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[…]
Jeszcze została tylko złota jesień,
Pogodne niebo wrześniowym wieczorem,
Po latach złudzeń, wiosny i uniesień
Liść żółty z ziemi jak skarb cenny biorę…
Ten zachód życia dziwnie mnie rozmarza,
Cóż jest u diabła… czyżbym się zestarzał?
Konstanty Ćwierk, Złota jesień

Wraz ze złotą polską jesienią trafi do Państwa kolejny numer „Dynowinki… Staraliśmy się, aby jego różnorodność
i szata przynajmniej częściowo dorównały bogactwu i kolorom tej pięknej pory roku.
Mając nadzieję, że nam się to udało, życzymy Państwu miłej lektury i – wbrew słowom wiersza „Złota jesień” Konstantego Ćwierka – optymizmu i młodości w sercach!
Redaktorzy prowadzący
Renata i Maciej Jurasińscy

Za następny numer odpowiada Pani Diana Wasylowska-Kilon.
Materiały prosimy wysyłać na adres: wasylowska73@o2.pl do 10 października 2013.

W dniu 16.08.2013 r. ks.
proboszcz Stanisław Janusz
z udziałem około 80 mieszkańców Dynowa i dynowskiego chóru „AKORD” prowadzonego przez Andrzeja Kędzierskiego, dokonał poświęcenia odrestaurowanej kapliczki w Królewskim.
Obszerny materiał fotograficzny z przebiegu prac restauracyjnych oraz uroczystości poświęcenia, uczynimy przedmiotem „kolorowej wkładki” w październikowym wydaniu
„Dynowinki”.
W najbliższych tygodniach ostatecznie zostanie odrestaurowana kapliczka „Siwy Krzyż” przy ul. Piłsudskiego
przy wjeździe do Nadleśnictwa.
W tym roku mija 40 lat od matury mojego rocznika (19641968) w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie (wówczas
LO 9). Z tej okazji odbędzie się w dniach 21-22 września
2013 r. kolejny Zjazd absolwentów obu klas A i B. Najpierw

spotkamy się w szkole z udziałem naszych profesorów a później weźmiemy udział w uroczystym balu w Hoteliku Oberża przy ul. ks. Ożoga. Jest to kolejny Zjazd, bowiem spotykamy się systematycznie co 5 lat. Proszę koleżanki i kolegów, jak dotychczas, o wzięcie w nim licznego udziału.
W 2014 r. spotkamy się w Liceum na Zjeździe szkoły
z okazji 70 - rocznicy jej powstania.
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 pytanie zadane w sierpniowym numerze miesięcznika oraz
przedstawić informacje związane
z uroczystym rozpoczęciem nowego roku
szkolnego i otwarciem Szkoły Muzycznej
I stopnia w Dynowie.

czy utworzenie niniejszej ścieżki komunikacyjnej będzie możliwe.

Pytanie: Czy można by zrobić
ze ścieżki przy ogrodzeniu tartaku przyzwoity szlak komunikacji
pieszej?

W dniu 2 września br. dynowskie
szkoły uroczyście rozpoczęły nowy rok
szkolny. Przedpołudniem uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu roku
szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół
w Dynowie oraz w Szkole Podstawowej Nr 2, przy ul. Bartkówka. Nowy
rok szkolny 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 1 rozpoczęło 337 uczniów,
w Gimnazjum 255 uczniów, a w Szkole
Podstawowej Nr 2 83 uczniów i dzieci
„zerówki”. Chcę wszystkich Państwa
poinformować, że w czasie tegorocznych wakacji miastu udało się przeprowadzić remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dynowie, przy ul. Bartkówka 120 („Dom Ludowy”). Natomiast w budynku Zespołu Szkół,
przy ul. Szkolnej wykonano częściowe remonty
niektórych pomieszczeń
na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia.
Nawiązując do wspomnianej Szkoły Muzycznej chcę wszystkich Państwa poinformować, iż
w poniedziałek 2 września br. o godzinie 17.00,
w obecności Głównego Wizytatora Centrum

W odpowiedzi na zadane w sierpniowym numerze „Dynowinki” pytanie chcę wszystkich Państwa poinformować, iż teren przez który prowadzi
utworzona przez mieszkańców ścieżka ze sklepu Biedronka przy ogrodzeniu tartaku nie jest własnością Gminy Miejskiej Dynów. Jest to teren należący do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, gdyż położony jest w pasie drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin
– Przeworsk – Grabownica Starzeńska. Dlatego też wszelkie działania związane
z utworzeniem ścieżki komunikacyjnej oraz
oczyszczenia jej otoczenia mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie, jako właściciela działek. Jednak chce
poinformować, iż Gmina Miejska Dynów podejmie starania w celu
uzyskania informacji,

Informacja dotycząca rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2013/2014 oraz uroczystego otwarcia Szkoły Muzycznej I stopnia
w Dynowie
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Edukacji Artystycznej Regionu Podkarpackiego Pana Krzysztofa Szczepaniaka dokonano oficjalnego otwarcia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, jednocześnie inaugurując jej
pierwszy rok działalności. W uroczystości wzięli udział: Radni Rady Miasta Dynów na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Romanem
Mryczko, Skarbnik Gminy Miejskiej
Dynów Pani Stanisława Łabisz, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Pani Halina Cygan, Dyrektor Zespołu Szkół Pan Tadeusz Święs oraz
Wicedyrektorzy Pani Elżbieta Żak
i Pan Zbigniew Walus, Grono Pedagogiczne Szkoły Muzycznej I stopnia
w Dynowie na czele z Dyrektorem
Panem Jerzym Kołodziejem, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Pani Maria Biernasz, a także licznie zgromadzeni uczniowie nowo powstałej Szkoły wraz z Rodzicami. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego, po czym przedstawiłem
wszystkim zgromadzonym krótką historię powstania dynowskiej Szkoły Muzycznej oraz podziękowałem
za wsparcie oraz udzieloną pomoc
w urzeczywistnieniu pomysłu stworzenia takiej szkoły na terenie naszego miasta. Następnie głos zabrał
Główny Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Podkarpackiego, działający z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Krzysztof Szczepaniak, który pogratulował Miastu pomysłu i determinacji włożonej w powstanie nowej szkoły, życząc dalszego rozwoju
placówki i licznych sukcesów uczniom
i nauczycielom. Po wystąpieniu Pana
Krzysztofa Szczepaniaka głos zabrał
Dyrektor Szkoły Pan Jerzy Kołodziej
dziękując władzom za okazane zaufanie i powołanie na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz wyraził radość z tak
ogromnego zainteresowania dzieci
i młodzieży możliwością kształcenia artystycznego. W drugiej części wystąpienia przedstawił kadrę nauczycielską
nowo powstałej szkoły, życząc wszyst-
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kim, a także sobie wielu sukcesów
w pracy dydaktycznej z młodymi artystami.
Po oficjalnej części inauguracyjnej
zgromadzeni uczniowie wraz z rodzicami udali się na indywidualne spotkania w grupach z nauczycielami danego instrumentu.
W tym miejscu chciałbym przedstawić Państwu krótką historię założenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie. Pomysł utworzenia dynowskiej
Szkoły Muzycznej przedstawiłem Radnym Rady Miasta podczas posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych w dniu
20 marca br., która pozytywnie zaopiniowała niniejszy zamiar i w dniu 25
marca podjęta została uchwała w sprawie zamiaru utworzenia takiej szkoły w naszym mieście. Następnie Gmina Miejska Dynów prowadziła liczne konsultacje z instytucjami odpowiedzialnymi za możliwość utworzenia szkoły muzycznej. W wyniku tych
konsultacji w dniu 9 lipca 2013 r. podpisane zostało porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim,
w którym Minister wyraził zgodę na
utworzenie i prowadzenie przez Gminę Miejską Dynów z dniem 1 września
2013 r. Szkoły Muzycznej I stopnia
w Dynowie. Po podpisaniu wspo-

mnianego porozumienia w dniu 15
lipca Rada Miasta Dynów podjęła
uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
i nadała jej statut, po czym w dniu
12 sierpnia br. wydano zarządzenie
w sprawie powierzenia obowiązków
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie Panu Jerzemu Kołodziejowi.
Szkoła Muzyczna I st. w Dynowie
w roku szkolnym 2013/2014 kształcić będzie 125 dzieci w dwóch cyklach.
Bezpłatna nauka umożliwi naukę
gry na trąbce, kontrabasie, klarnecie, skrzypcach, flecie, gitarze, saksofonie, fortepianie, akordeonie i perkusji dzieciom nie tylko z miasta Dynowa, ale również gmin sąsiednich. Zadaniem Szkoły jest m.in. rozbudzenie
i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych, umuzykalnianie oraz
przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia oraz wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury.
Na zakończenie chciałbym podziękować:
• Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa

•

•

•

•

Narodowego za pozytywne rozpatrzenie prośby Gminy Miejskiej
Dynów i podpisanie porozumienia
wyrażającego zgodę na utworzenie
i prowadzenie Szkoły Muzycznej,
Panu Wiktorowi Jędrzejcowi Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pomoc merytoryczną w tworzeniu szkoły,
Panu Krzysztofowi Szczepaniakowi Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Podkarpackiego za ogromną pomoc w tworzeniu szkoły,
Państwu Radnym Rady Miasta na
czele z Panem Romanem Mryczko Przewodniczącym Rady Miasta Dynów za poparcie pomysłu stworzenia Szkoły Muzycznej
w Dynowie
Wszystkim Państwu zaangażowanym w tworzenie szkoły.

W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących
działaniach podejmowanych przez Miasto.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 składamy
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia
wielu sukcesów, wytrwałości, wyrozumiałości i satysfakcjonującej pracy.
Wszystkim naszym Uczniom, a w szczególności tym,
którzy rozpoczynają przygodę z nauką, życzymy, aby spełniły się Wasze marzenia o szkole,
aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji,
a szkoła była dla Was tym miejscem do którego z chęcią będziecie przychodzić
i mieć poczucie bezpieczeństwa.
Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzymy cierpliwości
i konsekwencji w wychowaniu młodego pokolenia
oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Przewodniczący Rady Miasta Dynów
Roman Mryczko
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Imprezę otworzył gospodarz Gminy, który w kilku słowach powitał wszystkich zaproszonych gości na czele ze Starostą Brzozowskim Zygmuntem Błażem, druhów i druhny, mieszkańców Gminy Nozdrzec oraz turystów.

Wakacje z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Gminy Nozdrzec...

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze w Nozdrzcu
Pożary, powodzie czy inne kataklizmy towarzyszą człowiekowi
od początków ludzkości, będąc powodem wielu zniszczeń i tragedii.
Zawsze jednak znalazł się ktoś, kto ryzykując często własne zdrowie
i życie ratował innych, pomagał w dramatycznej chwili.
Dla lepszej ochrony przed skutkami żywiołów zaistniała potrzeba stworzenia jednostek, w których zrzeszaliby się ludzie, chcący
w każdej chwili nieść pomoc mieszkańcom danego terenu. Zaowocowało to tworzeniu w polskich gminach, powiatach i województwach straży pożarnych – ochotniczych i zawodowych.

Do swojego święta (bo przecież dzień w którym odbywają się tak
ważne dla strażaków-ochotników zawody można nazwać ich świętem) przygotowało się 16 drużyn strażackich, w tym:
11 drużyn w grupie A – seniorów,
3 drużyny w grupie C kobiet,
i 2 drużyny MDP dziewcząt.

Ochotnicze Staże Pożarne to najprościej mówiąc umundurowana, zaopatrzona w specjalistyczny sprzęt organizacja o charakterze społecznym, której najważniejszym zadaniem jest walka
z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami.

Ponadto OSP ma na celu działać na rzecz ochrony środowiska, informować mieszkańców o niebezpieczeństwach pożarowych i ekologicznych, upowszechniać wśród swoich członków troskę o rozwój
fizyczny, jak również prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej – w tym najważniejsze według mnie – wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.
Jednym ze sposobów sprawdzenia się w akcji, w czasie gdy nie
występują zagrożenia, jest organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych.
Celem takich zawodów jest w szczególności: mobilizowanie do
intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia
pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony
przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla tj. powiatowych (organizowane są co 2 lata), wojewódzkich (co 4 lata) oraz zawodów ogólnopolskich (również co 4 lata).
24 sierpnia 2013 roku na stadionie w Nozdrzcu Wójt Gminy Nozdrzec Pan Antoni Gromala oraz Zarząd Gminny OSP RP w Nozdrzcu zorganizowali Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Poprzedziła je zbiórka drużyn przed Domem Strażaka w Nozdrzcu, skąd nastąpił przemarsz na miejsce zawodów.

Wynik ten jest naprawdę imponujący, ale nie dziwi. Przypomnę tylko, że historia zorganizowanej ochrony przed pożarami w Gminie Nozdrzec ma długą tradycję. Najstarsze
jednostki strażackie to: powstałe na początku XX wieku
w Wesołej (1910) i w Izdebkach (1911). Kolejne powołane
zostały do istnienia w Nozdrzcu (1933), Warze (1947), Wesołej – Magierowie (1954), Siedliskach (1956), Hucie Poręby (1969), Hłudnie (1985) i jednostka w Rudawcu (1988).
Wszystkie drużyny strażackie od początku ich istnienia, mając do dyspozycji odpowiednie wyposażenie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nozdrzec i gmin sąsiednich.
Powrócę jednak do
zawodów, których przebieg nadzorowany był
przez Komisję sędziowską, w skład której weszli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie oraz druhowie OSP z terenu gminy
Brzozów. Sędzią głównym
był kpt. Bogdan Biedka.
Zawody rozegrane zostały w czterech konkurencjach:
1. Bieg sztafetowy 400
m dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
2. Sztafeta pożarnicza
7 x50 m z przeszkodami dla drużyn grupy A i C,
3. Rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
4. Ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.

Nr 9/216

DYNOWINKA

Ostateczna klasyfikacja gminnych zawodów
przedstawia się następująco:
1.
2.

MDP dziewcząt:
Nozdrzec
Wara

978,9 pkt
874,5

1.
2.
3.

Grupa C kobiet:
Nozdrzec
Wara
Wesoła

119,5 pkt
137,0
139,4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grupa a seniorów:
Wesoła
Nozdrze
Izdebki
Siedliska
Ryta Górka
Wara
Magierów
Rudawiec
Hłudno
Huta Poręby
Ujazdy

102,0 pkt
102,4
108,0
126,9
127,8
128,2
130,5
138,5
139,5
174,6
210,1

Co godne podkreślenia, podczas zawodów nie doszło do
żadnego wypadku, a do Komisji sędziowskiej nie wpłynęły
żadne protesty związane z ich przebiegiem.
Po raz kolejny można było nie tylko świetnie się bawić,
ale też zapoznać z tajnikami działania strażaków.
Michał Zięzio
Fot. Edyta Serwatka

Zawody powiatowe...
1 września 2013 roku na stadionie sportowym w Zmiennicy odbyły się Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze
o puchar Starosty Brzozowskiego.
Niestety z powodu niesprzyjającej pogody przeprowadzono wyłącznie ćwiczenie bojowe w obu grupach wiekowych.
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Wycieczka kobiecych drużyn
pożarniczych gminy Nozdrzec
W czwartek – 29 sierpnia – odbyła się wycieczka dla
uczestniczących w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych dziewczęcych i kobiecych drużyny z jednostek z OSP
w Nozdrzcu, Warze i Wesołej.

Wycieczka, od samego początku obfitowała w atrakcje.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Skansenu
Budownictwa Ludowego w Sanoku. Największym zainteresowaniem cieszył się niedawno powstały „rynek galicyjski”.
Miło było również usłyszeć, iż część eksponatów i budynków
pochodzi z bliskich okolic naszej gminy, jak i z samej gminy.
Kolejnym przystankiem na naszej trasie była zapora
wodna w Solinie – którą oprócz tradycyjnego zwiedzania
korony poznaliśmy „od środka”. Schody, przejścia, tunele,
niska temperatura oraz kąpiąca na głowy woda robiły naprawdę niesamowite wrażenie.
Smaczny posiłek który spożyliśmy w Zagórzu w restauracji „Nad Osławą” pozwolił zregenerować siły po prawdziwie aktywnym i pełnym wrażeń dniu.
Wszystkie kobiety, te młodsze i te trochę starsze; Prezesi z jednostek OSP w Nozdrzcu, Warze i Wesołej serdecznie
dziękujemy za organizację wyjazdu Panu Markowi Owsianemu oraz Panu Antoniemu Gromala.
Tekst i foto. Marta Bobola

Uczta dla wędkarzy czyli....

Zawody wędkarskie o puchar
Wójta Gminy Nozdrzec

Nasza gminę reprezentowały jednostki OSP Wesoła
i OSP Nozdrzec.
I tak w grupie „A” jednostka z Wesołej uplasowała się
na 5 pozycji, w grupie „C” Kobiety z Nozdrzca wywalczyły
3 miejsce na podium a MDP z Nozdrzca zajęła 5 miejsce.
Specjalny upominek otrzymała Oliwia Toczek (MDP
Nozdrzec) jako najmłodsza uczestniczka zawodów.
Tekst i foto. Marta Bobola

Dnia 11 sierpnia odbyła się już V edycja zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Nozdrzec. Zawody zorganizował
wspólnie z Antonim Gromalą Zarząd Koła PZW „BRZANA”
w Nozdrzcu.
Wspaniała słoneczna pogoda zachęciła wędkarzy i kibiców do spotkania nad rzeką San w miejscowości Siedliska.
W zawodach wzięło udział 25 zawodników w dwóch kategoriach seniorzy i juniorzy. Po 4 godzinach zmagań sędziowie
zważyli złowione ryby, po czym odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów.
W kategorii juniorzy I miejsce zdobył Piotr Kiełbasa
z Nozdrzca z wynikiem 2000 punktów, dla niewtajemniczonych 1 punkt to jest 1 gram złowionej ryby. Kolega Piotr
złowił również największą rybę w tej kategorii, II miejsce
z wynikiem 130 punktów przypadło Mateuszowi Olter
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z Wary, natomiast miejsce III przypadło Bartłomiejowi
Kiełbasa z wynikiem 120 punktów.
W kategorii seniorzy I miejsce zdobył Wiesław Szpiech
z rezultatem 2530 punktów zarazem zdobywając tytuł wędkarza, który złowił największą rybę tych zawodów. II miejsce zajął Mariusz Libowicz z wynikiem 1040 punktów natomiast III miejsce z wynikiem 300 punktów zdobył Bronisław Starzak.
Dekoracji zwycięzców dokonał Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala oraz Prezes Koła PZW „BRZANA” Nozdrzec Marek Owsiany.
Po części oficjalnej wręczeniu pucharów i dyplomów odbył się piknik wędkarski. Potrawy przygotowali wędkarze
w świeżo wyremontowanej kuchni polowej. Spotkania wędkarskie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kibiców,
co można było zaobserwować na ostatnich zawodach. Zapraszam już dzisiaj wszystkich zainteresowanych na VI edycję
zawodów o Puchar Wójta w roku 2014.

Z wędkarskim pozdrowieniem Prezes Koła PZW „BRZANA” Nozdrzec
Marek Owsiany

Lato w Gminie Nozdrzec...
Wakacyjne spotkanie
„przy ognisku”
Choć z nieba lał się żar a złośliwy wiaterek uciął sobie
drzemkę – 7 sierpnia, w to gorące letnie popołudnie grupa
dzieci i młodzieży, z opiekunami i rodzicami wzięła udział
w wakacyjnym spotkaniu „przy ognisku” zorganizowanym
przez filię biblioteczną w Siedliskach. Na zbiórce pod biblioteką stawiła się spora grupa bicyklistów – stąd z uśmiechem
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na ustach przejechaliśmy do zagajnika „Janicze”. W trakcie
biwaku nie zabrakło wspólnych zabaw i konkursów z nagrodami. Nie zabrakło także głośnego czytania bajek przez
Panią Izę (jedną z obecnych mam) – równolegle dzieciaki
kolorowały ilustracje z bajek Tuwima które wzbogacą biblioteczną galerię.
Wspaniałą postawą wykazali się opiekunowie dzieci –
aktywnie uczestniczyli w zabawach, oprowadzali po ścieżce dydaktycznej, pomagali w sprawnym przebiegu spotkania i dbali o bezpieczeństwo tych najmłodszych.
Moc radości i śmiechu przyniosły wspólne zabawy, jak
choćby „stary niedźwiedź” czy „uciekaj myszko”.

Ta wspaniała atmosfera sprawiła że panujący upał jakoś tak mniej dawał się we znaki i nawet ciepło bijące od
ogniska nie było szczególnie uciążliwe.
Jak zwykle dziękuję wszystkim tym, którzy wsparli organizacje imprezy:
Panu Leśniczemu Witoldowi Malinowskiemu z Nadleśnictwa w Dynowie - Leśnictwo w Siedliskach za ufundowanie gadżetów, napoi, owoców i słodyczy oraz Państwu
Renacie i Janowi Grządziel za ufundowanie napojów.
Nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach
Pani Wiesławie Salwiak oraz Pani Małgorzacie Pyrcz wszystkim rodzicom i opiekunom, a także wszystkim uczestnikom spotkania.
Małgorzata Habrat – bibliotekarka
Fot. – arch. GOK Nozdrzec

ŚDS z wizytą na Śląsku
Nadszedł czas naszej kolejnej wycieczki. W dniach 1617 lipca 2013r. w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych
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uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny
w Izdebkach wyjechali na wycieczkę do Żor, Tarnowskich
Gór, Chorzowa.

nomicznych. Na pamiątkę przed budynkiem planetarium
wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Po krótkiej przerwie na odpoczynek udaliśmy się do chorzowskiego ogrodu zoologicznego. Mogliśmy zobaczyć wiele gatunków zwierząt reprezentujących faunę wszystkich
kontynentów. Ogród zoologiczny był ostatnim punktem
programu wycieczki, po jego zwiedzeniu pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Po powrocie wspólnie
wspominaliśmy te kilka dni, które pozwoliły nam tak wiele przeżyć i zobaczyć.
http://sdsizdebki.pl/

„Narodowe czytanie”
w Gminie Nozdrzec

Wspólnie z nami w wycieczce udział wzięli podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy z Dynowa.
Pierwszym etapem naszego zwiedzania było miasteczko
Twinpigs – Westernowy Park Rozrywki w Żorach, w którym
to drewniane budynki są ściśle wzorowane na zabudowaniach z Dzikiego Zachodu. Jego centralnym punktem jest
150-metrowa ulica na, której mieści się biuro Szeryfa, Saloon, bank, poczta. Mięliśmy możność poznać życie w miasteczku kowbojskim, oglądać inscenizacje napadu na bank,
widowiskowe strzelaniny, pojedynek rewolwerowców. Każdy mógł przenieść się w czasie do świata szeryfów, rewolwerowców poszukiwaczy złota.
Drugiego dnia udaliśmy się do Tarnowskich Gór do Kopalni Srebra. Dzieląc się na grupy wraz z przewodnikiem zaczęliśmy zwiedzanie od budynku nadszybia ekspozycję muzealną, słuchaliśmy historii tego niezwykłego miejsca. Nowoczesną windą zjechaliśmy 40 metrów w głąb kopalni, aby
zwiedzić fragment podziemnych wyrobisk, chodników, korytarzy wyznaczonych trzema szybami „Anioł”, „Szczęść Boże”,
„Żmija”. We wnętrzu mogliśmy zobaczyć stanowiska pracy
ówczesnych gwarków, ich narzędzia, podziemnie zbiorniki wodne, nacieki wapienne. Idąc gęsiego wąskimi korytarzami, mogliśmy pytać przewodnika o nurtujące nas pytania. W sumie pokonaliśmy trasę 1700m, w tym podziemny
przepływ łodziami na odcinku 270m.]

Pragnąc włączyć się do akcji narodowego czytania w dniu
6 września bieżącego roku w placówkach bibliotecznych
w Nozdrzcu, Siedliskach i Warze oraz w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Nozdrzcu odbyło się głośne czytanie dzieł Aleksandra Fredry.
Filię biblioteczną w Nozdrzcu odwiedzili uczniowie kl.
III Gimnazjum w Nozdrzcu/ Zespołu Szkół im. Aleksandra
Fredry wraz z opiekunką - Panią Anną Toczek. Gościem
specjalnym była Pani Alicja Wawczak. Czytaliśmy: fraszki,
wiersze, epigramaty, bajki oraz fragmenty „Zemsty” z podziałem na role.
Grupa z Siedlisk czytała natomiast utwory Fredry w plenerze.
Bibliotekę w Warze odwiedzili uczniowie kl. I gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Warze z opiekunką Panią Danutą Szpiech. Tutaj z podziałem na role odczytaliśmy „Zemstę”.
„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez
Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja
publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym
celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
http://nozdrzec.blogspot.com

Uwaga Konkurs!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Ile drużyn strażackich wzięło udział
w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych,
które odbyły się w Nozdrzcu?”

Na odpowiedzi czekam do 15 października
2013r. pod adresem e-mail:
spacerkiempogminie@interia.pl

Z Tarnowskich Gór udaliśmy się do Chorzowa gdzie zwiedziliśmy Planetarium. Udaliśmy się do Sali projekcyjnej
na seans przedstawiający spacer po niebie, otaczający nas
wszechświat, układ słoneczny, planety. Seans był bardzo
interesujący, przybliżył nam osiągnięcia obserwacji astro-

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - na pierwszego jej autora czeka bardzo
atrakcyjna nagroda książkowa.
Całość opracował
Michał Zięzio
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Redaktorskie doniesienia z krótkim komentarzem

Witam Drogi Czytelniku i mam dla Ciebie sporą garść
przeróżnych informacji. Koniec lata i początek jesieni nie tylko, że były piękne, ale okazały się bogate w wydarzenia. No
to zaczynamy.

Zebranie redakcyjne
Zebranie redakcyjne, o którym wspominałam Państwu
w poprzednim numerze, odbyło się w rezultacie nie w połowie sierpnia, ale 3 września. Postanowiono na nim, że zespół
redakcyjny będzie spotykał się regularnie, przynajmniej raz
w miesiącu; że materiały do kolejnego numeru powinny docierać do redaktora prowadzącego do 10 każdego miesiąca,
a wtedy „Dynowinka” ukazywać się będzie najpóźniej do 23.
Stwierdzono jednogłośnie, że udział w Konkursie na inicjatywy kulturalne mieszkańców (projekt „Kochamy Dynowinkę”)
w ramach Programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne, znacząco przyczyni się do uatrakcyjnienia pisma.

Kolejny sukces renowacyjny
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa uratowało od zniszczenia
kolejny obiekt sakralny. Tym razem „słynną kapliczkę w Królewskim”. 16 sierpnia o godz. 18.00 przy pięknej pogodzie odbyła się kilkakrotnie odkładana wzruszająca uroczystość jej
poświęcenia. Dokładna relacja wraz z listą wykonawców oraz
osób, które przyczyniły się do tego zbożnego dzieła ukaże się
w następnym numerze w specjalnie opracowanej wkładce.

Takiej imprezy jeszcze nie było
„Od Stadnickich do Starzeńskich” – impreza, która odbyła się 31 sierpnia, a o której szeroko piszemy w tym numerze
była wydarzeniem wyjątkowym, bo:
• nikt jeszcze na terenie Dynowa tak umiejętnie i oryginalnie nie wykorzystał historii regionu i zabytkowego obiektu w celach promocyjnych;
• żywe obrazy dotyczące słynnych dowódców powstania
styczniowego, którzy odwiedzili zamek w Dąbrówce, wykonane przez starszych i młodszych mieszkańców Dąbrówki były bardzo udane. Przypomnienie przez nich
wszystkich jej właścicieli zabrzmiało niezwykle przekonująco i spełniło rolę zarówno edukacyjną, jak i wychowawczą;
• baner z napisem „Ratujmy zamek” na tle podświetlonych
ruin i „tańca ognia” dotarł z pewnością do wyobraźni obecnych władz i - miejmy nadzieję - ewentualnych sponsorów.
Organizatorom należą się wielkie gratulacje i życzenia wytrwałości przy kolejnych edycjach tej imprezy, która ma szansę wypromować rejon i uratować ruiny zamku w Dąbrówce.

Część korony zdobyta
15 września maratończycy dynowscy z powodzeniem wzięli udział w imprezie pod hasłem „Korona Maratonów Polski”.
Pierwsza edycja odbyła się we Wrocławiu. Biegli Łukasz Domin, Wiesław Jandziś i Bartłomiej Walus, który zastąpił kontuzjowanego Piotra Kędzierskiego. Póki co gratulujemy, a na
obszerną relację z tego wydarzenia zapraszamy do następnego numeru „Dynowinki”.

Znowu w Dynowie
Podczas wspomnianej imprezy w Dąbrówce zaśpiewali
członkowie Towarzystwa Muzycznego Pod Papugami, na czele z popularnym już Modestem Rucińskim, których przywiózł

tak jak kiedyś Zbigniew Rojek. Jak zwykle bardzo nam się podobało, więc wypada tylko zawołać: Zbyszku wróć!

Wziął i naprawił
Pan Tadeusz Gołąb z Kazimierówki, wracając z poświęcenia Kapliczki w Królewskim, zauważył, że przy znajdującej się po drodze kapliczce pod Brzozą ławeczka jest zupełnie
zrujnowana. Zrobił więc nową, przyszedł i zamontował. Wypada tylko podziękować i życzyć dużo zdrowia.

Kabaret „Nasz” znowu ma próby
Informuję, że Kabaret „Nasz” znowu działa i przygotowuje nowy program. Próby odbywają się w każdy piątek o godzinie 18.00. Muzykę napisze tym razem znany muzyk i aranżer Daniel Maziarz. Na razie proszę się nie śmiać, tylko trzymać kciuki!

„Młoda Harta” najlepsza
Zespół ludowy działający w Harcie pod kierownictwem
Pana Andrzeja Sowy przywiózł pierwszą nagrodę z Ogólpolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków ludowych w Kazimierzu
Dolnym, a nieco wcześniej dostał nagrodę Marszałka Województwa za całokształt działalności. Gratulujemy sukcesów.
Więcej napiszemy o nich w następnym numerze.

Busola dyrektorów na emeryturze
Na emeryturę odeszła wieloletnie, niezwykle zasłużona
pracowniczka administracji LO w Dynowie Pani Maria Kędzierska, którą 1 września pożegnano następującym wierszykiem:
Nie ma niezastąpionych!
W tę tezę trudno nam wątpić.
Lecz faktem jest, że są ludzie,
Których niełatwo zastąpić!
Próg szkolny opuszczasz dzisiaj
Osobo nie byle jaka,
Busolo dyrektorów
Od Krasiczyńskiej po Żaka.
Każdy z nich trzymał się Ciebie
Krocząc po szkolnej linie,
Byłaś nicią Ariadny
W przepastnej przepisów gęstwinie!
Ważne są zęby u wilka,
Ważne pazury u rysia…
A kto niezbędny był w szkole?
PANI KĘDZIERSKA MARYSIA!

NACZELNY

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc finansowo
w wydaniu pierwszego Dynowskiego Rocznika Historycznego – Dynowiana lub mają pomysł, jak pozyskać sponsorów prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dynowa.
Maciej Jurasinski:
tel. 668131318,
maciek.jurasinski@gmail.com
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Niech chleb nikogo nigdy nie ubodzie,
niech rodzi się wszystkim
i wszyscy żyjmy w zgodzie
Pod takim hasłem, 18 sierpnia br. przebiegało Dynowskie Święto Plonów, dożynki, wyżynki zwane także wieńcem, które rozpoczęła uroczysta msza w kościele p.w. św.
Bartłomieja przy ul Bartkówka. Po mszy korowód delegacji
z wieńcami, władz miasta, gości i mieszkańców prowadzony
przez orkiestrę dętą przeszedł na teren Ośrodka Turystycznego „Błękitny San” - miejsce dalszej części święta plonów.
Po odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego i po-

witaniu przez Burmistrza Miasta Dynowa. P. Zygmunta
Frańczaka, rozpoczęła się część obrzędowa dożynek, którą dodatkowo wzbogaciła recytacja wiersza „ABC o chlebie”
w wykonaniu Beatki Marszałek.
Święto to kojarzy nam się najbardziej z chlebem, uwieńczeniem każdej pracy, szczególnie pracy rolnika. Wspaniały
bochen chleba przynieśli na dożynki starostowie – gospodarze tej szczególnej dla rolnictwa uroczystości.
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W roku bieżącym byli nimi Państwo Anna i Roman
Martowiczowie, którzy ze swoimi dziećmi Renatką, Markiem i Joanną, która zagrała na skrzypcach melodię żniwną, przekazali wraz z życzeniami bochen chleba gospodarzowi miasta.
Następnie odbyła się prezentacja wieńców „obgrywana”
przez młodych cymbalistów Basię Sowę i Marcela Grzegorzaka wnuczęta P. Andrzeja Sowy, który wspólnie
z Kasią Krakowską muzykował z cymbalistami. Pięknymi żniwnymi melodiami wieńce obgrywała także kapela
„Dynowianie”.
Wieńce prezentowali:
Panie Weronika Toczek, Danuta Rejkowska, Anna
Krupa i Maria Duć oraz Jakub Cyran, Dawid Łach,
Ireneusz Siry i Sebastian Chudzikiewicz. Były to dwa
wieńce z centrum miasta, reprezentujące MOK, a wykonała je P. Weronika Toczek.
Rodzinne Ogrody Działkowe „Stokrotka”, których Prezesami są Panowie Maciej Miąsik i Roman Nowak reprezentował ogród nr 4, którego gospodarzem jest P. Stanisław Kuś, a wieniec przygotowały i przyniosły na dożynki
Panie: Małgorzata Konieczna, Elżbieta Łojko, Józefa
Buczkowska i Maria Kuś.
OSP Bartkówka reprezentowały, przygotowały wieniec
i pięknie go zaprezentowały Natalia Łach, Ewa Kozioł,
Ewa Śmietana i Barbara Wandas.
Dzielnicę Bartkówka reprezentowały także prezentując
wieńce dzieci Bartłomiej Bujdasz, Kamil Mosur, Dominik Pudysz i Mateusz Pudysz oraz Panie Dorota Siry,
Monika Siry, Jolanta Kuś i Beata Dąbrowska.
Ulice Karolówka pięknym wieńcem reprezentowały Panie Barbara Toczek, Agnieszka Haryza, Małgorzata
Bąk i Danuta Sochacka.
Wszystkim delegacjom wieńcowym pięknie dziękujemy
za podtrzymywanie tradycji, za to podziękowanie za dary
ziemi od wszystkich dla wszystkich.
W kolejnej części Święta Plonów koncertowała: Dynowska Orkiestra Dęta, Kapela „Dynowianie”, Kapela „Tońko”.
Koncertowali także nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia,
która rozpoczęła swoją działalność w Dynowie od 1 września
na czele z Dyrektorem P. Jerzym Kołodziejem.
Dożynki w Dynowie zakończył festyn, na którym do tańca przygrywał zespół „United”.
GM
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Szkoła na Starcie
Liceum ogólnokształcące
im. komisji edukacji narodowej w Dynowie
Nowy rok szkolny 2013/2014 jest drugim rokiem wprowadzania reformy edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zmiany dotyczą klas II szkół ponadgimnazjalnych, polegają
na wyborze przez uczniów przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Zwiększony wymiar godzin obejmuje od dwóch do
czterech spośród nauczanych przedmiotów. Nowością będą
także obowiązkowe przedmioty uzupełniające, dobierane według zasady: jeżeli uczeń nie wybierze zajęć rozszerzonych
z geografii, biologii, fizyki czy chemii - jego plan nauczania
wypełnia przyroda, natomiast rezygnacja z historii oznacza
poznawanie dziejów Polski i świata na przedmiocie historia
i społeczeństwo. Niezależnie od tego wszyscy uczniowie nadal będą obowiązkowo uczyć się języka polskiego, matematyki i języków obcych. Obowiązkowe będą też zajęcia z wychowania fizycznego. Te wspomniane zmiany znajdą swoje odzwierciedlenie w egzaminie maturalnym, który w nowej formule przeprowadzany będzie wiosną 2015 r. Wówczas po raz pierwszy maturzyści będą musieli zdawać obowiązkowo co najmniej jeden egzamin z tzw. przedmiotu do
wyboru. Egzaminy nie będą jednak przeprowadzane jak dotychczas na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, który
może wybrać uczeń, ale tylko na jednym poziomie. Poziom
ten będzie odpowiadać obecnemu poziomowi rozszerzonemu.
W wyniku rekrutacji zakończonej w okresie wakacyjnym
przyjęto uczniów do czterech oddziałów: politechnicznego,
przyrodniczo-medycznego, humanistyczno-medialnego, językowo-turystycznego. Uatrakcyjnieniem procesu edukacji są
tablety, które otrzymali wszyscy uczniowie klas pierwszych.
Aż ośmiu uczniów otrzymało stypendia z Urzędu Marszałkowskiego za wysokie wyniki w dziedzinie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych. Ponadto jeden uczeń jest beneficjentem stypendium Prezesa Rady Ministrów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna dokonała we wrześniu podsumowania wyników, a wynik krajowy wynosi 87% zdawalności egzaminów maturalnych. Liceum Ogólnokształcące
w Dynowie uzyskało wynik 100% zdawalności.

W rozpoczynającym sie roku szkolnym uczniowie będą
mogli korzystać z nieodpłatnych zajęć wyrównawczych oraz
z zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu maturalnego. Szkoła wkracza w realizację kolejnych projektów edukacyjnych, między innymi: „Sposób na naukę”, który ułatwia i uatrakcyjnia edukację przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zapewnia udział w nieodpłatnych wycieczkach.
Całą społeczność szkoły cieszą szybkie postępujące prace przy budowie hali sportowej. Na koniec października bieżącego roku planowany jest montaż dachu.
Z okazji rozpoczęcia nowego
roku szkolnego 2013/2014
wszystkim Uczniom życzymy powodzenia w nauce,
realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń.
Rodzicom życzymy sukcesów wychowawczych
oraz zadowolenia z wyników osiąganych przez dzieci.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
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cały Dynów czyta aleksandra Fredrę
„Narodowe Czytanie” - to akcja zainicjowana w ubiegłym roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Publiczne czytanie największych dzieł polskiej literatury ma na celu propagowanie czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia tożsamości. W ubiegłym roku czytano „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza, tegoroczna edycja akcji poświęcona była znakomitemu twórcy, którego dzieła weszły
na stałe do kanonu polskiej literatury oraz repertuaru teatrów – Aleksandrowi Fredrze.
7 września w ramach akcji Narodowe Czytanie również
mieszkańcy Dynowa zebrali się w auli Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, aby wraz z przedszkolakami, młodzieżą
szkolną, emerytami, przedstawicielami władz samorządowych, nauczycielami oraz członkami lokalnych stowarzyszeń wspólnie czytać dzieła tego wspaniałego twórcy. Prowadzącym imprezę
był profesor Maciej Jurasiński, który jak zwykle okazał się niezastąpionym konferansjerem, bawiąc wszystkich fredrowskim humorem.
Podczas akcji nie zabrakło prezentacji ważnych miejsc i wydarzeń z życia pisarza związanych z naszym regionem. Mogliśmy się o nich dowiedzieć
dzięki wystawie „Fredrowskie Podkarpacie” przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie.
Specjalnie na tę okazję została rów-

nież opracowana pieczęć przysłana nam przez kancelarię
Prezydenta III RP. Została ona odciśnięta na „pamiątkowych biletach”, które otrzymał każdy uczestnik Narodowego Czytania.
Mocnym akcentem tego przedsięwzięcia były: fragmenty „Zemsty” w wykonaniu znanego aktora pana Marka Pysia i animatora kultury pana Janusza Miklasza (publika śmiała się do łez) oraz prezentacja fragmentów „Dam
i Huzarów” w wykonaniu aktorów teatru działającego przy
Towarzystwie Gimnastycznym Sokół pod egidą zasłużonej
animatorki kultury pani Krystyny Dżuły. Interpretacja
była przednia, a smaku dodał fakt, że aktorzy pojawili się
w strojach z epoki.
Do akcji dołączył także gospodarz
miasta burmistrz Zygmunt Frańczak,
który przekonująco odczytał patriotyczny wiersz pt. „Ojczyzna nasza”.
Z Fredrą zmierzyli się także przedstawiciele grup zawodowych: leśnicy - pani Małgorzata Kaczorowska
i pani Maria Sudoł, które przeczytały fragment „Ślubów panieńskich”, lekarze - pani stomatolog Małgorzata
Kołt, która bawiła wszystkich pysznymi epigramatami: „Pies poczciwszy od
człowieka - nim ukąsi pierwej szczeka”. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów-Przedmieście pan Leonard
Prokop zaprezentował wiersz pt. „Czy-
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żyk i zięba”, a pan Marian Szpiech - utwór „Trzeba by”.
Oprócz wyżej wymienionych osób nie mogło zabraknąć
oczywiście nauczycieli i uczniów Licem Ogólnokształcącego, którzy zaprezentowali poszczególne dzieła. Pan Mariusz
Choma przeczytał pyszny wiersz pt. „Cygan i baba”, była
pani Dyrektor Maria Radoń wzruszyła publikę kolejnym
fragmentem „Ojczyzny naszej”, a pan profesor Józef Drabik pięknie i ze swadą przeczytał wiersz „Żona”.
Utwory takie jak „Małpa w kąpieli”, „Paweł i Gaweł”
brawurowo i „bez kartki” wykonali uczniowie naszej szkoły, laureaci ubiegłorocznego konkursu Podkarpacka Tęcza.
Byli to kolejno: Klaudia Łach, Anna Tworzydło, Maciej
Głuszyk, Krzysztof Słupczyński. Niespodziankę sprawił uczeń klasy 1 b – Dominik Bachurski, który spontanicznie, w sposób bardzo udany przeczytał wiersze „Kłamca” oraz „Kat i łotr”.
Na naszej scenie nie zabrakło też milusińskich, uczniów
pierwszej klasy szkoły podstawowej, którzy pod opieką swoich rodziców i nauczycielek pani Doroty Chudzikiewicz
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oraz pani dyrektor Elżbiety Żak, pięknie wyrecytowali
utwory pt. „Koguty”, „Sowa” oraz „Osiołkowi w żłobie dano”.
Ci młodzi artyści, to: Hania Marszałek, Maja Kaczorowska, Łucja Sas, Emanuel Dańczak i Marcin Kilon.
Pojawił się też motyw muzyczny, o który zadbał znany
animator kultury Daniel Maziarz wykonując - co prawda nie fredrowską, ale znaną z „Zemsty”- piosenkę pt. „Oj,
kot, pani matko, kot”.
Całością kierowali Dyrektor Kazimierz Żak, zastępca
Ewa Hadam oraz grono pedagogiczne. Całe przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Rzeszowskiego pana Józefa Jodłowskiego.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i już dzisiaj zapraszamy za rok. Podziękowania kierujemy także wszystkim,
którzy byli współorganizatorami spotkania oraz sponsorom
a w szczególności „Ciastkarni Paula” z Dynowa.
Tekst – Ewelina Krasnopolska, Maciej Jurasiński
Zdjęcia – Joanna Krajcarska, Mariusz Choma
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PoStaWiLi na zaWoDoWStWo
Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Wybór szkoły zawodowej to decyzja dla świadomie kształtujących swoją karierę. Przy wyborze zawodu i szkoły uczeń
powinien brać pod uwagę wiedzę o samym sobie – zainteresowania, predyspozycje psychofizyczne, stan zdrowia; wiedzę o zawodach – zakres obowiązków, czynności zawodowe,
jakie trzeba będzie wykonywać, wymagania i kwalifikacje,
jakie trzeba zdobyć; wiedzę o rynku pracy – lokalnym, krajowym, globalnym. Prowadzona w ostatnim czasie kampania „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” podkreśla, że technika i szkoły zawodowe dają szansę
na satysfakcjonującą karierę i realizację własnych marzeń.
„Witajcie w gronie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie” – tak ciepłymi słowami zwróciła się do pierwszoklasistów pani Dyrektor Halina Cygan podczas inauguracji roku szkolnego
2013/2014. Na początku lekko przestraszeni, poważni i onieśmieleni, szybko zaaklimatyzowali się w nowym otoczeniu
serdecznie przyjęci przez Dyrekcję Szkoły, nauczycieli, wychowawców oraz starszych kolegów i koleżanki.
W tym roku szkolnym w klasach pierwszych rozpoczęło
naukę 122 uczniów, którzy będą kształcić się w zawodach:

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013-14.

mechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych i technik
informatyk. Wychowawstwa w klasach pierwszych objęli:
1a – p. Marek Paściak, 1THL – p. Renata Mazur, 1TPS – p.
Anna Mol, 1TI – p. Beata Irzyk. We wszystkich klasach technikum wprowadzone są innowacje pedagogiczne (edukacja
transgraniczna – administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne, obsługa ruchu turystycznego, nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem) - we współpracy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów,
z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z Politechniką Rzeszowską oraz z Wytwórnią Sprzętu
Komunikacyjnego „WSK –PZL
w Rzeszowie”.
Pierwszoklasistom przypominam, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie ma w swojej
ofercie możliwość ukończenia
Klasy pierwsze podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2013-14 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskie- dodatkowych kursów zwiększających szanse zatrudniego w Dynowie
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nia: kurs operatora wózków widłowych, kurs spawania metodą MIG i MAG, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kurs prawa jazdy kategorii B. Uczniowie technikum kształcącym
w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość odbycia stażu w Niemczech w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci, a w innych zawodach staży w ramach projektu „Podkarpacie
stawia na zawodowców”. Dla uczniów chcących rozwijać
swoje pasje i zainteresowania polecam działalność w grupie teatralno-artystycznej „ANTRAKT”, w redakcji szkolnej gazetki „ELEMENCIK”, grupie sportowej „APLAUZ”
czy działalność sportową. Wieloletnie działania pani Dyrektor Haliny Cygan oraz jej poprzednika pana Dyrektora Stanisława Tymowicza, sprawiły, że uczniowie uczą się w nowych przestronnych salach lekcyjnych, doskonale wyposażonych salach informatycznych oraz w utworzonym od marca 2013r. Centrum Kształcenia Ustawicznego naszej szkoły
z najnowszymi technologiami stosowanymi w motoryzacji.
Dzięki zaangażowaniu pani Dyrektor Haliny Cygan oraz
ogromnej przychylności Starostwa Powiatowego w Rzeszowie szkoła została zaopatrzona w obecnym roku szkolnym
w nowe pomoce dydaktyczne: zestawy komputerowe, laptopy, rzutniki multimedialne, kasy fiskalne wraz z drukarkami etykiet i oprogramowaniem, zestawy interaktywne z tablicami dotykowymi oraz GPS-y. Wymieniony sprzęt został
zakupiony w ramach projektu „Podkarpacie stawia na
zawodowców” współfinansowanego przez Unię Europej-
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Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie - nowa pracownia do spawania w osłonie gazów
ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Dyrekcji Szkoły oraz wszystkim nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi życzę dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Wszystkim uczniom, a zwłaszcza pierwszoklasistom życzę dużo radości, sukcesów w nauce i niesłabnącego zapału. Życzę, by pobyt w naszej szkole był dla Was fascynującą przygodą, miejscem zawierania nowych przyjaźni, czasem najmilszych wspomnień.
Renata Mazur ZSzZ w Dynowie

Podsumowanie działań w ramach realizowanego
przez Mok w Dynowie
Programu Dom kultury + inicjatywy lokalne
W terminie: 02.05.-01.08.2013 r.

Dynów – miasto społeczników
W ramach Dom Kultury + inicjatywy lokalne Miejski
Ośrodek Kultury przygotował pomysł na to, jak w krótkim
czasie uzyskać wiedzę na temat potrzeb różnych grup mieszkańców, ich marzeń związanych z Dynowem, problemów
utrudniających podejmowanie inicjatyw. Pomysł był prosty:
zaprosić mieszkańców do rozmowy w kilku grupach reprezentatywnych dla sześciotysięcznego, podkarpackiego miasteczka, a mianowicie: kobiet, pracowników instytucji, seniorów,
młodzieży, bezrobotnych oraz organizacji pozarządowych.
Tę ostatnią grupę nazwaliśmy ekspertami, gdyż ich wiedza
na temat w/w grup wynika z podejmowania różnych inicjatyw z nimi i dla nich. Spotkania, o których mowa odbyły się
w terminie: 23-24 maja.
Podsumowując rozmowy w w/w gronie można ogólnie wyciągnąć następujące wnioski: brakuje w Dynowie otwartego
dialogu i skutecznej komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w działalność na rzecz miasteczka.
Wydaje się, że mieszkańcy chcą szukać coraz więcej okazji do
spotkań i rozmów na dotyczące ich tematy np. braku pracy,
marzeń i problemów młodzieży związanych z mieszkaniem
w małym miasteczku, tolerancji wobec osób chorych i niepełnosprawnych, bądź ekologii i zanieczyszczania przyrody.
Ważne również wydają się sprawy dotyczące organizacji im-

prez kulturalnych oraz rozwoju
wolontariatu, aby wspierać osoby starsze, chore oraz samotne.
W II etapie naszych działań poszukiwaliśmy pomysłów
na inicjatywy poprzez badania
w działaniu – „wprawiliśmy się
w ruch” i wyruszyliśmy pieszo na
odkrywanie naszego miasteczka
i jego okolic. Przedsięwzięcie było
proste z założenia i w praktyce: zaprosić mieszkańców na fotograficzne spacery po Dynowie po hasłem „Pokaż mi Dynów, a w nim siebie”. Inicjatywa okazała się interesująca dla
wszystkich, czyli dla nas - jako partnerów w działaniu i dla
tych, którzy poświęcili swój czas i opowiedzieli swoje historie
trzem fotografikom, w tym dwom z poza naszej miejscowości. Nagle fala pomysłów na działania osiągnęła punkt kulminacyjny. Spotkaliśmy ponownie „przy stole” i z wypiekami na twarzy oglądaliśmy zdjęcia z „osobistymi historiami”
w tle, które wybrzmiały jakby na nowe dzięki wrażliwemu
spojrzeniu fotografów oraz ich relacjom przelanym na papier.
Efektem owych fotograficznych spacerów jest folder, który możecie Państwo obejrzeć i sami ocenić
w formie on-line na stronie www.mok.dynow.pl, jak
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również na miejscu w instytucji
w formie drukowanej, (projekt graficzny: Bartłomiej Kędzierski)
Chcielibyśmy, aby prowokował do
kolejnych rozmów o naszym mieście,
o jego mieszkańcach i o pomysłach na
ciekawe inicjatywy, które można wspólnie przeprowadzić w Dynowie. Zdjęcia
pozwalają odnieść rozmowę do konkretnego „obrazu”, który być może sprawi,
że inni będą mogli zobaczyć daną sprawę z innej perspektywy. Spacery fotograficzne po Dynowie stały się również
okazją do przyjrzenia się naszemu miastu na nowo, do spojrzenia jak na własny dom – i choć czasem wymaga remontu „tu i tam”, to jednak przekonaliśmy się, że warto o niego dbać.
Ostatni etap programu: Konkurs na inicjatywy kulturalne mieszkańców
Konkurs został ogłoszony przez MOK w Dynowie w dniu
18 lipca 2013 r. Mieszkańcy miasta i gminy Dynów mogli
składać swoje pomysły na działania w formie projektów do
dnia 25 lipca, godz. 15.00
Komisja konkursowa w składzie: Renata Jurasińska,
Kinga Bielec, Bartosz Motyka, Barbara Porzuczek, Anna Baran, Ewa Hadam obradowała w terminie 25.07.- 29.07. 2013 r.
W terminie od 16 września do 30 listopada 2013 r.
będą realizowane w Dynowie następujące inicjatywy:
1. „Żywa altana” – kwota dofinansowania: 3 335 zł
Opis: warsztaty wikliniarskie dla mieszkańców Dynowa, których efektem będzie żywa altana ustawiona w pobliżu
rzeki San. Warsztaty zostaną poprowadzone przez Bernarda
Borzeckiego. Inicjatorami projektu jest Sylwester Sadurski,
Ewa Woźniak, Janusz Miklasz, Mateusz Mikoś
2. „Pozostaniemy młodymi, dokąd będziemy uczyć się”
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- kwota dofinansowania:
2135 zł
Opis: projekt aktywizacji słuchaczy Uniwersytetu Złotej Jesieni
i emerytów niezrzeszonych zakładający przeprowadzenie cyklu spotkań i wykładów dla grupy 40 osób.
Inicjatorami projektu są słuchacze
Uniwersytetu Złotej Jesieni
3. „Dynowianie – ich pasje i otoczenie” – kwota dofinansowania:
2 535 zł
Opis: serwis internetowy gromadzący informacje o ciekawych ludziach i ich pasjach oraz otoczeniu
Dynowa. Celem projektu jest wdrażanie nowych rozwiązań medialnych w miasteczku oraz aktywizacja młodzieży do dalszego tworzenia
serwisu i pogłębiania jego zawartości poprzez video reportaże, reportaże dziennikarskie, fotografie i inne media. Inicjatorami projektu są Bartosz Kędzierski i Mateusz Martyna.
4. „Dynów i okolice w starych fotografiach i współczesnych
odsłonach” – kwota dofinansowania: 3 335 zł
Opis: projekt zakłada powstanie dwóch witryn internetowych (podstroi) przeznaczonych do publikacji na stronach
Urzędu Miasta w Dynowie oraz MOK w Dynowie i innych.
Witryny: „Pogórze Travel” – zbiór fotografii dokumentującej najatrakcyjniejsze turystycznie miejsca Pogórza Dynowskiego z naniesiona na mapę lokalizacją oraz „Miejsca zapomniane – historie odzyskane”, czyli Dynów na starych fotografiach. Inicjatorami projektu są: Wojciech Skowron, Daniel Gąsecki, Maciej Wyskiel
5. „Teatralna garderoba dostępna dla wszystkich” – kwota dofinansowania: 3 335zł
Opis: zespół teatralny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie przez ostanie 10 lat działalności artystycz-
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nej zgromadził ponad 100 kostiumów teatralnych i rekwizytów. W związku z tym powstał pomysł, aby stworzyć wypożyczalnie, która służyłaby wszystkim pasjonatom sztuki teatralnej, w tym szkołom. Inicjatorami projektu jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie kierowane przez
Panią Krystynę Dżułę
6. „Biżuteria witrażowa metodą Tiffany’ego” - kwota dofinansowania: 3335 zł
Opis: Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów
biżuterii witrażowej metodą Tiffaniego. Zajęcia prowadzone
będą w małych grupach, a poprowadzi je Pan Jacek Pyś. Inicjatorkami projektu są: Magdalena Pantoł i Katarzyna Mol
7. „Kochamy Dynowinkę” – kwota dofinansowania:
2 985 zł
Opis: „Dynowinka” jest miesięcznikiem wydawanym społecznie przez grupę entuzjastów od ponad dwudziestu lat. Aby
uatrakcyjnić jej formułę dla mieszkańców Dynowa redaktorzy – społecznicy wpadli na pomysł zorganizować warsztaty
dziennikarskie dla młodzieży szkolnej w Dynowie. Równolegle spotkania będą również odbywały się w gronie członków
redakcji miesięcznika.
Spotkanie podsumowujące diagnozę odbyło się
w dniu 10 września 2013 r. Obecni byli na nim przedstawiciele dynowskiej społeczności, w tym Ci, którzy
uczestniczyli w samej diagnozie oraz realizowali swoje
osobiste, fotograficzne spacery po Dynowie. Tym właśnie osobom został wręczony katalog „Pokaż mi Dynów,
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a w nim siebie”. Ponadto katalog trafi do szkół oraz organizacji pozarządowych na naszego miasteczka.
Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli finansowo druk
katalogu, bez ich pomocy nie udałoby się wydać go w tak
krótkim czasie. A są to: Jan Hadam – firma S.T.K „CHIŃCZA” (ul. Rynek 3); Robert i Józef Sówka – firma Sów-Pol
(usługi remontowo-budowlane, handel hurtowy i detaliczny,
wędkarstwo); Krzysztof Sierant – firma: Usługi instalacyjne
WOD-KAN-CO-GAZ (biuro mieści się w budynku Spółdzielni Inwalidów w Dynowie); Henryk Hadam – firma: Dom Weselny „Aleksandria” (ul. 1 maja 4); Bank Spółdzielczy w Dynowie (ul. Mickiewicza 3).
Zapraszamy mieszkańców Dynowa do zapoznania się
z informacjami na temat nagrodzonych inicjatyw na stornie
MOK, od 16 września.
Z pozdrowieniami, Aneta Pepaś
Kontakt: 724-999-888
mok@dynow.pl
www.mok.dynow.pl

informacja na temat projektów realizowanych przez
Miejski ośrodek kultury w Dynowie w 2013 roku
Realizacja Programu „Lato w Teatrze”,
którego administratorem jest Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie,
finansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Opis: W ramach Programu został zrealizowany projekt: „Szekspir w Dynowie”: spektakl plenerowy „Sen Nocy letniej”, (dofinansowanie 37 200 zł). Głównym partnerem MOK było stowarzyszenie De-Novo, które
od 10 lat jest pomysłodawcą i producentem widowisk plenerowych m.in. na stacji kolejki wąskotorowej w Dynowie. Zasady realizacji wydarzenia obydwa podmioty ustaliły w umowie partnerskiej. Określono w niej, iż część kosztów związanych z realizacją spektaklu zostanie również pokryta ze

środków Gminy Miejskiej Dynów w ramach
otwartego konkursu na zajęcia z młodzieżą
ze środków na profilaktykę przeciwalkoholową (kwota dofinansowania 3 500 zł). Koordynatorem Programu „Lato w Teatrze” była
dyrektor Aneta Pepaś. Termin: 18.07.- 30.08.
Dziękujemy wszystkim instytucjom
miejskim i firmom za zaangażowanym i za pomoc w organizacji widowiska:
• Dyrekcji Zespołu Szkół w Dynowie za możliwość zorganizowania noclegów oraz jadalni na terenie placówki dla ponad dwudziestoosobowej grupy artystów z Polski. Ponadto za bezpłatne wypożyczenie krzeseł i ławek w celu organizacji miejsc siedzących dla widowni;
• dynowskiemu przedszkolu – za bezpłatne wypożycze-
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nie ławek
Zakładowi Gospodarki Komunalnej za udostępnienie
samochodu „Iveco”;
Natomiast głównymi sponsorami widowiska z naszego terenu byli:
- Nadleśnictwo Dynów, (darowizna w wysokości 1000 zł)
- Firma Sów-Pol, (darowizna w wysokości 1000 zł)
- Pan Edward Hess, (darowizna w wysokości 150 zł)
- Firma „Woodstyle Balawejder”, bezpłatne wypożyczenie „europalet”
- Firma „Zakład Przeróbki Drzewa”- Jan Dziura, darowizna w postaci desek (wykonania konstrukcji scenograficznych do spektaklu, realizacja Wiesław Hadam)

•

Realizacja Programu Dom kultury + Inicjatywy Lokalne, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie (instytucję Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego) – kwota dofinansowania 27 500 zł. Termin realizacji 02.05. – 30.11.
Program jest realizowany w dwóch etapach: w terminie
02.05. – 01.08. przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Dynowa; 16.09.-30.11. realizacja inicjatyw wyłonionych w wyniku konkursu, ogłoszonego przez
MOK w dniu 18.07. Łącznie przyznano 23 000 zł na 7 projektów, które wzbogacą ofertę kulturalną naszego miasta
w sezonie jesień/zima.
Realizacja projekt pt.: „Wyposażenie pracowni
Miejskiego Ośrodka Kultury w celu realizacji edukacji

kulturalnej” dofinansowany w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kwota dotacji 40 000 zł, wkład własny
MOK – 7 000 zł. W ramach projektu doposażono:
• pracownia muzyczna, (25 pulpitów, futerały na instrumenty, instrumenty: suzafon, trąbka, gitara: łączna
kwota 11 000 zł, w tym 7 000 zł środki MOK w Dynowie) z przeznaczeniem do wykorzystania dla Orkiestry
Dętej, zajęć Ogniska Muzycznego;
• sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, łącznie 16 400 zł;
• doposażenie pracowni multimedialnej, łącznie 12 000 zł;
• doposażenie pracowni plastycznej, łącznie 3 000;
• rolety i pufy, łącznie 4 600.
Termin: marzec – czerwiec 2013 r.
Współorganizacja projektu pt. KiN-O, czyli Kultura i Natura – Odlot w ramach Ogólnopolskiego Programu
„Równać Szanse” dla grupy młodzieży (25 osób) z tutejszego
liceum i gimnazjum. Administratorem projektu jest stowarzyszenie De-Novo. Natomiast biuro oraz miejsce spotkań
dla młodzieży mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. Koordynacja Magdalena Cukrzyńska, opieka pedagogiczna
i merytoryczna: Aneta Pepaś. Termin realizacji: wrzesień
2013 r. – listopad 2014 r.
Więcej informacji na temat realizowanych i przyszłych projektów/ programów MOK na stronie:
www.mok.dynow.pl oraz na facebooku.
Z pozdrowieniami, dyrektor Aneta Pepaś

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„czas na aktywność w mieście Dynów”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku podpisał Aneks
do umowy ramowej projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dynów” z dnia 30.04.2009r. nr UDAPOKL.07.01.01-18-026/09-00 i nadal realizuje projekt „Czas
na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt realizowany jest (na podstawie w/w Aneksu) w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. i opiewa na
kwotę 277 926,00 zł – w tym wkład własny 29 182,24 zł
(w 2013r. - 113 655,00 zł – w tym wkład własny 11 933,78 zł,
w 2014r. – 123 468,00 zł - w tym wkład własny 12 964,14 zł,
w 2015r. – 40 803,00 zł - w tym wkład własny 4 284,32 zł).
Celem głównym projektu jest: „Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Miasta Dynów poprzez formy aktywnej
integracji od 01.01.2013r. do 30.06.2015r.”
W projekcie uczestniczyć będzie 14 osób (7 os. w 2013r.
oraz 7 os. w 2014/2015r.), które w ramach projektu uczestniczyć będą w:
• „Treningu kompetencji umiejętności społecznych” w ilości: 40 godzin, który obejmuje swoim zakresem szkole-

nia i warsztaty, których celem jest nabycie umiejętności
w poruszaniu się na rynku pracy, na które składają się
komunikacja interpersonalna, umiejętności społeczne,
trening osobowości, dochodzenie do postawy aktywnej,
podniesienie umiejętności autoprezentacji
• „Indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym”
w ilości po 4 godz. na osobę, doradca przeprowadzi z każdym z uczestników projektu badanie preferencji zawodowych i na ich podstawie opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania
• Kursach zawodowych w ilości ok. 90 godz. na osobę, rodzaj kursu będzie znany po ukończeniu przez uczestników projektu doradztwa zawodowego.
W ramach projektu przewidziano również staż zawodowy dla 2 osób (1 os. w 2013r., 1 os. w 2014r.) przez okres
3-6 miesięcy, mający na celu nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania pracy oraz nabycie doświadczenia
w środowisku pracy, zwiększającego szanse na rynku pracy.
W 2015r. 7 uczestnicy projektu objęci zostaną instrumentem aktywizacji społecznej w postaci „Grupy Wsparcia”. Zajęcia grupy pozwolą na lepszą integrację, naukę funkcjonowania w grupie oraz oderwanie się od codzienności.
Wszystkie usługi szkoleniowe powierzone zostaną wykwalifikowanym specjalistom posiadającym niezbędne doświadczenie.
W ramach projektu zawartych będzie 14 kontraktów so-
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cjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów, które obejmą uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.
W miesiącu czerwcu 2013 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.”Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dynów”
w ramach, którego wyłoniono firmę szkoleniową, która realizuje usługi szkoleniowe dla uczestników projektu.
Dotychczas przeprowadzono następujące szkolenia:
1. „Trening kompetencji umiejętności społecznych” w okresie od 01.07.2013r. do 05.07.2013r. w ilości 40 godzin
dla 7 osób
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2.

„Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym”
w okresie od 25.07.2013r. do 30.07.2013r. w ilości 28
godzin (4godz. na osobę) dla 7 osób
3. „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” w okresie od
19.08.2013r. do 30.08.2013r. w ilości 80 godzin dla 5
osób.
4. „Kierowca/operator wózków jezdniowych podnośnikowych” w okresie od 08.08.2013r. do 22.08.2013r. w ilości 67 godzin dla 2 osób.
Ponadto jedna osoba została skierowana na staż w miejscowym sklepie na stanowisku sprzedawcy.
W IV kwartale 2013 roku zaplanowano przeprowadzenie dodatkowego szkolenia dla uczestników projektu pn.
„Kucharz malej gastronomii”.
Koordynator Projektu
Henryka Papiernik

Głównym celem projektu będzie podejmowanie
przez młodzież samodzielnych działań związanych
z naturą i kulturą, organizowanie wolnego czasu
i rozrywki na łonie natury oraz dbanie o środowisko. Ponadto wzrost umiejętności pracy w grupie,
śmiałość w kontaktach z instytucjami oraz umiejętność zdobywania wsparcia społecznego.
Pomysłodawcami a zarazem uczestnikami projektu jest
młodzież z gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Dynowie.
„Dla nas połączenie słów: kultura i natura oznacza coś
ciekawego, „odlotowego”, jest to coś nowego na naszym terenie, bo dotychczas nikt nie przywiązywał uwagi do potencjału kryjącego się w przyrodzie, która nas otacza. Pogórze Dynowskie jest krainą o dużych walorach turystycznych i wielu ciekawych zakątkach, które czekają na odkrycie. Chcielibyśmy pokazać młodzieży, że Dynów to nie tylko
kościół, szkoła i „Biedronka”, lecz także interesujące krajobrazy oraz miejsca, w których można zadziałać artystycznie i kulturotwórczo”.
Łącznikiem tych działań będzie tytułowe „KiN-O”, czyli
zainteresowanie kulturą w naturze (działać kulturą w naturze poprzez współpracę z nią, nieinwazyjnie, ukazywać
piękno natury za pomocą kina plenerowego i fotografii, street artu, street dance) i naturą w kulturze(brak sztuczności, niepowszechny charakter filmów i fotografii, minimum
formy maximum treści), m.in. seanse filmowe w plenerze,
tworzenie krótkometrażowych etiud filmowych z wykorzystaniem dawnych sposobów dokumentowania i montażu,
dokumentacja życia społeczności lokalnej, przyrody i naszych działań za pomocą fotografii analogowej i cyfrowej
oraz nauka wywoływania zdjęć dawnymi metodami (ciemnia fotograficzna).
Urozmaiceniem projektu będą spotkania i współpraca z ciekawymi ludźmi, których praca bądź pasja współgra z naszą osią tematyczną projektu, np. pracownicy nad-

leśnictwa; scenograf, który czerpie inspiracje z natury do
tworzenia spektakli teatralnych. Nasza grupa będzie liczyła 25 osób w wieku od 14 do 18 lat z terenu Dynowa; część
grupy to uczestnicy poprzedniego projektu z edycji 2011
roku, a część przyłączyła się do nas metodą kuli śnieżnej,
czyli zostali zarażeni bakcylem działania przez poprzednich uczestników.
Oprócz wyżej wymienionych zajęć chcemy przeprowadzić kilka akcji promujących zdrowy tryb życia oraz poruszyć problem ekologii w naszym mieście, zorganizujemy: biegi, sprzątanie Dynowa, gry terenowe oraz spotkania z Radą
Miasta Dynowa. Chcemy bardziej zintegrować się z naturą i dlatego planujemy zorganizować wyjazd w Bieszczady
i survival, a także rozpocząć naukę jazdy konnej.
Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie
De-Novo we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie, gdzie oficjalnie znajduje się biuro projektu oraz miejsce spotkań młodzieży (sale edukacyjno-multimedialne na nowo wyremontowanym strychu instytucji).
Działania dla młodzieży są finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu „Równać Szanse 2013”, którego koordynatorem
ogólnopolskim jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Terminy realizacji projektu:
Wrzesień 2013 – Listopad 2014
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebooku:
www.facebook.com/KulturaiNaturaodlot
oraz stronę Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie:
www.mok.dynow.pl
Zachęcamy do współpracy!
Koordynator projektu
Magdalena Cukrzyńska
Tel. 880 748 804
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WYStrzałoWa iMPreza
w DĄBrÓWce StarzeŃSkieJ
pod hasłem

„na ratUnek zaMkoWi i ParkoWi”
31.08.2013 w godz. 14-23

Scenariusz i reżyseria: Krystyna DŻUŁA (korowód, poczet właścicieli Dąbrówki Starzeńskiej, spektakl „DAMY I HUZARY”), Grażyna MALAWSKA (konferansjerka, zorganizowanie koncertu skrzypcowego), Marek PYŚ (konferansjerka, scenki teatralne,
efekty świetlne i wykonanie stoisk do ekspozycji), Zbigniew ROJEK - pomysł impre-

zy (zorganizowanie pokazu tańca z ogniem i jubileuszowego występu Towarzystwa Muzycznego
„Pod Papugami”, wypożyczenie
nagłośnienia i oświetlenia), Monika BOBER-KORDAS (makieta
baszty, tablice poglądowe, zaproszenie rzemieślników, zorganizowanie przyjazdu grupy rekonstrukcji historycznej i jej dofinansowania), Jerzy BYLICKI – sprawy organizacyjno-techniczne.
„CHCIEĆ to MÓC ‘’
Po raz kolejny dowiedli tego
Organizatorzy Pikniku w Dąbrówce i występujące tam Zespoły.A byli to uczniowie Szkoły Podstawowej z Dąbrówki Starzeńskiej, i Zespołu Szkół z Łubna.
W spektaklu komedii „Damy
i huzary” wystąpili: Monika Mączyńska, Agnieszka Balawejder,
Katarzyna Kłyż, Grażyna Malawska, Janina Banat, Jolanta Kozubal-Głuchowska, Magdalena
Wolańska, Andrzej Karnas, Jerzy Tabisz, Patryk Michalik, Ryszard Duda, Grzegorz Iwański,
Tomasz Pyś, sufler - Marta Dżuła i scenografowie Anna i Grzegorz Hardulakowie.
Zespół Teatralny Towarzystwa Przyjaciół Dąbrówki Starzeńskiej zaprezentował udramatyzowany epizod z Powstania
Styczniowego, gdy do zamku Hr.
Augusta Starzeńskiego przybyli Gen. Langiewicz i Mierosławski i tu uzyskali chwilowe schronienie i pomoc. W poszczególnych
rolach wystąpili :Hr. August Starzeński - Marek Hniłka, Hr. Helena Starzeńska - Aneta Polewka,
Gen. Langiewicz - Tadeusz Krawiec, Gen. L. Mierosławski - Marian Ostafiński, Panny pokojowe - Barbara Rebizak i Agnieszka Ostafińska, Powstańcy; - Kamil Misiewicz, Bartłomiej Karaś, Karol Marszałek i Dominik
Polewka, Ksiądz - Wojciech Hadam, Kamerdyner - Józef Hniłka,
Śpiew - Józef Słoninka.
Przeszłość zamku w Dąbrów-
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ce ożyła dzięki przygotowaniu barwnego pocztu byłych właścicieli dóbr dąbrówkowskich.
Pomysł i reżyseria Krystyny Dżuły, zaangażowanie wszystkich wykonawców dały barwne widowisko, które jest znakomitym przykładem, jak ciekawie uczyć historii swoich
rodzinnych stron, jak należy być dumnym
z ich przeszłości.
W kostiumach wypożyczonych od życzliwego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”
w Dynowie nawet debiutanci czuli się znakomicie i starali się wyglądać dostojnie - prawie jak ich historyczne PIERWOWZORY (niestety, z przyczyn technicznych nie udało się
„przywołać” wszystkich właścicieli Zamku).
Halina Krawiec odtwarzała postać Małgorzaty Przedpełkowej Mościcowej władającej
dobrami dąbrówkowskimi w XV wieku. Postać
Stanisława Mateusza Stadnickiego (Diablątka) i jego młodziutkiej żony kreowali: Joanna Kużniarska i Mateusz Polewka. W latach
1630-1663 dobrami dąbrówkowskimi rządzili Marianna i Michał Zebrzydowscy, a ich sobowtórami byli Wiesława Polewka i Marian
Ostafiński. Córka Zebrzydowskich – Anna,
żona Jana Czartoryskiego (Barbara Rebizak
i Dominik Polewka) rządziła Dąbrówką przez
następne dziesięć lat. Kolejne znane nazwiska z naszej ojczystej historii to: hetman, kawaler Orderu Orła Białego - Antoni Grzegorz
i Teofila Ogińscy (Agnieszka Ostafińska i Tadeusz Krawiec) władali zamkiem i dobrami do
1721 roku, a po nich rządzili tu: Mikołaj Kossakowski, Józef Antoni Podoski, Adam Parys,
a w latach 1787-1789 Jan Rey.
Ważną datą w dziejach zamku jest 20
stycznia 1789 roku, bo w tym dniu Jan Rey
odsprzedał klucz dąbrówkowski (Sielnicę, Dylągowę, Siedliska i Gdyczynę) z zamkiem za
sumę 188 tysięcy zł. Hr. Piotrowi STARZEŃSKIEMU. Od tej pory aż do 1943 Starzeńscy są w ich posiadaniu. Elżbieta i Józef Słoninkowie odtwarzali postacie Hr. Marianny
i Piotra Starzeńskich, natomiast Aleksandra
Starzeńskiego reprezentował Czesław Polewka, Wojciecha Kajetana Starzeńskiego i jego
żonę - Jagoda Hadam i Józef Hniłka. Posłem
do Rady Państwa monarchii austro—węgierskiej był hr. August Starzeński, który wraz
z żoną Heleną udzielili pomocy przywódcom
powstania. Role odtwarzali: Aleksandra Krawiec i Marek Hniłka.
Na przełomie XIX i XX wieku na zamku rządzili; Julia i Wojciech Starzeńscy. Po
śmierci ojca dobra przejął syn Juliusz żonaty z Marią Miączyńską (utonęli w nurtach
Sanu), a po nich do 1943 formalnym właścicielem był hr. Kazimierz. Ich role grali: Aneta
Polewka, Karol Marszałek i Jan Łach.
Nawet ten niepełny poczet prawowitych właścicieli zamku i dóbr dąbrówkowskich świadczy o tym, jak bogata
jest historia obiektu i miejscowości, jak
atrakcyjną może się stać dla wszystkich,
którym dzieje ojczyste są bliskie, godne
poznania i zachowania dla przyszłych
pokoleń, dla utrwalenia tożsamości narodowej.
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PODZIĘKOWANIA
Park na swój „wielki dzień’’ doczekał się solidnego sprzątania.
Pracowało wielu, bo potrzeby były ogromne. Organizatorzy imprez serdecznie dziękują:
• Panu Adamowi CHROBAKOWI Wójtowi Gminy Dynów za
skierowanie do prac porządkowych ludzi i sprzętu, za transport zespołów i sprzętu;
• Panu Antoniemu GROMALI Wójtowi Gminy Nozdrzec za wypożyczenie sceny;
• Panu Jackowi MARSZAŁKOWI z Dąbrówki za pomoc w pracach porządkowych;
• Panu Janowi DZIURZE (właścicielowi tartaku) za materiały
drzewne do budowy ogrodzeń i stoisk;
• Panu Wacławowi HADAMOWI za wypożyczenie i przywiezienie ławek;
• Dyr. Lesławowi IWAŃSKIEMU za wypożyczenie krzeseł
i przygotowanie wraz z Gronem Pedagogicznym programu
artystycznego szkoły;
• podobnie Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkół
w ŁUBNIE;
• Pani Monice BOBER-KORDAS i Panu Jerzemu BYLICKIEMU za załatwienie spraw organizacyjnych i dofinasowania
występów grupy rekonstrukcyjnej rycerskiej;
• delegacjom KGW z DYLĄGOWEJ, ŁUBNA I PAWŁOKOMY
za artystycznie wykonane wieńce żniwne, za ich pełną gracji i zasłużonej dumy prezentację oraz za pyszności regionalnej kuchni;
• Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi PIWOWAROWI słowa
wdzięczności za udział w imprezie, poświęcenie wieńców żniwnych i wspólną modlitwę;
• serdeczne podziękowania składamy także Pani Monice SZELI Dyrektorowi Teatru Maska w Rzeszowie za wypożyczenie
mikrofonów oraz Panu Markowi GRUCHOCIE Dyrektorowi
Domu Kultury w Stalowej Woli za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego
• szczególne słowa podziękowań należą się członkom zespołu teatralnego z Dąbrówki, członkom Towarzystwa Przyjaciół Dąbrówki Starzeńskiej i ochotnikom, którzy widząc potrzebę wspólnego działania, włączali się przez dwa dni do porządkowania terenu parku i otoczenia kaplicy, Paniom i Panom: Halinie KRAWIEC, Marii, Józefowi, Pawłowi, Elżbiecie SŁONINKOM, Jagodzie HADAM, Marianowi OSTAFIŃSKIEMU, Józefowi HNIŁCE, Markowi HNIŁCE, Mateuszowi POLEWCE, Stanisławowi OSTAFIŃSKIEMU, Janowi ŁACHOWI, uczniom: Dominikowi POLEWCE, Karolowi MARSZAŁKOWI, Kamilowi WANDASOWI, Kamilowi MISIEWICZOWI, Bartłomiejowi KARASIOWI;
• posiłki dla członków zespołów i ekip montażowych przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich: Maria MAZUR, Janina OSTAFIŃSKA, Danuta WOLAŃSKA, Wiesława HADAM, Janina CYMBALISTA, Mariola MISIEWICZ, Maria
SŁONINKOWA;
• dziękując Im, łączymy też podziękowania dla Pań: Mirosławy PEŁZAK i Marioli KACZOR, które z ramienia Urzędu
Gminy organizowały zaopatrzenie w produkty, dowóz i porządkowanie terenu;
• dziękujemy również Pani Dyrektor MOK Anecie PEPAŚ za
wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego,
a Panom Stanisławowi KARNASOWI i Jerzemu CHUDZIKIEWICZOWI za obsługę techniczną imprezy.
W imieniu organizatorów
Krystyna Dżuła
Relacja zdjęciowa z imprezy w kolorowej wkładce.
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Dąbrówka Starzeńska z historią i legendą w tle
Skądkolwiek byś wyszedł przez góry i rzeki
Trafisz do Dąbrówki, a tam mówią wieki.
To jest rzeczywistość, to nie jest teoria,
Tu na każdym kroku przemawia historia
Urody tej wiosce, co szlachecką była,
Kapryśna natura też nie poskąpiła,
Serpentyny Sanu, zamku stare mury
Doskonale widać, tu z Baraniej Góry.
Niejeden turysta wioską się zachwyca,
Którą pięknie zdobi rzeka Kruszelnica,
Co zbiera po drodze strumyki, potoki,
A przy ujściu w Sanie sama się utopi.
Rozległa dolina błękitnego Sanu
Daje dobre plony z zasianego łanu
I nie przypadkowo na skraju tej rzeki
Stanął przed wiekami piękny dwór szlachecki.
Budowla potężna, wręcz monumentalna:
Były cztery baszty, folwarki i gorzelnia.
Z dziedzińca wiódł tunel do miasta Dynowa,
Dziś się tam nie puszczaj, niech cię Bóg zachowa!
Włoch architekt zadbał o wszelkie wygody.
W zamku przebywały znakomite rody.
Od Kmitów począwszy i rodu Ogińskich,
A skończywszy w końcu na braciach Starzeńskich.

Ile ten nasz zamek był naprawdę warty
Mówią nam dokładnie historyczne karty.
O zamku toczyły się kłótnie i bitki,
A z tychże zasłynął sam diabeł Stadnicki.
Były karty piękne i godne uznania,
Gdy się tu schronili przywódcy powstania.
Mówię to dla wszystkich, nie tylko ciekawskich,
Że był tu Langiewicz oraz Mirosławski.
Po latach rozkwitu- czasem tak się złożyPrzyszła okupacja, nowi „lokatorzy”.
Tak gospodarzyli, aż leciały wióry.
Spalili księgozbiór i dzieła kultury.
A w czterdziestym szóstym zamek, był spalony,
Zostały dwie baszty: Firleja i Bony.
Nie ma już gorzelni, młynów i folwarku,
Z pięknej ordynacji są fragmenty parku.
Została kaplica, no i chwała Bogu.
Troszcz się historyku i archeologu!
Co z tym fantem zrobić? Dziś nie ma mądrego.
Urzędy spychają jeden na drugiego.
Zaś mieszkańcy wioski (nie chcę plotek głosić)
Zbudowali kościół, by było gdzie prosić.
Jak wysiłkom naszym władza nie pomoże,
Pomódlmy się o … zmiłowanie Boże.
31 sierpnia 2013 roku, Fryderyk Radoń

z wizytą u Starzeńskich…
i dziś”. Jest to pozycja popularno-naukowa w atrakcyjny sposób przybliżająca historię zamku, prezentująca wyniki kolejnych akcji badawczych oraz
podsumowanie serii najnowszych prac
przy obiekcie z okresu 2009-2012. Całość opatrzona jest dużą ilością ciekawych i wartych uwagi zdjęć ukazujących całe założenie. Książka wydana
została w bardzo atrakcyjnej szacie
graficznej i stanowi zachęcającą lekturę, wartą polecenia.

DąBrówka StarZeńSka - wczoraj i Dziś

Zamek w Dąbrówce Starzeńskiej,
siedziba obronna o metryce XVwiecznej, rozbudowywana przez kolejnych właścicieli przez XVI i XVII stulecie, a następnie rezydencja zamieszkała do 1939 roku przez Starzeńskich,
od 2009 roku jest obiektem archeologicznych badań wykopaliskowych. Od
2010 roku do Dąbrówki zaczęli przyjeżdżać studenci archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy rokrocznie w lipcu odbywali praktyki terenowe, biorąc udział w badaniach zamku. Wśród osób pracujących na wykopaliskach po 8 – 10 godzin dziennie dzięki obcowaniu z magicznyamek w Dąbrówce Starzeńskiej to miejsce
mi
ruinami zamkowymi pojawiniezwykłe. Historia założenia obronnego
Z
sięga XVI stulecia, kiedy to w części północło sięwzgórza
zainteresowanie,
zachwyt,
no-wschodniej
został wzniesiony dwór
obronny. Nie tak dawno, zaledwie przed 74 laty,
a także
chęć
podjęcia
działań razamek
był jeszcze zamieszkały
przez ostatnich
właścicieli – Starzeńskich. Założenie obronne – dwór – twierdza –
tujących
w pięć
Dąbrówce
Stafortalicjum
funkcjonowałoruiny
nieprzerwanie przez
wieków,
zmieniając swoje oblicze i przechodząc z rąk do rąk kolejnych
właścicieli,
było świadkiem niezwykłych
wydarzeń historycznych.
rzeńskiej
zarówno
od zniszczenia,
Obecnie
w postaci
ruiny wymaga niezbędnych prac zabezjakzamek
i od
zapomnienia.
W 2012 roku
pieczających i konserwatorskich.
powstało
Stowarzyszenie
MIĘDZY
Stowarzyszenie powstało w lipcu 2012 r. w Dynowie, jako efekt
zainteresowań
grupy młodych ludziktórego
promocją i ratowaniem
BASZTAMI,
celem statudziedzictwa kulturowego kompleksu zamkowo-parkowego
w Dąbrówce Starzeńskiej położonej w gminie Dynów.
towym jest ochrona dziedzictwa
kulturowego i historycznego zespołu zamkowo-parkowego w Dąbrówce Starzeńskiej. Pierwszym zadaniem podjętym
przez członków stoISBN 978-83-936210-0-2
warzyszenia było wydanie książki „Dąbrówka Starzeńska wczoraj

Dąbrówka Starzeńska
Wczoraj i Dziś

Pomysł zorganizowania imprezy plenerowej na zamku w Dąbrówce
pojawił się już dawno, jednakże nasz
brak doświadczenia w organizacji tego
typu przedsięwzięć przekreślił górnolotną inicjatywę. Pozostał niedosyt,
zaś marzenia o niej były nadal żywe…
Pomysłodawcą tegorocznej imprezy, a zarazem siła napędową całego
przedsięwzięcia był Zbigniew Rojek,
pochodzący z Dynowa muzyk, mieszkający na stałe w Stalowej Woli, a od
kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych. Taką imprezę na zamku Z.
Rojek już raz zorganizował, a było
to w 1999 roku. Wówczas członkowie kierowanego przezeń Towarzystwa Muzycznego „Pod Papugami”
grali i śpiewali nocną porą wśród
ruin zamkowych. To właśnie Zbyszek Rojek zapoznał członków naszego stowarzyszenia z miejscowymi artystami: aktorem Markiem
Pysiem, Grażyną Malawską – pracownikiem Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dynowie oraz Krystyną Dżułą prezesem Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. Spotkania organizacyjne, odbywające się zazwyczaj w MOK
w Dynowie czy na zamku w Dą-
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rycerza w zbroi, damę dworu czy też
szlachcica.
Imprezę zainaugurował koncert
orkiestry dętej z Harty i słowa powitania prowadzącego imprezę aktora Dynowianina i Krakusa P. Marka
Pysia. Kolejnym punktem programu
były występy teatralno-wokalno-taneczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej. Melodie
ludowe Kapeli „Bachórzanie” zaprosiły wszystkich do przejście pięknym
duktem przez park do kaplicy. Mieszkańcy Dąbrówki Starzeńskie, aktorzy
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, rycerstwo – w strojach z epoki oraz wszyscy zgromadzeni, przeszli w korowodzie prowadzącym od sceny do kaplicy, w której nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych, symbolizujących wdzięczność za
urodzaj plonów. Podczas gdy pochód
dotarł do kaplicy, zerwał się gwałtowny wiatr, który nagle ucichł, wprowadzając uczestników w chwilę zadumy
w alei parkowej. Niestety, przelotnie
padający deszcz przeszkodził w koncercie kwartetu smyczkowego „Animato”. Miał on się odbyć na reliktach
starej altany, znajdującej się w parku, która podobno była dla ostatniego ze Starzeńskich – Kazimierza ulubionym miejscem do spożywania posiłków, dlatego muzycy wykonali przygotowane utwory muzyki dawnej na
scenie. Po koncercie aktorzy, którzy
uczestniczący w korowodzie dożynkowym zaprezentowali życiorysy kolejnych właścicieli zamku. Po zapoznaniu się z historycznymi postaciami żyjącymi w Dąbrówce scena nadal należała do aktorów, tym razem
z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którzy odegrali fragmenty komedii Aleksandra Fredy – „Dam i Huzarów” a młodzi aktorzy, członkowie ZS
„Strzelec” ze Stalowej Woli pod egidą
Marka Pysia fragment „Zemsty”. Następnym punktem imprezy był pokaz
tańca z ogniem. Grupa tancerzy KAMIKAZE ze Stalowej Woli zrekonstruowała średniowieczne widowisko kuglarzy oraz współczesny taniec ognia,
wprowadzając publiczność w magiczny nastrój. Baszta północna została podświetlona zmieniającym barwę światłem, co wyglądało bardzo tajemniczo, zaś ogromny napis: RATUJMY ZAMEK, przypomniał wszystkim
obecnym o celu imprezy.
Finałowym punktem wydarzenia
był koncert w wykonaniu członków Towarzystwa Muzycznego „Pod Papugami” ze Stalowej Woli, którego
pomysłodawcą był Zbigniew
Rojek. Przed kilkunastu
laty uczestnicy wspomnianego towarzystwa
brali udział w warsz-

tatach muzycznych organizowanych
w Dynowie. Ich tegoroczny przyjazd
do Dąbrówki stał się więc sentymentalnym spotkaniem po latach. Mogliśmy podziwiać talent muzyczny m.in.
znanego polskiego aktora nowego pokolenia – Modesta Rucińskiego, a także Anny Ołdak, uczestniczki tegorocznego Festiwalu Muzycznego w Opolu oraz wspaniałych muzyków Jacka
Tarkowskiego i Jakuba Rojka.
Impreza okazała się wielkim sukcesem. Panowała na niej fantastyczna atmosfera, dopisali goście, a nawet
aura była sprzyjająca. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na
to, jak wyjątkowym miejscem jest Dąbrówka Starzeńska, w której zlokalizowane są relikty pięknej i ważnej
budowli obronnej, która z każdym rokiem jest w coraz gorszym stanie. Czy
cel udało się osiągnąć? Zdecydowanie tak. W pikniku udział wzięło wielu mieszkańców Dąbrówki Starzeńskiej, Dynowa, gminy Dynów, a także
turystów z innych regionów Podkarpacia. Impreza utrzymana w duchu
historycznym pozwoliła przenieść się
na jeden dzień w odległe czasy świetności zamku.
Jako organizatorzy chcielibyśmy,
aby inicjatywa ta była podejmowana
w przyszłości Mamy również nadzieję, że do naszego stowarzyszenia dołączą osoby chętne do działania, aby
pomóc zamkowi chociaż w niewielkim
stopniu podnieść się z ruiny, w którą
popadał przez ostatnie dziesiątki lat.
Monika Bober-Kordas,
Marta Wójcik
Stowarzyszenie
MIĘDZY BASZTAMI
Z

amek w Dąbrówce Starzeńskiej to miejsce
niezwykłe. Historia założenia obronnego
sięga XVI stulecia, kiedy to w części północno-wschodniej wzgórza został wzniesiony dwór
obronny. Nie tak dawno, zaledwie przed 74 laty,
zamek był jeszcze zamieszkały przez ostatnich właścicieli – Starzeńskich. Założenie obronne – dwór – twierdza –
fortalicjum funkcjonowało nieprzerwanie przez pięć wieków,
zmieniając swoje oblicze i przechodząc z rąk do rąk kolejnych
właścicieli, było świadkiem niezwykłych wydarzeń historycznych.
Obecnie zamek w postaci ruiny wymaga niezbędnych prac zabezpieczających i konserwatorskich.
Stowarzyszenie powstało w lipcu 2012 r. w Dynowie, jako efekt
zainteresowań grupy młodych ludzi promocją i ratowaniem
dziedzictwa kulturowego kompleksu zamkowo-parkowego
w Dąbrówce Starzeńskiej położonej w gminie Dynów.
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brówce od maja br., zaowocowały dużym sierpniowym wydarzeniem w Dąbrówce Starzeńskiej. Nie doszłoby ono
do skutku, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób, licznych instytucji i organizacji. Wszystkim im w tym
miejscu należą się serdeczne podziękowania i słowa uznania.
Piknik historyczny „Od Stadnickich do Starzeńskich, czyli pięć wieków zamku w Dąbrówce Starzeńskiej”
odbył się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 roku,
corocznej imprezy organizowanej pod
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dąbrówka Starzeńska była jedną z ośmiu miejscowości w województwie podkarpackim,
gdzie w okresie od końca sierpnia do
połowy września zaplanowano imprezy historyczne. Piknik w Dąbrówce
Starzeńskiej uzyskał również patronat Marszałka Województwa Podkarpackiego – Władysława Ortyla.
Cały teren zamku i parku został
starannie uprzątnięty, dzięki czemu
możliwe było podziwianie wszystkich
zachowanych reliktów budowli, w tym
przede wszystkim pozostałości baszty
północno-zachodniej, która na co dzień
ginie w gęstwinie dziko rosnących roślin. Od strony dziedzińca, przy skrzydle zachodnim, została posadowiona
scena, która stojąc między basztami,
doskonale wpisała się w nazwę naszego Stowarzyszenia. Niebywałą gratką dla uczestników imprezy zapewne
była również rekonstrukcja najstarszego dworu obronnego w skali 1:1.
Wykonano ją z materiału o łącznej powierzchni 150m2 z plastycznie zaznaczonymi otworami okiennymi. Całość
na linkach przymocowano do drewnianej konstrukcji oraz do wysokich
drzew pamiętających jeszcze ostatnich mieszkańców zamku. W miejscu
przedsionka piwnic zostało postawionych dziesięć dużych tablic z planami, zdjęciami i informacjami dotyczącymi historii założenia, właścicieli,
archiwaliów, wyników badań oraz rekonstrukcji i rozwarstwienia chronologicznego założenia. Tak przygotowany teren zespołu zamkowo-parkowego był gotowy na rozpoczęcie zabawy.
W dzień imprezy zamek ożył. Wraz
z uroczystym wystrzałem armatnim
udało się wskrzesić historycznego
ducha założenia zamkowego. Przez
cały czas podziwiać można było pokazy walk rycerskich czy XVII-wiecznej
musztry. Można było wcielić się w rolę
garncarza, podglądnąć pracę kowala,
skórnika, postrzelać z łuku czy też
wypróbować sił przy tkaniu krajek,
zaś na warsztatach pisarskich poćwiczyć rysowanie gotyckich liter za pomocą pióra. Co i rusz na terenie zamku czy też parku można było spotkać
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Dąbrówka Starzeńska
Wczoraj i Dziś

Sprzedaż książki „Dąbrówka
Starzeńska wczoraj i dziś” w kiosku To i owo w Dynowie i w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej.

Jubileusz

Złoty Laur
Spółdzielczości Polskiej 2013

65-lecia Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie

Herb Dynowa
wg Jana Węgrzyna

W dniu 26 lipca 2013 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dynowie obchodziła uroczyście 65 rocznicę swojego istnienia.
Z tej okazji w uzupełnieniu swojej monografii wydanej z okazji Jubileuszu 50 lecia obchodzonego uroczyście w 1998 r., wydała kolejne
opracowanie pt. „...15 lat później (1998-2013)”. W publikacji zawarto m.in. informację na temat spółdzielczości w ujęciu historycznym,
stanie organizacyjnym Spółdzielni, działalności samorządowej, sukcesach, wyróżnieniach i osiągnięciach, przedsięwzięciach
integracyjnych a także jubileuszowe wspomnienia i jubileuszowe wydarzenia towarzyszące.
Całemu przedsięwzięciu organizacyjnemu Jubileuszu przewodził Zarząd z udziałem Rady Nadzorczej. Zaangażowani byli wszyscy
pracownicy członkowie Spółdzielni.
Zainteresowanych odsyłam do publikacji dostępnej w Spółdzielni, a warto.

OBECNY ZARZĄD

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Jan Ulanowski Barbara Cukrzyńska
Irena Dżuła
przewodniczący
zastępca
sekretarz
Rady Nadzorczej przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jan Nosal
prezes

Helena Domin
zastępca prezesa

Józef Kocój
zastępca prezesa

Troszkę historii ...
Początki spółdzielczości rolniczej na Dynowszczyźnie sięgają
pierwszych lat II Rzeczypospolitej.
Wówczas, po 123 latach zaborów i utracie samodzielnego bytu
państwa, światła cześć społeczeństwa powołała do życia Składnicę
Kółek Rolniczych w Dynowie, Stowarzyszenie Spółdzielcze
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jednym z jej twórców i członków Zarządu był ksiądz Jan Śmietana,
inicjator wielu przedsięwzięć społecznych i gospodarczych
w Dynowie. Należał do nich też proboszcz ksiądz Michał Bar.
Zachowana „Książka udziałowa członków Składnicy Kółek
Rolniczych w Dynowie" wymienia 504 nazwiska. W pozycji
pierwszej Książki udziałów z dnia 8 kwietnia 1918 r. wpisana jest
Karolina Rząsa z Przedmieścia Dynowskiego. Zachowały się także
Deklaracje przystąpienia do spółdzielni.
Członkowie Składnicy Kółek Rolniczych pochodzili nie tylko
z Dynowa i Przedmieścia Dynowskiego, ale także bardzo licznie
z sąsiednich wsi: Bartkówki, Harty, Łubna, Wary, Wesołej, Hłudna,
Nozdrzca, Dylągowej, Siedlisk, Bachórza, Ulanicy, Dąbrówki
Starzeńskiej i Chodorówki.
Członkiem Składnicy było również Towarzystwo Zaliczkowe
w Dynowie.
W okresie okupacji niemieckiej powstała Spółdzielnia RolniczoHandlowa z odpowiedzialnością udziałami w Dynowie, która
przejęła Składnicę Kółek Rolniczych. Organizacyjnie podlegała
Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni w Generalnym

Gubernatorstwie.
W archiwum zachowały się rejestry, deklaracje członkowskie.
Trudno dziś ustalić datę powstania Spółdzielni Rolniczo-Handlowej
w Dynowie. Działo się to najprawdopodobniej w latach 19401942, o czym świadczy zachowane zaświadczenie z dnia
3 października 1945 r. oraz wpisy w Księdze Rejestru Członków.
Motto funkcjonowania Spółdzielni wypisano na legitymacji
członkowskiej.
Jego treść brzmi:
Rolnicy
Pamiętajcie, że tylko gorącym przywiązaniem do Instytucji
spółdzielczych i wspólną w nich pracą zdołacie wytworzyć
potężną organizację gospodarczą.
Pamiętajcie, że spółdzielnia jest zaczątkiem nowego
odrodzonego życia.
Tylko wspólny zakup w spółdzielni potrzebnych w gospodarstwie towarów i tylko wspólna sprzedaż ziemiopłodów obronią
Was od wyzysku pośredników.
To właśnie jest celem spółdzielni handlowej rolników, a więc:
1) wpłacajcie udziały do spółdzielni;
2) kupujcie i sprzedawajcie tylko w Swej spółdzielni;
3) dbajcie, by bracia Wasi i sąsiedzi byli członkami spółdzielni.
W GROMADZIE SIŁA

W 1945 r. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Dynowie
liczyła 1293 członków.
Na przestrzeni lat 1930-1950 na Dynowszczyźnie
funkcjonowały z powodzeniem Spółdzielnie
Spożywców:
- w Ulanicy - Spółdzielnia Spożywców „Postęp”
z odpowiedzialnością udziałami,
- w Łubnie - Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka”
z odpowiedzialnością udziałami,
- w Harcie - Spółdzielnia Spożywców „Rolnik”
z odpowiedzialnością udziałami,
- w Lipniku - Spółdzielnia Spożywców „Jedność”
z odpowiedzialnością udziałami,
- w Szklarach - Spółdzielnia Spożywców „Przyszłość”
z odpowiedzialnością udziałami,
- w Jaworniku Polskim - Spółdzielnia Spożywców
„Jedność” z odpowiedzialnością udziałami,
- w Laskówce - Spółdzielnia Spożywców
„Odnowienie”.
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
ks. Jana Śmietany
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Antoniego Stankiewicza

SPRAWOZDANIE
z przebiegu uroczystości Jubileuszowych 95-lecia Ruchu Spółdzielczości Handlowej
65 - lecia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie w dniu 26.07.2013 r.
(wyciąg)
Przewodniczący Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie Pan Jan Ulanowski powitał
wszystkich przybyłych, zaproszonych na tę okoliczność gości.
Wysłuchano hymn spółdzielczy. Pani Barbara Cukrzyńska
Zastępca Przewodniczącego RN dokonała prezentacji osób
zaproszonych i gości honorowych.
Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie reprezentowali:
1. Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
„Samopomoc Chłopska” w Warszawie
Pan Stanisław Śledziewski
2. Wiceprezes Zarządu KZRS „SCh” w Warszawie,
równocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej
Rady Spółdzielczej
Pan Janusz Bogdan Czaplejewicz
Władze Wojewódzkie reprezentowali:
1. Poseł na Sejm RP
Pan Tomasz Kamiński
2. Wojewoda Podkarpacki
Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska
3. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Pan Lucjan Kuźniar
4. Zasłużona Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Anna Kowalska
5. Dyrektorzy Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości
Rzeszów
Państwo Katarzyna i Bartosz Podraza
6. Pełnomocnik Oddziału Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni „SCh” w Warszawie Oddział w Rzeszowie
Pan Jerzy Rybka
W Jubileuszu udział wzięli przedstawiciele Spółdzielczej Grupy
Zakupowej „Samopomoc” Sp. z o.o. w Przeworsku,
przedstawiciele banków, władze miejskie i gminne, przedstawiciele
sąsiednich gminnych spółdzielni, zakładów produkcyjnych, handlu,
oraz pracownicy - członkowie Spółdzielni, na czele z Zarządem,
w osobach:
1. Jan Nosal
- Prezes Zarządu
2. Helena Domin - Z-ca Prezesa Zarządu
3. Józef Kocaj
- Z-ca Prezesa Zarządu

Po prezentacji przybyłych gości Prezes Zarządu przedstawił
rys historyczny Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Dynowie za lata 1918-2013.
Następnie dokonano prezentacji wizualnej:
1) ziemi dynowskiej - opracowanej przez Towarzystwo Przyjaciół
Dynowa,
2) o spółdzielczości opracowanej przez Firmę „ABART” na
zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej;
3) prezentacji multimedialnej nt. działalności Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie.
W kolejnym punkcie programu nastąpiło wręczenie medali,
odznaczeń dyplomów (...)
Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie „Medalem z Okazji
Międzynarodowego Roku Spółdzielcy” odznaczyła:
1. Krasnopolski Mieczysław
2. Raszewski Jan
3. Kochman Małgorzata
4. Grodecki Stanisław
5. Sala Kazimierz
6. Skalski Jan
7. Wojtaszek Tadeusz
8. Ulanowski Jan
9. Molenda Zenobia
10. Nosal Jan
11. Domin Helena
12. Kocaj Józef
Odznaczeniem:„Zasłużony dla Miasta Dynowa” został
uhonorowany Pan Jerzy Rybka. (...)
Ponadto wszyscy obecni otrzymali drobne upominki, publikację
i gadżety pamiątkowe związane z jubileuszem.
Po wręczeniu odznaczeń na ręce Prezesa Zarządu przekazano
podziękowania i życzenia dalszych sukcesów.
Następnie podano uroczysty obiad, który w przerwie uświetniła
występem kapela ludowa „Dynowianie”.
Zaproszeni goście mogli dokonywać wpisu do pamiątkowej księgi
jubileuszowej, wyłożonej na sali.

O godz. 17-tej uroczystości jubileuszowe zaszczycił swoją
obecnością Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Kamiński. Wygłosił
krótką prelekcję na temat znaczenia spółdzielczości w Polsce, życzył
wielu sukcesów i kolejnych jubileuszów.
Kapituła honorowa Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie
dokonała odznaczenia Posła na Sejm RP Pana Tomasza
Kamińskiego tytułem „Samorządowca Spółdzielcy”.
W trakcie jubileuszu można było zwiedzać wystawy oraz
degustować w różnych przysmakach.
Swoje wyroby prezentowali:
1) Zakłady Mięsne - Smak Górno, Nik-Pol, Kabanos, Zofia Ilasz
Siedleczka, Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin
Szczepanik, Markowa - wyroby wędliniarskie,
2) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna - wyroby
nabiałowe ekologiczne,

3) Firma „Widan” Przemyśl - prezentacja żywności mrożonej,
4) Ciastkarnia PAULA - wyroby cukiernicze,
5) Koła Gospodyń Wsi Ulanica i Dylągowa - potrawy regionalne,
jadło polskie i nalewki.
6) Pani Halina Słoninka - rękodzieła - wyroby szydełkowe,
7) Pani Janina Paszko - rękodzieła - wyroby szydełkowe,
8) Pani Katarzyna Mol - ręczny wyrób biżuterii,
9) PKO BP Oddział w Dynowie - oferty usług (reklamy, foldery),
10) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska' w Dynowie wyroby piekarskie na czele z chlebem żytnim tradycyjnym na
zakwasie.
Od godz. 18-tej odbyła się jubileuszowa zabawa taneczna dla gości i
wszystkich pracowników Spółdzielni przy akompaniamencie
Zespołu „CRAZY”.

Stanisław Grodecki • Jan Nosal • Jan Skalski

Stanisław Śledziewski • Andrzej Stankiewicz • Anna Wrotniak

Jerzy Rybka • Janusz Czaplejewicz
Stanisław Śledziewski • Anna Kowalska

Maria Wiśniowska • Stanisław Śledziewski
Jan Ulanowski • Jan Nosal

Roman Mryczko • Jerzy Rybka • Zygmunt Frańczak

Tomasz Kamiński • Barbara Cukrzyńska • Jan Ulanowski

Janusz Czaplejewicz • Stanisław Śledziewski • Tomasz Kamiński
Jerzy Rybka • Anna Kowalska • Jan Ulanowski
LISTA OSÓB ODZNACZONYCH
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1.
2.
3.
4.

Ulanowski Jan
Drewniak Antoni
Raszewski Jan
Błoński Andrzej

LISTA OSÓB ODZNACZONYCH
ZŁOTYM MEDALEM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1. Nosal Jan
2. Domin Helena
3. Józef Kocaj
4. Karaś Janina
5. Siry Małgorzata
6. Goleniowska Mieczysława
7. Wrotniak Anna
8. Wojtas Zdzisław
9. Łukasz Józefa
10. Wiśniowska Maria
11. Stankiewicz Bogusław
12. Tarnawska-Stankiewicz Marta
13. Nowak Jan
14. Fara Stanisława
15. Kamiński Jan
16. Sokołowski Stanisław
17. Czarnik Jan
18. Stankiewicz Andrzej
19. Piech Maria
20. Piech Zbigniew
LISTA OSÓB ODZNACZONYCH
SREBRNYM MEDALEM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1. Myćka Anna
2. Niemiec Grażyna
3. Bielec Joanna
4. Toczek Maria
5. Siekaniec Jan
6. Niedzielski Sławomir
7. Cukrzyńska Barbara
8. Kiszka Bożena
9. Wyskiel Boguslawa
10. Dżuła Irena
11. Kustra Jolanta
12. Szpiech Irena
LISTA OSÓB ODZNACZONYCH
BRĄZOWYM MEDALEM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karnas Piotr
Kolano Agnieszka
Pyś Marek
Kozdra Jolanta
Bajda Renata
Karaś Bernadeta
Gałajda Katarzyna
Kłyż Monika
Smuk Krystyna

LISTA PRACOWNIKÓW ODZNACZONYCH
ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA
SPÓŁDZIELCZOŚCI „
SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
1. Cukrzyńska Barbara
2. Czarnik Jan
3. Fara Stanisława
4. Nowak Jan
5. Pyś Marek
6. Szpiech Irena
7. Piech Zbigniew
8. Kiszka Bożena
9. Nowak Krystyna
10. Tarnawska-Stankiewicz Marta
11. Dżuła Irena
12. Sokołowski Stanisław
13. Stankiewicz Bogusław
14. Piech Maria
15. Siry Małgorzata
16. Łańczak Tadeusz
17. Wojtas Zdzisław
18. Wiśniowska Maria
19. Karaś Janina
20. Łukasz Józefa
21. Myćka Anna
22. Niemiec Grażyna
23. Wyskiel Bogusława
24. Drelinkiewicz Józef
25. Raszewski Jan
26. Drewniak Antoni
27. Duda Bogumiła
28. Gonia Zofia
29. Karnas Zdzisław
30. Siry Zbigniew
31. Wielgos Jan
32. Halko Helena
33. Szłapa Stanisław
34. Pilch Jan
35. Bułdak Teresa
36. Halko Józef
37. Sikorowicz Jadwiga
38. Błońska Kazimiera
39. Tworzydło Stanisław
40. Kocaj Piotr
LISTA OSÓB ODZNACZONYCH ODZNAKĄ
ZASŁUŻONY DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
1. Kowalska Anna
2. Turko Stanisława
3. Borek Maria
4. Strycharz Alicja
5. Frańczak Zygmunt
6. Mryczko Roman
7. Chrobak Adam
8. Gromala Antoni
9. Zbigniew Blercharczyk
10. Adamski Jerzy Ferdynand
11. Szpytman Witold
12. Baran Stanisław
13. Ryba Adam
14. Grodecka Maria
15. Zygmunt Serwański
16. Balawejder Antoni
17. Podraza Katarzyna
18. Podraza Bartosz
19. Jan Albigowski

Kapela Ludowa „Dynowianie”

LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH
DYPLOMAMI
1. Bielec Joanna
2. Kustra Jolanta
3. Kiełbasa Stanisław
4. Majda Anna
5. Paściak Ewa
6. Sołoma Grażyna
7. Serafin Maria
8. Siekaniec Jan
9. Ślączka Janina
10. Pantoł Alicja
11. Karnas Piotr
12. Łańczak Tadeusz
13. Bielec Zdzisław
14. Brągiel Michał
15. Bucyk Szczepan
16. Bury Maciej
17. Bogusz Barbara
18. Chudzikiewicz Krystyna
19. Galej Józef
20. Kędzierska Elżbieta
21. Łukasz Antoni
22. Majka Jolanta
23. Raszewska-Popek Małgorzata
24. Radoń Marian
25. Rączka Maria
26. Siry Krzysztof
27. Siekaniec Antoni
28. Siekaniec Anna
29. Siwulec Stanisław
30. Szafran Zbigniew
31. Tarnawska Leonia
32. Turek Teresa
33. Wasieńko Dorota
34. Wróblicka Maria
35. Zdaniewicz Zofia
36. Zdaniewicz Mariusz
37. Banaś Danuta
38. Martowicz Zygmunt
39. Sieńko Urszula
40. Sokolik Zofia
41. Bułdak Teresa
42. Banaś Stanisław
43. Bielec Stanisław
44. Karnas Jan
45. Potoczny Franciszek
46. Antosz Krystyna
47. Misiewicz Henryka
48. Karnaś Małgorzata
49. Wydra Władysław
50. Błoński Grzegorz
51. Czarnik Maria
52. Gudyka Krystyna
53. Adamska Marzena
54. Niemiec Renata
55. Małachowska Renata
56. Burzyńska Halina
57. Słupek Władysław
58. Nosal Helena
59. Bielec Barbara
60. Chudzikiewicz Władysław
61. Dziepak Zofia
62. Siwulec Stanisław
63. Marszałek Józef
64. Siry Marek
65. Potoczny Robert
66. Cieśla Marian

Opracował Andrzej Stankiewicz
prowadzący obsługę prawną Spółdzielni
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„człowiek - najlepsza inwestycja”

kursy i szkolenia w dynowskiej bibliotece
3 czerwca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dynowie rozpoczęła się realizacja projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dynowska biblioteka otrzymała dofinasowanie w kwocie 47
700 zł. na zrealizowanie swojego pomysłu edukacyjnego,
w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W projekcie
uczestniczy 20 Pań, mieszkanek Dynowa. Celem projektu
jest wzbogacenie oferty edukacyjnej na terenie miasta dla
osób w wieku aktywności zawodowej oraz upowszechnienie edukacji przez całe życie, wartości kształcenia się i zdo-

było nabycie umiejętności związanych z wykorzystaniem
technik wspomagających wywieranie dobrego wrażenia,
budowania profesjonalnego wizerunku własnej osoby na
rynku pracy. W trakcie zajęć uczestniczki mogły skorzystać z indywidualnych porad stylistki i wizażystki – Pauliny Popek w celu odpowiedniego doboru garderoby oraz
makijażu do danego typu sylwetki i urody. Podczas spotkań prowadzonych przez Ewelinę Szeremetę-Łach Panie
miały okazję zważyć się na wadze antropometrycznej i na
tej podstawie dietetyczka dobierała indywidualną dietę
dla każdej z nich.
Podniesienie wiary we własne siły i możliwości oraz
umiejętność wyznaczania sobie celów zawodowych i edukacyjnych, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem
to cel warsztatów motywacyjnych, które prowadziła trenerka Agnieszka Krzemień.
Natomiast na warsztatach florystycznych i kulinarnych uczestniczki nabyły praktyczne umiejętności
w wybranych przez siebie dziedzinach. Przed nimi jeszcze wizyta studyjna, aby zobaczyć jak ideę nauki
przez całe życie realizują panie z Klubu Kreatywnych Kobiet w Cieszynie.
W drugiej połowie października odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta
w Dynowie seminarium animacyjne
połączone z uroczystym podsumowaniem projektu, na które czytelników
Dynowinki serdecznie zapraszamy.
Koordynator projektu
Elwira Kałamucka

bywania nowych umiejętności w celu zwiększenia swoich
szans na rynku pracy. Z tego powodu zostały zaplanowane takie warsztaty i szkolenia jak: warsztaty autoprezentacji, warsztaty motywacyjne, szkolenia z „Artystycznego
układania roślin i aranżacji wnętrz” oraz „Małej gastronomii- cateringu”, „Dobre praktyki-, czyli zobaczmy jak to
robią inni” oraz seminarium animacyjne połączone z uroczystym podsumowaniem projektu.
Podczas warsztatów autoprezentacji Panie poszerzyły
swoją wiedzę z zakresu stylizacji, wizażu, zdrowego żywienia i odpowiedniego doboru diety. Celem tych warsztatów

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego
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Miejska Biblioteka Publiczna
w Dynowie zaprasza na obejrzenie
wystawy pod hasłem „Fredrowskie
Podkarpacie”. Wystawa została
zorganizowana przy
współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną
w Rzeszowie, która
udostępniła ze swoich zbiorów książki i artykuły z różnych czasopism. Wystawa dotyczy miejsc związanych
z Aleksandrem Fredro, ale także wydarzeń kulturalnych, jakimi niewątpliwie są premiery sztuk Aleksandra

Fredry wystawiane przez renomowane,
współczesne teatry w doborowych obsadach aktorskich. Artykuły – recenzje
dotyczące tych wydarzeń niewątpliwie
bardzo mocno podkreślają i akcentują fakt, że twórczość
Aleksandra Fredry
mimo upływu dwóch
wieków, jest wciąż żywa, aktualna, skrząca dowcipem
i humorem. Wystawę można oglądać do końca września,
w godzinach otwarcia biblioteki.
Serdecznie zapraszamy!

„Fredrowskie Podkarpacie”

Powrót do korzeni
Amarantowe barwy 20 Pułku Ułanów Króla Jana III Sobieskiego czekały na swoje wielkie wyjście z niebytu historycznego 73 lata. Od czerwca 1939 roku aż do roku 2012 nie
dzwoniły ułańskie ostrogi, zamilkły komendy, ucichł tętent
końskich kopyt. Jakie okoliczności sprawiły, że historia pańskiego wojska znów ożyła?

Wojciech Kuś

Wojciech Kuś, III Manewry Podkarpackie, Pawłokoma 2013, Fot. Paweł Fuksa

Święto 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 30 maja 2013
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Wojciech Kuś, III Manewry Podkarpackie, Pawłokoma 2013, Fot. Paweł Fuksa

Dynów, 14.09.2013 , Fot. Zdzisław Pończocha

Grupa ułanów działająca dotychczas w Szwadronie Niepołomice stała się założycielem Szwadronu Podkarpacie. To tutaj, w Rzeszowie, stacjonował ongiś 20 Pułk Ułanów, zbliżała się 90 rocznica jego powstania i nikt dotąd nie nałożył amarantowych otok na ułańskie rogatywki.
Najmłodsze dziecię Federacji Ochotniczej Kawalerii ma się dziś znakomicie. Trzydziestu kawalerzystów z Podkarpacia dba o dobre imię szwadronu. Działalność w szeregach oddziału starają się pogodzić z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi. Jednym z nich jest Wojciech Kuś z Pawłokomy - fantazja ułana, serce kawalerzysty, dusza jeźdźca.

I chwilę jedną tak górnie przeżyli
jak ich przodkowie niegdyś całe życie.
/A. Mickiewicz /

Sztandar Szwadronu Podkarpacie w barwach 20 PU im. Króla Jana III Sobieskiego po raz pierwszy
w szyku- Święto Pułkowe 2013r

Całe niemal życie pradziadka po kądzieli upłynęło pod znakiem górnych przeżyć. Trafił jako kawalerzysta do 1 Galicyjskiego Pułku Ułanów uzupełnianego rekrutami z Galicji. Za sobą miał walki na froncie wschodnim. Latem 1918 znajdował
się na Ukrainie. Polacy zabezpieczyli przed kradzieżą magazyny oraz rozbroili i zwolnili obcych
narodowościowo ułanów. W listopadzie 1918 roku nastąpiło przejście oddziału do Wojska Polskiego.
Wojtek wspomina pieczołowicie
przechowywane w przekazach rodzinnych historie wojenne z tego
czasu. Jedna z nich przywołuje
zdarzenie z udziałem kawalerzysty Kowala pod dowództwem jeszcze austriackiego oficera. W obliczu niebezpieczeństwa ze strony
patrolu kozackiego oddał oficerowi własnego konia, bronił się lancą, doprowadził do zasadzki, ratując swojego dowódcę oraz kamratów. W wojnie polsko-ukraińskiej
zdobywał Lwów, potem znalazł się
w żandarmerii , a gdy dostał przydział na stanowisko komendanta do Stanisławowa odmówił . Do
domu powrócił z całym wyposażeniem oprócz broni palnej.
Wspomina łzy dziadka w chwili
przekroczenia linii demarkacyjnej
przez wschodniego sąsiada w 1939
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roku, kiedy dokonał się kolejny rozbiór Polski. Na bolesną historię rodu
nestora złożył się koszmar Oświęcimia, dokąd zabrano siostrę dziadka
w ramach odwetu za ucieczkę męża.

Miłość do koni
Jeździec kocha konie, a te odpłacają się przywiązaniem, wytrwałością. Sprawiają, że człowiek nie traci
wiary w możliwość pokonania trudności. Koń jest synonimem gracji,
piękna i szybkości.
Intuicja nie myliła sześcioletniego
Wojtka, gdy bez pozwolenia pojechał
zaprzęgiem konnym. Taki miał być początek wieloletniej przygody. W najlepszych czasach hodował 6 koni, ale
prawa rynku okazały się nieubłagane i wymogły zmniejszenie tej ilości
do dwóch. Utrzymywanie koni oznacza codzienne sprzątanie, karmienie, czyszczenie sierści. Kawalerzyści
w szwadronie mają przestrzegać odpowiedniej instrukcji troczenia konia.
Mam niewątpliwą przyjemność
obejrzenia tej sztuki krok po kroku.
Dowiaduję się, że kulbaka jest niemiecka oraz co sprawia, że polska
ma więcej zalet. Akcesoria mają swoją cenę. Zatem niezbędna jest zaradność w ich zdobywaniu:
torba szyta ręcznie została wykonana przez kolegę, szabla
jest zakupem po bardzo okazyjnej cenie, na nowe wyposażenie trudno sobie pozwolić, więc kopalnią wszelkich skarbów
są witryny prowadzące sprzedaż przedmiotów używanych.
Podobnie jest z umundurowaniem. Mundur z sukna, koszula, halsztuk własnego pomysłu.

Co z tego masz ?
Wojtek, co Ty z tego masz? - pytają niekiedy znajomi. A odpowiedzią są zdarzenia, historie i przeżycia, które nie stałyby sie udziałem Wojtka, gdyby nie jego rodzinna przeszłość,
pasja, determinacja oraz członkostwo w szeregach kawaleryjskich Szwadronu Podkarpacie.
W 2010 roku przypadała 90 rocznica zwycięskiej "Bitwy
pod Komarowem". Wydarzenie tym donioślejsze, że po raz
pierwszy po II wojnie światowej obchodzono w wolnej Polsce
"Święto Kawalerii Polskiej" jako święto wojskowe. Jeśli dodać, że Pan Jerzy Hoffman kręcił swój film pod roboczym tytułem: "Rok 1920", pytanie o chęć udziału jest zbędne. Wojtek wystąpił wówczas jeszcze w oddziałach 8 Pułku Ułanów
Szwadron Niepołomice.
Pierwsi ułani zaczęli zjeżdżać już tydzień wcześniej
w związku z przygotowaniami do wystąpienia na planie filmowym. Na ziemie komarowskie przyjechało prawie 300
koni, a kawalerzyści w mundurach z tamtego okresu rozpoczęli pierwsze zmagania z trudami dni zdjęciowych.
Komorowski epizod zakończyła uroczysta zbiórka wszystkich oddziałów kawalerii ochotniczej uczestniczących w uroczystościach 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem oraz Pierwszym Święcie Kawalerii Polskiej gdzie odczytany został rozkaz specjalny Komendanta Komarowskiej Potrzeby, Kol. Tomasza Dudka.
Obchodom towarzyszyło niezwykłe wzruszenie, liczne dowody sympatii ze strony mieszkańców. Są chwile- wspomina Wojtek- które na zawsze zostaną w pamięci. Nikt nie próbował nawet powstrzymać łez... Kawalerzyści, to historyczna Polska właśnie. I łączność z tą historią oraz dumę z niej

płynącą , tam poczuliśmy niezwykle mocno.
Potem jeszcze Wojtek skromnie nadmienia, że przypada mu
w udziale zaszczytna reprezentacja w poczcie sztandarowym.
25 maj 2013 upłynął pod znakiem obchodów Święta 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Ułani uczestniczyli w defiladzie pododdziałów oraz zaprezentowali swoje
umiejętności w zakresie musztry
i władania białą bronią. W trakcie oficjalnego apelu Szwadron został uhonorowany okolicznościową
ciupagą, którą wręczył Dowódca 21
BSP płk dypl. Wojciech Kucharski.
na ręce Dowódcy Szwadronu.
Kilka dni później, 2 czerwca za
sprawą sekcji przeworskiej zakończyły się III Manewry Podkarpackie. Miejscem tego niezwykle widowiskowego wydarzenia była Pawłokoma. Dla widzów przygotowano zawody kawaleryjskie, a całość wieńczyły sceny historyczne "Potyczka
z 1920 roku". Frekwencja dopisała
nadzwyczajnie; śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że z niedużej
naszej pobliskiej miejscowości przyszli niemal wszyscy, by w ten sposób
kibicować Wojtkowi a jednocześnie dać wyraz swojego podziwu dla jego pasji. Wojtek wie, że zawsze może liczyć na
wsparcie ze strony mieszkańców oraz ich staropolską gościnność. Na manewry przybył także ks. por kaw. och. Artur Michalski, który przyjechał do Pawłokomy dosłownie na godzinę, by odprawić mszę św.
Nie sposób wyliczyć całej rzeszy akcji podejmowanych
przez Szwadron Podkarpacie 20 Pułk Ułanów im Króla Jana
III Sobieskiego: Święto Kawalerii w Warszawie, Dni Ułana
w Poznaniu, wspomniane obchody rocznicy bitwy pod Komarowem. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dzieło wykreowania i współorganizowania Memoriału Kawaleryjskiego
im. „Hubala”. Tegoroczny IV turniej memoriałowy składał się
z krosu, strzelania, parkuru oraz konkurencji szabli i lancy.
Dodać należy, że cały rok kalendarzy wypełniony jest cyklem konkursów skokowych i kawaleryjskich w kraju i za
granicą.
W najbliższych planach Szwadronu Podkarpacie jest
udział w wielkiej rewii na krakowskich Błoniach nawiązującą do tej z 1933 roku, zainicjowanej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestnikom oraz organizatorom wrześniowego wydarzenia leży na sercu ożywienie ujmującej malowniczej tradycji przedwojennych defilad - synonimu walk narodowowyzwoleńczych.

Wojtek, tak wiele z tego masz...!!!!
"Wiele" nie przekłada się na korzyści materialne, bo takich z tej pięknej działalności nie ma.

Największa umiejętnością życia- i najrzadszą- jest uznanie tego, kim jesteśmy, robienie tego, co umiemy i tylko tego i znalezienie
w tym szczęścia.
/Jasques Leclercq/
Tekst oraz zdjęcia: Ewa Hadam
Zdjęcia Szwadronu Podkarpacie : Facebook
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rosz ha-Szana w Dynowie
4 września 2013

Zgodnie z kalendarzem żydowskim w roku 2013 rozpocznie się 5774 rok od stworzenia świata. Zgodnie z kalendarzem gregoriańskim żydowski Nowy Rok rozpoczyna
się 4 września o zachodzie słońca i trwa dwa dni, do zachodu słońca 6 września.
Rosz Haszana, to święto upamiętniające zakończenie
boskiej kreacji, czyli szósty dzień, w którym stworzony został człowiek. Człowiek, który nie był Żydem, ale praojcem
wszystkich ludzi stąd uniwersalny sens Rosz ha-Szana.
Święto obchodzone jest zupełnie inaczej niż Nowy Rok
w naszej kulturze a więc bez radosnej celebracji, szampana i hucznych zabaw. Jest to bowiem Dzień Sądu. Niebiański trybunał w Rosz Haszana osądza czyny i w zależności
od zasług lub ich braku, wyznacza losy ludzi na najbliższy
rok. Każdy jednak dostaje szansę na zmianę swojego losu.
Żyd obciążony nawet wieloma grzechami, jeśli w okresie
zwanym Dziesięcioma Dniami Pokuty, od Rosz Haszana do
postu Jom Kippur, wykaże skruchę, przeprosi Boga i tych,
którym zawinił, może mieć nadzieję, że zostanie zapieczętowany na dobry rok.
Od czasów średniowiecza, w świąteczne popołudnie Żydzi udają się nad rzekę, by zmówić Taszlich. Jest to krótka
modlitwa, której towarzyszy wytrząsanie grzechów do wody,
symboliczne oczyszczenie z win. W Rosz Haszana na stołach
w domach żydowskich możemy spotkać wiele simanim, czyli potraw symbolicznych. Najczęściej są to:
• jabłka i miód, wyrażające życzenie słodkiego, dobrego
roku. Przed zjedzeniem tej potrawy wypowiada się słowa „niech będzie Twoją wolą, aby obdarzyć nas dobrym,
udanym rokiem”
• głowa ryby, przed zjedzeniem której należy powiedzieć
„niech będzie Twoją wolą, abyśmy szli na czele, a nie
z tyłu”,
• owoc granatu, którego zjedzenie poprzedzają słowa
„niech będzie Twoją wolą, aby nasze zasługi były tak
liczne jak pestki granatu”.
Modlitwy w synagodze rozpoczynają się wieczorem. Pobożni Żydzi dokonują rachunku sumienia przed Bogiem.
W czasie modłów rozlega się dźwięk "szofaru" - rogu kozła
lub barana, którego zakrzywienie ma przypominać, że człowiek powinien ugiąć się przed wolą Bożą. Dęcie w szofar jest
ustanowieniem "dnia sądu", choć Żydzi normalnie rozumieją
je jako wołanie do Boga o miłosierdzie. Głos rogu ma trzy najważniejsze znaczenia: ogłasza ukoronowanie Boga jako Króla
Wszechświata, budzi żal za grzechy i chęć powrotu do Boga.

Dziesięć dni pokuty dzielące Rosz ha-Szana od Jom Kippur to tzw. Straszne Dni
W Jom Kippur należy odbyć rytualną kąpiel w mykwie.
Religijni Żydzi uczestniczą w wieczornym nabożeństwie
ubrani w tałesy, często także w białą suknię kittel. Nabożeństwo rozpoczyna przeniesienie zwojów Tory na bimę - podwyższenie w centrum synagogi.
Każdy Żyd powinien prosić osoby przez niego skrzywdzone o przebaczenie. W święto obowiązuje ścisły post, zakaz spożywania wszelkich pokarmów i napojów. W tym dniu
nie wolno także pracować, myć się, nosić obuwia skórzanego oraz podejmować współżycia płciowego.
Święto odzwierciedla ideę, że ci, którzy okazują skruchę
i naprawiają błędy mogą dostąpić łaski przebaczenia.
Rabin Pinchas Pomp zaprosił tego roku mieszkańców
miasteczka do Centrum Chasydzkiego w Dynowie na obchody święta Rosz Haszana, połączone z ceremonią upamiętniającą zagładę dynowskich Żydów.
Uroczystości rozpoczęła Pani Marta Ansilewska witając wszystkich gości i dziękując za przyjęcie zaproszenia na
wspólne obchody rozpoczęcia 5774 roku. Miłym akcentem
był występ młodzieży dynowskich szkół, która pięknie zatańczyła poloneza i zaśpiewała kilka pieśni.
Dla wszystkich przygotowano poczęstunek złożony z tradycyjnych żydowskich potraw. Rabin Joel Chaim Nowicki
wygłosił bardzo ciekawy wykład o żydowskim święcie Rosz
ha-Szana, po czym zaprosił zebranych gości do synagogi na
wspólne modlitwy.
Podniosłą mowę wraz z modlitwą wygłosił Rabin przybyły na uroczystości z Budapesztu. Wspominał straszne
dni wojennej zawieruchy i pogrom dynowskich Żydów. Jego
przekaz, choć tłumaczony z języka angielskiego był bardzo
przejmujący. Kolejnym wydarzeniem było wygłoszenie modlitwy przez Żyda ocalałego z pogromu w Dynowie. Nikt jego
modlitwy nie tłumaczył, ale wyraz skupienia i pasja z jaką
celebrował każde słowo poruszyły wszystkich zebranych.
W róg barani, czyli szofar, nie zadął Rabin Pinchas Pomp,
ale jeden z jego synów.
Na koniec zapalono 400 świec upamiętniając w ten sposób 400 ofiar wojennej zawieruchy.
Dla zebranych gości było to bardzo ciekawe i jednocześnie przejmujące doświadczenie. Wzięliśmy udział we wspólnej modlitwie, oddaliśmy hołd zamordowanym i wzajemnie
powiedzieliśmy sobie wybaczam i proszę o wybaczenie, bo
taki jest właśnie sens Rosz ha-Szana.
Tekst i zdjęcia NM
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ziemia Dubiecka
i jej związki z literaturą
(3) Hrabia Aleksander Fredro o sobie, Nienadowej i Dubiecku
W 2013 r. mija 220 rocznica urodzin Hrabiego Aleksandra Fredry. Prezydent RP Bronisław Komorowski
zasugerował w swoim piśmie z 3 lipca 2013 r. „Narodowe Czytanie” utworów, twórczości tego Autora w dniu
7 września 2013 r. Artykuł ten ma przedstawić – przybliżyć osobę tego komediopisarza, ale w większości
opowiedzianą jego słowami.
Artykuł ten oparty będzie w zasadzie na cytatach zaczerpniętych ze swoistego rodzaju pamiętnika (wspomnień),
które Aleksander Fredro napisał pod koniec życia, a pracy
„Trzy po trzy”. Szczególną uwagę zwrócimy na wspomnienia związane z Nienadową, gdzie spędził dzieciństwo oraz
z Dubieckiem.
Warto dodać na wstępie, że tytuł hrabiowski (dziedziczny) otrzymała rodzina Fredrów w 1822 r. staraniem jego
ojca Jacka Fredry.
„Trzy po trzy” to rodzaj wspomnień, (pamiętnika), który Aleksander Fredro pisał w ostatnich latach swego życia.
Dziwny jest to pamiętnik gdyż nie jest zachowana chronologia czasowa, przywoływane są różne wspomnienia i wątki z różnych okresów czasu, życia i działalności pisarza. Według źródeł wynika, że zaczął pisać wspomnienia około 1844
r. a przepisał je na czysto w 1854 r. Był to raczej dokument
do spraw rodzinnych i jak sam pisze „ Nie do druku – bo nie
warte druku”. Zdecydowanie zostawić jako pamiątkę w rękopisie dla Rodziny”. Mimo tych zastrzeżeń, można dotrzeć
do tego pamiętnika i z niektórych jego części skorzystamy.
O swoich narodzinach wspomina tak:”Byłbym wprawdzie
uniknął niezrozumiałości gdybym zaczął, jak Bóg przykazał,
od początku. Na przykład: Był pan i pani … mieli syna…
nazwali go Aleksander… Albo też: Urodziłem się w Surochowie w ziemi przemyskiej, z Jacka z Pleszowic i Marii z Dembińskich Fredrów małżonków - Kiedy? – Nie wiem dokładnie, bo w onym czasie proboszcze na mokro oficjowali, a na
sucho pisali. Metryki więc odszukać nie mogłem, może i dlatego że plebania w Jarosławiu zgorzała. Uczyłem się krótko
i nietęgo, a w szesnastym roku życia, podług rachuby mojej
piastunki, wstąpiłem do wojska etc.etc.etc.”
Komentując ten cytat dodamy, że „na mokro oficjowali”
znaczy tyle, co urzędowali przy winie (nie na trzeźwo) stąd
mogą być rozbieżności co do daty urodzenia. Metryki nie odnalazł, gdyż plebania „zgorzała” czytaj: spaliła się. Urodził
się w 1793 r. Z tych wspomnień wynika też obraz jego edukacji i nauki (krótkiej i słabej).
Teraz można przytoczyć jego wspomnienia dotyczące
wyglądu. Jak sam pisze w roku 1807-1808 tak wyglądał:
”muszę wyznać, że byłem wówczas dość pocieszną figurką, zwłaszcza gdy przy końcu 808 r. pozwolono mi w świat
wchodzić po troszę. Oddawaliśmy wizyty i nikt nam nie powiedział „A do książki smarkacze”. Pamiętam siebie bardzo dokładnie, jeżeli chcecie wiedzieć, jakim byłem, proszę
słuchać. Łeb rudy, w loki jak w zawijane zrazy zafryzowany, mocno pudrem przykryty, frak brązowy z czarnym aksamitnym kołnierzem i dużymi, żółtymi guzikami, spodnie
jasne dość przestronne, jak była moda i buty węgierskie,
a czasem buty po kolana z dwunastocalowymi sztaplami.
Przy zegarku siedem pieczątek rzeszowskiej roboty, w ręku

laseczka z kobuzią główką.” Buty, o których pisze, to buty
z kolorowymi wyłogami, a laseczka z główką kobuza, ptaka z rodziny sokołów.
Franciszek Ksawery Prek urodzony w 1801 r. w Nozdrzcu (prawie jego rówieśnik), znany głuchoniemy pamiętnikarz, malarz i rysownik tak opisuje wygląd Aleksandra
Fredry: „Jest wzrostu miernego, twarzy ściągłej, nosa miernego, trocha wygiętych w nim dziurek, oczu czarnych, ognistych, ust równych, włosów rudych, nieco szczupły, posiada
umiejętności, język francuski i niemiecki doskonale, rozumie wiele, jest dowcipny, trochę uszczypliwy, polityk wielki, filut, wyśmiewa drugich, jednakże jest szlachetny, nigdy
zaś pochlebny. Ma nadzwyczajny talent...” Wynika z tego,
że Franciszek Ksawery Prek znał osobiście Aleksandra Fredro, skoro opisał w „Czasach i ludziach” jego wygląd. Druga sprawa to fakt, że według niektórych źródeł Aleksander
Fredro był projektantem pałacu w Nozdrzcu, inne źródła
zaś podają, że był to jego brat Maksymilian Fredro. Mogli
się więc osobiście spotykać.
Wiele źródeł podaje, że Aleksander Fredro młode lata
spędziła w Nienadowej w majątku swoich dziadków Dembińskich. Nienadowa to duża wieś, obecnie w Gminie Dubiecko. Cytując Aleksandra Fredro, wspominającego swój
pobyt w Nienadowej, która jest też bliska autorowi tekstu czytamy: ”Żydzi wszędzie, Żydzi w Paryżu, w Rzymie,
Londynie i w Przemyślu, skąd w nocy o świetle księżyca
i w majowej pogodzie tysiąc osiemset dziewiątego ruszyliśmy w dalszą drogę do Nienadowej, do brata pana Wojciecha, pana Antoniego Dembińskiego, byłego oficera z kościuszkowskich czasów.
W Nienadowej, majętności ojca mojej matki, mieszkali niegdyś rodzice moi. Tam pamięć moja błądzi w mgłach
dzieciństwa. Nie było już wprawdzie murowanego mostu przed bramą za szuwarem zarośniętej fosie, nie było
na środku dziedzińca kompasu. który mi się niegdyś zdawał spoczywać na ogromnej kolumnie, nie było wokoło niego ostrzyżonego agrestu ani też w grabowym szpalerze kamiennego Kupidyna z urną pod pachą, którą zawsze napełnialiśmy gorliwie, ale był jeszcze dom duży, drewniany,
o czterech kolumnach, o dwóch kurytarzach, z których jeden w lewo wiódł do biblioteki, drugi do oficyn i do sklepionego skarbca, gdzie mieszkała pani Bełdowska, poczciwa staruszka, przyjacielska sługa.
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Ale co to was obchodzić może, moje dzieci, co obchodzi
kogokolwiek, że niegdyś w Nienadowej tlało jakieś życie
przez lat dziewięćdziesiąt spokojnym płomykiem, że zgasło
jak nocna lampa bez śladu i odgłos? Co to obchodzić może?
A jednak wam opowiadam… Ach, więcej ja do siebie niż
do was mówię. Przebaczcie egoizmowi, bo to tak miło, tak
lubo patrzeć się czasem w jaką gwiazdeczkę, co nam gdzieś
z dalekiej przeszłości zdaje się przemrugiwać przyjaźnie.
Widzę jeszcze tę małą, poczciwa staruszkę, jak we mnie
pieściła dziecko, bawiła studenta, witała oficera, a zawsze ta
sama, ani młodsza, ani starsza. W uszach mi jeszcze dzwoni brzęczące echo dużej, ciemnej sieni, przez którą biegło się
do niej krzycząc, klaszcząc i tupąjąc razem. Mam jeszcze
w oczach ową tam kaplicę ze swymi obrazkami i pochylonymi ścianami, do której nam wstęp był zabroniony, a przeto tak wielce pożądany. Czasem tylko udało się jakiej ciekawej główce zaglądnąć przez uchylone drzwi do opuszczonego już grożącego upadkiem kącika, bo ta kapliczka była
mała, mały ołtarzyk, ale któż zgadnie, jak wielkie wznosiły się tam myśli, jak wielkie korzyły się uczucia?! Ile tam
modłów i błogosławieństw przesunęło się cicho… ale pewnie macierzyńskich najwięcej. Pada do nóg rodziców, składa uwieńczone skronie, włos rozpuszczony skrapia rzęsistym i łzami… Ach jakaż jej przyszłość?! Tak młodej, tak
świeżej, tak pięknej! Życie tak długie!...Ale czas mija, przemija i znowu tam stanęła, i córkę odrywa od serca i wiedzie przed ołtarz.
I znowu ta córka błogosławi syna. Godziny, lata, pokolenia przepędzają jak obłoki wiatrem parte, najczęściej bez
śladu i pamiątki. Życie westchnieniem; szczęśliwym …przestroga – cierpiącym pociecha…Nie ma już kaplicy w Nienadowej.,.. Dom nowy… Mój wuj nie żyje”
Aleksander Fredro wspomina stary dwór w Nienadowej,
nowy jest murowany i istnieje do chwili obecnej. Do II wojny był własnością hrabiów Mycielskich. Po II wojnie w wyniku Dekretu PKWN o reformie rolnej został rozparcelowany cały majątek. Grunty otrzymali okoliczni chłopi, w byłym majątku urządzono szkołę rolniczą. Dwór, kordegarda
(obecnie odremontowana) i oficyny stanowią własność osoby
fizycznej. Na bazie majątku( około 100 ha ziemi i budynków
folwarcznych) funkcjonowało gospodarstwo rolne do nauki
praktycznej zawodu rolnika ( obecnie dzierżawione przez
osobę fizyczną, a stanowi własność Starostwa Powiatowego w Przemyślu). W byłym warsztacie ( szopie na maszyny
rolnicze) do lat 80 tych XX wieku funkcjonowało Kino „Syrenka”, tartak jest w posiadaniu SKR Przedmieście Dubieckie, a młyn w posiadaniu GS „SCh” w Dubiecku, nie prowadzi działalności. Nadal funkcjonuje Zespół Szkół prowa-
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dzący naukę zwodów ekonomicznych i mechanicznych, wykorzystuje część budynków warsztatowych hrabiowskich
do swoich potrzeb.
Jak wspomniał Aleksander Fredro, nie był chętny do nauki. Mimo to wspomina swoich guwernerów pana Stecewicza i pana Płachetko, którzy uczyli jego i jego rodzeństwo.
Mieli oni obowiązek „kształcenia duszy i ciała, uczono muzyki, rysunku”. Z rozbiorem Polski zamknięto szkoły, a kto
tylko chciał i mógł wychowywał dzieci w domu przy pomocy
emigrantów francuskich, którzy zazwyczaj uczyli tylko tego
języka. Uczył go Heckel Szwajcar, pan Trawiński, o panu
Płachetko pisze „Pan Płachetko nie robił nic, nie robiłem
ja nic. Polowałem i jeździłem konno. Wtem nagle, nie pamiętam z jakich powodów, chwyciłem za pióro i… napisałem komedią pod tytułem ”Strach przestraszony”. Tak więc
pierwszy utwór napisał Aleksander Fredro w wieku 12 lat.
Mimo niedostatków w nauce, pobyt w wielu krajach Europy sprawił, że znał języki, miał bogaty zasób wiedzy i świetnie obracał się w swoim środowisku.
Kolejne wspomnienia związane będą z rokiem 1809, kiedy to Aleksander Fredro ma 16 lat i wstępuje do wojska.
Decyzja była związana ze spotkaniem w Dubiecku Strzelców konnych 5 pułku, a oddziałem dowodził porucznik Wesołowski. Tak oto pisze Fredro o tych wydarzeniach w „ Trzy
po trzy”: ”Zdaje mi się, że w opowiadaniu moim zboczyłem
z prostej drogi. Nadużywam, jak widzę, moi państwo, cierpliwości waszej. Ksiądz proboszcz drzemie, a doktor ziewa,
panie przez grzeczność o czym innym myślą. Może wspomnienie 809 wszystkich obudzi. Wraca się do tej chwili, kiedy z moim wujem Wojciechem przyjechaliśmy do Nienadowej, w pierwszych dniach maja.
Nazajutrz po przybyciu naszym obydwa bracia Wojciech i Antoni pojechali do Zarzecza, aby się zbliżyć do Jarosławia, gdzie podług wieści wojsko polskie już było, i aby
pewniejszych zasiągnąć wiadomości. Ja z wujanką piliśmy
kawę pod kolumnami starego domu, kiedy blady, zadychany Żyd krawiec ze złamanym nosem wbiega na dziedziniec
i od bramy już krzyczy: - Już są !... Przyszli !... W Dubiecku...w pałacu!.. Polaki !...
Nie słuchałem, nie słyszałem więcej… Jednym skokiem
już byłem na ścieżce wiodącej przez olszynkę do Dubiecka..
ze mną biegłe Perrot, Francuz, guwerner młodych Dembińskich.
W samej rzeczy ujrzeliśmy przy rogatce dwóch szaserów
konnych 5 pułku dowództwa pułkownika Turno. Miał granatowe kolety, amarantowe kołnierze, od kołnierza wzdłuż
okrągłych guzików po obu stronach pasek biały z amarantową wypustką, na głowie czako z piątym numerem na przodzie. Przy siodle karabinki, w ręku ogromne obosieczne pruskie pałasze. – To Polacy!...
To Polacy!... – powtarzałem i nie wierzyłem
sam sobie. Dusza przeszła w oczy… wlepiałem je w drogie zjawisko. –Na ziemi leżał porąbany dwułbisty orzeł, który był na domie
pocztowym. Schwycony oficer austriacki, jadący kurierem, stał przy wozie z miną, która
zowie się gminnym wyrazem: kiepska. Pocztmajster w szlafroku i pantoflach zapewniał
wiarusów, że się bardzo cieszy z ich niespodziewanej wizyty, częstował wódką, flaszka
dzwoniła w kieliszek, bo pocztmajster dostał
febry z radości.
Idziemy ku pałacowi i w ulicy spotykamy
cały oddział pod dowództwem porucznika Wesołowskiego. Był on potem kapitanem 11 pułku ułanów. Służyliśmy razem lat kilka. Dobry żołnierz, dobry kolega, ale zła głowa.. źle
skończył.. gorzej nawet jak źle, bo haniebnie.
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Kiedy przy rogatce poczmajster się trzęsie, porucznik
klnie, podpite szasery pakują na wóz grubego hauptmana, w pałacu kończył się okropny dramat. Patrol 5 pułku
wpadłszy do miasteczka, a potem do pałacu, zastał – jak to
zwykle na wsi bywa – drzwi w pałacu na oścież pootwierane, a w pokojach nikogo. Henrykowski kapral, młody, przystojny mężczyzna, szukając tam nieprzyjaciela, znalazł najniebezpieczniejszego: pokusę. Wziął złoty zegarek. Wkrótce
przybył oficer, nadeszła pani domu, przyjechał pan Ksawery Krasicki, dostrzeżono stratę i upomniano się o nią. Henrykowski przekonany, zmuszony oddać swoją zdobycz, nie
mógł znieść wstydu, chwycił za pistolet i strzelił sobie w piersi. Żył jeszcze, kiedy go odwiedzałem, ale wkrótce skonał.
Jakże później żałowałem, że nie wsiadłem na luźnego
jego konia i że nie pojechałem z Wesołowskim… Ale nie byłbym był świadkiem tego, co się wkrótce
działo we Lwowie. Nie byłbym uchwycił uczucia, które stało się najdroższym,
najmilszym wspomnieniem moim.
Wróciwszy śpiesznie do Lwowa, zafryzowałem wypudrowaną głowę i poszedłem do wojewodziny bełskiej. Otoczony, wypytywany, nie mogłem nastarczyć w powtarzaniu wszystkich szczegółów wypadku w Dubiecku. Wtenczas z Olesia wyrosłem na pana Aleksandra”.
Droga, którą jechał Aleksander Fredro do Dubiecka biegła nad Sanem.
Jeszcze w okresie międzywojennym
była ona wykorzystana do przejazdów
rodziny hrabiów Mycielskich do pałacu
(zamku) w Dubiecku do hrabiów Konarskich w celach towarzyskich. Po każdym przyjeździe powozu służące dworskie zgarniały grabiami koleiny po dorożkach i karetach, o czym wspomina-

ła babka autorów, która była praczką w tych dworach. Była
to droga polna piaszczysta, wykorzystana też do transportu płodów i upraw z okolicznych pól hrabiów Nienadowskich. Obecnie jest to droga gminna, kilkanaście lat temu
wyasfaltowana.
W maju 1809 r. Aleksander Fredro zachęcony tymi wydarzeniami oraz faktem, że dwaj jego bracia służyli w wojsku
wstępuje do wkraczającego do Galicji wojska księcia Józefa
Poniatowskiego. Już 8.06.1809 r. zostaje podporucznikiem
(miał wtedy 16 lat), w 1810 r. porucznikiem, a w 1812 r. kapitanem adiutantem majorem w 5 pułku strzelców konnych
(miał 18 lat). Brał udział w kompanii napoleońskiej, przemierzył wraz z armią całą Europę od Lwowa po Moskwę
i Paryż, walczył pod Dreznem. Lipskiem i Hanau. Za zasługi w wojnie i w walkach był odznaczony Krzyżem Virtuti
Militari i Legią Honorową. Karierę wojskową zakończył po około 4 – 5 latach służby.
Aleksander Fredro zmarł w 1876 r. i został pochowany w grobie rodzinnym w Rudkach (obecnie Ukraina).
W innym artykule przedstawimy tematykę związaną z jego twórczością komediopisarską. Tutaj ograniczono się do wspomnień zwianych z Ziemią Dubiecką.
Wykorzystano:
1. A. Fredro: „Trzy po trzy”,
PIW Warszawa 1976 r.
2. Internet,
3. Literatura polska. PWN Warszawa,
4. Z dziejów kultury i literatury Ziemi
Przemyskiej, Przemyśl 1973 r.
mgr Patrycja Rozmus
mgr inż. Edward Rozmus

piękno z ziemi zrodzone – nieco historii podkarpackiego szkła

Codziennie posługujemy się szklanymi przedmiotami lecz pewnie
rzadko zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób one powstały. A przecież my, mieszkańcy Podkarpacia mamy możliwość przyjrzenia się tej
produkcji z bliska, bowiem Krosno, nazwane MIASTEM SZKŁA zaprasza do Centrum Dziedzictwa Szkła. Jest to, modne ostatnio tzw. „żywe
muzeum”, w którym samemu można poznać tajniki ręcznej produkcji
szkła, zobaczyć cały cykl produkcyjny: od przygotowania surowców
do produkcji, poprzez wytop i wydmuchiwanie szkła, a następnie jego
kształtowanie, odprężanie, zdobienie, do pakowania gotowego produktu. A co ważne można w tych etapach współuczestniczyć, co niewątpliwie znacznie uatrakcyjnia pokazy.
Najstarsze w całości szklane naczynia odnalezione przez archeologów mają
około 3500 lat. Tysiąc lat przed naszą erą powstawały już dość skomplikowane
przedmioty - pierwsze szklane kielichy i flakony.
W średniowieczu ważnym ośrodkiem produkcji szkła były pracownie na wyspie Murano, w Wenecji.
Badania archeologiczne zaświadczają o istnieniu w Polsce pracowni produ-
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kujących szkło już w X wieku. Ale rozkwit produkcji szkła
na terenie Polski miał miejsce dużo później - w XVIII i XIX
wieku. Pod koniec XIX w rozwinęła się na ziemiach polskich produkcja na skalę przemysłową.
W średniowieczu wyprodukowano pierwsze okulary.
Później powstawały coraz bardziej skomplikowane urządzenia - teleskopy, mikroskopy, żarówki itp.
W 1918 roku w Polsce działało 35 hut szkła, a pod koniec okresu międzywojennego liczba ta była już dwa razy
większa. Po II wojnie światowej, w Polsce powstał nowoczesny przemysł szklarski.
Historia produkcji szkła w Krośnie rozpoczęła się w la-

tach dwudziestych ubiegłego wieku. Jest to jedyny w Polsce ośrodek szklarski, którego powodem lokalizacji
nie było występowanie piasków szklarskich, lecz źródło energii - miejscowe złoża gazu ziemnego. Kontynuowana przez dziesięciolecia produkcja doprowadziła do
takiego rozwoju tej dziedziny wytwórczości, że
Krosno wraz z okolicami stało się największym
w Europie centrum produkcji szkła użytkowego, ozdobnego i gospodarczego, a także włókna
szklanego. W mieście i okolicy funkcjonuje kilkadziesiąt firm związanych z produkcją i zdobieniem szkła.
Pierwsze huty szkła powstawały na Podkarpaciu już w XIX wieku, między innymi w Olchowcu
k. Sanoka czy Krempnej k. Żmigrodu. Wzmożony
rozwój polskiego przemysłu szklarskiego nastąpił jednak dopiero w XX wieku. Powstały wtedy
liczne huty szkła, w Krośnie, Tarnowcu, Dobieszynie, Brzozowie, Rogach, Szebniach, Rymanowie, Iwoniczu. Od 1968 roku na terenie Podkar-
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pacia powstały liczne prywatne huty wytwarzające szkło
użytkowe, dekoracyjno-użytkowe i artystyczne.
Najstarszym zakładem są Krośnieńskie Huty
Szkła KROSNO S.A. mające ponad 80-letnią tradycję. To największy i najbardziej znany producent szkła
w Polsce oraz jeden z liderów rynku światowego. Produkcja
w Krośnieńskiej Hucie Szkła ruszyła już w 1924r. W roku
1944 zabudowania fabryczne zostały spalone przez wycofujących się Niemców, ale już w styczniu 1945 powstały
pierwsze produkty-szkiełka do lamp naftowych. W 1958
rozpoczęła produkcję Huta Szkła Technicznego Polanka,
która wraz z Zakładem Szkła Gospodarczego Krosno stworzyła jedno przedsiębiorstwo pod
nazwą Krośnieńskie Huty Szkła.
Techniki ręcznego
formowania szkła
nie zmieniły się
i są takie same od
XVII w. Tą metodą wytwarzane
jest zarówno szkło
stołowe jak i artystyczne. Szczególnie ciekawy jest
sposób wydmuchiwania szkła przez
dwumetrową metalową rurkę, a pamiętać należy, że temperatura, w jakiej pracuje hutnik przy piecu hutniczym wynosi 40°C.
Od około pięćdziesięciu lat wyroby krośnieńskich zakładów szklanych trafiają w różnych formach na rynki całego świata. Szkło z Krosna łączy w sobie oryginalne wzor-

nictwo, kunszt wykonania i najnowsze rozwiązania technologiczne. Bardzo wysoka jakość wyrobów
i nieskazitelna bezbarwność masy szklanej osiągana jest dzięki wypracowanej przez lata metodzie
produkcji oraz recepturze używanych składników.
Krośnieńskie szkło często nazywane jest ‚’bezołowiowym kryształem’’, co znakomicie charakteryzuje jego perfekcyjną przejrzystość. Poza szkłem bezbarwnym, produkowana jest szeroka paleta produktów ze szkła w wielu kolorach.
Szkoda, że mimo niekwestionowanie najpiękniejszych szklanych wyrobów, także i krośnieńskie
huty dotknął kryzys.
Oprac. AJ Molowie
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StoWarzYSzenie „Perełka”
W Harcie
Wakacje to czas wypoczynku, wyjazdów i poznawania nowych miejsc. Dzieci i młodzież ze wspólnoty „Perełka” z Łańcuta przyjechali do naszej miejscowości, aby tutaj spędzić
czas wolny. Stowarzyszenie to działa już od 20 lat i zrzesza
osoby z upośledzeniem umysłowym, fizycznym oraz ich rodziców i przyjaciół. Dzięki przychylności Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Harcie p. Krzysztofa Kędzierskiego mogli przebywać
i nocować w naszej szkole. Podczas
10-dniowego pobytu poznawali naszą miejscowość. Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta wraz ze
strażakami z naszej jednostki chcąc
uatrakcyjnić ich pobyt w Harcie zaprosiło ich do naszej remizy, aby zaprezentować im wyposażenie naszych strażaków tj. urządzenie hydrauliczne, aparaty dróg oddechowych, ubrania ognioodporne i wiele innych. Prezentacja wzbudziła
duże zainteresowanie wśród przy-

byłych gości. Padło wiele pytań tj. do czego służą poszczególne urządzenia, jak działają, ile stopni wytrzyma w ogniu
ubranie ognioodporne strażaka, jak wytrzymały jest hełm
na uderzenia i wiele innych. Dużo radości dała możliwość
założenia hełmu strażackiego i zrobienie sobie w nim zdjęcia. Po zakończonej prezentacji członkowie TKiRWH zaprosili na gorącą herbatę i kiełbaski z grilla. Podczas wspólnego grillowania był
czas na rozmowy i wzajemne poznawanie się. Na koniec członkowie wspólnoty „Perełka” podziękowali za wspólnie
spędzony czas. Przed wyjazdem z naszej miejscowości podarowali naszym
strażakom duży rysunek przedstawiający samochód strażacki. Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej miejscowości będą mile wspominać.
Tekst Jacek Stochmal
Vice Prezes OSP Harta
Zdjęcia Jolanta Gudyka

Harta
V akcJa zBiÓrki krWi
„ratUJ ŻYcie - ŻYJ BezPiecznie”
Niedziela, 23 czerwca 2013 r.,
niebo trochę zachmurzone, wydaje
się, że będzie padało. Tak jest już od
trzech lat, że w sąsiednich miejscowościach pada deszcz, a u nas dopisuje pomaga. Na pewno czuwa na
tym Opatrzność Boża, bo to wielki dzień, kiedy się zbiera krew
dla bliźniego.
W tej akcji nie jest ważny
status społeczny, przynależność
partyjna, stanowisko czy pozycja - wszyscy są równi. Dzisiaj
może ja, a jutro możesz ty potrzebować krwi, Daru Życia. Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie
możemy potrzebować tej krwi. Dlatego już po raz piąty Klub
HDK PCK „Nadzieja” w Harcie, wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną i Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta zorganizował zbiórkę krwi pod hasłem „Ratuj życie - żyj
bezpiecznie”. Na nasz apel odpowiedzieli strażacy z czterech powiatów, lokalna społeczność i mieszkańcy z terenu
okolicznych gmin. Dzięki tym ludziom, strażakom, w ciągu
ostatnich pięciu lat udało się zebrać 124,5 litra krwi. W tym
roku chętnych do oddania było 76, oddać mogło 51 dawców,
co daje 24,5 litra krwi. W czasie akcji odbyły się pogadanki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, jak również kon-

kurs plastyczny, którego tematem przewodnim było hasło: " Jak żyć zdrowo
i bezpiecznie".
Po raz pierwszy na akcji został zaprezentowany przez małych strażaków z Harty pokaz pt. „Gaszenie zarzewia ognia”, co spotkało się z dużym uznaniem oglądających.
Atrakcją było również robienie
fryzur m.in. splatanie pięknych
warkoczy przez uczennice Zespołu Szkół ZDZ Rzeszów. Do akcji
włączyło się także Motocyklowe
Bractwo BYK z Dynowa.
Stało się już tradycją, że towarzyszą nam glazurnicy ze
Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych, którzy w tym roku, z okazji pięciolecia wykonali
z płytek patrona Honorowych Dawców Krwi, św. Maksymiliana Maria Kolbe. Nie było to łatwe zadanie, ale dla fachowców to nic trudnego. Firma Selena i Boz Rzeszów zadbali,
aby materiałów i chemii nie zabrakło do wykonania pracy.
Niedzielne popołudnie dawcom krwi, zaproszonym gościom, naszym mieszkańcom i nie tylko, uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Harty, a także Kapela Podwórkowa Tońko z Dynowa i Kapela Młoda Harta.
Nie zabrakło również poczęstunku dla honorowych daw-
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ców krwi - bigosu i potraw z grilla. Na zakończenie zbiórki
krwi odbył się festyn strażacki.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim dawcom
krwi, strażakom, jak również moim kolegom i koleżankom,
którzy zawsze mnie wspierają przy organizacji tego pięknego przedsięwzięcia. Gorące podziękowania kieruje również do wszystkich instytucji, firm i osób prywatnych, za
to, że w ciągu tych pięciu lat otrzymywałem od nich pomoc,
a jednocześnie mam nadzieję, że w dalszym ciągu mogę liczyć na ich wsparcie, bo przecież cel jest szczytny - pomagamy bliźniemu.
Tekst Jacek Stochmal
Prezes Klubu HDK PCK Nadzieja
Przy OSP Harta
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Wymowna rocznica
Czas jak rzeka płynie, zaciera ślady przeszłości, poszerza obszary niepamięci…
W codziennej gonitwie, nawet żywo zainteresowani historią, często nie odnotowują ważnych rocznic i pamiętnych uroczystości. Dotyczy to niestety także historii naszego miasteczka. Przykładem może być „niezauważona” rocznica poświęcenia sztandaru Oddziału Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie – Koła w Dynowie.
22 lata minęły od uroczystości, która na dynowskim rynku odbyła się 22 czerwca 1991 roku. Społeczny Komitet wykonania i poświęcenia sztandaru fundacji por. Tadeusza K.
Wrażenia z Kanady pod protektoratem zasłużonego i niezapomnianego, J.E. Ks. Biskupa dra I. Tokarczuka zorganizował sesję naukową w auli LO w Dynowie, a uroczyste
nabożeństwo z udziałem licznych delegacji Kół AK, koncelebrowane na rynku miasta przez J.E. Ks. Biskupa. Bogaty program sesji i aktu poświęcenia ilustrują archiwalne
dokumenty i zdjęcia.

„Czas jak rzeka płynie”, a gdy patrzymy na stare
fotografie, stwierdzamy, że nie jest to truizm, tylu
ludzi odeszło…. Nie ma wśród żywych J.E. Ks. Biskupa dra I. Tokarczuka, Ks. Ożoga, St. Pysia, Stefanii Salwowej, B. Cmeli, T. Wrażenia, Marii Krupy i innych.
Pozostał sztandar i czeka na umieszczenie go
w miejscu godnym, dostępnym dla dynowian – na
Sali obrad Urzędu Miasta Dynowa.
Luiza Wrażeń-Macrae z Kanady
(córka Fundatora)
Halina Szpara
(siostrzenica Fundatora Sztandaru
T. Wrażenia)
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Wyróżnienie dla kGW Laskówka
W niedzielę 1 września br. na ulicy
3 Maja w Rzeszowie odbyły się V Targi Lokalnych Grup Działania organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Udział wzięło
24 grupy spośród 31 działających na Podkarpaciu. LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie było reprezentowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Laskówka, które przygotowały tradycyjne potrawy takie jak: proziaki, chleb wiejski ze
smalec z warzywami, fasola z grzybami,
kwas z grzybami, domowe nalewki i wędliny. Trud przygotowań doceniła komisja konkursowa nagradzając wyróżnieniem w kategorii „Najlepsze stoisko wystawowe” prezentujące potencjał Lokalnej Grupy Działania.
Autor: Marek Kot

Piknik rodzinny
w łubnie
W niedzielę 28 lipca br. na boisku Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie odbył się Piknik Rodzinny połączony z konkursem kulinarnym „Zimna Przekąska” organizowanym przez LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie. W konkursie kulinarnym wzięły
udział koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia z terenu gminy Dynów. Komisja konkursowa przyznała jednogłośnie:
I miejsce - Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Wsi Harta
II miejsce - KGW Łubno
III miejsce - Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz
Autor: Marek Kot

MartWa natUra Pełna ŻYcia
W Izbie Regionalnej w Krzywem,
gmina Dydnia, od czerwca do sierpnia
br. wiele osób poznało piękną twórczość
malarską Anny Warchał z Dynowa,
emerytowanej nauczycielki.
Obrazy zostały wykonane prostymi
technikami: ołówkiem, kredką, suchą
pastelą, piórkiem i tuszem. W większości przedstawiają: kwiaty, owoce,
warzywa, ale są też i portrety. Do odbiorców przemawiają bogactwem barw,
realizmem oraz precyzją wykonania.
Księga pamiątkowa pełna wpisów
potwierdza zachwyt nad sposobem

ukazania piękna martwej natury oraz
szacunek dla artystki, osoby o bogatym
wnętrzu i dużym talencie, chociaż niesprawnej fizycznie.
Wychowankami pani Anny jest
wiele osób z gminy Dydnia, które pełnią obecnie funkcje kierownicze np. p.
Iwona Pocałuń - dyr. Zespołu Szkół
w Dydni, p. Andrzej Kot - były dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni,
p. Piotr Szul – Przewodniczący Rady
Gminy, a nawet - o czym dowiedziałam się na spotkaniu w dniu 08 sierpnia 2013 r. - p. Jacek Adamski - Dyrektor GOK-u w Dydni. Ze wszyst-

kimi w/w współpracuję jako Społeczny Animator Kultury i Lider Społeczny na wsi.
Izba Regionalna powstała z mojej
inicjatywy w dniu 08 września 2002r.
dla uczczenia Obchodów 450-lecia wsi
Krzywe.
Głównym założeniem utworzenia
„Izby” było:
1. Ocalenie od zapomnienia historii i dawnego życia wsi - świadectwem są eksponaty, które przekazała mi społeczność Krzywego i in-
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nych miejscowości Gminy Dydnia.
Wskazanie młodemu pokoleniu
ich tożsamości z „Małą Ojczyzną - Krzywem” na lekcjach muzealnych.
Promowanie kultury wiejskiej,
dawnych tradycji i obyczajów,
głównie z powiatu brzozowskiego, poprzez prezentowanie twórczości artystów ludowych, poezji,
muzyki, malarstwa, rzeźby, rękodzieła, tańców.
Wyszukiwanie i promowanie talentów poprzez organizowanie
różnorodnych konkursów tematycznych dla uczniów szkól z gminy Dydnia.
Aktywizowanie tutejszej ludności
do działań na rzecz środowiska
w zakresie kultury i oświaty oraz
zachęcanie do współpracy z „Izbą”.

Na mój apel z dnia 20lutego 1999 r.
odpowiedziało wiele światłych mieszkańców wsi Krzywe, a nawet osoby z sąsiednich miejscowości, takich
jak: Końskie, Witryłów, Krzemienna,
Dydnia.
Przekazywane sukcesywnie przedmioty jako dary lub dawane w depozyt - skrzętnie rejestrowane - utworzyły wspaniałą ekspozycję tematycznie
zgrupowaną. Mieszkańców wsi i osoby zwiedzające „Izbę” bogaty zbiór zaskoczył wielością, różnorodnością i czasem powstania eksponatów.
Od 2004r.”Izba” mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Krzywem i zajmuje trzy sale:
Sala I - Wystrój chaty chłopskiej
i przedmioty codziennego użytku w gospodarstwie.
Sala II - Tradycje i obyczaje – jest tu
bogata kolekcja wieńców dożynkowych,
eksponaty mówiące o tradycji Świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocnych.
Sala III - Sala wystaw czasowych,
gdzie prezentowane są prace artystów
ludowych i profesjonalnych.
Od początku mojej działalności społecznej na rzecz tutejszego środowiska
czynnie wspomaga „Izbę” Wójt Gminy

Dydnia – p. Jerzy F. Adamski – historyk z wykształcenia –użyczając mi
lokum w budynku szkoły oraz przekazując: radio z odtwarzaczem CD, telewizor z odtwarzaczem DVD, antyramy,
aluramy, sztalugi, drążki do zawieszania obrazów. Pan Andrzej Kot – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni
ofiarował „Izbie” do wspólnego użytku
ze Szkolą Podstawową w Dydni tablicę
korkową oraz aparaturę nagłaśniającą.
Dyrektor GOK-u w Dydni p. Jacek Adamski nigdy nie odmówił na
organizowane spotkania tematyczne
dla ludności aparatury nagłaśniającej
wraz z ekipą do jej obsługi. Pani Iwona Pocałuń - Dyrektor Gimnazjum
a następnie Dyrektor Zespołu Szkól
w Dydni nie tylko „użyczała” młodzieżowe talenty recytatorskie, ale wykonywała piękne „Dyplomy” dla uczniów
– zwycięzców w konkursach, jak również redagowała podziękowania dla
osób udzielających się w tych spotkaniach społecznie, a byli to znawcy historii regionu, twórcy kapel ludowych
i wiele, wiele ciekawych osobistości.
Ta moja 10-letnia działalność społeczno – kulturalno-oświatowa została
zaakceptowana i doceniona przez tutejsze środowisko, bo otrzymałam:

1.

Dnia 22 czerwca 2011r. od Dyrekcji Gimnazjum im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego podziękowania oraz
Statuetkę „ Przyjaciel Szkoły”
2. Dnia 23 kwietnia 2013r. z rąk Naczelnego Redaktora GC „Nowiny” p. Stanisława Sowy Dyplom
i Statuetkę „Kobieta Przedsiębiorcza 2012”.
Przez moich znakomitych przyjaciół zgłoszona zostałam do plebiscytu
GC „Nowiny” i w glosowaniu czytelników do dnia 17 kwietnia 2013r.uzyskalam 413 głosów, zostając Laureatką Plebiscytu, pokonując jednocześnie
35 osób, wspaniałych zresztą Pań z całego województwa Podkarpackiego. Tytuł ten uzyskałam za promowanie kultury wsi Krzywe, w której od dziesięciu
lat jest „Izba Regionalna”, takie mini
muzeum etnograficzne, działające na
rzecz Mieszkańców wsi, Gminy Dydnia i powiatu Brzozowskiego.
O mojej działalności społecznej piszą:
• p. Jan Wolak na portalu
•

•

www.brzozowiana.pl

p. Halina Kościńska w „Brzozowskiej Gazecie Powiatowej/ wyd.
Starostwo Powiatowe w Brzozowie

www.regiopedia.pl

BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM SYMPATYKOM „IZBY REGIONALNEJ” W KRZYWEM ZA OKAZANĄ MI ŻYCZLIWOŚĆ I WSPOMAGANIE MOJEJ SPOŁECZNEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO I ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ PRACY ORAZ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I WIEDZY O NASZYM PIĘKNYM REGIONIE
PODKARPACKIM.
BOGUSŁAWA KRZYWONOS - SPOŁECZNY ANIMATOR KULTURY
KRZYWE 51, 36-204 DYDNIA, tel.13-430-32-27
24 sierpnia 2013 r.
Redakcja „Dynowinki” z wielkim szacunkiem odnosi się do działalności kulturalnej Pani Bogusławy Krzywonos i szczerze gratuluje
dotychczasowych osiągnięć. Mamy nadzieję, że uda nam się namówić Panią Bogusławę na udzielenie nam wywiadu do jednego z kolejnych numerów.
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ad vocem
W 8 numerze "Dynowinki" /sierpień 2013/ ukazał się krótki artykuł
autorstwa pana Macieja Jurasińskiego, poświęcony premierze „Snu nocy
letniej” Williama Shakespeare w reżyserii Magdaleny Miklasz. Było to
przedstawienie plenerowe, mamy
nadzieje udane. Zapewne wywołało
wiele dyskusji w różnych gremiach.
Naczelny przedstawił własny pogląd sprawy i doszedł do wniosków,
które dla wielu członków De-Novo
nie wydają się być do końca trafne.
Otóż autor potraktował naszych
gości obecnych na niedzielnej premierze nieładnie. Mamy na myśli
osoby Pana Burmistrza Zygmunta Frańczaka i towarzyszącego mu
przewodniczącego Rady Miasta Romana Mryczko.
Panowie Ci w żaden sposób nie
uchybili czci i powadze reżyserki
spektaklu Magdalenie Miklasz, ani

powadze całego zespołu teatralnego.
Nie musieli też „kupować za cenę
bukietu kwiatów i kosze słodyczy cennej dla nich promocji”. W naszej ocenie zachowali się poważnie i godnie.
Gwoli sprostowania przedstawiamy fakty: Współpraca Stowarzyszenia "De-Novo" z Urzędem Miasta od 10
lat wygląda następująco: otrzymujemy
od Urzędu Miasta drobne (jak na nasze potrzeby- to jednak przedsięwzięcie
angażujące ponad 100 osób przez ponad miesiąc) wsparcie finansowe i spore wsparcie organizacyjne i materialne. Każdego roku artyści przyjeżdżający do Dynowa w dużej liczbie, z różnych miast Polski i Świata mieszkają
przez miesiąc w Zespole Szkół w Dynowie, korzystając z wszelkich udogodnień (prysznice, dostęp do kuchni), oraz pola namiotowego nad Sanem. Stowarzyszenie De-Novo złożyło wniosek do Urzędu Miasta o dotację na zaplanowane działania i otrzymało kwotę 3500 złotych/taką możliwość stwarza otwarty konkurs na zajęcia z młodzieżą ze środków na profi-

laktykę przeciwalkoholową. W nasze
święto teatralne szczególnie zaangażowany jest Miejski Ośrodek Kultury. Pani Aneta Pepaś - dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury - złożyła
wniosek pn. "Lato w teatrze", dzięki
czemu kwota na dofinansowanie widowiska "Sen nocy letniej" wyniosła
37 000 złotych. Nadmienić ponadto
należy, że wspólne działania Burmistrza oraz Pani Anety Pepaś doprowadziły do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o nagrodę dla
Stowarzyszenia "De-Novo" za całokształt działalności. Nagrodę w wysokości 4000 stowarzyszenie przeznaczyło na bieżącą działalność.
Za wszystko jesteśmy miastu Dynów bardzo wdzięczni, zarówno osobom prywatnym, szczodrym sponsorom, jak i władzom miasta.
Po cichu liczymy na tyle samo, jeśli nie więcej w następnych latach.
Zarząd Stowarzyszenia
De-Novo

W dniu 19.08.2013 r. zmarł w Rzeszowie

TADEUSZ CZWAKIEL
aktor, malarz
Był autorem kilkudziesięciu obrazów naszego miasta
prezentowanych na autorskiej wystawie w Dynowie w 2011 r.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

„ Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako mur, Bóg jako bramę”.
Koleżance Grażynie i Monice
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ś. P.
Męża i Taty

JERZEGO MĄCZYŃSKIEGO
składają
koleżanki i koledzy z Zespołu Teatralnego i Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie
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JeSienne
DekoracJe

J eS i en n e

i nS Pi r a cJ e

Jesień to czas szperania na łące, w lesie i w ogrodzie… Z liści, kwiatów, warzyw można robić piękne dekoracje: stołu,
drzwi, okna!

Osłonka na świeczkę
Wystarczy biała szklanka i kilka różnokolorowych liści…

Nr 9/216

Jesienny bukiet
Potrzebne materiały: główka kapusty, owoce jarzębiny, owoce głogu, żołędzie, rajskie jabłuszka, suszone kwiaty,
owocnie czarnuszki, gąbka florystyczna (namoczona w wodzie), celofan, nóż,
druciki, lakier
Wycinamy otwór w kapuście, do
środka wkładamy celofan i namoczoną gąbkę. Gąbkę docinamy do kształtu otworu i skracamy brzegi wystającego celofanu. Układamy kompozycję z kwiatów i owoców. Te bez gałązki osadzamy na drucikach, które wbijamy w gąbkę. Bukiet spryskujemy lakierem, który nabłyszcza owoce i sprawia, że dłużej są świeże.

Jarzębinowy wieniec

Kasztanowe serca
Kasztany przedziurawić, nawlec na
sznurek (tasiemkę, rafię), uformować
serca.

Potrzebne materiały: koło słomiane lub styropianowe (do kupienia w kwiaciarni za 2-3 zł), cienki, giętki drucik, jarzębina, wstążka.
Gałązki jarzębinowe (najlepiej małe, pojedyncze) układamy rządkami na podstawie
i kolejno, rządek za rządkiem,
owijamy drucikiem. Po przymocowaniu gałązek na całym
kole, wtykamy umocowane na
drucikach pojedyncze witki jarzębiny w wolniejsze miejsca,
aby je wypełnić. Zapełniony
jarzębiną wianek ozdabiamy
wstążką i gotowe.
RJ

JeSienne PrzePiSY
Jarzębina do mięs
(przepis ze strony www.kuron.com.pl)

Liście w oknie
Ładne, kolorowe liście powiesić na żyłce (można kupić w sklepie wędkarskim)
w oknie.

Składniki:
500 g owoców jarzębiny bez gałązek
500 g jabłek
1 łyżeczka imbiru
1 łyżeczka chilli
1-2 ząbki czosnku
1 szklanka cukru
100 g rodzynek
Sposób przyrządzania:
Zblanszowaną lub przemrożoną jarzębinę myjemy i osączamy.
Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w kostkę i dodajemy do jarzębiny. Około połowy owoców i cały cukier wrzucamy do
rondla i dusić półtorej godziny. Rondel zdejmujemy z ognia, gdy owoce są rozgotowane. Masę studzimy i przecieramy przez sito. Pozostałe na sicie skórki wyrzucamy. Czosnek drobno siekamy. Rodzynki dokładnie płuczemy i pozostawiamy na sicie do obcieknięcia. Pozostałą jarzębinę oraz jabłka wrzucamy do przecieru, dodajemy czosnek,
rodzynki i przyprawy. Ponownie doprowadzamy do wrzenia i dusimy
10 minut. SW razie potrzeby dosładzamy i mieszamy, aż cukier się
rozpuści. Słoiki po umyciu wyparzamy wrzątkiem, napełniamy gorącą jarzębiną, zamykamy i odwracamy do góry dnem.
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Pieczarki czosnkowe
(przepis ze strony www.kuron.com.pl)

Jabłeczno-miętowy sos przyprawowy
przepis z książki Ireny Gumowskiej „Słońce w słoikach”,
Wydawnictwo Watra, Warszawa 1990

Winogrona w koniaku (absolutny luksus!)
przepis z książki Ireny Gumowskiej „Słońce w słoikach”, Wydawnictwo Watra, Warszawa 1990
1 kg dużych winogron (ciemnych lub jasnych) wydrylować bardzo ostrożnie, posługując się
szpilką lub cienkim drutem dziewiarskim. Włożyć winogrona na chwilę do wrzącej wody, by
popękała na nich skórka i podważając ją końcem noża – obrać.
Na 1 kg tak pracowicie przygotowanych winogron bierze się 60 dag cukru, kawałek laski
cynamonu, 12 ziaren kardamonu (albo kolendry). Wszystkie składniki układać w słojach i zalać ok. 2 szklankami koniaku. Słoje zamknąć i zostawić na 5 tygodni, od czasu do czasu poruszając nimi, aby cukier całkowicie się rozpuścił.
Takich luksusowych winogron używa się dla smaczku i dekoracji, np. do lodów, koktajli,
kremów.

Smacznego! RJ

i nS P ir a cJ e

Składniki:
1 kg jabłek
25 gad świeżych liści mięty
50 dag cebuli
25 dag pomidorów
10 dag rodzynków bez pestek
szklanka octu winnego
łyżeczka musztardy
pół łyżeczki soli
pół łyżeczki pieprzu mielonego
25 dag cukru
Sposób przyrządzania:
Jabłka obrać i posiekać. Posiekać też umyte liście mięty. Cebule obrać i pokroić. Pomidory włożyć do gorącej,
a potem zimnej wody i zdjąć skórki. Włożyć rozdrobnione owoce i warzywa do rondla, dodać przyprawy i ¾ ilości przeznaczonego octu. Gotować na średnim ogniu, aż
wszystko będzie miękkie. Wtedy rozpuścić cukier w reszcie octu winnego i dodać do rondla. Smażyć jeszcze na malutkim ogniu, często mieszając, aż masa będzie spadała
z łyżki płatami. Wkładać gorący do gorących słoiczków,
zamykać i „pod kocyk”. Zimą podawać do mięs na zimno,
wędlin, a także jajek ugotowanych na twardo.

Składniki:
350-400 g mąki (nieco ponad 2 szklanki)
200 g masła
100 g cukru pudru
3 żółtka
cukier waniliowy
pół łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki kwaśnej śmietany 22 %
szczypta soli
Nadzienie
1,5 kg jabłek
3 białka
100 g rodzynek
150 g cukru pudru
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
Sposób przyrządzania:
Rozpoczynamy od ciasta. Mąkę przesiewamy na stolnicę i mieszamy z proszkiem do pieczenia oraz solą. Dodajemy pokrojone masło, cukier puder, żółtka i śmietanę.
W pierwszej fazie siekamy wszystkie składniki nożem, następnie wyrabiamy rękami. Gotowe ciasto wsadzamy do lodówki na co najmniej godzinę. Po ochłodzeniu z 2/3 ciasta
wałkujemy placek, którym wylepiamy formę lub tortownicę. Ciasto pieczemy na złoty kolor w piekarniku nagrzanym do temperatury 180˚C przez około 20 minut. Jabłka
obieramy i szatkujemy, krótko dusimy pod przykryciem,
dodając 2 łyżki wody i 2 łyżki cukru. Rodzynki płuczemy
i osączamy, łączymy z jabłkami, mieszamy i wykładamy
na upieczone ciasto. Z białek ubijamy sztywną pianę, dodając do niej podczas ubijania cukier puder, cukier waniliowy i mąkę ziemniaczaną. Pianę rozkładamy na jabłkach. Na koniec wyjmujemy z lodówki pozostałą 1/3 ciasta
i ucieramy ciasto na grubej tarce bezpośrednio na ciasto.
Pieczemy szarlotkę 45 minut w piekarniku nagrzanym do
temperatury 180˚C. To ciasto można również przygotować dodając zamiast jabłek rabarbar. Rabarbar ma dużo
soku i jest bardzo kwaśny, dlatego kroimy go na kawałki
i posypujemy cukrem, po czym na kilka minut wkładamy
do piekarnika, żeby puścił sok, odsączamy i układamy na
upieczonym spodzie. Posypujemy tartą bułką i przykrywamy ciastem, lub przykrywamy piana z białek i ucieramy
ciasto na wierzch przy użyciu grubej tarki.

J eSi e nn e

Składniki:
16 dużych pieczarek
1 duża cebula
4 ząbki czosnku
1 łyżka masła
2 łyżki tartej bułki
2 łyżki posiekanej pietruszki
sól, pieprz
Sposób przyrządzania:
Z umytych i oczyszczonych
pieczarek odcinamy nóżki przy
kapeluszu i siekamy. Na patelni roztapiamy masło i podduszamy pokrojoną w drobną kostkę cebulę, posiekane nóżki pieczarek, roztarty z odrobiną
soli czosnek i na końcu natkę pietruszki i tartą bułkę. Farsz
mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem i studzimy. Napełniamy farszem kapelusze pieczarek i układamy je w rozgrzanym do 140˚C piekarniku. Pieczemy około 20 minut.

Szarlotka z jabłek lub z rabarbaru
(przepis ze strony www.kuron.com.pl )

46

DYNOWINKA

Nr 9/216

J eS i en n e

i nS Pi r a cJ e

JeSienne zaBieGi koSMetYczne
Jesień to pora uciążliwa dla skóry,
która jeszcze nie zdążyła zregenerować
się po działaniu letniego słońca, a już
narażona jest na działanie niskich temperatur i suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Te niekorzystne
czynniki powodują, że skóra traci swój
blask, staje się szorstka i matowa.
Z drugiej jednak strony jesień to także idealny czas, aby zregenerować skórę po lecie i przygotować ją na nadejście zimy.
SKÓRA
Salony kosmetyczne oferują wiele zabiegów mających na celu głębokie
złuszczenie naskórka, regenerację, nawilżenie, odżywienie oraz wygładzenie
skóry: mikrodermabrazję, złuszczanie
kwasami owocowymi czy peelingi medyczne.
Mikrodermabrazja jest w pełni
bezpiecznym, bezbolesnym, a zarazem
bardzo skutecznym zabiegiem. Polega
na mechanicznym ścieraniu naskórka,
warstwa po warstwie, za pomocą głowicy pokrytej naturalnymi diamentami.
Dzięki zabiegowi skóra jest oczyszczona,
odmłodzona, zostają usunięte niewielkie
przebarwienia i zwiększa się produkcja
kolagenu i elastyny. Ponadto mikrodermabrazja powoduje stymulację naturalnego wzrostu nowej tkanki.
Złuszczanie kwasami owocowymi oraz peelingi medyczne - to zabiegi polegające na głębokim złuszczaniu
naskórka

Zabiegi złuszczania kwasami owocowymi dają efekt dogłębnie oczyszczonej,
świeżej skóry. Poprawia się jej koloryt,
zostaje optymalnie nawilżona i wygładzona. Rozpuszczalne w wodzie kwasy AHA są polecane dla skór suchych
i zniszczonych opalaniem – nawilżają
ją i zapobiegają powstawaniu zmarszczek. Z kolei peelingi TCA stosuje się
przy takich defektach, jak plamy przebarwieniowe, posłoneczne uszkodzenia
skóry czy blizny potrądzikowe. Trzeba
powtarzać je kilkakrotnie wykonując serię zabiegów w kilkutygodniowych odstępach czasu.
Peelingi medyczne mają złożone
i wielopłaszczyznowe działanie - nie

ograniczają się wyłącznie do złuszczania. Pomagają w stymulowaniu odnowy
komórkowej, poprawiają gęstość i napięcie skóry, spłycają zmarszczki i blizny, oraz ujednolicają koloryt skóry i ją
rozświetlają.
Niestety, ceny tych zabiegów nie są
niskie, a większość z nich powinno się
powtórzyć kilkakrotnie…
Ale przecież istnieje kilka sposobów
na domowe peelingi, których regularne stosowanie wygładzi i oczyści naszą skórę.
Dużym uznaniem cieszy się peeling
cukrowy. Do jego przyrządzenia potrzeba około pół szklanki cukru i około 1/3 szklanki oliwki dla dzieci lub oleju. Może to być np. olej z pestek winogron. Zawiera on niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), które wpływają na stan naszej skóry. Zastosować można także olej z awokado
czy ze słodkich migdałów. Po połączeniu składników, należy nanieść peeling
na ciało i energicznie masować. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na okolicę
kolan i łokci, gdyż tam skóra jest grubsza. Na zakończenie spłukujemy dokładnie całe ciało i stosujemy odpowiedni
balsam. Jako materiał ścierny, można
też zastosować sól gruboziarnistą lub
zmielone orzechy. Jeśli zabrakło nam
akurat oleju, możemy dodać je do żelu
pod prysznic.
Wiele osób chwali sobie peeling kawowy. By go otrzymać, wystarczy zmieszać olej roślinny ze zmielonymi ziarenkami kawy lub fusami. Niektórzy uważają, że peeling ten, dzięki kawie, pomoże w zmniejszeniu cellulitu. Choć zawarta w kawie kofeina sprzyja wyszczuplaniu, nie należy jednak łudzić się, że
dzięki takiemu zabiegowi staniemy się
szczuplejsi, a cellulit zniknie.
Kąpiel nawilżająca do wysuszonej skóry
Zaparzamy garść suszonego kwiatu nagietka w 1 litrze wody pod przykryciem. Po 15 minutach przecedzamy
płyn (żeby nie zapchać wanny fusami)
i dodajemy do naparu pół litra miodu.
Po wymieszaniu powstanie wspaniała
odżywcza emulsja do kąpieli - lepsza niż kozie mleko, w którym kąpała
się Kleopatra. Do wanny nalewamy ciepłą wodę, ale taką, która będzie miała
nieco mniej niż 40º C, dolewamy miodowo-nagietkowy roztwór i kąpiemy się
przez około 20 minut.
WŁOSY
Ostre, letnie słońce nie najlepiej
wpływa też na nasze włosy, warto więc
jesienią o nie specjalnie zadbać…
Maseczka owocowa na włosy –

nawilża, odżywia i ułatwia układanie
włosów; kwasy owocowe to najlepszy
sprzymierzeniec blasku i ochrony naszej fryzury!
Pół banana, pół awokado, kawałek
melona miksujemy wraz kilkoma łyżkami jogurtu naturalnego. Mieszankę rozprowadzamy na włosach i pozostawiamy na 15 minut. Dokładnie spłukujemy.
Maseczka do suchych włosów
z olejku ziołowego

Do 100 ml oliwy z oliwek wrzucamy
garść ziół, do wyboru: listki gruszy, pokrzywę, rozmaryn, rumianek, koniczynę. Podgrzewamy całą tę oliwkowo-ziołową mieszaninę przez 20 minut w żaroodpornym naczyniu, a następnie przecedzamy, żeby mieć sam olejek ziołowy
bez jakichkolwiek farfocli. Olejek wcieramy we włosy i skórę głowy i trzymamy przez godzinę.
Szampon głęboko czyszczący dodaje blasku i odżywia doskonale usuwając wszelkie zanieczyszczenia.
Mieszamy zawartość dwóch torebek zielonej herbaty z dwoma łyżkami oliwy z oliwek i sokiem z pół cytryny oraz pół pomarańczy. Miksujemy na
gładką masę, a następnie wmasowujemy we włosy i pozostawiamy na piętnaście minut. Dokładnie zmywamy delikatnym szamponem.
Wzmacniacz koloru – nadaje
wspaniały blask farbowanym włosom.
Zaparzamy filiżankę mocnej herbaty ziołowej stosownie do koloru włosów – rumianek dla blondynki, czarną
porzeczkę dla brunetki, liście pomarańczowe (orange pekoe) dla rudych. Mieszamy esencję pół na pół z ulubiona odżywką i stosujemy dwa razy w tygodniu.
Super nabłyszczacz – zmiękcza
pukle nadając im miodowego połysku.
Rozpuszczamy łyżkę miodu w trzech
szklankach ciepłej wody. Spłukujemy
mieszanką mokre, świeżo umyte włosy.
Odciskamy nadmiar płynu ręcznikiem
i normalnie modelujemy włosy.
(korzystałam ze stron www.kobiecyporadnik.pl, www.we-dwoje.pl, www.wspodnicy.ofeminin.pl)
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NOWE ZADANIA
Wrzesień – kojarzy się chyba wszystkim z końcem wakacji i początkiem roku
szkolnego… Dla wszystkich uczniów, którzy niedawno powrócili w szkolne mury
lub wkroczyli w nie po raz pierwszy, aforyzmy Alberta Einsteina... Ten genialny naukowiec, jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca
ogólnej i szczególnej teorii względności pierwszy raz zetknął się z nauką,
gdy miał pięć lat. Jego ojciec pokazał
mu kompas, którego działanie wywarło na nim „głębokie i trwałe wrażenie”.
W tym czasie Einstein rozpoczął naukę
w domu. W 1886 r. zaczął uczęszczać do
szkoły powszechnej, gdzie był jednym
z najlepszych uczniów. Od 1888 r. chodził do katolickiego Gimnazjum Luitpolda w Monachium, gdzie również odnosił sukcesy. We wrześniu 1896 r. zdał
maturę w Aarau w Szwajcarii i rozpoczął studia na Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETHZ, które
ukończył w roku 1900. Wtedy też opublikował pierwszą swoją pracę dotyczącą
zjawiska włoskowatości. Pracował jako
nauczyciel w szkołach w Winterthur
i w Schaffhausen w Szwajcarii, jako
ekspert techniczny w Szwajcarskim
Urzędzie Patentowym w Bernie, a od
1909 r. jako profesor fizyki teoretycznej

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

na uniwersytetach m.in. w Zurychu,
Pradze i Berlinie.
W 1921 r. Einstein otrzymał Nagrodę Nobla „za zasługi dla fizyki
teoretycznej, szczególnie za odkrycie
praw rządzących efektem fotoelektrycznym".
Poznał szkołę jako uczeń i jako nauczyciel, a mówił o niej m.in. tak:

Letni logogryf
~ LODY NA PATYKU
Krzyżówka z filmem
~ CZUŁE SŁÓWKA
Ptasia krzyżówka
~ SROKA
Strzałki
~ POGÓRZE DYNOWSKIE

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie
uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Krzyżówka magiczna
~ ŻYCIE PI

Szkoła powinna dążyć do tego, by
młody człowiek opuszczał ją jako
harmonijna osobowość, a nie jako
specjalista.
Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. Metody te niszczą
u uczniów naturalne odruchy,
szczerość i wiarę w siebie, czyniąc
z nich ludzi uległych.
Mądre, prawda?

Na wrześniowe wieczory (coraz dłuższe, niestety…) nasi współpracownicy przygotowali dla Państwa ciekawe zadania. Pan Leszek Grzywacz
poleca Jolkę z warzywami i Krzyżówkę pożniwną, zaś pan Bogdan
Witek – Krzyżówkę łukową.
Jak zwykle życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu!
Renata Jurasińska

Krzyżówka łukowa

1

Odgadnięte wyrazy należy wpisać do kolejnych kratek, łączących pola
oznaczone odpowiednimi literami. Litery z pól z kropką, odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe.
Określenia wyrazów
Łukowo:
1-4) Ż w PŻB
2-11) definicja do zapamiętania na
przedmiocie ścisłym
3-6) farba, którą można rozcieńczać
wodą
5-8) panienka wśród smurfów
7-10) Edmund, aktor i wykonawca
piosenek do filmów
9-12) wydatek w firmie

Po obwodzie:
1-4) przezroczysta tkanina
jedwabna
4-7) gatunek psów obronnych
7-10) ptak wodny o różowym
upierzeniu
10-1) zabór mienia
Bogdan Witek
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KRZYŻÓWKA POŻNIWNA
Litery z pól z kropką, czytane rzędami, utworzą jeszcze jedno słowo pasujące do haseł poziomych.

2

3

4

5
•

Poziomo:
4, 6, 7) podzespoły kombajnu zbożowego
Pionowo:
1) badacz kultury różnych narodów
2) pęk stylizowanych kwiatów w gotyckim motywie dekoracyjnym
3) obrączkowate zgrubienie na źdźble
trawy
4) ekspresja aktorska w postaci
zmian wyrazu twarzy
5) było nią świętopietrze

1

•

•

6

•

•

7
•

Leszek Grzywacz

•

JOLKA Z WARZYWAMI
» wychwyt kotwiczny w zegarku
» statek-muzeum na Newie
» zdobią lamparta
» chłopiec śpiewający sopranem w kościelnym chórze
» produkt reakcji kwasu z alkoholem
» ścięcie głowy (z tureckiego)
» część warsztatu, w której pracują sprężarki
» przen.: coś, co pociąga, wabi, nęci
» atak z powietrza
» soczewka w mikroskopie
» coraz rzadziej widziany za pługiem
» aparat do termicznej obróbki produktów
spożywczych
» esencja dowcipu
» drewniany cebrzyk rozszerzający się
ku dołowi
» duży statek rybacki-przetwórnia
» glon, czerwona sałata morska
» trójgraniec
Leszek Grzywacz

Określenia podano w kolejności alfabetycznej odgadywanych wyrazów. Ujawniono wszystkie „polskie litery”. Po rozwiązaniu jolki, litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą nazwy pięciu warzyw.
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