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Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

oraz Redakcja Miesięcznika „Dynowinka”
pragną złożyć najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności, pogody ducha, wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych 
oraz 

Wesołego Alleluja! 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Franciszek Pilip 
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Piech
Wójt Gminy Dynów

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy Państwu życzenia pokoju, radości i wszelkiej pomyślności. 

Niech Zmartwychwstały Pan sprawi, by w naszych sercach dobro zawsze zwyciężało, 
a radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego niech będzie okazją dla wszystkich 

do odnowienia ufności w miłosierdzie Pana.

Stanisław Żelaznowski
Wójt Gminy Nozdrzec

Adrian Skubisz
Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec
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Drodzy Czytelnicy!

Dedykuję Państwu na czas świąteczne-
go wyciszenia króciutki tekst nieznanego mi 
wcześniej Senegalczyka. 

Tekst taki zwyczajny, taki oczywisty, 
nawet banalny a jednak prawdziwie głębo-
ki jeśli się nad nim na moment pochylić… 

Każdy powinien to zrobić. Niezależnie 
od wieku i aktualnego stanu szczęśliwości. 

Ledwo zaczął się dzień i… jest już szósta wieczorem. Tydzień ledwo 
przybył w poniedziałek i już jest piątek. 
... a miesiąc już minął.  
... a rok prawie się kończy. 
... i minęło już 40, 50 lub 60 lat naszego życia. 
... i zdajemy sobie sprawę, że straciliśmy naszych rodziców, przyjaciół. 
I zdajemy sobie sprawę, że jest już za późno, aby wrócić. Więc... Spróbuj-
my jednak jak najlepiej wykorzystać czas, jaki nam pozostał. Nie zwle-
kajmy z szukaniem zajęć, które lubimy. Dodajmy kolorów naszej szaro-
ści. Uśmiechnijmy się do małych rzeczy w życiu, które są balsamem dla na-
szych serc. 
I mimo wszystko, nadal cieszmy się spokojem tego czasu, który nam pozo-
stał. Spróbujmy wyeliminować „potem”... 
Zrobię to potem… 
Powiem potem… 
Pomyślę o tym potem… 
Zostawiamy wszystko na później, jakby „potem” było nasze. 
Ponieważ nie rozumiemy, że: 
potem – kawa jest zimna... 
potem – priorytety się zmieniają... 
potem – rok się skończy... 
potem – zdrowie się kończy... 
potem – dzieci dorastają... 
potem – rodzice się starzeją... 
potem – obietnice są zapomniane... 
potem – dzień staje się nocą... 
potem – życie się kończy... 
A potem często jest za późno... 
Więc... nie zostawiaj niczego na później, ponieważ czekając na później , mo-
żemy stracić 
najlepsze chwile, 
najlepsze doświadczenia, 
najlepszych przyjaciół, 
najlepszą rodzinę... 
Dziś jest odpowiedni dzień... Ta chwila jest teraz ...  
Nie jesteśmy już w wieku, w którym możemy sobie pozwolić na odłożenie 
na jutro tego, co należy zrobić od razu. Zobaczmy więc, czy będziesz mieć 
czas, aby przeczytać tę wiadomość, a następnie udostępnić ją. A może odło-
żysz to na... później ?
I nie podzielisz się tym nigdy !?

Redaktor składający 
Ewa Czyżowska

W dniu 4.04.2019 r. w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie miała miejsce uroczysta 
gala XIX edycji konkursu Pod-
karpacka Tęcza pod hasłem „Bez-
pieczne Podkarpacie”. W jej trak-
cie uroczyście obchodzono również 
25-Lecie działalności Szkolnej Gazetki 
„Elemencik”.

Dyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicz-
nemu, Redakcji Szkolnej Gazetki oraz 
jej Opiekunom, dziękując za zaprosze-
nie jeszcze raz, w imieniu Towarzystwa 
Przyjaciół Dynowa serdecznie gratuluję, 
życząc wytrwałości w realizacji tak szla-
chetnych pomysłów.

Obszerny artykuł z uroczystości uka-
że się w specjalnym wydaniu „Dynowin-
ki” w maju br..

DO PRZEMYŚLENIA…

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu 
Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Boucar Diouf, kanadyjski biolog 
(z pochodzenia Senegalczyk), oceano-
graf, nauczyciel, publicysta, komik... 

Wszystkim czytelnikom „Dynowinki”,
 członkom i sympatykom

Towarzystwa Przyjaciół Dynowa,
 osobom stale wspierającym

naszą działalność, 
mieszkańcom miasta i gminy Dynów, życzę 

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz Błogosławieństwa Bożego. 
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W marcowym numerze „Dynowinki” w 2018 roku zamieściłem Wstęp oraz pierwsze z siedmiu 
Kazań pasyjnych księdza kanonika Józefa Meneta, które ukazały się drukiem w Przemyślu w 1987 
roku. Poniżej przedstawiam drugie i trzecie kazanie. Ksiądz kanonik Józef Menet posługiwał w dy-
nowskiej parafii w latach 1965-1966.

Andrzej Stankiewicz

KAZANIA PASYJNE

jest za dobrze, są źle wychowane i rozgrymaszo-
ne, żadna prośba czy groźba nauczyciela nie po-
maga. Na pomoc domu nauczyciel, wychowaw-
ca nie może dużo liczyć. Na wywiadówki szkolne 
i z religii przychodzą rodzice najlepszych dzieci, 
nie ma prawie wcale rodziców dzieci słabych i le-
niwych, bo oni nigdy nie mają czasu. Owocem ta-
kiej szarpaniny wychowawczej są różne choroby 
nerwowe nauczycieli i nie tak dawno w TVP - jed-
na wychowawczyni powiedziała wprost, że wolała-
by pracować wśród bydła, bo by się przynajmniej 
nie dziwiła, że te nierozumne stworzenia nauczyć 
się nie mogą.

• Każdy w swoim życiu znajdzie krzyż. Krzyżem także 
i ciężkim może być każda choroba, złe usposobienie, na-
łogi, niezrozumienie u ludzi, ciężka praca, trudne życie.
Trzeba wyciągnąć ręce po ten krzyż i wziąć go, bo on 

może być dla nas znakiem zbawienia, on może zbawić wie-
lu ludzi.

Łączymy się teraz w godzinie tych Gorzkich Żali myślą 
z tymi wszystkimi, gdziekolwiek są i cierpią: w domach, szpi-
talach, klinikach, przychodniach, sanatoriach. Ileż tam ludz-
kiej biedy, w której nie ma nadziei na polepszenie.

W tej chwili pomyślmy przynajmniej na chwilę o nich 
dobrze, bo cierpią, bardzo cierpią swoje „gorzkie żale”.

Pomódlmy się serdecznie za nich do Boga, by się nigdy 
nie załamywali w cierpieniu.

Sami też często powtarzajmy słowa poety: 

„Kiedy spotkasz krzyż na drodze, kiedy ciężko będzie ci – 
Nigdy nie mów: już nie mogę, tylko: Jezu, pomóż mi”.

Chryste, wyciągający ręce do krzyża! Naucz mnie przyj-
mować bez skargi każdy krzyż i dodaj sił, abym niósł i doniósł 
do końca. Niech się nie uchylam od jego dźwigania, niech go 
niosę wytrwale, choć jest bardzo ciężki. Niech on mnie zba-
wi, niech zbawi innych, których zbawić może.

II. Ręce Chrystusa wyciągnięte do krzyża
Kiedy patrzę na ręce Chrystusa wyciągnięte do krzyża, 

to myślę, że one tak zawsze były wyciągnięte. Powiedział bo-
wiem Chrystus swemu Ojcu: „Oto idę, by pełnić wolę Twoją, 
Boże”. Już wtedy uniżył samego siebie stawszy się posłusz-
nym, aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.

Szedł więc Syn Boży, posłuszny Ojcu, aby nas zbawić, 
szedł dobrowolnie w stronę krzyża. Jest taka prosta legen-
da, że już jako dziecko pracując z św. Józefem przy warsz-
tacie ciesielskim, robił z drzewa małe krzyże.

A gdy przyszła stosowna chwila wyciągnął ochotnie ręce 
do prawdziwego, ciężkiego krzyża. Dlaczego wybrał krzyż? 
Przecież mógł nas zbawić inaczej? Ale czy wtedy byśmy uwie-
rzyli, że nas bardzo ukochał?

Trzeba nam często patrzeć na ręce Syna Bożego trzy-
mającego krzyż, aby i nasze ręce umiały wziąć krzyż, który 
nam ześle Pan. Każdy z nas także powołany jest do zbawie-
nia siebie i zbawienia innych przez dźwiganie krzyża. Po-
wiedział Pan Jezus do nas: „Kto nie bierze krzyża swego, 
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” /Mt 10.38/.

Co dnia zatem trzeba nam brać swój krzyż. Brać krzyż, to 
znaczy przyjmować z ręki Boga to wszystko co trudne, co boli.
• Pierwszym krzyżem, który daje ludziom Chrystus, to 

znoszenie prześladowań z powodu wyznawania wia-
ry. Powiedział to Chrystus i pragnął nas na to przy-
gotować: „na świecie doznajecie ucisku”, a w innym 
miejscu: „podniosą na was ręce i będą was prześla-
dować”... Jednocześnie zapewnił nas: „Błogosławieni, 
którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości ...” 
i dodał: „cieszcie się i radujcie, albowiem zapłata wa-
sza wielka jest w niebie” /Mt 5, 10-12/.

• Św. Paweł zapewnia, że ci, którzy chcą żyć pobożnie 
w Chrystusie Jezusie, będą także prześladowani. Kto 
bowiem chce żyć dobrze, po Bożemu, znajdzie wielu 
przeciwników. W wielu krajach świata ten kto otwar-
cie przyznaje się do Chrystusa traci wszystko - pracę, 
stanowisko, a nawet życie.

• Jest jeszcze inny krzyż w ludzkim życiu, który należy 
przyjąć z ręki Chrystusa, krzyż życiowego powołania.
a. Krzyżem żony jest czasem jej mąż, a krzyżem męża 

jego żona. W tej dziedzinie życia tyle, niestety, po-
myłek życiowych, pomyłek nieodwracalnych, bo 
„co Bóg złączył, tego człowiek nie może rozdzie-
lić”. A niekiedy życie małżeńskie staje się jednym 
wielkim dźwiganiem krzyża z własnej woli wybra-
nego, choć odradzali rodzice, odradzał proboszcz...

b. Krzyżem rodziców są dzieci, krzyżem dzieci są nie-
którzy też rodzice. Jedni płaczą, że nie mają dzieci. 
Inni płaczą i siwieją właśnie przez dzieci niedobre, 
nieposłuszne, źle żyjące, uwikłane w nałogi. Żyją 
też źle niektórzy rodzice; dzieci niekiedy nawet ich 
się wstydzą i mówią ojcu: „nie rób nam wstydu”.

c. Krzyżem wychowawców są ich wychowankowie 
l odwrotnie. Znamy wszyscy to powiedzenie: „bo-
daj byś cudze dzieci uczył” i jest w tym dużo praw-
dy, zwłaszcza dzisiaj. Dzieciom niektórym dzisiaj 

Ksiądz kanonik Józef Menet
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III. Ręce Bożej Matki
Niezliczoną ilość razy spotykały się ręce Syna Bożego 

i ręce Jego Matki. Syn Boży stawszy się człowiekiem potrze-
bował matczynych rąk. Maryja stała się dla Jezusa Matką 
nieustającej pomocy. Pomagała Jezusowi Dziecku, pomaga-
ła spełniając niezliczone posługi, jakie każda matka oddaje 
swemu dziecku. Pomagała współcierpiąc z Nim na krzyżo-
wej drodze i stojąc pod Jego krzyżem.

Błogosławione ręce, które owijały w pieluszki małego Je-
zusa, które Go składały w żłóbku, które niosły Go do Egip-
tu, które Go pieściły, karmiły i odziewały, które usiłowały 
pomóc na krzyżowej drodze.

Macierzyństwo Maryi w ekonomii zbawienia trwa na-
dal, albowiem nawet wzięta do nieba, nie zaprzestała Mary-
ja tego zbawczego zadania. Dzięki swej macierzyńskiej mi-
łości opiekuje się teraz Braćmi i Siostrami Jezusa, narażo-
nymi na trudy i niebezpieczeństwa życia.

Kościół Jezusowy nazywa Maryję Orędowniczką
  Wspomożycielką
  Pośredniczką
Chcemy teraz uwielbić błogosławione ręce Maryi!
– ręce Współodkupicielki rodzaju ludzkiego
– ręce Matki nieustającej Pomocy
– ręce naszej najlepszej Matki.

Bardzo potrzebujemy pomocy tych rąk w swoim życiu 
doczesnym i nawet po śmierci. Zwłaszcza potrzebujemy wte-
dy, gdy idziemy swoją drogą krzyżową i dźwigamy różne ży-
ciowe krzyże. I możemy być pewni, że te ręce Maryi są za-
wsze gotowe nieść pomoc człowiekowi.

Błogosławione są ręce każdej matki! Do-
bre ręce Matki, których każde dziecko zawsze 
bardzo potrzebuje. Żadne ludzkie ręce nie za-
stąpią dobrych, matczynych rąk. Żadne nie po-
trafią dodać tyle sił i tak usłużyć, podtrzymać, 
jak kochające ręce matki.

Dzięki Ci, Boże, za wszystkie matczyne 
ręce, dobre ręce. I w zdumieniu pytamy Cię, 
Boże, skąd one mają tyle siły, że nie ustają ni-
gdy pomagając dziecku?

Odczuwamy potrzebę serca wyśpiewa-
nia wdzięczności Bogu za te dobre ręce na-
szych matek.

– Biedny chłopiec wiejski bardzo pragnął 
zostać księdzem. Nagle umierają mu rodzi-
ce, najpierw ojciec, potem matka i musi prze-
rwać naukę, by pracą rąk swoich zarabiać na 
życie. Dowiaduje się o tym samotna wdowa, 
która także utraciła męża i dzieci. Pomaga mu 
materialnie, dzięki czemu chłopiec wraca do 
szkoły, zdaje maturę, wybiera stan duchowny.

Wszystkich do łez wzruszyły jego prymi-

cje, kiedy po błogosławieństwie prymicyjnym całował pu-
blicznie ręce tej pani, swojej dobrodziejki.

– W tramwaju młoda studentka wstaje i robi miejsce 
starszej pani. Ta usiadłszy mówi z wdzięcznością: „pani 
matka może być dumna, że wychowała dobrze swoją cór-
kę”. Studentka odpowiedziała: „mam nadzieję, że jest dum-
na”. „A gdzie mieszka Pani matka?” „Zmarła, gdy miałam 
4 miesiące życia, nie znałam jej zupełnie, tylko ze zdjęcia, 
ale wiem od ojca, że miała bardzo dobre serce. Próbuję ją 
teraz w życiu naśladować”.

– Dwaj mali jeszcze chłopcy wracali z kościoła do domu, 
byli bowiem ministrantami, a matka im nakazywała, by za-
raz po Mszy św. wrócili do domu, bo mają zajęcie w polu. 
I rzeczywiście zaraz wracali. Ale na drodze zauważyli, jak ja-
kaś starsza kobieta dźwiga 2 duże walizki i co chwila z nimi 
przystaje. Z uśmiechem wzięli je do rąk i odnieśli dość dale-
ko, choć wcale im to nie było po drodze. Ta pani ucieszona 
chciała im zapłacić, a oni po prostu uciekli, nie czekając na-
wet, że powie im dziękuję. Spóźnili się do domu, ale matka 
nie zrobiła im żadnej awantury, zapytała tylko grzecznie: 
„to tak długo była dzisiaj Msza św.?” Oni zaraz opowiedzie-
li mamusi co zaszło i dlaczego się spóźnili. Wtedy z radością 
ich uścisnęła, ucałowała i powiedziała z dumą: „Dobrze zro-
biliście, trzeba ludziom pomagać, cieszę się bardzo z was”.

Jeden z tych chłopców dzisiaj jest księdzem w naszej 
diecezji i bardzo dobrze pracuje na parafii.

W dobrej, religijnej rodzinie córka zaszła w ciążę i to 
z żonatym człowiekiem. Ojciec przeklinał ją i tego „kawale-
ra”, który miał już 3 dzieci z żoną, przeklinał i żonę, że tak 
wychowała córkę. Matka jednak ją broniła i mówiła, że te-
raz dziewczynie trzeba pomóc, a nie wyrzucać jej z domu. Oj-
ciec się uspokoił, córka urodziła zdrowego chłopca, po urlopie 
podjęła pracę, wyszła za mąż za bardzo dobrego człowieka, 
z którym dobrze żyje, szanują się wzajemnie i są szczęśliwi.

Od tamtego zdarzenia minęło wiele lat, wiele się zmieni-
ło, umarł już jej ojciec, umarła matka. A ona wciąż pamięta, 
że gdy ojciec chciał ją bić, wtedy matka rękami ją osłaniała 
przed zdenerwowanym ojcem i mówiła: „co robisz, czyś ty 
był też taki zawsze święty, czyś ty nigdy nie zgrzeszył?” Do 
dziś pamięta matczyne słowa i matczyne dobre ręce.

– Do was, drogie nasze matki, słowa zachęty: miejcie 
dla dzieci zawsze dobre ręce, ale miejcie ręce czyste, mądre 
i pobożne, bo niejedno dziecko nawet nie chce matki poca-
łować w ręce, bo może wie jakie one są, ile duchowego bru-
du, ile zła, grzechu jest nieraz na nich.

Matka Jezusa niech wam będzie nieustannym wzorem; 
obyście Ją umiały naśladować.
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Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dyno-
wie było właścicielem nieruchomości położonych 
w centrum miasta a to reprezentacyjnego budyn-
ku wraz z ogrodem.

W roku 1949 zarząd tym majątkiem był 
przedmiotem zainteresowania Prezydium Miej-
skiej Rady narodowej. Uchwałą nr 3/49 z dnia 
27.01.1949 r. Prezydium postanowiło oddać budy-
nek „Sokoła” wraz z ogrodem w zarząd i admini-
strację Związkowi Młodzieży Polskiej w Dynowie, 
zmienioną następnie uchwałą Prezydium nr 7/49 
z dnia 9.03.1949 r., którą postanowiono budynek 
„Sokoła” przejąć w zarząd Prezydium.

Taki stan administrowania majątkiem Towa-
rzystwa wynika z przedstawionych niżej wycią-
gów z protokołów Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej znajdujących się w Archiwum Państwo-
wym w Sanoku.

Ciekawe jest również pismo Burmistrza Dy-
nowa Władysława Kasprowicza z dnia 31.07.1946 
r., które niżej przedstawiam, skierowane do Refe-
ratu Odbudowy Starostwa Powiatowego w Brzozo-
wie, będące prośbą o przydzielenie 50 m2 szkła okiennego potrzebnego 
na oszklenie okien budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Jak podaje Burmistrz, szyby zostały uszkodzone przez bombar-
dowanie w roku 1944. 

Andrzej Stankiewicz

Z powojennej historii Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie

Składam serdeczne podziękowania Jednostkom Straży Pożarnej za przeprowadzenie profesjonalnej  
akcji gaszenia pożaru mojego domu w dniu 27 marca b.r. 

Z wdzięcznością – Maria Kędzierska

PODZIĘKOWANIA
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Pismem z dnia 9.01.1981 r. Międzynarodo-
wa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” 
w Dynowie zwróciła się do Naczelnika Miasta 
i Gminy w Dynowie (pismo zostało złożone za po-
twierdzeniem w Urzędzie 14.01.1981 r.) z wnio-
skiem zgłoszonym przez załogi zakładów pra-
cy na zebraniu w dniu 8.01.1981 r. m.in. o upa-
miętnienie działalności artystycznej Jana Wę-
grzyna, przez nazwanie jednej z ulic jego imie-
niem i w tym celu podała, że należy zobowiązać 
pracowników GOK-u do zebrania odpowiedniego 
materiału wymaganego przez władze i przepisy.

Wniosek ten nigdy nie został załatwiony choć 
był i jest nadal ze wszech miar uzasadniony.

Warto aby władze samorządowe Dynowa po-
wróciły do tego szlachetnego pomysłu a nadto jed-
ną z ulic Miasta nazwały imieniem Władysława 
Kasprowicza, którego staraniem Dynów odzy-
skał w 1946 r. status miasta.

W dniu 1 września 2019 r. przypadała 80-ta rocznica wybu-
chu II Wojny Światowej. Jak co roku powracamy myślą do tych 
wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę. Okoliczności ich 
śmierci nie zawsze są do końca historycznie udokumentowane. 
A taki jest nasz obowiązek.

Jak wynika z zamieszczonych poniżej pism pochodzących 
z 1946 r. (zalegających w Archiwum Państwowym w Sanoku) — 
w Dynowie z rąk hitlerowskiego okupanta, śmierć ponieśli : Jó-
zef Koba, Józef Witkowski, Michał Botnicki, Jan Dobosz i Sta-
nisław Ruchała.

Tą drogą, Redakcja „Dynowinki” zwraca się do mieszkańców 
Dynowa z prośbą o informacje o tychże osobach i okolicznościach 
ich śmierci, które później zostaną zamieszczone na łamach gaze-
ty. Redakcja będzie wdzięczna za każdą informację.

Jan Węgrzyn patronem jednej z ulic Dynowa ?

W 80-tą rocznicę września 1939

Poniżej przedstawiam wyciąg z oryginalnego pisma wspomnianej 
Komisji Koordynacyjnej.

Andrzej Stankiewicz

Andrzej Stankiewicz
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„Kobieta jest wiosną… przycho-
dzi po jesieni i zimie, przynosi świe-
żość i ciepło… i jeszcze przynosi na-
dzieję” – ten cytat Romaina Hereux 
był hasłem przewodnim tegoroczne-
go spotkania dedykowanego wszyst-
kim paniom, zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Bibliote-
kę Publiczną w Nozdrzcu.

Wieczór rozpoczął się recitalem 
autorskiego projektu muzyczno-po-
etyckiego, opartego na twórczości 
poetów i klezmerów dwudziestolecia 
międzywojennego. W koncercie opa-
trzonym anegdotami i opowieściami 
o artystach i ich twórczości, usłysze-
liśmy kompozycje rzeszowskiego kompozyto-
ra Nachuma Sternheima oraz Moniki Ada-
miec i Krzysztofa Mroziaka. Wykonawczyni 
koncertu to pieśniarka, reżyserka i laureat-
ka prestiżowych nagród poetyckich i teatral-
nych. Artystce towarzyszyli akompaniatorzy 
Filip Kot oraz Paweł Maziarz.

Z ciepłym przyjęciem spotkał się Józef 
Cupak, którego poezja wzruszała, zaskakiwa-
ła trafnością metafor, ale wzbudzała też grom-
kie salwy śmiechu wśród zgromadzonych.

Spotkanie swoim koncertem uświetni-
li też nasi akordeoniści: Tadeusz Toczek, 
Krzysztof Dzik oraz zespół instrumentalny 
działający przy GOK w Nozdrzcu.

Dzień Kobiet nie mógłby obyć się bez tra-
dycyjnych życzeń i kwiatów, które paniom zło-
żyli wójt Stanisław Żelaznowski oraz prze-
wodniczący rady Adrian Skubisz.

„Kobieta jest wiosną...”

15 marca br. w Domu Strażaka w Nozdrzcu odbyły się 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie 
ogółem wzięło udział 16 uczestników w dwóch grupach 
wiekowych: I – klasy 1-6 szkoły podstawowej i II – klasa 
7 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Jury eliminacji stanowili:
• mł. kpt. Tomasz Tesznar – PSP w Brzozowie,
• dh Adam Toczek – Komendant Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP w Nozdrzcu
• dh Jacek Sowa – Zastępca Prezesa Zarządu Oddzia-

łu Gminnego ZOSP w Nozdrzcu 
W grupie młodszej (7 uczestników) najlepszy okazał 

się Oliwier Gibała ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wesołej, 
kolejne miejsca zajęli: II Damian Osip – (SP Nr 2 w Weso-
łej) oraz III – Karol Jeleń (SP Nr 2 w Izdebkach).

Eliminacje gminne OTWP

Znakomita zabawa przy suto zastawionych stołach, przygotowanych 
przez nozdrzeckie gospodynie trwała do późnych godzin.
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Spośród uczestników w grupie starszej (9 uczestników) 
zwyciężył Dominik Kurdziel ze Szkoły Podstawowej w Hłud-
nie, drugie miejsce zajął – Fabian Gibała (SP Nr 2 w Weso-
łej), a trzecie miejsce – Hubert Bielec (SP Nr 1 w Wesołej).

W ramach turnieju uczestnicy wzięli udział w instruk-
tarzu udzielania pierwszej pomocy oraz obejrzeli strażnicę 

14 marca br. w Brzozowskim Domu Kultu-
ry odbyła się Gala XIX Plebiscytu na Najpopu-
larniejszego Sportowca Powiatu Brzozowskie-
go 2018 roku. Organizatorami byli Starostwo 
Powiatowe i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Ze-
społy Sportowe. Nominowanych było 30 zawod-
ników z klubów powiatu brzozowskiego. Z gmi-
ny Nozdrzec nominacje otrzymali: Patryk Pilec-
ki z LKS Wesoła, Dawid Rzepka z LKS Izdeb-
ki oraz karatecy

Zofia, Małgorzata i Michał Krysowie z We-
sołej, reprezentujący Brzozowski Klub Karate 
Kyokushin.

Listy gratulacyjne oraz nagrody młodym 
sportowcom wręczył Stanisław Żelaznowski Wójt 
Gminy Nozdrzec.

XIX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca 
Powiatu Brzozowskiego 

i wyposażenie jednostki OSP KSRG Nozdrzec.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątko-

we dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Nozdrzec.

Zwycięzcy poszczególnych grup mają zapewniony udział 
w eliminacjach szczebla powiatowego.

Refleksje wielkopostne

Krzyżu Chrystusa smutku i nadziejo
Na człowieczeństwie układasz się cieniem
Zamiast Cię wielbić szydzą i się śmieją
Chociaż Ty jesteś świata wybawieniem

Stacje Twej męki oszpecili sprejem
Dobroć moralność często jest wyśmiana
Choć jestem grzeszny – w Tobie mam nadzieję
Przed Tobą w ciszy klękam na kolana

Wybacz nam Panie bośmy zawinili 
Bo serca mamy twarde jak z kamienia
Nie rozpoznawszy czasu ani chwili
Wciąż zagłuszamy cichy głos sumienia

Józef Cupak
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Uniwersytet Złotej Jesieni – dynowska wszechni-
ca – realizuje różnorodny program szkoleń, kursów i wy-
kładów. Być może Szanowny Czytelnik w tym miejscu 
uśmiechnie się pobłażliwie, ale na pewno za chwilę zmieni 
zdanie i dostrzeże ambicje i próby dorastania przez eme-
rytów do współczesności, nowych trendów kulturalnych, 
a także ich wielki szacunek dla tradycji, która warunku-
je trwałość narodowej tożsamości. Dziesięciolecie istnie-
nia UZJ (mimo braku dofinansowania) dowodzi potrze-
by i prężności jego działań. 

Odkrywanie talentów i umiejętności rękodzielniczych. 
Zaczęło się na zajęciach praktycznych projektu „Rę-

kodzielnicy są wśród nas”. Nie tylko panie, ale też pano-
wie dobrze radzili sobie z takimi ma-
teriałami jak płótno, wstążki, cekiny, 
papier, nici, pasmanteria ozdobna 
itp. Powstawały miniaturowe ozdo-
by: w grudniu choinkowe, a obecnie 
wielkanocne. Takiej różnorodności 
pomysłów i realizacji projektów na 
wielkanocne pisanki próżno by szu-
kać na niejednej wystawie wyrobów 
artystycznych. Pojawiły się: malowa-
ne, skrobane, naklejane, ozdabiane 
wstążeczkami, cekinami, taśmami, 
ażurowymi motywami wydziergany-
mi na szydełku. A koszyki na dary? 
Tu pomysły i techniki wykonania też 
były zaskakujące: reklamy gazeto-
we, najlepiej kolorowe, zwinięte mi-
sternie na patyczkach do grillowa-
nia okazały się dobrym półproduk-
tem misternego koszyczka. A pudeł-
ko po serze ? Zamiast zaśmiecać se-
kretnie wybrany rów, ozdobione do-
brze spełnia swoją nową rolę. 

Zdjęcia wykonane przez emeryt-
kę – pasjonatkę utrwaliły to, co nie-
zwykłe i ciekawe. Czy ktoś w t.z.w. 
„wieku produkcyjnym” ma czas 
i ochotę fotografować chmury, albo 
polne kwiaty? Chyba tylko wrażli-
wy, zachwycony drobiazgiem pasjo-
nat - emeryt!? Słuchanie wiosenne-
go śpiewu ptaków wymaga czasu, 
ale dla kogoś, kto dostrzega „prze-
mijanie”, jest fascynujące. Niektó-
rzy szliby w zawody z ornitologami 
na temat, który ptak, i o której go-
dzinie rano rozpoczyna swoje trele. 
Ciekawe – prawda?

Wokół jest tyle niezwykłych rze-
czy i zjawisk, które warto poznać, zo-
baczyć – nawet raz jeszcze. Można 
też zobaczyć oczyma innych. Dzięki 
spotkaniom z podróżnikami słucha-
cze UZJ wędrowali po Stanach Zjednoczonych, krajach 
Ameryki Południowej, Australii, Afryki. Inni, pragnący 
poznać ojczysty kraj dzięki programowi turystycznemu 
Pasjonatki – Przewodnika Beskidzkiego – corocznie po-
znają zabytki i atrakcje rodzinnego kraju.

Nie tylko artystyczne pasje słuchaczy
dynowskiego Uniwersytetu Złotej Jesieni...

Zajęcia na UZJ to także wykłady i panele dyskusyjne. Róż-
ne tematycznie: filozoficzne, polityczne, historyczne, a nawet 
z ekonomii cieszyły się i cieszą nadal dużym zainteresowaniem, 
ale o nich w następnym felietonie.

fot. Maria Wydra
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14 marca w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Dynowie 
odbyło się XIII Walne Zgroma-
dzenie T.G. „Sokół”. Na pisemne 
zaproszenie Zarządu stowarzy-
szenia przybyli członkowie i za-
proszeni goście: burmistrz mia-
sta Zygmunt Frańczak, prze-
wodniczący Rady Miasta Ro-
man Mryczko, radna R.M. Ma-
ria Chudzikiewicz oraz delega-
cja słuchaczy Uniwersytetu Zło-
tej Jesieni. Obrady rozpoczęto 
odśpiewaniem hymnu „Marsz 
Sokołów”. (Autorem tekstu jest 
Jan Lam, natomiast muzykę 
skomponował Wilhelm Czerwiński popularny w XIX wieku 
kompozytor oper i operetek, mazurków i pieśni). 

Po przyjęciu porządku obrad i wyborze prowadzącego 
Zgromadzenie, wybrano protokolantkę i komisje. Sprawoz-
danie merytoryczne z całorocznej działalności stowarzyszenia złożyła pre-
zes Krystyna Dżuła, a finansowe skarbnik Jolanta Kozubal – Głuchow-
ska. Kolejno relacje z działalności sekcji sportowych prezentowali: A. Świ-
der (tenis stołowy) i R. Pantoła (badminton). Protokół i pozytywną opinię 
o całej działalności Zarządu i sekcji zaprezentowała przewodnicząca ko-
misji rewizyjnej – Maria Iwańska.

WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA 
GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” w Dynowie

Po przerwie na kawę i swobodnej wymianie opinii wzno-
wiono obrady i dyskusję. Głos zabrał przedstawiciel UZJ P. 
Radoń informując o współpracy z Zarządem stowarzyszenia, 
które sprawuje opiekę nad działalnością UZJ. Największą 
bolączką obydwu organizacji jest brak lokalu na zajęcia, na 
biuro – choćby najskromniejsze. 

UZJ działający od 10 lat prowadzony jest społecznie 
(J. Ślemp, K. Dżuła), niestety brak jest jakiegokolwiek 
wsparcia finansowego ze strony samorządu. W innych śro-
dowiskach, za przykład przywołana została Błażowa, otwar-
to nawet Dom Dziennego Pobytu dla emerytów z gabineta-
mi rehabilitacyjnymi. Gdyby nie życzliwość i dobra wola 
Dyrektor Grażyny Paździorny, UZJ zmuszony byłby do za-
wieszenia swojej pracy, bo brak stałego miejsca na zajęcia. 

W podobnej sytuacji jest też Zespół Teatralny T.G. ”So-
kół’’. Pasjonaci Melpomeny na czele z reżyser Krystyną Dżu-
łą, scenografem Grzegorzem Hardulakiem i całym Zarządem 

stowarzyszenia nie są wspierani, więc coraz trudniej jest im 
kontynuować chlubną tradycję blisko 100-letniego dynow-
skiego teatru. W podobnym tonie wypowiadali się też inni 
członkowie Zespołu, natomiast członkowie zainteresowani 
utworzeniem przy T.G. „Sokół” sekcji strzeleckiej wskazali 
na pilną potrzebę zawarcia porozumienia w tej sprawie z dy-
rekcją Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Na zakoń-
czenie głos zabrał Burmistrz miasta zapowiadając, że pla-
nowany remont Domu Strażaka rozwiąże wszystkie podno-
szone problemy. Przyjęcie 3 uchwał: o zatwierdzeniu rocz-
nego sprawozdania Zarządu, o udzieleniu Zarządowi abso-
lutorium i planu pracy na 2019 rok, zakończyło obrady Wal-
nego Zgromadzenia T.G. „SOKÓŁ’’ w Dynowie. 

Za Zarząd Krystyna Dżuła
fot. A. Iwański
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Skok za ocean
Kuzynka ANNA od lat mieszkająca w Stanach Zjedno-

czonych zapraszała nas w odwiedziny, do swojego miejsca 
na ziemi. Aktualne wciąż zaproszenie udało się zrealizować 
we wrześniu minionego roku. Radość była wielka, a cała wy-
prawa w naszych wspomnieniach zyskała kryptonim „SKOK 
za OCEAN”.

Ta turystyczna „wyprawa życia” zaczęła się 21 wrze-
śnia na rzeszowskim lotnisku. Żegnała nas wcale pokaźna 
reprezentacja rodziny, obie z siostrą mamy bardzo ciekaw-
skie wnuki. Trochę byłyśmy podenerwowane, bo chociaż nie 
była to dla nas pierwsza lotnicza podróż, to jednak boein-
giem - chyba jeszcze nie latałyśmy....... Tak naprawdę bały-
śmy się praktycznego egzaminu z angielskiego. To, że leci-
my do polskiej Rodziny, trochę nas uspakajało, ale przecież 
....na lotnisku, w sklepie, na ulicy....! Wyobraźnia podsuwa-
ła raz śmieszne, raz dramatycz-
ne sytuacje. Oj babcie, babcie! 
Przecież babcia z elementarza 
Falskiego na aeroplanie szybo-
wała, a wy co!? Krewna – bab-
cia Katarzyna – w 1912 roku na 
statku dotarła do Nowego Jor-
ku.! Jakoś to przeżyjemy! 

Odprawa za nami i już 
czekamy na lot do Warsza-
wy. Niestety lot jest opóźnio-
ny. I znów się martwimy: jed-
na bardziej niż druga. Co bę-
dzie, jeśli w Warszawie nie po-
czekają na samolot z Rzeszowa? 
Ale spokojnie! Pilot gwaranto-
wał, że zdążymy, więc zdążyły-
śmy. Przecież nie od dziś polscy 
piloci cieszą się zasłużoną sła-
wą! Już lecimy, a chmury ota-
czają nas szczelnie, nie widać 
jak wysoko, jak daleko zosta-
ła ziemia. Sprawdzamy na po-
kładowym monitorze i już wie-
my, że jesteśmy gdzieś nad oce-
anem. Kolacja, drzemka, oglą-
danie filmu......i... podchodzimy 
do lądowania. Nawet nie odno-
towałyśmy dotknięcia ziemi, 
amerykańskiej ziemi, a tu już trzeba iść do punktu kontro-
li pasażerów. Czy nas wpuszczą, pozwolą zobaczyć to „dola-
rowe imperium”? Przeszłyśmy, a za barierką czekali na nas 
Anna i Robert. 

Radość była pełna i trudna do ujęcia w słowa. Obydwoje 
już od dawna mieli dla nas gotowy plan zwiedzania, nie tylko 
Nowego Jorku i jak się okazało (mimo, że pracowali) zreali-
zowali go dla nas bardzo dokładnie. W mojej relacji pomijam 
opisy rodzinnych spotkań, relacje pt. „ długie nocne rodaków 
rozmowy”(to z Mickiewiczowskiego wiersza), a skupię się na 
tym, co dynowskie prowincjuszki zainteresowało najbardziej. 

Koncert Andrea Rieux! W niedzielne popołudnie uda-
liśmy się na koncert do wielkiej hali nowojorskiego Colos-
seum. Bilety zostały zakupione jeszcze wiosną, bo ten zna-
ny w Polsce i całej Europie artysta, reżyser, muzyk, w Sta-
nach jest również bardzo popularny. Przed halą odbyło się 
zaimprowizowane spotkanie dużej grupy Polaków - najwy-
raźniej dobrze się znających i traktujących się nadzwyczaj 
serdecznie. Wszyscy pytali o nasze pierwsze wrażenia, a te 
w ten wieczór były nadzwyczajne. Koncert był bomba! Wido-
wisko teatralno-muzyczne w przepięknej scenografii, stylo-

wych kostiumach. Drugą część koncertu prowadził sam An-
drea: grał, śpiewał, tańczył, razem z orkiestrą wykonał zna-
ne światowe szlagiery, przeboje różnych czasów. Zachwyciły 
nas grupy baletowe, zarówno wykonujące tańce współczesne 
jak i ludowe, z rożnych stron świata. Prawdziwa uczta dla du-
cha, oka i...ucha. Powrót z zatłoczonego jak zawsze centrum 
miasta trwał do północy.

W środę po południu stanęłyśmy na Manhattanie i to od 
razu na Środkowym. Pogoda sprzyjała zwiedzaniu, więc na 
ulicach tłumy „przelewały” się jak na wezbranej rzece. Pod 
ziemią tak samo, chociaż sieć linii metra jest tak gęsta, że 
trudno znaleźć właściwą. Tym trudniej, że jest niewiele map, 
o planach miasta można pomarzyć – ktoś powie to nie Paryż, 
Wiedeń ani Rzym! W wagonach metra (brzydkich) międzyna-
rodowy tłum, ale rodaków spotkać można wszędzie. Po wyjściu 

z metra szok! Niebotyczne wieżowce, aleje, ulice proste jak 
strzała – ponumerowane, co znacznie, jak się okazało, ułatwia 
odnalezienie właściwego adresu. Drapacze chmur z betonu, 
stali i szkła, jakby mit Żeromskiego o szklanych domach tu 
się właśnie ucieleśnił! Owszem kolorowe, ale to dzięki ogrom-
nym reklamom, które „atakują” kolorami, światłem i mnogo-
ścią informacji. Oczopląsu można dostać! Przezornie zadba-
no o turystów. Tu i ówdzie na ulicach stoją łóżka służące do 
wypoczynku. Ale jakie? Niezgrabne, blaszane (kolorowe) paki 
jak duże blachy do ciasta, stoją gotowe do zajęcia. Kto jednak 
w wielkomiejskim huku chciałby na nich odpoczywać.!? Na 
relaks można natomiast liczyć w parku przed uniwersytecką 
biblioteką: zielony skwer, fontanna, w cieniu starych drzew 
stoliki, przy których można usiąść, by coś zjeść, pogawędzić 
lub przeczytać ciekawą książkę. W ten piękny wrześniowy 
dzień nie tylko studenci szukali tu odpoczynku, my podąży-
łyśmy dalej, aż na centralny dworzec Nowego Jorku (130 pe-
ronów). Podobał nam się ogromny hol główny, przypomina-
jący salę balową pięknie oświetloną, z wymalowanym firma-
mentem i różnymi gwiazdozbiorami. Na środku hali wielkie 
biuro informacji ze stylowym zegarem. Tu zazwyczaj uma-
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wiają się oczekujący i poszukujący się podróżni. To miejsce, 
jak prawie każdy większy i mniejszy urząd i dom prywatny 
w Stanach, zdobi dumnie powiewająca flaga państwowa. I jak 
to zwykle turyści, my śpieszymy się, żeby jeszcze tego popo-
łudnia zobaczyć największą świątynię – katedrę Św. Patry-
ka. Dotarłyśmy. Cudo architektury! Przypomina nam euro-
pejskie świątynie, a w środku niemiłe zaskoczenie. Strażni-
cy sprawdzają nasze torebki, obszukują nas, ale żadnych fol-
derów ani przewodników nie mają – nie handlują! Stajemy 
przed głównym ołtarzem w zbyt dużej odległości, by dostrzec 
szczegóły, ale modlitwę do Pana Boga można i z daleka za-
nosić. Bliżej zobaczyłyśmy boczne ołtarze i kiedy doszłyśmy 
już do ołtarza polskiego, z którego Matka Boska Częstochow-
ska patrzyła na nas łaskawie, czułyśmy się jak w domu. W tej 
kaplicy pomodliłyśmy się do świętych: Św. Kazimierza, Św. 
Jana Pawła II i Św. Faustyny. Przed katedrą Św. Patryka 
dwa tygodnie później oglądałyśmy Paradę Pułaskiego – wiel-
kie święto amerykańskich Polaków, ale o tym i innych atrak-
cjach już w następnym odcinku.

Krystyna Dżuła

W filmie dokumentalnym z 2015 roku "Where to Invade 
Next" Finlandia została przedstawiona jako kraj z jednym z 
najlepszych na świecie systemów edukacji. Podobnego zda-
nia jest także Organizacja Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD), z jej badań wynika, że fińskie dzieci wykazują 
się najwyższym wskaźnikiem wiedzy na świecie. Czym fiń-
skie szkoły różnią się od polskich?

Prace domowe? Tak, ale...
Fińskie szkoły dbają o rozbudzanie w dzieciach kreatyw-

ności. Między innymi poprzez zadawanie im ciekawych, nie-
standardowych prac domowych. Dla przykładu: dzieciaki za-
miast rozwiązywać zadania z zeszytów, mają porozmawiać 
ze swoimi dziadkami. Pracą domową może być coś, czego w 
szkole nie da się zrobić, na przykład przeprowadzenie wy-
wiadu z dziadkami, zebranie informacji w terenie – mówiła 
w rozmowie z Gazetą Wyborczą dyrektor szkoły podstawo-
wej w Helsinkach, Leena Liusvaara.

Brak wypełniania schematów
Podczas gdy polski system edukacji przygotowuje uczniów 

do wpisania się w gotowe klucze odpowiedzi, fiński uczy sa-
modzielnego myślenia. - Uczycie ich tylko tego by dobrze zdać 
test, tak naprawdę niczego ich nie uczycie - powiedziała jed-
na z nauczycielek w filmie "Where to Invade Next" (amery-
kański system edukacji w tej kwestii powiela polskie błędy).

Dłuższe wakacje
Wakacje w Finlandii trwają 11, nie jak u nas 10 tygodni. 

W sumie w ciągu roku dzieci spędzają w szkołach 706 godzin. 
To mniej niż średnia z raportu OECD (850 godzin) i mniej niż 
w Polsce (746 godzin). Fińscy nauczyciele twierdzą, że dzię-
ki temu dzieci są mniej przemęczone co przekłada się na ich 
lepsze wyniki w nauce.

Brak rankingów
Ostatni raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa 

Edukacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 
jako jedną ze słabych stron polskiej szkoły wymienił podział 

na "dobrych" i "złych" uczniów. W Finlandii nie istnieją ta-
kie podziały. System stara się wyeliminować współzawod-
nictwo, m.in poprzez likwidację egzaminów do 16 roku życia. 
Nie ma także podziałów na szkoły "lepsze" i "gorsze", nie ist-
nieje więc niezdrowa rywalizacja między uczniami i dyskry-
minacja tych, którzy nie uczęszczają do "prestiżowych" pla-
cówek. Poza tym, większość szkół jest państwowych i co za 
tym idzie, bezpłatnych.

Bezpłatna nauka
Nie tylko szkoły są bezpłatne. Uczniowie nie muszą tak-

że płacić za posiłki na stołówkach, dojazd do szkoły (jeżeli 
szkoła jest oddalona o więcej niż dwa kilometry), za wizyty 
w muzeach i zajęcia dodatkowe. Bezpłatne są także książki, 
zeszyty, kredki, długopisy, kalkulatory. Szkoła oferuje nawet 
bezpłatny dostęp do laptopów oraz tabletów.

Indywidualne podejście do ucznia
Dla każdego ucznia projektuje się indywidualny plan na-

uki i rozwoju. Każdy uczeń ma dostosowane do swoich możli-
wości książki, zadania i ćwiczenia. Dziecko jest oceniane na 
podstawie poziomu, jaki reprezentuje.

Brak korepetycji
W Finlandii płatne korepetycje nie tylko nie istnieją, ale 

są prawnie zakazane. Jeśli uczeń potrzebuje dodatkowej po-
mocy w nauczaniu, to nauczyciel ma obowiązek jej udzielić.

Prestiż nauczyciela
Nauczyciel w Finlandii jest zawodem prestiżowym (cie-

szy się większym prestiżem niż zawód lekarza). Trudno jest 
się dostać na studia pedagogiczne w Finlandii. Nauczyciele 
mają obowiązek przechodzić regularne szkolenia, w całości 
finansowane przez państwo. Fińscy nauczyciele pracują czte-
ry godziny dziennie, dwie godziny tygodniowo przeznaczają 
na rozwój zawodowy.

Paulina Kurowska
Źródło: focus.pl / mamyrade.pl

Osiem zasad fińskiej edukacji
To dlatego uznawana jest za najlepszą na świecie
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Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób 
niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły, uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów z Pogórza Przemysko-Dynowskiego zostały za-
pewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmio-
towe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych. 

 Jak co roku w dniach od 12-14 lutego 2019 r. nauczyciele wycho-
wania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu ze Starostwem Powiato-
wym w Rzeszowie, Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i z Radą Rodziców zapew-
nili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii 
zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje piłki nożnej ha-
lowej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców ponadto ucznio-
wie rywalizowali przy stołach tenisowych. 

Oficjalnego otwarcia zmagań sportowych w dniu 12 lutego 2019 r. 
dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie Pani Halina Cygan. 

Do rywalizacji w Turnieju Halowej Piłki Nożnej chłopców o Puchar Dyrektora Zespo-
łu Szkół Zawodowych Dynowie zgłosiły się drużyny z następujących szkół wraz opiekunami: 
Gimnazjum Dubiecko (opiekun p. Jarosław Antosiak), Szkoła Podstawowa w Dylągowej (opiekun 

p. Piotr Sarnicki), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dy-
nowie (opiekun p. Damian Chudzikiewicz), Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Harcie (opiekun p. Rafał Bilski), Szkoła Pod-
stawowa w Manasterzu (opiekunowie p. Maria Zgłobicka 
i p. Urszula Targońska), Szkoła Podstawowa w Jaworniku 
Polskim (opiekun p. Łukasz Pieniądz), Szkoła Podstawo-
wa w Nozdrzcu (opiekun p. Rafał Pyś). 

W turnieju piłki nożnej drużyny z poszczególnych 
szkół zostały podzielone na dwie grupy, których mecze 
rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po roze-
graniu fazy zasadniczej dwie pierwsze drużyny z I gru-
py i pierwsza drużyna z II grupy utworzyły grupę „mi-
strzowską”. 

W wyniku sportowej rywalizacji prowadzonej w du-
chu „fair play” w turnieju halowej piłki nożnej klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie,
II miejsce – Gimnazjum Dubiecko, 
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu. 

„FERIE NA SPORTOWO”
 w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
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Najlepszym bramkarzem turnieju 
został Miłosz Zdeb z Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Dynowie. Kró-
lem Strzelców turnieju został Rado-
sław Undziakiewicz  z Gimnazjum 
w Dubiecku.

Równolegle ze zmaganiami piłkar-
skimi odbywał się Turniej w tenisie sto-
łowym chłopców, który zakończył się 
następującymi rezultatami: 

I miejsce – Patryk Sobkowicz z Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie

II miejsce – Dominik Karaś z Pu-
blicznej  Szkoły Podstawowej  nr  1 
w Dynowie

III miejsce – Dawid Piela z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Dynowie

 W dniu 13 lutego 2019r. oficjalnego otwarcia Turnieju 
Piłki Siatkowej Dziewcząt dokonali Dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław 
Tymowicz. 

Do rywalizacji sportowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 
Zawodowych w Dynowie stanęły drużyny z następujących szkół 
podstawowych: Szkoła Podstawowa w Dylągowej (opiekun p. 
Piotr Sarnicki), Szkoła Podstawowa w Ulanicy (opiekun p. Robert 
Hrycko), Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej (opie-
kun p. Robert Hrycko).  

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. W wyni-
ku sportowej rywalizacji klasyfikacja końcowa turnieju piłki siat-
kowej dziewcząt przedstawiała się następująco: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Dylągowej, II miejsce – Szko-
ła Podstawowa w Ulanicy

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej. 
Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Aleksan-

dra Banaś ze Szkoły Podstawowej w Dylągowej. 
Natomiast bardzo wyrównana rywalizacja w tenisie stoło-

wym zakończyła się następująco: 
I miejsce – Wiktoria Pakosz z Zespołu Szkół Zawodo-

wych w Dynowie, 
II miejsce – Karolina Wajda z Gimnazjum w Dubiecku, 
III miejsce – Kamila Gołąb ze Szkoły Podstawowej w Ula-

nicy, 
IV miejsce – Julia Cieślik ze Szkoły Podstawowej w Ulanicy

W dniu 12 marca 2019 roku w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, placów-
ce prowadzonej przez Powiat Rzeszowski, odbył się II Tur-
niej Wiedzy "Matematycznie Kreatywni". Inicjatorami tur-
nieju byli nauczyciele uczący w liceum matematyki: p. J. 
Krajcarska, p. I. Sarnicka, p. M. Pelc-Chochrek, p. Z. Tesz-
nar, którzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Do nich 
właśnie skierowany był konkurs. Miał za zadanie populary-
zację wiedzy, kształcenie i rozwijanie zainteresowań mate-
matycznych. Innym jego celem było także motywowanie do 
nauki uczniów uzdolnionych w kierunku przedmiotów ści-
słych i zachęcenie nauczycieli do pracy z młodymi pasjona-

II Turniej Wiedzy 
"Matematycznie Kreatywni" rozstrzygnięty

tami. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Rzeszow-
skiego pana Józefa Jodłowskiego oraz Podkarpackiego Ku-
ratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch.

W turnieju uczestniczyło 12 uczniów z 5 szkół podsta-
wowych powiatów rzeszowskiego i brzozowskiego, którzy 
zmagali się z matematycznymi zadaniami w dwóch etapach. 
Pierwszy miał na celu wyłonienie 10 półfinalistów i polegał 
na rozwiązywaniu zadań w formie testu zamkniętego z wy-
korzystaniem platformy: https://quizizz.com. Drugi etap był 
oparty na telewizyjnym teleturnieju 1 z 10. Była to bezpo-
średnia rywalizacja 10 uczestników, z których do ścisłego 
finału przechodziło 3 najlepszych. Uczestnik, który zdobył 
największą liczbę punktów był zwycięzcą turnieju. Oto oni:

Natomiast 14 lutego 2019 r. nauczyciele wychowania fizycz-
nego zorganizowali Szkolny turniej piłki siatkowej chłopców 
w ramach „Ferii na sportowo”. 

Do rywalizacji w Turnieju przystąpiły drużyny z następują-
cych klas: 1a, 1TI, 1THL, 1TPS, 2TPS, 3TPS oraz 4TPS, które zo-
stały podzielone na dwie grupy. W grupie I rywalizowały klasy: 
1TI, 1TPS, 2TPS i 4TPS, natomiast w grupie II 1a, 1THL i 3TPS. 
Po rozegraniu meczy grupowych systemem „każdy z każdym” 
utworzono „grupę mistrzowską” do której awansowały klasy: 
2TPS i 4TPS z grupy I i 3TPS z grupy II. W tej fazie rozgrywek to-
czono pojedynki również w systemie „każdy z każdym”. Po zacię-
tych i emocjonujących meczach prowadzonych w sportowej at-
mosferze triumfatorami rozgrywek zostali chłopcy z klasy 3TPS, 
II miejsce klasa 4TPS i III miejsce klasa 2TPS. 

Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania fi-
zycznego z ZSzZ w Dynowie

Paweł Gierula, Piotr Marcinek 
Alina Paściak, Marek Paściak
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1 miejsce – Dominik Kiełbasa ze Szkoły Podstawowej 
w Harcie, opiekunem ucznia była pani Anna Owsiany

2 miejsce – Karol Cieślik ze Szkoły Podstawowej w Ula-
nicy, opiekunem ucznia była pani Magdalena Gwóźdź

3 miejsce – Natalia Frańczak ze Szkoły Podstawowej 
w Dynowie, opiekunem ucznia był pan Adam Jagusztyn

Finaliści otrzymali cenne nagrody, zaś wszyscy uczest-
nicy dyplomy i pamiątkowe drobiazgi. Pani dyrektor Elż-
bieta Klaczak-Łach pogratulowała zwycięzcom i ich opieku-
nom sukcesów zaś wszystkim uczestnikom odwagi w podej-
mowaniu matematycznych wyzwań. 

Uczestnicy konkursu mogli także zwiedzić naszą szkołę, 
a największą atrakcją była możliwość skorzystania z lekcji 
strzelania. Podczas krótkich zajęć na strzelnicy, uczniowie 
mogli pod opieką instruktora pana Kazimierz Żaka i uczniów 
klasy wojskowej sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. 
Była to chwila oddechu podczas zmagań konkursowych.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podzięko-
wania władzom Powiatu Rzeszowskiego za wsparcie idei tur-
nieju, Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty za objęcie ho-
norowym patronatem oraz panu Robertowi Żero prezesowi 
firmy Auto-Moto-Fan z Przemyśla za ufundowanie nagród. 
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Salonik  „W KRZYWEM ZWIERCIA-
DLE” ma już 5 lat!

PEGAZIK miała przyjemność po raz kolej-
ny gościć w Saloniku „W KRZYWEM ZWIER-
CIADLE” prowadzonym przez Panią Bogusławę 
Krzywonos, o której kilkakrotnie pisaliśmy na ła-
mach „Dynowinki”. Tym razem spotkanie było ju-
bileuszowe, ponieważ Salonik skończył już 5 lat! 
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa oraz re-
dakcja „Dynowinki” wystosowali z tej okazji list 
gratulacyjny, pan Maciej Jurasiński zadedykował 
Pani Bogusławie wiersz okolicznościowy, a współ-
pracująca od lat z bohaterką spotkania Pani Anna 

Warchał podarowała Jej swój piękny, pastelowy obraz. 
PEGAZIK życzy kolejnych tak udanych przedsięwzięć!

Jest życie dziś kulturalne w wiosce tej, owszem, dość żywe,
Dzięki „ucieczce Krzywonos” do wioski, co zwie się Krzywe!

By jabłoń cudownie zakwitła, to ktoś ją zasadzić musi,
Przepięknie wskrzesił tradycję mecenat Pani Bogusi!

Śpiewa Warszawska Syrenka, tańczy Krakowski Lajkonik,
Dziś piąte ma urodziny W KRZYWEM ZWIERCIADLE SALONIK!

To właśnie na jego cześć powstał ten wierszyk – co też laurką –
Dla DOMU Jej POD ŚWIERKAMI i Jej GALERII POD CHMURKĄ.

Tu ciągle gromadka dzieci nie nudzi się, ale trudzi,
Gości w ich głowach historia i patriotyzm się budzi!

Tutaj śpiew pięknie rozbrzmiewa, gitara, flet, klawiatura,
Tu rzadkie zlatują się ptaki – ludzie pędzla i pióra!

Niech mają się jak najlepiej, tak wołam ja – wierszokleta –
SALONIK W KRZYWEM ZWIERCIADLE 

I PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA!!!

Pegazik DYNOWSki

RAJSKA KOMSUMPCJA 3
Raz zerwała Ewa jabłko, bo ją skusił cwany wąż
Adam ugryzł, posmakował, od tej pory wcina wciąż…

Zaprezentowany został dwukrotnie – 8 marca w dynow-
skim Strażaku i 10 marca w Domu Ludowym w Bartkówce. 
Bardzo udany debiut „zaliczyła” Monika Mączyńska – nowy, 
cenny „nabytek” kabaretu NASZ!

PEGAZIK gratuluje i życzy dalszych sukcesów!

Kabaret NASZ tradycyjnie już wystąpił z okazji naj-
piękniejszego dnia w roku, czyli z okazji Dnia Kobiet! Pro-
gram „Rajska konsumpcja 3” spotkał się z bardzo dobrym 
przyjęciem. 
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Słowami św. Augustyna, który w śmierci dostrzegał po-
cieszenie, żegnamy długoletnią nauczycielkę, naszą koleżan-
kę i przyjaciółkę Marię Makaryk. Odeszła od nas zbyt szyb-
ko i bez pożegnania. Trudno uwierzyć, że już się z Nią nie 
spotkamy, nie porozmawiamy i nie pożartujemy. 

Miała wielu dobrych znajomych i przyjaciół, bo była 
osobą pogodną, życzliwą, aktywną i otwartą na ludzi! Bę-
dzie nam brakowało jej poczucia humoru, barwnych opo-
wieści o tym, co usłyszała w radiu podczas swoich bezsen-
nych nocy, na które się skarżyła. 

Marysia nigdy nie stroniła od ludzi, brała udział w wie-
lu wycieczkach organizowanych przez szkołę oraz towarzy-
skich spotkaniach z okazji Dnia Nauczyciela oraz Wigi-
lii. W aktywnym życiu nie przeszkadzały jej kłopoty zdro-
wotne, o których mówiła, ale nigdy się na nie nie uskarża-
ła. Wszystko przyjmowała spokojnie, godziła się ze swoją 
chorobą i nie opuszczał jej optymizm nawet w najcięższych 
chwilach. Można było pozazdrościć Jej pogody ducha i du-
żego dystansu do samej siebie. Taka była! 

Ale nie wszyscy wiedzą, kim była, bo od wielu lat prze-
bywała na emeryturze i nie pamiętają Jej jako nauczycielki 
oraz dyrektorki naszej szkoły. Dlatego krótko chcemy przed-
stawić jej życie i przebieg pracy zawodowej, która była dla 
Niej bardzo ważna.

Urodzona 27 maja 1940 roku, w 1959 r. ukończyła Li-
ceum Pedagogiczne w Przemyślu i rozpoczęła pracę jako 
nauczycielka w szkole w Pawło-
komie. Jednocześnie podjęła stu-
dia w Studium Nauczycielskim 
w Przemyślu na kierunku naucza-
nie początkowe. W 1961 r. otrzy-
mała na własną prośbę przenie-
sienie za szkoły w Pawłokomie do 
Laskówki. Tam pracowała do roku 
1964. Często wspominała te cza-
sy i chętnie opowiadała o przeży-
ciach ze swoich pierwszych lat pra-
cy w zawodzie. 1 września 1964 r. 
została nauczycielką matematyki 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Dy-
nowie (znanej bardziej jako szko-
ła na Przedmieściu). Pracowała 
tam do roku 1971 i równie mile 
wspominała ten okres. W między-
czasie doskonaliła się zawodowo 
i ukończyła wyższe studia zawo-
dowe w dziedzinie bibliotekoznaw-
stwa na wrocławskiej uczelni. Po 
złożeniu egzaminu na biblioteka-
rza szkolnego łączyła pracę dydak-

tyczną z prowadzeniem biblioteki szkolnej. 1 września 1971 
r. została zatrudniona z Szkole Podstawowej nr 1 w Dyno-
wie, późniejszej Zbiorczej Szkole Gminnej. Będąc jej pra-
cownikiem została powołana 1 września 1981 r. na stanowi-
sko zastępcy dyrektora i pełniła tę funkcję do 31 paździer-
nika 1984 r. 1 listopada 1984 r. została dyrektorem Zbior-
czej Szkoły Gminnej, a następnie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Dynowie. Jako dyrektor sprawowała swoje obowiązki do 
31 sierpnia 1989 r. Po przejściu na emeryturę nie rozstała 
się całkiem ze szkołą i do 30 czerwca 1991 r. pracowała na 
½ etatu jako nauczyciel .

Za swoją nienaganną pracę otrzymała wiele nagród i od-
znaczeń. Kilkakrotnie były to nagrody Inspektora Oświa-
ty i Wychowania, a w 1987 r. – Nagroda Ministra. Została 
też odznaczona w 1986 r. Medalem 40-lecia Polski Ludowej 
i w tym samym roku Złotym Krzyżem Zasługi. 

Poza pracą zawodową angażowała się w działalność po-
zaszkolną, należała do Amatorskiego Zespołu Teatralnego 
i Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

A prywatnie? Doskonale spełniała się jako matka i bab-
cia. Starsza córka Beata po ukończeniu studiów germani-
stycznych mieszka na stałe w Niemczech. Młodszy syn Woj-
tek mieszka w Krakowie i pracuje jako nauczyciel wycho-
wania fizycznego w Dąbrowie Górnej. Mimo dzielącej odle-
głości łączyły ich bardzo bliskie relacje. Częste odwiedziny, 
codzienne rozmowy przez telefon pozwalały na zacieśnia-
nie więzi rodzinnych z dziećmi i ukochanym wnukiem Ma-
teuszem.

Wszystko przerwała śmierć… Rodzina liczyła się z tym, 
że w tej ciężkiej chorobie jest nieunikniona, ale że nastą-
pi tak szybko, nie spodziewała się… Nastąpił kilkudniowy 
kryzys w chorobie i Jej „serce spoczęło w Panu”. Odeszła 
na wieki. Dziś Ją żegnamy ze smutkiem i żalem, ale z na-
dzieją na spotkanie w nowym, nieznanym i lepszym życiu. 

Przykro tylko, że w ostatniej drodze nauczycielki, dla 
której praca pedagogiczna była priorytetem, zabrakło mło-
dzieży. Wystarczyłaby skromna delegacja, by pożegnać do-
brego pedagoga i wychowawcę „po nauczycielsku”.

Grono nauczycieli-emerytów

OSTATNIE POŻEGNANIE

Stworzyłeś nas bowiem 
jako skierowanych ku Tobie
I niespokojne jest serce nasze
Dopóki w Tobie nie spocznie

Uroczystość pożegnania klas ósmych. Dyrekcja Szkoły oraz wychowawcy ósmoklasistów
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''MEMENTO MORI "

Ze smutkiem i wzruszeniem towarzyszyliśmy Naszej Koleżance, 
Ś.p. Marii Makaryk 

w Jej ostatniej ziemskiej drodze.
Przez wiele lat była oddaną pracy Nauczycielką, później Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dynowie.
Zawsze obowiązkowa, wymagająca od siebie i innych, uśmiechnięta, empatyczna, chętna do pomocy.

Pożegnaliśmy Pedagoga z sercem i dobrego Człowieka.
Tak CIĘ MARYSIU zapamiętamy!

Koleżanki i koledzy - emeryci.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa 
oraz Redakcja „Dynowinki” 

składają wyrazy współczucia 
Pani EWIE HADAM 
z powodu śmierci Ojca. 

Łączymy się w bólu z całą Rodziną.

Cała społeczność Liceum Ogólnokształcącego 
im. KEN w Dynowie 

łączy się w bólu 
z Panią Profesor EWĄ HADAM 

z powodu śmierci Ojca. 
Wyrazy współczucia dla całej Rodziny!

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa i Redakcja „Dynowinki” 
łączą się w bólu z córką i synem 

z powodu odejścia ich Mamy 
Pani MARII MAKARYK

W dniach 24 i 28 lutego Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ulanicy wraz z opiekunami zorganizowali sprzedaż pączków 
w ramach prowadzonej akcji „Wyślij pączka do Afryki”. Uzy-
skany dochód został przekazany głównym organizatorom ak-
cji Braciom Kapucynom Mniejszym z Krakowa niosącym po-
moc dzieciom w Afryce. Oto kilka zdjęć z działalności uczniów.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Ulanicy składają 
serdeczne podziękowania wszystkim zaanga-
żowanym w organizację akcji a także kupują-
cym pączki i przekazującym ofiarę na rzecz po-
mocy niesionej dzieciom w Afryce.

Dziękujemy za włączenie się w akcję Wój-
towi Gminy Dynów- Panu Wojciechowi Piecho-
wi, Burmistrzowi Miasta Dynów- Panu Zyg-
muntowi Frańczakowi, Pani Dyrektor Ban-
ku PKO BP oddział I w Dynowie – Pani Mał-

„Wyślij pączka do Afryki”
gorzacie Maszczak-Paraniak oraz wszystkim innym, którzy 
swą postawą dawali świadectwo zainteresowania losem dzie-
ci w Afryce.

Szczególne podziękowania kierujemy do wspaniałych rodzi-
ców naszych uczniów oraz kierownictwa Cukierni Paula i Cu-
kierni Kalinka, które przekazały nam pączki.

„Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja” 
(Ps. 62. 6) 

Dynów 22 lutego 2019 r.

 Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim, z powodu śmierci 
śp. JÓZEFA TYMOWICZA

wieloletniego instruktora i nauczyciela nauki zawodu 
w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

 składają:
Dyrektor, Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

oraz Prezes i Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie.
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Joleczka – JUŻ CZAS NA SEN
Gwiazdka zimowa – MAŁYSZ, ŻA-
GIEL, BALWAN, WSCHÓD, TER-
MOS, PÓŁNOC
Wirówka – ZIMA, LUTY
Jolka – POPIS

Dzieci na Wielkanoc

Dzieci na Wielkanoc są inne niż zazwyczaj, 
W dzieciach na Wielkanoc jest moc tajemnicza, 
Dzieci na Wielkanoc 
Wstają bardzo rano 
I pytają: - Dlaczego dzwony tak głośno krzyczą?

Dzieci na Wielkanoc mają czerwone usta, 
Czerwonymi ustami plotą różne głupstwa: 
Czy strażak śpi na wieży, 
Czy słońce to jest księżyc 
I dlaczego hiacynty zaglądają w lustra.

Ty dzieciom na Wielkanoc odpuść wszystkie winy: 
Że rozlały atrament, że zbiły słoiki - 
Gdy tak smacznie śpią nocą, 
Nie dziw, że we dnie psocą, 
Że wciąż w ruchu są, jak małe listeczki brzeziny […]

Tymi słowami mistrza Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego zapraszam Państwa do wiosennego już Ką-
cika Rozrywkowego. Czas świątecznych porządków, przy-
gotowań, zakupów wymaga od nas dużo wysiłku, jeste-
śmy często przemęczeni (dołóżmy do tego jeszcze przy-
słowiowe „przesilenie wiosenne”), zdenerwowani… Może 
(niekoniecznie) wieczorny relaks z „Dynowinką” dobrze 
nam zrobi? 

Na świąteczny czas mamy dla Państwa – jak zwy-
kle - ciekawe zadania: Krzyżówkę czterokierunko-
wą oraz Krzyżówkę od pana Bogdana Witka a także 
Ukryte słowa od pana Leszka Grzywacza. 

Zapraszam do rozwiązywania i życzę sukcesów! 

Na nadchodzące Święta życzę 
wszystkim Czytelnikom

 – w imieniu swoim i współpracowników 
Kącika Rozrywkowego 

– przed wszystkim spokoju, odpoczynku, 
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, 

udanych wiosennych spacerów i dużo optymizmu!

RJ

UKRYTE SŁOWA
Określenia podano w przypadkowej kolejności. Wyrazy 

z pól obwiedzionych podwójną linią, uszeregowane od 1 do 5, 
utworzą rozwiązanie .
• letni, jasny kapelusz, wyplatany z liści palmy lub ze 

słomy.
• rytmiczne ruchy ciała, wykonywane w takt orkiestry.
• komfortowy samochód osobowy.
• udowodnienie, przedstawienie nieścisłości, pomyłek.
• odrobina np. soli w dwóch, trzech palcach.
• Therese, od 2016 r. premier Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii.
• grupa kupców przewożących przez pustynię towary 

na wielbłądach .
• rozłożyste drzewo parkowe o pachnących liściach 

i kwiatach.
• miejska dróżka między blokami.

Leszek GrzywaczUKRYTE SŁOWA 
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Określenia podano w przypadkowej kolejności. Wyrazy z pól obwiedzionych podwójną linią, 
uszeregowane od 1 do 5, utworzą rozwiązanie . 

- letni, jasny kapelusz, wyplatany z liści palmy lub ze słomy. 

- rytmiczne ruchy ciała, wykonywane w takt orkiestry. 

- komfortowy samochód osobowy. 

- udowodnienie, przedstawienie nieścisłości, pomyłek. 

- odrobina np. soli w dwóch, trzech palcach. 

- Therese, od 2016r. premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej    Brytanii i Irlandii. 

- grupa kupców przewożących przez pustynię  towary na wielbłądach . 

- rozłożyste drzewo parkowe o pachnących liściach i kwiatach. 

- miejska dróżka między blokami. 

Leszek Grzywacz 
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Odgadnięte wyrazy należy wpisywać rozpoczynając 
od cyfry znajdującej się przed objaśnieniem. Kierunek 
wpisywania do odgadnięcia. Pierwsze litery słów wszyst-
kich grup utworzą rozwiązanie końcowe. 

Określenia wyrazów: 
1) zagrywka siatkarska lub tenisowa * żuk czczony 
 w Starożytnym Egipcie * arena walki Kamila
 Stocha, Piotra Żyły.
2) część lodówki ze znaczniej niższą temperaturą
 * nagroda dla osoby, która odda zgubę * dawna
 nazwa afrykańskiej rzeki, a także państwa Kongo
3) słynne krakowski zieleniec * młode ptaka 
 * występuje w paliwie gazowym do samochodów
 * idealistyczny filozof grecki
4) sprzedaje leki * Macedoński wśród wybitych
 wodzów Antyku * imię żeńskie odczytywane tak
 samo wprost i wspak.
5) Martin Luther, amerykański pastor walczący 
 z rasizmem w USA * wśród ciepłej, zimowej, 
 bielizny męskiej * uległe nastawienie do życia,
 unikające problemów i ścisłym przestrzeganiu
 obowiązujących norm społecznych.

Bogdan Witek

Litery z pól oznaczonych kropką, odczy-
tane rzędami, utworzą rozwiązanie końco-
we – tytuł wiersza Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego.

Poziomo:
7)  wyraz dźwiękonaśladowczy, np. trzask, 

zgrzyt.
8)  autko. 
11) mieszanie w głowie, krętactwo.
14) góry w Ameryce Północnej.
17) polityk reprezentujący konserwatyw-

ne poglądy.
21) jeden z autorów Nowego Testamentu. 

Pionowo:
1)  miejski model Opla.
2)  duże ożywienie na giełdzie.
3)  taniec na ľ.
4)  pomost dla spacerujących nad morzem.
5)  świątynia muzułmańska.
6)  papierowy pieniądz.
9)  utrata zmysłów.
10) służy do zatrzymywania pojazdu.
12) larwa pszczoły. 
13) dusigrosz, kutwa.
15) aktor wśród prezydentów USA.
16) parkowy krzew.
18) krzew na żywopłoty (anagram słowa 

IGRA).
19) młode przysłowiowego upartego zwie-

rzęcia
20) rzeka w tytule powieści Czesława Miłosza

Bogdan Witek

Krzyżówka w cztery strony

Krzyżówka
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, radości, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, radości, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym



Nr  3/282 DYNOWINKA 25

Justyna Adamiec
506 792 965
17 863 55 44

biuro@naszadrukarnia.eu

www.nprint.eu

WIERZBINOWE CUDA
rękodzieło artystyczne

http://wierzbinowecuda.pl/

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, radości, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym
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Ostatnio byliś my świadkami wielkiego wydarzenia, któ-
rym jest sukces naszej uczennicy – Ani Dąbrowskiej. Jak 
wiadomo Ania od wielu lat czaruje nas swoim śpiewem, 
a scena jest jej drugim domem. Jest laureatką wielu pre-
stiżowych konkursów. A teraz cała nasza szkoła żyje zwy-
cięstwem bohaterki w II edycji programu The Voice Kids.

Ania już w trakcie przesłuchań w ciemno zdobyła ser-
ca jurorów, wykonując utwór Hurt z repertuaru Christiny 
Aguilery, po czym trafiła do drużyny Cleo i pod jej skrzydła-
mi szlifowała swój warsztat wokalny. Cała szkoła wiernie 
trzymała za nią kciuki i wierzyła, że przejdzie do kolejne-
go etapu zmagań. Jak się okazało 23 lutego, podczas wiel-
kiego finału programu Ania swoim pięknym głosem i wspa-
niałym wykonaniem m.in. takich utworów jak Świat się 
pomylił Patrycji Markowskiej oraz Małe skrzydła, napi-
sanym specjalnie dla niej przez trenerkę Cleo, wywalczy-
ła pierwsze miejsce.

Powrót do szkoły po feriach był tym razem dla wszyst-
kich bardzo miły. Nie mogliśmy się doczekać spotkania 
z Anią. Chcieliśmy wyjątkowo powitać ją, uściskać i ser-
decznie pogratulować tak wielkiego sukcesu. Przygotowa-
liśmy się do tego bardzo starannie. Każda klasa wykonała 
plakaty i hasła na cześć koleżanki. Dlatego wtorkowy pora-
nek był nietypowy. Ania przekraczając progi szkoły, została 
przywitana okrzykami, wiwatami i wielką radością przez 
wszystkich uczniów, a wszystko to w obecności kamer telewi-
zji rzeszowskiej, brzozowskiej i krakowskiej. Dyrektor szko-
ły Lesława Baran powitała zebranych i wyraziła w imieniu 
swoim oraz wszystkich nauczycieli dumę i radość z sukce-
sów naszej uczennicy. Z tej okazji szkołę również odwiedzi-
li znamienici goście, którzy również chcieli przekazać gra-
tulacje zwyciężczyni programu The Voice Kids II. Był to 
Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Przewodni-
czący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz oraz Zastęp-
ca Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec Stanisław Po-
toczny. Były kwiaty, prezenty oraz łzy wzruszenia, których 
Ania nie kryła, dziękując wszystkim. Po oficjalnym powita-
niu została „porwana” przez swoją klasę i wychowawcę na 
kameralne spotkanie. Po jego zakończeniu chętnie rozda-
wała autografy młodszym uczniom oraz pozowała do zdjęć. 
Dla wszystkich stała się bez wątpienia Wielką Gwiazdą.

Jesteśmy bardzo dumni z Ani, wiemy, że odniesiony 
sukces jest nagrodą za zaangażowanie, pracowitość, a tak-
że uznaniem jej wielkiego talentu. Jednocześnie wierzymy, 

Sukces Ani Dąbrowskiej – uczennicy 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wesołej 

że mimo przeciwności losu jaką jest ciężka choroba, mu-
kowiscydoza, Ania przez długie lata będzie mogła roz-
wijać swoją karierę muzyczną. Na pewno jej się to uda, 
gdyż ma przy sobie wspaniałych rodziców, którzy bar-
dzo ją wspierają. Nie braknie jej również tego wsparcia 
z naszej strony.

Liczymy na to, że Ania będzie przykładem dla innych 
osób, które borykają się z różnymi problemami zdrowot-
nymi, że mimo tego warto mieć swoje pasje i realizować 
marzenia, a ciężka praca i upór w dążeniu do celu na-
prawdę się opłaca.

Aniu pamiętaj – jesteśmy z Tobą. Życzymy Ci dużo 
wytrwałości i zapału do dalszej pracy, a także zadowo-
lenia z podjętych wyzwań.

AleksandraMazur
Agnieszka Bober

 fot. Monika Sobkowicz



Nr  3/282DYNOWINKA28

Artyści rękodzielnicy, Koła Gospodyń Wiejskich i twórcy ludowi prezentowali swoje dzieła na II KIERMASZU WIO-
SENNO-śWIĄTECZNYM w Dynowie.

Mieszkańcy miasta tłumnie odwiedzili dynowski ryneczek, żeby podziwiać wyroby lokalnych artystów i dokonywać 
przedświątecznych zakupów. A było z czego wybierać! Pisanki, wielkanocne zajączki, serwetki, koszyczki i całe mnóstwo 
dekoracji świąteczno wiosennych. Atmosferę umilały występy zespołów ludowych z kapelą „TOŃKO” na czele. 

Organizatorem kiermaszu był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.
Gratulujemy wspaniałego pomysłu!


