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Drodzy 
Czytelnicy!

Działalność Towarzystwa 
Przyjaciół Dynowa w ostatnich 
tygodniach w istocie sprowadza-
ła się do pracy w ramach Komi-
tetu Organizacyjnego Jubile-
uszowego Zjazdu Absolwentów 
LO w Dynowie. Jej efektem było 
wydanie przez Pocztę Polską arku-
sika zawierającego 9 znaczków z wize-
runkiem szkoły oraz wydanie przez Towarzystwo okoliczno-
ściowych kopert w dwóch wersjach. Projekt kopert opracował 
przy moim udziale Pan Grzegorz Hardulak.

W trakcie prac jest tablica pamiątkowa mająca upamiętnić 
Zjazd Absolwentów, która zostanie umieszczona na budynku 
Liceum i odsłonięta w dniu 11.10.2014 r.. Granitową tablicę 
pamiątkową wykonuje Pan Bogusław Kędzierski.

Redakcja „Dynowinki” w tym miesiącu wyda specjalny nu-
mer czasopisma poświęcony wyłącznie dotychczasowym Zjaz-
dom Absolwentów LO w Dynowie.

Zjazd Absolwentów upamiętni również wydana Złota Księ-

ga Absolwentów LO w Dynowie 1944 – 2014 oraz Księga Pa-
miątkowa Zjazdu Absolwentów 11-12.10.2014 r..

Opracowana pod kierunkiem Pani Marii Radoń monogra-
fia szkoły jest już w drukarni.

Na dalszych stronach „Dynowinki” zamieszczam wspo-
mniany arkusik ze znaczkami oraz wydane okolicznościo-
we koperty.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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Jak się nie dać jesiennym smutkom
Wrzesień nie ma w życiu lekko. Jeśli przycho-

dzi z piękną pogodą, to chwilami nawet da się lubić 
i łatwiej mu wybaczyć wszystkie przywary. Inaczej 
jeśli niesie z sobą deszcz, wiatr i ołowiane chmury. 
O, wtedy  nie ma końca narzekaniom. No, bo to ko-
niec lata za chwilę, bo wakacje się skończyły, bociany już odleciały i roczni-
ce wrześniowe takie smutne. Nic tylko siąść i płakać.

Zachowaj nas Dobry Boże od ludzi, którym brak optymizmu. A jak już się 
taki na naszej drodze pojawi, bo może Bóg miał w tym czasie pilniejsze za-
dania, to się pilnujmy sami i dajmy odpór marudzie. Każda sprawa ma  swo-
je „dobre i złe strony” jak śpiewa Andrzej Grabowski.

Lato faktycznie zaraz się skończy, ale jesień to magia kolorów, obfitość 
owoców, grzyby nareszcie bez robaków, miłe ciepełko w miejsce upałów. Tyl-
ko podziwiać i cieszyć się życiem.

Wakacje już się skończyły i tu ciężko znaleźć pociechę, ale w roku szkol-
nym można się na przykład szczęśliwie zakochać w koleżance z młodszej kla-
sy. Cudowna perspektywa! Można się też czegoś pożytecznego nauczyć choć 
to mało przekonujący argument.

Że bociany odleciały! I całe szczęście, toż by im tu nogi poodmarzały jak 
już przyjdzie zima. Ciągle jeszcze lecą żurawie i to jest dopiero widowisko, 
jeśli tylko zechce się komuś podnieść głowę i śledzić ich klucze. Dyscypliny 
możnaby się od nich uczyć.

A gdy ktoś narzeka, że rocznice wrześniowe takie smutne, no cóż takie 
są, ale i w nich da się znaleźć coś optymistycznego. Przecież te czasy minęły 
i dzięki naszej mądrości mają szansę nigdy nie powrócić.

Poza tym są też we wrześniu wspaniałe rocznice. Może ciut mniej ważne 
dla ogółu, ale dla Natalii, Iwony i Kuby najważniejsze. Urodziny! Wszystkie-
go najlepszego moi drodzy!

Na koniec powie nam maruda, że jesienne deszcze są okropne. Owszem, 
bywają, ale teraz już nam się nie dokuczą, bo w miejsce rozkopanego rynku 
i żółtego błotka będziemy mieli na jesienną pluchę nowiuśki rynek. Naresz-
cie prace ruszyły z kopyta i serce rośnie na widok brukowych alejek,  stylo-
wych lamp ulicznych, pracujących maszyn i ludzi krzątających się z zapałem.  
No, nareszcie - można westchnąć. Po co wzdychać, Cieszyć się trzeba, że nam 
jesiennie Dynów pięknieje. 

Zapraszam do lektury wrześniowego numeru.
Ewa Czyżowska

Za wydanie październikowej „Dynowinki” odpowiada Pani Diana Wasylowska-Kilon    e-mail: wasylowska73@o2.pl
Termin przesyłania materiałów mija 10 października 2014 r.
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1. Rewitalizacji miasta. 
Trwają prace związane z rewitalizacją centrum miasta, 

które prowadzi firma PARK-M Sp. z o.o. z siedzibą w Sta-
rym Sączu. Dodatkowo w sierpniu Miasto wyłoniło Wy-
konawcę zadania polegającego na remoncie odcinka dro-
gi wojewódzkiej od budynku Urzędu Miejskiego (ul. Ry-
nek) do mostu na rzece „Dynówka” (ul. Zamkowej). Przed-
miotowe zadanie jest częścią projektu rewitalizacji mia-
sta. Zadanie to obejmuje: remont i budowę kanalizacji 
deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, remont drogi  
i chodników na ww. odcinku, remont parkingu przy ul. Zam-
kowej, wykonanie monitoringu elektronicznego i urządze-
nie zieleni.    

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu zo-
stał STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, a koszt 
całkowity to kwota ponad 1.750.000,00 zł, która jest współ-
finansowana ze środków EFRR.    

2. Remont drogi gminnej.
Miasto Dynów przystąpi również do robót budowla-

nych związanych z remontem drogi gminnej prowadzącej 
do oczyszczalni ścieków oraz ogródków działkowych. Re-
mont polegał będzie na zmianie jej nawierzchni na łącz-
nej długości 270 mb. Na realizację przedmiotowego za-
dania Miasto pozyskało dotację w wysokości 230 tys. zł 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Najkorzystniej-
szą ofertę na realizację przedmiotowego zadania złożył Re-
jon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. 

3. Dotacja WFOŚiGW na doposażenie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Dynowie.

W związku ze zgłaszanymi potrzebami jednostek OSP na 
sprzęt oraz wyposażenie, Miasto złożyło wnioski do WFO-
ŚiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na zakup sprzętu 
i wyposażenia dla tych jednostek. Kwota jaką pozyskano na 
zakup  sprzętu  oraz wyposażenia jednostek OSP z terenu 
Miasta wynosi: 28 143,47 zł, natomiast wkład własny Gmi-
ny wynosi: 7 035,87 zł.

Łączna wartość zadania to 35 179,34 zł.
Po podpisaniu umów z dostawcą sprzętu oraz wypo-

sażenia tj: Związkiem Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP O/Wojewódzki 
w Rzeszowie (wyłoniony na podsta-
wie najkorzystniejszej złożonej ofer-
ty) zrealizowany został następujący 
zakres dostawy:

 OSP Dynów:
• hełmy CALISIA 6 kpl,
• rękawice ochronne 6 par,
• ubrania ochronne NOMEX 3 kpl,
• szelki ratownicze 1 szt, 

• czujniki bezruchu 3 szt, 
• prądownica turbo Jet 2 szt, 
• latarki z uchwytem do hełmu 6 szt, 
• kominiarki 4 szt.

na łączną kwotę 11 035,38 zł w tym: udział WFOŚiGW 
8 828,30 zł, udział Miasta 2 207,08 zł

 OSP Bartkówka:
• ubrania specjalne GARDA 6 kpl,
• hełmy CALISIA 6 szt,
• buty gumowe STRAŻAK 6 par, 
• węże tłoczne W-52 2 szt, 
• węże tłoczne W-75 6 szt, 
• rękawice ochronne 6 par. 

na łączną kwotę 13 056,24 zł w tym: udział WFOŚiGW 
10 444,99 zł, udział Miasta 2 611,25 zł

 OSP Dynów Przedmieście:
• prądownica turbo Jet 2 szt, 
• rozdzielacz kulowy 1 szt, 
• kominiarki 8 szt, 
• buty gumowe STRAŻAK 6 par, 
• hełmy CALISIA 5 szt, 
• czujniki bezruchu 4 szt, 
• linka ratownicza 2 szt, 
• rękawice ochronne 10 par. 

na łączną kwotę 11.087,72 zł w tym: udział WFOŚiGW 
8.870,18 zł, udział Miasta 2.217,54 zł 

Sprzęt został przekazany do poszczególnych jednostek 
OSP.

W kolejnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa 
o działaniach podejmowanych przez miasto. 

Burmistrz Miasta Dynowa 
 Zygmunt Frańczak

W ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego Przedsiębiorcy,  
w zakresie projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”, jest realizowany projekt pt: 

„Rozwój Karczmy Pod Semaforem poprzez zakup nowoczesnych urządzeń niezbędnych do efektyw-
nej produkcji produktów regionalnych-żurku dynowskiego, kwasówki i proziaków”
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Dziękuję redakcji „Dynowinki” za możliwość podziele-
nia się na jej łamach po raz kolejny z czytelnikami, proble-
mami związanymi z codziennym funkcjonowaniem gminy 
wiejskiej Dynów, której jestem radnym od dwóch kadencji. 
W poprzednim numerze skupiłem się na bardzo ważnym 
temacie – Co dalej z funkcjonowaniem szkół na terenie na-
szej gminy? Dzisiaj chcę poruszyć dwa kolejne tematy, któ-
re moim zdaniem wymagają naprawy i mam propozycję jak 
to zmienić, by mieszkańcy poszczególnych sołectw odczuli 
zmiany na lepsze. 

Większość samorządowców w różnego rodzaju mediach 
przedstawia swoje sukcesy, ja chciałbym jednak, zgodnie 
z regułą zaproponowaną przez „Naczelnego”, skupić się na 
tym co funkcjonuje w naszej gminie nie najlepiej, a wręcz 
źle. Mianowicie wielokrotnie poruszany problem szkód ło-
wieckich w uprawach rolnych, jak i funkcjonowania klubów 
sportowych na terenie naszej gminy.

Na obszarze gminy Dynów, działają trzy koła łowiec-
kie: „Sarenka”, „Dzik” i „Szarak”. Zwiększająca się liczeb-
ność zwierzyny leśnej powoduje coraz większe zniszczenia   
w uprawach, a rolnicy uciekają z zasiewami zbóż, czy rośli-
nami okopowymi coraz bliżej domów pozostawiając, często 
doskonałe ziemie odłogiem.

Zwierzyna płowa według prawa jest własnością Skarbu 
Państwa, lecz za szkody wyrządzone w uprawach rolnych, 
przez zwierzęta leśne odpowiada działające na tym terenie 
koło łowieckie, które utrzymuje się ze sprzedaży odstrzelonej 
zwierzyny, ale głównie ze składek członkowskich myśliwych.

Trzeba przyznać myśliwym rację, że nie są w stanie ze 
swoich składek pokryć strat rolnikom w zniszczonych pło-
dach rolnych, gdyż przewyższa to możliwości finansowe kół 
łowieckich i rekompensują one jedynie koszty poniesionego 
nakładu przez rolnika, nie uwzględniając jego ewentualnych 
zysków z utraconych plonów. Z tego wynika, że zarówno my-
śliwi jak i rolnicy oczekują głębokich zmian i pomocy w roz-
wiązaniu tego problemu.

Brak dochodu rolnika, powinno być dla władz samorzą-
dowych w tym wójta gminy podstawą do np. przychylenia 
się, do wniosku poszkodowanego gospodarza o umorzenie 
części podatku rolnego. Według mnie rekompensowałoby 
choćby w niewielkiej części utratę dochodów – to rozwiąza-
nie nie jest obecnie stosowane. To, że gmina w swoich zada-
niach własnych czy zleconych nie posiada możliwości finan-
sowej pomocy w takich przypadkach, nie upoważnia jej wło-
darzy do całkowitego odcięcia się od problemu. 

Samo zgłoszenie szkody łowieckiej przez poszkodowane-
go rolnika w chwili obecnej stanowi problem, gdyż działa-
jące na naszym terenie trzy koła przyjmują takie wnioski 
przez wyznaczonych przez siebie myśliwych. Upoważnienie 
przez koła łowieckie do przyjmowania takich zgłoszeń szkód 
przez zwierzynę leśną (oczywiście w porozumieniu z wójtem) 
przez biuro podawcze Urzędu Gminy, ułatwiłoby rolnikom 
zgłaszanie szkód, bo w wielu przypadkach muszą ubiegać się 
o odszkodowanie w dwóch oddzielnych kołach łowieckich, na 
których terenie posiadają zniszczone plony. Stanowiłoby to 
oszczędność czasu, pieniędzy i zmniejszyło tak powszechnie 
krytykowaną dzisiaj biurokrację.

By wdrożyć ten pomysł nie trzeba ustaw, rozporządzeń, 
tylko chęci współpracy Wójta i prezesów poszczególnych kół 
łowieckich dla dobra rolników z naszej gminy oraz samych 
myśliwych, których piękne tradycje strojów i polowań wro-
sły w środowisko dynowszczyzny.

Drugi temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć w rubryce 
„Okiem Radnego” to sport. Już starożytni Grecy składając 

sobie życzenia podkreślali zalety cia-
ła i umysłu: „ Obyś mówił jak mówca 
i działał jak człowiek czynu”. Ideałem 
greckiego życia była przecież kaloka-
gatia, czyli harmonia między rozwo-
jem fizycznym i umysłowym człowieka. 
Dlatego ten temat nie może być traktowany po macoszemu 
w przyszłej kadencji Wójta i Rady Gminy Dynów. 

Na terenie gminy Dynów działa 6 klubów sportowych do-
finansowywanych z budżetu gminy. Są to kluby sekcji piłki 
nożnej, dwa grające w lidze: (klasa B) Orzeł Harta i Pogó-
rze Bachórz oraz 4 typowo amatorskie: Olimpia Dylągowa, 
LKS Pawłokoma, Dolina Łubienki -Łubno, Zasanie – Dą-
brówka Starzeńska. Jeszcze kilka lat temu nie było niemal 
tygodnia by nie rozgrywano zawodów sportowych, gdzie go-
spodarzem był jeden z wymienionych klubów, z udziałem 
wszystkich pozostałych, jak i grających gościnnie amator-
skich drużyn z miasta Dynów. Sam przez kilka lat byłem 
prezesem jednego z tych klubów, więc wiem ile emocji towa-
rzyszyło zawodnikom i mieszkańcom zaangażowanych dru-
żyn, którzy co niedzielę gromadzili się wokół swoich drużyn. 
Dzisiaj wprawdzie odbywa się latem „Turniej o Puchar Wój-
ta Gminy Dynów”, ale jego obsada pozostawia wiele do ży-
czenia. Również drużyny grające w lidze bardzo często mają 
problem z zebraniem „jedenastki” na mecz wyjazdowy. Po-
ziom sportowy naszych drużyn też jest znacznie niższy jak 
jeszcze kilka lat temu i nie można wszystkiego zwalać na 
siedzenie młodzieży przed komputerem, czy emigrację za-
robkową. Uważam, że w takim przypadku należy zbudować 
system szkolenia trampkarzy w szkołach i juniorów w ama-
torskich klubach, by zbudować jedną drużynę ligową na ba-
zie własnych zawodników w pełni utrzymywaną przez gmi-
nę. Jak to zrobić?

Uważam, że inicjatywę powinien przejąć Urząd Gminy 
Dynów organizując amatorską ligę, której mecze odbywałyby 
się z wcześniej ustalonym grafikiem na cały sezon. Sędzio-
wanie czy trenowanie zawodników powinno opierać się głów-
nie na nauczycielach wychowania fizycznego, którzy prze-
cież znają się na fachu, oczywiście za dodatkowe pieniądze 
a nawet włączając to w godziny etatowe, tak np. jak w przy-
padku opieki nad Orlikami. Wspólna rywalizacja młodzieży 
w lidze amatorskiej, podnosiłaby poziom, a zawodnicy wy-
różniający się trafialiby do klubu grającego w lidze PZPN. 
Tak więc liga amatorska byłaby zapleczem dla drużyny gra-
jącej w lidze. Drużyna ligowa reprezentowałaby naszą gminę, 
dlatego w całości koszty utrzymania zespołu, wyjazdów, sę-
dziów, trenerów, sprzętu i boisk byłyby ponoszone przez bu-
dżet gminy. Zamiast utrzymywania dwóch drużyn o podob-
nym poziomie (obie grają w tej samej najniższej klasie roz-
grywek), mielibyśmy szansę podnieść poziom gry i awanso-
wać do wyższej klasy rozgrywek.

 Jaka byłaby nazwa drużyny i gdzie by grała mecze? Jest 
to do uzgodnienia i tak naprawdę najmniej ważne. Najważ-
niejsze, aby nasi chłopcy mogli się rozwijać sportowo, trafiać 
do lepszych klubów, kontynuować karierę piłkarską na wyż-
szych szczeblach rozgrywek, a mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości mogliby co niedzielę przychodzić na mecze ligi 
amatorskiej, oraz wspierać drużynę ligową bo teoretycznie 
z każdej miejscowości gminy, będzie mógł grać w niej, choć 
jeden zawodnik.

Bogusław Martowicz
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, 

Kultury i Rolnictwa Rady Gminy Dynów
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Kończy się kolejna kadencja Rady 
Miasta, no i kolejna kadencja Burmi-
strza Miasta Zygmunta Frańczaka.  
Zachęcaliśmy Radnych, aby podzielili 
się swoimi spostrzeżeniami, ewentu-

alnie nakreślili problemy ważne dla naszego drogiego mia-
sta. Wywołany niejako sam przez siebie do tablicy, spróbu-
ję w paru konkretnych zdaniach sprostać temu zadaniu.

Zacząć należy od tego, że obecny burmistrz powtórzył 
kadencję, a wraz z nim weszła do Rady Miasta spora gru-
pa osób popierająca go i tworząca wspólny komitet. Efekt 
nie jest wcale zły. Miasto zarządzane było sprawnie, reali-
zowano kolejne etapy kanalizacji remontowano szkoły, drogi 
i chodniki w miarę posiadanych środków i możliwości.  Ta-
kie inwestycje, jak punkty widokowe, parking czy boisko 
„Orlik” na pewno dobrze służyć będą miastu.

Nie można natomiast pochwalić się rewitalizacją. Mia-
sto bardzo zbrzydło, a poruszanie się po nim graniczy z cu-
dem. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość i wierzyć, że 
efekt będzie imponujący, chociaż już teraz niektórzy narze-
kają, że miasteczko straci niepowtarzalny urok i przesta-
nie „pachnieć” historią!

Nie będę tu pisać o inwestycjach, które zakończą się 
lada chwila – najważniejsze, że przed wyborami! – bo wy-
czerpującą informację na ich temat zawarł Pan Burmistrz 
w ostatniej „Dynowince” (budowa parkingu przy cmentarzu 
to z pewnością wielka sprawa!).

Postaram się natomiast nakreślić te problemy, które nie 
zostały rozwiązane w tej kadencji, a które z pewnością waż-
ne są dla przyszłości miasta:
• brak domu kultury z prawdziwego zdarzenia, z salą 

widowiskową, muzeum, miejscem na działalność tak 
licznych w Dynowie organizacji społecznych i Szko-
ły Muzycznej I stopnia, która jest z pewnością sukce-

sem burmistrza
• niedogadanie się ze strażakami: ci z Przedmieścia po 

„otrzymaniu” funkcjonalnego, nowoczesnego budynku, 
odwrócili się do miasta tyłem, a ci z miejscowej remizy 
nie zgodzili się na jej remont na warunkach, które po-
stawił burmistrz. Jednym i drugim dedykuję wierszyk: 
No i gra kapela! Nic się nie liczy, tylko wesela!

• niezatrzymanie pędzących przez Dynów TIR-ów (spra-
wa obwodnicy jest w powijakach)

• ciągle brak spójnego programu promującego rejon, któ-
rego nazwa „Kraina Błękitnego Sanu” została stworzo-
na przez Jerzego Bylickiego w ramach Związku Gmin 
Turystycznych (rozwój turystyki sieciowej). Jedynymi 
produktami turystycznymi są na razie: gospodarstwa 
agroturystyczne, wypożyczalnia kajaków, latające nad 
Dynowem motolotnie, stadnina koni i jedna riksza za-
kupiona przez Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Nie są 
to jednak inicjatywy naszej władzy!

• brak ciągle jednej ogólnopolskiej, dobrze nagłośnionej 
imprezy, wprzęgniętej w promocję turystyczną Dyno-
wa (mogłyby rolę tę pełnić widowiska plenerowe zna-
nej w Polsce reżyserki Magdy Miklasz pod warunkiem, 
że władze gminne i powiatowe pójdą po rozum do gło-
wy i zrozumieją, co mogą stracić… Bo póki co, to arty-
ści tracą już cierpliwość!)

• starzenie się miasta – starszych, którym się jeszcze chce, 
dla których patriotyzm regionalny nie jest pustym ha-
słem, jest coraz mniej; a młodzi – nie otrzymując żad-
nej oferty – uciekają stąd, gdzie pieprz rośnie!

 Na koniec chciałbym zachęcić wszystkich do wzięcia 
udziału w zbliżających się wyborach samorządowych, bo 
przecież samo się nie zrobi…!

Maciej Jurasiński, 
Radny kadencji 2010-2014

Wakacje w Gminie Nozdrzec...

Przegląd kapel ludowych 
- Nozdrzec 2014

20 lipca 2014 r. w Nozdrzcu „Pod Trepazem” 
odbył się Przegląd Kapel Ludowych. Otwarcia 
imprezy dokonał Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Nozdrzcu – Eugeniusz Kwolek, 
witając w imieniu Wójta Antoniego Gromali 
i swoim zaproszone kapele oraz wszystkich przy-
jaciół i miłośników folkloru, przybyłych na arty-
styczne prezentacje muzyki ludowej. 

W przeglądzie wzięło udział pięć kapel: 
„Przepióreczka” z Niebocka, „Dynowianie” 
z Dynowa, „Graboszczanie” z Grabownicy, 
„Bliźnianie” z Jasienicy Rosielnej i „Warza-

nie” z Wary. Gościnnie wystąpił tak-
że nasz poeta i satyryk ludowy - Jó-
zef Cupak, prezentując swoje wier-
sze. Atrakcją dla najmłodszych była 
zjeżdżalnia, można było zjeść watę cu-
krową i popcorn.

 Serdeczne podziękowania składa-
my Prezesowi i Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Nozdrzca za zapewnienie ochrony w czasie imprezy.

Po występie kapel ludowych rozpoczęła się zabawa ogro-
dowa, trwająca do późnych godzin nocnych.

Eugeniusz Kwolek
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„Baw się zdrowo i wesoło”

27 lipca 2014 r. przy Zespole Szkół im. Aleksan-
dra Fredry odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Baw 
się zdrowo i wesoło”. Zorganizowany został przez Sto-
warzyszenie przy Zespole Szkół dzięki realizacji projektu 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 
roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wy-
nikających z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecz-
nej na lata 2009-2015” „SZCZĘŚLIWE DZIECKO - SIL-
NA RODZINA” dofinansowany z budżetu Województwa 
Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie”.

W programie pikniku przewidziane były różnorodne 
rozgrywki, konkursy sportowe oraz zajęcia warsztatowe. 
Dla najmłodszych przygotowano nieodpłatny plac zabaw: 
dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny oraz makijaże dziecię-
ce – malowanie buziek, które wykonywała nasza artyst-
ka Małgorzata Habrat z córką. Na miejscu można było 
skosztować pieczonej kiełbaski, wiejskich wyrobów i spe-
cjałów kuchni domowej. Dodatkową atrakcją była wata cu-
krowa i popcorn. Dla wszystkich przybyłych dzieci rozda-
wane były lody, a w szkolnym sklepiku można było zaopa-
trzyć się w napoje i słodycze. 

Na uroczystości przemówienie wygłosił Wójt Gminy 
Nozdrzec Antonii Gromala, głos zabrała również prezes 
Stowarzyszenia - Elżbieta Gierula, która podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pik-
niku rodzinnego. Marek Owsiany - Wicedyrektor Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Oddziału 
Regionalnegow Rzeszowie wygłosił pogadankę na temat 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zachę-
cał do noszenia odblasków i kamizelek, którymi obdaro-
wał dzieci i dorosłych.

Na scenie odbywały się różne występy dzieci i młodzieży 
z Zespołu Szkół w Nozdrzcu, które bawiły przybyłych gości. 
Młodzi artyści przygotowali repertuar muzyczny oraz ka-
baretowy. Swoje umiejętności zaprezentowały takie gwiaz-
dy jak: Ania Dąbrowska- laureatka wielu przeglądów 
piosenki na szczeblu wojewódzkim i ogólnokrajowym. Ba-
wił nas również wspaniały zespół muzyczny „Mansarda” 
z Niebocka. Wszystkim przybyłym czas umilał także po-
eta Józef Cupak, recytując swoje wiersze.

Dodatkowym urozmaiceniem były liczne, organizowa-
ne przez nauczycieli naszej szkoły konkursy, do których 
zapraszano m.in. dzieci, rodziców oraz wszystkich chęt-
nych. Konkurencje dotyczyły sprawności ruchowej (np. bieg 
w workach, przeciąganie liny, strzał na bramkę), manual-
nej (np. układanie wieży z klocków, przyszywanie guzika 
na czas, wycinanie wieży z papieru, obieranie jabłka) i ję-
zykowej (łamaniec językowy). 

Wyżej wymienione konkursy odbywały się w różnych 
miejscach na terenie szkoły: na scenie, boisku sportowym, 
miasteczku ruchu drogowego. Zabawy dla dzieci prowa-

dził również specjalnie zaproszony na tę okazję gość – Ma-
rek Pyś - aktor znany z popularnych seriali telewizyjnych. 
Dla wszystkich uczestników konkursów przewidziane były 
upominki (nagrody pocieszenia), a zwycięzcy otrzymali cie-
kawe nagrody główne m.in. rakietki do gry w tenisa, akce-
soria do gry w bejsbol, piłki do koszykówki, siatkówki oraz 
gry w nogę, dmuchane koła do pływania oraz akcesoria ba-
senowe. Nad całym programem czuwała Edyta Serwatka, 
która wystąpiła w roli konferansjera.

Piknik sprzyjał integracji rodziny oraz zdrowej rywaliza-
cji sportowej, okazał się atrakcyjną formą wypoczynku za-
równo dla mieszkańców gminy Nozdrzec, jak również gości 
odwiedzających nasze tereny.

www.nozdrzec.pl

Biesiada odpustowa w Hłudnie

W dniu 11.08.2014 r w Hłudnie odbyła się „Biesiada 
Odpustowa”. Jak sama nazwa wskazuje, miała ona miejsce 
w dniu odpustu parafialnego, który jest obchodzony z okazji 
wspomnienia Świętej Klary.

Impreza zaczęła się o godz. 16.00 programem przygoto-
wanym dla dzieci. Na plac przed Domem Strażaka w Hłud-
nie przyszło mnóstwo dzieci z rodzicami i dziadkami. Prowa-
dzącą była p. Edyta Serwatka. Dzieci chętnie brały udział 
w przygotowanych przez nią zabawach i konkursach. Miło 
było patrzeć na ich uśmiechnięte buzie, a te rozweseliły się 
jeszcze bardziej na widok lodów, które ufundowali sponso-
rzy. Pogoda była piękna, więc lody smakowały wyśmienicie. 
Po takiej przerwie dzieci chętnie powróciły do zabawy, któ-
ra trwała aż do momentu pojawienia się w „grzybku’’ kapeli 
„Kamraty’’ z Sanoka. Wówczas maluchy chętnie zasiadły 
przy stolikach z otrzymanymi soczkami i łakociami.

Zabrzmiały pierwsze melodie i biesiada rozpoczęła się 
na dobre. Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Hłudna i go-
ście dobrze się bawili przy muzyce kapeli zaproszonej przez 
ks. Wojciecha Misia. Muzyka była wspaniała.

Biesiada to jednak coś dla ucha i dla brzucha. Temu dru-
giemu też można było dogodzić. Niezawodne, jak zawsze, pa-
nie z koła gospodyń wiejskich zadbały o to. Przygotowały dla 
wszystkich poczęstunek. Do wyboru były wspaniałe wypie-
ki, pączki, pierożki. Dla lubiących coś pożywniejszego zna-
lazły się kiełbaska i grochówka.

Jednak najważniejsze w biesiadzie było to, że mogliśmy 
się wspólnie spotkać, porozmawiać, potańczyć. Udało się to 
wszystko to dzięki sponsorom, którym składamy w tym miej-
scu podziękowania. A byli to: „Iwoniczanka” - p. Wioletta 
i Józef Fal, p. Anna i Daniel Jarema, Ksiądz Proboszcz 
Parafii Hłudno – Wojciech Miś, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Hłudna, OSM Jasienica, OSP Hłudno, p. Ma-
rek Owsiany, Sołtys Wsi Hłudno – Stanisław Szpiech, 
„Sów – Pol”– Wojciech Domin, „Śnieżek”- Anna Śnie-
żek, „Wind Energia” Rzeszów, Wójt Gminy Nozdrzec 
- p. Antoni Gromala. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Stanisław Szpiech
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VIII Puchar Prezesa Koła PZW 
„BRZANA” Nozdrzec

3 sierpnia 2014 r. w Izdebkach odbyły się pierwsze 
otwarte zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła PZW 
„BRZANA” Nozdrzec. Natomiast parę tygodni później, bo 
24 sierpnia już po raz ósmy zostały rozegrane zawody węd-
karskie o Puchar Prezesa Koła PZW „BRZANA” Noz-
drzec w Jabłonicy Ruskiej w gospodarstwie rybackim 
Pana Kazimierza Szpiecha. Zawody zostały zorganizo-
wane z inicjatywy Zarządu Koła PZW „BRZANA” Nozdrzec. 
Oba spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarów-
no tych młodszych i starszych wędkarzy. Przy pięknej po-
godzie po kilkugodzinnych zmaganiach najlepsze wyniki 
w trakcie zawodów w Izdebkach osiągnęli
w kategorii seniorów:
I miejsce Czopor Bogdan – 3960 pkt
II miejsce Bujasz Hubert – 3200 pkt
III miejsce Siry Jan – 2790 pkt
IV miejsce Pękala Dariusz 2640 pkt
V miejsce Niedzielski Stanisław 2050 pkt
w kategorii juniorów:
I miejsce Hałas Maciej – 1200 pkt
II miejsce Kiełbasa Piotr - 980 pkt
III miejsce Szkapa Patryk -700 pkt

Natomiast w Jabłonicy Ruskiej lista zwycięzców przed-
stawia się następująco:
seniorzy:
I miejsce Potoczny Mariusz - 7320 pkt
II miejsce Libowicz Mariusz - 6280 pkt
III miejsce Bułdys Wiesław – 4490 pkt
IV miejsce Kurdziel Krzysztof – 4030 pkt
V miejsce Romański Mirosław – 3500 pkt
juniorzy: 
I miejsce Knap Miłosz 1560
II miejsce Kiełbasa Piotr 1130
III miejsce Kuś Gabriel 50

Zwycięzcy zawodów wędkarskich z rąk Prezesa Koła 
PZW „BRZANA” Nozdrzec Marka Owsianego otrzyma-
li puchary, dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. W ra-
mach sierpniowych zawodów zostały wręczone podzięko-
wania przyjaciołom naszego koła, wśród, których jest Pan 
Kazimierz Szpiech gospodarz gospodarstwa rybackiego 
w Jabłonicy Ruskiej oraz Małgorzacie i Jerzemu Wola-
nin. Spośród członków koła PZW „BRZANA” za wkład pracy 
na rzecz koła podziękowania i wyróżnienie zostało wręczo-
ne koledze Zbigniewowi Knap. W ramach zmagań węd-
karskich w Jabłonicy Ruskiej zorganizowana została loteria 
nagród niespodzianek, które trafiły do uczestników tychże 
zawodów. Po skończonych zawodach odbył się piknik węd-
karski. Były gorące posiłki i napoje, które pomogły zregene-
rować siły. Wspólne biesiadowanie było również okazją do 
rozmów i wymiany doświadczeń wędkarskich przy ognisku.

Na uwagę zasługuje fakt, że organizacja takiej formy 
spędzania czasu znajduje coraz większe zainteresowanie 
zarówno wśród zawodników jak i kibiców, członków rodzin, 
znajomych, którzy poprzez swój doping i wsparcie biorą tak-
że czynny udział w wędkowaniu.

Marek Owsiany
(za www.brzozowiana.pl

Święto Gminy Nozdrzec

Tegoroczne Święto Gminy Nozdrzec realizowane w ra-
mach projektu„KURS NA KULTURĘ – poprawa dostępu 
do oferty kulturalnej poprzez organizacje Dni Gminy 
Nozdrzec” rozpoczął blok zabaw i konkursów dla najmłod-

szych, prowadzony przez profesjonalnego animatora Bazy-
la pod hasłem „Wakacyjne przygody z Angry Birds”. Jed-
nostka OSP Nozdrzec przygotowała pokaz gaszenia z uży-
ciem armatek wodnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się kurtyna wodna, która była wspaniałą ochłodą w to upal-
ne popołudnie. Od godziny 15 można było również degusto-
wać przygotowane przez koła gospodyń regionalne potrawy. 
Wspaniałe kartoflaczki, serniaczki, pieczone pierożki, swoj-
ski chleb ze smalcem, masłem, kiszone ogórki czy pasty se-
rowe to tylko niektóre z licznych smakołyków przygotowa-
nych przez nasze panie. Każde Koło, które zaprezentowało 
się podczas biesiady otrzymało upominek. 

Wójt Gminy Antoni Gromala wręczył statuetkę „Zasłu-
żony dla Gminy Nozdrzec” naszemu poecie Józefowi Cu-
pakowi. Nominację do tytułu otrzymał natomiast Krzysz-
tof Maszczak.

Wójt Gminy oraz prezes Koła Wędkarskiego „Brzana” 
wręczyli puchary z przeprowadzonych zawodów wędkar-
skich.

O godzinie 19 sceną oraz sercami publiki zawładnął ze-
spół Basta. Takie utwory jak: Już nie zatańczy da mnie czy 
W niebie miejsca nie ma rozkołysały i rozbawiły cały tłum. 
O 21 zagrał zespół VIR – znany przede wszystkim z takich 
utworów jak: Nie wiem, Trzy dni czy Dotyk gwiazd. Na za-
kończenie odbył się festyn z zespołem Aventiss.

Składamy serdeczne podziękowania dla jednostek OSP 
Hłudno, OSP Nozdrzec, OSP Ryta Górka, OSP Wara, 
OSP Wesoła oraz dla obsługi medycznej za ogromną po-
moc przy organizowanej imprezie: dbanie o ład i bezpieczeń-
stwo jej uczestników.
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Wyrazy uznania również dla członkiń kół gospodyń za 
wspaniale przygotowane stoiska kulinarne, za promocję na-
szej gminy i krzewienie jej tradycji.

Organizatorzy:
Wójt Gminy Nozdrzec

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu

„KURS NA KULTURĘ – poprawa dostępu do oferty 
kulturalnej poprzez organizacje Dni Gminy Nozdrzec”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Z życia OSP...

XV Powiatowe Zawody Sportowo - 
Pożarnicze w Dydni

7.09.2014 roku na stadionie sportowym w Dydni odbyły 
się XV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar 
Starosty Brzozowskiego jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu powiatu brzozowskiego. W zawodach wzię-
ły udział 24 drużyny (w tym 12 kobiecych).

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: bieg 
sztafetowy oraz ćwiczenie bojowe. Sędzią głównym zawodów 
był bryg. Krzysztof Folta.

Reprezentujące Gminę Nozdrzec jednostki uplasowały 
się na następujących pozycjach:
Grupa A Mężczyzn – OSP Wesoła – 5 miejsce z czasem 110,6 
Grupa C Kobiet – OSP Wesoła – 4 miejsce z czasem 126,8
MDP Dziewcząt – OSP Nozdrzec – 5 miejsce (1000,7)
MDP Chłopców – OSP Wara – 6 miejsce (946,6)

www.ospgminynozdrzec.blogspot.com/

Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach

Wycieczka na Dolny Śląsk

W połowie lipca br. wybraliśmy się na dwudniową wy-
cieczkę na Dolny Śląsk. Mieliśmy w planach dużo zwiedza-
nia, gdyż rejony te obfitują we wszelkiego rodzaju zabytki 

i osobliwości. Naszym celem był obszar Kotliny Kłodzkiej.
Wycieczkę zaczęliśmy od Wambierzyc, z późnobarokową 

bazyliką wzorowaną na kościele Salomona w Jerozolimie. 
Następnie obejrzeliśmy ruchomą szopkę, która jest najwięk-
szą na Ziemi Kłodzkiej. Jej twórcą był miejscowy ślusarz L. 
Wittig. W ciągu 28 lat wyrzeźbił on ok. 800 figurek z drewna 
lipowego. Znaczna ich cześć poruszana jest mechanizmem 
zegarowym w rytm muzyki. Kolejnym punktem wycieczki 
były Błędne Skały, na które dotarliśmy tzw. „drogą 100 za-
krętów”. Skały powstały na skutek wietrzenia piaskowca 
i są labiryntem szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wą-
skich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wy-
sokości. Z platformy widokowej o nazwie „Skalne Czasze” 
widoczny jest m.in. Szczeliniec Wielki i Mały, Broumovska 
Vrchovina, miejscowość Machov, a przy dobrej widoczności 
zobaczyć można także Karkonosze.

Wieczorem udaliśmy się na zwiedzanie parku zdrojowego 
w Kudowie Zdroju. Park kusi wieloma atrakcjami a przede 
wszystkim pijalnią wód oraz licznymi stoiskami z pamiątka-
mi oraz pracami artystów plastyków. Po dniu pełnym wra-
żeń udaliśmy się na nocleg do ośrodka wczasowego „Sło-
neczna zagroda” w Dańczowie.

Nazajutrz wyruszyliśmy do Kłodzka, gdzie znajduje się 
monumentalna budowla, widoczna niemal z każdego miej-
sca w mieście a widok z twierdzy na Kotlinę Kłodzką za-
piera dech w piersiach. Twierdza to miejsce owiane aurą 
tajemniczości a jej historię przybliżała nam przewodniczka 
ubrana w pruski mundur. Podziemne przejścia, korytarze, 
lochy chodniki pochodzą z różnych epok, najstarsze to po-
zostałości średniowiecznych piwnic klasztornych i renesan-
sowego zamku. Przy dobrej widoczności z bastionu widoko-
wego można podziwiać oddalony o 40 km Śnieżnik i Szcze-
liniec Wielki. Następnie udaliśmy się do kolejnego celu na-
szej podróży – kopalni w Złotym Stoku. Kopalnia w Złotym 
Stoku jest dawną kopalnią złota a w późniejszym okresie 
arsenu nieczynną od kilkudziesięciu lat. Zwiedziliśmy spo-
rą część kopalni, podziemne wyrobiska z wodospadem ale 
także wiele podziemnych ekspozycji – między innymi: wy-
stawę narzędzi, laboratorium alchemika, mogliśmy zoba-
czyć górę niekoniecznie złota. Na zakończenie zwiedzania, 
turyści oglądają Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli, kolekcję 
tabliczek związanych głównie z przepisami BHP, z uwiecz-
nionymi najróżniejszymi hasłami, instrukcjami i ostrzeże-
niami. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Średniowieczny 
Park Techniki. Jest to bardzo dokładna replika średnio-
wiecznej osady górniczej, na którą składają się urządzenia 
zbudowane w skali 1:1. Każdy zwiedzający może sam spró-
bować jak działa m. in. 15-metrowy kierat, 3-tonowe koło 
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deptakowe. Natrafiliśmy na pełen tajemnic i strachów pod-
ziemny tunel, który kończy się wizytą w Chacie złotostockie-
go Kata. Atrakcja ta nawiązuje do średniowiecznego Urzę-
du Kata w Złotym Stoku.

Całą noc zajął nam powrót do Izdebek. Wszyscy byliśmy 
bardzo zadowoleni z wycieczki. Rzadko zdarza się dokonać 
w ciągu dwóch dni tylu „odkryć”, doznać tylu nowych i cie-
kawych wrażeń. Zachęcamy wszystkich do wycieczek i eks-
ploracji terenów Dolnego Śląska!

Kolejne warsztaty w ŚDS

W ubiegłym tygodniu w naszej placówce rozpoczęły się 
pierwsze zajęcia promujące zdrowy i aktywny tryb życia osób 
niepełnosprawnych. Warsztaty ze scrapbookingu, warsztaty 
wędkarskie oraz spotkanie z dietetykiem były częścią pro-

jektu „Spójrzmy szerzej” realizowanego przez Towarzystwo 
Kultury i Rozwoju Wsi Harta z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Scrapbooking to niesamowita technika tworzenia i ozda-
biania zdjęć, albumów, notesów, kartek, pudełek, wizytó-
wek itd. Uczestnicy zapoznali się z materiałami oraz narzę-
dziami używanymi w tej technice oraz samodzielnie wyko-
nali po dwie kartki okolicznościowe.

Z kolei spotkanie z dietetykiem przybliżyło uczestnikom 
zasady zdrowego odżywiania, prowadząca zajęcia wskaza-
ła najczęściej popełniane błędy żywieniowe, przestrzegała 

przed stosowaniem wszelkich bardziej lub mniej znanych 
ale szeroko popularyzowanych diet oraz zachęcała do aktyw-
ności ruchowej. Dodatkowo słuchacze mogli obliczyć wiek 
swojego metabolizmu.

Warsztaty wędkarskie rozpoczęły się częścią teoretycz-
ną po czym uczestnicy nabywali umiejętności praktyczne 
z zakresu rozkładania wędki, mocowania kołowrotka, żył-
ki na kołowrotku, wyważania spławika, montażu krętlika 
i wiązania haczyka.

Zajęcia będą kontynuowane w późniejszym terminie.

I Poetyckie Spotkania Pałacowe

Po raz pierwszy w naszym Domu zostały zorganizowa-
ne I Poetyckie Spotkania Pałacowe. Pomysł na organiza-
cję oraz scenariusz spotkania narodził się w pracowni ce-
ramicznej, gdzie na zajęcia uczęszcza Jan Organ – absol-
went UJ, były nauczyciel historii, w środowisku znany rów-
nież jako poeta.

W spotkaniu wzięli również zaproszeni goście: pani 
Danuta Czaja – autorka dwóch tomików wierszy, ponad-
to znana działaczka społeczna a równocześnie przewodni-
cząca KGW w Rudawcu. W swojej twórczości inspiruje się 
sytuacjami zaobserwowanymi w codziennym życiu, bliski-
mi oraz przyrodą.

Z kolei pan Władysław Pytlak w swoich wierszach na-
wiązuje do takich wartości jak wiara, patriotyzm i boha-
terstwo. Jest emerytowanym nauczycielem języka polskie-
go mieszkającym w Wesołej. Swe wiersze publikuje m. in. 
w „Wiadomościach Brzozowskich”.

Nasi goście odpowiedzieli na pytania zadawane przez 
uczestników dotyczące ich pasji, dotychczasowych sukce-
sów, a następnie mieliśmy okazję posłuchać wierszy recy-
towanych przez samych twórców. W ramach podziękowa-
nia za uświetnienie spotkania swoją wizytą goście zosta-
li obdarowani skromnymi prezentami i bukietami wyko-
nanymi w ramach terapii zajęciowej. Spotkanie uwieńczył 
wspólny poczęstunek.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie miało charak-
ter cykliczny i w naszych progach zawitają poeci z terenu 
całego powiatu.

www.sdsizdebki.pl

„Utkani na nowo”

Od 7 lipca bieżącego roku Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, dzięki dofi-
nansowaniu otrzymanemu od Zarządu Województwa Pod-
karpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
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w Rzeszowie w ramach otwartego konkursu ofert na dofi-
nansowanie w 2014 roku zadań w zakresu pomocy społecz-
nej – realizuje projekt pn. „Utkani na nowo”.

W czterech świetlicach w miejscowościach Harta, Izdeb-
ki Rudawiec, Siedliska i Wara odbywają się zajęcia świe-
tlicowe oraz zajęcia umuzykalniające.

Zorganizowane zostały również dwa wyjazdowe warsz-
taty artystyczne z zakresu ceramiki i papieru czerpanego, 
w których udział wzięło łącznie 60 dzieci. Warsztaty od-
bywały się na Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu odbyły się również czte-
ry pikniki integracyjne w Izdebkach Rudawcu (29 lipca), 
Siedliska (12 sierpnia), Harta (24 sierpnia) oraz w Warze 
(31 sierpnia). W takcie wspólnej zabawy prowadzonej przez 
profesjonalnego animatora nie zabrakło konkursów, któ-
rych uczestnicy nagradzani byli promocyjnymi gadżetami 
zakupionymi w ramach projektu. 

Jeszcze do końca października w wymienionych świe-
tlicach odbywać się będą zajęcia – szczegółowe harmono-
gramy udostępnione są w tych placówkach. 

Marta Bobola

„Myślę trzeźwo, 
prowadzę trzeźwo”

„Myślę trzeźwo, prowadzę trzeźwo” to nazwa pro-
jektu który w miesiącu sierpniu realizowany był przez Pa-
rafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Warze przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Nozdrzcu, Urzędu Gminy w Nozdrzcu, Powiatowej Ko-
mendy Policji w Brzozowie. Projekt został dofinansowany 
z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach re-
alizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych określonych w Wo-
jewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

Ideą przewodnią działań projektowych było wspieranie 
i prowadzenie działań edukacyjnych społeczeństwa na te-
mat działania alkoholu w kontekście prowadzenia pojaz-
dów pod wpływem alkoholu i innych substancji psycho-
aktywnych. Tym samym przyczynianie się do zmniejsza-
nia liczby przestępstw i wykroczeń spowodowanych przez 
osoby będące pod wpływem alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych.

W ramach projektu zorganizowano dwa happeningi 
na drodze wojewódzkiej nr 835 podczas których policjanci 
wraz z opiekunami i dziećmi przeprowadzili akcje promu-
jące trzeźwą jazdę i przestrzeganie przepisów drogowych. 
Kierowcy zostali przebadani na obecność alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych w organizmie, a za przekrocze-
nie prędkości poczęstowani kwaśnym mandatem w posta-
ci soku z cytryny serwowanego przez dzieci. Każdy kie-
rowca otrzymał brelok do kluczy z hasłem projektu i po-
informowany został o innych działaniach projektowych.

24 sierpnia zorganizowano Piknik rodzinny pod ha-
słem „Myślę trzeźwo, prowadzę trzeźwo” w miejscowości 
Hłudno w Gminie Nozdrzec. Podczas pikniku zaprezento-
wały się Zespół „Izdebczanka” z Izdebek, Mażoretki 
„Diament” z Chmielowa, DJ Moskit. Odbył się również 
pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu OSP Noz-
drzec, pokaz udzielania pierwszej pomocy z wykorzysta-
niem fantomów oraz badanie ciśnienia krwi przez przed-
stawicieli Medycznej Szkoły Policealnej im. Prof. R. 
Weigla w Jaśle.

Czas najmłodszych uczestników animował Teatr Ba-
zyl. Bezpłatnie dzieci korzystały z dmuchanej zjeżdżal-

ni, trampolin, quadów. Uczestniczyły w wielu konkur-
sach i zabawach.

Znacznym zainteresowaniem cieszyły się konkursy 
i prezentacje na temat działania alkoholu w kontekście 
prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych. Oprócz prelekcji i filmów 
uczestnicy skorzystali ze stanowiska multimedialnego, 
gdzie dostępny był alkosymulator, test sprawdzający re-
fleks oraz poziom alkoholu we krwi po spożyciu alkoholu, 
wirtualny alkomat. Wielu sprawdziło też swoje możliwości 
w poruszaniu się pieszo w alkogoglach. Istniała również 
możliwość konsultacji indywidualnych w zakresie proble-
mów alkoholowych u terapeuty i przewodniczącej GKRPA.

Każdy uczestnik mógł degustować zimne i ciepłe na-
poje bezalkoholowe przygotowane przez KGW z Hłud-
na. A o porządek i bezpieczeństwo zebranych zadbało 
OSP Hłudno.

Patronat medialny nad projektem sprawowało Radio 
VIA i portal Brzozowiana.

Akcję wsparło wielu ludzi i organizacji którym serdecz-
nie dziękujemy (PZU SA Oddział w Łańcucie; Funda-
cja Zdrowie i Bezpieczeństwo - serwis internetowy 
www.ileMogęWypić.pl; WORD Krosno, Właściciel 
Auto Szkoły w Brzozowie – Pan Tadeusz Toczek, 
Państwo Beata i Henryk Berent właściciele Cen-
trum Konferencyjnego - Jabłonka Dwór w Jabłon-
ce, Pani Wioletta Fal –Woda dla Ciebie, Pan Marek 
Owsiany –Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Restauracja Bo-
chema z Rzeszowa - Pan Zygmunt Dymczak, Piekar-
nia-Cukiernia w Bachórzu Pani Elżbieta Domin, 
Pani Barabara Wielgos-Fuksa, Okręgowa Spółdziel-
nia Mleczarska Jasienica Rosielna; „Mechanika po-
jazdowa, blacharstwo, usługi przewozowe Józef Ja-
rema Hłudno 236 A”) Dzięki ich zaangażowaniu działa-
nia projektowe zostały wzbogacone o dodatkowe atrakcje.

Danuta Kusińska
Koordynator projektu

Uwaga Konkurs!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do 
wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Gminie 
Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzie-
lić odpowiedzi na pytanie:

Kto podczas Święta Gminy Nozdrzec 
otrzymał w tym roku tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Nozdrzec”?

Na odpowiedzi czekam do 15 października 
2014r. pod adresem e-mail:

spacerkiempogminie@interia.pl

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpo-
wiedzi - Na pierwszego jej autora czeka bar-
dzo atrakcyjna nagroda książkowa.

Całość opracował
Michał Zięzio
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(6)Aleksander Józef hr. Krasicki.

Warto w tym cyklu przedstawić osobę z rodziny Krasic-
kich, która również posiadała niewątpliwie związki z lite-
raturą XIX w.

Aleksander Józef hr. Krasicki urodził się 4.09.1809 r. 
w Dubiecku gdzie też zmarł dnia 24.01.1883 r. Był właścicie-
lem dóbr Dubiecko, Śliwnica, historykiem, heraldykiem, ge-
nealogiem , literatem , członkiem stanów galicyjskich. Jego 
ojcem był Maciej hr. Krasicki (1783 – 1855), a matką Teofi-
la Stadnicka (1783 – 1860), która była Damą Orderu Krzy-
ża Gwiaździstego (to popularna w XIX W. w Polsce nazwa 
Orderu Legii Honorowej). Dziadkiem Aleksandra był An-
toni hr. Krasicki – rodzony brat księcia biskupa Ignacego 
Krasickiego – Księcia Poetów Polskich.  Pochodził więc ze 
znanej szlacheckiej rodziny. Żoną Aleksandra była Rozalia 
Henryka Męcińska (15.07.1809 – 5.06.1861). Małżeństwo 
zostało zawarte 30.05.1830 r. w Pomianowej . Ze związku 
małżeńskiego miał trzy córki:
1. Aleksandra Katarzyna hr. Krasicka (po mężu Ko-

narska). Urodzona 3.05.1831 r. w Dubiecku, zmarła 
2.11.1905 r. w Dubiecku. Była właścicielką dóbr Du-
biecko i Śliwnica. Dama Orderu Krzyża Gwiaździstego.

2. Laura Ewa hr. Krasicka, urodzona 23.09.1833 r. w Du-
biecku, zmarła 4.05.1885 r. w Berlinie. Była właściciel-
ką dóbr Zakiec w powiecie Zółkiewskim, Damą Krzyża 
Gwiaździstego i Damą Honorową Orderu Bawarskiego 
Tereziańskiego . Jej mężem był Edward Kamil hr. Du-
nin – Borkowski, a drugim Zygmunt de Lesser.

3. Jadwiga Teofila hr. Krasicka, urodzona 13.09.1839 r. 
w Dubiecku, zmarła 24.01.1909 r. w Ruskiej Wsi (obec-
nie Wybrzeże w gminie Dubiecko). Była właścicielką 
dóbr Barwinek, Sztropków, Ruska Wieś, Dama Krzy-
ża Gwiaździstego. Zamężna za Guidabalda Guibalda 
Ungnad von Weissenwolfa.

 Z materiałów źródłowych dotyczących biografii Aleksan-
dra hr. Krasickiego wynika, że był pisarzem ,poetą , heral-

Ziemia Dubiecka i jej związki z literaturą
dykiem i znawcą historii rodów polskich. Wiele czasu po-
święcał na badanie ksiąg heraldycznych, prowadząc szero-
ką korespondencję z pisarzami i poetami. Jako poeta i pi-
sarz podpisywał się jako: A…z S..K.. , A. z Siecina Kr… Jego 
podpis widnieje pod odezwą Do braci literatów (1848 r.), 
jest autorem Coś o protestacji deuptacji galicyjskiej, Nieco 
o Kmitach Srenawickich , Parę słów o Janie i Piotrze Ko-
chanowskich, Na Bieszczadzie (1858 r.), Gderanie starego 
szlachcica (1868 r). Co to jest Ojczyzna ?(1870 r.), Na Sob-
niu, Do W. Pola (na pamiątkę od 1832 – 1836), Sprostowa-
nie wiadomości o Wapowskim (1847 r.), Pamięci Ignacego 
Krasickiego w Dubiecku biskupa warmińskiego, Trylogii 
o Krasickich z Siecina, Zgon Kseni (lipy w zamku w Du-
biecku pod którą siadywał książę biskup Ignacy Krasicki, 
Elżbieta Drużbacka, prawdopodobnie Stanisław Konarski 
(1856 r.), Parę słów o poemacie Pola : Starosta Kieślecki 
(1873 r.), Szanowny Jubilacie wiersz do J .I .Kraszewskie-
go (1881 r.). Opublikował też siedem listów Ignacego Kra-
sickiego, zaopatrując je w komentarze. Publikował w Cza-
sie, Nowinach, Rozmaitościach, Dzienniku Literackim , Wy-
dawnictwie Naukowym Zakładu im. Ossolińskich, Gazecie 
Lwowskiej, Albumie Rapperswilskim, Tygodniku Politycz-
nym, Naukowym, Literackim i Artystycznym w Dreźnie.

Osobiście spotykał się w Wincentym Polem oraz wielo-
krotnie z Józefem Ignacym Kraszewskim. Korespondował 
z Leszkiem Duninem Borkowskim, Zygmuntem Kaczkow-
skim, Lucjanem Siemieńskim , Jadwigą Łuszczewską (De-
otymą), Janem Aleksandrem hr. Fredrą , Stanisławem Koź-
mianem i innymi.

Mieszkając w Dubiecku, w trosce o dzieje tak szanowa-
nej rodziny prowadził badania nad historią rodów posiada-
jących Dubiecko, uporządkował archiwum dubieckie.

Można zastanawiać się jakim był człowiekiem Aleksan-
der hr. Krasicki. Zwany był Olesiem – Oleniem, był naj-
ciekawszą postacią w okolicy Dubiecka. Był znakomitym 
heraldykiem ale też oryginalną osobą. Lucjan Siemieński 
(1809 – 1987 r.) tak w wierszu dedykowanym Aleksandro-
wi przedstawia jego osobę (fragment):

Już to widać , że dziedziczny
w tym Dubiecku dowcip działa
kiedy wnuczek taki śliczny
od niechcenia wierszyk składa

Ten fragment świadczyć może 
o zachwycie nad poetyckim talen-
tem Aleksandra.

Historyk Maurycy Dzieduszycki 
(1813 – 1877) w wierszu o Dubiec-
ku zachwyca się talentami Alek-
sandra i Ignacego, mówiąc , że gdy-
by był królem Polaków żyłby w Du-
biecku pomijając Kraków, Warsza-
wę, książki czytał po polsku , a nie 
w obcych językach.

Oto jak opisuje Aleksandra hr. 
Krasickiego J.I. Kraszewski pod-
czas jego kontaktów od 1872 r. „miał 
chromą nogę. Był już człowiekiem 
w wieku starszym. Niezmiernie 
miły hr. Aleksander , bardzo sym-
patyczny, o taka nasza polska na-
tura, a tak łatwo się do niego zbli-
żyć i pokochać. Zostawiłem go tro-

Zamek w Dubiecku po przebudowie przez Aleksandra i Aleksan-
drę hr. Krasickich (stan obecny)

Kaplica cmentarna w Dubiecku miejsce spoczynku Krasickich 
i Konarskich (fot. autorów)
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chę niezdrowym, noga mu spuchła”. Wynika ,że darzył lu-
dzi sympatią oraz drażnił swymi dziwactwami. Dalej pisze 
„ jest dowcipny, oryginalnego umysłu, skarbnicą wiadomo-
ści polskich tradycji, jeden z ludzi najmilszych na świecie 
ale dziwak, jak to u nas dawniej bywali.” Krasicki ma rów-
nież dystans do swojej osoby , co przedstawił w wierszu do 
Kraszewskiego (17.08.1881 r.) pisząc, że Oleś się na krze-
śle kiwa, bo go męczą choroby i musi iść do kąpieli (pisze 
z uzdrowiska gdzie się leczył), prosi o wspomnienie, a Kra-
szewskiemu odwdzięczy się odą (swoja twórczością). Z kolei 
Kraszewski już 1808.1881 r. w wierszu do Aleksandra ży-
czy mu zdrowia (uzdrowienia), mówi o jego otwartym sercu 
dla każdego, ma żal ,że hrabia ucieka z Karlsbadu. W ar-
tykułach pośmiertnych pisze, że „ sp. Aleksander był eks-
centryczny w swych sądach, pełen dowcipu, chodzącą hi-
storia rodzin szlacheckich Polski, miał talent poetycki, był 
takim oryginałem, których teraźniejsze (tamtejsze) czasy 
już nie wydają.”

Wincenty Pol był również pod urokiem cnót swych chle-
bodawców i opiekunów, a to rodu Krasickich w tym Alek-
sandra, gdyż często przebywał w Dubiecku, dworze w Ba-
chórcu i zamku w Lesku korzystając z pomocy i jak mówi-
my współcześnie „sponsoringu” rodziny Krasickich .

Pamiętnik Eleonory (Leonii)z Jaxa Chamców Trzecie-
skiej przepisany przez jej córkę Kingę z Trzecieskich Moy-
sową w 1958 r., a opublikowany przez Panią Marychnę Ba-
raniecką Witkowską w Internecie 18.02.2010 r.(strona www.
marychna .witkowscy.net/indeks) opisując dwory i zamki są-
siedzkie tak opisuje Dubiecko i Aleksandra hr. Krasickiego:

„Jeszcze innym domem był pałac Krasickich w Dubiecku. 
Z dawnych właścicieli majątku najwięcej słyszałam o panu 
Aleksandrze, zwanym Oleniem. Była to jedna z najciekaw-
szych postaci okolicy. Specjalista heraldyk, ale i oryginał co 
się zowie. Łakomy do śmieszności, a także i skąpy, po pro-
szonych obiadach chował po kieszeniach kawałki drobiu czy 
cukierki. Kiedyś na obiedzie u Józefa Trzecieskiego, wyszedł 
do sąsiedniego pokoju, rozebrał się do naga i w takim „ada-
mowym” stroju obiegł duży gazon przed domem, a potem 
spokojnie wrócił, ubrał się i zasiadł do obiadu. Na rocznicy 
ślubu Zbigniewów Trzecieskich (1870 r.) siadł przy bufecie 
i zaczął wyjadać konfitury tak łapczywie, że mały Stefan 
(mój mąż) zapytał bonę Francuskę – Czemu ten stary tak 
je? Posłyszawszy to pan Olenio zawołał – Jak to ten smar-
kacz już mówi po francusku. Najzabawniejsze jest to , że 
od tego dnia Pan Olenio nabrał do 5 letniego dziecka takiej 
antypatii , że mu przez wiele lat tego powiedzenia nie mógł 

darować. Nie miał syna więc Dubiecko po nim dziedziczy-
ła jego córka Aleksandra Konarska. Drugi majątek Ruską 
Wieś (dziś Wybrzeże) odziedziczyła jego druga córka Jadwi-
ga, która wyszła za Austriaka Wissenwolfa. Był to również 
oryginalny typ kobiety; jej ulubioną rozrywką były polowa-
nia, a strzelała jak mężczyzna. Dobra była i serdeczna, choć 
rubaszna. Przyjmowała zawsze w niedzielę. Do nas przyjeż-
dżała często i obdarowywała dzieci doskonałymi czekoladka-
mi „Long nez de chat”. W pałacu był pokój w którym w cza-
sach stanisławowskich mieszkał „polski Lafontaine”, czyli 
biskup Ignacy Krasicki. Znane jest jego powiedzenie; „gdy-
bym był królem, a chciał żyć po szlachecku, nie mieszkałbym 
w Warszawie ani w Krakowie, a tylko w Dubiecku”. Dom 
w którym też bywaliśmy, znajdował się w Bachórcu u pań-
stwa Ignaców Krasickich. Ona, była Zamojska z domu z Ró-
żanki. Pan Ignacy przedstawiał bardzo polski typ szlachci-
ca: religijny, gościnny, doby sąsiad i wielki przyjaciel naszej 
rodziny. Pani Ignacowa była bardzo oddana dzieciom, któ-
re uwielbiała i rozpuszczała. Nie lubiła wielkiego „świata” 
i towarzystwa. Gdy ją raz zapytano czy w dzień jej imienin 
przyjechać po południu czy wieczorem miała odpowiedzieć 
„zjedzcie się wszyscy razem, abym miała z wami mniej kło-
potu”. Miała złote serce do sąsiadów, dla wsi, służba prze-
bywała u niej latami. Nie wynosiła się nad nikogo. Państwo 
Krasiccy mieli czworo dzieci: Augusta, który dostał Lesko, 
Ksawerego, który został w Bachórcu, Zofię za Roztworow-
skim z Niegoszowic i Różę, niezamężną.”

Dodać należy , że Aleksander był osobą kochającą swo-
ją rodzinę oraz swoich przodków, o czym świadczą jego re-
akcje na krytykę np. prowadzoną w stosunku do Ignacego 
Krasickiego przez Adama Mickiewicza czy innych pisarzy.

Podsumowując wyłania się z całego artykułu obraz osoby 
ciepłej, rodzinnej, oryginalnej, pilnujących interesów swo-
jej rodziny, chwały tej rodziny – tak zasłużonej dla Kraju.

Patrycja Rozmus 
 Edward Rozmus

Wykorzystano:
1. Aleksander  Żyga; „Dubieckie spotkania z literaturą 

polską” ,Przemyśl 1969 r.
2. Krzystof Chłapowski; ”Dzieje Dubiecka”, KAW Rze-

szów 1983 r.
3. Maciej Pietrzak, Danuta Armata; „Gmina Dubiecko 

przyjazna turystom”, Dubiecko 2011 r.
4. Strona Internetowa Pani Marychny Baranieckiej Wit-

kowskiej (http:// www.marychna.witkowscy.net/index)

Z muzyką przez życie

“Skrzypce są moim życiem” napisał w urzędowym życiorysie Franciszek Ka-
raś rodem z Dylągowej, a znany nie tylko na całej Dynowszczyźnie, ale także poza 
jej granicami. 

Muzyk - samouk, skrzypek z idealnym słuchem muzycznym, trębacz z wojsko-
wego rozkazu, strażak- społecznik, aktor i chórzysta, rolnik i poeta składający oko-
licznościowe wiersze - laurki....

Poznałam Pana Franciszka na jednej z dynowskich imprez kulturalnych (stąd 
Jego miejsce wśród Dynowskich Zwyczajnych - Niezwyczajnych), potem spotyka-
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liśmy się w zespole teatralnym Towarzystwa Gimnastycz-
nego ‘Sokół’’, który przygotowywał spektakl ‘’Gwiazda Sy-
berii”. W wykonaniu Pana Franciszka pięknie i przejmu-

jąco brzmiała wtedy pieśń polskich zesłańców na Syberii.
W Solcu Kujawskim razem cieszyliśmy się z I nagrody 

w konkursie “Teatr po pracy”
Przez parę lat współpracowaliśmy przygotowując rożne pro-

gramy artystyczne - najczęściej Papieskie. I ta ostatnia wizyta  
w rzeszowskim szpitalu, gdzie Pan Franciszek poddawany  
był uciążliwej terapii... Nawet wtedy trudno było powiedzieć,  
że dźwiga na barkach prawie 80 lat. 

Urodził się 25 marca 1935 roku w rodzinie chłopskiej 
Jakuba i Pauliny Karasiów. Od wczesnego dzieciństwa in-
teresował się grą na skrzypcach (pierwszy instrument miał 
wykonany chałupniczo). U miejscowego organisty zaczął po-
znawać zapis nutowy, ale dramatyczne wydarzenia wojen-
ne w 1944 roku przerwały tę naukę. Po spaleniu rodzinnej 
wsi cała rodzina tułała się po okolicy; mieszkali w Wesołej, 
a potem w Hłudnie, by w 1949 wrócić “wrócić do siebie” .

Już wtedy z zapałem grywał na weselach, potańcówkach, 
na rodzinnych uroczystościach, bo miał prawdziwe marko-
we skrzypce. Nowa władza ludowa upomniała się o młode-
go chłopca- dostał powołanie do tzw. junaków i powędrował 
do pracy w PGR w Chociwelu niedaleko Stargardu Szcze-
cińskiego. Ten okres swojego życia wspomina z uśmiechem, 
bo wtedy miał okazję grać w zespole muzycznym z doświad-
czonymi muzykami ze Lwowa, a także z cy-
gańską kapelą. Zawsze ciekawy wiedzy 
nauczył się od nich bardzo dużo, a ponad-
to miał dobrego “mistrza”, którym okazał 
się szwagier. Byłby zapewne został gdzieś 
na północy Polski, ale Rodzice potrzebo-
wali Jego pomocy, więc wrócił do ich. Nie-
stety , już w 1953 rozpoczął służbę woj-
skową w jednostce KBW pod Olsztynem. 
Z pamiątkowej fotografii patrzy młody 
żołnierz- pewny siebie, zdecydowany.

Wojskowa orkiestra dęta powiększy-
ła się wtedy o trębacza. Dowódca i kapel-
mistrz rozkazał, to Pan Franciszek na-
uczył się grać na drugim instrumencie. 
Jak rozkaz to rozkaz!

Po trzech latach służby wojskowej wró-
cił do cywila, do rodzinnej wsi, do rodziców, 
którzy bardzo liczyli na Jego pomoc. Przejął 
gospodarstwo, założył rodzinę, włączył się  
w działalność społeczną w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, miejscowym zespole te-
atralnym i chórze. Wszędzie towarzyszy-

ła Mu muzyka. Grywał ze swoim zespołem na wiejskich we-
selach, na uroczystościach państwowych i kościelnych, co-
raz częściej na przeglądach i folklorystycznych imprezach.

W OSP pełnił różne funkcje, wyróżniał się odpowiedzial-
nością i pracowitością. Nagradzany dyplomami, rzadziej 
nagrodami pieniężnymi, bardziej cenił sobie te pierwsze.

Rok 1997 okazał się przełomowym w życiorysie Skrzyp-
ka, bo oto przez następne 9 lat wykorzystywano przede 
wszystkim Jego zdolności trębacza. W Przedmieściu Du-
bieckim powstał dziecięcy zespół taneczny, któremu po-
trzebna była kapela. Stanisław Owarzany tworząc zespół 
folklorystyczny zaangażował trębacza Pana Franciszka. 
Próby w Dubiecku, dojazdy na motorze - to wszystko trze-
ba było godzić z pracą na roli, z obowiązkami głowy rodzi-
ny (Ojca trzech córek).

Po dwóch latach wspólnej pracy artystycznej kapela dała 
się poznać z ciekawym repertuarem nie tylko w całym wo-
jewództwie przemyskim, ale zdobyła uznanie francuskiej 
Polonii, widzów w Mościskach, Sądowej Wiszni.

We Francji koncertowali w L’ile a’ Azay le Rideau, a po-
tem zwiedzili Paryż.

W 2000 roku w Dynowie z inicjatywy burmistrz K. Dżu-
łowej Antoni Dżuła założył kapelę Dynowianie, w której po-
czesne miejsce zajął Pan Franciszek. Sławili Dynów, grając 
oryginalne piosenki folklorystyczne z Podkarpacia i utwo-
ry instrumentalne przypomniane i aranżowane na nowo. 

Najmilej wspominał występ w Polanicy, 
gdzie prezentowały się folklorystyczne 
zespoły krajowe, a także z Litwy, Bia-
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łorusi i Rumunii. Dynowska kapela zajęła wtedy II miej-
sce i był to sukces bardzo znaczący. 

Po 4 latach, gdy Antoni Dżuła założył własną kape-
lę podwórkową “TOŃKO”, Pan Franciszek został włą-
czony do podstawowego składu. Mimo że solo występo-
wał na licznych przeglądach folklorystycznych (w Dy-
nowie, Nowej Sarzynie, Kazimierzu nad Wisłą), włą-
czył się w prace nowego zespołu. Znów intensywne pró-
by, coraz częstsze występy, wojaże niemalże po całej Pol-
sce. Łącznie w obydwu kapelach Pan Franciszek grał 
14 lat. Ile to godzin społecznej pracy, ile dojazdów mie-
rzonych kilometrami z Dylągowej do Dynowa? ... Zawsze 
obowiązkowy, punktualny i koleżeński, cieszący się 
ze wspólnych sukcesów w Przemyślu, Łęcznej, Oła-
wie, Zgorzelcu, Piotrkowie Trybunalskim, Toruniu, 
Ustrzykach, Jarosławiu, Rzeszowie - tu skończę, żeby 
nie zanudzić wyliczaniem.

Dyplomy, podziękowania, fotografie utrwaliły tamte 
„piękne dni’’- uważał Pan Franek (tak nazywali Go w ka-

“Nie umiera Ten, 
Kto żyje w sercu i pamięci bliskich”

peli). Najcenniejszą nagrodę za całokształt w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultu-
ry otrzymał 28 czerwca 2012 r. od Zarządu Województwa 
Podkarpackiego. 

Kiedy zbierałam materiał do tego artykułu, ani przez 
chwilę nie pomyślałam, że będzie to tekst pożegnalny! 

Nie ma już wśród nas UŚMIECHNIĘTEGO SKRZYP-
KA, nie ma TRĘBACZA, nie ma PANA FRANCISZKA.......... 
Pożegnaliśmy GO 7 września, w piękne niedzielne popołu-
dnie. Spoczął na cmentarzu w rodzinnej wsi żegnany przez 
Rodzinę, sąsiadów i przyjaciół z całej okolicy. Żal “rozmów 
niedokończonych”, “marzeń niespełnionych”........ (Zmar-
ły marzył o powrocie ze szpitala na przepustkę do rodzin-
nej wsi i o zagraniu pieśni “Ave Maryja’’- niestety choro-
ba i śmierć okazały się szybsze i bezwzględne) Pozostał 
żal......ale nie tylko! 

Pozostała muzyka nagrana z udziałem PANA FRAN-
CISZKA, pozostały różne pamiątki i wspomnienia.

Krystyna Dżuła
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W Zespole Teatralnym…….
Tu znalazł się jeszcze przed wojną, 

debiutował jako aktor w „Jasełkach”, 
ale wkrótce stał się niedoścignionym, 
niezastąpionym suflerem. Jego szept 
słyszeli nawet najbardziej zdenerwo-
wani odtwórcy ról w sztukach reżyse-
rowanych przez JANA WĘGRZYNA, 
Ks. ZAJĄCZKOWSKIEGO, JANINĘ 
JURASIŃSKĄ i KRYSTYNĘ DŻUŁĘ.

Jak cały Zespół, pracował w trud-
nych warunkach, ale nigdy nie na-
rzekał, nawet wtedy, gdy godzinami 
stał nieruchomo za kulisami na sce-
nie w Domu Dobrego Pasterza. Zim-
no było, ale próby, a potem spektakle 
„BETLEJEM POLSKIE” szły plano-
wo. Podobnie było z udaną realizacją 
sceniczną ‚’MISTERIUM MĘKI PAŃ-
SKIEJ’’. Pan Mieczysław zawsze tak-
townie zgłaszał swoje uwagi, a jako re-
żyser przedstawień liczyłam się z Jego 
sugestiami.

Bardzo zależało Mu na kontynu-
owaniu dobrych dynowskich tradycji, 
w tym teatralnej. Umiejętnie wplatał 
w teatralne rozmowy wspomnienia jak 
to dawniej bywało i zmuszał do reflek-
sji na temat jak być powinno.

Zadziwiał nas młodszych swoją 
punktualnością i poważnym trakto-
waniem każdej próby, nigdy nie pod-
kreślał swojej roli, nawet niechętnie 
wychodził na scenę w świetle reflek-

BY TRWAŁA PAMIĘĆ...
Wspomnienia o Panu Mieczysławie Krasnopolskim

torów, rzadko stawał do pamiątkowych zdjęć. W swojej kronice odnotowywał co 
ciekawsze wydarzenia, o czym dowiedziałam się dopiero po latach. Cieszył się, 
kiedy w 2007 roku reaktywowaliśmy Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”, był 
jego honorowym członkiem.

Garść wspomnień kończę myślą Arystotelesa, która moim zdaniem, trafnie 
określa Pana Mieczysława Krasnopolskiego - NIEZWYCZAJNĄ OSOBOWOŚĆ.

„Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy;
osobowości, wiedzy, samokontroli” 

Krystyna Dżuła w imieniu członków
Zespołu Teatralnego i T.G.’’Sokół’’

W dniu 5 września 2014
zmarł nasz drogi kolega

Ś.P. Franciszek Karaś
wielki społecznik, człowiek zawsze pogodny, życzliwy i pełen energii.

Jeszcze miesiąc temu był z nami na scenie 
ze swoimi ukochanymi skrzypcami.

W chwilach żałoby i smutku przekazujemy
wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Przyjaciele z Kapeli Podwórkowej TOŃKO

„A gdy kiedyś poczuję, że porzucić czas wszystko
Ze skrzypcami przystanę u raju wrót…”
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Dnia 30 sierpnia 1964 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
nowej Szkoły Podstawowej w Bachórzu.

Inicjatywa jej budowy powstała 15 listopada 1958 r. 
Głównym orędownikiem nowej inwestycji był ówczesny 
kierownik szkoły Pan Bolesław Bielec. Początkowo budo-
wa szkoły była przedmiotem licznych dyskusji, sporów lo-
kalizacyjnych oraz problemów finansowych. Dopiero 22 
maja 1963 r. rozpoczęto pierwsze prace od przygotowania 
rowu na wapno a dwa dni później wzniesiono drewniany 
magazyn na skład materiałów budowlanych. Od tego mo-
mentu prace nabrały właściwego tempa. Dnia 7 czerwca 
1963 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty a 22 września 
1963 r. odbyła się uroczy-
stość wmurowania doku-
mentu erekcyjnego w fun-
damenty nowej szkoły. 
W dniu 29 sierpnia 1964 r. 
budynek został przekaza-
ny do użytku a dzień póź-
niej nastąpiło uroczyste 
otwarcie szkoły.

Inwestycja otrzymała 
mocne wsparcie ze stro-
ny społeczności Bachórza 
w postaci czynów społecz-
nych oraz dobrowolnej, 
nieodpłatnej pracy pod-
czas budowy.

Nowy obiekt był ty-
pową szkołą podstawową 
typ OB-3651 o programie 
oszczędnościowym, w kon-
strukcji murowanej z pod-

50 lat minęło…

Uroczyste otwarcie szkoły

Wmurowanie dokumentu erekcyjnego

daszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczoną z ogrze-
waniem piecowym. Wykonawcą prac było Sanockie Przed-
siębiorstwo Budowlane.

Mimo upływu lat JUBILATKA ma się dobrze, nadal się 
rozbudowuje i rozwija.

Naszej szkole życzymy kolejnych 50 lat dobrej kondy-
cji, dalszego funkcjonowania i rozwoju dla dobra kolejnych 
pokoleń uczniów.

Józef Stolarczyk
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 „Praca ziemi, słońca i ludzi zamknięta w kromce chleba”
 Tuż po „zielnej” 17 sierpnia br. odbyły się w Dynowie tra-

dycyjne dożynki. Po uroczystej mszy świętej w Kościele p.w. 
Św.Bartłomieja, korowód dożynkowy wieńców na czele ze sta-
rostami, władzami miasta, gośćmi i mieszkańcami Dynowa 
przy muzyce DYNOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, przeszedł 
na teren Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. Po odegraniu hymnu i krótkim 
koncercie orkiestry pod batutą P. Jakuba Trybalskiego, zapro-
szono na część obrzędową dożynek.

„By wyrosła kromką chleba w ziemię zboża garść zasiana 
Trzeba wiele ludzkiej troski i starania”

 Piękną tradycją dożynek są ich starostowie. W tym roku 
byli nimi Państwo Marzena i Mariusz Sochaccy z Bartków-
ki, którzy symboliczny bochen chleba przekazali Gospodarzo-
wi miasta Dynowa, Burmistrzowi Zygmuntowi Frańczakowi.

 Wierszem „Świeży chlebuś” w wykonaniu dziewczyn kapeli 
„Pogórzanie” oraz „Pieśnią żniwną” i „Plon niesiemy plon” Ka-
peli „Dynowianie” oraz słowami: 

 „Hej rozstąpcie się na boki, na strony,
 bo niesiemy wieniec pięknie przestrojony.
 Hej niesiemy wieniec zbożem malowany
 Z tej dynowskiej ziemi w mozole zebrany” 

zaproszono na prezentację wieńców, które przygotowały Pa-
nie ze Stowarzyszeń, Kół Gospodyń gminy i miasta Dynowa. 

A zaprezentowały się: Koło Gospodyń Wiejskich w Dylągo-
wie - Panie Małgorzata Pancerz, Barbara Radoń, Małgorzata 
Cichy i Joanna Pustelnik , Małgorzata Sieńko, Wiesława Kieł-
basa, Joanna Gołąb i Katarzyna Gałajda z KGW w Łubnie, 
z Łubna także, przyjechały z wieńcem Panie Maria Dymnicka, 
Stanisława Salamon, Helena Zięba i Zofia Szpiech. Ochotniczą 
Straż Pożarną Dynów-Bartkówka reprezentowali druhowie Ur-
szula Siry, Ewa Śmietana, Marek Paściak i Krzysztof Bułdak. 
Miasto Dynów reprezentowały Panie Weronika Toczek, Anna 
Krupa, Danuta Rejkowska i Maria Duć, oraz reprezentantki 
Dynowskich Ogrodów Działkowych – ogród nr 3 Panie Iza To-
czek i Alina Toczek ze wnuczką Olą Tucką, które przyniosły 
wieniec – kosz pełen przepięknych kwiatów i dorodnych owo-
ców z dynowskiej ziemi.

 Życzeniami - „Niech chleb nikogo nigdy nie ubodzie , 
niech się rodzi wszystkim i wszyscy żyjmy w zgodzie”, 
zakończono część obrzędową święta plonów.

 W dalszej części uroczystości koncertowali dziecięca Kapela 

PRAcA ZIeMI

Ludowa POGÓRZANIE, Kapela Ludowa DYNOWIANIE 
i nowa, muzyczna formacja dynowskich artystów TAN-
GO. A potem to już tańce na festynie z zespołem CRAZY.

 MOK Dynów
Foto Maciej Wyskiel
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W dniach 12-13 lipca 2014 roku odbyły się XLVIII Dni 
Pogórza Dynowskiego, a w ich ramach I Spotkania Kapel Po-
dwórkowych zorganizowane m.in. z okazji jubileuszu 10-le-
cia działalności artystycznej Kapeli Podwórkowej TOŃKO 
z Dynowa. O tym wydarzeniu informowano już w poprzed-
nim numerze Dynowinki /lipiec-sierpień 2014/.

Niewątpliwie było to ważne wydarzenie artystyczne dla 
naszego zespołu, ale również ważne dla naszej społeczno-
ści lokalnej. Koncerty zaproszonych kapel w znaczący spo-
sób przybliżyły klimat muzyki polskiego folkloru miejskie-
go /dawnego muzykowania podwórkowego/. Obecnie kape-
le wykorzystują podczas koncertów wszelkie „dobrodziej-
stwa” estradowe m.in. nagłośnienie, oświetlenie itp. Ze-

KAPeLA TOŃKO DZIĘKUJe

P R A c A   Z I e M I

Kapela TOŃKO z Dynowa /jubilaci/
Kapela CIANTO z Rzeszowa

społy te jednak zawsze bardzo dobrze radzą sobie podczas 
tzw. grania akustycznego w plenerze, o czym Państwo mo-
gli się przekonać w niedzielę, gdy muzyka rozbrzmiewała 
na ulicach Dynowa.

Udało nam się zaprosić do Dynowa jedne z najlepszych 
Kapel wykonujących muzykę folkloru miejskiego w Polsce. 
Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania przyjacio-
łom z zaprzyjaźnionych kapel, że przyjechali do nas i zagra-
li wspaniałe koncerty w sobotę na estradzie i w niedzielę na 
ulicach miasta. Dziękujemy również za niezapomniane ju-
bileuszowe życzenia i okolicznościowe upominki.

Kolejno na estradzie zaprezentowali się:

Przy okazji jubileuszu 10–lecia TOŃKO warto dokonać 
małych podsumowań i podziękować tym, którzy w okresie 
działalności zespołu wnieśli niemały wkład w jego istnienie 
oraz osiągnięcia. Ogromny udział mają niewątpliwie auto-
rzy tekstów do piosenek własnych zespołu: Maciej Jurasiń-
ski, Fryderyk Radoń, Eugeniusz Orłow, Władysław Pakiet, 

Mirosław Sabadasz, Irena Dżuła. W powstawaniu pierwszej 
i drugiej płyty uczestniczyli: Magdalena i Tomasz Koczorow-
scy – projekt graficzny, Witold Bielec, Antoni Iwański, Mo-
nika Sobkowicz, Ewa Bielec, Piotr Pyrcz – zdjęcia, Krystyna 
Dżuła – opis „muzycznej podróży” na okładce drugiej płyty.
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Kapela ŚLĄSKIE BAJERY z Ornontowic Kapela FAKIRY z Piotrkowa Trybunalskiego.

W nagraniach drugiej płyty „Z DYNOWA DO LWOWA” 
uczestniczyli:

1. Agata Marszałek – śpiew, instr. perkusyjne /w kape-
li od 2011/

2. Franciszek Karaś – skrzypce /od 2004/ 
3. Antoni Dżuła – śpiew, gitara, (kierownik i założyciel 

zespołu) /od 2004/
4. Monika Sobkowicz- śpiew, banjo /od 2006/ 
5. Andrzej Hałasik – akordeon, śpiew /od 2004/
6. Jan Turek – akordeon, harmonijka ustna /od 2007/
7. Janusz Paszko – kontrabas, tara, śpiew /od 2007/
8. Monika Dżuła-Radkiewicz – gitara /od 2004/ 
9. Piotr Dżuła – kontrabas, flet, instr. perkusyjne, śpiew 

/od 2004/
10. Joanna Martowicz – skrzypce /gościnnie/

 W kapeli grali i śpiewali:
1. Ryszard Potoczny – kontrabas, śpiew (2004)
2. Kamil Krasnopolski – mandola (2004- 2005)
3. Magdalena Miklasz – skrzypce, śpiew(2004- 2005)
4. Mieczysław Szpiech – akordeon(2006)
5. Elżbieta Mazur – śpiew, instrumenty perkusyjne 

(2004-2010)
6. Małgorzata Wróbel – flet, śpiew (2012-2013)

Nie sposób zapomnieć i nie wymienić tych, którzy w róż-
nych okresach działalności Kapeli TOŃKO/2004-2014/ po-
mogli nam finansowo. Dzięki wsparciu finansowemu kape-
la mogła prezentować się na terenie całego kraju. Przysło-
wiowego grosza nie szczędziły Firmy, Urzędy, Ludzie Do-
brej Woli. A są to: Antoni Balawajder – Firma Woodsty-
le Balawajder sp.j, Irena i Bolesław Kopaccy – Karczma 
„Pod Semaforem”, Firma Moeschle Polska Sp .z o.o. w Dy-
nowie, Spółdzielnia Inwalidów w Dynowie, Wojciech Sza-
ruga – Hurtownia „U Wojtka”, Maria i Zdzisław Pończocha 
– „To i Owo”, Zdzisław Socha – Zakład Eksploatacji Kruszy-
wa i Wyrobów Betoniarskich Sp. z o.o. Nozdrzec, Jan Sień-
ko – Radny Powiatu Rzeszowskiego, Stanisław Ożóg – po-
seł na Sejm R.P. obecnie europoseł, Adam Chrobak – Wójt 
Gminy Dynów, Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dy-
nowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. 

Szczególne miejsce w tej grupie osób i firm zajmują Elż-
bieta i Wacław Szafran oraz ich Firma ecoTRADE 
z Gliwic – Polski Producent Profesjonalnych Wyro-
bów dla Piekarnictwa i Cukiernictwa. To właśnie Oni 

nie wahali się nam zaufać i sfinansowali nagranie i wyda-
nie naszych 2 płyt: „Dynowski film”/2008/ i „Z Dynowa do 
Lwowa”/2014/.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘ-
KUJEMY.

Myślę, że przy tej okazji warto również przypomnieć 
o własnym wkładzie Kapeli TOŃKO. Od początku naszej 
działalności pracujemy we własnym lokalu, posiadamy wła-
sne instrumenty, stroje, nagłośnienie, a w miarę naszych 
możliwości zajmujemy się również promocją Kapeli. Po-
przez nasze koncerty promujemy również miasto Dynów 
i Region Podkarpacia.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: 
www.kapelatonko.art.pl i do wpisywania swoich odczuć, spo-
strzeżeń, opinii. Jesteśmy także na facebooku.

Zachęcamy do zakupu drugiej płyty kapeli TOŃKO w dy-
nowskich punktach, bądź też zamawiając telefonicznie: 
/698557912/ lub mailowo: kapela_tonko@wp.pl

Przy składaniu podziękowań zawsze istnieje obawa, że 
można kogoś przez nieuwagę pominąć, dlatego Kapela Po-
dwórkowa TOŃKO z Dynowa składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób po-
magały nam w czasie naszej 10 – letniej działalności arty-
stycznej, a także wniosły swój wkład w organizację koncer-
tu z okazji jubileuszu 10 – lecia i nagrywania płyt zespo-
łu. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią 
się do propagowania muzyki polskiego folkloru miejskiego, 
rozsławiania regionu Podkarpacia, a w nim pięknego Po-
górza Dynowskiego.

DZIĘKUJEMY !!!
Kierownik Kapeli TOŃKO

Antoni Dżuła
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Wieś Harta, położona na licznych pagórkach Pogórza Dy-
nowskiego, słynęła od zawsze z niezwykle silnego poczucia 
solidarności i godnej podziwu pracowitości. Pokonywanie 
warunków naturalnych hartowało wytrwałość i niezłom-
ność ducha. Geograficzne położenie Harty z dala od więk-
szych aglomeracji przyczyniło się do ewolucyjnej pomysło-
wości i samodzielności. W okresie przedwojennym rolnicy 
z Harty przodowali we wprowadzaniu różnych „nowinek” 
agrotechnicznych, organizowaniu opłacalnego zbytu pro-
duktów rolnych; a w ramach rozwijania inicjatywności wy-
budowano ze składek mieszkańców mleczarnię, która funk-
cjonowała jeszcze przez cały okres PRL - u.

Rolnicy z Harty zrzeszali się również w Kółku Rolniczym, 
byli członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowej 
dla rolników (tzw. Kasy Stefczyka), która miała siedzibę 
w Harcie oraz słynęli z podejmowania inicjatyw społecznych. 

Okres międzywojenny sprzyjał także wzmożonej działal-
ności kulturalnej. Słynne przedstawienia teatralne przycią-
gały liczną widownię, występy zespołów śpiewaczych sta-
nowiły uświetnienie wielu lokalnych imprez, a kilka kapel 
ludowych wrosło na stałe w ważniejsze wydarzenia o cha-
rakterze oficjalnym oraz prywatnym. 

Na takim gruncie zrodziła sie inicjatywa założenia or-
kiestry dętej. Jej powstanie datuje się na rok 1924, zaś spi-
ritus movens tego wydarzenia był Jan Smyczyński. Urodzo-
ny pod koniec 19. wieku w niezamożnej rodzinie wykazywał 
się nadzwyczajnym talentem muzycznym, co dostrzegł miej-
scowy proboszcz ks. kanonik Andrzej Trzyna, który wspie-

rał później jego edukację w Szko-
le Organistowskiej w Przemyślu. 
W czasie pobierania nauki musiał 
podejmować różne prace doryw-
cze, ale te niesprzyjające okoliczno-
ści nie przeszkodziły w ukończeniu 
szkoły z wyróżnieniem. Do historii 
przeszedł również jako znakomi-
ty nauczyciel oraz kompozytor. Po 
dzisiejsze czasy przechowywane są 
pieczołowicie nuty utworów, które 
Jan Smyczyński opracował na po-
szczególne instrumenty dla orkie-
stry dętej. Wśród pierwszych fun-
datorów instrumentów muzycz-
nych znaleźli się ks. Andrzej Trzy-
na, reemigrant z Ameryki Michał 
Duplaga oraz senator Antoni No-
wak. Dalsze fundusze pozyskano 
w ramach działań Stowarzysze-
nia Akcji Katolickiej, która orga-
nizowała przedstawienia teatral-
ne i religijne a zdobyte pieniądze 
przeznaczała na kompletowanie in-
strumentów. Równoległe ze stara-
niami o wyposażenie zespołu szły 
działania szkoleniowe. A te prowa-
dził dyrygent gromadząc adeptów 
w domach prywatnych. Historycz-
ny pierwszy skład liczył 23 instru-
mentalistów. 

W roku 1927 dyrygent orkiestry Smyczyński Jan wyje-
chał do Sokolnik k. Lwowa, gdzie objął stanowisko organi-

90 lat dziejów orkiestry dętej OSP w Harcie

1926 AMATORSKA ORKIESTRA DĘTA Smyczyński Jan, Duplaga Michał, Hołdys Feliks, Hoł-
dys Stanisław, Wrona Bronisław, Hołdys Władysław, Śliwa Grzegorz, Piłat Ignacy, Skału-
ba Władysław, Wieszczyk Stanisław, Pękala Franciszek, Pociask Franciszek, Wyskiel Jó-
zef, Skałuba Stanisław, Stanek Antoni, Sieńko Stanisław, Chuchla Jan, Martowski Fran-
ciszek, Martowski Andrzej.

sty w miejscowej parafii rzymsko - katolickiej. Również tam 
zaznaczył swoją obecność poprzez stworzenie orkiestry li-
czącej 32 osoby oraz chóru włościańskiego, z którym dał 18 
koncertów w Polskim Radiu.

Pieczę nad orkiestrą dętą w Harcie nadal sprawowali 
wspomniani fundatorzy, a batutę dyrygencką przejął zawo-
dowy wojskowy Franciszek Kmiotek. Do repertuaru orkie-
stry weszły poza utworami standardowymi także te o cha-
rakterze rozrywkowym. Nie brakowało bali i festynów, któ-
re orkiestra uświetniała swoimi występami, a wszelkie zdo-
byte fundusze przeznaczano na utrzymanie zespołu. Waż-
nym wydarzeniem w dziejach orkiestry był jej występ na 
krajowych dożynkach w Spale w 1936 roku oraz w Nowo-
siółkach w 1938 roku na zjeździe Stronnictwa Ludowego.

W czasie II wojny światowej działalność orkiestry dętej 
została zawieszona, a instrumenty ukryto na plebani w Har-
cie. Dramatyczne okoliczności śmierci proboszcza ks. An-
drzeja Trzyny w roku 1941 zmusiły do podjęcia tajnej misji 
zdeponowania instrumentów u jednego z członków orkie-
stry z obawy przed konfiskatą lub kradzieżą.

cdn 
Ewa Hadam

Feliks Hołdys założyciel OSP

Jan Smyczyński organista 
w Harcie

ZDJECIE POWSTAŁEJ ORKIESTRY DĘTEJ OSP HARTA ROK 1924
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W tym roku, 6 września, Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski zaprosił wszystkich do lektury „Trylogii” Henry-
ka Sienkiewicza. „Trylogia”, jak czytamy na oficjalnej stro-
nie Pana Prezydenta, to obraz Polski różnorodnej i wielo-
kulturowej, wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, 
kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw. 
Pisana „ku pokrzepieniu serc” w czasach, gdy Polska była 
pod zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym mitycz-
na historia o poszukiwaniu prawdy, o potrzebie duchowej 
przemiany, o poświęceniu i honorze”.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego w Dynowie - wzorem lat ubiegłych -podjęli tę inicja-
tywę i wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa oraz 
Miejskim Ośrodkiem Kultury czytali dzieła Sienkiewicza. 

cała Polska czyta „Trylogię” Sienkiewicza

Drzewiasty październik

Natalia Skiba praca konkursowa Cztery ży-
cia drzewa

Tuż obok wyrośniętego już buka przycupnę-
ła  jodełka - i tak sobie w parze rosną... fot. 
M. Kaczorowska.

Zielone lekcje dla najmłodszych - najlepszy sposób na wpajanie szacunku do 
przyrody. fot.A.Hadam

Nadchodzący miesiąc kojarzy nam się z je-
sienią. Najczęściej w słonecznej i ciepłej aurze 
możemy obserwować przygotowania przyrody 
do przejścia w stan zimowego spoczynku. Nie-
odmiennym zwiastunem jesieni są liście spa-
dające z drzew. To właśnie drzewa są dla nas 
częstokroć pierwszym elementem kojarzącym 
nam się z przyrodą. Są częścią każdego kra-
jobrazu, od borealnych puszcz po sady i śród-
polne zadrzewienia. Człowiek „wprowadził” 
drzewa także do swojej kultury, choćby po-
przez choinki bożonarodzeniowe. Częsty był 
także zwyczaj sadzenia drzew w zespołach pa-
łacowych i dworkach szlacheckich - w zależno-
ści od płci nowonarodzonego dziecka sadzono 
lipy lub dęby. Wśród ludów kaukaskich pano-
wał niegdyś podobny obrzęd – każdy nowona-
rodzony członek rodziny miał zasadzona swo-
ją jodłę. Drzewa są dla nas synonimem mądro-
ści, stabilności, siły, dostojeństwa. Jak wyglą-

dał by świat bez drzew? Trudno to so-
bie wyobrazić. Drzewo to życie: to tlen, 
schronienie dla zwierząt, to chronione 
przed erozją gleby, wspaniały krajo-
braz a także fantastyczny materiał bu-
dulcowy i opałowy dla ludzi. I właśnie 
o tym należałoby szczególnie pamiętać, 
albowiem 10 października obchodzimy 
Święto Drzewa. 

Święto Drzewa jest programem edu-
kacji ekologicznej Klubu Gaja realizo-
wanym już 12 rok. Obejmuje wiele dzia-
łań związanych z drzewami: sadzenie 
i ochronę drzew, konkursy artystyczne 
i literackie, happeningi, zbiórki maku-
latury. Partnerem strategicznym pro-
gramu są Lasy Państwowe. Tegorocz-
na, 12 edycja Święta Drzewa odbywa 
się pod hasłem Drzewo Wolności. Klub 
Gaja świętuje odzyskanie swobód oby-

watelskich poprzez działania dla 
naszego wspólnego dobra: przy-
rody. Patronat nad akcją objął 
prezydent RP Bronisław Ko-
morowski. 

Każdy z nas może przyłą-
czyć się do akcji: szkoły, insty-
tucje, organizacje, firmy czy oso-
by prywatne.

Na stronie internetowej Klu-
bu Gaja dotyczącej Święta Drze-
wa można przeczytać więcej in-
formacji o akcjach Klubu oraz 
pobrać formularz zgłoszeniowy 
do uczestnictwa w programie.

Zapraszamy! Świętujcie 25 
lat wolności w naturze – z drze-
wami i dla drzew!

Małgorzata Kaczorowska
Nadleśnictwo Dynów
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Do auli naszego liceum przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Mia-
sta, Nadleśnictwa Dynów, aktorzy oraz Ci wszyscy, którzy chcieli miło spę-
dzić czas na lekturze „Trylogii”. Przywitały ich przeurocze dynowskie przed-
szkolaki recytując napisany specjalnie na tę okazję wierszyk:

Uzależnień w naszym kraju 
dosyć jest pokaźna lista.
W jedno z nich nasz naród 
wciągnął nie kto inny, lecz noblista.

Jak to? Zapytacie państwo, 
przecież zgubne są nałogi…
Nie! Jest jeden nieszkodliwy, 
to czytanie jest Trylogii!

Stworzył ją Sienkiewicz Henryk, 
a nakręcił Hoffman Jerzy.
W wielu polskich bibliotekach 
na poczesnym miejscu leży.

Bohaterzy tej Trylogii 
w głowach swych rodaków żyli,
Gdy kraj wymazano z mapy,
polskie serca wciąż krzepili.

Drżeli przed Małym Rycerzem Turcy, 
a także Tatarzy.
Do boju słynna ballada 
zagrzewa dzisiaj siatkarzy.

Drodzy Panowie i Panie! 
Na Prezydenta wezwanie -
Rozpoczynamy w Dynowie 
znów narodowe czytanie! 

Pierwszą część uroczystości uświetnił ponadto swoją wspaniałą grą absol-
went Uniwersytetu Muzycznego w Katowicach i Uniwersytetu Jana Długo-
sza w Częstochowie, obecnie nauczyciel dynowskiej Szkoły Muzycznej w kla-
sie akordeonu – Kamil Łukasiewicz. Nad sprawnym przebiegiem uroczysto-
ści czuwał pan Maciej Jurasiński. W przerwie wszyscy goście mogli poczęsto-
wać się ciastem, wypić kawę i herbatę. W drugiej części spotkania „Dumką 
na dwa serca” wzruszyli zebranych Tomasz Tereszak i Samuela Łach. Duże 
brawa otrzymały też „królewny” - uczennice Szkoły Podstawowej z Dynowa, 
które wystąpiły w inscenizacji bajki Henryka Sienkiewicza. 

Możemy obiecać, że w następnym Narodowym Czytaniu też zaznaczy-
my swoją obecność!

MJ
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wych: INTERMAX Brzozów, Wirtual-
ny Świat Dynów a także AG -Comp Dy-
nów, ALTKOM Nienadowa, SOFKOM 
Przeworsk.

Kolejną grupą byli uczniowie Tech-
nikum kształcących się w zawodzie 
technik  logistyk  i technik handlo-
wiec którzy realizowali staż w firmach 
prowadzących działalność logistyczno 
- handlową: SZiK Tyczyn, BEWA Dy-
nów, TIFO Dynów, Piotruś Pan Du-
biecko, SÓW - POL Dynów, GS „Samo-
pomoc Chłopska” Dynów i Spółdzielnia 
Inwalidów Dynów.

Wakacje to czas odpoczynku dla 
uczniów, ale też szansa na zdobycie 
nowych  doświadczeń  zawodowych. 
W miesiącu lipcu i sierpniu 2014r. 
uczniowie Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie od-
bywali staże zawodowe w ramach 
projektu „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” realizowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007 - 2013, Działa-
nie 9.2 Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowe-
go. Projekt systemowy jest realizowa-
ny przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie w porozumieniu z Po-
wiatem Rzeszowskim. 

Staże wakacyjne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych  
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

– szansą na lepsze zatrudnienie
Następna grupa to uczniowie Tech-

nikum kształcących się w zawodzie 
technik pojazdów samochodowych oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawo-
dzie mechanik pojazdów samochodo-
wych. Odbywali oni staż w firmach ob-
sługowo - naprawczych pojazdów samo-
chodowych: GAZ-STOL Dynów, Morfe-
usz Dynów, SKR Błażowa,

Po zakończeniu stażu każdy 
uczeń otrzymał stypendium sta-
żowe, zwrot kosztów dojazdu do 
miejsca stażu, ubranie robocze 
oraz zaświadczenie o ukończeniu 
stażu. Opiekunowie stażystów w za-
kładach pracy także otrzymali dodat-
kowe wynagrodzenie za opiekę i do-
kształcanie uczniów. Koszty projektu 
są współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Staż oraz praktyka 
zawodowa stwarzają 
dodatkowe szanse dla 
uczniów na podniesienie 
poziomu wiedzy i umie-
jętności praktycznych, 
poznanie zasad funkcjo-
nowania zakładów pra-
cy, zdobycie doświad-
czenia zawodowego, a po 
ukończeniu szkoły ła-
twiejsze znalezienie pra-
cy w wyuczonym zawo-
dzie.

 ZSzZ w Dynowie 

W stażach uczestniczyło 118 uczniów w wybranych zakła-
dach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętno-
ści do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miej-
scu pracy przez ucznia. Uczniowie odbywali czterotygodniowy 
staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym 
kierunkiem kształcenia.

W stażu brali udział uczniowie Technikum w zawodzie tech-
nik informatyk, którzy realizowali staż w następujących firmach 
informatycznych: „APOLLO” Rzeszów, ZETO Rzeszów, FROG 
Rzeszów, INFORES Przemyśl, VOBIS 
Przemyśl oraz sklepach komputero-
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Obrabiarka sterowana numerycznie (skrót NC z ang. Numerical Control) – obrabiarka, któ-
ra przetwarza dyskretne wartości wejściowe w postaci binarnej i impulsowej na odpowiednie ru-
chy robocze….

Pierwsze obrabiarki o sterowaniu numerycznym powstały na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. 
Obecnie najczęściej spotyka się obrabiarki sterowane komputerowo CNC (skrót CNC z ang. Com-
puterized Numerical Control ), których kody sterujące najczęściej generuje się za pomocą progra-
mów graficznych 3D. .. / 

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrabiarka_sterowana_numerycznie

cNc – obrabiarki sterowane numerycznie 
w cKU ZSzZ w Dynowie

Tak w encyklopedycznym ujęciu 
można wyjaśnić ten zachęcający do 
rozszyfrowania, a dotyczący obrabia-

rek skrót – CNC. Zapyta Czytelnik, co nam do tego albo, kto 
tym się interesuje? 

Otóż krótką informację przedstawiam, dlatego, że w Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego, które znajduje się w Zespo-
le Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie tworzone jest no-
woczesne centrum do 
nauki obsługi i progra-
mowania takich obra-
biarek.

Łza się w oku kręci 
nam – tym, którzy pa-
miętają tokarki TUC, 
TUD, TUR, TPK, TUK 
… czy temu podobne, 
na których i ja jako tokarz w szko-
le zawodowej w Sanoku „stoczyłem” 
wiele sworzni do Autosanów i stępi-
łem wiele płytek spiekanych na no-
żach podczas nauki tego fachu, a któ-
re dzisiaj oglądane przez obecnych 
uczniów wywołują na ich twarzach 
uśmiech i pytanie, „co to za graty”?? 
Sentyment pozostaje, a iść trzeba 
z postępem.

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie jednak „nie zasypia 
gruszek w popiele” tylko w ramach 

projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” reali-
zowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 - 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przygoto-
wuje się do uruchomienia nowoczesnego centrum obrabia-
rek sterowanych komputerowo. Jest już jedna gotowa do pra-
cy, a kilka następnych będzie zakupione w najbliższym cza-
sie. Projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódz-
ki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powia-
tem Rzeszowskim.

Dzisiejszy technik - mechanik nie będzie wprawdzie „złotą 
rączką” jak dawniej, ale będzie wykwalifikowanym fachow-
cem - specjalistą do programowania i obsługi nowoczesnych 
automatów i obrabiarek, którymi steruje komputer. 

Kilka lat temu do nauki zachęcały i przyciągały do 
szkoły pracownie komputerowe, tablice interaktyw-
ne itp. dzisiaj już nie są taką atrakcją, bowiem „kom-

puterek” może każdy nosić na-
wet w kieszeni. Dlatego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego przy 
ZSZ w Dynowie przedstawia ko-
lejna zmianę w kształceniu za-
wodowym, która wychodzi tak-
że naprzeciw zapotrzebowaniom 
rynku pracy.

„ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODO-
WYCH W DYNOWIE STAWIA 

NA ZAWODOWCÓW”

Opracowanie i zdjęcia
Stanisław Tymowicz

ZSzZ w Dynowie 

30 sierpnia br. w Jarosławiu odbyła się XIV edycja konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, którego organi-
zatorem była m.in. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalne-
go. Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie polskich re-
gionalnych produktów żywnościowych, produktów osadzonych głę-
boko w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi meto-
dami i według tych samych receptur. 

W tym roku wzięło udział ponad 120 wystawców, którzy przed-
stawili do oceny 130 produktów. W kategorii Napoje Regionalne wy-
różnienie otrzymała KGW Ulanica za nalewkę z czerwonej porzeczki.

Autor: Marek KOT

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
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Dnia 11 lipca 2014r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, 
odbył się w ramach XLVIII Dni Pogórza Dynowskiego 
turniej w piłce koszykowej o Puchar Prezesa Stowarzy-
szenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego To-
warzystwa Przyjaciół Dynowa. Turniej został zorgani-
zowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywny Dy-
nów” i Towarzystwem Sportowym „Dynovia” Dynów, a uro-
czyście otwarty przez Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Dynowa Pana Macieja Jurasińskiego. Nad całością impre-
zy czuwali członkowie stowarzyszenia, Pan Rafał Bilski 
i Pan Bogdan Peszek oraz nauczyciel wychowania fizycz-
nego ZSzZ w Dynowie Pan Marek Paściak..

W turnieju wzięły udział cztery drużyny: „Pierwsze 
miejsce”, „Żyrdki Team”, „LO Dynów” i „STR 8”. Po zacię-
tej i bardzo sportowej walce I miejsce i Puchar Prezesa 
zdobyła drużyna „Pierwsze miejsce” w składzie: Prze-

Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Prezesa 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu 

Dynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

Drużyna LO Dynów

Drużyna Pierwsze miejsce - zwycięscy turniejuDrużyna Żyrdki Team

Wręczenie pucharu i dyplomów

mysław Toczek, Bartłomiej Toczek, 
Konrad Banaś, Przemysław Baran, 
Paweł Baran. Pamiątkowe dyplomy 
i puchar Prezesa wręczyli Dyrektor ZSzZ 
w Dynowie Pani Halina Cygan, Wice-
prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa 
Pan Maciej Jurasiński, Pan Rafał Bil-
ski i Pan Bogdan Peszek z Towarzystwa 
Przyjaciół Dynowa. Zwycięzcom gratulu-
jemy, a pozostałym drużynom dziękuje-
my za sportową walkę na dobrym pozio-
mie i postawę Fair Play.

Zarząd Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Dynowa, pragnie po-
dziękować Pani Halinie Cygan Dyrek-
tor ZszZ w Dynowie za pomoc w organi-
zacji turnieju i udostępnienie sali gim-
nastycznej.

  Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Dynowa
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Drużyna Żyrdki TeamRozpoczęcie turnieju

Piłkarki ręczne rozpoczęły treningi od 1 września 2013 
roku z myślą o grze w zawodach gimnazjalnych i w lidze 
Podkarpackiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Rze-
szowie.

Dwa zespoły zostały zgłoszone jako Uczniowski Klub 
Sportowy „Pogórze’’ przy Zespole Szkół w Dynowie do ligi 
wojewódzkiej juniorek młodszych i młodziczek.

W rozgrywkach juniorek młodszych brały udział zespo-
ły; UKS „Olszynka” Dzikowiec, UKS „ Orlik’’ Mielec, UKS‚ 
"Gryf’’ Radomyśl Wielki, UKS „Victoria” Przecław, UKS‚ 
Handbal” Posada Górna i UKS „Pogórze’’ Dynów, nato-
miast w lidze młodziczek startowały zespoły; UKS „Puma’’ 
Cieszanów, UKS ‚Victoria’’ Przecław, ULKS „Koliber’’ Za-
rzecze, UKS‚ "Olszynka” Dzikowiec, UKS „Pogórze Dynów. 
Zespoły grały turniejowo każdy z każdym; mecz i rewanż. 
Dwa turnieje odbyły się w hali Zespołu Szkół w Dynowie.

W juniorkach młodszych startował rocznik 1998/ 1999, 
zaś w młodziczkach rocznik 1999/2000. 

Skład zespołów: Maria Dżuła, Melania Dżuła, Natalia 
Chudzikiewicz, Natalia Skubisz, Wiktoria Baran, Julia Wa-
sieńczak, Dominika Miśniakiewicz, Angela Rzepka, Klau-
dia Kądziołka, Klaudia Potoczna, Aleksandra Durakow-
ska, Aleksandra Skubisz, Magdalena Kądziołka, Gabriela 
Dziaczyńska, Karolina Kozubal, Renata Martowicz, Wero-
nika Siekaniec.

Zawodniczki rocznika 1999 to: Melania Dżuła, Aleksan-
dra Durakowska, Klaudia Kądziołka, Klaudia Potoczna, Ga-
briela Dziaczyńska powołane zostały do kadry województwa 
podkarpackiego i uczestniczyły w ćwierćfinałach mistrz Pol-
ski w Kielcach- czerwiec 2014r.

Zawodniczki rocznika 2000: Martowicz Renata, Karo-
lina Kozubal, Magdalena Kądziołka również znalazły się 

Osiągnięcia sportowe piłkarek ręcznych
GIMNAZJUM ZeSPOŁU SZKÓŁ

w DYNOWIe w roku szkolnym 2013/ 2014
w kadrze wojewódzkiej i w lipcu uczestniczyły w szkoleniu 
we Władysławowie.

W rozgrywkach szło nam dobrze, obydwa zespoły zaję-
ły II miejsce w tabeli: juniorki młodsze zyskały prawo re-
prezentowania województwa w kwietniowych ćwierćfina-
łach Mistrzostw Polski w Tychach, a młodziczki mogły za-
grać w majowym półfinale Pucharu Polski w Kielcach. Nie-
stety, brak środków finansowych nie pozwolił obydwu ze-
społom na udział w tych zawodach.

Równocześnie trwały przygotowania do rozgrywek gim-
nazjalnych.

W październiku i listopadzie zorganizowano kilka tur-
niejów w dynowskiej hali Zespołu Szkół; o puchar Dyrektora 
ZS i o puchar Prezesa T.G.”Sokół’’ w Dynowie. Była to spor-
towa okazja sprawdzenia form obydwu drużyn.

Rozgrywki gimnazjalne rozpoczęto w styczniu, w hali 
gimnazjum w Błażowej. Dynowski zespół pokonał druży-
ny z Błażowej i Niechobrza i tym samym zapewnił sobie 
awans do powiatowego finału. Następnie w zawodach re-
jonowych w Grodzisku Dolnym pokonał startujące tam ze-
społy, a w Medyce wygrał półfinał wojewódzki, by po bara-
żach w Miłocinie dotrzeć do finału wojewódzkiego rozegra-
nego w Wadowicach Górnych.

19 maja spotkały się 4 najlepsze zespoły województwa 
i w twardej , ale sportowej walce rozegrany został finał. Dy-
nów pokonał Wadowice Górne 10 :8, z Posadą zremisował 6:6, 
z Rozbórzem wygrał 5:4 i zdobył mistrzostwo województwa 
i prawo reprezentowania Podkarpacia na X Ogólnopolskiej 
Gimnazjadzie w Mrzeżynie i Dźwirzynie koło Kołobrzegu. 
Zawody odbyły się w dniach 22- 25 czerwca. Tym razem po-
mogli Sponsorzy. Drużyna a właściwie TRENER- społecznik 
zdobył fundusze na wyjazd pociągiem na drugi koniec Polski.
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Tym razem na boisku spotkało się 16 najlepszych drużyn 
z całej Polski. Dynów stanął obok takich potęg piłki ręcznej 
jak Wrocław, Warszawa........

Po losowaniu przyszło się naszym szczypiornistkom 
zmierzyć z drużynami z Wrocławia, Warszawy i Reszela- 
województwo warmińsko- mazurskie. Turniejowe rozgryw-
ki rozpoczęliśmy meczem z tą drużyną, do przerwy przegry-
waliśmy 7:5, ostateczny wynik ustalił się na 19:12. Z wro-
cławską drużyną byliśmy bez szans na zwycię-
stwo. przegraliśmy 20:6. Ta drużyna ostatecznie 
zajęła wysokie II miejsce. Mecz z Warszawą decy-
dował o tym być czy nie być wśród 8 najlepszych 
zespołów w Polsce . Do przerwy prowadziliśmy 
8:7, a w drugiej połowie nawet dwoma bramka-
mi. Niestety ,końcowe błędy i niewykorzystane 
rzuty karne ustaliły wynik niekorzystny dla dy-
nowianek na 15:13. Ostatni mecz z gimnazjalist-
kami z Jabłoni Kościelnej- woj. podlaskie decydo-
wał o ewentualnym 12 miejscu. Do przerwy był 
remis, ale końcówka- słabsza i wynik 11;9 ( dla 
przeciwniczek). Zająwszy 15 miejsce wśród dru-
żyn z całej Polski czuliśmy niedosyt, bo mogli-
śmy zająć wyższą lokatę, ale wyraźnie nie mie-
liśmy szczęścia. 

Zwycięski zespół powiatu rzeszowskiego.

Stoją (od lewej) Aleksandra Durakowska, Weronika Sie-
kaniec, Maria Dżuła- bramkarka, Klaudia Potoczna, Klau-
dia Kądziołka,Julia Wasieńczak, trener- Andrzej Dżuła, 
Wiktoria Baran, Gabriela Dziaczyńska, Klaudia Irsman-

bet, Karolina Kozubal.
Siedzą (od lewej): Magdalena Kądziołka, Natalia Sku-

bisz, Natalia Chudzikiewicz, Angela Rzepka, Aleksandra 
Skubisz, bramkarka- Melania Dżuła, bramkarka Wiktoria 
Irsmanbet, Renata Martowicz.

W przerwie meczu uwagi trenera na temat dalszej gry...
Uśmiechnięty zespół piłkarek ręcznych po zdobyciu mi-

strzostwa Podkarpacia w gimnazjadzie.

Drugi rząd (od lewej); Radosław Telega - kie-
rownik zespołu, Andrzej Dżuła- trener, Maria 
Dżuła - bramkarka, Klaudia Potoczna, Nata-
lia Skubisz, Gabriela Dziaczyńska, Aleksandra 
Skubisz, Karolina Kozubal.

Siedzą (od lewej) Aleksandra Durakowska, 
Natalia Chudzikiewicz, Magdalena Kądziołka, 
Julia Wasieńczak, Angela Rzepka, Wiktoria Ba-
ran, bramkarka- Melania Dżuła, Dominika Mi-
śniakiewicz, Renata Martowicz.  

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego 
przy Zespole Szkół w Dynowie, piłkarki ręcz-
ne, kierownik i trener drużyny serdecznie dzię-
kują za pomoc finansową, za sprzęt sportowy 
Wszystkim Tym, którzy pomogli w uzyskaniu 
mistrzostwa województwa i umożliwili wyjazd 
do Kołobrzegu.

Serdecznie dziękują:
Burmistrzowi Dynowa-Z. Frańczakowi za pomoc finan-

sową podczas rozgrywek ligowych juniorek młodszych i mło-
dziczek.

Gorące podziękowania kierujemy do Firm i Osób, które 
pomogły nam sfinansować wyjazd na Ogólnopolską Gimna-
zjadę piłki ręcznej w Dźwirzynie-Mrzeżynie.:
• Dyrektorowi Zespołu Szkół nr1 w Dynowie Panu Ta-

deuszowi Święsowi,
• Nadleśnictwu Dynów i Państwu Adamowi Pilchowi oraz 

księgowej Marcie Karnas,
• Prezesowi Banku Spółdzielczego w Dynowie- Adamo-

wi Rybie,
• Prezes T,G,”SOKÓŁ’’-Krystynie Dżule
• Radzie Rodziców przy Zespole Szkół,
• Firmie „GEZO”- Krzysztofowi Siremu, 
• Firmie „Krupp’- Piotrowi Krupie,
•  Firmie ‚Folie”- Barbarze Porzuczek, 
• Kierownikowi Żwirowni w Siedliskach - Zdzisławo-

wi Sosze,
• Piekarni-Państwu Krupom.

Wdzięczny za pomoc - trener Andrzej Dżuła
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A szczególnie na jesienne smutki. 
Jeśli jakiś miłośnik psów zechce oprotestować to twierdzenie, to proszę bardzo, ale rzecz jest z góry skazana na nie-

powodzenie.
Zresztą zobaczcie Państwo sami. 
Wiersze są autorstwa Franciszka Klimko, ale koty należą do redaktorów „Dynowinki”.

Koty są dobre na wszystko 

Mała 
i Mucha

PAN BÓG ZMARKOTNIAŁ
Pan Bóg zmarkotniał, gdy patrząc na Ziemię,na to co stworzył (a stworzył nie-

mało),stwierdził ze smutkiem, ze to ludzkie plemię,to Mu się jednak nie bardzo 
udało.W tyglu tworzenia Anioł pomocniczybyć może mieszał nie tak jak należy-
,być może dodał za dużo goryczy,albo surowiec nie całkiem był świeży...W sumie 
rezultat był raczej dość mierny,Pan Bóg chciał wszystkich potopić i wylać,ale i tu-
taj wynik był mizerny,bo się pospólstwo nauczyło pływać.Cóż było robić? Bóg za-
czął na nowoi postanowił coś lepszego stworzyć,już wiedział: teraz nie wystarczy 
SŁOWObo do stwarzania trzeba się p r z y ł o ż y ć.Więc - co najlepsze miał jesz-
cze w zapasiezestawił zgrabnie, a gdy był już gotów,tchnął iskrę życia i po jakimś 
czasiestanęła przed Nim parka małych kotów.I wnet weselej zrobiło się w Niebie-
,a Bóg na Ziemie już prawie nie patrząc,powiedział cicho i tylko do siebie:- Może 
od tego należało zacząć?

DOM SZCZĘŚLIWYCH KOTÓW
Niemal założyć się jestem gotów,
bo wątpliwości moich to nie budzi,
że gdzie jest dom szczęśliwych kotów,
tam jest i dom szczęśliwych ludzi.

O MUZYCE
Wiem niewiele, lecz powiem, co wiem,
choć nie będzie to pewnie myśl złota:
Najpiękniejszą muzyką przed snem,
jest mruczenie szczęśliwego kota.

Bo koty są dobre na wszystko.
Na wszystko, co życie nam niesie.
Bo koty, to czułość i bliskość
na wiosnę, na lato, na jesień.
A zimą – gdy dzień już zbyt krótki
i chłodnym ogarnia nas cieniem,
to k o t - Twój przyjaciel malutki
otuli Cię ciepłym mruczeniem.

CZARNY KOT
Mówią, że czarny kot przynosi pecha.
Chciałem ten pogląd zbadać naukowo,
czy to wrodzona taka kocia cecha,
czy tylko ludzie plotą to i owo.

Sprawy nauki nie są w mojej gestii
a nad tą sprawą niejeden się trudzi,
więc poprosiłem o pomoc w tej kwestii
prócz czarnych kotów 
– grupę mądrych ludzi.

Badano temat z każdej chyba strony,
z punktu widzenia człowieka i kota
i został problem wciąż niewyjaśniony:
skąd u niektórych aż taka głupota.

I chociaż każdy miał teorię własną,
efekt dociekań był zgodny i szczery:
Pecha przynoszą 
– co stwierdzono jasno - 
wyłącznie czarne ludzkie charaktery.

Rysio
Franciszek Klimko

Franio

Baziuta

Franio i Baziuta
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Koniec lata, to koniec leniuchowania w słonecznym blasku. Pora się zabrać 
za jesienne przetwory i pozamykać w słoikach trochę złotego pyłu na zimowe 
smutne dni.  Julian Tuwim tak pięknie nas do tego zachęca w swoim wierszu 
„Strofy o późnym lecie”   

Lato w butelki rozlane,
Na półkach słodem się burzy.
Zaraz korki wysadzi,
Już nie wytrzyma dłużej.
 
A tu uwiądem narasta
Winna, jabłeczna pora,
Czerwienna, trawiasta, liściasta,
W szkle pękatego gąsiora.

Tak więc do dzieła miłe Panie. Panowie też mogą jeśli czują się na siłach, bo 
przetwory, to rzecz trudna i wymaga skupienia. 

Podajemy też kilka przepisów na jesienne, sprawdzone smakołyki. 
I na desery też, bo życie trzeba sobie umilać jakoś.
Wszystkie przepisy sprawdzone a potrawy - Pychota!

Jesienne przetwory

PIEROGI Z BOBU

Składniki farszu na ok 60 sztuk
• 1 kg bobu
• pęczek koperku
• sól
• 5 łyżek oliwy
• 1 większa cebula
• 3 duże ząbki czosnku

Wykonanie
Bób ugotować i jak chwilę przesty-

gnie obrać ze skórki.  Utłuc na gładką 
masę ubijakiem do ziemniaków. Bez 
obierania też będzie, ale już bez na-
grody „danie roku”.

Na patelni rozgrzać 4 łyżki oliwy, 
wrzucić pokrojoną dość drobno cebu-
lę, smażyć kilka minut do zeszklenia, 
dorzucić posiekany koperek i podgrzać 
minutkę. Do masy bobowej, dodać 
usmażoną cebulę z koperkiem  i wci-
snąć przez praskę czosnek . Przyprawić 
solą i pieprzem,  porządnie wymieszać. 

Zrobić zwykłe ciasto pierogowe i le-
pić pierogi.  Okrasić można wg własne-
go gustu, najlepiej smakują ze skwar-
kami. Gotowe, smacznego!

SAŁATKA ZIEMNIACZANA 

Składniki:
• 4 ziemniaki,
• 4 ogórki konserwowe,
• 1 cebula,
• przyprawy do smaku,
• sos do sałatek (np.”Knorr” - zioło-

wo - paprykowy). 
Uwagi:
Sałatka jest bardzo dobrym dodat-

kiem do potraw z grilla. Można ją rów-
nież łączyć z innymi produktami (moż-
na dodać do niej jeszcze śledzie).

Jak przyrządzić?

Ugotować ziemniaki w mundur-
kach, po wystudzeniu obrać i pokro-
ić w półksiężyce następnie pokroić 
w kostkę ogórki konserwowe, a cebu-
lę pokroić dość drobno. Wymieszać ra-
zem wszystkie składniki, dodać do tego 
rozrobiony sos sałatkowy i przyprawić 
do smaku. Odstawić do lodówki na oko-
ło 1 godzinę, lecz nie jest to konieczne.

CUKINIA FASZEROWANA

• 0,5 kg ryżu
• 0,5 kg mięsa mielonego surowego
• 2 słoiki mięsiwa z Biedronki (albo 

może być konserwa „gulasz angiel-
ski” z Krakusa)

• 2 duże cebule
• Masło
• Cukinia 
• Pomidory

Ugotować ryż na miękko, ale tak 
żeby się nie rozłaził.

Cebulę podsmażyć na maśle na zło-
ty kolor.

Do ugotowanego ryżu dodać cebu-
lę, surowe mielone mięso i rozdrobnio-
ne mięsko z konserwy.

Doprawić pieprzem białym, solą 
i ziołami prowansalskimi.

Cukinię obrać, przeciąć na połowę 
wzdłuż, wyjąć ze środka pestki i to co 

jest takie mięciutkie. Ma zostać sama 
skorupka.

Nakładać do cukiniowych łódeczek 
farsz ryżowy i ułożyć w naczyniu do za-
piekania. Wierzch każdej cukinii  obło-
żyć plastrami pomidorów

Zapiekać aż się upiecze, nie trzeba 
zbyt długo, bo cukinia jest delikatna.

SAŁATKA BROKUŁOWA

• 20 dkg sera pleśniowego Lazur
• 1 kg brokułów leciutko obgoto-

wanych
• 10 dkg papryki czerwonej świeżej
• puszka kukurydzy
• puszka fasoli czerwonej
• 10 dkg dobrej szynki
• 8 łyżek majonezu
• 8 łyżek jogurtu naturalnego
• 2 ząbki czosnku posikane drob-

niutko
• pieprz i sól

Wykonanie. Po prostu wszytko 
zmieszać w dużej misce i gotowe. Bar-
dzo dobra sałatka

SERNIK NA ZIMNO

Upiec biszkopt z 5 jajek i przekro-
ić na dwa placuszki.

Masa serowa
• 1 litr śmietany 30%
• 0,5 kg sera zmielonego w malak-

serze
• 2 śmietanfixy
• 4 łyżki cukru pudru
• 2 galaretki cytrynowe

Zimną śmietanę ubić na sztyw-
no z cukrem pudrem i śmietanfixem.  
Dodać zmielony ser i dokładnie roz-
mieszać. 

Na koniec wlać 2 wystudzone gala-
retki rozpuszczone w 1 szklance wody.

Na jeden biszkopt wyłożyć część 
masy serowej i przykryć drugim bisz-
koptem. 

Na wierzch dać resztę masy serowej 
i ułożyć na niej jesienne maliny albo 
inne owoce. Mogą być z puszki.

Całość zalać galaretką, wstawić na 
godzinę do lodówki i już można jeść. 
A że w każdym kawałku takiego późno-
letniego ciasta jest milion kalorii to się 
w ogóle przejmować nie należy. W nie-
bie podają tylko kleik z chmur.
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Jeden-dwa – Rozstanie

W kółko Macieju – kalafior

Krzyżówka ze strzałkami  - porad-
nik kulinarny

Jolka – fasolka szparagowa

Jolka owocowa – aronia

Szyfrogram z aforyzmem – Po 
sprywatyzowaniu majątku naro-
dowego pozostała nam jeno w na-
rodzie prywata.

Z Polski rodem - Polonica

NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Hej, dogonię lato! Łap, łap, łap, łap lato…
Gdy skrzące się słońcem po trzech miesiącach
Odchodzi przytłumione jesienią to... 
Hej, dogonię lato! Łap, łap, łap, łap lato… 
I brązy jesieni tym, tym latem zamienię
Na chlebem kwitnące zboże.
Hej, dogonię lato! Łap, łap, łap, łap lato…
I w ptakach i w kwiatach zatrzymam część lata
Na rok, na miesiąc, na dzień
I w ramki oprawię, do wody ją wstawię
Zatrzymam letnią zieleń! 
Hej, dogonię lato! Łap, łap, łap, łap lato…

Wirokrzyżówka
Litery z pól dodatkowo oznaczonych kropką utworzą  

rozwiązanie końcowe zadania.

Poziomo:
2) zlot czarownic.
5) a2+b2=c2
6) do czytania dla muzyka.
8) ziemia, pole.

Pionowo:
1) instrument dęty drewniany.
3) biokatalizator.
4) wygodne siedzenie.
7) rzemieślnik budujące piece kaflowe.

Wirowo:
A) samochód do przewożenia cieczy.
B) rysunki wykonywane na elewacjach domów.
C) małe dzwonki przy końskiej uprzęży
D) mgr
E) w matematyce z cechą i mantysą.

Bogdan Witek

To oczywiście piosenka zespołu „Dwa Plus Jeden”, kto z Pań-
stwa ją pamięta? Pewnie każdy z nas chętnie zatrzymałby let-
nią zieleń, prawda? Ale niestety powoli zaczynają ją zastępo-
wać brązy jesieni… Oby tegoroczna jesień zasłużyła na mia-
no „złotej”!

A na ostatnie dni lata nasi współpracownicy przygotowali 
dla Państwa jak zwykle ciekawe zadania. Pan Bogdan Witek 
zaprasza do zmierzenia się z Wirokrzyżówką i Jolką, a Pan 
Leszek Grzywacz poleca tym razem Krzyżówkę tautogra-
mową oraz Krzyżówkę „W kręgu literatury”.

Na deser – kilka słów o kryptarytmach  i alfametykach oraz 
jeden – na początek – do zabawy!

Zapraszam więc do rozwiązywania!
Renata Jurasińska
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W  KRĘGU  LITERATURY

KRZYŻÓWKA  TAUTOGRAMOWA
Wszystkie odgadywane wyrazy zaczynają się taką samą li-

terą. Litery z pól z kwadracikiem, czytane rzędami, utworzą 
rozwiązanie dodatkowe.

Poziomo:
3) …-migle;  6) sposób przygotowania tekstu do 

druku;  9) roślina doniczkowa, figowiec;  10) języ-
koznawca zajmujący się dźwiękami mowy;  12) 
dawniej zwany był balwierzem;  13) …. Pończo-
szanka;  15) walczy o złoty medal;  16) imię przy-
wódcy rewolucji kubańskiej.

Pionowo: 
1) czekał na Laurę pod jaworem;  2) mięsień 

umożliwiający zginanie kończyny;  4) rzemieśl-
nik trudniący się spilśnianiem tkanin;   5) mu-
zyk grający na drewnianym instrumencie dę-
tym;  7) zatoka charakterystyczna dla wybrzeży 
Norwegii;  8) tworzywo opakowaniowe;  11) w sta-
rożytnym Rzymie: ostatni dzień świąt, poświęcony pa-
mięci zmarłych;  14) płat mięsa rybiego bez ości.

Leszek Grzywacz

Litery w polach z kwadracikiem, czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.

Poziomo:
6, 9) tytuł powieści Güntera Grassa;  14, 17, 18) tytuł utworu Czesława Miłosza.

Pionowo: 
1) faworytki (gruszki);  2) figlarna krzyżówka;  3) władca starożytnego Egiptu;  4) Władimir, wiceprze-wodniczący Dumy 

Państwowej Rosji, autor stwierdzenia: Zachód zazdrości Rosji, tak jak brzydka, swej pięknej koleżance;  5) zależny od po-
pytu;  7) filmowe imię Karoliny 
Sawki w „Pustyni i w puszczy” 
Macieja Dutkiewicza;  8) nie-
zdara, niedołęga;  10) rodzaj 
sieci rybackiej;  11) przydat-
na na lekcji geometrii;  12) 
zwinna antylopa;  13) rosa 
miodowa;  15) wciągnięcie 
do rejestru;  16) urządze-
nie do rozminowywania 
terenu.

Leszek Grzywacz
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Litery z pól dodatkowo oznaczonych 
kropką, odczytane kolejno rzędami, utwo-
rzą rozwiązanie końcowe zadania.

• broń miotająca bełty.
• japońska sztuka składania papieru.
• kraj kojarzony z bankami i zegarkami.
• kuzyn pinczera.
• marzenie karierowicza. 
• miejsce walki bokserów. 
• nastroszona fryzura.
• pasożyt jelita grubego występujący naj-

częściej u dzieci.
• płytkie miejsce w rzece, niebezpieczne 

dla statków.
• pociąga osoby pragnące odwiedzić da-

lekie kraje.
• pomieszczenie w więzieniu.
• potocznie więzienie.
• przed wykonaniem dalekiego skoku. 
• służy psu do merdania.
• stolica Wenezueli.
• wstęp do bójki.
• zajmuje się tkaniem ozdobnych tkanin 

na ściany.
• zawiniątko, paczka.
• źle czuje się na wsi.
• -udział osób trzecich w zdarzeniu, in-

gerencja.
Bogdan Witek

Jolka

KRYPTARYTM 
(gr. kryptós = ukryty; arythmos = liczba) to zadanie sza-

radziarskie w postaci działania arytmetycznego, w którym 
cyfry zastąpiono literami. Zadaniem rozwiązującego jest od-
tworzenia owego działania. Takim samym literom powin-
ny odpowiadać takie same cyfry, a różnym literom – róż-
ne cyfry.  Żadna z liczb wielocyfrowych nie może zaczynać 
się zerem. Po zastąpieniu liter cyframi powinno otrzymać 
się poprawne działanie. Zadanie powinno mieć dokładnie 
jedno rozwiązanie. Rolę liter mogą spełniać również inne 
symbole: figury szachowe, symbole kolorów karcianych itp. 

ALFAMETYK 

– to z kolei kryptarytm, w którym cyfry zaszyfrowa-
ne są literami tworzącymi wyrazy powiązane znaczeniowo 
bądź też słowa składające się w sensowne frazy lub zdania. 

Zapraszam do zmierzenia się z alfametykiem „Wyszło 
szydło z worka”. Powiedzenie to używane jest, gdy chcemy 
pokreślić sytuacje, w których prawda o pewnej osobie lub 
intencjach tej osoby wychodzi na jaw.

RJ
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