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…A mnie jest szkoda lata
i letnich złotych wspomnień,

Niech mówią: głupi, o mnie, a mnie jest żal…
Za oknem szaro, smutno,

a jeszcze przed miesiącem
Pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal…
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Trwają przygotowania 
do otwarcia na przełomie 
października i listopada 
br. drugiej części wystawy 
prezentujacej Miasto i Re-
gion w pocztówkach oraz 
fotografiach.

W październiku Towarzystwo zamierza wydać ka-
lendarz na 2010 r. pod zapożyczonym tytułem „Tamten 
Dynów”. Znajdą się w nim pocztówki i fotografie pre-
zentowane na wystawie.

W dniu 9 września dokonano komisyjnego odbioru 
objętego renowacją pomnika Trzecieskich na starym 
cmentarzu. W przygotowaniu jest tablica informacyjna 
o zacnych właścicielach Dynowa.

Tak jak w latach ubiegłych Towarzystwo zamierza 
przeprowadzić w dniu Święta Zmarłych publiczną 
kwestę z przeznaczniem na renowację pomników na 
starym cmentarzu.

Warto odnotować, że dynowianin dr Jerzy Majka 
z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie wydał w tym 
miesiącu kolejną książkę poświęconą historii Rzeszow-
skiego Pułku Piechoty pod tytułem „Dzieje 17 Pułku 
Piechoty (Ziemi Rzeszowskiej) 1918 – 1939”

Zamierzamy w najbliższych tygodniach (termin 
jest ustalany) przeprowadzić dynowską prezentację 
tej książki – spotkanie autorskie - z udziałem autora 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie.

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu 
Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Oddajemy do rąk Państwa kolejną 
„Dynowinkę”, ciągle jeszcze tęskniącą 

za latem, ale już w szacie opadłych liści, 
pachnącą przemijaniem i konfiturami…

Mamy nadzieję, że gdy już Państwo uprzątniecie 
ogródki, wyzbieracie wszystkie jagody i grzyby w lesie 

oraz wyniesiecie do spiżarni ostatnie słoiki z przetworami 
-  znajdziecie czas na lekturę „Dynowinki”…

W tym numerze znajdą Państwo wreszcie 
zapowiadaną poprzednio, ale niestety zagubioną gdzieś 
przez drukarskiego chochlika, informację o dynowskiej 

monecie; reportaż ze zmagań naszych dzielnych strażaków; 
wrześniowe wieści z dynowskich szkół; zjazdowe wspomnienia; 

historie o zimowych przetworach i – jak zwykle – solidną „porcję” 
rozrywki.

Redaktorzy prowadzący
Renata i Maciej Jurasińscy

Drodzy Czytelnicy!
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W niniejszym numerze „Dynowinki” 
chciałbym przedstawić Państwu infor-
macje dotyczące realizacji zadań inwe-
stycyjnych i remontowych na terenie 
Gminy Miejskiej Dynów w roku 2009.

I. Zadanie realizowane ze środków Gmi-
ny Miejskiej Dynów.

Prace związane z utwardzeniem części 
działki w obrębie ośrodka turystycznego 
„Błękitny San” przy ul. Plażowej. 

Dobiegły końca prace związane z utwar-
dzeniem placu przy ośrodku turystycznym 
„Błękitny San”. Dnia 18 września 2009 r. 
nastąpił końcowy odbiór robót. Wykonawcą 
prac była firma STANPOL - Stanisław Po-
lański z Jarosławia. Zakres rzeczowy prac 
obejmował utwardzenie działki o powierzch-
ni ok. 32 arów kostką brukową, wykonanie 
cieków wodnych i remont kanalizacji desz-
czowej. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 
403712,60 zł. (słownie: czterysta trzy tysiące 
siedemset dwanaście złotych i sześćdziesiąt 
groszy). 

Obecnie trwają prace związane z przy-
gotowaniem do przeniesienia placu targo-
wego nad San. Prawdopodobnie nastąpi to 
w pierwszy czwartek listopada bieżącego 
roku.

II. Zadania realizowane ze środków 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rze-
szowie.
1. Remont chodnika w ciągu drogi woje-

wódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica 
Starzeńska strona lewa w miejscowo-
ści Dynów ul. Piłsudskiego. 

Okres realizacji: sierpień - wrzesień 2009 r.
Wykonawca robót: Zakład Utrzymania 

Dróg DUMAR Dusiło Mariusz 37 – 565, 
Rożwienica 61.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt 1. 
betonowych,
Rozebranie krawężników betonowych,2. 
Rozebranie nawierzchni na zjazdach z trylinki 3. 
betonowej,
Wykonanie ławy betonowej podkrawężni-4. 
kowej,
Ustawienie krawężnika betonowego,5. 
Uzupełnienie istniejącej podbudowy 6. 
pod chodnik,
Wykonanie podbudowy pod nawierzch-7. 
nię zjazdów,
Wykonanie nawierzchni chodnika 8. 
z kostki brukowej betonowej,
Wykonanie nawierzchni na zjazdach 9. 
z kostki betonowej,
Wykonanie regulacji pionowej studni 10. 
telekomunikacyjnych

Koszt remontu chodnika wyniesie około 
150 000 złotych.
Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wykonanie remontu drogi woje-
wódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica 
Starzeńska w miejscowości Dynów 

ul. Grunwaldzka (od skrzyżowania 
z ulicą 1-go Maja do mostu na rzece 
Dynówce).

Okres realizacji: październik 2009 r.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt 1. 
betonowych,
Rozebranie krawężników betonowych,2. 
Rozebranie obrzeży betonowych,3. 
Wykonanie ławy betonowej podkrawęż-4. 
nikowej,
Ustawienie krawężnika betonowego,5. 
Ustawienie obrzeży betonowych,6. 
Uzupełnienie istniejącej podbudowy 7. 
pod chodnik,
Wykonanie nawierzchni chodnika 8. 
z kostki brukowej betonowej,
Frezowanie istniejącej nawierzchni 9. 
bitumicznej,
Skropienie istniejącej nawierzchni 10. 
emulsją asfaltową,
Wykonanie profilowania masą asfaltową 11. 
istniejącej nawierzchni bitumicznej,
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 12. 
asfaltowego,
Wykonanie regulacji pionowej krat 13. 
ściekowych,
Wykonanie regulacji pionowej studni 14. 
telekomunikacyjnych,

Zadanie na etapie procedury przetargowej.

III. Zadania realizowane ze środków Sta-
rostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz 
Gminy Miejskiej Dynów.
1. Remont drogi powiatowej Nr 2310R 

ul. 1 Maja w Dynowie – remont chodni-
ka wraz z remontem nawierzchni. 

Okres realizacji: październik - listopad 
2009 r.

Wykonawca robót: Miejskie Przedsię-
biorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35 – 310 
Rzeszów, ul. Rejtana 6.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Roboty przygotowawcze,1. 
Wykonanie robót rozbiórkowych,2. 
Wykonanie odwodnienia drogi,3. 
Wykonanie (uzupełnienie) podbudowy 4. 
drogi,
Wykonanie robót naprawczo konser-5. 
wacyjnych,
Wykonanie remontu chodnika,6. 
Wykonanie krawężnika ulicznego,7. 
Wykonanie profilowania masą as-8. 
faltową istniejącej nawierzchni bitu-
micznej,
Wykonanie warstwy ścieralnej z beto-9. 
nu asfaltowego,
Roboty wykończeniowe.10. 

Koszt remontu wyniesie ponad 400 000 
złotych.

Zadanie w trakcie realizacji, podpisano 
umowę o roboty budowlane z wykonawcą.

2. Remont drogi powiatowej Nr 2319 R 
ul. Polna w Dynowie – remont chodni-
ka wraz z remontem nawierzchni (od 
skrzyżowania z ulicą 1-go Maja do końca 
działki Zespołu Szkół Zawodowych). 

Okres realizacji: październik - listopad 
2009 r.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Roboty przygotowawcze,1. 
Wykonanie robót rozbiórkowych,2. 
Wykonanie remontu przepustu pod 3. 
koroną drogi,
Wykonanie odwodnienia drogi,4. 
Wykonanie (uzupełnienie) podbudowy 5. 
drogi,
Wykonanie robót naprawczo konser-6. 
wacyjnych,
Wykonanie umocnień poboczy,7. 
Wykonanie przestawienia ogrodzenia,8. 
Wykonanie profilowania masą asfaltową 9. 
istniejącej nawierzchni bitumicznej,
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 10. 
asfaltowego.

Zadanie na etapie procedury przetargowej.
W następnym numerze „Dynowinki” po-

informuję Państwa o kolejnych inwestycjach 
realizowanych na terenie miasta.

IV. Stanowisko w sprawie artykułu za-
mieszczonego w poprzednim numerze 
„Dynowinki”, dotyczącego rezygnacji 
Pana Radnego Dariusza Błotnickiego 
z pełnienia funkcji radnego Rady Mia-
sta Dynowa.

Odnoszę wrażenie, że Pan Radny 
D. Błotnicki miał problem z zaakceptowa-
niem mojej osoby na stanowisku burmistrza 
miasta Dynowa i być może nie powinien 
przyjąć tego mandatu, a jeżeli go przyjął, 
to miał obowiązek działać, mając na wzglę-
dzie dobro mieszkańców naszego miasta, 
a nie osobiste urazy czy animozje. 

Jestem otwarty na współpracę z każ-
dym radnym i mieszkańcem naszego 
miasta, któremu sprawy społeczne leżą na 
sercu, również z Panem Radnym D. Błot-
nickim. Jestem  dumny z faktu, że moje 
działania spotykają się z aprobatą więk-
szości Państwa Radnych, czego wyrazem są  
głosowania w Radzie Miasta Dynowa. 

Stwierdzenie Pana Radnego D. Błot-
nickiego jest krzywdzące i niesprawiedli-
we wobec radnych, gdyż ślubowanie, na 
które powołał się Pan Radny D.Błotnicki, 
składali również i oni. Mnie, jak i każde-
go radnego ocenią wyborcy. Pan Radny 
D.Błotnicki, składając mandat nie tylko 
podważył zaufanie, jakim obdarzyli go 
wyborcy, ale pozbawił ich oceny jego dzia-
łalności – być może nie radził sobie z rolą 
radnego. Uczciwiej byłoby się do tego 
przyznać, a nie narażać miasto Dynów na 
uzupełniające wybory. 

Ja ze swej strony dziękuję Panu Rad-
nemu D. Błotnickiemu za dotychczasową 
współpracę, życząc mu wszystkiego dobre-
go. Natomiast co do mojej działalności, 
z pełną odpowiedzialnością oraz zaufaniem 
poddaję się ocenie mieszkańców miasta 
Dynowa, życząc im stabilizacji  i spokoju  
oraz wszelkiej pomyślności.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak
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Pastuszka, Pinderska, Żona, Uderska, Ra-
chela, Dobrójska, Matka, Babcia, Radczyni  - to 
tylko niektóre, przywołane z pamięci, aktorskie 
kreacje Pani Zofii.

Nie ma jej wśród nas!... Już nie weźmie 
udziału w żadnym spotkaniu, w żadnej próbie, 
w żadnym teatralnym przedstawieniu!... Ode-
szła do Pana, bo przyszedł czas,... bo „Jest czas 
rodzenia i czas umierania”. Wiemy to wszyscy, 
często powtarzamy, a tak nam trudno się z tym 
pogodzić!

Bliscy odchodzą do Pana, porzucają ziemskie 
sprawy, rzeczy i ludzi.....odchodzą jak Ś.P Pani 
Zofia z wiarą, którą C.K. Norwid wyraził: 

      
„A Bóg-mój żywioł jest i zmartwychwstanie
 I to jest wszystek cel, choć przez konanie”

      
Pani Zofia głęboko wierzyła i żyła dla tego 

celu uczciwie, z pełnym poświęceniem spełniając 
obowiązki żony, matki, pracownicy i realizując 
swoją teatralną pasję. Trudno w słowach wy-
razić żal po Jej odejściu, określić wymiar straty 
dla bliskich z Jej Rodziny a także dla Zespołu 
Teatralnego.

Zainteresowania teatrem P. Zofii zrodziły się 
jeszcze w szkole powszechnej w rodzinnym Dy-
nowie. W 1931 roku siedmioletnia deklamatorka 
zwróciła na siebie uwagę piękną interpretacją 
wierszy patriotycznych. Chętna, solidna, obda-
rzona ładnym głosem i dobrą pamięcią szybko 
stała się filarem szkolnych grup teatralnych, 
a potem zespołu Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Żeńskiej. Odpowiedzialne i ciekawe 
role sceniczne powierzali jej kolejni kierownicy 
i reżyserzy: Jan Węgrzyn, A. Krasnopolski, ks. 
Kokoszka, ks. Trojnar.  

Ś.P. Pani Zofia w czasie wojny pomagała 
prowadzącym polowy szpital, przynosiła zaopa-
trzenie, przyrządzała posiłki. Wieczorami brała 

udział w konspiracyjnych zebraniach młodzieży. 
Po wojnie, na prawie 10 lat, opuściła rodzinne 
miasteczko i podjęła pracę w Spółdzielni Ogrod-
niczej w Mikulicach. Wróciwszy do Dynowa 
w 1955 roku wyszła za mąż i odtąd łączyła role 
żony, matki, i członkini Zespołu Teatralnego 
przez prawie 50 lat. Grała zawsze bardzo ważne 
role, często pierwszoplanowe, ale nawet te nie-
liczne epizodyczne traktowała bardzo poważnie. 
Przygotowywała ich interpretację, kostiumy, 
chętnie swoimi radami pomawgała prowadzą-
cym Zespół. Jej bogate doświadczenie i talent 
służyły i aktorom, i reżyserom, i publiczności. 
Wszystkie pozostaną w pamięci widzów i młod-
szych członków Zespołu.

Pani Zofia potrafiła stworzyć własną wizję 
postaci scenicznej, ale i zawsze szczegóły uzgad-
niała z reżyserem. Tak było z p. J. Jurasińską 
i tak samo z piszącą te słowa.

„Pamiętam jeden z pierwszych naszych 
wspólnych wyjazdów do Paczkowa na Ogól-
nopolski Przegląd Zespołów Scenicznych OSP. 
Prezentowaliśmy wtedy spektakl pt. „Szander 
Kowaś” z bardzo młodzieżową obsadą aktorów 
i tancerzy. Trema i zdenerwowanie paraliżowały 
wszystkich! Pani Zosia dodawała nam odwagi, 
troszczyła się o wszystko i wszystkich-matkowa-
ła nam. A gdy po udanym występie „towarzystwo 
nazbyt się rozbrykało” przywołała do porządku. 
Taka była solidna, koleżeńska i bardzo odpo-
wiedzialna”

„Czy można wdzięczność wyrazić słowami 
Komuś, Kto odszedł już na Bożą wartę?
Gdy wspólne chwile są już niestety za nami, 
ale wracają wspomnienia niezatarte?!”

Niech wracają piękne wspomnienia! 
Niech trwa pamięć!                                                               
Niech dobry Bóg da

Ś.P. Zofii wieczne  
Odpoczywanie za Kulisami Niebios!

W imieniu Zespołu Teatralnego 
i Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” reż. Krystyna Dżuła

Z wielkim żalem w imieniu Rady Miasta i Burmistrza Dynowa żegnamy

Ś.P. Panią Zofię Kędzierską
Zasłużoną Obywatelkę Miasta

Niespełna rok temu Pani Zofia Kędzierska otrzymała ten tytuł za wyróżniającą się pracę 
społeczną na rzecz dynowskiej społeczności, za wzorową postawę patriotyczną, 

uczciwe, pracowite życie Matki, Żony, Działaczki Społecznej. 
Zostawiła znaczący ślad w historii miasta, pozostanie 

we wdzięcznej pamięci jego mieszkańców.

Przewodnicząca
Rady Miasta Dynowa

mgr Józefa Ślemp 

Ś.P. Zofia Kędzierska
01.02.1924 - 29.08.2009 r.
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Z  głębokim żalem zawiadamiamy, 

że dnia 18.08.2009 roku odszedł do Pana

Józef Jamróz
Członek orkiestry dętej OSP w Dynowie, 

a  w latach 1988 - 2006 jej dyrygent,
zasłużony działacz OSP, odznaczony brązowym, 

srebnym i złotym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”
Kawaler Złotego Znaku Związku OSP, członek Zespołu Teatralnego

Zespół Teatralny TG „Sokół” w Dynowie

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Dynowie oraz jego Zarząd 

wyrażają szczerą i głęboką wdzięczność wszystkim Ofiarodawcom, 
którzy rozliczając się z  Urzędem Skarbowym przekazali 1% podatku  

na rzecz stowarzyszenia Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie 
Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS 0000276612.

Zgodnie z  zapowiedziami zgromadzone fundusze przeznaczone zostaną 
na rozwój sekcji gimnastycznej i wydawnictwo promujące 

dorobek kulturalny mieszkańców miasta.

Podziękowania kierowane są również do wszystkich 
Pracowników Biur Obrachunkowych.

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego  „Sokół” 
K. Dżuła, G. Szajnik, J. Głuchowska, 

M. Gołąb, M. Mryczko             

Dynowski Konkurs Poezji XVII edycja
„Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw”

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie 
zaprasza do udziału 

w kolejnej XVII już edycji 
Dynowskiego Konkursu Poezji, 

którego hasłem będzie  myśl  H. Ibsena 
„Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw”. 

W roku tak ważnych dla Polski rocznic, zapraszamy do sięgnięcia po poezję współczesną, 
mówiącą o wolności ducha, myśli jednostki i społeczeństwa, 

zapraszamy do refleksji nad „wolnością” w XXI wieku.

Nom omnis moriar

„Czyńcie dobro i nikomu go nie skąpcie, bo nawet odrobina dobra ma wielkie znaczenie”
Charles Baudelaire   

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W DYNOWIE

Konkurs odbędzie się w dniu 5 listopada o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie.
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Ksiądz Zbigniew Kotyrba, Nasz Ksiądz, Ksiądz Obywatel Miasta Dynowa. Wszyscy parafianie wiedzą, że nie ma 
w tym określeniu cienia przesady! Bo przecież od początku, kiedy w 1968 roku Ksiądz Profesor przybył do Dyno-
wa, uczył wiary w Boga i wiary w drugiego człowieka najpierw nas, a potem nasze dzieci. Był z nami w niewol-
nych od ateizacji czasach gomułkowskich i gierkowskich; był kiedy rodziła się Solidarność i był w trudnych czasach 
stanu wojennego; nauczał najpierw w salce katechetycznej, a później – kiedy religia wróciła do szkół – przez po-
nad 10 lat w dynowskim liceum, zawsze życzliwy, służący chętnie radą i dobrym słowem. Był z nami i cieszył się, 

kiedy nasz kochany Papież obejmował rządy w kościele i płakał z nami, kiedy Go zabrakło.

Z okazji 60-lecia Kapłaństwa
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, uczniowie i pracownicy

Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
składają Czcigodnemu Jubilatowi

Księdzu Profesorowi 

Zbigniewowi Kotyrbie
podziękowania za pełnioną z wielkim oddaniem posługę kapłańską, 
za prowadzone z poświęceniem i wielką rzetelnością lekcje religii, 

za trud wychowawczy i edukacyjny,  
życząc równocześnie dużo zdrowia i wielu łask Bożych!

Nasz Ksiądz Kotyrba – spowiadający, mówiący płomienne kazania, idący z Panem Jezusem do chorego, doglądający razem 
z Księdzem Józefem Ożogiem budowy Domu Pogodnej Starości; ale też Ksiądz Kotyrba mknący swym motorem uliczkami 

Dynowa czy rąbiący z wielką wprawą plebańskie drzewo… Te obrazy stały się już historią naszego miasta.
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W roku szkolnym 2009/2010 do Zespołu Szkół w Dynowie uczęszcza 639 uczniów: 
do Szkoły Podstawowej – 360, do Gimnazjum – 279. W stosunku do ubiegłego roku ilość 
uczniów zmniejszyła się o 11, a liczba oddziałów o 1 (w szkole podstawowej). Uczniowie 
Zespołu Szkół pobierają naukę w 23 oddziałach klasowych. Naukę w klasach pierw-
szych Gimnazjum rozpoczęło 100 uczniów, a Szkoły Podstawowej 64 dzieci. W klasie IIa 
kontynuowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” prowadzony przez panią Bogumiłę Święs. Jeszcze w tym roku przystąpi do 
niego klasa Ib. We wrześniu został pozytywnie zaopiniowany wniosek na wyposażenie sali zabaw dla najmłodszych uczniów 
w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”. W ciągu roku, z chwilą otrzymania przyznanych funduszy w kwocie 11997 
złotych, zakupione zostanie wyposażenie do małej sali gimnastycznej, które wzbogaci ofertę zajęć ruchowych dla najmłodszych. 
Klasy pierwsze szkoły podstawowej i pierwsze gimnazjum objęła reforma. Nowa podstawa programowa wymusiła zmianę 
programów nauczania, a co za tym idzie zmianę podręczników i konieczność zakupu nowych książek przez uczniów. Rodziny 
spełniające określone kryterium skorzystały z dofinansowania na ten cel. Wszyscy uczniowie szkoły mający różne zaintere-
sowania i zdolności mogą rozwijać je w ramach różnych kółek przedmiotowych lub tematycznych. Uczniowie o szczególnych 
potrzebach i wymaganiach edukacyjnych zostali objęci pracą w zespołach dydaktyczno-wyrównawczych.

Radę Pedagogiczną szkoły tworzy 49 nauczycieli. Do Grona Pedagogicznego dołączył diakon Marcin Nowak, pracujący 
z najmłodszymi uczniami.

Od 1 września w budynku szkoły podstawowej funkcjonuje Miejskie Przedszkole, któremu dyrekcja szkoły udostępniła 
część parteru i dwie sale lekcyjne na 2 piętrze, starając się stworzyć jak najlepsze warunki pobytu na czas remontu własnej 
placówki. 

Dyrekcja Zespołu 
Szkół w Dynowie

Zespół Szkół w Dynowie

Wakacyjna przerwa w nauce dobiegła końca wraz z  dniem 
1 września. Początek roku szkolnego jest momentem, 

w którym staramy się sprecyzować różne oczekiwania, wyznacza-
my cele, kontynuujemy przedsięwzięcia rozpoczęte. Wymiernym 
efektem  edukacji jest zdany egzamin maturalny. Ze 132 absol-
wentów, którzy podjęli trud zdawania egzaminu w ubiegłym roku 
szkolnym, wszyscy uzyskali pozytywne wyniki. Liceum Ogólno-
kształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie wkroczyło 
w rok szkolny 2009/10 z liczbą 372 uczniów. W klasach pierwszych 
naukę rozpoczęło 124 - jeszcze do niedawna - gimnazjalistów. 
Najliczniejsza grupa - 47 pierwszoklasistów - wywodzi się z ZS 
w Dynowie. Tuż za nimi plasują się uczniowie z gimnazjum du-
bieckiego - 19. Gimnazja w Łubnie, Bachórzu, Nozdrzcu i Harcie 
ukończyły pozostałe, dość liczne grupy naszych pierwszoklasistów.  
Nie zabrakło reprezentantów szkół z Dylągowej, Hłudna,  Izdebek, 
Jawornika Polskiego, Nienadowej, Pawłokomy, Wary i Wesołej. 
Zdjęcia naszych „pierwszaków” mogą Państwo podziwiać na 
okładce „Dynowinki”.

Wszystkim uczniom życzymy, aby w nowy rok szkolny 
wkroczyli z energią i entuzjazmem. Tegoroczni maturzyści mają 
przed sobą nowej jakości wyzwanie, jakim jest obowiązkowy 
egzamin maturalny z matematyki. Spełnienia zawodowego, 
satysfakcji oraz życzliwego podejścia do problemów eduka-
cyjnych i wychowawczych życzymy nauczycielom. Rodziców 
prosimy o niezwykle cenne zaangażowanie w sprawy szkolne 
i pomoc w pokonywaniu trudności, z jakimi przychodzi się 
niekiedy zmierzyć.                               

   Dyrekcja LO 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie 

Edukacyjny 
start w LO

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie nowy 
rok szkolny rozpoczęło 76 uczniów w klasach I-VI, 9 
uczniów w Oddziale Przedszkolnym oraz 16 nauczy-
cieli, zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pra-
cy. Pracę w szkole rozpoczęły: p. Krystyna Wandas 
i p. Lucyna Choma. Uczniów przywitały odświeżone 
w czasie wakacji klasy i odnowione ławki. 

W roku 2009/10 zapoczątkowano nową trady-
cję: uczniowie klasy I zasadzili „własne” krzewy 
w szkolnym ogródku i będą się nimi opiekować do 
czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej. 

Ogród będzie systematycznie uzu-
pełniany o nowe sadzonki 
na początku każdego 
roku szkolnego, przez 
kolejnych pierwszokla-
sistów. 

Ponadto baza dy-
daktyczna szkoły wzbo-
gaciła się o zestaw map 

u fundowany  p r zez 
sponsorów.

Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Dynowie

DYNOWSKIE SZKOŁY NA STARCIE

Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Dynowie
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Innowacje pedagogiczne 
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Innowacje pedagogiczne  w Zespole Szkół Zawodo-
wych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie.

Rok 2009 został ogłoszony przez  Radę Europy, ROKIEM 
KREATYWNOŚCI I INNOWACJI, dlatego też Zespół Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
idąc naprzeciw tym wyzwaniom prowadzi nadal działalność 
innowacyjną. W szkole  realizowane są dwie innowacje 
pedagogiczne w technikum. Jedna w zawodzie technik 
informatyk pod nazwą: „EDUKACJA TRANSGRANICZ-
NA- ADMINISTRACJA CELNA I BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE” oraz w zawodzie technik handlowiec: 
„OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO”.

Pierwsza z nich realizowana jest, 
we współpracy z Wyższą Szkołą Prawa 
i Administracji - Przemyśl - Rzeszów, 
od 2007 roku. Do planu nauczania 
został wprowadzony nowy przedmiot: 
„EDUKACJA TRANSGRANICZNA 
- ADMINISTRACJA CELNA I BEZ-
PIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” 
obejmujący zagadnienia związane 
z edukacją transgraniczną i bezpie-

czeństwem wewnętrznym, m.in. (wspólnotowy kodeks celny, 
strefa wolnego handlu, unia walutowa, unia celna, zadania 
służby celne, elementy prawa karnego i Unii Europejskiej). 

Zajęcia z tego zakresu prowadzo-
ne były m.in. przez wykładowców 
WSPiA: prof. dr hab. Adama Ta-
rachę, dr Wojciecha Konaszczu-
ka, dr Janusza Gajdę, dr Leszka 
Gajosa, dr Magdalenę Kędzior, 
dr Katarzynę Tkaczyk, dr Piotra 
Witkowskiego, a także uczniowie 
pod opieką nauczycieli wyjeżdżali 
na zajęcia do siedziby uczelni. Dzięki 
uprzejmości i ogromnej życzliwości 
Dyrekcji Izby Celnej w Przemy-
ślu i Kierownictwa Oddziału 
Celnego w Korczowej uczniowie 
klasy 2TI mieli możliwość zapoznania 
się na miejscu z pracą służb celnych. 
Była to dla uczniów bardzo ciekawa 

lekcja poglądowa, na kolejną wybierają w nowym roku szkol-
nym. Dla części z nich z pewnością będzie to w przyszłości 
miejsce pracy!

Druga innowacja została wpro-
wadzona od września 2008r. pod pa-
tronatem Wyższej Szkoły Informa-
tyki i Zarządzania w Rzeszowie 
w zawodzie technik handlowiec 
pod nazwą: „OBSŁUGA RUCHU 
TURYSTYCZNEGO”. Tematyką 
innowacji są m.in. zagadnienia doty-
czące turystyki, rekreacji, organizacji 

i funkcjonowania rynku turystycznego, zasad funkcjonowania 
biur turystycznych, zasad ekonomiki turystyki i rekreacji, 
zasad organizacji imprez turystycznych oraz wiedzy z zakresu 
psychologii i socjologii. 

Zajęcia z tego zakresu prowadzone były m.in. przez wykładowców 
WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie: prof. dr hab. Piotra Gębicę, 
dr Krzysztofa Szparę a także uczniowie pod opieką nauczycieli 
wyjeżdżali na zajęcia do siedziby uczelni.

 Od 01 września 2009r. została wprowadzona kolejna innowacja 
w zawodzie technik pojazdów samochodowych pod nazwą: 
„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W OBRÓBCE SKRAWA-
NIEM”, więcej na ten temat w kolejnych artykułach. 

Zainteresowanie wprowadzonymi innowacjami jest bardzo 
duże o czym świadczą liczby uczniów w poszczególnych klasach 
z innowacją pedagogiczną. Stworzenie warunków do uzyskania 
dodatkowych wiadomości daje większe szanse na zdobycie ciekawej 
pracy lub ułatwi dalsze studiowanie. 

Zresztą jak podkreśla Podkarpacki Kurator Oświaty 
„… tego typu inicjatywy przyczynią się do doskonalenia jakości 
pracy szkół i do zwiększenia ich atrakcyjności na rynku eduka-
cyjnym…”

Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie 
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Dynowska grupa „Sebastian” 
składa podziękowania Władzom 
Miasta Dynowa, Gminnej Spół-
dzielni, Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej oraz swoim człon-
kom za pomoc w zorganizowaniu 
spotkania, zaś Kabaretowi NASZ 
oraz Pawłowi i Tomkowi Teresza-
kom za artystyczną oprawę!

1. Na „Błękitnym Polu” 
bez kropli alkoholu…

29 września w ośrodku „Błękitny 
San” dynowska grupa „Sebastian” 
była organizatorem gospodarzem 
i organizatorem kolejnego Zlotu Ra-
dości Intergrupy Kresy. Uczestnicy 
spotkania zostali „przewiezieni” 
dynowską  kolejką, nakarmieni 
pysznym bigosem i rozśmieszeni 
przez Kabaret NASZ. W nastrój nie-
co refleksyjny wprowadził natomiast 
zebranych Paweł Tereszak, który 
śpiewał przy akompaniamencie 
brata Tomka, dedykując zebranym 
kilka piosenek z repertuaru zespołu 
Bocca Della Verita. Potem odbył 
się tradycyjny miting, po którym 
rozpoczęła się – trwająca do późnych 
godzin nocnych – zabawa.
Dynowska grupa „Sebastian” składa 
podziękowania Władzom Miasta 
Dynowa, Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej oraz swoim członkom 
za pomoc w zorganizowaniu spo-
tkania, zaś Kabaretowi NASZ oraz 
Pawłowi i Tomkowi Tereszakom za 
artystyczną oprawę!

2. Pogórzańsko-Dożynkowa 
Komisja ds. Społecznych

Podczas ożywionej dyskusji pew-
ne zastrzeżenia budziły: fakt wyna-
jęcia profesjonalnego konferansjera 
oraz zatrudnienie zespołu, w którym 
gra obecny dyrektor MOK-u (profe-
sjonalny muzyk, o czym wspomina-

liśmy w poprzednim Pegaziku). 
Sam MOK Dni Pogórza uznał za 
bardzo udane, a kierujący nim 
zwrócił uwagę na dużą frekwencję 
i na to, że dopisała piękna pogoda. 
Większość radnych w pełni się z nim 
zgodziła, zwracając jednak uwagę, 
że następne Dni Pogórza powinny 
być ściślej związane z naszym re-
gionem i w większym stopniu go 
promować.
W przypadku drugiej imprezy za-
równo dyrektor MOK-u, jak i radni 
byli zgodni, że część oficjalna była 
niedopracowana. Kierujący placów-
ką stwierdził, że w dużej mierze tłu-
maczy go krótki czas przygotowania 
imprezy, symboliczne wręcz środki 
finansowe oraz to, że w odróżnieniu 
od Dni Pogórza oparł się wyłącznie 
na artystach-amatorach.

3. Zapowiedziane spotkanie

Odbyło się 17 września w MO-
K-u skupiając dynowskich ani-
matorów kultury. Oprócz „rzeczy 
roboczych” – plan pracy MOK
-u (między innymi jesień teatralna, 
dynowskie kolędowanie, konkurs 
kolęd i pastorałek, orkiestra dęta, 
ognisko muzyczne – które ma ruszyć 
od października) dyskusję zdomi-
nowała potrzeba zorganizowania 
w Dynowie wakacyjnej, profesjo-
nalnie nagłośnionej imprezy, która 
łączyłaby dotychczasowe inicjatywy 
artystyczne i skutecznie promowała 
Dynów. Narodził się bardzo ciekawy 
pomysł, o którego losach Pegazik bę-
dzie sukcesywnie informował. Póki 
co – kolejne spotkanie w tej sprawie 
wyznaczono na 24 września.

4. Niech żyją synowie 
artystów!

Jako pierwszy narodził się Miko-
łaj, syn Pawła Kozła, którego grafiki 
prezentowaliśmy na łamach „Dyno-
winki”; później na świat przyszedł 
Karol, syn Pawła Pawłowskiego, 
zdolnego i wszechstronnego aktora 

zespołu teatralnego „Sokół”; kolejny 
był Ignacy, syn Dawida Kędzier-
skiego, „dziedzicznie” obciążonego 
plastyka i rzeźbiarza; a w końcu 
Patryk, syn jednego z liderów chwa-
lonej ostatnio często na łamach „Dy-
nowinki” grupy Bocca Della Verita, 
Daniela Maziarza. 
Szczęśliwym Mamom i Tatom Pe-
gazik gratuluje, życząc Rodzicom 
i dzieciom dużo zdrowia!

5. „Tońko” rozsławia Dynów!

W maju mająca już swoich fanów 
w Dynowie Kapela „Tońko” wzięła 
udział w Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel Folkloru Miejskiego i Po-
dwórkowego w Przemyślu oraz 
z Ogólnopolskim Festiwalu kapel 
Podwórkowych w Piotrkowie, nato-
miast w lipcu – w Festiwalu kapel 
Ulicznych i Podwórkowych w Łęcz-
nej. Na każdej z tych imprez Ka-
pela uzyskała wyróżnienie, godnie 
reprezentując Dynów i skutecznie 
go promując. W pewnym sensie 
następstwem tych sukcesów jest 
złożona Zespołowi przez Telewizję 
„Trwam” propozycja wystąpienia 
w cyklicznym programie poświęco-
nym kapelom podwórkowym.
Sympatycy Kapeli „Tońko” niech 
złożą więc przysięgę: wytrwam przy 
telewizorze przez kilka kolejnych 
sobót!

MJ

PEGAZIK WRZEŚNIOWY
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Późne lato i  wcze-
sna jesień – to ulubio-
na, tradycyjna już, pora 
zjazdów koleżeńskich. 
Tym razem w „Oberży” 
u p. Pończochy doszło do 
„historycznego zderze-
nia”… 29 sierpnia 2009 
roku niepowtarzalne, 
jedyne w swoim rodzaju 
lata szkolne wspominały 
klasy: Pani Profesor Te-
resy Gerulowej – rocznik 
1984 oraz Pani Profesor 
Janiny Jurasińskiej – 
rocznik 1957.

Miałam przyjemność uczestniczyć w tym niezwykłym spotka-
niu, podczas którego obu rocznikom zadedykowałam podarowany 

mi przez syna Macieja 
wierszyk. Przytaczam 
go Wam jeszcze raz na 
łamach „Dynowinki” 
z  wyrazami podziwu 
za skuteczność organi-
zacyjną  i  życzę  Wam 
Kochani wszystkiego, co 
najlepsze!

Janina 
Jurasińska

Historyczne zderzenie
W zgodzie z czasem

Twój relaks oznacza 
mniej zmarszczek na twarzy, 

mniej książek do historii 
i mniej kalendarzy.

Po co czasie cudaczyć,
czarować, wydziwiać,

szczerbaczyć nas, pomarszczać, 
wyłysiać, posiwiać?

Po to innych stresować?
Nadwyrężać siebie?

Żeby ze sztuczną szczęką
przy stole zasiąść w niebie? 

Po co pędzisz jak wariat 
na złamanie karku?
Usiądźże czasami

na ławeczce w parku.

Wiosną, latem, jesienią,
przysiądź czasem zimą.
Niech nam w zdrowiu 

i w zgodzie
te lata przeminą!  

MJ   

JJesień… Kto nie zachwyca się pięknem esień… Kto nie zachwyca się pięknem 
wyzłoconych liści, zrudziałych łąk czy wyzłoconych liści, zrudziałych łąk czy 
kolczastych kasztanów? Ale dla praw-kolczastych kasztanów? Ale dla praw-

dziwych gospodyń to bardzo pracowity okres. Można dziwych gospodyń to bardzo pracowity okres. Można 
by pomyśleć, że obfitość dostępnych w sklepach, przez by pomyśleć, że obfitość dostępnych w sklepach, przez 

cały rok cały rok owoców, jarzyn a w końcu także i przetworów uwolni je owoców, jarzyn a w końcu także i przetworów uwolni je 
raz na zawsze od wystawania godzinami przed blatem kuchennym raz na zawsze od wystawania godzinami przed blatem kuchennym 
lub palnikiem gazowym. Nic podobnego! Z uporem klasztornicy go-lub palnikiem gazowym. Nic podobnego! Z uporem klasztornicy go-
dzinami mieszają powidła i przygotowują wspaniałe konfitury. dzinami mieszają powidła i przygotowują wspaniałe konfitury. 

Wszyscy wiemy jednak, że żadne przetwory, nawet najlep-Wszyscy wiemy jednak, że żadne przetwory, nawet najlep-
szych firm nie zastąpią smaku tych prawdziwych, domowych, szych firm nie zastąpią smaku tych prawdziwych, domowych, 
przyrządzanych własnoręcznie, z owoców i warzyw pochodzących przyrządzanych własnoręcznie, z owoców i warzyw pochodzących 
z przydomowego ogrodu, działki lub zakupionych na targu.z przydomowego ogrodu, działki lub zakupionych na targu.

Tradycja przygotowywania  przetworów owocowych i warzyw-Tradycja przygotowywania  przetworów owocowych i warzyw-
nych jest stara jak świat. Już w starożytności powstały pierwsze nych jest stara jak świat. Już w starożytności powstały pierwsze 
receptury na przedłużanie trwałości darów natury, które nie receptury na przedłużanie trwałości darów natury, które nie 
mogły być spożywane na bieżąco. Owoce gotowano w miodzie, mogły być spożywane na bieżąco. Owoce gotowano w miodzie, 

a warzywa konserwowano a warzywa konserwowano 
solą. Z czasem odkrywano solą. Z czasem odkrywano 

coraz to nowsze metody prze-coraz to nowsze metody prze-
chowywania i konserwowania chowywania i konserwowania 
żywności, w tym także warzyw żywności, w tym także warzyw 

i owoców, np. pasteryzację, kisze-i owoców, np. pasteryzację, kisze-
nie, mrożenie, marynowanie. Za-nie, mrożenie, marynowanie. Za-

częły powstawać bardziej częły powstawać bardziej skomplikowane i zróżnicowane smakowo skomplikowane i zróżnicowane smakowo 
kompozycje w postaci konfitur, marmolad, dżemów, kiszonek. Tym kompozycje w postaci konfitur, marmolad, dżemów, kiszonek. Tym 
sposobem trwałość darów lata i jesieni została przedłużona.sposobem trwałość darów lata i jesieni została przedłużona.

Dzisiaj, w chwili kiedy we wszystkich niemal kuchniach królują Dzisiaj, w chwili kiedy we wszystkich niemal kuchniach królują 
śliwki, jabłka i gruszki zatrzymajmy się na moment przy historii śliwki, jabłka i gruszki zatrzymajmy się na moment przy historii 
przetworów z nich przygotowywanych.przetworów z nich przygotowywanych.

Jak głoszą dawne kalendarze drzewiej powszechne było Jak głoszą dawne kalendarze drzewiej powszechne było 
przetrzymywanie owoców w lodowniach, beczkach lub  częściej przetrzymywanie owoców w lodowniach, beczkach lub  częściej 
w słojach. w słojach. 

„„Jabłka i gruszki zrywać  z drzewa w rękawiczkach, obcie-Jabłka i gruszki zrywać  z drzewa w rękawiczkach, obcie-
rać czystą ściereczką i pod drzewem zaraz układać do beczki rać czystą ściereczką i pod drzewem zaraz układać do beczki 
ze słomą. Potem zabić dno i pozostawić beczkę na polu, gdzieś ze słomą. Potem zabić dno i pozostawić beczkę na polu, gdzieś 
w zacisznym miejscu. Gdy nastąpi pierwszy mróz, zabrać do w zacisznym miejscu. Gdy nastąpi pierwszy mróz, zabrać do 
piwnicy. Tym sposobem można do czerwca przechowywać piwnicy. Tym sposobem można do czerwca przechowywać 
owoce w stanie zupełnie świeżym.” /1926r./owoce w stanie zupełnie świeżym.” /1926r./  Zdecydowanie bardziej Zdecydowanie bardziej 
czasochłonne było przetrzymywanie śliw. Ciekawe czy ktoś dzisiaj czasochłonne było przetrzymywanie śliw. Ciekawe czy ktoś dzisiaj 
jeszcze odważyłby się ten przepis zastosować?jeszcze odważyłby się ten przepis zastosować?  
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„Gdy już rosa zu-„Gdy już rosa zu-
pełnie oschnie,  ści-pełnie oschnie,  ści-
nać śliwki z szypułek nać śliwki z szypułek 
nożyczkami jak naj-nożyczkami jak naj-
ostrożniej,  żeby nie ostrożniej,  żeby nie 
ocierać pyłku z owo-ocierać pyłku z owo-
ców i zaraz je układać ców i zaraz je układać 
w słoje szklane, przesy-w słoje szklane, przesy-
pując prosem albo do pując prosem albo do 
baryłek dobrze osmo-baryłek dobrze osmo-
lonych, przekładając lonych, przekładając 
je własnym liściem lub je własnym liściem lub 
prosem; słoje owiązu-prosem; słoje owiązu-
je się pęcherzem, po je się pęcherzem, po 

wierzchu oblepia smołą i zakopuje na łokieć głęboko wierzchu oblepia smołą i zakopuje na łokieć głęboko 
w piwnicy, gdzie się przechowuje aż do użycia. Baryłki w piwnicy, gdzie się przechowuje aż do użycia. Baryłki 
zaś jak najlepiej osmolone zatapiają się do wody jak zaś jak najlepiej osmolone zatapiają się do wody jak 
ogórki, trzeba twylko, aby obręcze były wskroś smołą ogórki, trzeba twylko, aby obręcze były wskroś smołą 
zalane, bo inaczej woda może się wkraść do baryłki, zalane, bo inaczej woda może się wkraść do baryłki, 
przez szparki, których pod obręczami zalepić nie moż-przez szparki, których pod obręczami zalepić nie moż-
na.” /1885r./na.” /1885r./

Z śliwek, gruszek i jabłek przygotowywano też Z śliwek, gruszek i jabłek przygotowywano też marmo-marmo-
ladylady. Słowo marmolada ma  ciekawą etymologię. Wywodzi . Słowo marmolada ma  ciekawą etymologię. Wywodzi 
się od greckiej nazwy się od greckiej nazwy melimelonmelimelon, poprzez łacińską nazwę , poprzez łacińską nazwę 
melimelummelimelum, portugalską , portugalską marmeladamarmelada, francuską , francuską marme-marme-
ladelade i angielską  i angielską marmalademarmalade. Podobno była ona już znana . Podobno była ona już znana 
w świecie antycznym. Starożytni Grecy i Rzymianie stworzyli w świecie antycznym. Starożytni Grecy i Rzymianie stworzyli 
podwaliny do przyrządzania tego pysznego i słodkiego do-podwaliny do przyrządzania tego pysznego i słodkiego do-
datku do chleba, ciast czy deserów. Początkowo owocem naj-datku do chleba, ciast czy deserów. Początkowo owocem naj-
chętniej wykorzystywanym do jej produkcji była pigwa, którą chętniej wykorzystywanym do jej produkcji była pigwa, którą 
gotowano w miodzie. Do przygotowania doskonałej marmolady gotowano w miodzie. Do przygotowania doskonałej marmolady 

nadają się wszelkie owo-nadają się wszelkie owo-
ce zawierające duże ilości ce zawierające duże ilości 
pektyn. Powinna mieć pektyn. Powinna mieć 
ona dość  gęstą ,  lekko ona dość  gęstą ,  lekko 
galaretowatą konsysten-galaretowatą konsysten-
cję i zachowywać kształt cję i zachowywać kształt 
przy krojeniu.przy krojeniu.

Typowo polską spe-Typowo polską spe-
cjalnością były od dawna cjalnością były od dawna 
powidłapowidła. Do ich wyrobu . Do ich wyrobu 
używano i nadal uży-używano i nadal uży-
wa się śliwek węgierek. wa się śliwek węgierek. 
Dawniej powidła, jako że Dawniej powidła, jako że 
przygotowywano je w du-przygotowywano je w du-
żych ilościach, smażono żych ilościach, smażono 
kilka dni, zazwyczaj bez kilka dni, zazwyczaj bez 

cukru, aż do uzyskania dość gęstej masy. Aby masa była bar-cukru, aż do uzyskania dość gęstej masy. Aby masa była bar-
dziej zwarta, mielono ją lub przecierano przez sito. Pamiętam dziej zwarta, mielono ją lub przecierano przez sito. Pamiętam 
jak moja babcia wkładała powidła do kamiennych garnków jak moja babcia wkładała powidła do kamiennych garnków 
i zapiekała je „w rurze”. Utworzona na wierzchu skórka chro-i zapiekała je „w rurze”. Utworzona na wierzchu skórka chro-
niła przed wszelkimi pleśniami. Potem obwiązywała garnki niła przed wszelkimi pleśniami. Potem obwiązywała garnki 
pergaminem i tak przechowywała całą zimę. pergaminem i tak przechowywała całą zimę. 
Te wysmażane na płycie kuchennej powidła to Te wysmażane na płycie kuchennej powidła to 
jeden z magicznych smaków dzieciństwa.jeden z magicznych smaków dzieciństwa.

Innym rarytasem są Innym rarytasem są konfiturykonfitury. Przygo-. Przygo-
towanie ich jest dość pracochłonne, dlatego towanie ich jest dość pracochłonne, dlatego 
też od dawna uznawane są za produkt szla-też od dawna uznawane są za produkt szla-
chetny i bardzo wykwintny. Podstawą dobrej chetny i bardzo wykwintny. Podstawą dobrej 
konfitury jest klarowny i dość gęsty syrop konfitury jest klarowny i dość gęsty syrop 
przyrządzany z wody i cukru. W nim owoce przyrządzany z wody i cukru. W nim owoce 
gotowane są w całości. Należy mieszać je de-gotowane są w całości. Należy mieszać je de-
likatnie, aby ich nie uszkodzić, do momentu likatnie, aby ich nie uszkodzić, do momentu 
aż syrop nieco odparuje i widoczne w nim aż syrop nieco odparuje i widoczne w nim 
będą głównie owoce. będą głównie owoce. 

Konfitury zajmowa ły ważne miejsce Konfitury zajmowa ły ważne miejsce 
wśród słodyczy zamykających ucztę, nazy-wśród słodyczy zamykających ucztę, nazy-
wanych wetami, modnych w XVII, a zwłasz-wanych wetami, modnych w XVII, a zwłasz-
cza w XVIII wieku. W produkcji konfitur, cza w XVIII wieku. W produkcji konfitur, 

początkowo słodzonych miodem, specjalizowały się liczne początkowo słodzonych miodem, specjalizowały się liczne 
żeńskie klasztory. Od XIX wieku, gdy upowszechnił się żeńskie klasztory. Od XIX wieku, gdy upowszechnił się 
tańszy cukier z buraków, konfitury smażone w miedzianych tańszy cukier z buraków, konfitury smażone w miedzianych 
rondlach z długimi rączkami wyrabiano także w majątkach rondlach z długimi rączkami wyrabiano także w majątkach 
szlacheckich. Oprócz konfitur z owoców, znane były także szlacheckich. Oprócz konfitur z owoców, znane były także 
konfitury z pomidorów i orzechów. Wszystkie przechowywano konfitury z pomidorów i orzechów. Wszystkie przechowywano 
początkowo w glinianych naczyniach a później w szklanych początkowo w glinianych naczyniach a później w szklanych 
butlach o szerokich otworach. butlach o szerokich otworach. 

Najwyraźniej jednak drzewiej gospodynie miały ogromne Najwyraźniej jednak drzewiej gospodynie miały ogromne 
trudności aby uchronić swoje doskonałe przetwory przed trudności aby uchronić swoje doskonałe przetwory przed 
pleśniami i zepsuciem. Świadczyć o tym mogą liczne przepisy pleśniami i zepsuciem. Świadczyć o tym mogą liczne przepisy 
i sprawdzone rady jak choćby ta – i sprawdzone rady jak choćby ta – „Wykroić kawałek pa-„Wykroić kawałek pa-
pieru tak wielki jak słoik, zamaczać w araku i położyć pieru tak wielki jak słoik, zamaczać w araku i położyć 
w środku na konfitury. Poczem owiązać słoik zwykłym w środku na konfitury. Poczem owiązać słoik zwykłym 
papierem i posmarować gumą arabską rozpuszczoną papierem i posmarować gumą arabską rozpuszczoną 
w wodzie.”w wodzie.” Szczelne opakowanie przygotowywanych prze- Szczelne opakowanie przygotowywanych prze-
tworów – zabezpieczające przed ich szybkim zepsuciem tworów – zabezpieczające przed ich szybkim zepsuciem 
– zapewniły dopiero, wynalezione w latach sześćdziesiątych – zapewniły dopiero, wynalezione w latach sześćdziesiątych 
XIX wieku, słoje angielskie tak zwane weki, które zastąpiły XIX wieku, słoje angielskie tak zwane weki, które zastąpiły 
używane dotychczas słoje Apperta, zamykane zwierzęcym używane dotychczas słoje Apperta, zamykane zwierzęcym 
pęcherzem lub zalakowanym korkiem. Dawniej, aż do lat pęcherzem lub zalakowanym korkiem. Dawniej, aż do lat 
dwudziestych XIX wieku, przyrządzone przetwory zalewano dwudziestych XIX wieku, przyrządzone przetwory zalewano 
gorącym łojem baranim, który po stężeniu odcinał dopływ gorącym łojem baranim, który po stężeniu odcinał dopływ 
powietrza.powietrza.

Dzisiaj najbardziej popularny sposób przetwarzania owoców Dzisiaj najbardziej popularny sposób przetwarzania owoców 
stanowi dżem. Można go przygotować dosłownie ze wszystkiego, stanowi dżem. Można go przygotować dosłownie ze wszystkiego, 
nawet z warzyw na przykład z dyni, marchewki, pomidorów, nawet z warzyw na przykład z dyni, marchewki, pomidorów, 
rabarbaru czy ogórków. Zazwyczaj część owoców przeznaczonych rabarbaru czy ogórków. Zazwyczaj część owoców przeznaczonych 
na przygotowanie dżemu miażdży się, a resztę pozostawia w ca-na przygotowanie dżemu miażdży się, a resztę pozostawia w ca-
łości. Następnie owoce zagęszcza się cukrem, cukrem żelującym łości. Następnie owoce zagęszcza się cukrem, cukrem żelującym 
lub pektyną i gotuje przez jakiś czas do momentu, aż masa lub pektyną i gotuje przez jakiś czas do momentu, aż masa 
uzyska pożądaną konsystencję, bardziej lub mniej gęstą. Dobry uzyska pożądaną konsystencję, bardziej lub mniej gęstą. Dobry 
dżem musi być lekko galaretowaty i łatwy do rozsmarowania. dżem musi być lekko galaretowaty i łatwy do rozsmarowania. 

Myślę, że nasze babcie z pewną niechęcią pa-Myślę, że nasze babcie z pewną niechęcią pa-
trzyłyby na te przetwory. Często staramy się trzyłyby na te przetwory. Często staramy się 
same przecież nie pamiętać o chemicznym same przecież nie pamiętać o chemicznym 
składzie używanych przez nas zagęszczaczy składzie używanych przez nas zagęszczaczy 
– cóż takie czasy… – cóż takie czasy… 

Ale pocieszyć się możemy, że i nasze Ale pocieszyć się możemy, że i nasze 
babki też nie zawsze przygotowywały babki też nie zawsze przygotowywały 
zdrowe przetwory. Musiało upłynąć „wiele zdrowe przetwory. Musiało upłynąć „wiele 
wody w Sanie”, rozwinęła się wiedza na wody w Sanie”, rozwinęła się wiedza na 
temat witamin i ich naturalnych źródeł, temat witamin i ich naturalnych źródeł, 
żeby z parapetów wielu domów zniknęły żeby z parapetów wielu domów zniknęły 
nareszcie te tysiące słoików z zasypanymi nareszcie te tysiące słoików z zasypanymi 
cukrem malinami, borówkami, porzecz-cukrem malinami, borówkami, porzecz-
kami czy wiśniami. Dziś jest to już widok kami czy wiśniami. Dziś jest to już widok 
należący do rzadkości – i to bardzo dobrze, należący do rzadkości – i to bardzo dobrze, 
bo zdrowiej!bo zdrowiej!

Oprac. AM  Oprac. AM  
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Absolwenci Liceum Ogólnokształcące-
go w Dynowie... Rok zdobycia świadectwa 
dojrzałości 1984... Klasa „c”... Jak szybko 
minęło te 25 lat! Jako pierwsza o wyraźnie 
jubileuszowej rocznicy pomyślała jedna z nas, 
z „naszą” szkołą związana do dziś z racji zawo-
du, który wykonuje – Ewa Hadam. To dzięki 
Jej inicjatywie doszło do spotkania po latach. 
Przydatny okazał się też portal internetowy 
„nasza klasa”. Tu można było dowiedzieć 
się „co”, „gdzie” i „kiedy”. Po konsultacjach 
„w sieci” został wybrany termin spotkania – 29 
sierpnia 2009 roku. 

Pierwsze klasowe spotkanie po 25 latach! 
Z ciekawością ale i lekką tremą wybierali-
śmy się do naszej szkoły. Kto tak naprawdę 
przybędzie, jak bardzo zmieniliśmy się przez 
te ćwierć wieku, czy wciąż możemy rozumieć 
się jak dawniej? Pytania same nasuwały się 
do głowy. Wreszcie ostatnia sobota sierpnia... 
Kto chciał i mógł pojawił się w naszym daw-
nym „ogólniaku”. Powitała nas oczywiście 
gospodyni, Ewa. 

I już od samych drzwi okrzyki: „- Jak daw-
no temu tu byliśmy ostatni raz!”, „-Właściwie 
nic się nie zmieniło w naszej starej szkole!”, „- 
Janusz, to Ty?”  Potem gruntowne zwiedzanie 
dawnych kątów. 

A jednak wiele tych zmian: całkowity re-
mont budynku, nowy wystrój sal lekcyjnych, 
nowoczesne wyposażenie... Mimo to, do „swojej 
klasy” trafiliśmy bez problemu. „ -O tu siedzia-
łam, w tej ławce!”, „- A tu stało pianino, na 
którym grał czasem Janusz!”  I jeszcze wizyta 
w auli szkolnej, gdzie odbywały się pamiętne 
spotkania z muzyką poważną („Poranki mu-
zyczne”?) i niespodzianka – nasze „tableau” 
odnowione po latach także dzięki trosce Ewy. 
„- O rany, jak wtedy wyglądaliśmy!”  No, fakt, 
byliśmy 25 lat młodsi.

I pierwsze rozmowy, wrażenia na „już”, 
pierwsze fotki. Nieco ochłonęliśmy. Nie tak 
dużo nas przybyło. Na 32 osoby kończące klasę, 
tylko 14 chciało, bądź mogło się spotkać. Ale 
to nic, najważniejsze, że jesteśmy. Dopytujemy 

jeszcze co słychać u innych, bo mieszkający 
w Dynowie i okolicy widują się częściej, ale ci 
z daleka są prawdziwą „atrakcją”. 

Kolejny etap zjazdu zaplanowany został 
w sympatycznej dynowskiej „Karczmie”. Tu 
spotykamy się z naszą wychowawczynią, Panią 
Teresą Gerulą. I radość i zachwyt: „-Przecież 
Pani nic a nic się nie zmieniła!”. „- Jak gdyby 
minęło ledwie kilka lat od matury!”  Kwiaty, 
powitania, odgadywanie imion i nazwisk przez 
naszą Wychowawczynię. Wreszcie możemy 
zasiąść do stołu. Już wiemy, że te minione lata 
nie są przeszkodą, by dobrze się czuć w swoim 
towarzystwie. W końcu tyle mamy wspólnych 
wspomnień. Nim zajęliśmy się pysznym obia-
dem, następna niespodzianka... W tym samym 
miejscu odbywało się spotkanie jeszcze jednego 
rocznika absolwentów dynowskiego LO. Im 
minęło od rozstania ze szkołą z pewnością z 50 
lat! Też słychać śmiechy, radosne opowieści, 
widać szczęśliwe twarze. Obyśmy i my chcieli 
utrzymywać takie więzi w przyszłości... 

I nagle otwierają się drzwi i widzimy 
w nich naszą dawną Panią Dyrektor Janinę 
Jurasińską, zaproszoną na spotkanie zjazdowe 
„seniorów”. My Ją doskonale pamiętamy, Ona 
rozpoznaje niektórych, ale przede wszystkim 
zdumienie skierowane do Pani Geruli: „-Tere-
sa,  A co Ty tutaj robisz?”. „- A Ty?”. No i wyja-
śnienia – jak widać magia wspomnień młodości 
jest tak mocna, że chcemy je sobie przypominać 
i takie „zjazdy” są nam wszystkim potrzebne. 
A im więcej mamy lat, tym serdeczniej do nich 
powracamy. 
     Potem już rutynowe podczas takich spotkań 
„prezentowanie się” – co robiliśmy po maturze, 
jakie mamy zawody, jakie rodziny... Wszyscy 
szczerze mówią to, co najważniejsze. Okazuje 
się, że sporo jest wśród nas nauczycieli, ale jest 
i farmaceutka, pielęgniarka i „bizneswoman”. 
Fajna ta nasza klasa! 

Po wszystkich sprawozdaniach nadchodzi 
czas na rozmowy w „podgrupach”. Mamy sobie 
niekiedy tyle do powiedzenia. Towarzyszą 
nam poza tym wciąż śmiechy, przypominamy 
szkolne występy kabaretowe. Okazuje się, że 
nasza koleżanka Danusia, niegdyś świetna 
w odtwarzaniu roli bohatera „Samych swoich” 
zna niezliczoną ilość dowcipów. Talent aktorski 
pozostał w niej do dziś.

W miłym nastroju rozstawaliśmy się około 
północy z zapewnieniami, że spotkamy się zno-
wu. Kiedy? Może za rok, może za kilka lat, ale 
na pewno będziemy tego chcieli. Bo znajomości 
i przyjaźnie zawiązane podczas szkolnych lat 
mogą pokonać upływający czas. 
A więc: „- Do zobaczenia!”

Bogusława Pinkowicz (Stolarczyk)

Dawnych wspomnień czar...
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23.08.2009 Gmina Wiejska Dynów 
obchodziła największe święto plonów – 
dożynki.  Areną wszelkich związanych 
z tym wydarzeń była Harta, a główny-
mi organizatorami byli: Wójt Gminy 
Dynów, Straż Pożarna w Harcie oraz 
Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi 
Harta. Świętowanie rozpoczęło się uro-
czystą koncelebrowaną Mszą Świętą 
w kościele parafialnym p.w. Św. Mi-
kołaja Biskupa w Harcie, której prze-
wodniczył ks. proboszcz Tadeusz Ozga, 
a towarzyszyli mu ks. Piotr Niemiec i  
rodak ks. dr Wojciech Wojtas. 

Msza była aktem dziękczynienia 
za tegoroczne plony, a jego zewnętrzny 
wyraz stanowiło poświęcenie chleba, 
wieńców oraz darów dożynkowych. 
Zgromadzeni  prosili także o dalsze 
błogosławieństwo dla znojnej pracy na 
roli. Ziściły się niestety niezbyt opty-
mistyczne prognozy pogody. Ulewny 
deszcz utrudniał przemarsz korowodu 
dożynkowego złożonego z zaproszonych 
gości, przedstawicieli sołectw oraz 
mieszkańców na plac w obrębie Domu 
Strażaka. Tegoroczne obchody zaszczy-
cili swoja obecnością  reprezentanci re-
gionalnych i lokalnych samorządów, po-
słowie z Podkarpacia, radni powiatowi 
i gminni, przedstawiciele kół gospodyń 
wiejskich, stowarzyszeń, towarzystw 
i rożnych organizacji, a także goście 
z Węgier z burmistrzem miasta Ujfe-
herto oraz księża, mieszkańcy Harty 
i okolicznych miejscowości.

Uroczystego powitania uczestników 
dożynek dokonali: Prezes Towarzystwa 
Kultury i Rozwoju Wsi Harta Anna Po-
toczny oraz Prezes OSP w Harcie Artur 
Szczutek .Prowadzenie dalszej części 
imprezy powierzono Mieczysławowi 
Drągowi z WDK w Rzeszowie. W jego 
gestii leżało powitanie starostów dożynek. 
Honory związane z ta funkcją pełnili pani 
Maria Pałac i pan Jan Wilk – mieszkańcy 
Harty. Starościna wraz z mężem prowa-
dzi ponad 3 hektarowe gospodarstwo, 
ponadto pracuje w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Dynowie z/s w Bachórzu 
filia nr 3 w Harcie i działa społecznie na 
rzecz naszej wsi. Starosta pan Jan Wilk 
zajmuje się ponad 10 hektarowym gospo-
darstwem rolnym, które specjalizuje się 
w produkcji mleka. Oprócz pracy w gospo-
darstwie znajduje jeszcze czas na pracę 
społeczną w Radzie Sołeckiej i OSP. 

Po tradycyjnej przedmowie starosto-
wie wręczyli bochen chleba Wójtowi panu 
Adamowi Chrobakowi. Po złożonych przez 
niego podziękowaniach chleb ofiarowano 
także Posłowi na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Stanisławowi Ożogowi. Kulmi-
nacyjny punkt tej części imprezy stano-
wiło wręczanie wieńców dożynkowych. 
Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz 
przekazało swój wieniec Kapeli Ludowej 
„Bachórzanie”, a odebrał go p. Mieczysław 
Janowski. Koło Gospodyń Wiejskich Dylą-
gowa uhonorowało sołtysa wsi p. Mariana 
Radonia. Podobne gesty wykonały:  Koło 
Gospodyń Wiejskich Laskówka, składając 

Gminne Swieto Chleba
,

,
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konkurencja „strongmanów”. Sołeckie 
drużyny miały do zaprezentowania  nie 
lada „wariant siłowy”: przeciąganie 
ciągnika na odcinku 5 metrów na czas. 
Niezwykle widowiskowe okazało się 
koszenie zboża kosą oraz żęcie sierpem. 
Mieszkaniec Harty, pan Józef Banaś, 
wymachiwał dziarsko kosą mimo swoich 
85 lat i faktu, że łan był zupełnie mokry. 
Dzielnie wtórowały mu panie Józefa 
Banat, Eleonora Błońska oraz Danuta 
Kośmider. Bez trudu udowodniły, że  
żęcia sierpem się nie zapomina ani nie 
wychodzi się z wprawy. Podobnie jak 
sztuki  podbierania zboża za koszącym, 
kręcenia powróseł, wiązania snopów, 
zestawiania zboża. 

Kapryśna aura nie przeszkodziła 
w fantastycznej zabawie. Festyn pod 
Gwiazdami -nomen omen- był udanym 
zakończeniem dożynkowych obchodów. 
Zabawa taneczna na świeżym powietrzu 
trwała do późnych godzin nocnych. Bez 
fałszywej skromności powiedzieć należy, 
że organizatorzy imprezy zadbali ze 
wszech miar o to, by impreza zyskała 
miano przedsięwzięcia udanego pod 
każdym względem.

Organizatorzy Dożynek Gminnych 
dziękują wszystkim sponsorom oraz tym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do uświetnienia ich obchodów.

Ewa Hadam 
Fot. Wacław Balawender

dar na ręce sołtysa p. Krzysztofa Wydry, 
Koło Gospodyń Wiejskich Łubno podzię-
kowało w ten sposób sołtysowi p. Małgo-
rzacie Sieńko, od swoich gospodyń wieniec 
przyjęła sołtys wsi Ulanica  p. Lucyna 
Tworzydło, wyrębianki odwdzięczyły się 
sołtysowi swojej miejscowości p. Józefowi 
Dziopakowi, a harcanki z Róży św. Marii 
Magdaleny sołtysowi p. Adamowi Dziurze. 
Radny Powiatu Rzeszowskiego p. Jan 
Sieńko przejął symbol zakończonych żniw 
od Akcji Katolickiej z Harty, zaś gospodarz 
całej gminy, Wójt Adam Chrobak, od To-
warzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta. 
Wymownym symbolem dzielenia się chle-
bem była „agape’. Wszystkich uraczono 
pobłogosławionym przez ks. proboszcza 
rozkrojonym bochnem. W dobry nastrój 
wprowadziły zebranych występy Kapeli 
Ludowej „Bachórzanie”, urozmaicone pod 
względem formy artystycznej podzięko-
wania  przy wręczaniu wieńców, koncert 
orkiestry dętej OSP Harta, popisowa gra 
sygnalistów  oraz  impresje artystyczne 
uczniów z obydwu szkół.

Prawdziwe ożywienie zapanowało 
z chwilą ogłoszenia konkursów, nawiązu-
jących w poszczególnych konkurencjach 
do dawnych żniwnych tradycji. Było 
zatem  klepanie kosy, ogłoszono rywali-
zację na przygotowanie najsmaczniejsze-
go  napoju żniwnego, kręcenie powróseł 
na czas, rzut  kapeluszem żniwnym na 
odległość. Mnóstwo emocji wywołała 
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Udostępniamy łamy…
Na początek dwie sprawy: bezpieczeństwo na ulicy Piłsudskiego 

oraz składowanie zużytego sprzętu ADG i RTV. 

Czekamy na kolejne sygnały Czytelników.

W następnym numerze - głos p. Józefa Sówki na temat potrzeby 
wybudowania obwodnicy Dynowa.                    

Redakcja

W   związku z ciągłymi zastrzeżeniami Czytelników, że 
w małym stopniu zajmujemy się sprawami mieszkańców 

naszego miasta, rozpoczynamy nowy cykl „Udostępniamy łamy…”, 
w którym będziemy informować o różnych problemach trapiących 
mieszkańców naszego miasta. 
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Towarzystwo Przyja-
ciół Dynowa informuje, że 
9 września 2009 roku 
zakończył się drugi etap 
konserwacji  zabytko-
wego grobowca rodziny 
Trzecieskich. Renowację 
przeprowadzał konser-
wator zabytków z Rze-
szowa pan mgr Roman 
Dawidziak.  

Grób Trzecieskich odrestaurowany!

Odbiór drugiego etapu od-
był się w obecności członków 
Towarzystwa oraz przedstawi-
ciela Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 

Dokładną relację z przebiegu 
remontu oraz wywiad z p. Dawi-
dziakiem zamieścimy w następ-
nym numerze „Dynowinki”.

MJ
Fot. Jerzy Kędzierski

SZUKAMY 

Gruntów pod elektrownie wiatrowe. Dzierżawa lub kupno. Warunkiem koniecznym jest linia średniego 
napięcia przechodząca przez działkę lub bezpośrednie sąsiedztwo, odległość od zabudowań min.  350 m, 

teren otwarty na wzniesieniu, dojazd.

Tel. 889 693 977
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Organizowany przez Centrum 
Kultury i Promocji Miasta w Ja-
rosławiu Festiwal łączył szerokie 
spektrum wydarzeń, poświęconych 
kulturze kresowej. 

Już pierwszego dnia Festiwalu, 
w piątek 11 września, w Centrum 
Kultury i Promocji Jarosławia w Ka-
mienicy Attavantich otwarta została 
wystawa fotografii Piotra Pyrcza pt. 
„Barwy Kresów”. Zebrane fotografie 
dotyczyły kilkunastu podróży ich 
autora m.in. po Bieszczadach Ukra-
ińskich, Gorganach, Czarnohorze, 
a także Kamieńcu Podolskim, Lwo-
wie, Żółkwi, Krechowie, Zadwórzu. 
Równolegle, w dniu otwarcia wysta-
wy Pyrcza, zaprezentowane zostały 
dwa wykłady: Artura Dobruckiego 
- na temat Wołynia i Kresów i dr Kry-
styny Samsonowskiej z UJ na temat 
historii i kultury Żydów galicyjskich. 
Kolejne dni festiwalu to kiermasze, 
degustacje potraw regionalnych i bie-
siady, a także koncerty tradycyjnej 
muzyki ormiańskiej, żydowskiej, 
polskiej oraz folk inspirowany tra-
dycyjną muzyką.

Fotografie Piotra Pyrcza można 
było oglądać w Kamienicy Atta-
vantich (ul. Rynek 5) do 18 wrze-
śnia  br. 

(red.)

 W galerii CKiPM w Jarosławiu

Jedna z prac wystawowych: Skansen we Lwowie

 Jedna z prac wystawowych: Jesienne prace

Fotografie dynowianina 
na I Festiwalu Kultury Kresowej 

w Jarosławiu

Piotr Pyrcz wystawiał swoje prace dwukrotnie 
w Rzeszowskim PTTK (grudzień 2003, styczeń 
2007), tym razem jego fotografie dotarły do 
Jarosławia. 
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Na cmentarzu parafialnym w Dylągowej wykonano 
nowy nagrobek żołnierza AK Stanisława Pustelnika.

Prace, jakie wykonano na cmentarzu w Dylągowej, 
sfinansowane zostały przez Wydział Polityki Społecznej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
i kosztowały 5 tysięcy złotych. Prace prowadzone były 
w miesiącach czerwcu i lipcu. W ten sposób uczczono pamięć 
żołnierza AK „Plutonu Dylągowa”, który zginął 15 marca 
1945 roku. Tak wydarzenia te opisuje Pan Władysław 
Chrapek. W dniu 15 marca 1945 roku został powiadomiony 
przez gońca oddziału „Wacława” stacjonującego na plebani 
w miejscowości Dylągowa o obowiązkowym stawieniu się 
na zbiórkę żołnierzy AK przy plebanii w Dylągowej. Stawił 
się tam również Stanisław Pustelnik. Oddział ok. godz.: 
11. udał się w kierunku Dynowa, który został zaatakowany 
przez bliżej nie rozpoznany wówczas oddział zbrojny. Od-
dział „Wacława” wraz z żołnierzami AK Dylągowa schodząc 
w kierunku Sanu w miejscowości Bartkówka został ostrze-
lany przez oddział atakujący Dynów. W wyniku 
ostrzału został ciężko ranny w głowę żołnierz AK 
Dylągowa Pustelnik Stanisław. Ostrzał z  obu 
stron trwał do późnych godzin wieczornych, wy-
słani wcześniej zwiadowcy oddziału „Wacława”  
w kierunku Dynowa rozpoznali, że są ostrzeliwa-
ni przez regularne wojsko radzieckie. Wówczas 

Pamięci żołnierza AK
dowódca Józef Bis ps. „Wacław” zarządził wycofanie się 
w kierunku Dylągowej. Ciężko rannego Stanisława Pustel-
nika przetransportowano na saniach do rodzinnego domu, 
gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarł następnego 
dnia. Niedługo po tym oddziały sowieckiego bezpieczeństwa 
otoczyły Dynów. Zatrzymano 320 osób, a po licznych prze-
słuchaniach aresztowano 282 osoby, które pod silną eskortą 
NKWD pieszo prowadzono do Sanoka. Tam po kolejnych 
przesłuchaniach 57 mieszkańców Dynowszczyzny skazano 
na Syberię. Pomysłodawcą wykonania nagrobka był radny 
gminy Dynów, a zarazem mieszkaniec Dylągowej Bogusław 
Martowicz, który stwierdził, że historię młodemu pokoleniu 
musimy przekazywać taką, jaką ona była. Pan Pustelnik 
ruszył na pomoc mieszkańcom Dynowa, zapłacił najwyższą 
cenę, cenę własnego życia, po to aby Polska była wolna. 
Takim ludziom należy się pamięć. 

Grzegorz Szajnik

Nagrobek żołnierza AK Stanisława Pustelnika.
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13 września w Bachórzu odbyły się miejsko – gminne za-
wody pożarnicze, w których udział wzięło 11 drużyn męskich 
i 2 drużyny żeńskie z jednostek ochotniczych straży pożarnych 
leżących w naszej gminie. Dwie zaplanowane konkurencje 
odbyły się pod czujnym okiem komisji sędziowskiej powołanej 
przez st. bryg. Floriana Pelczara - Zastępcę Komendanta Miej-
skiego PSP w Rzeszowie. Na czele składu sędziowskiego stanął 
st. kpt. Jacek Nita.

Kilka minut po 11 boisko położone przy torach w Bachó-
rzu zaczęło zapełniać się charakterystycznymi, czerwonymi 
samochodami jednostek OSP. Strażacy w umundurowaniu 
koszarowym rozpoczęli obchód toru, na którym miała się od-
być sztafeta z przeszkodami. Był to czas na ostatnie polecenia, 
sugestie i próby przed końcowym egzaminem. Najwięcej emocji 
wzbudzała ściana – drewniana przeszkoda o wysokości 170 cm, 
którą trzeba było przeskoczyć. Drużyny żeńskie zamiast ściany 
miały do pokonania niższy płotek. Cała sztafeta składała się 
z 7 odcinków z różnymi przeszkodami – najpierw podłączanie 
węża do rozdzielacza, później płotek, rów, slalom, równoważnia, 
ściana i końcowy odcinek z podłączaniem węża do prądownicy. 
Konkurencje wykonywało 7 strażaków z każdej jednostki.

Swobodne spacery i próby przerwało wezwanie na zbiórkę. 
Wszystkie jednostki stanęły w dwóch rzędach, wraz ze swoimi 
dowódcami i wysłuchali kilku zdań skierowanych do nich przez 
przewodniczącego składu sędziowskiego. Życząc wszystkim 
powodzenia, rozpoczął on zawody.

Pierwsze do sztafety przystąpiły 2 drużyny żeńskie – OSP 
Dynów Bartkówka i OSP Ulanica. Dziewczyny bardzo dobrze 
i sprawnie poradziły sobie ze wszystkimi przeszkodami, pokonu-
jąc sztafetę z czasami porównywalnymi do wyników mężczyzn. 
Jednak już na początku dało się zauważyć przewagę OSP Dynów 
Bartkówka w tym zmaganiu.
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Druhowie przystąpili do zmagań 
z zacięciem i chęcią zwycięstwa. Prą-
downica, używana w tej konkurencji 
zamiast pałeczki, sprawnie wędrowała 
z rąk do rąk kolejnych zawodników. 
Gorący aplauz licznie zgromadzonej 
publiczności wywoływało pokonywanie 
ściany, któro za każdym razem było 
niezwykle widowiskowe. Spiker na 
bieżąco podawał czasy poszczególnych 
jednostek, więc uważny słuchacz mógł 
ułożyć sobie klasyfikacje. Po pierwszej 
konkurencji prowadziły drużyny z Dylą-
gowej, Harty i Ulanicy. Różnica czasów 
między pierwszym a trzecim miejscem 
wynosiła zaledwie 2 sekundy. Walka 
była niezwykle zacięta.

Po sztafecie nadszedł czas na drugą 
konkurencje – ćwiczenie bojowe. W wy-
znaczonym miejscu pojawiła się pierwsza 
motopompa, węże, rozdzielacz i prą-
downice. Znów rozpoczynały jednostki 
żeńskie. W konkurencji udział brało 
7 strażaków oraz dowódca. Po zbiórce 
i złożeniu raportu na dany znak wszyscy 
w biegu przystępowali do budowy linii 
gaśniczej. Mechanik odpalał motopompę 
i czekał, aż druga rota zmontuje linię 
ssawną, którą zanurzy w specjalnie 
przygotowanym basenie. Montowanie 
linii ssawnej odbywało się pod niezwy-
kle czujnym okiem przewodniczącego 
składu sędziowskiego. Za każdą pomyłkę 
do czasu uzyskanego przez jednostkę 
doliczano 5 sekund. Gdy smok ssawny 
szczęśliwie znalazł się w basenie 2 rota 
przystępowała do budowania 2 linii 
gaśniczej. Natomiast mechanik rozpo-
czynał zasysanie wody do zbudowanej 
wcześniej przez łącznika i rozdzielaczo-
wego linii głównej. Był to moment klu-
czowy – człowiek może się pomylić, ale 
ma szansę naprawić niezwłocznie swój 
błąd. Jeśli zawiedzie sprzęt, drużyna jest 
skazana na przegraną. Cenne sekundy 
uciekały, podczas gdy reszta drużyny 
kończyła budować linie. We wszystkich 
przypadkach szczęśliwie pompy zassały 
wodę i wszyscy obserwowali jak węże 
wypełniają się wodą – 2 odcinki węża 
W75, o łącznej długości 40 metrów, pro-
wadzące do rozdzielacza. 

Tu ciężar przejmował rozdzielaczo-
wy, który musiał obserwować cała linię 
i po sygnalizacji gotowości otworzyć 
zawory i podać wodę do dwóch rot. Tu 
również stał członek komisji sędziow-
skiej i obserwował poprawność wyko-
nanej konkurencji. 5 karnych sekund 
mogło pogrzebać szanse na wygraną. 
Każda rota budowała linię o długości 
2 węży W52, o łącznej długości rów-
nież 40 metrów. Gdy woda szczęśliwie 
przemierzała tą odległość, przodownicy 
rot szykowali się do kulminacyjnego 
momentu – zadaniem roty pierwszej 
było obrócenie tarczy strumieniem 
wody, natomiast roty drugiej strącenie 
pachołków. Przeszkody usytuowane były 
kilkanaście metrów dalej. Sygnalizacją 
zakończenia ćwiczenia były dwa słupy 
wody wystrzeliwujące w górę.

Widowiskowość zmagań przyciągnę-
ła na imprezę wielu widzów. Wszyscy 
obserwowali rywalizację, sowicie okla-
skując zwycięzców. Ćwiczenie bojowe 
w grupie C (żeńskiej) lepiej wykonała 
jednostka OSP Dynów Bartkówka. 
W grupie A na pierwszych miejscach 
uplasowały się jednostki OSP Ulanica, 
Dynów Przedmieście oraz Dynów Bart-
kówka.

Po skończonej rywalizacji nadszedł 
czas na klasyfikację generalną. Na 
zbiórce protokół końcowy odczytał prze-
wodniczący składu sędziowskiego st. 
kpt. Jacek Nita. Klasyfikacja generalna 
wyglądała następująco:

Grupa A

• Miasto:
OSP Dynów Przedmieście z wynikiem 1. 
133,16 pkt.
OSP Dynów Bartkówka z wynikiem 2. 
137,23 pkt.

• Gmina:
OSP Ulanica z wynikiem 127,95 pkt.1. 
OSP Harta z wynikiem 133,03 pkt.2. 
OSP Dąbrówka Starzeńska z wyni-3. 
kiem 142,20 pkt.
OSP Pawłokoma z wynikiem 150,23 4. 
pkt.
OSP Wyręby z wynikiem 161,87 pkt.5. 

OSP Dylągowa z wynikiem 171,26 pkt.6. 
OSP Bachórz z wynikiem 171,40 pkt.7. 
OSP Łubno z wynikiem 186,21 pkt.8. 
OSP Laskówka z wynikiem 295,44 pkt.9. 

Grupa C
OSP Dynów Bartkówka z wynikiem 1. 
153,55 pkt.
OSP Ulanica z wynikiem 203,45 pkt.2. 
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Nadszedł czas na wręczenie nagród. 
Trofea dla zwycięzców z terenu miasta 
ufundował i wręczył burmistrz Zygmunt 
Frańczak, dla jednostek z terenu gminy 
wójt Adam Chrobak.
Zawody przebiegły w miłej i przyjemnej 
atmosferze współzawodnictwa. Sami stra-
żacy, mimo że z różnych jednostek, znają 
się przecież dobrze – nie raz przyszło im 
stać ramie w ramie podczas pożaru czy 
innej akcji ratunkowej. Rywalizacja wy-
łoniła zwycięzców, ale pokazała również 
jak wysoki poziom prezentują wszystkie 
jednostki. Sama komisja sędziowska 
pochwaliła mobilność naszych drużyn 
OSP. Należy również zwrócić uwagę na 
wysoką pozycje jednostek z miasta na tle 
całej gminy – obydwie miejskie drużyny 
uplasowały się w pierwszej czwórce.

Damian Zelwach
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W okresie ostatnich 
lat ukazało się w obie-
gu wiele dukatów lo-
kalnych, których emi-

tentem były miasta.
W naszym regionie uka-

zały się dukaty lokalne w Ustrzy-
kach Dolnych i Sandomierzu.

Dynów stać również na wła-
sną monetę – dukata lokalne-
go.

Trochę historii. Współczesne 
dukaty lokalne nawiązują do 
historycznych tradycji bicia mo-
nety przez lokalnych władców. 
W każdej kulturze i w każdych 
czasach moneta była i nadal jest 
symbolem sukcesu i władzy. Jest 
nie tylko miarą wartości przed-
miotów ale również ilustracją 
sukcesu. Przynosiła nadzieję 
na zysk i powodzenie. Monety 
zmieniają historię i są 
jej zwierciadłem – ich 
wizerunki przypo-
minają władców, 
miasta i wydarze-
nia. Wartość mo-
net zazwyczaj rośnie 
z ich wiekiem. Ten kto 
ma je w ręku ma więc także 
obietnicę na zysk.

Współczesny dukat lokalny 
emituje miasto i wprowadza 
do obiegu poprzez lokalnych 
przedsiębiorców. Dukat lokalny 
funkcjonuje w ściśle określo-
nym czasie jako bon towarowy 
na terenie ustalonym przez 
emitenta i jest akceptowany 
przez lokalnych przedsiębiorców 
jako forma płatności za towary. 
Emitent gwarantuje każdemu 
posiadaczowi dukata lokalnego 

wymianę w czasie trwania akcji 
wszystkich zgłoszonych do wy-
miany dukatów lokalnych.

Obecnie dukat lokalny to 
przede wszystkim atrak-
cyjne narzędzie promo-
cyjne, które gwarantuje 
osiągnięcie zamierzo-
nych celów informa-
cyjnych i promocyjnych 
w mediach i wśród społecz-
ności lokalnych. Mieszkańcy 
są dumni, że posiadają dukata 
w swoim mieście, turyści zaś 
otrzymują oryginalną pamiątkę 
z regionu.

Współczesne dukaty lokalne 
zostały wykreowane w Polsce 
przez Mennicę Polską S.A., 
która oferuje szerokie wsparcie 
w procesie wydania dukata 
lokalnego poprzez określenie 
nakładu, nazwy, wizerunku, 

nominału dukata, gwaran-
tuje wsparcie marke-

tingowe oraz swój 
potencjał twórczy 
projektantów. 
Wydawane duka-

ty lokalne to małe 
dzieła sztuki.

Wydane przez Ustrzyki Dol-
ne dukaty nosiły nazwy „Cza-
dów”, „Biesów” oraz „Bojków”. 
Kazimierz Dolny wydał „Ka-
zimierze”, Gdańsk – „Talary 
Gdańskie” a Powiat Biłgorajski 
– „Przetaki”.

Organizatorzy obwieszcza-
jąc wolę wydania dukata lo-
kalnego przez Miasto Dynów, 
ogłaszają niniejszym konkurs 
na nazwę dynowskiego duka-
ta, zapraszając do konkursu 

wszystkich mieszkańców Dy-
nowa i regionu. 
Wydaje się, że nazwa dukata 
winna nawiązywać do historii 

miasta i lokalnych tradycji.
Propozycje na na-
zwę dukata lokal-
nego należy prze-
syłać za pośred-
nictwem poczty 

na adres: Andrzej 
Stankiewicz 36-065 Dy-

nów ul. Kościuszki 1, skr. poczt. 
nr 25 z dopiskiem „Konkurs” 
w terminie do dnia 15 paździer-
nika 2009 r.. Spośród nadesła-
nych propozycji, nazwę dukata 
lokalnego wybierze komisja po-
wołana przez Zarząd Towarzy-
stwa Przyjaciół Dynowa. Wyniki 
konkursu zostaną opublikowane 
we wrześniowym numerze „Dy-
nowinki”.

W dniu 5.08.2009 r. przepro-
wadziłem osobiście rozmowy 
w Mennicy Polskiej S.A. na te-
mat wsparcia inicjatywy Towa-
rzystwa w przedmiocie wydania 
„lokalnej monety”, otrzymując 
pełną akceptację i deklarację 
pomocy.

Pismem z dnia 10.08.2009 r. 
wystąpiłem do Pana Burmistrza 
Dynowa o wyrażenie zgody na 
umieszczenie na awersie dukata, 
herbu Dynowa oraz wystąpienie 
przez Miasto w charakterze 
emitenta.

Każda emisja dukata lokal-
nego przekłada się na sukces 
promocyjny emitenta – miasta, 
a ten jest dla nas zasadniczym 
celem. 

Andrzej Stankiewicz

Dynów stać na dukat lokalny
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110 lat
Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Ks. Bronisława Markiewicza 
w Harcie

Goleniowska Milena, Hałas Da-
wid, Kośmider Wiktoria, Pa-
ściak Amelia *Dziopak Joanna, 
Hałas Bartłomiej, Pałys Kacper, 
Paściak Michał, Ryś Gabriela, 
Solecka Karolina, Tomoń Bar-
tłomiej, Wojtas Jakub, Wrona 
Karolina *Babiarz Patrycja, 
Błońska Natalia, Domin Seba-
stian, Dudek Klaudia, Fąfara 
Magdalena, Gładysz Klaudia, 
Radzik Kamil *Kocaj Jakub, 
Paściak Izabela, Piłat Dominik, 
Potoczny Kacper *Bielec Patryk, 
Kępa Bartosz, Paściak Jakub, 
Szczutek Agata, Twardak Da-
mian, Wojtas Miłosz *Błońska 
Katarzyna, Kocaj Monika, Łysek 
Agnieszka, Pałys Sylwester, Po-
toczny Konrad, Wasiński Mateusz 
*Brzozowski Szymon, Kmiotek 
Karolina, Kocaj Krystian, Ma-
kara Joanna, Paściak Karol, 
Paściak Magdalena, Solecka 
Justyna *Domin Marcin, Domin 
Przemysław, Dziura Agnieszka, 
Galej Marek, Hałas Sebastian, 
Ryba Marcin, Ryś Martyna, Sie-
rant Jan, Wojtas Rafał, Wrona 
Karol.  

Rada Pedagogiczna:
Sieńko Bogdan – dyrektor szkoły, 
Cieśla Teresa, Dziura Wiesława, 
Węgrzyn – Fara Anna, Hadam 
Beata, Ks. Ozga Tadeusz, Piech 
Maria, Piech Wacław, Radzik 
Ewa, Twardak Marta, Sowa 
Andrzej.

Rada Rodziców:
Dziopak Małgorzata, Ryś Mał-
gorzata, Szczutek Zofia,  Wojtas 
Grażyna.

  Uczniowie Szkoły:

W 1899 r. utworzono drugą pla-
cówkę oświatową na terenie Harty. 
Szkoła ta mieściła się w Harcie Górnej 
w budynku dworskim, na folwar-
ku. Był to obiekt stary, zawilgocony 
i zagrzybiały, dlatego też  Wojciech 
Gładysz  przekonał Radę Gminy do 
pozytywnego zaopiniowania wniosku 
o starania w Radzie Szkolnej Kra-
jowej o subwencję na budowę nowej 
szkoły. W dniu 20.09.1911 r. odbyło 
się uroczyste poświęcenie kamienia 
węgielnego przez Ks. Proboszcza 
Andrzeja Trzynę, a w październiku 
1912 r. ukończono budowę i oddano 
ją do użytku szkolnego. Tego samego 
roku w lipcu Harta Górna została od-
dzielona od obwodu szkolnego Harty 
Dolnej, równocześnie tworząc szkołę 
dwuklasową. Kierownikiem szkoły, 
Rada Szkolna Krajowa mianowała  
w maju 1913 r. Wojciecha Gładysza. 
Szkoła w swej 110-letniej historii 
przeżywała niejednokrotnie niedo-
statki materialne, ciągle zmieniali się 
nauczyciele, brakowało opału  i fun-
duszy szkolnych na bieżące remonty, 
zaniedbywana była opieka zdrowotna 
uczniów. Budynek był wielokrotnie 
modernizowany i remontowany. Kie-
rownik szkoły Franciszek Makara, 
który rozpoczął tutaj pracę w 1950 r., 
gruntownie szkołę zmodernizował i jak 
na owe czasy bardzo dobrze wyposażył  
ją w pomoce naukowe  i dydaktyczne. 
Obecnie szkoła została  przebudowana 
przy udziale środków gminy Dynów 
i posiada 6 klasopracowni, zastępczą 
salę gimnastyczną, bibliotekę, szatnię, 
pokój nauczycielski i zaplecze sanitar-
ne. Dzień 14 października 2007 roku 
był dniem długo oczekiwanym  przez 
społeczność  Szkoły Podstawowej Nr 2 

Zarys historii szkoły

w Harcie. W dniu tym szkoła otrzymała  
imię Ks. Bronisława Markiewicza. 
Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
świętej w kościele pw. Matki Bożej 
Różańcowej, której przewodniczył  Ks. 
Bp. Adam Szal. Podczas mszy poświę-
cono sztandar szkoły. Na zakończenie 
uroczystości kościelnych  wszystkich 
czekała miła niespodzianka: zespół 
klerycki „Michael” z Krakowa wystąpił 
z repertuarem piosenek religijnych. 
Druga część uroczystości odbyła się 
w zastępczej sali gimnastycznej, gdzie 
po odśpiewaniu hymnu państwowego, 
dyrektor szkoły Bogdan Sieńko po-
witał wszystkich zgromadzonych. Mo-
mentem na który wszyscy czekali było 
odczytanie przez Wójta Gminy Dynów 
uchwały aktu  nadania szkole imienia. 
Nastąpił uroczysty moment  ślubowa-
nia na sztandar szkoły. Uroczystość 
zakończyła się prezentacją multime-
dialną, na tle której uczniowie  w krót-
kich scenach przedstawili życiorys Ks. 
Bronisława Markiewicza. Obecnie 
cała społeczność szkolna stara się jak 
najlepiej zapisywać nowe karty historii 
szkoły i kontynuować to, co pozostawiły 
w spuściźnie pokolenia, które przez 
110 lat przewijały się wśród murów, 
kiedyś starych  i zaniedbanych – dzisiaj 
jasnych, odnowionych, zachęcających 
do przebywania w nich i zdobywania 
wiedzy, by stanowić wizytówkę wsi  
i jednoczyć wszystkich ku wspólnemu 
celowi jakim jest wychowanie młode-
go pokolenia oparte o zdrowe zasady 
etyczno-moralne i poszanowaniem 
nadrzędnych wartości.

Kierownicy, Dyrektorzy szkoły: 
Wojciech Gładysz, Karol Roma-
niszyn, Jan Senacki, Władysław 
Jaworski, Józef Wojdanowski, Wła-
dysław Naleziński, Łukasz Hałoń, 
Antoni Kuzy, Władysław Hałas, 
Franciszek Makara, Jan Bilski, 
Maria Bilska, Krzysztof Kędzierski, 
Bogdan Sieńko.

Aleksander Stochmal 
uczeń szkoły w latach 

1957-1964
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??
? ?

…pisze Jerzy Ficowski w - znanym chyba każdemu z przedszkola - wierszu „Wrzesień”. Tegoroczny wrzesień 
– wyjątkowo piękny i pogodny – wcale nie zachęca uczniów do nauki;-) Słońce naprawdę przypieka niczym w lipcu, ale 
noce faktycznie już chłodne, a nawet zimne ;-( … Liście pożółkną, ptaki odlecą… Przyjdzie jesień… Oby złota i kolorowa, 
a nie smutna i deszczowa…!!! 

Na końcówkę lata i pierwsze dni jesieni nasi współpracownicy przygotowali dla Państwa wiele ciekawych (jak zwykle;-)) 
zadań.

Pan Bogdan Witek poleca tym razem Krzyżówkę magiczną, Strzałki, Szyfrogram, Krzyżówkę 1-2-3-4, 
Krzyżówkę-szyfr, Jolkę z wężykiem, Nakładankę z szyfrogramem i Krzyżówkę z gwiazdą, a Pan Leszek 
Grzywacz – Alternatkę oraz Jolkę Ukośną. Nie zabraknie też oczywiście Zagadek logicznych… (bo jakże mogłoby 
zabraknąć!). Tym razem będą to zagadki (zoo)logiczne;-)

Zapraszamy do rozwiązywania i życzymy sukcesów!
Renata Jurasińska

Jeszcze lato nie odeszło, a już jesień bliska. 
Wrzesień milczkiem borowiki skrył we wrzosowiskach,

na polany rude rydze stadkami wygonił
i rumiane jabłka strąca raz po raz z jabłoni.

Jeszcze słońce o południu tak potrafi przypiec,
jakby to nie wrzesień rządził lecz upalny lipiec.

Ale już chłodniejsze noce niż bywały w lecie.
Liściom - żółknąć czas, a ptakom - za morza odlecieć!

ZAGADKI (ZOO)LOGICZNE

NOWE ZADANIA

Ślimak
Ślimak wspina się na drzewo wyso-

kie na 10 m. W ciągu dnia podnosi się 
o 4 m, a w ciągu nocy obsuwa się o 3 m. 
Po ilu dniach ślimak dostanie się na 
wierzchołek drzewa?

Gąsienica
Gąsienica pełza po pniu lipy. W nocy 

posuwa się o 4 m do góry, a w dzień 
opuszcza się o 2 m w dół. Ósmej nocy 
gąsienica dotarła na wierzchołek drze-
wa. Jaka jest wysokości lipy?

Pająki i muchy
5 pająków łapie 5 much w ciągu 

5 godzin. Ile much łapie 100 pająków 
w ciągu 100 godzin?

Renata Jurasińska

??
? ?
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Poziomo:
1) najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa.
4) imię Scheidera, odtwórcy roli szeryfa walczącego z rekinem 

w „Szczękach”   Spielberga.
Pionowo:

7) rosną przy podwyżkach.
5) Richard, partner Julii Roberts  w „Pretty woman”.

Bogdan Witek

Krzyżówka magiczna
Odgadnięte wyrazy należy wpisać dwukrotnie – poziomo i pionowo – 

rozpoczynając od pola z liczbą. Litery z pól oznaczonych kropką odczytane 
rzędami utworzą rozwiązanie końcowe. 

Poziomo i pionowo: 
1) Miler lub Balcerowicz.
2) biblijne imię żeńskie, które można ułożyć z liter słowa TERESA.
3) włókno sztuczne jak nazwa dawnego klubu sportowego z Gorzowa.
4) odtwórca tytułowej roli w filmie „Faraon” Jerzego Kawalerowicza.
5) tytuł filmu Andrzeja Munka lub symfonii Ludwiga van Beethovena. 
6) taniec kabaretowy.

   Bogdan Witek

Strzałki
Litery z pól oznaczonych strzałki przeniesione poza diagram zgodnie 

ze wskazywanym kierunkiem utworzą rozwiązanie – nazwę mazurskiej 
miejscowości pielgrzymkowej.  

Poziomo:
1) młodzi Polacy, których pamięci poświęcona jest część cmentarza 

Łyczakowskiego we Lwowie.
4) urwis.
5) obiekt astronomiczny emitujący silne promieniowanie radiowe, 

nibygwiazda.
Pionowo:

1) nóż ciesielski do usuwania kory z drzewa.
2) ogólnokształcące szkoły ponadgimnazjalne.
3) forma dawnej pomocy sąsiedzkiej na wsi wynikającej z nadmiaru pracy.

Bogdan Witek

Poziomo:
15) dziesięcioro przykazań
20) odpłatne oddanie lokalu w użytkowanie.
13) mieszkańcy Zakaukazia
16) klockowa ozdoba

Pionowo:
1) wieprz

Wszystkie litery odczytane zgodnie z nu-
meracją od 1 do 28 utworzą rozwiązanie - tytuł 
serialu.

Bogdan Witek

Wszystkie litery krzyżówki odczytane kolejno zgodnie z numeracją 
utworzą i mię i nazwisko gwiazdora.

1)
4

7)
5)

u

Krzyżówka – szyfr

Szyfrogram
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Określenia wyrazów zostały podane w kolejności alfa-
betycznej. W diagramie ujawniono położenie wszystkich 
liter „T” oraz „A”. Litery w kolorowych polach, odczytane 
ciągiem utworzą rozwiązanie – przysłowie chińskie.

- chłopiec pełniący służbę na królewskim dworze
- droga do przebycia podczas wyścigu
- fala dźwiękowa powracająca po odbiciu się od prze-

szkody
- imię męskie, którym nazywa się czasem bociana
- imię Norrisa, karateki z filmów akcji
- informacja mająca zachęcić do nabycia towarów
- jezioro połączone kanałem ze Śniardwami
- kieruje koniem w zaprzęgu
- Luciano, jeden z trzech wielkich tenorów  
- łodyga trawy
- może być nauczana zamiast religii w szkole
- najkrótszy miesiąc
- narkoza
- naturalny nawóz organiczny
- okładka książki
- oręż rycerza
- owoc dębu
- prowadzi leczenie pacjenta
- rowek w klepce podłogowej, umożliwiający zachodzenie 

na siebie deseczek
- rządy silnej ręki, 
- samochód ciężarowy do przewozu materiałów syp-

kich
- samochód na złomowisku
- skupisko domów mieszkalnych

Jolka z wężykiem

Poziomo: 
5) chłopska  w nazwie spółdzielni zaopatrujących 

wieś w towary za czasów PRL-u. 
10) ryba z wąsami.
12) proroczy znak, przepowiednia.
13) napój alkoholowy  podany

w szklance.
14) pierwsza kobieta.
15) pieśń operowa.
16) stolica Albanii.
18) rośnie wolno, a płonie szybko – w sloganie 

przeciwpożarowym.
19) płynie przez Sankt Petersburg.
20)  można dostać w niego szczutka.
21) wąż kojarzący się z czwartkowymi teatrami 

sensacji sprzed lat.
23) puszysta lisia.
24) kończy się kropką.
25) polecenie wypłaty na blankiecie.

Krzyżówka z gwiazdą
W kolorowych wierszach powstanie rozwią-
zanie – imię i nazwisko popularnej postaci 
telewizyjnej.

Pionowo:
1) wskazówka.
2) tytułowy bohater najsłynniejszego dramatu Juliusza Słowackiego.
3) osoba uległa, przyklaskująca innym.
4) najważniejszy moment dnia dla  zapalonego gracza w totka.
5) zagrała tytułową rolę w filmie o siostrze Faustynie Kowalskiej.
6) Jim, charyzmatyczny lider zespołu The  Doors.
7) pies myśliwski z grupy wyżłów.
8) Rafał, etatowy tancerz  „Tańca z gwiazdami”.

9) lina okrętowa zaczepiana do poleru.
11) słodka, ciemnobrunatna ciecz,  produkt uboczny 

cukrowni.
13) awantura.
17) krótka informacja prasowa.
18) wypatrywany z bocianiego gniazda.
22) bonus dla wiwatującej publiczności.

Bogdan Witek

- urodzinowy wypiek
- uznanie, szacunek
- warzywny dodatek do obiadu
- wietrzna choroba

Bogdan Witek
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Alternatka
Należy zdecydować, do którego diagramu wpi-
sać odgadnięte słowo. Ujawniono wszystkie 
litery G. Litery w kolorowych rzędach utworzą 
rozwiązanie.

Poziomo:    5) duże lotnisko dla śmigłowców.   
*  pokój szpitalny dla chorego na ospę wietrzną.  
6) rozkoszne dziecko płci męskiej.  *  pogłos, od-
dźwięk.    7) rodzaj soli chemicznej (ałun, gips).   
*  nadzoruje oddziały i filie.  12) ludowy taniec 
kaukaski.   *  szybki jacht lub skuter wodny lekko 
stykający się z wodą.  13) czernidło do pisania 
wiecznym piórem.   *  śródziemnomorski krzew 
ozdobny o skórzastych liściach i wonnych kwia-
tach. 14) potocznie: drobny pieniądz, kolorowy 
grosz.    *  zapalała proch po wyskoczeniu 
z krzesiwa w karabinie skałkowym.

Pionowo:   1) zespół urządzeń do nadawa-
nia filmów telewizyjnych.     *  nazwisko 
bohaterów sagi „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej.    
2) urządzenie zmieniające ruch obrotowy na ruch 
posuwisty, ekscentryk.  *  miękkie, wygodne 
legowisko.    3) Garri, ormiański arcymistrz sza-
chowy.   *  damskie obuwie zimowe o wysokiej, 
miękkiej cholewce.   4) narty wodne.    *  kontakty 
towarzyskie, znajomości z osobami wpływowymi. 
8) starożytne plemiona zamieszkujące tereny 
obecnej Francji i Belgii.    *  wytrwały w zabie-
gach o względy kobiety.    9) ustawiczne podróże 
prywatne lub służbowe.    *  odrobina, okruszyna.  
10) imię autora cyklu przygód pana Samocho-
dzika.    *  ratunek, wybawienie.  11) zalotna, 
uwodzicielska bałamutka.   *  inność cech krajów 
o odmiennym klimacie i cywilizacji.  

Leszek Grzywacz       
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Jolka „Ukośna”
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą 
rozwiązanie.

W kolejności przypadkowej: * gliniany z kogut-
kiem (z odpustu). * zwykła lub kwalifikowana 
w głosowaniu. * teledysk. * władca, zwierzchnik. 
* czysta wełna. * …czy reszka (w losowaniu). 
* posezonowe wyzbywanie się towaru po obniżo-
nych cenach.* zabawa dla dzieci (z niemieckie-
go). * mieszkaniec nadwarciańskiego miasta. 
* starożytny „mer” italskiego miasta * alaskań-
ski pies pociągowy. * węglowodór nasycony 
charakteryzujący odporność benzyny na spalanie 
detonacyjne.  * w układzie nerwowym jest prze-
dłużony i kręgowy. * osłaniają łydki piłkarzy. 
* np. ptialina w ślinie. * wybranka, umiłowana 
dziewczyna. * czworokąt z jedną osią symetrii. 
* krótki bicz dżokejski.* konkurencja strzelecka, 
w której M. Rzepkowski zdobył na IO w Atlancie 
srebrny medal.* fastryga lub okrętka. * biegły 
w podstawach matematyki. * … rynku, czyli 
łatwość zbywania towarów. * rzymskie wzgórze, 
które p. n. e. było dzielnicą plebejuszy, a w cza-
sach cesarstwa dzielnicą arystokracji. * beczy 
na bukowisku.

Leszek Grzywacz
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Diagram lewy:

A) Benedykt XVI.
B) kubeł.
C) znak rozpoznawczy wypalany na skórze.
D) kapitan kutra.
E) ton.

Diagram prawy (kolejność przypad-
kowa):
- nad parterem
- płaszcz wojskowy
- sernik lub sękacz
- ujmujące zachowanie, gracja
- z papierem i nożyczkami w popularnej 
zabawie, do której potrzebne są tylko 
dłonie

Bogdan Witek

Nakładanka z szyfrogramem
Położenie samogłosek w obu diagramach jest identyczne, jednak 
określenia wyrazów prawego diagramu zostały podane w kolejności 
w przypadkowej.  Wszystkie litery z pól dodatkowo ponumerowanych, 
odczytane kolejno od 1 do 30 utworzą rozwiązanie końcowe – myśl 
Bertolta Brechta. 

Krzyżówka 1-2-3-4
Objaśnienia podzielono na cztery grupy. W diagramie każdej 

z nich odpowiada jedna z liczb (1,2,3,4). Kolejność określeń w ob-
rębie poszczególnych grup jest przypadkowa. Litery z pól oznaczo-
nych kropką, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.

RAZ

- bezkrytycznie i z poświęce-
niem wykonuje wszystkie 
polecenia pana, 

- George, autor utopistycznych 
powieści „Folwark zwierzę-
cy” i „1984”,

- mama i tata,
- rozbiórka maszyny,
- rozłożyste drzewo parkowe,
- siedziba władz miasta,

DWA

- błona otaczająca kości,
- grecki władca mórz,
- gruba księga,
- nakrycie głowy pływaka,
- parada wojskowa,
- tak trzęsą się ze strachu, że 
nie można ustać na nogach,

TRZY

- bocianie na maszcie statku,
- komiksowy bohater z żelaza,
- poprzeczka na gryfie gitary,
- rywal Carrefoura, 
- tworzą konstelacje, 
- urlopowe drzewo,
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CZTERY

- już nie pan młody,
- lekarstwo, 
- najwięcej go w powietrzu,
- pomysłowy z polskiej bajki rysunkowej,
- potocznie przepraszam,
- wodniak z piórem w dłoni.       

 Bogdan Witek
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Zajęcia w Dynowie prowadzić będą:
MATEMATYKA - dr Renata Jurasińska
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