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Drogi Czytelniku
Witam Cię bardzo gorąco, na przekór panującej 

za oknem pogody. Wyobrażam sobie, że zasiadasz 
teraz w niewielkiej odległości od źródła ciepła z fi-
liżanką mocnej i rozgrzewającej herbaty i trzymasz 
w ręku najnowszy numer Dynowinki. Różnorodność 
zamieszczonych w nim artykułów pozwoli nie tyl-
ko na relaks, ale również na chwilę zadumy i wspo-
mnień o czasach bardziej lub mniej odległych. Wy-
darzenia zamknięte w obrazach i słowach nie ulot-

nią się w mrokach zapomnienia i nie zostaną wypar-
te przez nowe, liczne zdarzenia. I to jedna z wielu 
zalet lokalnej prasy. Niektórzy zżymają się , że jest 
niej za dużo jednego, a za mało innego, ale z chęcią 
i ciekawością sięgają co miesiąc po nowe wydanie. 
Dziękujemy za to wiernym i stałym czytelnikom, 
których mam nadzieję ciągle przybywa. 

red. Diana Wasylowska-Kilon

W dniu 13.09.2015r. na za-
proszenie Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Błażowskiej i Insty-
tutu Pamięci Narodowej Od-
dział w Rzeszowie, wziąłem 
udział w sesji popularno - na-
ukowej pt. „W 70 rocznicę utwo-
rzenia WiN. Sylwetka ppłk. Józefa 
Maciołka Szefa Delegatury Zagranicz-
nej Zrzeszenia WiN w Londynie”. Ppłk. Józef Maciołek był 
jednym z organizatorów struktur Armii Krajowej w Dyno-
wie. O przebiegu sesji napiszę więcej w następnym nume-
rze „Dynowinki”.

Wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dynowa z dnia 
7.04.2015r. o upamiętnienie eksterminacji dynowskich Ży-
dów we wrześniu 1939r. przez hitlerowskiego okupanta zo-
stał pismem Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 2.10.2015r. 
załatwiony negatywnie. Na dalszych stronach „Dynowinki” 
publikujemy prowadzoną w tym względzie korespondencję.

W ostatniej fazie prac redakcyjnych znajduje się dru-
gi numer Rocznika Historycznego „Dynoviana”. Zostanie 
od wydany w nakładzie nie większym niż 200 egzemplarzy 

z uwagi na skromne środki finansowe jakie Towarzystwu 
udało się pozyskać. O tych, którzy wsparli finansowo wy-
danie rocznika i o tych, którzy tego wsparcia odmówili bę-
dzie jeszcze pora napisać.

W dniach 31.10.2015r. i 1.11.2015r. Towarzystwo Przy-
jaciół Dynowa przeprowadzi przy cmentarzach kolejną zbiór-
kę publiczną na renowację pomników na „starym cmenta-
rzu” w Dynowie. Prosimy o powszechne wsparcie przedsię-
wzięcia. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Kolejny numer „Dynowinki” prowadzi Zuzanna Nosal.
Materiały proszę nadsyłać na adres: z.nosal@gmail.com



Nr  11/2243DYNOWINKA4

W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przed-
stawić Państwu bieżące sprawy, jakimi zajmowało się 
Miasto w ostatnim czasie. 

1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Miejskiej Dynów – etap IV” 

W dniu 05.08.2015r. w Rzeszowie Gmina Miejska Dynów 
podpisała umowę o dofi nansowanie zadania pn.: „Usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miej-
skiej Dynów – etap IV” z zakresu „Gospodarowania odpa-
dami innymi niż komunalne – usuwanie odpadów zawiera-
jących azbest”, współfi nansowanego ze środków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie. Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap 
IV” zrealizowane przez Gminę Miejską Dynów obejmowało 
prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją 
wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgło-
szone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsul-
tacji z mieszkańcami. 

Na podstawie złożonych wniosków oszacowano, że w ra-
mach zadania usuniętych zostanie 29,88Mg (ton) wyrobów za-
wierających azbest tj. 4,2 Mg odpadów pochodzących ze zde-
montowanych pokryć dachowych oraz 25,68 Mg odpadów ze-
branych z miejscach czasowego składowania.

Wykonawcą niniejszego zadania została Grupa Azoty Jed-
nostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. z Tarnowa.

Koszt całkowity zadania wyniósł 10 865,66zł, w tym do-
tacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 2 711,80 zł i NFO-
ŚiGW – 3 874,00 zł. Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to 
kwota 4 279,86 zł.

Termin zakończenia:
- rzeczowego zadania zgodnie z Umową z WFOŚiGW 

w Rzeszowie – 02.10.2015r.

2. „Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpo-
grzebowym, przyłączami: wody, kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej, instalacją wody oraz wewnętrzną instalacją elek-
tryczną, w Dynowie przy ul. Grunwaldzkiej - etap I”

W dniu 22.09.2015r. Miasto ogłosiło przetarg na roboty 
budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa ka-
plicy cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym, przy-
łączami: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instala-
cją wody oraz wewnętrzną instalacją elektryczną w Dyno-
wie przy ul. Grunwaldzkiej – etap I”. Zakres robót budowla-
nych ujęty w przetargu obejmował: roboty ziemne związane 
m.in. z wykopaniem fundamentów wraz z wykonaniem pod-
łoża pod posadzki z betonu, wykonanie elementów konstruk-
cyjnych z betonu; wykonanie ścian nośnych i ścianek działo-
wych z pustaka ceramicznego, wykonanie więźby dachowej 
z tarcicy drewnianej nasyconej, wykonanie pokryć dachowych 
wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi po-
nad dach budynku, wykonanie izolacji, tynków wewnętrznych 
cementowo-wapiennych oraz okładzin ścian z płytek ceramicz-
nych, wykonanie podłoża pod posadzki granitowe i posadzki 
z terakoty, wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, 
balustrad, uchwytów oraz wyposażenia. Ponadto malowanie 
ścian i sufi tów, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, instalacji wentylacyj-
nej, instalacji elektrycznej oraz przyłącza kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej. 

W wyniku ogłoszonego przetargu do siedziby Urzędu 
Miejskiego w Dynowie wpłynęło 7 ofert, z których najwyż-
sza cena obejmująca ww. roboty budowlane to 1 109 154,01 
zł brutto, natomiast najniższa to kwota 843 216,35 zł brutto. 

Do końca października br. Miasto planuje podpisać umo-
wę z wykonawcą robót budowlanych i przekazać plac budo-
wy na realizację ww. zadania. 

Planowany termin realizacji zadania to 30.09.2016r. 
W następnym numerze „Dynowinki” przedstawię Pań-

stwu kolejne działania podejmowane przez Miasto. 
Burmistrz Miasta Dynów

Zygmunt Frańczak

Zadanie realizowane przy udziale środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Pegazik DYNOWSki
SPOTKANIE Z LUPIM 

TO STRZAŁ W DZIESIĄT-
KĘ!

2 października br. w auli LO w Dyno-
wie odbyło się spotkanie z Piotrem Luber-
towiczem, świetnym muzykiem blueso-
wym, który dał świetny koncert, opowia-
dając w przerwie o swojej walce z alkoho-
lizmem i uzależnieniem od narkotyków.

W niezwykle przejmujący i komuni-
katywny sposób przekazał młodzieży swoją trudną lekcję 
życia i pozdrowił Czytelników „Dynowinki”. 

1
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„Naród, który traci pamięć jest narodem bez przyszło-
ści”. Słowa Jana Pawła II wyryto na jednym z trzech gra-
nitowych kamieni pomnika upamiętniającego mieszkań-
ców Dylągowej - ofiary II wojny światowej i ukraińskich 
nacjonalistów.

Obelisk został odsłonięty i poświęcony 04.10.2015r. Uro-
czystości rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Św. Zofii 
w Dylągowej w intencji ofiar – mieszkańców Dylągowej, któ-
rzy zginęli w latach 1939-1947. Dalsza część uroczystości 
odbywała się pod obeliskiem przy Zespole Szkół nr 5 w Dy-
lągowej, rozpoczęła się podniesieniem Flagi Państwowej na 
maszt i odegraniem hymnu państwowego.

Kompanię honorową wystawił 14 Dywizjon Artylerii 
Samobieżnej z Jarosławia, hołd przy pomniku oddały też 
poczty sztandarowe, uroczystościom towarzyszyła Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie. Odsłonię-
cie obelisku odbyło się pod Patronatem Honorowym Woje-
wody Podkarpackiego pani Małgorzaty Chomycz- Śmigiel-
skiej, Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Wła-
dysława Ortyla i Starosty Powiatu Rzeszowskiego pana Jó-
zefa Jodłowskiego.

Wójt Gminy Dynów pani Krystyna Sówka powitała 
przybyłych gości, uczestników obchodów, Sołtys miejscowo-
ści Dylągowa pan Bogusław Martowicz przybliżył ideę po-
wstania pomnika, natomiast tragiczną historię wsi z okre-
su 1939 – 1947 przedstawił zebranym pan Artur Brożyniak 
z rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Uroczystości odsłonięcia obeliskU 
w dylągowej

Odsłonięcia obelisku dokonali przedstawiciele organi-
zatorów uroczystości pani dr Ewa Leniart dyrektor Instytu-
tu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, pani inż. Kry-
styna Sówka Wójt Gminy Dynów oraz pan Bogusław Mar-
towicz przedstawiciel społeczności lokalnej, a wstęgę prze-
ciął pan Florian Cichy – naoczny świadek ówczesnych wy-
darzeń. Ksiądz Proboszcz Parafii Dylągowa Jan Dec doko-
nał poświęcenia pomnika, następnie Kpt. Wojciech Drapała 
odczytał Apel Pamięci, a po salwie honorowej przybyłe de-
legacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Wzruszającą akademię z programem artystycznym 
przygotowali i przedstawili uczniowie Zespołu Szkół nr 5 
w Dylągowej pod opieką pani Anny Słoninka i pana Arka-
diusza Banaś.

Po wystąpieniach zaproszonych gości uroczystości do-
biegły końca. Konferansjer w imieniu organizatorów podzię-
kował wszystkim zgromadzonym za obecność na uroczysto-
ści i godne upamiętnienie ofiar II wojny światowej i ukra-
ińskich nacjonalistów.

Całość imprezy uświetniła obecność motocyklistów z Dy-
nowskiego Bractwa Motocyklowego BYK wraz z innymi za-
przyjaźnionymi z nimi klubami motocyklowymi wspierają-
cymi patriotyzm.

Warto podkreślić, że uroczystościom tego dnia dopisała 
piękna pogoda polskiej, złotej jesieni, a tak udaną organiza-
cję uroczystości zawdzięczać można społeczeństwu wsi Dylą-
gowa: Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Rodziców, 
które na tą okoliczność przygotowały moc specjałów kuli-
narnych, serwowanych dla wszystkich uczestników impre-
zy, Strażakom Ochotnikom oraz pozostałym osobom, które 
z wielkim zaangażowaniem zadbały o godne przyjęcie gości.

Wydarzenie opisała: 
Mirosława Marszałek – Pełzak
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Podziękowania
W ślad za ważnym dla społeczności naszej wsi i gmi-

ny historycznym wydarzeniem Inicjatorzy budowy pomni-
ka pragną wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

O przyjecie naszych szczerych podziękowań pro-
simy:
• Panią Ewę Leniart - Dyrektor IPN oddział Rzeszów,
• Pana Artura Brożyniaka – autora publikacji o wydarze-

niach z czasów II wojny światowej w Dylągowej,
• Panią Krystynę Sówkę - Wójt Gminy Dynów,
• Panią Mariolę Kaczor – Dyrektor Gminnej Instytu-

cji Kultury, 
• 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej Jarosław,
• Oddział Kawalerii Ochotniczej w Barwach 20 Pułku 

Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego,
• Orkiestrę Dętą Przy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Harcie,
• Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych 

z Bachórza, Dąbrówki Starzeńskiej, Harty, Łubna, Ula-
nicy, Wyrąb, Dynowa Przedmieścia,

• Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. 
Bronisława Markiewicza w Harcie,

• Poczet Sztandarowy NSZZ Solidarność w Rzeszowie,
• Dynowskie Bractwo Motocyklowe BYK,
• Klub Motocyklowy z Rzeszowa „WILD GEES”,
• Jedlickie Stowarzyszenie Motocyklowe „Sherwood Ri-

ders”,

• Stowarzyszenie Motocyklowe „PATRIA”,
• Ks. Jana Deca - Proboszcza Parafii Dylągowa,
• Ks. Adama Husa,
• Pana Adama Pilcha – Nadleśniczego Nadleśnictwa Dy-

nów,
• Pana Adama Rybę – Prezesa Banku Spółdzielczego 

w Dynowie,
• Pana Jana Nosala – Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” 

w Dynowie,
• Panią Elżbietę Domin – Właściciela Piekarni GENE-

SIS w Bachórzu,
• Pana Roberta Sówkę – Właściciela Firmy Sów –Pol,
• Pana Antoniego Balawejdra – Prezesa Firmy Wood-

style w Dynowie,
• Pana Grzegorza Grzyba – Kierowcę Rajdowego Klubu 

Moto-Car 93 z Rzeszowa,
• Pana Jana Ciećko – Prezes Koła Łowieckiego Sarenka,
• Pana Tadeusza Nahacza,
• Pana Jana Sieńko,
• Pana Piotra Pustelnika.
• Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dylągowej,
• Pana Józefa Sarnickiego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 

5 w Dylągowej,
• Panią Annę Słoninkę i Pana Arkadiusza Banaś,
• Radę Rodziców ZS Nr 5 w Dylągowej. 

Dziękujemy też Wszystkim uczestnikom uroczystości 
za przybycie.
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Bogusław Martowicz Sołtys Wsi Dylągowa

Zamiar Towarzystwa Przyjaciół Dynowa upamiętnie-
nia eksterminacji dynowskich Żydów we wrześniu 1939r. 
przez hitlerowskiego okupanta jest nadal nierozwiązany.

Urzeczywistnienie tego zamiaru jest możliwe wyłącz-
nie w ścisłej współpracy m.in. z Gminą Miejską w Dynowie.

Tymczasem od wielu lat, mimo szerokiej dyskusji oraz 
prezentowanych artykułów w „Dynowince”, sprawa ta spo-

UPamiętnienie miejsc mordU 
dynowskicH żydów w 1939r.

tyka się ze zdecydowanym i niezrozumiałym dla nas sprze-
ciwem organów samorządowych Dynowa.

Takie stanowisko jest dla nas nie do przyjęcia. Nie usta-
niemy, podejmując najdalej idące starania, aby znaną po-
wszechnie w kraju i za granicą, tragedię mieszkańców Mia-
sta w 1939 roku, pozostawić w pamięci naszej oraz przy-
szłych pokoleń.  

Poniżej przedstawiam prowadzoną korespondencję z Pa-
nem Burmistrzem Dynowa. 

Andrzej Stankiewicz
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Narodowe Czytanie

W 2015r. cała Polska 
już po raz czwarty brała 
udział w Narodowym Czy-
taniu – akcji zapoczątkowa-
nej w 2012r. przez Prezyden-
ta RP Bronisława Komorow-
skiego. Jej celem jest popula-
ryzacja czytelnictwa, pozna-
nie największych dzieł pol-
skiej literatury oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości. 
W poprzednich latach czytano „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza, „Zemstę” Aleksandra Fredry oraz „Trylogię” Henryka Sienkie-
wicza. W tym roku przedmiotem narodowej lektury jest pozytywi-
styczna powieść Bolesława Prusa „Lalka”.

szawy. Nienaganna dykcja oraz mno-
gość interpretacji sprawiły, że czytelni-
cy z zaciekawieniem śledzili dzieje Wo-
kulskiego, starego subiekta Rzeckie-
go, Izabeli Łęckiej i innych bohaterów 
„Lalki”. Czytaniu towarzyszyła muzy-
ka. Z krótkim występem wokalnym wy-
stąpiła absolwentka ZS w Warze – Ka-

rolina Potoczna.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplo-

mów dla osób, które wzięły udział w Narodowym 
Czytaniu. Chętni mogli opieczętować swoje egzem-
plarze „Lalki” pamiątkowym stemplem.

„Na przekór metryce”

W ramach projektu „Na przekór metryce” 
realizowanego przez grupę nieformalną Ani-
matorzy pod auspicjami Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich w Hłudnie w dniach 24 i 25 września 
br., odbyły się warsztaty kulinarne.

Uczestnicy poznali tradycje kulinarne, po-
szerzyli swoją wiedzę w zakresie przygotowa-
nia potraw i ich dekoracji. Prowadząca zaję-
cia omówiła różne przepisy kulinarne, także te 
tradycyjne, które przynieśli ze sobą uczestnicy 
warsztatów. Następnie razem przygotowywali 
wybrane potrawy.

Wspólne przyrządzenie różnorodnych dań 
zacieśniło relacje międzyludzkie i pobudzi-
ło w uczestnikach zajęć wyobraźnię. Wzrosła 
motywacja i wiara we własne możliwości, bez 
względu na wiek.

Ostatnim działaniem projektu „Na prze-
kór metryce” była otwarta biesiada dla wszyst-
kich uczestników inicjatywy oraz ich rodzin. 
Spotkanie odbyło się w ostatnią sobotę wrze-
śnia w Domu Strażaka w Hłudnie. Było ono 
znakomitą okazją, aby zaprezentować efekty 
twórczości biorących udział w zaplanowanych 
w ramach projektu warsztatach rękodzieła ar-
tystycznego. Wszyscy mogli skosztować dań 
przygotowanych w czasie warsztatów kulinar-
nych, na których połączono tradycję, nowocze-
sność i bogactwo kuchni polskiej.

W Narodowe Czytanie włączyli się również mieszkańcy gminy Noz-
drzec. Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Warze, na czele z Danu-
tą Kusińską, wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Warze zaprosili 
społeczność szkolną oraz mieszkańców wsi do poznania losów Wokul-
skiego. 4 września 2015r. w Zespole Szkół w Warze fragmenty „Lalki” 
czytali: przedstawiciele władz gminnych, policjanci z Posterunku Poli-
cji w Nozdrzcu, bibliotekarki, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół 
w Warze. Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec - Sabina Południak, Prze-
wodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy w Nozdrzcu - Jan Jedy-
nak, młodszy aspirant - Sebastian Garbiński, starszy aspirant - Joanna 
Barańska, Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil, nauczyciele: Danuta 
Szpiech, Wojciech Tarnawski oraz gimnazjaliści: Klaudia Kłak, Pauli-
na Szpiech, Małgorzata Salwiak, Andżelika Adamska, Justyna Telesz 
i Miłosz Wawczak zabrali słuchaczy w podróż do XIX – wiecznej War-

Oprac. M. Jedynak
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Autobus energetyczny w ZS Warze

2 4  w r z e ś n i a 
przed naszą szkołą 
zaparkował niezwy-
kły pojazd - autobus 
energetyczny. To mo-
bilne centrum edu-
kacyjno - informa-
cyjne przemieszcza 
się po kraju, by pod-
nosić wiedzę Polaków na temat ekologii, zmian klimatu i sposobów przeciwdzia-
łania tym zmianom. 

Uczniowie naszej szkoły mogli już od rana zwiedzać ten pojazd i poznać spo-
soby oszczędzania energii. Eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii po-
kazali młodzieży wiele nowoczesnych instalacji, które pomagają oszczędzać wodę 
i energię elektryczną. Zwiedzający dowiedzieli się m.in: jak działają kolektory sło-
neczne, perlatory, energooszczędne okna i lampy led oraz z czego wytwarza się bio-
masę. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali informacji o odnawialnych źródłach 
energii i zadawali wiele pytań. Autobus odwiedzili również uczniowie z sąsiednich 
szkół gminy Nozdrzec. Dla wszystkich była to interesująca lekcja ekologii i okazja 
do podjęcia działań, które mogą pomóc naszej planecie.

oprac. M. Jedynak

Inicjatywa była realizowana w ra-
mach projektu „Akademia Aktywnych 
Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne” dofinansowanego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. Regionalnymi Operatorami 
Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki 

Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, 
LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej „ELACJA”

Oprac. Stanisław Szpiech

Wspólnie spędzony czas przyczynił się do zacieśnienia 
więzi międzyludzkich.
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„WIEDZA ŹRÓDŁEM PRAWDY O PRZEMOCY”

Miło nam jest poinformować, że w ramach realizacji 
zadania publicznego pt.: „WIEDZA ŹRÓDŁEM PRAWDY 
O PRZEMOCY” dofinansowanego z budżetu Województwa 
Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższe-
nia Krzyża Św. w Warze zorganizowała w dniu 27.09.2015r. 
Piknik Rodzinny, którego ideą było promowanie rodziny 
bez przemocy.

Głównym punktem programu imprezy był konkurs pio-
senki młodzieżowej pt.: „Wiedza źródłem prawdy o przemo-
cy” dla uczniów gimnazjów z gminy Dynów oraz gminy Noz-
drzec. Po prezentacjach muzycznych uczestników konkursu 
Jury w składzie: Sabina Południak - Zastępca Wójta Gmi-
ny Nozdrzec, Anna Jarema – Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nozdrzcu oraz Ewelina Toczek - ab-
solwentka Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, przyznało nagrodę główną - tablet - Bartłomiejowi Kieł-
basie z gimnazjum w Nozdrz-
cu oraz 3 wyróżnienia: Idze Fi-
lip z gimnazjum w Harcie, An-
dżelice Adamskiej z gimnazjum 
w Warze i Bartłomiejowi Ha-
łasowi z gimnazjum w Nozdrz-
cu. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali nagrody rzeczowe.

W czasie trwania pikniku 
przeprowadzono kampanię z za-
kresu profilaktyki przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie. Zło-
żyły się na nią: prelekcja tema-
tyczna, konsultacje indywidual-
ne z terapeutą, a także quizy, za-
bawy i konkursy dla dzieci oraz 

rodzin. Rozdano ulotki informujące o tym, jak rozpoznać 
czy mamy do czynienia ze zjawiskiem przemocy oraz gdzie 
szukać pomocy w takim przypadku.

Piknik urozmaicony został pokazem tańca współcze-
snego zespołu „Gest” z Grabownicy, pokazem Sekcji Klubu 
Sportowego Ju-Jitsu z Wary oraz koncertem Dixielandowe-
go zespołu „Zygi Jazz Band” z Brzozowa. Natomiast atrak-
cjami towarzyszącymi były: warsztaty robienia sztucznej bi-
żuterii Pracowni Miodosytnia, sektor rozrywkowy dla dzieci, 
stoisko rękodzieła Środowiskowego Domu Samopomocy im. 
Anny z Izdebek oraz stoisko kosmetyczne Oriflame. Wszy-
scy uczestnicy pikniku mogli skorzystać z nieodpłatnego po-
częstunku gorącą grochówką oraz wypiekami domowymi.

Patronatem honorowym przedsięwzięcie objęli: Wójt 
Gminy Dynów Krystyna Sówka oraz Wójt Gminy Nozdrzec 
Antoni Gromala. Natomiast patronatem medialnym RBR.
info.pl, radio Via oraz portal brzozowiana.pl.

Z powodu zbyt chłodnej i wietrznej pogody piknik od-
był się w budynku Zespołu Szkół 
im. Św. Jana Pawła II w Warze, 
za co serdecznie dziękujemy dy-
rekcji oraz pracownikom szkoły. 
Gorące podziękowania za okaza-
ną pomoc kierujemy również do 
wszystkich wolontariuszy, którzy 
zaangażowali się w realizację za-
dania publicznego.

Oprac. M. Jedynak 
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XX Polsko - Niemiecki Festiwal Kultury „Razem we wspólnej Europie” 
Monachium, 25 września 2015r.

W dniach 18 - 21 września w Monachium odbył się Festiwal Kultury, w któ-
rym udział wzięła Ania Dąbrowska z Wesołej - uczennica klasy V.

W trakcie finału konkursu młodzi wokaliści mieszkający w Niemczech wy-
konali piosenki w języku polskim, a mieszkający w Polsce śpiewali w języku 
niemieckim.

Ania, jako jedna z trojga repre-
zentantów Polski zaśpiewała po pol-
sku i niemiecku piosenkę z repertu-
aru Anny Jantar „Jambalaya”.

To kolejny, po I miejscu w Festi-
walu Zaczarowanej Piosenki w Kra-
kowie ogromny sukces w tym roku. 
Ania udowodniła, że mimo ciężkiej 
choroby jaką jest mukowiscydoza, 
można zdobywać szczyty! W nagro-
dę została nominowana do udziału 
w festiwalu w Hanowerze.

Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczyni-
li się do sukcesu Ani:

- Annie Czenczek - Dyrektor Cen-
trum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie,

- Antoniemu Gromali, Wójtowi Gminy Nozdrzec,
- Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej,
- Małgorzacie Łuszczki i Lucynie Barć – nauczycielkom języka niemieckiego
oraz Fundacji Polonia Viva.

Jarosław Dąbrowski (tata Ani)

akademia Filmowa 
dla seniorów i młodzieży

Organizatorzy projektu Akademii Filmowej dla senio-
rów i młodzieży (realizacja marzec-wrzesień 2015r.) dzięku-
ją wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe 
realizacji zdjęć do filmu „Błyszczyk” w ostatnim tygodniu 
czerwca oraz wieczoru premierowego połączonego z bankie-
tem w dniu 25 września, a są wśród nich:

• ZBIGNIEW I CLAUDIA OSIADŁY
• KARCZMA „POD SEMAFOREM”
• RESTAURACJA „ALEKSANDRIA”
• RESTAURACJA PARADISE
• KLUB „LA LOCO”
• PIZZERIA „TORINO”
• PIEKARNIA „GENESIS” 
• BEWA Zofia Bielec
• PATMEX Marta Paściak 
• SKLEP WARZYWNY UL. KOŚCIUSZKI
• KWIACIARNIA „STOKROTKA”
• SKLEP „ZIELONY KOSZYK” 
• SKLEP P. ZOFII RĄCZKA
• JANINA PASZKO

Dziękujemy dyrekcji dynowskich szkół za pomoc w kon-
takcie z młodzieżą podczas trwania projektu oraz udostęp-
nienie pomieszczeń szkolnych w celu realizacji filmu „Błysz-
czyk”. 

A są wśród nich:
• TADEUSZ ŚWIĘS – DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 

W DYNOWIE 
• KAZIMIERZ ŻAK – DYREKTOR LICEUM OGÓLNO-

KSZTAŁCĄCE W DYNOWIE

• HALINA CYGAN – DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH W DYNOWIE

Kolejne podziękowania kierujemy do dyrekcji, nauczy-
cieli, pracowników administracyjnych ZESPOŁU SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH W DYNOWIE ZA OGROMNĄ POMOC 
W ORGANIZACJI WIECZORU PREMIEROWEGO, KTÓ-
RY ODBYŁ SIĘ 25 WRZEŚNIA NA TERNIE SZKOŁY.

Szczególne podziękowania składamy P. KRYSTYNIE 
DŻUŁA i kierowanemu przez nią UNIWERSYTETOWI 
ZŁOTEJ JESIENI ZA ZAANGAŻOWANIE W REALIZA-
CJĘ PROJEKTU. 

W realizacji naszej inicjatywy filmowej szczególnie dzię-
kujemy osobom i całym rodzinom za wsparcie, obecność i za-
angażowanie, a są wśród nich:

1. Państwo Bachurscy
2. Paweł Kapuściński
3. Barbara Porzuczek
4. Łukasz Dutkowski
5. P. Darek Błotnicki

Miejski Ośrodek Kultury składa również podziękowa-
nie MONICE STOPIE– koordynatorce projektu, za umiejęt-
ne przewodzenie ludziom, motywowanie do działania i za-
angażowanie w realizację projektu na każdym jego etapie.
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Dynowska publiczność

Dyplomy dla cuczestników, sponorów 
i darczyńców Akademii Filmowej

Młodzieżowa ekipa filmowa etiudy dokumetalnej - SESJA Młodzieżowa ekipa filmowa etiudy dokumetalnej - TEN PIERWSZY RAZ

Tuż po premierze filmu BŁYSZCZYK Uroczyste zakończenie Akademii z udziałem Rektora



Nr  11/2243DYNOWINKA14

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zdjęciu P. Anna Hyjek odciska dłoń w aleii gwiazdPodziękowania dla koordynatorki projektu - Monice Stopie

Realizatorzy filmu -  DYNOWSKIE DZIEDZICTWO

Podziękowania dla P. Krystyny Dżuły

Wspólne zdjęcie z wieczoru premierowego

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją (aut. Daniel Gąsecki) z wie-
czoru premierowego z dnia 25 września, zorganizowanego na terenie Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Dynowie. 

Więcej informacji na stronie: www.mok.dynow.pl 

Na wszystkich uczelniach w kraju rozpoczęły się zaję-
cia, w których uczestniczy brać studencka. Motywacji do stu-
diowania jest z pewnością tyle ilu żaków. Jedni chcą zdobyć 
zawód zapewniający atrakcyjne miejsce pracy, inni chcą so-
bie przedłużyć lata młodzieńcze,   a jeszcze są tacy, dla któ-
rych studiowanie to sposób na ciekawe życie lub poszerzanie 
swoich horyzontów. Studenci naszego Uniwersytetu w Dy-
nowie z pewnością należą do ostatniej przeze mnie wymie-
nionej grupy. Pełno w nas radości oraz ciekawości świata 
i jego nowości. Teraz mamy czas na to, na co nie mieliśmy 
pracując zawodowo i w domu, wychowując dzieci, zabiega-
ni w wiecznym tzw. niedoczasie. Spotykając się raz w tygo-
dniu, ładujemy akumulatory energią prowadzących  uni-
wersytet i zajęcia. Są to osoby pokazujące, że nie dla nich 
stwierdzenia typu: „w tym wieku to już nie wypada” lub „a 
po co to komu”. Wypada, wypada jeżeli przynosi radość, a 
komu? Tym wszystkim, którzy regularnie spotykają się w 
gościnnych progach biblioteki miejskiej poznając nowych 

ludzi i nabywając nowych umiejętności. 
Tegoroczny rok akademicki rozpoczęliśmy tradycyjnie 

Mszą św. odprawioną (również tradycyjnie) przez ks. Zdzi-
sława, Kapelana w Domu Spokojnej Starości. Nabożeństwo 
odbyło się w Kaplicy Domu, a słowa do nas skierowane po-
zwoliły zastanowić się nad tym co w życiu najważniejsze. 
Powinniśmy być zadowoleni, że lata mijają, a my mamy to 
co najbardziej się liczy zdrowie i siły i przyjaciół, na których 
możemy liczyć. Następnie przedstawiono plan działania na 
rok akademicki 2015/2016. Jak zwykle jest on atrakcyjny 
i mocno napięty w różnorodne zajęcia. Jest jeszcze jeden 
bardzo pozytywny aspekt. W czasach niżu demograficzne-
go, gdy wiele szkół i uczelni cierpi na spadek liczby uczniów 
i studentów nasza uczelnia nie może narzekać. Przybywa 
nam uczestników co bardzo cieszy i napawa optymizmem. 

Wszystkim koleżankom i kolegom życzę udanego roku 
akademickiego, pełnego pozytywnych wrażeń.

Krystyna Wasylowska

nowy rok akademicki na Uniwersytecie 
złotej jesieni w dynowie
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Jak pogodzić to z wszechobecnymi batonikami, chip-
sami i fast foodami, bez których najmłodsi nie wyobraża-
ją sobie zazwyczaj życia? 

Należy więc zadać sobie bardzo ważne pytanie:
Czy twoje dziecko lubi podjadać między posił-

kami? 
Parówki, frytki, chipsy, batoniki, żelki czy krem czeko-

ladowy to ulubione niezdrowe przekąski dzieci. Mają wy-
razisty, słony lub słodki smak, dlatego chętnie je jedzą na-
wet niejadki. Niestety odbierają apetyt na wartościowe po-
karmy. Kształtują nieprawidłowe nawyki żywieniowe ne-
gatywnie wpływając na zdrowie dzieci. Spożywane w nad-
miarze powodują bóle brzuszka, zaparcia, nadwagę.

Współczesne dzieci odżywiają się gorzej niż 
w okresie wojennym

Niewłaściwa dieta, złe nawyki żywieniowe spowodo-
wały, że powróciły choroby wojenne: krzywica i szkorbut. 
„Dieta śmieciowa”, czyli tania, wymagająca minimum czasu 
na przygotowanie, wysokoprzetworzona żywność powodu-
ją ogromne spustoszenie w organizmie młodego człowieka. 
Niedobór witaminy D skutkuje w zmianach w układzie kost-
nym i w zaburzeniach rozwojowych. Jeśli chodzi o szkor-
but, to wywołany jest m. in. brakiem witaminy C. Brytyjscy 
eksperci ds. zdrowia dziecka w zeszłym roku stwierdzili, że 
krzywica wśród dzieci w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła aż 
czterokrotnie1. Niestety tłuste jedzenie typu fast food zastą-
piło posiłki bogate w witaminy i składniki mineralne. 10% 
uczniów szkoły podstawowej już w pierwszym roku zma-
ga się z nadwagą. W szkołach średnich ten odsetek wynosi 
aż 20%2 Otyłość jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. 
Zwiększa ryzyko niektórych chorób m.in. chorób układu 
krążenia, cukrzycy typu 2, bezdechu sennego, niektórych 
typów nowotworów, zapalenia kości i stawów.

Co powoduje te wszystkie choroby? Nadużywa-
nie jakich produktów?

Po pierwsze chipsy. 

Chrupanie codziennie jednej paczki chipsów równe jest 
wypiciu pięciu litrów oleju kuchennego w ciągu roku! Kiedy 
zaczynamy jeść chipsy, od razu ”atakuje” nas sól - nastę-
puje tzw. eksplozja smaku. Do tego dochodzi jeszcze spora 
ilość tłuszczu. Im lepsza tekstura, tym większa ochota na 
przekąskę. Nie można zapominać o cukrze, który natural-
nie występuje w skrobi ziemniaczanej i wraz z solą i tłusz-
czem tworzy trio najbardziej atrakcyjnych smaków. Bry-
tyjskie badania wskazują także, że jedzenie chipsów i fry-
tek przez kobiety w ciąży może być równie szkodliwe dla 
nienarodzonych dzieci, w sposób podobny jak palenie pa-
pierosów. Z doniesień czasopisma „Plos One” wynika tak-
że, że chipsy prawdopodobnie zwiększają ryzyko występo-
wania ADHD. 

Po drugie napoje gazowane.

Są jedną z głównych przyczyn złego stanu zdrowia do-
rosłych i dzieci. Zawierają bardzo dużo cukru, kwasu cy-
trynowego, kwasu askorbinowego, dwutlenku węgla, róż-
nych barwników, środków konserwujących i innych sub-
stancji wzmacniających smak i aromat. Taka mieszanka 

szkodzi nie tylko naszym zębom, niszcząc szkliwo i wywo-
łując próchnicę. Wiele składników popularnych napojów 
może mieć działanie rakotwórcze. Słodkie napoje tylko po-
zornie zaspokajają nasze pragnienie w rzeczywistości jed-
nak je zwiększają, więc chcemy ich pić coraz więcej, spo-
żywając przy tym ogromne ilości cukru. 

Dlatego przekąski niezdrowe zastąp zdrowymi

Bakalie: orzechy laskowe, włoskie, pistacjowe, nerkow-
ca lub macadamia, ale uwaga – nie solone! Także migda-
ły, pestki dyni i słonecznika. Są cennym źródłem witamin 
i mikroelementów. Na początku podawaj je dziecku poje-
dynczo by sprawdzić, czy nie jest uczulone na któryś z nich. 
Jeśli chcesz wykorzystać je w diecie najmłodszych, pamię-
tać aby zacząć od formy zmielonej w młynku.

• Owoce sezonowe. Latem niech będą to truskawki, 
czereśnie, brzoskwinie i nektarynki, arbuzy. Zimą – ba-
nany, pomarańcze, mandarynki. 

• „Drzewka warzywne”– ugotowane na parze kawał-
ki brokuł czy kalafiora można ustawić pionowo tak, by 
wyglądały jak małe drzewka. 

• Mini omlety z jajek– masę omletową smaży się tak, 
jak racuszki. Jaja są źródłem pełnowartościowego biał-
ka, tłuszczu, witamin i składników mineralnych

• Suszone owoce– banany, śliwki (bez pestek), dakty-
le, rodzynki. Są zdrowe, a przy tym sycące i  natural-
nie słodkie, zaspakajają więc apetyt na słodycze. Pa-
miętajmy jednak, że są dość kaloryczne - nie można 
spożywać ich bez ograniczeń. Mogą stanowić doskona-
ły dodatek do jogurtu naturalnego czy owsianki. Chip-
sy jabłkowe – ze sklepu lub domowe. Jabłko wystar-
czy pociąć na cienkie plasterki i suszyć w nagrzanym 
piekarniku, aż zrobią się chrupkie.

• Lody sorbetowe– rozdrobnione owoce wymieszaj 
z twarożkiem homogenizowanym i zamroź w pojem-
niczkach. Możesz też zrobić lody z samych owoców – np. 
soczystych truskawek czy brzoskwiń – rozdrobnionych 
w blenderze na papkę, a następnie zamrożonych.

• Żółty ser w fantastycznym kształcie. W grubym 
(około pół centymetrowym) plasterku sera wystarczy 
wykrawać wzory np. gwiazdek czy motylków – można 
to zrobić choćby za pomocą foremek do ciasta. Będą 
dobrą przekąską po zabawie na dworze lub wysiłku 
fizycznym.

Ewelina Szeremet-Łach
Dietetyk

smaczna żywność 
– niezdrowa żywność?

1. Epidemiologia nadwagi i otyłości — narastającego pro-
blemu zdrowotnego w populacji dzieci i młodzieży En-
dokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Mate-
rii 2005, tom 1, nr 3, s. 9–12

2. Otyłość oraz zespół metaboliczny u dzieci i młodzie-
ży, Family Medicine & Primary Care Review 2008, 
10, 2:269–278
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Podczas tegorocznych wakacji Ochotnicza Straż Po-
żarna w Dynowie we współpracy z Miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Dynowie  zorganizowała letni wypoczynek dla 
dzieci. Na realizację tego zadania OSP w Dynowie pozy-
skała środki z Urzędu Miasta. 

Już pod koniec czerwca rozpoczęła się realizacja pro-
jektu pt.:

„Jak Wojtek został strażakiem”
czyli

tworzymy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

W zajęciach brało udział od 25 do 30 osób. Odbyło się 
osiem spotkań. Każde z nich trwało 4 godziny! Pierwsza 
część każdego spotkania to warsztaty literackie i plastycz-
ne, podczas których dzieci zapoznały się z cechami dobre-
go strażaka i rolą jaką pełnią strażacy w społeczeństwie. 
Wspominano nie tylko historię dynowskiej straży pożarnej 
ale przede wszystkim dzieci poznały zasłużonych dynowian  
zaangażowanych w tę  służbę. Dzieci zapoznały się też z za-
sadami udzielania pierwszej pomocy. Wiedzę zdobytą pod-
czas prezentacji multimedialnych mogły potem przećwiczyć 
na fantomach. Jest to edukacja, którą aby mogła być uży-
teczna należy rozpocząć jak najwcześniej a jej celem jest wy-
posażenie dzieci w umiejętność udzielania pierwszej pomocy 

rannym w różnych zdarzeniach. 
Na jednym ze spotkań omówio-
no również zasady działania Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Dzieci mogły też bardzo dokład-
nie obejrzeć wóz strażacki oraz 
jego wyposażenie.

Każdego dnia dzieci dosta-
wały zdrowy poczęstunek, po którym odbywała się druga 
część spotkania - gry i zabawy na świeżym powietrzu, naj-
częściej na dynowskim boisku sportowym lub w Domu Stra-
żaka. Zajęcia sportowe cieszyły dużym powodzeniem gdyż 
wykorzystywano w nich podstawowy sprzęt gaśniczy.

Ostatni dzień wspólnych działań miał charakter rekre-
acyjno- edukacyjny. Został zorganizowany w partnerstwie 
z Nadleśnictwem Dynów. Był to rajd rowerowy do Zielonej 
Klasy oraz wspólne pieczenie kiełbasek. Pracownik Nadle-
śnictwa a zarazem gospodyni tego obiektu, Pani Małgosia 
Kaczorowska, prowadziła zajęcia na świeżym powietrzu do-
tyczące ochrony przeciwpożarowej lasu. Dzieci poznały ozna-
kowanie przeciwpożarowe i omówiły różne zachowania się 
w sytuacji pożaru w lesie. 
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Każdy dzień wspólnych działań był inny! Każdego dnia dzieci chętnie brały 
udział we wszystkich działaniach. Mimo, że były z różnych klas zgodnie współdzia-
łały w grupie wspierając się wzajemnie. Był to czas dobrze zorganizowany i miło 
spędzony!  Podczas ćwiczeń nikt nie odniósł żadnej kontuzji. Przyczyniło się do tego 

Grażyna Paździorny, Dariusz Niedzielski

wiele osób wśród których są druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyno-
wie: Paweł Socha, Adam Krajew-
ski, Marcin Szajnik, Maciek Szaj-
nik, Maciej Łach, Maciej Bielec, 
Maciej Rybak, Łukasz Socha. Ser-
decznie dziękujemy druhom za pomoc 
i zaangażowanie. Słowa podziękowa-
nia składamy również na ręce Pani 
Małgorzaty Kaczorowskiej, któ-
ra zawsze jest chętna do współpracy 
i wspólnych działań.    
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„Czytają młodzi, starsi, Polacy z wielkich miast i ma-
łych miejscowości. To jest niezwykle ważne” – tak mó-
wił Prezydent Andrzej Duda otwierając Narodowe Czyta-
nie w warszawskim ogrodzie saskim. „Czytanie nas jed-
noczy, buduje w społeczeństwie  więzi” – dodał.

Dbając o nasze więzi lokalne, małego miasteczka Dynów 
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie wraz z Partnera-
mi zorganizowała uroczystość Narodowego Czytania. Uro-
czystość ta odbyła się 6 września 2015r. w Domu Strażaka 
w Dynowie. Głównym organizatorem była MBP w Dynowie 
mocno wspierana przez Partnerów, z którymi przez ostatnie 
dwa lata biblioteka ściśle współpracowała podczas organi-
zacji różnych spotkań, warsztatów edukacyjnych rozumia-
nych w szerokim tego słowa znaczeniu. Głównym punktem 
uroczystości było oczywiście Narodowe Czytanie.

Wśród czytających byli:
Emilia Zając, Kornelia Mierzwa - przedszkolaki, 
Michał Zięzio – Radny Miasta Dynów, 
Ewa Hadam – Przewodnicząca Rady Miasta, 
Maciej Grześków – pracownik Nadleśnictwa,
Katarzyna Żmuda, która wraz z siostrami Małgosią 

i Asią Wróbel, prowadzi dynowską scholkę uświetniająca 
swym śpiewem niedzielne msze św. 

Krystyna Dżuła – prezes Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”

Członkowie Uniwersytetu Złotej Jesieni I Towarzy-
stwa Gimnastycznego w Dynowie: Teresa Gerula, Jani-
na Duch, Krystyna Majchrowska-Gerula, Aleksander 
Gerula, Danuta Strujwąs, Maria Wydra, Jolanta Ko-
zubal – Głuchowska. 

Po Czytaniu odbyło się widowisko dla najmłodszych 
i nie tylko pt. „Skradzione mądrości” w wykonaniu akto-
rów z teatru Maska z Krakowa. Po widowisku Partnerzy 
przygotowali atrakcje. W tym miejscu chciałabym ich kró-
ciutko przedstawić. 
1. Nadleśnictwo Dynów reprezentowane jest przez pana 

Nadleśniczego Agama Pilcha oraz pracowników Macie-
ja Grześków i Łukasza Sieńko. Przez Małgorzatę Ka-
czorowską  została przygotowana wystawa tematyczna 
na temat kulturotwórczej roli lasu. Panowie prowadzi-
li konkurs związany z tematyką wystawy a w nagrodę 
można było otrzymać gadżety Nadleśnictwa. 

2. Kolejnym partnerem była Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dynowie na czele z prezesem Dariuszem Niedziel-
skim i Druhami, którzy z nim przybyli. Strażacy za-
prezentowali sprzęt strażacki i sprzęt związany z ra-
townictwem medycznym.  

3. Partnerem w różnych działaniach jest Ewelina Szere-
meta Łach – która jest dietetykiem i dzięki której w bi-
bliotece prowadzone są warsztaty edukacyjne dotyczą-
ce zdrowego trybu życia. Była możliwość wzięcia bez-
płatnego udziału w pomiarach na wadze antropome-
trycznej, czyli można się było dowiedzieć np.: ile wody 
mamy w organizmie, ile tkanki mięśniowej. 
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4. W uroczystość zaangażowane były również artystki 
Małgorzata Hniłka i Lucyna Kozioł, które przygotowa-
ły warsztaty szycia lalek z filcu dla dzieci i młodzieży. 

W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować Pani  
Wiesławie Marszałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 2 za bezpłatne użyczenie sprzętu nagłaśniającego oraz  
Panu Jerzemu Kołodziejowi – Dyrektorowi Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Dynowie oraz nauczycielom Bogusła-
wowi Dulskiemu i Kamilowi Łukaszewiczowi za za-
angażowanie się w przygotowanie oprawy muzycznej. Po-
dziękowania składam również pani Krystynie Dżuła za za-
angażowanie Członków Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” oraz Członków Uniwersytetu Złotej Jesieni oraz Ma-
rii Biernasz – Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dyno-
wie oraz wychowawczyniom Marii Hrynkiewicz i Elżbie-
cie Lis. Panu Danielowi Gąseckiemu dziękuję za zdjęcia.

Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Dynowie 

14. października 2015r., młodzież Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie, przygotowanym programem artystycznym, powitała 
swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepeda-
gogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z oka-
zjia Dnia Edukacji Narodowej. Po krótkiej części oficjalnej 
z pocztem sztandarowym, przedstawiony został program ar-
tystyczny, obrazujący na wesoło życie szkoły. 

W tym szczególnym dniu z rąk Wicestarosty Rzeszow-
skiego Pana Marka Sitarza Nagrodę Starosty Powia-
tu Rzeszowskiego otrzymała Dyrektor szkoły Pani Ha-
lina Cygan. W swoim wystąpieniu Pan Starosta w imie-
niu całego Zarządu Powiatu Rzeszowskiego przekazał ży-
czenia, gratulacje, podziękowania dla wszystkich nauczy-
cieli i pracowników szkoły.

Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu 
powiedziała, m.in. „…wyrażam słowa uznania dla całego 

medale i nagrody w oświacie rozdane!
Grona Pedagogicznego oraz wszystkich 
Pracowników Szkoły. Byłym Nauczy-
cielom i  Pracownikom Szkoły chciałam  
także podziękować za wieloletni trud 
włożony w wychowanie  młodego poko-
lenia i rozwój  Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Dynowie….” 

Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud na-
uczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom 
i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cy-
gan, przez Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława 
Tymowicza i Pana Piotra Krupę, a także Przewodniczą-
cą Rady Rodziców Panią Marię Siekaniec. 

Także w dniu 14. października 2015r. w eleganckich 
wnętrzach Galerii Rzeszów podkarpaccy nauczyciele, pra-
cownicy oświaty zostali uhonorowani odznaczeniami pań-
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Komańcza to szczególne miejsce. Urzeka swoim urokiem i przycią-
ga tych, którzy chcą cieszyć się zdrowym, górskim powietrzem. Komań-
cza w historii naszego Narodu i Kościoła zapisała się jako kolejne miej-
sce internowania Prymasa Tysiąclecia. Dlatego to szczególne miejsce dla 
szkół noszących zaszczytne imię  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na 
stałe w kalendarz wydarzeń i uroczystości wpisuje się spotkanie tychże 
szkół na wzgórzu na którym położony jest Klasztor Sióstr Nazaretanek.

Tegoroczne spotkanie szkół, którym patronuje Kardynał Stefan Wy-
szyński odbyło się 23 września 2015r. Tradycyjnie było związane z re-
fleksją nad życiem i nauczaniem Prymasa przygotowaną przez młodzież 
z Zespołu Szkół w Dydni. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył 
i kazanie wygłosił J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik, Metropoli-
ta Przemyski. 

sPotkanie szkół im. kardynała 
steFana wyszyŃskiego 

w komaŃczy
„Bądź wola Twoja jako w niebie tak i w Komańczy – pragnę Ojcze, wypowiedzieć to wy-

raźnie, boć wiesz, gdzie jest Komańcza, i że ja jestem w Komańczy.”
(Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, 10 grudnia 1955r.)

stwowymi, nagrodami Ministra Edukacji 
Narodowej. Dla naszej społeczności szkol-
nej była to szczególna uroczystość, ponie-
waż Pani Wanda Tymowicz otrzyma-
ła Medal Złoty za Długoletnią Służbę, 
natomiast Medal Brązowy za Długolet-
nią Służbę otrzymał Pan Paweł Gieru-
la. Odznaczeń dokonała Wojewoda Podkar-
packi Pani Małgorzata Chomycz – Śmi-
gielska. Szczególne wyróżnienie – Medal  
Komisji Edukacji za szczególne zasługi 
na rzecz oświaty i wychowania w dniu 15. 
października 2015r. otrzymał Pan Jan 
Małachowski. W tym roku szkolnym na-
grody Dyrektora Szkoły otrzymali: Pan 
Józef Bujdasz, Pan Ryszard Dymczak, 
Pani Anna Gierula, Pan Paweł Gieru-
la, Pan Wojciech Hamerla, Pani Anna 
Kałamucka, Pani Zofia Kostecka, Pani 
Agata Krupa, Pan Sławomir Litwin, 
Pani Katarzyna Marcinek, Pan Marek 

Paściak, Pani Agnieszka Piejko, Pani Bogusława Pinkowicz, Pani 
Maria Szmul, Pani Halina Ryba, Pan Maciej Tymowicz. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy !!!
Dyrekcja

ZSzZ w Dynowie
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Siedzą od lewej w pierwszym rzędzie: Wanda Węgrzyn, Anna Owsiana, Stanisław Kiełbasa i Anna 
Gruszka. W drugim rzędzie: Teresa Marszałek, Jadwiga Błońska, Krystyna Kędzierska i Krystyna Piero-
żak. Stoją od lewej: Halina Bober, Wiesława Adamczak, Ryszarda Niemiec, Maria Stec, Marcin Blama, Jan 
Bialic, Krystyna Bielec, Ignacy Dańko, Maria Brzuchacz, Mieczysław Rudawski, Wiesław Pękala, Adam Skra-
balak, Anna Duchniak, Krzysztof Prokop, Janusz Rojek i Krystyna Brzuch.

Ciepłe promienie czerwcowego słońca witały kolejne 
znajome-nieznajome twarze osób zbierających się na przed-
kościelnym placu w Dynowie. Dawni przyjaciele – współ-
bracia ze szkolonej ławy – zerkali najpierw z pewną rezer-
wą, by po chwili z entuzjazmem wykrzyknąć: „Niemożliwe! 
Ignac to naprawdę ty?!? Anka, a ty się wcale nie zmieniłaś!”.

Tak właśnie – z radością i szczerym wzruszeniem – 
5 czerwca 2015r. witał się rocznik 1961-1965 dynowskie-
go LO, rozpoczynając I Jubileuszowy Koleżeński Zjazd. 24 
kolegów i koleżanek przybyło z terenu dynowszczyzny, od-

ocH! – co to był za dzieŃ!!!
ległych krańców Polski a nawet z zagranicy, aby uczcić tą 
wyjątkową, bo 50-tą rocznicę zdania matury. 

W tym szczególnym dniu pamiętano o wszystkich: wspa-
niałych profesorach i cudownych szkolnych koleżankach 
i kolegach, którzy już odeszli. Na cmentarzu, złożono kwia-
ty i zapalono znicze ku ich czci. 

Rozmawiano o wszystkim, o licealnych miłościach, po-
rażkach i sukcesach, o dzieciach, wnuczętach, o zdrowiu – 
kto ma kota, a kto psa… O życiu, tak po prostu. Było nam 
ze sobą swojsko i dobrze. Jak by to 5 dni a nie 50 lat minęło 

od ostatniego spotkania. Wiedzieliśmy, że 
to wszystko co się wydarzyło, co nas spo-
tkało, to kim dziś jesteśmy – zaczęło się 
w murach dynowskiego liceum. Choć przy 
jubileuszowym stole usiedliśmy dźwi-
gając bagaże lat doświadczeń, lepszych 
i gorszych, to czuliśmy się wciąż młodzi. 

I tylko ta smutna nutka nostalgii 
i żalu przychodziła na wspomnienie daw-
nego budynku dynowskiego LO, który 
zniszczał, stracił swe piękno i wygląda 
na to, że już żadna piękna historia się 
w nim nie wydarzy. Tylko nasze dawne 
śmiechy i okrzyki wciąż pobrzmiewają 
w jego zniszczałych salach. Otuchą na-
pawał fakt, że chociaż budynek interna-
tu ocalał od zapomnienia. Właśnie w nim, 
czyli obecnym Hotelu „Oberża”, mogli-
śmy się spotkać. 

Jubileuszowe spotkanie było dla nas 
niesamowitym przeżyciem. Pozostawi-
ło po sobie piękne wspomnienia i prze-
świadczenie, że za rok widzimy się w tym 
samym składzie!!! 

Anna Kowalska 

Po raz kolejny wybrzmiały przytoczone słowa mo-
dlitwy: „Bądź wola Twoja jako w niebie tak i w Ko-
mańczy…”, które wypraszały łaskę Bożą dla uczest-
ników uroczystości i tych wszystkich, którym patro-
nuje Prymas Tysiąclecia. 

W uroczystościach udział wzięło wiele szkół z Podkarpacia 
i Małopolski. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wy-
szyńskiego z Dynowa z pocztem sztandarowym godnie reprezento-
wali Małgorzata Bednarczyk, Ewa Kiełbasa, Damian Piejko 
i Mateusz Dańczak wraz z opiekunem Ks. Józefem Stepanko.

xJS
ZSzZ w Dynowie



Nr  11/2243DYNOWINKA22

„Hej radością oczy błyszczą
I szczęśliwe mamy miny
Bo z przedszkola do pierwszej klasy
Dzisiaj wszyscy przechodzimy”

Chóralnie, głośno i zgodnie piętnaścioro uczniów pierw-
szej klasy rozpoczęło część artystyczną z okazji pasowa-
nia na ucznia w Zespole Szkól nr 4 w Pawłokomie w dniu 
13 października 2015r.

W piosenkach i wierszykach zostały zawarte bardzo 
ważne treści. Nie brakło gorących obietnic co do wytrwało-
ści w nauce i zapewnień o pracowitości, sumienności w zdo-
bywaniu wiedzy, poznawaniu świata i praw nim rządzących. 

Pasowanie na Ucznia klasy i 
w zesPole szkół nr 4 w Pawłokomie

Część artystyczna zakończyła się tradycyjnie- ślubowaniem 
w obecności pocztu sztandarowego i pasowaniem na ucznia. 
Uczniowie otrzymali w tym, jakże ważnym dla nich, dniu, 
legitymację szkolną oraz DYPLOM ŚLUBOWANIA PIERW-
SZOKLASISTY na znak przyjęcia w poczet uczniów.

Po części artystycznej zorganizowano poczęstunek, 
o który zatroszczyły się mamy, nie mniej dumne i szczęśli-
we od swoich dzieci.

Cieszymy się, że powiększyła się nasza „szkolna rodzi-
na”. Życzymy zatem wszystkim uczniom pierwszej klasy 
sukcesów w nauce i wzorowego zachowania na pierwszym 
szkolnym świadectwie.  
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Półmaraton Lubaczowski

Przemyska Dycha

PZU Maraton Warszawski

aktywny dynów nie zwalnia temPa
Dynowscy Biegacze witają swoich wiernych fanów 

i czytelników. Przez ostatnie dwa miesiące (sierpień 
i wrzesień) intensywnie angażowali się oni w konkursy 
biegowe na terenie niemal całego kraju, mają więc Wam 
wiele do opowiedzenia. Mimo, że okres wakacyjny nie roz-
pieszczał ich pod względem temperatury, o czym już była 
mowa w dwóch poprzednich numerach, to jednak zapał za-
wodników z Dynowa jest jeszcze większy niż letnie upały.

Sierpień był okresem przygotowań dla większości ma-
ratończyków i biegaczy, którzy startują na krótszych dy-
stansach, jednak znaleźli się i tacy, co intensywnie brali 
udział w zawodach.

Już pierwszego dnia sierpnia Marcin Socha wystarto-
wał w pierwszej edycji BIEGU MONTERA, który został zor-
ganizowany tego dnia nie bez powodu. Był to bowiem bieg 
upamiętniający 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, a start wyznaczony był nie inaczej, jak o godzinie 
„W”, czyli 17:00. Trasa wiodła z Gniewczyny Łańcuckiej do 
Przeworska i był to dystans półmaratonu. W zawodach wzię-
ło udział 252 osób, a Marcin zajął 192 miejsce z wynikiem 
1:59:47 ustanawiając tym samym swój nowy rekord życiowy.

Również 30 sierpnia Marcin reprezentował dynowski 
klub biegowy w stolicy, gdzie wziął udział w II BMW PÓŁ-
MARATONIE PRASKIM. W zawodach wystartowało ponad 
7 tys. biegaczy, do mety dotarło 5861 zawodników. Marcin 
zajął 3741 miejsce, z czasem 2:06:43, jak sam powiedział: 
„warunki pogodowe zrobiły swoje”.

Tego samego dnia, czyli 30 sierpnia, Robert Słaby i Bog-
dan Mazur wystartowali w 26. BIEGU SOLIDARNOŚCI 
w Rzeszowie. Udział w tych zawodach dynowscy chłopcy po-
traktowali treningowo i zupełnie rekreacyjnie, chcąc oszczę-
dzić siły na jesienne zawody. Bieg ten odbył się na dystan-
sie 5 km i wzięło w nim udział 389 osób.

Wyniki jakie uzyskali to:
Robert Słaby   27:12 min 281 miejsce OPEN
Bogdan Mazur   29:25 min 326 miejsce

Perełką sierpniowych startów była Aneta Polewka, któ-
ra mimo, że nie mieszka w Dynowie, to jednak utożsamia-
ła się z Aktywnym Dynowem. 22 sierpnia wzięła udział 
w I ULTRAMARATONIE MAGURSKIM, który swój począ-
tek miał w Krempnie. Aneta bierze udział głównie w gór-
skich biegach, dlatego nikogo nie powinna dziwić jej obec-
ność na zawodach w Beskidzie Niskim. Podczas tego ultra-
maratonu zawodnicy mogli wybrać dwie długości trasy: 40 
km i 80 km. Organizatorzy wymyślili bardzo interesujące 
rozwiązanie dla tych, którzy jednak nie dadzą rady pokonać 
pełnego dystansu. Dali bowiem zawodnikom prawo wyboru 
po przebiegnięciu pierwszych 31 kilometrów, czy są w sta-
nie biec 80 km, czy jednak lepiej skończyć na trasie 40-ki-
lomerowej. W biegu na 40 km wzięło udział 130 zawodni-
ków (32 kobiety). Aneta do mety dobiegła po czasie 5:12:50. 
W klasyfikacji OPEN zajęła 99 miejsce, natomiast wśród 
kobiet była 19. 

Wrzesień był równie obfity w starty Dynowskich Bie-
gaczy, jak wcześniejsze miesiące, a może nawet i bardziej. 
Zaczęło się już 6. dnia miesiąca od II PÓŁMARATONU LU-
BACZOWSKIEGO, w którym wzięli udział Bogdan Peszek 
i Maciej Toczek. Obydwaj panowie z zadowoleniem dobie-
gli do mety z następującym rezultatem:

Bogdan Peszek 1:46:44 83 miejsce OPEN 
(rekord życiowy)

Maciej Toczek 1:53:57 118 miejsce (debiut)
Bieg ukończyło 165 osób.

W dniach 11-13 września w Krynicy Zdroju odbył się 6. 
PZU FESTIWAL BIEGÓW. Dynowski klub reprezentowało 
tam biegowe małżeństwo Katarzyna i Roman Kokot – wzięli 
oni udział zarówno w oficjalnej gali festiwalu jak i w kilku 
biegach. GALA FESTIWALU BIEGÓW to finał ogólnopol-
skiego plebiscytu imprez biegowych, które odbyły się w sezo-
nie 2014/2015. W tym konkursie brała również udział I DY-
NOWSKA ZADYSZKA, która na 144 zgłoszone biegi, zajęła 
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21 miejsce. Jest to niezwykłe wyróżnienie dla miasta oraz 
Organizatorów ZaDyszki. Przy okazji Kasia i Romek pod-
czas trzydniowego pobytu wzięli udział w biegach na 5, 10 
i 21 km, uzyskując następujące wyniki:

Piątek - 11.09 (Bieg Nocny na 5 km)
Roman Kokot 0:26:20 217 miejsce OPEN
Katarzyna M-Kokot 0:26:20 218 miejsce
Sobota - 12.09 (Życiowa Dziesiątka)
Roman Kokot 0:51:41  766 miejsce OPEN 
(rekord życiowy)
Katarzyna M-Kokot 0:54:01 899 miejsce

Niedziela - 13.09 (Koral Półmaraton The Visegrad Run)
Roman Kokot 1:59:49 316 miejsce OPEN 
Katarzyna M-Kokot 2:02:20 352 miejsce

13 września to także data 33. MARATONU WROCŁAW-
SKIEGO, w którym wzięło udział dwóch dynowskich zawod-
ników: Józef Mudryk i Adam Sandryk. Dla Józefa był to już 
drugi bieg na królewskim dystansie, natomiast Adam dołą-
czył do Aktywnego Dynowa stosunkowo niedawno i był to 
jego pierwszy start w maratonie. Pochodzi z Dynowa i z tym 
miasteczkiem razem z całą rodziną się utożsamia, promując 
je poprzez bieganie. Do mety dotarło 4757 biegaczy, a Dy-
nowianie uzyskali następujące wyniki:

Adam Sandyk 4:34:20 3267 miejsce OPEN (debiut)
Józef Mudryk 4:56:44 4017 miejsce

19 września był niezwykłym dniem dla klubu Aktyw-
ny Dynów, gdyż dwóch jego członków po raz pierwszy wzię-
ło udział w II ZAPOROWYM TRIATHLONIE, który miał 
miejsce na zaporze i wokół zapory w Myczkowcach. Dynow-
skimi uczestnikami biegu byli Wiesław Jandziś oraz Woj-
ciech Wojdyło, którzy mieli do pokonania ¼ IRONMANA, 
czyli w skrócie: 950 metrów pływania, 45 km do pokona-
nia na rowerze oraz 10,8 km biegu. Całe zawody były mę-
czące i wyczerpujące dla wszystkich, nawet bardzo dobrze 
wytrenowanych zawodników. Chłopaki świetnie dali so-
bie radę na trasie, ale Wiesiek to chyba nawet podwójnie. 
Pod koniec rowerowej trasy złapał gumę, przez co ostatnie 
2,5 km był zmuszony pokonać pieszo z „rowerem na ramie-
niu”, ale znając Wieśka to BIEGŁ. Ostatecznie do mety do-
tarło 112 zawodników, a wyniki Dynowiaków przedstawia-
ją się następująco:

Triathlon Zaporowy

Bieg Montera Krynica ZdrójBieg Solidarności

Wiesław Jandziś 3:31:14     47 miejsce OPEN
 Pływanie 0:24:17
 Rower  1:59:23
 Bieg  0:59:57
Wojciech Wojdyło 3:35:31      50 miejsce
 Pływanie 0:24:35
 Rower  2:06:13
 Bieg  1:01:15

Dzień później, tj. 20 września Bogdan Peszek i Maciej 
Toczek ruszyli na podbój kolejnego biegu – PÓŁMARATO-
NU ZAPOROWEGO, także w Myczkowcach. W związku 
z obfitymi opadami deszczu trasa była błotnista, a przez 
to niezwykle ciężka. Jednak chłopaków to nie zniechęciło 
i dali z siebie wszystko, choć po przekroczeniu mety mieli 
wrażenie, że wystartowali w zupełnie innych butach – były 
nie do poznania. Bieg ukończyło 86 zawodników, a wyniki 
dynowskich biegaczy to:

Bogdan Peszek     2:39:05 52 miejsce OPEN
Maciej Toczek      2:50:28 66 miejsce

Również tego dnia, czyli 20 września miał miejsce inny 
bieg. Tym razem w Przemyślu. Była to już 3. edycja biegu 
o nazwie PRZEMYSKA DYCHA. Frekwencja mieszkańców 
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Dynowa była wręcz fantastyczna, gdyż na starcie ustawiło 
się 17-oro zawodników, w tym 5 pań. To już druga impre-
za w Przemyślu, na którą wybrała się dynowska drużyna. 
W zeszłym roku startowało tam 11 osób. Pogoda była wyma-
rzona, przynajmniej dla niektórych, bo jak to bywa w okre-
sie jesiennym, przeziębienie dotyka nawet biegaczy. Tem-
peratura nie była wysoka, więc można było trochę przyspie-
szyć, a kto lubi biegać w deszczu mógł poczuć się jak ryba 
w wodzie, gdyż od 7-ego km zaczął padać deszcz – początko-
wo trochę nieśmiało, ale z czasem coraz mocniej. Cudowne 
uczucie. Niektórzy nawet twierdzą, że samo bieganie daje 
im poczucie swobody, ograniczonej jedynie własnymi słabo-
ściami, ale bieganie w deszczu jest prawdziwą wolnością.

Na mecie na każdego czekała woda, ptyś i jabłuszko, 
a Paniom wręczano róże. Pięknie wyglądała meta Przemy-
skiej Dychy, gdy wszyscy razem ustawiali się do pamiątko-
wego zdjęcia: aktywni – mokrzy – piękni.

Bieg ukończyło 620 osób, a wyniki Aktywnego Dynowa 
przedstawiają się następująco:

64. miejsce OPEN Bogdan Mazur  0:40:02 
120. Dariusz Niedzielski 0:43:34  
180. Bartłomiej Walus  0:45:47 
181. Patrycja Pinda 0:45:47 (rekord życiowy)
182. Kamil Karaś 0:45:50 (rekord życiowy)
194. Andrzej Goleś 0:46:13 (rekord życiowy)
248. Łukasz Domin 0:48:14
289. Robert Słaby 0:49:37
311. Piotr Sapa 0:50:32 (rekord życiowy)
340. Katarzyna Marszałek – Kokot 0:51.34 (rekord życiowy)
342. Roman Kokot 0:51:37 (rekord życiowy)
405. Iwona Sarnicka 0:53:28
464. Marcin Socha 0:56:14
548. Wiesław Jandziś 1:02:06
549. Ewa Jandziś 1:02:06 (rekord życiowy)
559. Agnieszka Murawska 1:03:07
561. Mateusz Murawski 1:03:08

Bieg w Przemyślu jest specyficzną imprezą, gdyż jest 
wiele wyróżnionych kategorii. Nagradzani są POLICJA, 
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA, OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA, STRAŻ GRANICZNA, SŁUŻBA CELNA, SŁUŻ-
BA WIĘZIENNA, a poza tym wózki biegowe i oczywiście naj-
lepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Najmłodszy uczestnik biegu również został nagrodzo-
ny. Razem z dynowskimi zawodnikami biegł Kamil Karaś, 
który był drugim wśród najmłodszych uczestników, a dzię-
ki swojej postawie, czyli walce do ostatniego metra Orga-
nizatorzy postanowili go dodatkowo wyróżnić. W nagrodę 
Kamil dostał voucher do wykorzystania w SZAFIE BIEGA-
CZA. Brawo Kamil!!!

Ostatnim wrześniowym przystankiem był 37. PZU MA-
RATON WARSZAWSKI, gdzie biegli Daniel Siwulec i Mi-
chał Tworzydło, którzy osiągnęli rewelacyjne wyniki. Dali 
z siebie naprawdę wszystko. Nie dość, że obydwaj poprawi-
li swój dotychczasowy czas, to jeszcze zajęli bardzo dobre 
miejsca w tabeli. Maraton ukończyło 6506 biegaczy, a re-
zultaty Dynowian to:

Michał Tworzydło 3:36:07 1334 miejsce OPEN 
(rekord życiowy)
Daniel Siwulec 3:37:32 1413 miejsce 
(rekord życiowy)

Wszystkim członkom Aktywnego Dynowa należą się 
ogromne gratulacje. Ich wysiłki i starania przyczyniają się 
do tego, że o tak małym miasteczku jak Dynów słychać w ca-
łym regionie i poza jego granicami. Biegowy sezon w pełni, 
więc wyzwań nie brakuje. 

W październiku Aktywny Dynów również biega, 
w związku z tym członkowie klubu zachęcają swoich wier-
nych kibiców do równie aktywnego brania udziału w dopin-
gowaniu na biegowych trasach, natomiast czytelników do 
szukania relacji w kolejnym numerze Dynowinki.

Katarzyna Marszałek - Kokot

Dwóch śmiałków- Janek Łamasz z Dynowa i Leszek Kocot z Pa-
ryża. Dwaj przyjaciele w życiu i na pontonie. 10 dni niezwykłej że-
glugi po Wiśle.

Nikt nie dawał wiary 

Pomysł przepłynięcia Wisły od odcinka tarnobrzeskiego poczynając 
na ujściu do Bałtyku kończąc zrodził sie na kilka miesięcy przed wy-
prawą. Na wyposażeniu był ponton z silnikiem spalinowym, a w mia-
rę upływu czasu, gdy idea wyprawy nabierała rumieńców, pojawia-
ły się kolejne niezbędne akcesoria. Nie brakowało wątpliwości. Wisła 
jest szlakiem wodnym niezbyt polecanym dla początkujących, a prze-
cież podobnej wyprawy nigdy dotąd nie zorganizowali. Pilne studio-
wanie kilometrażu, przewidywanej głębokości rzeki czy też śledzenie 
zapisów satelitarnych oraz meteorologicznych były wpisane w kanon 
niezbędnych przygotowań. A na twarzach znajomych malowało sie nie-
dowierzanie. „Ale że bez noclegów na lądzie” ?, „A uszkodzenie ponto-
nu?”, „Co z mieliznami?”. Pytania mnożyły się. Jednak o zniechęceniu 
nie było mowy. W końcu nadszedł ten dzień. Wyprawa ruszyła 30 lip-
ca 2015r. z tarnobrzeskiego nabrzeża.

Na spotkanie przygodzie   
Wodowanie na 254 km biegu Wisły, jeszcze mogą zrezygnować, 

nie podejmować wyzwania. Ale nic podobnego. Na pożegnacie macha-
ją znajomi. I już wkrótce przekonują się, że na całym szlaku rzeka ma 
bieg nizinny, zróżnicowany charakter. i zmienną klasę czystości. Nie 
da się opędzić od myśli: „Na co my się porwaliśmy?”. Największe trud-

wisłą do bałtykU 

ności nastręcza fakt, że królowa naszych rzek ma 
kłopoty z… wodą; zaczyna wysychać. Na wszyst-
kich wiślanych wodowskazach stan rzeki określa-
ny był jako „dolny niski”. Powoli nabierają wpra-
wy w czytaniu wody, pomagają im w tym specjalne 
znaki ustawione dla poruszających sie wodniaków. 
W korycie rzeki występują liczne wyspy, a brzegi 
są nierzadko urwiste. Pierwsze popołudnie na rze-
ce kończy sie w okolicach Annopola. Na prawie 300 
kilometrze trzeba zakończyć, urwała sie śruba. Ale 
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jest wyspa i wyborne miejsce na nocleg. Poranek przywitał 
ich niezwykłym ptasim koncertem. Śniadanie, składanie na-
miotu i obowiązkowo informacja dla kolegów Janka z pracy. 
Cała załoga kibicuje żeglarzom i zaznaczają dzień po dniu 
szpilkami miejsca, do których udaje sie dotrzeć. I tego dnia 
docierają do Kazimierza Dolnego. Rozpościera sie niesamo-
wita nocna panorama miasta, które tego wieczoru nie zasy-
pia. Dosłownie. Dźwięki muzyki rozbrzmiewają niemalże do 
rana, mieszkańcy w szampańskich nastrojach obchodzą lokal-
ną fiestę. Postojem nieopodal elektrowni w Kozienicach za-
kończyli kolejny dzień. Ich oczom jawiły sie przepiękne pej-
zaże, a w prawdziwy podziw wprawiła ich wysoka tempera-
tura wody. Grzechem byłoby nie skorzystać z wodnej kąpieli. 
Jutro czeka ich dostojne nabrzeże stolicy. Ten odcinek okazał 
się najtrudniejszy. Nadwiślańskie plaże są kuszącą formą spę-
dzenia niedzieli z dala od zgiełku i kurzu. Nierzadki jest za-
tem widok machających im warszawiaków. Stadion Narodo-
wy odwrócił się do Wisły plecami, panorama stołecznej metro-
polii przyprawia o szybsze bicie serca. Jednak uwagę trzeba 
mieć tu niezwykle podzielną. „ Cicha woda brzegi rwie” - ta 
ludowa mądrość jak rzadko gdzie, tutaj sie niestety spraw-
dza. Najprawdopodobniej lodowiec był siłą sprawczą obecno-
ści takiej ilości głazów. Wisła warszawska to umowne okre-
ślenie 28 kilometrowego odcinka rzeki od km 498 do km 526. 
Obecność Wisły w przestrzeni miasta generuje wiele proble-
mów w jego funkcjonowaniu. Przez dziesięciolecia rzeka po-
strzegana była głównie jako bariera geograficzna stanowiąca 
zagrożenie w czasie wezbrań. Znawcy twierdzą, że nasiliły się 
procesy degradacji koryta i najbliższego otoczenia. Mówiło się 
o „odwróceniu miasta od rzeki”. Na szczęście ta tendencja po-
woli się zmienia. Nie jest to dzieło łatwe, mnożą sie pytania 
o sposoby tzw. „przywracania miastu Wisły”. Ujrzeli zatem 
mielizny, olbrzymie głazy i słabą czystość wody. Nieoczeki-
wanie Wisłą potrafi przybrać dosłownie 10 metrów szeroko-
ści, pomocne okazują sie wiosła. A za Warszawą dodatkowo 
zrzut ścieków komunalnych, piasku niewiele, zatopione gła-
zy. Dodatkowym problemem był brak stosownej wysepki na 
nocleg.Za Kanałem Żerańskim udało się znaleźć nieco stro-
my brzeg. Można było rozbić obozowisko. Od Płocka zaczyna 

Pegazik DYNOWSki
WIELKI SUKCES MONIKI STOPY
25 września br. w auli ZSZ w Dynowie miała miejsce finał projektu „Akademia 

Filmowa dla młodzieży i seniorów”. Oglądając poszczególne filmy trudno było uwie-
rzyć, że tak wspaniałe i wielkie przedsięwzięcie miało miejsce w naszym małym Dyno-
wie! W filmach: „Portrety Dynowian”, „Sesja” i „Ten pierwszy raz” udało się zamknąć 

w kadrze i na zawsze ocalić od zapomnienia historię Dynowian oraz ich pasje. 
Po premierze filmu „Pogórzańskie wesele” ręce same składały się do oklasków. Dopiero film 

w pełni pokazał bogactwo zwyczajów weselnych, świetną grę aktorską, rozmiar przedsięwzięcia 
oraz fachowość, autentyczność i radość, jakie towarzyszyły jego realizacji.

Uznanie budzi również film „Dziedzictwo”, w którym na nowo odżywa historia rodziny Trze-
cieskich. Dzieje się tak za przyczyną wywiadu przeprowadzonego przez młodzież z mieszkającą 

obok posiadłości dworskich panią Karasiową. 
Na koniec wielki szacunek należy się realizatorom filmu „Błyszczyk”. Z wyczuciem i w sposób taktowny dotyka 

on problemu tolerancji wśród gimnazjalistów, jakże ważnej dzisiaj, kiedy agresja w Polsce stała się prawie normą… 
Cenne jest to, że w tle pojawia się informacja o zbrodni, jakiej dokonali Niemcy na żydowskich mieszkańcach Dyno-
wa we wrześniu 1939 roku.

Całej ekipie na czele z reżyserem i odtwórczynią głównej roli należą się wielkie słowa uznania! Na największe 
gratulacje zasłużyła jednak sprawczyni tego niepowtarzalnego wydarzenia pani Monika Stopa, przed którą PEGA-
ZIK chyli czoło i dedykuje odczytany podczas premierowego wieczoru wierszyk:

Dzięki Stopie z Krakowa
Zrobiony kolejny schód 
Mamy wreszcie w miasteczku
AF Pollywood!

2

się Zalew Włocławski, aż do Włocławka woda stojąca; często 
występują wysokie, niebezpieczne wręcz fale. Sonar wykry-
wał miejscami głębokości 15 i 20 - metrowe. We Włocławku 
zapora wodna ze śluzą. Piękne zatoki dla żeglarzy. Byłaby to 
dopiero przygoda, ale na otwarcie śluzy trzeba byłoby czekać 
kilka dni, może kilkanaście. Nie wiadomo. Skorzystali z po-
mocy służby wodnej. Zaoferowano im nocleg w porcie, a ran-
kiem pojawiła sie przyczepka do przewozu motorówek i tym 
sposobem znaleźli się po drugiej stronie zapory. 

Upalna rzeka ciągnęła się niekiedy w nieskończoność 
długim, prostym odcinkiem. Kiedy wydawało się, że na koń-
cu tej wodnej autostrady będzie jakiś zakręt, zza drzew wy-
łaniał się dalszy ciąg drogi sięgający horyzontu o kolejne kil-
ka kilometrów dalej.

W Toruniu napotkali policję wodną i uzyskali wszelkie-
go rodzaju pomoc, mogli zacumować, uzupełnić zapasy. Po-
dobnie było w Grudziądzu. Pozostało niecałe 70 kilometrów 
do Tczewa. Każda kolejna mila pachniała juz wodą morską, 
a dodatkowych wrażeń estetycznych dostarczały elementy 
krajobrazowe Parku Narodowego. Szampan i wzruszenie, że 
się udało! Wymarzona kąpiel w Bałtyku. 

Warto było
Wisła - z jednej strony dzika, nieujarzmiona, z drugiej fa-

scynująca i przyjazna. Przepłynęli przez obszar 4 parków na-
rodowych. Piękna przygoda, tych wrażeń nikt im nie odbierze. 
Napotykani na szlaku ludzie okazywali im wiele życzliwości. 
Wspomniana pomoc w przeprawie za zaporę, kawa w pierw-
szym lepszym domu, możliwość doładowania baterii czy na-
wet transport paliwa ze stacji benzynowej na nabrzeże. Kole-
dzy z pracy codziennie czekali na raport ze szlaku. Niezależ-
nie od wszelkich ograniczeń udało sie znaleźć moc, która po-
mogła im zrealizować marzenie. Sprawdzili się jako tandem, 
jako przyjaciele w obliczu majestatu rzeki oraz w bezpośred-
nim kontakcie z naturą. I mają na przyszły rok kolejny plan. 

P.S. Specjalne podziękowania dla Wiesława Hadama-że-
glarza za wszelką pomoc w przygotowaniach do wyprawy.

Fotorelacja na trzeciej stronie okładki
Rozmawiała: Ewa Hadam

Co tam jakieś Oskary
Proszę szacownej publiki,
Wnet wyparte zostaną
Przez Złote Dynowskie Byki!
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To właśnie dzięki wolontariuszom pani Krystyna uwie-
rzyła w siebie i dostała pracę na 8. piętrze Pałacu Kultury, 
pan Zbyszek pierwszy raz od dziesięciu lat ma z kim poroz-
mawiać, a 7-letnia Kasia, której niedawno zmarł tata, po 
raz pierwszy zgłosiła się do tablicy!

Paczka jednoczy naprawdę
Tylko w 2014 roku SZLACHETNA PACZKA pomogła 

19 580 rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie, a AKA-
DEMIA PRZYSZŁOŚCI 1800 dzieciom wychowującym 
się w trudnych warunkach. XIV edycja Paczki zjednoczyła 
ponad milion osób – potrzebujących, wolontariuszy, dar-
czyńców przygotowujących pomoc i dobroczyńców finansu-
jących organizację projektu, a to już ponad 2,5% Polaków!

W tym roku Paczka zawita także w Dynowie i okolicz-
nych miejscowościach!

Pomagać można w różny sposób. 

Zostań wolontariuszem lub darczyńcą!
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Dołącz do Drużyny na:
 www.superw.pl

Kontakt dla mediów:

Lider Rejonu Dynów i okolice:
Ewelina Szeremeta-Łach

Tel: 661 882 245

SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI  
zapraszają wolontariuszy!

Basia Kurdej-Szatan rozgrzewa serca mężczyzn, 
Julka Kamińska rozpoczyna poszukiwania bohate-
rów, a tysiące osób jednoczą się na ogólnopolskich 
szkoleniach. To znak – rekrutacja wolontariuszy 
SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁO-
ŚCI rozpoczęta!

Ponad 13 500 SuperW
W tym roku Paczka i Akademia łączą swoje siły, 

by wspólnie walczyć o świat, w którym nie ma miejsca na 
biedę. Do pokonania biedy nie wystarczy dobra wola. Po-
trzebni są wolontariusze, czyli SuperW, a tych ma 
być w Polsce ponad 13 500. Wolontariusze podejmują 
wyzwanie, docierają do rodzin i dzieci, które straciły wiarę 
w lepsze jutro. Dzięki nim potrzebujące rodziny włączone 
do Paczki oraz dzieci z Akademii uczą się wygrywać, stają 
się sprawcze i przedsiębiorcze.

- Dzięki Paczce jestem bardziej otwarty na świat i ludzi. 
Uwierzyłem w to, że mam wpływ na rzeczywistość, która 
mnie otacza – mówi Kamil, wolontariusz Paczki z Krakowa.

Leć walczyć z biedą

SuperW to wyższa jakość zaangażowania w wolontariat. 
SuperW Paczki przekracza swoje granice, odwiedza potrze-
bujących w ich domach i podejmuje decyzję o włączeniu do 
projektu. Pomaga tym, którzy czują się bezradni, opuszcze-
ni i nieważni. SuperW Akademii regularnie spotyka się 
z dzieckiem, przeprowadza go od porażki w szkole do suk-
cesu w życiu i daje nadzieję na lepsze jutro.

Pegazik DYNOWSki
BUDA 2015 
– CZYLI BELFERSKO-UCZNIOWSKI DOROBEK ARTYSTYCZNY
Impreza pod takim hasłem jest organizowana w LO w Dynowie w Dniu Edukacji 

Narodowej od wielu już lat. Tytuł brzmi bardzo ambitnie, ale chodzi przede wszyst-
kim o to, aby się dobrze bawić! Uczniowie - jak co roku - mieli za zadanie rozbawić publikę. 
Worek śmiechu wykrzesał i moc oklasków zebrał Kabaret Rudy 102. To właśnie jego jury pod 
przewodnictwem byłej Dyrektorki LO pani Marii Radoń nagrodziło Złotą Budą. Srebrna – przy-
padła zespołowi, który przygotował przyśpiewki o nauczycielach przy akompaniamencie piani-
na i klarnetu. Brązowa – trafiła w ręce uczniów o zacięciu aktorskim, przedstawili oni najbar-
dziej dwa najbardziej charakterystyczne typy uczniów: prymusów i olewusów. Zgodnie z trady-
cją wystąpili także nauczyciele i zebrali gromkie brawa za  żart słowno-muzyczny pod hasłem 

„Została nam już tylko drożdżówka”. 
Wydarzeniem było pożegnanie przez społeczność szkolną papierowego dziennika, przygotowane przez uczenni-

ce z klas drugich, którego historyczny tekst przedstawiamy poniżej:

Na warcie zastygłe w smutku uczniowskie twarze
Płaczą klasy, ich łzy płyną przez korytarze
Odbiera cię nam czas zmian – strumień rzeki wartki
Jakże smutno szeleszczą porzucone kartki!
Belfer – twój druh - płacze, byłeś jak jego znamię
Nie splami cię już kawą, nie weźmie pod ramię…
Nie wyjmie cię nigdy z szafy, o stół nie walnie 
Siejąc postrach – nie otworzy cię już triumfalnie…
To nieludzkie, aby u szczytu twej kariery
Pozbawiły cię życia podłe komputery!
I choć jego bilans wypada przecież na sześć,
To do wiecznego archiwum przyjdzie cię nam nieść.
Ból w sercu, jak cyrkiel ostry, że trudno go znieść!
Papierowy dzienniku – CHWAŁA TOBIE I CZEŚĆ!

MJ

3
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Tym razem zaczniemy kącik rozrywkowy od niety-
powych świąt, które przypadają (pewnie mało kto o tym 
wie ;-) w październiku. I tak… 

2 października – Dzień Anioła Stróża; 3 październi-
ka – Dzień bez Kamizelki Kuloodpornej; 4 październi-
ka – Międzynarodowy Dzień Arki Noego; 5 października 
– Międzynarodowy Dzień Belfra-Tępiciela; 9 paździer-
nika – Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego; 
10 października – Światowy Dzień Drzewa; 12 paździer-
nika –Dzień Bezpiecznego Komputera; 13 października 
– Dzień Bez Bielizny; 15 października – Światowy Dzień 
Mycia Rąk; 20 października – Międzynarodowy Dzień 
Kontrolera Ruchu Lotniczego; 21 października – Dzień 
Bez Skarpetek; 22 października – Światowy Dzień Osób 
Jąkających się; 24 października – Międzynarodowe 
Święto Roweru; 25 października – Dzień Kundelka; 

Krzyżówka 
– PLAC ZBAWICIELA
Krzyżówka 
– UKRYTA PRAWDA
Krzyżówka 
– GALERIA KRZYSZTOFORY
Jolka przerywnikowa 
– MARTA MIRSKA
Pantropa 
– RECEPTA NA SZCZĘŚCIE

28 października – Dzień Odpoczynku dla  Zszarganych 
Nerwów; 30 października – Święto Napojów Wyskoko-
wych, 31 października – Dzień Rozrzutności…

Mam nadzieję, że 28 października będą już Państwo 
mogli wziąć do rąk najnowszą „Dynowinkę” i dla ukojenia 
zszarganych nerwów rozwiązać zadania, które przygotowa-
li nasi stali współpracownicy… Na mnie krzyżówki zawsze 
działają relaksująco, czego i Państwu życzę!

Pan Bogdan Witek poleca tym razem Krzyżówkę, 
Wirówkę i Logogryf, zaś pan Leszek Grzywacz –Krzy-
żówkę i Jolkę przerywnikową.

Zapraszam do rozwiązywania!
Renata Jurasińska

KRZYŻÓWKA
Poziomo należy wpisać dwa tytuły re-

alizacji scenicznych teatru Cricot 2 oraz 
tytuł rzeźby Tadeusza Kantora – stano-
wią one rozwiązanie zadania.

Pionowo: 
1)  surowiec kosmetyczny pozyskiwany 

z przewodu pokarmowego kaszalota.
2)  rzadkie imię męskie (24.10. – z liter: 

CAR + Maj + Ł).
3)  przydomek Ateny, patronki praw go-

ścinności.
4)  Małgorzata … , Perfekcyjna Pani 

Domu w TVN.
5)  długa lina używana w trenowaniu 

koni.
6)  prosta droga w lesie, przesieka.

Leszek Grzywacz

KRZYŻÓWKA 
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 Poziomo należy wpisać dwa tytuły realizacji scenicznych teatru Cricot 2 oraz tytuł rzeźby Tadeusza Kantora 
– stanowią one rozwiązanie zadania. 

Pionowo:  

1) surowiec kosmetyczny pozyskiwany z przewodu pokarmowego kaszalota. 

2) rzadkie imię męskie (24.10. – z liter: CAR + Maj + Ł). 

3) przydomek Ateny, patronki praw gościnności. 

4) Małgorzata … , Perfekcyjna Pani Domu w TVN. 

5) długa lina używana w trenowaniu koni. 

6) prosta droga w lesie, przesieka. 

 

 

 

Leszek Grzywacz 
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J O L K A
W diagramie ujawniono wszystkie li-

tery B  i  C. Litery z pól z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie.

• ochraniacz na palcu krawcowej.   
• pani oficer w policji.   • parowóz ze zbior-
nikiem na wodę i skrzynią na węgiel.   
• mieszanina gazów atmosfery ziemskiej.   
• przegrupowuje wagony na górce rozrzą-
dowej.   • półpłynna, kryjąca farba wodna.    
• krzyżówka popularna w północnej części 
Wielkiej Brytanii?   • pozyskiwanie pierza.   
• osoba niezaradna, oferma.   • najlżejszy 
izotop wodoru.   • odręczny tekst w księdze 
pamiątkowej.   • schorzenie krążka między-
kręgowego.   • rdzenny mieszkaniec Filipin.   
• większa od działonu.   • zrzeszenie spo-
łeczne, związek terytorialny.   • pojazd ku-
lisa.   • niemiecki kraj związkowy z festi-
walem Oktoberfest.   • mięśniowe lub ner-
wowe.   • polski operator telekomunika-
cyjny.   • dawniej: sponsor, wspomożyciel.   
• Indianin z Ameryki Południowej.   • cer-
kiewny obraz sakralny.   • torbiel zasto-
inowa gruczołu łojowego.   • francuski od-
powiednik Oscara.   • imię Bohatyrowi-
cza z powieści E. Orzeszkowej.   • deporta-
cja do odległej, odizolowanej miejscowości.   
• czeskie auto z Pilzna.   • drobnoustrój, za-
razek.   • cios, sztych.   • uderza w spłon-
kę pocisku.   • dekolt w kształcie kropli 
wody.   • Jonasz z „Dialogów na cztery nogi”.   
• „… krwi”, w tytule powieści Londona.   
• wyspa koralowa w kształcie pierścienia.   
• obchodzi imieniny 3 czerwca.   • ogłosze-
nie na parkanie.   • zespół  osobników w ob-
rębie gatunku.   • ciepłe buty z długą cho-
lewką.   • swojski sazan.   • „Wielki …”, fil-
mowy oszust.   • szybki galop.  

Leszek Grzywacz

J O L K A 
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 W diagramie ujawniono wszystkie litery B  i  C. Litery z p�l z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie. 

 ochraniacz na palcu krawcowej.   ■ pani oficer w policji.   ■ parowóz ze zbiornikiem na wodę i skrzynią na węgiel. 

■ mieszanina gazów atmosfery ziemskiej.   ■ przegrupowuje wagony na górce rozrządowej.  ■ półpłynna, kryjąca 
farba wodna.  ■  krzyżówka popularna w północnej części Wielkiej Brytanii?  ■   pozyskiwanie pierza.  ■  osoba 
niezaradna, oferma.  ■   najlżejszy izotop wodoru.  ■   odręczny tekst w księdze pamiątkowej.   ■   schorzenie krążka 
międzykręgowego.   ■   rdzenny mieszkaniec Filipin.   ■   większa od działonu.   ■   zrzeszenie społeczne, związek 
terytorialny.   ■  pojazd kulisa.  ■   niemiecki kraj związkowy z festiwalem Oktoberfest.   ■   mięśniowe lub nerwowe.   
■   polski operator telekomunikacyjny.   ■   dawniej: sponsor, wspomożyciel.   ■   Indianin z Ameryki Południowej.     
■   cerkiewny obraz sakralny.   ■    torbiel zastoinowa gruczołu łojowego.   ■   francuski odpowiednik Oscara.   ■   imię 
Bohatyrowicza z powieści E. Orzeszkowej.   ■   deportacja do odległej, odizolowanej miejscowości.   ■   czeskie auto z 
Pilzna.    ■   drobnoustrój, zarazek.    ■   cios, sztych.    ■   uderza w spłonkę pocisku.   ■   dekolt w kształcie kropli 
wody.   ■   Jonasz z „Dialogów na cztery nogi”.   ■    „ … krwi”, w tytule powieści Londona.   ■   wyspa koralowa w 
kształcie pierścienia.   ■   obchodzi imieniny 3 czerwca.   ■   ogłoszenie na parkanie.   ■   zespół  osobników w obrębie 
gatunku.   ■   ciepłe buty z długą cholewką.   ■   swojski sazan.    ■  „Wielki …”, filmowy oszust.    ■     szybki galop.                     

                                                              

 

Leszek Grzywacz 

Odgadnięte wyrazy należy wpisać rzędami do 
diagramu, określenia podano w kolejności przypad-
kowej. Dla ułatwienia ujawniono pierwszą i ostat-
nią literę. Litery w zaznaczonych polach, odczytane 
rzędami utworzą rozwiązanie końcowe - imię i na-
zwisko dziennikarki.

Określenia odgadywanych wyrazów
(kolejność przypadkowa):

• osoba, instytucja ustalająca przepisy w kraju,
• uwodziciel, donżuan,
• cecha szorstkiej powierzchni, np. gąbki,
• pieszczotliwie o pięknej kobiecie,
• lud turecki żyjący na terenach gór w Azji,
• cecha słów, które ranią, obrażają.

Bogdan Witek

Logogryf

• • 
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Litery z pól dodatkowo oznaczonych krop-
ką, odczytane kolejno rzędami, utworzą roz-
wiązanie końcowe.

Poziomo:
4)  węzeł, supeł.
7)  ubranie.
8)  wśród producentów przypraw.
9)  pomysłodawca Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy.
10)  napięcie psychiczne.
11)  grasowali na gościńcu.
16)  wloką się za lokomotywą.
17)  organizm nie potrzebujący tlenu do ży-

cia.
18)  zespół z Beatą Kozidrak.
19)  dbałość o czystość.
20)  rzemieślnik budujący piece kaflowe.
21)  wyrastają z niej kwiatki i listeczki. 

Pionowo:
1)  region Polski położony nad Bałtykiem.
2)  stolica Podkarpacia.
3)  paczka kolesiów.
5)  słynne zieleńce krakowskie.
6)  krzepki młodzieniec. 
10) mięso na kotlety.
12) wstążka zawiązywana na włosach.
13) dzwon na Wawelu.
14) włoskie imię męskie.
15) wydzielone obszary lokalu obsługiwane 

przez kelnerów.
16) znak zodiaku.

Bogdan Witek

Odgadnięty wyraz należy wpisywać zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara wokół pola z literą podaną przed okre-
śleniem. Pierwsza litera w polu ze strzałką. Litery w za-
znaczonym wierszu utworzą rozwiązanie końcowe. 

Określenia wyrazów:
A)  pudełko z tektury.
B) imponuje brzuchem.
C)  Rolland, francuski pisarz noblista (anagram słowa 

MARINO).
D)  reputacja, sława.
E)  zwycięstwo, wiktoria.
F)  koniec fajki nabijany tytoniem.
G)  bezsilność, osłabienie.
H)  słynna MM.
I)  dawniej pamiętnik.
J)  jesienna słota.
K)  dokument ukończenia wyższej uczelni.
L)  jedno z imion Roosevelta, amerykańskiego prezyden-

ta.
M)  ideologia głosząca wyższość jednych ludzi nad inny-

mi.
N)  imituje prawdziwy przedmiot. 
O)  końskie nozdrza. 
P)  Paulo, brazylijski pisarz noblista („Pielgrzym")

Bogdan Witek

Wirówka

Krzyżówka
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