Nr 9-10/204-205

3

DYNOWINKA

Drodzy czytelnicy
Pod nogami znów ścielą się dywany z kolorowych liści,
po okolicznych polach zasnutych mgłami spaceruje spóźniony bocian, a łaciaty kasztan nabił guza Jagielle – nastała dynowska jesień, a wraz z nią trafia do Państwa kolejny numer „Dynowinki”…
W szelest wrześniowych i październikowych liści wplata się też odgłos szkolnego dzwonka, dlatego z jej kartek będą się do Państwa uśmiechać nasze sympatyczne
„pierwszaki”, zagoszczą też na nich dynowscy „belfrzy”,
którym – z okazji Ich święta – dedykujemy kilka artykułów, życząc jednocześnie anielskiej cierpliwości, żelaznego zdrowia, wytrwałości w niesieniu ciężkiego kaganka
oświaty, a przede wszystkim nieustającej satysfakcji…!

Mamy nadzieję, że przeczytają Państwo z przyjemnością ten numer i nie dadzą się jesiennej chandrze i nostalgii, o której tak pięknie śpiewa Elżbieta Adamiak w piosence ”Jesienna zaduma”…
Nic nie mam
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem
Nawet nie wiem
Jak tam sprawy za lasem
Rano wstaję, poemat chwalę
Biorę się za słowo jak za chleb
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony
Nic nie mam
Tylko z daszkiem nieba zamyślony kaszkiet
Nie zważam
Na mody byle jakie
Piszę wyłącznie, piszę wyłącznie
Uczuć starym drapakiem
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony

Z jesiennym
pozdrowieniem
– redaktorzy prowadzący
Renata i Maciej
Jurasińscy

Następny numer będzie składać pani Zuzanna Nosal, e-mail: z.nosal@gmail.com

Zgodnie z utrwaloną już
tradycją w Dniu Święta Zmarłych 1 listopada,
członkowie Towarzystwa
przeprowadzą na dynowskich cmentarzach publiczną zbiórkę pieniędzy na renowację opuszczonych, zabytkowych
pomników na „starym cmentarzu”.
Liczymy na hojne wsparcie dynowian naszej inicjatywy. Za część zebranych dotychczas pieniędzy prowadzimy w br. renowację pomnika śp. Alfreda Manca.
Realizując uchwałę Towarzystwa z czerwca br.,
w dniu 11.11.2012 r. zamierzamy odsłonić wraz
z P. Burmistrzem i P. Przewodniczącym Rady Miasta
Dynowa, pamiątkową tablicę poświęconą Władysławowi Kasprowiczowi – pierwszemu burmistrzowi Dynowa w powojennej Polsce w 65 – rocznicę przywró-

cenia praw miejskich. W tym celu kupiliśmy granitową tablicę, powierzając rzeźbiarzowi kol. Bogusławowi Kędzierskiemu jej wykonanie.
Z opóźnieniem ale wreszcie dobiegają końca prace
przy renowacji kapliczki przydrożnej w Królewskim.

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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„Nie ma większego bogactwa w narodzie
nad naród światłych obywateli”
/ Jan Paweł II /
Dyrektorom Placówek Oświatowych, Wychowawcom, Nauczycielom,
Pracownikom Administracyjnym i Obsługi
Z okazji zbliżającego się święta Dnia Edukacji Narodowej składamy podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia.
Gorąco dziękujemy Państwu za zaangażowanie w pracę oświatową.
W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu informacje dotyczące projektu, jaki Gmina Miejska Dynów złożyła w celu uzyskania dofinansowania na jego realizację.
Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Dynowie: Urzędu Miejskiego,
Szkoły Podstawowej nr 2, budynku OSP (ul. Szkolna), budynku OSP (ul. Bartkówka), budynku zaplecza stadionu miejskiego”
W dniu 30 sierpnia br. Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach osi priorytetowej
II – Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Dynowie: Urzędu Miejskiego,
Szkoły Podstawowej nr 2, budynku OSP (ul. Szkolna),
budynku OSP (ul. Bartkówka), budynku zaplecza stadionu miejskiego”.
Przygotowany projekt jest kontynuacją zrealizowanej
już inwestycji, polegającej na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej
Dynów, tj. budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i budynku
Przedszkola Miejskiego.
Złożony projekt swym zakresem rzeczowym obejmuje następujące budynki, przy których prowadzone będą
prace termomodernizacyjne. Jest to:
1. Urząd Miejski – docieplenie ścian i wykonanie elewacji, docieplenie ścian fundamentowych i stropu, wymiana stolarki okiennej, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i montażem
instalacji solarnej, przebudowa dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Bartkówka – docieplenie ścian i wykonanie elewacji, docieplenie
ściany fundamentowej i stropu, demontaż i wymiana instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów wewnętrznych.
3. Budynek OSP (ul. Szkolna) – docieplenie ścian i wykonanie elewacji, docieplenie ściany fundamentowej
i docieplenie stropu, demontaż i wymiana instalacji
odgromowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz
z kotłownią, przebudowa instalacji gazowej.
4. Budynek OSP (ul. Bartkówka) – docieplenie ścian
i wykonanie elewacji, docieplenie stropu, demontaż
i wykonanie instalacji odgromowej, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, budową instalacji gazo-

wej, przebudową instalacji centralnego ogrzewania.
5. Budynek zaplecza stadionu miejskiego – docieplenie
ścian i wykonanie elewacji, docieplenie ściany fundamentowej, demontaż i wykonanie instalacji odgromowej, przebudowa instalacji gazowej, przebudowa
instalacji centralnego ogrzewania.
Planowany termin realizacji projektu to: marzec
2013 – czerwiec 2014 r.
Koszt całkowity projektu to kwota ponad 2 393 359,00
PLN, w tym kwotaponad 1 590 833,00 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota rzędu 802 526,00 PLN.
Głównym celem projektu jest bowiem poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Dynów, a co za tym idzie zahamowanie ich dekapitalizacji, ograniczenie strat energii
cieplnej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków, poprawa
stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznejoraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
W wyniku przeprowadzonego w ramach osi priorytetowej II. Infrastruktura techniczna, działanie2.2. Infrastruktura energetyczna naboru trwającego od 30.01.2012
r. do 30.08.2012 r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 174 wnioski ubiegające się o dofinansowanie na ich realizację. Zgodnie z informacją przedstawioną
przez Urząd Marszałkowski łączna wartość projektów złożonych w wyniku naboru to kwota 459 162 529,33 PLN,
w tym wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR
i Budżetu Państwa wynosi 297 244 046,32 PLN. Z kolei szacunkowa kwota przeznaczona przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie projektów z EFRR zgodnie z ogłoszonym naborem wynosi 118 399 212,00 PLN.
Jak zauważacie Państwo szacunkowa wartość dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych na dofinasowanie projektów jest trzykrotnie niższa aniżeli zapotrzebowanie na
ich otrzymanie.
W chwili obecnej wniosek poddany zostanie ocenie
formalno – prawnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalno – prawnej, projekt poddany zostanie ocenie merytorycznej i strategicznej. Jeżeli Gmina Miejska Dynów
uzyska pozytywną trzystopniową ocenę i otrzyma dofinansowanie dla niniejszego projektu, wówczas Miasto
przystąpi do jego realizacji.
W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących działaniach podejmowanych przez Miasto.			
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

Życzymy, aby codzienna praca stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji poczucia dobrze spełnionej misji, a przywiązanie i wdzięczność uczniów wynagradzała Państwu trudy niełatwej pracy.
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw
młodych ludzi i wpływania na ich dobre życiowe wybory.
Życzymy również zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku
szkolnym.
Przewodniczący Rady Miasta
Burmistrz Miasta Dynów
Roman Mryczko
Zygmunt Frańczak

Miasto Dynów

na Alpejsko – Karpackim Forum
Współpracy Międzynarodowej
W dniach 14 – 16.09.2012 r. na Podpromiu w Rzeszowie
odbyło się Alpejsko – Karpackie Forum Współpracy zorganizowane przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carpathia”. Alpejsko – Karpackie Forum Współpracy było
międzynarodową imprezą inaugurującą polsko – szwajcarskie działania w ramach strategicznej współpracy na rzecz
rozwoju Euroregionu Karpackiego i wymiany gospodarczej
pomiędzy regionami Alp i Karpat. W ramach Forum odbyły
się Międzynarodowe Targi na których ponad 120 wystawców z kilkunastu krajów europejskich (m.in. Ukraina, Rumunia, Słowacja, Chorwacja, Estonia, Szwajcaria, Włochy)
zaprezentowało charakteryzujące dany region rękodzieła,
produkty lokalne oraz potrawy. Międzynarodowe Targi były
również miejscem spotkań dyplomatów, polityków, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki
i sztuki, reprezentantów organizacji pozarządowych i instytucji okołobiznesowych z obszaru Alp i Karpat, którzy mieli
okazję poznać się, wymienić doświadczenia oraz nawiązać
i rozwijać współpracę w wielu dziedzinach.
W czasie imprezy wystąpiły takie zespoły jak: Kapela Ludowa z Chorwacji, Kapela BAŁKAN EXPRESS, Zespół taneczny z Katalonii, Kapela Tyrolska z muzyką z Alp
w oryginalnych dialektach i strojach, Soul Dance – dziecięco – młodzieżowa grupa taneczno–teatralna z Dębicy, GEST
Grupa taneczna z Zespołu Szkół w Korczynie, Grupa Wokalna „Muzyczny Zaułek” z Rzeszowa.

Miasto Dynów wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury
również wzięło udział w imprezie prezentując swoje stoisko, eksponując:
• Wystawę rzeźb dynowskich artystów Bogusława Kędzierskiego z Galerii „Pniak” i Tadeusza Pindyka – „Galeria Dworska – rzeźba w lipie”,
• Wystawę ikon i kapliczek Pani Jolanty Pyś – Miklasz
z Galerii „Na Zabramie”
• Wystawę lamp i witraży Pana Jacka Pysia
• Wystawę prac wykonanych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie – obrazów
malowanych na korze drzewnej i butelkach, kompozycji kwiatów wykonanych z bibuły oraz figurek wykonanych z papieru
• Wystawę szydełkowanych serwet i haftów krzyżykowych Pani Haliny Słoninka
• Wystawę biżuterii i figurek szydełkowych wykonanych
przez Panią Janinę Paszko
• Ekspozycję publikacji promujących Miasto Dynów wydanych przez Urząd Miejski w Dynowie, Związek Gmin
Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz stowarzyszeń
działających w Dynowie.

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu stoiska promującego Miasto Dynów:
• Panu Bogusławowi Kędzierskiemu, Panu Tadeuszowi Pindyk, Pani Jolancie Pyś – Miklasz, Panu Jackowi Pyś, Pani Halinie Słoninka i Pani Janinie Paszko
za piękne ekspozycje,
• Pani Annie Wandas – Kierownik ŚDS w Dynowie za
użyczenie samochodu oraz prac wykonanych przez
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dynowie,
• Pani Halinie Cygan – Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za wypożyczenie sztalug,
• Panu Danielowi Maziarzowi za transport i pomoc organizacyjną.

Nr 9-10/204-205

Nr 9-10/204-205

DYNOWINKA

7

fot. A. Baran
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fot. B. Kędzierski
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fot. P. Dżuła

Miasto Dynów reprezentowali:
Anna Baran, Joanna Bułdak – Urząd Miejski w Dynowie;
Aneta Pepaś, Piotr Dżuła, Magdalena Cukrzyńska –
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie;
Jacek Pyś – Artysta Witrażysta
Bogusław Kędzierski – Artysta Rzeźbiarz.

DYNOWSZCZYZNA NA SEJMIE

fot. A. Baran

SPOŁECZNIKÓW,
SPOŁECZNIKÓW,
BOJOWNIKÓW
BOJOWNIKÓW
I EKSPERTÓW
I EKSPERTÓW

W dniach 19-20 września 2012 roku w Warszawie
na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
miało miejsce wydarzenie pod hasłem: Rzeczpospolita
Lokalna, Sejm Społeczników, Bojowników i Ekspertów. Głównymi organizatorami tej elitarnej, prestiżowej i ambitnej imprezy byli: Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej. Patronat nad spotkaniem objął Prezydent Bronisław Komorowski repre-

zentowany przez legendę „Solidarności” pana Henryka
Wujca (który pozdrowił Czytelników „Dynowinki”). Gościem honorowym był pierwszy premier III RP, pan Tadeusz Mazowiecki. Wzięło w nim udział 460 liderów społecznych. Ich zadaniem było nakreślenie wizji wybranych społeczności w roku 2020. Aby dostarczyć im materiał do pracy wybrano 12 miejscowości z całego kraju.
Reprezentujący je przedstawiciele mieli stać się czymś
w rodzaju „żywych książek”. Każdej z takich grup towa-
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fot. Rafał Gębura

fot. Mariola Kaczor

MOCNE STRONY REGIONU DYNOWSKIEGO

rzyszyć miał dziennikarz regionalny.
I teraz uwaga! Jednym z regionów, który znalazł się
w wyróżnionej dwunastce, była ziemia dynowska (zarówno gmina miejska, jak i wiejska)…
Miałem przyjemność zostać posłem na Sejm Rzeczpospolitej Lokalnej jako przedstawiciel „Dynowinki”, towarzyszyły mi przesympatyczne panie: Aneta Pepaś – kierowniczka MOK-u, gmina miejska i Mariola Kaczor – zarządzająca bibliotekami w gminie wiejskiej, które nie
dosypiając, składając kolejne projekty unijne, jak nikt
zasłużyły sobie na miano posłanek. A do udziału zaprosił nas i zawiózł do Warszawy animator Regionalnego
Ośrodka EFS pan Tymoteusz Cichoń (to z jego inicjatywy) 5 maja 2011 roku 13 organizacji z naszego regionu
podpisało deklarację współpracy „Partnerstwo na rzecz
rozwoju Pogórza Dynowskiego”.
Dzięki brawurowej i bardzo profesjonalnej prezentacji naszego regionu przez Anetę Pepaś oraz licznym materiałom, które zawieźliśmy do Warszawy (piękne zdjęcia z kolejnych widowisk plenerowych grupy De Novo,
foldery i przewodniki, wydawnictwo „Błękitny San”, kalendarze i kartki pocztowe Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, folder z fotografiami rzeźb Bogusława Kędzierskiego, wydawnictwa dotyczące m.in. Dąbrówki Starzeńskiej, Bachórza, Siedlisk i Dylągowej, i wiele innych),
uczestnicy warsztatów z całej Polski, kierowani przez
niezwykle profesjonalnego i przesympatycznego moderatora z Wrocławia – pana Damiana Deca, zachwycili
się Dynowszczyzną, kreśląc taką jej wizję w 2020 roku,

że moje dzieci i wnuki mogą spać spokojnie!
Ale wizja ta też zobowiązuje! „Dynowinka” przedstawiając mocne strony naszego regionu, na które zwracano uwagę podczas warsztatów, oznajmia, że podpisuje tym samym wymienioną wyżej deklarację, stając się
czternastym partnerem! Niech zniknięcie „trzynastki”
będzie dobrym znakiem i spowoduję, że rozwój turystyki na Dynowszczyźnie ruszy ze zdwojoną siłą!
Maciej Jurasiński

położenie na styku czterech powiatów (przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, brzozowskiego), bliskość Bieszczad, Ukrainy i Słowacji
(baza wypadowa)
walory przyrodnicze i piękne położenie w dolinie
Sanu (część obszaru Dynowszczyzny objęta jest
ochroną przyrody w ramach Parku Krajobrazowego
Pogórza Przemyskiego oraz Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu), świetne warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej
znaczna (w ostatnim czasie) poprawa zaplecza gastronomicznego i hotelowego
Związek Gmin Turystycznych (Dynów, Nozdrzec,
Dubiecko, Krzywcza, Dydnia), który koordynuje
działalność w zakresie promocji, prowadzi działalność wydawniczą, jest inicjatorem programu
„Błękitny Sen”
jedna z nielicznych w Polsce kolej wąskotorowa
o przeszło stuletniej historii (powstała w 1904 r.)
z najdłuższym w Europie tunelem kolejki wąskotorowej .
program rewitalizacji miasta, dzięki któremu Dynów dorobić się ma parku rekreacyjnego na tere-

nie dawnej posiadłości Trzecieskich (ostatnich właścicieli Dynowa)
zakończony program: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów oraz Gminy Wiejskiej w Dynowie
duży potencjał ludzki, liczne stowarzyszenia i organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrówki Starzeńskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Stowarzyszenie De Novo (organizujące od 2003 roku
znane na Podkarpaciu, a nawet poza jego granicami, widowiska plenerowe) i wiele innych.
w Pawłokomie znajduje się pomnik Ukraińców zamordowanych 3 marca 1945 r., można określić go
śmiało pomnikiem pojednania polsko – ukraińskiego, gdyż w 2006 roku, po odprawieniu panychydy
ku czci pomordowanych Ukraińców Wiktor Juszczenko i Lech Kaczyński oddali hołd także Polakom pomordowanym przez UPA
Dynów może się stać także miejscem pojednania
polsko – żydowskiego, gdyż leży na tzw. szlaku chasydzkim (na dynowskim kirkucie w ohelu spoczywa słynny cadyk Cwi Elimelech Szapiro) i od pewnego czasu istnieje tu centrum chasydzkie, gdzie
odbywają się święta żydowskie, a nawet wesela

DYNÓW

w słownikach geograficznych
i encyklopediach
ć
ś
ę
na przestrzeni wieków Cz

III

W 1991 roku ukazał się Słownik historyczno – geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu Adama Fastnachta tom
II pod redakcją Jerzego F. Adamskiego.
W marcowym i czerwcowym numerze „Dynowniki” ukazała się I i II część Słownika w zakresie dotyczącym Dynowa.
Dzisiaj publikujemy III - przedostatnią część wybranej jego treści.
„1448-74 Stanisław z D., Strzałkowa, syn [Jana Gołego i] Małgorzaty
z D., Denowski, 1465-74 współwłaśc.
D. (XI, XVI wg indeksów); 1462 - Anna
córka Małgorzaty z D., ż. l v. Filipa
z Niezamyśla [dziś Zaniemyśl], 2 v.
Jana Sapieńskiego, 1465 - współwłaśc.
D. (XI, XVI wg indeksów); 1465 Stanisław dz. z D. albo ze Strzałkowa, sprzedaje Mikołajowi Czarnockiemu z prawem odkupu do 7 lat za 500 (? 400) grz.
» Kąkolówkę albo Białkę, tak jak jego
zm. matka Małgorzata sprzedała ją
Stanisławowi Błażowskiemu (XVI
197); Anna siostra Stanisława Denow-

skiego a wdowa po Filipie kwestionuje tę sprzedaż za 400 grz. (XVI 198);
Stanisław z D. albo ze Strzałkowa gwarantuje Mik. Czarnockiemu terminowy zwrot długu 100 grz. zastawem 10
grz. czynszu w » Błażowej. Gdyby Blażowa nie przypadła mu działem, wówczas da zastaw w innych swych dobrach w z. san. (XVI 199); Mikołaj bp
przem. wraz ze swą kapitułą oraz Stan.
Denowski i Anna wdowa po Filipie, pozywają się nawzajem o granice (XVI
206 1784); kmiecie z Domaradza, Bliznego, Starej Wsi i Przysietnicy pozywają Stan. Denowskiego i Annę, wdo-

wę po Filipie (XVI 207, 1787); Maciek
kmieć z Przysietnicy pozywa o rany
Stan. Denowskiego i Annę wdowę po
Filipie (XVI 208, 1786); ciż Stanisław
i Anna z D. oraz Paweł i Mikołaj z Dydni mają sprawę o granice (XVI 215); ciż
pozywają Jerzego z Bukowa o granice
(XVI 216, 1788); ciż mają sprawę z Janem Tanawskim (XVI 219); Stan. Denowski pozwala Mikołajowi z Czarnocina Czarnockiemu wykupić Stanisława, sołtysa z Błażowej, z wsi » Kąkolówki, którą zm. Małgorzata [z D.]
sprzedała Stanisławowi z Błażowej
(XVI 250); 1466 Stan. Denowski wraz
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z siostrą Anną pozywają Jana Tarnawskiego, że nie chce sypać kopców granicznych między wsią ich Jabłonicą
[Ruską] a wsiami Tarnawskiego Wołodź, Niewistka i Gdyczyna (XVI 299,
302); Mikołaj Czarnocki pozywa Stan.
Denowskiego w sprawie Błażowej (XVI
320, 323-327, 330-332, 336); woźny
w imieniu Anny Denowskiej wdowy po
Filipie aresztuje wszystkie zapisy
Stan. Denowskiego na rzecz Mikołaja
Czarnockiego dot. Błażowej (XVI 340);
1467 Stanisław z D. sprzedaje Pawłowi Nabrzuchowi sołtysowi z Nozdrzca
wieś » Dąbrówkę za 150 zł węg z prawem odkupu do 3 lat (XVI 360); tenże
zgodnie z zapisem testamentowym
swej matki Małgorzaty 20 grz. dla szl.
Doroty, ż. Pawła Podleskiego, za jej zasługi, po dokonaniu podziału dóbr z siostrą [Anną] Filipową, zapisuje Dorocie
10 grz. na roli albo łanie Slosarsky [na
Przedmieściu Dynowskim] (XVI 361);
tenże daje Mikołajowi Czarnockiemu
intromisję w wieś » Hartę na 116 grz.
i 100 grz. zakładu (XVI 373) [zob. r.
1477]; 1467 Mikołaj bp przem. ze swą
kapitułą oraz Stanisław Denowski czynią ugodę w sprawie granic między
wsiami biskupstwa Przysietnica, Golcowa, Domaradz, Blizne i Stara Wieś
a wsiami Denowskiego Izdebki, Wesoła i Hodle [? raczej Hłudno]. Rozjemcy
obu stron winni w 3 tygodnie po Zielonych Świętach udać się na miejsce granic i po wysłuchaniu informacji ludzi
oznaczyć granice. Jeśli rozjemcy nie
będą w tym zgodni, obie strony wybiorą Mikołaja Pieniążka star. san. jako
superrozjemcę (superarbitrum alias
obermana), który rozstrzygnie spory,
a obecny przy tym podkomorzy san. lub
komornik usypie kopce. Obie strony
winny dostosować się do orzeczenia pod
zakładem, a ludzie z wymienionych wsi
korzystać z lasów do tego czasu w pokoju (XVI 374, 393, CCCII, 771); Stanisław z D. pozywa Jerzego z Humnisk
kaszt, san. (XVI 389-391); tenże skazany przez burgrabiego zamku san. na
karę królewską (XVI 412); 1468 tenże
pozywa Jana z Tarnawy (XVI 440, 484,
498); tenże jako powód oraz Paweł i Mikołaj z Dydni odesłani do podkomorzego w sprawie granic między wsiami
Wara, Izdebki i Niewistka a wsiami
Dydnia, Wydrna i Jabłonka (XVI 441);
tenże pozywa Jerzego Czeszyka z Bukowa (XVI 442, 488); tenże pozywa Mikołaja bpa przem. i tegoż kapitułę
o niechęć wytyczenia granic między
wsiami bpstwa Przysietnica. Blizne,
Stara Wieś, Golcowa i Golcowska Wola
a wsiami Stanisława Wesoła, Hłudno
i Izdebki (XVI 480, 482); Anna z Rzeszowa wdowa po Filipie z Żerkowa [woj.
kaliskie] kaszt. międzyrzeckim pozywa Mikołaja bpa przem. i kapitułę, wła-
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ścicieli Domaradza o granice (XVI 481,
483); Mikołaj Czarnocki pozywa Annę
wdowę po Filipie z Żerkowa w sprawie
lasów [Kąkolówki ?] (XVI 501); starosta z polecenia króla ustanawia zakład
między Anną wdową po Filipie, a Mikołajem Czarnockim z powodu napadów przez Annę na kmieci Mikołaja
z Kąkolówki i Białki (XVI 545); starosta ustanawia zakład między Stanisławem Denowskim a J[anem] Racławskim (XVI 547, 715); 1469 Stanisław
Denowski gwarantuje szl. Pawłowi
Podleskiemu terminową zapłatę długu
20 grz. intromisją w młyn w Bachórzu
(XVI 590); 1469-70 Paweł Dedeński pozywa Szczęsnego z Niewistki, którego
Stan. Denowski przez swego sługę szl.
Radeckiego stara się wyłączyć z kompetencji sądu gr. jako swego sołtysa
i pana. Radecki skazany na karę za
stanie przed sądem z mieczem i niezdjęcie nakrycia głowy (XVI 611, 612,
715); Stan. Denowski pozywa Pawła
Temeszowskiego z Temeszowa (XVI
671, 679, 739, 753, 761); 1470 Anna, ż.
[2 v.] Jana Sapieńskiego [z Sepna, woj.
poznańskie] dz. z Rzeszowa i Kąkolówki, pozywa Mikołaja Czarnockiego (XVI
684, 685); szl. Dorota z synem Stanisławem dzierżawcy z Wołodzi pozywają Stanisława Denowskiego, którego
zastępuje Jan Kunowski (XVI 689,
767); Krystyn ze Wzdowa sędzia san.
pozywa Stan. z D. (XVI 690, 715); Stan.
Denowski pozywa Jerzego z Bukowa
(XVI 691, 715); tenże pozywa Jana
z Tarnawy (XVI 692, 715); tenże zobowiązuje się wobec Anny z Rzeszowa ż.
Jana Sapieńskiego, do przyprowadzenia ż. swej Małgorzaty do sądu z.
w Przeworsku celem skwitowania
przez nią oprawy, wiana i wyprawy
oraz unieważnienia pism dot. oprawy
Anny w Rzeszowie i należących doń
wsiach. Jeśli Denowski tego nie spełni, wówczas da Annie intromisję
w miasto swe D. i we wsie Harta, Bachórz wieś i folwark, Nozdrzec, Przedmieście Dynowskie, oraz w wójtostwo
miasta D. z młynami (XVI 708); Mikołaj Czarnocki zeznaje, że Anna z Rzeszowa ż. Jana Sapieńskiego zapłaciła
pełną należność wykupując od niego
wieś Kąkolówkę, którą miał w zastawie za 350 grz. od Stan. Denowskiego
brata Anny (XVI 713); Stan. Denowski
gwarantuje Dobiesławowi Kmicie
kaszt. [lubelskiemu] terminową zapłatę 250 grz. intromisją w wieś Bachórz
oraz folwark Denowiec z młynem (XVI
716); 1471 tenże zastawia Mikołajowi
Czarnockiemu za dług 45 zł węg. całą
swą wieś » Hartę, nie naruszając pierwszego zastawu, i z młynem w Bachórzu
(XVI 799, 800); 1472 król Kazimierz
zaświadcza, że Mikołaj i Piotr br. z Żerkowa zapisali Annie z Rzeszowa, swej
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matce a c. Małgorzaty, 533 grz. i 16 sk.
z 800 grz., zapisanych ich ojcu zm. Filipowi przez ich babkę Małgorzatę
z Dynowa na wsiach i Swyncza [dziś
Świlcza, z. przem.] i Szwynyeczka Wola
(MRPS I 900); 1473 sprawa między
Stanisławem Denowskim a Mik. Czarnockim (XVI 937, 940, 949); 1474 Stanisław Denowski stara się wyłączyć
z kompetencji sądu gr. Jana albo Szczęsnego z Niewistki w sprawie tegoż
z Mikołajem i Pawłem Dedeńskimi
(XVI 982, 983, CDXXVII, 984); sprawa
między Mikołajem bpem przem. i kapitułką a Stan. Denowskim, którego
zastępuje Krystyn z Wary. Starosta
ustanawia zakład między stronami,
a sędzia z polecenia kasztelana san.
odracza sprawę z powodu wojny (XVI
1003, 1004, 1006, 1784); 1475-76 Piotr
i Jan z D. pozywają Jana Tarnawskiego z Jabłonicy [dziś J. Ruskiej] o granice (XVI 1029, 1053, 1140); ciż pozywają Jerzego z Bukowa. Marcin Sopiechowski zastępca obu braci (XVI 1030,
1054, 1142); 1475 Jan dz. z D. sam i ręcząc za br. swego młodszego Piotra Annie z Rzeszowa ż. Jana Sapieńskiego
zobowiązuje się zwolnić od matki swej.
Małgorzaty ze Sprowy [ż. Stanisława
Denowskiego] czwartą część wójtostwa
w Rzeszowie i dać intromisję oraz połowę miasta Rzeszowa z przynależnymi wsiami : Krasne, Strażów, Wilkowyja, Ruska Wieś i połową przedmieścia Ruska Wieś [z. przem.], na których
to dobrach Małgorzata ma oprawę
i wiano. Jan z D. winien dać Annie
z Rzeszowa intromisję w dobra i miasto D., wójtostwo z młynami, folwark
i we wsie : Nozdrzec, Harta, Bachórz
i Przedmieście Dynowskie (XVI 1036);
Jan i Piotr z D. ss. zm. Stanisława Denowskiego ze Strzałkowa przenoszą zapis 2000 grz, ich matki Małgorzaty
z dóbr Rzeszów na dobra ojczyste
Strzałków i in. w pow. kaliskim, z powodu podziału dóbr Rzeszów i przypadnięcia ich Annie siostrze Stanisława
a ż. Jana de Sepno (MRPS I 1320),. Jan
z D. gwarantuje Stanisławowi Racławskiemu terminowe zapłacenie 241/2 zł,
węg. intromisją w wieś swą Hłudno
(XVI 1039); 1475-76, Małgorzata wd.
po Stan. Denowskim i Jan z D. jej starszy syn, gwarantują Stanisławowi Burzyńskiemu terminowy zwrot pożyczonych 80 grz. zastawem 8 grz. czynszu
we wsi » Hyżne (XVI 1044, 1146); sprawa między Anną Sapieńską a Mikołajem Czarnockim (XVI 1059); 1476 Mikołaj [Czarnocki] z Zahutynia pozywa
Annę Sapieńską z Rzeszowa, którą zastępuje Zych sołtys z Piątkowej (XVI
1139); 1477 [? zob. r. 1467] Stanisław
Denowski daje Mikołajowi Czarnockiemu za 116 grz. i zakład 100 grz. intromisję w wieś swą Hartę (XVI 1207);
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1478 Jan z Pilczy i Straszydła kaszt.
biecki pozywa Annę z Rzeszowa i Błażowej o granice (XVI 1279); Jan Denowski ma sprawę o granice z Janem,
Zygmuntem, Jakubem, Stanisławem
i Mikołajem z Dydni i Krzemiennej.
Jego zastępca Marcin Sopiechowski
(XVI 1280); 1467-95 Jan s. Stanisława,
z D., Denowski, 1494-95 pkom. san.
(XVI wg indeksu); 1478 tenże pozywa
o granice Jana, Rafała, Mikołaja, Seweryna i Józefa [Tarnawskich] z Jabłonicy [Ruskiej]. Jego zastępca Marcin Sopiechowski (XVI 1281); Marcin
Sopiechowski jako zastępca Jana Denowskiego w sprawie z Jerzym z Bukowa o rany 2 mieszczan z D. (XVI
1286); 1479 Jan dz. z D., gwarantuje
Marciszowi de Badzymysle Sopichowskiemu terminowy zwrot 88 grz. intromisją w wieś swoją » Hyżne (XVI 1361);
szl. Anna Solecka dzierżawczyni z Futomy kwituje swego s. Mikołaja Soleckiego z części w » Futomie, którą to
część ma za zasługi od zm. Małgorzaty Mościcowej z D. (XVI 1362); Jan z D.
zastawia Marciszowi de Badzymysle
za 116 grz. kmieci w » Harcie, których
trzymał zastawem Mikołaj Czarnocki
od Jana (XVI 1366, 1367, 1369); 1480
karczmy (XV 1934); 1480-81 pozew na
instancję Anny z Rzeszowa ż. Jana Sapińskiego przeciw Janowi z D., który
wbrew zobowiązaniu i zapisowi w aktach z. san. [» r. 1475] nie spełnił zobowiązania i nie zwolnił od matki swej
Małgorzaty ze Sprowy czwartej części
wójtostwa w Rzeszowie, połowy miasta
Rzeszowa i wsi Krasne, Strażów, Wilkowyja i Ruska Wieś, a z racji zakładu nie dał intromisji w miasto D. i wsie
Harta, Bachórz, Nozdrzec, wójtostwo
w D. i w folwark z młynami i karczmami. Jan odwołuje się do zjazdu generalnego, sąd postanawia przedłożyć
sprawę do najbliższego zjazdu w Nowym Mieście Korczynie z udziałem króla (XVI 1394, 1489, 1498, 1500); 1481
Jan z D. pozywa Jana, Rafała, Mikołaja i Seweryna braci z Tarnawy (XVI
XVI 1490); tenże pozywa Jana, Zygmunta, Jakuba i Stanisława braci
z Dydni (XVI 1491); tenże pozywa Jerzego z Bukowa o 7 grz. poręki za Mikołaja z Dydni mieszczanom z D. (XVI
: 1492); starosta ustanawia zakład między Andrzejem [Kmitą] z Wiśnicza
a Janem z D. z powodu sporów i niezwyczajnych wojen między nimi (XVI
1527); ks. Szczepan de Mydlow jako zastępca powoda Jana z D. pozywa Andrzeja albo Henryka [Kmitę] z Bachórca, Pawłokomy i Bartkówki, że mimo
ustanowionego zakładu dokonał gwałtem zajazdu na dobra Jana Przedmieście Dynowa z 60 szlachty i 100 niższego stanu, uzbrojonymi we włócznie, kusze, pancerze, miecze i inną broń, znie-
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ważał go słownie, zabrał 2 psy myśliwskie, strzelał do rybaków, porąbał
umocnienia (antemuralia alias kobylenye) przed miastem na przedmieściu,
porąbał ogrodzenia, za kilka dni uczynił podobnie rąbiąc umocnienia i ogrodzenia, rozpędzając ludzi na przedmieściu i innych raniąc i ostrzeliwując
strzałami, a Jana wyzywając hańbiącymi słowami (XVI 1530-1532); 1482
Jan z D. zastawia Janowi Sopichowskiemu s. Marcisza de Bądzymyslye,
za 209 1/2 grz. wieś swą » Hyżne (XVI
1568); 1484 Henryk z Kamieńca kaszt,
san. pozywa Jana z D. o zakład 1000
grz. (XVI 1663, 1666, 1667); 1485 Mikołaj Biernaszowski zwraca Janowi
z D. wieś Siedliska, którą posiadał od
Stanisława Denowskiego ojca Jana za
pieniądze obecnie otrzymane (XVI
1691); Jan Denowski zapisuje ż. swej
Jadwidze z Kalinowej, c. zm. Jana Zaremby wwdy kaliskiego, 2000 zł węg.
oprawy oraz 600 zł i 200 grz. na mieście D. i wsiach przynależnych (MRPS
I 1755), król Kazimierz zaświadcza powyższy zapis, wymieniając miasto D.
z przedmieściem i wsie Bachórz, Hyżne (Cziszni), Hartę, Łubno i Nozdrzec
(MRPS II S. 98); Małgorzata ze Sprowy wd. po Stanisławie Denowskim odwołuje zapis oprawy na 4000 grz. na
dobrach Rzeszów, dany s. Janowi
(MRPS I 1750); Kaspar z Leszna pkom.
kaliski ręczy za Jana Denowskiego, że
ten uwolni dobra D. z wsiami od wszelkich długów (MRPS I 1756); 1486-87
Henryk z Kamieńca kaszt. san., pozywa Jana z D. (XVI 1736, 1818); 1487
Andrzej Kmita z Wiśnicza cześnik
i stolnik krak. oraz Jan z D. pozwalają na dokonanie zgody między nimi
przez Stanisława Pieniążka star. san.
i innych rozjemców w sprawie granic
między wsiami » Dąbrówka a » Bartkówka (XVI 1822); Jan Denowski zastawia Klemensowi z Pakoszówki za
pożyczone 170 zł węg. wieś swą Siedliska (XVI 1825); tenże zastawia Mikołajowi Malowskiemu za 100 grz. czynsz
kmiecy 10 grz. w swej wsi » Hyżne (XVI
1826); 4488 Anna z Rzeszowa ż. Sapińskiego, zastawia Maciejowi z Niebieszczan za 1000 grz. połowy wsi Błażowa
z folwarkiem, Kąkolówka z folwarkiem, Barycz, Futoma i Piątkowa (XVI
1885); taż zastawia swej córce Jadwidze za 1000 grz. połowy wsi Błażowa,
Kąkolówka, Barycz, Futoma i Piątkowa (XVI 1886); Jan Pilecki pozywa
Annę dziedziczkę z Rzeszowa i Błażowej (XVI 1889); Jan z D. żąda od Stanisława Turopolskiego wydania swego
kmiecia zatrzymanego na dobrowolnej
drodze (XVI 1906); starosta ustanawia
zakład między Janem bpem przem.
a Janem Denowskim. Biskup i jego. ludzie winni mieć wolne korzystanie z la-
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sów nie rozgraniczonych, znajdujących
się między dobrami bpa a Denowskiego aż do wytyczenia granic (XVI 1915);
1489 Jan z D. gwarantuje Janowi Sopichowskiemu de Bandzyemyszlye terminowy zwrot długu 210 zł, w tym 50
zł węg., w złocie i 160 zł w szerokich
groszach praskich, intromisją w Przedmieście miasta D., poczynając od wsi
Bachórz z folwarkiem przed dworem
położonym obok miasta D. i z łąką (XVI
1933); tenże zastawia Klemensowi
z Pakoszówki za dług 200 zł w złocie
wieś swą Siedliska (XVI 1934); Jan
z Pilczy wwda ruski drogą zamiany
z Janem z D. daje mu połowę wsi Brzezówka w z. san. i 3000 zł węg. za dobra Udorz, Jedlicza, Tczyca i Swojczany w pow. ksiąskim ziemi krak. (XVI
1936); Jan z D. sprzedaje Janowi z Tarnowa chor. krak. za 600 grz. połowę
wsi Brzezówka, uzyskanej drogą zamiany od Jana z Pilczy (XVI 1937); tenże zastawia Marcinowi Biernaszowskiemu sołtysowi w Łubnie za pożyczone 85 zł kmieci w » Łubnie (XVI 1945);
1490 Jadwiga ż. Jana Wojszyka [ze
Żmigrodu w woj. krak.] zastawia mu
za 1000 grz. za zgodą braci, zapis swój
otrzymany od matki swej Anny z Rzeszowa na dobrach Błażowa, Barycz,
Kąkolówka. Piątkowa, Futoma i nowy
folwark, gdzie jest nowy dwór. (XVI
1979); 1490-91 Jan z D. gwarantuje Jakubowi Pieniążkowi terminowy zwrot
300 zł węg. intromisją w swe wsie Harta Nowa i Harta Stara (XVI 1983,
2032); 1492 tenże gwarantuje Mikołajowi Jaćmirskiemu Niemcowi terminowy zwrot pożyczonych 100 zł węg. zastawem 10 łanów we wsi swej » Wesołej (XVI 2081); 1493 woźny stwierdza
szkody wyrządzone przez Jana Denowskiego, który wysłał służbę swą i kmieci, we wsiach » Krzemienna i » Jabłonica Stanisława Dedeńskiego, » Dydnia Zygmunta Dedeńskiego i » Wydrna
Jana Dedeńskiego (XVI 2161-2165);
1494 Jakub Pieniążek kwituje Jana
z D. z zapłaty 300 zł węg., za które Pieniążek trzymał zastawem wieś Hartę
(XVI 2192); Jan z D. daje Przecławowi
Brzeczce (Brzeszka, Brzeczka) za pożyczone 475 zł węg. intromisję we wsie
» Harta Stara i Harta Nowa. Jadwiga
ż. Jana wyraża zgodę (XVI 2193); tenże gwarantuje szl. Michałowi Żuczkowi de Byestryowycze, urzędnikowi
w Zalesiu, terminowy zwrot długu 100
zł węg. i 60 grz. intromisją w wieś Dylągówkę (XVI 2194); tenże daje szl. Janowi Kaszubie i tegoż dzieciom za pożyczone 30 grz. intromisję w 5 kmieci
w swej wsi Laskówce (XVI 2196); 1494
król Jan Olbracht pozwala Mikołajowi
Gardzinie z Ludbrańca kaszt. spicymierskiemu wykupić wieś król. Kamionna w pow. kaliskim z rąk Małgo-
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rzaty wd. po Stanisławie z D. i jej syna
Jana (MRPS II 358); Jan Dynowski
skazany na kary za niezapłacenie podatków król. (XVI 2225, 2227, 2230,
2235); starosta ustanawia zakład na
Jana z D. za pojmanie i więzienie ziemianina szl. Stanisława Nabrzuszka
dz. z Dąbrówki [dziś D. Starzeńska],
zobowiązanie go do zrzeczenia się tej
wsi, na którą Stanisław posiada dokumenty. Jan winien pod zakładem dochodzić prawem swych pretensji (XVI
2232); 1495 Jan z D. daje Stanisławowi Burzyńskiemu za dług 150 zł węg.
intromisję w wieś swą » Nozdrzec (XVI
2251);1496 król zatwierdza przywilej
króla Kazimierza z 5 III 1485 r. aprobujący oprawę Jadwigi z Kalinowej,
daną jej przez męża Jana Denowskiego (MRPS II 604); Jan z D. gwarantuje Klemensowi Radwanowi terminowy
zwrot 242 zł węg. intromisją w wieś
swą Siedliska (XVI (2256); Mikołaj
i Piotr z Rzeszowa, D. i Dąbrówki, które to posiadłości przypadły im po i Janie z D. ich bracie [ciotecznym], skła-

dają 200 zł Stanisławowi Nabrzuszkowi, dzierżawcy z » Dąbrówki, za tę wieś
zgodnie z wolą Jana Amora z Tarnowa
kaszt. krak., lecz Nabrzuszek nie chce
przyjąć pieniędzy (XVI 2315, 2316,
2322, 2323), Jadwiga Denowska z Kalinowej wdowa po Janie Denowskim
z D. i Łubna gwarantuje Marcinowi
Biernaszowskiemu sołtysowi z Łubna
terminową zapłatę 50 zł intromisją
w 12 kmieci w » Łubnie (XVI 2324), Mikołaj i Piotr bracia rodzeni niedzielni
Rzeszowscy, dziedzice z D. i Wesołej,
pozywają Jadwigę wdowę po Janie Denowskim dzierżawczynię z D., o to, że
wtargnęła siłą do młyna w » Bachórzu
i zabiera tam mlewo wartości 40 grz.
rocznie, choć młyn przypadł obu braciom po bezpotomnym Janie Denowskim, ich bracie ciotecznym, że jej służba w liczbie 30 golothi z dworu w D.
najechała na wieś » Wesołą i rozrzuciła stóg siana wartości 40 grz. oraz zabrała kmieciowi Jaczkowi, który również ją pozywa, sieć z rybami i siekierę wartości 2 grz., że zabrała z folwar-

ku w Bachórzu 40 krów, 24 woły, 400
owiec, 120 macior wartości 80 grz., że
wtargnęła do wsi Chodorówki i zabiera od kmieci czynsze, robociznę
i wszystkie dochody wartości 30 grz.
rocznie, że wtargnęła do młyna koło
miasta D. na potoku Denowiec i zabiera miary słodu i mąki z pszenicy, żyta
i jęczmienia, który to młyn z dochodami wart jest 98 grz., że wtargnęła do
młyna dolnego na potoku płynącym
z Harty i tam jak wyżej, że wtargnęła
do młyna na rz. San koło miasta D. zw.
„Rolnyky” i tam jak wyżej wartości 88
grz., że służba jej zabrała z łąk między
D. a Bachórzem 7 stert siana (cumulos alias styrth) wartości 20 grz., z czego część zawiozła na folwark w Bachórzu, a część do D. Zastępca Jadwigi szl.
Michał Zuczek i dzierżawca z Dylągówki odracza sprawę oraz żąda przeniesienia sprawy z sądu gr. do sądu
z. (XVI 2333, 2334, 2337-2350, 2357).”
W kolejnym numerze „Dynowinki” ukaże się ostatnia część Słownika.
Andrzej Stankiewicz

Informacja o wynikach matur
w Liceum Ogólnokształcącym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
We wrześniu zakończyła się letnia sesja egzaminu maturalnego CKE w Warszawie i OKE w Krakowie dokonały
podsumowania tegorocznego egzaminu dojrzałości. By zadać kłam szerzącym się w środowisku informacjom na temat matur, Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Liceum Ogólno-

kształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
pragnie przedstawić wyniki egzaminu z wiodących przedmiotów. W roku szkolnym 2011/2012 do czterech klas III
uczęszczało 120 uczniów i wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego
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Pamiętajmy o człowieku…
W pogoni za pieniądzem zapominamy, że WSZYSTKO
zależy właśnie od człowieka… KREATYWNY, UCZCIWY,
Z PASJĄ, WRAŻLIWY NA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, KOMPETENTNY W TYM, CO ROBI…
Skąd takiego wziąć?! Trzeba go wychować i wykształcić,
między innymi w szkole.
Ale o szkołę trzeba dbać, troszczyć się, robić wszystko,
by młody człowiek ją polubił, chciał do niej wracać wspomnieniami… Każda epoka na swój sposób próbowała o tym
pamiętać.
Tymczasem tzw. dyscyplina finansowa i oszczędności za
wszelką cenę (na które nastała
ostatnio „moda”) przesłaniają tę
oczywistą prawdę, której urzędnicy i administracja nie umieją, a może nie chcą dostrzec…
To nieważne, że na dobre
imię szkoły pracowały pokolenie rodziców, nauczycieli,
uczniów; że mimo ciężkich
warunków wypuściła szereg
wspaniałych ludzi, którzy do
niej wracają, wspominają ją
z wdzięcznością i nadal dbają
o jej dobre imię…
Oczywiście mam na myśli
przykład z naszego podwórka. Taką szkołą było i jest dynowskie Liceum Ogólnokształcące. Jako nauczyciel i dyrektorka tej szkoły przepracowałam ponad 30 lat! Powstała staraniem ludzi z pasją, „rosła” latami, godnie reprezentowała nasz region; sztandar Szkoły został odznaczony Medalem KEN, odznaką „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego” i „Zasłużony dla województwa przemyskiego”. Liceum było inicjatorem i organizatorem bardzo wielu ważnych dla środowiska dynowskiego wydarzeń.
I co? I nagle, jak mówią „ ni stąd, ni zowąd” , ktoś wpadł

na „genialny” pomysł, by tę szkołę przyłączyć do innej szkoły… Bo taniej, bo Dynowa na dwie szkoły średnie nie stać…
Teraz NIE STAĆ, kiedy przeżyliśmy najcięższe czasy PRL
-u, brak bazy lub elementarnych pomocy naukowych! Dzięki ludziom, dzięki wychowanemu i wyedukowanemu człowiekowi… Bo szkoła to nie tylko uczenie, to też wychowanie i kształtowanie postaw emocjonalnych. Liczenie pieniędzy, kasa, to rzeczy krótkotrwałe… Inwestowanie w człowieka – to inwestycja dalekosiężna!
Na szczęście propozycja łączenia szkół w Dynowie na razie upadła. Przecież szkoły-kołchozy się nie sprawdziły! Jakie
efekty przyniesie walka z przemocą, z narkomanią w szkolekołchozie, gdzie uczeń jest tylko numerem w dzienniku? Anonimowość jest zabójcza dla człowieka i to niezależnie od wieku!
Musiałam się odezwać,
mimo że jestem emerytką,
bo przecież dynowskiemu LO
poświęciłam wiele lat mojego życia! Jestem to też winna wszystkim moim uczniom,
którzy nadal uśmiechem i ciepłym słowem witają mnie na
ulicy, odwiedzają przy każdym pobycie w rodzinnych stronach, dzwonią, piszą kartki… Nie wyobrażam sobie, by kolejne zjazdy absolwentów, które zawsze wyciskają u nich łzy
wzruszenia, odbywać się miały pod innym szyldem… Chcę
zaprotestować przeciwko takim pomysłom na łamach „Dynowinki”, na której powstanie też mieli i nadal mają wpływ
absolwenci mojej ukochanej Szkoły!
JANINA JURASIŃSKA,
emerytowana nauczycielka i dyrektorka
LO im. KEN w Dynowie

Procent osób, które zdały egzamin maturalny w maju i sierpniu 2012r.
Liceum
Ogólnokształcące
w Dynowie 120
abiturientów

Wynik dla
Liceów na
Podkarpaciu

Wynik dla
Techników na
Podkarpaciu

Wyniki dla szkół Województwo
podkarpackie

Wyniki krajowe

100%

93%

73%

84%

84%

Zdawalność w poszczególnych przedmiotów obowiązkowych

Średnie wyniki z egzaminu maturalnego 2012r. –
poziom podstawowy

Przedmiot

LO Dynów

Województwo
Podkarpackie

Przedmiot

LO Dynów

Województwo
Podkarpackie

Język polski

100%

98%

Język polski

60pkt.

53pkt.

Matematyka

100%

88%

Matematyka

63pkt.

56pkt.

Język angielski

100%

94%

Język angielski

76pkt.

66pkt.

Język niemiecki

100%

97%

Język niemiecki

75pkt.

61pkt.
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Czy to możliwe?
Z ogromnym zaskoczeniem i zdziwieniem
przyjęliśmy informację o próbie włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie w skład
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Nasze
zdziwienie było tym większe i bardziej bolesne,
że taki pomysł wyszedł ze społeczności Dynowa
i pojawił się na dwa lata przed przygotowywanym przez nas Zjazdem 70- lecia szkoły. Jako absolwenci Liceum wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec takich zamierzeń. W trakcie spotkania

z Dyrektorem Liceum
otrzymaliśmy zapewnienie, że sprawa jest
nieaktualna, a szkoła pozostaje nadal samodzielną placówką. Dodatkowo ucieszyła nas informacja o rozpoczęciu budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej jesienią tego roku.
Absolwenci LO z różnych roczników
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Zjazd maturzystów
Rocznik 1968 – 1972
Ani się obejrzeliśmy,
a 40 to już za nami!
Cztery dziesiątki lat temu
ukończyliśmy naukę w dynowskim liceum.
Na tę okoliczność 30 czerwca
2012 roku zorganizowaliśmy spotkanie
pod hasłem „MY MATYRZYŚXI 1972”.
Spotkaliśmy się po latach przed dostojną bramą naszego kościoła.
O uroczystą i niepowtarzalną Mszę
Świętą zadbali nasi koledzy – księża Adam i Czesław. W modlitwie
i wspomnieniach przywołaliśmy pamięć nieżyjących nauczycieli i kole-

gów. Uniesieni duchem, szczęśliwi i mocno
wzruszeni, w niemalże szkolnym szyku, przeszliśmy do liceum – szkoły naszej młodości.
Ach, to tu! – niejednemu z nas łza
się w oku zakręciła.
Przywitała nas bardzo serdecznie
obecna pani Dyrektor, po czym odczytała nam list od naszego wychowawcy
prof. Kazimierza Kozubala.

Drodzy wychowankowie
Bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie mnie na zjazd koleżeński z okazji 40-lecia matury. Niestety z przykrością informuję, iż ze względu na wcześniej zaplanowany wyjazd, nie będę mógł uczestniczyć w tej uroczystości.
Praca w dynowskim liceum pozostawiła we mnie serdeczne i trwałe wspomnienia, których nie zacierają upływające lata.
Mam nadzieję, że z okazji tego spotkania ożyją wspomnienia i odbędziecie „sentymentalną podróż” do czasów, kiedy zaczęło się Wasze dorosłe życie.
Po 40 latach powracacie do źródeł życiowej edukacji. Po maturze straciliście się z oczu i różnie potoczyły się wasze losy. Minęły lata, ale to spotkanie
jest dowodem, że przyjaźnie zawiązane w szkolnych ławach trwają do dziś.
Na pewno wielu z Was nie widziało się wiele lat i czeka na to spotkanie
z niecierpliwością. To spotkanie to doskonała okazja do wspomnień i opowieści o „starych, dobrych czasach, bo nie mam wątpliwości, że macie co
wspominać”.
Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować za zaproszenie i życzyć
Wam udanego spotkanie. Bardzo mi przykro, ż nie będzie mnie wśród Was.
Życzę wszystkim moim wychowankom wielu sukcesów i radości w życiu
prywatnym i zawodowym. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać przy okazji kolejnego jubileuszu.
Brzozów, 28 czerwca 2012 r.

Kazimierz Kozubal
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Napisała do nas również prof. Ania
Warchał
KOCHANI MATURZYŚCI
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DYNOWIE
ROCZNIK 1972, MATURZYŚCI
MOJEJ MŁODOŚCI:
WY – 19 LAT, JA 25.
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nasze szkolne zdjęcia i zdjęcia naszego
miasteczka z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Wszyscy bardzo chętnie i z uwagą
je oglądali, wspominając z sentymentem szkolne lata. O kulinarną oprawę
naszego spotkania zadbali właściciele
„Aleksandrii”, stoły były elegancko nakryte, potrawy smaczne, miła obsługa.
W świetnych humorach, mocno roz-

bawieni, żegnaliśmy się grubo po północy, przyrzekając sobie spotkanie…
ale tym razem wcześniej, niż za 40 lat.
Organizatorki i uczestniczki
spotkania Ela i Ewa
fot. Teresa Sochacka-Pondo

„ŁAWKI, TABLICA, KREDA,
ŁZA JAK DIABEŁ
W OKU SIĘ KRĘCI
SZUKAM NAWET KAWAŁKA
MEJ SZKOŁY
ŚWIĘTEJ PAMIĘCI”
W Dniu Waszego święta jestem
sercem blisko Waszych serc, wspomagam Was pamięcią w odnajdywaniu pięknych, szkolnych chwil
i uczestniczę w radości, jaką teraz
przeżywacie.
Dzisiejszego wieczoru życzę Wam
miłych rozmów, czarujących uśmiechów, szalonych tańców, „nieba dla
podniebienia”, młodzieńczego wyglądu i wspaniałych przeżyć.
A po powrocie do domu, napełnieni energią realizujcie swoje plany
i marzenia do końca, niech wszystko
układa się po Waszej myśli.
Pozdrawiam serdecznie całą
młodzież oraz moje koleżanki i moich Kolegów z Grona Pedagogicznego.
Anna Warchał

Z sentymentem błądziliśmy po
szkolnych korytarzachi zakamarkach,
wspominając swoją młodość i – co tu
mówić: cudowne lata w dynowskim liceum. Wspomnieniom nie było końca.
I, uniesienie wzruszeniami, roześmiani, skąpani w letnim słońcu, spacerkiem przeszliśmy do „Aleksandrii”
– lokalu, w którym odbyła się dalsza
część spotkania.
Przy wejściu zostaliśmy przywitani lampką szampana, a Ela i Ewa odczytywały listę obecności, co pozwoliło
już w pełni się rozpoznać.
Zostaliśmy zaszczyceni obecnością
naszych profesorów, pań: Janiny Urasińskiej, Zofii Rybowej, Teresy Gerulowej i pana Józefa Drabika. Były bukiety róż, podziękowania, przemówienia, wspomnienia i muzyczne dedykacje z tańcami. A później już tylko zabawa, rozmowy i wspomnienia, którym
nie było końca.
Lokal był pięknie i uroczyście przystrojony. Wystrój nawiązywał do atmosfery Dynowa z tamtych lat. Były

Te piękne dziewczyny
W dniach 25 i 26 sierpnia 2012 roku odbyło się Spotkanie Koleżeńskie absolwentów dynowskiego LO (rocznik 1957) z okazji pięćdziesiątej piątej rocznicy złożenia matury.

Nie dogonisz drogi, coś ją przebył,
nie dogonisz dnia minionego,
próbowałem – nie wyszło
– czas przeszedł.
Ale może zostało coś z niego?

Te piękne dziewczyny – właśnie piękne, czas jest wobec nich
bezsilny! – zadbane, energiczne,
z błyskiem młodości w oczach, zapragnęły się spotkać po przeszło
pół wieku, odnaleźć w sobie dawne Zosie, Krysie, Marysie i znowu
być razem…
Zaprosiły nauczycieli, którzy jeszcze żyją, odwiedziły groby
zmarłych…
Moja wdzięczność za zaproszenie jest niewyobrażalna, dziękuję też losowi, że jeszcze dożyłam
tej chwili…
Mowa o Zjeździe Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie w 55 rocznicę złożenia matury (rocznik 1957).
Dziękuję, do następnego spotkania! Bywajcie!
Janina Jurasińska,
polonistka z LO w Dynowie
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Dobrze wykorzystane wakacje
w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Na pierwszy rzut oka tytuł artykułu pewnie kojarzy się
z plażą, palmami, złocistym piaskiem, pluskiem fal lub szumem drzew. Nie, nie o takie wykorzystanie wakacji chodzi,
chociaż to też jest bardzo ważne. Jeśli jedni mogą właśnie
tak ten czas wykorzystywać to inni z kolei przeznaczają ten
okres na: egzaminy końcowe i poprawkowe, rekrutację, przygotowywanie wniosków stypendialnych, udział w komisjach
na stopnie awansu zawodowego nauczycieli czy wreszcie na
niezbędne modernizacje i remonty.
Tak więc w czasie wakacji 2012, w naszej szkole wykonano sporo dobrej roboty, której efekt skierowany jest głównie do uczniów mimo, że niekoniecznie pod katem nauki
lecz pod katem opieki socjalnej. Dzięki finansom i wsparciu organizacyjnemu ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie podczas tych wakacji został przeprowadzony gruntowny remont kuchni i zaplecza.
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nauczyciela mianowanego otrzymało 4-ro nauczycieli: p.
Wojciech Hamerla, ks. Michał Mazur, p. Sławomir Litwin
i p. Magdalena Wolańska.
Rok szkolny 2012/13 rozpoczęło 465 uczniów w 16 oddziałach ( 3 - zasadniczej szkoły zawodowej i 13 - technikum). Do klas pierwszych zostało przyjętych 130 uczniów,
którzy będą się uczyć wg nowych programów, w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. We wszystkich klasach technikum wprowadzone są innowacje pedagogiczne we współpracy z Wyższą

Szkołą Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, z Wyższą
Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z Politechniką Rzeszowską oraz z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „WSK -PZL w Rzeszowie”.
Szkoła jest otwarta na potrzeby rynku pracy stąd też zawody zostały przystosowane do wzrastających potrzeb, tak
aby absolwenci mogli znaleźć odpowiednią pracę lub kontynuować dalszą edukację.
Dynów 10.09.2012r.

Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan

Tegoroczne dynowskie
„PIERWSZAKI”
Szkoła Podstawowa, klasa 1A
wymieniono instalacje zasilającą urządzenia, dostosowano
do wymogów sanitarnych drzwi, przegrody, żaluzje, a także wymieniono całe wyposażenie techniczne łącznie z pomieszczeniem pomocniczymi tj. magazynem i obieralnią jarzyn. Pojawiły się chromonikle, naczynia i sprzęty stosowne
na ten czas, o wysokim standardzie higienicznym. W ubiegłym roku z obiadów (drugie danie – 3 zł) korzystało ponad
200. uczniów, a także nauczyciele (za dodatkową dopłatą).
W okresie wakacyjnym zostały przygotowane wnioski na
Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego za wybitne osiągnięcia, a na rozpoczęciu roku szkolnego 2012/13 stypendia, wręczyła Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego Pani Urszula Bilo, uczniom technikum: Bartłomiejowi Wasieńko i Krzysztofowi Tuzykowi. W całym powiecie przyznano jeszcze dwa takie stypendia: uczennicy
z ZS w Sokołowie Małopolskim i uczennicy z ZS w Tyczynie.
Stypendia takie mogą utrzymać uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w ostatnim roku szkolnym (co
najmniej 4,75) i mają bardzo dobre zachowanie oraz mogą
poszczycić się szczególnymi osiągnięciami (tytułem laureata olimpiady przedmiotowej lub konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, osiągnięciami artystycznymi lub osiągnięciami sportowymi na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym).
W okresie wakacyjnym stopnie awansu zawodowego

Przypomnę, że budynek dawnego internatu był oddany do użytku w 1986 roku bez kuchni i stołówki, a dopiero
w grudniu 1992r. przystosowano pomieszczenia na część żywieniową. Wprawdzie kuchnia do tego czasu też spełniała
wymogi sanitarne, to jednak wieloletnie intensywne użytkowanie doprowadziło do zużycia się sprzętu i wyposażenia
pomimo stałych bieżących napraw i remontów.
W ramach tegorocznego remontu wykonano wymianę
instalacji sanitarnej, posadzki, zmieniono glazurę ścienną,
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Szkoła Podstawowa,
klasa 1B

Zespół Szkół w Dynówie
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klasa 1A
Gimnazjum, klasa 1B

klasa 1B
Gimnazjum, klasa 1C

klasa 1C

LO w Dynowie

Zespół Szkół w Dynówie

Gimnazjum, klasa 1A
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Szkoła Podstawowa w Bartkówce, klasa 1

Zespół Szkół Zawodowych w Dynówie

klasa 1 THL wych. mgr inż. Maria Szmul

klasa 1 A wych. mgr Paweł Gierula

klasa 1 TI wych. mgr Bogusława Pinkowicz
Idą pierwszaki dawne maluchy.
Jeden w drugiego to same zuchy.
Buzie umyte i ręce czyste,
Każdy na plecach dźwiga tornister.
Z bijącym sercem stają przed szkołą.
Jak im tu będzie? - chyba wesoło.

Zaszumiały drzewa przed szkołą:
Witaj, pierwsza klaso!
I zagruchał srebrnoszary gołąb:
Witaj, pierwsza klaso!

Chodźcie śmiało
do szkoły, pierwszacy,
do zabawy wspólnej,
do pracy.

Słoneczniki za płotem się złocą:
Witaj, pierwsza klaso!
A i wróble w jaśminie świergocą:
Witaj, pierwsza klaso!

Szkoła drzwi swe
otwiera gościnnie.
Szkoła dzisiaj
serdecznie was przyjmie!

Wszystko, wszystko
dziś dla pierwszej klasy:
uśmiech słońca,
kolorowe astry.

klasa 1 TPS wych. mgr inż. Barbara Gierlach

I ten wierszyk,
który starsze dzieci
dla pierwszaków
mówią z pamięci.

Zespół Szkół Zawodowych w Dynówie
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Dzień Nauczyciela
Właściwie i poprawnie - Dzień
Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty, obchodzone w Polsce w dniu 14 października.
Trochę historii
Zwyczaj związany z obchodzeniem
Dnia Nauczyciela ma w Polsce dość
długie tradycje. Jego początki sięgają
roku 1957. To właśnie wtedy w Warszawie odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska. Na niej zaś ustanowiono, że odtąd na 20 listopada będą
przypadały obchody Międzynarodowego Dnia Karty Nauczyciela. Dzień ten
stał się więc tym samym Dniem Nauczyciela.
Zmiany przyszły dopiero w 1972
roku. To właśnie 27 kwietnia tego roku
uchwalona została Karta praw i obowiązków nauczyciela, która ustanowiła, że odtąd Dzień Nauczyciela będzie obchodzony w rocznicę powstania KEN-u.
Dokładnie 10 lat później, Karta
praw i obowiązków nauczyciela została zastąpiona Kartą Nauczyciela. Od
tego momentu, święto, które ustanawiała nie nazywa się już Dniem Nauczyciela lecz Dniem Edukacji Narodowej. W ustawie pojawił się również zapis mówiący o tym, że jest to
dzień wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć.

Święto to jest również doskonałą okazją do nagradzania i wyróżniania najbardziej
zasłużonych dydaktyków i pedagogów. W tym dniu Minister Edukacji przekazuje wybranym nauczycielom nie tylko Krzyże Zasługi, ale również
medale KEN-u i nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Z okazji tego święta nauczycieli mogą również doceniać kuratorzy oświaty, władze samorządowe
oraz dyrektorzy poszczególnych placówek edukacyjnych.
Dzień Nauczyciela na świecie
Dzień Nauczyciela jest okazją do
świętowania w większości państw świata. Najwcześniej, bo już w marcu obchodzą go Albańczycy (7 marca) oraz
Czesi (28 marca), w maju Dzień Nauczyciela jest świętowany w Meksyku (15 maja) i Malezji (16 maja), we
wrześniu – w Indiach (5 września),
w Chinach (10 września), w Argentynie (11 września) i na Tajwanie
(26 września), w październiku – na
Ukrainie (pierwsza niedziela października), w Rosji (5 października)
i w Brazylii (15 października), w listopadzie – w Turcji (24 listopada)
i w Hiszpanii (27 listopada).

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Dynowie
W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy.
Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.
Światowy Dzień Nauczyciela
Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher's Day) pod
patronatem UNESCO obchodzony jest
w dniu 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 roku, na pamiątkę podpisania w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest
okazją do podkreślenia wiodącej roli
nauczycieli w zapewnieniu najwyższej
jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.
RJ

Grono Pedagogiczne ZSzZ w Dynowie

Nauczyciele dynowskich szkół

Grono Pedagogiczne LO w Dynowie
Grono Pedagogiczne SP nr 2 w Bartkówce
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11. edycja Konkursu Nauczyciel Roku
Ministerstwo Edukacji Narodowej
i tygodnik „Głos Nauczycielski" już po
raz 11. zorganizowały konkurs „Nauczyciel Roku". To jedyny taki konkurs w Polsce, podczas którego nagradzani są najlepsi z najlepszych, wyjątkowi nauczyciele na szóstkę z plusem!
Finał konkursu odbędzie się 15 października 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem oświatowych osobistości.
Uczestnikiem Konkursu może być
każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, gimnazjum, szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej lub innej placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju
na rzecz Polonii. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, sami uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, związki zawodowe,
przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową. Można też zgłosić samego siebie!
Wystarczy wypełnić wniosek konkursowy dostępny na łamach „Głosu
Nauczycielskiego" i na stronie internetowej www.glos.pl, dołączyć do niego krótkie uzasadnienie i przesłać na
adres redakcji. W tym roku zgłoszenia
można było przesyłać do 14 września.
„…Niezwykłość Konkursu polega na
tym, że udaje się włączać w naszą inicjatywę wiele wybitnych osobistości ze
świata nauki i polityki. Szczycimy się,
że Konkurs jednoczy wokół edukacji
ludzi o różnych poglądach, dowodząc,
że o szkole i nauczycielach można roz-

Gali Finałowej wręczane są też statuetki „Przyjaciela Szkoły". „Przyjaciółmi Szkoły" są już m.in.: o. Jan Góra,
Jurek Owsiak, Janina Ochojska, Anna
Dymna, Jasiek Mela i Marek Kamiński, prof. Jerzy Bralczyk.

mawiać ponad podziałami. Nauczyciel
Roku to jedyna taka inicjatywa, w której Ministerstwo Edukacji Narodowej
występuje w roli współorganizatora.
I to niezmiennie od 11 lat…” – można
przeczytać na stronie www.men.gov.pl.
Rokrocznie jury, pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, wiceprzewodniczącego Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN - zgodnie
z Regulaminem - wybiera trzynastkę
finalistów. Jedna osoba spośród nich
otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku,
dwie inne - wyróżnienia, a pozostała
dziesiątka - zostaje Nominowana do
tytułu Nauczyciel Roku.
Tegoroczny finał zbiega się z jubileuszem tygodnika „Głos Nauczycielski", który obchodzi 95-lecie. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 października na Gali Finałowej
na Zamku Królewskim w Warszawie,
która jest niepowtarzalnym wydarzeniem; w edukacyjnym środowisku nazywanym Galą Nauczycielskich Oscarów. Bierze w niej udział wielu wybitnych gości, ale przede wszystkim
Szczęśliwa Trzynastka finalistów.
Spośród nich, jedna osoba zostaje Nauczycielem Roku! Od kilku lat podczas

Nauczyciele Roku (2002 - 2011)
// Grzegorz Lorek, Nauczyciel
Roku 2002, biolog z Leszna,
// Bogumiła Bąk, Nauczyciel Roku
2003, biolożka z Raciborza,
// Wiktor Kamieniarz, Nauczyciel
Roku 2004, historyk z Koszalina,
// Jacek Świerkocki, Nauczyciel
Roku 2005, chemik, matematyk
i informatyk z Żor,
// Danuta Konatkiewicz, Nauczyciel Roku 2006, chemiczka z Zielonej Góry,
// Wiesław Włodarski, Nauczyciel
Roku 2007, matematyk z Warszawy,
// Dariusz Kulma, Nauczyciel Roku
2008, matematyk z Mińska Mazowieckiego,
// Radosław Moskal, Nauczyciel
Roku 2009, nauczyciel przedmiotów zawodowych z Ostrowca Świętokrzyskiego,
// Marek Golka, Nauczyciel Roku
2010, fizyk z Radomia,
// Anna Sosna, Nauczycielka Roku
2011, anglistka z Częstochowy.
(Informacje ze strony
www.men.gov.pl )
Może w przyszłym roku do tego grona dołączy nauczycielka lub nauczyciel
z Dynowa…? Trzymam kciuki!
RJ

Sentencje o nauczycielach
Co strawią nauczyciele, to jedzą uczniowie
(Karl Kraus)
***
Nauczyciele muszą iść do szkoły dobrze odżywieni, aby
móc sprostać ciężkiej pracy sadzenia drzew lub zwykłych
krzewów wiedzy na ziemiach w większości przypadków będących raczej jałowym ugorem niż żyznym czarnoziemem
(José Saramago)
***

Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy
staje się źródłem radości
(Albert Einstein)
***
Nauczanie powinno polegać na tym, żeby to, co się ma
do zaoferowania uczniom, postrzegali oni jako drogocenny
dar, a nie jako przykry obowiązek
(Albert Einstein)
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***
Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych, jest sztuka obudzenia w dorosłym uczniu
kreatywności, przy wykorzystaniu
prostych pomocy dydaktycznych
(Albert Einstein)
***
Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia.
Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje
(William Arthur Ward)
***
Zacną rzeczą jest uczyć się,
lecz jeszcze zacniejszą – nauczać
(Mark Twain)
***
Kto uprzednio nabytą wiedzę
pielęgnuje tak, by służyła mu do ciągłego przyswajania nowej, ten może być nauczycielem innych
(Konfucjusz)
***
Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe uczucia dla
jednego choćby dobrego czynu, jednego dobrego wiersza –
osiąga więcej aniżeli ten, który zapełnia naszą pamięć nieskończonymi rzędami przedmiotów naturalnych, sklasyfikowanych pod względem nazwy i kształtu
(Johann Wolfgang Goethe)
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***
Ucząc dzieci, musimy w sposób niezauważalny dążyć do zjednoczenia wiedzy ze stosowaniem tej wiedzy w praktyce
(Immanuel Kant)
***
Być nauczycielem we właściwym
sensie to znaczy być uczniem. Nauczanie zaczyna się wtedy, gdy ty - nauczyciel - uczysz się od ucznia, stawiasz się
w jego położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie i poznać sposób,
w jaki to czy owo pojmuje
(Soren Kierkregaard)
***
Często osobowość nauczyciela jest
ważniejsza, od posiadanej przez niego wiedzy
(Soren Kierkregaard)
***
Dzielny nauczyciel umie innych uczyć nawet tego, na
czym sam się nie zna
(Tadeusz Kotarbiński)
***
Jedyną i wyłączną miarą posiadania przez człowieka
gruntownej wiedzy jest siła jego nauczania
(Arystoteles)

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie; podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć…

Biegali dla MEFA!
Wielka akcja charytatywna, pod hasłem "Biegniemy dla
MEFA" zakończyła się sukcesem organizatorów.
Aktywny Dynów, MOK Dynów, Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start! oraz LO Dynów postanowili zorganizować wspólnie event, którego głównym celem była chęć pomocy i wsparcie dla znanego polskiego tancerza breakdance z ekipy Polskee Flavour, który kilka razy odwiedzał Dynów, a nie dawno przeszedł poważną operację i przechodzi
rehabilitację po ciężkiej kontuzji.

Całą akcję rozpoczął wspólny bieg ulicami Dynowa.
Grupa około 40 osób przebiegła z Rynku Miasta do dynowskiego LO, gdzie o godzinie 17:30 rozpoczął się pokaz filmu
o MEFO, a dyrektorka MOK, Pani Aneta Pepaś opowiedziała wszystkim zebranym kilka słów o tancerzu. O godzinie
18 rozpoczął się koncert kultowego zespołu Bocca Della Verita, który dołączył się do całej akcji i zagrał koncert specjalnie dla MEFA. Aula dynowskiego LO z minuty na minutę gromadziła coraz więcej gości, którzy przybyli posłu-
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chać kultowych już utworów śpiewanych przez Pawła Tereszaka. Pod wrażeniem całej charytatywnej inicjatywy
był patron medialny eventu, Polskie Radio Rzeszów, które
w bardzo ciepłych słowach gratulowało organizatorom pomysłu oraz przygotowało reportaż z całej akcji z udziałem
(Pani Anety Pepaś, Łukasza Domina, Bartłomieja Walusa
oraz młodzieży z projektu Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. Start!). O godzinie 20 cała akcja przeniosła się do dynowskiego strażaka, gdzie rozpoczęła się dyskoteka charytatywna z udziałem znanych podkarpackich DJ-ów (LukeAmon, GROCYOU, DJ Cosmo).
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O całej akcji wiedział również MEFO, który napisał do
organizatorów: "Bardzo dziękuję za wsparcie! Doceniam to!
Mi jeszcze pozostało 3 miesiące rehabilitacji i wtedy dopiero
powoli będą wracał do tańczenia. Pozdrawiam!"
Podczas biegu, koncertu, jak i dyskoteki prowadzona była zbiórka pieniędzy dla MEFA. Zebrano w sumie
102,50 zł. Może to nie dużo, ale jak podkreślali organizatorzy liczy się chęć niesienia pomocy innym i wsparcie dla
takich ludzi jak MEFO.
Łukasz Domin

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu Dynowinki (Nr 8/203) w artykule o Dniach Pogórza Dynowskiego na str. 17 zamieściliśmy zdjęcie, na którym widnieje p. Jacek Pyś. Niestety zostało ono źle przez nas podpisane – jako „Jacek
Miklasz”. Bardzo przepraszamy za tę pomyłkę.

Nr 9-10/204-205

DYNOWINKA

27

Orkiestra Kameralna
Filharmonii Podkarpackiej w Dynowie
9 września odbył się w Dynowie koncert
w ramach projektu: PRZESTRZEŃ OTWARTA DLA MUZYKI.
W programie „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” wystąpiła Orkiestra Kameralna Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Tomasza Chmiela.
Publiczność zgromadzona w auli Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie wysłuchała przebojów takich
jak: "Powróćmy jak za dawnych lat"; "Miłość Ci
wszystko wybaczy"; "Tango milonga"; "Już taki
jestem zimny drań", „W starym kinie”, "To ostatnia niedziela", "Ada! To nie wypada", "Ach, te
baby". Znane przeboje muzyki filmowej śpiewająco wykonali: Adrianna Bujak – Cyran (sopran)
i Jacek Ozimkowski (bas).
Wśród gości przybyłych na koncert pojawiła
się Pani Marszałek Anna Kowalska oraz Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak.
Na widowni nie zabrakło osób,
które przyszły powspominać utwory z okresu międzywojennego oraz
młodzieży, dla której przebojami
lat dwudziestych rozpoczyna się
nie jedna impreza 18-tkową.
Program realizowany przez
Filharmonię Podkarpacką, jak
dowiedzieliśmy się od obecnej na
koncercie Pani Dyrektor Marty
Wierzbieniec, będzie realizowany
do końca roku w miastach i miasteczkach województwa podkarpackiego. Jesteśmy przekonani,
że tego typu inicjatywa otwiera
Nas - mieszkańców małych środowisk lokalnych na kulturę wysoką
oraz rozbudza potrzeby muzyczne.
Z pozdrowieniami,
Miejski Ośrodek Kultury
w Dynowie
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Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” , Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
zapraszają na imprezy w ramach projektu współfinansowanego przez
Województwo Podkarpackie i Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

WZDŁUŻ SANU – wędrówki z pędzlem, gitarą,
aparatem fotograficznym i teatrem
VII Dynowska Jesień Teatralna

październik, listopad 2012 roku

6 - 20 października – Warsztaty gitarowe, przygotowanie repertuaru na konkurs piosenki
turystycznej
13 października

– /Biblioteka Miejska w Dynowie/
godz. 11.00 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego,
otwarcie wystawy pokonkursowej

21 października

– /Kościół pw. św. Wawrzyńca w Dynowie/
godz. 16.00 - „Błogosławiony Janie
Pawle II pamiętamy”program poetycko - muzyczny Teatru T.G. „Sokół” w Dynowie

4 listopada

– /Dom Strażaka w Dynowie/
godz 16.00 - „Wzdłuż Sanu wędrówki nie tylko z gitarą”
- popisy młodych gitarzystów
- konkurs piosenki turystycznej

11 listopada

- /Dom Strażaka w Dynowie/
godz. 18.00 - „Niech płynie pieśń
o zmierzchu” – Dynów jedną śpiewającą rodziną ….. wieczór pieśni patriotycznej

14 listopada

– /MOK Dynów/
godz.17.00 – XX Dynowski Konkurs Poezji ph. „Życie jako owo jabłko cierpkie i weselne”

18 listopada

– /Dom Strażaka w Dynowie/
godz. 18.00 – „Babcia winna” - Teatr
Fredreum z Przemyśla

25 listopada

– /Dom Strażaka w Dynowie/
godz.18.00 – „Przyjaciel Johna Wayna” - Teatr „Arka Lwowska” z Lubaczowa

1 grudnia

– /Dom Strażaka w Dynowie/
godz. 18.00 – Premiera komedii A.
Fredry „Damy i Huzary” – Teatr
T.G. „Sokół” w Dynowie

NIEZWYKŁY ROMANS
w Dynowie
Zespołu BOCCA DELLA VERITA „Dynowinka” nie będzie po raz kolejny przedstawiać, gdyż robiła to już wielokrotnie… Tym razem jednak pragniemy donieść, że ziściło
się wreszcie marzenie zarówno jego członków, jak i licznych
miłośników! Ukazała się długo oczekiwana i w pełni profesjonalnie wydana płyta „Romans”. Na koncercie promocyjnym, który odbył się 31 sierpnia 2012 niezawodni fani zespołu zjawili się w komplecie i nie żałowali, bo frontman
zespołu i jego pozostali członkowie byli naprawdę w świetnej formie, sprawiając, że dynowskie anioły latały naprawdę nisko, a zachwytom, owacjom i bisom nie było końca! Płyty rozchodziły się jak świeże bułeczki!
Zespołowi życzymy dalszych sukcesów i czekamy
na kolejne, równie dobre płyty!
Maciej Pauza-Jurasiński ;-)
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Ludzie z pasją
Wyplatanie wieńców dożynkowych
to tradycja związana ze Świętem Plonów, czyli z tzw. Dożynkami. W przeszłości obchody dożynek rozpoczynały
się wyplataniem wieńca z pozostałych
na polu zbóż, a także z kiści jarzębiny,
owoców, kwiatów czy ziół. Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. Umieszczano na
nich również żywe, a w późniejszym
czasie sztuczne koguty, kury czy gąski,
które miały zapewniać piękny i zdrowy
chów zwierząt w gospodarstwie. W dzisiejszych czasach tradycja ta powoli zanika i jest coraz mniej osób, które potrafią wyplatać piękne wieńce dożynkowe. W Dynowie i okolicach już tylko kilka osób trudni się tym zajęciem.
Jedną z nich jest Pani Weronika Toczek z Dynowa.
Ł. D. - Kiedy zaczęła się Pani
zajmować wyplataniem wieńców?
W. T. - Oooo trudno powiedzieć, kiedy to było. Dokładnie nie pamiętam,
ale jakieś 30 lat temu zaczęłam wyplatać swój pierwszy wieniec na dożynki.
Ł. D. - Kto Panią tego nauczył?
W. T. - Mam w sobie jakieś zdol-

16 czerwca 2012 r. Miejska
Biblioteka Publiczna w Dynowie we współpracy z Nadleśnictwem Dynów zorganizowała dla najmłodszych czytelników Pieszy Rajd na Zieloną Klasę do Dąbrówki Starzeńskiej, w ramach „Dni
otwartych” organizowanych
przez Lasy Państwowe. W pieszej wędrówce udział wzięło
23 dzieci.

Ł. D. - Od
kiedy zaczyna Pani zbierać materiały?
W. T. - Końcem
czerwca i początkiem lipca zbieram już pierwsze kłosy, żeby nie były za bardzo dojrzałe. Do
tego różne ziela, owoce czy kwiaty.
Ł. D. - Skąd reszta materiałów i pomysły?
W. T. - Resztę materiałów zbieram sobie
powoli kupując coś co mi się spodoba na naszym dynowskim jarmarku. A pomysły biorę z głowy, aby wieniec wyszedł
jak najładniej. To pasuje, to
nie pasuje. Trzeba trochę
pomysłu i bardzo dużo
chęci.
Ł. D. - Ile zajmuje wyplecenie jedwypleść wieńca. Przy
nego wieńca?
wyplataniu również poW. T. - To zalemaga mi mąż.
ży. Jeśli codziennie
się coś robi to tak okoŁ. D. - Ile wyplata
ło 3 tygodnie. Jak się
Pani
wieńców na Doma trochę mniej czasu
żynki?
to wyplatanie trwa naW. T. - Zawsze wyplatam
wet miesiąc. Wszystko za2
wieńce.
Jeden
mniejszy, a drugi więkleży również od konstrukcji, czyli
jak duży jest wieniec. Co roku szy. W tamtym roku na Dożynkach było
musi być inna konstrukcja w sumie cztery wieńce. W tym roku ma
i inny materiał. Wieniec nie być ich sześć. Cztery z Dynowa i dwa
z okolic.
może się powtarzać.

Ł. D. - Czy córki
odziedziczyły Pani
talent do wyplatania?
W. T. - Hmm,
pomagać pomagają, ale raczej nie
są wstanie same
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Lasów Państwowych

ności plastyczne i po prostu
jakoś sama się tego nauczyłam. Chciałam w przeszłości zdawać do szkoły plastycznej, ale musiałam zająć się chorą mamą i marzenia o szkole plastycznej trzeba
było porzucić.

Ł. D. - Czy nie szkoda Pani czasu?
W. T. - Nie szkoda
mi. To jest moja pasja
i musi mi na to wystarczyć czasu.
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Ł. D. - Wspaniale jest mieć taką
pasję, ale trzeba mieć również
ogromny talent.
W. T. - No tak, troszkę talentu trzeba mieć, ale najbardziej cieszy mnie,
gdy skończę wieniec. Wtedy odczuwam
ogromną satysfakcję, że udało się to
zrobić. To jest niesamowite uczucie.
Ł. D. - Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Łukasz Domin
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Po zbiórce koło kościoła w Dąbrówce Starzeńskiej, piechurzy udali się w kierunku „Zielonej Klasy”, która mieści
się w leśnictwie szkółkarskim. Na miejscu zostaliśmy sympatycznie przywitani przez leśników: Małgorzatę i Macieja Kaczorowskich, którzy pełnili rolę gospodarzy. Przemiła
Pani Małgosia oprowadziła zwiedzających po Zielonej Klasie. W ciekawy i interesujący sposób opowiedziała o różnych
gatunkach roślin i zwierząt zamieszkujących okoliczne lasy.
Potem dzieci miały możliwość wykazania się zdobytą wiedzą w różnych konkursach i zabawach tematycznych, które pani Małgosia prowadziła z naturalnym sobie wdziękiem
np. rozpoznawania zwierząt po ich śladach, „Leśne koło fortuny” i inne. Dzieci były zachwycone, gdyż za poprawne odpowiedzi otrzymywały nagrody. W tym czasie pan Maciej
przygotował turystyczną biesiadę - ognisko i kiełbaski, które dzieci samodzielnie piekły. Na koniec uczestnicy rajdu
grali w gry ruchowe - w piłkę, paletki, gry planszowe i zabawy zręcznościowe. Zielona Klasa jest miejscem edukacji
przyrodniczej pełniącym rolę zarówno edukacyjną jak i re-

kreacyjną. Znajduje się tam plac zabaw dla dzieci, miejsce
na ognisko, wiata turystyczna oraz toaleta. Na rozległej polanie znajdują się grupy drzew głównych gatunków rosnących w polskich lasach, taras widokowy oraz kącik łowiecki.
Jest tu także miejsce na grę w piłkę i inne zabawy ruchowe.
Około godz. 16 po pełne wrażeń dzieci, przyjechali rodzice.
Cieszy nas również, że do współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dołączyli rodzice małych czytelników, gdyż
ku naszemu miłemu zaskoczeniu w pomoc i opiekę zaangażowało się 6 mam. I w tym miejscu wszystkim rodzicom,
a szczególnie tym, którzy spędzili wolny, sobotni dzień ze
swoimi dziećmi- SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
Byliśmy bardzo zadowoleni, gdyż po omówieniu zasad
bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w szkółce leśnej, dzieci starały się do nich dostosować.
Można też wysnuć wniosek, ze dłuższe piesze wyjścia
i postawienie dzieci w różnych, nowych okolicznościach,
umożliwia ich integrację i współdziałanie.

Wśród „Dynowskich Zwyczajnych Niezwyczajnych” jest
„ładna, zgrabna, niebieskooka dziewczyna”, „odważna, zdecydowana i niemalże całkowicie oddana swojej pasji” – nurkowaniu – Magdalena Wolańska (cytaty z artykułu pani
Krystyny Dżuła – Dynowinka Numer 10/193; Październik
2011). Zaproszona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, oczywiście nie odmówiła i 29 maja 2012r. odbyło się
spotkanie uczniów klas III SP nr 1 i 2 w Dynowie z panią
Magdą. Ciekawa prelekcja i pokaz multimedialny dotyczy-

ły „Flory i fauny Morza Czerwonego”.
Na wstępie sympatyczna pani Magda dokładnie omówiła strój płetwonurka i pokazała znaki, którymi posługują się pod wodą. Na mapie świata pokazała miejsca, gdzie
się najczęściej nurkuje, gdyż są przepiękne widoki. Podczas
pokazu multimedialnego wykazała się ogromną wiedzą na
temat „świata podwodnego”, jednocześnie pokazując autorskie zdjęcia. Dzieci z ogromną ciekawością słuchały mówiącej i oglądały pokaz. Ku naszemu zdziwieniu potrafiły też
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podać nazwy wielu zwierząt morskich. Świat podwodny jest przepiękny!!! Często słychać było westchnienia oczarowania i podziwu!
Pytania, które padały od dociekliwych dzieci też były wnikliwe.
Spotkanie odbyło się w miesiącu maju, w którym przypada Święto Bibliotek i Bibliotekarzy, dlatego uczestnicy prelekcji zostali poczęstowani słodyczami.
Na ręce pani Magdaleny Wolańskiej składam serdeczne podziękowania za podzielenie się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i wrażeniami oraz poprowadzenie spotkania.
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IV RAJD CIUCHCIĄ WĄSKOTOROWĄ

ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

26 września 2012 r. skoro świt grupa uczestników Naszego Domu rozpoczęła wyprawę w kierunku Przeworska,
aby tam wsiąść do wagoników poczciwej ciuchci i przyjechać
do Dynowa gdzie zorganizowaliśmy przyjęcie dla 200 gości
z zaprzyjaźnionych ŚDS-ów.
Przygotowania do IV Rajdu Ciuchcia Wąskotorową rozpoczęły się już kilka dni wcześniej. Zaplanowaliśmy niemal
każdy szczegół imprezy, ulepszyliśmy każdy z punktów programu i ze świadomością, że nic nas już nie zaskoczy czekaliśmy spokojnie na zaproszonych. Tymczasem, jak niebawem się okazało, ciuchcia również postarała się o uatrakcyjnienie wyjazdu. W połowie drogi lokomotywa zbuntowała się i mimo podjętych prób naprawy dalej nie ruszyła.
Zarządzający kolejką podjęli decyzję o ściągnięciu składu
do Manasterza gdzie podłączono drugą lokomotywę. I stało się jak w wierszu Tuwima „…szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem,
I kręci się kręci się koło za kołem,
I biegu przyśpiesza, i gna coraz prędzej,
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi….”
Lokomotywa otrzymała zasłużone brawa a wszyscy jej
pasażerowie z radością ruszyli w dalszą podróż. Kolejka jechała „..po torze, po torze, przez most, przez góry, …., przez
pola, przez las…”, spieszyła by zdążyć na czas. Niestety nie
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cji przekazała mi wiele cennych informacji o ojcu, o sobie
oraz ocalałe zdjęcia ojca.
Pani Zdzisława Kociołko urodziła się w dniu 26.10.1939 r.
w Stanisławowie zajętym już wówczas przez armię radziecką. Nigdy nie widziała swojego ojca, który został aresztowany we wrześniu 1939 r.. Podzielił los, jak wielu Polaków zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni. Czy dowiedział się o urodzeniu córki Zdzisławy, niewiadomo, jakkolwiek wiadomość tą przekazała mu w liście żona Wanda.
Franciszek Kociołko urodził się 29.03.1895 r. w Harcie. Jego ojcem był Daniel Kociołko, zaś matką Emilia zd.
Barłóg, której rodzina pochodziła z pobliskiej Błażowej.
Rodzice Franciszka utrzymywali się z prowadzonego w Harcie gospodarstwa rolnego. Franciszek mieszkał
w Harcie do śmierci matki Emilii. Po jej śmierci zamieszkał w Przemyślu, dokąd zabrała go ciotka Honorata Nowak – siostra Emilii. Ukończył tam szkołę. Następnie

Wanda i Franciszek Kociołko
zdążyła przejechać przez tunel gdyż uległa kolejnej awarii
w Jaworniku Polskim. Sytuacja ta zmusiła do podjęcia radykalnych działań. Kolej szynową zamieniliśmy na autobusy, które w końcu dowiozły gości na obiekt Błękitnego
Sanu w Dynowie. Tutaj już wszystko poszło według scenariusza. Zabawa była wspaniała, kiełbaski pieczone na grillu smakowały wyśmienicie a nastroje szybko uległy poprawie. Jakby na przekór wydarzeniom wszyscy śmiali się, wymyślali nowe scenariusze na temat powodów awarii zabytkowej lokomotywy i zarzekali się że za rok znów tu wrócą.
Zapadający zmrok, blask reflektorów zapalonych na
obiekcie, muzyka oraz piękna pogoda sprawiły, że odnosiliśmy wrażenie, że budzi się wiosna, …a to już przecież jesień!.
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przeniósł się do Stanisławowa, gdzie podjął służbę w policji państwowej. Był starszym posterunkowym. Tu też się
ożenił z Wandą Anielą z Jedlińskich c. Stanisława i Rozalii, z którą miał troje dzieci: synów Bolesława i Ryszarda
oraz córkę Zdzisławę.
Jak podała Zdzisława Kociołko – Snopkiewicz w sporządzonym przez siebie życiorysie, w dniu 13.04.1940 r.
matka została obudzona w nocy przez rosyjskich żandarmów i wraz z trójką dzieci : 10-letnim Bolesławem, 6-letnim Ryszardem i 5-miesięczną Zdzisławą, została wywieziona do Kazachstanu. Razem z nimi zostali wywiezieni
dziadkowie – rodzice matki, z którymi wspólnie mieszkał
w Stanisławowie – Uhornikach. Dziadek Stanisław już nigdy nie powrócił do Polski. Po trwającej niemal miesiąc
podróży w bydlęcych wagonach, przybyli do Kostyczewki.
Mieszkając w ziemiankach matka wraz z synem Bolesławem od świtu do nocy pracowała w kołchozie „Rozcwet”.
Cierpieli z głodu, zimna i chorób. W maju 1944 r. zostali
przesiedleni do Fiodorówki (obł. Kostunaj), gdzie przebywali przez 2 lata. Matka należała do Związku Patriotów
Polskich i za jej staraniem w czerwcu 1946 r. zostali przewiezieni do Polski w okolice Szczecina. Matka odmówiła
zamieszkania w tamtym rejonie i po odszukaniu swojego
brata zamieszkała w Rawiczu, gdzie pracowała w fabryce
papieru. Zmarła w 1956 r..
Zdzisława ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu a w 1966 r. ukończyła studia na Wydziale lekarskim
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Najpierw pracowała
w Szpitalu Powiatowym w Oławie a następnie w 1968 r.
zamieszkała z mężem w Krakowie, gdzie pracowała jako
lekarz na różnych stanowiskach, w tym związanych z organizacją i ochroną zdrowia. Posiada specjalizację II stopnia
z pediatrii. W 1988 r. zaprzestała pracy zawodowej przechodząc na rentę inwalidzką.
W kościele wojskowym pod wezwaniem Św. Agnieszki
w Krakowie znajduje się
tablica pamiątkowa poświęcona zamordowanemu przez NKWD Franciszkowi Kociołko.
Zdzisława Kociołko
– Snopkiewicz o miejscu śmierci swojego ojca
dowiedziała się dopiero po 50 latach z wydanej w 1989 r. „Listy ofiar
straconych i zaginionych
w Katyniu, Ostaszkowie
i Kozielsku”.
Andrzej Stankiewicz

FRANCISZEK KOCIOŁKO
dotąd nieznana ofiara zbrodni katyńskiej
W kwietniowej „Dynowince” opublikowałem listę osób
(dotychczas nieznanych), które zginęły w Katyniu a urodzili się w Dynowie, Bartkówce, Nozdrzcu i Harcie.
Na podstawie ksiąg cmentarnych znałem tylko ich imiona i nazwiska, niepełne imiona rodziców oraz daty i miejsce urodzenia. Publikując tą listę miałem nadzieję, że odezwą się do redakcji miesięcznika osoby, które je znały lub
mają o nich jakąś wiedzę.

Na dziewięć opublikowanych nazwisk, moja wiedza
wzbogacona została jedynie o życiorys Franciszka Kociołko
s. Daniela i Emilii ur. w Harcie w 1898 r.. Stało się to dzięki Pani Zdzisławie Kociołko – Snopkiewicz – córce Franciszka Kociołko, emerytowanej Pani lekarz medycyny, zamieszkałej w Krakowie.
Z Panią Zdzisławą Kociołko dwukrotnie spotkałem się
w Dynowie. Osobiście oraz w prowadzonej koresponden-

Wanda i Franciszek Kociołko z synami Bolesławem I Ryszardem

Zdjęcie ślubne Franciszka i Wandy Kociołko

Zdzisława Kociołko - Snopkiewicz
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GRUPA A – MĘŻCZYŹNI
Ilość punktów
Miejsce

Gminne zawody
sportowo – pożarnicze
Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Wesołej rozpoczęły się od przemarszu drużyn z pod Domu Strażaka w Wesołej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z OSP Nozdrzec. Orszak prowadził Komendant OSP w Wesołej dh Józef Kozub. Na płycie stadionu złożył on meldunek o gotowości drużyn Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP w Nozdrzcu dh Ryszardowi Dudek.

Do konkurencji przystąpiło 16 drużyn: 10 - w grupie
A seniorów, 3 - w grupie C kobiet, 2 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze dziewcząt i 1 drużyna chłopców.
Zawody rozegrane zostały w czterech konkurencjach:
1. bieg sztafetowy 400 m dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
2. sztafeta pożarnicza 7 x50 mz przeszkodami dla drużyn grupy A i C,
3. rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
4. ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.
Na zakończenie wręczono dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Nozdrzec.
M.B

WYNIKI
MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE
MDP DZIEWCZĄT

SZTAFETA

ROZWINIECIE BOJOWE

WYNIK KOŃCOWY

OSP NOZDRZEC

81,7

889,0

970,7

OSP WARA

63,0

Nie wykonanie głównego
zadania

Dyskwalifikacja

MDP CHŁOPCÓW

SZTAFETA

ROZWINIECIE BOJOWE

WYNIK KOŃCOWY

OSP WARA

72,0

876,5

948,5

GRUPA C - KOBIETY

Miejsce

Sztafeta 7 x 50 m

Ilość punktów
Sztafeta 7 x 50 m

Ćwiczenie bojowe

czas [s]

pkt karne

czas [s]

pkt karne

Łącznie punktów

1

Wara

60,7

-

58,7

-

119,4

2

Wesoła

62,2

-

64,2

-

126,4

3

Nozdrzec

63,7

-

86,5

5

155,2

Ćwiczenie bojowe

czas [s]

pkt karne

czas [s]

pkt karne

Łącznie punktów

1

Izdebki

52,7

-

45,7

5

103,4

2

Wesoła

56,6

-

52,3

-

108,9

3

Wara

60,8

-

53,5

5

119,3

4

Nozdrzec

56,2

-

63,2

-

119,4

5

Ryta Górka

62,7

3

59,5

-

125,2

6

Huta Poręby

61,5

-

54,9

10

126,4

7

Rudawiec

66,7

-

66,3

-

133,0

8

Siedliska

59,5

15

63,2

5

142,7

9

Hłudno

71,5

3

73,2

5

152,7

10

Ujazdy

66,4

-

Co słychać w Środowiskowym
domu Samopomocy im. Anny
w Izdebkach?
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach
funkcjonuje od 2002 r. Jest ośrodkiem wsparcia dla 30 osób
niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec. Placówka
czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30.

W zawodach wzięło udział łącznie 10 jednostek OSP z terenu Gminy Nozdrzec, tj. OSP Hłudno, OSP Huta Poręby,
OSP Izdebki, OSP Nozdrzec, OSP Rudawiec, OSP Ryta Górka, OSP Siedliska, OSP Ujazdy, OSP Wara i OSP Wesoła.

Jednostka
OSP

Jednostka
OSP

nie wykonanie zadania w czasie 3 min.

Dyskwalifikacja

KONKURS KULINARNY
„KUCHNIE ŚWIATA”
Po raz pierwszy w naszym ośrodku został zorganizowany
KONKURS KULINARNY „KUCHNIE ŚWIATA”. Głównym celem konkursu było umożliwienie osobom niepełnosprawnym sprawdzenia siebie w rywalizacji konkursowej
w dziedzinie kulinarnej, a przez to pełniejsze uczestniczenie w życiu społecznym oraz doskonalenie samodzielności.
Konkurs był też okazją do wspólnego spotkania i zabawy.

ŚDS zapewnia uczestnikom całodzienny pobyt, dostosowaną do ich potrzeb opiekę i wsparcie społeczne pozwalające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych
uczestników, usamodzielnianie i integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie
dostępnych w danej społeczności ról społecznych. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego życia.
Czyni to poprzez prowadzenie zajęć wspierająco-rehabilitacyjnych obejmujących: trening umiejętności samoobsługi
i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapię zajęciową, poradnictwo psychologiczne i socjalne, psychoterapię, psychoedukację, terapię ruchową.
Ośrodek jest nie tylko pięknie wyposażony, co ważniejsze panuje w nim przyjazna, rodzinna wręcz atmosfera. Pod
okiem specjalistów osoby z dysfunkcjami nawiązują kontakt
z innymi ludźmi, rozwijają swoje zainteresowania, przez co
podnoszą swoją samoocenę, samodzielność i stają się bardziej otwarci. Zajęcia terapeutyczne uwzględniają predyspozycje indywidualne i zainteresowania uczestników. Obok
stałego programu terapeutycznego w ŚDS organizowane są
wycieczki i imprezy okolicznościowe tj.: zabawa karnawałowa, zabawa andrzejkowa, uroczysta wigilia, święconka,
imprezy i spotkania integracyjne organizowanych na terenie gminy i powiatu.

Dnia 18.07.2012 r. do zmagań przystąpili przedstawiciele czterech placówek: ŚDS w Bliznem, Brzozowie, Kąkolówce i Dynowie. Trzyosobowe drużyny miały za zadanie przygotować w ciągu 1,5 godziny deser i przekąskę inspirowane kuchnią wybranego kraju świata.
Do konkursu zostały zgłoszone potrawy kuchni włoskiej,
greckiej i francuskiej. W celu wyłonienia zwycięzcy zostało powołane jury w składzie: Pani Sabina Południak – Sekretarz Gminy Nozdrzec, Pani Danuta Czaja – Przewodnicząca SKW w Rudawcu oraz Pani Mieczysława Wojdanowska – Przewodnicząca KGW w Izdebkach. Przed Paniami
stało trudne zadanie, ponieważ każda drużyna przygotowa-
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ła pyszne potrawy, które równie dobrze wyglądały jak smakowały. Nagrody były przyznawane w dwóch kategoriach :
PRZEKĄSKA i DESER.
Wyniki konkursu w pierwszej kategorii wyglądają następująco:
I MIEJSCE – ŚDS BRZOZÓW „GYROS PO MOJEMU”
II MIEJSCE - ŚDS BLIZNE „HORIATIKI”
III MIEJSCE – ŚDS DYNÓW „SAŁATKA NICEJSKA”.
Kategoria DESER:
I MIEJSCE – ŚDS KĄKOLÓWKA „TIRAMISU”
II MIEJSCE – ŚDS BLIZNE „SAŁATKA OWOCOWA
W ARBUZIE”
III MIEJSCE - ŚDS DYNÓW „TIRAMISU”.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Podopieczni naszego Domu
przygotowali dla zaproszonych gości poczęstunek w postaci tradycyjnych potraw kuchni polskiej. Na stole znalazły
się więc pierogi, gołąbki, bigos, proziaki, chleb ze smalcem,
ogórki małosolne, ciasto z owocami oraz kompot owocowy.
Oprócz uczty dla podniebienia przygotowaliśmy konkursy
z nagrodami oraz zabawę taneczną.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, którzy
chętnie wsparli naszą inicjatywę i przyczynili się do zorganizowania konkursu: Pani Sabinie Południak, Państwu
Marianowi i Józefie Szewczyk, Państwu Januszowi i Agacie Lato oraz Panu Kazimierzowi Śnieżek.
Katarzyna Dyrda

II Plener Malarski
Pastelowa Góra
Bogactwo architektury, przyrody oraz specyficzny i niepowtarzalny krajobraz były inspiracją dla uczestników II
Pleneru Malarskiego - Pastelowa Góra, który odbył się 22
sierpnia w Bliznem . To spotkanie integracyjno – kulturalne było jednocześnie konkursem, w którym brali udział
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uczestnicy ŚDS w Bliznem, Brzozowie, Izdebkach i Wolicy.
Nasz ośrodek reprezentowali: Jolanta Nycz, Zuzanna
Karnas i Paweł Rebizak. Każdy z uczestników miał za zadanie wykonać jedną prace w technice pasteli, która kandydowała do konkursu. Jest nam tym bardziej miło i jesteśmy
dumni ponieważ I miejsce zajął nasz uczestnik - Paweł Rebizak malując zabytkowy kościół techniką pasteli suchych.

Po zakończeniu konkursu została zorganizowana wystawa poplenerowa, na której można było obejrzeć wszystkie
prace oraz zostały rozdane dyplomy i nagrody.
Plener przyniósł wszystkim wiele radości a u osób, które
brały w nim udział spowodował wzrost samooceny i uznanie wśród odbiorców.
Anna Tympalska

Wycieczka do Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku
Wykorzystując piękną pogodę, 20.08.2012r. wybraliśmy
się na wycieczkę do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Naszą podróż do przeszłości rozpoczęliśmy od zwiedzenia Miasteczka Galicyjskiego. Sympatyczny pan przewodnik niezwykle interesująco opowiadał o życiu mieszkańców miasteczek naszego regionu. Mogliśmy zajrzeć do wnętrza apteki, zakładu fryzjerskiego, podejrzeć pracę zegarmistrza, wysłać pocztówkę na poczcie i posmakować tradycyjnych wypieków piekarni „ Jadczyszyn”.
Następnie udaliśmy się do starszej części skansenu,
gdzie zapoznaliśmy się z kulturą i obyczajami Bojków
i Łemków. Duże zainteresowanie wśród zwiedzających budziły dawne narzędzia i naczynia używane w domach naszych pradziadów. Niektórzy uczestnicy świetnie odgady-
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wali zastosowanie poszczególnych naczyń i sprzętu domowego. Obejrzeliśmy remizę strażacką, plebanię, domy bogatych i biednych mieszkańców Pogórza Bieszczadzkiego
i Karpat. Mieliśmy okazję usiąść w ławkach dawnej szkoły
i posłuchać ciekawych opowieści na temat warunków oraz
systemu nauczania w minionych stuleciach.
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dziwialiśmy pomnik Trzech Fabrykantów, Misia Uszatka,
mogliśmy usiąść na ławeczce obok J. Tuwima oraz podziwiać fasady pięknych łódzkich kamienic. Wspólnie doszliśmy do Manufaktury – największego centrum handlowego,
gdzie zakupiliśmy pamiątki. Następnie udaliśmy się na nocleg do Schroniska Młodzieżowego.
Drugiego dnia wypoczęci, pełni sił wyruszyliśmy do wioski indiańskiej, która znajdowała się w miejscowości Solca
Mała. Wioska ta jest wystylizowana na wzór obozowiska Indian z Wielkich Równin Ameryki Północnej.

Nasza grupa pomimo iż była zmęczona nie traciła dobrego humoru i zakończyła zwiedzanie skansenu pamiątkowym zdjęciem przy pięknej, galicyjskiej studni.
Katarzyna Dyrda

Wycieczka uczestników ŚDS
w Izdebkach do Łodzi
W dniach 23 -24 sierpnia 2012 r. w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach wyjechali na wycieczkę do Łodzi i Solcy Małej. Wspólnie z nami w wycieczce udział wzięli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej, który mieści się przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Na terenie skansenu mogliśmy zobaczyć 200-letni modrzewiowy kościół p.w. św. Andrzeja Boboli z Nowosolnej, willę letniskową oraz osiem domów, w których mieszkali robotnicy pracujący w branży włókienniczej. We wnętrzu mogliśmy zobaczyć aranżowane pracownie rzemieślnicze.
Następnie wspólnie z panią przewodnik udaliśmy się
na ulicę Piotrkowską.
W czasie drogi podziwialiśmy zabytkowe
łódzkie kamienice tj.:
„ Białą Fabrykę’’ Ludwika Geyera, Pałac
Oskara Kona, Willę
Leopolda Kindermana, Pałac Karola W.
Scheiblera, Pałac K.
Poznańskiego oraz
Teatr Wielki.
Kiedy dotarliśmy
już na miejsce rozpoczęliśmy spacer z panią Anią wzdłuż najdłuższego deptaka
w Polsce, co było nie
lada przeżyciem. Po-

Pobyt w wiosce rozpoczął się od malowania twarzy. Następnie udaliśmy się do kolorowych tipi pełnych misternie
wykonanych przedmiotów codziennego użytku, strojów, instrumentów muzycznych, a także różnego rodzaju broni
używanej przez plemiona Siuksów, Arapacho, Czejenów,
Wronów i Czarnych Stóp. Oprócz wiadomości o życiu Indian mogliśmy wspólnie pobawić się w indiański tor przeszkód, strzelać z łuku, rzucać włócznią i rzutkami do celu.
Nauczyliśmy się indiańskiego tańca i piosenki mówiącej
o miłości Indian do Ziemi. Wysłuchaliśmy również brzmienia indiańskiego fletu.
Na koniec odwiedziliśmy sklepik z pamiątkami kupując
różnorodne rzeczy wykonane z koralików, piór, drewna, kolców igłozwierza i udaliśmy się w drogę powrotną.
Grażyna Matwijczyk

Czwarty „Orlik” w Gminie Nozdrzec – już niedługo!!!
W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace przy budowie nowego Orlika na terenie gminy Nozdrzec. Do połowy
września wykonano roboty ziemne, drenaż i wybudowano
szatnia – stan surowy. Czwarte już z kolei boisko powstaje
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wesołej.
Placówka ta, nie posiada boiska piłkarskiego ani boiska wielofunkcyjnego, co znacznie utrudnia prowadzenie
zajęć z wychowania fizycznego oraz wprowadzanie różnorodnych dyscyplin sportowych. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oraz mieszkańców miejscowości, na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej wybudowany zostanie zespół boisk sportowych Orlik 2012. Warto
tu też zaznaczyć, że do placówki tej uczęszczają dzieci również z gmin ościennych, więc miejsce takie stanie się na pewno punktem, gdzie ci młodzi ludzie będą mogli bezpiecznie
i w sportowym duchu spędzić wolny czas. Mamy nadzieję,
że wspólne uprawianie sportu, rozgrywanie meczów zacieśni współpracę nie tylko między tymi młodymi ludźmi, ale
również pomiędzy starszymi mieszkańcami naszej gminy
i gmin sąsiednich
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Tradycyjnie w skład kompleksu wejdzie boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boisko do
piłki siatkowej i koszykowej o nawierzchni poliuretanowej.
Orlik będzie oświetlony, ogrodzony oraz monitorowany. Posiadał będzie również zaplecze sanitarno – szatniowe. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości 333 tysięcy złotych oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości – 500 tysięcy złotych. Pozostałe środki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy. Wiele prac zostanie wykonana sposobem gospodarczym, przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, co będzie miało wpływ na
zmniejszenie wydatków finansowych ze strony Gminy. Planowany termin zakończenia prac – 15 listopada 2012 roku.

Konkurs dla gimnazjalistów!
Urząd Gminy w Nozdrzcu w ramach działań
Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok
2012 organizuje konkurs na wykonanie ulotki
profilaktycznej.
Adresowany jest on do uczniów gimnazjów z terenu
Gminy Nozdrzec, a jego celem jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu.
Konkurs rozpoczyna się dnia 10 września
2012 r., a kończy 10 października 2012 r.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe
są dostępne na stronie internetowej www.nozdrzec.pl
Kontakt:
tel.: 13 43 980 20 w. 31,
e-mail: gcinozdrzec@gmail.com

Zapisy na treningi KARATE

Obywać się będą dwa razy w tygodniu
(od godz. 15.30) w Zespole Szkół w Warze.
Planowany termin rozpoczęcia:
październik 2012 r. (po zebraniu się grupy).
Koszt: 50 zł od osoby / miesiąc
W atmosferze życzliwości i pełnej akceptacji Twoje dziecko będzie mogło poznać tajniki tej sztuki walki,
rozwijać się ruchowo. Nie tylko stanie się silniejsze fizycznie, psychicznie i duchowo ale zwiększy się również
jego płynność w poruszaniu się i możliwości samoobrony.
Więcej na stronie: http://www.teitai-dojo.cba.pl/
Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na treningi !!!



Zapisy do dnia 27.09.2012 r.:
Gminna Biblioteka Publiczna w Warze;
tel. 13 43 97 010
(godz. 8.30 – 17.00)
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ROSZ HASZANA 5773

Czy to kochanie…?
Z dala spoglądam na Twą mglista postać
I dłoń wyciągam, lecz nie mogę dostać
Chwili młodości, gdy na ustach stygło pragnienie
A przed rozstaniem dzieliło nas jedno tchnienie
Na próżno sen czeka, by utulić oczy
Lecz niestrudzenie Twoja postać kroczy
I jakoś raźniej rozmawiać mi będzie
Bo jesteś tu i moje szepty są wszędzie
Czasami zdaje się, że już umykasz
Lecz za chwil parę znowu Cię spotykam
I serce drży a złuda daje mi myślenie
Czy to wciąż kochanie - czy przyzwyczajenie
Danuta Czaja
Kwiaty jesieni
W życiu wciąż blisko szliśmy oboje
Niosąc wśród tłumu na sercu znoje
Mijając ludzi codziennością splątanych
Podobnych do nas w życia biegu nieznanym
Jak długo jeszcze trwać będzie gonitwa
Gdy mądrość życia na wskroś już przenikła
I czas pomyśleć ze dni za szybko mijają
Odfruną jak te ptaki, które gniazd nie mają
Spokojności niech chwile nastaną
By się nacieszyć miłością nam daną
Jak darem losu, jak plonami ziemi
Nim odejdziemy stąd, jak kwiaty jesieni
Danuta Czaja

“Najwyższym celem karate nie jest zwycięstwo, lecz
ciągłe dążenie do doskonalenia swojego charakteru.”
Zapraszamy na zajęcia Karate dla dzieci w wieku od
6 lat prowadzone przez zawodowego instruktora.
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Uwaga Konkurs!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Gdzie znajduje się Muzeum Budownictwa Ludowego, które w sierpniu odwiedzili
podopieczni oraz pracownicy ŚDS im. Anny
w Izdebkach ?”
Na odpowiedzi czekam do 15 października br. pod
adresem e-mail:
spacerkiempogminie@interia.pl
Na pierwszego autora poprawnej odpowiedzi czeka
bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.
Całość opracował
Michał Zięzio
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18 IX 2012 – 18 IX 5773
Dzień Pamięci Żydowskich Ofiar Nazizmu w Dynowie
Tegoroczne obchody Nowego Roku żydowskiego 5773
(Rosz Haszana 5773) w Centrum Historii Polskich Żydów były jednocześnie dniem upamiętnienia żydowskich
ofiar nazizmu w Dynowie.
Uczczono również sprowadzenie nowo napisanej Tory
specjalnie dla dynowskiej synagogi.
Udział w uroczystościach wzięli min. Przedstawiciele Rady Miasta i uczniowie klas 3 gimnazjum ze swoimi
wychowawcami.
Program uroczystości przedstawiał się następująco:
Godzina 11.00 – Rozpoczęcie uroczystości
Godzina 12.00 – Uczczenie pamięci dynowskich Żydów, przemowa Rabina Pinchasa Pampa
Godzina 12.30 – Symboliczne zapalenie świec przez
wszystkich zgromadzonych w Synagodze
Godzina 13.00 – Powitanie Nowego Roku ROSZ HASZANA 5773 (gra na rogu w wykonaniu Rabina Pinchasa Benjamina Pampa)
Godzina 13.30 – Religijne pieśni chasydzkie
Godzina 16.00 – Tradycyjne potrawy kuchni żydowskiej
Godzina 19.00 – Modlitwy w synagodze (Minha)
Uroczystość odbyła się przy współpracy MOK Dynów i pod patronatem medialnym Serwisu Regionalnego Galicjusz.pl
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Na początku Bóg stworzył niebo, ziemię i świat,
czyli o tym, jak Perełki spędziły wakacje…
Jest gdzieś całkiem niedaleko malownicza miejscowość, a nazwa jej Pawłokoma. To tam w gorące dziesięć dni
lipca bieżącego roku (od 6. 07 do 16.07)
przeżywała swój letni wypoczynek Wiaroświetlana wspólnota Perełki. W tegorocznym wypoczynku towarzyszyli nam
zaprzyjaźnieni p. Maria i Michał. Malowniczość Pogórza Dynowskiego zainspirowała organizatorów obozu do pochylenia się nad wybranymi wątkami Starego Testamentu. Począwszy
od Cudu Stworzenia Świata wędrowaliśmy razem z Adamem i Ewą, Kainem i Ablem, Noem i jego Arką, twórcami Wieży Babel, Abrahamem, Jakubem, Józefem, Mojżeszem i Izraelitami przez wszystkie wydarzenia, które stały się ich udziałem kiedyś dawno temu. Dziś tu i teraz każda Perełka
w sobie tylko właściwy sposób odbiera
cud stworzenia świata i człowieka. Dawaliśmy temu wyraz w zajęciach, które towarzyszyły nam każdego dnia. Budowaliśmy współczesną Wieżę Babel
i pracowaliśmy w indiańskiej wiosce.
Nie było łatwo, ale za to bardzo przyjemnie. Wspólna modlitwa, praca i odpoczynek stały się jak zwykle doskonałą okazją do zacieśniania i tak już mocnych wspólnotowych więzi. Pośród zabawy i pracy był czas na ognisko i wycieczkę. Szóstego dnia naszego pobytu
na obozie kroczyliśmy trasą Bolestraszyce – Przemyśl - Krasiczyn. W przepięknym bolestraszyckim Arboretrum
ujrzeliśmy cud stworzenia wszystkiego,
co zielone, stąpające i latające. Wąskie
dróżki wiodły nas do rajskich ogrodów
na ziemi, a na usta cisnął się hymn pochwalny ku Stwórcy: „Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry

i pagórki, błogosławcie Pana wszystkie
rośliny na ziemi.” Przemyśl także wzbudził w nas zachwyt. Mieliśmy okazję zobaczyć Kościół Franciszkanów i posmakować wybornych w smaku i aromacie
lodów. Na koniec przywitała nas zieleń
parku w Krasiczynie. Wędrując parkowymi alejkami obeszliśmy krasiczyński zamek z każdej strony by na koniec
zwartą grupą stanąć do fotografii- trwałej pamiątki po naszym tam pobycie.
Kiedy już odetchnęliśmy po trudach
pieszych wędrówek nastał dzień ósmy
a wraz z nim przyszła pora na „ strawę dla ducha”, czyli przedstawienie pt.
„ Książę szuka żony”. I znów poszukiwania zakrojone na szeroką skalę. Spośród
całej gamy dostojnych księżniczek Książę przy gromkim aplauzie licznie zgromadzonych mieszkańców wsi, rodziców i przyjaciół Perełek wybiera tę wyśnioną, wymarzoną Calineczkę. Każdy
dzień obecności w Pawłokomie to czas,
kiedy doświadczaliśmy niezwykłej serdeczności tamtejszych mieszkańców.
Życzliwość ku nam wyrażali tak jak potrafili, dzieląc się tym, co mieli. Ludzie
dobrej woli ofiarowali nam jabłka z własnych sadów czy ziemniaki z pól. Go-

spodynie hojnie częstowały słodkościami w postaci wyśmienitych domowych
wypieków. W gestach i słowach zwykli
ludzie pokazywali jak żyje się miłością
bliźniego na co dzień. Dziękujemy im za
to. Słowa szczególnej wdzięczności należą się w tym miejscu także Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Pawłokomie - Markowi Mołoniowi. Dziękujemy za udostępnienie placówki na nasze
potrzeby, za ciepłe i życzliwe przyjęcie.
Za troskę i doglądanie, aby nam niczego
nie brakowało, za czas spędzony z nami.
Nie sposób pominąć także Księdza Proboszcza Jana, którego osoba również
była nam bardzo życzliwa. Jemu także
dziękujemy za okazane serce. Pamiętać będziemy o Was Drodzy Przyjaciele w modlitwie. O Pawłokomie nie zapomnimy, a o tym, że tam byliśmy żywo
przypominać nam będzie także Cudowny Obraz Bożej Matki wykonany przez
tamtejsze Panie z ziaren zbóż i nasion
wszelakich. Dziękujemy i za ten dar serca. Błogosław Panie wszystkim naszym
Dobroczyńcom, Ofiarodawcom i Sponsorom, bo bez nich ten obóz nie byłby możliwy. Szczęść Wam Boże.
Edyta Wierzbińska
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ZŁOMBOL
A co to takiego?
Wybraliśmy się wrześniową porą
poleniuchować na południe Europy.
Ominęliśmy szerokim łukiem wszelkie biura podróży w obawie o swój
los. Niezmiernie radzi z takiej przedsiębiorczości pędziliśmy, świeżo odebranym z przeglądu samochodem, ku
wielkiej przygodzie.
Jakież było nasze zdumienie, kiedy
na autostradach (czyli już nie w Polsce, bo tych póki co na południu jak
na lekarstwo) natknęliśmy się na rodaków jadących najwyraźniej też po
słońce, ale starymi samochodami marki Żuk, Warszawa, Skoda, Trabant.
Wszystkie pomalowane w fantazyjne wzory i oblepione nieprzyzwoicie
reklamami.
Najpierw powzięliśmy myśl, że to
pewnie studenci realizują jakiś szalony plan, ale za kierownicą niektórych
„rzęchów” siedzieli całkiem dojrzali panowie, a nawet trochę pań.
I tu nasze samozadowolenie
nieco przybladło, bo nie sztuka
jechać w świat mając do tego warunki, ale sztuka mieć fantazję
i pchać się w dal czymś, co klekocze, zipie i w każdej chwili może
wydać ostatni dech. Zresztą po
drodze mijaliśmy kilka ekip reperujących swoje wehikuły.
Na koniec spotkaliśmy na
campingu całe stado tych dziwnych pojazdów i ich roześmianych właścicieli. Opowiedzieli
nam skąd się wzięli, jaki pomysł
realizują i odesłali do strony in-

ternetowej: http://zlombol.pl.
Wspaniała inicjatywa, radośni ludzie, w każdym wieku, no i zabawa
nie byle jaka. A może ktoś z Podkarpacia pojedzie ze Złombolem w przyszłym roku.
To by dopiero była rewelacja w Dynowince!

Informacje
o Złombolu
Złombol, to extremalna wyprawa
samochodami komunistycznej produkcji lub konstrukcji z celem uzbierania
pieniędzy na zakup rzeczy dla dzieci ze Śląskich domów dziecka. Wartość zakupu pojazdów, nie licząc napraw przygotowawczych, to orientacyjnie 1000 zł.
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Dotychczasowe trasy prowadziły
z Katowic do Monaco, na arktyczne
koło podbiegunowe, do Turcji i do słynnego Loch Ness, aby pokazać, że mimo
wszystkich obaw da się dojechać takimi "złomami" do wyznaczonego celu.
Trasy były bardzo ciężkie: Alpy z bardzo stromymi podjazdami, serpentyny, duże odległości, pustki skandynawskie, łosie, mróz i upały, dziurawe drogi w Bułgarii, chaos w Stambule, nieskończone zachodnie autostrady i szkockie Highlands.
Trzeba mieć świadomość, że Złombol nie jest zorganizowaną wycieczką
zadbanych Youngtimerów. Złombol, to
nie są wakacje w komfortowym hotelu z katalogu Waszego zaufanego biura podróży. Zlombol jest ekstremalną
wyprawą bez jakiegokolwiek wsparcia z strony organizatorów! (to nie jest
tylko chwyt marketingowy!!) Nie ma
mechaników, nie ma assistance, nie
ma lawety, nie ma psychologa, nie ma
części, sprzęt, którym jedziemy jest
stary i zmęczony! Nie zapewniamy
wodzireja, niańczenia, rozpatrywania skarg i zażaleń, demokracji, wygodnych noclegów ani dobrej pogody!
Nikt wcześniej nie sprawdza trasy ani
miejsc noclegów! Nie znajdziecie informacji o aktualnym Złombolu ani
na Tripadvisor, ani w przewodnikach Pascal! Wyjazd to duża
niewiadoma!
Od uczestników bezwzględnie wymagamy samodzielności
wyprawowej! Istnieje ryzyko, że
w razie poważnej awarii, będziecie musieli utylizować wasz pojazd po drodze i wracać w inny
sposób do Polski! Jest tak, bo
Złombol polega na tym, aby zrobić coś wyjątkowego! Jest to
wielki wyczyn!
Jeżeli dalej jesteście zainteresowani, aby do nas dołączyć, to
przeczytajcie, w jaki sposób zbieramy pieniądze dla dzieci i jak wygląda wyjazd: Zbieramy na dzieci, udostępniając darczyńcom powierzchnie
reklamowe na naszych samochodach.
Darczyńcy umieszczają swoje logo firmowe lub zdjęcia i inne wymysły na
naszych bolidach, wpłacając pieniądze na konto akcji. Z tych wpłaconych
środków 100%!! jest wykorzystane na
prezenty dla dzieci z domów dziecka!
Doszliśmy do kolejnej przeszkody
dla naszych uczestników: Całość wyjazdu musicie opłacać we własnym
zakresie: to jest - zakup auta, przygotowanie auta do wyjazdu, paliwo,
noclegi, opłaty za autostrady, promy,
naprawy po drodze, lawety, naklejki!
Całość wpłaconych pieniędzy na kon-
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to fundacji idzie na dzieci....nie ma
jakiegokolwiek finansowego wsparcia dla uczestników (ani dla organizacji Złombolu)! Dalej zainteresowani?
Wyjazd wygląda tak, że są ustalone punkty noclegowe, w których się
spotykamy. NIE są one sprawdzone
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i bywają różnego rodzaju utrudnieni,a jak na przykład brak istnienia danego miejsca noclegowego, jak stało
się w Rumunii lub JEDNA! ubikacja
dla 400 osób, jak w Loch Ness. Trasę
odbywacie w własnym zakresie, nie
jedziemy cały czas w jednym konwo-

ju! Zalecamy CB Radio, aby ułatwić
komunikacje z innymi uczestnikami
i zmniejszyć koszty roamingu!
Tekst i zdjęcia
Ewa i Andrzej Czyżowscy

A co dzieje się na działkach…
W popularnej przed wielu laty piosence kabaretowej – ze swadą śpiewanej przez Barbarę Krafftównę – po krwiożerczych zwrotkach następował znakomity refren:
„A poza tym nic na działkach się nie dzieje,
Co niedziela działkowiczów barwny tłum,
Każdy coś tam sobie plewi, coś tam sieje,
Na łono natury z żoną pędzi tu.”

lem i pierwszym prezesem był pan Bohdan Wolańczyk). Jest ich
cztery. Pierwszy przy ulicy Sikorskiego, drugi przy ulicy Polnej,
trzeci przy ulicy Błonie, czwarty – przy Wierzbowej. Pierwszy
z wymienionych ogrodów zrzesza 33 działkowców, drugi – 18,
trzeci – 44, i wreszcie czwarty, najokazalszy, jest w użytkowaniu 108 działkowiczów.
Każdy „Ogród” ma oczywiście swojego gospodarza. Właściciele działek uprawiają warzywa, drzewa owocowe, kwiaty. W większości ogrody są zadbane i kolorowe od kwiatów. Na wielu dział-

fot. Mariusz Choma
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Pierwszy stał się na wiele lat popularnym i przytaczanym prze wszelkich Możliwych, najróżniejszych
kontekstach bon motem: A poza tym nic na działkach
się nie dzieje.
Ale to dawne dzieje.
„Rodzinne Ogrody Działkowe STOKROTKA”
w Dynowie istnieją od połowy lat 70-tych (założycie-

kach stoją domki lub altanki, które służą do rekreacji. Nasze
działki rozwijają się i zmieniają, zgodnie z potrzebami użytkowników. Dlatego wciąż wykonywane są tu różne niezbędne inwestycje. Między innymi do 2 – 3 działki doprowadzono prąd, a na
1 działce – nowe ogrodzenie i studnie.
Organizuje się tu również okolicznościowe imprezy, takie jak
np. „Dzień Działkowicza”, otwarcie i zamknięcie sezonu – imprezy te organizowała pani Alina Toczek (gospodyni Ogrodu nr
3) i na terenie tegoż Ogrodu. Również
w ogrodach działkowych nr 3 oczywiście przygotowano tegoroczny wieniec dożynkowy.
Przy okazji informujemy, że w ogrodzie nr 4 jest jeszcze
8 działek do zagospodarowania!
Elżbieta Hadam

46

DYNOWINKA

po dynowsku…
„Nordic Walking (NW) jest ciekawą i przyjemną formą odpoczynku.
Polega on na marszu ze specjalnie do
tego przystosowanymi kijami. Niektórym może się wydawać, że jest to sport
nowy, jednak jego początki datuje się
na lata dwudzieste XX wieku. Wtedy
była to forma treningu dla narciarzy
biegowych. Obecnie trenować może
każdy, a sam Nordic Walking ma trzy
poziomy aktywności- zdrowotny, fitness i sportowy.
Podczas Nordic Walking osoba
uprawiająca ten rodzaj aktywności
angażuje do wysiłku większość mięśni ciała. Pracują one zupełnie inaczej

niż podczas zwykłego marszu. Są bardziej wzmocnione, zwłaszcza ramiona, które stają się mocniejsze i bardziej wytrzymałe. Po intensywnych
ćwiczeniach podczas takich spacerów
jesteśmy w stanie z większą łatwością
wchodzić na wzgórza, a co najważniejsze Nordic Walking pozwala spalać nieco więcej kalorii niż podczas chodzenia.
Jak się więc okazuje, można go uznać
za dobrą formę zrzucania zbędnych kilogramów.
Kije do Nordic Walking mają bardzo wiele zalet, między innymi odciążają stawy, które zwłaszcza u osób starszych mogą być nadwyrężone i scho-
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rowane. Najważniejsze, o czym trzeba
pamiętać, to nie mylić kijków do Nordic Walking z kijami trekkingowymi.
Czasami dochodzi do takich pomyłek,
gdyż sprzedawcy często nie informują
klienta o dosyć zasadniczych różnicach
między wyposażeniem trekkingowym
a marszowym.
Chodzić z kijami można w zasadzie
w każdym miejscu na ziemi, tak nad
morzem, jak i w górach. Poleca się rozpoczynać przygodę z Nordic Walking
pod okiem instruktora. Taka osoba
pomoże dobrać kije i nauczy przyjmować prawidłową postawę podczas chodzenia, ważna jest też sama technika
chodzenia.
Główne zalety Nordic Walking to
ogólna poprawa stanu zdrowia, krążenia i dotlenienie całego organizmu…”
(informacje ze strony http://www.
nordicwalking.com.pl/)
W roku 2008, podczas V Konferencji
Naukowo-Technicznej „Błękitny San”,
dyskutowano między innymi o tym, czy
Nordic Walking może być markowym
produktem turystycznym Pogórza Dynowskiego? Coraz częściej pojawiający
się na okolicznych ścieżkach „dynowscy
kijkarze” (którym poświęciliśmy okładkę „Dynowinki”) przekonują o tym, że
pomysł ten jest trafiony!
Należy więc mieć nadzieję, że „nadejdą” czasy, gdy na dynowskich szlakach i przy dynowskich punktach widokowych zaczniemy spotykać licznych
turystów z całego kraju! A może i z zagranicy…? A pytanie Gdzie zgubiliście
narty?, na które ciągle jeszcze muszą
odpowiadać bohaterowie okładki, stanie się nieaktualne…
RMJ

Dynów, 29 września 2012 r.

List otwarty do władz miasta,
wszystkich organizacji
i ewentualnych sponsorów
Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość, że niewygospodarowanie z budżetu miasta 20 000 zł lub nieotrzymanie tej kwoty jakąkolwiek inną drogą doprowadzi do rezygnacji obecnego zarządu Dynovii i wszystkich osób pracujących w klubie.
Od momentu, kiedy na jaw wyszła powszechnie znana „afera Szajnika”, z podziwem i uzna-

niem kibicowaliśmy nie tylko coraz lepiej grającej
drużynie (w poprzednim sezonie o włos od awansu, obecnie na I miejscu w tabeli), ale i działaczom, którzy kosztem wolnego czasu uporządkowali sprawy prawne klubu, założyli profesjonalną
stronę internetową, w czynie społecznym odnowili
część pomieszczeń klubowych oraz wyrównali nawierzchnię boiska, a przede wszystkim stworzyli
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przyjazną, twórczą atmosferę, gromadząc wokół siebie oddanych klubowi ludzi.
Smutne jest to, że w poprzedniej kadencji środki z kasy miasta były takie same lub
większe, efekty zaś znacznie gorsze, a zaangażowanie, moralność, uczciwość i społecznikostwo okazały się pustymi hasłami. Szkoda, że
teraz – gdy obecny zarząd przywrócił im wiarygodność – brakło pieniędzy!
Przypominamy, że w Dynowie – pozbawionym teatru, kina, sali widowiskowej z prawdziwego zdarzenia oraz obiecanego basenu – mecze piłki nożnej są jedyną cykliczną rozrywką
dla młodzieży i dorosłych.
Zwracamy się więc do władz miasta, wszystkich organizacji oraz ewentualnych sponsorów,
aby zorganizowali spotkanie, w którym mogliby uczestniczyć nasi przedstawiciele. Jego celem byłoby niedopuszczenie do likwidacji klubu
Dynovia, a tym samym ponad 65-letniej tradycji, którą tworzyły pokolenia działaczy, trenerów i dynowian kochających piłkę nożną.
Z poważaniem
– członkowie fanklubu Dynovii
oraz pozostali kibice
od lat uczęszczający na mecze
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Przerywnikowa
NOWE ZADANIA
Liście jesienne leżą po brzegach dróg,
mieniąc się jedną połową tęczy.
Wyglądają jak rozsypane róże wszelkich barw.
W stawie drżą złote plamy.
Rząd drzew odbija się w nim różnie: wierzba - mgłą siwą,
czerwona leszczyna - skrzydłem motyla,
topole - ciemnymi kolumnami.
Skośne marmurowe schody, prowadzące ku wodzie,
odbijają się w głąb i w przeciwną stronę niż prowadzą, tworząc klin.
Zadarte liście wierzby płyną jak dżonki, wiatrem popychane.
Wysoko przelatujące samoloty suną przez głębinę
jak czarne płotki, małą gromadą.
Woda żyje, drzewa budzą się dzisiaj.
Wieje bowiem wiatr, który różni się od innych
jak chuchnięcie od dmuchnięcia.
Z głębi piersi natury płynie to serdeczne chuchanie: wiatr halny…

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z NUMERU SIERPNIOWEGO
Krzyżówka-szyfr:
KAJAKARSTWO GÓRSKIE
Krzyżówka z hasłem:
PISARZ I KAZNODZIEJA, PIOTR
SKARGA
Szyfrogram:
CHIMICHANGAS
Krzyżówka ze strzałkami:
PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
Jolka:
USAIN BOLT, SPRINTER

Tak pięknie pisze w wierszu „Liście jesienne” Maria Pawlikowska-Jasnorzewska…
Pamiętajmy, że intensywne kolory jesiennych liści działają na organizm jak napój energetyzujący: dodają sił i energii! Wpatrujmy się zwłaszcza w te pomarańczowe. Ten kolor stymuluje i zwiększa kreatywność. Jeśli więc mamy coś do
przemyślenia, to z pewnością pomarańczowe liście nam pomogą. Kolor brązowy zaś szybko nas uspokoi. Szuranie w liściach to idealny sposób na pokonanie stresu. Jak wykazały badania, już 10 min takiego spaceru sprawia, że poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu, wyraźnie spada.
Warto więc wybrać się na jesienny spacer!
Wychodźmy z domu także wtedy, gdy na dworze mżawka. Jej krople wyłapują zanieczyszczenia fruwające wokół nas,
działają jak najlepszy filtr powietrza. Właśnie w taki dzień oddychanie
pełną piersią jest najzdrowsze. Po deszczu wyraźnie wyczuwalny jest zapach wilgotnych liści i kory drzew. Ta jesienna woń jest jedną z najsilniej
stymulujących mózg. Zapach jesiennego parku automatycznie wywołuje
u większości z nas wspomnienia z dzieciństwa: bieganie w kaloszach po
kałużach, skok w ogromną stertę suchych liści, szukanie kasztanów…
A po powrocie z jesiennego spaceru można zmierzyć się z wrześniowo-październikowymi zadaniami, które przygotowali dla Państwa nasi
współpracownicy. Pan Bogdan Witek poleca tym razem Deduktogram, Krzyżówkę panoramiczną i Krzyżówkę przerywnikową,
zaś pan Leszek Grzywacz – Logogryf i Nakładankę.
Zapraszamy do rozwiązywania i życzymy sukcesów!
Renata Jurasińska

LOGOGRYF
Litery z kolorowych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – imię i nazwisko piosenkarki.
1) cecha czynu zasługującego na potępienie.
2) betlejemskie lub do nieba.
3) obwarzanki za rubliczki.
4) osoba z surowym, prawomocnym wyrokiem sądowym.
Leszek Grzywacz

Po wpisaniu odgadniętych wyrazów do diagramu, w zaznaczonych rzędach
powstanie rozwiązanie końcowe - imię i nazwisko primadonny XX wieku.
Poziomo:
1) męskie spodenki kąpielowe.
4) lalka lub samochodzik na resorach.
8) odciski stóp na śniegu.
9) kończy katolicką modlitwę.
10) Denis, pisarz francuski, encyklopedysta.
11) płytki garnek z długa rączką, rondelek.
13) model Fiata.
14) zlot czarownic.
Pionowo:
1) Borys, popularny aktor młodego pokolenia.
2) mnich buddyjski.
3) polski Sejm lub Kongres w USA.
5) zabiła Alinę walcząc o księcia Kirkora.
6) potrzebne do robienia babek w piaskownicy.
7) jaskinia hazardu.
8) potocznie wariat, narwaniec.
12) część sztuki teatralnej.
Bogdan Witek

Deduktogram
Odgadnięte wyrazy należy wpisać
do odpowiednich kolumn, a następnie
litery (jednakowe w każdym rzędzie )
przenieść do skrajnej kolumny i odczytać rozwiązanie.
Określenia wyrazów:
1) niedosiężne pragnienia trudne do
spełnienia.
2) z kranu, świadczy o uszkodzeniu
uszczelki.
3) miasto niemieckie, które zasłynęło
w XVIII wieku z produkcji porcelany.
4) “Bogurodzica”, “Boże coś Polskę”
i hymn narodowy.
5) żartowniś, kawalarz.
6) zespół towarzyszący Markowi Grechucie.
7) daje mleko.
8) alkohol z Żywca lub Pilzna.
9) tkanina jako podkład do wyszywania.
Bogdan Witek
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Krzyżówka panoramiczna
Litery z pól oznaczonych kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.

Bogdan Witek

NAKŁADANKA
Każda para wyrazów w danym rzędzie różni się literami
w zaznaczonych polach. Litery
te, czytane rzędami w prawym
diagramie, utworzą rozwiązanie – aforyzm Edwarda Winiarskiego.
Diagram lewy:
1) … Śmierci, uroczysko i punkt widokowy na Karkonosze
na drodze krajowej nr 358.
2) rysunek obrazujący przebieg zjawiska, np. zmian kursów walut.
3) antek od tanga.
4) każdy człowiek obdarzany miłością.
5) żałosny głos burka.
6) ciąg stale udoskonalanych przemian.
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

»
»
»
»
»
»

Diagram prawy (w kolejności przypadkowej):
alfabetyczny spis nazwisk, tematów.
była nią Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.
sojusz między państwami.
kontrolny … akcji.
powodzenie mające wielu ojców.
punkt kulminacyjny.
Leszek Grzywacz
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