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Z innej perspektywy

Listopad. Gdy mózg zareaguje na brak światła
słonecznego, gdy wraz z nastaniem długich nocy
zaczynam odczuwać spadek nastroju, gdy dopada
mnie ta dolegliwość, uprzykrzająca niejednemu
normalne funkcjonowanie za dnia i utrudniająca sen
w nocy, i jeszcze cisną się do głowy egzystencjalne
pytania o sens i cel, i brak na nie optymistycznych
odpowiedzi – programuję się „wsobnie” na tę pukającą „chorobę” sezonową.
W pokoju – pracowni wymieniłam już żarówki na
mocniejsze; niech liczba luksów oszukuje kurczący
się szybko dzień.

Ranne, krótkie spacery przed wyjazdem do pracy
stają się tradycją, a wydawały niemożliwe. To takie
oczywiste, ale ileż energii daje nawdychać się na
cały dzień rześkim, chłodnym powietrzem. Jaka inna
perspektywa dnia!
Na jesienne wieczory dobre też spotkania w pubie
„za rogiem”... Tu przy stoliku od okna zawsze jest
klimat na rozmowy z przyjaciółmi, a obok nikt nie
jazgoli podniesionym głosem i nie musisz wysłuchiwać od przypadkowych nastoletnich klientów,
że wszystko, co robią jest (…)iste, a wszystko inne
(…)ane. Tu można się nagadać i wygadać, tu jeden
drugiego jest w stanie usłyszeć należycie.
Od kilku dobrych lat złożenie listopadowej „Dynowinki” stało się moim społecznym obowiązkiem.
Głowa zajęta obmyśleniem charakteru numeru,
poszukiwaniem ciekawych materiałów, niebanalnych fotografii, przejrzenie tekstów nie pozwala na
poddawanie się jesiennemu splinowi.
Świetnym, udowodnionym i nie do przecenienia
lekarstwem na wszelakiej maści chandrę jest też
lektura. Nie tylko książek… Time to Read – apelują
specjaliści.
A na Planecie Dynów (patrz – okładka)
sporo się ostatnio wydarzyło! Masa imprez
w Strażaku, Ogólniaku, „Na Zabramie”,
w sąsiednich gminach, szkołach. Poczytajmy, że tak powiem – na nasze psychiczne
zdrowie!
Na zdrowie! Na piękną jesień i zimę!
Zuzanna Nosal
opracowanie fot. – M. Pabiańska

Grudniowy numer „Dynowinki” składa P. Pyrcz (pyrczu@op.pl)
W dniach 31.10-1.11.2011 r.,
jak już tradycyjnie co roku,
przy wejściu do dynowskich
cmentarzy, została przeprowadzona publiczna zbiórka
pieniędzy z przeznaczeniem
na ratowanie starych i zaniedbanych pomników cmentarnych.
Zebrano kwotę 3.156,56 zł, która zostanie wykorzytana
zgodnie z przeznaczniem w przyszłym roku. O sposobie wykorzystania zebranych pieniędzy Towarzystwo
powiadomi na łamach „Dynowinki”.
Serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów zbiórki, wszystkim którzy przyczynili się swoją pracą do jej
przeprowadzenia.
W miesiącu listopadzie odnotować należy 65 rocznicę napadu na Dynów Ukraińskiej Powstańczej Armii,
który przyniósł tragiczną śmierć nie tylko trzech jego
obrońców, ale również ofiary wśród ludności cywilnej.
Rocznica minęła w zapomnieniu. Odchodzą ludzie, któ-

rzy pamiętają wydarzenia związane z obroną Dynowa
w latach 1944 - 1947 a współcześni „giną” w gąszczu
nieprawdziwych przekazów i „rozwodzą się” w sposób
niezrozumiały nad politycznymi życiorysami jego obrońców. Obrońcom Dynowa poświęcam artykuł zawarty
w tym numerze „Dynowinki”.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki”
chciałbym przedstawić Państwu informacje związane z budową i przebudowa
miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej oraz oświetleniem na terenie
naszego miasta.
Projekt: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociagowej wraz
z przyłączami na terenie miasta
Dynów – etap I”
W nawiązaniu do informacji, jaką
przedstawiłem w czerwcowym numerze
„Dynowinki”, chcę wszystkich Państwa poinformować, iż złożony w dniu
10.06.2011 r. wniosek o dofinansowanie
projektu pn. „Budowa i przebudowa
miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
miasta Dynów – etap I” przeszedł
pozytywnie trzystopniową ocenę i uzyskując łącznie 69,52 punktów otrzymał
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Korzystając z okazji chcę
przypomnieć Państwu, iż przedmiotowy
projekt jest kontynuacją zrealizowanej przez Gminę Miejską Dynów już
inwestycji, polegającej na budowie
stacji uzdatniania wody wraz z siecią
wodociągową. Projekt swym zakresem
obejmuje prace związane z budową
i przebudową miejskiej rozdzielczej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami
na terenie miasta i realizowany będzie
etapami polegającymi na:
• budowie i przebudowie sieci wodociągowej, składającej się z robót
przygotowawczych, ziemnych,
konstrukcyjnych (montażowych)

Przewodniczący
Rady Miasta Dynów
informuje
Roman Mryczko
Obchody 93. rocznicy odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI
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oraz związanych z odwodnieniem
wykopów,
• wykonaniu skrzyżowań sieci wodociągowej z przeszkodami terenowymi polegających na zabezpieczeniu
kabla ENN na skrzyżowaniach
z projektowanym wodociągiem,
a także przekroczeniu dróg powiatowych,
• rozbiórce i odbudowie dróg, placów
i chodników po trasie sieci wodociągowej,
• uzbrojeniu projektowanej sieci oraz
budowie i przebudowie przyłączy,
obejmującej roboty przygotowawcze, ziemne i konstrukcyjne (montażowe).
Projektowana rozdzielcza sieć wodociągowa swym zasięgiem obejmie
ulice: Rynek, Mickiewicza, Handlowa,
Krzywa, Kościuszki, Zamkowa, Kazimierza Wielkiego, część ul. ks. J. Ożoga
(od skrzyżowania z ul. Mickiewicza
do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II),
część ul. Łaziennej (od skrzyżowania
z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul.
Podwale), część ul. Jana Pawła II (od
skrzyżowania z ul. ks. J. Ożoga do skrzyżowania z ul. Szkolną), ul. 1 Maja (od nr
43 do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką
wraz z osiedlem mieszkaniowym SM
w Przeworsku), ul. Piłsudskiego (obiekty
przemysłowe oraz „Dom Nauczyciela”),
ul. Plażowa (od ośrodka turystycznego
„Błękitny San” do skrzyżowania ul.
Plażowej z ul. Karolówka – w pobliżu
wjazdu na most na rzece San). Obszar
objęty projektem wyznaczony został
na podstawie przeprowadzonych przez

Urząd Miejski w Dynowie konsultacji
z mieszkańcami miasta.
Planowany termin realizacji projektu to: maj 2012 – wrzesień 2013
Koszt całkowity projektu to kwota 2 345 121,12 PLN, w tym kwota
1 640 887,37 PLN (70%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej
Dynów to kwota rzędu 704 233,75 PLN
(30%).
Opracowanie projektu budowlano
– wykonawczego linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Węgierskiej
w Dynowie i bocznej od ul. Piłsudskiego
(położonej na działkach o nr ew. 4866/2,
4864/2, 4863, 4862, 4861)
W chwili obecnej opracowywany
jest projekt budowlano – wykonawczy
oświetlenia drogowego przy ul. Węgierskiej oraz drogi gminnej bocznej od ul.
Piłsudskiego (łącznik ul. Piłsudskiego
z ul. Wuśki).
Projekt budowlano – wykonawczy
oświetlenia drogowego przy ul. Węgierskiej obejmuje zaprojektowanie 20
latarni oświetleniowych o mocy opraw
100 W na odcinku od skrzyżowania z ul.
Działową do granic administracyjnych
miasta. Natomiast oświetlenie drogowe
drogi gminnej bocznej od ul. Piłsudskiego obejmuje zaprojektowanie 9 latarni
o mocy opraw 100 W rozmieszczonych
na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do potoku przy ul. Wuśki.
Termin realizacji zadania datuje się
na dzień 30 kwietnia 2012 roku.
Wykonawcą niniejszego projektu
budowlano – wykonawczego została
Firma EL-Instalprojekt Konrad Jasiński z siedzibą w Przemyślu.
Koszt całkowity opracowania projektu wynosi 17 220,00 zł brutto
i w całości sfinansowane zostanie
z budżetu miasta.
W następnym numerze „Dynowinki”
poinformuję Państwa o działaniach podejmowanych przez Miasto w 2011 r.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym.
11 listopada 1918 roku po 123 latach
niewoli Polska odzyskała niepodległość.
W ten dzień w całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody,
a w kościołach odprawiane msze w intencji Ojczyzny, również w Dynowie
świętowano tą niezwykle ważną dla
Narodu Polskiego datę.
Obchody 93 rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Dynowie
rozpoczęła uroczysta Sesja Rady Miasta, w której uczestniczyli: Marszałek
Województwa Podkarpackiego Pani

Anna Kowalska, władze miasta - Burmistrza Miasta Zygmunt Frańczak,
Przewodniczący Rady Miasta Roman
Mryczko, Radni Rady Miasta Dynowa,
Ks. dziekan Stanisław Janusz, poczty
sztandarowe dynowskich instytucji,
organizacji i szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.
Po oficjalnym powitaniu przybyłych,
jako wprowadzenie w klimat tamtych
wydarzeń, okolicznościowy referat
przypominający czasy walki o wolność
Polski, wygłosił mgr Mariusz Choma
– historyk Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie.
Kontynuacją uroczystości był pro-
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gram artystyczny przygotowany specjalnie na uroczystość 93 rocznicy odzyskania niepodległości przez uczniów
Zespołu Szkół w Dynowie.
Obchody Święta Niepodległości zakończyła msza święta w intencji Ojczyzny, bezpośrednio po której wystawiono
widowisko słowno - muzyczne pt. „Droga
do aureoli” w reżyserii ks. Józefa Dudka. Przedstawienie wystawione w ramach V Dynowskiej Jesieni Teatralnej
zaprezentowała grupa teatralna Teatru
„Arka Lwowska” z Lubaczowa.
Dynowskie przedszkolaki również
uczciły uroczystość Święta Niepodległości. Dzień wcześniej - 10 listopada
w Przedszkolu Miejskim w Dynowie odbyła się uroczysta akademia,
w której uczestniczyli: Burmistrz Miasta Zygmunt Frańczak, Przewodniczący
Rady Roman Mryczko oraz licznie przybyli rodzice przedszkolaków.
Podczas akademii dzieci zaprezentowały bardzo bogaty program artystyczny, były recytowane wiersze, śpiewane
pieśni patriotyczne, a także zaprezentowano liczne układy taneczne.
Z tego miejsca chciałbym bardzo
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serdecznie podziękować wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystościach,
a szczególnie tym, którzy przyczynili się
do nadania im wysokiej rangi:
• P. Mariuszowi Chomie
• Pocztom sztandarowym szkół
i Ochotniczych Straży Pożarnych,
• Dyrekcji, Nauczycielom Zespołu Szkół w Dynowie, w szczególności Paniom B. Piejko
i B. Szmul, Panom M. Wójcikowi,
M. Siekańcowi, T. Tereszakowi
oraz młodzieży za przygotowanie
programu artystycznego,
• Ks. dziekanowi Stanisławowi Januszowi,
• Orkiestrze Dętej z kapelmistrzem

T. Podulko i Chórowi Akord z dyrygentem A. Kędzierskim,
• Grupie teatralnej Teatru „Arka
Lwowska” z Lubaczowa
• Wszystkim uczestniczącym w obchodach.
Dziękuję również Dyrekcji, Nauczycielom oraz wychowankom Przedszkola
Miejskiego w Dynowie, za włączenie się
w uczczenie tej jakże ważnej dla Polski
rocznicy i przygotowanie programu
artystycznego.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia foto – relacji
z uroczystości na stronie internetowej:
www.dynow.pl

zdjęcia Jan Prokop
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Rada Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2010/2014 odbyła w dniu 26 października 2011 r. kolejną XIII sesję. Po
otwarciu sesji radni zapoznali się z:
• informacją Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na
terenie województwa podkarpackiego
• informacją o stanie realizacji
zadań oświatowych w szkołach
i placówkach oświatowych
prowadzonych przez powiat
rzeszowski w roku szkolnym
2010/2011
Radni zapoznali się i przeprowadzili dyskusję nad następującymi
zagadnieniami :
• ofertą edukacyjną szkół w roku
szkolnym 2010/2011,
• rekrutacją do szkół i placówek
oświatowych w roku szkolnym
2010/2011,

•
•
•
•

•

stanem zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach
w rozbiciu na stopnie awansu
zawodowego,
wynikami egzaminu maturalnego,
wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
najważniejszymi osiągnięciami
dydaktycznymi uczniów (olimpiady, konkursy przedmiotowe i artystyczne, zawody sportowe),
zajęciami pozalekcyjnymi i zajęciami dodatkowymi organizowane
przez szkoły,
programem stypendialnym dla
uczniów powiatu rzeszowskiego,
współpracą szkół z zagranicą,
sprawozdaniem z działalności
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie,
działaniami z zakresu kultury
i kultury fizycznej w szkołach,
bazą dydaktyczną szkół i placówek
oświatowych,
najważniejszymi dokonaniami
w zakresie poprawy bazy szkół,
nad zdobytymi środkami pozabudżetowymi – sponsorzy, realizowane projekty unijne.
informacją Przewodniczącego
Rady o analizie oświadczeń
majątkowych Radnych Powiatu,
informacją Starosty Rzeszowskiego o analizie oświadczeń
majątkowych złożonych przez
członków Zarządu, Sekretarza
i Skarbnika Powiatu, Kierowników Organizacyjnych
Powiatu, osób zarządzających
i członków organów zarządzających powiatowymi osobami
prawnymi oraz inne osoby
wydające decyzje administra-
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cyjne w imieniu Starosty Rzeszowskiego.
W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały Nr XL/356/10
Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia
27 października 2010 r. w sprawie
ustalania rozkładu godzin aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
• zmiany uchwały Rady Powiatu
w Rzeszowie Nr VI/35/11 z dnia 23
marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 r.,
• zawarcia porozumienia z Gminą
Boguchwała w zakresie współpracy przy realizacji zadania „
Poprawa bezpieczeństwa oraz
usprawnienie połączenia między
drogami powiatowymi nr 1435R
i 1408R poprzez przebudowę ulicy
„Kopernika”,
• zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.,
• zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II
w Górnie,
• wyboru podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego.
Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji
i wykonania uchwał Rady Powiatu
wyczerpały porządek obrad.
Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal

Panu Wójtowi serdecznie
gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Złoty Krzyż Zasługi
dla Wójta Gminy Nozdrzec
19 października br. Powiat Brzozowski obchodził Dzień
Patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jednym z punktów
uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych dla
szczególnie zasłużonych działaczy samorządowych.
Wśród odznaczonych był również Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala, który odebrał Złoty Krzyż Zasługi nadany
mu przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z rąk
Wicewojewody Podkarpackiego Andrzeja Reguły.

zdjęcia D. Supel
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Oddanie „Orlika” w Siedliskach
„Przepiękny obiekt w centrum wsi,
nocą jak gwiazda jasna lśni...dniem,
budzi podziw i uznanie, coś dla potomnych pozostanie...
Pot przelewali tu więźniowie,
lecz warto było - każdy powie...
,,Orlik” ma bowiem otwarte drzwi,
również na młodzież z innych wsi...”
Agata Misiewicz
W przyszłym roku Polska będzie wraz z sąsiednią Ukrainą współgospodarzem najważniejszej imprezy piłkarskiej
Starego Kontynentu czyli Piłkarskich Mistrzostwa Europy.
To precedensowe wydarzenie stało się impulsem do podjęcia przez Rząd RP działań zmierzających do podniesienia
poziomu sportowego dzieci i młodzieży w naszym kraju.
A gdzie najlepiej uczyć młodego człowieka zasad fair-play,
dbać o jego kondycję psychiczną i fizyczną? Oczywiście na
boisku sportowym, bo jak głosi stare ludowe porzekadło:
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony
przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda
Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku założył
budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk
sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Celem tego programu
stało się udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej
infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania
sportu.
1 czerwca 2008 dzieci z gminy Nozdrzec
jako pierwsze w Polsce
zagrały na boisku sportowym wybudowanym
w ramach rządowego
programu Moje Boisko
- Orlik 2012. Na jego
otwarcie przyjechał do
Izdebek sam premier
Donald Tusk. Inicjatywa
dalszego rozwoju sportu
wśród młodzieży nie
wygasła jednak na tym
i już niespełna rok później 1 września 2009 r.
w Hłudnie otwarto kolejny kompleks sportowy. Jak się okazało gospodarz Gminy Pan Antoni Gromala nie zrezygnował z inwestowania
w sport w gminie i podjął starania o budowę trzeciego Orlika,
tym razem w Siedliskach nad Sanem.
Prace budowlane rozpoczęto 25 lipca zakończono je zaś
29 września 2011 r. Wartość inwestycji ogółem wyniosła:
1.221.000,0 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w kwocie 500 tys. zł, od Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Pozostałą kwotę na inwestycje zabezpieczył
samorząd Gminy. Część prac wykonano systemem gospodarczym przez skazanych osadzonych w Zakładzie Karnym
w Uhercach Mineralnych. Roboty ziemne zostały wykonane
przez P.P.H.U. Skrijka Piotr. Oświetlenie oraz nawierzchnię
z trawy sztucznej na boisku do piłki nożnej jak i nawierzchnię poliuretanową na boisku do piłki siatkowej i koszykowej
wykonało przedsiębiorstwo „MIKROTEL” z Rzeszowa.
Otwarcie i zarazem oddanie do użytku kolejnego na terenie Gminy Nozdrzec kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik
2012” miało miejsce 22 października br. Gospodarzami tego

7

uroczystego spotkania byli Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz oraz Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala,
którzy w pierwszej kolejności przywitali serdecznie zaproszonych gości. W uroczystości udział wzięli; Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska, Dziekan
Dekanatu Dynowskiego ks. Stanisław Janusz, Dyrektor
Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk. Czesław
Gnap, Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Wójt
Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Domaradz
Jan Pilch, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie insp.
Marek Kochanik, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie
bryg. Zbigniew Sieniawski, przedstawiciele gminnych władz
samorządowych, reprezentanci wykonawców projektu,
dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rady Rodziców SP w Siedliskach oraz mieszkańcy Gminy Nozdrzec.

O potrzebie popularyzacji sportu świadczyły słowa zawarte w wystąpieniach Gości; Wicestarosta Brzozowski Pan
Janusz Draguła stwierdził m.in., że „Budowanie obiektów
sportowych należy do inicjatyw najbardziej perspektywicznych. Sport bowiem to nie tylko rywalizacja na boisku, ale
również wychowanie, kształtowanie osobowości młodych
ludzi, przystosowanie do życia w grupie, czy współpracy
w zespole.” Starosta wyraził również podziw i zadowolenie z powodu rozwoju gminnej infrastruktury sportowej:
„Oddanie Orlika wpisuje się w szereg inwestycji gwarantujących systematyczny rozwój Gminy Nozdrzec, a także
przedsięwzięć mających na celu usprawnienie i ułatwienie
codziennego funkcjonowania jej mieszkańców”
Inicjatywa Wójta Antoniego Gromali była możliwa
również dzięki zaangażowaniu i pracy zatrudnionych firm,
pracownikom interwencyjnym, radzie pedagogicznej SP
w Siedliskach z Dyrektor Józefą Misiewicz na czele oraz
mieszkańcom Siedlisk, co podkreśliła w swoim przemówieniu Wioletta Rzeszutek Prezesa „MIKROTEL” – u Rzeszów:
„Jako współtwórca tego obiektu, zwracaliśmy niejednokrotnie uwagę na jedność mieszkańców przy budowie niniejszego
kompleksu i tym bardziej wyrażamy przekonanie, że obiekt
będzie służył godnie swojemu przeznaczeniu”.
Niezwykle godnym podkreślenia jest fakt, że w pracach
budowlanych w Siedliskach brali udział osadzeni w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych więźniowie, którzy
codziennie byli dowożeni do Siedlisk i z ogromnym zapałem
poświęcali się każdemu z powierzonych im zadań. Z rozmów
przeprowadzonych zarówno z Dyrektor Józefą Misiewicz
jak i z mieszkańcami Siedlisk wynika, że byli bardzo zdyscyplinowani, pracowici a możliwość uczestnictwa w tak
potrzebnej inicjatywie dawała im poczucie przynależności
do gminnej społeczności.
Pomimo zimowych już temperatur, atmosfera wśród
obecnych była ciepła, a dzieci które uczestniczyły w otwarciu
nowych boisk sportowych już snuły plany organizacji turniejów piłkarskich. A i pograć będzie czym, ponieważ Goście
przywieźli i obdarowali szkołę sporą ilością piłek.
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Kulminacyjnym punktem spotkania było uroczyste poświęcenie nowododanego obiektu przez Dziekana Dekanatu
Dynowskiego ks. Stanisława Janusza. Następnie Goście
przecięli wstęgi i pozostaje tylko czekać, aż nowe boiska
zapełnią się siedliszczańską (i nie tylko) młodzieżą i dorosłymi, którzy czynnie i amatorsko będą tu grać w piłkę nożną,
siatkową oraz w tenisa jak to już ma miejsce w Izdebkach,
Nozdrzcu oraz Hłudnie. Po zakończeniu części oficjalnej
uczestnicy uroczystości spotkali się na obiedzie.

realizację różnego rodzaju programów rządowych i europejskich. Z tego miejsca chciałabym mu serdecznie podziękować
za to wyróżnienie, jakim obdarzył naszą szkołę, dzieci i całą
społeczność Siedlisk, Huty Poręby i Wołodzi.
M.Z.: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.

Z Józefą Misiewicz, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Siedliskach, jednym z realizatorów programu
„Moje Boisko – Orlik 2012” w Siedliskach rozmawia
Michał Zięzio.

Pan Walenty Worek urodził się 7 listopada 1911 roku
w Ujazdach w wielodzietnej rodzinie chłopskiej (był jednym
z sześciorga dzieci). Od dzieciństwa pracował na gospodarstwie. Ukończył 4 klasy szkoły podstawowej, a w wieku
17 lat rozpoczął naukę stolarki i przez całe życie pracował
w tym zawodzie, prowadząc jednocześnie gospodarstwo
rolne. Państwo Workowie wychowali i wykształcili troje
dzieci. Pan Walenty doczekał się 5 wnuków, 9 prawnuków i 1
praprawnuka. W młodości należał do Stronnictwa Ludowego
„Piast”, a w latach 1939 – 1945 do Batalionów Chłopskich.
Jest członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Po wyzwoleniu należał do Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego a następnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego jest członkiem do chwili obecnej. Brał czynny
udział w życiu społecznym swojej miejscowości oraz gminy.
Za swoją pracę i działalność otrzymał liczne odznaczenia
państwowe, łącznie z Krzyżem Odrodzenia Polski.

Michał Zięzio: Skąd wziął się pomysł, że to właśnie
przy SP w Siedliskach na powstać trzeci w Gminie Nozdrzec
zespół boisk sportowych „ORLIK 2012”?
Józefa Misiewicz: Pierwotnie trzeci Orlik miał powstać
w Wesołej – Ujazdach. Jednak ze względów technicznych to
nam przypadł w udziale zaszczyt bycia kolejnym posiadaczem tego wspaniałego kompleksu. Z propozycji Pana Wójta
o jego budowie bardzo się ucieszyłam, ponieważ stare boiska
przy szkole były już mocny wyeksploatowane. Chciałabym
tu zaznaczyć, że moim wielkim marzeniem jako dyrektora
placówki w Siedliskach było umożliwienie kolejnym uczniom
z naszej szkoły korzystania z profesjonalnie przygotowanego
zaplecza sportowego.
M.Z.: I Pani marzenie się spełniło. A jak długo trwały
prace budowlane?
J.M.: Budowa trwała stosunkowo niedługo, co było możliwe dzięki ofiarnej i efektywnej pracy wielu osób. Rozpoczęła
się ona 25 lipca i trwała do 29 września.
M.Z.: Bardzo ciekawą inicjatywą był na pewno fakt,
że przy budowie boisk uczestniczyli więźniowie osadzeni
w zakładzie karnym w Uhercach Mineralnych.
J.M.: Tak, to prawda. Była to grupa około dwudziestu
mężczyzn, którzy pracowali codziennie przez osiem godzin.
Codziennie też byli oni dowożeni do pracy autobusem.
Muszę przyznać, że cała nasza społeczność uczestnicząca
przy realizacji tego projektu, bardzo się z nimi zżyła. Byli
to panowie, którzy ponieśli kiedyś pewne porażki życiowe,
a teraz, poprzez pracę, chcieli się trochę zrehabilitować. Już
od pierwszego dnia ich pobytu staraliśmy się im stworzyć
godziwe warunki pracy, przygotowywać posiłki, a oni odpłacili nam za to sprawnym ukończeniem przydzielonych
im zadań budowlanych, nie sprawiając przy tym żadnych
kłopotów. Po zakończeniu robót, w ostatni dzień, wszyscy
bardzo grzecznie nam podziękowali, wyrażając chęć dalszej
pracy w przyszłości.
M.Z.: Jakie plany na przyszłość wiąże Pani z nowopowstałymi boiskami?
J.M.: Myślę, że ten Orlik będzie w pełni wykorzystywany
przez nasze dzieci, młodzież i dorosłych, jak również osoby
z innych miejscowości. Być może w przyszłości zostanie
nawet założony LKS, który będzie na nim trenował. Najważniejsze dla mnie jest to, że dzieci z kierowanej przez
mnie szkoły będą mogły o wiele lepiej rozwijać się ruchowo,
gdyż na nowych obiektach stworzone im zostaną profesjonalne warunki do ćwiczeń fizycznych oraz do trenowania
gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową, a w przyszłości,
dzięki naszemu księdzu proboszczowi, zgłębią tajniki tenisa
ziemnego.
M.Z.: Gmina Nozdrzec, choć niewielka terytorialnie,
w ciągu czterech lat zrealizowała trzy „orlikowe” projekty.
To chyba sukces?
J.M.: Oczywiście. Jest to w największej mierze zasługa
dobrego gospodarza, jakim jest bez wątpienia wójt naszej
gminy – pan Antoni Gromala. Jest to człowiek otwarty na

Setne urodziny
Pana Walentego Worka

W setną rocznicę urodzin 7 listopada 2011 roku w domu
dostojnego Jubilata odbyło się spotkanie w którym oprócz
członków najbliższej rodziny udział wzięli; Wójt Gminy
Nozdrzec Antoni Gromala, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu Magdalena Niemiec, pracownicy Oddziału
Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Brzozowie - Bożena Kozak i Jacek Pięta, Sołtys wsi Wesoła
Ujazdy Władysław Skiba, członkowie rady sołeckiej oraz
zaprzyjaźnione z rodziną Jubilata - Ryszarda Michalska

Nr 11/194

DYNOWINKA

9

i Zofia Chęć. Pan Walenty otrzymał również list gratulacyjny
od Premiera RP Donalda Tuska.
Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej atmosferze. Był
tort, szampan i toast z życzeniami zdrowia i pogody ducha
na kolejne 100 lat. Pan Walenty cieszy się dobrym zdrowiem
i godną pozazdroszczenia kondycją fizyczną.
Szanowny Panie Walenty,
życzymy Panu dużo, dużo zdrowia, pogody ducha, Błogosławieństwa Bożego na kolejne lata oraz samych radosnych
dni spędzonych w gronie życzliwych, troskliwych, najbliższych Pana sercu osób. Życzymy, aby radość z każdej chwili
życia towarzyszyła Panu jak najdłużej i już nie na sto, ale
na dwieście lat.
Magdalena Niemiec
Kierownik USC w Nozdrzcu

Lekarska pomoc doraźna
Od dnia 1 listopada br. w Ośrodku Zdrowia w Nozdrzcu
działa Ambulatorium, w którym uzyskać można poradę
lekarską oraz pomoc doraźną świadczoną przez lekarza,
pielęgniarkę oraz pogotowie ratunkowe.
Ambulatorium czynne:
w godz. 18.00 - 7.00,
w święta całodobowo.
tel. 13 439 85 79,
kom. 512 190 008
Usługi Ambulatorium są nieodpłatne. Należy okazać
aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego oraz
dowód osobisty.

W tym miesiącu zapraszam ponownie Czytelników
„Dynowinki” do Rudawca. W tym małym przysiółku Izdebek „przepytałem” p. Danutę Czaję o efekty realizowanego
w Gminie Nozdrzec Programu Integracji Społecznej.
Z Danutą Czają, przewodniczącą KGW w Rudawcu,
radną gminy Nozdrzec o efektach realizowanego w Rudawcu
przed dwoma laty Programu Integracji Społecznej i o wartościach, jakie niesie ze sobą praca i pielęgnowanie historii
naszych przodków rozmawia Michał Zięzio.
Michał Zięzio: Mija już dwa lata od zakończenia w Rudawcu realizowanego przez KGW i OSP Programu Integracji
Społecznej. Jego efektem było utworzenie Klubu Seniora
oraz Rudawieckiej Izby Pamięci. Jak te dwie nowopowstałe
instytucje zostały przyjęte przez gminną społeczność oraz
odwiedzających was gości?
Danuta Czaja: Nasza miejscowość miała możliwość
korzystania z dobrodziejstw, jakie niósł ze sobą Program
Integracji Społecznej. Środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w połączeniu z ciężką pracą członkiń koła gospodyń
oraz niezastąpionych strażaków-ochotników zaowocowały
powstaniem wspomnianych przez Pana ośrodków, które
dają nam nie tylko miejsce spotkań, realizacji wspólnych
zainteresowań, ale przede wszystkim integrują rudawiecką
społeczność. Drewniany budynek, w którym mieszczą się
nasze obiekty już sam w sobie jest historią– to pierwsza

Danuta Czaja
szkoła w Rudawcu.
M.Z.: Patrząc z perspektywy dwóch lat,
czy warto było podjąć
się trudu koordynacji
wspomnianych projektów?
D.Cz.: Analizując czas przed projektami i po ich
zakończeniu mam
świadomość, że moja
praca nie została zmarnowana, że
to co dałam od siebie i co dali inni, którzy mi
w tych zadaniach pomagali nie poszło w niepamięć. Po
wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tych przedsięwzięć z pewnością pozostanie ślad w pamięci naszych
dzieci i wnuków, a to jest dla nas bardzo ważne.
M.Z.: Co macie Państwo do zaoferowania turystom,
odwiedzającym RIP?
D.Cz.: W Izbie Pamięci czekają przedmioty, które gdyby mogły mówić opowiedziałyby wiele historii z prostego,
ludzkiego życia. Gdy przy nich stoję, widzę mymi oczyma
wszystko to, co odchodzi w zapomnienie. Odchodzą i ludzie, którzy w dłoniach trzymali ten prosty, wiejski sprzęt.
Pozostaje wspomnienie niezwykłe, prawdziwe. Osobiście,
oglądając nasze sierpy, kosy itp., przypominają mi się
historie z mojego dzieciństwa: upalne sianokosy, zapracowane gospodynie, wspominam swoich rodziców, dla których
największą radością było to, że plony będą dostatnie, że ich
dzieciom nie zabraknie chleba. Bardzo ważne było dla nas
stworzenie miejsca, które „zatrzyma czas”. Chcieliśmy kolejnym pokoleniom przypomnieć o trudzie pracy, jaką nasi
rodzice wnieśli w budowanie naszej Małej Ojczyzny.
M.Z.: Czym obecnie zajmujecie się Państwo w RIPie?
D.Cz.: Obecnie jest prowadzona dokładniejsza dokumentacja wszystkich zebranych eksponatów. Dokonujemy
starannego katalogowania naszych zbiorów, robimy im
zdjęcia i opisujemy je. Dużą pomoc przy tym przedsięwzięciu zaoferowała nam bezinteresownie pani Marta Bobola,
zastępca Dyrektora GOK w Nozdrzcu.
M.Z.: Oprócz doznań artystyczno-historycznych na co
jeszcze powinni być przygotowani odwiedzający Państwa
goście?
D.Cz.: Wszystkie osoby zainteresowanie odwiedzeniem
naszej miejscowości, Klubu Seniora czy Rudawieckiej Izby
Pamięci będą ugoszczone po staropolsku, poczęstowane
gorącą herbatą, ciastem czy też rudawieckim żurkiem.
M.Z.: Dziękuję za rozmowę.
Całość opracował
Michał Zięzio

10

Nr 11/194

DYNOWINKA

Atak UPA na Dynów
16 listopada 1946 r. 1 I)
(część

Dynów został wyzwolony spod
okupacji hitlerowskiej w dniu
28.07.1944 r..
Na prawdziwy pokój trzeba było
jednak długo czekać.
W lutym 1945 r. rozpoczęła się
likwidacja struktur AK na terenie placówki dynowskiej wchodzącej w skład
podobwodu AK Rzeszów – Południe
(w likwidacji). Jej dowódcą i likwidatorem był por. Leon Cag, I zastępcą
dowódcy – ppor Tadeusz Wrażeń,
II zastępcą – plut. Michal Rysz a adiutantem ppor. Juliusz Piątkowski.
Placówka stanowiła wówczas nadal
dużą siłę i liczyła dziewięć plutonów
bojowych, które tworzyły dwie kompanie.
Prace likwidacyjne zakończono
ostatecznie 30.04.1945 r.. Żołnierzy
AK zwolniono z przysięgi, jednak nie
zdali oni broni ze względu na zagrożenie UPA.
W tym dniu odbyła się w Harcie
odprawa w lokalu konspiracyjnym
u rodziny Kośmidrów. Obecny był na
niej Leon Cag oraz około 25 dowódców plutonów i drużyn AK z Dynowa,
Bachórza, Harty, Laskówki, Łubna
i Ulanicy.
W dniu 3.05.1945 r. rozformowano
silne struktury Armii Krajowej w Gminie Dynów funkcjonujące w okresie
II Wojny Światowej.
Na zebraniu rozwiązano komórkę
likwidacyjną AK. Ze względu na zagrożenie ze strony UPA Leon Cag polecił
zorganizować w każdej miejscowości
gminy Dynów, „warty gromadzkie”
zwane „żandarmerią”. Organizatorem
samoobrony na terenie Dynowa –
Przedmieścia Dynowskiego był ppor.
Tadeusz Wrażeń.
Jesienią tegoż roku z powodu
zagrożenia ze strony Ukraińskiej
Powstańczej Armii została zorganizowana tzw. Samoobrona Dynowa.
Komendantem Samoobrony został
plut. pchor. Leonard Chudzikiewicz
„Pająk”- dowódca plutonu AK Dynów
Przedmieście a jego zastępcą plut.
Bronisław Gąsecki „Dolina” - dowódca
drużyny w tym plutonie.
Samoobrona liczyła około 500
mężczyzn. Jej członkami byli w istocie
żołnierze Armii Krajowej z przeszkoleniem wojskowym. W Dynowie nie było
stacjonujących regularnie formacji

wojskowych.
W dniu 14.06.1946 r. Samoobronę
przekształcono w Ochotniczą Rezerwę
Milicji Obywatelskiej. Jej Komendantem został wspomniany Leonard Chudzikiewicz a jego zastępcą Bronisław
Gąsecki. Przynależność do ORMO dawała możliwość legalnego posiadania
broni palnej. Leonard Chudzikiewicz
był w tym czasie w gminie Dynów kierownikiem koła „Zbiornica” Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” zakonspirowany pod pseudonimem „Urbański”.
Również Bronisław Gąsecki był działaczem miejscowych struktur WiN.
Podobne formacje Samoobrony
powstały także w innych sąsiednich
miejscowościach zagrożonych napadami ukraińskiego podziemia m.in.
w Bachórzu, Bartkówce, Dylągowej,
Nozdrzcu, Temeszowie, Warze i Witryłowie.
Na lewym brzegu Sanu Samoobrona organizowała sieć posterunków.
W porozumieniu z miejscowym posterunkiem MO, każdej nocy wystawiano warty liczące około 60 ludzi.
To utrudniało sforsowanie rzeki przez
sotnie UPA.
W 1945 r. na terytorium obecnej
Polski, UPA utworzyła VI Okręg
kryptonim „Sian”. Był on podzielony
na 3 Odcinki Taktyczne. Dowództwu
Odcinka Taktycznego podlegały 1 lub
2 kurenie (bataliony). Kureń tworzyły
4 sotnie (kompanie). W skład sotni
wchodziło 3 czoty (plutony). Czoty
dzieliły się na 3-4 roje (drużyny). Drużyna składała się z około 11 strzelców
i dowódcy.
W dniu 16.11.1946 r. przed akcją
na Dynów, w lasach dylągowskich
miała miejsce koncentracja oddziałów
ukraińskiego podziemia. Wzięły w niej
udział sotnie UPA przemyskiego kurenia pod dowództwem Włodzimierza
Szczygelskiego „Burłaki”, Jaroława
Kociołka „Kryłacza”, Michała Dudy
„Hromenki” a także pododdział pod
dowództwem „Mrija” z terenu USRS,
który czasowo przebywał na terenie
Polski a także rejonowa bojówka
Służby Bezpieczeństwa OUN-B. Całością ukraińskich sił dowodził Mikołaj
Sawczenko „Bajda” – dowódca przemyskiego kurenia UPA.

Siły, które wzięły udział w tej
akcji należy szacować na co najmniej
500 uzbrojonych ludzi. Była to jedna
z większych operacji wojskowych UPA
w Polsce.
Głównym celem napadu było zdobycie leków i towarów codziennego
użytku potrzebnych dla oddziałów
UPA przed zbliżającą się zimą a przy
okazji chciano także pokazać polskiemu społeczeństwu siłę ukraińskiego
podziemia.
Przebieg napadu na Dynów najlepiej obrazuje raport specjalny szefa
PUBP w Brzozowie por. Ludwika Turka z dnia 18.11.1946 r., który w całości
poniżej prezentuję.
Andrzej Stankiewicz
„Brzozów, 18 XI 1946 r.
Do szefa
Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Rzeszowie
Raport specjalny
Dnia 16 XI 1946 r. o godz. 21.30
do miasteczka Dynowa ze wszystkich
stron wtargnęła banda UPA w sile
około 400 ludzi uzbrojonych w rkm-y,
automaty, karabiny i granaty ręczne,
część bandy była w mundurach wojskowych polskich, a część w ubraniach
cywilnych. Banda przed wtargnięciem uszkodziła linię telefoniczną,
prowadzącą z Dynowa w kierunku
Przemyśla, Sanoka i Brzozowa, przez
zerżnięcie słupów telefonicznych i zerwanie przewodów telefonicznych.
Ponadto w miejscu uszkodzenia linii
pozostawione były silne placówki,
które zabezpieczały jednocześnie drogi
prowadzące do Dynowa.
Banda do Dynowa wtargnęła 3 grupami UPA i jedną grupą banda polska
NSZ-etu pod dowództwem ps. „Młota”’.
Każda grupa miała wyznaczony zakres
działania, a mianowicie :
Część grupy ps. „Młota” zajęła się
rabunkiem w aptece, w grupie tej było
2 lekarzy i 1 magister farmaceuta, którzy specjalnie wyszukiwali potrzebne
im lekarstwa i narkotyki. Pozostała
część grupy patrolowała Dynów i przy
zetknięciu się z ludnością przedstawiali się jako Wojsko Polskie, zaś swych
dowódców tytułowali po polsku, jak
panie poruczniku, kapitanie itp., starając się w ten sposób zdezorientować
ludność i oddział ORMO.
Ponadto grupa będąca w aptece
oświadczyła właścicielowi apteki
Baranieckiemu Franciszkowi, że
środki lecznicze, które zabierają, są
dla oddziałów partyzanckich polskich
i UPA.
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Jedna z grup UPA zabezpieczała
ulicę i przyjmowała walkę z oddziałem
ORMO i MO, zaś pozostałe dwie grupy
zajęły się rabunkiem. Zostało obrabowanych : Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa, gdzie zabrano różne towary na
sumę 300 000 zł oraz został podpalony
lokal biurowy, który częściowo został
spalony. Sklep prywatny Tarnawskiego
Władysława, gdzie zrabowano towary
mieszane na sumę 55 600 zł. Sklep prywatny Kędzierskiego Mariana, gdzie
zrabowali towary gastronomiczne na
sumę 13 750 zł. Sklep prywatny Bucikowskiego Mariana, gdzie zrabowano
towary konfekcyjne na sumę 200 000
zł. Sklep prywatny Stankiewicza
Bronisława i Kędzierskiej Genowefy
po obrabowaniu różnych towarów na
sumę 500 000 zł został spalony, który
spalił się doszczętnie. Sklep prywatny
Węgrzyn Marii, gdzie zrabowano towary cukiernicze i monopolowe na sumę
150 000 zł. Warsztat szewski Majdy
Józefa, gdzie zrabowano skóry na
sumę 200 000. Wartość zrabowanych
towarów i lekarstw w aptece wynosi
l 000 000 zł. Ogólne straty wyrządzone
przez bandę w zrabowaniu towarów
wynoszą 3 383 500 zł.
Grupa UPA zabezpieczała ulice
miasteczka, wraz z grupą NSZ-etu
udała się do posterunku MO, który
został zamknięty od wewnątrz, a na
posterunku był tylko obecny jeden
milicjant dyżurny Stec Wojciech, gdyż
reszta milicjantów udała się wraz
z komendantem na odgłos pierwszych
strzałów stoczonej walki z oddziałem
ORMO.
Banda po przybyciu pod lokal
posterunku obstawiła go 8 rkm-ami
i wezwała po nazwisku dyżurnego
Steca do poddania się, oświadczając, że
nic mu się nie stanie, a jeżeli zdobędą
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włamaniem, to będzie jego marny los.
Milicjant Stec bronił się do czasu wystrzelenia naboi, następnie ukrył się na
strychu. Banda włamała się przez okna
zamknięte okiennicą, którą uszkodzono
pociskami, przez przecięcie sztaby regulującej okiennicę. Po wtargnięciu się
w opisany sposób do lokalu posterunku
banda zdemolowała lokal wystrzałami
broni automatycznej i rzuconymi granatami, potem zrabowała sorty mundurowe milicjantów, tak cywilne, jak
i służbowe, pościel i obuwie, uszkodziła
aparat telefoniczny strzałami, o czym
świadczy rozbita słuchawka od pocisku
i ślady na ścianie, potem zrabowali
go. Ponadto zabrali prowiant milicji,
który miał wystarczyć do pierwszego
grudnia.
Akta posterunku zostały w większości zniszczone. Zniszczyli doszczętnie
umeblowania posterunku, jak: biurka,
szafy, stoły i krzesła. Zabrali równocześnie wszystkie naczynia z kuchni, po
splądrowaniu posterunku banda udała
się do grup rabujących sklepy.
Banda, penetrując miasteczko,
napotkanych mieszkańców zatrzymywała, zabierając obuwie i wierzchnią
odzież, po czym puszczali, nakazując
udać się do mieszkania. Natomiast
do osób, które się broniły lub stawiali
opór z bronią, strzelali. Został zabity
Sikora Jan, lat 51, Domin Stanisław,
lat 32, i Bałdys Władysław, lat 42. Ranni zostali: Domin Jan, Drozd Agata,
Cymbalista Mieczysław.
Z oddziału ORMO zostali zabici
podczas stoczonej walki: Rakowski
Józef, syn Michała i Pauliny, lat 23,
Ulaniecki Antoni, syn Jakuba i Anieli,
lat 49. Obaj pochodzą z Dynowa. Ranni
zostali Tymowicz Stanisław i Toczek
Karol z Dynowa.
W czasie walki oddział ORMO stra-
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cił 6 karabinów, 2 karabiny zabitych,
2 karabiny rannych i 2 zostały zabrane podczas zatrzymania ich żywych,
którzy po odebraniu im broni zdążyli
uciec. Jeden karabin został zdobyty
przez członka ORMO od bandy. Jak
wskazują ślady skrzepłej krwi, to ze
strony bandy byli zabici lub ranni,
ponieważ znaleziono w 6 miejscach
krew niepochodzącą z zabitych i rannych własnych. 4 takich śladów jest na
Rynku, a 2 przed lokalem posterunku.
Rannych jednak banda zabrała ze
sobą.
O godzinie 24 banda pod osłoną
strzałów wycofała się z miasteczka Dynowa, przez San przechodząc brodem,
wraz z zrabowanym łupem. Ponadto
banda rozrzuciła kilkanaście broszur
i ulotek wśród ludności w Dynowie,
a to broszury pod tytułem: Stosunki
polsko-ukraińskie, pisane w języku
polskim, odbijane na powielaczu, ulotki
pisane w języku polskim odbijane na
powielaczu pt. Nasza odpowiedź.
Zachowanie się ludności miasteczka Dynowa podczas napadu bandy
bylo dość spokojne, nie wytworzyła
się panika, ludność garnęła się do
obrony i stawiała ją z dużym zapałem,
wskutek tego dużo sklepów zdołano
uratować swoją obroną przed obrabowaniem. Jak również uratowano pocztę
i Bank Spółdzielczy, gdzie znajdowały
się większe sumy gotówki.
Do całkowitej obrony brak było
większej ilości broni i zapasu amunicji.
Jak stwierdzono, banda zdążyła ludność zdezorientować, ponieważ czołowe
patrole bandy ubrane byty w mundury
wojskowe polskie, posługiwali się mową
czysto polską, przy czym przedstawiali
się za żołnierzy polskich.
Szef PUBP w Brzozowie
(-) Turek Ludwik”

1
Artykuł został napisany w oparciu o opracowania Artura Brożyniak zamieszczone w Piśmie Instytutu Pamięci Narodowej „Pamięć
i Sprawiedliwość” nr 1 z 2008 r. oraz w Jarosławskim Roczniku Armii Krajowej nr 6 z 2008 r.

II część artykułu ukaże się w kolejnym numerze „Dynowinki”.
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„Życie do rymu”
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Dopada nas czasem rzeczywistość i tłamsi, i uwiera, i z „nerw”
wyprowadza. Innym razem znów
fascynuje, rozmarza, pociesza .
Czasem aż się człowiek zatchnie
ze szczęścia albo rozdziawi gębę
zdumiony obrotem spraw, ale nie
staje, nie analizuje, nie docieka
sensu i drugiego dna, bo nie ma
czasu na długie roztrząsanie.
Wszak żyć trzeba szybko, intensywnie.
Można inaczej. Można do
rzeczywistości podchodzić
refleksyjnie i dostrzegać
właściwy wymiar spraw, co
od wielu lat czyni Maciej Jurasiński, komentując poetycko naszą
codzienność.
Nazbierało się tych wierszy tyle,
że nadeszła pora na książkowe podsumowanie, zwłaszcza, że pewien
etap życia też wypadało podsumować. W końcu pięćdziesiąt lat to nie
w kij dmuchał.
Pomysł zebrania wierszy Macieja Jurasińskiego w tomik urodził się
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Kapela „Tońko” w akcji

Bohater imprezy ze swoimi kabareciarzami: Frankiem Dominem i Mirkiem Cichockim

Gratulacje, kwiaty i upominki od władz miasta, dyrektorów szkół i koleżanek z pracy
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Sceny z życia ucznia w wykonaniu licealistów-artystów
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Maria Tadla, filar „Logarytmu”, na chwilę przed wykonaniem „Złotego pierścionka”

„Życie, życie, jak cię spędzić?” pyta Magda Aleksander

Wojtek Tarnawski „Dyzio”

„Czy zdążymy?” pyta śpiewająco Daniel Maziarz

Emil Dańczak śpiewa o muszce i ślimaczku

Marek Pyś ostrzegał przed krasnalami i polował
w kuchni

Marta Hus w piosence „Belfrze przyjacielu”

Zasłuchana publiczność

Kolejka po autografy

Mama autora – Janina Jurasińska ze swoją ulubioną uczennicą Marią Tadlą
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w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego i doczekał się wsparcia Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie, Gminy Miasta Dynowa i mniej formalnie
- grupy przyjaciół.
Ciężką pracę wykonała żona autora, Renata, która wiersze przepisała z różnej maści karteluszków, uszeregowała,
opatrzyła komentarzami i zdjęciami.
I tak powstało „Życie do rymu” , tomik wierszy, który
ujrzał światło dzienne 22 października 2011 roku, na uroczystym spotkaniu promocyjnym w Sali Domu Strażaka.
Koncert słusznie został przez gości nazwany benefisem, bo jego formuła jak najbardziej odpowiadała takiej
właśnie uroczystości. Był sam benefisant i autor w jednej
osobie, dla którego wystąpili członkowie kabaretu „Nasz”,
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dawni uczniowie liceum, zaangażowani niegdyś w szkolne
przedsięwzięcia artystyczne, reprezentacja aktualnych
licealistów, kapela „Tońko”, niegdysiejszy zespół muzyczny
„Logarytm” i przyjaciele.
Było zabawnie i wzruszająco, uroczyście ale bez żadnego
zadęcia. Publiczność znakomicie się bawiła, nagradzając
gromkimi brawami występy kabareciarzy i komentarze
autora. Po spektaklu tłumy oblegały stoisko ze świeżo wydanym tomikiem wierszy, bo była to jedyna okazja, żeby
dostać dedykację i autograf poety.
Przydałoby się więcej takich imprez. Tylko skąd wziąć
więcej takich ludzi.
Ewa Czyżowska
zdjęcia: Marek Janikowski, Renata Jurasińska

A to już finał!

Dynów wkroczył do literatury
Dynów doczekał się miejsca w literaturze pięknej. Akcja najnowszej
powieści Janusza Koryla „Sny” rozgrywa się właśnie w tym podkarpackim
miasteczku!
Janusz Koryl mieszka na co dzień
w Rzeszowie. Debiutował jako poeta w roku 1985 zbiorem wierszy
„Uśmierzanie źródeł”. Opublikował
kilkanaście książek poetyckich, m.in.
„Dyktando”, „Mieszkam w sercu ptaka”, „Klęski”, „Kłopoty z nicością”,
„Daleko i blisko”, „Do czego służy
niebo”, „Siatka na motyle”, „Spacer po
linie”. Jest autorem zbioru reportaży
o skazanych „Obłoki za kratami”. Od
kilku lat zajmuje się prozą. W roku
2007 w Wydawnictwie Prószyński
i S-ka ukazała się jego powieść „Zegary
idą do nieba”. Rok później to samo wydawnictwo opublikowało jego „Śmierć
nosorożca”, książkę złożoną z dwóch
mini powieści: tytułowej „Śmierci nosorożca” i „Pechowca”. Rzeszowianin
zdobył wiele nagród w ogólnopolskich
konkursach literackich.
Na początku października tego
roku na księgarskie półki trafiła naj-

nowsza powieść Janusza Koryla „Sny”
opublikowana przez rzeszowskie Wydawnictwo Dreams. W książce wątki
sensacyjne przeplatają się z elementami kryminalnymi i obyczajowymi.
Wszystko rozgrywa się w Dynowie,
a głównym bohaterem powieści jest
proboszcz dynowskiej parafii ksiądz

Eugeniusz Zawadzki. Jest postacią
niezwykłą, gdyż właśnie jego sny stają
się osią fabularną i przyczyniają się
do wielu dziwnych i dramatycznych
zdarzeń. Ksiądz zapisuje swoje senne
koszmary w specjalnym zeszycie. Jego
mroczne i wstrząsające wizje spełniają
się w najdrobniejszych szczegółach.
Gdy na ul. Podgórskiej dochodzi do
brutalnego gwałtu i zabójstwa młodej
mieszkanki Dynowa, do akcji wkracza
policja. I zaczyna się wyścig z czasem.
Dynowianie obawiają się o swoje
bezpieczeństwo, a policyjne śledztwo
nabiera tempa.
Niewątpliwym atutem „Snów” Janusza Koryla jest wartka, dynamiczna
akcja, sugestywne dialogi i napięcie
utrzymujące się od pierwszej do ostatniej strony powieści. Z całą pewnością
powinni po nią sięgnąć miłośnicy
kryminałów i literatury sensacyjnej,
natomiast mieszkańcy Dynowa znajdą
w tej książce literacki obraz swojego
miasteczka, które staje się miejscem
wielu zaskakujących i dramatycznych
wydarzeń.
Z/N
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Fragment „Snów” Janusza Koryla
Mieczysław Kozicki mieszkał
w Dynowie od urodzenia. Znał tutaj
każdy kąt i każdy skrawek ziemi.
Już jako mały chłopak przemierzył
wszystkie okoliczne górki. Pływać
nauczył go dziadek i nastoletni
Mietek wskakiwał nawet do największych głębin narowistego Sanu
bez lęku, ale i z rozwagą. Lubił nurkować i szukać na dnie rozmaitych
skarbów. Kiedyś udało mu się wyłowić hitlerowski hełm wypełniony
do połowy mułem. Muł wygrzebał
patykiem, pordzewiałą stal wyszorował piaskiem i paradował później
w hełmie po ulicach miasteczka
dumnie wypinając chuderlawą pierś.
Niejeden z mieszkańców Dynowa
tak właśnie zapamiętał młodego
chłopaka, dlatego nieraz jeszcze,
po latach, wspominali ten hełm na
głowie Kozickiego. Co się z hełmem
stało, sam Kozicki nie wiedział. Gdy
dorósł, wrzucił go do piwnicy, a potem hełm przepadł bez wieści.
Życie Mieczysława Kozickiego
było typowe dla wielu tutejszych
mężczyzn. W sumie nic specjalnego.
Zanim nastąpiła polska pieriestrojka pracował w „Fermstalu”. Był
zadowolony, nie miał powodu, żeby
narzekać. Pieniądze wystarczały
mu na najpilniejsze potrzeby, do
których zaliczał coś do zjedzenia,
czasem nową koszulę, czasem nowe
buty i dwa piwa po pracy w knajpie
Pod Drogowskazem. Nieraz koledzy mówili mu przyjaźnie: „Ożeń
się Mietek, najwyższy czas”, ale on
wiedział swoje. Nie chciał się wiązać
z żadną kobietą. „A po co mi to?” –
mówił. „Źle mi to samemu?” I trwał
od lat niezmiennie w kawalerskim
stanie.
„Fermstal”, który kiedyś zatrudniał kilkuset pracowników, miał się
coraz gorzej. Zmiana ustroju wykończyła zakład zupełnie. Produkcja
maszyn rolniczych przestała być nagle opłacalna, a ludzi zatrudnionych
w zakładzie rozpędzono na cztery
wiatry. Mieczysław Kozicki także
stracił pracę. Przez dwa tygodnie nie
trzeźwiał, a potem popadł w potępieńczy marazm jakby mu ktoś z żył
garnek krwi upuścił. Zmizerniał na
twarzy, oczy mu przygasły i całymi
dniami przesiadywał w knajpie Pod
Drogowskazem. Pieniądze topniały
jak lód, a życie nie zwalniało tempa.
Dzień za dniem obmyślał Kozicki

swe plany na przyszłość.
Żal ściskał serce, gdy się go widziało, jak siedzi przy stoliku, tępo patrząc
na butelkę z piwem. Bo gołym okiem
było widać, że mężczyzna pogrąża
się w odmętach życia zupełnie bez
nadziei. Przestał się golić, przestał
dbać o siebie.
Pewnego popołudnia, gdy wracał
z knajpy do domu, natknął się po
drodze na księdza Eugeniusza. Był
porządnie pijany, więc mruknął tylko
pod nosem: „Szczęść Boże!”, co wskutek jego niedyspozycji zabrzmiało niczym: „Szeoże!”. Ksiądz odpowiedział
na powitanie, a potem zagadnął:
– Przyszedłby pan kiedy do mnie
na pogawędkę.
Pijany mężczyzna spojrzał na księdza bez entuzjazmu i spytał:
– Na pogawędkę? A o czym?
– A o tym, że żal patrzeć, jak marnuje pan życie.
Kozicki spuścił wzrok i przez chwilę przyglądał się kamieniom na drodze. Nie wiedział, co odpowiedzieć.
– Tak nie można, panie Mieczysławie – powiedział ksiądz stanowczo. –
Niech się pan weźmie w garść.
– Ja, proszę księdza – wymamrotał Kozicki – mam już wszystkiego
dosyć.
– Niech pan nie traci nadziei.
Zawsze jest jakieś jutro.
– Jutro? – Kozicki spojrzał księdzu
w oczy i nagle roześmiał się bełkotliwie.
– Niech pan pamięta o Bogu. On
panu pomoże – ksiądz Eugeniusz próbował łagodnej perswazji, ale Kozicki
zapytał:
– A niby jak może mi pomóc?
To było jedno z najtrudniejszych
pytań, które ksiądz usłyszał dzisiejszego dnia. Ogarnęło go uczucie ludzkiej bezradności. Przez chwilę szukał
odpowiednich słów, ale nic mądrego
nie przychodziło mu do głowy. Wreszcie powiedział tak jakoś niepewnie:
– Będę się modlił za pana.
Pół roku później Mieczysław Kozicki przyśnił się księdzu Eugeniuszowi
jako wisielec dyndający na gałęzi drzewa, chociaż ksiądz wiedział przecież,
że mężczyzna wciąż żyje.
Sześć dni po koszmarnym śnie
księdza Eugeniusza Kozicki znów
sączył piwo z półlitrowej butelki.
Był u kresu wytrzymałości. Blady

jak śmierć, nie ogolony, sprawiał
wrażenie nieobecnego. O czym
myślał? Co widział? Jakie obrazy
krążyły mu w głowie? Z kieszeni
spodni wystawał kawałek sznurka,
ale u nikogo ze stałych bywalców
knajpy nie wzbudziło to ciekawości.
Historia Kozickiego była tu dobrze
znana, a takich historii jak ta, było
w Dynowie niemało.
O siódmej wieczorem Kozicki
opuścił knajpę. Potężnie szumiało
mu w głowie. Chwiał się na boki
idąc w stronę pobliskiego lasu. Był
zdecydowany zrobić to, co zamierzył dzisiejszego ranka. Miał już
naprawdę dosyć przeklętego życia,
bez pracy, bez pieniędzy, bez wiary
w cokolwiek.
Las był coraz bliżej. Droga chwiała się pod stopami jakby to była
kładka rozwieszona nad brzegami
Sanu. Przystanął, by zaczerpnąć powietrza. Przystanął, by zaczerpnąć
powietrza.
Kiedy wszedł do lasu dostatecznie głęboko, wyjął z kieszeni sznurek. Wiedział, że to już koniec, że
nie ma już odwrotu. Kilka metrów
przed nim rósł potężny dąb. Jedna
z jego gałęzi wyrastała z pnia zupełnie poziomo. Kozicki jeden koniec
sznurka uformował w pętlę i założył
ją sobie na szyję. Spojrzał na gałąź
i stwierdziwszy, że jest odpowiednio
gruba, zarzucił na nią drugi koniec
sznurka.
Nic by jednak nie wyszło z jego
postanowień, gdyby nie konar wystający z pnia jakieś pół metra nad
ziemią. Mógł na nim wesprzeć stopy
przywarłszy plecami do wilgotnej
kory. Mógł zawiązać supeł drżącymi rękami i po raz ostatni spojrzeć
na wieczorne niebo. Gdzieś daleko
uparcie kukała kukułka. A więc
zaraz będzie po wszystkim… Nagle
przypomniał sobie ten dzień, kiedy
jako nastoletni chłopiec paradował
po Dynowie w hitlerowskim hełmie.
To było dawno, bardzo dawno temu.
Czuł się zmęczony jak wszyscy
diabli.
– Już czas – mruknął pod nosem
i zsunął się w dół.
Przedruk fragmentu utworu
- w porozumieniu i za zgodą
autora – Z/N
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NIEZWYCZAJNI
Dzięki szkolnej polonistycznej edukacji wszyscy znamy mit o Ikarze, jego
różnorakie interpretacje, ale czy Ktoś
zna wiersz o współczesnym lotniku?
Pośpieszne poszukiwania szybko kończą się powodzeniem i oto w zbiorze
wierszy świetnego poety – skamandryty- Kazimierza Wierzyńskiego –
czytamy:
Patrzcie, patrzcie;
To człowiek cięższy od powietrza,
A leci szybciej, niż wiatr wieje,
Wysoko wielkie toczy koła
I swojem śmigłem
Niedościgłem
Coś do nas krzyczy, woła,
Z góry się śmieje.
To nieznajomy, niewiadomy
Po chmurach skacze śmiałek,
On wie , że tutaj mu za ciasno,
Że wszystkie domy,
Całe miasto,
To pudełka zapałek.

NIE TYLKO MARZENIA O LATANIU
O takich podniebnych lotach marzy
- uroczo uśmiechnięta panienka- studentka II roku Wydziału Budowy
Maszyn i Lotnictwa, kierunek lotnictwo i kosmonautyka, Dynowianka,
przyszła pilot PAULINA RYBA
Skromna, w środowisku dynowskim niewielu znana, za to w Rzeszowie, Krośnie…
Szkołę średnią kończyła w Rzeszowie; renomowane IV LICEUM im.
MIKOŁAJA KOPERNIKA, a studia
rozpoczęła na POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ. Zawsze interesowały
Ją matematyka, fizyka, a fascynacja
lataniem przyszła całkiem niedawno.
Po uzyskaniu niezbędnej zgody Mamy,
na wakacjach 2008 roku pojechała do
Krosna, by zacząć realizować marzenia
o lataniu. Wątpliwym do realizacji
wydawał się ten projekt, nie tylko
ze względu na wiek, płeć, ale także
z powodu trapiącej PAULINĘ zwykłej
ludzkiej przypadłości, jaką są sensacje
żołądkowe utrudniające każdą jazdę
autobusem. Mama - Pani Halina - przy-

znaje, że miała cichą nadzieję, że „to ‘’
uniemożliwi latanie. Bo kto to widział,
żeby dziewczyna z małego Dynowa
patrzyła na wszystkich z góry!

Zaczęło się od badań lekarskich;
wymagana jest bowiem I lub II kategoria zdrowia, doskonały słuch i wzrok.
Ośrodki w Zakopanem, Warszawie
i Krakowie wykonują odpłatnie wszystkie badania. PAULINA zainwestowała
w siebie wymaganą kwotę, tak to się
teraz modnie określa, i… już mogła zapisać się do szybowcowej podstawówki,
która funkcjonuje przy Krośnieńskim
Aeroklubie. Jeszcze na tych wakacjach
zasiadła za sterami szybowca (na razie
z instruktorem).
I znów uciekam się do poezji o lotniku - znakomitego poety;
On niebo strąca w dół pionowe
On po obłokach tarza głowę
Ręką dotyka się błękitu
I w dalekościach gubi;
Jemu dobrze tam, on lubi
Szybować tak wysoko,
Kołować tak szeroko
I patrzeć ze szczytu.
Zaczyna się latanie pod okiem
i z pomocą doświadczonego instruk-
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tora, który wcześniej „ręką
dotyka się błękitu” przez setki
godzin latania. Kandydat na pilota sam musi opłacić szkolenie
(za samolot - 60 zł, za wyciągarkę
- 30zł). Jeżeli traktować latanie
jako sport, to trzeba przyznać,

że nie należy on do
tanich, a żadną miarą
nie można pominąć
takiego ważnego szczegółu jak ODWAGA, by
„patrzeć ze szczytu”.
Tej odwagi i determinacji nie brakuje mojej
uroczej rozmówczyni.
Na trudnym a mimo
to obleganym kierunku
studiów technicznych, na
I roku uczyło się 28 dziewcząt i 190 mężczyzn, na II
pozostało chyba 10 przedstawicielek płci pięknej,
a na kierunek specjalny
– pilotaż - można dostać
się dopiero po 5 semestrze (4 - 15 osób). Tę
drogę trzeba przebyć
(kontynuując kursy latania), by „patrzeć na
wszystkich z góry”.
PAULINA z zachwytem opowiada o każdym locie,
określa parametry techniczne szybowców, warunki pogodowe, które
determinują powodzenie podniebnej

eskapady i każdego lądowania. Uczyła
się celnie lądować i potrafi już wiele.
Na zawodach w Krośnie w 2010 roku
zajęła II miejsce - właśnie w celności
lądowania.
W każdym zawodzie ćwiczenie czyni mistrza i w lotnictwie także. Trzeba
latać, latać i celnie lądować. PAULINA
latała już „służbowo”, tzn. brała udział
w trudnej akcji zrzucania szczepionek
dla lisów - 5 godzin w powietrzu bez
lądowania!
I znów przywołuję słowa K. WIERZYŃSKIEGO;
Jednego tylko nie wie
Ten lekki człowiek ponad nami;
Że ja tu stoję i patrzę
I trzymam go w górze,
W niebie,
W lazurze - Oczami.
Przy bliższym poznaniu PAULINY
nabiera się przekonania, niemalże
pewności, że Jej marzenia o pilotowaniu stalowych ptaków - SPEŁNIĄ SIĘ.
Życzymy Jej tego szczerze.
Krystyna Dżuła,
zdjęcia Paulina RYBA

Przez Zakarpacie do Lwowa
21/22 – 23.10.2011r.

22 października o godz. 2 w nocy większość Polaków
spała snem sprawiedliwego, po przepracowanym rzetelnie
tygodniu dla wzrostu PKB. Nie czynili tego jednak uczestnicy wycieczki na Ukrainę. Postanowili odpocząć po ciężkiej pracy obcując z piękną przyrodą naszego wschodniego
sąsiada.
Ruszyliśmy w kierunku Barwinka, a o tym, że jesteśmy na Słowacji można było poznać po ukazujących się
napisach w języku słowackim. Na przejściu granicznym
z Ukrainą w Vys. Nemecke – Użhorod, przypomnieliśmy
sobie „jak to drzewiej (podczas wjazdu do innego kraju)
bywało”. Po wszelkiego rodzaju kontrolach udaliśmy się do
Użhorodu - stolicy Zakarpacia leżącej nad Użem, na skraju
Wielkiej Niziny Węgierskiej i gór Makowicy - Syniaka oraz
Wyhorlatu. Tam czekała na nas pani Przewodnik, z którą
zwiedziliśmy Kościół św. Jerzego, synagogę, greckokatolicką

katedrę, zamek komitacki, skansen-muzem Architektury
Ludowej i Tradycji.
Następnie przejechaliśmy doliną Użu w kierunku
Przełęczy Użockiej, aby w Włosiankach wsiąść do pociągu i
przez Przełęcz Użocką (853m.n.p.m.) przejechać do Sianek
najciekawszą trasą kolejową, tunelami i zakrętami z pięknymi widokami na Karpaty Wschodnie. Podróż trwała pół
godziny, a my zdążyliśmy się przenieść o jedną porę roku.
Wyjechaliśmy jesienią, a Sianki przywitały nas świeżym,
pięknie pachnącym śniegiem. Podczas jazdy biegaliśmy od
okna do okna, aby podziwiać cudowne widoki. Sądzę, że tą
koleją podróżował ktoś, kto wymyślił powiedzenie: Tego się
nie da opisać, to trzeba przeżyć. Żadne zdjęcia, nie mówiąc
już o słowach, nie opiszą tego co było nam dane zobaczyć.
Ze stacji końcowej udaliśmy się do Sambora, w którym
zwiedziliśmy kościół farny zaliczany do największych bu-
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dowli gotyckich na Rusi, rynek, ratusz. Po krótkim, wolnym
czasie podążyliśmy w kierunku noclegu, zwiedzając po drodze kościół farny z kopią cudownego obrazu Matki Boskiej
Rudeckiej oraz Beńkową Wisznię - miejsce urodzenia Aleksandra Fredry. Obserwując po obu stronach drogi bezkresne
pola można było uzmysłowić sobie naszą małość.
Po zakwaterowaniu się, kolacji i koniecznych zabiegach
higienicznych, kto czuł się na siłach, udał się na spotkanie
ze śpiewem przy wtórze gitary. Niżej podpisana, w związku
z brakiem jakichkolwiek, nawet śladowych, oznak talentu
śpiewaczego, cierpiała katusze, powstrzymując się przed
śpiewem, którego to potrzeba, w takim towarzystwie i przy
takim akompaniamencie, była ogromna! Nie chciała ona
jednak ranić uszu bardzo utalentowanych koleżanek, które
przypomniały prawie wszystkie turystyczne piosenki.
Poranek niedzielny, który przyszedł zadziwiająco szybko,
był sygnałem do dalszej podróży, tym razem w kierunku
Lwowa. W czasie przejazdu nie mogliśmy pominąć Komarna
– miejsca zwycięskiej bitwy Jana Sobieskiego nad Tatarami w 1672 r., majątku Lanckorońskich i urodzenia Karola
Szajnochy i Mieczysława Orłowicza.
Lwów przywitał nas pochmurną, ale na szczęście nie
deszczową pogodą. Uczestnicy wyjazdu w indywidualny
sposób spędzili 2 godziny w tym jakże urokliwym miejscu.
Zdążyliśmy skosztować lokalnych potraw i przespacerować
się po centrum miasta, no i niestety trzeba było pożegnać
się ze Lwowem i powolutku kierować się na przejście graniczne w Medyce.
Zostało nam tylko powiedzieć: żal, że już koniec, ale i do
zobaczenia wkrótce.
		
Diana Wasylowska-Kilon

Ofiarują życie
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zdjęcia Piotr Pyrcz

3 września 2011 r. - tradycyjnie w pierwszą sobotę tego miesiąca zgromadziliśmy się u tronu Matki
Bożej Kalwaryjskiej. Okazją była X Podkarpacka
Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża. Gwardian klasztoru franciszkanów o. Jarosław Karaś powitał zebranych w kościele
wszystkich pielgrzymów, szczególnie krwiodawców,
którzy pod auspicjami PCK służą bliźniemu tym, co
mają – swoimi zdolnościami, pracą, a także i życiem,
w postaci krwi.
Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, odprawionej
w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii
Pacławskiej, przewodniczył ks. biskup Adam Szal z Prze-

myśla. Jeden z kapłanów sprawował tę Mszę św. o zdrowie,
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla HDK z Narola, a dla zmarłych dawców o radość wieczną. Wspólnie
modliliśmy się, aby dobry Bóg nam wszystkim błogosławił,
szczególnie tym, którzy potrafią cząstkę swego życia ofiarować bliźniemu, a także, abyśmy otoczeni opieką Pani
Kalwaryjskiej mogli zdążać drogami Bożymi w pielgrzymce
naszego życia.
Ks. bp Szal zwracając się do zgromadzonych powiedział
m.in.: „Przybyliśmy tutaj do sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej Kalwaryjskiej w pielgrzymce, aby podziękować za to, że ta miłość, która zaprowadziła Chrystusa na
krzyż, która kazała Maryi wytrwać przy krzyżu, jest także,
przynajmniej w części, naszym udziałem. Kolor czerwony,
kolor krwi, PCK to znak miłości. To największa rewolucja,
która dokonuje się w życiu człowieka, rewolucja polegająca
na zachowaniu, wprowadzeniu w życie przykazania miłości
Boga i bliźniego”. Na zakończenie wyznał: „Chcemy modlić

Pielgrzymi przed kościołem pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej

Pątnicy podczas Drogi Krzyżowej
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się o to, aby ta miłość rozprzestrzeniała się po całym świecie, po tym świecie, którym jest każdy z nas, nasza rodzina,
wioska, parafia, Ojczyna, cały świat”.
Podczas homilii ks. Zbigniew Suchy – kapelan honorowych krwiodawców, redaktor odpowiedzialny przemyskiej
edycji tygodnika katolickiego „Niedziela” stwierdził m.in.:
„Tam, gdzie pojawia się krew, która jest ożywiona darem
bezinteresownej miłości, w punktach krwiodawstwa, gdzie
wyciągacie ręce, aby w akcie miłości, oddać krew tym, których nie znacie, z ufnością, że odzyskane przez nich życie,
zdrowie będzie służyło dobru innych ludzi, tam musi być
miłość”. W nawiązaniu do ostatnich doświadczeń wyznał:
„Dziękuję w imieniu tych, którzy z tej bezinteresownej waszej miłości korzystają. Podczas zabiegu, jaki miałem dwa
miesiące temu, również otrzymałem krew. Leżąc na stole
operacyjnym zacząłem w pewnej chwili modlić się za tych,
co oddają krew. To był ten moment, w którym zrozumiałem,
że chorzy też są potrzebni, jako honorowi biorcy krwi, aby
miłość mogła zafunkcjonować, ponieważ ona się najbardziej
realizuje wtedy, kiedy jest dar, i gdy są ci, którzy ten dar
z wdzięcznością przyjmują”. Na zakończenie podkreślił:
„Jeśli szklanka wody ma moc otwierania Nieba, to jesteście
ludźmi bardzo szczęśliwymi, ponieważ podaliście bliźniemu
nie jedną, ale kilka szklanek krwi. Tak, jak żołnierz przebił
bok Chrystusa i wypłynęła krew i woda, tak z tych waszych
przekłutych żył płynie życie, które także owocuje ubogaceniem Kościoła. Bo jest wielu, którzy odzyskawszy zdrowie,
często wracają ze złych dróg, stają się rzecznikami życia
w takiej formie, w jakiej jest to możliwe”. W imieniu tych
wszystkich serdecznie nam podziękował.
Oprawę liturgiczną zapewnili honorowi dawcy krwi.
W darach nieśli m.in. kosz białych kwiatów z czerwonym
krzyżem pośrodku, świece, wino mszalne, chleb, statuetkę
Matki Bożej Murkowej, statuetkę w kształcie „kropli krwi”,
medal św. Maksymiliana Marii Kolbego – patrona krwiodawców od 1999 r.
Podczas ogłoszeń m.in. przewodniczący Rejonowej Rady
HDK PCK w Przemyślu, Zdzisław Wójcik, zaprosił pielgrzymów do uczestnictwa w akcji „Dzień Dawcy Szpiku dla
Joanny i Innych”, który zaplanowano na 4 września 2011
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w tym mieście.
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Pani Joanna to mieszkanka Przemyśla, u której w styczniu
br. stwierdzono ostrą białaczkę szpikową.
Pod koniec Mszy św. prezes Podkarpackiego Zarządu
Okręgowego PCK w Rzeszowie, senator Alicja Zając wraz
z dyrektorem tego Zarządu Eugeniuszem Taradajko i prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Przemyślu Mieczysławem
Gibałą podziękowali ks. biskupowi i ojcu gwardianowi za
dziesięć lat wspólnej modlitwy u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Na zakończenie poleciliśmy wszystkich chorych, cierpiących i krwiodawców opiece Maryi.
Głębokim przeżyciem duchowym była dla nas Droga
Krzyżowa przeprowadzona po Mszy św. przez franciszkanina z Kalwarii Pacławskiej, o. Tadeusza Jacka. Rozważania
poszczególnych stacji mocno zapadały w serca, wzbudzając
refleksje nad własnym życiem i postępowaniem.
W spotkaniu czerwonokrzyskiej rodziny uczestniczyło
blisko 1000 osób m.in. z Harty, Dębicy, Krosna, Narola,
Mielca, Rzeszowa, Jasła, Sanoka, Jarosławia, Żołyni, Wojaszówki, Ustrobnej, Zręcina, Przemyśla, Radymna. Pięknie prezentowały się poczty sztandarowe, których było 11.
Udział wzięli także prezesi ZR PCK w Krośnie, Łańcucie,
Rzeszowie, kierownicy biur tych Zarządów w: Sanoku,
Przemyślu, Krośnie, Jaśle, przewodniczący Okręgowej
Rady HDK PCK w Rzeszowie, Janusz Bęben, wicestarosta
Powiatu Przemyskiego, Marek Kudła, zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Przemyślu, wiceprezes klubu HDK PCK
„Płomyk” przy tej Komendzie, mł. bryg. Artur Domagalski,
prezes klubu HDK PCK „Nadzieja” przy OSP w Harcie,
Jacek Stochmal wraz z najliczniejszą grupą pielgrzymów
(strażaków krwiodawców wraz z rodzinami).
Zwieńczeniem pielgrzymki, której organizatorem był ZR
PCK w Przemyślu było spotkanie nad rzeką Wiar, gdzie
można było wymienić doświadczenia nie tylko w zakresie
honorowego krwiodawstwa, ale spożyć ciepły posiłek i posłuchać kapeli „Czy się wali czy się pali” działającej przy
Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu oraz potańczyć przy
muzyce prezentowanej przez p. Tomasza Schabowskiego.
Pielgrzymkę i spotkanie integracyjne zabezpieczała
Grupa Ratownictwa PCK „PRZEMYŚL”
tekst i zdjęcia Katarzyna Wójcik

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowanie
Wójtowi Gminy Dynów, Panu Adamowi Chrobakowi
za użyczenie bezpłatnie autobusu gminnego
na Podkarpacką Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi PCK
na Kalwarią Pacławską.

W imieniu uczestników
i Klubu HDK PCK Nadzieja w Harcie
Prezes - Jacek Stochmal
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Kolejna kwesta
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

zdjęcia J. Kędzierski
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Artysta – rzemieślnik,
czyli spotkanie z Panią Profesor Jolantą Pyś-Miklasz w Salonie:
Trójkowe Czwartki
W Krakowie odbyło się spotkanie
– „SalonuTrójkowe Czwartki”, który
gościł Panią Jolantę Pyś – Miklasz –
twórczego profesora i – jakże lubianego
przez młodzież – wychowawcę, ale także
animatora kultury Krakowa i Dynowa,
duszę artystyczną, która część swojego
serca pozostawiła w naszej Szkole.
Przywitawszy zgromadzonych
profesorów, absolwentów i uczniów
„Trójki”, do rozmowy z Pania Profesor
Jolantą Pyś-Miklasz zaprosiła pani
profesor Beata Nawrot.
Pracując przez wiele lat w „Trójce”, zyskałaś miano nauczycielamistrza, nauczyciela - przyjaciela,
o czym świadczą - wypowiedzi
samych uczniów o Tobie („dusza
artystyczna”, „przyjaciel”, „indywidualność”, „otwartość”) oraz
Twoje konkretne polonistyczne,
pedagogiczne i artystyczne osiągnięcia: co roku przygotowywałaś
wielu uczniów do Olimpiady Polonistycznej i wielu z nich pod Twoją
opieką zyskiwało stopień laureata(Iwona Wyskiel, E.Branny, Anna
Nawara, J.Staniszewska, A.Wawrzynkiewicz, Anna Ficek, Edyta
Woźniak, Anna Szustkiewicz); co
roku inspirowałaś uczniów do
jakże ciekawych artystycznych
fekuszowych projektów, które
w dalszych, międzyszkolnych konkursach - były nagradzane; co roku
organizowałaś lub współtworzyłaś
(zawsze inne, czasem zaskakujące)
jasełka; do dzisiaj wielu absolwentów pamięta Twoje nieszablonowe
lekcje, Twoje słowa i wrażliwość.
Moje pytanie dotyczy tej nauczycielskiej sztuki, co - oprócz
otwartości na drugiego człowieka
i wiedzy - liczyło się dla Ciebie
najbardziej?
Wydaje mi się, że najcenniejsze
w byciu nauczycielem jest to, że uczenie jest wzajemne: w momencie, gdy
człowiek wchodzi w grupę ludzi, to
wspólnie mają do czegoś dojść. Czasem mnie wyprzedzają. Ja się też od
nich czegoś uczę. Dzięki temu „nie
kamienieję”. Oni mogą podążać za
mną w pewnych umiejętnościach, a ja
podążam za nimi w ich twórczości,
kreatywności, innemu wartościowaniu. Osobiście uważam, że bardzo
dużo zyskałam dzięki moim uczniom.

Ponadto ważne było dla mnie, jak
dotrzeć do kolejnej klasy, która miała
inną wrażliwość, która stanowiła inne
pokolenie.
I nigdy Cię to nie nudziło?
Nie. Strasznie się nudziłam na
klasówkach (śmiech).
W jakim stopniu to, że jesteś
artystką, pomagało Ci być nauczycielem, a w jakim stanowiło
trudność?
Najbardziej miałam „zabałaganiony” język, myliłam się. Pragnę dodać,
że uważam się za rzemieślnika, który
doszedł już do niezłej wprawy w tym,
co robi. Ale to jest rzemiosło, a nie
sztuka. Bardzo ceniłam ludzi, którzy
mieli jakieś pasje.
A jakie „klucze” stosowałaś,
żeby otworzyć młodych ludzi na
świat sztuki?
Dygresje, czyli odwołania do sztuki:
teatru, muzyki oraz liczne anegdotki.
Jakie były meandry tej nauczycielskiej drogi?
Zaraz po studiach zaczęłam pracować w Szkole Podstawowej w Kaszowie
- tu spędziłam dwa lata. Później tylko
rok - w Nowym Bystrym. Następnie
uczyłam 2 lata w dawnym „Pałacu Młodzieży”, dziś to Centrum Kultury im.
H. Jordana, a potem - trafiłam do III
Liceum w Krakowie, gdzie doczekałam
radosnej emerytury.
Czy miałaś jakieś wzorce nauczycieli, osób, które inspirowały
Cię do tego, aby tak, a nie inaczej
pojmować pracę nauczyciela?
Zainspirowało mnie tylko to, że
dawniej strasznie nie lubiłam swojej
szkoły, obecnie jest to VIII LO. Po
prostu nie czułam się w niej dobrze.
Nie rozmawiałam z żadnym nauczycielem, oprócz wuefistki, która, widząc
mnie czytającą na boisku, bardzo się
denerwowała. Do pokoju nauczycielskiego weszłam pierwszy raz, pełniąc
staż w mojej szkole, co było dla mnie
szokiem.
Jolu, studiowałaś najpierw
w ASP w Krakowie, potem na
UJ - polonistykę – w latach 70. To
był czas szczególny: na Zachodzie
czas bumu kontrkultury, czas
dzieci kwiatów, hippisów, a w muzyce - Janis Joplin, J. Morrison,
a w Polsce - to okres jakże ważnych
politycznych wydarzeń: rok 68,
wydarzenia marcowe, czystki an-

tysemickie, tworzenie się opozycji.
Które z wydarzeń i osób z pokolenia 68/70 najbardziej wpłynęły na
Ciebie i w jaki sposób?
Prawdę mówiąc, jestem taką osobą,
na którą raczej nie da się wpływać.
Dobrze dogadywałam się z moimi przyjaciółmi, jednak każde poszło swoją
ścieżką, wobec czego trudno mi mówić
o wpływach, jakie mogły na mnie wywrzeć. Przebywałam w różnych środowiskach, bardzo wielu. W tych latach
należałam m.in. do pokolenia dzieci
kwiatów - byłam hippiską. Pamiętam,
jak w 1956 r. jechałam pociągiem obstawionym prze Armię Czerwoną. Do
przedziału wszedł 17- letni chłopiec sowiecki i strasznie spodobał mu się mój
czteroletni brat Jacek, który poprosił
go o czapkę, a potem o karabin. Wtedy
powiedział: „Pójdziemy bić Ruskich”.
Tworzyliście jednak pokolenie
70- jacy byliście wtedy, czy można
mówić o pewnym specyficznym
odbiorze świata przez to pokolenie, o pewnych wartościach i podobnej wrażliwości - jak to dziś,
z perspektywy lat postrzegasz,
oceniasz?
Mam troszkę inne doświadczenie
niż to pokolenie. Dlatego, że od dzieciństwa rodzice uczyli mnie historii.
O Katyniu to ja wiedziałam od 5 roku
życia. Dla moich kolegów pewne rzeczy były odkryciem, a dla mnie były
oczywistością.
Temat Twojej pracy magisterskiej brzmiał: „Funkcje przedmiotu w prozie Kafki, Schulza”
- czy masz jakieś swoje ulubione
przedmioty, może swoje obrazy, do
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których jesteś w jakiś szczególny
sposób przywiązana i z jakich
powodów?
A tu mnie zaskoczyłaś tym pytaniem. No, muszę się zastanowić. A...
jest taki przedmiot…w domu mojej
babci – gipsowy orzeł z okresu XX- lecia międzywojennego. Orzeł z koroną
został uszkodzony, jak przyszli sowieci. Widząc tę koronę, jeden z nich
przestrzelił ją, ale obecnie wygląda to
jak cięcie szablą, bo kula poleciała pod
skosem. Przedmiot ten jest dla mnie
bardzo cenny.
Sztuka w życiu Twojej Rodziny
odgrywa dużą rolę: twój ojciec był
chórmistrzem Filharmonii Krakowskiej, brat Jacek- to ceniony
witrażysta, a brat Marek- znany
aktor - kiedyś współtwórca Teatru
38. Razem z Markiem współpracowałaś z Piwnicą pod Baranami,
tworząc dla nich m.in. scenografię
do spektaklu: „Surrealiści”. Tu
w Piwnicy miałaś swoją pierwszą
wystawę „Portret” (w latach 70tych), a i w ostatnich latach miałaś
kilka autorskich wystaw: w Krako-

wie, Dynowie, Cisnej i cieszyły się
one dużą popularnością. Magda
–absolwentka teatru Lalki, obecnie
studentka reżyserii - jest autorką
kilku spektakli, syn – pisze powieści. Moje pytanie dotyczy tego
fenomenu artystycznej rodziny,
dlaczego taka ważną rolę odgrywa
sztuka w waszym życiu?
Tu nastąpiła duża dygresja...,
której finał:
(…) rzeczywiście chyba to… te geny
dynowsko-lwowskie, ale też i ziemia
bieszczadzka.
Ostatnia Twoja wystawa miała
szczególny tytuł: „Między Ziemią
a Niebem”. Dlaczego właśnie taki
tytuł?
Bohaterami obrazów są drzewa,
a one łączą ziemię z niebem.
Kraków – Dynów, Dynów –
Kraków – gdzie jest teraz Twoje
miejsce? Razem z mężem czujecie
się habelami czy przywłokami?
To znaczy, powiem tak. Pod kościołem w Dynowie rosną wielkie kasztany,
i pod nimi jest taka ławeczka, na której
wolno siadać tylko emerytom (genów

dynowsko - lwowskich). Gdy się wprowadziliśmy, mojemu mężowi powiedzieli, że on do końca życia nie będzie
miał prawa tam zasiadać. Biedak, był
nie tyle zasmucony, co zaskoczony tą
nowiną.
Zdradź nam tajemnicę: na czym
polega magia Bieszczad?
Przede wszystkim mogę powiedzieć, że ludzie są tam bardzo otwarci,
przyjaźni, ale i ciekawscy (ale nie przeszkadza mi ich plotkowanie). Szczególnie polecam to miejsce dla wędkarzy
– San jest przebogaty w wyśmienite
ryby. W Dynowie mamy wielokrotnego
Mistrza Polski w wędkarstwie, który
także pędzi świetny bimber. Tak więc
gorąco zapraszam!
Po oficjalnej części spotkania nastąpiła ta część najbardziej przez absolwentów oczekiwana – indywidualne
„rozmowy od serca”. A było o czym
rozmawiać!
Opracowanie tekstu:
Szymon Majaka
Przygotowanie i prowadzenie
rozmowy: prof. Beata Nawrot

RAZEM – bo szczęście to

drugiemu człowiekowi w oczy spojrzeć czule
Pod takim hasłem przebiegał kolejny, XIX już Dynowski Konkurs
Poezji zorganizowany przez Miejski
Ośrodek Kultury w Dynowie. W dniu
10 listopada br. Komisja Artystyczna
w składzie:
• Jadwiga Orzechowska, instruktor
Wojewódzkiego Domu Kultury,
• Grażyna Paździory, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Dynowie
• Aneta Pepaś, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Dynowie
po wysłuchaniu recytacji 30 uczestników przyznała:
w kategorii gimnazjów:
I miejsce – Klaudia Łach uczennica,
dynowskiego gimnazjum
II miejsce – Sylwia Undziakiewicz,
uczennica dynowskiego gimnazjum
III miejsce – Klaudia Marszałek,
uczennica dynowskiego gimnazjum.
Wyróżnienia za twórczość własną
otrzymały: Aleksandra Mielcarek,
uczennica Gimnazjum im. Ks. Stefana
Weidla w Starej Wsi i Katarzyna Siry
uczennica dynowskiego gimnazjum.
w kategorii szkół średnich:
I miejsce – Karolina Drabik, uczennica Zespołu Szkół w Kańczudze
II miejsce - Joanna Dryś, uczennica

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Króla Władysława
Jagiełły w Przeworsku
III miejsce - Katarzyna Sapa uczennica Liceum Ogólnokształcącego im.
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.
Wyróżnienia otrzymali:
Barbara Gładysz, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Przeworsku, Grzegorz
Buczniak, uczeń Zespołu
Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Emilia Cieśla uczennica LO Dynów.
Komisja przyznała miejsca i wyróżnienia za dobór
repertuaru, interpretację
tekstu, a przede wszystkim
za wrażliwość na słowo.
Brawa dla Jurorów za
werdykt, dla organizatorów za nagrody
i organizację konkursu, a pożegnanie –
„Do zobaczenia za rok!” od wszystkich
dla wszystkich, jest najpiękniejszym
podziękowaniem - utwierdzeniem
w przekonaniu, o sensie organizacji
tego typu poetyckich spotkań.
GM
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RAZEM

– bo szczęście
to drugiemu człowiekowi
w oczy spojrzeć czule
Dynów, dn. 15 listopada 2011 r.

Protokół

dotyczący rozstrzygnięcia konkursu pt.
„Ludzie i miejsca Pogórza Dynowskiego”

Organizatorzy: Miejski Ośrodek
Kultury, reprezentowany przez Dyrektor Anetę Pepaś; Agencja Reklamowa
„Nodal”, Bartłomiej Kędzierski; Firma
„NET-LAND” Przemysław Hyjek
Komisja konkursowa: Aneta Pepaś,
Bartłomiej Kędzierski, Przemysław
Hyjek
Celem Konkursu było zainspirowanie jak największej ilości ludzi do
twórczego myślenia o Pogórzu Dynowskim oraz Mieście Dynów poprzez
zachęcenie ich do artystycznej wypowiedzi w formie krótkich reportaży
filmowych (dokument), fotograficznych
z komentarzem (projekcje multimedialne) i dziennikarskich (pisarskie
z elementami fotografii), opowiadających w sposób nieszablonowy o życiu,
pasjach i przygodach ludzi zamieszkujących teren Pogórza Dynowskiego
oraz o miejscach znanych i nieznanych
tej części regionu podkarpackiego.
Najciekawsze spośród nadesłanych
na Konkurs prac miały być wykorzystane w kampaniach promujących
Dynów i Pogórze Dynowskie w formie
wystaw lub prezentacji oraz publikowane w serwisie internetowym www.
dynow360.pl
Konkurs został ogłoszony w czerwcu 2011 r. i trwał do końca października 2011 r.

Do konkursu nadesłano następujące prace:
1. D. Mazur i K. Kośmider:
„Ludzie i Miejsca Pogórza Dynowskiego”
Decyzja komisji: praca nie spełnia
wymogów regulaminu konkursowego,
brak karty zgłoszenia.
Uzasadnienie: Pracę trudno
było zakwalifikować do którejkolwiek
z kategorii podanych w regulaminie
konkursu. Nie jest to reportaż filmowy
(dokument), brakuje wyraźnie tematu
wiodącego i elementów reportażu (np.
wywiadów z mieszkańcami Dynowa
itd.). Nie kwalifikuje się również na
reportaż dziennikarski/fotograficzny,
gdyż nie zawiera wymaganego tekstu,
pomimo tego, że są w nim zamieszczone zdjęcia Dynowa i okolic.
Zalecenia: początek filmu wyraźnie wskazuje, że autorki nadesłanego materiału mają umiejętności
i pomysły, aby w przyszłości stworzyć
film o Dynowie. Zalecamy jednak na
przyszłość szukanie tematu, ciekawej
historii przez którą można pokazać
miasto Dynów.
2. Katarzyna Łopata: „Ginący
zawód” (zegarmistrz z Dynowa),
kategoria: reportaż fotograficzny
z komentarzem
Decyzja komisji: praca nie spełnia

wymogów regulaminu konkursowego.
Uzasadnienie: Autorka przedstawia zdjęcia wykonane w pracowni
u dynowskiego zegarmistrza. I pomimo
tego, że zdjęcia są bardzo dobre – niestety i w tym przypadku zabrakło
komentarza do zdjęć. Praca byłaby
o wiele ciekawsza, gdyby zawarta była
w niej np. rozmowa z P. zegarmistrzem.
Oglądając zdjęcia autorki ma się wrażenie, że jest żywo zainteresowana
pracą zegarmistrza i historiami, które
być może jej opowiadał. Szkoda zatem,
że nie zdecydowała się na bardziej rozbudowaną formę prezentacji „ginącego
zawodu”.
Zalecenia: zdjęcia wykonane przez
Katarzynę Łopatę zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Kultury: www.mok.dynow.
pl i portalu: www.dynow360.pl pod
warunkiem, że autorka dośle komentarz do zdjęć na adres: mok@dynow.pl
(2 tygodnie od daty ogłoszenia wyników
konkursu)
3. Mateusz Martyna: „Pejzaże
Pogórza Dynowskiego”, kategoria:
reportaż fotograficzny z komentarzem
Decyzja komisji: praca nie spełnia
wymogów regulaminu konkursowego.
Uzasadnienie: Autor przedstawia
zdjęcia, które wykonał przez okres lipiec – sierpień -wrzesień w okolicach:
Domaradzu, Błażowej, Hyżnego oraz
Nieborowa. Zdjęcia ilustrują malownicze krajobrazy w dzień i w nocy na
Pogórzu Dynowskim (tekst pochodzi
z karty zgłoszenia). Niestety i w tym
przypadku brakuje komentarza do
zdjęć, który znacząco wzbogaciłyby
pracę. Jesteśmy przekonani, że osoby
spoza naszego regionu mają małą
wiedzę nt. miejsc, które dla nas mieszkańców stanowią inspiracje do rożnego
rodzaju aktywności twórczej, choćby
fotograficznej. Zatem warto nie tylko
uwieczniać je na zdjęciach, ale również
o nich pisać, co było jednym z celów
tego konkursu.
Zalecenia: zdjęcia wykonane przez
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Mateusza Martynę zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury: www.mok.
dynow.pl i portalu: www.dynow360.pl
pod warunkiem, że autor dośle komentarz do zdjęć na adres: mok@dynow.pl
(2 tygodnie od daty ogłoszenia wyników
konkursu)

tościowa, aby zainteresowały się nią
instytucje/organizacje odpowiedzialne
za promocję miasta i gminy Dynów.
Nie jest to praca na ten typ konkursu,
ale należy, za zgodą autora, zamieścić ją na lokalnych i regionalnych
portalach internetowych związanych
z turystyką.

4. Sławomir Żuk: „Alternatywne
trasy rowerowe okolic Dynowa
(1)”, „Alternatywne trasy rowerowe okolic Dynowa (2), „opuszczone
zabytki Dynowa i okolic”, kategoria: reportaż dziennikarski (pisarski z elementami fotografii)
Decyzja komisji: praca nie spełnia
wymogów regulaminu konkursowego
Uzasadnienie: Autor przedstawił
bardzo ciekawą pracę na wysokim
poziomie graficznym i estetycznym.
Ważna jest również z punktu widzenia
turysty, o którego ciągle musimy się
starać na Pogórzu Dynowskim. Niestety i w tym przypadku praca nie spełnia
wymogów regulaminu konkursowego:
reportaż dziennikarski. Przeglądając
nadesłaną pracę ma się wrażenie, że
została stworzona na zamówienie:
dokładna, rzetelnie wykonana i opracowana jednak brakuje w niej elementów dziennikarstwa: problemu, opinii
mieszkańców Pogórza Dynowskiego,
turystów odwiedzających nasze strony.
Jednym słowem: „przerost formy nad
treścią”, a przecież celem konkursu
było opowiedzenie o ludziach i miejscach Pogórza Dynowskiego, w sposób
nieszablonowy.
Zalecenie: jesteśmy przekonani, że
praca Sławomira Żuka jest na tyle war-

5. Gabriela Porzuczek: „Śladem
natury”, reportaż fotograficzny
z komentarzem
Decyzja komisji: praca nie spełnia
wymogów regulaminu konkursowego
Uzasadnienie: Autorka przestawia zdjęcia przyrody będącej nieoderwalną częścią Miasta Dynów (położenie
w dolinie Sanu) oraz okolic. Jest to
jedyna praca nadesłana przez uczennicę którejkolwiek ze szkół z terenu
Pogórza Dynowskiego. Byliśmy tym
faktem bardzo zaskoczeni. Wydawało
nam się, że młodzież podczas wakacji
lub w pierwszych miesiącach jesienni
znajdzie czas, aby zainteresować się
bardziej swoją najbliższą okolicą i ludźmi, którzy tu mieszkają. Wyraźnie
pokazało nam to, że należy przyjrzeć
się bardziej edukacji medialnej dzieci
i młodzieży. Autorka pracy przygląda
się przyrodzie z wielkim wyczuciem
i wrażliwością, niestety zdjęcia są
bez komentarza. Nie wiemy nawet
jakie dokładnie miejsca widnieją na
fotografiach.
Zalecenia: zdjęcia wykonane przez
Gabrielę Porzuczek zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury: www.mok.
dynow.pl i portalu: www.dynow360.
pl pod warunkiem, że autorka dośle

komentarz do zdjęć na adres: mok@dynow.pl (2 tygodnie od daty ogłoszenia
wyników konkursu).
6. Grzegorz Dereń: „Płanetnik”
– opowieść o Wojciechu Rachwale (o człowieku, który posiadał
zdolność rozbijania chmur gradowych), kategorie: reportaż filmowy, reportaż dziennikarski
Decyzja komisji: wyróżnienie
w kategorii: reportaż dziennikarski, nagroda pieniężna w wysokości
200 zł.
Uzasadnienie: Autor przedstawia pracę, jedyną z nadesłanych na
konkurs, która opowiada „o czymś”,
„o kimś”, która ma wyraźny temat.
Tekst przesłany na konkurs przedstawia ciekawe zdjęcia odnoszące się do
przedstawianej historii, czyli płanetniku – człowieka, który rozbijał chmury
gradowe. Życzylibyśmy sobie, aby
takich historii o ludziach z Pogórza Dynowskiego, prezentowanych w formach
medialnych, było jak najwięcej. Wydaje
się nam, że jest to bardzo dobra forma
promocji dla Pogórza Dynowskiego,
czyli przez historię o ludziach i miejscach zachęcać turystów do przyjazdu
w te okolice.
Zalecenie: praca będzie prezentowana na portalu internetowym:
dynow360 oraz na stronie Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Prosimy komentarze odnośnie konkursu kierować na adres:
mok@dynow.pl
Z pozdrowieniami,
Aneta Pepaś

Mieszkańców Dynowa i okolic informujemy, że
w Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie przystąpiła
do programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Od
fundacji Orange otrzymaliśmy dotację na popularyzację
i zwiększenie wykorzystania Internetu, a w szczególności
na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Inetnetu.
Istnieje więc możliwość bezpłatnego korzystania z sieci.
Dotacja ta w roku 2011 wyniosła 3917,64 zł.

M i e j s k a B i bl i o t e k a P u bl i c z n a
w Dynowie

Program „Akademia Orange dla bibliotek” jest prowadzony do roku 2012.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DYNOWIE
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18 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie odbył się pierwszy etap Powiatowego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie pod hasłem „ Ziemia niebieska planeta
– walka o przetrwanie”. Był to konkurs ekologiczny – co można zrobić w domu,
mojej miejscowości i na świecie dla powstrzymania degradacji Ziemi.
Celem konkursu było dostrzeżenie problemu niszczenia i degradacji naturalnego
środowiska człowieka, jego otoczenia, wskazanie sposobów walki z patologicznymi zachowaniami oraz próba wykształcenia dobrych proekologicznych praktyk.
Ponadto jego intencją było rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni
plastycznej dzieci i młodzieży, a także popularyzacja bibliotek samorządowych
i społeczności lokalnych.
Konkurs był otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu rzeszowskiego. Odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
- uczniowie gimnazjów.
Interpretacja tematu, technika plastyczna i format pracy zależały od uczestnika.
Do pracy należało załączyć bibliografię trzech przeczytanych książek z zakresu
ekologii. Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie – wszystkich prac, bardzo
ciekawych i różnorodnych, było ponad 40.
Jury - w składzie: Małgorzata Galej – nauczyciel plastyki, Barbara Porzuczek – bibliotekarz, zakwalifikowało do drugiego etapu 9 prac:
w kategorii wiekowej klas I-III:
Abdul Taslaq kl. II B
Gabriela Pyś kl. I B
Anna Pudysz kl. II (Dylągowa)
Patryk Wandas kl. II (Bartkówka)
w kategorii wiekowej klas IV- VI:
Karolina Mocha kl. VI (Bartkówka)
Sandra Gwara kl. VI

w kategorii wiekowej I-III
gimnazjum:
Dorota Gąsecka kl. I
Jakub Kędzierski kl. I
Szymon Fara kl. III.
Wyróżnione prace
19.10.2011r. zostały dostarczone do Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie,
gdzie 25.10.2011r. odbyło
się podsumowanie, na które
zostali zaproszeni laureaci,
bibliotekarze i opiekunowie.
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Na spotkaniu nastąpiło uroczyste rozdanie nagród
oraz otwarcie wystawy.
Laureatów i zaproszonych gości powitała Pani
Barbara Chmura – dyrektor WiMBP w Rzeszowie.
Pani Dyrektor podkreśliła jak duże znaczenie dla
dalszego rozwoju cywilizacji ludzkiej ma dbałość
o środowisko naturalne, szczególnie w codziennym
życiu.
Następnie Pani Lucyna Różnowicz – instruktor
ds. bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego

odczytała protokół powiatowego konkursu plastycznego „Ziemia
niebieska planeta – walka o przetrwanie”.
Jury konkursowe obradujące w składzie:
1. Lucjan Kania (artysta plastyk) – przewodniczący
2. Alicja Kustra (dyrektor MiGBP w Tyczynie)
3. Barbara Balicka (kierownik Wypożyczalni Muzycznej
WiMBP w Rzeszowie) dokonało przeglądu i analizy 63 prac plastycznych nadesłanych na konkurs, które wpłynęły z 11 bibliotek
samorządowych powiatu rzeszowskiego. Przy ocenie brano pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu. samodzielność wykonania,
kreatywność, pomysł, staranność.
Z uczestników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie laureatami zostali:
III NAGRODA:
JAKUB KĘDZIERSKI, KL. I GIMNAZJUM DYNÓW
WYRÓZNIENIE:
GĄSECKA DOROTA, KL. I GIMNAZJUM DYNÓW
WYRÓŻNIENIE:
PATRYK WANDAS, KL. II SP NR 2 BARTKÓWKA
Nagrody oraz dyplomy wręczał Pan Lucjan Kania. Pani Dyrektor
Barbara Chmura pogratulowała wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, życząc dalszych sukcesów w twórczości plastycznej i rozwoju
osobistym. Najbardziej zaangażowanym Bibliotekom i Nauczycielom
zostały wręczone dyplomy i podziękowania.

Inauguracja
Zgromadzeni w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Dynowie słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni w dniu 9
listopada wzięli udział w pierwszych
tegorocznych zajęciach. W porównaniu
z rokiem ubiegłym chętnych „studentów” jest nadspodziewanie dużo.
Najwyraźniej zaproponowana przez
Panią Kanclerz formuła zajęć seminaryjnych bardziej wszystkim odpowiada
i daje większe możliwości urozmaicenia
tematyki wykładów i paneli dyskusyjnych.
Uniwersytet,
jak prawdziwe
placówki naukowe
tego typu, stawia
sobie za cel dostarczenie wiedzy
z różnych dziedzin
nauki, poszerzenie
horyzontów myślowych przeciwdziałanie „marazmowi
wieku emerytalnego”. To ciekawie
i intrygująco brzmi,
a tak naprawdę dowodzi niezwykłej
aktywności słuchaczy, którzy już piąty rok spotykają się
, by razem odkrywać tajniki i uroki
tego świata - bez przymusu, nakazów
i obowiązku, ale z prostej chęci poznania tajemnic, na odkrywanie których
w zapracowanym życiu zawodowym
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nigdy nie mieli czasu.
Uniwersytet nie ma własnego
lokum, nie wydaje dyplomów ani
żadnych certyfikatów, ale co najważniejsze… ma swoich wiernych słuchaczy - studentów, którzy nie „uciekają”
z zajęć, biorą udział w seminariach
i przygotowują większość wykładów.
Inspiracją tych działań jest dewiza;
chcieć to móc. W tym roku planuje się
więcej zajęć turystyczno-sportowych,
rekreacyjnych i artystycznych.

My w Dynowie „uniwerek” mamy,
Raz w tygodniu tu się spotykamy.
Ref. Niech nam kto mówi, co chce
Emerytom nie jest źle.
Prężnie działa naukowe koło,
Na spotkaniach bywa też wesoło.
Ref. Niech nam kto mówi, co chce
Emerytom nie jest źle.
Na wycieczki często wyjeżdżamy
Bo urlopy dożywotnie mamy.
Ref. Niech nam kto mówi, co chce
Emerytom nie jest źle.
Przy ognisku wszyscy głosy ćwiczą,
Jak potrzeba z groszem się nie liczą.
Ref. Niech nam kto mówi, co chce
Emerytom nie jest źle.
Więc portfele opróżnią do czystki
Bo dostali dwa złote podwyżki.
Ref. Niech nam kto mówi, co chce
Emerytom nie jest źle.
Z tej podwyżki człek zadowolony,
Poodwiedza „szmateksów salony”
Ref. Niech nam kto mówi, co chce

Na inaugurację nowego „roku
akademickiego” przygotowany został
- niezatwierdzony jeszcze w swojej
ostatecznej wersji - hymn, a właściwie muzyczna śpiewogra na melodię
„W wojsku nie jest źle...”

Emerytom nie jest źle.
Prócz „kultury’’ dba o własne ciało,
Nic innego już mu nie zostało.
Ref. Niech nam kto mówi, co chce
Emerytom nie jest źle.
Więc używa w pełni – nic na raty,
Bo już dawno spisany „na straty”.
(słowa: Fryderyk Radoń)
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W imieniu i z upoważnienia samorządu uczelnianego Krystyna Dżuła
zdjęcia A. Iwański

Wszyscy zainteresowani udziałem w zajęciach Uniwersytetu Złotej Jesieni mogą wziąć w nich udział w Miejskiej
Bibliotece w Dynowie. (Immatrykulacji dokonuje się na
wyraźne życzenie przyszłego studenta w każdą środę o godzinie 10.00).
I
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Nareszcie jesteśmy prawdziwymi uczniami
Czwartek, 13 października 2011
roku na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Dynowie. Tego
dnia odświętnie ubrani, z kolorowymi
biretami na głowach wystąpiliśmy
przed Panem Burmistrzem, rodzicami,
nauczycielami i uczniami naszej szkoły
z programem artystycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję.
Z pomocą pospieszyli nam koleżanki
i koledzy, uczniowie klasy IV, dzięki
którym cała uroczystość przebiegała
sprawnie.
Najważniejszą część uroczystości
poprowadziła Dyrektor Szkoły, która
ogromnym kolorowym ołówkiem dokonała aktu pasowania nas na uczniów,
a my złożyliśmy uroczyste ślubowanie.
Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę dyplom, który potwierdził przynależność
od tego dnia do braci uczniowskiej,
i będzie przypominał nam o danym

dzisiaj słowie.
Pożegnaliśmy nasze lalki i misie,
bo od tej pory będziemy już mieć coraz
mniej czasu na zabawę, a coraz więcej
obowiązków.
Aby nie było nam tak bardzo smutno z tego powodu, rodzice przygotowali
dla nas upominki i niespodziankę –
ogromny tort z fajerwerkami.
Nasze buzie przybrały kształt litery
„U” i zrobiło się bardzo radośnie. Starsi
koledzy bardzo nam zazdrościli.
Na zakończenie nie obyło się bez
gratulacji i uścisków. To było prawdziwe Święto, do którego będziemy
powracać przez całe nasze życie.
		
Uczniowie klasy I
Kiedy biegłam dziś do szkoły,
w zamglony poranek,
Pod me nogi się wytoczył
pękaty kasztanek.

Mrugnął słodko rudym oczkiem,
zaśmiał się perliście,
Aż z kasztana poleciały
pozłacane liście.
Ponad parkiem,
wśród obłoków żurawie krzyczały,
Które lecąc długim kluczem
Polskę opuszczały.
Z miejskich klombów
zwiędłe kwiaty zbierano do wora,
Znak niechybny,
że do ławek już powrócić pora.
Witaj szkoło, przyjaciółko!
Czas tak szybko bieży.
Znów otwierasz swe podwoje
dla całej młodzieży.
Szkolny rok z jesienią przyszedł.
Dzwonek trzyma w dłoni
I za chwilę dźwięcznym głosem
wakacje przegoni...
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Święto Niepodległości
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie
„Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły Co jej swobody obrońców przykryły…”
Żyjemy w czasach niepodległej Polski. Wolność nie została nam ofiarowana. Była wywalczona przez pokolenia Tych,
którzy żyli przed nami. Wszyscy tworzymy naszą Ojczyznę
i jesteśmy odpowiedzialni za jej przyszłość.
Święto Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym
polskim świętem narodowym. Ten dzień jest dla Polaków
symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność, symbolem
wiary i zwycięstwa. 11 listopada 1918 roku po 123 latach
niewoli Polska odzyskała niepodległość. To okazja, aby
oddać cześć Tym, którzy przywrócili nam wolność. Z tej
okazji odbył się w naszej szkole w dniu 10.11.2011r. apel.
Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem „Roty”
M. Konopnickiej. Rozumiejąc, że oddając cześć symbolom

narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, którzy odeszli
i tym, którzy żyją obecnie, zgromadzeni uczniowie zachowali
powagę i spokój.
Recytacja okolicznościowych wierszy, śpiew pieśni
patriotycznych i kilka słów wykładu o przeszłości Polski
przypomniały wszystkim zebranym o tym, jaką wartość

dla obywateli naszego kraju ma wolność i o czym muszą
pamiętać następne pokolenia. Apel przygotowali uczniowie
klasy VI pod kierunkiem p. Renaty Pyś p. Katarzyny Dziopak i p. Antoniego Dżuły. Ponadto uczniowie naszej szkoły
wraz z nauczycielami włączyli się do akcji, pod patronatem
Prezydenta Bronisława Komorowskiego i aktywnie uczcili
obchody tego święta, a jednocześnie podkreślili radosny jego
charakter, poprzez wykonanie biało-czerwonych kotylionów
– „znaku radości i wyrazu dumy z sukcesu Polaków” .
Wojciech Piech
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DLA KREATYWNYCH!
Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest miejscem,
gdzie kształtuje się u uczniów podstawowe elementy kul-

tury czytelniczej i osobistej. Biblioteka jest
nie tylko źródłem informacji, ale też małym,
szkolnym centrum kultury, w którym można
zdobyć wiedzę o wydarzeniach kulturalnych
regionu, Polski, Europy i świata oraz inspirować do działań kreatywnych.
Uczeń nabywa tu umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji naukowej
i posługiwania się nowoczesnymi materiałami
bibliotecznymi. Tu odbywają się lekcje przedmiotowe, zajęcia dydaktyczne, spotkania
Redakcji Szkolnej Gazetki „Elemencik”,
spotkania koła bibliotecznego. Dlatego tak
ważny jest fakt, że nasi uczniowie często
odwiedzają bibliotekę.
Z przyjemnością obserwujemy zainteresowanie młodzieży słowem pisanym. Cieszy to, że książka
w dalszym ciągu może być konkurencyjna przy stale rosnącym zainteresowaniu komputerem, Internetem, i szybko
postępującą automatyzacją życia codziennego. Współczesny
nauczyciel - bibliotekarz pełni więc
rolę konsultanta, promotora, czuwa
nad zainteresowaniami uczniów
i nie jest mu obojętne, co czytają
młodzi, do jakich pozycji książkowych sięgają. Proponując uczniom
książkę o odpowiedniej tematyce
można pomóc w rozwiązywaniu
ważnych dla nich problemów, jak
również poszerzać krąg ich zainteresowań. Biblioteka szkolna pomaga
w procesie kształtowania osobowości
młodego człowieka, jego kultury osobistej, rozbudza potrzebę obcowania
ze sztuką, literaturą, oraz z różnymi
formami jej przekazu: rzeźbą, malarstwem, muzyką.
Oddziaływanie wychowawcze

biblioteki to nie tylko wyposażanie uczniów w konkretne
wiadomości, ale też rozwijanie ich zdolności, talentów.
Młodzież bardzo chętnie włącza się w działania, które dają
im możliwość pokazania ich umiejętności artystycznych.
Wystarczy wymienić kilka konkursów, wystaw, w których
uczniowie wzięli udział w poprzednim roku szkolnym: „Jestem OK.! – nie palę”, kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza”.
Okazją do ukazania zainteresowań, zdolności i predyspozycji twórczych uczniów był też zorganizowany przed
świętami wielkanocnymi konkurs: „NAJPIĘKNIEJSZA
KARTKA I PALMA WIELKANOCNA”. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: kartka wielkanocna i plama
wielkanocna. Młodzież przygotowała kartki świąteczne wykorzystując różne techniki. Palmy wykonane przez uczniów
nie miały sobie równych. Konkurs połączony był z kiermaszem świątecznym,
podczas którego można było zakupić
kolorowe pisanki, baranki, a nawet
babę wielkanocną, upieczoną przez
jednego z uczniów.
Zainteresowanie konkursem dowodzi, że warto zabiegać o ucznia i jego
obecność w bibliotece szkolnej, czytelni,
czy też pracowni multimedialnej.
Halina Ryba
Zdjęcia: Beata Irzyk
ZSzZ w Dynowie
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Aby mierzyć drogę przyszłą
trzeba wiedzieć skąd się wyszło…

Wybrana działalność

(C. K. Norwid)

dydaktyczna i wychowawcza Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej

Od kilku lat wydawane jest w Szkole, w nowej formule i szacie graficznej, pismo – Spod Ławki redagowane
przez młodzież pod opieką nauczycieli – Z. Nosal i M.
Muchy. W roku 2008 gazetka zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych pod patronatem
Kuratora Oświaty. Uczniowie doskonalą zdolności literackie i rozwijają umiejętności redakcyjne.

Zainteresowaniem cieszą się Szkolny Konkurs Kaligraficzny (org.
Z. Nosal), Szkolny Konkurs Ortograficzny (org. M.
Mucha/Z. Nosal), Szkolny
Konkurs Czytelniczy (org.
Z. Nosal, M. Spólnik).
W bibliotece szkolnej
realizowany jest autorski
projekt czytelniczy „Do
zaczytania jeden krok!”
angażujący uczniów czytelniczo, literacko, plastycznie, muzycznie. Działa tu
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, to
tu drukowana jest szkolna
gazeta.

W formie konkursów najmłodsi uczniowie poznają
klasykę literatury. Konkursy recytatorskie organizują
panie: M. Pabiańska, A. Potoczna, B. Pyś.

Nauczyciele Języków Obcych (D. Wasylowska-Kilon,
J. Krasnopolska) organizują corocznie Dzień Języka Obcego,
który udowadnia uczniom, że można zgłębiać język obcy
również w formie zabawy, i na który zapraszani są specjaliści
z zewnątrz; jednym z gości był p. Ryszard Maj, prowadzący zajęcia w ramach projektu Teutsch-Wagen-Tour sponsorowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.
„Zespół Szkół Nr 5 w Dylągowej leży wysoko na pięknej górze, która pozwala rozkoszować się malowniczą górską
okolicą. W pięknym budynku szkolnym lektor DWT spotkał miłych, dobrze wychowanych i uczynnych uczniów, którzy
oczekiwali go z niecierpliwością. Zarówno mali uczniowie zerówki, którzy dopiero rozpoczynają swoją szkolną karierę
jak ich starsi koledzy z trzeciej klasy gimnazjum, którzy myślą już o przyszłości w szkole średniej zebrali się w sali
gimnastycznej, aby świętować 3. Dzień Języków Obcych.”[za: http://www.deutsch-wagen-tour.pl/]
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Uczniowie z zaangażowaniem biorą udział i nierzadko sami przygotowują
autorskie akademie szkolne, są kreatywni, proponują własne rozwiązania.
Przygotowują akademie wynikające z kalendarza imprez szkolnych. Działają
w szkolnym kabarecie pod opieką Z. Nosal.

Trzeciaki, trzeciaki
rozejść się musimy.
Nim się pożegnamy
o was o gimnazjum
jeszcze zanucimy.
W dylągowskiej szkole
zasada jest taka,
że żegnamy śpiewem,
że żegnamy śpiewem
każdego trzeciaka.
Szkoła szczyci się i pielęgnuje dobre relacje z nauczycielami Seniorami. Owocem
spotkań są m.in. humorystyczne wiersze Pan Dyrektora, Fryderyka Radonia.
Tradycją Szkoły stały się też „Przyśpiewki na pożegnanie III gimnazjum”. Cieszą się szalonym powodzeniem, z roku na rok zaskakują językową pomysłowością
i rozmachem.

Dylągowskie Mikołajki 2001
F. Radoń

Głowy do góry! Rozjaśnić czoła!
Dziś przyszedł do Was Święty Mikołaj!
A co Wam przyniósł na starym grzbiecie?
Zaraz się o tym wszyscy dowiecie.
(…)
Choć narzekają, że bieda, nędza
Święty kolędę zacznie od… księdza
Życzy najpiękniej – tak jak potrafi
Samych sukcesów w naszej parafii.
(…)
W tym roku szkolnym o Boże kochany! –
Zaszły w tej szkole ogromne zmiany.
Przyszła z urlopu najstarsza pani,
Śladu po „kotku” już ani, ani.
(…)
Lecz to nie koniec „przemeblowania”
Bo sołtysowa nisko się kłania.
Przejmując władze raźno się krząta,
Rozstawia groźnie wszystkich po kątach.
Temu nagana, temu pochwała
Pod jej rządami drży szkoła cała.
Najgorzej było wtedy – o rety! –
Jak zakładali te Internety.

Ciągle słuchawkę trzymała w dłoni,
Numer wykręca albo ktoś do niej.
Nawet mąż „rodny” pozostał w cieniu.
Już z prezydentem jest „po imieniu”.
Św. Mikołaj
Niebo, grudzień 2001r.
PS. Święty Mikołaj, stary – jak wiecie
I wszystko mu się nieskładnie plecie.
W treści pasuje wszystko jak ulał,
Lecz kalwaryjskich rymów nastulał.
A jeśli jakiś popełnił błąd
To mu wybaczcie
– Wesołych Świąt!

To, co zaśpiewamy
niech was nie frapuje,
bo tu przecież każdy,
bo tu przecież każdy
celowo żartuje.
Kochane trzeciaki
dzisiaj was żegnamy.
Ale pamiętajcie,
że tu w Dylągowej
zawsze Was czekamy.
Zaglądnijcie czasem
zobaczyć, co u nas,
powspominać czule,
powspominać czule
szkolny beztroski czas.
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Szkoła osiąga wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych; w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie uplasowali
się na 15 (cz. humanistyczna) i 16 (cz. matematycznoprzyrodnicza) miejscu w rankingu gimnazjów w woj.
podkarpackim.
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W szkole działa zespół wokalno-instrumentalny „Interwał” odnoszący sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych, którego założycielem był p. A. Dżuła. Obecnie grupę prowadzi
p. A. Banaś.

Prężnie działa koło sportowe pod
opieką p. P. Sarnickiego, wspomagane przez Dyrektora G. Marszałka.
Uczniowie osiągają wysokie miejsca
w różnorodnych dyscyplinach na
szczeblu gminnym, powiatowym,
rejonowym (patrz tabelka)
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Tradycyjna Wigilia na
Wsi to wydarzenie, które na
trwale wpisało się w charakter Szkoły. Wspólna Wigilia, tradycyjne potrawy,
piękne wzajemne życzenia,
długie kolędowanie!

Dobrze układa się współpraca
z Rodzicami uczniów. To dzięki nim
możliwy jest coroczny, wyczekiwany
przez uczniów, kulig, połączony z odpoczynkiem przy wielkim ognisku,
pieczeniem kiełbasek i zabawami na
świeżym powietrzu.

zdjęcia: M. Mołoń, Z. Nosal, M. Pabiańska
(materiał fotograficzny
dotyczy lat 2008 – 2011)
Zebrała i opracowała Zuzanna Nosal
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Jak zobaczyć DNA? Jak pracuje
mózg człowieka? Ile czasu potrzeba
na stworzenie stalagmitu? Jak działa
robot humanoidalny? Jak nocą wygląda niebo z bliska? Jak postąpić
w sytuacjach zagrażających zdrowiu
i życiu człowieka? Odpowiedzi na te
i mnóstwo innych pytań znaleźli 24
września br. uczniowie szkół podstawowych z Harty, Pawłokomy i Dylągowej
podczas odbywającego się w Zespole
Szkół nr 2 w Harcie (organizatora
imprezy) Pikniku Edukacyjnego
„Młody Nobel II”.
„Młody Nobel” to kampania edukacyjna Programu „PROJEKTORwolontariat studencki” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW),
którego realizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
KLANZA z siedzibą w Lublinie. Akcję
prowadzą wspólnie Fundacja Rozwoju
Wolontariatu (realizator programu
PROJEKTOR – wolontariat studencki)
oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego
Łukasiewicza. Program „Projektor
– wolontariat studencki” objęty jest
honorowym patronatem Ministerstwa
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Edukacji Narodowej. W programie
uczestniczy ponad 1500 szkół i ponad
6 tysięcy studentów w Polsce.
Akcja „Młody Nobel” obejmuje:
pokazy, doświadczenia i warsztaty z:
chemii, fizyki, matematyki, astronomii, biologii, geografii, informatyki,
kryminalistyki i mechatroniki organizowane w całej Polsce, pikniki
naukowe realizowane na terenie woj.
podkarpackiego oraz ogólnopolski
konkurs filmowy dla dzieci i młodzieży
inspirowany nauką.
Tegoroczna, druga już edycja Pikników Edukacyjnych na Podkarpaciu
została podzielona na pięć obszarów
tematycznych. W programie znalazły
się pokazy z następujących dziedzin:
roboty i informatyka, chemia, pierwsza
pomoc i - nowość tej edycji - fizyka oraz
genetyka, czyli zagadki ludzkiego ciała. Podczas sobotniego pikniku grupa
trzydziestu studentów-wolontariuszy
z Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego pokazywała
i udowadniała dzieciom i młodzieży
oraz nauczycielom ze Szkoły Podstawowej z Harty Górnej, Pawłokomy,
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Dylągowej oraz Zespołu Szkół nr 2
w Harcie, że nauka, a w szczególności
nauki ścisłe mogą być pasjonujące.
W pikniku udział wzięło prawie
stu uczniów, którzy z entuzjazmem,
zaciekawieniem i niekiedy obawą
przed skrytymi tajnikami nauki obserwowali pokazy udzielania pierwszej
pomocy, doświadczenia chemiczne,
zadania z robotyki, fizyki i genetyki.
Satysfakcja była o tyle większa, że
uczniowie sami mogli wykonywać
poszczególne zadania, przeprowadzać
doświadczenia chemiczne pod czujnym
okiem prowadzących zajęcia, za co
wynagradzani byli brawami kolegów
z grupy. W każdej z piknikowych dziedzin nauki każdy mógł znaleźć coś dla
siebie, co go najbardziej interesowało,
a następnie dzielić się swymi wrażeniami z innymi.
Wspomnę tylko, że odbywające się
na Podkarpaciu pikniki „Młody Nobel”
objęli swym honorowym patronatem:
Wojewoda Podkarpacki – Małgorzata
Chomycz, Marszałek Województwa
Podkarpackiego – Mirosław Karapyta,
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz
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Ferenc. Patronat Medialny sprawuje
Polskie Radio Rzeszów.
Wszystkim sponsorom i tym, którzy
pomogli w organizacji pikniku składam
podziękowania.
Dziękuję również wszystkim
uczestnikom, zarówno uczniom, jak
i nauczycielom, pani Danucie Błotnickiej, że zechcieli swój sobotni, wolny
czas poświęcić „naukom ścisłym”,
a wszystkich zainteresowanych życiem
szkoły odsyłam do naszej szkolnej
strony internetowej: http:/zsharta.
superszkolna.pl
DW

Ogólnopolski Konkurs „Młody Nobel”
Już po raz drugi uczniowie ZS Nr 2 w Harcie wzięli udział w ogólnopolskim,
internetowym Konkursie „Młody Nobel”. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie M. Drewniak i K. Paściak zdobyli II miejsce, pokonując ponad czterdzieści
innych nagrań – fascynacji naukami ścisłymi. Chłopcy odebrali wartościowe
nagrody 28 stycznia 2011 r. w Warszawie podczas Gali Programu „Projektor –
wolontariat studencki”.
W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się aż trzy dwuosobowe zespoły, z których filmik przedstawiający doświadczenia chemiczne w wykonaniu
Martyny Ryś i Tomasza Zawory zajął VII miejsce, a zespół Jacka Lignowskiego
i Arkadiusza Kalawskiego XII na ponad sześćdziesiąt nagrań z całej Polski
zgłoszonych w konkursie. Gratulacje.
Wszystkie filmy można obejrzeć na stronie oficjalnej konkursu:
http://www.mlodynobel.pl
DW

Halloween 2011
Święto Halloween jest dość popularne w naszym kraju, a przybyło do
nas z Ameryki, choć wbrew pozorom
nie pochodzi stamtąd. Sięga ono dawnej tradycji Celtów zamieszkujących
na długo przed początkiem naszej ery
dzisiejsze tereny Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji. A dokładniej – pochodzi z ceremonii celtyckich
kapłanów zwanych Druidami. Zgodnie
z celtyckim kalendarzem – 31.X – był
ostatnim dniem starego roku oraz
początkiem zimy. Wierzono, że w tym
dniu duchy zmarłych odwiedzają ziemię. Dlatego też na wzgórzach palono
ogniska, wkładano straszne maski,
hałasowano, aby odstraszyć złe moce.
Podobno pamięć o wiedźmach
i innych nadprzyrodzonych istotach
przetrwała do dziś w niektórych
częściach Wielkiej Brytanii. Gdzieniegdzie w Szkocji i Irlandii młodzi
ludzie zapalają na wzgórzach ogniska
tego wieczoru, by później bawić się
przy nich do białego rana. Niektórzy
pieką ciasto, aby podarować je duszom
zmarłych. Dzieci zaś przebierają się
w różnorodne kostiumy, wychodzą na
ulice i starszą.
Z falą emigracji zwyczaj ten został
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przeniesiony do Stanów Zjednoczonych
i tam jest to jedno z najpopularniejszych świat obchodzonych przez dzieci,
które przebierają się nie tylko za duchy, wampiry czy czarownice, ale także
za popularne postaci z kreskówek, czy
filmów. Chodzą po ulicach, pukają
do zaprzyjaźnionych domów i wołają:
„Trick or treat?” (prezent czy psikus).
Oczywiście wszyscy dają wtedy dzieciom słodycze, bo w przeciwnym razie
czeka ich niemiła niespodzianka, na
przykład wysypane śmieci, czy pomazane mydłem okna.
Symbolami tego
święta są lampiony
– dynie z wyciętymi oczami, nosem
i ustami ze świeczką w środku oraz
dekoracje domów,
które pojawiają się
na gankach domów
i w ogrodach: rozmaite straszydła,
kościotrupy, czarne koty, nietoperze, pająki, strachy na wróble, no
i oczywiście całe

mnóstwo zwykłych, pomarańczowych
dyni. Bez nich trudno wyobrazić sobie
ten wieczór. Wieczorem odbywają się
przyjęcia kostiumowe, zabawy i konkursy.
Najbardziej popularne są zawody
polegające na wyciągnięciu zębami
jabłka, pływającego w misce z wodą.
Jest to także rodzaj wróżby, gdyż ten,
któremu się powiodło, ma zapewnione
szczęście na cały nadchodzący rok.
Halloween obchodzimy w ostatnim
tygodniu października, kiedy myśli
każdego zwracają się ku wieczności.
Dzieję się tak we wszystkich kulturach,
choć każda wyraża to w inny sposób.
Ucząc się języka angielskiego poznajemy historię, kulturę i tradycję krajów
anglojęzycznych. Uczymy się tolerancji
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oraz poszanowania własnych tradycji.
Spotkawszy się z nieco inną kulturą, z troską
pochylamy się nad własną tradycją. Chcemy ją dogłębnie poznać i zachować.
Krystyna Wandas

„Zabawa z duchami”
W dniu 27 października tradycyjnie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie odbyło się święto upiorów, tzw.
Halloween. Na występ przybyli wszyscy uczniowie i rada
pedagogiczna. Impreza została zorganizowana przez nauczycielkę języka angielskiego – panią Krystynę Wandas,
zaś o oprawę muzyczną zadbał pan Antoni Dżuła, który
przygotował uczniów. Muszę
przyznać, że pomysłów na dekorację i „straszne stroje” moi
koledzy i koleżanki mieli bez
liku (najlepiej obrazują to zdjęcia). W programie artystycznym
zatytułowanym „Duchy szkoły”
wystąpili uczniowie klas IV-VI.
Na początek został przedstawiony skecz o duchach „żyjących” w
szkole. Główną prowadzącą była
okrutna czarownica, w rolę której
wcieliła się Gabriela Sarnicka.
Bohaterami skeczu byli:
- duch śmiechu – Daniel Wandas,
- duch lenistwa – Joanna Wróbel,
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- duch ściągi – Paulina Wandas,
- duch spóźnień – Karolina Mocha,
- duch podpowiadania – Patryk Toczek,
- duch psoty – Weronika Hadam,
- duch ochroniarz – Kamil Bujdasz.
Duchy zaprezentowały nie tylko umiejętności magiczne, ale też wokalne w utworach „Black Cats Creeping” i
„Halloween Parade”. Szkoda, że z pomocy wymienionych
duchów nie możemy korzystać w czasie normalnych lekcji. Po ciekawym i śmiesznym przedstawieniu nastąpiło
rozstrzygnięcie konkursu „Strachy i potwory” – plakat.
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Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością i talentem
plastycznym, co doceniło jury. Zwyciężyła klasa II i VI, które
otrzymały wspaniałe nagrody i gorące brawa.
Dalszym punktem programu były gry i zabawy. Największą popularnością cieszyły się konkurencje wymagające
sprytu i dobrej kondycji, np. łowienie jabłek z wody, „rzut
duchem”, owijanie mumii czy lot na miotle.
Święto Halloween ukoronowała wspólna zabawa czarownic, duchów i potworów. Było naprawdę bardzo wesoło
i śmiesznie!!!
Kamila Bułdak uczennica kl. VI
SP Nr 2 w Dynowie

Spotkanie z astronomią
5 października 2011r w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie, uczniowie klas IV-VI naszej szkoły wzięli
udział w „Spotkaniu z astronomią”, poprowadzonym przez
p. Aleksandra Trębacza - nauczyciela fizyki i matematyki,
popularyzatora astronomii, członka Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii, organizatora pierwszego specjalistycznego Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego
w podkrakowskich Niepołomicach, mającego jako główne
zadanie szeroką popularyzację astronomii głównie wśród
młodzieży.
Podczas spotkania odbyła się multimedialna prelekcja
edukacyjna, obejmująca zagadnienia astronomiczne, fizyczne, geograficzne i ekologiczne. W interesujący sposób zostały
przedstawione: historia astronomii i jej zastosowanie w
różnych dziedzinach, skala i struktura Wszechświata, Narodziny i życie gwiazd, budowa Układy Słonecznego, powstanie

planet oraz rodzaje i warunki na nich panujące.
W ciekawy i pouczający sposób poruszone zostały zagadnienia efektu cieplarnianego oraz jego skutków dla całej
Ziemi i coraz częstszych anomalii pogodowych. Prowadzący
podkreślił konieczność troski o środowisko naturalne oraz
to, że każdy z nas już dziś przez proste czynności może
przyczynić się do zahamowania szkodliwego efektu cieplarnianego.
Dodatkową atrakcją pokazu był autorski reportaż z wyprawy do Meksyku, przedstawiający przebieg niezwykłego
zjawiska astronomicznego – całkowite zaćmienie Słońca.
Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu
„Chłopcy, dziewczęta wszyscy uczmy się – przyszłość na
nas czeka”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2
w Dynowie w latach 2010 – 2012.
Ewa Bielec

PODZIĘKOWANIE
Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły,
nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.
DYREKTOR,
GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ UCZNIOWIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DYNOWIE
SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
SPONSOROM,
KTÓRZY UFUNDOWALI KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Sponsorami są:
•
•
•
•
•
•

KANCELARIA NOTARIALNA – MONIKA MILANOWSKA
ZAKŁAD PRZERÓBKI DREWNA – JAN DZIURA
CHIEKKARAK, Sp. z o.o.
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE – PIOTR MARSZAŁEK
USŁUGI TRANSPORTOWE – BALUCH MARIAN
TER-BUD FHUP – ŁUKASZ TERESZCZAK

Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do naszych potrzeb. Jesteśmy
wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość. Życzymy Państwu samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
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SALA na MEDAL!
Niesamowita radość zagościła w sercach uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Pawłokomie na wiadomość, że wreszcie
zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się w sali
gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Nowowybudowany
obiekt robi wrażenie, cieszy oko nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. Jest przystosowany do gry w siatkówkę,
koszykówkę, piłkę ręczna i nożną. Ma nowoczesne zaplecze sportowe: szatnie, sanitariaty, prysznice, balkon dla
widzów. Ćwiczenia gimnastyczne czy występy artystyczne
w zatłoczonym korytarzu powoli odchodzą w przeszłość.
Obiekt będzie służył nie tylko uczniom naszej szkoły,
ale również mieszkańcom Pawłokomy.
Jeszcze tylko oficjalne otwarcie i możemy korzystać
z nowej hali sportowej.
tekst Grażyna Opałka
zdjęcia Marek Mołoń

O jesieni, jesieni

Iłłakowiczówna Kazimiera
Niech się wszystko odnowi,
odmieni....
O jesieni, jesieni, jesieni .....
Niech się nocą do głębi przeźrocza
nowe gwiazdy urodzą czy stoczą,
niech się spełni,
co się nie odstanie,
choćby krzywda,
choćby ból bez miary,
niesłychane dla serca ofiary,
gniew czy miłość,
życie czy skonanie,
niech się tylko
coś prędko odmieni.
O jesieni!... jesieni! ... jesieni!
Ja chcę burzy,
żeby we mnie z siłą
znowu serce gorzało i biło,
żeby życie uniosło mnie całą
i jak trzcinę w objęciu łamało!
Nie trzymajcie,
nie wchodźcie mi w drogę
już się tyle rozprysło wędzideł ...

Ja chcę szczęścia i bólu,
i skrzydeł
i tak dłużej nie mogę, nie mogę!
Niech się wszystko odnowi,
odmieni! ...
O jesieni! ... jesieni! ... jesieni.

Pokochaj jesień

Tadeusz Karasiewicz
Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.
Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.
Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika
wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem.

Jesień

Maria Jasnorzewska Pawlikowska
Już jesień
rodzi się w moich oczach .
Króluje
przez kilka miesięcy
i odchodzi
JESTEM JAK JESIEŃ
złota ,
szczera
ciepła
zimna .
KOCHAM JESIEŃ
Kiedyś przysypie mnie
liśćmi
JESTEM JESIENIĄ...
Widzę, że przemijam
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Coś pysznego
Pierniczki
Składniki:
0.25 szkl. oleju,
0.5 szkl. cukru,
0.5 szkl. miodu,
3.5 szkl. mąki,
1 łyżeczka sody oczyszczonej,
0.25 łyżeczki mielonych goździków, 0.5
łyżeczki cynamonu,
1 łyżeczka imbiru,
0.5 łyżeczki soli.
Sposób wykonania:
Olej, cukier i miód wymieszać.
Dodać mąkę, przyprawy, sodę rozpuszczoną w wodzie (0.25 szkl.) i sól.
Zagnieść, wałkować na grubość 5 mm
i wycinać pierniczki foremkami. Można
polukrować pierniczki po upieczeniu
(temp. pieczenia 170 - 180°C), albo
przed pieczeniem smarować je białkiem i w środek wetknąć po orzechu.
Miodownik
Składniki:
Ciasto: 0.5 kg mąki,
1 szkl. cukru pudru,
2 jajka,
1 łyżeczka sody,
2 łyżki kwaśnej śmietany,
0.5 szkl. miodu.
Krem: 0.5 l mleka,
3 łyżki kaszki manny,
200 g masła roślinnego,
150 g cukru pudru,
1 żółtko,
olejek rumowy.
Sposób wykonania:
Ze składników przeznaczonych na
ciato, wyrobić ciasto, które rozwałkować na 4 - 5 cienkich placków. Placki
piec osobno na pergaminie. Krem: do
gotującego się mleka wsypać kaszkę,
zagotować i wystudzić. Rozrobić mikserem masło z żółtkiem i powoli dodawać
zimną kaszkę. Na koniec dodać olejek
rumowy i jeszcze zamieszać. Warstwy
placków przesmarować kremem,
a wierzch polać polewą czekoladową.
Szarlotka
Składniki:
50 dag (2.5 szkl.) mąki,
0.5 szkl. gęstej śmietany,
10 dag margaryny,
4 żółtka,
25 dag (1 szkl.) cukru,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 kg jabłek,
2 - 3 łyżki kaszy manny lub mąki

39

DYNOWINKA

Haiku

tłumaczył i wybierał
Czesław Miłosz
Jesienny księżyc,
Przypływ pieni się
U samej bramy.
Basho
Odchodzą
Głęboko we mgle
Chryzantemy.
Sampu (1647-1732)
Jesienny wieczór.
Ona wchodzi i pyta:
'Czy mam zapalić lampę?'
Etsudjin
Liście
Padają na kamień
Koło wody.
Joso (1661-1704)

Nożyce wahają się
Przed białą chryzantemą
Przez chwilę.
Buson
Dwa domy,
drzwi otwarte,
Jesienne góry.
Michihiko (1755-1818)
Dzisiaj i ty
Jesteś goły,
Jesienny księżycu.
Issa
Wiosłuje z prądem
Czerwone liście
Wirują ze mną.
Michael McClintock
Jesienny zmierzch,
W zamkniętej fryzjerni
Ciemnieją lustra.
Cor Van Den Heuvel

Nie rzekli ani słowa:
Gość i gospodarz
I biała chryzantema.
Ryota
Rosa na głogach,
Ciernie
Ostro białe.
Buson
za: http://greybrow.iq.pl/teksty/haiku_ksiazka.html

ziemniaczanej.
Sposób wykonania:
Mąkę przesiać na stolnicę, wymieszać z proszkiem do pieczenia, posiekać
z margaryną, śmietaną i żółtkami. Zagnieść ciasto i ostudzić je, przetrzymując przez 30 - 60 min. w lodówce. Ciasto
podzielić na dwie części. Pierwszą
część rozwałkować, ułożyć na blasze
i posypać równomiernie kaszą manną
lub mąką ziemniaczaną. Jabłka obrać,
pozbawić gniazd nasiennych, pokroić
na cienkie plasterki, ułożyć na cieście
i posypać je cukrem. Resztę ciasta rozwałkować i ułożyć na jabłkach. Ciasto
ponakłuwać widelcem. Piec ok. 45 min.
w średnio gorącym piekarniku.
Sernik kokosowy
Składniki:
Ciasto: 1.5 szkl. mąki,
2 żółtka,
6 łyżek cukru,
1 kostki margaryny.
Masa: 50 dag tłustego białego sera,
1 kostki masła,
0.25 szkl. mleczka kokosowego,
3 szkl. cukru pudru,
2 białka,

20 dag jeżyn,
20 dag truskawek,
1 szkl. kremówki,
1 torebka cukru waniliowego,
1 torebka serniksu,
2 łyżki płatków kokosowych.
Sposób wykonania:
Ciasto: z podanych składników
szybko zagnieść ciasto, owinąć je folią
i włożyć na 30 min. do lodówki.
Masa: biały ser zemleć, zmiksować
z cukrem pudrem i miękkim masłem.
Wsypać serniks, wlać mleczko kokosowe, masę dobrze wymieszać.
Białka ubić na sztywną pianę,
wymieszać z masą drewnianą łyżką.
Ciasto rozwałkować na placek o średnicy nieco większej od małej tortownicy.
Wyłożyć nim dno i boki tortownicy,
zapiec 10 min. w temp. 200°C. Na
ciasto nałożyć masę serową, wierzch
wyrównać. Temperaturę piekarnika
zmniejszyć do 170°C. Ciasto piec
jeszcze 50 min. Wystudzić. Kremówkę
ubić z cukrem waniliowym. Ciasto
pokryć bitą śmietaną, ozdobić owocami
i płatkami kokosowymi.
http://kuchnia-polska.net
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NOWE ZADANIA
Listopad to jedenasty miesiąc w roku. W listopadzie z drzew opadają liście,
właśnie od tego zjawiska pochodzi nazwa miesiąca. Jesień w listopadzie nie jest
już zwykle łagodna (choć w tym roku na razie nam niezbyt dokucza!), temperatury
w dzień są niskie, w nocy często występują przymrozki.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Krzyżówka czterokierunkowa:
KAMPANIA
Krzyżówka panoramiczna:
POGODA NA URBANA TO WIELKA WYGRANA
Kryptarytmy:
DYNÓW+SANOK=KROSNO
26384+79351=105735  
lub
29384+76351=105735
LESKO+KROSNO=MIELEC
25639+379619=405258

Najważniejsze listopadowe
święta, to:
1 Listopada - Wszystkich Świętych,
2 Listopada - Zaduszki, Dziady,
11 Listopada - Święto Niepodległości,
25 Listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia,
30 Listopada – Andrzejki.
W listopadzie urodzili się m.in. polska chemiczka Maria Curie-Skłodowska (1867), ojciec Luteranizmu Marcin Luter
(1483), rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski (1821), aktorka Demi Moore (1962), aktor Leonardo DiCaprio (1974), pianista
i kompozytor oraz premier Polski Ignacy Jan Paderewski (1860), polska pisarka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891),
piosenkarka Tina Turner (1939), mistrz sztuk walki Bruce Lee (1940), król Polski Kazimierz Jagiellończyk (1427)
Na listopadowe, niestety coraz dłuższe, jesienne wieczory pan Bogdan Witek przygotował dla Państwa Krzyżówkę
z hasłem i Jolkę-szyfr inspirowane tekstami Macieja Jurasińskiego ze zbiorku „Życie do rymu”, o promocji którego
piszemy w tym numerze „Dynowinki”.
Pan Leszek Grzywacz poleca z tym razem Wirokrzyżówkę i Jolkę z iksem.
W listopadowych Zagadkach logicznych – mam zaś dla Państwa jeszcze jeden „podkarpacki” alfametyk autorstwa
Pana Andrzeja Bartza.
Zapraszam do listopadowego łamania głowy!
Renata Jurasińska

ZAGADKI LOGICZNE
Przypominam Państwu, że kryptarytm jest zadaniem szaradziarskim w postaci działania arytmetycznego, w którym
cyfry zastąpiono literami. Zadaniem rozwiązującego jest odtworzenia owego działania. Takim samym literom powinny
odpowiadać takie same cyfry, a różnym literom – różne cyfry. Żadna z liczb wielocyfrowych nie może zaczynać się zerem.
Po zastąpieniu liter cyframi powinno otrzymać się poprawne działanie. Z kolei alfametyk – to kryptarytm, w którym
cyfry zaszyfrowane są literami tworzącymi wyrazy powiązane znaczeniowo bądź też słowa składające się w sensowne
frazy lub zdania.
Tym razem proponuję zmierzyć się z kolejnym „podkarpackim” alfametykiem autorstwa pana Andrzeja Bartza.
Renata Jurasińska

MIASTO – NAD – SANEM = SANOK
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JOLKA Z IKSEM
Litery w kolorowych polach utworzą rozwiązanie
– imię i nazwisko muzyka.
* zestawienie danych.
* wie gdzie szukać mięśnia dwugłowego, łękotki.
* ogonem kosmos zamiata.
* piłkarz w rękawicach.
* stałe miejsce pracy.
* damska zapinka ozdobna.
* budowla, której świetność dawno minęła.
* nie lada wysiłek.
* Aldona ...-Sowińska, minister skarbu w rządzie Jerzego
Buzka.
* wpadał na koncept, miewał anse.
* płaz podobny do salamandry.
* jej częścią jest wędzidło.
* opatrywana przez sanitariusza.
* sortyment węgla dla dużej kotłowni.
* była nią Butterfly z opery G. Pucciniego.
Leszek Grzywacz

WIROKRZYŻÓWKA
W odgadywanych wyrazach nie występują samogłoski Ę i Y. Z liter w polach z kropką należy ułożyć słowo – rozwiązanie zadania.
Prawoskrętnie (od pola z liczbą, druga litera w polu z kreską):
1) zazdrostka w oknie.
2) skała wystająca z lodowca (ze słów: kuna + tan).
3) zimna przystawka.
4) chwilowe lub długotrwałe rozstanie.
5) obraz pacykarza.
6) likier ze skórek gorzkich pomarańczy.
A
7) rozłam wśród wiernych.
8) maluchy bawiące się w berka.
9) miasto nad Czarną (lewy dopływ Wisły).
10) odległość między szynami toru kolejowego.
Pionowo:
A) państwo z Dnieprem, Niemnem
i Prypecią.
B) fory w zawodach.
C) zwięzłość w wyrażaniu myśli.
D) chorobliwa oszczędność.
E) rzeczy miłe dla zmysłów.
F) toporek Siuksa.
Leszek Grzywacz

B

C

D

E
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Krzyżówka z hasłem
Litery z zaznaczonych rzędów utworzą rozwiązanie końcowe.
Poziomo:
3) brak przesady.
6) piękny zapach.
9) wyczuwa 6 poziomo.
10) delikatny zarost.
11) na wczasach nad morzem.
12) opłata wg cennika.
Pionowo:
1) rękawiczki damskie bez palców.
2) pulchne dzieciątko.
4) imię Trybały z “Hotelu 52”.
5) zawód pani z 4 pionowo.
6) wcięcie na początku tekstu.
7) słup na żaglowcu.
8) Anna dla bliskich.

Bogdan Witek

Jolka - szyfr
Rozwiązaniem krzyżówki jest aforyzm autora, którego imię i nazwisko ujawniono w diagramie.
Określenia wyrazów (kolejność przypadkowa):
- woj. zakuty w zbroję
- aplikowany na zdrowie przez “Kabaret Nasz”
- opancerzony pojazd wojskowy do przewożenia piechoty
- zamienna do maszyny
- potocznie o medaliku
- pachnący krzew śródziemnomorski
- niechęć, niesmak do czegoś
Bogdan Witek
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