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„Wesołych Świąt!”
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami i karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia.

• Konkurs
Bożonarodzeniowy
(str.9 - 11)
• Archipelag Matematyki
(str.12)
• Twórczość uczniowska
(str.13 -14)
• Kącik kulinarny (str.15)
• Porady zimowe
+ ogłoszenia(str.16)
• O czym piszą w
„Dynowince”(str.17)
• Kalendarium najbliższych
imprez + kącik humoru
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Następny
numer już w
styczniu!
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Wywiad ze Starostą Powiatu Rzeszowskiego Józefem Jodłowskim
Uczeń: Rok kalendarzowy dobiega końca.
Co uważa Pan za Swój największy sukces
jako Starosty?
Starosta: Zastanawiam się nad pojęciem
sukcesu. Jest to słowo odnoszące się do
różnych dziedzin życia, jako stan jest
działaniem na możliwie najwyższym
poziomie jednostki, określa rzeczy
ponadstandardowe. Pozytywnym
elementem, który trzeba podkreślić, jest
podpisanie umowy na realizację ważnego
dla powiatu rzeszowskiego projektu. Projekt
pn."Uzbrojenie Terenów Podkarpackich"
opiewa na kwotę ok. 80 mln zł. Jego
realizacja będzie wymagała
zaangażowania całej załogi starostwa, ale
jeśli uda się zrealizować go w terminie,
będzie bodźcem finansowym. Dzięki temu
powiat rzeszowski będzie miał możliwość
pozyskania środków, które go wzmocnią.
Budżet powiatu jest subwencyjno –
dotacyjny, czyli z góry jest wyznaczone, na
co konkretnie mają być przeznaczone
dane pieniądze.

U: Jak ocenia Pan wykorzystanie środków
unijnych w starostwie?
S: Powiat rzeszowski był takim
beneficjentem, który ze środków unijnych
korzysta w szerokim zakresie i to w każdej
dziedzinie. Te wszystkie możliwości, które się
ukazywały, były maksymalnie
wykorzystane. Dotyczyło to m.in.
infrastruktury drogowej. Jednym
z projektów była droga przez ul. ks. Ożoga
w Dynowie, która myślę że dobrze służy
społeczności. Korzystaliśmy również ze
środków unijnych, jeśli chodzi o oświatę.
Został wykonany remont Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Mrowli. Zależało nam
bardzo na tej szkole, ponieważ obejmuje
ona zakresem opieki dzieci wymagające
specjalnej opieki i form nauczania
dostosowanymi do normalnego życia. To
środowisko jest dosyć duże i w skali powiatu
były takie potrzeby. Środki unijne zostały
wykorzystane również na opiekę
społeczną, m.in. na Dom Opieki Społecznej
w Górnie, służbę zdrowia i wiele innych
dziedzin.

U: Z jakimi trudnościami zmagał się Pan
jako Starosta w mijającym roku?
S: Tych problemów jest bardzo dużo. Sądzę,
że Wy, młodzi ludzie, też to odczuwacie
w jakimś zakresie. Czytając medialne
doniesienia możemy zauważyć, że w skali
światowej już od jakiegoś czasu jest obecny
szerzący się problem ekonomiczny. Limituje
on uwarunkowania finansowe powiatu.
Kryzys w kraju odbija się nie tylko na
budżecie państwa, ale również na
finansach powiatowych. Z drugiej strony
zadania ustawowe powiatu dotyczą
najważniejszych problemów, takich jak
służba zdrowia, opieka społeczna, oświata,
bezrobocie.

Pan starosta – Józef Jodłowski
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U: Czy w związku z postępującym niżem
demograficznym istnieje realna szansa na
zachowanie dotychczasowej ilości szkół
ponadgimnazjalnych
w powiecie?
S: Problem ekonomiczny dotyka także
oświaty. Owszem, utrzymanie szkół, do
których uczęszcza mała ilość uczniów jest
trudna, ale na chwilę obecną nie
zamierzamy zmniejszać ilości szkół
w powiecie.
U: Jak postrzega Pan nasze liceum na tle
innych szkół w powiatach?
S: Trudno jest oceniać bez jakiejkolwiek skali
porównawczej. Biorąc pod uwagę efekty,
Wasze liceum to szkoła, która dobrze
prezentuje się na tle innych. Odnosicie
sukcesy w wielu dziedzinach, co jest
zasługą zarówno wysokiego poziomu
nauczania, jak i wkładu uczniów.
Szczególnie widać to na przykładzie
absolwentów, którzy kontynuują naukę na
renomowanych uczelniach wyższych.
Rozpoczęta jest budowa hali sportowej
przy Waszej szkole, co na pewno wpłynie
na rozwój fizyczny uczniów. Szkoła, oprócz
nauki, musi być odpowiedzialna za
hartowanie ducha i ciała, czemu na
pewno nowopowstający obiekt będzie
sprzyjał.
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U: Czego życzyć Panu w nadchodzącym
Nowym Roku?
S: Przede wszystkim zdrowia, bo jest
niezbędne przy podejmowaniu różnego
rodzaju działań. Zadaniem Starosty jest
zadbać o to, by zadań przyjętych do
realizacji było jak najwięcej i by dotyczyły
wszystkich dziedzin życia społecznego,
mających wpływ na polepszenie
warunków życia mieszkańców. Mam
nadzieję, że będę mógł kontynuować
zaplanowane zadania i realizować
przewidywane cele. Jednocześnie Wam,
drodzy uczniowie, chciałbym życzyć, aby
czas Świąt przyniósł odpoczynek
i wytchnienie, a Boże Narodzenie spędzone
w gronie najbliższych napełniło Was
radością i spokojem ducha.
Wywiad przeprowadzili:
Natalia Sowula i Piotr Kędzierski

Akcje organizowane przez Samorząd Uczniowski

Mikołajki
Tradycyjnie, jak co roku, naszą szkołę odwiedził Święty
Mikołaj. Mimo ostrego mrozu i śniegu zdołał przybyć na
czas. Towarzyszyli mu jego wierni pomocnicy – diablice
i aniołki. Wszystkich grzecznych uczniów obdarowali
cukierkami, a nauczyciele w nagrodę za swoją ciężką
pracę otrzymali słodkie rózgi. Dodatkowo, wybrane osoby
mogły usiąść u Mikołaja na kolanach i uwiecznić tę chwilę
na fotografii. Całe wydarzenie dostarczyło każdemu dużo
radości i poprawiło humory w ten mroźny, grudniowy
dzień. Jesteśmy pewni, że za rok Mikołaj również odwiedzi
naszych grzecznych uczniów i nauczycieli.
Anna Skubisz ze Św. Mikołajem

„Góra Grosza”
Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Góra
grosza”, która odbyła się pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej. Akcja trwała
od 18 listopada do 7 grudnia. W tym czasie
zbieraliśmy symboliczne grosze dla Towarzystwa
NASZ DOM. Uczniowie naszej szkoły okazali się
bardzo hojni i zebrali w sumie 321 złotych.

Św. Mikołaj tańczy Gangam Style!
Zbiórka pieniędzy w akcji „Góra Grosza”
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„Cały Dynów czyta „Pana Tadeusza”- relacja
W dniu 29 listopada o godzinie 18.00 w auli
naszego liceum odbyło się uroczyste
czytanie fragmentów Pana Tadeusza.
Przybyli goście mieli okazję posłuchać
Mickiewiczowskiej epopei, którą czytali
i śpiewali dosłownie wszyscy.

Przedszkolaki wybrały się na grzybobranie
i pięknie wyrecytowały swoje kwestie. Należy
wspomnieć, że to one właśnie zgarnęły
największe brawa.

Na uroczystości nie zabrakło również
przedstawicieli naszych władz a sam pan
burmistrz Zygmunt Frańczak wraz
z przedstawicielką powiatu panią Joanną
Nierodą odczytali fragmenty Epilogu. Na scenie
pojawili się również nasi szanowni emeryci –
Teresa Gierula i Józef Drabik oraz dyrektorzy
Na scenie, przy tzw. stoliku
Mickiewiczowskim, zespół wokalno-muzyczny i nauczyciele dynowskiego liceum (Kazimierz Żak,
z naszego liceum wprowadził gości w nastrój, Maria Radoń, Elżbieta Klaczak- Łach, Mariusz
Choma), którzy pięknie prawili o grzeczności
wyśpiewując inwokację.
młodzieży.
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Obecnością swoją zaszczyciła nas również
animatorka kultury pani Krystyna Dżuła,
w mistrzowski sposób interpretując fragmenty
dzieła. Na przerwę zaprosiła wszystkich pani
dyrektor Ewa Hadam, która pijąc kawę
czytała o jej wspaniałych walorach.

Na koniec tego poetyckiego uniesienia na
scenie pojawili się aktorzy pan Marek Pyś, pan
Piotr Warszawski, kłócąc się o Kusego. Przy ich
boku wspaniale wcieliła się w rolę Telimeny pani
Ewa Sikora, która jak rasowa aktorka odczytała
tekst o mrówkach.

Gorącym bitem zaczął uczeń liceum
Sebastian Szałyga, rapując teksty I księgi.
W klimacie muzycznym swoją wersję Pana
Tadeusza przedstawił pan Daniel Maziarz,
reprezentant zespołu Bocca Della Verita.

Finałem imprezy był polonez wykonany przez
licealistów i gości na sali.

Imprezę prowadził pan Maciej Jurasiński.
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Sukcesy naszych uczniów
30 listopada w Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie odbyły się eliminacje
rejonowe XXII Podkarpackiego Konkursu
Poezji Religijnej. Naszą szkołę
reprezentowały uczennice: Natalia
Sowula oraz Gabriela Święch. Obydwie
dziewczyny pokazały się z najlepszej
strony. Natalia Sowula zachwyciła
jurorów swoją recytacją fragmentów
„Notatek z nieudanych rekolekcji
paryskich” Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego i zajmując I miejsce
awansowała do finału wojewódzkiego
konkursu, który odbędzie się 14 grudnia
w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury
w Sędziszowie Małopolskim.
Gratulujemy kolejnego sukcesu
zwyciężczyni i zobowiązujemy się trzymać
kciuki. Z recytatorkami pracowały panie
polonistki Katarzyna Kłyż i Elżbieta
Klaczak-Łach.

Uczennica naszego LO – Natalia Sowula
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Sukcesy sportowe naszych uczniów
W dniu 12.12.2012 r. w hali sportowej w Miłocinie odbył się półfinał wojewódzki w piłce
ręcznej dziewcząt w ramach sportowej "Licealiady" międzyszkolnej. Gospodarzem
i organizatorem zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły.
W turnieju wzięły udział cztery drużyny: LO Dynów, I LO Przemyśl, I LO Jarosław, II LO
Rzeszów. Dziewczęta po zaciętej walce zajęły III miejsce, które w ostatecznym
rozrachunku dało im miejsce 7-9 w województwie podkarpackim.
W dniu 30.11.2012 roku w Nowej Sarzynie odbyły się
zawody rejonowe w tenisie stołowym w ramach
sportowej "Licealiady" międzyszkolnej. W turnieju
wzięło udział 8 szkół.. Drużyna naszych dziewczyn
w składzie Izabela Antosiak, Małgorzata
Kałamucka i Karolina Binko po zaciętej walce
wywalczyła V miejsce.
Dnia 29.11.2012 roku w Kamieniu odbyła się
Powiatowa "Licealiada" w piłce siatkowej dziewcząt.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn, które zostały
podzielone na dwie grupy. Zarówno w meczach
grupowych jak i w fazie finałowej ekipa naszych
siatkarek okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając
wszystkie mecze. Zajęcie I miejsca w powiecie dało
naszym siatkarkom awans do finału rejonowego który
odbędzie się 18 grudnia w Leżajsku.

Od lewej: Karolina Binko, Izabela
Antosiak, Małgorzata Kałamucka

W dniu 29 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół w Ropczycach odbył się finał
wojewódzki w badmintonie dziewcząt w ramach "Licealiady" Szkolnego Związku
Sportowego. Naszą szkołę w tych zawodach reprezentowały: Ewelina Bubenko, Klaudia
Sękowska, Mariola Tworzydło. W rywalizacji wzięło udział 8 szkół: LO Dynów, I LO Sanok,
ZS Sokołów Młp., LO Kolbuszowa, ZSEk. Dębica, LO Ropczyce, I LO Krosno, II LO Rzeszów.
Nasze dziewczęta po bardzo wyrównanych i zaciętych meczach w grupie oraz w fazie
finałowej zajęły ostatecznie bardzo dobre IV miejsce w województwie podkarpackim.
W dniu 28 listopada w hali Zespołu Szkół Licealnych
w Leżajsku odbył się finał rejonowy w piłce ręcznej
dziewcząt w ramach międzyszkolnej "Licealiady"
sportowej. W rywalizacji na tym etapie wzięły udział 3
szkoły: LO Dynów, ZSL Leżajsk, II LO Rzeszów. Po bardzo
emocjonujących meczach i zaciętej walce nasze
zawodniczki odniosły dwa zwycięstwa. Zajęcie
I miejsca w turnieju dało naszej ekipie awans do
półfinału wojewódzkiego.

Klaudia odbierająca dyplom za 4
miejsce
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Konkurs Bożonarodzeniowy 2012

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator:


Liceum Ogólnokształcące w Dynowie im. Komisji Edukacji Narodowej

II. Cele konkursu: Narodzenia wśród uczniów;


Rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej młodzieży;



Konfrontacja osiągnięć młodzieży uzdolnionej;



Aktywizacja środowisk szkolnych.

III. Uczestnicy:


Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
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IV. Hasło V edycji konkursu
„Radosne święta- twórcze święta”„Tyle było w Betlejem złotego nieba,
aniołów białych w oknie,
pstrokatych pastuszków za rogiem.”
V. Warunki uczestnictwa:


W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych




i ponadgimnazjalnych.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:


plastycznej- uczeń wykonuje pracę przestrzenną inspirowaną szopką
betlejemską (technika, materiał i forma dowolne).



Jury dokona oceny prac według następujących kryteriów:


ciekawe rozwiązania techniczne;



oryginalność pracy i wysiłek włożony w jej wykonanie;



estetyka, ogólne wrażenie artystyczne;



dziennikarsko-literackiej - uczestnik konkursu pisze pracę inspirowaną
biblijną historią o narodzeniu Jezusa, wybierając jedną z form
wypowiedzi: felieton, opowiadanie, esej, utwór poetycki lub scenkę
dialogową.





Jury dokona oceny według następujących kryteriów:


zgodność z wymogami formalnymi gatunku;



samodzielność;



zgodność z tematem;



poprawność językowa.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:


gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

Uwaga Gimnaz jaliści!
Specjalnie dla Was w tym roku przygotowaliśmy quiz wiedzy o Bożym
Narodzeniu. Obejmował on będzie zagadnienia związane ze
znajomością biblijnej opowieści o narodzeniu Jezusa, tradycji i
obyczajów świątecznych w Polsce, potraw wigilijnych, polskich kolęd.
Quiz zawierał będzie pytania otwarte i zamknięte.
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VI. Prace plastyczne i literackie powinny być opisane.


Opis powinien zawierać:


imię i nazwisko autora, adres szkoły wraz z telefonem, imię i nazwisko
opiekuna pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

UWAGA GIMNAZJALIŚCI!
Laureaci konkursu we wszystkich kategoriach otrzymują dodatkowe
punkty , gdy będą starali się o przyjęcie do naszego liceum.

VII. Termin


Prace oraz karty zgłoszeń należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do
31grudnia 2012r. (nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględnione)
na adres:


Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Ul.1 Maja 17
36-065Dynów,
tel.(016)6521077



Uczniowie nagrodzeni w kategorii plastycznej, dziennikarsko-literackiej
o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i na stronie
internetowej szkoły.



Quiz odbędzie się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
dnia 10.01.2013 o godzinie 10.00.



Oficjalna gala rozdania nagród odbędzie się w auli Liceum
Ogólnokształcącego w Dynowie dnia 10.01.2013 o godzinie 14.00



Dodatkowe informacje oraz karty zgłoszeń zostaną umieszczone na
stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie
www.lodynow.prv.pl

VIII. Komisja oceniająca:


W skład komisji wejdą przedstawiciele placówki organizującej konkurs,
zaproszeni goście oraz artyści plastycy.

IX. Nagrody:


Organizatorzy konkursu przyznają laureatom nagrody ufundowane przez
Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz sponsorów,
a także dyplomy uczestnictwa. Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście.
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Archipelag Matematyki – projekt realizowany w szkole
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie
„Archipelag Matematyki”, który jest realizowany przez Politechnikę
Warszawską. Jesteśmy jedną z 48 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski,
które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.
W projekcie biorą udział następujący uczniowie:
Bujdasz Michał, Bujdasz Grzegorz, Chrapek Iwona, Drewniak Maciej, Głuszyk Maciej, Hendzel
Piotr, Kiszka Gabriela, Miśniakiewicz Małgorzata, Motyka Szymon, Motyka Bartosz, Niedźwiedź
Agnieszka, Pudysz Izabela, Halko Klaudia, Słupczyński Krzysztof, Trybalski Michał, zaś
opiekunem grupy jest Joanna Krajcarska.
„Archipelag Matematyki” to innowacyjny projekt edukacyjny, który polega na wykorzystaniu
specjalnej platformy cyfrowej, jako narzędzia uzupełniającego naukę matematyki w liceach
ogólnokształcących.
Celem projektu „Archipelag Matematyki” jest zachęcenie uczniów do nauki matematyki
z oraz innych przedmiotów, w których matematyka odgrywa ważną rolę. Cel ma być
osiągnięty przez wciągnięcie uczniów do funkcjonującej w Internecie gry „Archipelag
Matematyki”, która prezentuje w atrakcyjnej formie zagadnienia matematyczne, z intencją
pokazania istoty i piękna idei oraz twierdzeń matematycznych, bez konieczności
poznawania całego formalnego aparatu, który jest potrzebny do ich pełnego uzasadnienia
i wykorzystania. Będzie to się działo w trakcie wędrowania po Archipelagu, pokonywania
przeszkód związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych, grania w gry o
zawartości matematycznej, poznawania roli matematyki w wyjaśnianiu i rozumieniu świata
oraz jej zastosowań w innych dziedzinach.

Główna wyspa w „Archipelagu”
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Twórczość uczniowska

Młodzi, piękni, uzdolnieni,
w klasie tej nie znajdziesz leni,
pilni, skromni i uczciwi,
chłonni wiedzy i gorliwi.
Chłopcy w klasie są jak brylanty,
A dziewczyny jak z Atlanty
Wszyscy zawsze uśmiechnięci,
no i w miarę ogarnięci.
Rządzi nami Natalia Sowula,
Która na imprezach hula.
Mądre to jest dziewczę wielce
oddaliśmy jej nasze serca w
podzięce.
Gdy ktoś jakiś problem ma,
Prędko do Zosieńki gna.
Ona każdemu pomoże,
Nawet gdy zimno na dworze.
Mariusz do szkoły przyjeżdża na
motorku,
I dzięki temu nie stoi w korku.
A gdy już na nim przybędzie,
Dużo dziewczyn zaraz wokół
będzie.
Agatka to nasza klasowa
wariatka
skacze ciągle z kwiatka na
kwiatka,
lecz teraz sie nagle ustatkowała
z Sanoka faceta ulubowała.
Magda nasza mała,
bardzo często się zwalniała.
Czy to polski czy fizyka,
w końcu Maniek z Jawornika.
Kto jest najlepszym znawcą
gierek,
I ma najlepszy w klasie
komputerek?
Darek AMAZON oczywiście,
który studniówkę spędzi
"uroczyście''.
Asia Wandas dziewczyna

Mati w Ewel jest wpatrzony,
Krystian Basią zachwycony,
Paweł tuli swą Jagodę,
A nasz Darek wciąż z iPodem.
Magda singlem pozostała
I wśród klasowych par się
załamała,
Ale Jarek nie próżnuje,
Madzi w głowie zawiruje.

Piotr Kędzierski to jest gość!
On ma w sobie takie coś
Co go czyni wielkim duchem
Mimo, że jest małym zuchem.

Kiedy zbliża się matematyka
Paweł z lekcji się wymyka.
Z materiałem wciąż jest w tyle
bo w życiu ważne są tylko
chwile.

Gandzia sportowcem wielkim
jest.
Czy to siatka czy bieganie,
jej nie straszne to, waćpanie.
Talia osy, szczupłe uda
Niczym były trener Smuda.

Bartosz niby taki grzeczny,
A jak przyjdzie co do rzeczy
Poznać trudno tego ziomka
Co za pierwszoklasistkami się
rozgląda.
Kamil Socha SUCHYM zwany
od toporków jest dziś znany.
Któż Ci może pstryknąć
zdjęcie?
Kamil Socha! w złym
momencie...
Damian to klasowy fürher,
Na niemieckim istny Bóg.
Nikt z nas nie wie was ist das?!
Dla Damiana: Alles klar!
Anka S. to Bachórzanka,
co ma wygląd jak
szlachcianka.
W piramidzie ciągle bywa
I chłopaków tam wyrywa.
A nasz Sławoszek kochany,
Gdy jest czasem uchuchany,
Dostaje olśnienia
I w Rosjanina się przemienia.

Łukasz Czenczek to jest chłop,
On ma głowę niczym dąb.
Kawał zawsze Ci opowie
przy czym zgorszy o połowę!

Lecz i tak wy wszyscy nie
wiecie
Że Piotrek Niemiec jest
największy na świecie,
Od ziemi sięga aż do nieba
I mądry jest jak nie jednemu
potrzeba.
Czacza juz na samym stracie
czuł jakby wewnętrzne
rozdarcie.
Co wybrać: kolegów, kobietę?
Ostatecznie przemyślawszy
możliwości wszystkie,
wybrał drugoklasistkę.
Koniec tego rymowania,
Bo z polskiego będzie bania.
Matmę trzeba też powtórzyć
Bo się Pan Tesznar lekko
wkurzy.
Choć nie każdy wymieniony,
Niech się czuje zaszczycony,
Gdyż ponieważ wszyscy
wiecie
3a najlepsza w świecie!
Autor: artystyczne dusze z klasy
IIIa

W orkiestrze gra jeśli nie wiecie,
Jej muzyka roznosi się po
świecie.
Plakat
„Cały
Dynów
„Pana
Nazywa
się Asia,
wciążczyta
się
uśmiecha, Tadeusza”
Z historii i WOS-u ciągle ucieka.
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„Czy pamiętasz?”

„Wrócisz”
Możesz odejść.
Możesz…
Nic nie jest w stanie Cię zatrzymać.
Ale zobaczysz…
Zatęsknisz…
Do zapachu mokrej zieleni,
znajomych ulic,
do ciszy w oknie,
do spokojnego dnia,
który znał swoje jutrzejsze imię
Zobaczysz…
Sznur łez się posypie
na wspomnienie miejsca, które tak ochoczo
opuszczasz.
Wtedy sam przed sobą przyznasz
Najwspanialsze skarby świata
tracą wartość przy miejscu, gdzie
pierwszy raz
ujrzałeś mech a w nim uśpione kamienie,
gdzie pnie wysokich drzew wyznacza czas,
gdzie bezbronny ptak wije swoje gniazdo,
gdzie krajobraz tak zwykły a zarazem
najwznioślejszy, najprostszy, najpiękniejszy.
Zatęsknisz…
Do łagodnie uśmiechniętego dnia
A to co niegdyś Cię raniło
Na nowo pokochasz…
I wrócisz tu… przybiegniesz jak mały
chłopczyk.
I usłyszę jak szepczesz tęskniłem…
Tęskniłem za tym lasem,
drewnianym kościółkiem na uboczu,
za drzewem, które codziennie witało swoimi
dłońmi
i wreszcie za listkiem
co przysiadł w jesienny wieczór na twym
swetrze…
Do ciszy i spokoju, które roztacza wokół Ciebie
Twoja-moja mała ojczyzna,
zwykła a jakże niezwykła.

Czy pamiętasz
Pierwsze ukradkowe spojrzenie
Pierwszą myśl o mnie
Chwilę, kiedy współobjęci
Tonęliśmy w promieniach
zachodzącego słońca….
Czy pamiętasz?
Gdy przybiegłeś z bukiecikiem
pożółkłych liści
I tak pięknie mówiłeś o miłości…
Choć jesień życia nas dogania
Ja pamiętam.
A ty?
Tego nie wiem…
Gdy zapytam o przeszłośćMilczysz…
Uparcie, z miną tak obojętną i pustą
Że serce ściska trwożnie….
I milczysz…
Ja czekam każdego twojego powrotu
Z codziennej nawałnicy zdarzeń.
Ty nie wracasz.
Powraca twoja skorupa
Bez serca i duszy …
Za firanką życia, z dala od zgiełku
Uparcie czekam na chłopca,
Który kiedyś mi coś obiecał…
Patrzę ci w oczy
Każdego poranka, wieczora
I czekam…
Aż wrócisz naprawdę.

Obydwa wiersze są autorstwa Wioli Pudysz z klasy IIId
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Świąteczny kącik kulinarny

Barszcz z kiszonych buraków (około 2
litrów):
• 1 porcja ukiszonych buraków (z 1 kg
buraczków)
• 1 litr wody
• 2 duże marchewki
• 1/2 pietruszki
• 1/2 pora (przekrojonego wzdłuż)
• 1 mała cebula
• 1 gałązka natki pietruszki
• 1 łyżeczka suszonego majeranku
• 1 ząbek czosnku
• 1 szklanka soku jabłkowego
• świeżo zmielony czarny pieprz - do smaku
• 1 łyżeczka cukru
• 1 łyżka oliwy extra vergine (niekoniecznie)
• około 2 łyżeczek soli

Przygotowanie:




Buraczki ukisić np. jak w tym przepisie. Wodę wlać do dużego garnka, dodać
obraną i pokrojoną na kawałki marchewkę, pietruszkę, opłukaną cebulę, pora,
natkę pietruszki. Zagotować, zmniejszyć ogień do minimum i gotować pod
przykryciem przez około 45 minut na minimalnym ogniu.
Wyjąć warzywa z wywaru (nie będą potrzebne) i dodać zawartość słoika
(ukiszone buraczki wraz z sokiem). Dodać majeranek, obrany i pokrojony czosnek,
sok jabłkowy, pieprz, cukier, oliwę i sól do smaku. Wymieszać i zagotować na
bardzo małym ogniu. Trzymać tak zupę bez przykrycia na małym ogniu przez
około pół godziny, zupa ma tylko delikatnie się podgrzewać, nie może się
zagotować. Przecedzić do czystego garnka, w razie potrzeby dodać więcej
bulionu i podgrzać. Podawać z uszkami.
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Porady zimowe i ogłoszenia
Porady na zimowe dni:


Ubieraj się na, tzw.: "cebulkę"!



Zaopatrz się w nieprzemakalne buty i grube, wełniane skarpety!



Zawsze zakładaj czapkę, szalik i rękawiczki!



Podczas zimy możesz czuć się niewyraźnie, więc zażywaj Rutinoscorbin!



Jedz dużo owoców i warzyw bogatych w witaminę C!



Pij codziennie Actimel!



Pij herbatkę z miodem i cytryną albo z rumem (+18)!



Napij się gorącego rosołu od babci!



Często się przytulaj i dziel się swoim ciepłem!



Pamiętaj o pielęgnacji twarzy i rąk używając tłustego i odżywczego
kremu Neutrogena!



Nie zapominaj o ruchu i codziennej gimnastyce nie tylko na w-fie!



Po ciężkim dniu weź gorącą kąpiel z bąbelkami i schowaj się pod grubą
kołdrę!



Kierowco, zmień opony na zimowe!



Ogłoszenia
Kupię:






Podręcznik z ćwiczeniami, zakres podstawowy „Alles Klar”, 2a, wydanie WSiP
Podręcznik, zakres podstawowy; rozszerzony, „Geografia – człowiek gospodarzem
ziemi 2”, wydanie ORTUS,
Podręcznik, zakres podstawowy, rozszerzony, „Klucz do świata”, do klasy II, cz.1, wyd.
PWN
Podręcznik; zbiór zadań do matematyki do liceów i techników, zakres podstawowy i
rozszerzony, wyd. Oficyna Edukacyjna do kl.II
Podręcznik do historii „Historia II”, cz.1, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Powyższe ogłoszenia zamieściła ALEKSANDRA KNAP z IIB.
Kontakt : gg: 15517733

Kupię:


Podręcznik z ćwiczeniami, zakres podstawowy „Alles Klar”, 2b, wydanie WSiP
Powyższe ogłoszenie zamieściła AGNIESZKA SENDERSKA z IIB.
Kontakt: przez SU.
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O czym piszą w „Dynowince”

„Przedsięwzięcie artystyczne Cały Dynów czyta „Pana Tadeusza”, które miało miejsce 29
listopada 2012 roku (z inicjatywy Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie) w auli Szkoły
należy uznać za udane, gdyż:
- Dynów, jako jedyne miasteczko dołączył do 50 miast w Polsce i podjął inicjatywę
Prezydenta Bronisława Komorowskiego, aby w ten sposób uczcić 200 rocznicę (1812 –
2012) „roku owego”, w którym rozgrywa się akcja naszej epopei narodowej
- udało się przekonać uczniów, że żadne opracowanie ani film nie zastąpią żywego słowa,
dodatkowo grupa uzdolnionych muzycznie uczniów przekonała pozostałych, że do „Pana
Tadeusza” można podejść „śpiewając” a nawet „rapująco”
- poprzez imprezę udało się zintegrować środowisko dynowskie – czytali wszyscy:
przedszkolaki, młodzież, nauczyciele, emeryci, animatorzy kultury oraz przedstawiciele
władzy
- imprezę uświetnili – biorąc w niej udział – znani w Dynowie profesjonalni aktorzy: Marek Pyś
i Piotr Warszawski
- patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski.; list
gratulacyjny w jego imieniu przeczytała reprezentująca powiat pani Joanna Nieroda. List
z gratulacjami, który przeczytał gospodarz spotkania dyrektor Kazimierz Żak, przysłała także
Pani Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska.
- na koniec wypada nam odnotować sukces frekwencyjny (aula Szkoły była pełna!)
i zaprosić Państwa na kolejne imprezy, które zamierzamy zorganizować w 2013 roku!
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Kalendarium najbliższych imprez szkolnych


10 sztycznia – uroczysta gala V Międzyszkolnego Konkursu Bożonarodzeniowego
„Radosne Święta – twórcze święta” – aula Liceum Ogólnokształcącego im KEN
w Dynowie.



12 stycznia – „Kolędowanie po Dynowsku”. Impreza organizowana przez
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Liceum Ogólnokształcące im. KEN
w Dynowie – aula szkoły.



19 stycznia – studniówka klas maturalnych.



20 stycznia – Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. Impreza organizowana jest
przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa oraz Liceum
Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Dzieci wybierają zawo dy
aktorek, piosenkarzy,
strażak ów, policjantów,
itp. Tylko Jaś mówi, że
chciałby zostać Świętym
Mikołajem.
- Czy dlatego J asiu, że
roznosi pre zenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje
raz w ro ku.

- Szczęśliwego nowego
Roku!
- Z wariowałeś, w lutym?
- To już luty? Cholera,
jeszc ze nigdy nie
wracałem tak późno z
sylwe stra...

W noc wigilijną pies
rozmawia z ko tem.
- Co dostałeś pod
choinkę ? - pyta pies.
- Dwie tłuściutkie myszy. A
ty c o dostałe ś? - k ot
zwraca się do psa.
- Ciebie !!!

OD REDAKCJI:
Drodzy czytelnicy!
Niech piękne świąteczne chwile upłyną w zapa chu p ięknie ustrojonej
choink i, przy dźwiękach kolęd, z upragnionym gościem przy stole,
w rod zinnym, pełnym miłości i ciepła gronie a nadchodzący Nowy Rok
przyniesie wiele szczęścia i dob ra!

Red akcja
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