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Pochmurne
niebo wró¿¹ce kolejny
ulewny deszcz, praca w biurze bez
klimatyzacji, sesja czy mo¿e wystawianie
ocen wype³nia³y treœæ dni ostatniego miesi¹ca.
W takich chwilach wolelibyœmy znaleŸæ siê po
drugiej strony têczy.
Przecie¿ musi byæ coœ po drugiej stronie têczy
Cicha mi³oœæ ma³a dró¿ka z tysi¹cem porêczy
Przecie¿ musi byæ gdzieœ lustrzane odbicie… /W.Jêdrzejczak/
Tylko gdzie jej szukaæ… Mo¿e na stronach dobrej ksi¹¿ki, pod
grusz¹, gdzieœ w innej czêœci œwiata, a mo¿e zwyczajnie tu¿ obok .
..Koncert, wystawa czy spektakl…? W numerze, który trafia do Pañstwa r¹k, garœæ informacji o tym, co siê wydarzy³o, ale i o tym, co mo¿e
stanowiæ przeciwwagê kapryœnej aury b¹dŸ uzupe³niæ niedobór witaminy zwanej ciekawszym sposobem spêdzania wolnego czasu. Redakcja „Dynowinki” ¿yczy wszystkim Czytelnikom udanego lata…
Ewa Hadam

W dniu 30 czerwca br. odby³o siê
kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjació³ Dynowa.
W trakcie obrad wys³uchano sprawozdañ Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej
z dzia³alnoœci Towarzystwa w 2008 r.,
przyjêto sprawozdanie finansowe oraz
kierunki dzia³ania na lata 2009 – 2012.
Po szerokiej dyskusji zosta³y podjête konieczne uchwa³y. Cz³onkowie Towarzystwa krytycznie ocenili, w szerokim pojêciu, promocjê miasta, wskazuj¹c, ¿e dzia³ania w tym wzglêdzie s¹

wyj¹tkowo ma³o widoczne i skuteczne,
a w porównaniu do s¹siednich Gmin np.
Dubiecka s¹ praktycznie ¿adne.
Z tej przyczyny Walne Zebranie podjê³o uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ Zarz¹d Towarzystwa do przekazania przyjêtych
kierunków dzia³ania do wiadomoœci
Panu Burmistrzowi Dynowa z proœb¹
o zajêcie stanowiska w zakresie wspó³pracy i pomocy finansowej Urzêdu Miasta Zarz¹dowi Towarzystwa w zakresie realizacji propozycji promocyjnych
oraz wskazania personalnie osoby odpowiedzialnej z ramienia Urzêdu

za utrzymanie bie¿¹cych kontaktów
z Zarz¹dem.
„Dynowinka” w tym numerze miesiêcznika prezentuje w ca³oœci przyjête
kierunki dzia³ania Towarzystwa oraz
informacje o ostatnich zrealizowanych
przedsiêwziêciach.

Prezes Stowarzyszenia
Promocji i Rozwoju Regionu
Dynowskiego Towarzystwa
Przyjació³ Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W marcowo – kwietniowym numerze „Dynowinki” informowa³em Pañstwa o z³o¿onym w partnerstwie
z Gmin¹ Dynów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa atrakcyjnoœci turystycznej Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów, poprzez utworzenie na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowacjê zabytków”. W niniejszym numerze mam
przyjemnoœæ poinformowaæ Pañstwa, ¿e
wniosek o dofinansowanie powy¿szego
projektu pozytywnie przeszed³ trzystopniow¹ ocenê (ocenê formalno – prawn¹,
merytoryczn¹ (eksperci) oraz strategiczn¹) i zosta³ warunkowo wybrany
przez Zarz¹d Województwa Podkarpackiego do dofinansowania.
Wniosek wraz z za³¹cznikami zosta³ z³o¿ony w procedurze preselekcji
tzn. nie by³o koniecznoœci sk³adania
wraz z nim pe³nego Studium Wykonalnoœci, projektu technicznego, czy te¿
pozwoleñ na budowê. Kolejnym etapem
dzia³añ bêdzie uzupe³nienie pozosta³ych dokumentów, które tak¿e bêd¹
podlegaæ ocenom (Studium Wykonalnoœci, ocena œrodowiskowa).
Projekt realizowany bêdzie na terenie gminy miejskiej i gminy wiejskiej
Dynów i swoim zakresem obejmuje nastêpuj¹ce zadania:
W Gminie Miejskiej:
1. Wyposa¿enie oœrodka turystycznego „B³êkitny San”.
2. Remont kapliczki – obelisku przy
ul. Pi³sudskiego 9 w Dynowie.
3. Budowa parkingu z wyznaczonymi
miejscami dla osób niepe³nosprawnych przy oœrodku turystycznym
„B³êkitny San” wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa).
4. Remont zabytkowych torów – bocznicy i rampy kolejki w¹skotorowej
na terenie oœrodka turystycznego
„B³êkitny San”.
5. Zamontowanie kolektorów s³onecznych na budynku sanitariatów na
polu namiotowym przy oœrodku turystycznym „B³êkitny San”.
6. Zagospodarowanie terenów nad Sanem „Pla¿a na zakrêcie Sanu”.
7. Zagospodarowanie terenów „Pla¿a
nad Sanem przy kei”.
8. Wyznaczenie 5 punktów widokowych
wraz z ich zagospodarowaniem
i budow¹ infrastruktury towarzysz¹cej:
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a) Punkt widokowy – Winnica
b) Punkt widokowy – Krzemieniec
c) Punkt widokowy – Przy Niebieskim
Szlaku
d) Punkt widokowy – Ko³o Krzy¿a Katyñskiego
e) Punkt widokowy – punkt widokowy
– Kaniowiec
9. Opracowanie projektu graficznego
tablic informacyjnych.
10. Oznakowanie trasy turystycznej –
(strza³ki – drogowskazy w granicach
administracyjnych Dynowa obrazuj¹ce ca³¹ trasê z zaznaczonymi
punktami widokowymi, obiektami
infrastruktury turystycznej i zabytkami).
W Gminie Miejskiej i Wiejskiej:
11. Wydanie przewodnika trasy turystycznej biegn¹cej przez obszar Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów,
12. Zorganizowanie imprezy promuj¹cej
projekt.
W Gminie Wiejskiej:
13. Remont zabytkowej kaplicy w D¹brówce Starzeñskiej.
14. Budowa œcie¿ek rowerowych i parkingów z oznakowaniem i wyposa¿eniem tras rowerowych w Gminie
Dynów.
Koszt ca³kowity realizacji projektu
wyniesie 3 103 819,00 z³, dofinansowanie ze œrodków unijnych 2 638 246,13 z³. Wniosek o dofinansowanie projektu z³o¿ony zosta³ w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i w 85%
kosztów kwalifikowanych bêdzie dofinansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt bêdzie realizowany w latach 2009
– 2011. G³ówne dzia³ania w ramach
projektu prowadzone bêd¹ w 2010
i 2011 roku.
Ca³kowite koszty do poniesienia
przez Gminê Miejsk¹ Dynów, obejmuj¹ce zakres przedmiotowy projektu
na jej terenie to: 1 863 835,51 z³, kwota ta w 85 % zostanie zrefundowana
ze œrodków Unii Europejskiej.
Informacje na temat dzia³añ bie¿¹cych
Równie¿ zgodnie z zapowiedzi¹ zamieszczon¹ w poprzednim numerze
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„Dynowinki” chcia³bym przedstawiæ
Pañstwu informacje zwi¹zane z bie¿¹c¹
dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹ na terenie
Gminy Miejskiej Dynów.
Nadal trwaj¹ prace wykoñczeniowe
zwi¹zane z budow¹ oœrodka turystycznego z zapleczem „B³êkitny San” przy
ulicy Pla¿owej. Ze wzglêdu na niekorzystne warunki atmosferyczne termin
zakoñczenia inwestycji planowany na
dzieñ 30 maja 2008r. ulegnie zmianie.
Projekt wspó³finansowany jest
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i bud¿et pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a jego g³ównym inwestorem jest Gmina Miejska Dynów.
Ca³kowita wartoœæ realizowanego
projektu (zgodnie z umow¹) wynosi
2 094 336, 48, w tym dofinansowanie
z EFRR wynosi 1 050 515,74 z³, zaœ
wspó³finansowanie z bud¿etu pañstwa
140 068,77 z³. Rzeczywiste koszty poniesione przez Gminê Miejsk¹ Dynów
obejmuj¹ce koszty zawarte w projekcie i poza projektem wynosz¹
903 751,97 z³. Zasadniczymi elementami przedsiêwziêcia s¹: przebudowa
pawilonu portierni, budowa pawilonu
sanitarnego, budynku informacji turystycznej wraz z czêœci¹ gastronomiczn¹
„B³êkitny San”, budowa wiaty, budowa
zespo³u kiosków handlowych, a tak¿e
instalacji zewnêtrznych, dróg i parkingów, zagospodarowanie terenów zielonych i wykonanie ogrodzenia oraz wykonanie opaski brzegowej wraz z p³ywaj¹c¹ kej¹. G³ównym celem budowy
omawianego oœrodka jest stworzenie
zaplecza do rozwoju turystyki wodnej,
co bêdzie mieæ pozytywny wp³yw na
spo³eczno – ekonomiczny rozwój miasta. Kolejn¹ inwestycj¹ realizowan¹
na terenie Gminy Miejskiej Dynów jest
budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.
Polnej, Grunwaldzkiej, B³onie, Wêgierskiej ETAP III.
Projekt wspó³finansowany jest
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ca³kowita wartoœæ projektu (zgodnie
z umow¹) wynosi 1 986 704,99 z³,
w tym dofinansowanie z EFRR wynosi
866 212,17 z³, a wspó³finansowanie
z bud¿etu pañstwa wynosi 173 242,44
z³. Pozosta³e wydatki kwalifikowane
i niekwalifikowane tj. 947 250,38 stanowi¹ wk³ad w³asny Gminy Miejskiej
Dynów. Inwestycja obejmuje roboty budowlane: budowê nowej kanalizacji sanitarnej przy ulicy: Grunwaldzkiej,
1-go Maja, B³awatkowej, B³onie, Ogrodowej, Wêgierskiej, Polnej, Stawiska.
£¹czna d³ugoœæ wybudowanej kanalizacji na w/w terenie wyniesie 15,5 km,
zostan¹ wykonane 3 przepompownie,
a powierzchnia terenów uzbrojonych
wzroœnie o 14 ha. Zakoñczenie prac pla-
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nowane jest na dzieñ 30 maja 2008r.
Inwestycja ta pozwoli na uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej, co przyczyni siê do zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ do œrodowiska, zapewni tym
samym efektywniejsz¹ ochronê œrodowiska oraz wp³ynie na poprawê warunków socjalno-bytowych mieszkañców.
O szczegó³ach dotycz¹cych w/w inwestycji poinformujê Pañstwa po ich
zakoñczeniu.
W miesi¹cu maju w miejsce fontanny na Rynku miasta urz¹dzono rabatê
kwiatow¹. Naprawa fontanny by³a niemo¿liwa, gdy¿ ca³kowitej korozji uleg³y urz¹dzenia doprowadzaj¹ce i odprowadzaj¹ce wodê. By³a ona systematycznie zaœmiecana, co nie przynosi³o chluby naszemu Rynkowi. Urz¹dzenie rabaty jest rozwi¹zaniem tymczasowym,
maj¹cym na celu poprawê estetyki tego
miejsca. Obecnie trwaj¹ prace nad
Lokalnym Programem Rewitalizacji.
Opracowanie takiego programu jest
niezbêdne do pozyskania œrodków zewnêtrznych. Realizacja programu przyczyni siê do poprawy estetyki centrum
miasta wraz z przyleg³ymi uliczkami.
W programie przewidziana zosta³a tak¿e fontanna na Rynku miasta.
W zwi¹zku z ukazaniem siê ksi¹¿ki pt. „Dynów” wydanej przez PUW
„Roksana” Sp.z o.o., s³usznie krytykowanej jako Ÿród³o szeregu nieprawdzi-
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wych, nieaktualnych informacji
o Dynowie, wyjaœniam, i¿ nie by³em
inicjatorem jej wydania, nie jestem
autorem wstêpu, i nie wyra¿a³em
zgody na wykorzystywanie w niej
mojego nazwiska i stanowiska.
Wydawnictwo PUW „Roksana” wyda³o w 2008r. w/w publikacjê p.t.
„DYNÓW”, w której umieszczono zapis,
i¿ ksi¹¿ka zosta³a wydana z inicjatywy Burmistrza Miasta Dynowa. Zamieszczono w niej równie¿ wstêp przypisuj¹c mi autorstwo o brzmieniu:
„Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt
Frañczak”. Tymczasem nigdy nie wyra¿a³em zgody na umieszczenie tych
treœci w w/w ksi¹¿ce.

Pisemnie za¿¹da³em wycofania siê
z rozpowszechniania tej¿e ksi¹¿ki,
a poniewa¿ wydawca nie zaniecha³ rozprowadzania, zosta³o z³o¿one doniesienie do prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa przez wydawnictwo PUW
„Roksana” Sp. z o.o, ul. Pu¿aka 55c,
38-400 Krosno.
Bezprawne dzia³ania wydawnictwa
„Roksana” mia³y na celu wprowadzenie w b³¹d nabywców tego¿ informatora i skierowanie odpowiedzialnoœci za
jego w¹tpliw¹ jakoœæ na Burmistrza
Miasta. O decyzjach prokuratury poinformujê Czytelników „Dynowinki”.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frañczak

Rozpoczê³y siê wakacje. Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom obs³ugi, Uczniom ¿yczê mi³ego odpoczynku, wielu
ciekawych wycieczek, mo¿liwoœci poznania nowych, ciekawych ludzi, zregenerowania si³ i zdrowia.
Zapraszam do udzia³u w planowanych na ten okres wycieczek pieszych
i autokarowych ( og³oszenie w oknie sklepowych u Pañstwa G³uchowskich).
Przewodnicz¹ca RM
Józefa Œlemp

go Policji o stanie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego na terenie powiatu oraz przyjêli sprawozdanie
z dzia³alnoœci Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku za rok 2008.
Radni w trakcie sesji podjêli uchwa³y w sprawie:

W dniu 05 czerwca 2009 r. odby³a
siê XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2006-2010. Po otwarciu sesji Starosta wrêczy³ wyró¿nienia
w konkursie „Pracodawca przyjazny
pracownikom”. Nastêpnie radni wys³uchali informacji Komendanta Miejskie-
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- „Powiatowego programu zapobiegania przestêpczoœci oraz ochrony porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli na terenie powiatu rzeszowskiego na lata 2009 – 2012,
- zmian w Statucie SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie,
- apelu dotycz¹cego aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów okreœlaj¹cych
standardy w domach pomocy spo³ecznej oraz zasady odp³atnoœci za pobyt
mieszkañców
- utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu
przyznawania stypendiów dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski,
- zawarcia z gmin¹ Chmielnik porozumienia dotycz¹cego powierzenia
przez Powiat Rzeszowski prowadzenia
zadania publicznego,

- wyra¿enia zgody na sprzeda¿ niezabudowanych dzia³ek po³o¿onych
we wsi Mi³ocin,
gm. G³ogów M³p. stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu Rzeszowskiego,
- podjêcie upowa¿nienia Zarz¹du
Powiatu Rzeszowskiego do wystawiania weksla in blanco,
- zmiany zakresu wykonywania programów „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury s³u¿¹cej konkurencyjnoœci regionów” uchwalonego uchwa³¹
Nr XX/185/09 Rady Powiatu z dnia
04 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Rzeszowskiego
na rok 2009,
- zmian w bud¿ecie Powiatu na rok
2009,
- wyra¿enia woli przyst¹pienia do
realizacji zadania pn. „Przygotowanie
i realizacja budowy pó³nocnej obwodnicy miasta Soko³ów M³p. w ramach
budowy drogi ekspresowej S-19.
Sprawozdanie Starosty z dzia³alnoœci Zarz¹du w okresie od ostatniej sesji, zapytania, interpelacje i sprawy
ró¿ne wyczerpa³y porz¹dek obrad.
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Poni¿ej prezentujemy Kierunki dzia³ania przyjête na
Walnym Zebraniu Towarzystwa w dniu 30.06.2009 r.

KIERUNKI DZIA£ANIA
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjació³ Dynowa w Dynowie
na lata 2009 - 2012
I.
1.

W ZAKRESIE DZIA£ALNOŒCI WYDAWNICZEJ
wydawanie miesiêcznika spo³eczno - kulturalnego
„Dynowinka”,
2. wydanie w formie ksi¹¿ki :
- opracowania o twórczoœci :
a) Macieja Jurasiñskiego,
b) Bogus³awa Kêdzierskiego,
c) Jana Wêgrzyna
- monografii Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dynowie
3. wydanie albumu pt. :
a) „Tamten Dynów” na archiwalnych kartach pocztowych
i zdjêciach,
b) Kapliczki przydro¿ne na dynowszczyŸnie
II. W ZAKRESIE DZIA£ALNOŒCI POPULARNO NAUKOWEJ
1. zorganizowanie wystawy pt. „Dynów na starych pocztówkach i fotografiach”

Od dwóch godzin siedzia³em samotnie na czujce, w zupe³nych niemal ciemnoœciach, pod ³anem dojrzewaj¹cego ¿yta
i czeka³em niecierpliwie na wschód s³oñca. W odleg³oœci oko³o
50 m le¿a³a nasza dru¿yna ukryta za pó³kopkami lub drzema³a na snopkach z¿êtego ¿yta. Karabin maszynowy umieszczony przy pó³kopku gotów by³ w ka¿dej chwili do otwarcia ognia.
Podobne do mojego stanowiska zajê³y jeszcze dwie czujki: jedna od strony Ujazd, druga od K¹kolówki. P³yn¹cy powoli czas
skraca³em sobie rozmyœlaniem o ostatnich wydarzeniach.
Wyszliœmy z obozu, znajduj¹cego siê w pobli¿u lasu
w Mójkach obok Futomy, jeszcze przed zachodem s³oñca na
tak zwan¹ zasadzkê, przy szosie Ujazdy – B³a¿owa. Spodziewaliœmy siê na tej drodze wycofuj¹cych siê Niemców, choæ mogli
oni nadejœæ, naciskani przez jednostki radzieckie,
z ka¿dej innej strony.
Moje zadanie polega³o na obserwowaniu drogi od strony
B³a¿owej w godzinach od dwunastej w nocy do czwartej rano.
Noc jednak uniemo¿liwia³a widzenie czegokolwiek, wiêc pozostawa³o mi jedynie nadstawianie uszu.
- Nie zaœnij tylko – upomina³ mnie kapral rozprowadzaj¹cy
czujki. – W razie czego nie strzelaj, tylko dawaj nam znaæ –
rozkaza³ odchodz¹c.
Nie by³o obawy abym zasn¹³. Od szeregu dni trwa³y walki
partyzanckie, a moja g³owa, jak wrz¹cy kocio³ pe³na by³a wspomnieñ, zw³aszcza z dwóch ostatnich dni. Mia³em wreszcie trochê czasu na przeanalizowanie niektórych wydarzeñ. Dziwi³em siê, dlaczego przedwczoraj kazano nam na Wyrêbach iœæ
tyralier¹ w kierunku kilku zabudowañ, w których mieli znajdowaæ siê Niemcy. By³o to moim zdaniem nierozs¹dne postêpowanie dowódcy.
Rozrzucone wzd³u¿ szosy Dynów - Domaradz zabudowania
le¿a³y w odleg³oœci 200 m od lasu, sk¹d wysz³a nasza tyraliera. Jedni szli ziemniakami, inni koniczyn¹, nam kilku przypad³o posuwanie siê ³anem nieœciêtego ¿yta. Trzymaj¹c broñ gotow¹ do strza³u wypatrywaliœmy Niemców. Brr… Nie by³o to
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2.

przeprowadzenie inwentaryzacji pomników na najstarszym cmentarzu w Dynowie
3. organizowanie jeden raz w kwartale spotkañ z „ciekawymi ludŸmi” m.in. zajmuj¹cymi siê problematyk¹ dotycz¹c¹ Dynowa i okolic
III. W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW
1. odnowienie kapliczki œw. Jakuba przy ul. 1-go Maja
pochodz¹cej z oko³o 1820 r.
2. zorganizowanie akcji na rzecz wykonania witra¿y w
koœciele parafialnym pw. œw. Wawrzyñca w Dynowie
IV. Wydanie monety lokalnej przez mennicê narodow¹ –
og³oszenie konkursu na nazwê monety
V. Prowadzenie kroniki Towarzystwa Przyjació³ Dynowa
VI. Wydanie kalendarza na rok 2010 „Tamten Dynów”
VII. Wydanie pocztówek o Dynowie obejmuj¹cych okres do
1944 r.
VIII. W zakresie kontynuacji :
- w dniu Œwiêta Zmar³ych zorganizowaæ kwestê na
odnowienie starego cmentarza w Dynowie,
- zorganizowaæ kwestê publiczn¹ na odnowê kapliczek
przydro¿nych w mieœcie,
- czyniæ dalsze starania celem zorganizowania muzeum
regionalnego,
- powróciæ do pomys³u z lat poprzednich i wydawaæ
„Rocznik Dynowski”,
- uczestniczyæ w organizowaniu imprez na Dni Pogórza
Dynowskiego.
Zarz¹d Towarzystwa

przyjemne. W ka¿dej chwili oczekiwaliœmy serii, które niew¹tpliwie skosz¹ niejednego z nas. Czy by³o to potrzebne?
Strza³y jednak nie pad³y, wiêc w koñcu wrzeszcz¹c: hurra!
wbiegliœmy do zabudowañ. Niemców jednak nie by³o, lecz zaczêli do nas strzelaæ zza szosy. Szybko wiêc zajêliœmy stanowiska przy oknach i drzwiach opustosza³ych domów, stajen
i stodó³. Ile czasu trwa³a obustronna wymiana ognia, trudno
mi powiedzieæ.
Podczas strzelaniny zaci¹³ mi siê karabin, wiêc zacz¹³em
w nim grzebaæ, aby wyrzuciæ pust¹ ³uskê. Przy tej czynnoœci
zasta³ mnie plutonowy „Rózga” i rozkaza³ abym zostawi³ karabin w spokoju i pobieg³ jak najszybciej do lasu, gdzie znajdowa³ siê kapitan „¯uraw”. Tam mia³em poprosiæ go
o pomoc.
Ruszy³em natychmiast biegiem wzd³u¿ ³anu ¿yta, gdy nieoczekiwanie zaczê³y padaæ z boku strza³y w moim kierunku.
A wiêc Niemcy s¹ i tu równie¿... Przypada³em wiêc co kilkanaœcie kroków do ziemi, bieg³em wpó³ zgiêty, to znów k³ad³em siê
na ziemi by zmyliæ upartego strzelca, a¿ w koñcu zdyszany
i zdenerwowany dopad³em do lasu.
W lesie niezbyt prawid³owo zameldowa³em siê nieznanemu mi oficerowi i poprosi³em w imieniu „Rózgi” o udzielenie
pomocy. Do swoich wróci³em znów samotnie, lecz tym razem
nikt ju¿ do mnie nie strzela³. Gwizda³y mi tylko pociski wystrzeliwane w naszym kierunku zza szosy.
Po otrzymaniu karabinu, w którym zaciêcie zosta³o ju¿ zlikwidowane, zaj¹³em wyznaczon¹ mi pozycjê. W chwilê póŸniej
usi³owali Niemcy wyrzuciæ nas z zajmowanych stanowisk.
Odparci jednak naszym ogniem skryli siê w pobliskim zagajniku za szos¹, a nastêpnie przedostali siê do skrzy¿owania
dróg na Ujazdach. Tu równie¿ znajdowa³a siê grupa Niemców,
która, jak to odebraliœmy, nie mia³a zamiaru uczestniczyæ
w potyczce.
Podczas walki zosta³o zabitych dwóch Niemców, a dwóch
innych dosta³o siê do niewoli, w tym jeden ranny. Dziwnym
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trafem, po naszej stronie mieliœmy tylko jednego rannego
w rêkê – „Rózgê”. Jak to mo¿liwe, zastanawia³em siê, aby
dobrze wyszkoleni niemieccy ¿o³nierze ponieœli wiêksze straty
ani¿eli my , nowicjusze w tej dziedzinie. Gdyby tak nie opuœcili wczeœniej zabudowañ, mogli nam id¹cym tyralier¹ sprawiæ
tak¹ ³aŸniê, ¿e pamiêtalibyœmy j¹ d³ugo.
Niespokojny by³ równie¿ dzieñ wczorajszy, w którym nad
nami i okolic¹ wielokrotnie kr¹¿y³y nisko niemieckie samoloty. Atakowa³y one radzieckie si³y wciskaj¹ce siê bocznymi drogami obok bronionego jeszcze przez Niemców Dynowa. Zrzucali te¿ bomby i ostrzeliwali z broni maszynowej las, usi³uj¹c
wypêdziæ nasze zgrupowanie z terenów przyleg³ych do szosy
Dynów – Domaradz, g³ównej drogi odwrotu. W lesie tym ulokowaliœmy siê w¹skim pasem nie przy szosie, lecz w pobli¿u
obozu, podczas gdy lotnicy zrzucali bomby i masakrowali
z karabinów maszynowych drzewa w jego g³êbi.
Na tych i innych rozmyœlaniach czas up³ywa³ powoli,
w koñcu jednak dostrzeg³em pierwszy odp³yw ciemnoœci. Z mroku zaczê³y wy³aniaæ siê wpierw niewyraŸne zarysy drzew i pó³kopków, które z ka¿d¹ chwil¹ stawa³y siê coraz bardziej wyraziste. Up³ynê³o znów nieco czasu, nim zacz¹³em dostrzegaæ
w dali zarysy pierwszych zabudowañ w zachodniej czêœci B³a¿owej. Od tej pory szary œwiat zacz¹³ siê stroiæ w ró¿ne barwy.
Miejsce wschodu s³oñca jaœnia³o na horyzoncie coraz wyraŸniej. Nadchodzi³ nowy dzieñ. Co te¿ on przyniesie? Znajdujemy siê w strefie przyfrontowej, wiêc spokoju nie bêdzie.
W chwilê póŸniej rozleg³a siê gdzieœ w okolicy Rzeszowa
potê¿na detonacja, której echo powtarza³y wielokrotnie wzniesienia Pogórza. Tu i ówdzie rozpoczyna³y sw¹ pracê dzia³a,
zaczyna³y szczekaæ karabiny maszynowe. Z obserwacji terenu
wyrwa³ mnie ostry gwizd, wzywaj¹cy czujki do opuszczenia
swych stanowisk. – Wracamy do bazy – oœwiadczy³ dowódca –
i bêdziemy mogli nieco pospaæ, jeœli nie zajdzie coœ nowego.
Mokrzy od porannej rosy i senni przybyliœmy do stodo³y,
gdzie rozœcielona s³oma na klepisku zaprasza³a do snu. Otrzymaliœmy wpierw œniadanie i papierosy oraz prawo do wypoczynku przez trzy godziny. Ka¿dy wiêc szybko rzuca³ siê na
s³omê i niemal natychmiast zasypia³. Pozosta³e grupy posz³y
w teren lub czeka³y na rozkazy dowódcy ca³ego zgrupowania.
Z g³êbokiego snu zbudzi³ mnie nagle okrzyk; „Alarm”.
Zerwa³em siê b³yskawicznie i z karabinem w rêce wybieg³em
wraz z innymi przed stodo³ê. Tu porucznik zakaza³ nam wychylaæ siê za budynek, prócz obserwatora, gdy¿ na szosie B³a¿owa – Ujazdy pojawi³ siê niemiecki czo³g, a czo³giœci przez
lornetki lustruj¹ ca³¹ okolicê. Nas przed nimi os³ania jedynie
stodo³a.
Od stoj¹cego przy szosie na wysokim wzniesieniu pancernego pojazdu oddziela³y nas pola i w¹ski pas lasu. Nale¿a³o
zatem staæ i czekaæ spokojnie, gdy¿ Niemcy maj¹ nasz¹ stodo³ê i pobliski dom niczym na patelni. Mo¿e pojad¹ dalej,
bo faktycznie nie mamy ¿adnych szans w walce z nim. Niewiele mog¹ zaszkodziæ czo³gowi nasze granatniki pochodz¹ce
z angielskiego zrzutu, a poza tym nie mamy ludzi dobrze przeszkolonych w obs³udze tej broni. Wypada tylko liczyæ na szczêœcie. Tym jednak razem opuœci³o nas ono.
W pewnym momencie od kuchni polowej znajduj¹cej siê
w lesie, w odleg³oœci oko³o 50 m, wyszed³ sobie m³ody partyzant z bia³o – czerwon¹ opask¹ na rêce (wszyscy zdjêli je ju¿
kilka dni temu) i zmierza³ spacerowym krokiem w naszym
kierunku. Nie pomog³y krzyki, by zawróci³. Szed³ dalej, s¹dz¹c
widocznie, ¿e s³owa te nie dotyczy³y jego. I wtedy zaczê³o siê.
Obserwator wygl¹daj¹cy ostro¿nie zza stodo³y informowa³
krótko:
- Niemcy wskakuj¹ szybko do czo³gu!
- Zwracaj¹ lufê dzia³a w nasz¹ stronê!
- Dym! – wrzasn¹³ w pewnym momencie.
Niemal jednoczeœnie rozleg³a siê komenda: „W miejscu
padnij ”.
Nim zd¹¿yliœmy wszyscy rzuciæ siê na ziemiê, pocisk z dzia³a
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uderzy³ w wysoki brzeg wzniesienia poroœniêtego krzewami
i niedu¿ymi sosnami, do którego prawie ¿e przylega³a bokiem
chroni¹ca nas stodo³a. Na g³owy posypa³a siê nam ziemia
z kamieniami i kawa³ki ga³êzi. Natychmiast po wybuchu niemal wszyscy b³yskawicznie rozbiegli siê w ró¿nych kierunkach,
byle dalej od stodo³y, gdy miêdzy biegn¹cych uderzy³ kolejny
pocisk. Rozleg³y siê tu i ówdzie okrzyki wyra¿aj¹ce ból, po
czym uciekaj¹cy padli na ziemiê, kryj¹c siê gdzie kto tylko
móg³.
Nastêpne pociski wybuch³y miêdzy stodo³¹ i bliskim lasem rani¹c tych, którzy nie zd¹¿yli skryæ siê w nim. Po ostatnim wybuchu nikt ju¿ nie porusza³ siê, lecz ka¿dy przywar³
do ziemi i czeka³, sam nie wiedz¹c na co. Teraz z kolei doszed³
do g³osu karabin maszynowy ostrzeliwuj¹c seriami miejsca,
w których móg³ siê ktoœ ukrywaæ. Trwa³o to moim zdaniem
doœæ d³ugo.
Nasza pi¹tka dobrych znajomych, w tym równie¿ mój bliski kolega Zdzich Krasnopolski „Sosna”, po pierwszych strza³ach nie oddali³a siê od stodo³y, lecz nadal le¿a³a na ziemi
przys³oniêta budynkiem. By³ on do tej pory nienaruszony.
W pewnym momencie podnios³em siê, aby sprawdziæ czy jeszcze ktoœ nie pozosta³ w stodole. Wszyscy j¹ opuœcili.
Zajrza³em te¿ do przegrody, gdzie znajdowa³ siê aparat
radiowy i dostrzeg³em pe³ne dwie skrzynie z pociskami do granatników. Nikogo jednak ju¿ i tu nie by³o. Nagle przysz³a mi
myœl, ¿e byæ mo¿e przed odjazdem bêd¹ Niemcy chcieli zburzyæ nasz¹ siedzibê, wiêc i my powinniœmy st¹d uciec.
Tego samego zdania by³ najstarszy wœród nas wiekiem
i po odbytej s³u¿bie wojskowej Bielec z Ulanicy. Stanêliœmy
wiêc na jego polecenie w szeregu, jakby na zbiórce, nastêpnie
powiedzia³ nam, ¿e gdy doliczy do trzech, mamy razem wyskoczyæ na otwart¹ przestrzeñ, przebiec j¹ jak najszybciej i wpaœæ
w du¿¹ kêpê drzew i krzewów rosn¹cych na zboczu wzniesienia. Do lasu - jak powiedzia³ - nie dobiegniemy. Tam – poucza³
– nale¿y natychmiast po³o¿yæ siê na ziemi. Na koniec ostrzeg³,
byœmy nie kryli siê w jednym miejscu.
Komu Bóg da, ten prze¿yje – zakoñczy³.
Na jego komendê wypadliœmy razem zza naszej dotychczasowej os³ony. Biegn¹c w górê otwart¹ przestrzeni¹ nagle
poœlizn¹³em siê na suchej i œliskiej trawie, trac¹c niezwykle
cenny czas. Zosta³em w tyle. Kiedy podnosi³em siê, ujrza³em
ze zdziwieniem w odleg³oœci oko³o jednego metra, w prawo ode
mnie, poruszaj¹c¹ siê i odwracaj¹c¹ darñ, jakby ry³y pod ni¹
liczne krety. Ta seria by³a przeznaczona dla nas, lecz nieco
spóŸniona. W tym momencie jakaœ nieznana funkcja mózgu,
bo na myœlenie nie by³o czasu, kaza³a mi upaœæ na ziemiê
i udawaæ zabitego. Le¿a³em wiêc na niej licz¹c na zmylenie
przeciwnika lub pociski, które mnie wykoñcz¹.
Nic takiego jednak nie nast¹pi³o. Karabin maszynowy znêca³
siê znów nad jakimœ nieznanym mi celem w pobli¿u. Trzeba
uciekaæ. Podci¹gn¹³em powoli nogê nieco w górê, znalaz³em
dla niej odpowiednie oparcie, a potem nast¹pi³ skok, krótki
szalony bieg i wpad³em w zbawcze krzaki. Seria przeznaczona
dla mnie przesz³a zbyt wysoko. Dziêki Ci Bo¿e – szepn¹³em.
Po odjeŸdzie czo³gu w kierunku B³a¿owej na miejscu wydarzeñ pojawili siê sanitariusze. Jak siê okaza³o mieliœmy zabitych i jedenastu ciê¿ej lub l¿ej rannych. Wœród zabitych znajdowa³ siê Piotr Sienko „Topór” z £ubna, ciê¿ko ranny by³ Stanis³aw Wrona „Dyszel”, który utyka³ ju¿ na nogê do koñca ¿ycia.
Lekk¹ ranê w nogê otrzyma³ tak¿e Janusz G¹secki „Poryw”
z Dynowa, zamordowany w 1945 roku przez UPA. Pozosta³ych
zabitych i rannych nie zna³em.
W godzinê póŸniej byliœmy ju¿ na nowym miejscu postoju,
w jakiejœ stodole ukrytej na skraju lasu, w pobli¿u szosy biegn¹cej z Dynowa w kierunku Domaradza. Tu rozgoœciliœmy siê
na krótki pobyt. St¹d te¿ przed wieczorem wysz³a na zasadzkê jedna z grup operacyjnych. Dzieñ dobiega³ koñca
Mieczys³aw Krasnopolski
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Czwarty czerwca 1989 to jedna
z wa¿niejszych dat w historii Polski,
bo przecie¿ w tym dniu Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, rz¹dz¹ca
Polsk¹ pod dyktando Zwi¹zku Radzieckiego ponad 40 lat przegra³a z Solidarnoœci¹. Ta ostatnia ostatecznie po drugiej turze wyborów obsadzi³a wszystkie 35% miejsc w sejmie i 99% miejsc
w senacie. Przyby³y 5 czerwca na spotkanie powyborcze premier Rakowski
oznajmi³: „Towarzysze! Wybory wypad³y Ÿle! Og³aszam alert dla partii!”.
Trzy miesi¹ce póŸniej powo³ano rz¹d
Tadeusza Mazowieckiego, 6 miesiêcy
póŸniej z konstytucji zniknê³y s³owa:
„socjalizm, PRL, przewodni¹ si³¹ narodu”, orze³ odzyska³ koronê, a 7 miesiêcy póŸniej – ju¿ w 1990 roku – rozwi¹zano PZPR. Spe³ni³y siê marzenia
¿o³nierzy kampanii wrzeœniowej, bitwy
spod Falaise, bitwy spod Monte Cassino i ¿o³nierzy powstania warszawskiego, marzenia Sucharskiego, Maczka,
Andersa, Bora-Komorowskiego, Miko³ajczyka, Jeziorañskiego, Kuronia, Wa³êsy i Jana Paw³a II… I choæ smak tej
naszej dwudziestoletniej suwerennoœci
jest czasem gorzki, a bohaterowie tamtych dni graj¹ czêsto w ró¿nych dru¿ynach Towarzystwo przyjació³ Dynowa,
klub DESKA przy LO, Miejski Oœrodek
Kultury oraz Towarzystwo De Novo ani
przez chwilê nie mieli w¹tpliwoœci ze
obok takiej rocznicy nie mo¿na przejœæ
obojêtnie. St¹d pomys³ koncertu pod
has³em „20 lat polskiej wolnoœci”, który rozpocz¹³ siê 4. czerwca o godzinie
18 w auli szko³y. Wyst¹pi³y w nim
uczennice LO: Monika Mikoœ, Olga Kuszek i Aleksandra Kipisz z wierszem
Wis³awy Szymborskiej „Gawêda o Mi³oœci Ojczystej”, a ich kole¿anka z klasy Monika Paœciak zaœpiewa³a dwie piosenki: „Byæ mo¿e gdzie indziej” oraz
„Miejcie nadziejê”. W koncercie wziêli
udzia³ tak¿e absolwenci liceum: Pan
Adam
Kie³basa zaœpiewa³ piêkn¹ pieœñ
,
„Zród³o:” Jacka Kaczmarskiego, a
wspólnie z Panem Emilem Dañczakiem
wykona³ piosenkê „Konfesjona³” tego
samego autora. Pani Dorota Sówka zaœpiewa³a kultow¹ piosenkê Jana Pietrzaka „¯eby Polska by³a Polsk¹”.
Ozdob¹ koncertu by³ zespó³ „Bocca
Della Verita” na czele z Danielem Maziarzem i charyzmatycznym solist¹
Paw³em Tereszakiem. Rozpoczêli oni
koncert piosenk¹ „Do K”, a zakoñczyli
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brawurowym wykonaniem dwóch piêknych pieœni Jacka Kaczmarskiego:
„Rozbite oddzia³y” oraz „A my nie chcemy odchodziæ st¹d”. Na koniec wszyscy
artyœci wraz z publik¹ zaœpiewali s³ynne „Mury” Jacka Kaczmarskiego.
Profesjonalny akompaniament
i nag³oœnienie „zabezpieczone” przez
nowego szefa MOK-u pana Macieja
£ukasiewicza, wystawa podziemnej
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prasy i innych publikacji udostêpnionych przez znanych dynowskich animatorów kultury ,a ówczesnych cz³onków
opozycji krakowskiej dope³ni³y ca³oœci
i sprawi³y, ¿e koncert okaza³ siê bardzo wa¿nym i udanym „przedsiêwziêciem patriotyczno- artystycznym”.
Organizatorzy dziêkuj¹:
Pañstwu Jolancie i Januszowi Miklaszom za udostêpnienie bogatego

Po kilkunastu latach starañ uda³o siê w tym roku po raz
pierwszy wyruszyæ do Lwowa, aby z³o¿yæ pok³on Matce Bo¿ej £askawej. Z ca³ego kraju zg³osili siê chêtni. 84 osoby
wyruszy³y na trasê nie bacz¹c na bardzo groŸne anomalie
pogodowe w tym roku. Po Mszy Œw. w koœciele Œw. Rocha
w Rzeszowie 25.06.2009 odprawionej o godz, 6.00 pielgrzymi ruszyli na pierwszy odcinek trasy.
Kolejne etapy pielgrzymowania by³y bardzo ambitne:
I dzieñ Rzeszów-Dynów 36 km
25.06.2009 Czwartek
Rzeszów wyjœcie – 7.00
S³ocina lasek 6km - 8.30 – odpoczynek
Borek Stary 5 km – 10.00- œniadanie
Borek Nowy 4km – 11.40 – odpoczynek
B³a¿owa 7km – 13.40 – obiad
Futoma 5km – 16.30 – kolacja
Dynów ul. Dzia³owa 6km – 18.40 – odpoczynek
Dynów 3km – 19.30 – dojœcie i nocleg.
II dzieñ Dynów – KuŸmina 37 km
26.06.2009 Pi¹tek
Msza Œw. godz. 6.00
Dynów wyjœcie – 7.00
Siedliska 8km – 9.00 – œniadanie
Huta Porêby 5km – 11.00 – odpoczynek
Huta Lasek 6km – 12.50 – odpoczynek
Lipa 5km – 14.20 – obiad
Leszczawka 8km – 17.20 – kolacja
KuŸmina 5km – 19.20 – dojœcie i nocleg
III dzieñ KuŸmina – Jasieñ 34 km
27.06.2009 Sobota
KuŸmina wyjœcie – 6.00
Rozpucie 7km – 7.50 – œniadanie
Zawadka 5km – 9.50 – odpoczynek
Ropienka 5km – 11.00 – obiad
Leszczowate 5km – 14.00 – odpoczynek
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zbioru dokumentów i prasy podziemnej
Panu Witoldowi Bielcowi za bezp³atne zarejestrowanie koncertu.
Pani Monice Krasnopolskiej za
wykonanie dekoracyjnych wst¹¿eczek
KU CHWALE OJCZYZNY !!!
Fot.Renata Jurasiñska

Brzegi Dolne 8km – 16.20 – kolacja
Jasieñ 4km – 17.50 – dojœcie
Msza Œw. w Sanktuarium godz. 18.00
Po Mszy Œw. nocleg w Jasieniu
IV dzieñ Jasieñ – Kroœcienko 10 km
28.06.2009 Niedziela
Godz. 5.30 Sanktuarium – wspólny œpiew godzinek
Jasieñ – 6.00 – œniadanie
Jasieñ wyjœcie – 7.00 – wyjœcie
Brzegi Dolne 4km – 8.00 – odpoczynek
Kroœcienko 6km – 10.00 – koniec marszu!!!
Przejazd autokarem do Lwowa
Granica odprawa – 10.30
Chyrow 15km - nawiedzenia Koœcio³a – 12.30
Sambor 26km – nawiedzenie Koœcio³a – 14.00
Rudki 27km – nawiedzenie Koœcio³a – 15.30
Lwów 40km – przejazd
Msza Œw. w Katedrze Lwowskiej – godz. 18.00
- Po Mszy Œw. nocleg we Lwowie
V dzieñ Lwów – Rzeszów
29.06.2009 Poniedzia³ek
Msza Œw. w Katedrze Lwowskiej o godz. 8.00
- Droga Krzy¿owa
- Nawiedzenie Cmentarza £yczakowskiego
- Nawiedzenie Cmentarza Orl¹t Lwowskich
- Anio³ Pañski
- Powrót autokarem do Polski
- Przejazd do Rzeszowa i rozwi¹zanie Pielgrzymki
Pierwszy nocleg wypad³ pielgrzymom w Dynowie w Zespole Szkól. Dotarli na miejsce bardzo zmêczeni i spóŸnieni
– na trasie dopad³a ich gwa³towna burza. Przywita³yœmy
ich przed budynkiem szko³y. Zaproszeni zostali na dynowskie pierogi, które ulepi³y dla pielgrzymów panie z Uniwersytetu Z³otej Jesieni. Bardzo im to dynowskie danie smakowa³o.
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Drugi dzieñ zaczêli od Mszy Œw. w Koœciele pw. Œw.
Wawrzyñca. Tu przywita³ ich w serdecznych s³owach Ksi¹dz
Piotr i ¿yczy³ szczêœliwego pielgrzymowania. Msza Œw. by³a
bardzo uroczysta, koncelebrowana przez ksiê¿y przyby³ych
z Rzeszowa. Po Mszy Œw. wyruszyliœmy na trasê. Przejœcie
przez Dynów wzbudzi³o wielkie zainteresowanie wœród tych,
którzy wczeœniej siê budz¹. Przez most na Sanie, D¹brówkê dotarliœmy do Siedlisk. Ksi¹dz Proboszcz w Siedliskach
przywita³ pielgrzymów bardzo uroczyœcie w Koœciele. Pomodli³ siê z pielgrzymami, udzieli³ b³ogos³awieñstwa i zaprosi³ do szko³y na uroczyste œniadanie. Pani Dyrektor
i Panie ucz¹ce w tej szkole przyjê³y pielgrzymów bardzo
goœcinnie. By³ wspania³y ¿urek, kanapki i super mi³e przyjêcie. Nastêpny odcinek to urocza trasa wœród zielonych
pól i lasów prowadzi³a do Hut Porêb. Tu mieszkañcy, przywitali pielgrzymów w Koœciele. Po wspólnej modlitwie zaproszeni zostaliœmy do gospodarstwa agroturystycznego
Pañstwa Marii i Feliksa Hadamów. Gospodarze po staropolsku powitali nas chlebem i sol¹. Dzieliliœmy siê tym
smakowitym chlebem jak op³atkiem. Zastawione w ogrodzie sto³y ugina³y siê od przygotowanych przez gospodarzy
pysznoœci. Po krótkim odpoczynku ruszyliœmy na bardzo
trudny odcinek trasy. Pokonaæ trzeba by³o serpentyny wyprowadzaj¹ce na Jawornik. Ten odcinek wykorzystali pielgrzymi do poznania historii tego terenu. Korzystaj¹c z nag³oœnienia jakie posiadali, mog³am dla wszystkich snuæ
opowieœæ o piêknym Pogórzu Strzy¿owsko-Dynowskim i Pogórzu Przemyskim. Mimo pra¿¹cego s³oñca maszerowaliœmy raŸno. Ju¿ po pokonaniu najwy¿szego wzniesienia mogliœmy œpiewaæ. Nawet mieliœmy akompaniament muzyczny
– a¿ dwie gitary.
W Lipie przed szko³¹ czeka³ Ksi¹dz Proboszcz z tej
parafii i delegacja mieszkañców. Po powitaniu, zaproszeni
zostaliœmy na obiad. Kwatermistrz zarz¹dzi³ godzinny odpoczynek. Wszyscy pouk³adali siê wokó³ œcian w sali gimnastycznej wyci¹gaj¹c do góry nogi – to najlepsza metoda
na ich regeneracje. Do Lipy przyjecha³ p. Roman Mryczko.
Przywióz³ dla pielgrzymów smakowite bu³eczki, dar pracowników Urzêdu Miasta w Dynowie.
Pielgrzymi ze œpiewem ruszyli dalej, aby przez Leszczawê dotrzeæ na noc do KuŸminy. Ja wróci³am do Dynowa
z postanowieniem, ¿e w przysz³ym roku do II Pielgrzymki
do³¹czymy Grupê Dynowsk¹. Naprawdê warto. Aby zrozumieæ ludzi, którzy z Gdañska, Zielonej Góry, Inowroc³awia,
Torunia… przyjechali, aby pielgrzymowaæ do Lwowa, trzeba pójœæ na pielgrzymi szlak.
Chcê bardzo serdecznie podziêkowaæ tym, którzy pomogli, aby przyjêcie pielgrzymów w Dynowie by³o równie serdeczne jak w innych miejscowoœciach:
1) Panu Grzegorzowi Szajnikowi za produkty ¿ywnoœciowe
2) Paniom: Krystynie D¿u³a, Teresie Drelinkiewicz, Marii
Makaryk, Teresie Kot, Marii Wydra za przygotowanie
pierogów na kolacjê,
3) Dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Dynowie za przyjêcie na nocleg,
4) Pracownikom Urzêdu Miasta w Dynowie za z³o¿one pieni¹dze na zakup bu³eczek,
5) Panu Wojciechowi Szarudze w³aœcicielowi hurtowni
„U Wojtka”, za nieodp³atne dostarczenie naczyñ,
6) Panu Romanowi Mryczko za dowiezienie prowiantu na
trasê.
Zdjêcia p. Zbigniew Fedde – Inowroc³aw.
Przewodnik beskidzki
Józefa Œlemp
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Poœród dróg doros³ych
Wœród ruchliwych jezdni
Jest piêkna. Bezpieczna
Lat dziecinnych dró¿ka…
Przy niej twoje drzewa,
Wzd³u¿ niej twoja rzeczka,
W³asny krwiobieg wspomnieñ
Z ma³ego miasteczka.
W nim pierwsze zwyciêstwa!
I w nim pierwsze blizny…
Smak Twych lat dziecinnych,
Czar MA£EJ OJCZYZNY.
T¹ ma³¹ ojczyzn¹, która nas oczarowa³a jest przegl¹daj¹cy siê w Sanie,
a obecnie ton¹cy w zieleni, rozwrzeszczany œpiewem ptaków przepiêkny, jedyny w swoim rodzaju, nasz ukochany
Dynów. Towarzystwo Przyjació³ Dynowa zorganizowa³o wystawê: „Dynów
w starej pocztówce i fotografii”, której
autorem jest poniek¹d Prezes Towarzystwa Pan Doktor Andrzej Stankiewicz.
Jej otwarcie mia³o miejsce 23. czerwca
o godzinie 18 w siedzibie Biblioteki
Miejskiej i mia³o charakter bardzo uroczysty. W punkcie pierwszym „œpiewaj¹cym” wyst¹pi³y nasze rodzime artystki. Pani Gra¿yna Malawska i Pani Dorota Sówka, które zaœpiewa³y piosenki
o Dynowie.W punkcie drugim gospodarz
wieczoru wzniós³ toast ku chwale i powodzeniu naszej ma³ej ojczyzny otwieraj¹c tym samym wystawê oraz wyt³umaczy³ w jaki sposób i dlaczego zgromadzi³ te wszystkie fotografie,
a w punkcie trzecim licznie zgromadzeni goœcie przyst¹pili do zwiedzania, dyskutowania i cieszenia siê sob¹.
Towarzystwo Przyjació³ Dynowa na
czele z prezesem zachêca do ogl¹dniêcia interesuj¹cej wystawy, która udostêpniona bêdzie przez okres ca³ych
wakacji.
ZAPRASZAMY
Fot. Ryszard Wêgrzyn
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Znajomi od dawna namawiali mnie, ¿eby pos³uchaæ
na ¿ywo koncertu kapeli „Bocca Della Verita” i zapewniali,
¿e mo¿na z tego wynieœæ wiele wzruszeñ. Jakoœ do tej pory
siê nie z³o¿y³o na tyle szczêœliwie, ¿ebym tych wzruszeñ mog³a doœwiadczyæ, dlatego koncert z 13 czerwca wyda³ mi siê
doskona³¹ okazj¹ do nadrobienia zaleg³oœci kulturalnych.
Postanowi³am daæ m³odym ludziom szansê na muzyczne oczarowanie mnie choæ przyznam, ¿e w duchu liczy³am
siê z mo¿liwoœci¹ muzycznego rozczarowania.
Co prawda nie mnie fachowo oceniaæ wartoœæ muzyczn¹
jakiegokolwiek koncertu, ale zdecydowanie do mnie nale¿y
ocena emocjonalna. Bo jak ka¿dy s³uchacz mam siê prawo
wzruszyæ albo nie wzruszyæ i nikt mi nie mo¿e tego nakazaæ
czy zabroniæ.
I siê wzruszy³am!
Po pierwsze zdumia³a mnie sala Domu Stra¿aka wypchana ludŸmi po brzegi. By³o sporo m³odzie¿y, ale te¿ ca³kiem pokaŸny t³umek mocno doros³ych. Poniewa¿ ciut siê
spóŸni³am nie mog³am rozsi¹œæ siê wygodnie w krzes³ach
dla vipów, a ¿e jestem raczej niskopienna, przepcha³am siê
za plecy ostatnich siedz¹cych szczêœliwców, ¿eby nie tylko
s³yszeæ, ale i widzieæ ca³¹ kapelê.
Zaczê³o siê nieszczególnie, bo jako suport œpiewa³ swoje
ballady Emil Dañczak, a to zdecydowanie nie jest muzyka
do s³uchania na stoj¹co i w takim t³umie. Ballady Emila
wymagaj¹ ca³kiem innej oprawy.
Nie wzruszy³am siê, bo mi zawadza³ parasol, by³o gor¹co i nie nastawi³am siê na taki typ muzykowania. Przyznam, ¿e rozwa¿a³am projekt ewakuacji, ale œcisk by³
za du¿y wiêc musia³am wytrwaæ.
I ca³e szczêœcie, bo dalej by³o ju¿ znakomicie.
Kapela w okrojonym nieco sk³adzie:
Pawe³ Tereszak
Tomek Tereszak
Daniel Maziarz
i Pawe³ Gerula
sprawi³a, ¿e zapomnia³am o nieszczêsnym parasolu, gor¹co
przesta³am zauwa¿aæ i zas³ucha³am siê w muzykê bez reszty.
Dobrze, ¿e zabrak³o krzese³, bo kapeli trzeba s³uchaæ na
stoj¹co, trzeba z nimi œpiewaæ i trzeba waliæ brawo, bo oklaskiwaæ to za ma³o.
A przecie¿ graj¹ muzykê ma³o popularn¹, tak¹ po któr¹
siêgamy tylko w wyj¹tkowych chwilach. I nie ma siê co obruszaæ, bo poezja œpiewana nie stanowi t³a dla codziennych
zajêæ, za to wspaniale pomaga wydostaæ siê na œwiat³o dzienne œwi¹tecznym emocjom. Miêdzy innymi dlatego ten koncert by³ taki wyj¹tkowy, bo kapela zagra³a piêkn¹ muzykê,
a Pawe³ Tereszak genialnie zaœpiewa³ teksty poetów.
¯yje taki ch³opak w Dynowie, ka¿dy go zna i mniej lub
wiêcej wie o jego muzycznych zdolnoœciach, ale tak naprawdê chyba ma³o kto siê zastanawia, ¿e to postaæ niezwyk³a.
Kapelusze z g³ów panowie!!!
Pawe³ ma charyzmatyczny g³os i potrafi nim piêknie
operowaæ. Publika nie tylko s³ucha³a muzyki, ale te¿ rozumia³a o czym œpiewa, prze¿ywa³a razem z nim uczucia zamkniête w strofach wierszy.
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Kto przyszed³ zakochany - pokocha³ jeszcze bardziej,
kto szczêœliwy
- rozwin¹³ kolorowe skrzyd³a,
kto smutny
- spad³ na dno rozpaczy,
kto obojêtny
- obudzi³ siê i serce ¿ywiej mu
zabi³o.
Panie Pawle, urzek³a mnie ostatnio piosenka wygrzebana na YouTube, której tekst pozwalam sobie Panu zadedykowaæ z podziêkowaniami za ten wspania³y koncert.
Upadasz, wci¹¿ upadasz
i d³ugo lecisz w dó³.
Podnosisz siê, podnosisz
jak wiele musisz mieæ si³.
Barwy dnia Ty w nich toniesz,
i myœli wiruj¹ po g³owie,
chcesz siê swobodnie unosiæ
i zrzucasz te betonowe buty.
Rozpadasz siê, rozpadasz
jak kamieñ toczysz siê.
Na nowo zbierasz w sobie
jak wiele w Tobie jest si³.
I wiem, ¿e mo¿esz, wiem, ¿e mo¿esz
choæ masz pod skór¹ coœ jakby strach,
lecz mimo tego wiem, ¿e mo¿esz
zanurzyæ siê w bezmiarze dnia…
Gwoli sprawiedliwoœci kapela, to równie¿ Tomek Tereszak, który gra znakomicie na tylu instrumentach, ¿e œmia³o mo¿na go nazwaæ multiinstrumentalist¹. Jego solówki
na tr¹bce i flecie wywo³ywa³y zas³u¿ony aplauz publicznoœci
i przydawa³y wiele koloru prezentowanym utworom.
To tak¿e wspania³y gitarzysta Daniel Maziarz, który
wokalnie uzupe³nia³ popisy Paw³a Tereszaka i panowa³ nad
przebiegiem scenicznych zdarzeñ.
I jeszcze Pawe³ Gerula z gitar¹ basow¹ schowany w cieniu pozosta³ych cz³onków kapeli. Zabrak³o skrzypiec, ale
i tak wychodzi³am z koncertu poruszona i zachwycona.
Znajomi mieli racjê, ¿e „Bocca Della Verita” jest zjawiskiem nietuzinkowym i ¿e nie da siê przejœæ obojêtnie obok
tej muzyki.
Kupi³am sobie p³ytê kapeli, czêsto jej s³ucham i za ka¿dym razem mnie zdumiewa dojrza³oœci¹, pozytywnym ³adunkiem emocjonalnym i jeszcze tym, ¿e tê pochwa³ê dla urody
œwiata wyœpiewuj¹ znajomi z dynowskiej ulicy.
Z szacunkiem i w zachwycie
Ewa Czy¿owska
Fot.Marek Janikowski
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28 maja 2009 po nabo¿eñstwie majowym mia³o miejsce poœwiêcenie pochodz¹cej z koñca XIX wieku tak zwanej „kapliczki pod brzoz¹”. Jej g³ówni fundatorzy,
mieszkaj¹cy w Gdyni pañstwo Joanna i Miros³aw Kie³biñscy, uœwietnili uroczystoœæ
swoj¹ obecnoœci¹.
Pani Joanna Stankiewicz-Kie³biñska w kilku ciep³ych s³owach podziêkowa³a
wszystkim, którzy przyczynili siê do renowacji tak wa¿nego dla dynowian miejsca,
przy którym od zawsze odbywaj¹ siê wspominane przez ni¹ z nostalgi¹ „majówki”.
Stwierdzi³a tak¿e, ¿e wszelkie kontakty z Dynowem i jego mieszkañcami, szczególnie te z okresu tajnego nauczania, s¹ dla niej bardzo wa¿ne. Poœwiêcenia dokona³
ks.proboszcz Stanis³aw Janusz, a potem rozleg³y siê dŸwiêki tradycyjnych pieœni
maryjnych.
Towarzystwo Przyjació³ Dynowa serdecznie dziêkuje:
• pañstwu Kie³biñskim za przekazane œrodki,
• pani Jolancie Miklasz za wykonanie umieszczonego w kapliczce obrazu „MatkiBoskiej £¹kowej”,
• firmie pana Dariusza Radonia za rekonstrukcjê elementów kapliczki,
• panu Marianowi Boruckiemu za wykonanie schodów,
• Ksiêdzu Proboszczowi za przekazanie
materia³ów na ich wykonanie
• wszystkim, którzy w jakiœ sposób przyczynili siê do renowacji obiektu.
Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
Fot. Mariusz Choma
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Noc¹ do Afryki.
Noc¹ po Kairze.
Noc¹ na Synaj.
Do Egiptu ucieka³a Œwiêta Rodzina, my ta wêdrujemy
dobrowolnie. Czarna noc, bia³a Afryka i kolorowe, spe³niaj¹ce siê marzeni, a raczej pocz¹tek marzeñ.
Jest Egipt. S¹ równie¿ oni, Nefretete i Ramzes.
W autobusie, na wybranych przez siebie miejscach.
W hotelu, w wyznaczonych pokojach. W restauracji, zajadaj¹cy pysznoœci. Maj¹ swoje plany i oczekiwania.
Kolorowa wiza, b³êkitne Morze Czerwone piaski i ska³y.
Kolorowym autobusem przemykaliœmy przez be¿owy Synaj.
Jeszcze Azja, ale myœlami jesteœmy w Afryce, tej bia³ej,
œniadej, arabskiej. W ciemnoœciach pokonaliœmy tunel pod
Kana³em Sueskim by móc ch³on¹æ kolejny kontynent. Kair
wita nas ok. 20. Z okien autobusu wy³apujemy szczegó³y.
Nasz przewodnik Naser opowiada nam o kraju, ja zaœ prawie go nie s³ucham. Zszokowany obserwujê ruch uliczny
i cieszê siê ¿e nie jestem kierowc¹. Na zat³oczonych ulicach
szukamy swego miejsca, wciskamy siê, wymuszamy pierwszeñstwo itp. Wolna Egipcjanka!. W tym olbrzymim korku
ulicznym stoj¹ ró¿norodne pojazdy mechaniczne a miêdzy
nimi wózki ci¹gnione przez koniki i osio³ki.
Hotel wita nas luksusami. Po tym jednak co widzia³em
chcia³bym spaæ w mniej luksusowym miejscu. Czujê siê g³upio!
Tu¿ po kwaterunku wyszed³em noc¹ poza hotel. Na zakupy. Gwar, zapach ulicy tak mnie oszo³omi³ ¿e da³em siê
omotaæ, zosta³em „uprowadzony”. Mia³em kupiæ tylko mi-

Sfinks
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Piramidy w Gizeh
neraln¹ a wróci³em z wod¹ i olejkiem eterycznym „Sekret
pustyni”. To jego zapach przypomina mi tê noc i kolejne dni
spêdzone w tym pe³nym paradoksów kraju. W tym muzu³mañskim kraju dzieñ zakoñczyliœmy msz¹ œw. odprawian¹
w maleñkim pokoju. Balkon by³ tak¿e wykorzystany.
W tê pierwsz¹ afrykañsk¹ noc Ramzes œni³ o Afryce. A Nefretete?. Oczywiœcie te¿ o Afryce.
Ranek, jak najbardziej wspó³czesny postawi³ nas na nogi.
Niedaleko oczekiwa³a nas staro¿ytnoœæ. Chefren, Cheops
i Mykerinos, a w³aœciwie ich piramidy przycupnê³y w Gizech, a w³aœciwie na peryferiach Kairu. Sprawi³y one na mnie
niesamowite wra¿enie. Czyta³em o nich wczeœniej, uczy³em
siê w szko³ach ale stan¹æ przy tych kolosach, budowanych
z olbrzymich g³azów przez niewolników dla w³adców, by³o
prze¿yciem nie do opisania.
Wêdruj¹c po rozgrzanym piasku, odganiaj¹c nachalnych
sprzedawców kontemplowaliœmy historiê przez du¿e H.
Wkrótce Ramzes i Nefretete stanêli przed tajemniczym pos¹giem Sfinksa.
Zagadki przed zagadk¹. Kierowaliœmy ku niemu swe
tajemnice licz¹c ¿e odkryje swoje. Niesamowity Sfinks pozosta³ niewzruszony poœród gwaru turystów.
Kolejnym miejscem by³a Sakkara. To tu Naser pracuje
na wykopaliskach. To tu poœród œwi¹tyñ, grobów, alei dumnie prezentuje siê najstarsza piramida D¿esera, schodkowa. Plusem tego miejsca by³a ma³a liczba turystów.
Piramidy tkwi¹ na pustyni, blisko ¿yciodajnej doliny Nilu,
któr¹ wracaliœmy do Kairu. Obserwowaliœmy zielone oazy,
uprawne pola o poœrodku nich zanieczyszczony kana³. Egipcjanie egzotycznie prezentowali siê na swych konnych, osio³kowych wózkach.
Przewodnik zawióz³ nas do restauracji wystylizowanej
dla turystów.
Grupa wraz z Nefretete tam zosta³a, zaœ Ramzes
skorzysta³ z miejsca gdzie faraon chodzi³ piechot¹
i uda³ siê z aparatem w egzotyczny, prawdziwy plener.
Takiej wolnoœci potrzebowa³.
Po powrocie do stolicy swój czas poœwiêciliœmy na zakupy po³¹czone z pokazami.
Zobaczyliœmy wyroby z papirusu oraz w¹chaliœmy ró¿norodne olejki. Tym razem skusi³em siê na „Horusa”.
On przypomina mi te momenty gdzie przep³aci³em, da³em
siê nabiæ w butelkê. Ale pachnie ³adnie.
Po kolacji, w szóstkê, przedarliœmy siê cudem na drug¹
stronê ulicy. Na szczêœcie bez ofiar. Zaszyliœmy siê w ciasne,
brudne zakamarki Kairu. To nocne wêdrowanie w¹skimi
uliczkami na d³ugo pozostanie w mej pamiêci. To tu pozna-
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W dolinie Nilu
waliœmy prawdziwy Egipt. Wêdruj¹c bez celu, obserwowaliœmy nocne ¿ycie miasta, by ca³kiem przez przypadek natrafiæ na wesele. Chcieliœmy dyskretnie obserwowaæ ale nie da³o
siê. Szybko nas zauwa¿ono. Poczêstowali nas wod¹, robili
nam i z nami zdjêcia. Nagle znaleŸliœmy siê w centrum
uwagi.
Jeszcze w g³owie mi szumia³o a w uszach brzmia³a muzyka gdy k³ad³em siê do snu.
Nefretete jeszcze inaczej poznawa³a Kair noc¹.
Uciekali noc¹.
Na osio³ku, przez pustyniê.
Maryja i Józef.
WieŸli ma³ego Jezusa.
Kolejny dzieñ poœwiêciliœmy na zwiedzanie piêknej dziel-
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nicy koptyjskiej. Odwiedziliœmy œwi¹tynie najstarszych
chrzeœcijan Koptów. Niestety, nie dane nam by³o uczestniczyæ w nabo¿eñstwie wg ich rytu.
Po tym katolickim akcencie znowu poch³onê³a nas staro¿ytnoœæ. Prawie 2 godziny, ale to zdecydowanie za ma³o,
spêdziliœmy w muzeum. Podziwiaj¹c skarby Tutenhamona
zamykaliœmy oczy oœlepione z³otem, ka¿dy przedmiot wzbudza³ ciekawoœæ. Maski, bi¿uteria, rzeŸby, monety, mumie,
papirusy, malowid³a. Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Mnie
bardzo zainteresowa³y mumie zwierz¹t. Przemykaj¹c poœród bogactw musieliœmy opuœciæ ten pokarm dla duszy by
pod¹¿yæ ku restauracji. Trasa tam wiod³a nas po Nilu. Krótki,
taneczny rejs jednak szybko siê zakoñczy³. P³yn¹c podziwialiœmy Kair spowijany przez piaskow¹ burzê. Po zaspokojeniu g³odu egipskimi specja³ami ¿egnaliœmy siê z Kairem obserwuj¹c tê olbrzymi¹ metropoliê z okien autobusu.
Jeszcze tylko najwiêkszy targ. Jeszcze tylko najwiêkszy
meczet, jeszcze tylko…
Tu trzeba wróciæ. Tak postanowili Ramzes i Nefretete podczas wspólnej rozmowy.
Kilka godzin jazdy przez P³w. Synaj spêdzaliœmy na œnie,
obserwacjach, rozmowach. By dotrzeæ do klasztoru œw. Katarzyny, nieopodal którego czeka³ na nas krótki nocleg. Gdzieœ
ok. 3 wyruszyliœmy na szczyt – Synaj. Ka¿dy z w³asnymi
intencjami wêdrowa³ tam gdzie Moj¿esz otrzyma³ kamienne tablice z 10 przykazaniami
Wiêkszoœæ pieszo, kilka osób na wielb³¹dach w¹sk¹ kamienist¹ œcie¿k¹ wêdrowa³a ku górze.
Ramzes i Nefretete wêdrowali pieszo.
Po drodze ubawi³ mnie fakt ¿e murzyni chcieli robiæ sobie ze mn¹ zdjêcia. Nie wiem kogo im przypomina³em!
Na szczyt wyszed³em bardzo wczeœnie. Mimo zimna warto
by³o. Tañce, modlitwy i œpiewy Nigeryjczyków stwarza³y niesamowity nastrój. Wszyscy marzliœmy równo gdy¿ wia³ porywisty wiatr. SpóŸnione promienie oczekiwanego s³oñca nas
nie rozgrza³y. Ods³oni³y góry i bliŸnich. Przypomnia³y o najwa¿niejszych przykazaniach. Szacunku dla drugiego cz³owieka i otaczaj¹cej przyrody.
Nie zabijaj!
Szanuj!
Nie niszcz!
Nie œmieæ!
Po zejœciu zwiedziliœmy jeszcze klasztor Œw. Katarzyny.
Ujrzeliœmy studniê Moj¿esza, gorej¹cy krzew oraz piêkne
ikony.
Tak koñczy³a siê nasza przygoda w Afryce, Egipcie.
Ramzes i Nefretete po¿egnali Egipt ale powiedzieli, ¿e jeszcze tam wróc¹.
Tekst i zdjêcia Piotr Pyrcz.

Dzielnica Koptyjska.

Wschód s³oñca na Synaju.
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Czêsto narzekamy na m³odzie¿, ¿e nie
ma ¿adnych zainteresowañ, a jeœli ju¿, to
gry komputerowe, dyskoteki itp. Chcia³abym rozpocz¹æ cykl wywiadów z m³odymi
ludŸmi naszego miasta, którzy maj¹ swoje pasje, rozwijaj¹ je i dziêki nim staj¹
siê ambasadorami Dynowa nie tylko na
Podkarpaciu, ale te¿ w ca³ym kraju.
Pierwsz¹ osob¹, z któr¹ przeprowadzi³am
wywiad jest tegoroczny maturzysta Liceum Ogólnokszta³c¹cego – Jarek Bilski.
Niby Go znam, ale myœla³am, ¿e to zwyczajny ch³opak, niewyró¿niaj¹cy siê wœród
rówieœników. Przez zupe³ny przypadek
us³ysza³am o jego osi¹gniêciach i namówi³am Go na ten wywiad, co zreszt¹ nie
by³o spraw¹ ³atw¹, bo Jarek jest niezwykle skromny. Moje pytanie o sukcesy skwitowa³ powiedzeniem: eee, takie tam… Ale
oceñcie Pañstwo sami czy to s¹ tylko „takie tam sukcesy”. Zapraszam do lektury.
Acha: Od kiedy i dlaczego zainteresowa³eœ siê kolarstwem?
Jarek: Zaczê³o siê w 2006 roku.
Na pocz¹tku by³y to tylko wycieczki dla
poprawienia ogólnej kondycji. Potem zacz¹³em jeŸdziæ na coraz to d³u¿sze trasy
i kolega namówi³ mnie na start w maratonie rowerowym w Przemyœlu, który odby³
siê w maju 2007r. na trasie d³ugoœci 50km
w terenie. Ten pierwszy maraton by³ dla
mnie trochê pechowy – zgubi³em trasê!
Acha: Pewnie wtedy pomyœla³eœ,
¿e ten sport nie jest dla Ciebie…
Jarek: A sk¹d¿e! By³em zadowolony
ze swojej ogólnej kondycji i uleg³em fascynacji tym sportem. Zaczyna³em na rowerze do typowo rekreacyjnej jazdy.
Po tym maratonie w Przemyœlu kupi³em

Grand Prix o Puchar Smoka – £ê¿yny.
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lepszy sprzêt, przeznaczony do amatorskiego œcigania siê.
Acha: S³ysza³am, ¿e masz du¿e osi¹gniêcia – sporo dyplomów, medali, pucharów. Opowiedz o nich naszym Czytelnikom.
Jarek: We wrzeœniu 2007 roku startowa³em w Mistrzostwach Podkarpacia
Juniorów w Przemyœlu – by³y to cztery
okr¹¿enia po stoku narciarskim. Zdoby³em wtedy 7 miejsce. Zaœ w paŸdzierniku
w zawodach Cross Country w Rzeszowie
w kategorii junior, po solidnym treningu,
zaj¹³em 4 miejsce.
Bardzo spodoba³o mi siê œciganie
i zacz¹³em wykonywaæ typowo kolarskie
treningi w celu zbudowania wysokiej, dobrej formy na sezon 2008. Przygotowania
do sezonu zacz¹³em ju¿ 1. grudnia – biega³em, chodzi³em na si³owniê, gdy by³a
tylko lepsza pogoda trening wykonywa³em na rowerze. To trwa³o do wiosny 2008.
Rok 2008 by³ dla mnie ostatnim, gdy
mog³em startowaæ w kategorii junior.
Chcia³em to w stu procentach wykorzystaæ i zaj¹æ wysokie lokaty na cyklu maratonów „Cyklokarpaty.pl”. Pocz¹tek sezonu zacz¹³em s³abo – nie by³em w pe³ni
zadowolony ze swoich wyników. Chyba za
du¿o biega³em w zimie zamiast jeŸdziæ
na rowerze. Po pewnych zmianach w planie treningowym nareszcie przysz³a wysoka forma i pierwsze sukcesy na maratonach: 5 miejsce na maratonie w Nowym
¯migrodzie, 3 miejsce maraton Pruchnik,
3 miejsce na „Kellys bike” maratonie
w Komañczy.
Osi¹gniête wyniki da³y mi du¿o wiary
w siebie, w moje mo¿liwoœci. Postanowi³em walczyæ o wysokie lokaty na Mistrzostwach Podkarpacia „Cross Country”.
Bardziej doœwiadczony kolega podpowiada³ mi jak dobrze u³o¿yæ plan treningowy
pod Mistrzostwa Podkarpacia. Ciê¿kimi
treningami doszed³em do wysokiej formy
i przy niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych zaj¹³em wysokie 3 miejsce
w kategorii juniorów. Da³o mi to mo¿liwoœæ wystartowania na Amatorskich Mistrzostwach Polski w Olsztynie. Zawody
te odbywa³y siê tydzieñ póŸniej. Pozwoli³o to na utrzymanie wysokiej formy i pojechanie „na ca³ego”. Zaj¹³em równie¿
3 miejsce.
W tym sezonie by³ jeszcze maraton
z serii „Cyklokarpat” w Jaœle – przed maratonem obliczy³em sobie, ¿e wystarczy
abym go ukoñczy³, a zostanê uplasowany
na 3 pozycji klasyfikacji generalnej. Przy
niesprzyjaj¹cych warunkach pogodowych
– by³a burza przez ca³y maraton – jecha³em na 2 pozycji w kategorii junior, lecz
niestety przebi³em dêtkê i pozosta³o mi
j¹ tylko wymieniæ i dojechaæ do mety. Tak
zakoñczy³em sezon 2008.
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Maraton Cyklokarpaty – Przemyœl.
Pe³ny entuzjazmu i zadowolenia
z sezonu 2008, pierwszego grudnia zacz¹³em przygotowania do sezonu 2009. Niestety bardzo pechowo - na lekcji wf-u skrêci³em kostkê. W zwi¹zku z tym w³aœciwe
przygotowania do sezonu zacz¹³em w koñcu grudnia. Rozpisywanie planów treningowych i przygotowanie mnie do sezonu
prowadzi³ jeden z czo³owych polskich kolarzy – Marcin Piecuch. Wybór w³aœnie
Marcina spowodowany by³ tym, ¿e pochodzi on z Rzeszowa i mia³em mo¿liwoœæ
czêstych z nim spotkañ i analizy treningu. Po ka¿dym treningu szczegó³owo zapisujê jego przebieg w dzienniczku treningowym, póŸniej to omawiam z trenerem
i on na podstawie tego uk³ada mi dalszy
plan treningu. W takim dzienniczku opisujê czas treningu, wagê cia³a danego dnia,
têtno spoczynkowe, ocenê regeneracji i treningu, iloœæ snu, pogodê oraz nastawienie
do treningu. Rozpoczyna³em treningi na
basenie, si³owni i na trena¿erze – jest to
stawiaj¹ce odpowiedni regulowany opór
urz¹dzenie, na którym stawia siê tylne
ko³o roweru. Robi³em to wtedy kiedy by³a
z³a pogoda. Z trenerem ustali³em priorytety na sezon 2009. Starty zacz¹³em ju¿
na w pe³ni profesjonalnym rowerze, przeznaczonym do œcigania siê.
Niestety, podczas pierwszego wyœcigu
- Grand Prix o Puchar Smoka w okolicach
Jas³a - wyczerpa³em ca³y swój limit pecha: z³apa³em 2 kapcie oraz urwa³em
œrodkow¹ zêbatkê w korbie. Nastêpnie by³
maraton w Przemyœlu, gdzie zaj¹³em
5 miejsce w kategorii Elita – przedzia³
wiekowy 19 – 30 lat. Dzieñ po tym chcia³em startowaæ ( w niedzielê) na 2 edycji
Grand Prix o Puchar Smoka, ale niestety
w poniedzia³ek pisa³em maturê i wola³em dzieñ przed ni¹ odpocz¹æ.
Podczas maratonu w Kroœnie mia³em
wysok¹ formê lecz by³em przemêczony
ciê¿kimi treningami – na trasie dopad³
mnie kryzys. Zawody ukoñczy³em na
9 pozycji w kategorii Elita. Tydzieñ póŸniej - 31.05.2009 - odbywa³y siê Mistrzostwa Podkarpacia – by³a to pierwsza
wa¿na impreza w tym roku. Podczas wyœcigu zajmowa³em 1 pozycjê – niestety,
po z³ej komendzie sêdziego by³em zmuszony do wykonania razem z koleg¹ o jedno
okr¹¿enie wiêcej ni¿ to by³o regulaminowo przewidziane. Na tym dodatkowym
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okr¹¿eniu kolega wyprzedzi³ mnie i wyœcig ukoñczy³em na 2 pozycji jako wicemistrz Podkarpacia w kategorii Orlik
19-22lata.
Acha: Jarek, masz naprawdê niesamowite osi¹gniêcia. Serdecznie gratulujê! Tak s³ucham Twoich wypowiedzi i myœlê sobie: fajnie jest mieæ takie sukcesy, ale nic nie przychodzi
samo i musisz wk³adaæ du¿o wysi³ku
w przygotowania do startów w zawodach.
Jarek: Treningi wykonujê 6 razy
w tygodniu: 4 treningi na rowerze szosowym i 2 na rowerze górskim w terenie.
G³ównie trenujê sam, czasami do³¹cza do
mnie dwóch kolegów. Do roku 2008 ³¹cznie
przejecha³am 11000km. Zajê³o mi to 470
godzin. W pierwszej po³owie tego roku
przejecha³em ju¿ 4000km w czasie 158
godzin - ³¹cznie z zawodami. Na ten rok

Maraton Cyklokarpaty - Pruchnik.

mam zaplanowane oko³o 500 godzin treningu, razem z si³owni¹ i basenem.
Acha: Podziwiam Ciê, ¿e potrafisz
tyle wysi³ku wk³adaæ i czasu poœwiêcaæ na uprawianie tego sportu. Powiedz, co Ci to daje?
Jarek: Jest to sport, w którym zacz¹³em odnosiæ sukcesy i zainteresowanie
przerodzi³o siê w pasjê. Daje mi on poczucie wolnoœci, swobody i pomaga przezwyciê¿aæ s³aboœci. Uprawianie tego sportu jest ogólnorozwojowe. Wymaga zdyscyplinowania i dobrej organizacji czasu oraz
systematycznoœci – co jest rzecz¹ najwa¿niejsz¹. Starty w zawodach pozwalaj¹ na
rywalizacjê i ocenê swoich umiejêtnoœci i
mo¿liwoœci. Kszta³tuje on charakter, rozwija umiejêtnoœæ prze¿ywania pora¿ki, radzenia sobie z kryzysem na trasie.
Poznajê równie¿ kolegów, którzy uprawiaj¹ tê dyscyplinê, wymieniam siê z nimi

Mistrzostwa Podkarpacia – Przemyœl.

10 maja br. odby³y siê uroczyste obchody
œwiêta œw. Floriana w jednostce OSP Dynów
Przedmieœcie. Rozpoczê³a je zbiórka przy Domu
Stra¿aka a nastêpnie przemarsz do koœcio³a
œw. Wawrzyñca w Dynowie. Uroczyst¹ mszê w
intencji stra¿aków odprawi³ ks. Marcin Piliszko oraz udzieli³ specjalnego b³ogos³awieñstwa.
Kontynuacja uroczystoœci odby³a siê w
Domu Stra¿aka. Przemówienia i ¿yczenia wyg³osili Prezes OSP Dynów Przedmieœcie Leonard Prokop, Prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Dynowie a zarazem
cz³onek Prezydium Zarz¹du Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP w Rzeszowie druh Edmund
Trawka oraz Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frañczak. Odczytano równie¿ ¿yczenia
przes³ane przez Prezesa Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku OSP RP druha Waldemara Pawlaka.
Nastêpnie odby³o siê uroczyste nadanie
odznaczeñ zas³u¿onym stra¿akom. I tak:
• Z³otym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa odznaczonych zosta³o 3 stra¿aków
• Srebrnym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa odznaczony zosta³ 1 stra¿ak
• Br¹zowym medalem za zas³ugi dla po¿arnictwa odznaczony zosta³ 1 stra¿ak
• Odznak¹ Stra¿ak Wzorowy odznaczonych zosta³o 3 stra¿aków.
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doœwiadczeniami i pogl¹dami na temat
sprzêtu, treningów – nie tylko podczas zawodów ale te¿ na ró¿nych forach internetowych zwi¹zanych z kolarstwem
Acha: Jakie masz plany na przysz³oœæ?
Jarek: Nie mam zamiaru poprzestaæ
na osi¹gniêtych wynikach, tylko chcê nadal rozwijaæ swoje umiejêtnoœci i mierzyæ
coraz wy¿ej Mam nadziejê na dobry wystêp na Amatorskich Mistrzostwach Polski w Kielcach.
Acha: Gratulujê osi¹gniêtych wyników i ¿yczê spe³nienia marzeñ i planów – zarówno tych sportowych jak
i tych ca³kiem prywatnych, o których
nie rozmawialiœmy. Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a:
Anna Chrapek (Acha)

Zdobyte puchary i dyplomy.

Wrêczono równie¿ nowe legitymacje cz³onkowskie czynnym cz³onkom OSP.
Zarz¹d OSP Dynów Przedmieœcie sk³ada serdeczne podziêkowania przyby³ym goœciom. Szczególnie dziêkujemy
firmie handlowej Bewa oraz pani Ewie Jandziœ za wsparcie
finansowe naszej uroczystoœci.
Prezes OSP Dynów Przedmieœcie Leonard Prokop
Fot. Anna Prokop
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Letni spacer po lesie, wypoczynek na ³¹ce, praca w polu, ogródku, a nawet relaks na
³awce pod domem. W ka¿dej z tych sytuacji mo¿emy natkn¹æ siê na naszego ( niestety
coraz czêœciej œmiertelnego) wroga – KLESZCZA…
Statystyki s¹ zatrwa¿aj¹ce. W ostatnich latach nast¹pi³ w Polsce 30-krotny (!) wzrost zachorowañ na
kleszczowe zapalenie mózgu. Z kolei przenoszona przez
kleszcze borelioza staje siê jedn¹ z najczêstszych chorób zakaŸnych w kraju. Wbrew obiegowej opinii zaka¿one kleszcze s¹ istotnym problemem nie tylko na Podlasiu ( wg statystyk liczba zachorowañ na Podkarpaciu dramatycznie roœnie). Taki stan rzeczy zawdziêczamy ociepleniu klimatu –
³agodne zimy sprzyjaj¹ ekspansji kleszczy. Kilkadziesi¹t lat temu problem
chorób odkleszczowych nie by³ a¿ tak
du¿y…
Ze wzglêdu na to, i¿ kleszcze to bardzo
rozleg³a grupa systematyczna ni¿ej zamieszczone opisy i przyk³ady dotyczyæ bêd¹ kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus).
Jak i gdzie mogê „z³apaæ” kleszcza ?
Kleszcz pospolity wystêpuje w wilgotnych lasach
mieszanych i liœciastych. W lasach zasiedlanych przez
owe paso¿yty dominuj¹ sosny, jod³y i dêby, z kolei na
mokrych pastwiskach olchy i brzozy. Jednak zasiêg wystêpowania kleszczy nie ogranicza siê do zasiedlania
lasu. Równie czêsto mo¿emy je spotkaæ w ogrodach,
parkach, zaroœniêtych trawnikach obok budynków,
wzd³u¿ œcie¿ek, na obrze¿ach polan, gdzie czekaj¹ na
ofiary. Wielu ludzi s¹dzi, ¿e kleszcze spadaj¹ z drzew.
Jednak naprawdê ¿yj¹ one w œció³ce, a w poszukiwaniu ¿ywiciela wspinaj¹ siê na trawê i krzewy maksymalnie do 70 cm.
Kleszcze posiadaj¹ specjalny tzw. narz¹d Hallera pozwalaj¹cy im odbieraæ bodŸce chemiczne, mechaniczne, zmiany wilgotnoœci i temperatury, co z kolei u³atwia odnalezienie ¿ywiciela.
Kleszcze s¹ aktywne od wczesnej wiosny do póŸniej
jesieni, z dwoma wyraŸnymi szczytami - jednym w
maju, drugim we wrzeœniu. Najwiêksza aktywnoœæ
postaci dojrza³ej przypada na godziny ranne i popo³udniowe.
Czy poczujê wk³ucie siê kleszcza i jak ono
przebiega ?
Uk³ucie kleszcza jest zazwyczaj ca³kowicie bezbolesne i niezauwa¿alne. Dzieje siê tak dlatego, i¿ podczas uk³ucia kleszcz wydziela œlinê zawieraj¹c¹ substancje znieczulaj¹ce, a tak¿e istny koktajl bioaktywnych substancji, których dzia³anie polega na rozszerzeniu naczyñ krwionoœnych, zwiêkszeniu ich przepuszczalnoœci, co owocuje pojawieniem siê w miejscu przy-

czepienia kleszcza zmian skórnych – zaczerwienienia
i opuchlizny, która mo¿e rozszerzyæ siê na okoliczne
czêœci cia³a.
W zale¿noœci od tego, czy kleszcz jest zaka¿ony czy
nie, w jego œlinie znajdowaæ siê mog¹ groŸne wirusy, bakterie a nawet pierwotniaki (mikroskopijne paso¿yty). Najwa¿niejszymi patogenami przenoszonymi przez kleszcze s¹:
wirus kleszczowego zapalenia mózgu
(TBE), bakterie powoduj¹ce boreliozê
oraz pierwotniaki Babesia microti powoduj¹ce chorobê o podobnym obrazie
klinicznym do malarii. Objawy i przebieg
TBE i boreliozy opisujê dalej).
Wracaj¹c do przyczepieñ kleszczy – u osób
doros³ych mog¹ przyczepiaæ siê na ca³ym ciele
– najczêœciej wybieraj¹ one nogi, poœladki, brzuch i
pachwiny, z kolei u dzieci kleszcze preferuj¹ g³owê i
jej okolice (za uszami, na granicy w³osów). We wszystkich przypadkach uwa¿aæ trzeba na miejsca intymne.
Toksyny kleszcza pospolitego mog¹ powodowaæ u osób
wra¿liwych uogólnione z³e samopoczucie ³¹cznie z bólami g³owy.
Kleszcz pospolity po przyczepieniu ssie krew œrednio 7 do 10 dni, powiêkszaj¹c swoj¹ masê 100 do 200
krotnie co sprawia ¿e jego wielkoœæ zwiêksza siê od
rozmiaru 2x3 mm (g³odny kleszcz) nawet do ponad 1
cm œrednicy.
Mam kleszcza ! Co dalej ?
Paso¿yta trzeba jak najszybciej usun¹æ – ze wzglêdu na ró¿ne (czêsto dziwne i niestety szkodliwe dla
zdrowia) sposoby, zamieszczam profesjonalny opis ze
strony www.kleszcze.pl za³o¿onej przez Fundacjê Na
Rzecz Zwalczania Kleszczy.
Uchwyciæ delikatnie pincet¹ przyczepionego kleszcza przy samej skórze i wyci¹gn¹æ zdecydowanym ruchem obrotowym. Przy takim ruchu zêby hypostomu
(przyp. narz¹d czepny kleszcza) stawiaj¹ mniejszy opór,
przez co nie zostaje uszkodzony kleszcz i nie ma niebezpieczeñstwa wylania na skórê zawartoœci jego cia³a, w
której mog¹ siê znajdowaæ drobnoustroje. Po wyjêciu
kleszcza miejsce uk³ucia starannie zdezynfekowaæ.
Nie nale¿y podczas usuwania kleszcza naciskaæ na jego
cia³o. Zwiêksza siê bowiem wówczas prawdopodobieñstwo zaka¿enia spowodowane cofaniem siê zaka¿onej
zawartoœci jelita na uszkodzon¹ skórê i wydzielanie
œliny, w której mog¹ znajdowaæ siê patogeny.
Nie nale¿y smarowaæ kleszcza t³uszczem i przypalaæ
papierosem, co zwiêksza wydzielanie œliny, w której
mog¹ wystêpowaæ patogeny.
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Jakie choroby przenosz¹ i wywo³uj¹ kleszcze?
Jakie s¹ ich objawy ?
Najwiêksze znaczenie w szkodliwym dzia³aniu kleszczy na cz³owieka maj¹ szczególnie 2 choroby: TBE (kleszczowe zapalenie mózgu) i borelioza.
Kleszczowe zapalenie mózgu
Kleszczowe zapalenie mózgu (tak¿e œrodkowoeuropejskie zapalenie mózgu) powodowane jest przez zara¿enie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) .
Do zara¿enia dochodzi czynnie – podczas ssania krwi
przez kleszcza („zwracanie pokarmu”) oraz biernie – poprzez uszkodzenie kleszcza i zainfekowanie skóry lub
przez wcieranie ka³u kleszcza – st¹d powinno siê obj¹æ
szczególn¹ trosk¹ fakt, aby kleszcz zosta³ usuniêty „w
jednym kawa³ku”. Choroba rozpoczyna siê od niespecyficznych, grypopodobnych objawów: gor¹czki do 39 stopni
C, z³ego samopoczucia, bólu miêsni i stawów, kataru,
wymiotów, a w koñcu objawów neurologicznych – mózgowych lub oponowo – mózgowych. Diagnostyka opiera siê na wywiadzie i specjalistycznych badaniach zlecanych przez lekarza. Œmiertelnoœæ wynosi 1 – 5 %.
Choroba prowadziæ mo¿e tak¿e do trwa³ego uszkodzenia niektórych nerwów czaszkowych, rozwoju zespo³u
parkinsonowskiego, padaczki, stanów depresyjnych itd.
Borelioza
Szczególn¹ uwagê chcia³bym poœwiêciæ boreliozie –
chorobie bakteryjnej przenoszonej przez kleszcze, zwanej niekiedy tak¿e „ choroba z Lyme”. Chorobê opisano
dopiero w 1972 r, pierwszy przypadek w Polsce opisano
w 1987 r, jednak w ostatnim dwudziestoleciu nast¹pi³
gwa³towny wzrost zachorowañ wraz z opisan¹ ju¿ ekspansj¹ kleszczy zwi¹zan¹ ze zmianami klimatu. St¹d
bardzo wa¿ny jest wzrost czujnoœci zagro¿onych osób (
leœnicy, rolnicy, turyœci itd.), jak i lekarzy na stosunkowo nowe i realne zagro¿enie.
Do zara¿enia borelioz¹ dochodzi w identyczny sposób jak w opisanym powy¿ej TBE, przy czym do zaka¿enia cz³owieka dochodzi zazwyczaj po 24 – 48 godzinach
od przyczepienia siê kleszcza (ogromna rola wczesnego
znalezienia i wyciagniêcia paso¿yta !). W zale¿noœci od
populacji szacuje siê, i¿ od ok. 1 % do nawet 60 % kleszczy mo¿e przenosiæ t¹ chorobê.
Borelioza ma doœæ swoisty trójfazowy przebieg.
W pierwszej fazie trwaj¹cej do miesi¹ca od pocz¹tku
infekcji pojawia siê charakterystyczny, wyraŸny rumieñ
wêdruj¹cy po powierzchni cia³a, który stopniowo zanika i wystêpuje u 60 – 80 % pacjentów – st¹d przy podejrzeniu ugryzienia przez kleszcza i wyst¹pieniu owego
rumienia istnieje koniecznoœæ zg³oszenia siê do lekarza
. Brak rumienia nie wyklucza boreliozy ! Podobnie u 60
– 80 % nie leczonych wystêpuje zapalenie stawów z
wyraŸnymi wêdruj¹cymi bólami stawowo – miêœniowymi.
Druga faza choroby obfituje w objawy neurologiczne
(bakterie docieraj¹ do mózgu i nerwów obwodowych
powoduj¹c ich dysfunkcjê i uszkodzenie). Obserwuje siê
najczêœciej: uporczywe bóle g³owy, zapalenie opon mózgowych, pora¿enie nerwu twarzowego ( i innych ner-
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wów czaszkowych), czy nawet uszkodzenie narz¹du s³uchu lub wzroku. Wystêpuj¹ tak¿e objawy sercowe – g³ównie zapalenie miêœnia sercowego i osierdzia („worka”
otaczaj¹cego serce).
PoŸna faza trzecia rozpocz¹æ siê mo¿e po miesi¹cu,
a nawet po latach od uk³ucia. Obejmuje ona przewlek³e
zmiany w uk³adzie stawowo – miêœniowym, nerwowym
i zmiany skórne.
Diagnostyka obejmuje wywiad i specjalne badania
krwi.
Pora¿enie kleszczowe
Zespo³em chorobowym niezale¿nym od ewentualnego zaka¿enia kleszcza bakteriami czy te¿ wirusami, a
spowodowanym d³ugotrwa³ym dzia³aniem toksyn zawartych w œlinie „zdrowych” kleszczy jest tzw. pora¿enie
kleszczowe. W tym przypadku grup¹ ryzyka s¹ dzieci w
wieku 2 – 5 lat. Wg prof. Buczek [Choroby paso¿ytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy. Lublin 2005]
79 % zachorowañ dotyczy dzieci, z których ok. 13 %
umiera. Jednak wiêksze znaczenie epidemiologiczne
maj¹ dwie uprzednio opisane choroby a szczególnie borelioza.
Jak chroniæ siê przed atakami kleszczy ?
• Unikaæ typowych dla kleszczy siedlisk (opisane na
pocz¹tku artyku³u)
• Podczas przebywania w miejscach, gdzie mo¿emy
natkn¹æ siê na kleszcze ubieraæ siê w strój zapobiegaj¹cy dostaniu siê paso¿ytów na skórê (œci¹ganie
gumk¹ nogawek spodni, wk³adanie nogawek w skarpetki, d³ugie rêkawy itd.). Zak³adanie ubrañ w jasnych
kolorach mo¿e u³atwiæ zbieranie kleszczy jeszcze przed
przyczepieniem siê do skóry
• Starannie ogl¹daæ ubrania i skórê po wyjœciu z lasu,
parku itd. Szczególn¹ uwagê przyk³adamy do miejsc
na ciele preferowanych przez paso¿yta, opisanych wy¿ej. Kleszcz przed przyczepieniem d³ugo bada skórê
specjalnym narz¹dem i przemieszcza siê w celu znalezienia odpowiednio cienkiej skóry – co daje mo¿liwoœæ str¹cenia go nawet kilka godzin po jego dostaniu siê na skórê
• Stosowaæ œrodki odstraszaj¹ce tzw. repelenty
Pamiêtaj: zagro¿enie kleszczami to nie tylko pusty slogan, ale realne niebezpieczeñstwo dla zdrowia a nawet ¿ycia. W razie jakichkolwiek podejrzeñ natychmiast skonsultuj siê z lekarzem!
Micha³ B³otnicki
student kierunku lekarskiego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kleszcz najedzony i g³odny - porównanie
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Miniony rok szkolny przyniós³ zakoñczenie najwiêkszego jak dotychczas, realizowanego w Zespole Szkó³
w Dynowie projektu „Z Dynowa do sukcesu”. Jego
kolejny etap jest ju¿ po pierwszej ocenie któr¹ przeszed³ pozytywnie.
Realizacja projektu mia³a za zadanie wyrównania szans
edukacyjnych uczniów. Finansowany on by³ w g³ównej mierze ze œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej oraz czêœciowo z bud¿etu pañstwa. Edycja tego projektu by³a ju¿
trzeci¹ tego typu realizowan¹ w miejscowym Zespole Szkó³,
by³a równie¿ najwiêksz¹, jej wartoœæ wynosi³a ponad
151 tysiêcy z³otych. Olbrzymia czêœæ tych œrodków zosta³a
przeznaczona na realizacjê dodatkowych zajêæ dla szkolnej
m³odzie¿y. W ka¿dym tygodniu tak prowadzonych zajêæ by³o
120 godzin. Zajêcia te odbywa³a siê zarówno dla uczniów
którzy maj¹ problemy z nauk¹, oraz dla tych którzy takich
problemów nie maj¹ a chc¹ siê dowiedzieæ czegoœ wiêcej
i poszerzaæ wiedzê. G³ównie by³y to zajêcia z przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, jêzyków
obcych czy przedmiotów humanistycznych, realizowane by³y
równie¿ zajêcia sportowe w wymiarze 12 godzin tygodniowo
– dodaje dyrektor Zespo³u Szkó³ Tadeusz Œwiês. Prowadzono równie¿ zajêcia dla uczniów którzy maj¹ problemy z wad¹
postawy – by³a to gimnastyka korekcyjna, by³y równie¿ zajêcia logopedyczne, psychologiczno – pedagogiczne, tanecz-

Nr 6-7/165-166

ne, teatralne – dodaje dyrektor Œwiês. Ka¿da z grup w ci¹gu
ca³ego roku szkolnego przepracowa³a 36 godzin zajêæ co
w sumie da³o ponad 4300 godzin ró¿norodnych zajêæ.
To uczniowie w ankietach przed projektem wskazywali
w jakich zajêciach chc¹ uczestniczyæ, podobne ankiety uczniowie wype³nili na koniec roku i okaza³o siê, i¿ wiêkszoœæ uczniów
o realizowanych zajêciach wyra¿a³a siê bardzo pozytywnie.
Dziêki tym zajêciom m³odzie¿ ma szanse na pog³êbianie
wiedzy, rozwijanie zainteresowañ, nadrabianie braków ale
co wa¿niejsze ma mo¿liwoœæ ciekawego spêdzania wolnego
czasu. Bez tych œrodków jakie pozyska³a dyrekcja szko³y
z zewn¹trz realizacja takich zajêæ by³aby niemo¿liwa – zapewnia dyrektor. Kolejny program zosta³ ju¿ z³o¿ony na nastêpne trzy lata. Programem tym zosta³a objêta równie¿
oprócz Zespo³u Szkó³, Szko³a Podstawowa nr 2 w Dynowie,
a wniosek przeszed³ pozytywnie ocenê formaln¹ teraz czekaj¹ go kolejne oceny a w szkole zarówno m³odzie¿ i dyrekcja liczy, i¿ wniosek zostanie zaakceptowany pozytywnie
i podobne zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w latach kolejnych.
Grzegorz Szajnik
Foto zbiory Zespo³u Szkó³
1,2,3,4 – m³odzie¿ podczas zajêæ realizowanych w ramach
projektu „Z Dynowa do sukcesu”
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Cz³owiek roœnie w grze …
F. Schiller

POWIAT
II MIEZJSCE W PI£CE RÊCZNEJ CH£OPCÓW
III MIEJSCE W PI£CE KOSZYKOWEJ DZIEWCZ¥T
II MIEJSCE W PI£CE NO¯NEJ CH£OPCÓW
I MIEJSCE W SZACHACH DRU¯YNOWO
I MIEJSCE W SZACHACH INDYWIDUALNIE
- Micha³ Sycz
I MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH CH£OPCÓW
I MIEJSCE W PI£CE RÊCZNEJ DZIEWCZ¥T
III MIEJSCE W PI£CE SIATKOWEJ DZIEWCZ¥T
IV MIEJSCE W TENISIE STO£OWYM CH£OPCÓW
I MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH DZIEWCZ¥T
I MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH CH£OPCÓW
II MIEJSCE W PI£CE SIATKOWEJ CH£OPCÓW
III MIEJSCE W TENISIE STO£OWYM DZIEWCZ¥T
III MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH – Magdalena Bia³a
I MIEJSCE W INDDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH – S³awomir Dzimira
II MIEJSCE W INDDYWIDUALNYCH BIEGACH
PRZE£AJOWYCH – Micha³ £amasz
III MIEJSCE W INDDYWIDUALNYCH BIEGACH
PRZE£AJOWYCH – £ukasz Trybalski
FINA£ REJONOWY
II MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH CH£OPCÓW
II MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH CH£OPCÓW
I MIEJSCE W PI£CE RÊCZNEJ DZIEWCZ¥T
IV MIEZJSCE W PI£CE KOSZYKOWEJ CH£OPCÓW
V MIEJSCE W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ DZIWECZ¥T
VIII MIEJSCE W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ CH£OPCÓW

PÓ£FINA£ WOJEWÓDZKI
III MIEJSCE W AREOBIKU
III MIEJSCE W PI£CE RÊCZNEJ DZIEWCZ¥T
XI MIEJSCE W UNIHOKEJU DZIEWCZ¥T
XII MIEJSCE W BADMINTONIE CH£OPCÓW
XI MIEJSCE W BADMINTONIE DZIEWCZ¥T
FINA£ WOJEWÓDZKI
VIII MIEJSCE W UNICHOKEJU CH£OPCÓW
I MIEJSCE W SZACHACH MICHA£ SYCZ INDYWIDUALNIE
VII MIEJSCE W AREOBIKU
22 MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH – £UKASZ TRYBALSKI
23 MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH – MICHA£ £AMASZ
26 MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH – S£AWOMIR DZIMIRA
34 MIEJSCE W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH – MAGDALENA BIA£Y
X MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH CH£OPCÓW
X MIEJSCE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH DZIEWCZ¥T
Bogdan Peszek
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Ponad 230 krzese³ek ze stadionu Mistrza
Polski Wis³y Kraków zosta³o zamontowane
na obiekcie MKS Dynovii Dynów.
Przekazanie naszemu klubowi krzese³ek by³o
dla w³adz klubu wielkim zaskoczeniem, tym bardziej, i¿ wczeœniej powiadomiono nasz klub,
¿e niestety krzese³ek nie otrzymamy. Jednak
po wielkich staraniach w czerwcu otrzymaliœmy
dwie partie krzese³ek po ponad sto sztuk. Wszystko dziêki Dyrekcji ds. Euro 2012 w Krakowie dziêki uprzejmoœci której otrzymaliœmy siedziska.
Wszystkie krzese³ka zosta³y odnowione i zamontowane na trybunie. Od tej pory znacznie poprawi³a siê wygoda ogl¹dania imprez sportowych. Serdecznie dziêkujemy w imieniu MKS Dynovii Dynów Panu Januszowi Jaroszowi i Firmie Clico z Krakowa za sfinansowanie transportu
krzese³ek z Krakowa do Dynowa. Nadmieniæ nale¿y, i¿ jedno nowe takie krzese³ko kosztuje 100 z³, tak wiêc nigdy
ani klubu, ani w³adz miasta nie staæ
by³o by wydaæ kwotê ponad 23 tysiêcy
na ich zakup.

zainstalowane siedziska na stadionie MKS Dynovia

Tekst i zdjêcia:Grzegorz Szajnik

odnawianie siedzisk

montowanie ich na trybunie

W tym roku po raz kolejny uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie wziêli udzia³ w Spartakiadzie
Sportowej, która odby³a siê w 17 czerwca w Jaros³awiu. W zawodach uczestniczy³o ponad 350 zawodników z Œrodowiskowych Domów Samopomocy z ca³ego województwa podkarpackiego.
Nasi uczestnicy brali udzia³ w nastêpuj¹cych konkurencjach: rzut pi³k¹
lekarsk¹, strza³y i rzuty pi³k¹ na bramkê, slalom rowerowy i biegi na 60m
oraz bieg sztafetowy. Nowoœci¹ s¹ elementy gry Bocci. Polega ona na wrzucaniu kul jak najbli¿ej do celu umieszczonego na ziemi.
Nasz dom reprezentowa³o szeœciu zawodników. W dwóch konkurencjach tj. rzut pi³k¹ lekarsk¹ oraz strza³ach pi³k¹ na bramkê zdobyliœmy
z³ote medale. Dobre wyniki osi¹gnêliœmy równie¿ w konkurencjach: bieg
na 60m (4 miejsce), bieg sztafetowy (5 miejsce) oraz elementy gry Bocci
(7 miejsce). W klasyfikacji generalnej najlepszych dru¿yn zajêliœmy bardzo wysokie 3 miejsce spoœród 54 Œrodowiskowych Domów bior¹cych udzia³
w Spartakiadzie.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy sukcesów
w nastêpnych zawodach.
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19 czerwca uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Dynowie brali udzia³ w Festiwalu Tañca zorganizowanego
w przez Œrodowiskowy Dom w Sieniawie. W festiwalu uczestniczy³o 24 domy z województwa podkarpackiego. Program festiwalu przewidywa³ prezentacjê dwóch dowolnych tañców. Nasi
reprezentanci wykonali miks taneczny w oparciu o utwory kabaretu Ani mru mru pt. „Rolnik” i utworu zespo³u Piersi pt.
„ChodŸ tu mi³a”, za co otrzymali gromkie brawa. Ca³y festiwal
przebiega³ w mi³ej bezstresowej atmosferze, czego zas³ug¹ by³a
decyzja organizatorów o nie wy³anianiu zwyciêscy lecz przyznaniu wyró¿nieñ wszystkim zespo³om tanecznym.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom festiwalu i ¿yczymy
wielu sukcesów.

23 czerwca zakoñczy³y siê rozgrywki pi³karskie dru¿yn prowadzonych przez Miejski Klub Sportowy Dynoviê Dynów. M³odzi sportowcy okazali siê najlepsi w swoich grupach.
Przygotowania do rozgrywek pi³karskich zaczê³y siê ju¿ 5 stycznia.
Trzy razy w tygodniu treningi oraz w sobotê i niedzielê turnieje halowe.
Tak wygl¹da³ cykl treningowy dru¿yn sportowych prowadzonych przez
MKS Dynoviê. Kiedy zaczê³a siê upragniona liga nasze dru¿yny by³y
w pe³nym gazie. Dru¿yna seniorów na zakoñczenie rozgrywek zajê³a
szóste miejsce w klasie okrêgowej, a dodaæ nale¿y ¿e by³a w niej beniaminkiem i nie ponios³a ¿adnej pora¿ki w ostatnich dziewiêciu spotkaniach. Rewelacyjnie natomiast spisywali siê juniorzy i trampkarze. Obie
dru¿yny na zakoñczenie rozgrywek ze znaczn¹ przewaga punktów zajê³y pierwsze miejsca w swoich kategoriach rozgrywkowych. Niestety dru¿yna juniorów przegra³a mecz bara¿owy o II ligê z Rzemieœlnikiem
Pilzno. Na zakoñczenie dodaæ
nale¿y, i¿ wytê¿ona praca trenerska przynios³a oczekiwane
rezultaty. Zespó³ seniorów prowadzi³ Trener Wies³aw Go³da,
juniorów Mateusz B¹k, trampkarzy Damian Chudzikiewicz.

dru¿yna juniorów zdobywca pierwszego miejsca w klasie okrêgowej

Grzegorz Szajnik

dru¿yna seniorów zdobywca szóstego miejsca
w klasie okrêgowej

dru¿yna trampkarzy zdobywca pierwszego miejsca w klasie okrêgowej
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Baœnie, bajki, bajeczki… któ¿ nie lubi s³uchaæ lub czytaæ opowieœci o królach, ksiê¿niczkach, mówi¹cych zwierz¹tkach. Tacy bohaterowie wystêpuj¹ w ksi¹¿ce pt. „Bajeczki
Babci £ucji”. Autork¹ jest nasza regionalna pisarka z Nozdrzca pani £ucja Cichocka.
Kozio³ek, Zaj¹czek i Lisek wêdruj¹ do Zakopanego. Podczas swej podró¿y prze¿ywaj¹ wiele ciekawych przygód, które powi¹zane s¹ z legendami tego regionu. Bajeczki te maj¹
charakter edukacyjny. Polecamy je nie tylko najm³odszym,
ale te¿ i starszym dzieciom.
16 czerwca 2009r. odby³o siê spotkanie autorskie klas
trzecich Szko³y Podstawowej w Dynowie z pani¹ £ucj¹ Cichock¹. Ze wzglêdu na z³¹ pogodê zosta³o ono przeniesione
do szko³y. Uczniowie chêtnie i z zainteresowaniem s³uchali
fragmentów bajeczek, po czym wywi¹za³a siê dyskusja dotycz¹ca treœci tekstów. Dzieci zadawa³y dociekliwe pytania
zwi¹zane z ¿yciem i twórczoœci¹ autorki. By³a równie¿ mo¿liwoœæ kupienia bajek z imienn¹ dedykacj¹.
Spotkanie odby³o siê w mi³ej i ciep³ej atmosferze.
GP
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„Miasteczko moje”
Boles³aw Bielec
Czy urok wzgórz falistych okolic Dynowa
Potrafi¹ oddaæ w pe³ni nieudolne s³owa
Czar ³¹k, lasów doliny i Sanu zakola,
Gdzie œlady swe znaczy³a partyzancka dola?
O niej mówi d¹b stary i p³acz¹ca brzoza
I górna czêœæ przedmieœcia. Prawdzica Igioza
Z imieniem Kmity zwi¹zane pola Karolówki
Bezpieczne do³y Wusiek i domy Siódmówki
Na rynku stoi pomnik Króla W³adys³awa
Którego po Grunwaldzie rozesz³a siê s³awa
Ka¿dego przechodnia oczy zaj¹æ zdo³a
Renesansowa brama dziedziñca koœcio³a
Z gotyckim prezbiterium, w chórze maszkarony
Sztukateriami sklepieñ z artyzmem zdobiony.
Ów wystrój œwi¹tynny sw¹ sztuk¹ bogaty –
To zas³uga Denowskiej pani Ma³gorzaty
Podziemie prochy Wapowskiej Katarzyny chowa.
Ba³a to po przemyskim kasztelanie wdowa,
Która odbudowa³a ów koœció³ spalony.
O swojej dobrodziejce g³osz¹ wdziêczne dzwony.
Dynów mia³ prawo sk³adu wêgierskiego wina,
W czym tkwi³a dobrobytu miasteczka przyczyna.
Palisadami wówczas, murem otoczony
Przez wojska Rakoczego pomimo obrony
Sp³on¹³ doszczêtnie, tylko ruiny zosta³y,
Nie wstrzyma³y najeŸdŸcê nawet silne wa³y.
Targi dynowskie w ca³ej Polsce znane
Za dobre przêdziwa jak te¿ p³ótno lniane
Podnosi³y z upadku miasteczko powoli,
Zyski z browaru, nafty a nie tylko z roli.
By³y tak¿e ofiary wojennych pochodni:
Popio³y, zgliszcza, trupy hitlerowskiej zbrodni,
Gehenna ¿ydowskich rodzin i polskiej ludnoœci,
Bandy UPA, obozy i zryw ku wolnoœci…
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Miejsce: stacja kolejki w¹skotorowej w Dynowie
Tegoroczna edycja Festiwalu bêdzie odbywa³a siê w ca³oœci na stacji kolejki w¹skotorowej w Dynowie. Od 11 lipca
do 9 sierpnia Dolinê Sanu odwiedz¹ aktorzy, tancerze, ¿onglerzy, filmowcy, muzycy, choreografowie, scenografowie oraz
studenci szkó³ artystycznych z Polski i zza granicy, i wspólnie z mieszkañcami Dynowa bêd¹ pracowali nad spektaklem plenerowym „Alicja w krainie czarów”.
Przygotowaliœmy dla Pañstwa szereg imprez towarzysz¹cych Festiwalowi oraz weekendowe warsztaty dla turystów kolejki w¹skotorowej.
Zapraszamy Pañstwa na
UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU:
11 lipca (SOBOTA) godz. 16.00
• Konferencja prasowa: przedstawienie programu Festiwalu,
sponsorów, instytucji wspieraj¹cych projekt
• Wyk³ad filozoficzny Anny Siwek pt. „Jakie to wszystko
jest dzisiaj dziwne - kilka s³ów o piêknie absurdu”
Piêkno i absurd. Czy to nie zaskakuj¹ce zestawienie?
Co mamy na myœli mówi¹c o piêknie absurdu? I czym
w ogóle jest absurd? Czy Alicji spotykaj¹cej Szalonego Kapelusznika i Marcowego Zaj¹ca udaje siê odkryæ czar absurdu? Mini- wyk³ad filozoficzny bêdzie „absurdaln¹” prób¹
odpowiedzi na te pytania, jak równie¿ poszukiwaniem Ÿróde³
uroku tak bliskiego nam na co dzieñ zjawiska, jakim jest
absurd.
• Wystawa „Dynowski Surrealizm”: fotografie, fragmenty
filmów dotycz¹ce 5 lat dzia³alnoœci Stowarzyszenia
De-Novo
• Koncert zespo³u Bocca della Verita
Zespó³ Bocca della Verita powsta³ w 1996 roku. Na ich koncertach us³yszymy poezjê w specyficznej oprawie muzycznej
z pogranicza jazzu, rocka, bluesa, muzyki rosyjskiej i innych. Muzycy zostali bardzo szybko zauwa¿eni na lokalnej
i ogólnopolskiej scenie muzycznej, a potwierdzeniem na to
s¹ liczne nagrody, które zespó³ zdoby³ na konkursach i festiwalach muzycznych. W 1999 roku nagrali teledysk i wydali
p³ytê. Aktualnie zespó³ tworz¹:
Daniel Maziarz - gitara ,wokal;
Pawe³ Tereszak - wokal, harmonijka;
Pawe³ Gierula – bas;
Tomek Tereszak - inst. dête;
Magdalena Miklasz – skrzypce.
Tetmajer, Asnyk , Kofta, Leœmian,
Twardowski, Tadeusz Nowak.
Muzyka:
Daniel Maziarz, Pawe³ Tereszak.
Aran¿acje: Bocca della Verita
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zainicjowaæ dzia³ania animacyjne i edukacyjne na terenie
starej stacji kolejowej, aby uczyniæ z tego miejsca atrakcjê
turystyczn¹ o profilu artystycznym. Zapraszamy Pañstwa
na weekendowe warsztaty dla turystów w terminach:
18 - 19 lipca godz. 13.00 – 15.00
I warsztat: Prowadzenie: Urszula Wojtkowiak (DAMU
Praha), Taneczna improwizacja z elementami tanga
II warsztat: Prowadzenie: Marianna Miko³ajek (DAMU
Praha)
Opis warsztat II:
SOBOTA cel: tworzenie etiud, rozwijanie wyobraŸni i fantazji.
Zajêcia ruchowe, praca z przedmiotem z zakresu wychowania dramatycznego, przedmiot: lalka teatralna Przebieg:
1. krótkie gry i zabawy ruchowe, 2. praca z przedmiotem,
poznawanie w³aœciwoœci przedmiotów i ich mo¿liwoœci, 3. gry,
4. tworzenie etiud.
NIEDZIELA cel: rozwijanie umiejêtnoœci pracy w grupie.
Zajêcia plastyczne: praca z materia³em (papier)
Przebieg: 1. krótkie gry i zadania –akcje 2. zadanie: g³ównie
wytworzenie obiektów rzeŸbiarskich
Ca³oœæ zakoñczona wystaw¹ prac dzieci i m³odzie¿y.
25 - 26 lipca godz. 13.00 – 15.00
Prowadzenie: Artur Kokorzycki
Pokaz baniek mydlanych, gra na warzywach
Artur Kokorzycki tak mówi o sobie:
Jestem pedagogiem i animatorem kultury. Wcielaj¹c siê w
postaæ klauna Koko zajmujê siê organizacj¹
i prowadzeniem wszelkiego rodzaju imprez dla dzieci G³ówn¹
atrakcj¹ moich wystêpów jest pokaz baniek mydlanych, ró¿nej wieloœci i kszta³tu (naprawdê wielkie, dochodz¹ce czasem
do 1 - 2 metrów !, malutkie, ma³e, œrednie - pojedyncze jak i
z³¹czone w kolonie, tworz¹ce jeden, pod³u¿ny kszta³t). Bañki
wykonujê przy u¿yciu ró¿nego rodzaju przedmiotów. Czêœæ z
nich wykonano specjalnie do tego celu, a czêœæ jest stworzona
z mojej inspiracji. Niezbêdny jest równie¿ specjalistyczny p³yn,
dziêki któremu bañki mog¹ osi¹gaæ wielkie rozmiary i nie
pêkaj¹ tak szybko jak te robione z wody i myd³a.
1-2 sierpnia godz. 13.00 – 15.00
Prowadzenie: Katarzyna Stefanowicz
taniec z wachlarzami
Taniec z wachlarzami to unikatowa forma tañca z wykorzystaniem wachlarzy bojowych zainicjowana w Polsce przez
Szko³ê Wachlarzy, za³o¿on¹ i prowadzon¹ przez Juliê BuiNgoc, mistrzyniê Francji w chiñskich sztukach walki
(Kung Fu Wu-Shu) oraz Katarzynê Stefanowicz instruktorkê
tañca oraz improwizacji ruchu i symboliki cia³a.

Teksty:

„POGÓRZE EKSPRESS” - to pomys³ zainspirowany
histori¹ kolejki w¹skotorowej w Dynowie. Obecnie udostêpnianej turystom w okresie wakacji. Stowarzyszenie pragnie

„POGÓRZE EKSPRESS”- weekendowe warsztaty
dla turystów to spotkania rodzinne w plenerze. Bêd¹ mieli
Pañstwo okazjê spotkaæ ¿onglerów, tancerzy, aktorów oraz
artystów ró¿nych sztuk magicznych. Bêdzie to niezapomniany czas szczególnie dla dzieci poniewa¿ zaproszeni artyœci wprowadz¹ je w œwiat magii i czarów.
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„POGÓRZE EKSPRESS” - to szereg imprez towarzysz¹cych festiwalowi. W ramach tego cyklu po raz pierwszy
w Dynowie pojawi¹ siê re¿yserzy i aktorzy, którzy zaprezentuj¹ Pañstwu swoje spektakle teatralne. Ponadto zapraszamy Pañstwa na wystawy, pokazy filmów, koncerty.
W ka¿d¹ sobotê lipca czekamy na Pañstwa na stacji
kolejki w¹skotorowej w Dynowie. Bêd¹ to wieczorne
spotkania ze sztuk¹ i ciekawymi ludŸmi. Sobotnie terminy:
18 lipca SOBOTA godz. 19.00
Spektakl autorski Cud–nie Henryka Hryniewickiego
Spektakl powsta³ z inspiracji tekstu Larsa Norena, uznanego za jednego z najwybitniejszych dramaturgów skandynawskich, kontynuatora realizmu psychologicznego w twórczoœci
Henryka Ibsena oraz Augusta Strindberga. „Cud-nie” to krótka opowieœæ o ¿yciu ludzi z marginesu spo³ecznego, ludzi bezdomnych, którzy maj¹ w³asne problemy, niespe³nione marzenia, filozofiê, etykê postêpowania. Mimo sytuacji, w której siê
znaleŸli bardzo wysoko ceni¹ przyjaŸñ, lojalnoœæ, a tak¿e
zwyk³¹ obecnoœæ drugiego cz³owieka. Spektakl Henryka Hryniewickiego jest rozpisany na trzy postacie: dwie pacynki Kola i Keera oraz animatora Luca.

25 lipca SOBOTA godz. 19.00
Pokaz filmu Coœ z Alicji re¿. Jan Svankmajer.
Jan Svankmajer to czeski rzeŸbiarz, poeta, eseista, re¿yser
filmowy, jeden z najbardziej uznanych twórców animacji
poklatkowych. Film animowany „Coœ z Alicji” jest w³asn¹
interpretacj¹ re¿ysera „Alicji w krainie czarów” Lewisa.

1 sierpnia SOBOTA godz. 19.00
Spektakl „Matka” wg. S.Witkiewicza
Spektakl MATKA zosta³ zrealizowany, tzn. wyre¿yserowany,
„udekorowany” oraz zagrany po raz pierwszy przez Martynê
Rozwadowsk¹ matka) i Paw³a Siwiaka ( Leon) w czerwcu
2008 roku na zwieñczenie ich edukacji w PWST. Proces twórczy by³ d³ugi, intensywny, œwiadomy powagi tekstu i autora,
efekt zaœ jest prób¹ kondensacji utworu Witkacego (trwa zaledwie 30 min.), zinterpretowanego, „przepuszczonego” przez
skomplikowane wnêtrza aktorów. Na zakoñczenie, ku zachêcie, mo¿na siê jeszcze pochwaliæ i¿ „Matka” zdoby³a nagrodê
specjaln¹ w Tczewie 2008 oraz nagrodê dla najlepszego aktora i aktorki na Romateatrofestival 2009 roku.

1 sierpnia SOBOTA godz. 20.30
Pokazy filmów animowanych Juliana Antoniszczaka
Julian Józef Antonisz (w³aœciwie Antoniszczak), re¿yser filmów animowanych, scenarzysta, autor opracowañ plastycznych. Urodzi³ siê w Nowym S¹czu w 1941 roku, zmar³
w Lubieniu ko³o Myœlenic w roku 1987. Filmy Antonisza
po ponad 20 latach od œmierci re¿ysera i prawie tyle samo
od upadku PRL, wzbudzaj¹ wci¹¿ równie wielki co niegdyœ
aplauz widowni, tak¿e tej m³odej, która o tym twórcy nigdy
wczeœniej nie s³ysza³a, a realia PRL odbiera jak pochodz¹ce
z baœni. Zostan¹ pokazane animacje z cyklu: „Polskie kroniki non-camerowe”
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„POGÓRZE EKSPRESS” to równie¿ szereg zajêæ z
dzieæmi. W Dynowie bêd¹ goœciæ plastycy, muzycy, filmowcy,
tancerze, którzy przeka¿¹ dzieciom umiejêtnoœci i wiedzê
z zakresu ró¿nych sztuk. Przyk³adem tego s¹ miêdzy innymi: warsztaty filmowe dla dzieci. Zaprosimy dzieci, które
bior¹ udzia³ w spektaklu do pracy nad w³asnym filmem
o Dynowie. Chcemy daæ im mo¿liwoœæ pokazania, nam doros³ym, miejsc dla nich magicznych. Pragniemy aby opowiedzia³y o Dynowie, którego jeszcze nie znamy. Byæ mo¿e stanie siê to inspiracj¹ do dalszych przedsiêwziêæ teatralnych.
Spektakl plenerowy Dynowska Alicja w krainie czarów to niezwyk³e przedsiêwziêcie teatralne. Bierze w nim
udzia³ ponad czterdzieœci osób z Dynowa i okolic (dzieci,
m³odzie¿ i doroœli), grupa studentów szkó³ artystycznych
z Polski i zza granicy oraz zawodowi aktorzy. Terminy prób:
13- 17 lipca

I faza prób do Alicji w dynowskiej krainie
czarów
• próby: zespo³u muzycznego, œpiewu, tañca
• tworzenie scen
• budowanie scenografii
• szycie kostiumów
20- 24 lipca II faza prób do Alicji w dynowskiej krainie
czarów
27- 31 lipca III faza prób do Alicji w dynowskiej kranie
czarów
3- 7 sierpnia Próby przedpremierowe
Scenariusz do spektaklu oparty jest na powieœci Lewisa
Carolla Alicja w Krainie Czarów. Re¿yseria i adaptacja:
Magdalena Miklasz, scenografia i kostiumy: Ewa WoŸniak, muzyka: Marek Papaj i Daniel Maziarz.
Dynowska „Alicja w krainie czarów” to muzyczny spektakl plenerowy z pogranicza musicalu i opery. To spektakl,
który próbuje przyjrzeæ siê dzieciêcym snom i absurdalnoœci
¿ycia. Sny, które czêsto zwi¹zane s¹ z rozmaitymi lêkami,
marzeniami, poczuciem bezpieczeñstwa i niebezpieczeñstwa
s¹ to czêsto obrazy wywo³ane silnymi wra¿eniami zwi¹zanymi ze spotkania dziecka ze œwiatem doros³ych na jawie. Spotkania Alicji z dziwnymi postaciami z jej snu to byæ mo¿e
wewnêtrzna walka jaka toczy siê w cz³owieku miêdzy tym co
narzucone z zewn¹trz (ze œwiata doros³ych), a tym co wewnêtrzne, intymne, niezale¿ne. To „coœ” zachowuje siê po to, aby
wiedzieæ „w któr¹ stronê chce siê iœæ”( jak mówi Kot z Chechire - najbardziej filozoficzna postaæ Alicji w krainie czarów
Lewisa Carrola).
Dziwne postaci, które Alicja spotyka w swoim œnie
to przede wszystkim doroœli. Lewis Carrol nadawa³ swoim
bohaterom cechy charakteru osób, znanych i rozpoznawanych
w jego œrodowisku. Ma to swoje odzwierciedlenie w spektaklu
dynowskim poniewa¿ bior¹ w nim udzia³ obok profesjonalistów, amatorzy, mieszkañcy Dynowa znani, rozpoznawani
i charakterystyczni. Mimo to spektakl stworzony z myœl¹
o Dynowie nie jest skierowany jedynie do œrodowiska lokalnego, ani te¿ nie jest wy³¹cznie dla publicznoœci dzieciêcej. Spektakl staje siê uniwersalny nie tylko przez u¿ycie ró¿norodnych
technik teatralnych, rozwi¹zañ scenicznych, ale przede wszystkim przez tematykê dotycz¹c¹ ka¿dego cz³owieka. „Alicja
w krainie czarów” wykrzywia, przerysowuje, karykaturalizuje obraz ¿ycia pokazuj¹c jego absurdy (O spektaklu wypowiada siê re¿yserka - Magdalena Miklasz).
Próby do spektaklu bêd¹ odbywa³y siê od 4 lipca
do 7 sierpnia w Dynowie. Premiera spektaklu odbêdzie
siê dwukrotnie: 8 i 9 sierpnia, godz. 19.00 Dziêkujemy
za wsparcie szko³om, firmom, Urzêdowi Miasta w Dynowie.
(ci¹g dalszy na str. 28)
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Delegacja w sk³adzie: Adam Chrobak-wójt Gminy Dynów, Artur Szczutek –prezes OSP Harta, Jacek Stochmal- wiceprezes OSP Harta uda³a siê 15 maja br. z rewizyt¹ do wêgierskich stra¿aków z miejscowoœci Ujfehertu. Na miejscu czeka³o ich mi³e powitanie przez burmistrza miasta – pana Andreasa Totha, jego zastêpcy oraz
komendanta stra¿y po¿arnej pana Imre Aranyos. T³umaczeniem zajê³a siê pani Teresa Rakaczki, z pochodzenia Polka.
Po powitaniu i wspólnym posi³ku polska delegacja zosta³a oprowadzona po miasteczku i zapoznana z miejscow¹ kultur¹ i tradycj¹. Ujfehertu to miasto, gdzie tradycja spotyka siê z nowoczesnoœci¹. Pomnik za³o¿yciela
pañstwa wêgierskiego przypomina o korzeniach, du¿e
wra¿enie wywar³y na zwiedzaj¹cych jednak ambitne plany
ma przysz³oœæ oraz prê¿noœæ instytucji. Miasto jest zaopatrzone w nowoczesn¹ sto³ówkê, która mo¿e wydaæ
nawet do tysi¹ca obiadów dziennie. W chwili obecnej budowany jest kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy z aquaparkiem o powierzchni kilku hektarów. Mi³o przyjêci
zostali delegowani tak¿e przez proboszcza miejscowej
parafii greko-katolickiej. Trudno jest wyliczyæ mnogoœæ
atrakcji, jakie przygotowa³a Stra¿ Po¿arna. By³ to miêdzy innymi pokaz umiejêtnoœci ratowniczo-gaœniczych,
degustacja regionalnej nalewki- polinki a tak¿e miejscowych potraw oraz udzia³ w walnym zebraniu tamtejszej
Stra¿y Po¿arnej.
Obie strony deklarowa³y wspó³pracê pomiêdzy
stra¿ami i samorz¹dami. Ze strony pana wójta -Adama
Chrobaka- wystosowane zosta³o zaproszenie na do¿ynki
gminne w Harcie. Pad³y równie¿ zapewnienia o podpisaniu listów intencyjnych o wzajemnej wspó³pracy kulturalnej i spo³ecznej.
Artur Szczutek
Fot. Jacek Stochmal

(ci¹g dalszy ze str. 27)
Festiwal Pogórze Ekspress wspieraj¹ instytucje:
Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie oraz Urz¹d Miasta
Dynów. Patronat medialny: Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, Dynowinka
Zapraszamy
Stowarzyszenie De-Novo

Wiêcej informacji:
_______________________________________________________________________
Organizator: Stowarzyszenie De-Novo, ul. Pi³sudskiego
85, 36-065 Dynów, www.de-novo.ugu.pl
Prezes: Magdalena Miklasz,
de-novo@wp.pl, tel. kom. 512878805
Koordynator projektu (kontakt z mediami):
Aneta Pepaœ, anetapepas@wp.pl, tel. kom: 603470019
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Na zaproszenie radnego Powiatu Rzeszowskiego Aleksandra Stochmala w dniu 26 maja 2009 roku
w piêknej hali sportowej Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Harcie wyst¹pili cz³onkowie Orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej z audycj¹ muzyczn¹ pt. „Co s³ychaæ
w muzyce”, w sk³adzie: Karol Rosó³ – puzon, Bogdan Janik – pianino, Marcin Winiarski – instrumenty perkusyjne i Rafa³ Kulasa – gitara basowa,
który audycjê znakomicie poprowadzi³.
Audycja ta mia³a na celu m.in. propagowanie
wœród dzieci i m³odzie¿y kszta³towania na co dzieñ
wra¿liwoœci muzycznej, zapoznanie z ró¿nymi stylami muzycznymi oraz zachêcanie do nauki gry na
ró¿nych instrumentach muzycznych.
Utwory, które odtworzyli muzycy w trakcie spotkania pochodzi³y z ró¿nych epok „od klasyki do
rozrywki”. Audycjê wys³uchali oprócz dzieci i m³odzie¿y z Harty tak¿e uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 1
z Bachórza, Zespo³u Szkó³ Nr 4 z Paw³okomy
i Zespo³u Szkó³ Nr 5 z Dyl¹gowej.
Koncert muzyków z Filharmonii Rzeszowskiej
uœwietni³ program obchodów 580-lecia wsi Harta.
Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim
tym, którzy przyczynili siê do zoorganizowania tego
koncertu w szczególnoœci: dyrektorom szkó³, opiekunom m³odzie¿y i uczniom, którzy bardzo spontanicznie brali udzia³ w konkursach z nagrodami,
które przeprowadza³ prowadz¹cy audycjê muzyczn¹.
Koordynator obchodów
Aleksander Stochmal
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Kolorowo i weso³o by³o w Przedszkolu Miejskim
w Dynowie dnia 14 czerwca 2009 roku na pikniku
rodzinnym. Celem spotkania by³o stworzenie okazji
do wspólnego spêdzania czasu rodziców i dzieci na
terenie przedszkola oraz czynny udzia³ w proponowanych zabawach i konkursach. Pogoda by³a wielka
zagadk¹, jednak dopisa³a i dziêki temu mogliœmy
spêdziæ mile czas na œwie¿ym powietrzu.
Do wspó³pracy przy organizacji pikniku zaprosiliœmy pana Marka Pysia aktora Teatru „Studio Mobile” w Krakowie. Zaczêliœmy od wystêpu dzieci ze
œwietlicy dzia³aj¹cej przy Miejskiej Komisji w Dynowie prowadzonej przez pani¹ El¿bietê Hadam oraz
aktorów teatru, Pani Renaty ¯aby i pana Marka
Pysia , którzy przedstawili inscenizacje ró¿nych wierszy Jana Brzechwy „S³oñ Tr¹balski i jego goœcie”.
W trakcie pikniku odbywa³a siê równie¿ loteria
fantowa, z której dochód - jak co roku- zostanie przeznaczony na zakup urz¹dzeñ ogrodowych. Na placu
odbywa³y siê tak¿e prowadzone przez pana Marka
Pysia zabawy ruchowe, konkursy piosenki oraz gry i
zawody sportowe. Rozstrzygniêty zosta³ równie¿ konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt. ,,Dynów dawniej i dziœ”.
Na dzieci czeka³o jeszcze wiele atrakcji min: malowanie twarzy, zabawy w weso³ym miasteczku, itp.
Wszystkim uczestnikom pikniku podarowano
s³odycze, które przedszkole otrzyma³o od sponsorów.
Muzyka radoœnie gra³a i do tañca zaprasza³a. Jednak¿e, czas spotkania szybko dobieg³ koñca i musieliœmy siê po¿egnaæ. Mamy nadziejê, ¿e piknik dostarczy³ wszystkim mi³ych wra¿eñ.
Do zobaczenia na nastêpnych imprezach przedszkolnych.
Dziêkujemy sponsorom, którzy przyczynili siê do
tego, by ten dzieñ by³ wyj¹tkowy i niepowtarzalny.
Ma³gorzata Potoczna
Danuta Potoczna
Fot. E.Hadam
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Na zakoñczenie roku szkolnego 2008/2009 Radny
Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal wyró¿ni³
Nagrodami Specjalnymi za szczególne osi¹gniêcia
w nauce i zachowaniu nastêpuj¹cych uczniów i uczennice
szkó³ z terenu Dynowszczyzny:
1. Gudyka Krzysztof
Szko³a Podstawowa im. Bronis³awa Markiewicza
Harta
2. Tarnawska Kinga
Zespó³ Szkól Nr 1
Bachórz
3. B¹k Rados³aw
Zespó³ Szkó³ Nr 2
Harta
4. Trybalska Maria
Zespó³ Szkó³ Nr 3
£ubno
5. Siry Magdalena
Zespó³ Szkó³ Nr 4
Paw³okoma
6. Kocy³a Justyna
Zespó³ Szkó³ Nr 5
Dyl¹gowa
7. Porzuczek Beata
Zespól Szkó³
Dynów
8. Paœciak Monika
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Komisji Edukacji Narodowej
Dynów
9. Ryba Jagoda
Zespó³ Szkól Zawodowych
im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
Dynów.
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18 maja 2009 r. w Zespole Szkó³ Nr 3 w £ubnie odby³a
siê V edycja Dnia Europejskiego. Tegoroczna uroczystoœæ by³a
wyj¹tkowa, poniewa¿ zaprosiliœmy na ni¹ nauczycieli
i uczniów z zaprzyjaŸnionej szko³y z miejscowoœci Havaj na
S³owacji. Przygotowania do tej wizyty trwa³y kilka miesiêcy, dlatego by³ to bardzo wa¿ny dzieñ dla uczniów i nauczycieli naszej szko³y. Rozpoczêliœmy od odœpiewania hymnów:
s³owackiego, polskiego i europejskiego. Po wystêpach artystycznych gimnazjaliœci z obydwu szkó³ zmierzyli siê w meczu
pi³ki siatkowej i no¿nej, natomiast ich m³odsi koledzy rywalizowali w zabawach sportowych. Pogoda by³a wprost
wymarzona do tego, by spêdzaæ czas na wolnym powietrzu.
(zdj.1, 2, 3, 4) Okaza³o siê (ku naszemu ogromnemu zadowoleniu), ¿e dla polskiej i s³owackiej m³odzie¿y bariera jêzykowa nie stanowi problemu. Zwyciêzcy zawodów sportowych otrzymali nagrody ufundowane przez Komisjê do Spraw
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Po obiedzie, przygotowanym przez Radê Rodziców, zabraliœmy goœci ze S³owacji na krótk¹ wycieczkê po najbli¿szej okolicy, w tym do Dynowa, gdzie skosztowali lodów
i pizzy. Po powrocie do szko³y m³odzie¿ przygotowa³a siê
do najbardziej oczekiwanego punktu programu: wspólnej dyskoteki prowadzonej przez DJ-a Hubertusa z Leska. W trakcie imprezy DJ przeprowadza³ zabawy integruj¹ce m³odzie¿
(najwiêcej emocji dostarczy³a tradycyjna „Chusteczka”, która na S³owacji nie jest tak popularna, jak u nas). (zdj.5)
Jako ¿e nawet cudowne chwile maj¹ swój kres, tak i nasze
miêdzynarodowe spotkanie dobieg³o koñca
o godz. 19. (zdj.6) W trakcie po¿egnania uczniowie wymienili numery telefonów i adresy mailowe. By³y ³zy smutku, ¿e tak szybko trzeba siê rozstaæ, ale i radoœæ, bo mieliœmy siê ponownie zobaczyæ za 2 tygodnie na S³owacji.
Minê³y dwa tygodnie…..
1 czerwca rozpocz¹³ siê dla 45 uczniów wyje¿d¿aj¹cych
na S³owacjê wczeœnie i wbrew prognozom meteorologów s³onecznie. Okaza³o siê jednak, ¿e pogoda nie zamierza nas
rozpieszczaæ i z ka¿dym przejechanym przez nas kilometrem deszcz pada³ coraz mocniej. Nic to (jak powiedzia³by
Ma³y Rycerz). Humory dopisywa³y, ciekawoœæ wzrasta³a,
a chêæ zobaczenia poznanych kolegów i kole¿anek by³a
ogromna. Niespostrze¿enie przekroczyliœmy granicê, wielu
po raz pierwszy i pod¹¿yliœmy w kierunku Havaj. Tam ju¿
na nas wszyscy czekali, w oknach znajome twarze, okrzyki,
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œmiech, odnajdywanie znajomych. Po powitaniu rozpoczêliœmy wspóln¹ zabawê. Trzeba by³o trochê zmodyfikowaæ program w zwi¹zku z opadami, ale i tak nikt nie móg³ narzekaæ na brak zajêæ. Zawody sportowe, zabawy zrêcznoœciowe,
nauka tañców wype³ni³y godziny przeznaczone na pobyt
w szkole. (zdj.7,8,9) Oczywiœcie by³ te¿ czas wolny na indywidualne spotkania w klasach, z czego wszyscy chêtnie korzystali.
Pani Dyrektor i przedstawicielki uczniów goœci³y w urzêdzie Starosty Havaj. (zdj.6)
O 16.15 niestety nadesz³o to, czego nikt nie chcia³,
a wiêc po¿egnanie. Smutne, serdeczne, pe³ne zapewnieñ,
¿e za rok znowu siê zobaczymy. I wtedy my, organizatorzy,
mogliœmy powiedzieæ: warto by³o. Rok pracy, przygotowañ,
zbierania funduszy, szukanie sponsorów, obawy czy wszystko przebiegnie po naszej myœli. Warto by³o. (zdj.10)
Po¿egnani przez uczniów i nauczycieli wyruszyliœmy
do Stropkova. Towarzyszy³y nam Anna i ¯aneta, które zaprowadzi³y nas do ZOO, gdzie atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ karmienia zwierz¹t. Nastêpnie krótki spacer po Stropkovie, konsumpcja lodów i pizzy, ma³e zakupy i powrót do domu.
Wszyscy zadowoleni, pe³ni wra¿eñ, nowych doœwiadczeñ.
Monika Zieliñska
Diana Wasylowska-Kilon

„Dobroæ serca jest tym,
czym ciep³o s³oñca: ona daje ¿ycie”.
Henryk Sienkiewicz

Sponsorami wyjazdu uczniów Zespo³u Szkó³ Nr 3
w £ubnie by³y nastêpuj¹ce osoby i instytucje:
Pan Józef Sówka
Pan Wojciech Szaruga
Pan Waldemar Toczek
Pan Czes³aw Krupa
Pan Marian Baluch
Bank Spó³dzielczy w Dynowie
Gminna Spó³dzielnia w Dynowie
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Ponad piêædziesi¹t m³odych dziewcz¹t
i ch³opców uzdolnionych sportowo wziê³o
udzia³ w wycieczce do Zamoœcia i okolic.
23 czerwca, tu¿ po zakoñczeniu roku
szkolnego Miejski Klub Sportowy Dynovia
Dynów zorganizowa³ wycieczkê wspólnie
z Pani¹ Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej Józef¹ Œlemp dla m³odych sportowców z klubu i nie tylko w rejon Zamoœcia i okolic. Podczas pierwszego etapu wycieczki ponad piêædziesiêciu m³odych dziewcz¹t i ch³opców zrzeszonych nie tylko w MKD Dynovia ale te¿
reprezentuj¹cych Zespó³ Szkó³ w Dynowie
ogl¹da³o koœció³ na wodzie w Zwierzyñcu
i jego okolice, nastêpnie ogl¹daliœmy najs³ynniejszego chrz¹szcza w Polsce, oczywiœcie
w Szczebrzeszynie, potem przyszed³ czas na
wizyta w Zwierzyñcu
zdobycie Zamoœcia. Piêknie odnowione kamieniczki zamojskiego rynku przyci¹ga³y
wzrok i uwagê, tam spêdziliœmy ponad godzinê by udaæ siê uliczkami
miasta przez park do arsena³u broni. Oj tu siê dopiero dzia³o. Wydawa³oby siê, i¿ broñ, ciê¿kie armaty, czo³gi przyci¹gaæ bêd¹ jedynie ch³opców, a opanowane zosta³y niemal w ca³oœci przez dziewczêta. Z arsena³u udaliœmy siê do zamojskiego ZOO. Na wstêpie przywita³ wszystkich niedŸwiedŸ brunatny wygrzewaj¹cy siê do s³onka. Zabawne ma³py, groŸny leniwy lew, pumy
i dziesi¹tki innych zwierz¹t
przyci¹ga³y swym urokiem
i niecodziennoœci¹. Niestety
cudown¹ wizytê przerwa³ padaj¹cy deszcz i czêœæ zwierz¹t schroni³a siê do niedostêpnych dla zwiedzaj¹cych
pomieszczeñ. Ale mimo tego
naprawdê by³o warto tu byæ.
wizyta w arsenale
Z Zamoœcia udaliœmy siê do
Suœca i ogl¹daliœmy jeszcze po drodze przepiêkne szumy wodna na Tanwi.
W imieniu organizatorów serdecznie dziêkujemy naszym sponsorom Panu Januszowi Jaroszowi i Firmie Clico, Panu Aleksandrowi £ukaszowi ora z Panu Grzegorzowi Kopackiemu i Firmie KOBIPLAST bez pomocy których ca³a wycieczka
by siê nie powiod³a.
najs³ynniejszy w Polsce szczebrzeszyñski chrz¹szcz
Grzegorz Szajnik

OG£OSZENIE O WYBORZE OFERT
W wyniku rozstrzygniêcia otwartego konkursu ofert, og³oszonego zarz¹dzeniem Nr 325/09 Burmistrza Miasta
Dynów z dnia 25 marca 2009r. na realizacjê w 2009r. zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdzia³ania alkoholizmowi, zadanie pn.: „Zajêcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y oraz imprezy profilaktyczne
na wolnym powietrzu”, dokonuje siê wyboru ofert i przyznaje dotacjê dla:
1. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pogórze” – 5.000,00 z³
2. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” – 3.500,00 z³
3. Miejskiego Klubu Sportowego „Dynovia” – 3.500,00 z³
4. Stowarzyszenia „De-Novo” – 3.500,00 z³
5. Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego – 1.500,00 z³
6. Miejskiego Oœrodka Kultury – 3.000,00 z³

Og³oszenie
Sprzedam mieszkanie Dynów ul 1 Maja, 48 m2,
wyremontowane, nowe meble.
tel. kom. 662099180
ZAPROSZENIE
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZAPRASZA DZIECI ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ
NA ZAJÊCIA WAKACYJNE, KTÓRE BÊD¥
ODBYWAÆ SIÊ W ŒRODY I PI¥TKI
W GODZ.1030 -1200.
W PROGRAMIE PRZEWIDZIANO CIEKAWE
GRY I ZABAWY LOGICZNE, PLASTYCZNE
I RUCHOWE, A TAK¯E KRÓTKIE PIESZE
WYCIECZKI.
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE MO¯NA
UZYSKAC W BIBLIOTECE.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Nr 6-7/165-166

DYNOWINKA

35

Dla wszystkich ma³ych i du¿ych Czytelników „Dynowinki” sympatyczny wierszyk na pocz¹tek lata i wakacji…
Powiedzia³ mi kiedyœ mój tata
I mia³, jak siê zdaje racjê,
¯e najwiêkszym wynalazc¹ wszechœwiata
By³ ten,
Co wynalaz³ Wakacje.
Smutno by by³o na œwiecie
Bez tego wynalazku.
Stwierdzicie to sami, kiedy bêdziecie
Nad rzeczka gdzieœ
Albo w lasku.

Tak œwietnie w dodatku siê sk³ada
¯e okres Wakacji akurat wypada
Na czas niechodzenia do szko³y.
Gdyby na przyk³ad w innym terminie
Mia³y mieæ miejsce Wakacje,
By³oby chyba k³ótnie w rodzinie
I inne komplikacje
A tak ¿yæ mog¹ w klimacie zgody
Wakacje i Nauka…
¯yczê Wam wszystkim piêknej pogody
I niech Wam kuku³ka kuka!

Gdy pogoda piêkna, gdy s³oneczko grzeje – humory wszystkim dopisuj¹;-) Ale niestety i w wakacje zdarzaj¹ siê deszczowe dni… Mamy nadziejê, ¿e zadania przygotowane do wakacyjnego numeru „Dynowinki” przez naszych sta³ych wspó³pracowników pozwol¹ Pañstwu je bezboleœnie przetrwaæ;-)
W dniach 16-17 maja 2009 roku odby³y siê III Szaradziarskie Mistrzostwa Przemyœla (w których bra³am udzia³;-).
Oto pierwsza pi¹tka najlepszych:
1) Zbigniew Trzaskowski z Krakowa
2) Andrzej Ta³aj z Czêstochowy
3) Mariusz Góralski z Wroc³awia
4) Rafa³ Ta³aj z Czêstochowy
5) Tadeusz Sosnowski z Przemyœla
Zadania na mistrzostwa uk³adali cz³onkowie Przemyskiego Klubu Szaradzistów „Przemek”,
a przede wszystkim Pan Leszek Grzywacz, znany Pañstwu z ³amów naszej gazety. I w³aœnie
trzy „mistrzowskie” zadania Jego autorstwa bêd¹ mogli Pañstwo rozwi¹zaæ;-) Polecamy wiêc
Krzy¿ówkê „G³ówka pracuje”, Logogryf i Homonim, maj¹c nadziejê, ¿e mo¿e ktoœ z Czytelników zechce wzi¹æ udzia³ w nastêpnych Mistrzostwach Przemyœla?

Organizatorzy Mistrzostw – (od lewej) Leszek Grzywacz,
Albin Gorzelnik, Stanis³aw Hemerling

Tadeusz Sosnowski, najlepszy zawodnik z Podkarpacia
(pierwszy z prawej)

autorka rubryki z Andrzejem i Rafa³em Ta³ajami i Mariuszem Góralskim (od lewej)

Z kolei pan Bogdan Witek przygotowa³ tym razem dla Pañstwa Jolkê od A do £, Rozetê, Uzupe³niankê i Krzy¿ówkê panoramiczn¹. Polecamy równie¿ – jak zwykle - Zagadki logiczne i wierszyki pana Fryderyka Radonia.
Zapraszamy do rozwi¹zywania;-) i ¿yczymy wszystkim UDANYCH WAKACJI!!!

Renata Jurasiñska

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jak podzieliæ krowy?
Z³oty puchar
Jeden z siedmiu pucharów stoj¹cych w rzêdzie i oznaczonych kolejno literami od A do G wykonany jest ze szczerego
z³ota, pozosta³e zaœ zrobione s¹ a mosi¹dzu. Wiadomo, ¿e
jeœli liczyæ do tysi¹ca zaczynaj¹c od A (w taki sposób: A, B,
C, D, E, F, G, F, E, D… i tak dalej) to liczba 1000 przypadnie na puchar z³oty. Który puchar jest wiêc z³oty?

Kuba, Walenty i Maciej odziedziczyli po ojcu 11 krów.
Testament mówi³, ¿e maj¹ oni otrzymaæ 1/2, 1/4 i 1/6 czêœæ
maj¹tku. Bracia nie mieli pojêcia, jak to zrobiæ, poszli wiêc
po radê do starego Kowalskiego. Staruszek przyprowadzi³
w³asn¹ krowê i przy³¹czy³ do 11 krów, które nale¿a³o podzieliæ. Gdy ju¿ da³ ka¿demu z synów odliczon¹ czêœæ, zosta³a mu tylko jego w³asna krowa. Który z synów otrzyma³
wiêcej ni¿ mu siê nale¿a³o?
Renata Jurasiñska

DYNOWINKA

Litery w polach z kropk¹, czytane rzêdami, utworz¹
rozwi¹zanie – tytu³ piosenki Urszuli Dudziak.
1) gatunek derenia.
2) spalinowy silnik t³okowy, w którym pary cylindrów
umieszczone s¹ naprzeciw siebie (skojarz z Andrzejem
Go³ot¹).
3) ksiêga Moj¿esza z opisem wyjœcia Izraelitów z Egiptu.
4) sprzêt zbo¿a z pól.

Leszek Grzywacz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Poziomo (kolejnoœæ przypadkowa):
g³ówka z z¹bkami.
z¹bki w g³ówce.
g³ówka bez z¹bków.
Pionowo:
1) Lady Di.
2) kilimek.
3) pirania lub neonek.
4) knecht, poler.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

We mgle, w nocy i na s³onku
_ _ _ _ _ _ na oku mój ma³¿onku.
Gdy na Biesiadê wyje¿d¿asz now¹ _ _ _ _ _ _ odwiedzam – bo jestem „wdow¹”.
Leszek Grzywacz

Leszek Grzywacz

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Polskie przepychanki
Konstytucjê pisano doœæ d³ugo – nie w biegu –
I ka¿demu wskazano, gdzie miejsce w szeregu.
Potem nad ni¹ debaty trwa³y w parlamencie,
W koñcu uzna³ j¹ naród, k³óc¹c siê zawziêcie.
By unikn¹æ problemów, zw³aszcza decyzyjnych,
Powo³ano Trybuna³ - ten Konstytucyjny,
Oraz Trybuna³ Stanu, te¿ wagi nie mniejszej,
Jednak trudno ustaliæ, kto jest „Najwa¿niejszy”.
Czy premier z ministrami, co tryska humorem?
Czy prezydent „wybrany” z ca³ym swoim dworem?

Puste pola nale¿y uzupe³niæ literami tak, aby powsta³a krzy¿ówka z³o¿ona z rzeczowników pospolitych.
Dopisane litery odczytane kolejno od 1 do 28 utworz¹
rozwi¹zanie – myœl i jej autora.

G³os w materii zabra³y – bez skutku niestety –
Najwiêksi kompetentni – bo „autorytety”.
Ja nie jestem prawnikiem, wiêc nic nie doradzê,
Prawda jednak jest taka, ¿e mamy dwie w³adze,
Których spory z dnia na dzieñ s¹ coraz ostrzejsze.
Nam próbuje siê wmówiæ, ¿e obie wa¿niejsze!
Ci¹gle do nas dochodz¹ echa wielkiej wrzawy
O najmniejsz¹ drobnostkê godn¹ lepszej sprawy…
Patrz¹ na nas s¹siedzi, przewa¿nie z niesmakiem,
¯e siê dogadujemy „jak Polak z Polakiem”…
Rz¹d chce z³o¿yæ do Sejmu w trybie sprawy pilnej
Projekt „wa¿nej” ustawy, bo kompetencyjnej.
Ta ci¹g³a przepychanka nie œmieszy lecz martwi,
Bo tu ¿adna ustawa sprawy nie za³atwi…
Kwestia to niby b³aha, ale jednak du¿a:
Trzeba do jasnowidza lub choæby do wró¿a!!!
Fryderyk Radoñ
Bogdan Witek
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Jako rozwi¹zanie wystarczy podaæ s³owa
zawieraj¹ce literê H.
Prawoskrêtne:
2) wyró¿niona pierwsza litera tekstu.
4) m³odzie¿owa libacja.
6) bywa wieczny wœród uczniów.
8) podzia³ pañstwa miêdzy zaborców.
10) zawodowo lamentuje nad zmar³ymi.
12) uroczyste obchody zakoñczenia ¿niw.
14) st³uczka samochodowa.
16) pulchne dzieciê.
Lewoskrêtne:
1) poprawka pi³karska.
3) najazd wojskowy.
5) okreœlenie no¿a w gwarze ulicznej.
7) dzia³a w OSP.
9) wysi³ek, mozó³.
11) wodna topiel.
13) gromadz¹ siê w nim wierni.
15) dŸwiga kwiatuszek.
Bogdan Witek

Euro-wybory 2009
Wszystko zgodnie z tradycj¹ – tak jak do tej pory –
Prze¿yliœmy niedawno kolejne wybory.
Sytuacja doœæ dziwna, trudno zatuszowaæ:
Kandydatów tylu by³o…. co chêtnych g³osowaæ!

Zagadka z odpowiedzi¹
Którzy do parlamentu pchali siê uparcie?
Ci, którzy „zaliczyli” wszystkie polskie partie!

Fryderyk Radoñ

W diagramie ujawniono pierwsze litery odgadywanych wyrazów, a okreœlenia s³ów podano w kolejnoœci przypadkowej. Litery z pól dodatkowo
ponumerowanych, odczytane kolejno od 1 do 8 utworz¹ rozwi¹zanie ostateczne zadania – imiê solenizantki majowej.
Okreœlenia wyrazów:
- czarodziejka z czeskiego serialu dla dzieci.
- David, piosenkarz amerykañski („Lets Dance”).
- delikatne dotykanie wywo³uj¹ce œmiech.
- graniczy z Syri¹.
- jedno z imion Ga³czyñskiego.
- kawaleria.
- konkurent PKO BP i WBK.
- miejsce tar³a ryb.
- m³oda krowa.
- papier do kopiowania dokumentów.
- s³ynny kartagiñski wódz, który zas³yn¹³
z zastosowania w walce s³oni.
- Sony - …, producent telefonów komórkowych.
- Tadeusz, niezapomniany aktor polski
(Czereœniak w „Czterech pancernych”).
- wyskoczy³ z Konopi.
- zastraszanie.
- ¿ó³ta dla lidera wyœcigu.
Bogdan Witek

Fryderyk Radoñ

Krzy¿ówka czterokierunkowa
TELETEKST
Krzy¿ówka ze strza³kami
S£ONECZNIK

Zabawy z szeœcianami
1) 64 2) 36 3) jeszcze 4 (aby mieæ 64)
Czyja ¿ona…?
Marysia Jasiñska, Magda Piotrowska, Marta Kowalska

Rozwi¹zania zadañ z poprzedniego numeru:

Krzy¿ówka panoramiczna
PIERWSZA JASKÓ£KA

Krzy¿ówka od A do ¯
DAROWIZNA

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych, odczytane kolejno
od 1 do 27 utworz¹ rozwi¹zanie - myœl Antoniego Regulskiego.

Krzy¿ówka „odliczona”
STOKROTKI
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Krzy¿ówka z broni¹
TROJAK
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Krzy¿ówki ³¹czone
SAN REMO
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KARCZMA pod SEMAFOREM
do sklepów u Bielca

Zapraszamy

Nie trać czasu,
kupuj u Bielca !

tel/fax
(0-16) 652 13 97

-

Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 1/1
Dynów, ul. Dworska (wejście od ul. jana pawła ii)
Dynów, ul. Krzywa 1
Dubiecko, ul. Krasickiego 11
Harta 104

Gdy u Bielca coŚ kupujesz, To złotówki nie zmarnujesz
Konsumentów chór więc śpiewa: Sieć najlepszych sklepów BEWA!

1

Joanna Bielec - uczestniczka finału Wojewódzkiej
Olimpiady Biologicznej, - wyróżniona stypendium
Urzędu Marszałkowskiego dla najbardziej uzdolnionych
uczniów w dziedzinie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych.

2

Malwina Miąsik - uczestniczka finału Wojewódzkiej
Olimpiady Biologicznej.

3

Marcin Tynek - uczestnik finału Wojewódzkiej
Olimpiady Biologicznej, - wyróżniony stypendium
Urzędu Marszałkowskiego dla najbardziej uzdolnionych
uczniów w dziedzinie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych.

4

Marta Kołt - uczestniczka finału Wojewódzkiej
Olimpiady Biologicznej wyróżniona stypendium Urzędu
Marszałkowskiego dla najbardziej uzdolnionych
uczniów w dziedzinie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych.

5

K a ro l i n a P i n kow i c z - u c z e s t n i c z k a f i n a ł u
Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej uczestniczka
etapu okręgowego Olimpiady Historycznej, - wytypowana do stypendium Premiera RP na rok szkolny 2009/10.

6

Sabina Hadam - uczestniczka etapu okręgowego
Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, - 2 miejsce
w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego ,
- 3 miejsce w konkursie dziennikarskim podczas XVI
Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej.

7

Mateusz Nęczyński - uczestnik etapu okręgowego
Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.

8

Justyna Skiba - I miejsce w Powiatowym Konkursie
Języka Niemieckiego, - uczestniczka okręgowego etapu
Olimpiady Języka Niemieckiego , - wyróżniona
stypendium Premiera RP na rok szkolny 2008/09.

9

Uczestnicy etapu rejonowego Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Internecie Dialnet Masters: Tomasz Choma,
Marek Gierula, Krzysztof Sienko, Mateusz Siwulec,
Dariusz Sycz, Adrian Szul, Kamil Świder, Rafał
Toczek.

9

1

4

7

9

9

3

6

5

9

9

2

9

9

8

10

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego : 1 miejsce - Justyna Skiba ,
2 miejsce - Paulina Siwulec, 3 miejsce
- Wioletta Paszko (także 3 miejsce w III
Powiatowym Konkursie Fizycznym) ,

11

4 miejsce - Natalia Karnas, 5 miejsce
- Olga Kuszek oraz Izabela Majda.

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego:
1 miejsce - Renata Socha, 2 miejsce
- Sabina Hadam, 3 miejsce - Maciej
Skubisz oraz Olga Walus.

12

Powiatowy drużynowy Turniej Szachowy
w Sokołowie Małoposkim: 1 miejsce
– drużyna w składzie: Wiktor Cichocki,
Paweł Fil, Małgorzata Gromala,
Dariusz Sycz. 1 miejsce w województwie

10

w Licealiadzie Szachowej - Dariusz Sycz.

13

Grupa wyróżniona stypendium Urzędu
Marszałkowskiego dla najbardziej
uzdolnionych uczniów w dziedzinie
przedmiotów matematyczno
- przyrodniczych: Joanna Bielec, Kamil
Banaś, Sabina Cichy, Radosław Czech,
Marek Gierula, Marta Kołt, Marta
Oleszko, Karolina Pinkowicz, Marcin
Tynek.

B a r b a ra Pa n t o ł i P i o t r A n t o ń
– uczestnicy tegorocznego finału
Wojewódzkiej Olimpiady Biologicznej.

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

I Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy „Radosne świętatwórcze święta ”:
1 miejsce - Andżelika Grodecka, Paulina Ozga - wyróżnienie.

15

Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka tęcza”:
2 miejsce - Angelika Hadam, 3 miejsce - Magdalena Król
/kategoria recytatorska/,
2 miejsce - Agnieszka Cieśla oraz Justyna Marszałek /kategoria
plastyczna/.

16

VI Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pt. ”A wolność to nie
cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia”:
1 miejsce –Monika Mikoś, 3 miejsce-Magdalena Król, 4 miejsce
- Damian Cichy.

17

III Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej
w Kolbuszowej:
wyróżnienie - Monika Paściak.
I Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w Dynowie :
1 miejsce – Złota Bombka w kategorii solistów: Monika Paściak.
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19

15

14

Konkurs Kolęd i Zwyczajów Wigilijnych Krajów
Niemieckojęzycznych w Rzeszowie:
3 miejsce dla zespołu LO Dynów w składzie: Paweł Dańko
,Michał Doszak, Grzegorz Gierula, Olga Kuszek, Monika
Mikoś, Monika Paściak.

15

II Podkarpacki Konkurs Plastyczny „Martwa Natura”:
wyróżnienie pracy Róży Kędzierskiej.

20

„Mali mieszkańcy lasu"
– konkurs fotograficzny Nadleśnictwo Bircza :
wyróżnienie - Aleksandra Hadam.

14

15

16

18

15

16

19

17

20

21

Wieczorek zapoznawczy

22

Półmetek

23

Dzień Edukacji Narodowej

24

Święto Niepodległości

25

Dzień Języka Niemieckiego

26

Boże Narodzenie

27

Studniówka

28

Zabawa noworoczna

29

Dzień Kobiet

30

Wielkanoc

31

Pożegnanie klas trzecich

32

Święto 3 Maja

33

Koncert - 20 lat polskiej wolności

34

SZPAK

35

Zakończenie roku szkolnego
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36

Charsznica

39

Strzyżów

37

Warszawa

40

Częstochowa

38

Bieszczady

41

Po najbliższej okolicy….
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41

Opracowanie: Ewa Hadam. Podziękowanie: Dyrekcja LO w Dynowie składa podziękowania Radzie Rodziców za pomoc finansową na rzecz wydania niniejszej wkładki.

