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Za następny numer „Dynowinki” będzie odpowiadać Renata i Maciej Jurasińscy. Materiały do kolejnego numeru „Dy-
nowinki” prosimy nadsyłać pod adres: rjuras@univ.rzeszow.pl

„O Sporcie, ty jesteś Piękno! 
Tyś architektem tej budowli ludzkiego ciała,
które oddane niskim żądzom warte jest pogardy,
a rzeźbione szlachetnym wysiłkiem,
staje się czarą wzniosłości.

Fragmentem „Ody do Sportu” Pierre’a de Coubertina rozpoczynamy lipcowo-sierpniowy numer Dynowinki, by po-
kazać Wam jak ważny jest sport i rekreacja w naszej społeczności. Zachęcamy Was do lektury nowego numeru w któ-
rym znajdziecie ponadto tradycyjne wieści z regionu, doniesienia kulturalne, relacje z imprez i wiele innych cieka-
wych tekstów.

Redaktorzy prowadzący: Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

W dniu 14.07.2016 r. wraz 
z Maciejem Jurasińskim i Jó-
zefem Sówką na zaproszenie 
Centrum Historii Polskich Ży-
dów w Dynowie wziąłem udział 
w spotkaniu dotyczącym dalszej 
współpracy w kwestii stosunków 
polsko-żydowskich.

W dniu 15.07.2016 r. wziąłem udział w uroczystym spo-
tkaniu pokoleń Klubu Sportowego Dynovia z okazji Jubile-
uszu 70-lecia. Byłem członkiem klubu i zawodnikiem w ze-
spole juniorów w latach 1966-1968. Wówczas klub nosił na-
zwę LZS Dynów.

W dniu 24.07.2016 r. odbyły się w Dynowie, jak corocz-
nie, zawody w koszykówce o Puchar Prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół Dynowa.

Wspólnie z Dyrekcją Liceum Ogólnokształcącego im. 
KEN w Dynowie, Towarzystwo przyłącza się do piątej edy-

cji akcji Narodowe Czytanie. W pierwszych dniach wrze-
śnia br. będziemy czytać „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Na mój apel, Pan Adam Tworzydło podał, że prezento-
wane w ostatniej „Dynowince” obrazy księży znajdujące się 
w zakrystii dynowskiego kościoła, namalował Jan Węgrzyn. 
Informację tą posiada od śp. Stanisława Kucela. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu 
Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Żadne piękno nie może istnieć bez proporcji i równowagi, 
a tyś jest mistrzem niezrównanym obydwu,
gdyż ty stwarzasz harmonię, 
ty nadajesz rytm ruchom, 
ty siłę zdobisz wdziękiem, 
a gibkość nasycasz mocą”.

Drodzy Czytelnicy!
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1. Rozbudowa kanalizacji 
W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na-

borem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na za-
dania związane z oczyszczaniem ścieków i budową kanalizacji 
sanitarnej, Miasto przygotowuje dokumenty niezbędne do zło-
żenia wniosku. Władze Miasta podjęły decyzję o objęciu wnio-
skiem przebudowę oczyszczalni miejskiej oraz budowę kanali-
zacji sanitarnej obejmującej rejony ulic: Łazienna, Piłsudskie-
go, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jaklów, Kolejowa, Pla-
żowa, Karolówka, Gruntowa, Żurawiec, Kaniowiec. 

Termin składania wniosków mija 24 sierpnia 2016 roku. 
W przygotowanie niezbędnej dokumentacji zaangażowa-

ni są pracownicy Urzędu, a opracowanie projektu techniczne-
go zlecono firmie NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy S.J. 
z siedzibą w Częstochowie. 

Terminy są krótkie, ale podejmujemy wszelkie możli-
we działania, aby do 24.08.2016 r. uzyskać potrzebne decy-
zje, uzgodnienia, dokumenty i złożyć wniosek w terminie. Po-
zyskanie środków z tego programu dałoby szansę na wybudo-
wanie kanalizacji w południowej części Miasta. Własne środ-
ki są niewystarczające aby można było skanalizować ten rejon 
bez pozyskania środków zewnętrznych, a mieszkańcy oczekują 
na rozwiązanie problemów związanych z brakiem kanalizacji. 

2. Wodociągi 
Drugą ważną dla mieszkańców inwestycją, którą przygo-

towuje Urząd jest rozbudowa wodociągów na terenie Miasta 
Dynowa. Obecnie w opracowaniu jest projekt techniczny na III 
etap wodociągowania. Będzie on obejmował: 
• budowę sieci wodociągowej wraz z hydrantami oraz przy-

łączami do budynków mieszkalnych w Dynowie w rejonie 
ulic: Działowa, Sikorskiego, Podgórska, Pawia, Dworska, 
1-go Maja, Węgierska, Polna, Grunwaldzka, Błonie, Pił-
sudskiego, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jaklów, Ka-
rolówka, Plażowa, Kolejowa, Łazienna, Sanowa, Podwa-
le, Wierzbowa; 

• przebudowę sieci wodociągowej wraz  z przyłączami do bu-
dynków mieszkalnych wzdłuż ulic: Jana Pawła II, Dwor-
ska, Łazienna, Piłsudskiego, Podwale;

• budowę dwóch stacji redukcyjno – filtrujących;
• rozbudowę (modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania 

wody poprzez zaprojektowanie dodatkowego stopnia uzdat-
niania wody. 
Długość sieci wodociągowej będącej przedmiotem opraco-

wania określa się wstępnie na około 25 000 mb. Ilość przyłą-
czy domowych będących przedmiotem opracowania określa się 
wstępnie na około 450 sztuk. 

Koszt całkowity opracowania niniejszego projektu technicz-
nego to kwota ponad 227 000,00 zł. 

3. Drogi 
Miasto w 2016 roku planuje przeprowadzić remont ul. Sło-

wackiego w Dynowie polegający na całkowitej modernizacji na-
wierzchni i podbudowy drogi wraz z poprawą istniejącego od-
wodnienia, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barie-
ry energochłonne), umocnieniem skarp płytami betonowymi. 
Gmina Miejska Dynów na tę inwestycję otrzymała dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 200 000,00 zł. 
W chwili obecnej prowadzone są procedury przetargowe zwią-
zane z wyłonieniem wykonawcy niniejszego zadania. 

Burmistrz Miasta Dynów 
Zygmunt Frańczak.

Na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Radny Po-
wiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal wyróżnił Na-
grodami Specjalnymi za szczególne osiągnięcia w nauce 
i zachowaniu następujących uczniów i uczennice szkół 
z terenu Dynowszczyzny:

1. Ernest Ostafiński – Szkoła Podstawowa Dąbrówka 
Starzeńska,

2. Joanna Dziopak – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks.   
B. Markiewicza Harta,

3.  Maria Wydra – Szkoła Podstawowa Laskówka,
4.  Karol Cieślik – Szkoła Podstawowa Ulanica,
5.  Hubert Bujdasz – Szkoła Podstawowa Nr 2 Dynów,
6.  Kajetan Blama – Zespół Szkół Dynów,
7.  Marcin Kilon – Szkoła Muzyczna I stopnia Dynów,
8.  Alicja Gierasiewicz – Zespół Szkół Nr 1 Bachórz,
9.  Weronika Kryczyk – Zespół Szkół Nr 1 Bachórz,
10.  Iga Filip – Zespół Szkół Nr 2 Harta,
11.  Marta Majewska – Zespół Szkół Nr 3 Łubno,
12.  Izabela Wrotniak – Zespół Szkół Nr 4 Pawłokoma,
13.  Dawid Banaś – Zespół Szkół Nr 5 Dylągowa,
14.  Róża van Ravensberg – Zespół Szkół Nr 5 Dylągowa,
15. Elżbieta Łysiak – Liceum Ogólnokształcące im. Komi 

sji Edukacji Narodowej Dynów,
16. Grzegorz Boroń – Zespół Szkół Zawodowych im. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynów.

NAGRODY 
DLA NAJLEPSZYCH
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Wybrzmiał ostatni dzwonek, ucichł gwar na koryta-
rzach, uczniowie i nauczyciele wyruszyli na zasłużony wy-
poczynek. Aby spiąć klamrą rok szkolny 2015/2016 pozosta-
ła nam tylko przyjemność pochwalenia się naszymi przed-
sięwzięciami i sukcesami. Jak zwykle było ich bez liku, więc 
tu opiszemy tylko te najbardziej spektakularne. 

Szkoła jest nie tylko miejscem do zdobywania przez mło-
dzież wiedzy, ale również do spotykania się i integrowania 
społeczności lokalnej. Z myślą o tym zorganizowano kilka 
uroczystości, w których udział wzięły całe rodziny uczniów. 
Można tu wymienić przygotowane z wielkim rozmachem 
i pietyzmem jasełka, które gromadzą liczną publiczność i po-
zwalają zagłębić się w przeżywaniu cudu Bożego Narodze-
nia. Obchodzone w szkole wizyta Św. Mikołaja, Dzień Babci 
i Dziadka oraz Dzień Matki to momenty radości, wzruszeń, 
uśmiechu, żartów, długich rozmów międzypokoleniowych, 
które uczą szacunku do starszych. Warto dbać o tego typu 
relacje w czasach gdy multimedia zastępują nam kontakt 
z żywym człowiekiem. Stałym elementem wzbogacającym 
prawie wszystkie uroczystości szkolne są występy czterech 
zespołów tanecznych wykonujących zarówno tańce współ-
czesne jak i ludowe. Uczniowie doskonalą swoje umiejętno-
ści taneczne podczas zajęć pozalekcyjnych. Reprezentują oni 
szkołę w przeglądach organizowanych na terenie Dynowa.

Część uczniów spędza aktywnie przerwy śródlekcyjne na 
intensywnym treningu tenisa stołowego czego efektem było 
zajęcie I miejsca w gminnych zawodach sportowych w teni-
sie stołowym dla uczniów szkoły podstawowej, które odbyły 
się 03.02.2016 r. Zorganizowane one zostały przy współpra-
cy Szkolnego Związku Sportowego z Uczniowskim Klubem 
Sportowym działającym przy Gimnazjum w Dynowie. Ko-
lejnym sukcesem był udział i zajęcie I miejsca w dwóch ka-
tegoriach wiekowych w Międzyszkolnych Zawodach Spor-
towych połączonych z Profilaktyką Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, które odbyły się 3.06.2016 r. w naszej 
szkole. W ramach zawodów przeprowadzono również kon-
kurs plastyczny pod hasłem „Bo liczy się sport i dobra zaba-
wa”. Po ocenieniu prac okazało się, że nasi uczniowie zwy-
ciężyli we wszystkich trzech grupach wiekowych. Nie był to 
jedyny sukces w konkursach plastycznych. Praca plastycz-
na ucznia klasy III gimnazjum Kamila Kopackiego została 
zakwalifikowana do etapu centralnego w XVIII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzie-
ży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. W eta-
pach powiatowym i wojewódzkim Kamil zajął II miejsca. 
12.01.2016 r. w naszej szkole odbyła się I Edycja Gminne-

go Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, w którym to re-
prezentanci naszej szkoły zajęli miejsca na podium. (w ka-
tegorii klas 0-3 : I i II miejsce, a w kategorii rodzinnej I, II 
i III miejsce). 

Uczniowie posiadają nie tylko uzdolnienia plastycz-
ne, ale i wokalne czego dowodem jest zdobycie przez Kor-
nelię Twardy srebrnej, a Joannę Niemiec brązowej bombki 
w kategorii „Gimnazja-soliści” podczas XIX konkursu Ko-
lęd i Pastorałek, który odbył się dnia 16.01.2016 r. w auli 
LO w Dynowie.

W dniu 30 marca 2016 r. w LO w Dynowie odbyły się 
gminne eliminacje XXX i X Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” Nasze uczen-
nice z klasy III gimnazjum – Marta Majewska oraz Joanna 
Kiełbasa zajęły odpowiednio I i II miejsce w kategorii gim-
nazjum. Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowa-
ła się zdobywczyni I miejsca M. Majewska.

Uczennice klasy I gimnazjum Adriana Cieślik i Joanna 
Niemiec zajęły III miejsce w XXIII Dynowskim Konkursie 
Recytatorskim pn. „Wrzosowo mi, czyli jesienny leksykon 
uczuć” zorganizowanym w dniu 19 listopada 2015 r. przez 
MOKiR w Dynowie. 

W myśl powiedzenia „Podróże kształcą” zostały zorga-
nizowane liczne wycieczki i wyjazdy. Były to zarówno jed-
nodniowe do kina, teatru, czy skansenu oraz czterodnio-
wa nad morze. Relację z wycieczki nad Bałtyk prezentuje-
my w osobnym reportażu. W dniu 1 czerwca 2016 r. ucznio-
wie klas I-III szkoły podstawowej wyruszyli na wycieczkę 
do Kompleksu Turystycznego w Bałtowie. Głównym celem 

10 miesięcy w Zespole Szkół Nr 3 w Łubnie
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wycieczki było poznanie historii dinozaurów oraz obejrzenie 
postaci tych prehistorycznych zwierząt w naturalnych roz-
miarach. W programie wycieczki było zwiedzanie Górnego 
Zwierzyńca - Safari. Przez „górną część” Zwierzyńca podró-
żowali amerykańskim schoolbusem. Obserwowali wielbłądy, 
lamy, bydło zebu (tzw. „święte krowy”), australijskie emu, 
azjatyckie antylopy nilgau i wiele innych gatunków. Zwie-
dzali również Jura Park i Oceanarium, gdzie mieli okazję 
dowiedzieć się jak wyglądał świat dinozaurów oraz zobaczyć 
podwodne życie sprzed wielu milionów lat temu. W Kinie 
Cinema 5D obejrzeli niezwykle emocjonujący film pt.„8 mi-
nut z historii powstania wszechświata”. Zastosowana tech-
nologia 5 D pozwoliła im stać się aktywnymi uczestnikami 
scen rozgrywanych na ekranie. Prócz trójwymiarowego ob-
razu dostarczane były inne wrażenia zmysłowe: dźwięko-
we, ruchowe, dotykowe. Ponadto korzystali z Parku rozryw-
ki. W dniu 12 maja uczniowie udali się na wycieczkę do Sa-
noka, aby zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego. Park 
Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muze-
ów na wolnym powietrzu w Europie. Uczniowie mieli oka-

zję podziwiać obiekty budownictwa drewnianego z okresu 
od XVII do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, poznali obiek-
ty sakralne (XVII-wieczny kościół, dwie XVIII-wieczne cer-
kwie bojkowskie, jedną cerkiew łemkowską z początku XIX 
w.) Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się 
budynki użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd) 
oraz obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie), 
a przede wszystkim Rynek Galicyjski wybrukowany „koci-
mi łbami”, otoczony domami rzemieślników. Obok jedne-
go z obiektów uczniowie spotkali Żyda, który na kataryn-
ce wygrywał piękne melodie. Zarówno świątynie, budynki 
mieszkalne oraz gospodarcze, (m.in. warsztaty rzemieślni-
cze: tkackie, garncarza, kołodzieja, wytwórcy drewnianych 
łyżek, koszy itp.) zrobiły na uczniach wielkie wrażenie i na 
chwilę pozwoliły im przenieść się w czasy przeszłe. 

Wspominając z satysfakcją to co było możemy stwier-
dzić, że miniony rok szkolny należał do udanych.

Diana Wasylowska-Kilon
Monika Zielińska

Rok akademicki dość szybko nam minął.
Z wytężonej pracy szczególnie zasłynął.
Nic nadzwyczajnego, nie dziwię się temu,
Bo go zaczynamy zwykle po bożemu.

Tak było tym razem w „Pogodnej Starości”,
Że się ksiądz doczekał nieproszonych gości, 
Których przyjął ciepło a nie chłodno „spławił”,
I bardzo skutecznie nam pobłogosławił.

O dalszy ciąg zdarzeń, jeśli ktoś zapyta,
To odpowiem krótko: „ruszyło z kopyta”.
Było to możliwe, z tego grupa słynie
Dzięki wyjątkowej samodyscyplinie.

Bo zaraz we wrześniu, w obsadzie nielicznej,
Mieliśmy swój udział w uczcie patriotycznej,
Którą od lat wielu zna już okolica
A ma swoje miejsce we wsi Borownica.

Później też poważnie, z dumą aż do bólu
Gdy nas odwiedziła profesor Swarc z KUL-u.
Mówiła ciekawie, była bardzo szczera
Przedstawiając ściśle postać bohatera.

Historię najnowszą (co się z nią wyczynia!)
Przedstawił pan Janusz „Krzyżami Wołynia”
Zaś pan wizytator, pamiętamy który, 
Mówił na ciekawie o ludziach kultury.

Wzorem lat ubiegłych, tak i tego roku
Wykorzystaliśmy uczonych „z doskoku”,
Ale nie myśl sobie czytelniku miły, 
Że nie liczyliśmy i na własne siły.

Toteż każdy student bez dąsów, bez złości,
Przyjął każdy przydział, według możliwości. 
Więc robili zdjęcia budynków drewnianych,
Z czego powstał album jak wymalowany.

Inni na zajęciach, by się też przysłużyć,
Wyświetlali zdjęcia z dalekich podróży.
W ten sposób na przemian, w upale i w chłodzie,
Byliśmy w Betlejem, na Dzikim Zachodzie.

WydarZeń krocie Na UZJ-ocie
Tytuł mojego felietonu zapożyczyłam od pana Fryderyka Radonia, 

który w ten sposób zatytułował swój wiersz, a jego treść przed chwilą 
sobie Państwo przyswoiliście. Został on tradycyjnie odczytany przez 
autora podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego, które 
miało miejsce w restauracji Aleksandria. W utworze tym jak co roku 
pan Fryderyk zawarł 10 miesięcy ciężkiej, ale jakże przyjemnej pracy 
Uniwersytetu Złotej Jesieni w Dynowie. Potrafi on to zrobić nie tylko 
do rymu i rytmu, ale również dowcipnie, wyłapując to, co było poważ-
ne i romantyczne, humorystyczne lub nostalgiczne, czysto poznawcze 
oraz rozwijające. Przeczytawszy ów wiersz, wiesz już Drogi Czytelni-
ku prawie wszystko on nas. Ale ponieważ „prawie” robi wielką różni-
cę (w tym miejscu musze dodać, że w tym tekście nie jest lokowany 
żaden produkt), nie będę już się koncentrować na faktach, ale emo-
cjach. Opowiem o atmosferze, która panuje na naszej Uczelni, o tym, 
co zajęcia wnoszą w nasze życie czyli tak po prostu mówiąc, dlaczego 
warto przyłączyć się do nas. 

Kolejny rok akademicki dobiegł końca, ale jak powiedział Gabriel 
Marguez: „Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj, że Ci się 
to przytrafiło”. I my słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni możemy 
się uśmiechać od ucha do ucha, ponieważ to, co się nam się przytra-
fiło, sprawia, że ciągle jesteśmy aktywnymi ludźmi pełnymi energii 
i radości życia. Każdy cykl naszych spotkań rozpoczynamy i kończy-
my udziałem we Mszy Świętej tradycyjnie odprawianej przez księdza 
Stanisława. Podczas swych pięknych kazań uświadamia nam zawsze, 
jakie mamy szczęście, że nie zostaliśmy sami w tym okresie życia, gdy 
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Ktoś też zadbał o to by Mikołaj Święty
Przyniósł dla każdego ciekawe prezenty.
Inna zaś uznała, kultura …. to mało,
Smacznych rogalików nie odmówi ciało.

Chociaż obowiązków miała Rektor nawał,
Zorganizowała w Dubiecku karnawał.
Byli prawie wszyscy, chcieli, czy nie chcieli,
Jak za dawnych czasów trochę „poszaleli”!

By nie brakowało nam „ptasiego mleka”, 
O to dba od dawna nasza biblioteka.
Chociaż wiele zajęć i czas bardzo krótki, 
Mieliśmy swój udział w imprezie „Sobótki”.

Do różnych przedsięwzięć nie stoimy bokiem,
Lecz współpracujemy i z chórem i z MOK-iem.
Śpiewamy kolędy. Jeśli ktoś zapyta,
Mieliśmy swój udział w „Cała Polska czyta”.

Winniśmy wiązankę i to całkiem sporą
Za całokształt pracy Organizatorom.
Udanych wakacji! Jak się nic nie zmieni,
Spotkamy się wszyscy. Byle do jesieni!

Fryderyk Radoń Dynów 
28.06.2016r.

26.07.1944 r. - walki o Dynów pomiędzy nacierającym od 
strony Pruchnika przez Dubiecko oddziałem 1 Armii Pancer-
nej Gwardii wchodzącej w skład 1 Frontu Ukraińskiego a od-
działami niemieckimi stacjonującymi w Bachórzu i Dynowie.

 
27.07.1944 r. - eksplozja amunicji zmagazynowanej przez 

Niemców w dworskich stodołach Stefana Trzecieskiego, zupełne 
zniszczenie pochodzącego z XVIII wieku dworku Trzecieskich.

28.07.1944 r. - rozpoczęcie natarcia od strony Nozdrzca 
w kierunku Dynowa przez oddział 38 Armii Radzieckiej.

28.07.1944 r. - zakończenie okupacji niemieckiej Dynowa 
(zajętego ok. godz. 9w godzinach rannych 13.09.1939 r.).

kaLeNdariUM
5.08.1772 r. - podpisanie w Petersburgu traktatów 

dotyczących I rozbioru Rzeczypospolitej. Dynów oraz 
okoliczne miejscowości znalazły się w zaborze austriac-
kim. Odtąd przez 146 lat podlegały ustawodawstwu au-
striackiemu i prawom wprowadzonym przez autonomicz-
ne władze galicyjskie.

19.08.1937 r. - Stronnictwo Ludowe organizuje 
strajk chłopski. W Harcie zostali zabici Józef Surmacz 
z Laskówki i Andrzej Galej z Harty. W wyniku odnie-
sionych ran postrzałowych wkrótce umiera Józef Po-
toczny z Harty.

Andrzej Stankiewicz

nie śpieszymy się do pracy, gdy nie musimy zastanawiać się czy zdą-
żymy ze wszystkim, ale również może to być taki czas w naszym ży-
ciu, że oglądając się dokoła nie widzimy przyjaznej twarzy. Dla wie-
lu jesień życia nie jest złota ale szara. 

Przykre to, ale prawdziwe. Dlatego uśmiechamy się, gdyż mamy 
szczęście, że w naszej małej społeczności znalazły się dwie pomysło-
we Siostry, które sypią konceptami jak z rękawa. I to wcale nie dla-
tego, że mają dużo wolnego czasu i siedzą i myślą. Akurat te Panie 
mają zajęć po przysłowiową kokardę, ale im się po prostu chce chcieć. 
Zarażają nas tym chciejstwem i pędzimy z aparatami fotograficzny-
mi po okolicy, pstrykając namiętnie zdjęcia napotkanym drewnianym 
domom, śpiewamy nad rzeką, po której płyną świętojańskie wianki, 
tańczymy (łapiąc tylko lekką zadyszkę) w karnawale, zwiedzamy wir-
tualnie i nie tylko, dalsze i bliższe okolice, słuchamy wykładów i sami 
wykładamy i to na różnorodne tematy. Niektórzy to się już chyba do 
doktoratu będą przymierzać, gdyż dorobek naukowy w postaci prze-
prowadzonych zajęć mają imponujący. 

Oczywiście nie zamykamy się tylko w swoim gronie. Otwarci by-
liśmy, jesteśmy i będziemy na propozycje współpracy kierowane do 
nas z Miejskiego Ośrodka Kultury czy Biblioteki Miejskiej. Współpra-
cując przy różnego rodzaju projektach rozwijamy się i mamy możli-
wość zaprezentowania się szerszej grupie widzów czy słuchaczy. Bi-
blioteka Miejska a raczej jej pracownicy przygarniali nas co wtorek 
i gościli w swych ciepłych, nie tylko dzięki kaloryferom, pomieszcze-
niach. Uśmiech i ich życzliwość sprawiały, że czuliśmy się tam mile 
widzianymi gośćmi. 

Wakacje szybko miną i wrócimy pełni zapału do dalszych dzia-
łań. Wszystkich chętnych zapraszamy do nas, a rekrutacja trwa przez 
cały rok. 

Krystyna Wasylowska
Fot. Stefan Wasylowski
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basek przy ognisku oraz wspólne śpiewanie. Na podsumo-
wanie dnia pełnego wspaniałych przeżyć uczniowie wybra-
li się na spacer po plaży.

Następnego dnia o świcie najbardziej wytrwała mło-
dzież pod opieką pana dyrektora po raz kolejny udała się 
na piaszczysty brzeg morski. Po śniadaniu nastąpił prze-
jazd na helskie wybrzeże, gdzie spędzono 4 godziny. Du-
żym zainteresowaniem cieszył się kolejny etap wycieczki, 

czyli rejs statkiem „Agat” 
z Helu do Gdyni. Wieczo-
rem odbyła się dyskoteka 
zorganizowana przez rze-
szowskie biuro podróży.

Ostatniego dnia wcze-
śnie rano ci uczniowie, 
którym udało się wstać, 
poszli z panem dyrekto-
rem na ostatni spacer po 
jastrzębskiej plaży, a za-
raz po śniadaniu uczest-
nicy wycieczki wykwatero-
wali się z hotelu i ruszyli 
do Gdyni. Tam w oceana-
rium mieli okazję zobaczyć 
wiele morskich stworzeń, 
które pochodzą z różnych 
zakątków świata. Kolej-
nym punktem programu 
było zwiedzanie statku 

wojennego „ORP Błyska-
wica” oraz Muzeum Marynarki Wojennej. Później nastąpił 
przejazd do Sopotu,spacer po najdłuższym bałtyckim molo 
oraz pożegnanie się z morzem. W drodze powrotnej mło-
dzież zwiedziła Toruń, gdzie miała okazję skosztować je-
dynych w swoim rodzaju, pysznych toruńskich pierników.

Pełni wrażeń i wspomnień uczniowie wrócili do Łub-
na około godziny 5:00 rano z przekonaniem, że wycieczka 
była bardzo udana.

Joanna Toczek

12 czerwca, w niedzielę, o godzinie 23:15 uczniowie ZS 
nr 3 w Łubnie wyruszyli na czterodniową wycieczkę nad 
morze. Wzięło w niej udział 44 uczniów.

Pierwszego dnia wyprawy młodzież naszej szkoły zwie-
dziła XIII-wieczny zamek krzyżacki w Malborku - monu-
mentalną, gotycką twierdzę, co bez wątpienia wzbogaciło 
wiedzę młodych mieszkańców Łubna na temat minionych 
czasów i ważnych wydarzeń historycznych.

cZtery dNi Nad BaŁtykieM

Stamtąd uczniowie pojechali zakwaterować się do hotelu 
„Bałtycki Relaks” w Jastrzębiej Górze. Wieczorem, po obia-
dokolacji, mimo padającego deszczu, udali się na jastrzęb-
ską plażę, aby przywitać się z Morzem Bałtyckim.

Program drugiego dnia wycieczki okazał się także bar-
dzo interesujący. Najpierw uczniowie zwiedzili archikate-
drę oliwską oraz wysłuchali przepięknego koncertu wyko-
nanego na sławnych na cały świat organach brata Michała 
Wulffa. Następnie mieli okazję przejść się Parkiem Oliw-
skim. Kolejnym punktem zwiedzania był półwysep Wester-
platte, którego broniono aż 7 dni podczas Kam-
panii Wrześniowej. Później wycieczkowicze po-
dziwiali przepiękną starówkę Gdańska. Wejście 
na wieżę mariacką, skąd roztaczał się wspania-
ły widok na gród Neptuna i okoliczne miejsco-
wości, okazał się dla niektórych nie lada wyczy-
nem. Dodatkową atrakcją było smażenie kieł-
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Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie w imieniu 
zespołów artystycznych, stowarzyszeń i organizacji 
Dynowa, zaprosił w dniu 26 czerwca br. na widowi-
sko nocy świętojańskiej które przygotowali:

Scenariusz i reżyseria: Krystyna Dżuła, Monika Mą-
czyńska na podstawie fragmentów utworu „Pieśń Święto-
jańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego.

Muzykę do tekstów Jana Kochanowskiego napisał 
Daniel Maziarz a wokalistom towarzyszył zespół muzycz-
ny w składzie Daniel Maziarz – gitara, Piotr Dżuła – gi-
tara, Kamil Spławiński –bębny/ LO w Dynowie

W scenkach aktorskich wziął udział Dominik Ba-
churski – absolwent LO w Dynowie.

W czarodziejki - guślarki przeistoczyły się P. Danu-
ta Strujwąs i Grażyna Malawska.

Koncepcję scenograficzną w tym wianki na Sanie 
opracował i przygotował P. Marek Pyś

Tradycyjne sobótkowe wianki dla wykonawców 
uplotły: P. Małgorzata Galej z uczniami Zespołu Szkół 
w Dynowie, P Teresa Siekanie z uczniami Zespołu Szkół nr 
4 w Pawłokomie oraz Państwo Renata Pyś, Wojciech Piech, 
Stefania Bujdasz – nauczyciele, przyjaciele wraz z ucznia-
mi Szkoły Podstawowej w nr 2 w Dynowie ul. Barkówka

Opracowaniem melodii ludowych zajęli się Pano-
wie Andrzej Kędzierski i Andrzej Sowa.

Organizacja: Aneta Pepaś-Skowron, Grażyna Ma-
lawska, Monika Mączyńska, Janusz Kędzierski i Stani-
sław Karnas

Nagłośnienie i światło: Firma TOTON SHOW

Relacja fotograficzna: Daniel Gąsecki, Jan Hadam

Dokumentacja filmowa: Marcin Szajnik

Przygotowanie ognisk, pomoc porządkowa stra-
żacy OSP Dynów Przedmieście w składzie druhowie: Le-
onard Prokop, Tomasz Prokop, Michał Prokop, Tadeusz 
Tworzydło, Arkadiusz Fara i Tomasz Niedzielski, OSP Dy-
nów ul. Bartkówka druhowie Adam Wandas, Robert Łach, 
Kuba Sochacki, Maciej Hadam, Daniel Wandas, Maciej Siry 
oraz OSP Dynów Miasto w składzie: druhowie Maciej Ry-
bak, Adam Kamiński, Paweł Socha, Maciej Bielec, Szymon 
Hadam, Patrycja Naumowicz i Beata Tokarska.

Catering: Leokadia i Janusz Derdowie „Bar nad Sa-
nem”

Produkcja: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

ObSaDa WiDOWiSKa:
Uniwersytet Złotej Jesieni - Towarzystwa Gimna-

stycznego „Sokół” w Dynowie: 

Opracowanie muzyczne: Lesław Majchrzak, kierow-
nictwo: Krystyna Dżuła, Janina Duch, Maria Wydra, Te-
resa Gerula, Wanda Gerula, Maria Iwańska, Elżbieta Kę-

dzierska, Emilia Stodolińska, Teresa Kaszycka, Lidia Ra-
doń, Fryderyk Radoń, Krystyna Pinkowicz, Aleksander Ge-
rula, Krystyna Majchrowska – Gerula, Krystyna Wasylow-
ska, Stefan Wasylowski, Krystyna Dżuła, Anna Hyjek, Da-
nuta Stujwąs

Chór „akord” – dyrygent Andrzej Kędzierski Bielec Zofia, 
Bogusz Barbara, Gerula Aleksander, Karaś Stefania, Ka-
sprowicz Józefa, Kędzierska Elżbieta, Kędzierska Maria, 
Kiszka Bożena, Kuś Kazimiera, Łukasiewicz Alfred, Mar-
szałek Tadeusz, Pałys Krystyna, Politowicz Janusz, Pyś To-
masz, Pyrcz Elżbieta, Szul Bożena, Tworzydło Anna, Two-
rzydło Adam, Wandasiewicz Elżbieta, Wolańska Urszula, 
Zawada Katarzyna, Zięzio Zygmunt

Młodzież, śpiew:
Samuela Łach – solistka; Wiktoria Siry – solistka, Gim-

nazjum w Dynowie; Kornelia Twardy – solistka, Gimnazjum 
w Dynowie; Monika Bielec – solistka, Technikum w Dyno-
wie; Michał Świder – solista, Gimnazjum w Dynowie; Ju-
lia Wandas – chór, Gimnazjum w Dynowie; Aleksandra 
Pyś - chór, Gimnazjum w Dynowie; Justyna Mikoś - chór, 
Gimnazjum w Dynowie; Justyna Pasiecznik – chór, Gimna-
zjum w Dynowie; Pyrcz Monika – chór, Gimnazjum w Dy-
nowie; Natalia Szewczyk - chór, Gimnazjum w Dynowie; 
Oliwia Lis – chór, Gimnazjum w Dynowie; Karolina Wa-
sieńczak - chór, Gimnazjum w Dynowie; Paulina Kaspro-
wicz - chór, Gimnazjum w Dynowie; Karolina Mocha – chór, 
Gimnazjum w Dynowie; 

Młodzież z Gimnazjum w Dynowie, taniec:
Joanna Wróbel, Aleksandra Szczepan, Sabina Hniłka, 

Kinga Kamińska, Gabriela Hniłka, Radosław Słaby, Witold 
Szmyt, Norbert Bułdys, Kacper Sarnicki, Oliwia Lichota, 
Amelia Gierula, Natalia Wandas, Ewa Banat, Kamil Sar-
nicki, Aleksandra Martowicz

Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie” – pro-
wadzenie andrzej Sowa

Barbara Sowa – skrzypce prym, śpiew; Wiktoria Siry 
– skrzypce sekund, śpiew; Marceli Grzegorzak – cymba-
ły; Patryk Spławiński – kontrabas, Emilia Szybiak – klar-
net, śpiew; Beata Marszałek – skrzypce, śpiew; Michał Świ-
der – śpiew

WidoWiSko SoBótki 2016 
– „ZMoWa ogNia i Wody dLa MiŁości”

CHÓR MŁODZIEŻOWY wykonujący utwory przygotowane na dynowskie Sobótki
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Kapela Ludowa „Dynowianie” – kierownictwo Ja-
cek Marszałek

Maria Wiśniowska – śpiew; Roman Bielec – akordeon; 
Janusz Kędzierski – trąbka; Jacek Marszałek – kontrabas, 
śpiew; Kazimierz Prokop – klarnet; Ryszard Wandas – cym-
bały; Dominik Undziakiewicz – skrzypce

a na widowisko „Sobótki” zaprosili organizatorzy: 
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Chór „Akord”, Uni-
wersytet Złotej Jesieni, Kapela Ludowa „Dynowianie”, Ka-
pela „Pogórzanie”, Stowarzyszenie Bractwo Motocyklowe 
BYK, Stowarzyszenie „Lot Pogórze Travel”, Zespół Szkół 
w Dynowie, Zespół Szkół nr 4 w Pawłokomie, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Dynowie ul. Barkówka, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dynowie ul. Barkówka, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Dynowie ul. Szkolna.
• Sponsorzy: Nadleśnictwo Dynów, Janusz Derda, „Bar 

nad Sanem”
• Media: TVP Rzeszów, Radio Rzeszów, Gazeta codzien-

na „Nowiny”, „Życie Podkarpackie”.

Ten wyjątkowy wieczór pełen sobótkowych, dra-
matycznych i miłosnych melodii, tekstów, tańca, pło-
nących wianków na Sanie i pięknego koncertu „Ka-
peli Św. Mikołaja”, zmówił się dla miłości młodych 
duchem i ciałem ogniem i wodą, oraz swoim magicz-
nym klimatem, który dla tych, którzy w nim uczest-
niczyli trwa do dzisiaj albo jeszcze dłużej.

Dziękujemy wszystkim za udział i wszelką udzie-
loną pomoc. Zapraszamy za rok !!! 

Pełna fotorelacja znajduje się na ostatniej kolorowej 
stronie.

Kolejny projekt dynowskiego MOKu zyskał do-
finansowanie instytutu Teatralnego w ramach pro-
gramu Lato w teatrze. Tym razem uczestnicy letnich 
warsztatów zajęli się tematem grzeczności, a przy-
czynkiem do pracy stała się książka Gro Dahle i Sve-
ina Nyhus’a „Grzeczna”. Termin: 27 czerwca – 15 lip-
ca 2016 r.

Cichutka jak biała kreda
Bohaterką książki jest dziewczynka o imieniu Lusia, 

która jest tak grzeczna, że w końcu staje się niewidzial-
na i znika w ścianie. Ale to nie koniec bajki. Dziewczyn-
ka przeżywa przemianę, wyzwala 
się ze ściany, uwalnia z krępują-
cej grzeczności i staje się... no wła-
śnie, jaka? W książce znajdujemy 
fragment, który przypomina pieśń 
wojowniczki. Lusia ma siłę, rozbi-
ja ścianę, rozpiera ją energia, dzię-
ki której może dostrzec innych, któ-
rzy jak ona byli więźniami uśmie-
chu. Ze ściany wyprowadza swoją 
prababcię Matyldę. Opowieść koń-
czy się ucztą. Lusia jest głodna, zja-
dłaby konia z kopytami. Odzyskuje 
więc nie tylko siłę, ale także ape-
tyt na życie.

Historia opowiedziana w for-
mie bajki dla dzieci, dotyka spraw 
jak najbardziej poważnych. Nie-
oczywistość doświadczanych przez 
Lusię sytuacji, każdy może zinter-
pretować inaczej. Uczestnicy Lata 
w Teatrze poddali myśl, że Lusia 
uwięziona w ścianie przenosi się 
do krainy twórczości. Wychodzi 
wyzwolona, mocna, samoświado-
ma i twórcza. Dopiero taka może 
widzieć innych i ich potrzeby, nie-
mniej jest asertywna, umie zadbać 
o siebie.

W krainie twórczości
Lato w teatrze to realizowany co roku program wspiera-

jący oddolne inicjatywy, projekty mające na celu organizację 
warsztatów i przygotowanie pokazu z udziałem dzieci i mło-
dzieży. Teatr jest pretekstem do wspólnej, interdyscypli-
narnej twórczości. Instruktorami są aktorzy, artyści sztuki 
cyrkowej, tancerze, opowiadacze, plastycy i muzycy. Dzieci, 
pod ich okiem, pracują od początku do końca nad przygoto-
waniem i prezentacją dwóch pokazów. Uczestnicy podzie-
leni są na grupy, ale próbują swoich sił w różnych dziedzi-
nach twórczości, wzajemnie się inspirują. Działa także gru-
pa promocyjna, bo przedsięwzięcie artystyczne musi prze-

cież znaleźć swoich odbiorców. W ra-
mach działań promocyjnych, dzie-
ci organizują kolorowe parady, któ-
re raz w tygodniu, w dzień targowy, 
przechodzą przez miasto skandując 
hasła, śpiewając piosenki i rozdając 
przygotowaną przez dzieci gazetkę.

„Grzeczna” w Dynowie
intensywna praca i zarazem 

wakacyjna przygoda, zakończyła 
się pokazem 14 i 15 lipca o godz. 
18:00, w Ośrodku Turystycznym 
„błękitny San” przy ul. Plażo-
wej w Dynowie. Na co dzień speł-
nia on funkcję miejskiego targowi-
ska. Za pomocą scenografii i dzia-
łań teatralnych, przestrzeń prze-
mieniła się, stała się miejscem ak-
cji. Sam spektakl nie jest dla nas 
najistotniejszy – tłumaczy dyrek-
torka MOK w Dynowie, Aneta Pe-
paś-Skowron – oczywiście, starali-
śmy się, by to było piękne, ciekawe 
wydarzenie artystyczne, niemniej 
najważniejszy jest sam proces twór-
czy, to co dzieje się pomiędzy ludźmi, 
możliwość zdobycia nowych doświad-
czeń i nabycia kompetencji.

„Lato W teatrZe” 
i trUdNy teMat grZecZNości

Plakat widowiska Grzeczna, projekt Bartosz Rejmak
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Prezentacja była otwarta i oczywiście nieodpłatna, po-
dobnie jak udział w zajęciach. W organizację warsztatów 
i spektaklu zaangażowała się także lokalna społeczność 
przekazując artykuły spożywcze i finansowo wspierając 
działania MOK. Wszystkim bardzo dziękujemy za udzie-
lona pomoc.

Temat spektaklu - destrukcyjna, tłumiąca bohaterkę 
grzeczność, to sprawa warta zastanowienia. Lekkie w for-
mie, swobodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, dające pole do 
ekspresji, stają się więc także okazją do podjęcia własnej 
i wspólnej zarazem refleksji.

autorzy tekstu: grupa promocyjna, prowadzenie Jo-
anna Sarnecka

Dziękujemy naszym sponsorom i darczyńcom, 
a byli to:
• Gmina Miejska Dynów
• Nadleśnictwo Dynów
• Bank Spółdzielczy w Dynowie,
• Zespół Szkół w Dynowie
• Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
• Firma „Woodstyle”
• Gminna Spółdzielnia S.CH. w Dynowie
• Firma „Chińcza” Jan Hadam
• Firma „BEWA” Ewa Jandziś
• Firma „Krupp”
• Cukiernia Elżbieta Domin
• Firma „Inglot”

Dziękujemy za pomoc przy realizacji naszego pro-
jektu następującym osobom:
• Katarzynie Mol (koordynacja pracy biura)
• Magdalenie Pantoł ((koordynacja pracy biura)
• Strażakom z OSP Dynów Miasto (udział w widowisku)
• Markowi Siry (pomoc przy wycinaniu elementów sce-

nografii)
• Staszkowi Karnasowi (pomoc techniczna i organizacyj-

na na terenie O. „Błękitny San”
• Januszowi Kędzierskiemu (pomoc techniczna i organi-

zacyjna na terenie O. „Błękitny San”)
• Janinie Paszko (przygotowanie części poczęstunku pod-

czas widowiska)

• Grażynie Malawskiej za pomoc merytoryczną przy re-
alizacji projektu

Zajęcia z uczestnikami warsztatów prowadzili:
• Joanna Sarnecka, warsztat „drzewo opowieści”
• Marcin Fornal, Pracownia „Figaro” z Rzeszowa/ zaję-

cia cyrkowe
• Diana Jonkisz, zajęcia scenograficzno-kostiumowe
• Justyna Król, zajęcia aktorskie
• Małgorzata Rostkowska, zajęcia tańca współczesne-

go i ruchowe
• Anna Cichocka, zajęci tańca z maluchami
• Bartosz Ignacy Wrona, warsztat „chór nieśpiewający”
• Bartosz Kędzierski i Mateusz Martyna, przygotowanie 

filmowej zapowiedzi widowiska
• Aleksandra Rózga, zajęcia śpiewu
• Tomasz Tereszak, zajęcia muzyczne

Szczególne podziękowania za pomoc w prowadze-
niu warsztatów kierujemy do:
• Samueli Łach (prowadzenie grupy śpiewającej)
• Januszowi Kędzierskiemu (prowadzenie grupy instru-

mentalnej)
• Ewie Wilk (pomoc przy szyciu kostiumów dla uczestni-

ków warsztatów)
• Urszuli Jonkisz (pomoc przy prowadzeniu grupy pla-

stycznej i scenograficznej)
• Jonaszowi Maciniewiczowi (przygotowanie jednego 

z utworów do widowiska, gra na akordeonie)
• Agnieszce Kajewskiej i Piotrowi Wiejaczka za pomoc 

przy montażu scenografii i transporcie

Dokumentacja filmowa i fotograficzna projek-
tu: Aleksandra Rózga, Daniel Gąsecki, Jan Hadam, Wi-
told Bielec

Projekt plakatu widowiska: Bartosz Rejmak, Ma-
nufaktura Sanok

Obsługa bloga Lata w teatrze: Marcin Szajnik

Koordynacja: Aneta Pepaś-Skowron

Lista uczestników:
1. Alicja Wandas 
2. Julia Wandas 
3. Ada Filip 
4. Amelia Baluch 
5. Amelia Kulon 
6. Oliwier Kulon 
7. Konrad Ruchlewicz 
8. Jakub Ruchlewicz 
9. Emilia Łach 
10. Emilia Baran 
11. Amelia Drewniak 
12. Emilia Zając 
13. Emilia Wilk 
14. Aleksandra Wilk 
15. Julia Chachura 
16. Klaudia Uryć 

17. Wiktor Gosztyła
18. Martyna Rapiej 
19. Aleksandra Gaweł 
20. Gabriela Marszałek 
21. Klaudia Antosz 
22. Maja Hadam 
23. Zofia Malinowska 
24. Faustyna Jamróz 
25. Julia Mychajłewycz 
26. Sławomir Kędra 
27. Natalia Lemierz 
28. Klaudia Kulig 
29. Aleksandra Siry 
30. Karolina Kalawska 
31. Wiktoria Fara 
32. Karolina Kopacz

33. Anna Siry 
34. Jadwiga Prokop 
35. Maja Kaczorowska 
36. Magdalena Cedzidło 
37. Karina Dereń 
38. Justyna Wrona
39. Ewa Banat 
40. Kamila Mołoń 
41. Weronika Maj 
42. Jasmina Fabia 
43. Joanna Świst 
44. Gabriela Kośmider 
45. Milena Kosztyła
46. Marlena Paraniak
47. Karol Ostafiński
48. Mateusz Pawłowski

49. Karol Motyka
50. Szymon Motyka
51. Weronika Sieńko
52. Marszałek Beata
53. Amelia Gierula
54. Kamila Zubilewicz
55. Kornelia Twardy
56. Wiktoria Siry
57. Irek Siry
58. Samuela Łach
59. Gabriela Szura
60. Natalia Chruścicka
61. Antek Śledź
62. Jonasz Marciniewicz

Uczestnicy warsztatów i części widowiska „Drzewo opowieści”
Małgorzata Kaczorowska
Anna Tworzydło
Urszula Wolańska
Dominik Bachurski
Uczestnictwo i prowadzenie: Joanna Sarnecka
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Bartosz Ignacy Wrona, prowadzenie warsztatów CHÓR NIEŚPIEWAJĄCY

Scena ze spektaklu, klasa szkolna

Parada ulicami Dynowa Parada ulicami Dynowa w każdy czwartek lipca

Grupa maluchów przygotowana przez Annę Cichocką, taniec

Scena ze spektaklu, opowieść

Strażacy OSP Miasto Dynów biorący udział w widowisku

Scena ze spektaklu, klasa
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Grupa tańca młodzieżowa prowadzona przez Małgo-
rzatę Rostkowską MADI

GRUPAO-2

GRUPOW-1

Wspólne czytanie książki GRZECZNA

Zespół pracowników i wolontariuszy MOK zaangazo-
wanych w organizację projektu i obsługę biura

Urszula Jonkisz prowadząca grupę kostiumową, wspierająca pracę gru-
py scenograficznej

Grupa muzyczna, prowadzona przez Tomasza Tere-
szaka, Samuelę Łach, Janusza Kedzierskiego, prowa-
dzenie grupy śpiewu Aleksandra Rózga

Projekt dofinansowano w ra-
mach programu Lato w teatrze 
instytutu Teatralnego im. Z. Ra-
szewskiego w Warszawie ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego 

Zobacz więcej:  www.latow-
teatrze.pl; www.latowteatrze.idy-
now.pl

Zajęcia cyrkowe, 
prowadzenie Marcin Fornal
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21 lipca, w czwartek nasze piękne miasto odwiedzi-
ła kolejka wąskotorowa z Przeworska. I nie byłoby w tym 
nic dziwnego gdyby jej wagony nie były przepełnione wy-
jątkowymi osobami, różnej narodowości o pięknej i pełniej 
wiary duszy - pielgrzymami wybierającymi się na Świato-
we Dni Młodzieży! 

O godzinie 14:00 stacja kolejowa w Dynowie tętniła ra-
dością i życiem. Po przywitaniu gości przez Łukasza Do-
min i Bartłomieja Walus wraz z trzema wolontariuszami 
rozpoczęła się piesza pielgrzymka do Parku Miejskiego.

Podczas przemarszu nie zabrakło śpiewu, który roz-
brzmiewał przez całą drogę. Młodzież odwiedziła nasz pięk-
ny rynek, gdzie zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia. 

Pielgrzymi wraz z opiekunami (księżmi i zakonnicami) 

BŁogoSŁaWieNi, 
„Kłóćcie się, ile chcecie, niech latają talerze,

ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody.”
Papież Franciszek 

MiŁoSierNi…

W dniu 15.07.2016 r. w Zespole Szkół w Dynowie od-
było się uroczyste spotkanie zawodników i działaczy Klubu 
Sportowego Dynovia z okazji Jubileuszu 70-lecia. Na uro-
czystość licznie przybyli byli zawodnicy i działacze.

W latach 1966-1968 w ramach ówczesnego LZS Dy-
nów działał zespół piłki nożnej Ligi Okręgowej Juniorów. 
Z „pierwszego” zespołu na uroczystość przybyli : Jan Adam-
czak, Andrzej Kamiński, Wiesław Łabędzki, Roman Pyś, 
Andrzej Stankiewicz i Stanisław Wolański.

Zespół prowadził wówczas Stanisław Kostur, Bohdan 
Wolańczyk i Adam Węgrzyn. Prezesem Klubu był prof. Wła-
dysław Pankiewicz. Na mecze wyjazdowe zawoził zawodni-
ków samochodem ciężarowym STAR z Gminnej Spółdzielni 
„SCh” w  Dynowie Zygmunt Nowosielski. 

SPotkaNie PokoLeń
zawodników i działaczy klubu Sportowego dynovia

Od lewej: Jan Adamczak, Stanisław Wolański, Tadeusz Bajda, Andrzej Stankiewicz, 
Andrzej Kamiński, Roman Pyś i Wiesław Łabędzki

Od lewej w pierwszym rzędzie stoją: Zygmunt Bajda, Stanisław Dżuła, Andrzej 
Stankiewicz, Stanisław Kostur, Jan Adamczak, Andrzej Kamiński, Józef Krajewski, 
w drugim rzędzie : Marek Węgrzyn, Stanisław Wolański, Wiesław Piejko, Roman 
Pyś, Janusz Dymczak, Ryszard Kowalski 

Mecze ligowe prowadzili zawsze trzej sędziowie za-
wodowi. Każdy z meczy był wydarzeniem w mieście. Me-
cze w Rzeszowie i Mielcu odbywały się przed rozgrywkami 
pierwszoligowymi.

Na spotkanie jubileuszowe przybyli nasi starsi koledzy, 
również uczący nas wówczas sportowego rzemiosła Antoni 
Kasprowicz, Czesław Łukasiewicz, Stanisław Ostafiński 
i Marian Bajda – wszyscy grający w zespole „B” klasowym.

Za otrzymane wyróżnienia Podkarpackiego Związku 
Piłki Nożnej składamy podziękowanie Zarządowi Klubu.

Należy zauważyć, że Klub Sportowy Dynovia organizo-
wał spotkania jubileuszowe w 2002 i 2011 roku.

Andrzej Stankiewicz

zostali przywitani hymnem Światowych Dni Młodzieży, cie-
płymi słowami, które usłyszeli od Pana Burmistrza – Zyg-
munta Frańczaka oraz pysznym posiłkiem. W piękny spo-
sób zostały przekazane słowa do każdego z osobna, ponie-
waż były one tłumaczone w trzech językach (hiszpański, 
angielski i rosyjski). Pielgrzymi uczestniczyli w rozgryw-
kach sportowych. W piłkę nożną grali chłopcy, a w siatków-
kę dziewczęta. Nie zabrakło emocji w meczach piłki nożnej 
pomiędzy Polską i Jamajką (2:2) oraz Rosją i Gwatemalą 
(3:1). Tym wydarzeniom towarzyszyło wiele stresu, walki 
i wspaniałego dopingu w różnych językach. 

Po zakończeniu rozgrywek młodzież została pożegna-
na przez Pana Burmistrza, który równocześnie podzięko-
wał za przybycie do Dynowa. 
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Pielgrzymi zostali odprowadzeni ulicami Jana Pawła 
II, Rynek, Kazimierza Wielkiego, Łazienną i Kolejową na 
stację kolejki wąskotorowej skąd po pięknym pożegnaniu, 
pełnym wzruszeń i ze śpiewem na ustach udali się w dro-
gę powrotną do Przeworska. 

Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016 już są za nami. 
Były to piękne dni, którym przewodniczył papież Franci-
szek, dni historyczne, wzruszające, pouczające, pełne ra-
dości, a jednocześnie pełne zadumy, skupienia, modlitwy. 
Ojciec Święty trafił do serc młodych, niejednokrotnie za-
gubionych ludzi, radził jak żyć by sprostać wymaganiom 
dzisiejszego świata, powiedział:

W ilustrowanym Kuryerze Codziennym nr 338 z dnia 
7.12.1937 r. ukazało się zdjęcie przesłane przez Stefana 
Trzecieskiego, jak podano właściciela majątku Dynów w Ma-
łopolsce, prenumeratora gazety. 

Poniżej przedstawiam zamieszczone w dzienniku zdję-
cie wraz z jego opisem.

oBraZ JeSieNi W fotografii 
StefaNa trZecieSkiego

Opis zdjęcia pochodzi z oryginalnego Kuryera zachowa-
nego w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umięjętno-
ści i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Nadto zamieszczam drugie zdjęcie, które obok powyższe-
go również zakupiłem w Narodowym Archiwum Cyfrowym.

Andrzej Stankiewicz

Zbiór i sortowanie owoców w sadzie dworskim w Dynowie - robotnicy przy pracy

Najpiękniejszy obraz bogactwa jesieni, to oblepione owocem drzewa, uginające się 
pod ciężarem wykolorowanych słońcem jabłek. Takie oto zdjęcie nadsyła nam nasz 
wieloletni prenumerator, p. Stefan Trzecieski, właściciel majątku Dynów w Mało-
polsce. W dworskim sadzie odbywa się właśnie owocobranie

„Świat chce od Was, byście byli aktywnymi bohate-
rami historii, bo życie jest piękne zawsze wtedy, kiedy 
chcemy je przeżywać, zawsze wtedy gdy chcemy pozosta-
wić ślad. Historia wymaga dziś od nas, byśmy bronili na-
szej godności i nie pozwalali, aby inni decydowali o naszej 
przyszłości” (…).

Pełna fotorelacja znajduje się na przed ostatniej ko-
lorowej stronie.

Gabriela Domin
Magdalena Trybalska
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Najważniejsza impreza Pogórza Dynowskiego i same-
go Dynowa, zainaugurowana w 1966 roku przez ówczesne 
władze miasta pod kierunkiem P. Mariana brewki, nosi-
ła nazwę Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego, a odby-
wa się już pół wieku. 

50 - lecie Dni Pogórza Dynowskiego /od 30 lat taki 
tytuł imprezy/, rozpoczęli hejnałem skomponowanym przez 
P. Tadeusza Dymczaka na ich pierwszą edycję, członkowie 
orkiestry dętej Dynowa.

Dni organizowane od 1976 roku przez Ośrodek Kul-
tury w Dynowie i jego kolejnych dyrektorów P. Ma-
rię bednarczyk, Mariana Szpiecha, Grażynę Malaw-
ską i obecnie P. anetę Pepaś- Skowron, stawiał i sta-
wia na dynowskie i pogórzańskie zespoły artystyczne, dy-
nowskich artystów, tworzących bazę życia kulturalnego 
miasta, którego corocznym podsumowaniem są właśnie 
Dni Pogórza. Należy wspomnieć, chociażby, ponad stule-
nie w działalności i obecności w mieście a potem także na 
imprezach Dni, zespoły: dynowską orkiestrę dętą i ze-
spół teatralny T.G. Sokół. Pół wieku także, pięknie kon-
certuje, na każdych Dniach słynna na całą Polskę Kape-
la Ludowa „bachórzanie”, do której z biegiem lat dołą-
czyły inne, równie dobre kapele.

Dynów gościł różne zespoły, te zza gminnej miedzy i te 
z zagranicy. Gościliśmy Słowaków, Ukraińców, Francu-
zów, ale także górali, łemków, mazurów. Wszystkich trud-
no wymienić. Imprezy Dni odbywały się przez wiele lat na 
dynowskim rynku, na stadionie MKS Dynovia, a od 2010 
roku na terenie pięknego Ośrodka Turystycznego „Błękit-
ny San”, przy ul. Plażowej. 

Po odegranym hejnale, oficjalnym otwarciu Dni /16 lip-
ca/ przez Burmistrza miasta Dynowa P. Zygmunta Frań-
czaka i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury P. Anetę 
Pepaś-Skowron/ głównych organizatorów imprezy/, witali-
śmy na 50-lecie Dni Pogórza Dynowskiego uczestni-
ków akcji „Dynów biega” którego organizatorem było 
Stowarzyszenie Aktywny Dynów.

Następnie w koncercie „artystyczny Dynów” mieli-
śmy okazję podziwiać i zachwycać się wspaniałą wokali-
styką dynowskich artystek Samueli Łach, Kornelii Twar-
dy, Doroty Sówka-Szmigiel, Wiktorii Siry i Alicji Frańczak. 

Po dynowskich wokalistkach, wystąpił pełen instrumen-
talnych i repertuarowych - pozytywnych zaskoczeń, zespół 
„Freeborn brothers”.

Gwiazdą wieczoru był kontrowersyjny, ale z dobrą 
muzyką, zespół „big Cyc”.

Pierwszy dzień imprez Dni Pogórza, zakończył dysko-
teką DJ Ramzes z Rzeszowa. 

W niedzielę 17 lipca, organizatorzy zaprosili na kolejne 
imprezy 50-lecia Dni Pogórza Dynowskiego, ph. „Nie miej-
ski nie wiejski muzyczno- taneczny festyn jubileuszo-
wy”, w którym wystąpili w programie:

-„Na ludową nutę”, - kapele ludowe MOK w Dyno-
wie „Pogórzanie” i „Dynowianie” oraz, oczywiście, ka-
pela „bachórzanie”, zespół tańca ludowego dorosłych 
MOK, poeci, Panowie Józef Cupak i Fryderyk Radoń. 
• z wyjątkowym repertuarze instrumentarium – kon-

cert Dynowskiej Orkiestry Dętej działającej przy 
MOK w Dynowie, pod batutą P. Tadeusza Podulki.

• w folklorze miejskim: laureaci I miejsc dwóch ostat-
nich lat w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Folkloru Miej-
skiego w im. Jerzego Janickiego w Przemyślu, Kapela 

„beka” z Przeworska i Kapela „Tońko” z Dynowa 
Gwiazdą drugiego dnia Dni Pogórza był góralski ze-

spół „Zbóje”, który po wspaniałym pokazie ogni sztucz-
nych p. Marka Pysia, rozgrzał do czerwoności licznie zgro-
madzoną publiczność.

Publiczność ta, do późnych godzin nocnych, bawiła się 
na festynie tanecznym z zespołem „Kareen”, kończącym 
50-lecie Dni Pogórza Dynowskiego.

Tradycją Dni, od kilku lat, stały się spotkania z twórca-
mi, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami Pogórza 
w cyklu „Pogórzańskie klimaty”. W roku bieżącym pre-
zentowały swoją działalność: Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół” w Dynowie, Towarzystwo Przyjaciół Dy-
nowa, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie, 
Dom Pogodnej Starości im. Św. brata alberta w Dyno-
wie, Nadleśnictwo Dynów, biblioteka Miejska w Dy-
nowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy, P. Jani-
na Paszko rękodzieło ludowe - stroje, Panie Katarzy-
na Mol i Magdalena Pantoł -biżuteria. 

imprezy towarzyszące zorganizowane przez part-
nerów organizacyjnych Dni:
• Turniej siatkówki plażowej o Puchar Burmistrza zor-

ganizowany przez Stowarzyszenie aktywny Dynów
• Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza zorganizowa-

ne przez Koło Miejskie PZW w Dynowie
• bogdan Kędzierski artysta rzeźbiarz– zaproszeń 

do galerii „Pniak”
• Wesołe miasteczko przygotowało zabawy dla wszystkich
• Warsztaty artystyczne biblioteki Miejskiej w Dy-

nowie
• bractwo Motocyklowe „byk” – pokaz i warsztaty.

Organizatorzy Dni Pogórza Dynowskiego szczególnie dzię-
kują za pomoc techniczną i porządkową jednostkom OSP 
z Harty, bachórza, Laskówki, Ulanicy, Wyrąb i Dą-
brówki Starzeńskiej oraz jednostkom OSP Dynów 
Miasto i bartkówka.

Patronatem medialnym 50 Dni Pogórza Dynowskiego 
objęli: „Nowiny” i „Nowiny 24”, „Życie Podkarpackie”, „Dy-
nowinka”, TVP 3 Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów. Spon-
sorem było Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 

Pomimo kapryśnej aury, koncertów w strugach desz-
czu, zarówno organizatorzy jak i publiczność, spisali się 
znakomicie.

Dziękujemy wszystkim za wszelką udzielona pomoc 
i wsparcie. Zapraszamy za rok !!!!!

50-Lecie dNi PogórZa dyNoWSkiego
16-17 lipca 2016 roku

Hejnał Miasta Dynów w wykonaniu Samueli Łach, Ireneusza Sirego i Janusza Kę-
dzierskiego
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Zespół BIG CYC

Natalia Twardy

Samuela Łach Wiktoria Siry

Małgorzata Wróbel

Kornelia TwardyAlicja Frańczak

Dynowska Orkiestra Dęta

Kapela Ludowa DYNOWIANIE

Kapela Podwórkowa BEKA

Dorota Sówka-Szmigiel

Janusz Kędzierski
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Młodzieżowa Kapela Ludowa POGÓRZANIE

Dynów Biega na Dni Pogórza, stowarzyszenie Aktywny Dynów Kapela Ludowa BACHÓRZANIE

Zespół tańca osób dorosłych przy MOK w Dynowie prowadzony przez Elżbietę Kla-
czak-Łach

Zespół SHADOW

Zespół ZBÓJE

Kapela TOŃKO

Zespół Freeborn Brothers
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujazdach 
założona została w grudniu 1985 r. Pierwsze wyposaże-
nie bojowe stanowiły samochód „Żuk” (będący własnością 
prywatną), motopompa i mundury koszarowe przekazane 
przez Komendę Wojewódzką PSP w Krośnie.

W 1988 r. podjęto inicjatywę budowy strażnicy. Obiekt 
wybudowany w czynie społecznym przy wsparciu finan-
sowym i rzeczowym samorządu gminy oddano do użyt-
ku w 1991 r.

W 1997 r. mieszkańcy Ujazd ufundowali jednostce 
sztandar. Obecnie, działająca na terenie gmin powiatów 
brzozowskiego, rzeszowskiego i przemyskiego, jednostka 
liczy 30 druhów i dysponuje niezbędnym sprzętem ratow-
niczo-gaśniczym. 10 lipca br. OSP Ujazdy obchodziła ju-
bileusz 30-lecia. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem 

30-leCie JeDnostki oChotniCzeJ  
straży PożarneJ W UJazDaCh

uczestników w towarzystwie strażackiej 
orkiestry dętej do kościoła parafialnego, 
gdzie odprawiona została msza święta 
w intencji strażaków.

Obecni byli: Antoni Gromala wójt 
gminy, Stanisław Potoczny przewod-
niczący rady gminy, Wiesław Marchel 
radny rady powiatu, st. kpt Jacek Kę-

dra PSP Brzozów, Marek Owsiany prezes zarządu oddz. gm. 
ZOSP, Adam Toczek komendant gminny związku oraz pocz-
ty sztandarowe jednostek z terenu gminy.

Podczas uroczystości Jednostka uhonorowana została 
brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

T. Chryń

8-9 maja w Częstochowie odbył się XXV Międzynaro-
dowy Festiwal Piosenki i Tańca „Majowa Nutka”. Wśród 
osób zakwalifikowanych jeszcze w marcu do ścisłego fina-
łu zalazła się też Ania, której międzynarodowe jury przy-
znało „Srebrną Nutkę”. Ania oprócz statuetki wicemistrzy-
ni w kategorii pop-jazz, otrzymała nominację na Międzyna-
rodowy Festiwal „Eurojurmala” na Łotwie. 

***
28 maja podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Pio-

senki „Rzeszów Carpathia Festival” Ania jako laureatka 
wielu przeglądów ogólnopolskich i międzynarodowych za-
prezentowała się w pięknym koncercie, wyśpiewując z ra-
dością takich przebojów jak „Dłoń”, „Baju, baj”, „Powiedz 
stary” czy „You raise me up”.

Wśród zgromadzonej publiczności było wielu przyja-
ciół, którzy specjalnie na zaproszenie Ani przybyli z okolic 
Brzozowa, Rzeszowa, Kolbuszowej, Dynowa, Sanoka, Le-
ska a nawet z Niska i Krakowa. 

***
12 czerwca Ania koncertowała w Galerii Rzeszów, a 13 

czerwca zdobyła I miejsce oraz nagrodę Grand Prix w III 

z kalenDariUm ani

Powiatowym Przeglądzie Piosenki Filmowej w języku an-
gielskim w Birczy.

***
W dniach 18-19 czerwca odbyła się w Krakowie 12 edycja 

Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Fundacji „Mimo Wszyst-
ko” Anny Dymnej. W sobotnie przedpołudnie Ania zbierała 
doświadczenia jako reporterka – opowiadając o Festiwalu 
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i przeprowadzając wywiady z uczestnikami a później kon-
certowała w towarzystwie Kasi Nosowskiej, Damiana Uke-
je, Natalii Przybysz, Mieczysława Szcześniaka, Anity Lip-
nickiej i Alicji Majewskiej. 

W niedzielę zaśpiewała razem z laureatami festiwalu 
oraz Mietkiem Szcześniakiem, Moniką Kuszyńską, Halin-
ką Mlynkową, Andrzejem Piasecznym oraz Katarzyną Ce-
rekwicką w koncercie „Jeden jest świat”. 

***
3 lipca - Ania wystąpiła z mini recitalem dla mieszkań-

ców gminy oraz gości zgromadzonych na dorocznym Świę-
cie Gminy Nozdrzec.

***
10 lipca - gościnnie zaśpiewała podczas Festynu Para-

fialnego w Lutowiskach.
J. Dąbrowski

Z radością zawiadamiamy, że Dariusz Sycz 
jako jeden z absolwentów Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu został uro-
czyście promowany na pierwszy stopień oficerski.

Promocja odbyła się 10 lipca na Rynku we 
Wrocławiu z udziałem gen. broni Marka Toma-
szyckiego.

Pierwszy stopień oficerski otrzymało 86 żoł-
nierzy, w tym 8 kobiet. Wszyscy są absolwentami 
pięcioletnich studiów wojskowych dwóch kierun-
ków: zarządzania oraz inżynierii bezpieczeństwa.

Ppor. Dariusz Sycz znalazł się w trójce naj-
lepszych absolwentów.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
imienia gen. Tadeusza Kościuszki jest uczel-
nią wojskowo-cywilną, prowadzącą dwustopnio-
we studia na trzech kierunkach. Studenci cywil-
ni mogą kształcić się na studiach I i II stopnia na 
kierunkach bezpieczeństwo narodowe, inżynie-
ria bezpieczeństwa i zarządzanie. Na uczelni cy-
klicznie odbywają się też kursy kwalifikacyjne, 
doskonalące, językowe, przeszkolenia kadry re-
zerwy – w których rocznie bierze udział prawie 
1700 wojskowych.

Serdecznie gratulujemy!
Informacja na podstawie polska-zbrojna.pl
fot. mjr P. Szczepański
Dariusz Sycz, tegoroczny laureat Plebiscytu 

na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Brzo-
zowskiego, jest mieszkańcem gminy Nozdrzec. 

DariUsz syCz 
mianoWany na PoDPorUCznika  

WoJska PolskieGo 
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doń, Teresa Niemiec i Paweł Rebizak, Wesołej - Ewa Dą-
browska i Zuzanna Karnas, Magierowa (przysiółka Weso-
łej) - Magdalena Baran, Hłudna - Danuta Kudła i Wary 
- Stanisław Kłak. Jako ostatnie prezentowane były Izdeb-
ki. Informacje przygotowali - Jan Organ i Jarosław Majda. 

Wszyscy bardzo solidnie przygotowali się do swoich wy-
stąpień. Informacje wzbogacali zdjęciami oraz filmami. Pro-
jekt „Moja miejscowość” spełnił zakładane cele; wzbogacił 
wiedzę uczestników i umocnił więzi rodzinne. Przy tym do-
starczył wiele emocji i dobrej zabawy.

G. Matwijczyk

Szczęście rodzinne pękło jak bańka mydlana
zostały dwie sierotki z nimi tylko mama. 
Ziemia nie odda krwi którą wypiła
choćby nie wiem jak rodzina prosiła.

Tylko fartuszek mamy i spracowane ręce
ocierać łzy mogły i tulić główki dziecięce. 
Ochrzcił je San i pożegnał zła dola na zachód wygnała 
tu przyjęła je Wieprzowa i dobrze wychowała. 

Głód z braku ojca nie do ugaszenia
traumy sierocej życie nie zmienia. 
Żyć trzeba było inaczej co dnia 
ból z czasem odpłynął by szukać dna. 

Słupsk, sierpień 2014

„... urodziłam się w miejscowości Wołodź po prawej 
stronie Sanu – naprzeciw Niewistki. Akcja Wisła przerzu-
ciła moja rodzinę na Ziemie „Pozyskane”, a tęsknota za ro-
dzinnym miejscem pozostała. Pognała mnie ta tęsknota 
w rodzinne strony w 1958 r. Kolejką wąskotorową dowle-
kłam się do Dynowa, tam przesiedziałam całą noc w pocze-
kalni dworcowej, a o świcie wyruszyłam do Niewistki. Za-
trzymałam się u znajomych, którzy następnego dnia krypą 
przewieźli mnie przez San bym mogła poszukać znajomych 
miejsc. Widok był dla mnie przerażający. Chodziłam, pła-
kałam i płakałam. Mogłam pomodlić się w kapliczce przy-
drożnej, do której jako mała dziewczynka zanosiłam kwia-
ty polne przed obraz Matki Bożej. Ale spokój nie powró-
cił. Drugi raz byłam w 2010 r. Kapliczka zatrzymała czas 
w miejscu, reszta wszystko nie tak. W okrutny sposób znisz-

Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka,
świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć,ale 

gniazdo tylko jedno.
O.W. Holmes

sieroCy los

Wołodź 2010 rok. Z prawej strony Eugenla Ananlewicz (oparta o krzyż), z lewej 
strony jej mąż Piotr Ananiewicz, a wśrodku jego brat Stefan Ananiewicz, mieszka-
jący w Kanadzie.

czono tę wieś. Dobrze, że Ks. Proboszcz z Siedlisk zajął się 
cmentarzem i wycięto gęste chaszcze, które znów zaczęły się 
tam panoszyć. Groby bliskich wyrównał czas. Żal i tęskno-
ta duszą nadal...”

Fragment listu nadesłanego przez Autorkę wiersza  
p. Eugenię ananiewicz.

Pani Eugenio, dziękujemy i pozdrawiamy.
J.Socha

13 lipca br. miała miejsce ostatnia prezentacja z cyklu 
„Moja miejscowość” którą zainicjował samorząd uczestni-
ków Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Iz-
debkach. Założeniem przedsięwzięcia było kształtowanie 
świadomości obywatelskiej i historycznej uczestników, po-
budzenie ich do zainteresowania się przeszłością miejsca 
w którym mieszkają, w oparciu o wspomnienia swoich bli-
skich oraz materiały źródłowe (fotografie czy dokumenty) 
znajdujące się w rodzinnych archiwach.

Prelegenci, często pokonując wielką tremę, podczas ko-
lejnych spotkań przedstawili historie; Nozdrzca - Józef Ra-

„moJa mieJsCoWość”
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23 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Wesołej od-
było się bardzo uroczyste zakończenie gimnazjum przez 
uczniów klasy III. Uroczystość rozpoczęła się od wprowa-
dzenia Sztandaru Szkoły i przekazaniu go przez klasę III 
gimnazjum swoim kolegom z klasy II, którzy ślubowali 
strzec i godnie reprezentować symbol szkoły. W uroczysto-
ści udział wzięli: Pan Wojciech Janas wieloletni przyjaciel 
szkół i fundator corocznej nagrody dla najlepszego ucznia 
w naszej gminie, Pan Antoni Gromala Wójt Gminy Noz-
drzec, Pan Stanisław Potoczny Przewodniczący Rady Gmi-
ny oraz emerytowana Dyrektor SP Nr 2 w Ujazdach - Pani 
Maria Pinderska.

Uroczystość zainaugurowali uczniowie klasy III gimna-
zjum pięknie tańcząc poloneza. Następnie odbyło się wręcze-
nie świadectw, nagród, dyplomów oraz wyróżnień dla koń-
czącej zespół szkół młodzieży. Podczas tej części Pan Woj-
ciech Janas wręczył główną nagrodę dla najlepszej uczen-
nicy Gminy Nozdrzec Martyny Kudły - absolwentki Zespo-
łu Szkół-Gimnazjum nr 2 w Wesołej. Uczennica osiągnęła 
wysokie wyniki w nauce, była laureatką konkursu przed-
miotowego z chemii, finalistką konkursu z geografii, jedną 
z trzech osób nagrodzonych wyjazdem do Brukseli w Powia-
towym Turnieju wiedzy o Unii Europejskiej. Została rów-
nież wytypowana i otrzymała z rąk Starosty Powiatowego 

martyna kUDła 
naJlePszą UCzenniCą Gminy nozDrzeC

nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Te-
rytorialnych dla Najzdolniejszej Młodzieży Podkarpacia. 
Martyna otrzymała ufundowany przez Państwa Krystynę 
i Wojciecha Janasów, Honorowych Obywateli Gminy Noz-
drzec, wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz urządze-
nie wielofunkcyjne. Drugą nagrodę (tablet) ufundował Pan 
Stanisław Potoczny i wręczył ją drugiej najlepszej uczenni-
cy Zespołu Szkół - Julii Kudła. Uczennice podziękowały za 
wspaniałe nagrody i wręczyły kwiaty zaproszonym gościom. 
Wielkim zaszczytem było również otrzymanie przez pozo-
stałych uczniów nagród i świadectw z rąk Pana Wójta An-
toniego Gromali. Uczniowie z dumą przyjmowali gratula-
cje, uściski oraz dobre słowo na dalszą edukację. Po oficjal-
nej części głos zabrał Pan Wójt, który pogratulował uczniom 
wysokich wyników w nauce oraz życzył dalszych sukcesów 
w życiu. Złożył również podziękowania rodzicom za wycho-
wanie a nauczycielom za edukację. Następnie uczniowie kla-
sy II gimnazjum krótkim występem pożegnali swoje kole-
żanki i kolegów. Tegoroczni absolwenci serdecznie podzię-
kowali swojemu wychowawcy Panu Grzegorzowi Hardula-
kowi oraz nauczycielom i rodzicom. Uczniowie zaprezento-
wali swoje umiejętności muzyczne, które nabyli i szlifowali 
w Szkole Muzycznej w Dynowie. Wszyscy byli bardzo wzru-
szeni. Jesteśmy dumni, że są w naszej szkole uczniowie, któ-
rzy zasłużyli na tak wyjątkowe wyróżnienie.

M. Baran, A. Mazur

Województwo lubelskie to region pełen urokliwych miejsc 
i ciekawej architektury, o czym mogli się przekonać uczest-
nicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. 
Anny w Izdebkach, którzy w dniach 14-15 lip-
ca br. wzięli udział wycieczce do Lublina i Ka-
zimierza Dolnego.

Celem wyjazdu było poznanie historii nie-
których zabytków tych najpięknych miast Lu-
belszczyzny.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zamku kró-
lewskiego w Lublinie, który jest obecnie siedzibą 
Muzeum Lubelskiego. Znajdująca się w nim uni-
kalna w skali europejskiej Kaplica Trójcy Świę-
tej to wielka atrakcja dla znawców i miłośników 
przeszłości. Jest to miejsce, w którym spotkała 
się i współistnieje kultura Wschodu i Zachodu. 
We wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 roku 
wykonano malowidła bizantyńsko-ruskie, któ-
re zachowały się do dzisiaj. Obejrzeliśmy rów-
nież, wykonaną u podłodze kaplicy, czasową in-

stalację autorstwa Leona Tarasewicza, będącą częścią wysta-
wy „Pankiewicz i po… Uwalnianie koloru”.

Następnie udaliśmy się do Lublina. Lubel-
ska Trasa Podziemna ma charakter turystycz-
no-edukacyjny. Spacer zabytkowymi piwnica-
mi już sam w sobie dostarcza wielkich emocji, 
jest jednocześnie wędrówką w czasie pozwala-
jącą odkryć przeszłość miasta. Historię rozwo-
ju przestrzennego Lublina przybliżają makiety 
ukazujące miasto od VIII w. n.e. Punktem kul-
minacyjnym podziemnej wędrówki była, wzbo-
gacona światłem i dźwiękiem, ruchoma makie-
ta wielkiego pożaru Lublina.

Stare Miasto to wizytówka Lublina. Mie-
ści się tu wiele cennych zabytków, które mie-
liśmy okazję zobaczyć. Spacerując zabytkowy-
mi uliczkami, podziwialiśmy tutejsze kamieni-
ce, bramy miejskie i kościoły.

Udaliśmy się także do Archikatedry Lu-
belskiej z cudownym Obrazem Matki Bożej, na 

oDkryWamy Uroki lUbelszCzyzny



Nr  8-9/253-254 DYNOWINKA 23

którym 3 lipca 1949 roku pojawiły się łzy.
Na trasie naszej wycieczki nie mogło również zabraknąć 

Bramy Grodzkiej, będącej jednym z pierwszych murowanych 
elementów obwarowań miasta, zwanej także Bramą Żydow-
ską, ponieważ była przejściem pomiędzy Starym Miastem 
a dzielnicą żydowską.

Obejrzeliśmy także Plac po Farze, gdzie zachowały się 
fundamenty po nieistniejącym już kościele farnym, odkopa-
ne na początku XX w.

Zaplanowaliśmy też czas na obejrzenie Archikatedry ze 
skarbcem i zakrystią, słynąca z niezwykłej akustyki - gdy sta-
niemy w jednym jej rogu zwróceni twarzą w stronę ściany i po 
cichu wypowiemy parę słów, słyszane one będą jedynie w prze-
ciwległym rogu zakrystii.

Ostatnim punktem zwiedzania Lublina było Państwowe 
Muzeum na Majdanku. Majdanek to miejsce, które wzruszy 
nawet najtwardsze serca. Misją muzeum jest pielęgnowanie 
pamięci i rozwijanie pamięci historycznej o okupacji niemiec-
kiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Kazimierz Dolny. Rozpoczę-
liśmy od atrakcji przyrodniczej Kazimierza, jaką są niezwykłe 
wąwozy lessowe ukryte w nadwiślańskich wzgórzach. W naj-
piękniejszym z nich, Korzeniowym Dole, splątane korzenie 
drzew wyrastające nad głowami idących sprawiają wrażenie 
tajemniczych, fantastycznych postaci z baśni. Spacer wąwo-
zem zachwycił wszystkich uczestników wycieczki.

Następnie udaliśmy się do centrum Kazimierza. Malow-
niczy renesansowy rynek, otoczony zabytkową architekturą, 
jest piękny. Za jeden z najważniejszych zabytków Kazimierza 
Dolnego uznaje się kościół farny św. Bartłomieja zlokalizowa-

ny na niewielkim wzgórzu a w nim słynne organy, zbudowa-
ne w 1620 roku. Nie sposób było pominąć Kościoła Zwiasto-
wania Najświętszej Marii Panny, który nazywany jest Sank-
tuarium Matki Bożej Kazimierskiej.

W czasie wolnym odwiedziliśmy lodziarnię, która skusi-
ła nas pysznymi lodami ze świeżych owoców, goframi z bitą 
śmietaną i owocami oraz pyszną kawą w różnym wydaniu. Na 
licznych stoiskach można było nabyć koguty z ciasta maślane-
go, które są obowiązkową pamiątką z tego uroczego miasta.

W 2000 roku na kazimierskim rynku stanął pierwszy 
w Polsce pomnik psa. Brązowym monumentem rzeźbiarz Bog-
dan Markowski upamiętnił miejscowego powsinogę – Hulta-
ja. Według lokalnej tradycji każdy, kto potrze nos czworono-
ga powróci do Kazimierza.

Nasz podziw wzbudziły też ruiny zamku Kazimierza 
Wielkiego zbudowane z kamienia łamanego w pierwszej po-
łowie XIV w.

Odwiedziliśmy również jedno z najbardziej znanych miejsc 
w Kazimierzu, z którego rozciąga się przepiękny widok na mia-
sto – Górę Trzech Krzyży. Widoczne z daleka krzyże zostały 
tu postawione w 1708 r. w czasie trwania epidemii cholery.

Aby podziwiać panoramę Kazimierza i Wisły należy naj-
pierw wspiąć się na ową górę po licznych kamiennych scho-
dach. Wspinaczka ta, to wspaniała atrakcja i nieodłączny 
punkt wizyty w Kazimierzu.

Żegnając się z Kazimierzem Dolnym uczestnicy spacero-
wali Bulwarem Nadwiślańskim, który jest doskonałym miej-
scem do różnorodnych form wypoczynku.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tych pięknych 
miejsc.

K. Dyrda

W niedzielę 17 lipca, gościliśmy w naszej parafii ojca 
Stanisława Olbrychta, naszego krajana pracującego na mi-
sjach w Peru. W tym roku ojciec Stanisław obchodził 40 lat 
kapłaństwa. W 1979 r. wyjechał na misje do Boliwii, gdzie 
pracował do 1994 r. Następnie przeniesiony został do Pa-
riacoto w Peru. Był pierwszym franciszkaninem, który po 
śmierci błogosławionych o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. 
Michała Tomaszka rozpoczął regularną pracą w tej parafii. 
Troszczy się i pomaga swoim parafianom w sposób mądry, 
który (jak mówią współbracia) – „nie psuje ludzi”. W Paria-
coto pracuje jako gwardian, proboszcz misji, inżynier (pro-
wadzi remonty kaplic w rozrzuconych wśród gór wioskach).

Ojciec Stanisław podczas pobytu w swojej rodzinnej pa-
rafii opowiadał o swojej pracy, trudach i radościach niesie-
nia Słowa Bożego. Mogliśmy też oddać cześć relikwiom bło-
gosławionych męczenników z Peru.

M. Szewczyk

Wizyta oJCa stanisłaWa olbryChta
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Już po raz czwarty w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy im. Anny w Izdebkach odbył się Piknik Wędkarski, 
którego współorganizatorem był PZW Koło „Brzana” w Noz-
drzcu. Piknik został zorganizowany pod honorowym patro-
natem Wójta Gminy Nozdrzec. Patronat medialny objął por-
tal internetowy „Brzozowiana”.

W imprezie wzięli udział: Pan Antoni Gromala – Wójt 
Gminy Nozdrzec, Pani Agnieszka Lew i Pani Magdalena 
Rozborska z Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wy-
działu Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Pan Zbigniew Szpiech - Sołtys Izdebek, Pani 
Anna Jarema – Kierownik GOPS w Nozdrzcu.

W czwartkowe przedpołudnie do naszego Domu zawi-
tały grupy z pięciu ośrodków: WTZ z Haczowa oraz czte-
ry środowiskowe domy samopomocy – z Jarosławia, Prze-
worska, Sieniawy i Bachórzca. Każda placówka wytypo-
wała dwie drużyny. Za-
daniem pierwszej z nich 
było przygotowanie jed-
nej z potraw: karp za-
piekany z pieczarkami, 
sałata z karpia, pstrąg 
z boczkiem i szpinakiem, 
pstrąg zapiekany z mio-
dem, sałata z pstrąga 
oraz pstrąg z mango. 
Nad częścią kulinarną 
czuwały panie z hotelu 
i restauracji „Nad Osła-
wą” w Zagórzu na czele 
z szefową kuchni – Vierą 
Hlazkovą. Dania wyko-
nane przez uczestników 

Piknik WęDkarski
części kulinarnej wprawiły w zachwyt nawet doświadczo-
nych kucharzy gdyż nie tylko pięknie wyglądały, ale rów-
nie dobrze smakowały.

Druga trzyosobowa drużyna pod opieką zawodowych 
wędkarzy miała za zadanie złowić jak największą ilość ryb 
oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące wędkarstwa.

Z zadaniem tym najlepiej poradziła sobie ekipa WTZ 
w Haczowie, zdobywając 1020 pkt., na kolejnych miejscach 
uplasowali się: ŚDS w Izdebkach (900 pkt.), ŚDS Jarosław 
(530 pkt.), ŚDS Sieniawa (480 pkt.), ŚDS Bachórzec (460 
pkt.) oraz ŚDS Przeworsk (380 pkt.).

Na zakończenie pikniku każda drużyna otrzymała pre-
zenty ufundowane przez gospodarzy oraz pamiątkowy dy-
plom, statuetkę oraz obraz autorstwa naszego uczestni-
ka – Pawła Rebizaka.

K. Dyrda
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31 lipca 2016 r. w Izdebkach odbył 
się XV Przegląd Kapel Ludowych „Tyl-
ko na Ludowo”. Wzięło w nim udział 
pięć kapel: „Bliźnianie” z Jasienicy Ro-
sielnej, „Graboszczanie” z Grabowni-
cy Starzeńskiej, „Młoda Harta” z Har-
ty, „Bachórzanie” z Bachórza i „Warza-
nie” z Wary. Występom towarzyszyła nie 
tylko piękna pogoda, ale także wspania-
ła publiczność, która nagradzała wystę-
py brawami. Atrakcją dla najmłodszych 
był gościnny występ Teatrzyku „Mobi-
le” z Krakowa, a także zjeżdżalnia i kule 
wodne. Można było zjeść watę cukrową, 
lody i popcorn. Organizatorem przeglą-
du był Wójt Gminy Nozdrzec i Gminny 
Ośrodek Kultury w Nozdrzcu. Po wystę-
pie kapel rozpoczęła się zabawa ogrodo-
wa, podczas której odbył się pokaz fa-
jerwerków.

Serdecznie dziękujemy Paniom ze 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Ru-
dawca za przygotowanie słodkiego po-
częstunku.

E. Kwolek

„tylko na lUDoWo”

Bachórzanie

Bliźnianie

Graboszczanie

Młoda HartaWarzanie
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Tegoroczna edycja „Pucharu Wójta Gminy Nozdrzec” któ-
ra odbyła 10 lipca br. na stadionie Ludowego Klubu Sporto-
wego w Wesołej była wydarzeniem wyjątkowym, gdyż gospo-
darze obchodzili jubileusz 10-lecia istnienia.

W rozgrywkach wzięło udział pięć drużyn: LKS Wesoła, 
LKS „San” Nozdrzec, LKS Hłudno, LKS „Gawoinstal” Izdeb-
ki oraz „Iwoniczanka” Izdebki. Dla licznie zgromadzonych wi-
dzów atrakcję stanowił mecz pokazowy rozegrany pomiędzy 
oldboyami, a juniorami LKS-u Wesoła, który rozstrzygnęła 
na korzyść juniorów seria rzutów karnych.

W drodze losowania wyłoniono kolejność gier oraz gru-
py. W wyniku rozgrywek do finału awansowały „Iwoniczan-
ka” Izdebki oraz LKS Wesoła, które pewnie zwyciężały już 
od rozpoczęcia turnieju. Ostatecznie LKS Wesoła pokonał ry-
wali 3-0 i wygrał turniej. Trzecie miejsce zajął LKS „Gawo-
instal” Izdebki, który pokonał LKS Hłudno 1-0.

Na zakończenie wójt gminy oraz członkowie zarządu klu-
bu wręczyli drużynom puchary oraz okolicznościowe medale.

Warto podkreślić, że podczas turnieju na boisku pano-
wał duch sportowej rywalizacji i gry fair play.

R. Tkacz

tUrnieJ o „PUChar WóJta”

Niedziela 3 lipca br. w Gminie Nozdrzec upłynęła, mimo 
deszczowej aury, w świątecznym i bardzo radosnym nastro-
ju. Z okazji Jubileuszu 40- lecia Gminy odbył się wielki pik-
nik, który obfitował w wiele atrakcji dla dzieci oraz pokazy 
grup artystycznych i sportowych. Wystąpili; UKS „Sparta-
nie” z Zahutynia, UKS sekcja Ju Jitsu z Wary, Zespół OVE 
z Brzozowa, BTS Grupa Taneczna z Wesołej oraz „Izdebczan-
ka” Zespół Tańca Ludowego Dzieci i Młodzieży z Izdebek. 

Piękny mini koncert dała Ania Dąbrowska z Wesołej – 
uczennica Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, laure-

śWięto Gminy nozDrzeC

atka wielu festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych.
Święto gminy swoją obecnością zaszczycili senator Ali-

cja Zając oraz poseł Bogdan Rzońca. Wraz z wójtem Anto-
nim Gromalą i przewodniczącym rady gminy Stanisławem 
Potocznym wręczyli oni statuetkę „Zasłużony dla Gminy 
Nozdrzec” Janowi Dudzie kierownikowi obchodzącej w tym 
roku jubileusz 40-lecia istnienia Kapeli Ludowej „Warza-
nie”, za „kultywowanie folkloru, kultury pogórzańskiej oraz 
rozsławianie tradycji muzycznych naszego regionu w kra-
ju i za granicą”.
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Już od godziny 15.00 można było również degustować 
regionalne potrawy. Jak co roku członkinie Kół i Stowarzy-
szeń Kobiet Wiejskich walczyły w „Kobiecym Boju o Lipo-
wą Warzochę”. Tematem przewodnim kulinarnego konkur-
su były: „Naleśnikowe wariacje”. Lipową Warzochę zdobyło 
Koło Gospodyń Wiejskich z Huty Poręby.

Wójt gminy oraz prezes Koła Wędkarskiego „Brzana” 
wręczyli puchary najlepszym uczestnikom zawodów węd-
karskich, które corocznie towarzyszą obchodom Święta Gmi-
ny Nozdrzec.

W czasie pikniku odbył się pokaz walk rycerskich, żywa 
lekcja historii, a także pokaz ognia w spektaklu zatytuło-
wanym „Prometeusz” wykonane przez członków Grupy Od-
twórstwa Historycznego „Per Saecula” z Nowego Wiśnicza.

Miłośnicy muzyki mieli możliwość wysłuchać kon-
certów Kapeli Ludowej „Warzanie”, zespołu „Stereo” jak 
i gwiazdy wieczoru – „Mariusz Kalaga & Zespół Partners”. 

Święto Gminy tradycyjnie zakończyło się zabawą ogro-
dową.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Lokal-
nej Grupy Działania „Ziemia Brzozowska”

B. Piskorek

Podczas wakacji biblioteki poszerzają ofertę czytelniczą 
o całą gamę zajęć. Prowadzone są zajęcia plastyczne, warsz-
taty, głośne czytanie bajek oraz zabawy edukacyjne, księgo-
znawcze oraz gry świetlicowe. W myśl zasady dla każdego coś 
dobrego dzieci korzystają z komputerów z darmowym dostę-
pem do Internetu, rysują, uczą się nowych technik plastycz-
nych i warsztatowych, odkrywają zalety tradycyjnych gier 
planszowych i rozgrywają mini turnieje o charakterze spor-
towym ucząc się przy tym zdrowej rywalizacji, tak przydat-
nej w dorosłym życiu. W sierpniu rusza konkurs plastyczny 
pt. „Moje wyśnione wakacje na ….”. Zaplanowana jest też 
wycieczka rowerowa Szlakiem Architektury Drewnianej do 
Ulucza. Informacji prosimy szukać w bibliotekach oraz na 
blogu http://gok-nozdrzec.blogspot.com/

Tanecznie rozpoczęły się wakacje w Bibliotece Publicznej 
w Wesołej, a to za sprawą grupy gimnazjalistów, członków 
grupy tanecznej „BTS”. Dziewczęta i chłopcy chętnie biorą 
udział w zajęcia, które odbywają się 2 razy w tygodniu. Ta-
niec to nie tylko dobra zabawa, to również praca w zespo-

WakaCJe z biblioteką le, kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyrabianie pre-
cyzji ruchu. Grupa występuje nie tylko podczas szkolnych 
uroczystości. Przed szerszą publicznością prezentowali się 
podczas święta gminy i Dnia Dziecka. Podczas wakacji pra-
cują nad nowym układem, który na pewno niebawem zo-
baczymy. Zapraszamy na warsztaty. 

28 czerwca dzieci w Siedliskach radośnie powitały wa-
kacje. Umożliwili im to członkowie Rady Rodziców, dru-
howie z jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej i biblio-
tekarki, którzy wspólnymi si-
łami i dzięki pomocy sponso-
rów przygotowali zabawę ple-
nerową. Gry i zabawy rucho-
we, skręcanie balonów, pusz-
czanie baniek mydlanych – to 
tylko niektóre atrakcje. Emo-
cji dostarczyły przygody boha-
terów głośno czytanych bajek 
Jana Brzechwy. zabawę umi-
liły słodycze, lody i drobne 
upominki.

D. Kusińska
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1. Aleksandra Potoczna- bramkarka
2. Julia Wandas - bramkarka
3. Renata Martowicz
4. Karolina Kozubal
5. Magdalena Kądziołka
6. Monika Malik
7. Oliwia Sas
8. Julia Potoczna
9. Justyna Pasiecznik
10. Weronika Chorążykiewicz
11. Julia Tereszak
12. Aleksandra Bielec
13. Sara Plaucha
14. Martyna Paraniak

Trener zespołu Andrzej DŻUŁA, kierownik Radosław TE-
LEGA i zawodniczki składają serdeczne podziękowania Prze-
wodniczącej Rady Miasta Pani Ewie Hadam za pomoc w zgro-

madzeniu funduszy na rozegranie ligi młodziczek. Wdzięcz-
ność jest tym większa, że start umożliwił udział w następnych 
etapach rozgrywek gimnazjady.

W styczniu 2016 roku rozpoczęliśmy rozgrywki w piłce 
ręcznej dziewcząt gimnazjalistek. Półfinał powiatu rzeszow-
skiego odbył się w hali LO, dynowianki zajęły pierwsze miej-
sce i awansowały do finału powiatowego.

8 lutego 2016 roku w Kamieniu odbył się finał powiato-
wy, podczas którego dynowska drużyna pokonała Kamień 
10:7 oraz gimnazjalistki z Wólki Niedźwiedzkiej 7:5 - tym sa-
mym awansowała do rozgrywek rejonowych woj. podkarpac-
kiego. Te zawody odbyły się 03.03.2016 r. w Grodzisku Dol-
nym, a nasze dziewczęta pokonały przeciwniczki : z Grodzi-
ska w stosunku 21: 14, Rzeszów nr 10 wynikiem 19:4 i awan-

GiMNaZJUM DYNÓW
Na wstępie należy zaznaczyć, iż dzięki Prezesowi Pod-

karpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej Maria-
nowi Sikorze oraz Koordynatorowi wojewódzkiemu - Jacko-
wi Moskalczykowi z Radomyśla - Gimnazjum Dynów zostało 
wytypowane w czerwcu 2015 roku przez Związek Piłki Ręcz-
nej w Polsce jako 

OŚRODEK SZKOLENia PiŁKi RĘCZNEJ  
DZiEWCZĄT.

W woj. podkarpackim powołano takie ośrodki także w Ja-
rosławiu i Posadzie Górnej. Dzięki temu piłkarki ręczne objęte 
zostały specjalnym programem szkolenia sportowego, otrzy-
mały z Warszawy na zawody wyposażenie w postaci toreb, 
2 kompletów strojów sportowych, piłki ręczne i ekspandery.

Treningi dwa razy w tygodniu rozpoczęliśmy od 1 wrze-
śnia 2015 roku w hali Liceum Ogólnokształcącego (relacjonu-
je trener Andrzej Dżuła) dzięki przychylności Dyrektora LO 
Kazimierza Żaka i wuefistów: Bogdana Peszka i Adama Żaka 
oraz raz w tygodniu w hali Zespołu Szkół w Dynowie za zgo-
dą Dyr. Tadeusza Święsa.

W dniu 21.10.2015 roku w hali LO odbył się wojewódz-
ki turniej o Puchar Prezesa T.G. „Sokół” w Dynowie w celu 
sprawdzenia umiejętności zespołu. Uczestniczyły w nim 4 ze-
społy: LO Dynów, UKS „Kosynier” Rzeszów, SPR JKS Jaro-
sław, UKS Pogórze Dynów. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
LO Dynów, a drugie UKS „Pogórze”.

Wkrótce nastąpił start w podkarpackiej lidze juniorek 
młodszych. W pierwszej grupie startowały: UKS „ Olszynka” 
Dzikowiec, UKS ‚Victoria” Przecław, UKS Radomyśl. W dru-
giej grupie UKS Posada Górna, JKS Jarosław, UKS Dynów. 
Dynowski zespół zajął II miejsce, a finał wojewódzki odbył się 
w Cmolasie 19 marca 2016 roku. Drużyna Dynowa zajęła III 
miejsce w lidze woj. podkarpackiego juniorek młodszych. Na-
leży zaznaczyć, że nasze zawodniczki były 2-3 lata młodsze od 
zawodniczek innych zespołów.

W kadrze województwa podkarpackiego występowały: 
Renata Martowicz, Karolina Kozubal, Magdalena Kądziołka. 

Obecnie do kadry wojewódzkiej powołane zostały: Monika 
Malik, Oliwia Sas, Julia Tereszak, Julia Potoczna.

W rozgrywkach półfinałowych Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Wieliczce uczestniczyły: Monika Malik, Julia Te-
reszak, i Oliwia Sas. Zespół remisując z reprezentacją woj. ma-
łopolskiego i wygrywając z woj. świętokrzyskim i lubelskim za-
jął I miejsce i uczestniczył w ogólnopolskim finale w Karpaczu.

W rozgrywkach ligowych dynowski zespół występował 
w składzie:

o SPorcie W SekcJi 
PiŁki ręcZNeJ dZieWcZąt

GdyniaSopot
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sowały do półfinału województwa podkarpackiego.
Ten półfinał odbył się w Dynowie w hali LO. Nasz ze-

spół pokonawszy Cieszanów 15:6 i Jarosław 16:11 znalazł się 
w czwórce najlepszych zespołów województwa podkar-
packiego z awansem do rozgrywek finałowych.

Finał wojewódzkich rozgrywek odbył się w pięknej opra-
wie 12.05.2016 roku w hali LO Dynów dzięki wydatnej po-
mocy Pana Dyr. Kazimierza Żaka i wuefistów: Adama Żaka 
i Bogdana Peszka.

Nasz zespół po zaciętej walce pokonał gimnazjum z Posa-
dy Górnej 13:12, Przecław 16:13, niestety uległ drużynie gim-
nazjum z Dzikowca 15:13 zajmując II miejsce w wojewódz-
twie podkarpackim. 

A oto skład dynowskiej drużyny:
1. Aleksandra Potoczna- bramkarka
2. Julia Wandas - bramkarka
3. Renata Martowicz
4. Karolina Kozubal
5. Magdalena Kądziołka
6. Monika Malik
7. Oliwia Sas
8. Julia Potoczna
9. Justyna Pasiecznik
10. Weronika Chorążykiewicz
11. Julia Tereszak
12. Aleksandra Bielec
13. Sara Plaucha
14. Martyna Paraniak - niestety kontuzja kolana unie-

możliwiła jej start w finale wojewódzkim i trenin-
gach. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i dal-
szych treningów.

Zespół gimnazjum Dynów uzyskał prawo do reprezentowa-

nia województwa podkarpackiego w XII OGÓLNOPOLSKIEJ 
GIMNAZJADZIE PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT w dn.  
17-19.06.2016 r. w KOŁOBRZEGU-DŹWIRZYNIE.

Dzięki ofiarnym dynowskim Sponsorom, którzy wsparli 
drużynę finansowo i nowym sprzętem sportowym dynowianki 
mogły pojechać na te liczące się w Polsce zawody. Podróż „bu-
sem” nie należała do szczególnie uciążliwych, ale dziewczęta 
denerwowały się przed ważnymi spotkaniami a równocześnie 
cieszyły, że zobaczą nasze polskie morze.

Losowanie rozgrywek ustawiło Dynów z bardzo silnymi 
drużynami, jedna z nich: „Nowa Karczma” z pomorskiego zdo-
była ostatecznie I miejsce. Niestety, ani drużyna z Warszawy, 
ani z woj. opolskiego nie były do pokonania - kto wie, co bę-
dzie w przyszłości?

Dynowska drużyna zdobyła nowe doświadczenia i umie-
jętności, które być może wykorzysta już w nowym sezonie, 
ponieważ dziewczęta z racji wieku będą mogły jeszcze grać 
w tej grupie.

W dniach 17-23 07.2016 roku trzy zawodniczki UKS ‚Po-
górze” Dynów weszły w skład reprezentacji woj. podkarpac-
kiego I wzięły udział w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Karpaczu, która to reprezentacja uplasowała się na 
VIII miejscu w Polsce. Nasze reprezentantki to: Monika Ma-
lik, Oliwia Sas i Julia Tereszak, a pozostałe zawodnicz-
ki to piłkarki to piłkarki z SPR JKS Jarosław, z Posady Gór-
nej i Dzikowca. 

Gratulujemy wysokiej lokaty!
Piłkarki ręczne Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogó-

rze” Dynów, trener Andrzej Dżuła i kierownik Radosław Tele-
ga składają serdeczne podziękowania za pomoc finansową, za-
kupiony sprzęt sportowy, bo dzięki ofiarności Sponsorów moż-
liwy był udział w ważnych imprezach sportowych, który roz-
sławiał też Dynów. Do Kołobrzegu pojechały dzięki wsparciu:

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,
Dyrektora Zespołu Szkół w Dynowie,
Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Dynowie,
Nadleśnictwa Dynów,
Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Dynowie,
Banku Spółdzielczego w Dynowie,
Firmie MOESCHLE w Dynowie,
Firmy „GEZO” - Krzysztof Siry,
„Sów- Pol”- Józef i Robert Sówka,
Barbarze Porzuczek, Annie i Dominikowi Hadamom, Da-

mianowi Hadamowi, Henrykowi Hadamowi, Józefowi Ganca-
rzowi i Henrykowi Szczepańskiemu z EXDOM-u, Andrzejowi 
Miśniakiewiczowi i Januszowi Kiełbasie z Anglii.

Prywatnie serdecznie też dziękuje
trener Andrzej Dżuła

ParkinG mieJski Przy DWorCU

Niezbędne miejsce dla zmotoryzowanych przyjezdnych i nie tylko. Cie-
szy, zwłaszcza, gdy się patrzy z daleka, bo ładnie się prezentuje, sporo zna-
ków, oświetlenie i jest też monitoring zainstalowany. Niektórzy jednak na-
rzekają, że do sklepów daleko, inni, że projektant chyba trochę na złość kie-
rowcom narysował sporo wysepek, przejazdów tak, aby celowo skomplikować 
stosunkowo prosta budowlę i tym samym uszczuplając miejsca parkingowe.

Co by nie zrobić to zawsze jednym się będzie podobać innym mniej albo 
wcale?  Ważne, aby do projektów podchodzić także praktycznie, bo wtedy 
wiedza, nauka, przepisy są w zgodzie ze zdrowym spojrzeniem, a efekty 
chyba bardziej cieszą.

Stanisław Tymowicz
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Drużyna Janki obroniła tytuł i ponownie okazała się 
najlepsza podczas VIII edycji Turnieju o Puchar Prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Obrońcy tytułu nie mieli 
sobie równych i pewnie wygrali wszystkie mecze. Miejsce 
na podium uzupełnili Piękni i Młodzi oraz Żyrdki. Najsku-
teczniejszym zawodnikiem turnieju został Bogdan Peszek 65 
pkt, a konkurs rzutów za 3 pkt wygrał Rafał Sówka (Janki).
Dziękujemy za świetną zabawę i grę fair play.

Wyniki poszczególnych spotkań:

PIĘKNI I MŁODZI: ŻYRDKI 35:16
Piękni i Młodzi: Marcin Socha 12, Patryk Bieda 11, Adam Jakie-
laszek 6, Paweł Krzywonos 4, Adrian Czernik 3. 
Żyrdki: Łukasz Domin 5, Jacek Kochman 4, Jakub Kasprowicz 4, 
Karol Piejko 3.

JANKI: I GITARA 64:17
Janki: Bogdan Peszek 22, Rafał Sówka 14, Adam Żak 13,Łukasz 
Gibała 6,Andrzej Siwiec 7, Paweł Gierula 2. 
I Gitara: Damian Piejko 7, Marek Michał Stefen4, Karol Skauba 
4, Maciej Szajnik 2.

ŻYRDKI: I GITARA 49:26
Żyrdki: Bartek Walus 12, Karol Piejko 12,Mateusz Chorążykie-
wicz 8, Jacek Kochman 7, Damian Kasprowicz 5, Łukasz Domin 4. 
I Gitara: Damian Piejko 10, Marek Stefen 10, Maciej Szajnik 5, 
Tomasz Majka 2, Tomasz Szuba 1.

JANKI: PIĘKNI I MŁODZI 74:13
Janki: Rafał Sówka 22, Bogdan Peszek 18, Adam Żak 17, Łukasz 
Gibała 8, Andrzej Siwiec 7. Paweł Gierula 2. 

JaNki PoNoWNie NaJLePSi!
Piękni i Młodzi: Marcin Socha 3, Adrian Czernik 2, Patryk Bieda 
2, Adam Jakielaszek 2, Kuba Tworzydło 2, Jakub Kasprowicz 2.

GITARA: PIEKNI I MŁODZI 24:46
I Gitara: Marek Stefen 10, Maciej Szajnik 6, Tomasz Szuba 5, Ka-
rol Skałuba 3 
Piękni i Młodzi: Marcin Socha 18, Paweł Krzywonos 12, Patryk 
Bieda 6, Adrian Czernik 4, Adam Jakielaszek 4.

JANKI: ŻYRDKI 93:33
Janki: Adam Żak 31, Bogdan Peszek 25, Łukasz Gibała 13, Rafał 
Sówka 12, Paweł Gierula 4, Andrzej Siwiec 3. 
Żyrdki: Karol Piejko 11, Mateusz Chorążykiewicz 6, Jacek Koch-
man 4, Tomasz Kuś 4, Bartek Walus 4, Jakub Kasprowicz 2, Łu-
kasz Domin 2.

Bogdan Peszek
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Ach co to był za mecz!!! TS Dynovia Dynów z okazji Ju-
bileuszu 70-lecia po raz pierwszy w całej swojej 70-letniej 
historii zmierzyła się z zespołem ekstraklasowym Bruk-Bet 
Termaliką Nieciecza. Prawie rok trwały negocjacje z eks-
traklasowym klubem, aby przyjechał do Dynowa i uświet-
nił Jubileuszowe obchody naszego klubu. Ostatecznie uda-
ło się dopiąć wszystkie szczegóły i ustalić termin rozegra-
nia meczu pokazowego na sobotę 18 czerwca. Po raz pierw-
szy też relacja z tego meczu była transmitowana „na żywo” 
w internecie oraz w Radiu Rzeszów. Materiał filmowy uka-
zał się także w wydarzeniach TVP 3 Rzeszów.

Na bosko zawodników obu drużyn wyprowadziła trójka 
sędziowska z trzeciej ligi delegowana na ten mecz przez Pod-
karpacki ZPN, a zawodnikom towarzyszyli młodzi adepci pił-
ki nożnej z Dynowa (dwie drużyny żaków). Przed rozpoczę-
ciem spotkania Pan Burmistrz Miasta Zygmunt Frańczak, 
Przewodnicząca Rady Miasta Pani Ewa Hadam oraz Prezes 
Łukasz Domin wraz z v-ce prezesem Zbigniewem Duchnia-
kiem wręczyli na ręce zawodników Termaliki i przedstawi-
cieli klubu z Niecieczy pamiątkowy, okazały puchar i pięk-
ną płaskorzeźbę przedstawiającą napis, herb klubu Dynovii 
oraz pomnik Władysława Jagiełły na tle piłki nożnej. W za-
mian Goście z Niecieczy wręczyli na ręce prezesa Łukasza 
Domina pamiątkowe upominki, proporczyk klubowy oraz 
dwie oficjalne ekstraklasowe koszulki klubowe. Nadkom-
plet publiczności z Dynowa i okolic zgromadzony na trybu-
nach i wokół płyty boiska obejrzał ciekawy mecz z dużą ilo-
ścią goli. Mimo, iż oczywiście drużyna Termaliki okazała 
się zdecydowanie lepsza zasłużenie wygrywając 6:1, to aku-
rat wynik w takim meczu jest sprawą drugorzędną, gdyż 
już sama gra naszych zawodników i możliwość zmierzenia 
się na boisku z pełnymi profesjonalistami występującymi 
na ekstraklasowych boiskach jest jak zwycięstwo. Dla kibi-
ców zaś głównie tych młodszych już sama możliwość zoba-
czenia na żywo i zrobienia sobie pamiątkowej fotki z zawod-

ekStrakLaSa W dyNoWie!
nikami, których 
do tej pory oglą-
dali tylko w te-
lewizji też jest 
nie lada wyda-
rzeniem i spo-
rym przeżyciem!

P i e r w s z a 
część gry to zde-
cydowana prze-
waga Termali-
ki, a strzelenie 
pięciu goli do 
przerwy naszej drużynie to zdecydowanie najmniejszy wy-
miar kary dla podopiecznych trenera Gołdy. Druga połowa 
była już bardziej wyrównana. Dynowscy zawodnicy stwo-
rzyli sobie kilka okazji bramkowych, z których zdołali wy-
korzystać jedną. Doświadczony Paweł Mielniczek otrzymał 
prostopadłe podanie ze środka pola i strzałem w długi róg 
bramki zdobył honorowego gola dla swojej drużyny – Dy-
novii Dynów.

Po zakończeniu meczu obie drużyny zrobiły sobie pa-
miątkowe zdjęcia i udały się wraz ze sztabem szkolenio-
wym, Zarządem Klubu i Władzami Miasta do budynku Ze-
społu Szkół na oficjalny obiad i poczęstunek, przygotowa-
ny specjalnie na tę uroczystość.

Zarząd TS Dynovia składa serdeczne podziękowanie Za-
rządowi Bruk-Bet-u Termaliki Nieciecza za przyjęcie zapro-
szenia i uświetnienie swoim przyjazdem obchodów Jubile-
uszu 70-lecia Dynovii! Szczególne podziękowanie kierujemy 
na ręce dyrektora sportowego Termaliki Pana Łukasza Mo-
tyki i kierownika drużyny klubu z Niecieczy pana Krzyszto-
fa Kozika, którzy wspólnie z kierownikiem Dynovii Grzego-
rzem Gołębiem przez długi czas dogrywali szczegóły przy-
jazdu do Dynowa i ostateczny termin samego rozegrania 

meczu między Dynovią a Termaliką!
Ponadto Zarząd pragnie podzięko-

wać wszystkim sponsorom, osobom za-
angażowanym w organizację sobotnie-
go meczu: drużynom żaków i orlików 
wraz z rodzicami, wszystkim zawod-
nikom seniorów i juniorów młodszych 
oraz kibicom, którzy od tygodnia przy-
gotowywali stadion w Dynowie na to 
wyjątkowe wydarzenie!

G.G.
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Obchody 70-lecia już za Nami. 
Główna Uroczystość, czyli Spotka-
nie Pokoleniowe odbyło się w piątek 
15 lipca w hali Zespołu Szkół w Dy-
nowie, które to poprzedziła uroczysta 
Msza Święta w Kościele w Dynowie 

w intencji Klubu Sportowego Dynovia Dynów. Homilię od-
prawili dwaj byli zawodnicy naszego klubu ks. Stanisław 
Siuzdak – Duszpasterz Diecezji Przemyskiej wraz z ks. Ma-
riuszem Rybą. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do hali 
sportowej Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej.

Spotkanie pokoleniowe otworzyli obecny prezes klu-
bu Łukasz Domin wraz z vice prezesem Zbigniewem Duch-
niakiem, którzy wspólnie przywitali zaproszonych gości. 
Swoją obecnością część oficjalną zaszczycili między inny-
mi Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan 
Romaniuk–były zawodnik Dynovii, Radny Powiatu Alek-
sander Stochmal i Krzysztof Kędzierski, Burmistrz Miasta 
Dynowa Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Mia-
sta Ewa Hadam, przedstawiciel władz gminnych, przedsta-
wiciele władz Miasta Rzeszowa, licznie przybyli przedsta-
wiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, 
w osobach wiceprezesów Henryka Sowy i Jacka Adamskie-
go, Prezesa Podokręgu Rzeszów Tadeusza Kulika, przedsta-
wiciela Zrzeszenia LZS-ów, ponadto obecni byli dyrektorzy 
dynowskich szkół, wielu Radnych Miasta Dynowa, prezesi 
zaprzyjaźnionych klubów, prezesi oraz przedstawiciele sto-
warzyszeń działających na terenie miasta Dynowa oraz dy-
nowscy sponsorzy i zawodnicy. 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i pamiątko-
we statuetki zasłużonym osobom związanym z dynowskim 
sportem oraz sponsorom klubu, a zarząd przyjął od zapro-

obchody 70-lecia klubu Sportowego dynovia
szonych gości oprócz oka-
załych pucharów pamiąt-
kowy pater i gratulacje, za 
troskę o tak zasłużony pod-
karpacki klub i wszelkie ży-
czenia powodzenia oraz ry-
chłego awansu do IV ligi! 
Nie zabrakło również histo-
rii klubu, którą wszystkim 
zgromadzonym gościom 
przybliżył sekretarz zarzą-
du Rafał Bilski. Po uroczy-
stościach odbył się wspólny 
obiad i poczęstunek wszyst-
kich przybyłych gości.

Głównym sponsorem 
obchodów 70-lecia Dyno-
vii był Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podkar-
packiego.
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Witamy Was Kibice, Czytelnicy i Fani Dynowskiego 
Klubu Biegowego AKTYWNY DYNÓW. Nawet nie macie 
pojęcia, jak wielu Dynowskich Biegaczy brało udział w za-
wodach w te 3 ostatnie, upalne miesiące. Przeżyjcie z nami 
jeszcze raz te wszystkie emocje, które towarzyszą nam pod-
czas startów. Tylko w maju i czerwcu wzięliśmy udział w 19 
imprezach biegowych. Z różnych przyczyn mamy spore za-
ległości w opowieściach i relacjach, dlatego zapraszam Was 
gorąco do lektury. Z góry wybaczcie mi proszę, bo ogrom 
tych wydarzeń jest tak wielki, że nie sposób opisać każde 
zawody. Zrelacjonuję Wam te, w których osobiście wzięłam 
udział i wspomnę o tych, na których byli nasi koledzy i ko-
leżanki z drużyny.

MaJÓWKOWE WOJażE

Nasze zmagania rozpoczęliśmy już 1.05, kiedy to wy-
startowaliśmy w Dubiecku podczas II Półmaratonu POGÓ-
RZANIN. Było to niebywale ciekawe wydarzenie, na któ-
rym z pewnością nie mogło nas zabraknąć. Aktywny Dy-
nów należał do bardziej licznych drużyn, gdyż zameldowa-
liśmy się na starcie w 10-osobowym składzie. Już pierwsze 
minuty po wystrzale startera dały nam jasno do zrozumie-
nia, że to będzie wyczerpujący bieg, gdyż po pierwsze z nie-
ba lał się żar, a po drugie przez ostatnie dni dość intensyw-
nie padał deszcz. I choć pierwsze i ostatnie 2 km biegły po 
nawierzchni asfaltowej, która była sucha, to pozostała część 
wiodła głównie mocno zabłoconymi leśnymi drogami i ścież-
kami. Na mecie, obok standardowych wyróżnień, przewi-
dziana była także nagroda dla NAJBARDZIEJ UBŁOCO-
NEGO ZAWODNIKA.

Na mecie, kibiców nie brakowało. Cały dziedziniec zam-
ku w Dubiecku był nimi wypełniony. Atmosfera fenomenal-
na. Gorące brawa i okrzyki na widok każdego kolejnego bie-
gacza, zbliżającego się do mety.

Cały nasz klub pokazał się od bardzo dobrej strony pod 
względem osiągniętych wyników. Bieg ukończyło 248 osób. 
27. Paweł Żak – 1:55:20
58. Dariusz Niedzielski – 2:06:02
112. Marcin Socha – 2:21:56
150. Roman Kokot – 2:30:21
157. Mariusz Mul – 2:31:35
163. Katarzyna Marszałek - Kokot – 2:33:12
179. Iwona Sarnicka – 2:38:14 - debiut na tym dystansie
245. Paweł Leśko – 3:47:46
246. Bogdan Peszek – 3:47:46
247. Łukasz Domin – 3:47:46
248. Wiesław Jandziś – 3:47:46

dZiaŁo Się WieLe!
Niech Was nie zmylą ostatnie miejsca naszych czołowych 
zawodników. Oni, tak jak w zeszłym roku, byli opoką tych, 
którzy biegli jako ostatni, bowiem zabezpieczali trasę.
Tydzień po POGÓRZANINIE, nasz team wziął udział w III 
UltraMaratonie Podkarpackim, gdzie reprezentowało nas 7 
zawodników. Obstawiliśmy 3 różne dystanse.
70 km – Roman Kokot, Bogdan Peszek, Michał Tworzydło 
oraz Daniel Siwulec
52 km – Katarzyna Marszałek – Kokot oraz Marcin Socha
30 km (Wisłok Trial) – Dariusz Niedzielski.

Zarówno dla mnie, Michała Tworzydło, Daniela Siwul-
ca i Marcina Sochy był to debiut na dystansie ponadmara-
tońskim, zaś Bogdan Peszek i Roman Kokot mając za sobą 
start w Ultramaratonie Bieszczadzkim mieli już przedsmak 
biegania dłuższego dystansu niż maraton. W biegu Wisłok 
Trial na dystansie 30 udział wziął Dariusz Niedzielski, 
który zaprezentował się z bardzo dobrej strony zajmując  
48 miejsce ze świetnym czasem 2:59:55. Ten wspaniały wy-
nik sprawił, że Darek stanął na 2 stopniu podium w kate-
gorii służb mundurowych. Gratulujemy!

Pozostała szóstka Dynowskich Biegaczy zmagała się 
natomiast z okolicznymi wzniesieniami Rzeszowa. Trasa 
UP50 wiodła z rzeszowskiego rynku, gdzie usytuowano start 
i metę, żółtym szlakiem wokół miasta przez bardzo urokliwe 
tereny Tyczyna, Lubeni i gminy Boguchwała. UP70 wzbo-
gacone były dodatkowo terenami i okolicami Zgłobnia, gdzie 
nasi zawodnicy mieli ostatni punkt kontrolny i żywieniowy.
Udział w ultramaratonie jest niebywałym przeżyciem. Ni-
gdy nie podejrzewałam siebie o zgromadzenie takiej ilości 
odwagi, by podjąć wyzwanie tak wysokiej rangi. Jednak 
dzięki ogromnemu wsparciu udało się podjąć tą trudną de-
cyzję o starcie. Strach, jaki towarzyszył mi przez kilka po-
przedzających dni, spędzał mi sen z powiek. Stres nie opusz-
czał mnie do samego startu. Dopiero po wystrzale starte-
ra opuściły mnie złe emocje. Od samego początku biegłam 
z Dorotą Kaszycką z Zamek Dubiecko Running Team, któ-
rej starałam się dotrzymać kroku. Na delikatnych podbie-
gach, podejściach i na równinie nie było problemu, jednak 
jeśli chodzi o zbiegi to musiałam ją dosłownie ścigać. Bie-
głyśmy razem, nawzajem się motywując, a jeśli tempo było 
zbyt szybkie, stopowałyśmy zbytni przypływ energii.

Trasa choć długa była tak bogata w przecudne widoki, 
że nie sposób było to wszystko ogarnąć. Był czas na rozmo-
wę, na zawarcie nowych znajomości, na zdjęcia, na zabawę 
w błocie i ochłodę w strumieniu. Punkty żywieniowe boga-
te były w masę pyszności: ciasteczka, czekolada, wafelki, 
orzeszki ziemne, woda, izotoniki, arbuzy – dużo arbuzów!!! 
Na drugim punkcie rozbiegaliśmy się w dwóch kierunkach. 

Półmaraton Pogórzanin Dybawka Biega
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To był ostatni moment, kiedy widziałyśmy zawodników bie-
gnących 70 km. To był ok. 36 km. Romka i Bogdana wyprze-
dziłyśmy już dawno, bo w okolicach 9 kilometra. Oni mieli 
przed sobą jeszcze sporo drogi, więc musieli zachować wię-
cej sił. My natomiast musiałyśmy trochę przyśpieszyć, bo 
w głowie zrodziła się myśl o zwycięstwo nad 6-oma godzi-
nami biegu. To też nas mobilizowało do walki.

Na dystansie 50 km wzięłam udział razem z Marcinem 
Sochą. Oboje pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, o czym 
świadczą nasze fantastyczne wyniki:
74. Marcin Socha – 6:08:05 – debiut w ultramaratonie
77. Katarzyna Marszałek-Kokot – 6:09:34 – debiut w ultra-
maratonie (13. spośród 38 kobiet)
Na mecie zameldowało się 161 zawodników.
Na dystansie 70 km klasę pokazał Daniel Siwulec zajmu-
jąc 28 miejsce oraz Michał Tworzydło, który uplasował się 
na 48 pozycji. Natomiast Bogdan z Romanem biegnąc ra-
zem, od startu przez cały dystans, nawzajem się motywu-
jąc dotarli do upragnionej mety na miejscach odpowiednio 
68 i 69. Dokładne wyniki naszych biegaczy prezentują się 
następująco:
28. Daniel Siwulec – 8:06:58 – debiut w ultramaratonie 
48. Michał Tworzydło – 8:36:52 - debiut w ultramaratonie 
68. Bogdan Peszek – 9:24:24
69. Roman Kokot – 9:24:31

Dla wszystkich naszych biegaczy było to spore wezwa-
nie gdyż pokonali najdłuższy dystans, w dotychczasowych 
swoich startach.

Kolejne dwa weekendy to II Dynowska ZaDyszka, któ-
ra opisana jest w odrębnym artykule oraz Bieg Rzeźnika 
Ultra, o którym opowie Wam Łukasz Domin.
22 maja to jednak jeszcze jeden bieg, gdzie zameldowali 
się Dynowscy Biegacze w 7-osobowym składzie. Była to III 
edycja biegu Dybawka Biega - Leśne Przełaje na dystan-
sie 7 km. Na szczególną uwagę zasługuje 3 miejsce Patry-
cji Pindy w kategorii OPEN kobiet. Patrycja ostatnio nie 
schodzi z podium! 

Gratulujemy wszystkim naszym biegaczom.
Poniżej wyniki:
41. Patrycja Pinda – 35:50 – III miejsce OPEN kobiet
42. Bartłomiej Walus – 35:50
51. Marcin Socha – 37:48
99. Paweł Siwulec – 42:07
109. Ireneusz Siry – 42:59
113. Robert Zelwach – 43:34
114. Mateusz Chorążykiewicz – 43:35
Bieg ukończyło 181 osób.

REKORDOWY CZERWiEC

Czerwiec to miesiąc, w którym 
chyba pobiliśmy wszelkie rekordy, je-
śli chodzi o ilość biegów. Całą tą pas-
sę rozpoczął 4.06. Dariusz Niedziel-
ski startem w Wiśle, gdzie zadebiuto-
wał w biegu z przeszkodami BARBA-
RIAN Race. Był to fenomenalny występ 
z niezwykłym rezultatem. Darek wyso-
ko podniósł sobie poprzeczkę, gdyż spo-

śród 614 zawodników do mety dobiegł jako 40-ty i uzyskał 
kapitalny wynik 1:33:46.
Tydzień później odbyło się 5 kolejnych imprez. 11 czerw-
ca podczas II Łańcuckiej Piątki reprezentowało nas 11 za-
wodników. Był to niezwykły bieg, gdyż na mecie zabłysnę-
ły 2 dynowskie gwiazdy: Ola Skubisz oraz Hubert Kozdra. 
Wywalczyli oni podium w swoich kategoriach wiekowych. 
Ogromne gratulacje. Wyniki prezentują się następująco:
7. Hubert Kozdra – 18:57 – III miejsce w kategorii wieko-
wej, debiut na tym dystansie
35. Dawid Kłyż – 21:19 – debiut na tym dystansie
43. Mariusz Mul – 21:56
52. Kacper Sarnicki – 22:23 – debiut na tym dystansie
73. Karol Marszałek – 23:22 – rekord życiowy
79. Robert Słaby – 23:36
101. Piotr Sapa – 24:49 – rekord życiowy
102. Iwona Sarnicka – 24:51 – debiut na tym dystansie
120. Aleksandra Skubisz – 26:00 II miejsce w kategorii wie-
kowej, debiut na tym dystansie
121. Dawid Stetko – 26:00 – debiut na tym dystansie
134. Damian Zelwach – 26:58 – debiut na tym dystansie
Tego samego dnia w Kolbuszowej odbyły się także zawody: 
Puchar Polski w Nordic Walking, gdzie reprezentowała nas 
trójka naszych zawodników. Ewa z Wiesławem rywalizowa-
ła na dystansie 10 km, natomiast Wiesława wystartowała 
na dystansie 5 km. Wyniki jakie uzyskali:
10 km:
114. Ewa Jandziś – 1:21:40
128. Wiesław Jandziś – 1:26:16
Dystans 10 km ukończyło 143 osoby.
5 km:
238. Wiesława Trawka – 41:23
Dystans 5 km ukończyło 383 osoby.

Gratulacje 
dla naszych 
zawodników, 
którzy po raz 
kolejny spró-
bowali swoich 
sił w Nordic 
Walking.

12 czerwca 
to kolejne wy-
zwania. Tym ra-
zem Dynowscy 
Biegacze wybra-
li się do Rzeszo-
wa, Jarosławia 
oraz Lubaczo-
wa.

Ultramaraton Podkarpacki Barbarian RACE

Łańcucka Piątka

Puchar Polski Nordic Walking w Kolbuszowej

Rzeszowska Piątka
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W Rzeszowie w biegu na 5 km wzię-
ło udział czworo biegaczy z Dynowa 
i uzyskali następujące wyniki:
38. Dariusz Niedzielski – 19:51
79. Bogdan Mazur – 21:13
258. Łukasz Pawluś – 25:23
340. Damian Zelwach – 26:40 – re-
kord życiowy

W Jarosławiu na starcie Galicya 
Maratonu stanął Marcin Socha. Był to 
jego czwarty maraton. Marcin królew-
ski dystans pokonał z czasem 4.39.19 
i zajął 71 miejsce.

Natomiast w Lubaczowie w Bie-
gu Charytatywnym na dystansie 5 km wystartowała dwój-
ka naszych reprezentantów - Tomasz i Joanna Zięzio. Oby-
dwoje debiutowali na tym dystansie. Wyniki jakie uzyskali:
16. Tomasz Zięzio – 22:27 - debiut na tym dystansie
57. Joanna Zięzio – 26:52 - debiut na tym dystansie
Kolejny weekend to kolejne 4 biegi. I tu także rozproszyli-
śmy się po Podkarpaciu. Byliśmy obecni w Brzózie Królew-
skiej, Błażowej, Mielcu i Lubeni.

W Brzózie Królewskiej obstawiliśmy bieg najliczniej-
szym gronem, gdyż wystartowało tam 8 osób. Bieg na dy-
stansie 13,3 km był pierwszą edycją imprezy o nazwie: Tro-
pem Brzózańskiego Wilka. Warto dodać, że trzon ekipy któ-
ra nas reprezentowała stanowili młodzi zawodnicy (Kacper 
i Krystian Sarniccy, Kamil Karaś, Dawid Kłyż i Paweł Si-
wulec) co bardzo nas cieszy. Ekipę uzupełnili doświadczeni 
biegacze - Dariusz Niedzielski, Iwona Sarnicka i Mariusz 
Mul, dla którego był to występ w swojej rodzinnej miejsco-
wości. Podium w swoich kategoriach wiekowych osiągnę-
li Kamil Karaś i Iwona Sarnicka, a wyniki jakie osiągnęli 
prezentują się następująco:
16. Dariusz Niedzielski – 56:20
20. Kamil Karaś – 57:30 - III miejsce w kategorii wiekowej
59. Dawid Kłyż – 1:03:25
81. Kacper Sarnicki – 1:05:13
96. Mariusz Mul – 1:07:56
104. Iwona Sarnicka – 1:09:15 - II miejsce w kategorii wie-
kowej
108. Paweł Siwulec – 1:09:43
109. Krystian Sarnicki – 1:09:47

Również w sobotę w Nocnym Biegu Terenowym w Bła-
żowej na dystansie 9 km reprezentowała nas dwójka na-
szych biegaczy - Patrycja Pinda i Bartłomiej Walus. Nasi 
zawodnicy spisali się rewelacyjnie i obydwoje znaleźli się 
na podium OPEN! Bartłomiej Walus zajął drugie miejsce, 
a Partycja Pinda trzecie. Patrycja wygrała również w ka-
tegorii kobiet!

Jak relacjonują, był to niezwykły 
pościg za pierwszym zawodnikiem. 
Przez część trasy Patrycja i Bartek 
biegli razem wspierając się wzajemnie, 
lecz kiedy Bartek poczuł napływ ener-
gii postanowił przyspieszyć i zmierzyć 
z się z liderem biegu. Udało mu się na-
wet doścignąć czołowego zawodnika, 
ale nie na długo, gdyż obecność Dyno-
wianina jedynie zmotywowała go do 
przyspieszenia. To jednak nie ujmu-
je wyczynu naszym reprezentantom. 
Był to przepiękny występ obydwojga 
naszych zawodników. Ogromnie żału-

jemy, że nie byliśmy świadkami ich wielkiego sukcesu. To 
musiał być cudowny obrazek widzieć ich obok siebie na po-
dium klasyfikacji OPEN. Najszczersze gratulacje.
Wyniki jakie osiągnęli:
2. Bartłomiej Walus – 40:53
3. Patrycja Pinda – 45:10 - I miejsce w kategorii kobiet

Dzień później mieli-
śmy drugie podium, tyle że 
w Mielcu. Wywalczył je Łu-
kasz Domin podczas IV edy-
cji Mieleckiej Imprezy Tury-
stycznej, który wystartował 
na przełajowym dystansie 6 
km. Łukasz wygrał ten dy-
stans uzyskując czas 26:58. 
To kolejny sukces, który 
wzbogacił historię Aktywne-
go Dynowa.

W Lubeni, gdzie również 
tego dnia wystartowało 5-oro 
Dynowskich Biegaczy, obyło 
się bez wyróżnień, ale waż-
ny jest udział i podjęcie wy-
zwania, a wyzwanie było na-
prawdę spore. Była to pierw-
sza edycja biegu Auto Spek-
trum I Lubeński Cross, gdzie 
na dystansie 11,5 km mieliśmy do pokonania ponad 400 m 
przewyższeń, z czterema, niezwykle stromymi podejściami. 
Dodatkowo skwar lejący się z nieba dokuczał intensywno-
ścią i mimo, że trasa biegła przez lasy, to było o wiele za 
mało cienia, jak na taki wysiłek. Zmęczenie było ogromne, 
ale trzeba było podjąć to wyzwanie, gdyż część z nas potrze-
bowała właśnie tak wyczerpującego wysiłku, przed zbliża-
jącymi się biegami, które czekają nas pod koniec wakacji.
Wyniki jakie uzyskali nasi zawodnicy:

Marcin Socha z medalem Galicya Maraton

Lubaczowska Piątka Tropem Brzózańskiego Wilka

Nocny Bieg Terenowy

Mielecka Impreza Turystyczna
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32. Bogdan Peszek – 1:11:42
42. Roman Kokot – 1:13:34
46. Katarzyna Marszałek - Kokot – 1:15:01
57. Paweł Siwulec – 1:18:39
67. Maciej Toczek – 1:23:51

25 czerwca odbył się VIII Bieg Sokoła w Sokołowie Ma-
łopolskim, gdzie 11 naszych zawodników stanęło na star-
cie. Biegacze wzięli udział w biegach na dwóch dystansach: 
10 km i 5 km. Nasza obecność na tej imprezie już chyba na 
stałe wpisała się w harmonogram obowiązkowych zawodów, 
w jakich bierzemy udział. I tak jak w roku ubiegłym nie za-
brakło nas na podium. Gratulujemy Łukaszowi Domino-
wi i Hubertowi Kozdrze. 
Mimo ogromnego upału 
Aktywny Dynów z każ-
dym krokiem pokonywał 
wszelkie napotkane prze-
ciwności i własne słabości. 
Widać to wyraźnie w kla-
syfikacji generalnej:
10 km:
8. Łukasz Domin – 39.15 
- I miejsce w kategorii 
wiekowej
18. Hubert Kozdra – 40. 
54 - II miejsce w kategorii 
wiekowej, debiut na tym 
dystansie
53. Dawid Kłyż – 47.15 - 
rekord życiowy
68. Wiktor Tworzydło – 

49.02
69. Michał Tworzydło – 49.02
78. Kacper Sarnicki – 49.43 – debiut na tym dystansie
83. Robert Słaby – 50.02
97. Paweł Żak – 51.41
108. Mariusz Mul – 53.17
112. Paweł Siwulec – 53.41
Bieg ukończyło 168 zawodników.
5 km:
59. Maria Tompalska – 32.36
Bieg ukończyło 77 zawodników.

Katarzyna M-Kokot

14 maja odbyła się druga edycja naszego domowego bie-
gu: czyli Dynowskiej Zadyszki. Wszyscy czekaliśmy z nie-
cierpliwością na ten dzień, zarówno Organizatorzy jak i za-
wodnicy, którzy jeszcze liczniej jak w ubiegłym roku zaszczy-
cili nas swoją obecnością. Mimo, że pierwsza edycja dostar-
czyła cennych wskazówek, co do organizacji, to jednak nie 
zabrakło nerwów i niepewności, czy wszystko się uda, czy 
wyjdzie tak jak oczekiwaliśmy, czy dopisze pogoda i zawod-
nicy. I jak zawsze w takich sytuacjach okazuje się, że cały 
strach i niepewność to tylko zbędny „dodatek”, gdyż wszyst-
ko wyszło świetnie.

Pogoda dopisała „jak zawsze” – w końcu dla prawdziwe-
go biegacza – każda pogoda do biegania jest dobra. Mimo, 
że chwilami towarzyszył nam ulewny deszcz, to jednak za-
wodnikom nie straszna była czarna chmura nad głową, nie 
to było przecież najważniejsze. Ważny był start, bo po po-
przedniej edycji pozostawiliśmy po sobie w sercach biega-
czy wiele pozytywnych emocji i wrażeń. Ważna była trasa, 
która dzięki niezwykłemu urozmaiceniu terenu pozwalała 
na rozwinięcie skrzydeł, ale wymagała także niezwykłego 
wysiłku, przede wszystkim od tych, którzy biegają raczej re-
kreacyjnie, bądź sporadycznie. Tym właśnie należą się naj-
większe gratulacje za podjęcie wyzwania.

Przygotowania przed taką imprezą nie należą do rzeczy 
prostych. Trzeba naprawdę wiele się „nachodzić” i zapukać 
do wielu drzwi, by załatwić choć podstawowe formalności. 
Pochłania to mnóstwo czasu i energii, niekiedy napawa zło-
ścią i zwątpieniem, ale także potęguje determinację i chęć 
walki o sprawę. Jednak kiedy wszystko układa się po na-
szej myśli okazuje się, że było warto.

Od samego rana zarówno organizatorzy jak i wolonta-
riusze ostro dopinali wszelkie szczegóły na ostatni guzik, 
by do planowanego początku imprezy wszystko było już go-
towe. Cała impreza odbywała się na terenie ośrodka tury-
stycznego Błękitny San, a jej początek miał miejsce o godzi-
nie 14:30. Właśnie wtedy wystartował pierwszy bieg: „u3maj 
to” na dystansie 3 km, przeznaczony dla młodzieży 12 – 16 
lat. To niezwykłe, z jakim zaangażowaniem i zawziętością 
biegli Ci młodzi ludzie. Myślę, że w ich gronie kryje się ja-
kiś prawdziwy biegowy talent, który obudzi się już niedłu-
go. Fantastycznie dali sobie radę z tym dystansem, za co 
należą im się szczere wyrazy uznania i ogromne gratula-
cje. Koniecznie trzeba tu także wspomnieć o intensywnej 
rozgrzewce, jaką zafundował wszystkim biegaczom Bartek 
Walus. Nie wyobrażamy sobie tego ważnego elementu bez 
niego. Dzięki Bartek – jesteś niezastąpiony.

Kolejna zabawa przeznaczona była dla dzieci i był to 
bieg „Dynowska MILKA” na dystansie 900m. Wzięły w nim 
udział samodzielnie bądź z rodzicami, którym również nale-
żą się gratulacje i podziękowania, za to, że wspierają swoje 
pociechy w takich chwilach. To był naprawdę piękny obra-
zek, gdy na metę wbiegał bardzo mały człowiek o własnych 
siłach lub w ramionach mamy bądź taty, którzy z uśmie-
chem na twarzach podziwiali szczęście własnych dzieci, 
gdy na ich szyi zawisł zasłużony medal. Oczywiście nie za-
brakło dodatkowych atrakcji dla najmłodszych, były lody, 
dmuchańce i wata cukrowa. Piękne jest to, że coraz więcej 
dzieci bierze udział w naszych akcjach biegowych i to coraz 
liczniej przyjeżdżają z rodzicami z okolic Dynowa. Uwierz-
cie - bardzo nas to cieszy i podbudowuje.

druga dynowska Zadyszka

Lubeński Cross Bieg Sokoła
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To jeszcze ciągle nie koniec atrakcji, jakie organizato-
rzy przygotowali dla zawodników. Tuż przed biegiem można 
było zatańczyć ZUMBĘ razem z prowadzącą Moniką Maj-
ką. Była to świetna zabawa nie tylko dla uczestników bie-
gu na 10km, ale także dla każdego, kto tylko chciał się po-
ruszać w rytmie żywej muzyki.

Bieg główny, czyli Dynowska ZaDyszka rozpoczął się 
o godzinie 17:00. Zawodnicy startowali w ulewnym desz-
czu, lekkim chłodzie, ale we wspaniałej gorącej atmosferze. 
Organizatorzy przygotowali taką trasę, by cieszyła zarów-
no tych, którzy chcieli wygrać, którzy chcieli pozwiedzać po-
dziwiając wspaniały choć pochmurny krajobraz, ale i tych, 
którzy najzwyczajniej w świecie chcieli po prostu pobiegać 
w Dynowie. Biorąc pod uwagę wzrost frekwencji, gdyż w tym 
roku do mety dobiegło 215 osób, było się dla kogo starać.

Zaraz po starcie zawodnicy skierowali się na drogę 
wzdłuż Sanu, gdzie już na samym początku, dość solidnie 
zdążyli zmoknąć. Było ciężko, ale cóż, pogody się nie wy-
biera. Następnie skręcili na ulicę Podwale i tak jak w ubie-
głym roku przemierzyli krótki odcinek ulicy Grunwaldz-
kiej, a następnie obiegli nasz piękny rynek i główną dro-
gą dotarli do ulicy Jana Pawła II. Dzięki lekkiemu zbiego-
wi i niezbyt wymagającemu podbiegowi ten odcinek uda-
ło się nawet szybko ukończyć. To było świetne przygotowa-
nie mięśni do tego, co dopiero na nie czekało, a mianowicie 
ulica Podgórska. Już 1-go maja w kierunku ul. Sikorskie-
go jest delikatnie nachylona ku górze, więc na zbytni od-
poczynek nie było za wiele czasu, ale przecież też nie o to 
chodziło, prawda?

Po zboczeniu na ulicę Źródlaną, biegacze mieli dosłow-
nie kilka sekund na złapanie oddechu i biegowej równowa-
gi, gdyż tuż za krótkim zbiegiem ukazał się długi podbieg, 
który z każdym zakrętem wydłużał się jeszcze bardziej. 
Natura jednak była bardzo wyrozumiała i trochę ułatwiła 
nam „wspinaczkę” dzięki pofałdowaniu terenu, stopniowo 
dawkując doznania. I w sumie to nie wiem co lepsze, biec 
nie wiedząc, co mnie czeka za kolejnym zakrętem, czy jed-
nak z każdym kolejnym spodziewać się następnego podbie-
gu. Myślę, że wszystko zależy od człowieka, gdyż każdy jest 
inny. Z jednej strony, znając dokładnie trasę, można było 
umiejętnie rozłożyć sobie siły tak, by starczyło ich zarówno 
na podbiegi, jak i zbiegi; a z drugiej strony nie znając pro-
filu trasy, można było zdać się na własne siły i umiejętno-
ści, by poznać swoje możliwości.

Ostatni podbieg dobił trochę słabszych zawodników, 
gdyż nachylenie terenu było tam naprawdę spore. Dla ko-
goś, kto biega raczej po płaskim terenie była to istna mę-
czarnia. Ale uwierzcie mi satysfakcja ze znalezienia się na 

górze jest nieziemska, w szczególności jeśli uda się wybiec.
Kiedy zawodnicy znaleźli się na szczycie mogli wreszcie 

odsapnąć, gdyż do mety zostało ok. 4 km i to głównie z gór-
ki i po „płaskim”. W szczególności na serpentynach na uli-
cy Ożoga można rozwinąć taką prędkość, że trudno się za-
trzymać, ale utrzymanie tak szybkiego tempa pozwala na 
nadrobienie strat wynikłych z długiego i męczącego podbie-
gu. Jak się jednak okazało, nie wszyscy zawodnicy wykorzy-
stywali walory tego odcinka trasy, gdyż mimo dobrych wa-
runków do zbiegu oni zatrzymywali się i robili zdjęcia pa-
noramy Dynowa. Wiedzieliśmy, że taki widok spodoba się 
naszym Gościom, ale nie przypuszczaliśmy, że aż do tego 
stopnia. Z pewnością Ich reakcja będzie procentować i być 
może w niedalekiej przyszłości odwiedzą nas jako turyści.

Po pokonaniu ulicy Ożoga biegacze krótkim odcinkiem 
przebiegli jeszcze ulicą Jana Pawła II, mijając budynek daw-
nego kina, następnie obok Domu Strażaka skręcili do głów-
nej drogi, by następnie ulicą Łazienną dobiec do upragnionej 
mety. Jej linię w tym roku przekroczyło 215 zawodników. 
Jak w ubiegłym roku odwiedzili nas biegacze z Dubiecka, 
Jarosławia, Sanoka, Przemyśla, Przeworska, Krakowa, Za-
rszyna, Żurawicy, Chmielnika, Głogowa, Trzciany, Bachó-
rza, Dydni, Bachórca, Harty, Nozdrzca, Dąbrówki Starzeń-
skiej, Łubna, Żołyni, Obarzyma, Ustrzyk Dolnych, Oleszyc, 
Lubaczowa, Rzeszowa, Kolbuszowej, Bratkowic, Wólki Hyż-
neńskiej, Przysietnicy, Lublina, Błażowej, Tarnowca, Jedli-
cza, Krosna, Domaradza, Stalowej Woli, Kotowa, Komań-
czy, Nienadowej, Błędowej Tyczyńskiej, Lublińca, Komoro-
wa, Tomaszowa Lubelskiego, Łopuszki Wielkiej, Tarnowa, 
Ropczyc, Albigowej, Biecza, Brzózy Królewskiej, Rymano-
wa, Szówska, Korczyny, Boguchwały, Zagórza, Szczepań-
cowej, Trzcinicy, Łańcuta, Hermanowej, Hureczka, Stani-
sławczyka, Borku Starego, Makowiska, Wrocanki, Godowej, 
Równi, Świlczy. Jak się domyślam nie wymieniłam wszyst-
kich miejscowości, za co z góry przepraszam, ale myślę, że 
i te wymienione działają na wyobraźnię, jak wielkim za-
interesowaniem cieszyła się nasza dynowska impreza bie-
gowa. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i dzięku-
jemy wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć w niej udział.

Największe gratulacje i podziękowania kierujemy oczy-
wiście do naszych Dynowskich Biegaczy, którzy tak licznie 
reprezentowali dynowski team na mecie. A było WAS na-
prawdę dużo, bo aż 53 osoby, to ¼ wszystkich uczestników, 
sami zobaczcie:

11. Wiesław Jandziś – 39.33 – I miejsce w kat. M40
13. Daniel Siwulec – 39.49 – rekord życiowy
22. Paweł Żak – 41.38 – III miejsce w kat. M40 – re-

kord życiowy
24. Dariusz Niedzielski – 42.14 
29. Kamil Karaś – 43.13 – II miejsce w kat. 
M16 – rekord życiowy
30. Michał Tworzydło – 43.31
31. Paweł Radosz – 43.50 – rekord życiowy
34. Wiktor Tworzydło – 44.11 – III miejsce 
w kat. M16 – rekord życiowy
44. Karol Marszałek – 44.54 – rekord ży-
ciowy
54. Patrycja Pinda – 46.00 – I miejsce 
w kat. K20
55. Bartłomiej Walus – 46.00
61. Andrzej Sochacki – 46.37
62. Radosław Telega – 46.44 – rekord ży-
ciowy
67. Mariusz Mul – 47.03
70. Andrzej Szul – 47.11
84. Bogdan Peszek – 48.32
87. Ireneusz Siry – 48.36 – debiut w im-
prezie biegowej
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90. Michał Trybalski – 48.33 – debiut w imprezie bie-
gowej

91. Tomasz Zięzio – 48.41 – debiut w imprezie biegowej
94. Roman Kokot – 49.04
115. Piotr Sarnicki – 50.51 – rekord życiowy
121. Stanisław Staszczak – 51.07 – I miejsce w kat. M60
123. Jacek Szajnik – 51.15 – debiut w imprezie biegowej
125. Piotr Sapa – 51.46
128. Mateusz Paździorny – 51.41 – debiut w impre-

zie biegowej
131. Dawid Kłyż – 51.56 – debiut w imprezie biegowej
133. Andrzej Goleś – 52.01
135. Marcin Krasnopolski – 52.07
136. Krystian Toczek – 52.04 – debiut w imprezie bie-

gowej
147. Ewelina Wojtas – Kędzierska – 53.24
151. Paweł Siwulec – 54.54
156. Marcin Socha – 55.12
166. Dawid Stetko – 55.26 – debiut w imprezie biegowej
167. Aleksandra Skubisz – 55.26 – debiut w imprezie 

biegowej
170. Piotr Okołowicz – 56.12 – debiut w imprezie bie-

gowej
172. Stanisław Martowicz – 56.17 - debiut w impre-

zie biegowej
174. Marek Sztaba – 57.12 – debiut na tym dystansie
177. Józef Mudryk – 57.19 
179. Józef Mikoś – 57.26 – rekord życiowy
181. Maciej Toczek – 58.13 
183. Damian Zelwach – 58.13 – rekord życiowy
192. Agnieszka Murawska – 1.00.06 – rekord życiowy
193. Marcin Dziedzic – 1.00.26 
195. Kamil Janoszek – 1.00.57
202. Maria Tompalska – 1.04.08 – debiut na tym dy-

stansie
205. Zofia Piwowar – 1.04.49 – debiut w imprezie bie-

gowej
206. Ewa Jandziś – 1.04.56 
207. Wiesława Trawka – 1.04.57 – debiut w imprezie 

biegowej
208. Robert Zelwach – 1.05.21 – debiut w imprezie bie-

gowej
209. Mateusz Chorążykiewicz – 1.05.21 – debiut w im-

prezie biegowej
210. Ewa Hadam – 1.05.21 – debiut w imprezie biegowej
212. Łukasz Prokop – 1.09.19 – debiut w imprezie bie-

gowej
214. Barbara Niedzielska – 1.12.50 – rekord życiowy

Podium klasyfikacji OPEN prezentują się następująco:
Patryk Marszałek – 33:10
Hubert Wierdak – 33:42
Paweł Smędowski – 34:07

Wśród pań:
Katarzyna Albrycht – 38:32
Magdalena Łączak – 39:50
Marta Prajzner – 40:57
Najlepszy Dynowianin:
Wiesław Jandziś – 39:33
Daniel Siwulec – 39:49
Dariusz Niedzielski – 42:14
Najlepsza Dynowianka:
Ewelina Wojtas-Kędzierska – 53:24
Agnieszka Murawska – 1:00:06
Zofia Piwowar – 1:04:49

Wszystkim uczestnikom Dynowskiej ZaDyszki serdecz-
nie gratulujemy i dziękujemy za przybycie. Było nam nie-

zmiernie miło Was gościć.
Z relacji zawodników wynika, że bardzo im się u nas po-

dobało. Są pod ogromnym wrażeniem trasy, która była wy-
magająca, ale i niezwykle piękna. Mimo, że pokonanie na-
szej „górki” nie należało do rzeczy prostych, to jednak bie-
gaczom jest ciągle mało i w przyszłym roku chcieliby jesz-
cze bardziej się powspinać. Trasa ogólnie bardzo wszystkim 
przypadła do gustu, dostaliśmy liczne słowa uznania za or-
ganizację i panującą atmosferę. Ogromne wrażenie na bie-
gaczach wywarli także KIBICE, którzy już drugi rok wier-
nie nam towarzyszą na trasie, dopingując zarówno swoich 
faworytów, jak i pozostałych uczestników biegu. Ich wspar-
cie było tym, co pomagało w najtrudniejszych momentach, 
zagrzewało do dalszej walki. Miłym akcentem była również 
kapela w rynku, która także zapadnie naszym Gościom głę-
boko w pamięć. Dodatkowo biegaczom podobało się rów-
nież to, że pamiętaliśmy o najmłodszych. Biegi towarzyszą-
ce spodobały się nie tylko tym, którzy wzięli w nich udział, 
ale także obserwatorom i kibicom. 

Specjalnie dla najwierniejszych Kibiców i całego Aktyw-
nego Dynowa na profilu Dynowskiej ZaDyszki mamy setki 
zdjęć z biegu, można poczytać relacje i komentarze uczest-
ników, a także obejrzeć film obrazujący panującą w trakcie 
imprezy atmosferę. Gorąco zachęcamy i zapraszamy na pro-
fil: https://www.facebook.com/DynowskaZaDyszka

Cała organizacja naszej imprezy to bez wątpienia za-
sługa głównego pomysłodawcy Łukasza Domina, ale także 
wszystkich tych, którzy mu bezwzględnie w tym pomagali, 
czyli członkowie Aktywnego Dynowa, wolontariusze, któ-
rzy i w tym roku chętnie podjęli się pomocy, a także liczni 
sponsorzy, partnerzy oraz patroni medialni.

Główny sponsor i partner:
Program Lider Animator – Obudź Swoje Ciało 
Fundacja Sport Support w partnerstwie z fundacją Coca-Co-
la z siedzibą w Atlancie

Sponsor i partner techniczny:
Wulkan-Bus – Rafał Sówka

Sponsorzy:
Nadleśnictwo Dynów, Gmina Miejska Dynów, Miejski Ośro-
dek Kultury, Sów-Pol, Sklep Biegacza, Sołtysiak Tour, Bank 
Spółdzielczy w Dynowie, Szafa Biegacza, Transhad, Hur-
townia u Wojtka, „Szaruga” Auto-Złom, Gminna Spółdziel-
nia – Samopomoc Chłopska, Auto-Spec, Zakład Instala-
cji i Doradztwa „C.O.-WOD-KAN-GAZ” Domin Piotr, Ho-
tel Oberża, KRUPP, AUTO-SZKOŁA, Hurtownia DOMI-
NEX, Hurtownia i sklepy BEWA, Sklep ASTEL, Wirtualny 
Świat, Tele-Dom, Czurczak – AGD i RTV, Sklep kompute-
rowy VIRUS, Piekarnia Małgorzata i Stanisław Krupa, Ja-
nusz i Leokadia Derda, Pizzera Torino, Power FLY – Da-
niel Maziarz, Roni-Cars 

Patronat medialny:
TVP3 Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio 
Rzeszów, bbl – BiegamBoLubię, nowiny24, POLSKA BIE-
GA, a także: Inglot fotografia, Cosmo, DG VIRTUAL STU-
DIO – Daniel Gąsecki.

Ogromne podziękowania za pomoc i wsparcie dla:
MOK Dynów, Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Dy-
nowie, OSP Dynów, OSP Bartkówka, Komendy Miejskiej 
Policji i Komisariatu Policji w Dynowie.

Dziękujemy Wam wszystkim, że byliście w tym dniu 
razem z nami! 

Do zobaczenia za rok!
Katarzyna M-Kokot
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Kultowy i jeden z najtrudniejszych biegów w Polsce. Ul-
tra Bieg Rzeźnika. Prawdziwa poniewierka na 140 km trasie 
po szlakach przepięknych i mocno wymagających Bieszcza-
dów. Ale po kolei.

Nie chcieli nas drzwiami wejdziemy oknem!
Pomysł przebiegnięcia Biegu Rzeźnika zrodził się w mo-

jej i Wieśka (Jandzisia) głowie już w 2014 roku. Ale brakowa-
ło odwagi i doświadczenia w rywalizacji w biegach górskich. 
Postanowiliśmy dojrzeć do rywalizacji na tym poziomie i naj-
pierw zmierzyć się z nieco łatwiejszymi biegami ultra. Tak oto 
udało nam się pokonać Ultarmaraton Podkarpacki (116 km), 
Ultramaraton Bieszczadzki (52 km), Zimowy Maraton Biesz-
czadzki (46 km). Po ukończeniu tych biegów mogliśmy śmia-
ło zapisywać się na Bieg Rzeźnika (80 km). Niestety ogromne 
zainteresowanie tym biegiem powoduje, że lista startowa po-
siada limit startujących i odbywa się losowanie zawodników. 
Niestety nikomu z Dynowa nie udało znaleźć się wśród szczę-
śliwie wylosowanych. Ani ja, ani 
Wiesiek, a także Romek Kokot, 
Boguś Peszek i Marcin Socha - 
którzy również próbowali szczę-
ścia w losowaniu. Po losowaniu 
miny nasze były nietęgie. Co te-
raz? Przecież tak nastawiali-
śmy się na ten bieg. Szansą była 
jeszcze lista rezerwowa na któ-
rej znaleźliśmy się, ale wiedzie-
liśmy że szanse na dostanie się 
są iluzoryczne. Minął dzień od 
losowania i w mojej głowie zro-
dził się szalony pomysł - A może 
spróbujemy pobiec Bieg Rzeźni-
ka Ultra? (140 km). Długo nie 
zastanawiając się zadzwoniłem 
do Wieśka. - Słuchaj nie chcie-
li nas na zwykłym Rzeźniku to 
chodź pobiegniemy Ultra”. Od-
powiedź Wieśka była taka jakiej oczekiwałem! - Tak jest! Nie 
chcieli nas drzwiami to my wejdziemy oknem! Zapisujemy się 
i w maju im pokażemy! Udało nam się dostać na listę starto-
wą więc mogliśmy spokojnie przygotowywać się przez okres 
zimowy do startów w Biegu Rzeźnika Ultra. 

Godzina W.
Po intensywnych blisko 5 miesięcznych przygotowaniach 

nadszedł 22 maja czyli nasza godzina W! Do Cisnej skąd roz-
poczynała się bieszczadzka rzeź przybyliśmy około sześciu go-
dzin przed startem. Odebraliśmy pakiety startowe, przeszli-
śmy obowiązkową odprawę i w skupieniu czytając biegowe biu-
letyny organizatora czekaliśmy na start biegu, który miał ru-
szyć punktualnie o godzinie 22. Limit czasu jaki organizato-
rzy ustalili na pokonanie 140 km górskie trasy wyniósł tylko 
24 godziny. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku na I edycji 
Ultra Rzeźnika całą trasę 140 km pokonało zaledwie 16 osób 
z 250 startujących! Już same przewyższenia która czekały na 
nas robiły niesamowite wrażenie i dawały do myślenia. Łącz-
nie 6300 metrów w górę i tyle samo w dół. Godzinę przed star-
tem ostatnie przygotowania z naszej strony. Upewniliśmy się 
czy wszystko spakowane, założyliśmy czołówki na głowy i ru-
szyliśmy w kierunku startu. Po głowach zaczęły chodzić róż-
ne myśli. - Wiesiu na co myśmy się porwali? Myślisz, że damy 
radę? Przecież to będzie rzeź niewiniątek – mówiłem. Wiesiu 
lekko się uśmiechnął i odparł – Dopiero teraz do mnie docie-
ra z czym my się będziemy mierzyć, ale jak tu już jesteśmy to 
damy radę! Kto jak nie my! Z takim nastawieniem udaliśmy 
się na miejsce startu, a tam prawdziwy piknik. Setki biega-
czy bawiących się przy rytmach bieszczadzkich kapel, ale tak-

Bieszczadzka poniewierka czyli 
Bieg rzeźnika Ultra

że mocno koncentrujących się do startu. Niektórzy sprawiali 
wrażenie jakby w ogóle nie przerażał ich ten dystans, albo po 
prostu była to mocna psychika i zasłona dymna, żeby nie po-
kazywać strachu wśród biegaczy. Tuż przed 22:00 końcowe od-
liczanie do startu i naszej godziny W. Przybijamy z Wieśkiem 
„piony” robimy pamiątkowe selfie i ruszamy!

To jest bestia…
Pierwsze pięć kilometrów to fajna płaska trasa. Emocje tro-

chę z nas opadły, ale wiedzieliśmy, że najgorsze dopiero przed 
nami. Nie czekaliśmy na to długo. Już na siódmym kilome-
trze organizatorzy zafundowali nam blisko trzy kilometrowy 
podbieg pod górę Jasło (1153m), a właściwie podejście bo nikt 
raczej nie dałby rady tutaj wybiec. Błotne i skaliste podejście 
oraz wąskie trawiaste ścieżki niczym szyny pięły się w górę. 
Po osiągnięciu celu nie było łatwiej. Przed nami znajdował się 
dwu kilometrowy zbieg. Wśród biegnących dało się słyszeć żar-
tobliwe „Po co było nam się na to wspinać, skoro teraz mu-

simy zbiegać”. Wymagający ob-
fitujący w zdradliwe pełne ko-
rzeni i luźnych kamieni zbieg 
dał nam mocno w kość. Już na 
13 km zaczęliśmy odczuwać ból 
mięśni, porównywalny co naj-
mniej z ukończeniem marato-
nu. A gdzie to jeszcze do mety?! 
Trzeba po raz pierwszy było za-
cisnąć zęby i mknąć dalej. Wie-
siek z miną przypominającą zje-
dzenie cytryny powiedział tylko 
jedno zdanie które oddaje wię-
cej niż tysiąc słów – „To jest be-
stia!”. Przed nami była tylko noc 
pokrywająca bieszczadzki szlak 
i ginące w oddali lampki zawod-
ników znajdujących z przodu. 
Ciemno, zimno i do domu da-

leko. Na 20 km docieramy do 
pierwszego punktu kontrolnego, uzupełniamy zapasy wody, 
izotoników i coca-coli bierzemy batony energetyczne i rusza-
my w dalszą część trasy. Zaczyna się biec jakby troszkę swo-
bodniej. Mięśnie troszkę odpoczęły i były gotowe na kolejne 
wyzwanie – Fereczatą (1102m) czyli kolejną z bieszczadzkich 
gór, na które musieliśmy się wspiąć. O dziwo poszło zdecydo-
wanie łatwiej i swobodniej niż było to w przypadku Jasła. Nie-
sieni wschodzącym słońcem i budzącą się przyrodą dotarliśmy 
do drugiego punktu kontrolnego, który zlokalizowany był na 
40 km. I tak jak poprzednio, krótka przerwa na uzupełnienie 
płynów w plecakach oraz batonów i żeli energetycznych i da-
lej w drogę. Do mety już tylko 100 km… 

Nie taki kryzys straszny jak … motywuje Wiesiek.
Pomiędzy 40, a 50 km biegnie nam się najlepiej. Może 

wpływ miała na to psychika? Na 51 km organizatorzy przygo-
towali przepak i śniadanie. Mkniemy ku niemu mijając współ-
towarzyszy tejże nieprawdopodobnej męki na którą sami się 
porwaliśmy. Wreszcie docieramy do 51 km. Tutaj zatrzymuje-
my się na dłuższą ok. 10 minutową przerwę. Przebieramy się 
w lżejszą odzież jemy śniadanie (kasza z warzywami i nale-
śniki z serem) uzupełniamy płyny oraz aplikujemy shoty ma-
gnezowe i ruszamy na wspinaczkę pod Kiczerę (930m). Bar-
dzo strome podejście z niezliczoną ilością błotnych pułapek 
i ostrych kamieni - pięknych, ale nie dla nóg zmęczonych już 
biegaczy. To właśnie podejście pod Kiczerę było dla mnie de-
cydujące i tutaj wyszedłem dzięki Wieśkowi z największego 
kryzysu podczas tego biegu. Gdyby nie Wiesiek pewnie usiadł-
bym gdzieś w krzakach i zaczął płakać. Ciemno przed oczami, 
myśli „nie dasz rady, to koniec, zejdź”. Przez cztery kilometry 

Meta Rzeźnika Ultra z przyjaciółmi
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kryzysu przeklinałem pod nosem na Wieśka, za to że mi tak 
ucieka i nie poczeka, ale później sam mi powiedział „Robiłem 
to specjalnie, wiedziałem, że jak poczekam na Ciebie to będzie 
Twój koniec, że zejdziesz z trasy”. Wtedy przeklinałem teraz 
dziękuję! Bardzo dziękuję! Kryzys minął i mogliśmy „toczyć” 
się dalej do mety chociaż ja zdecydowanie osłabłem. Ustalili-
śmy z Wieśkiem, że dobiegniemy do kolejnego punktu pomia-
rowego na 70 km i prawdopodobnie się rozdzielimy, bo zdecy-
dowanie brakowało mi mocy. Na 63 km czekał na nas kolej-
ny bieszczadzki szczyt – Łopiennik (1068m), ale mogę śmia-
ło powiedzieć, że nie było to dla jakieś trudne zadanie pomi-
mo, że byliśmy już praktycznie w połowie trasy. Teraz już tyl-
ko zbieg i do punktu pomiarowego na 70 km. 

Przyjaciół poznaje się w biedzie!
A na 70 km niespodzianka! Bardzo miła niespodzianka. 

Czekali na nas nasi przyjaciele, którzy stworzyli niesamowi-
ty team wsparcia, którego nie powstydzili by się najlepsi spor-
towcy na świecie! Katarzyna Marszałek – Kokot, Ewelina Woj-
tas – Kędzierska, Roman Kokot, Daniel Siwulec i biegowa eki-
pa Kolbuszowskich Krokodyli zadbali o nas na punkcie pomia-
rowym. Masaże, wszelkie potrzebne żele i odżywki, aż się nie 
chciało ruszać już z tego punktu. Ale to dopiero połówka. Nie 
było za dużo czasu na rozsiadanie się. Ruszyliśmy dalej tym 
razem w towarzystwie Romka i Daniela. Na 75 km stwierdzi-
łem, że nie dam rady dobiec do 140 km nie wyrobię się po pro-
stu w limicie czasowym i zdecydowałem się skorzystać z przy-
wileju ukończenia biegu na 103 km. Była to chyba najrozsąd-
niejsza z decyzji. I tak jak mówiliśmy wcześniej rozdzieliliśmy 
się. Wiesiu postanowił jeszcze powalczyć o całość Rzeźnika i ru-
szył do przodu, Romek zawrócił na 70 km, a ja bieg kontynu-
owałem z Danielem Siwulcem, który dotrzymał mi towarzy-
stwa do końca czyli 103 km. Także przede mną było już tylko 
nieco ponad 25 km do mety i dwa szczyty do pokonania – Ja-
worne (992m) na 75 km i Chryszczata (997m) na 86 km. Nie-
stety odciski na stopach nie pozwalały kontynuować biegu. 
Trzeba było przejść w marsz i powoli zbliżać się ku końcowi. 
Trasa w towarzystwie Daniela pomimo przejścia do marszu 
mijała szybko, chociaż odciski dawały mocno o sobie znać. Po 
wyjściu na Chryszczatą czekał nas już tylko zbieg do punktu 
kontrolnego na 90 km i prosta droga na metę! 

Gdzie ta meta?
Na 90 km ponownie przywitali nas Romek, Kasia i Eweli-

na. Pierwsze to zapytałem o Wieśka jak mu idzie, Romek od-
parł że dobrze, ale też będzie kończył bieg na 103 km bo praw-
dopodobnie nie zmieści się w limicie. Przez chwilę w głowie po-
jawiły się myśli. A może to przeze mnie. Przecież holował mnie 
przez ponad 15 km. Na 90 km nie zabawiliśmy długo. Kilka ły-
ków coca-coli, shoty magnezowe, żel energetyczny i w drogę na 
ostatnią prostą (13 km) przed metą. Na sam początek przepra-
wa cztery razy przez potoki. Jakaż to była ulga dla nóg. Nie-
którzy kładli się w wodzie i relaksowali przed końcem biegu. 
Ja z Danielem nie czekałem. W głowie miałem już tylko metę 
i chęć ukończenia tej bestii. To co organizatorzy przygotowa-
li dla nas między 93 a 103 km to był prawdziwy koszmar. Za-
miast leśnego szlaku gorący asfalt, który był dla moich stóp 
niczym rozżarzone węgle w ogniu. Górskie buty biegowe po 
prostu nie są przystosowane do asfaltu, a stopa cierpi potrój-
nie! Gdzie ta meta?! – zapytałem Daniela z mocno skwaszo-
ną miną. Ta końcówka wydawała się wiecznością i asfalto-
wą trasą, która chyba nigdy się nie skończy. Daniel z uśmie-
chem na twarzy odpowiedział – Słyszysz tą muzykę? To meta 
103 km. To meta! Łzy same zaczęły cisnąć się do oczu bo oto 
po 18 godzinach i 18 minutach dotarłem do mety. Tam czeka-
ła już cała ekipa na czele z Wieśkiem, który finiszował z cza-
sem 17 godzin 24 minuty. Radości na mecie 103 km nie było 
końca. Chociaż nie udało nam się dotrzeć do końca to jednak 
byliśmy z siebie dumni, że pomimo różnych przeciwności losu 
nie poddaliśmy się. 

Ultra Rzeźnik wygrał wojnę, my wygramy bitwę!
Ostatecznie do mety 140 km dotarło zaledwie 47 osób z 418 

startujących na dystansach 140 i 100 km (meta 103 km). Wie-
siek zajął 66 miejsce, ja natomiast byłem 122 drugi. Do mety 
setki dotarło 227 osób. Biegu nie ukończyło 144 osoby. Ze swo-
jej jak i również Wieśka strony chcieliśmy podziękować całej 
ekipie wsparcia Romkowi, Danielowi, Kasi i Ewelinie, a także 
Kolbuszowskim Krokodylom i Piotrowi Kędzierskiemu, który 
był nasza ostoją w internecie i prowadził relację live. A Ultra 
Rzeźnik to faktycznie bestia, która pokonała nas tym razem 
i wygrała bitwę, ale my tak łatwo nie odpuścimy i zrewanżu-
jemy się i za rok wygramy wojnę! 

Teraz przed nami kolejne wyzwanie i październikowy bieg 
Łemkowyna Ultra Trail na dystansie 150 km z Krynicy do Ko-
mańczy. Trzymajcie kciuki, przydadzą się ;).

Łukasz Domin

W przeciągu ostatnich trzech miesięcy kilkukrotnie organi-
zowaliśmy akcję Dynów Biega, której niezmiennie cel jest ten 
sam – promowanie ruchu i aktywnego tryby życia wśród dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. Niemal wszystkie biegi były kontynu-
acją cyklu rozpoczętego kilka lat temu. Począwszy od IV BIEGU 
KONSTYTUCJI 3-GO MAJA, przez BIEG NA DZIEŃ DZIEC-
KA, po BIEG NA OTWARCIE 50. DNI POGÓRZA DYNOW-
SKIEGO. W tym roku także po raz pierwszy zorga-
nizowaliśmy BIEG KU CZCI PAMIĘCI POWSTAŃ-
CÓW WARSZAWSKICH.

Powstanie Warszawskie to bardzo ważne wyda-
rzenie w dziejach naszego narodu. Aktywny Dynów 
postanowił uczcić to wydarzenie biegiem po ulicach 
miasta. W niedzielę 31 sierpnia przed godziną „W” 
stawiliśmy się bardzo licznie na rynku aby oddać 
hołd powstańcom. Zostały rozdane numerki starto-
we i biało-czerwone opaski ze znakiem Polski Wal-
czącej. Dynowscy Biegacze bardzo licznie stawili się 
w swoich żółtych koszulkach pod pomnikiem króla 
Jagiełły, gdzie minutą ciszy uczczono pamięć pole-
głych w powstaniu. Do boju ruszyliśmy tuż po 17, do-
rośli i młodzież niczym żołnierze Powstańczej War-
szawy, a dzieci jak harcerze z poczty polowej, z któ-
rych tak wiele zginęło 1 sierpnia 1944 roku. Bieg pa-
mięci zakończyliśmy pod pomnikiem naszego króla 

dyNóW Biega
gdzie rozdano medale i słodycze dla najmłodszych. Biegacze od-
dali tym spontanicznym zrywem hołd bohaterom. Dla nas nie 
ważne spory historyków o słuszność wybuchu powstania dla nas 
ważne, że blisko sto osób udowodniło, że pamięć o powstańcach 
nie zginie. Chwała Bohaterom!

Roman Kokot
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Synteza piłkarska – ADAM 
NAWAŁKA

Od węża do węża– ŚNIADA-
NIE DO ŁÓŻKA

Krzyżówka – PARYŻ-TOURS

Kącik rozrywkowy z czerwcowego numeru „Dynowinki” był mocno uspor-
towiony, w tym – lipcowo-sierpniowym – część zadań (autorstwa pana bogda-
na Witka – Jolka z wężem, Krzyżówka i Logogryf) będzie związana z naj-
ważniejszym aktualnie na świecie wydarzeniem sportowym, pewnie domyśla-
ją się Państwo z jakim, ale proponuje jednak rozwiązać zadania, by utwierdzić 
się w przekonaniu, że mieli Państwo rację ;-)

Pan Leszek Grzywacz przysłał tym razem dla Państwa dwa zadania – 
Krzyżówkę i Joleczkę, z którymi (między innymi) musieli się zmierzyć uczest-
nicy tegorocznych iX Szaradziarskich Mistrzostw Przemyśla. Dwudniowa, 
świetnia zorganizowana impreza, odbyła się w dniach 25-26 czerwca w Przemy-
ślu.  21 zawodników miało 160 minut na rozwiązanie 40 zadań przygotowanych 
przez członków Przemyskiego Klubu Szaradzistów „Przemek”. Najlepiej pora-
dzili sobie z tym: Maciej Gąska z Poniatowej, Sławomir Koszelew z Ignatek 
oraz Przemysław Ketner z Józefowa (wszyscy trzej to finaliści tegorocznych 
Szaradziarskich Mistrzostw Polski). W tym doborowym towarzystwie udało mi 
się zająć 9 miejsce, może za rok będzie lepiej? A może ktoś z Państwa zechciał-
by spróbować swoich sił w przyszłym roku? Zamieszczę w odpowiednim czasie 
informację o terminie X Mistrzostw Przemyśla!

Na razie życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu zadań, a uczniom – któ-
rzy już muszą powoli myśleć o powrocie do szkolnych ławek – dedykuję znale-
ziony w sieci obrazek. Wykorzystajcie jak najlepiej końcówkę wakacji ;-) 

Renata Jurasińska

Określenia wyrazów (kolejność przypadkowa): 
- potocznie przełożona, zwierzchniczka 
- owady budujące wysokie kopce w tropikach
- kolba kukurydzy
- zaostrzona część pługa
- państwo papieskie
- dba o porządek na oddziale szpitalnym
- krótki żakiecik damski zakładany na sukienkę.

Bogdan Witek

Jolka z wężem
W diagramie ujawniono położenie litery “W”. Litery od-

czytane wzdłuż pól ze strzałką utworzą rozwiązanie koń-
cowe.

Poziomo:
1) imię Villas, piosenkarki.
3) opad śniegu połączony z silnym wiatrem, zadymka.
4) półprodukt otrzymywany z ropy naftowej używany do 

produkcji benzyny (anagram słów LIGA + ZONA).
5) mistrz sportowy, słowo zapożyczone z języka angiel-

skiego.
6) osoba zajmująca się porządkowaniem, zestawianiem 

elementów.
Pionowo:
2) ptak w godle Polski.

Logogryf Litery w zaznaczonych polach, 
odczytane rzędami, utworzą rozwią-
zanie końcowe. Bogdan Witek
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Krzyżówka
Poziomo:
3) "Świat nie jest taki zły, niech no tylko zakwitną ..."
8) dziwoląg, osobliwość.
9) prezentuje stroje na wybiegu.
10) kończy się Sylwestrem.
12) wiatr równikowy.
13) najwyższy wulkan Włoch.
Pionowo:
1) Wolfgang Amadeusz, genialny kompozytor.
2) roślinny symbol wrażliwości.
3) zdrajca wśród apostołów.
4) scena w cyrku.
5) upoważnia do wejścia do kina, teatru.
6) staw pomiędzy barkiem, a nadgarstkiem. 
7) ptak jak sus w głębinę. 
8) łóżko na statku.
11) zaimek w tytule dramatu Witkacego.

Bogdan Witek

• przecznica w kopalni.
• rozpostarta niska chmura warstwowa.
• dobre samopoczucie po kilku drinkach.
• czcigodny  siwowłosy.
• pododdział z zenitówkami.
• "trakcja” sanek Eskimosa.

Leszek Grzywacz

JOLECZKA

1) insygnium królewskie do ułaskawiania więźniów i ska-
zańców.

2) to, co odbiera wolność, krępuje.
3) pomnik nagrobny.
4) kredka krawiecka do znaczenia linii na materiale.
5) odległościówka ze spławikiem.
6) w pokerze: młodszy od trójki.

K R Z Y Ż Ó W K A

 K R Z Y Ż Ó W K A 
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  Niektóre z odgadniętych wyrazów pionowych należy wpisać wspak. Litery z pól 
ponumerowanych od 1 do 8, utworzą rozwiązanie dodatkowe. 

1) insygnium królewskie do ułaskawiania więźniów i skazańców. 
2) to, co odbiera wolność, krępuje. 
3) pomnik nagrobny. 
4) kredka krawiecka do znaczenia linii na materiale. 
5) odległościówka ze spławikiem. 
6) w pokerze: młodszy od trójki. 
7) polana górska powstała po wytrzebieniu lasu. 
8) niskoemisyjny, bezdymny opał – ratunek przed smogiem dla wielkich miast (2). 
9) największe zwierzę w historii Ziemi (2). 
                    Leszek  Grzywacz 

 

Litery w polach z kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.

Z liter w kolorowych polach należy ułożyć słowo  i jego anagram – rozwiązanie zadania.

Niektóre z odgadniętych wyrazów pionowych należy 
wpisać wspak. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8, 
utworzą rozwiązanie dodatkowe. Leszek  Grzywacz

7) polana górska powstała po wytrzebieniu lasu.
8) niskoemisyjny, bezdymny opał – ratunek przed smogiem 

dla wielkich miast (2).
9) największe zwierzę w historii Ziemi (2).
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