj¹ nawet jednako-
we (lub bêd¹ce lustrzanym odbiciem)
linie papilarne.

Wed³ug nas
To podwójna rado�æ dla rodziców,

ale i podwójny dopust  bo¿y, bo  wszyst-
ko co zwyczajnie przydarza siê pojedyn-

Zapraszamy do zg³aszania bli�ni¹t
do naszej galerii.

Monety
W�ród dziewiêciu jednakowo wygl¹daj¹cych monet znajduje siê
jeden falsyfikat, który jest nieco l¿ejszy od oryginalnej monety. Jak
po dwóch wa¿eniach na wadze szalkowej ustaliæ, która z monet
jest falsyfikatem?

�Prawdziwki� i �fa³szywki�
W pewnej grupie studenckiej znajduj¹ siê wy³¹cznie �prawdziwki�
(tacy, którzy mówi¹ zawsze prawdê) i �fa³szywki� (tacy, którzy za-
wsze k³ami¹). Jeden ze studentów tej grupy powiedzia³, ze jego
kole¿anka powiedzia³a o sobie, ¿e jest �fa³szywkiem�. Do jakiej
kategorii nale¿y ten student?

Puste pola

W puste pola nale¿y wstawiæ liczby naturalne od 4 do 11 tak, aby
ich suma liczb w ka¿dym wierszu i w ka¿dej kolumnie wynosi³a tyle
samo.

Co tu wstawiæ?
Nale¿y wstawiæ symbole odpowiednich dzia³añ arytmetycznych i
ewentualnie nawiasy tak, aby powsta³o prawdziwe równanie.

3  3  3  3 = 10

Zapraszamy do gimnastyki umys³u!!!

Renata Jurasiñska

czo w przypadku bli�ni¹t dotyka podwój-
nie.

Dynów te¿ ma swoje bli�niêta. Cza-
sem bardzo ³atwo poznaæ bli�niacze ro-
dzeñstwo a czasem jest to zupe³nie nie-
mo¿liwe. Proponujemy Pañstwu zaba-
wê w odgadywanie. Na pocz¹tek trud-
ne zadanie, bo nasze bli�niêta przynio-
s³y dwa zupe³nie inne bociany.


