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Większości miejsc,
nigdy nie zobaczysz.
Większości rzeczy,
nigdy się nie dowiesz.
Ogromu ludzi,
nigdy nie poznasz.
Mnóstwa słów,
nigdy nie wypowiesz.
Większości uczuć,
nigdy nie doznasz.
/plath/

Być może, ale warto próbować.
Redagując kolejny numer "Dynowinki", pragniemy przybliżyć Państwu miejsca, ludzi, klimaty. Tak
się składa, że zamknięcie wydania zbiega się z podsumowaniem pracy naszych szkół, stąd mnogość informacji o tym charakterze. W numerze sporo miejsca poświęciliśmy aktualnościom. Nutą Pogórzańską
rozbrzmiewał "Błękitny San" w maju, zaś czerwcowy
SZPAK przyciągał miłośników szkolnych talentów.
Na rytmy festiwalu rockowego nie pozostali obojętni
fani z najdalszych nawet zakątków Polski. Niekwestionowanym, dalekim zasięgiem może poszczycić się
kolejna lokalna impreza "DynóVWka 2013" Wszelkie
wspomniane tu wydarzenia mają jeden wspólny mianownik: żyją dzięki fascynacji ich współtwórców i są
tym cenniejsze w dzisiejszej rzeczywistości. Napisaliśmy też o spotkaniach, piknikach oraz zlotach ogólnopolskich. Dynowszczyzna umie pochwalić się w świecie starych potraw smakiem, "giętkim" językiem obcym, entuzjazmem pasjonatów

W bieżącym miesiącu praca Zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Dynowa skupiała
się w zdecydowanej części na
przygotowaniu Walnego Zebrania. W szczególności wiele
uwagi poświęcono w dyskusjach
na wypracowanie programu działania
na lata 2013 – 2014 uwzględniającego możliwości kadrowe
i finansowe Towarzystwa.
Rozpoczęto prace na starym cmentarzu w Dynowie zmierzające do odrestaurowania pomników Michała Miączyńskiego herbu Suchekomnaty, rodziny Jungstów oraz dr med.
Józefa Zaychowskiego.
Koszty prac zostaną pokryte ze środków pochodzących
z kwest organizowanych przez Towarzystwo w dniu 1 listopada.
Wykonane zostało ogrodzenie remontowanej kapliczki
„Siwy Krzyż” przy ul. Piłsudskiego.

Na łamach niniejszego wydania zachęcamy do
udziału w kolejnych wydarzeniach. A będzie się działo!!!!!!!! Miejski Ośrodek Kultury zapowiada moc
atrakcji podczas Dni Pogórza, zaś "Aktywny Dynów"
przez kilka dni nie zejdzie z areny sportowej. I właśnie u nas -wiedziony pokusą doznania smaku plenerowej przygody- zagości Szekspir, a to za sprawą spektaklu stowarzyszenia "De-Novo".
I na koniec apel. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i polemiki. Redakcja jest otwarta na
wszelkiego rodzaju sugestie i sygnały. I nie jest ów
apel "sztuką dla sztuki", ale zaproszeniem Państwa
do wspólnej wędrówki z dala od utartych dróg.
Redakcja wydania:

Ewa Hadam
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Remonty kapliczek możliwe są dzięki wsparciu finansowemu Państwa Joanny Stankiewicz – Kiełbińskiej i Mirosława Kiełbińskiego z Gdyni oraz Lidii i Mariana Tarnawskich z Mielca, którym w tym miejscu składam szczere i gorące podziękowania.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym odpowiedzieć Państwu
na pytania zadane w majowym numerze miesięcznika oraz przedstawić informacje związane  z uroczystym otwarciem kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Dynowie.
Pytanie 1. OBWODNICA – na jakim etapie są prace związane z obwodnicą Dynowa?
W odpowiedzi na zadane pytanie,
przypomnę że zgodnie z ustaleniami
z Urzędem Marszałkowskim, Gmina
Miejska Dynów zobowiązała się do zlecenia i pokrycia kosztów związanych
z opracowaniem koncepcji przebiegu
obwodnicy oraz uzyskaniem decyzji
środowiskowej. Opracowanie koncepcji przedmiotowej obwodnicy, realizowane było w trzech etapach:
• etap I – określenie lokalizacji możliwych korytarzy dla przeprowadzenia trasy drogowej o ustalonych
parametrach technicznych.
• etap II – opracowanie prognozy ruchu, sformułowanie technicznych
rozwiązań wariantowych, obliczenie wskaźników oceny i rekomendacja wariantu dla podjęcia decyzji,
• etap III – opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i uzyskanie tej
decyzji.
Etap pierwszy i drugi został zrealizowany w roku 2011. W roku 2012
i 2013 prowadzone są działania związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
Z trzech opracowanych propozycji przebiegu obwodnicy wybrano wariant najkorzystniejszy ekonomicznie, społecznie
i przyrodniczo. Zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, lokalizacja obwodnicy wymaga uzyskania szeregu opinii, w tym uzgodnień
w zakresie warunków sanitarnych
i ochrony środowiska.
Na dzień 17.06.2013 r. miasto Dynów oczekuje na warunki realizacji
przedsięwzięcia, o które zwróciło się
do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Po otrzymaniu pozytywnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, zostanie
wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskana decyzja o środowisko-
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wych uwarunkowaniach będzie pierwszym formalno – prawnym dokumentem dla przygotowanej inwestycji i potwierdzi możliwość lokalizacji drogi
w wybranym przez inwestora wariancie. Następne etapy i terminy przybliżające realizację obwodnicy w mieście Dynów będą zależne od środków
finansowych w budżecie województwa
i będą realizowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (zlecenie dokumentacji projektowo – wykonawczej,
realizacja przedsięwzięcia).
Dotychczasowe koszty, jakie miasto Dynów poniosło na realizację prac
związanych z planowaniem obwodnicy
to kwota 182 000,00 zł brutto.
Pytanie 2. REWITALIZACJA –
czy nie uważa Pan, że prace związane z rewitalizacją miasta mają
ślamazarny charakter (głównie
chodzi o parking, tereny przydworskie) i czy zamierza Pan podjąć jakieś w tym celu działania?
Roboty budowlane na parkingu
za dworcem PKS zbliżają się do końca. Pozostają do zakończenia roboty elektryczne (montaż słupów oświetleniowych), montaż monitoringu
i nasadzenia drzew. W najbliższym czasie parking zostanie udostępniony dla
mieszkańców i gości. Opóźnienia robót wynikały z przedłużającej się procedury przetargowej, która spowodowała opóźnienie w podpisaniu umowy z Wykonawcą oraz z niesprzyjających warunków atmosferycznych. Niesprzyjające warunki atmosferyczne
mające miejsce w miesiącach: styczeń,
luty, marzec br. uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych związanych
z rewitalizacją rynku i parku przydworskiego, dlatego też wystąpiły przerwy
w wykonywaniu tychże robót. W związku z czym miasto Dynów zwróciło się
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji
z 30.09.2013 r. na dzień 09.01.2014 r.
Z ramienia Urzędu Miasta cały czas
monitorowane są roboty pod względem
jakościowym i terminowości ich wykonania.
Pytanie 3. CMENTARZ – czy
wszystkie sektory cmentarzy są za-
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rządzane przez „miasto”, a jeśli
tak, to jakie obowiązują zasady
pochówku i związane z tym opłaty? – Kto zarządza starym cmentarzem i jakie obowiązują zasady
wyznaczania miejsc na nowe groby, kto jest za to odpowiedzialny,
w tym za poszanowanie historycznych nagrobków, które „znikają”?
W Dynowie znajduje się 4 cmentarze. Największy położony jest przy ul.
Grunwaldzkiej. Składa się on z trzech
odrębnych działek, z czego dwie stanowią własność Parafii Rzymskokatolickiej w Dynowie, natomiast trzecia
działka (część od strony Moeschle) Gminy Miejskiej Dynów. Cały teren cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej od kilkudziesięciu lat zarządzany jest i utrzymywany przez ZGK w Dynowie. Drugi cmentarz jest zarządzany przez Parafię Rzymskokatolicką z siedzibą przy
ul. Bartkówka. Pozostałe dwa cmentarze (nieczynne) położone przy ul. Piłsudskiego i ul. Karolówka, stanowią
własność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie i zarządzane są przez tą fundację.
Zgodnie z brzmieniem ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.
U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 ze zm.)
utrzymanie cmentarzy komunalnych
i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. Co się tyczy utrzymania cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi, to należy to do związków wyznaniowych. Odnośnie utrzymania grobów i nagrobków należy
wskazać, że odpowiedzialni za nie są
ich właściciele. W stosunku do grobów, nagrobków opuszczonych obowiązuje ustawowa zasada, że po upływie 20 lat od pochówku grób może być
użyty do ponownego chowania w przypadku jeżeli jakakolwiek osoba nie
zgłosi zastrzeżenia przeciw temu i nie
uiści przewidzianej opłaty. Generalnie,
w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania terenu cmentarza nowe
miejsca wyznaczane są w sukcesywnej
zabudowie na starym cmentarzu. Jednak w przypadku osób, które wskazują inne wolne miejsca na terenie cmentarza wyraża się zgodę na takie lokalizacje, jeżeli nie istnieją inne przeciwskazania. Ceny za usługi cmentarne są ustalone na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Dynów, którego treść dostępna jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz w Urzędzie
Miejskim. Należy podkreślić, że cmentarze na terenie miasta wymagają jeszcze dużych nakładów i przedsięwzięć
regulacyjnych w tym na konserwację
zabytkowej kaplicy i zabytkowych nagrobków oraz remont m. in. ogrodzenia,
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alejek. Obecnie, w ramach uporządkowania, prowadzona jest inwentaryzacja
terenu cmentarzy przy ul. Grunwaldzkiej, co winno usprawnić zarządzanie
oraz zapobiec „chaotycznemu” wykorzystywaniu miejsc. Ponadto trwają
prace przygotowawcze związane z planowaną budową kaplicy cmentarnej
wraz z miejscami parkingowymi, która
wstępnie lokalizowana jest na wolnym
terenie za cmentarzem komunalnym.
Pytanie 4. Cenzura w Polsce
kojarzy się źle z minioną epoką i jest zabroniona. Oczywistym
jest, że osoby sprawujące władzę
publiczną, narażone są szczególnie na krytykę (zasadną lub niezasadną) i nie powinna ona być
w żaden sposób chowana „pod dywan”. Na oficjalnej stronie internetowej UM Dynowa znajduje się
zakładka „Księga gości”, w której to istnieje możliwość umieszczania przez internautów różnych wpisów. Po wpisaniu treści
i jej wysłaniu, pojawia się komunikat następującej treści „Administrator serwisu został poinformowany o Twoim wpisie. Wpis pojawi się po pomyślnie przebytej weryfikacji zawartości”. I w ten oto
sposób, wpisy wyrażające krytykę nie przechodzą przez cenzora
i się nie pojawiają. Dlaczego boi
się Pan krytyki społecznej? Czy
ma Pan coś do ukrycia przed swoją społecznością lokalną?
W odpowiedzi na zarzuty o cenzurę wpisów w księdze gości oficjalnego
serwisu internetowego Miasta Dynów /
www.dynow.pl/ informuję, że każdy internauta po pomyślnej rejestracji ma
prawo do swobodnej wypowiedzi oraz
krytyki na internetowym forum dyskusyjnym miasta Dynowa pod adresem www.forum.dynow.pl
Natomiast księga gości umieszczona na www.dynow.pl w swoim zamierzeniu powstała aby umożliwiać wpisy
odwiedzających nasze strony gości, ale
w ostatnim czasie jest wykorzystywana
niezgodnie z swoim celem do otwartej
dyskusji „anonimowych” osób. Ponadto księga gości stale zasypywana jest
wpisami tzw. „spam botów”, reklamami
oraz treściami sprzecznymi z prawem
polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących
przemoc, obrażających uczucia religijne oraz obrażające dobra osobiste osób.
Ze względu, iż Gmina Miejska Dynów jest odpowiedzialna za publikowane na jej stronach treści nie możemy dopuścić do naruszania obowiązujących zasad i przepisów dlatego też za-
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wych w Dynowie. Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od powitania licznie
przybyłych Gości i mieszkańców Miasta. Burmistrz Miasta Dynów przedstawił informację o przebiegu realizacji oraz wysokość kosztów poniesionych na wykonanie „Orlika” tj. kosztu całkowitego – 1 254 000,00 zł, obejmującego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500 000,00 zł i z Urzędu Marszałkowskiego 333 000,00 zł. oraz
wkład własny Gminy Miejskiej Dynów
w wysokości 421 657,00 zł. Podziękował wszystkim osobom i instytucjom
zaangażowanym w realizację zadania,
a w szczególności: Ministerstwu Sportu
i Turystyki, Pani Annie Kowalskiej –
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Krystynie Lech – Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Panu
Markowi Kamińskiemu – Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego, Pani Józefie Wójcik – Mądry – Kierownikowi Oddziału ds. Inwestycji i Remontów Urzędu Marszałkowskiego, wykonawcy i jego współpracownikom Panu
Franciszkowi Oleszko – właścicielowi PUH „FRANBUD”, Panu Pawłowi Pawłowskiemu - Kierownikowi robót PUH „FRANBUD” i Panu Henrykowi Hadamowi – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego za sprawną i terminową realizację zadania oraz pracownikom Urzędu Miasta. Kolejnym punktem programu były wystąpienia Gości: Pani Anny Kowalskiej – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Pana Marka Kamińskiego - Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego, Pana Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego. Po wystąpieniu zaproszonych
gości nastąpiło uroczyste przecięcie
wstęgi, którego dokonali: Pani Anna
Kowalska, Pan Marek Kamiński, Pan
Józef Jodłowski, Pan Roman Mryczko oraz Burmistrz Miasta Dynów, po
czym ks. dziekan Stanisław Janusz
dokonał poświecenia poszczególnych
obiektów „Orlika”. Następnie młodzież
z dynowskiego Gimnazjum wykonała
układ taneczny z elementami aerobiku, a drużyny młodzieżowe rozpoczęły
rozgrywki sportowe.
Zapraszam do obejrzenia fotografii
z uroczystego otwarcia „Orlika” w Dynowie.
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stosowano tam mechanizm weryfikacji zawartości dokonywanych wpisów
przez administratora serwisu, a nie
jak zasugerowano w postawionym na
łamach miesięcznika „Dynowinka” pytaniu w celu cenzury nieprzychylnych
władzom treści.
Z pełną odpowiedzialnością mogę
Państwu zagwarantować, iż wszelkie
wpisy spełniające poniższe normy są
publikowane na bieżąco.
Wykorzystując sposobność przypominam, iż każdy użytkownik internetu podczas korzystania z wszelakich
dobrodziejstw internetu oraz transmisji i dystrybucji materiałów jest zobowiązany robić to w sposób zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, oraz zasadami współżycia społecznego obowiązującymi w Internecie,
a w szczególności do:
• nie popełniania przestępstw ani
wykroczeń,
• nie używania nazw i wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe
i niezgodne z dobrymi obyczajami,
• nie zamieszczania i rozpowszechniania treści i materiałów, które
naruszają prawa osób trzecich lub
wizerunek, w tym w szczególności dotyczy to zdjęć i materiałów
pornograficznych, gloryfikujących
przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, czy o treściach podburzających lub zniesławiających,
• nie podejmowania działań naruszających prawa innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych
osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej,
• nie kierowania do innych osób treści zniesławiających, obraźliwych
czy w inny sposób naruszających
dobra osobiste innych osób,
• nie nawoływania lub podżegania
do popełnienia przestępstw lub
wykroczeń
• nie umieszczania materiałów dostępnych jedynie dla wybranych
użytkowników (np. zabezpieczonych hasłem),
• nie wysyłania nie zamówionej korespondencji (spam) za pośrednictwem serwisu,
Jeszcze raz zachęcam do korzystania z forum dyskusyjnego Miasta Dynowa dostępnego pod adresem
www.forum.dynow.pl.

W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących
działaniach podejmowanych przez
Miasto.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

Informacje dotyczące uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Dynowie

W dniu 12 czerwca br. odbyło się
uroczyste otwarcie powstałego w ramach Programu „Moje boisko ORLIK 2012” kompleksu boisk sporto-
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ROZKŁAD JAZDY
KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ ORAZ
SPIS ABONENTÓW TELEFONICZNYCH

W książce „Dynów. Studia z dziejów miasta”  Praca zbiorowa pod
redakcją Bronisława Jaśkiewicza i Andrzeja Meissnera. Dynów 1995
— Mieczysław Krasnopolski na str. 187 napisał:

„W latach międzywojennych ... Ważną rolę w życiu miasta odgrywała wąskotorowa linia kolejowa Przeworsk - Dynów. Umożliwiała ona
nie tylko wywóz produktów rolnych z całego regionu, lecz przez wiele
lat była obok furmanek jedynym środkiem komunikacji, umożliwiającym wyjazd z Dynowa. Niezależnie od połączenia kolejowego po roku
1930 wprowadzone zostały regionalne kursy autobusowe do Przemyśla, Rzeszowa i Brzozowa. Bezpośredni kontakt z tymi miastami utrzymywany bywał także za pomocą połączeń telefonicznych zainstalowanych około 1925 r.”

Poniżej przedstawiam Urzędowy Rozkład Jazdy PKP ważny do
7.10.1939 r. na trasie Przeworsk Wąsk. – Dynów oraz
bilety na przejazd obowiązujące za czasów okupacji niemieckiej (w części
napisane w języku niemieckim) a nadto wyciąg
z książki telefonicznej
wydanej przed 1939 r.
obejmujący spis abonentów telefonicznych z Dynowa.
Andrzej
Stankiewicz
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epicki,
• powieść tendencyjna; podporządkowana propagowaniu haseł „
pracy organicznej – u podstaw” –
pierwsza nawiązywała do formuły melodramatycznej z wątkami
sensacyjnymi, druga – odwoływała się do tradycji powieści humorystyczno – satyrycznej,
• powieść realistyczna; zawiera pogłębione psychologiczne portrety bohaterów i krytyczną analizę zjawisk społecznych. Dąży do
uszczegółowienia realiów i osadzenia utworu w konkretnym miejscu
i czasie, dąży do uświadomienia
problemów społecznych
i narodowych.
Pozytywizm powstał na bazie myśli w filozofii i literaturze zapoczątkowanej przez Augusta Comte'a.
Z życiorysu Marii Mirosławy Bartusównej (Bartus)
Maria Mirosława Bartusówna
(Bartus) urodziła się we Lwowie
10 stycznia 1854 r. Ojcem jej był Stanisław Bartus, malarz, a matką Henryka ze Szczepańskich, która była córką
Jana Juliana Szczepańskiego współpracownika „Gazety Lwowskiej” i aktywnego uczestnika życia literackiego w Galicji. Na ojca chrzestnego wybrano pisarza i dziennikarza Jana Zachariasiewicza. Rodzina znajdowała się w trudnym położeniu finansowym. Ojciec zmarł przedwcześnie na
gruźlicę, a po nim umarła siostra Marii. Sześcioletnia dziewczynka została
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pod opieką nieudolnej matki i dzięki
pomocy dziadka mieli możliwość przeżycia. Następnie mieszkała w Kołomyi
u wujostwa (Marceli Sławiński), potem
w Roztokach gdzie mieszkał drugi mąż
matki Józef Preyer leśniczy z zawodu.
W wieku 15 lat opuszcza matkę i ojczyma ażeby zdobyć zawód i zatrudnienie. W Kołomyi zaangażowała się
w działalność oświatową, współpracę
z teatrem amatorskim oraz publikowała pierwszą poezję w 1870r. W 1874r.
przenosi się do Lwowa, a w 1876r.
ukazał się debiutancki tomik „Poezje”. W 1880r. opublikowała rozszerzone wydanie debiutu, w 1884r. poemat „Czarodziejska fujarka” w 1885r.
powieść prozą „Duch ruin”.
W młodości chciała zostać aktorką,
jednak ani głos, ani jej postawa nie odpowiadały potrzebom sceny i odradzono jej ten zawód . W Warszawie mieszkała u hrabiny Krasińskiej gdzie nie
czuła się dobrze i po kilku tygodniach
udała się do Krakowa celem zdobycia
kwalifikacji zawodowych nauczyciela
ludowego. Takie kwalifikacje uzyskuje w 1878 r. po czym obejmuje posadę
nauczycielki w Sokolnikach koło Lwowa /1878 – 1880/.
Następnie została nauczycielką
w Nienadowej koło Przemyśla /1880 –
1881/, następnie bardzo krótko pracowała w Łazanach koło Krakowa(Wieliczki). Stan zdrowia nie pozwalał jej
na dalszą pracę w zawodzie, a poszukiwania pracy urzędniczki nie powiodły się.
Zakochana była w Mieczysławie
W./ Wąsowiczu/, chemiku, który był dla
niej wzorem wszystkich cnót i był jej jedynym obiektem westchnień do końca
życia. W chwili zakochania się w nim
miała 15 czy 16 lat. Matka wymuszała narzeczeństwo z Franciszkiem O.
Ten prosty i uczciwy człowiek nie potrafił wzniecić w sercu Marii miłości.
Do końca życia została stanu wolnego.
Poetka pisała wiersze patriotyczne, lirykę kobiecą, dramat „Wanda”,
nowele. Była autorką poematów „Sen
powstańca”, „Opryszek”, „Wilia szlachecka” „Czarodziejska fujarka”, poematy na tematy powstańcze „Trzy obrazy Syberii”, „Sen powstańca” i inne
wiersze jak „Nad brzegiem Dniestru”,
„Przejażdżka Dniestrem”, „Do Prutu”,
„Modlitwa do Błogosławionego Jana
z Dukli” i wiele innych.
Maria Bartusówna była wątłego

Ziemia Dubiecka
i jej związki z literaturą
(1) Maria Bartusówna poetka
pozytywizmu i jej pobyt w Nienadowej jako nauczycielki.
Dubiecko to miejsce urodzenia
Księcia Poetów Polskich Biskupa
Ignacego Krasickiego, w młodości
w Nienadowej u dziadków Dembińskich przebywał komediopisarz
Aleksander Fredro. Talenty pisarskie i poetyckie posiadali inni
członkowie rodziny Krasickich.
W tej okolicy przebywał Wincenty
Pol, Franciszek Karpiński, Maria
Bartusówna. Kontakty z Teofilem
Lenartowiczem utrzymywała Hrabina Aleksandra Konarska. Naszym zamiarem jest przedstawienie cyklu popularnych artykułów
mówiących o tych osobach. Pierwszy z nich poświęcony będzie niedocenionej młodej poetce Marii Bartusównej, która w swojej karierze
miała epizod pracy jako nauczycielka w szkole w Nienadowej.
Charakterystyka okresu
Pozytywizm to okres w literaturze, którego początek można liczyć od
1863 r./okres Powstania Styczniowego/ , a datę zamknięcia można przyjąć
na lata 90 – te XIX w. lub na przyjście okresu Młodej Polski. „Pozytywny” to realny, zaprzeczający wszystkiemu co cudowne, użyteczny, służący
konkretnym działaniom, pewny i ścisły, względny (relatywny), co oznacza
przeciwstawienie się wszystkiemu co
absolutne. Pozytywizm skupia uwagę
na jednostce jako cząstce społeczeństwa i ludzkości.
W literaturze tego kierunku, który
głosi wiarę w postęp i zdobycze nauki,
postuluje kulturalną i gospodarczą odbudowę przez pracę u podstaw. Nurt
ten przeciwstawia się romantyzmowi.
Praca u podstaw rozumiana była jako
konieczność działań na rzecz najbiedniejszych i najbardziej upośledzonych
warstw narodu, które mając możność
normalnego życia, swoja pracą pomnorzą bogactwo ogólnonarodowe.
Główne gatunki literackie charakterystyczne dla tego okresu to:
• nowele ; zwięzłe utwory narracyjne pisane prozą,
• opowiadania: pisane prozą z jednowątkową fabułą,
powieść; rozbudowany gatunek
•
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zdrowia, chorowała na gruźlicę , zmarła na rękach swojej matki 2 października 1885 r. we Lwowie. Miała tylko
31 lat. Pochowana została na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, gdzie
później spoczęła jej przyjaciółka Maria
Konopnicka. W jej pogrzebie uczestniczyło wiele tysięcy osób. Jej ostatni
wiersz, w którym godzi się z losem nosi
tytuł „Do śmierci”. W wierszu tym woła
śmierć ażeby się przybliżyła cicho, pokazała swoją twarz. Pisze, że ludzkość
z trwogą odpycha śmierć, a ona się nie
zlęknie. Wierzy, że w grobie już jej nikt
nie będzie nękał, a cisza ją ukoi. Mówi
o bezlitosnym losie jaki czeka ludzi na
ziemi i, że cieplejsza jest zimna mogiła od serc ludzi.
Warto odpowiedzieć na pytanie jak
wyglądała ta zdolna poetka? Pomoże
to w analizie jej losów jako nauczycielki. Według jej wuja Marcelego Sławińskiego „powierzchowność miała dość
pospolitą, z wybitnymi jednak cechami
narodowymi, wiele wdzięku swojskiego w sobie kryjącym. Twarz jej okrągła, z nosem lekko zadartym, z ustami składanymi, o płci zwykłej - zdobiły
śliczne oczy, błękitne, nieco na wierzchu osadzone pod czołem prostym, nad
którym bujny warkocz ciemnoblond
włosów wyrastał. Co ją nade wszystko
zdobiło, to wrażliwy wyraz w którym
malowała się cała jej dusza poetyczna, na brylant zabarwiona w twardej szkole życia. Pomimo niedostatku,
jaki ją prześladował, strój miała zawsze czysty i staranny, a przy tym gustowny, że niepodobna było prawie poznać na pierwszy rzut oka ubóstwa, co
tak gwałtownie do grobu spychało swą
młodociana ofiarę. Figurę i ruchy miała nader zgrabne, wiele uroku dające
jej niewielkiemu wzrostowi. Głos miała wyraźny, acz nieco przytłumiony.”
Pobyt Marii Bartusówny w Nienadowej i Ziemi Dubieckiej
Ta część artykułu będzie poświecona pobytowi poetki w tej okolicy .U autorów artykułu zrodzi kilka dylematów – problemów.
Pierwszy z problemów jaki powstał
jest określenie gdzie znajdowała się
w tamtym czasie szkoła ludowa w Nienadowej w której pracowała poetka.
Obecnie Szkoła Podstawowa Nr
1 w Nienadowej mieści się w byłym
budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nienadowej gdzie pod koniec lat
60- tych XX w, przeniesiono część klas,
a w latach 90-tych XX w. całą szkołę. W okresie II wojny światowej naukę prowadzono potajemnie w prywatnych domach. Poprzednie szkoła w której obecnie jest Filia Domu
Kultury i Biblioteka zbudowana była
przez zaborcę austriackiego prawdopodobnie na początku XX w. W Nie-
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nadowej jest Szkoła Podstawowa Nr
2, prawdopodobnie od okresu przedwojennego/ była prowadzona przez siostry zakonne/. Obecnie po reorganizacji o klasach I-III.W książce „Miejscowości Gminy Dubiecko na przestrzeni
wieków” jest akapit o treści:„już w połowie XIX w. w Dubiecku działała szkoła dwuklasowa, w latach 80 -tych powstała szkoła ludowa w Ruskiej Wsi
(obecnie Wybrzeże), a jeszcze wcześniej
w Nienadowej. W tej ostatniej w latach
80-tych jako nauczycielka pracowała
znana poetka pozytywistyczna Maria
Bartusówna”.
Przy ustaleniu lokalizacji szkoły pomogła Kronika Szkoły w Nienadowej prowadzona przez Kierownika Edwarda Adamskiego, a szczególnie zapisy z roku szkolnego 1964/1965
i 1965/66. Wspólnie z Panem mgr Wiesławem Bembenkiem Dyrektorem
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niena-

dowej / któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie kroniki/ ustalono, że „W latach 1863 – 1870 kierownikiem szkoły był Pan Ficowski Franciszek, który został przeniesiony do
Dubiecka i tam pracował jeszcze długo. Szkoła mieściła się tam gdzie obecnie jest kuźnia i dom Kazimierza Sikory. Powyższą wiadomość przekazała Pani Maria Kozakowa, córka Pana
Ficowskiego. Na podstawie tego faktu śmiało można stwierdzić, ze szkoła w Nienadowej istnieje już z górą sto
lat. Jednak roku 1863 nie można przyjąć za rok założenia szkoły, gdyż istnieją pewne przesłanki, że założenie
szkoły nastąpiło wcześniej” – Kronika szkoły z 1964/1965 r. Jeszcze w latach 60 – tych XX w. na tym placu był
stary dom i kuźnia. Obecnie mieszka
w murowanym domu z murowaną kuź-
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nią i budynkiem gospodarczym wdowa
po Panu Kazimierzu Sikorze Pani Genowefa. Posesja zlokalizowana jest po
prawej stronie drogi powiatowej w kierunku do Huciska Nienadowskiego za
mostem w kierunki do przysiółków „
Konty i Górka”. Po drugiej stronie drogi był drewniany budynek ze świetlicą
wiejską i biblioteką, który rozebrano
w latach 60-tych XX w. Mogło to stanowić centrum tej części wsi zwanej Nienadową Dolną. Tak więc sprawę umiejscowienia szkoły, w której uczyła poetka uznajemy za rozwiązaną.
Drugi problem, z którym należy
się zmierzyć jest umiejscowienie czasokresu pracy poetki jako nauczycielki
w szkole ludowej w Nienadowej. Chodzi o to czy był to rok szkolny 1880/81
czy 1881/82 ? W tym zakresie są rozbieżności. W Internecie, kronikach
i kilku innych źródłach piśmiennictwa
jest mowa o roku 1881/82. Ten sam
autor Aleksander Żyga w artykule „
Dubieckie spotkania z literaturą Polską” podaje okres pracy Marii Bartusówny na lata 1880/81(wydawnictwo
Przemyśl 1969 r.),a w innym zaś artykule „Poetka „Siłaczka” w Nienadowej” opublikowanym w Nowinach Rzeszowskich z dnia 21.02. 1965 r. podaje okres 1881/82. Pisze ,że poetka miała 3 lata stażu w zawodzie (egzamin
zdała w 1878 r.). Sama zaś poetka pisze „I oto dwa lata nowicjatu dopiero ukończyłam! Nowicjatu, do którego
przystępowałam z sercem tak gorącym,
z pragnieniem tak szczerym, z wiarą tak głęboką – a dziś…. Lękam się
spojrzeć na głąb własnej duszy – taka
tam straszna odmiana (fragment listu
do Teofila Lenartowicza z 12 .VI.1881
r.). Z dokumentów władz szkolnych
z Przemyśla datowanych na 14 sierpnia1880 r. i 20 września1880 r. cytowanych przez A. Żygę wynika, że był
to okres 1880/81 r. i uznajemy za prawidłową tą datę pobytu w Nienadowej. Faktem jednak jest, że Maria Bartusówna wakacje w 1881 r. i 1882 r,
spędziła u hrabiny Aleksandry Krasickiej po mężu Konarskiej w zamku
w Dubiecku.
Do Nienadowej Maria Bartusówna przyjeżdża ze szkoły w Sokolnikach
koło Lwowa.
Była to szkoła, w której uczyło kilku nauczycieli, szkoła blisko dużego miasta. W tej szkole otrzymywała
uznanie i pochwały, a była to jej pierwsza praca, po zdaniu egzaminu w 1878
r. Są rozbieżności, co do ustalenia powodu z jakiego opuściła to miejsce.
W literaturze można spotkać informacje, że zbytnio wśród dzieci szerzyła patriotyzm i polskość inni badacze uznają, że popadła w konflikt ze współpracownikami (gronem pedagogicznym).
W Nienadowej szkoła była z jedną

10

siłą nauczycielską, którą to rolę sprawowała poetka (była równocześnie nauczycielką i kierowniczką szkoły). Wieś
tą przedstawia jako zacofaną, w większości zamieszkała przez ludność ruską
(zwana później ukraińską), panowały
w niej trudne warunki. Rusini nienawidzili Polaków, jak i polskiej szkoły.
Na tym etapie autorzy odniosą się
do sprawy Rusinów. W cytowanej już
Kronice szkoły w Nienadowej jest zapis
spowodowany artykułem Aleksandra
Żygi , który cytujemy „Artykuł powyższy stał się przedmiotem ostrych dyskusji wsi, a mianowicie , że Nienadową
określono jako wieś ruską i zacofaną”
– cytat z 1965 r. Nie można się z tym
zgodzić gdyż Nienadowa nie była ruską
wsią. Faktem jest, że na tym terenie
były wsie z przewagą ruskiej ludności
(czytaj ukraińskiej). Rusini zamieszkiwali w większości w Ruskiej Wsi
(obecnie Wybrzeże), Iskani, Piątkowej,
w mniejszości w kilku innych wsiach,
ale nie byli w większości w Nienadowej. Wieś ta w 1868 r. liczyła 1316
mieszkańców, właścicielami wsi byli
hrabiowie Wanda i Eustachy Dembińscy. W 1881 r. wieś liczyła 1814 osób,
w 1909 r. 2475, a w 1914r. 2677 osób.
Według spisu i danych z 1921 r. Nienadowa liczyła 482 domy i 2745 mieszkańców z czego 2579 rzymskokatolików, 91 grekokatolików i 75 mieszkańców wyznania mojżeszowgo. Ludność
ruska stanowiła około 3,5% mieszkańców wsi, tak więc , jest to stwierdzenie niezadane. Przez około dwa pokolenia nie było możliwości ażeby zmienił
się diametralnie stan narodowościowy
mieszkańców wsi. W 1945r. w Nienadowej nie było ani jednego mieszkańca narodowości ruskiej (ukraińskiej ).
Dziwią więc nas takie stwierdzenia zarówno poetki, jej przyjaciółki jak i niektórych badaczy.
W wierszu z 8 marca 1881 r. „Naśladowanie z Gethego” przedstawia
wieś jako położoną wśród lasów, gdzie
hula wiatr, żyje półdziki lud, jest nędza, gdzie stanął czas w miejscu . Samą
szkołę opisuje jako starą, zagrzybiałą, pełną dziur przez które wieje wiatr
i widać gwiazdy na niebie, a myszy
skaczą jej po głowie. Park hrabiów
Dembińskich opisuje jako step, w którym wieje wicher i śnieg, Dalej pisze
o tęsknocie za Lwowem i o tym ,że jej
duch został strącony w świat deskami zabity, z nieba na ziemię. W liście
do Teofila Lenartowicza, którego bardzo ceniła (list z 12czerwca 1881 r.) pisze, że jej serce płacze, czeka na słowa otuchy i współczucia, które od niego pierwszy raz otrzymała. Pisze, że
przeszła twardą szkołę życia, sieroctwa i nieszczęścia – w tej chwili chwyciła się za pracę, która miała być dla
niej zbawczą i użyteczną, a to praca
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na niwie oświaty dla Ojczyzny, jednak
brak jej wiary. Pisze o walce z nędzą,
głodem, opuszczeniem, ludźmi intrygantami, zazdrością. Nie upada jednak bo ma wiarę w lud i siebie, który powoli traci. Skarży się na władze
szkolne, które chcą w nauczycielach
mieć biernego najemnika, posłusznego pracownika. Podobnie jej rolę widzi prosty lud.
Podczas pracy w Nienadowej poddana była lustracji przez Inspektora
(2 razy), gdzie stwierdzono tylko małe
usterki w jej pracy. W drugiej lustracji z 2 lipca1881 r. i egzaminie zwolniono ją z obowiązku wszelkiej posady w Okręgu Przemyskim. Decyzję tą
uważała za krzywdząca i prosiła o wyjaśnienia od Inspektora Partyki, których jednak nie otrzymała.
Podczas pobytu w Nienadowej współpracowała z „Wieńcem”
i „Pszczółką” księdza Stojałowskiego . Nie był to jednak okres płodny
w twórczość. Napisała tylko kilka wierszy „U żłobka”, „Do polskiego ludu”, „
Na nowy rok” oraz „Do Teofila Lenartowicza”.
O jej losie w szkole w Nienadowej
pisała w 1886 r. w warszawskim „ Świcie” jej przyjaciółka Maria Konopnicka. W pośmiertnym artykule w oparciu o informacje „ z drugiej ręki” Nienadową przedstawia jako wieś ukraińską, gdzie lud ubogi, życie ciężkie,
szkołę trudno znaleźć, w zimie śniegi
i zwieje. W szkole pustka, izba czarna, stęchlizna, zamiast podłogi klepisko, ani stołka, ani ławy, które spalił poprzedni nauczyciel. Dzieci dużo,
brudne, obdarte. Nauka odbywa się
na zmiany. Poetka jest zmęczona pracą w takich warunkach, pada ze znużenia, boli ja gardło, jest ochrypła, doskwiera jej głód. Dzieci różnego wieku jest ich około 200. W szkole pracuje ostatkiem sił.
O makabrycznych warunkach
pracy pisze sama poetka już 25września1880 r. do swojej przyjaciółki Józefy Jaroszyńskiej. Oficjalnie mówi ,że
nie zostanie w Nienadowej na następny rok szkolny.
Bratnią duszę znalazła u hrabiny Aleksandry Krasickiej Konarskiej,
którą odwiedzała w Dubieckim zamku. Hrabina wspomagała ją finansowo i materialnie. U niej spędziła wakacje w 1881 r. 1882 r. U niej przechowywała swoje meble, których z resztą
nie zdążyła odebrać.
Hrabina Konarska sugerowała poetce zmianę zawodu nauczycielskiego na inny np. pracę jako nauczyciela w domu prywatnym, poczcie i telegrafie, czy pracę urzędniczki, gdzie będzie poetce lżej i życie swobodniejsze.
Poetka pracy jako urzędniczka nie
otrzymała, liczyła na pracę u hrabiny
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Konarskiej jako pomoc w domu, ale do
tego jednak nie doszło.
W czasie pobytu w hrabiny Konarskiej w Dubiecku napisała „Czarodziejską fujarkę”, „Ostatni raz” oraz dramat „ Wanda”.
Po okresie pracy w Nienadowej
dzięki staraniom chrzestnego ojca
Jana
Zachariasiewicza z Radymna przenosi się do Łazan koło Krakowa (Wieliczki) gdzie warunki były jeszcze gorsze niż w Nienadowej, a płaca niższa,
bo 250 zł.(w Nienadowej otrzymywała
300 zł.). Łazany opuściła bardzo szybko, wcześniej niż zakładała to umowa.
Po dłuższej przerwie podjęła pracę
w Lipinach koło Lwowa, jednak podupadłe zdrowie nie pozwoliło jej kontynuować pracy.
1.

3.

2.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uwagi końcowe
Maria Bartusówna była najwybitniejszą poetką po 1863 r. zdolną,
jednak nie była doceniona za życia, które trwało krótko, wiodła je
w biedzie i niedoli,
Jej twórczość jest mało popularna
i obecnie zapomniana,
Zarówno jej opisy pobytu w Nienadowej, jak również wspomnienia Marii Konopnickiej częściowo rozmijają się z faktami historycznymi. Wieś nie była taka mała
i zabita deskami oraz Ruska jak
podają. Właściciele wsi Dembińscy mieli duży nowoczesny majątek, dbali o wieś i jak rozwijali. We
wsi była gorzelnia, młyn, tartak,
w Hucisku Nienadowskim wapiennik i huta. Ludność Ruska(Ukraińska) stanowiła nieznaczny odsetek, o którym wspomniano w tekście. Bieda w tym czasie była powszechna, nie tylko w zaborze austriackim ale też innych obszarach
Polski objętej zaborami,
Jest to próba promocji Nienadowej
i Gminy Dubiecko.
				
Materiały wykorzystane:
T. Bujnicki; Pozytywizm, Warszawa 1995 r,
M. Czuku; Lirtyka Marii Bartusówny,
J. Orłowski; Motywy ukraińskie
w poezji Marii Bartusówny,
M.Michałowicz i inni; Miejscowości Gminy Dubiecko na przestrzeni wieków, Krosno 2004 r.
A.Żyga; Poetka „Siłaczka” w Nienadowej”, Nowiny Rzeszowskie
24.02.1965 r.
A.Żyga; Dubieckie spotkania z literaturą polską, Przemyśl 1969 r.
Internet.			
mgr Partycja Rozmus
mgr inż. Edward Rozmus
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wszystkim ja, jako kapitan muszę dobrze znać jacht i wiedzieć do którego momentu może się on przechylić,
a w jakiej chwili sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna.

*Zdarzyła się kiedyś Panu jakaś niebezpieczna sytuacja podczas rejsu?
W.H. Wiele razy podczas regat, ponieważ wtedy pływamy w ekstremalnych warunkach. Miałem dwie wywrotki jachtem sportowym, ale nic poważnego się nie stało. Trzeba umiejętnie
wyjść z opresji. Gdy wywróci się jacht
kabinowy mamy do czynienia z dużo
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*Gdzie na chwilę obecną znajduję się Pański jacht?
W.H. Jest zacumowany w Polańczyku nad Soliną. Stoi przy kei w miejscu oznaczonym odpowiednio nazwą
mojej łodzi – „WIWELA”. Posiadam

*Jak daleko można wypłynąć tego rodzaju jachtem?
W.H. Mój jest śródlądowy,
więc niedaleko. Morski różni się
od niego budową, jest specjalnie
dostosowany do warunków panujących na morzu, przykładowo musi
być mniej wywrotny.

*To jest Pana taki pierwszy
duży jacht?
W.H. Tej wielkości pierwszy,
a w sumie piąty. Zaczynałem od malutkiego dwuosobowego, później był
trzyosobowy, następnie „Omega”
pięcioosobowy i ten również jest
pięcioosobowy.

większym problemem. Jacht podczas
wywrotki odwraca się centralnie dnem
do góry. Mój posiada maszt o wysokości 8,5 metra i waży prawie tonę. Jeśli w odpowiedni sposób nie zareaguję
szybko w trakcie wypadku, dosyć ciężko
go później postawić. W środku znajdują
się materace, naczynia i różne przyrządy, dlatego mniej więcej tydzień czasu
zajmuje naprawienie wszystkich szkód.

Pasja, sport, odpoczynek
czyli żeglarstwo
Rozmowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie z Panem Wiesławem Hadamem - doświadczonym
pasjonatem żeglarstwa.

*W jaki sposób rozpoczęła
się Pańska przygoda z żeglarstwem?
W.H: Zaczęło się na Sanie.
Mniej więcej na początku lat 70tych z kolegami wpadliśmy na pomysł, żeby zbudować tratwy. Na
taką tratwę wsiadało dwie lub trzy
osoby i płynęliśmy. Było to dla nas
wciągające zajęcie, które sprawiało
wiele frajdy. Nie było wtedy jeszcze
dostępu do takiego sprzętu jak kajaki. W tej chwili posiadam dwa: górski wyczynowy i górski wyścigowy. Pływa się nimi fajnie, ale mają to do siebie, że są bardzo wywrotne.
*Jakie podejmuje Pan kroki,
gdy pogoda nie ułatwia żeglugi?
W.H. Wszystko zależy od tego z kim
płynę. Jeśli są to osoby niedoświadczone i nie potrafiące pływać, gdy wiatr przekroczy czwórkę w skali Beauforta powinienem od
razu zawinąć do brzegu.
Natomiast, gdy towarzyszą mi ludzie z doświadczeniem mogę łatwo opanować sytuację. Na pokładzie wydaję komendy. Kiedy padają słowa:
„Lewa burta!” wszystkie
osoby powinny jak najszybciej znaleźć się po lewej stronie jachtu. Przede
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gwarancję bezpieczeństwa, że żaden
nieproszony gość nie dostanie się do
środka, gdyż obszar jest monitorowany
i dodatkowo nadzorowany przez bosmana. Składka roczna za takie miejsce wynosi 300 złotych.
*Czy przyjeżdżając nad Solinę
zgłasza Pan komuś to że wypływa?
W.H. W tej chwili nie ma takiego obowiązku. Natomiast kiedyś trzeba było się zarejestrować i wpisać do
książki. Musiałem udzielić informacji,
w który rejon jeziora dokładnie płynę
i za ile wrócę. W razie poszukiwań te
wiadomości mogły okazać się bardzo
przydatne.
*Czy może Pan pochwalić się
jakimiś osiągnięciami związanymi z żeglarstwem?
W.H. Tak, najbardziej cieszą mnie
zdobyte drugie miejsca. Pierwszego
nie udało mi się nigdy zdobyć z powodów ograniczeń finansowych. Zazwyczaj zajmowali je ludzie posiadający
jachty wyczynowe, po prostu stać ich
było na zakup lepszego sprzętu. Nagrody były różnorodne. Czasem pucharom towarzyszyły upominki rzeczowe
jak np. akordeon czy organy. Aktualnie nie biorę
już udziału w regatach
i żegluję jedynie w celach turystycznych i rekreacyjnych.

DYNOWINKA

*Żegluje Pan tylko w rejonie
Podkarpacia, czy może gdzieś dalej?
W.H. Oczywiście mógłbym jechać
np. na Mazury, ale koszty są dużo większe. Musiałbym mieć też tylu żeglarzy,
żeby pływać bez przerwy i zmieniać
się, bo zamknięty jacht stojący bez jakiejkolwiek opieki może wzbudzić ciekawość i przyciągnąć złodziei. Wyposażenie jachtu jest dosyć kosztowne,
wszelkie butle, maski do nurkowania
i kapoki mogą stać się cennym łupem.
*Czy w rodzinie podziela ktoś
z Panem pasję?
W.H. Tak, obydwaj synowie posiadają uprawnienia żeglarskie. Początkowo pływałem z nimi kajakiem, do którego domontowany był żagiel. Po upływie pewnego czasu, gdy opanowali tą
umiejętność, zacząłem zabierać ich na
jacht. Szybko zarazili się moją pasją.
Obecnie starszy syn jest instruktorem
kajakarstwa wysokogórskiego. Młodszy posiada uprawnienia nurka. Obydwaj mieszkają w Szkocji i tam również pływają. Żona również podziela
moje zamiłowanie do
żeglarstwa i pływa ze
mną od chwili rozpoczęcia przygody z tym
sportem.
*Czy żeglarstwo
jest drogim sportem?
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W.H. Zdecydowanie tak. Nawet
żeby dojechać nad pobliską Solinę muszę mieć odpowiedni samochód, który przetransportuje mój jacht – lawetę
dwuosiową. Później zamawiam dźwig,
żeby go zdjąć. Innej możliwości nie ma,
bo jak już wspomniałem jego masa wynosi prawie tonę.
Korzystając z gościnności Pana
Wiesława Hadama zostaliśmy zaproszeni wraz z Panią dyrektor Ewą Hadam na wspólny rejs jachtem „WIWELA” po Jeziorze Solińskim, za co bardzo dziękujemy. Wyprawę wspominamy miło i zachęcamy do rozpoczęcia
przygody z tym sportem wodnym.
Rozmawiali: Maciej Drewniak,
Aleksandra Kojder, Krzysztof
Słupczyński, Adam Stolarczyk
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Spotkanie z okazji
Dnia Matki w Wesołej

„Jest Mamo taki dzień
niosący Tobie kwiaty...”

„Tylko jeden jest dzień taki,tej wiosny...
Dzień ciepły, słoneczny,czuły i radosny...
Bo przecież tylko jedną Mamę-mamy...
I właśnie Ją najbardziej kochamy...”

26 maja – tego dnia wszystkie dzieci – zarówno malutkie, jak i całkiem dorosłe składają swoim Mamom życzenia,dają im kwiaty i prezenty. Wyrażają w ten sposób szacunek, miłość oraz podziękowanie, za trud, jaki
wkładają w ich wychowanie.

ZAPRASZAMY na....
Izdebki Camp 2013

DNI GMINY NOZDRZEC

Plan Imprezy:

Dzień II – 7.07.2013 (niedziela)
09:00 – 10:00 – Odprawa techniczna zawodników
10:00 – 12:00 – Eleminacje runda I
12:00 – 12:20 – Przerwa techniczna
12:20 – 14:00 – Eleminacje runda II
14:00 – 14:30 – Przerwa techniczna
14:30 – 16:00 – Finały
16:30 – Wręczenie nagród, podziękowania

Malownicza trasa licząca kilkanaście zakrętów, 1700m gładkiego asfaltu i nachylenie w granicach 5%. Tak w skrócie można opisać miejsce, w którym odbędą się zawody Izdebki Camp 2013. W dniach 6-7 lipca podkarpackie tereny staną się centrum longboardowej zajawki - będzie można rozgościć się na polu namiotowym, zjeść grillowaną
karkówkę i odpłynąć od wielkiego miasta. W pierwszym dniu odbędą się luźne freeridowe jazdy, tak aby każdy mógł
zapoznać się z trasą. Drugi dzień – zawody od samego rana, w których zawodnicy będą walczyć o miano Hill Master.

Dzień I – 6.07.2013 (sobota)
08:00 – 10:00 – Weryfikacja Uczestników
10:00 – 12:00 – Freeride
12:00 – 12:30 – Przerwa techniczna
12:30 – 16:00 – Freeride
16:00 – 18:30 – Chill i Grill
18:30 – 20:00 – Free Time (czas wolny przed wieczorną
częścią)
20:00 – After Party
22:00 – Kino Nocne
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W pikniku wzięły udział osoby niepełnosprawne z 6
placówek działających na terenie powiatu brzozowskiego:
z Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, Środowiskowego

28 maja 2013 roku Środowiskowy Dom Samopomocy im.
Anny w Izdebkach wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim „Brzana” Nozdrzec zorganizował piknik wędkarski pod
nazwą „Smaki polskich ryb”.

Piknik wędkarski
„Smaki polskich ryb”
w Domu Samopomocy
im. Anny w Izdebkach.

Serdecznie dziękujemy wszystkich dobrodziejom, którzy
wsparli naszą inicjatywę: Panu Wójtowi Gminy Nozdrzec
Antoniemu Gromali; Panu Stefanowi Pinderskiemu – Dyrektorowi WORD w Krośnie i Panu Zdzisławowi Socha oraz
wszystkim tym, którzy poprzez swoje występy uświetnili obchody: dzieciom i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunom,
członkom zespołu Markowianie oraz członkom Orkiestry
Szałamaistek i Zespołu INCANTO.
Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Nozdrzec,
GOK i OSP
			
Marta Bobola
Tekst pochodzi ze strony:
http://brzozowiana.pl/

artystycznej wystąpiła Orkiestra Szałamaistek z Zespołem
Mażoretek „INCANTO” działające przy Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie.
Po części artystycznej zebrani Strażacy sformułowali zbiórkę, wręczone zostały medale oraz zaświadczenia
o ukończeniu podstawowego szkolenia strażaków OSP. Po
części oficjalnej odbyła się biesiada strażacka.

DYNOWINKA

Z tej okazji dnia 23 maja w Bibliotece Publicznej w Wesołej zostało zorganizowane spotkanie dla dzieci, aby mogły
wykazać się swoją pomysłowością i przygotować dla swoich
Mam niespodzianki. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie klas I, II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami. Dzieci przyjechały wesołe,uśmiechnięte,pełne energii i zapału.
Z wielką ochotą zabrały się do pracy, a efekty były zadziwiające. Prace okazały się piękne i kolorowe, a dzieci bardzo szczęśliwe. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Gdy wszystkie prace były już gotowe,dzieci stanęły do pamiątkowego zdjęcia. Z uśmiechniętymi buziami wyruszyły w drogę powrotną do swoich domów.

„Dziękuje za to wszystko,czym dobroć jest na ziemi.
Że jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni.
Że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi.
Dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.”
Serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym dzieciom oraz
ich wychowawczyniom: pani Izabeli Marchel – wych. kl.I,
pani Monice Sobkowicz – wych. kl.II oraz Jolancie Winiarskiej – wych. kl.III.
Bibliotekarka: Marzena Wojewoda

Dzień Dziecka w Hłudnie
W niedzielne popołudnie - drugiego czerwca - na stadionie sportowym w Hłudnie odbył się piknik z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka połączony z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka. Wspólna zabawa rozpoczęła
się o godzinie 15.00. Na scenie pojawił się Clown Walduś,
który bawił i śmieszył do łez nie tylko tych najmłodszych.
Na chwilę jego „harce” przerwał pokaz sprzętu ratownictwa gaśniczego z Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Następnie scenę „opanowali” uczniowie szkół z terenu gminy prezentując wspaniałe tańce i śpiewając piosenki – godnie reprezentując swoje rodzime placówki: Szkołę
Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Izdebkach, Szkołę
Podstawową nr 4 w Izdebkach, Oddział Przedszkolny z Zespołu Szkół w Hłudnie, Zespół Szkół w Nozdrzcu oraz Zespół Szkół w Wesołej.
Niespodziankę dla dzieci przygotowało Koło Wędkarskie „Brzana” – przeprowadzając konkursy z nagrodami.
Nie mniejszą niespodziankę sprawił dzieciaczkom także
wójt gminy Antoni Gromala, który wszystkim maluchom
zafundował lody.
Wspaniale zaprezentował się Regionalny Zespół Pieśni
i Tańca „Markowianie” z Markowej. Na zakończenie części
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Projekt przygotowali uczniowie zespołu szkół w Warze
z klasy II gimnazjum (Marian Uryć, Sebastian Sus, Grzegorz Starzak i Arkadiusz Duda) z nadzorem nauczyciela
Pana Marka Potocznego . Projekt ten polegał na  tym, iż
uczniowie, w oparciu o przyjęte wcześniej założenia, mieli
szansę samodzielnego zaplanowania, stworzenia i prezentacji większego przedsięwzięcia.

Projekt z fizyki roku 2012/2013
pt.: „Zasilacz warsztatowy.”

Głosami Internautów w Konkursie Wokalnym zdobyła
III miejsce w ćwierćfinale, II miejsce w półfinale i I miejsce
w Wielkim Finale – tak w skrócie historia Ani i jej przygody z Konkursem. Aniu Serdeczne gratulacje!!!
Redaktorzy z Działu „Gmina Nozdrzec” życzą Ani dalszych sukcesów i dużo zdrowia.

Miło mi poinformować, że ANIA DĄBROWSKA z Wesołej została zwyciężczynią III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO

Ania Dąbrowska - ZWYCIĘŻCZYNI
III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU WOKALNEGO

• Pani Aneta Masłyk - przedstawiciel firmy Angre
• Panu Marianowi Niemiec
							
Beata Jastrzębska
fot: Marta Bobola
http://sdsizdebki.pl/

DYNOWINKA

Domu Samopomocy w Brzozowie, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Bliznem, Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej
Wsi, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie. Podczas
Pikniku swoją obecnością zaszczyciły nas również władze
samorządowe: Pan Antoni Gromala Wójt Gminy Nozdrzec,
Pan Roman Wojtarowicz Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec, Pani Sabina Południak Sekretarz Gminy Nozdrzec.
Piknik składał się z warsztatów wędkarskich i kulinarnych.
Grupa wędkarzy, pod okiem opiekunów i doświadczonych wędkarzy z koła wędkarskiego, po wylosowaniu stanowisk udała się na swoje miejsca i przystąpiła do łowienia. Podczas 2 godzinnych zawodów osoby niepełnosprawne mogły poznać tajniki wędkowania i cieszyć się z wielu
połowów przede wszystkim okoni i płoci.
Druga grupa – kucharzy, wspólnie z opiekunami i pod
okiem doświadczonego kucharza – Pana Jerzego Biskupa – szefa kuchni z Restauracji „Nad Osławą” z Zagórza
przygotowywała potrawy z karpia na różne sposoby. Podczas warsztatów przygotowano: rosół z karpia, zupę pół węgierską z karpia, karpia pieczonego w ziołach, filet z karpia
z pieczarkami, filet z karpia z porem, filet z karpia panierowany w płatkach migdałowych i bułce tartej.
Niemałą atrakcją spotkania był również karp własnoręcznie przyrządzony przez gospodarza Gminy Nozdrzec
Pana Antoniego Gromala.

Pan Antoni Gromala Wójt Gminy Nozdrzec
Pan Marek Owsiany Prezes Koła PZW „Brzana”
w Nozdrzcu,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie
Bank PEKAO SA oddział w Brzozowie
Państwo Aleksandra i Roman Bąk – Piekarnia
w Przysietnicy
PZU Brzozów
Pan Karp – Towarzystwo Promocji Ryb

Po zmaganiach konkursowych wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy,
które zostały przygotowane w ŚDS w Izdebkach. Dla zaproszonych gości uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowali również ciepły posiłek.
Dużym zainteresowaniem i nie lada atrakcją cieszyła się
degustacja przygotowanych wspólnie potraw z karpia, które
nie tylko pięknie się prezentowały ale i świetnie smakowały
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy okazali nam pomoc i wsparcie rzeczowe w przygotowaniu spotkania.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Uczniowie przedstawili zasilacz
warsztatowy przygotowany przez nich
wcześniej. Na zakończenie prezentacji projektu pokazali działanie i zastosowanie go w życiu. Przedstawili
doświadczenia z pomocą nauczyciela,
które pokazały że zasilacz został prawidłowo złożony i zrobiony. Uczniowie
przedstawiali schematy i zdjęci, które
robili podczas montowania zasilacza.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na
to, że został on w większości wykonany z materiałów z tzw. odzysku. Oznacza to, że z niepotrzebnych części i elementów zbudowali coś niezbędnego.
www.nozdrzec.pl
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Uwaga Konkurs!!

Nr 6-7/213-214

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia udziału w konkursie
wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Jakie miejscowości łączy ze sobą kładka nad rzeką San znajdująca się na terenie Gminy Nozdrzec ?”
Na odpowiedzi czekam do 15 lipca 2013r. pod adresem e-mail:
spacerkiempogminie@interia.pl
Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - Na pierwszego jej autora czeka bardzo atrakcyjna nagroda książkowa.
Całość opracował
Michał Zięzio

DOM z Aniołami
36-203 Izdebki 476
tel. 501 407 952

Maria i Feliks Hadam
Huta Poręby 36
36-244 Siedliska
tel. 0 503 326 405

Małgorzata i Adam Pęcherek
Hłudno 141
36-245 Nozdrzec
tel. 0 606 332 246

Katarzyna Kij
36-245 Nozdrzec 43
tel. (4813) 439-80-52
0788997933

Jan Szpiech
Hłudno 235
36-245 Nozdrzec
tel. (4813) 439-82-81
tel. kom. 517 325 16

Gospodarstwa agroturystyczne w Gminie Nozdrzec

Jak wypoczywać … to tylko w Gminie Nozdrzec

Henryk Gretkowski
Huta Poręby 4
36-244 Siedliska
tel. 0 663 715 076

nych" profili: matematyczno-fizycznego, humanistycznego, ogólnego i biologiczno-chemicznego. Teraz każdy ogólniak na miarę swoich możliwości tworzy specjalistyczne klasy. W takiej klasie realizuje się rozszerzony program  
z kilku przedmiotów.
Ogólniaki górą.
Wybieraj przede wszystkim liceum
ogólnokształcące, gdyż w ten sposób
unikniesz ścisłej specjalizacji, która
nie sprawdza się na elastycznym wolnym rynku. Na Podkarpaciu od dwóch
lat około 50 proc. gimnazjalistów idzie
do liceów ogólnokształcących. Warto
pamiętać o wynikach międzynarodowych badań umiejętności 15-latków
PISA 2000 (przeprowadzono je pod egidą OECD). Badano m.in. umiejętności
czytania ze zrozumieniem i matematycznego myślenia. Przypomnijmy, że
polscy licealiści (choć badano dopiero
tych w pierwszej klasie) byli w światowej czołówce. Niestety, uczniowie szkół
zawodowych pociągnęli wtedy nasz
wynik w dół - skończyło się na miej-

Dobry wybór rodzinny.
W swych wyborach radź się rodziców, kolegów, nauczycieli, pedagoga
szkolnego. Najlepiej oczywiście wie-

scu w połowie trzeciej dziesiątki. Jest
jeszcze jeden argument za ogólniakiem
- i to nie mniej ważny. Jak mówią nasi
eksperci pedagodzy, 16-latek, który
kończy gimnazjum, na ogół nie ma jeszcze sprecyzowanych ostatecznie zainteresowań, nie wie, co chce w życiu robić. Ogólniak daje wykształcenie ogólne i pozwala tę decyzję odłożyć. Zdaje
się maturę i można wybierać w szerokiej ofercie studiów. To oczywiście jest
też możliwe po szkołach kształcących
prozawodowo, ale te jednak część czasu
na naukę muszą przeznaczyć na przekazywanie wiedzy zawodowej. Pod rozwagę należy wziąć też fakt, czy po uzyskaniu zawodu uczeń znajdzie na swoim terenie pracę. Ponadto decydując się
na wybór technikum, wydłużasz swoją
edukację  na poziomie szkoły średniej
o jeden rok, gdy w przypadku wyboru
liceum byłbyś już studentem I roku.

Jaką szkołę wybrać po gimnazjum?
Szkoła maturalna jest jak most
prowadzący w dorosłe życie. Po
drodze są już tylko studia. Jeśli
wybierzesz solidną, to na studiach
będzie łatwiej.
Jaką szkołę wybrać, by potem tego
nie żałować, by jak najlepiej przygotować się do dalszej nauki i zdobycia zawodu. Różne szkoły średnie nęcą Cię
wieloma atutami. Jak w tym gąszczu
informacji znaleźć tę najlepszą dla Ciebie szkołę? Poniżej znajdziesz nasze
rady i sugestie. Pamiętaj jednak, że
ostateczną decyzję podejmiesz jednak
Ty wraz ze swoimi rodzicami.
Szkoły czekają.
Na początek dobrze wiedzieć, z czego możesz wybierać. Czekają na Ciebie: trzyletnie licea ogólnokształcące,
czteroletnie technika i dwu-trzyletnie
szkoły zawodowe. Dwa pierwsze kończą się maturą.
Ogólniaki z rozszerzeniem.
To ważne! W obecnych ogólniakach nie ma już klasycznych, "sztyw-
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dzieć, co się chce w życiu robić i pod
tym kątem wybierać rodzaj szkoły i rodzaj klasy. Mając jednak 16 lat, trudno to samemu rozeznać, dlatego warto się radzić innych, bardziej doświadczonych osób.
Bliskość szkoły to zawsze atut.
Bliskość szkoły to zawsze atut, choć
nie musi być już kryterium decydującym. Dobrze, jeśli mamy dobrą szkołę
pod nosem, zwłaszcza że dojazd wiąże się nie tylko ze stratą czasu, ale też
z różnymi niebezpieczeństwami (wypadkami, napadami itp.).
Mniejsze piękniejsze.
Jeśli chodzi o wielkość szkoły, to
warto pozostać bezkompromisowym
tak samo jak przy wyborze podstawówki czy gimnazjum. Lepiej wybierać szkoły mniejsze, mniej zatłoczone.
Choćby dlatego, że w tym wieku łatwo
o patologie, a w tłumie trudniej z nimi
walczyć (np. łatwiej się w dużej szkole-molochu schować dilerowi narkotyków). Marka też do sprawdzeniaReno-
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ma szkoły jest niezłą wskazówką przy
jej wyborze! Posiada ją bo na nią zapracowała i zapewne dalej będzie jej na
niej zależało. Renoma szkoły to jednak
nie tylko poziom nauczania ( wiele osób
dostaje się na studia ), ale i panująca
w niej atmosfera, która nie powoduje
zbędnych stresów.

Co poza lekcjami?
Zwróć też uwagę na to, jaką ofertę pozalekcyjną ma szkoła maturalna.
Pożytecznie spędzony w tym wieku
czas po lekcjach jest bardzo ważny. To
ostatni dzwonek, żeby dowiedzieć się
więcej o silnych stronach ucznia, jego
zainteresowaniach i predyspozycjach.
Z drugiej strony pamiętaj, że w szkole najważniejsza jest nauka. Ilość tzw.
bonusów nie może ważyć przy wyborze
szkoły więcej niż jakość i sposób pracy
jej nauczycieli.

Czy ufać rankingom?
Tak, ale w ograniczonym stopniu.
One nie mówią o szkole wszystkiego.
Dużo więcej o jakości pracy szkoły po-
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wie ranking tworzony na podstawie losów jej absolwentów niż ranking mówiący o ilości wypuszczonych olimpijczyków. Ten drugi nie mówi za wiele
o pracy szkoły z uczniami słabszymi,
o szansach przeciętnego ucznia na studia. Informuje raczej o wąskiej liczbie
bardzo zdolnych uczniów, którzy osiągnęli sukces. Zresztą właśnie losy absolwentów szkoły maturalnej, informacja, na jakie podostawali się studia, ilu
się dostało może być jedną z najbardziej wiarygodnych wskazówek. Jeśli
nie masz takiej wiedzy ze szkoły, możesz oprzeć się na obiegowych opiniach,
pytać byłych uczniów i ich rodziców.

Na koniec.
Odwiedź wcześniej przyszłą szkołę, poczuj jej klimat. Możesz to zrobić zarówno podczas dni otwartych
jak i w innym terminie. Na miejscu
przekonasz się jak traktuje się w niej
uczniów, jaka panuje w niej atmosfera. W czasie pobytu w niej jak najwięcej pytaj i sprawdzaj.                                                            
Życzymy udanego wyboru!

ostatniej fazy prac nad kalendarzem.
11 uczniów z klasy II i III gimnazjum odliczało dni do
wyjazdu na Słowację. Po długim oczekiwaniu nadszedł 13
maj i zarówno uczniowie jak i niżej podpisane opiekunki
w dobrych nastrojach, mimo, że żegnani przez deszcz, ruszyli w drogę. Przez kolejnych 10 dni spotkaliśmy się z tak
ogromnymi pokładami gościnności, życzliwości, dobroci
i wesołości, że powinny nam na długo wystarczyć. Program
przygotowany przez gospodarzy był różnorodny i atrakcyjny i mógł zadowolić najbardziej wybrednego (a takich oczywiście nie było).
W drugim dniu wizyty, dla młodzieży, znającej się z ubiegłorocznej wizyty Słowaków  i utrzymującej kontakty za pomocą Internetu, przygotowano zabawy integrujące, a na-

Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie
Przygody z Comeniusem ciąg dalszy

Minął kolejny, a zarazem ostatni rok pracy nad projektem „Folklor jest zawsze modny”. W Dynowince z czerwca
2012 roku opisałyśmy pierwszy etap współpracy ze szkołą
w Bukovce na Słowacji. Był to czas spędzony bardzo pracowicie i kosztujący wiele energii i stresu, aby wszystko się
udało, szczególnie wizyta uczniów ze Słowacji oraz Dzień
Projektu. Drugi etap był okresem zbierania owoców ubiegłorocznej pracy.
Wydaliśmy kalendarz z ilustracjami wykonanymi przez
uczniów polskich i słowackich oraz płytę z prezentacją przedstawiającą polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. Na duże
słowa uznania zasługuje uczeń klasy II gimnazjum Paweł
Kolano, który samodzielnie przygotował projekt kalendarza i prezentacje oraz współpracował z drukarnią podczas
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Piątek i poniedziałek były dniami przygotowania Domu
Kultury i programu artystycznego na Dzień Projektu. Wspólne śpiewanie piosenek polskich i słowackich było wspaniałym kluczem do tworzenia jednej drużyny z 21 osób uczestniczących w wymianie.

i rozegranym meczu będzie miał znowu powód do wypominania. Kolejnym punktem było ognisko z pieczeniem kiełbasy, która bez wątpienia należała się po pokonaniu góry,
na której było organizowane. Ale widoki , które można było
z niej obserwować rekompensowały wysiłek.

DYNOWINKA

stępnie udaliśmy się do Stropkova, gdzie zwiedzaliśmy ZOO
i wystawę 400 lalek z całego świata.

Kolejny dzień spędziliśmy w Svidniku. Uczestniczyliśmy w warsztatach podczas których uczniowie wykonywali prace z gliny i bibuły. Prawie trzy godziny minęły szybko a piękne prace wypalone i pomalowane będą cenną pamiątką. Prowadząca zajęcia pani Helena Petrikova charakteryzuje się ogromną charyzmą i umiejętnością włączenia
do działania całej grupy. Następnie zwiedziliśmy muzeum
wojskowe oraz centrum miasta.

W czwartek udaliśmy się do miejscowości Havaj ( która
gościła już nas 5 lat temu). Tam młodzież doświadczyła zdrowej sportowej rywalizacji, uczestnicząc w zawodach o zabawnym charakterze, co wprowadziło wszystkich w doskonały
nastrój. Pan Dyrektor z Havaj wypomniał nam przegraną
w siatkówkę z przed pięciu lat. Niestety po obecnej wizycie
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Niedziela z nieograniczonym słońcem była przez nas spędzona w Pieninach, gdzie spław u stóp Trzech Koron był
ogromnym przeżyciem.

DYNOWINKA

W sobotę udaliśmy się do Medzilaborce gdzie zwiedzaliśmy muzeum A. Warhola. Obejrzeliśmy obrazy znane wcześniej tylko z telewizji, a wykonane własnoręcznie koszulki  
z motywami charakterystycznymi dla twórczości tego artysty będą długo przypominać tę wizytę. Kolejną zwiedzaną
miejscowością było Humenne wraz z zamkiem i mieszczącą się w nim wystawą przyrodniczą.

Przedostatnim dniem był Dzień Projektu, na obchody
którego dołączyła do nas reszta zespołu ludowego Łubienka. Śpiew i taniec był ukoronowaniem całego naszego pobytu. Dyskoteka z zabawami integracyjnymi zakończyła ten
dzień muzyki i potraw regionalnych.
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W środę nie pozostało nam nic innego jak tylko pożegnać
się, wpisać do kroniki i powrót do domu.

Chciałybyśmy podziękować:
Panu Dyrektorowi Michalowi Blicha za fachowość, energię, umiejętność rozwiązania każdego problemu i bycie bardzo dobrym pilotem
i przewodnikiem wycieczek szczególnie na trasie Humenne-Stropkov
Paniom Monice Gornalovej i Blance Kačurovej za radość życia,
optymizm i długie Polako-Słowaków rozmowy
Pani Silvii Chomovej za miłe przyjęcie w swoim domu
Paniom Bożenie Blichovej i Renacie Gulovej za uśmiech, piękny śpiew i talent plastyczny
Paniom Vladimire Karbáčovej, Janie Peterkovej i Márii Staškovej za niezapomniany nastrój wycieczek
Paniom Brigitcie Smetankovej, Alenie Greslikovej i Panu Andrejovi Mulikovi za ciepło, humor  i życzliwość
To dzięki Wam nasz pobyt był tak wspaniały.
Diana Wasylowska-Kilon, Monika Zielińska

Juice” z Leska. Kolejna wystąpiła „Zgaga”, którą mieliśmy
przyjemność widzieć rok wcześniej. Jako czwarty wystąpił
zespół „Schnellzug” z Rzeszowa ( www.facebook.com/schnellzugpl ). Po nim na scenie pojawił się zespół „OSC” z Dydni
( www.myspace.com/oscdydnia ) znany już dynowskiej publiczności z wielu koncertów w Dynowie i okolicach. Jako kolejny zagrał „Burek Dobry Pies” z Zagórza ( www.facebook.
com/Burek.Dobry.Pies ), a następnie „Awariat Nato”, energetyczny band z Nowego Sącza ( www.myspace.com/awariatnato ), który zaszczycił nas swoją obecnością w pierwszej edycji „Mini Rock Fest”. Następnie na scenie pojawiły
się „Troty” z Rzeszowa ( www.myspace.com/troty.fp ), które

MINI ROCK FEST vol. 2
To już druga odsłona mini festiwalu rockowego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Odbyła się 8 czerwca na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”. Bilet wstępu kosztował jedynie 10 zł za możliwość zobaczenie 10 zespołów. Jak zwykle zaletą imprezy
było pole namiotowe wliczone w cenę biletu, a także ustawienie sceny pod wielką wiatą, która bez problemu schroniłaby całą publiczność przed deszczem. Porządku na imprezie pilnowała profesjonalna firma ochroniarska.
Tegoroczne koncerty trwały od godziny 16:30 do 2:00.
Jako pierwszy zagrał zespół „Gatlin” z Brzozowa ( www.
soundcloud.com/gatlins ). Następnym zespołem był „Pussy
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w Dynowie występowały już po raz czwarty. Przed ostatnim zespołem, który pojawił się na scenie była krakowska „Hańba” (www.karoryfer.com/hanba), zbuntowana orkiestra podwórkowa grająca na tradycyjnych instrumentach takich jak akordeon, tuba, bęben czy banjo.
Gwiazdą wieczoru była „Gaga – Zielone Żabki” ( www.gagazz.pl ) jedna z legend
polskiego punk rocka z Jawora.
Druga edycja „Mini Rock Fest” zakończyła się sukcesem, do Dynowa na koncerty przybyło około 300 osób, czyli dwukrotnie więcej niż w tamtym roku. Impreza ta ma również na celu pokazanie uczestnikom walorów
turystycznych miasta. Myślę, iż za rok organizator dołoży wszelkich starań, aby „Mini Rock Fest” była imprezą dwudniową.
Tomasz Wandas
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„Pełno nas,
pełno nas w wielu wydarzeniach.
Przeczytajcie o tym,
co mamy Wam do powiedzenia”

ludzi - mających swoją tożsamość narodową, kulturę, język
i tradycje, a nie posiadających własnej ojczyzny?
Obchodzone w przedszkolu Święto Odzyskania Niepodległości miało charakter akademii, do której program przygotowany został przez najstarszą grupę dzieci – „Biedronki”.
Treść programu: wiersze, pieśni, przedstawione sceny i tańce, rozerwana na trzy części flaga Polski, powaga z jaką dzieci odgrywały swe role, miały bardzo głęboką wymowę i dobitnie świadczyły o dużym zrozumieniu tematu.
Takiego zdania byli również zaproszeni goście: pan Burmistrz - Zygmunt Frańczak, pani wicedyrektor Zespołu
Szkół nr 1 – Elżbieta Żak oraz rodzice.
Pan Burmistrz pogratulował dzieciom, nauczycielkom
i pani Dyrektor ogromnego wkładu pracy i osiągniętego efektu. Jego zdaniem program był niezmiernie trudny, zwłaszcza dla tak małych wykonawców. Dzieci tak wiele wiedzą
i umieją, że żadne słowa nie były już potrzebne.
Doskonałą okazją do poznawania historii Polski, symboli narodowych, kształtowania tożsamości narodowej najmłodszych, oczywiście na miarę ich możliwości, był Dzień
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Już od sześciu lat przedszkolaki wspólnie z uczniami Zespołu Szkół spotykają się
na stadionie „Dynovii” aby zaprezentować przygotowane
na programy.
Po zakończonej uroczystości, w odświętnym korowodzie, dzieci przeszły ulicami miasta wręczając napotykanym
przechodniom, mieszkańcom, pracownikom zakładów pracy
i instytucji, biało-czerwone chorągiewki.
W Urzędzie Miasta też byliśmy. Kolejny już raz na uroczystej sesji Rady Miasta dzieci wystąpiły z programem artystycznym upamiętniającym rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Program nagrodzony został gromkimi brawami i… słodyczami. A jakże! Dostojnie i odświętnie wyglądała sala konferencyjna, gdzie wspólnie: dorośli i dzieci odśpiewali hymn państwowy oraz znane pieśni i piosenki o charakterze patriotycznym.

„ROK W KALEJDOSKOPIE”
Przedszkola Miejskiego w Dynowie
Minął kolejny rok szkolny. Dla przedszkolaków był to czas
wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności, wiadomości i doświadczeń. Dla nas nauczycieli - rok obowiązków wychowawczych i dydaktycznych, planowania pracy, realizowania
i sprawdzania czy aby na pewno i czy aby wszystko zostało wypełnione tak jak być powinno.
Dla naszego przedszkola to także rok obfitujący w różnorodne wydarzenia kulturalne o charakterze rodzinnym,
patriotycznym i środowiskowym. To okres współpracy
z instytucjami i zakładami pracy, działalności na rzecz innych dzieci oraz środowiska przyrodniczego.

„Przyrzekamy”
– czyli uroczystość pasowania na
przedszkolaka
„Chodźcie do nas wszystkie małe przedszkolaki,
Zatańczymy teraz taniec taki:
Weźcie się za ręce i w kółeczku tym,
poskaczemy sobie w rytm…”
W dniu 16 października ubiegłego roku odbyło się pasowanie najmłodszych dzieci na „prawdziwych” przedszkolaków.
Nie była to wcale łatwa sprawa dla takiego malucha,
który otoczony całym tłumem innych dzieci, musiał wykonać wzorowo kilka rzeczy. Po pierwsze i najważniejsze, nie
wolno było się „mazgaić”, a przy tym należało ładnie wyglądać, umieć zaśpiewać piosenkę i znać tekst przyrzeczenia. Po drugie, trzeba było wiedzieć o co właściwie chodzi
z tym całym przyrzekaniem, po co ono i komu jest tak naprawdę potrzebne?

„W imię miłości i wolności”
„Niepodległość – trudne słowo.
Może ono dla nas znaczy coś ważnego?
Kto mi wytłumaczy? Kto mi wytłumaczy?”
Jak wytłumaczyć, jakimi słowami opisać sześcioletniemu dziecku tragedię kraju, ponad stuletnią rzeczywistość

Uczestniczyliśmy w wydarzeniach przyjemnych i trudnych, dużych i małych, radosnych i poważnych. W niejednych brali udział również przedstawiciele władz powiatowych, wojewódzkich i gminnych. A gdzie byliśmy? Tam,
gdzie działo się coś, co robić lubimy, umiemy lub chcieliśmy spróbować.
Po raz pierwszy spróbowaliśmy swoich sił w nowym wydarzeniu kulturalnym zorganizowanym wspólnie przez Liceum w Dynowie oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
pod hasłem: „Cały Dynów czyta „Pana Tadeusza””.
I my też! Co prawda przedszkolaki nie czytały, a recytowały. Ale za to jak? Naprawdę chciało się patrzeć, a tym bardziej słuchać, fragmentu epopei narodowej „Grzybobranie”
w interpretacji piątki utalentowanych dzieci: Marcina Kilona, Hani Marszałek, Majki Kaczorowskiej, Łucji Sas
i Emmanuela Dańczaka. Pośród aktorów amatorskiego
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Inne instytucje też
dzieci odwiedziły, ale jak
wiadomo, miłością największą, strażaków obdarzyły. Na ważne tematy z nimi rozmawiały, numery alarmowe na pamięć poznały. Dzięki nim
już wiedzą gdzie o pomoc prosić, gdzie można się bawić, gdzie lepiej nie wchodzić. Miło,
gdy strażacy siedzą razem z nami, ale jeszcze
chętniej my ich odwiedzamy. Pytacie dlaczego? Naprawdę nie wiecie? W strażackim samochodzie każdy chciałby siedzieć! Ile tam wszystkiego?!
Węże, gaśnice, skrytki, schowki, hełmy, mundury, a jeszcze do tego – wyjące syreny i światła… koloru niebieskiego! „Kim będziecie w przyszłości?” - zapytała nasza pani.
Wszystkie ręce były w górze. Oczywiście – strażakami!
W miejscowym Komisariacie Policji byliśmy, po-

Czujemy się bezpiecznie,
gdy są z nami...?

Zespół Szkół Zawodowych odwiedziliśmy kilka razy.
W styczniu tego roku, zaproszeni zostaliśmy przez p. Dyrektor Halinę Cygan. Obejrzeliśmy przedstawienie jasełkowe w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno-Teatralnej „Antrakt”. Było inaczej i wesoło. Bardzo nam się podobało. Najbardziej ubawił nas niedźwiedź! Wcale nie
był straszny, chociaż taki wielki. Wiecie co on robił? Dawał nam cukierki!
Kolejne zaproszenie wykorzystaliśmy w kwietniu, podczas organizacji przez szkołę cyklicznej imprezy „Podkarpacka Tęcza”. W tym roku odbywała się ona pod hasłem
”Młodzieńcze Podkarpacie”. Braliśmy udział w otwarciu
„Wystawy zabawek dawnych i współczesnych”. Grupa
„Motylki” zatańczyła krakowiaka, a jedna z „Biedronek”
recytowała wiersz J. Brzechwy: „Kokoszka-smakoszka”.
W dniu następnym wszystkie grupy oglądały wystawę
i skrupulatnie odszukiwały wypożyczonych w tym celu
z przedszkola: zabawek, mebli i sprzętów. Dobrze się
tam czuliśmy i bawili. Zwłaszcza podczas spotkania z Misiem Uszatkiem. Przyjaciel dzieci był naprawdę miły, bo
wszystkie chętnie do niego się tuliły. Na koniec niespodzianka. A to zaskoczenie! „Przy trzepaku” odbyło się super-przedstawienie. Bajkowe. Bajki pamiętamy, tylko zakończenia trochę inne znamy!
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teatru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, przedstawicielki Starostwa, Burmistrza Miasta, dyrektorów, nauczycieli, mieszkańców Dynowa, przedszkolaki czuły się
bardzo swobodnie. Prawdziwa integracja pokoleń! Stoczyły wielką ”batalię o grzyba”, a właściwie o to, który
z nich był ładniejszy, smaczniejszy, skromniejszy, dostojniejszy lub zwyczajnie niejadalny. Dzieciaki „przeczytały”
swoje kwestie z warsztatem aktorskim godnym przyszłych
artystów dynowszczyzny. A ile miały przy tym zabawy i radości? O słodyczach nic nie powiem.

„Hej kolęda, kolęda”
– dynowskie kolędowanie

11 stycznia, wieczorem, w dynowskim liceum radosny
śpiew kolęd płynął z gardeł i serc kilku pokoleń mieszkańców Dynowa. Były i śpiewały również przedszkolaki:
„Motylki”, „Pszczółki”, „Biedronki”, „Krasnale”, „Muchomorki”. Repertuar choć jeden, bardzo różnił się doborem,
interpretacją, aranżacją i wykonaniem. Wiadomo od zawsze, że najbardziej lubią kolędować przedszkolaki. I są
w tym naprawdę świetne. Wyśpiewały kolędy, pastorałki, piosenki o tematyce bożonarodzeniowej, a na koniec
wykonały szalony taniec do „Rozśpiewanej pastorałki”.
A słodkości były? Oj – znowu były!

Szkolne Prezentacje
Artystyczno-Kulturalne

Na SZPAK-u zadomowiliśmy się już na dobre. Organizuje go corocznie Miejski Ośrodek Kultury, a my chętnie
bierzemy w nim udział, bo przecież lubimy być podziwiani
i oklaskiwani.
Najsłodsze? Wiadomo – maluchy. Nasze „Żabki” kochane. Wystarczy tylko, że wyjdą poprzebierane, a już
brawa słychać gromkie, widać twarze roześmiane. Kacza
piosenka, żółte spódniczki, króciutkie nóżki – tak wyglądały te nasze maluszki.
„Krasnale”? Także niczego sobie. Nawet stroje miały
krasnoludkowe. Piosenkę również o krasnoludku, wesołą, skoczną, która bez mała, do wspólnej zabawy wszystkich porwała. Dalej „Muchomorki” swoje wyśpiewały,
potem „Motyle” – na ludową nutę „Krakowiaka” wszystkim pokazały. Następne były „Pszczółki”. Te na kolorowo. Zatańczyły taniec country całkiem odlotowo. Na koniec „Biedronki”. To już ekstraklasa. Tańce były dwa, do
tego okrasa. Wiersze Jana Brzechwy trzy recytowały: jeden długi, drugi trudny, a trzeci wspaniały! Za wszystkie występy wielkie brawa dostawały.
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Nauczycielka Przedszkola Miejskiego w Dynowie
- Jolanta Tymowicz

W imieniu pani Dyrektor, grona pedagogicznego,
pracowników przedszkola i własnym, życzę wszystkim:
dzieciom, uczniom, nauczycielom oraz czytelnikom „Dynowinki”, wspaniałych i udanych wakacji. Wakacji radosnych, pełnych wesołej zabawy i słońca, dużo odpoczynku i… śpiewu skowronka!

Teraz już wiadomo! Wszyscy o tym wiecie, jak to ciężko przez rok cały pracują przedszkolne dzieci.

Obchodziliśmy wewnętrzne „małe święta”, „Dni…:
Życzliwości i pozdrowień, Pluszowego Misia, Marchewki,
Słońca, Niezapominajki, Bociana białego, Ziemi i Leśnika.
Uczestniczyliśmy w plenerach malarskich i happeningach.
Wigilijne spotkania z rodzicami, to nasza tradycja,
którą bardzo lubimy i pielęgnujemy co roku.
Byliśmy w teatrze na spektaklu „Brzechwolandia”.
Po raz pierwszy wspólnie jedliśmy „Wielkanocne śniadanie”.
Sami potrafimy zrobić przepyszne sałatki warzywne i owocowe, kompoty, upiec ciastka, wykonać palmę
wielkanocną i wiele ozdób na każde święta. Dużo innych rzeczy już robić umiemy - daję słowo! Zapraszamy na naszą stronę - tę internetową.
Jeszcze tylko pożegnamy najstarszych kolegów, życząc im samych sukcesów u progu życia szkolnego.

Dzieci uczestniczyły w konkursach, w których zostały nagrodzone:
• Julia Bukowińska – wyróżnienie w konkursie plastycznym pt.: „Szkoła moich marzeń”. Konkurs zorganizowany przez Kuratorium Oświaty.
• Hanna Marszałek – I miejsce w konkursie recytatorskim, - I miejsce za interpretację i ogólny wyraz
artystyczny w konkursie recytatorskim wierszy Jana
Brzechwy w Dubiecku.

Przedszkolaki oprócz występów, wyjazdów, zabaw zajmowały się również działalnością na rzecz innych dzieci. Przez cały rok zbierały: zakrętki z butelek uczestnicząc w akcji „Pozytywnie zakręceni” na rzecz dzieci z rzeszowskiego hospicjum oraz pieniążki biorąc udział w akcji „Góra grosza”. Wdrażane do ochrony środowiska,
dbania o przyrodę, skrzętnie zbierały zużyte baterie, sadziły drzewka, dokarmiały ptaki zimą, założyły warzywniak, wspólnie ze swoimi paniami przygotowały teatrzyki zachęcające do poszanowania środowiska naturalnego.

Nasze osiągnięcia

Dziękujemy przedszkolakom za ich opowieści. Chociaż
były bardzo miłe, inne rzeczy tu jeszcze musimy zamieścić!

o Tadku przypomni bajeczkę. I zapamięta! Obiadki jeść
się musi! Inaczej sprawicie przykrość sobie i mamusi. Rodzice dla swych pociech ciężko pracowali, a jeszcze w tym
miesiącu piknik obiecali.
My o nich również zawsze pamiętamy – z okazji Święta Mamy i Taty program przedstawiamy. Tak pięknie
śpiewamy, tańczymy z pewną miną – serce taty dumą
tryska, mamie łezki płyną. My wiemy, że nie raz pokrzyczeć na nas trzeba, lecz kochamy Was tak bardzo, że więcej się nie da.
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tem panów policjantów u siebie gościliśmy. Oni tłumaczyli, gdzie przejście bezpieczne, jakie poznać znaki – bo to
jest konieczne. Tu sygnalizator, tam lizak czerwony, nakaz,
zakaz, zakręt, przejście, a tu wjazd jest wzbroniony. Dużo
tego, już się miesza. Czy spamiętać radę damy? A samochód policyjny jest srebrzysty, niebieskim pasem otoczony!
Najbardziej współpracować lubimy z rodzicami, bo
wspaniałą Radę Rodziców to u siebie mamy. Pomysłów
ciekawych pewnie z tuzin mają i co rusz to któryś w życie wprowadzają.
Babcia z Dziadkiem raz do roku swoje święto mają,
więc wnuczęta i rodzice jak mrówki biegają. Wielki bal na
dwieście par dziadkowie dostali, sporo tańców i układów
się naoglądali. Były życzenia, wiersze, piosenki, laurek bez
liku, nawet gratulacje od pana Burmistrza były „w załączniku”. Zabawa była przednia i tak zorganizowana, że babcia
i dziadzio tańczyli do rana.
Zabawę choinkową mile wspominamy, bo wszyscy
w tym dniu byliśmy poprzebierani. Były konkursy i mnóstwo atrakcji, pyszny poczęstunek, a na koniec paczki.
Za czas jakiś rodzice znowu się „skrzyknęli” i z zabawą dochodową szybko uwinęli. Tak nam się wydaje drodzy czytelnicy, że te duże bale najlepiej się udają
właśnie w karnawale.
Rodzice to chyba dobrze się bawili, bo w maju już drugą zabawę wspólnie „obskoczyli”.
Zarobili dużo „grosza”? Ano zarobili! Właśnie za nie
na nasz ogród piękne daszki postawili. Teraz w piaskownicach bawić się możemy, czy słońce, czy deszczyk już nie
przemokniemy.
Minął dzionek, drugi, trzeci… Czas płynie, ucieka.
Halo! Drogie przedszkolaki „Dzień Dziecka” was czeka!
Z panem Wójtem Gminy Dynów swe konszachty mieli, no
i proszę „gratisowo” autokary wynajęli. Zawiozły nas one
nie bardzo daleko, bo do Zamku w Dubiecku nad Sanem – naszą rzeką. Zamek podwoje przed nami otworzył
szeroko, zaprosił do ogrodów, gdzie pełno miał ptaków.
W oranżerii zamkowej obiadek zjedliśmy i pięknego koncertu tam wysłuchaliśmy. Widzieliśmy podziemia i sale
zamkowe, piękne zbroje, konie, jeźdźców, stroje kolorowe.
Wróciliśmy szczęśliwi z mnóstwem miłych wrażeń ale to
jeszcze nie koniec wydarzeń.

Dwa dni później. Ruch od rana, znowu dużo zamieszania.
To rodzice nasi mili swą działalność rozkręcili. Przedstawienie dla nas mają i Burmistrza zapraszają. Już siedzimy
i czekamy lecz aktorów tych nie znamy. O „Tadku – niejadku” sztuka ta mówiła i cennej rady nam udzieliła.
Każdy przedszkolak: mały i duży wie dobrze do czego mu
jedzenie służy. A kto obiadków jeść nie chce, niech sobie
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DYNÓVWKA 2013

Krótka historia
Wszystko zaczęło sie w zimie 2010, kiedy to na regionalnym forum rozpoczęto dyskusje o zlotach a raczej o ich
braku w naszym regionie. Wtedy to też zapadła decyzja ze
zorganizujemy pierwszy poważny, cykliczny zlot aut z grupy VAG. Miejsce zlotu od samego początku miał być malowniczo położony plac nad Sanem „błękitny San” praktycznie w centrum miasta Dynowa. I tak została zaplanowana
pierwsza odsłona zlotu na 6 czerwca 2010roku.
Początkowo miał status „spotu”, jednodniowy event rozpoczął się o godz.13 a zakończył w godzinach popołudniowych. Podczas imprezy zorganizowane zostały dwa konkursy na najniższe i najładniejsze auto zlotu. Do Dynowa na
plac ”Błękitnego Sanu: zjechało sie ok. 100 entuzjastów motoryzacji oraz duże grono osób odwiedzających.
Impreza poza licznymi niedociągnięciami spodobała się,
więc powstał pomysł na zorganizowanie drugiej edycji.
Wyciągnęliśmy wnioski z pierwszej edycji i tak to w zimie 2011 zaczęliśmy promocje zlotu, która przyniosła owoce. W dniach 11-12 czerwca 2011 na druga edycje zjechało się ok. 200 samochodów co niezmiernie nas ucieszyło nie
tylko z województwa podkarpackiego.
Zlot był już dwudniowy w pierwszy dzień zapoznanie się, konkurs integracyjny i zabawa do rana, następnego dnia w niedziele miały miejsce główne konkursy takie
jak: wybór najładniejszego koło i samochodu oraz najniższego auta zlotu.
Wraz z edycja rósł nasz apetyt i takim oto sposobem bo
kilku miesiącach dopieszczania naszego dzieła w dniach 1617 Czerwca 2012 odbyła się! ! ! Mamy nadzieje, że sie podobało, pogoda dopisała goście z całej Polski również w tym
roku możemy poszczycić się odwiedzinami ok 350 miłośników aut z grupy Vag+7 aut organizatorów. Standardowo
pierwszy dzień zabawy integracyjne, turniej piłki plażowej
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Źródło:
https://picasaweb.google.com/113931270072055591490/
DynoVWka2013?authkey=Gv1sRgCKmLo_fdnd7xQg
https://plus.google.com/photos/114630425214571757477/
albums/5890047640412399633

Tym, którzy byli na DynóVWce dziękuję za mega zabawę - z roku
na rok jest coraz lepiej i niech tak pozostanie Wielki szacun dla organizatorów, bo chłopaki łatwo nie mieli, ale to dzięki nim impreza udała
się do samego końca i wiem, że za rok będzie jeszcze lepie/Bart D./

„Wielkie dzięki za event , niesamowici ludzie , osoby nadzorujące przebieg imprezy na pełnym chillu , organizacja na medal ! Te
niecałe trzy dni utkwią mi w pamięci na naprawdę długi czas (sądzę że nie tylko mi :) ) Propsy za całokształt i piąteczka dla uczestników !/Staszek Sk/”

„Na początku myślę zlot to zlot, przyjechałem i już na
samej bramie atmosfera ekstra, nie moge sie doczekać następnej DYNÓVWKI./Seweryn M./

Z wypowiedzi uczestników:
„To tak króciutko: wyjazd sobotnim rankiem z całkiem
fajną reprezentacją. Na miejscu skwar straszliwy, ale za to
dużo ciekawych aut. Jak zwykle przy takich okazjach pełno
pozytywnie zakręconych vwmaniaków, pyszny żurek, chleb
ze smalcem, rodeo, symulacja dachowania. /GET LOW/

„wylądować na dachu” oraz rodeo z bykiem, który kręcąc
się pokonał nawet najlepszych kowboi.
Trzeciego dnia zlotu nie organizowano już konkursów,
był to dzień na odpoczynek przed droga powrotną do domu.
Zlot organizatorzy oceniają za bardzo udany i liczą że za
rok frekwencja będzie jeszcze wyższa.
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w niedziele odbyła sie część główna zlotu ciekawostką był
konkurs dB Drag gdzie można było stanąć do konfrontacji
z najgłośniejszymi CA zlotu.
DYNÓVWKA 2013
W dniach 14-16 czerwca 2013r. odbyła się IV edycja ogólnopolskiego zlotu miłośników motoryzacji „DynóVWka”. Impreza zrzesza samochody grupy VAG i tych właśnie pojazdów przez bramy zlotu przejechało w tym roku około 400.
Przez 3 dni uczestnicy zlotu mogli chwalić się swoimi maszynami, uczestniczyć w konkursach i integrować. W pierwszy dzień organizatorzy zorganizowali konkursy typowo integracyjne. Najsilniejsi mogli spróbować swoich sił podczas
przeciągania auta, sprawdzić siłę swoich mięśni przy trzymaniu felgi na czas natomiast wieczorem każdy uczestnik
mógł spróbować swoich sił w konkursie karaoke.
Drugi dzień zlotu to konkursy typowo motoryzacyjne.
Uczestnicy zlotu na kartach do głosowania oddawali swe głosy w dwóch kategoriach: najładniejszy samochód oraz najładniejsza felga. Zwycięzcami zostali w kategorii najładniejszy samochód vwcaddyWGMYL83, drugie miejsce vw sirocco R1MOTEK, trzecie miejsce vwjetta TSZ15023 zaś w kategorii najładniejsza felga golf IV RJS7648, drugie miejsce
LTM06469, trzecie miejsce golf IV RKR1E54
Osobno przeprowadzony został konkurs na najniższy samochód, tutaj zwycięzcą został vw golf IIIRBR25MS z wynikiem 76mm, drugie miejsce vw golf II RP22085 z wynikiem 97mm, trzecie miejsce vwjetta WRA18871 z wynikiem 98mm.
Miłośnicy car-audio również mieli swoją konkurencję,
tutaj zwyciężyło audi a6 TST12498z wynikiem 138,6 db.
Osobno rozegrany został konkurs siatkówki plażowej.
Atrakcjami tego dnia były symulator dachowania, w którym każdy mógł przekonać się na własnej skórze jak to jest
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Panorama Rynku w Dynowie
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Szekspir w Dynowie:

Ponadto główną zasadą działań artystycznych w Dynowie jest łączenie we
wspólnej pracy zawodowych plastyków,
scenografów, muzyków, aktorów, animatorów kultury z amatorami – mieszkańcami miasteczka, w tym z dziećmi
i młodzieżą, co daje niesamowite efekty kreacyjne oraz rozwojowe.
W 2013 r. Stowarzyszenie obchodzi 10-lecie realizacji widowisk plenerowych w Dynowie. Pierwszym widowiskiem był właśnie „Sen nocy letniej” Szekspira (2004 r.). Niejako chcemy ten okres zamknąć klamrą i dokonać artystycznych podsumowań. Grupa
dzieci i młodzieży, która brała udział
w spektaklu w 2004 r., dzisiaj kończy
szkoły średnie, studiuje, pracuje. To
„zderzenie z czasem” wydaje nam się
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bardzo inspirujące.
Kolejne warsztaty w ramach Programu „lato w teatrze” będą stanowiły
część większego przedsięwzięcia, czyli
spektaklu plenerowego „Sen nocy letniej” Szekspira. Planowane widowisko plenerowe będzie niedosłowną opowieścią o społeczności lokalnej. Szekspirowskie „Ateny” zamienią się w dynowski rynek, a lasek ardeński w okoliczne podkarpackie lasy. Nasza praca z 40-osobową grupą młodych ludzi
będzie poszukiwaniem odpowiedzi na
pytanie: kim są Oberon, Tytania, Puk
oraz jaki jest ich świt w dzisiejszym
Dynowie, i jak ten świat pokazać, aby
uciec od realizmu w stronę jak najbardziej metafizyczną.
„Lato w teatrze” jest atrakcyjną
ofertą teatralną dla uczniów, którzy
z różnych przyczyn spędzają wakacje w swojej miejscowości. Między 29
czerwca a 1 września 2013 roku w trzydziestu miastach i miasteczkach w całej Polsce odbywają się teatralne półkolonie i warsztaty, podczas których
młodzi uczestnicy przygotowują spektakl pod opieką profesjonalnych artystów. Dwutygodniowe warsztaty są dla
dzieci szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka,
a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. „Lato w teatrze” jest programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynowanym
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Każdorazowo realizując spektakle
Stowarzyszenie De-Novo musi „powoływać do życia” widownię i uczestników całego wydarzenia. Z roku na rok
szuka innych dróg do nich, sposobów
by mieszkańców miasteczka, a szcze-

„Sen nocy letniej” - spektakl plenerowy
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem De-Novo, które jest pomysłodawcą spektakli plenerowych oraz warsztatów artystycznych w Dynowie planuje w terminie 18 lipca – 2 sierpnia zrealizować na stacji kolejki wąskotorowej widowisko: „Sen nocy letniej”. Celem przedsięwzięcia w pierwszej kolejności jest zapoznanie uczestnikom warsztatów ze specyfiką sztuki
plenerowej, teatru lalkowego, muzycznego oraz z twórczością W. Szekspira.

Artystyczna stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie
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„Ja moja Mamusię kocham, szanuję
i jej za wszystko dzisiaj dziękuję.”
                               (rec. Karol Kufel)
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Przestrzeń teatralna De-Novo, fot. Daniel Gąsecki
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TERMINY:
6 LIPCA – 4 SIERPNIA: TERMIN CAŁOŚCI WYDARZENIA, W TYM OBCHODY 10-LECIA STOWARZYSZENIA DE-NOVO
18 LIPCA – 2 SIERPNIA: REALIZACJA PROGRAMU „LATO W TEATRZE”
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3 i 4 SIERPNIA: PREMIERA SPEKTAKLU PLENEROWEGO „SEN NOCY
LETNIEJ”, godz. 21.00

w Szkole Podstawowej w Laskówce

Realizacja:

gólnie młodzież i dzieci „przyciągnąć”
na stację kolejki wąskotorowej w Dynowie już w trakcie przygotowań. Tym
razem zależy im, aby być OBECNYMI
tam, gdzie w naturalny sposób przebiega życie społeczności dynowskiej:
w sklepie, na targu, w bibliotece oraz
przyjrzeć się bliżej pracy rzemieślników. Młodzież pod okiem fachowców
(Piotr Domalewski: gr. filmowa, grupa „Gęsiej Skórka”: gr. performance)
poprzez działania z mieszkańcami (np.
akcje performatywne) zbierze materiał
filmowy i fotograficzny, którego efekty
będą widoczne w spektaklu: zastosowanie multimediów (filmy, teledysk, zdjęcia). Kolejnym założeniem jest wprowadzenia postaci ze spektaklu (dzieci
i młodzież) w świat miasteczka, aby nauczyć się świata elfów i rzemieślników;
świata „tu i teraz” opartego na twardych regułach, (np. pracy i jej braku);
świata „ducha” i emocji, który reprezentują one same. Elfy są wyraziste,
nie chcą chować się za małomiasteczkowymi stereotypami, dlatego wprowadzają w świat „rzemieślników” lekki zamęt, ale też otwierają na nowe sytuacje. Zatem „Sen nocy letniej” będzie
spektaklem happeningowym, intuicyjnym, obecnym „tu i teraz”.
Organizatorzy:
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Inscenizacja: „Rzepka”

„Cyganki” (Klaudia, Julia, Amelia)

„Dyrygent” (Sebastian Słupek i kl.0-I)

Laurki „Słodkie Serca”
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W dniu 27 maja (poniedziałek) wszyscy uczniowie
w Szkole Podstawowej w Laskówce uroczyście uczcili Dzień
Matki. Dziękowali swoim mamom za trud i poświecenie włożone w wychowanie. Uczynili to poprzez wiersze, piosenki,
tańce i inscenizacje, do których przygotowywali się z wielkim zaangażowaniem. Przygotowali również prezenty w postaci laurek i kwiaty. Wykonali portrety swoich mam, które umieszczone zostały na wystawie a na koniec uroczystości mamom wręczone. Uczniowie pomagali również przy
dekoracji sali.

„Pszczółki” (niedźwiedź-Piotr Dubis)

Inscenizacja „Stefek Burczymucha”

„Taniec nowoczesny”(uczennice kl.III)

Serdeczne życzenia
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3 czerwca w ramach
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Na zjeżdżalni

Udany zjazd

Jazda samochodem

Halo! Jedzie ktoś?

Szkoła Podstawowa w Laskówce

wyjechaliśmy do salonu zabaw „Fantazja” w Rzeszowie,
gdzie dzieci miło spędziły czas poprzez aktywność fizyczną.
Większość z nichpo raz pierwszy spotkała się z tegotypu
atrakcjami, tym większa była to dla nich radość i niespodzianka.

Wspinaczka

Jazda konno

Ale wysoko!

Chwila odpoczynku
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Pływanie w basenie
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A. Banaś

Podziękowania dla rodziców, którzy
pomogli w przygotowaniuwspaniałych
strojów do inscenizacji na Dzień Matki,
a takżesponsorom:
• Pani Barbarze Kufel (cukierki do
laurek)
•
Panu Markowi Kryczyk
(słodycze dla dzieci) z okazji
Dnia Dziecka.

Dynowski Przegląd Kapel,
Śpiewaków i InstrumentalistówLudowych

Jury Pogórzańskiej Nuty

Jury zarekomendowało do udziału w OgólnopolskimFestiwalu w Kazimierzun/Wisła:
1. Kapele ludową „Biała Muzyka” ze Świlczy
2. Kapele ludową „Młoda Harta” z Harty
3. Męski zespół śpiewaczy „Lubatowianie” z Lubatowej
4. Żeński zespół spiewaczy „Lubatowianie” z Lubatowej
5. Eugeniusza Koperę z Brzyska
6. Stanisława Tadlę i SzymonaTadlę ze Szklar

w kategorii„Duży – Mały”:
I miejsce otrzymują MALI LUBATOWIANIE z Lubatowej oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK
w Dynowie.
II miejsce otrzymali STANISŁAW TADLA – mistrz
i SZYMON TADLA -uczeń ze Szklar oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK w Dynowie.
III miejsce otrzymują ANDRZEJ BARAN – mistrz
oraz BASIA SOWA i MARCEL GRZEGORZAK – uczeń
z kapeli„Młoda Harta” oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez WDK w Rzeszowie.

II miejsce przyznano skrzypkowi ANDRZEJOWI JĘDRYCZCE z miejscowościPrzysieka oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
III miejsce otrzymała MONIKA BARAN z Piątkowej
oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez MOK w Dynowie.

Pogórzańska Nuta - dziećmi i młodzieżą stoi

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie26 maja po raz
23 był organizatorem Przeglądu zespołów ludowych w ramach eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimierzu n/Wisłą.

Jury w składzie:
• Jerzy Dynia – przewodniczący – folklorysta , dziennikarz muzyczny
• Stanisław Szabat – folklorysta, muzyk
• Benedykt Sowa – instruktor WDK Rzeszów
po wysłuchaniu 10 kapel, 10 zespołów śpiewaczych,
4 solistów instrumentalistów i 3prezentacji w konkursie
„Duży- Mały” postanowiło przyznać:

w kategoriikapel:
I miejscekapeli ludowej KOCIRBA z Kolbuszowejoraz
nagrodę pieniężną ufundowaną przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
II miejsce kapeli ludowej TRZCINICOKI z Trzcinicy
oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.
Dwa ex aequo III miejsca kapelom: BIAŁA MUZYKA ze
Świlczy i kapeliMŁODA HARTA z Harty.Kapele otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez MOK w Dynowie

w kategoriizespołów śpiewaczych:
Dwa ex aequo I miejsca żeńskiemu zespołowi śpiewaczemu LUDATOWIANIE i męskiemuzespołowi LUBATOWIANIE z Lubatowejoraz nagrody pieniężne ufundowane
przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
II miejsce zespołowi śpiewaczemu CYGANIANKI ze
wsi Cygany i nagrodępieniężną ufundowaną przez MOK
w Dynowie.
III miejsce zespołowi śpiewaczemu MŁODZI LUBATOWIANIE oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez
MOK w Dynowie

w kategoriisoliści – instrumentaliści:
I miejsce przyznano skrzypkowi EUGENIUSZOWI
KOPERZE z Brzyskaoraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
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Kapela Ludowa Młodzi Widelanie

Kapela Ludowa Młoda Harta

Stanisław i Szymon Tadlowie
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W imieniu MOK w Dynowie - głównego organizatora
przeglądu dziękuję wszystkim uczestnikom- których było
prawie 200 osób -gratuluję zwycięzcom, trzymam kciuki za
reprezentantów Podkarpacia na Ogólnopolskim Festiwalu będąc pewną ich zwycięstwa, ponieważ laureaci dynowskiego przeglądu rok rocznie wracają z Kazimierza z głównymi nagrodami.
GM

DYNOWINKA

Komisja podziękowała wszystkim uczestnikom Przeglądu „Pogórzańska Nuta”, stwierdziła wysoki poziom tegorocznego konkursu i i zwróciła szczególną uwagę na fakt
udziału w konkursie wielu młodszych wykonawców, którzy
wnieśli nowe pomysły nawiązujące do tradycyjnego grania
i śpiewania.
Komisja podziękowała także organizatorom - Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Dynowie, Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie i Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie za kontynuowanie przeglądu, sprawne przeprowadzenie eliminacji i szczególnie za to, że zespoły ludowe Podkarpacia znalazły w Dynowie miejsce do spotkań, do konfrontacji i biesiady przy muzyce ludowej.

Lidia Biały

Wręczanie nagród przez Dyr. WDK Rzeszów Marka Jastrzębskiego

Kapela Ludowa Kocirba

Nr 6-7/213-214

Mali Lubatowianie

Marcel Grzegorzak

Basia Sowa
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Mali Lubatowianie
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Konferencje ubarwił występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu oraz poety ludowego Józefa Cupaka z Wary.
Karolina Duduś

tym idzie, sprzyjać dalszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Pogórza Dynowskiego. Efektem konferencyjnych
spotkań są między innymi publikacje książkowe.
Po zakończonej sesji naukowej, tradycyjnie już gospodarz konferencji Wójt Gminy Nozdrzec zorganizował wycieczkę terenową po gminie. Uczestnicy obejrzeli czynne
osuwisko skalne odsłaniające warstwy geologiczne fliszu
karpackiego Hłudnie, neogotycki kościół z lat 1906-1931
pw. Zwiastowania Najświętszej Panny Marii i św. św. Piotra i Pawła w Izdebkach, Rudawiecka Izbę Pamięci w Izdebkach Rudawcu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach, który mieści się w dworze Bukowskich, później Potockich, z drugiej połowy XIX wieku.

X Konferencja Naukowo-Techniczna
"Błękitny San"

W dniach 13 i 14 czerwca w Nozdrzcu odbyła się X Konferencja Naukowo-Techniczną z cyku "Błękitny San" – której organizatorem był Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
Tematyka tegorocznej Konferencji oscylowała wokół
tematu przewodniego: „Zrównoważona turystyka szansą
ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego”.
W tegorocznej, dwudniowej konferencji wygłoszonych zostało 18 referatów.
W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli – w roli
Przewodniczącego prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa,
Wiceprzewodniczący prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec oraz prof. dr hab. Michał Parczewski, doc. dr Grażyna Dyrda, doc. dr inż. Stanisław Rymar.
Konferencje te służą wymianie myśli i dokonań, ich
celem jest prezentacja oraz weryfikacja osiągnięć naukowych, uzyskanych w czasie prowadzonych badań, a także wymiana poglądów i doświadczeń naukowych – a co za
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X K o n f e r e n c j a N a u k o w o - T e c h n i c z n a " B ł ę kitny S an "
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Spotkanie
z autorką

DYNOWINKA

W dniu 05.06.2013r spotkaliśmy się z autorką książek
dla dzieci, panią Niną Opic.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej
szkoły. Pani Nina napisała wiele książek, do których ilustracje wykonały dzieci. Jej książki były i są tłumaczone na
różne języki. Podczas spotkania mogliśmy zadawać naszemu
gościowi pytania. Dowiedzieliśmy się, że pani Nina pracuje
ze studentami na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nie posiada
samochodu, zwierząt i rzadko ogląda telewizję. Woli raczej
spacerować po swoim rodzinnym mieście - Rzeszowie oraz
wędrować po górach. W wolnym czasie czyta i pisze książki lub sprząta. Pani Nina jest wesoła i towarzyska. Śpiewaliśmy wspólnie piosenki i bukietem kwiatów podziękowaliśmy za przybycie do nas. Na koniec spotkania można
było kupić jej książkę i poprosić o autograf. Chcielibyśmy
mieć możliwość ponownego spotkania z panią Niną Opic.
Joanna Sochacka
Ewelina Tymowicz
Mateusz Pudysz
uczniowie klasy V
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie

Piknik rodzinny
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W dniu 16.06.2013r w Szkole Podstawowej nr 2 w Dynowie odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. Na samym początku wystąpiły dzieci z klas 0-3, a uczniowie klas V-VI przygotowali skecze. Po występach uczniowie mogli brać udział w różnych konkursach i zabawach. Były
konkursy plastyczne, zręcznościowe, quizy. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zjeżdżalnie i mini quady.
Sporo radości, zwłaszcza najmłodszym, sprawili policjanci z Komisariatu
Policji w Dynowie, którzy umożliwili obejrzenie radiowozu, jego wyposażenia i cierpliwie odpowiadali na pytania. Spotkanie wszystkim się podobało. Do tańca zapraszał zespół "Crazy". Wszystkie dzieci tańczyły i śpiewały do znanych piosenek. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli niedzielne popołudnie
minęło bardzo szybko w miłej i radosnej atmosferze.
Joanna Sochacka i Ewelina Tymowicz
uczennice SP Nr 2 w Dynowie
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niesamowite przeżycie, kiedy zostały zagrane utwory chwytające za serce. m.in. hymny Polski i Watykanu, "Apel Jasnogórski",
"Abba Ojcze". Nie mogło oczywiście zabraknąć ukochanej pieśni Jana Pawła II – "Barki". Jak co roku koncert orkiestr miał się
odbyć na schodach przed bazyliką, ale niesprzyjające warunki atmosferyczne, padający mocno deszcz zmusił muzyków do koncertowania wewnętrz świątyni. Ale po mino
niesprzyjającej pogodzie zadowolenia nie
kryli uczestnicy pielgrzymki – takie przeżycia pozostają długo w pamięci i w sercach.
Szczególne podziękowania za zorganizowanie wyjazdu na koncert należą się Prezesowi OSP Harta Arturowi Sczczutek.
Więcej informacji i relacje z koncertu
na www.harta.pl
Tekst Jacek Stochmal

V Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr
Po raz pierwszy Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie wzięła udział
w V Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr
w bazylice Maryi Panny Licheńskiej.
To piękne przeżycie wspólnego koncertowania zostało zorganizowane przez Polski
Związek Chórów i Orkiestr, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym i zostało zapoczątkowane
w 2005 roku.
Jak co roku, spotkanie to odbyło się pod
hasłem "W hołdzie bł. Janowi Pawłowi II".
Udział w uroczystej mszy św. odprawianej przez ks. bp Józef Zawitkowskiego z diecezji łowickiej i w popołudniowym koncercie
w tym roku wzięło udział ok. 5000 tysięcy
śpiewaków i muzyków z całego kraju.
Nie tylko dla muzyków ale i wszystkich pielgrzymów był to

Starych
potraw smak
Pierwsze miejsce KGW Ulanica
„Starych potraw smak i urok”

19 maja 2013 już po raz XVIII w Błażowej odbyła się
plenerowa impreza „Starych potraw smak i urok”, połączona z Wojewódzkim Spotkaniem Kapel Ludowych. W konkursie kulinarnym na „Potrawę roku" zwyciężyły, kotlety
z bobem i ziemniakami przygotowane przez panie z KGW
w Ulanicy.
„Starych potraw smak i urok” to cykliczna impreza, której zadaniem jest promocja walorów regionalnej kuchni. Na
Podkarpaciu tradycyjna kuchnia przetrwała głównie na wsi.
W regionie jest coraz więcej organizowanych imprez promujących potrawy regionalne. Ogromną zasługę mają w tym
zakresie Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia.
Autor: Marek Kot
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IV miejsce w finale wojewódzkim w aerobiku dziewcząt
IV miejsce w finale wojewódzkim w badmintonie dziewcząt
I miejsce w półfinale wojewódzkim w aerobiku dziewcząt
II miejsce w półfinale wojewódzkim w badmintonie dziewcząt
III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce ręcznej dziewcząt
I miejsce w finale rejonowym w piłce ręcznej dziewcząt
I miejsce w finale powiatowym w piłce ręcznej dziewcząt
I miejsce w finale powiatowym w piłce siatkowej dziewcząt
I miejsce w finale powiatowym w piłce nożnej chłopców
I miejsce w finale powiatowym w szachach drużynowych
II miejsce w finale powiatowym w tenisie stołowym dziewcząt
II miejsce w finale powiatowym w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
III miejsce w finale powiatowym w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
III miejsce w finale powiatowym w piłce koszykowej dziewcząt
III miejsce w finale powiatowym w piłce koszykowej chłopców
III miejsce w finale powiatowym w piłce ręcznej chłopców
III miejsce w finale powiatowym w tenisie stołowym chłopców
III miejsce w indywidualnych  biegach  przełajowych w powiecie Macieja Zawadzkiego    
III miejsce w pchnięciu kulą w finale rejonowej ligi l.a. Adriana Domina i Angeliki Siwulec
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Najważniejsze osiągnięcia sportowe
Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie
w ramach międzyszkolnej "Licealiady"
w roku szkolnym 2012/2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasza szkoła w ogólnej klasyfikacji w roku szkolnym 2012/2013 po raz siódmy z rzędu zajęła I miejsce powiecie rzeszowskim.

mat ekologii.
Dzień dziecka urozmaiciła również
wystawa zabawek, którą dynowianie
mogli podziwiać podczas tegorocznej
„Podkarpackiej Tęczy”.
Natomiast Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” zainicjowało wspólny bieg
na terenie Ośrodka, aby zwrócić uwagę na ważną rolę sportu i rekreacji na
naszym terenie.
Wszystkie, chętne dzieci mogły
uczestniczyć również w warsztatach
plastyczno-aktorskich, które prowadziła Ewa Woźniak związana ze Stowarzyszeniem De-Novo działającym od
dziesięciu lat w Dynowie.
Zabawę na dzień dziecka urozmaiciła kolejka, którą opiekuje się Strzyżowski Dom Kultury. Obwoziła dzieci
i rodziców trasą w pobliżu rzeki San.
W „szpakowym” programie wystąpili:
Przedszkole Miejskie w Dynowie
Grupa Sportowo – Taneczna

Zapraszamy za rok.

Organizatorzy bardzo dziękują
szkołom i rodzicom za pomoc w organizacji szkolnych prezentacji artystycznych „Szpak”.

APLAUZ i Grupa Artystyczno –Teatralna ANTRAKT – Zespołu Szkół
Zawodowych w Dynowie
OGNISKA MUZYCZNEGO Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie w programie artystyczno-kabaretowym
Zespół PiT ŁUBIENKA – Zespołu Szkół w Łubnie
Zespół Szkół w Dynowie
ZESPÓŁ  PIEŚNI i TAŃCA ŁUBIENKA
Impreza z okazji „Dnia Dziecka”
zakończyła sie koncertem wokalistki
ALEKSANDRY MIELCAREK z zespołem CRESCENDO

Relacja ze SZPAKA
2 czerwca 2013 roku
Po raz XV Miejski Ośrodek Kultury
w Dynowie wspólnie ze szkołami zorganizował szkolne prezentacje artystyczno-kulturalne „SZPAK”. Było to swoiste podsumowanie pozaszkolnej działalności szkół, ich artystycznych działań, w których  uczniowie odnoszą spore sukcesy.
Na SZPAKU spotykają się najmłodsi artyści – przedszkolaki i Ci już dorośli - tegoroczni abiturienci dynowskich
szkół średnich. Widownia zgromadzona na terenie Ośrodka Turystycznego
„Błękitny San” mogła podziwiać różnorodne występy: tańce od ludowych
po Bollywood, popisy wokalistów i instrumentalistów, grupy teatralne i kabaretowe.
Ponadto dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Dynów dzieci wspólnie z rodzicami przyglądały się pracom prezentowanym na wystawie: „Stop zaśmiecaniu lasów”. Zachęcaliśmy dorosłych, aby rozmawiali z dziećmi na te-
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ropę. W zbiorze opowiadań „Bajeczki do Poduszeczki nad
brzegiem Wisłoka” przekonuje najmłodszych czytelników,
że Podkarpacie jest ciekawym regionem i można tu odkryć
wiele pięknych miejsc.
W Dynowie odbyły się dwa spotkania z Panią Nina Opic:
28.05.2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie
dla uczniów klas III SP Nr 1 i 5.06.2013 r. dla uczniów SP
Nr 2.
Podczas spotkań panowała radosna atmosfera, każdy
z uczestników mógł zostać reporterem. Autorka została zasypana dużą ilością pytań, na które chętnie i z humorem odpowiadała. Po spotkaniu dzieci otrzymały pamiątkowe autografy z osobistymi dedykacjami autorki.		
				
Grażyna Paździorny

Spotkanie z Niną opic
Nina Opic to pisarka, poetka z Rzeszowa. Jest również
psychoterapeutką, wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszowskim, szkoleniowcem. Prowadzi autorskie warsztaty literackie dla dzieci. Jej pasje to przyroda i wędrówki z plecakiem.
Pierwsze próby literackie, jak mówiła, podjęła dość wcześnie, bo już jako dziecko zaczęła pisać pamiętniki. Później
swoje wiersze publikowała m.in. w prasie: Świecie Młodych,
Płomyczku i Na przełaj. Współpracowała również z wieloma czasopismami dla dorosłych: Głos nauczycielski, Nowiny Rzeszowskie, Podkarpacie. Obecnie teksty pani Niny
Opic są drukowane zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej: Nasz Dom – Rzeszów, Nowiny, Super Nowości, Przedszkolak, Mamo to ja. Pani Nina Opic jest współautorką książek „Rzeszowianie o sobie i o swoim mieście”
oraz „Ojciec Święty i ja”. Autorka zwiedziła prawie całą Eu-
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ne. Konferansjerami byli Martyna Ryś i Karol Lignowski
z klasy 3 gimnazjum. Pan Dyrektor K. Kędzierski podziękował liczne zgromadzonej publiczności za przybycie oraz
uczniom za przygotowanie występów.
Po zakończeniu występów Pani M. Pałac z Filii nr 3
w Harcie GBP w Dynowie z/s w Bachórzu przybliżyła rodzicom zalety głośnego czytania dzieciom. Rodzice włączając

DYNOWINKA

Święto
z Tuwimem w tle

Z inicjatywy Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta
w niedzielę 2 czerwca br. po raz kolejny w ZS nr 2 w Harcie
został zorganizowany piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Organizatorami byli: Samorząd Szkolny, Rada Rodziców oraz TKiRWH. Część artystyczną przygotowały dzieci i młodzież pod opieką wychowawców: Pani
E. Twardak, Pani E. Banaś, Pani R. Kocaj i Pani E. Łukasiewicz. Przedszkolaki oraz dzieci z klasy 1, 2 i 3 tańczyły
i pięknie deklamowały wiersze oraz śpiewały piosenki tematycznie związane z mamą, tatą i latem. Uczniowie z klasy
4 recytowali wiersze Juliana Tuwima, chcąc w ten sposób
zaakcentować fakt, że rok 2012 jest poświęcony temu właśnie autorowi. Dziewczyny z klasy 5 oraz 1 i 2 gim. uświetniły imprezę prezentując swoje talenty wokalne i muzycz-
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się w XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom ogłoszony przez Fundacjię „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”
wspólnie przeczytali głośno „Lokomotywę” Juliana Tuwima.
Podczas pikniku można było nabyć piękne serduszka, które
zostały wykonane techniką papierowej wikliny.
W “Świetlicy Piwnicy” członkowie TKiRWH przygotowali bufet. Były świeżo pieczone gofry i frytki oraz kiełbaski z grilla i napoje. Cały dochód (około 370 zł) ze sprzedaży serduszek oraz utarg z bufetu został przekazany na
rzecz szkoły. Dziękujemy Panu Dyrektorowi K. Kędzierskiemu za udostępnienie szkoły oraz wszystkim, którzy przygotowali imprezę.
Tekst: M. Pałac

14 lipca
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- od godziny 15:00
- Plażówka 2013
------> boisko do siatkówki plażowej na terenie ośrodka
turystycznego „Błękitny San”

14 lipca

- godzina 13:00
- Przeciąganie liny
-------> teren ośrodka „Błękitny San”

14 lipca

- od godziny 9:30
- Spływ Kajakowy – Krzemienna - Dynów

14 lipca

- od godziny 17:00 do 21:00
- Street Basket + pokaz wsadów do kosza
------> parking na terenie ośrodka „Błękitny San”

13 lipca

13 lipca
- godzina 15:30
- Dynów Biega - Bieg na otwarcie Dni Pogórza
Dynowskiego
------> trasa z Rynku na teren ośrodka „Błękitny San”

W dniach 7-14 lipca odbędzie się
I Dynowski Festiwal Sportu
7 lipca

Szczegółowy plan :
- godzina 17
- stadion Dynovii
------> pokazowy mecz piłki nożnej Dynovia vs Sportowcy związani z Dynowem oraz byli gracze Dynovii

8 lipca
- od godziny 10:00 do 21:00
- kort na orliku
------> Turniej tenisa ziemnego „Dynmbloedon” -  I runda

9 lipca
- od godziny 13:00 do 21:00
- kort na orliku
------> Turniej tenisa ziemnego „Dynmbledon” -  mecze
ćwierćfinałowe

10 lipca
- od godziny 14:00 do 21:00
- kort na orliku
------> Turniej tenisa ziemnego „Dynmbledon” - mecze
półfinałowe i finał

11 lipca

- od godziny 15:00 do 21:00
------> Jagiełło CUP (turniej piłki nożnej) - boisko Orlik

- godzina 17:00
- występ Krystiana Herby – gościa specjalnego
I Dynowskiego Festiwalu Sportu
------> parking na terenie ośrodka turystycznego „Błękitny San”

12 lipca

- od godziny 10:00
- Rajd rowerowy
------> zbiórka pod ośrodkiem turystycznym „Błękitny
San” – trasa o długości 38 km.

Organizator: Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”
Współorganizatorzy: MOK Dynów, TS Dynovia
Więcej informacji na oficjalnym profilu na facebooku: www.facebook.com/DynowskiFestiwalSportu

12 lipca

- od godziny 19:00
- Nordic Walking
-------> zbiórka pod ośrodkiem turystycznym „Błękitny San”

Nr 6-7/213-214

DYNOWINKA

41

42
DYNOWINKA

Nr 6-7/213-214

Spacery fotograficzne po Dynowie

relacja z II części diagnozy
w ramach Programu Dom Kultury
+ inicjatywy lokalne
Katarzyna Łopata - młoda animatorka kultury z Lublina, interesuję się fotografią, lubi tworzyć fotoreportaże z wydarzeń kulturalnych. Współorganizowała w Lublinie takie wydarzenia jak: „Lokomotywy” organizowanie przez Fundację „Teatrikon”, Wolontariat Studencki
„Projektor” czy Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Re;akcje”. Nie boi się mikrofonu, śpiewa w zespole „Trzy na Cztery” oraz solowo pod opieką wytwórni sześcian records. Podróże autostopem to dla
niej przyjemność. Dotąd zwiedziła już takie kraje jak Chorwacja, Węgry czy Czechy. Lubi aktywnie spędzać wolny czas
wśród ciekawych ludzi.
Andrzej Kulig - artysta plastyk, animator społeczno-kulturalny, czeladnik w
zawodzie koszykarz-plecionkarz i mistrz
wypełniania luk w czasoprzestrzeni. Na
co dzień oprawia obrazy w Mielcu, prowadzi cykliczne warsztaty z plecionkarstwa i
fotografii. Uczestniczył w wielu plenerach,
festiwalach artystycznych (fotografia, plecionkarstwo, malarstwo). Współzałożyciel
i członek Stowarzyszenia Kulturalnego
JARTE w Mielcu.Od niedawna poszerzył
swoją działalność animacyjną o warsztaty relaksacyjne. Z powodzeniem realizował wiele autorskich projektów artystycznych. Interesuje go relacja człowiek - przestrzeń - człowiek i jej zmiany.
Maciej Wyskiel - ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w
2010 r. na kierunku Historia oraz kształcił się w Akademii Fotografii w
Krakowie. Aktualnie prowadzi własną firmę „Skarbiec Wspomnień”, który powstał z ideą, aby uchwycić najpiękniejsze i najważniejsze momenty z życia ludzi. Jego praca polega na tym, żeby każda osoba spoglądająca na wykonane zdjęcia czuła emocje i wzruszenia, które mu towarzyszyły w momencie ich tworzenia.
zdjęciami, będzie on do dostania w Miejskim Ośrodku Kultury w I połowie sierpnia.
Z pozdrowieniami Aneta Pepaś
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Przypomnienie czym jest Program
Dom Kultury + inicjatywy lokalne
Miejski Dom Kultury w Dynowie bierze
udział w programie Dom Kultury +, wspieranym przez Narodowe Centrum Kultury.
MOK przygotował projekt, który zakłada,
że w ciągu kilku miesięcy mieszkańcy najpierw opowiedzą, jak żyje im się w Dynowie,
jakie są ich marzenia, a potem podejmą kilka różnorodnych inicjatyw społeczno-kulturalnych ze wsparciem MOK. W efekcie przysłuży się to integracji mieszkańców wokół
domu kultury.
O co chodzi z tymi spacerami po Dynowie ?
Pomysł na spacery fotograficzne po Dynowie narodził się już na samym początku
projektu, gdyż założyliśmy, że łatwiej będzie
mieszkańcom Dynowa opowiedzieć o swoich
inicjatywach, pasjach, pomysłach na działanie podczas „wyjścia w miasto”, „wyjścia w
przestrzeń” z kimś komu będzie można opowiedzieć swoja historię, która ponadto znajdzie swoje odzwierciedlenie na zdjęciach wykonanych podczas takiego spaceru. Każdy
kto wziął udział w tej inicjatywie mógł zrealizować swój własny pomysł na poznawanie miasta na piechotę - fotograf był jedynie
słuchaczem oraz miał za zadanie oddać, to
co pokazują mu mieszkańcy za pomocą aparatu fotograficznego.
Kto patrzył na Dynów przez obiektyw aparatu fotograficznego?
Zaprosiliśmy do współpracy fotografów
spoza Dynowa, a mianowicie Andrzeja Kuliga z Mielca i Katarzynę Łopatę z Lublina
oraz jedną osobę z naszego miasta – Macieja Wyskiela. Chcielibyśmy krótko o nich opowiedzieć, aby przybliżyć Państwu kim są i
czym się zajmują na co dzień, a mianowicie:

Zapraszamy na spotkania z pokazem zdjęć ze
spacerów.
Spacerów odbyło się oczywiście o wiele więcej. W kolejnym tekście również opiszemy je szczegółowo. Tymczasem zapraszam wszystkich do odwiedzenia Naszej strony
internetowej: www.mok.dynow.pl gdzie znajdziecie Państwo całą relację ze zdjęciami - umieścimy ją w II połowie
lipca. Oprócz tego planujemy wydać folder przedstawiający wszystkie relacje ze spacerów fotograficznych wraz ze
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XLVII DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO 2013
SOBOTA, 13 lipca
16.00:            	 Oficjalne otwarcie Dni Pogórza, Ośrodek „Błękitny San”
16.15 – 17.30: 	„Pogórzańskie Klimaty”, cz.I.: (Kiermasz i prezentacja ze sceny instytucji/organizacji/grup twórców z terenu gmin Pogórza Dynowskiego, występy artystów na scenie reprezentujących gminy. Stoiska w drewnianych budkach otwarte do godz. 21.00)
17.30 – 18.30: „W muzykowaniu znajdziesz przyjaciół” – program z udziałem młodych artystów z terenu Pogórza
Dynowskiego
18.30 – 19.00: 	„Pogórzańskie Klimaty” cz. II. występy twórców reprezentujących gminy (konkursy)
19.00 – 20.30: 	Koncert zespołu „Rzeszów Klezmer Band” (http://www.klezmerband.pl/)
20.30 – 21.00: 	„Pogórzańskie Klimaty” cz. III. występy twórców reprezentujących gminy (konkursy)
21.00 – 22.30: 	Koncert zespołu „Ratatam” z Rzeszowa („Muzyka z przytupem” połączenie rocka- reggae, folku)
22.30 – 23.00: 	konkursy ze sceny (prowadzenie: „Aktywny Dynów”)
23.00 – 23.30: 	Pokaz fireshow, Grupa „Lumen Noctis” Rzeszów (http://www.lumennoctis.com/)
23.30 – 3.00: 	 Dyskoteka (DJ Laweta)
3.30:		Zamknięcie placu

NIEDZIELA, 14 lipca
14.00: 		Oficjalne otwarcie II dnia imprezy
14.15 – 17.00: 	Program „Tradycja i folklor” wg. oddzielnego scenariusza, organizacja i prowadzenie: Grażyna Malawska (Promocja sztuki i twórców ludowych oraz ginących zawodów, prezentacja twórców na scenie: kapele, poeci, gawędziarze ludowi, biesiada przy stole),
17.00 – 17.30: 	Profesjonalne pokazy rowerowe, pokazy trialu, pokazy akrobacji (część programu I Dynowskiego Festiwalu Sportu: organizacja „Aktywny Dynów”)
17.30 – 18.30: 	Koncert Orkiestry Dętej OSP Dynów (W specjalnym programie na Dni Pogórza wraz z solistkami)
18.30 – 19.30: 	Taniec i integracja: (pokaz szkoły tańca z Rzeszowa oraz prezentacje zespołów tańca z Dynowa i okolic)
19.30 – 20.00: 	Pokazy sztuk walki (Młodzież z Dynowa - uczestnicy zajęć w ZS Dynów, prowadzenie Sylwester Potoczny)
20.00 – 21.30: 	Koncert zespołu „De Nuevo” oraz pokaz tańca flamenco (muzyka latynoamerykańska z elementami flamenco w tradycyjnym oraz nowoczesnym wykonaniu. To 90 minut mieszanki hiszpańskich elementów melodycznych i kubańskich wpływów rytmicznych wraz z zespołem wystąpią tancerki ze szkoły
tańca „La Pasion” z Krakowa,)
21.30 – 21.45: 	pokaz sztucznych ogni
21.45 – 22.15: 	konkursy (prowadzenie: „Aktywny Dynów”)
22.15 – 23.45: Koncert zespołu „ABBA cover” z Wrocławia (ABBACOVER ABBA Tribute Live Band to jedyna w Polsce, 6-osobowa grupa wykonująca w 100 % "live" (czyli na "żywych" instrumentach, bez playbacków czy
półplaybacków, największe przeboje szwedzkiego zespołu ABBA.)
23.45 – 00.00: konkursy (prowadzenie: „Aktywny Dynów”)
00.00-3.00: 	 Biesiada – zespół „Boskie Torsy”
3.30: 	
zamknięcie placu

1.

nie liny”, „Dynów biega”, piłka plażowa, wędkarstwo, kajaki, nordic walking, inne)
Ogród zabaw dla dzieci
Konkursy i zabawy dla rodzin pod hasłem: „rodzina na sportowo”: pole namiotowe

I Dynowski Festiwal Sportu: koordynacja Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” (rajd rowerowy, konkurs: „przeciąga-

DODATKOWE ATRAKCJE, SOBOTA 13 LIPCA
2.
3.

WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.MOK.DYNOW.PL, WWW.DYNOW.PL  WWW.GALICJUSZ.PL
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RZESZOWSKI KLEZMER BAND

POKAZY TAŃCA OGNIA Choreografia fot. Piotr Drążek

Ratatam fot. Grzegorz Łagodziński

SZKOŁA TAŃCA „La Pasion” z Krakowa
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Pokaz sztucznych ogni 2 - Marek Pyś

ABBA COVER

ZESPÓŁ DENUEVO
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NOWE ZADANIA
Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram:
szóstki i piątki i jedynki nieraz.
Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty,
Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw,
że jeszcze tylko:
wrzesień, październik, listopad,
grudzień, styczeń, luty, marzec,
kwiecień, maj, czerwiec
i...
Wakacje, znów będą wakacje,
Na pewno mam rację wakacje będą znów!...

DYNOWINKA
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru
Bzy i maj, istny raj SIELANKA
MISTRZA

Krzyżówka z hasłem BEZ KAPELKrzyżówka ze strzałkami RÓŻOWA PANTERA
Krzyżówka z wężykiem NIEZAPOMINAJKI
Krzyżówka bez trzech liter MAJ

A

Z

Każdy odgadywany wyraz rozpoczyna się literą podaną przed określeniem. W nawiasie podano także liczbę liter. Miejsce wpisywania należy ustalić samodzielnie.
Bogdan Witek

Renata Jurasińska

Jolka ŚWIĘTO WIOSNY
Tak śpiewali kiedyś w swoim wielki  przeboju członkowie Kabaretu OTTO…
Wakacje właśnie nadeszły, a wraz z nimi dużo wolnego czasu, który można
przecież wykorzystać też na rozrywki umysłowe, prawda? Nasi współpracownicy zadbali o to, by nie nudzili się Państwo podczas urlopu!
Pan Bogdan Witek poleca tym razem Krzyżówkę od A do Z, Wirówkę od A do L oraz dwie powiązane hasłami
Krzyżówki (w tym jedną przerywnikową), zaś pan Leszek Grzywacz zaprasza na letni relaks z krzyżówkami w otoczeniu roślin, czyli na „Tu i tam z roślinami” oraz „Łyk botaniki”.
Pozdrawiam wakacyjnie i życzę Państwu dobrej zabawy z naszymi zadaniami!

Krzyżówka od A do Z
A) imię Lindgren, pisarki szwedzkiej (6).
B) skórzany worek na wodę (6).
C) tytułowa hrabina w powieści
     Kraszewskiego (5).
D) tchnienie (4).
E) arkusz kalkulacyjny w pakiecie biurowym
     MS Office (5).
F) gatunek wieloryba (6)
G) grzebuła, maruder (8)
H) padlinożerny ssak afrykański (5).
I) naśladowca, udawacz (8)
J) fioletowy płyn odkażający rany (6)
K) schabowy lub mielony (6)
L) słodkości na patyku (4)
Ł) drapanie pobudzające do śmiechu (8)
M) duch walki armii (6)
N) urządzenie dostarczające energii,
      wprawiające w ruch (5)
O) część serialu (6)
P) zaspokaja pragnienie (5)
R) leśny strumień (6)
S) rozbraja miny (5)
Ś) nieodzowny w ekwipunku biwakowicza (6)
T) obsługuje obrabiarkę skrawającą (6)
U) część Irlandii (6)
W) wersja łacińska Biblii (7)
Z) kara odbywana na Syberii (7)
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Krzyżówka
Zadanie tematycznie związane jest z rozwiązaniem krzyżówki przerywnikowej ze
str. 48.
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Bogdan Witek

Poziomo:
3) spóźniony
4) tańczący
Pionowo:
1) prezydenta Narutowicza
2) dwa
3) trąbalski

4

2

DYNOWINKA

Wirówka od A do L
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Każdy wyraz rozpoczyna się inną literą alfabetu, która została już umieszczona w diagramie. Miejsce wpisywania należy odgadnąć samodzielnie.
Bogdan Witek
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych utworzą rozwiazanie.
Leszek Grzywacz

J

K

A

sposób zagrania utworu muzycznego
• prostak, ordynus
• rosyjski instrument strunowy
z trójkątnym pudłem rezonansowym
• wódka z czerwonych owoców
jednego z pospolitych krzewów
• wrzos, barwinek lub borówka

Określenia wyrazów (kolejność przypadkowa):

4

• chodaki lub saboty
• kobieta gromadząca każdy grosz
• ludność napływowa z innego kraju
• parlament duński
• pasja jeździecka
• pisma papieża do wiernych
• potocznie kierowca przewożący
samochody na platformie
• projekt wystroju wnętrza lub

4

KRZYŻÓWKA Łyk botaniki
Poziomo:
(nazwy roślin - w kolejności przypadkowej):
» bylina ogrodowa z rodz. pierwiosnkowatych
» inna nazwa ładniczki
» starzec wiosenny
(podpowiedzi do haseł poziomych: pikają w rytmie cza-cza; trop ptaka domowego; turysta)
Pionowo:
1) kaprysy, dąsy
2) płaszcz rosyjskich wojskowych
3) zespół stopni wodnych
4) stalowoszary garnek gliniany
5) „łapie” pirata drogowego

48

TU I TAM Z ROŚLINAMI

Leszek Grzywacz

1

8

7
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6) jak makiem zasiał.
7) Pigwa w kabarecie.
8) gąska z Ptysiem.

Litery z pól z kropką, czytane kolumnami, utworzą
rozwiązanie dodatkowe.
Poziomo lub pionowo:
1) iglica dla wieży.
2) granat szturmowy.
3) laur na skroni.
4) babki z foremki.
5) chmiel na weselu.

12

10

7

4

Krzyżówka przerywnikowa
Po rozwiązaniu krzyżówki, na skrzyżowaniu pól oznaczonych kropką należy dopisać literę i odczytać imię i nazwisko bohatera zadania.
Poziomo:
4) druga, co do wielkości planeta Układu
Słonecznego.
7) cel kursu kutra rybackiego.
8) cięta odpowiedź.
10) lubi spędzać czas we własnych 4. ścianach.
12) aktorka grywająca w melodramatach.
Pionowo:
1) błotnista kałuża.
2) kwiat kojarzony z Holandią.
3) ... Zorro.
4) rower łatwy do rozkręcenia.
5) włoska potrwa, której podstawą jest ryż.
6) płonie w świecy.
9) owocowy dodatek do wody gazowanej.
11) kraina szczęśliwości.
Bogdan Witek

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
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