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„O! nie zgasły! Ukryte tam tleją!
Przyjdzie wkrótce największy z mocarzy,
I tym, co się rozstali z nadzieją,
W Betlejemskiej ją gwiazdce rozżarzy.”
		
Władysław Bełza

Drodzy Czytelnicy
Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Śpieszmy ze swoimi
darami do Betlejemskiego żłóbka. Ktoś powie, że nie ma
z czym, a czasami wystarczy dobre słowo, uśmiech, ofiarowany czas.
Pośpieszmy ku Maleńkiemu.
Każdy ze swoim darem.
Trzem Królom nie było łatwo. Wyruszyli. Ofiarowali swój
czas, kosztowności.
Naszym skarbem jest dobroć, którą tak łatwo teraz
zgubić na pustyni.
Ze skarbem możemy utknąć przed telewizorem, komputerem, suto zastawionym stołem…
Dajmy tym którzy potrzebują swój czas. Podzielmy się
swoim uśmiechem. Zapomnijmy o urazach.
Czas tak szybko upływa, a my tkwimy na swoich pustyniach.
Opuśćmy je. Otwórzmy się na ludzi.
Zostawmy złość, zazdrość. Dzielmy się dobrem.
Nie będzie łatwo. Ale trzeba próbować.
Dzielimy się z państwem „Dynowinką”. Swoim czasem,
wspomnieniami, marzeniami, wrażeniami.
Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla Państwa pełen radości, a wchodząc z Trzema Królami w Nowy
2012 rok otworzycie się na nowe doświadczenia, wrażenia,
przeżycia…
				
Piotr Pyrcz
Rys. Grzegorz Hardulak
ZDROWYCH,
POGODNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA,
SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU
ŻYCZY
REDAKCJA „DYNOWINKI”

W dniu 13 grudnia 2011r.
przypadała 30 rocznica wprowadzenia na terenie całego
kraju stanu wojennego.
Z tej okazji Towarzystwo
Przyjaciół Dynowa wspólnie
z Miejską Biblioteką Publiczną
zorganizowało wystawę pt. „Przerwany marsz ku wolności”. Na wystawie otwartej w dniu
14 grudnia br. zaprezentowano „kartki i znaczki poza cenzurą” wykonane przez internowanych w ośrodkach odosobnienia w Nowym Łupkowie, Uhercach i Załężu k/ Rzeszowa.
Eksponaty pochodzą z moich prywatnych zbiorów.
Zapraszam do obejrzenia wystawy, która będzie czynna
w Bibliotece do dnia 31 stycznia 2012 r. w godzinach jej
otwarcia.
Grudniowy numer „Dynowinki” zawiera drugą część
artykułu „Atak UPA na Dynów 16 listopada 1946 r.”.
Zawiera on treść dokumentów sporządzonych po tamtym
wydarzeniu, które zostały opublikowane w wydawnictwie

Instytutu Pamięci Narodowej „Pamięć i Sprawiedliwość”
nr 1 z 2008 r..
Tradycyjnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2012 roku, wszystkim członkom, sympatykom Towarzystwa, mieszkańcom Dynowa i Gminy oraz
wszystkim osobom wspierającym nasze Stowarzyszenie,
składam najlepsze życzenia – dobrego zdrowia i samych
sukcesów.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Rok 2011 zbliża się ku końcowi,
dlatego też w niniejszym numerze
„Dynowinki” chciałbym dokonać podsumowania działań podjętych przez
Miasto w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Przedstawiam Państwu ogólną informację dotyczącą realizowanych przez
Miasto inwestycji.
INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ
W mijającym roku Miasto m.in.
zakończyło realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Były to:
1. „Budowa stacji uzdatniania
wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową
i przebudową sieci wodociągowych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa”
W mijającym roku Miasto kontynuowało, a następnie zakończyło realizację zadań objętych wspomnianym
projektem. Były to m. in.:
• rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody,
• wykonanie zbiorników wody
uzdatnionej, obudów studni głębinowych, montaż pomp, zasilenie
studni w energię elektryczną,
• budowa rurociągów tłocznych
wody surowej i uzdatnionej, montaż technologii uzdatniania wody,
itp.
Wydatki, jakie poniosła Gmina
z tytułu realizacji powyższych zadań
to kwota 1 578 554,02 zł, w tym
dofinansowanie ze środków EFRR
to 783 528,75 zł (51,09% wydatków
kwalifikowanych). Natomiast wkład
własny Gminy Miejskiej Dynów w realizację wspomnianych zadań wyniósł
795 025,27 zł.
Realizacja projektu zakończyła się
21.10.2011 r.
2. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Miejskiej Dynów

i Gminy Dynów poprzez utworzenie
na ich terenie obiektów infrastruktury turystycznej oraz renowacje
zabytków”
W 2011 roku Miasto również kontynuowało i zarazem zakończyło realizację wspomnianego partnerskiego
projektu, mającego na celu utworzenie
zarówno na terenie Miasta, jak i Gminy Dynów infrastruktury turystycznej. W ramach w/w projektu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy Miasto wykonało
następujące zadania:
• zagospodarowanie terenów nad
Sanem”Plaża na zakręcie Sanu”,
• zagospodarowanie terenów nad
Sanem”Plaża przy kei”,
• wyznaczenie 5 punktów widokowych wraz z ich zagospodarowaniem i budową infrastruktury
towarzyszącej,
• opracowanie projektu graficznego
tablic informacyjno – pamiątkowych (zadanie realizowane wspólnie z Gminą Dynów),
• wydanie przewodnika trasy turystycznej biegnącej przez obszar
Gminy Miejskiej Dynów i Gminy
Dynów (zadanie realizowane
wspólnie z Gminą Dynów),
• oznakowanie trasy turystycznej,
• organizacja imprezy promującej
projekt (zadanie realizowane
wspólnie z Gminą Dynów).
Koszt całkowity poniesiony przez Miasto na realizację
wspo m ni a n y c h z a d a ń t o kw ot a
444 179,71zł, w tym otrzymane dofinansowanie - 371 038,22 zł (85%
wydatków kwalifikowanych) i wkład
własny Gminy Miejskiej Dynów –
73 141,49 zł.
Projekt zakończono 31.10.2011 r.
3. „Rozbudowa, przebudowa,
nadbudowa budynku OSP w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie
jednostek OSP w Dynowie Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul.
Szkolna)”
W mijającym 2011 roku prowadzone były również prace związane
z remontem budynku OSP w Dynowie
Przedmieściu, które polegały m.in.
na:

rozbudowie budynku (garaże),
przebudowie, nadbudowie budynku OSP w Dynowie Przedmieściu
obejmującej roboty rozbiórkowe,
budowlane, branży sanitarnej
i branży elektrycznej,
• remoncie sali ćwiczeń, obejmującym remont dachu i wykonanie
instalacji odgromowej, remont tynków wewnętrznych i wykończenie
ścian oraz wykonanie instalacji
wewnętrznych,
Ponadto zrealizowane zostało również zadanie polegające na budowie
kuchni z zapleczem, które nie zostało
ujęte w projekcie, a koszty poniesione na jego realizację był wydatkiem
pozaprojektowym. Dodatkowo Miasto
Dynów do końca 2011 roku dokona zakupu wyposażenia do wyremontowanej
kuchni za ponad 50 000,00 zł.
Łączny koszt prac związany z realizacją wspomnianego projektu to kwota
797 471,58 zł, z czego 677 848,30 zł
stanowi 85% dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Z kolei wkład własny
Gminy Miejskiej Dynów wyniósł
119 623,28 zł.
Realizacja projektu zakończyła się
21.10.2011 r.
4. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa
wizerunku miasta Dynów poprzez
rewitalizację Rynku i przyległych
ulic, parku przydworskiego oraz
remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”
W dniu 23 listopada 2011 roku
Gmina Miejska Dynów podpisała
umowę o dofinansowanie dla projektu
pn.: „Poprawa wizerunku miasta
Dynów poprzez rewitalizację
Rynku i przyległych ulic, parku
przydworskiego oraz remont
infrastruktury komunikacyjnej
w obrębie Obszaru I”, do realizacji
którego Miasto przystąpi już w styczniu 2012 r. rozpoczynając od ogłoszenia
przetargu na wyłonienie wykonawcy
robót związanych z projektem.
Szerzej cel oraz zakres rzeczowy projektu przedstawię Państwu
w kolejnych numerach „Dynowinki”,
natomiast w tym miejscu chciałbym
tylko przypomnieć, iż koszt całkowity projektu to kwota 10 079 000,00
PLN, w tym kwota 8 500 000,00
PLN (85%) stanowi dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, natomiast
wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to ponad 1 463 000,00 zł (15%).
Z kolei pozostała kwota 37 000,00 zł
(15%) stanowi wkład własny Fundacji
Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
„WZRASTANIE”, natomiast dofinan-
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sowanie prac, jakie realizowane będą
przez Partnera projektu wynosi ponad
209 700,00 zł (85%).

•

5. Wniosek o dofinansowanie
projektu pn.:„Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na
terenie miasta Dynów – etap I”

•

W mijającym roku opracowana została dokumentacja techniczna na budowę
i przebudowę miejskiej rozdzielczej
sieci wodociągowej, stanowiąca niezbędny załącznik dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa
i przebudowa miejskiej rozdzielczej
sieci wodociągowej wraz z przyłączami
na terenie miasta Dynów – etap I”, jaki
Gmina Miejska Dynów opracowała,
a następnie złożyła w dniu 10.06.2011
r. do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania dofinansowania na
jego realizację. Przedmiotowy projekt
przeszedł pozytywnie trzystopniową
ocenę i tym samym uzyskując łącznie
69,52 punktów otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W chwili obecnej Miasto jest na etapie
ubiegania się o uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę miejskiej
rozdzielczej sieci wodociągowej, a następnie podpisze umowę o dofinansowanie projektu.
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%).
INWESTYCJE DROGOWE
1. Drogi gminne.
W 2011 roku Miasto przeprowadziło szereg prac związanych z poprawą
nawierzchni dróg gminnych. W wyniku
przeprowadzonych remontów, wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na:
• drodze gminnej (wewnętrznej) dz.
nr ew. gr. 840 (boczna Sikorskiego)
na długości ponad 290 mb i powierzchni około 760,00 m2,
• drodze gminnej (wewnętrznej)
dz. nr ew. gr. 1746 w Dynowie
(obręb Bartkówka) bocznej do ul.
Bartkówka na długości 210 mb
i powierzchni ponad 530,00 m2.
• drogach gminnych (wewnętrznych) zlokalizowanych na Osiedlu
Bartkówka I, dz. nr ew. gr. 2847,
2861 w Dynowie (obręb Bartkówka) na łącznej długości 320 mb
i powierzchni około 840,00 m2,

•

drodze gminnej nr ewid. gr. 2159
w Dynowie (boczna ul. Sikorskiego)
na długości 210 mb i powierzchni
ponad 600,00 m2,
drodze gminnej nr ewid. gr. 2756
w Dynowie zlokalizowanej w Osiedlu Bartkówka I na długości 150
mb i powierzchni ponad 440,00
m2,
drodze gminnej (wewnętrznej) nr
ewid. gruntów 1971 w Dynowie,
droga Podwale w Dynowie, na łącznej długości 370 mb i powierzchni
ponad 1 600,00 m2,

Łączny koszt remontów powyższych dróg to kwota rzędu
620 000,00 zł, która współfinansowana była ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w wysokości 527 255,00 zł.
Dodatkowo w ciągu ostatnich 12
miesięcy Miasto przeprowadziło szereg
prac związanych z bieżącym utrzymaniem stanu dróg gminnych oraz rowów
melioracyjnych. Zakupiono, rozwieziono, a następnie wbudowano kruszywo - ponad 651 ton na drogi będące
własnością Gminy Miejskiej Dynów
za kwotę ponad 65 000,00 zł. Z kolei
przekopanie rowów melioracyjnych na
terenie miasta na długości ponad 1,5
km kosztowało Gminę łącznie ponad
36 800,00 zł .
Wspomniane prace sfinansowane
zostały w całości ze środków Gminy
Miejskiej Dynów.
W mijającym roku dokonano również przebudowy drogi gminnej
Nr 108031R, bocznej do ul. Grunwaldzkiej w Dynowie (droga obok
stacji paliw prowadząca do Posterunku Energetycznego i  firmy
„Woodstyle”). Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji obejmował budowę
i przebudowę kanalizacji deszczowej
na długości około 200 mb, chodnika
dla pieszych po południowej stronie
drogi na długości około 200 mb, zatoki parkingowej po północnej stronie
drogi na długości około 60 mb, jezdni
asfaltowej na długości około 200 mb,
oświetlenia ulicznego po południowej
stronie drogi na długości około 200 mb
oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Koszt całkowity inwestycji stanowiła kwota ponad 620 000,00 PLN,
w tym 310 000,00 PLN stanowiło dofinansowanie ze środków pochodzących
z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
2. Drogi wojewódzkie.

1. „Remont (odnowa) drogi
wojewódzkiej Nr 835 relacji Lu-
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blin – Przeworsk – Grabownica
Starzeńska w miejscowości Dynów, ul. Piłsudskiego i ul. Karolówka, na odcinku 1 250 mb”
W mijającym 2011 r. Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie przeprowadził remont ul. Piłsudskiego, którego
zakres rzeczowy obejmował roboty
przygotowawcze, rozbiórkowe, remont
chodnika dla pieszych na długości około
84 m2 i elementów odwodnienia korpusu drogowego, frezowanie nawierzchni
asfaltowych o średniej grubości 1,35 cm
na odcinku około 2 843 m2, wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego na
długości 1 250,00 mb i powierzchni
10 198,00 m2, oznakowanie poziome
dróg na powierzchni około 385,00 m2.
Koszt całkowity w/w remontu wyniósł brutto 597 196,39 złotych.
Wspomniana inwestycja w całości
sfinansowana została ze środków
Samorządu Województwa Podkarpackiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie).
2. „Budowa chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin
– Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 192+027 –
192+067 i w km 192+395 – 192+615
w m. Dynów ul. Karolówka”
W mijającym roku trwały również
prace związane z budową chodnika dla
pieszych na drodze wojewódzkiej Nr
835 przy ul. Karolówka, na które to
Gmina Miejska Dynów udzieliła pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w wysokości 100 000,00 zł.
Termin realizacji zadania –
30.12.2011 r. Koszt całkowity budowy
wspomnianego chodnika to ponad 200
000,00 zł.
3. „Opracowanie wariantowej
koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”
W 2011 r. prowadzono starania
o przyśpieszenie budowy obwodnicy dla Dynowa, dlatego też w dniu
27 września br. Gmina Miejska Dynów
podpisała umowę z firmą ARCADIS
sp. z o. o., Warszawa, ul. Puławska
182, 29 sierpnia 2011 r. na usługę
polegającą na opracowaniu wariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy
Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska. Opracowanie
będące przedmiotem umowy będzie
dokumentem projektowym stanowiącym podstawę do ustalenia korytarza
terenu przeznaczonego pod obwodnicę.
Celem opracowania jest porównanie co
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najmniej 3 możliwych wariantów rozwiązań projektowych i wybór wariantu
optymalnego w oparciu o wielokryteriową analizę porównawczą.
Koszt niniejszej usługi to kwota
147 600,00 PLN, która w całości
sfinansowana zostanie ze środków
własnych Miasta.
Termin zakończenia opracowania
koncepcji to dzień 30.03.2012 r.
Ponadto chcę poinformować, iż będę
na bieżąco informował wszystkich Państwa o przebiegu realizacji niniejszego
zadania.
3. Drogi powiatowe.
1. „Remont dróg i chodników
powiatowych w miejscowości Dynów”
Na terenie miasta Dynów w mijającym roku prace związane z poprawą
infrastruktury komunikacyjnej prowadził również Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, w wyniku których
dokonano:
• remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1431R (ul. Bartkówka) na
długości około 1700 mb na łączną
kwotę 330 000,00 zł,
• remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1427R (ul. Gajowa) na
długości około 900 mb na łączną
kwotę ponad 465 800,00 zł,
Koszt całkowity prac związanych
z remontem nawierzchni asfaltowych
w/w dróg to kwota ponad 795 800,00 zł,
która w całości sfinansowana została ze
środków Powiatu Rzeszowskiego.
•
•

budowy chodnika przy ul. Bartkówka na łączną kwotę 176 756,54
zł,
budowy chodnika i odcinka drogi
przy ul. Polnej na łączną kwotę
ponad 92 400,00 zł.

Remont chodników przy ul. Bartkówka i ul. Polna wyniósł łącznie
ponad 269 000,00 zł i został w 50 %
sfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Dynów.
2. Realizacja projektu pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr
1430R (505) Łubno - Kazimierówka
– Dynów, ul. ks. J. Ożoga w Dynowie w km 0+000 – km 5+145”.
W mijającym roku Powiat Rzeszowski (Zarząd Dróg Powiatowych
w Rzeszowie) przystąpił do realizacji
projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430R (505)
Łubno – Kazimierówka – Dynów,
ul. ks. J. Ożoga w Dynowie w km
0+000 – km 5+145”.

Projekt realizowany był na terenie dwóch gmin: Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Dynów
i zawierał w swym zakresie remont
nawierzchni drogi i chodników na
długości ponad 5 km. Na terenie Miasta Dynów projekt swym zakresem
objął realizację zadań związanych
z remontem nawierzchni drogi i chodników na całej długości ul. ks. J. Ożoga
tj. około 2,4 km (od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 835 do granicy
z miejscowością Łubno).
Koszt całkowity projektu stanowi kwota ponad 4 500 000,00
PLN, w tym kwota rzędu
2 800 000,00 PLN stanowiła dofinansowanie ze środków EFRR.
W tym miejscu chciałbym wspomnieć, iż Miasto również miało swój
udział w realizacji wspomnianego projektu poprzez wykonanie kanalizacji
deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. ks. J. Ożoga z ul. Mickiewicza
i z ul. Jana Pawła II na łączną wartość
około 45 000,00 zł.
POZOSTAŁE INWESTYCJE:
1. „Remont budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury i Pogotowia Ratunkowego w Dynowie”
W 2011 r. przeprowadzono remont
dachu budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury (Pogotowie Ratunkowe),
wymieniona została stolarka okienna
i drzwi zewnętrzne, oraz przeprowadzone zostały roboty wewnętrzne,
związane z malowaniem ścian w pomieszczeniach budynku Miejskiego
Ośrodka Kultury, a także wykonana
została nowa elewacja budynku. Koszt
zadania to kwota ponad 100 000,00 zł,
która w całości sfinansowana została
ze środków własnych Miasta.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego”
Na przełomie czerwca i lipca 2011
r., na ul. Piłsudskiego prowadzone były
prace związane z budową kanalizacji
sanitarnej, w wyniku których wybudowany został odcinek kanalizacji sanitarnej – kolektor główny w ulicy Piłsudskiego w Dynowie (w drodze i pasie
drogowym – chodnik) na długości
120 m od wjazdu na posesję budynku
nr 206 do skrzyżowania z ul. Głęboką.
Zakres rzeczowy robót obejmował ułożenie rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC o średnicy 160 mm i 200 mm, wykonanie studni z kręgów betonowych
i systemowych z PVC wraz z odtworzeniem nawierzchni chodników i nawierzchni asfaltowej ulicy. Wykonawcą
robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym zostało Przedsiębiorstwo
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Robót Inżynieryjnych i Drogowych
w Krośnie S.A., ul. Grodzka 26.
Koszt całkowity robót zawarty
w umowie wynosił 205 410,00 zł brutto i w całości pokryty został z budżetu
Gminy Miejskiej Dynów.
3. „Remont zaplecza stadionu
sportowego przy ul. ks. J. Ożoga
w Dynowie”
W dniu 18.08.2011 r. Gmina Miejska Dynów podpisała umowę z Województwem Podkarpackim na realizację
zadania pn.: „Remont zaplecza stadionu sportowego przy ul. ks. J. Ożoga
w Dynowie” współfinansowanego w ramach programu „Bezpieczne boiska
Podkarpacia”. Zadanie polegające na
remoncie zaplecza stadionu obejmuje
remont: umywalni i szatni gości, umywalni i szatni gospodarzy oraz ocieplenie elewacji budynku. Realizacja
przedmiotowego zadania wpłynie na
poprawę stanu bazy sportowej w Dynowie oraz pozwoli na stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Koszt całkowity realizacji zadania to
kwota 60 124,91 zł, w tym 30 000,00 zł
stanowi wkład Województwa Podkarpackiego, natomiast Gmina Miejska
Dynów pokrywa remont zaplecza
kwotą 30 124,91 zł.
Termin realizacji zadania –
09.12.2011r.
4. „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w Dynowie”
W dniu 30.11.2011r. Gmina Miejska Dynów złożyła również wniosek
o dofinansowanie budowy kompleksu
sportowego w ramach realizacji programu „MOJE BOISKO – Orlik 2012”
w Dynowie. W chwili obecnej niniejszy
wniosek jest poddawany ocenie dokonywanej przez Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie. Szerzej informacje związane z realizacją niniejszej inwestycji
będę przedstawiał Państwu na bieżąco
w kolejnych numerach „Dynowinki”.
W przypadku otrzymania pozytywnej
oceny wniosku Gmina Miejska Dynów
zrealizuje go w 2012 roku.
5. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej Dynów – etap I”
Miasto Dynów złożyło również
w dniu 30.11.2011 r. do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wniosek
o dotację na zadanie pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miejskiej Dynów
– etap I”. Niniejszy wniosek o dotację
obejmuje prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacją wy-
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robów zawierających azbest z posesji,
które zostały zgłoszone w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski konsultacji z mieszkańcami. Na podstawie
86 złożonych wniosków oszacowano, że
w ramach zadania usuniętych zostanie
151,35 ton wyrobów zawierających
azbest (w tym 80 pokryć dachowych
budynków). Koszt całkowity zadania
to kwota 118 124,70 zł, w tym dotacja
ze środków WFOŚ i GW w Rzeszowie
i NFOŚ i GW – 100 405,99 zł. Wkład
własny Gminy Miejskiej Dynów to
kwota 17 718,71 zł.
Planowany termin realizacji prac –
02.05. - 15.11.2012 r.
Dokonując podsumowania wspomnianych inwestycji chcę poinformo-

wać Państwa, iż w ciągu ostatnich 12
miesięcy Gmina Miejska Dynów na
realizację powyższych inwestycji poniosła koszt w wysokości ponad 4 400
000,00 zł, natomiast środki zewnętrzne stanowiące dofinansowanie tych
zadań zasiliły budżet miasta na łączną
kwotę ponad 2 600 000,00 zł. Dodatkowo w mijającym roku Miasto pozyskało
również środki na funkcjonowanie
szkół w wysokości 691 000,00 zł.
Na zakończenie chcę jeszcze podkreślić ogromny udział zarówno Powiatu Rzeszowskiego, jak i Województwa Podkarpackiego w inwestycjach
zrealizowanych na terenie naszego
Miasta. Podsumowując, w 2011 roku
Województwo Podkarpackie (Zarząd
Dróg Wojewódzkich) przeprowadziło

inwestycje na kwotę rzędu 700 000,00
zł, z kolei Powiat Rzeszowski zainwestował na terenie Miasta ponad
930 800,00 zł, oraz 4 500 000,00 zł
na realizację wcześniej wspomnianego
projektu, obejmującego teren Miasta
i Gminy Dynów.
Dodatkowo Zarząd Województwa
Podkarpackiego przyznał Miastu
dotację w wysokości 30 000,00 zł na
remont zaplecza stadionu sportowego
w Dynowie, przy ul. Ożoga.
W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o planach
inwestycyjnych Miasta na 2012 r.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
serdecznie życzymy błogosławieństwa Bożej Dzieciny,
wielu głębokich i radosnych przeżyć
w ciepłej rodzinnej atmosferze.
Niech rozpoczynający się Nowy 2012 Rok przyniesie
pokój i radość, sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym,
szczęście i realizację wszystkich zamierzeń i planów.
Przewodniczący Rady Miasta 			
Roman Mryczko		

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

„ To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków
Pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku”.

Od pokoleń Święta Bożego Narodzenia
wnoszą do naszych domów radość i nadzieję.
Najważniejszym symbolem świątecznym jest opłatek,
którym dzielimy się nim na znak przyjaźni, życzliwości i szacunku.
W te najpiękniejsze z polskich Świąt życzę prawdziwie rodzinnej
atmosfery przy wigilijnym stole i wspólnego śpiewania kolęd
oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny.
W Nowym Roku 2012 życzę zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń,
wielu powodów do radości w życiu każdej z rodzin.

Boże Narodzenie 2011 r.

Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego
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Zabawa andrzejkowa
dla najmłodszych
W sobotę, 26 listopada 2011 roku już po raz czwarty
odbyła się w Warze zabawa andrzejkowa dla najmłodszych.
Tegoroczny program obfitował w różnorodne konkursy.
W zmaganiach brały udział zarówno dzieci jak i ich opiekunowie. Był wyścig w workach, układanie puzzli na czas
i wiele, wiele innych. Nie zabrakło również wspaniale
przebranych dzieciaków
spośród których wybrano
Króla i Królową Przebierańców którymi zostali:
„Księżniczka” - Oliwka
oraz „Zorro” - Kuba. Drugie miejsce zajęli: „Indianka” - Justyna oraz „Tygrysek” - Jaś. Na podium
stanęli jeszcze „Aniołek”
- Zuzia oraz „Kowboj”
Klaudia.
Ukłony i podziękowania kieruję do Ludzi Dobrej
Woli, dzięki którym dzieci
otrzymywały upominki
oraz poczęstunek, a to:
Panu Kazimierzowi Śnieżkowi – Prezesowi OSM w Jasienicy Rosielnej, Panu Marianowi Szewczykowi – Sołtysowi
Wsi Wara, oraz mieszkańcowi Wary, którego życzeniem było
pozostać anonimowym.
Dziękuję również Łukaszowi Gawłowi za znakomite
prowadzenie zabawy.
Danuta Kusińska – Gminna Bibliotek Publiczna

Mikołajkowe debiuty - 2011
W dniu 29 listopada 2011 roku w Domu Strażaka w Nozdrzcu odbył się przegląd dziecięcej piosenki pt. „Mikołajkowe
Debiuty”. Udział w nim wzięło 10 dzieci ze szkół z terenu
gminy Nozdrzec (z klas 0 - do III). Dzieci pięknie śpiewały
piosenki i ładnie prezentowały się na scenie. Podczas występu panowała miła atmosfera. Młodzi widzowie w rytm
piosenek kołysali się, machali rękami i gromkimi brawami
nagradzali wykonawców.
Po wysłuchaniu występujących dzieci jury w składzie
Eugeniusz Kwolek – Dyrektor GOK, Krystyna Trybalska
– nauczycielka SP 2 Izdebki oraz Jolanta Owsiana – nauczycielka ZS w Nozdrzcu, w kategorii klas 0 - I, przyznało;
I miejsce - Nikoli Sawczak z klasy I Szkoły Podstawowej
w Nozdrzcu,
II miejsce - Kindze Skrabala z klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Izdebkach
a III miejsce - Oliwii Żugaj z klasy 0 Szkoły Podstawowej
w Nozdrzcu.
A w kategorii klas II - III jury przyznało:
I miejsce - Emilii Jaremie z klasy III SP z Hłudna,
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II miejsce - Kamili
Owsianej z klasy III
Szkoły Podstawowej nr
2 w Izdebkach
i III miejsce - Natalii
Lubeckiej z klasy III SP
nr 2 Izdebkach.
Wszyscy uczestnicy
przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze a dla najlepszych
ufundowano nagrody
rzeczowe.
Organizatorem przeglądu „Mikołajkowe Debiuty” był Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu. Dziękujemy wszystkim
za udział w spotkaniu z piosenką i zapraszamy w przyszłym
roku.
Anna Kwolek - pracownik GOK

W świąteczny spacerek po Gminie Nozdrzec zapraszam Czytelników „Dynowinki” do Wesołej. Z Zofią
Główką przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich
w Wesołej o świętach Bożego Narodzenia, tych dawnych i tych nam współczesnych, rozmawia Michał
Zięzio.
Michał Zięzio: Witam Panią serdecznie. Jak co roku
mam przyjemność, w okresie przed Bożym Narodzeniem,
odwiedzać jedną z przewodniczących KGW działających
na terenie Gminy Nozdrzec i rozmawiać z nimi na temat
świąt. Miło mi, że mogę gościć w Pani domu i pytam, jak to

Pani Zofia Główka (na zdj. pierwsza z prawej) gminna liderka, Przewodnicząca KGW
w Wesołej
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kiedyś bywało podczas Świąt Bożego Narodzenia, a jak to
bywa dzisiaj… Oczywiście w Gminie Nozdrzec. Jest Pani
rodowitą mieszkanką wsi Wesoła, dlatego też proszę, aby
cofnęła się Pani do lat swego dzieciństwa i powiedziała mi,
co najmilej wspomina z tamtego okresu…
Zofia Główka: Gdy powracam myślami do lat dzieciństwa i wigilii w moim rodzinnym domu, to najbardziej
wspominam gwar przy wigilijnym stole. Spotykaliśmy się
wtedy całą rodziną, tą bliższą i tą dalszą, i pamiętam tą
szczególną wspólnotę. Miło wspominam też odwiedziny, które miały miejsce po świątecznej wieczerzy. Odwiedzaliśmy
nasze ciocie, sąsiadów pomimo siarczystych mrozów, czuć
było ciepło domowego ogniska. Przypomina mi się też to
nasze dziecinne „łakomstwo”, gdy po czasie postu przyszedł
czas na świąteczny poczęstunek.
M.Z.: A jakie zwyczaje świąteczne były wtedy najpopularniejsze? Czy był wśród nich takie, o których dziś już się
nie słyszy.
Z.G.: Powiem Panu, że istniał wtedy zwyczaj, kiedy to
młodzi kawalerowie w Boże Narodzenie, często nawet po
uroczystej pasterce, przychodzili do domów z wiązkami
słomy, którą rozrzucali po całym domu. Małe dzieci bawiły
się w tej słomie, słomiarze zaś biegali po domu, rozrzucali
owies, który mieli w kieszeniach oraz zabierali ostatnie
cukierki z choinki.
M.Z.: Jak dawniej wyglądał dzień wigilijny?
Z.G.: W naszym domu istniał podział obowiązków. Mój
tata, jako gospodarz, pilnował obejścia, przynosił z lasu
świąteczne drzewko. Pamiętam też, że szczególnie w tym
dniu pamiętał o wszystkich naszych zwierzętach gospodarskich, szedł do obory i karmił zwierzęta specjalnym,
różowym opłatkiem. Myślę, że ten zwyczaj ma bardzo ważne
znaczenie – zwłaszcza na wsi - gdyż przecież zwierzęta dają
człowiekowi jedzenie, picie, pomoc przy pracach polowych
itp. Przy tej okazji przypomina mi się kolejny ciekawy zwyczaj, mianowicie w dzień świętego Szczepana mój tata brał
do kościoła żyto, którym po poświęceniu karmił kury.
Mama natomiast przygotowywała wieczerzę wigilijną.
Oczywiście robiła to dużo wcześniej, ale w tym dniu najbardziej można było poczuć zapach świątecznych, postnych
potraw. Ustrajała również stół wigilijny, wkładała pod obrus
sianko, dzieci zaś ubierał choinkę i wyczekiwały pierwszej
gwiazdy.
M.Z.: Co podawano, a czego nie podczas wigilijnej kolacji?
Z.G.: Święta – te sprzed 40 lat – były znacznie uboższe
w porównaniu ze współczesnymi. Na stole znajdowały się
przede wszystkim kasze: jęczmienne, dziś już zapomniane
jaglane, następnie zupa grzybowa, kompot z suszonych
owoców, oczywiście nie podawano mięs, ale też ryb, gołąb-

ków…
M.Z.: A jak dawniej wyglądała choinka?
Z.G.: Jak już wspomniałam, drzewko prosto z lasu,
przynosił mój tata. Była to jodła, którą my dekorowaliśmy
ozdobami z bibuły i krepiny. Przez cały adwent siadaliśmy
wieczorami i pletliśmy łańcuchy, robiliśmy ozdobne pająki.
Choinkę ubieraliśmy dzień przed wigilią, nigdy, jak jest to
współcześnie praktykowane, wcześniej. Pamiętam ten czas,
kiedy to właśnie przy choince mój tata rozpoczynał modlitwę,
wszyscy dzieliliśmy się święconym opłatkiem i siadaliśmy do
uroczystej kolacji. Potem wspólnie śpiewaliśmy kolędy.
M.Z.: Gdy z Panią rozmawiam, za oknem nie ma śniegu.
Czy w czasach Pani młodości też się tak zdarzało?
Z.G.: Kiedyś to były srogie zimy. Mroźne i obfite w śnieg.
Dzieci każdą wolną chwilę spędzały na zabawach na dworze.
Zdarzało się, że po wigilii, idąc odwiedzić dalszą rodzinę, tata
musiał łopatą kopać tunele w śniegu – tak go było dużo.
M.Z.: A jak to jest dzisiaj u Pani? Czy z tych dawnych
świąt pozostało coś dziś w Pani domu?
Z.G.: Tak… Potrawy przygotowuję w zasadzie te same,
co moja mama. Mój mąż odpowiedzialny jest za świąteczne
drzewko, wnuczęta zaś – wraz ze swoimi rodzicami – ubierają je, pomagając mi przy okazji w przeróżnych świątecznych obowiązkach. Dzisiejsze święta są bogatsze niż kiedyś.
Niczego nam nie brakuje, ale z rozrzewnieniem sięgam
pamięcią do czasów mojej młodości, bo wtedy też miałam
radosne święta.
„Zapachniała choinka,
na niej błyszczą gwiazdeczki,
leży biały opłatek,
jak Pan Jezus w żłobeczku.
Wieczór cichy, grudniowy –
wszystkie dzieci się cieszą,
gdy się Chrystus narodzi,
do kościoła pospieszą…”

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia wszystkim
Czytelnikom „Dynowinki”
życzy w imieniu własnym i wszystkich
Redaktorów z działu Gmina Nozdrzec
Michał Zięzio
Całość opracował M.Z.

Zdrowych i ciepłych rodzinnie
Świąt Bożego Narodzenia,
wiele radości z przyjacielskich spotkań
oraz spełnienia wszystkich życiowych planów
i zamierzeń w nadchodzącym Nowym Roku
Mieszkańcom Gminy Nozdrzec i Gmin sąsiednich
życzy
Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala
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Szopka i Jasełka
w Dynowie w latach sześćdziesiątych XX wieku
Tradycja wiąże szopkę betlejemską
ze św. Franciszkiem z Asyżu. To on
zbudował pierwszą szopkę w 1223 r.
i użył w niej żywego osła i woła. Wiedzę
o tym wydarzeniu zawdzięczamy św.
Bonawenturze, który w XIII wieku spisał
żywot św. Franciszka. Swoje korzenie
szopka znajduje w czci, jaką otaczane jest
miejsce Narodzenia Chrystusa. Zwyczaj
budowania szopek w kościołach zapanował w XV wieku w Neapolu. W końcu
XVI wieku był już znany we wszystkich kościołach katolickich. W Pradze
pierwszą szopkę zbudowano w 1562
r.. Zapewne wtedy tradycja dotarła do
Polski. Wśród wielu tradycji polskich
szopek najbardziej znane są tzw. szopki
krakowskie. Za ich prekursorów uznaje
się Michała i Leona Ezenekierów ze wsi
Krowodrze, obecnie dzielnicy Krakowa.
Od 1937 r. istnieje tradycja konkursu na
najpiękniejszą szopkę, których wystawa
odbywa się w pobliżu pomnika A. Mic-
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komedią” — jasełka zaczęły rozwijać się
poza murami świątyń.
„Twórcą” jasełek w Dynowie był
również Jan Węgrzyn – dynowski fotograf i reżyser. Kolejne trzy fotografie
przedstawiają jasełka wystawione
i sfotografowane przez niego w dniu
15.01.1957 r..
Andrzej Stankiewicz

pierwszą inscenizację wydarzeń w Betlejem, włączoną do liturgii Święta Bożego
Narodzenia.
Nazwa „jasełka” wskazuje
na źródło tematyczne tychże
przedstawień. Jasełka bowiem
to żłób, czyli rodzaj drabinek
służących do zadawania karmy
bydłu i koniom. W żłobku po
swoim narodzeniu, został złożony Chrystus Pan. „Jasełka”
prezentują udramatyzowane,
teatralne sceny na temat przyjścia Chrystusa na świat i spisku
Heroda. W XIII wieku „jasełka”
były swoistym rodzajem nauki
religijnej na temat Bożego Naro- Grażyna Zawada, Zofia Dźwigaj, Teresa Lach (Markowska), Mieczydzenia. Z czasem gdy pierwotna, sława Buczkowska (Stankiewicz), Henryka Błotnicka (Stankiewicz),
wyłącznie religijna treść, została Stanisław Kostur, Teresa Witkowska, Krystyna Kędzierska, Teresa
uzupełniona elementami wtór- Kędzierska
nymi, przeważnie
komicznymi, stając
się często „pobożną

Józef Stankiewicz, Franciszek (Hilary) Węgrzyn, Stanisław Kostur, Józef Tarnawski, Edward
Kuś, Antoni Kasprowicz, Stanisław Siwulec

Szopka Betlejemska w kościele św. Wawrzyńca w Dynowie

kiewicza na Rynku Krakowa (z przerwą
w czasie okupacji niemieckiej oraz okresu stalinowskiego 1950-1954).
Po II Wojnie Światowej, przez wiele
lat szopkę w kościele parafialnym w Dynowie urządzał Jan Węgrzyn. Pierwsza
fotografia przedstawia urządzoną i sfotografowaną przez niego szopkę betlejemską bedącą powszechną atrakcją miasta
w okresie Bożego Narodzenia.
Z drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia – od dnia św. Szczepana, rozpoczynał się okres „Jasełek”, który trwał do
uroczystości Matki Bożej Gromnicznej,
czyli do dnia ofiarowania Pana Jezusa
w świątyni jerozolimskiej.
Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych – jasełek, uważany jest
również św. Franciszek z Asyżu, który
prawdopodobnie w 1223 r. przygotował

Edward Kuś, Antoni Kasprowicz, Stanisław Wolański, Zdzisław Krasnopolski, Adam Moskwa, Tadeusz Buczkowski, Adam
Bajda, Agata Zwiercan, Teresa Kasprowicz, Krystyna Dymczak, Zofia Dźwigaj, Teresa Lach (Markowska), Henryka Błotnicka (Stankiewicz), Stanisław Kostur, Zygmunt Lasko, Jan Kucel, Zygmunt Chudzikiewicz, Józef Stankiewicz, Franciszek
(Hilary) Węgrzyn, Mieczysława Buczkowska (Stankiewicz), Maria Zubilewicz (Wolańska), Jadwiga Zubilewicz, Stanisław
Siwulec, Teresa Kędzierska, Grażyna Zawada, Franciszek Wandas, Teresa Witkowska, Mieczysław Krasnopolski, Edward
Witkowski

Andrzej Stankiewicz
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Atak UPA na Dynów
16 listopada 1946 r. 1 II)
(część

W nawiązaniu do publikacji zamieszczonej w listopadowym numerze „Dynowinki” prezentuję dalsze dokumenty sporządzone po tragicznym napadzie
w dniu 16.11.1946 r. przez stronę ukraińską i polską.1
Treść oryginalnych dokumentów najlepiej pozwala wypracować własną ocenę
przebiegu wydarzeń i ludzi biorących w nim udział.

1

1946 grudzień 13 - Fragment raportu za listopad 1946 r. Piotra Kawuły
„Rusłana” 1, prowidnyka nadrejonu
OUN „Chołodny Jar”, o przebiegu napadu na Dynów

16 11 1946 odbyła się akcja oddziałów UPA na miasteczko Dynów,
powiatu brzozowskiego. W akcji z naszej strony brały udział oddziały pod
dowództwem dowódców: B.2, K.3, Z.4,
Ł.5 i część oddziału pod dowództwem
dowódcy M.6, a także rejonowa B[ojówka] S[łużby] B[bezpieczeństwa] 7.
Przebiegiem akcji kierował dowódca
B.8 Cel akcji: zabranie z apteki niektó-

11

rych potrzebnych nam leków i towarów
ze „spółdzielni”. Akcja rozpoczęła się
punktualnie o godzinie 22. „Waleczna
MO” pierzchła zaraz po pierwszych
strzałach, pozostawiając w naszych rękach budynek milicji. Kilku [członków]
ORMO z tych, co mieli „odbić” Dynów,
rzuciwszy broń, pierzchło od strzałów
naszych posterunków które były dookoła miasta. W mieście przez cały
czas słychać było pojedyncze strzały.
To z zaułków strzelały niedobitki MO.
Akcja trwała do godziny 00.30. Z apteki zabrano za pokwitowaniem leki
o łącznej wartości 2 milionów złotych
i nieco towarów ze spółdzielni. Odwrót
z miasta odbył się spokojnie, chociaż
bandyci z MO i ORMO dla dodania
sobie odwagi ostrzeliwali nasze oddziały. Podczas akcji strzelcy z ludnością
cywilną obchodzili się bardzo taktownie, objaśniali, kto my [jesteśmy], za
co i przeciw komu walczymy. Nasze
straty : zabity wychowawca czoty
„Ostap”9 i 3 rannych, straty wroga:
9 zabitych. Zdobyto 10 karabinów,
l PPSz, 2 pistolety.

1
Raport został podpisany „R-n”, skrót od pseudonimu „Rusłan”, którym posługiwał się Piotr Kawuła (Kawuza), od 1945 r. do
czerwca 1947 r. prowidnyk nadrejonu OUN „Chołodny Jar”.
2
B. - skrót od pseudonimu „Burłaka”, którym posługiwał się Włodzimierz Szczyhelski (Szczygielski), w latach 1945-1947 dowódca
sotni „U-4”. Podczas próby przedostania się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech został ujęty w Czechosłowacji. Tamtejsze władze wydały go Polakom. Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 4 I 1949 r. skazał Włodzimierza Szczyhelskiego na karę
śmierci. Wyrok wykonano 7 IV 1949 r. w więzieniu w Rzeszowie
3
K. - skrót od pseudonimu „Kryłacz”, którym posługiwał się Jarosław Kociołek (Koćołok), od kwietnia 1946 r. do czerwca 1947 r.
dowódca sotni „U-6”. Zginął 13 VI 1947 r. w pobliżu Zawadki.
4
Z. - skrót od pseudonimu „Zenowij”, którym posługiwał się Michał Duda, używał również pseudonimu „Hromenko”, w latach
1945-1947 dowódca sotni „U-2”. Zginął w 1950 r. w USRS,
5
Ł. - skrót od pseudonimu „Łastiwka”, którym posługiwał się Grzegorz Jankowski, w latach 1945-1947 dowódca sotni „U-7”.
Zginął w czerwcu 1947 r. w okolicach Birczy.
6
Oddział N.N. „Mrija” z ZSRS czasowo przebywał na obszarze Polski, brał udział w ataku na Dynów
7
Służba Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - banderowców w ukraińskim podziemiu pełniła funkcję tajnej
policji politycznej. Nie podlegała ona dowództwu UPA. Do zadań SB OUN należał kontrwywiad, prowadzenie śledztw, wykonywanie
wyroków oraz policyjna ochrona terenu. SB uważała się za władzę sądowniczą w stosunku do cywilnej ludności polskiej i ukraińskiej.
Dysponowała własnymi oddziałami, tzw. bojówkami, które niekiedy uczestniczyły w większych akcjach wojskowych.
8
B. - skrót od pseudonimu „Bajda”, którym posługiwał się Mikołaj Sawczenko vel Piotr Mykołenko „Bajda” (1921-1979), mjr UPA.
Pochodził z rejonu Połtawy. W 1941 r. został zmobilizowany do Armii Czerwonej. W czasie odwrotu Sowietów na wschód pozostał
w rodzinnych stronach. Od 1942 r. służył w armii niemieckiej. W 1943 r. zgłosił się do UPA. Od wiosny 1944 r. w obwodzie drohobyckim dowodził sotnią UPA, która składała się z 200 strzelców pochodzących z Ukrainy Naddnieprzańskiej. Latem i jesienią 1944 r.
brał udział w rajdach UPA po terenach zajętych przez armię sowiecką. Następnie został zastępcą komendanta 26. Odcinka Taktycznego UPA. Od stycznia 1946 r. do połowy 1947 r. dowodził przemyskim kureniem UPA. Razem z sotnią „Hromenki” przedostał się
na Zachód, do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Następnie dowodził formacjami UPA w Europie Zachodniej. Popadł
w konflikt ze Stefanem Banderą i został odwołany ze stanowiska dowódcy. Od 1950 r. mieszkał w USA.
9
N.N. „Ostap” - kpr. (wistun) UPA, ur. 30 I 1927 r. Ukończył 7 klas gimnazjum. W UPA od 10 XII 1945 r. Do lata 1946 r. polityczny
wychowawca czoty (plutonu) 511 (w lipcu tr. zlikwidowano etaty wychowawców w czotach). Następnie zastępca dowódcy II roju czoty
512. Zginął 16 XI 1946 r. w pobliżu apteki w Dynowie. Według innej wersji poległ, próbując zdobyć pocztę
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1948 listopad 24, Rzeszów - Fragment zeznań Włodzimierza Szczyhelskiego „Burłaki” o przebiegu ataku na
Dynów
W październiku 1946 r. na polecenie „Hryhora” 1 wspólnie z sotnią
„Hromenki”, „Łastiwki” i „Kryłacza”
oraz małym oddziałem „Mrija” dokonaliśmy napadu na miasteczko Dynów
w celu zabrani [a] medykamentów. Ja
z czotą „Wańki”2 miałem za zadanie
zlikwidować posterunek MO i w tym
celu uzbrojony udałem się w kierun-
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ku [Dynowa]. Po drodze spotkaliśmy
dwóch milicjantów, przed którymi
ukryłem swoją czotę, a sam udałem
się do nich na rozmowę, gdyż chciałem,
abyśmy bez wystrzału weszli do miasta, a ich żywcem ujęli. Ponieważ moja
rozmowa z nimi nie dała rezultatu,
gdyż milicjanci ci nie oddali broni, więc
w czasie mojej rozmowy ludzie, którzy
szli ze mną, zrozumieli sytuację, więc
rojowy „Step”3 i strz[elec] „Ołeksio”4
zaszli milicjantów od tyłu i zastrzeli
ich z automatu, przy moich oczach,
po czym zabitym milicjantom zabraliśmy automaty5, a następnie po kilku
minutach podeszłem pod posterunek
MO, skąd do nas otworzono ogień, na
skutek czego ja dałem rozkaz ostrzelać

budynek, a na skutek silnego ognia
milicjanci uciekli, gdyż ucichły strzały,
wówczas myśmy podeszli pod budynek, dałem rozkaz wrzucić do środka
granaty, po czym moi ludzie weszli
do środka budynku i wynieśli pewną
ilość broni, amunicji i jakąś garderobę
i [trochę] prowiantu, lecz nie przypominam sobie, czy meldowali mi, ilu
milicjantów zostało zabitych, nie jest
mi wiadome, czy milicjanci ci uciekli
czy zostali zastrzeleni. Po opanowaniu
posterunku ludzie moi zrabowali kilka
sklepów, a ja udałem się do apteki,
z której zabierano medykamenty.
Ze zrabowanym łupem udaliśmy się
z powrotem za San i w dylęgowskie
lasy nad Jawornik Ruski.

Mirosław Huk „Hryhor” - prowidnyk I Okręgu OUN
N.N. „Wańka” - st. sierź. (st. buławny) UPA. W UPA od maja 1944 r. Od kwietnia 1946 r. do 16 marca 1947 r. dowodził I czotą
(510) z sotni „Burłaki” „U-4”. Został zabity 16 III 1947 r. w czasie ataku WP na Berendowice, obecnie przysiółek wsi Aksmanice,
pow. przemyski
3
N.N. „Step” - plut. (st. wistun) UPA, ur. 26 VII 1922 r., ukończył 5 klas szkoły powszechnej. W latach 1941-1944 służył w stopniu
kaprala (wistuna) w policji ukraińskiej kolaborującej z Niemcami. W UPA od maja 1944 r. Dowodził rojem w czocie 510. 15 III 1947
r. został ciężko ranny w brzuch i obie nogi w zasadzce zorganizowanej przez WP w Makowej. Zmarł 16 III 1947 r. w czasie przeprawy
przez rzekę Wiar, w pobliżu Huwnik
4
Strzelca o pseudonimie „Ołeksio” w sotni „Burłaki” nie było. Prawdopodobnie nastąpiła tutaj pomyłka; znamy łącznika sotni st.
strz. UPA N.N. „Ołeksija”. Ewentualnie „Ołeksio” był członkiem bojówki SB
5
Prawdopodobny przebieg zdarzenia był następujący. Grupa „Burłaki” na torze kolejki wąskotorowej napotkała posterunek ORMO.
Służbę pełnili: Antoni Ulaniecki, Stanisław Tymowicz i trzeci nieznany z nazwiska. Włodzimierz Szczyhelski, udając dowódcę oddziału
NSZ o pseudonimie „Młot”, podszedł do ormowców i próbował skłonić ich do dobrowolnego poddania się rzekomemu polskiemu podziemiu. UPA w Polsce często stosowała ten podstęp, zazwyczaj z powodzeniem. Polacy mieli skrupuły przed strzelaniem do rodaków.
„Step” i „Ołeksio” zaszli posterunek od tyłu. Podczas rozmowy wystrzelili do ormowców. Antoni Ulaniecki trafiony ośmioma kulami
z pepeszy zmarł na miejscu. Według rejestru broni i amunicji z marca 1947 r. „Step” był uzbrojony w pistolet maszynowy PPSz nr
2814. Natomiast Stanisław Tymowicz został ranny w nogi. Banderowcy podeszli do niego i ranili go kilkakrotnie bagnetami, po czym
pozostawili, uważając, że już nie żyje. Trzeci ormowiec, ostrzeliwując się uciekł; jego strzały raniły członka bojówki SB „Drapaka”.
1
2

3

4

1947 marzec 12, Brzozów - Notatka o okolicznościach śmierci członka
ORMO Józefa, Rakowskiego z Dynowa

1947 sierpień 11, Brzozów - Notatka o okolicznościach śmierci członka
ORMO Stanisława Tymowicza z Dynowa

Brzozów, dnia 12 III 1947 r.

Brzozów, dnia 11 VIU 1947 r.

Okoliczności śmierci członka ORMO
Rakowskiego Józefa z Dynowa

Okoliczności śmierci członka ORMO
Tymowicza Stanisława z Dynowa

W dniu 16 XI 1946 r. o godzinie
21.30 miasteczko Dynów zostało napadnięte przez bandę UPA w sile około
400 ludzi, uzbrojonych w ckm-y, rkm-y,
automaty, karabiny, granaty ręczne.
Bandyci po wtargnięciu do miasta zajęli się rabunkiem apteki oraz sklepów
prywatnych miasta Dynowa.
Grupa ORMO-wców około apteki
ostrzeliwała banderowców i w czasie
strzelaniny został śmiertelnie ugodzony pociskiem odbitym od chodnika
członek ORMO ob. Rakowski Józef.
Kula ugodziła go w brzuch, dlatego też
po paru minutach zmarł.
Referent personalny
(-) Leń Stanisław
p.o. komendanta powiatowego MO
(-) Kosik Józef chor.

W czasie napadu band UPA w sile
około 400 ludzi na miasto Dynów
w dniu 16 XI 1946 r. został ciężko
raniony członek ORMO ob. Tymowicz
Stanisław, który w dniu tym o godzinie
21.30 był na placówce oddziału ORMO
za miastem, koło toru kolejowego położonego nad Sanem. Ponieważ
banderowcy byli ubrani w mundury
WP, dlatego też placówka ORMO nie
rozpoznała w ciemności zbliżających
się postaci, po czym banderowcy na
widok oddziału ORMO odkryli ogień
i członek ORMO Tymowicz Stanisław
został ugodzony kulą dum-dum w nogi,
skutkiem czego zostały strzaskane kości u obu nóg. Poza tym otrzymał uderzenia od bagnetów. Ciężko rannego
członka ORMO odwieziono do szpitala

powszechnego w Rzeszowie, a w dniu
27 II 1947 r. rodzina przywiozła go do
domu. Na drugi dzień 28 II 1947 r. ob.
Tymowicz Stanisław zmarł.
Stwierdzam zgodność i prawdziwość powyższego.
Komendant MO woj. rzeszowskiego
(-) Michalak mjr
Powiatowy komendant MO
(-) Kosik Józef ppor.

5
1947 marzec 12, Brzozów - Notatka o okolicznościach śmierci członka
ORMO Antoniego Ulanieckiego z Dynowa
Brzozów, dnia 11 VIII 1947 r.
Okoliczności śmierci członka ORMO
Ulaniecki[ego] Antoniego z Dynowa
W dniu 16 XI 1946 r. o godzinie
21.30 do miasteczka Dynowa wtargnęła banda UPA w sile około 400 łudzi
połączona z jedną grupą bandy NSZ
pod dowództwem ps. „Młota”.
Część atakujących band była ubra-
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na w mundury WP, reszta w ubraniach
cywilnych. Oddział ORMO pozostający
na placówce za Dynowem na torze koło
Sanu został z miejsca zaatakowany
przez banderowców i od pierwszych
strzałów padł członek ORMO ob. Ulaniecki Antoni, ugodzony 8 pociskami
1

w brzuch, nogi i jedną rękę. Drugi
członek ORMO, trafiony kulą dumdum, został raniony przy nim, a reszta
placówki ORMO wycofała się do Dynowa. Członek ORMO Ulaniecki Antoni
po otrzymaniu 8 kuł, przeżywszy parę
minut, zmarł.

13

Stwierdzam zgodność i prawdziwość powyższego.
Komendant MO woj. rzeszowskiego
(-) [nieczytelny podpis]
Powiatowy komendant MO
(-) Kosik Józef ppor.

treść dokumentów pochodzi z wydawnictwa IPN „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1 z 2008 r.

III część artykułu ukaże się w kolejnym numerze „Dynowinki”.

Nadzieja na ocalenie
Dzień przerwany w połowie

13 marca 1945 we wczesnych godzinach popołudniowych do domu wtargnęła
grupa enkawudzistów. Bez
składania jakichkolwiek
wyjaśnień, szarpiąc i nie
szczędząc razów nahajem,
wyprowadzili z domu pana
Tadeusza Śmietanę wraz
z bratem.
Ofiarom skrępowano
nogi i ręce, tak, by udaremnić próby ucieczki i wepchnięto na wóz konny.
Wszystkich pojmanych
w tym dniu zgromadzono
w miejscu dzisiejszych
szalet miejskich, a potem
w siedzibie Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
Pan Tadeusz pamięta,
że wśród nieoczekiwanie
pozbawionych wolności,
znaleźli się między innymi panowie: Jarosz,
Kuszek i Kopeć. Niepew-

Andrzej Stankiewicz
ni swego losu, głodni i wystraszeni
czekali na dalszy rozwój wypadków.
Pojawienie sie starszego rangą wojskowego było - jak się niedługo potem
okazało - początkiem wielokrotnie
powtarzanych pytań: gdzie została
ukryta broń oraz kto zasilał szeregi
partyzanckie. Odpowiedzią na uporczywe milczenie ze strony przesłuchiwanych były uderzenia bronią po
dłoniach. Seria przesłuchań nie przynosiła oczekiwanych rezultatów.
Kolejne trzy dni więźniowie spędzili w budynku dzisiejszego sklepu
,,SZIK’’. W ciemnej piwnicy, bez
jedzenia, zalęknieni, niepewni... I ta
niepewność miała ich już nie opuścić… Będzie im towarzyszyła przez
kolejne długie dni poniewierki, będzie
niezmiennie dowodem na nieobliczalność poczynań tych, w rękach których
znalazł się ich los.
Trzeciego dnia wydany został
rozkaz przemarszu kolumny pieszej
uformowanej z wszystkich przetrzymywanych do Sanoka. Wiosenne roztopy zalały trakt aż po Nozdrzec, woda
sięgała do wysokości łydek, ale nie stanowiło to przeszkody dla mocodawców.
U bram sanockiego więzienia znaleźli się po wielogodzinnym marszu,
u kresu sił. Dopiero tam dostali nieco
strawy; cienkiej sojowej zupy, przeszli
dezynfekcję i dosłownie upchnięto ich
w więziennych piwnicznych celach.
4 na 4, nawet czterdziestu mężczyzn.
Opuszczali te pomieszczenia tylko
w jednym celu - na „priwierkę”. Wydawało się, że te przesłuchania nigdy się
nie skończą. Pytania te same. O broń,
o przynależność do AK, o dowodzących
partyzantami.
Cztery długie tygodnie żmudnego
bombardowania pytaniami. Protokoły
w formie: „wapros-atwiet”. Przekleństwa, uderzenia, terror okazały się
nieskuteczne w zderzeniu z determinacją przesłuchiwanych. Nie wydobyto
żadnych informacji. Każdego z trzystu
przesłuchiwanych okazywano dodatkowo obecnym tzw. ,,swoim ludziom”,
pochodzącym z tego terenu. Potwierdzające skinienie głową zadecydować
miało niejednokrotnie o skazaniu na
zsyłkę.
Transport w zaludnionych ponad
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miarę wagonach wspomina Pan Tadeusz jako kolejny koszmarny etap
exodusu. Jeden z więźniów podjął
ucieczkę, płacąc najwyższa cenę.
O najedzeniu się chociaż raz do syta
można było tylko pomarzyć, a dodatkową uciążliwością były utarczki
z Ukraińcami.
W jak surowych warunkach przyszło żyć przez wszystkie dni, okazało
się tuż po przybyciu na miejsce. Do
golenia służyła wszystkim jedna żyletka osadzona na patyku, do spania
prycza. I znojna praca. Miejsca zmieniały się. Tydzień w kamieniołomach
sprowadzał się do dźwigania tak ciężkich odłamów kamienia, że z trudem
mogło udźwignąć je 4 mężczyzn. Przy
budowie baraków przyszło nosić po
5, potem po 10, aż w końcu 30 cegieł.
A pod koniec miał za zadanie oczyszczanie kotłów z przypalonych resztek
kaszy. Nieprzyjemnie pracowało się
z Czechami, a bratało znakomicie
z Węgrami. W tyglu zesłanych nie brakowało Azjatów, Włochów. Co dziesiąty dzień wypadał „prazdnik” – dzień
odpoczynku. Przy okazji święta było
zapotrzebowanie na przywiezienie
trocin z tartaku. I jakie było niemiłe
zaskoczenie, kiedy sie okazało, że
trociny dodawane są do chleba.

Okrutny los łączył
drogi
Pan Stanisław Sieńko doskonale
pamięta dzień 17 marca 1945 roku.
We wsi pojawiła się grupa enkawudzistów, kwaterując swoich w izbach domostw w środkowej części miejscowości. Po Harcie wieść owa rozeszła się
lotem błyskawicy. Powszechnie było
wiadomo, że nie przybyli tu z przyjacielskim zamiarem. Przeciwnie - ich
pojawienie się na czyimkolwiek podwórzu nie wróżyło nic dobrego. Oznaczało, że na mieszkańców może paść

podejrzenie o przynależność do AK.
Z rodziny Sieńków pan Franciszek
zasilał szeregi partyzanckie, jednak
w porę ostrzeżony, zdołał umknąć
przed konfrontacją z żądnymi chęcią
represjonowania niedawnych przecież
wrogów wojsk niemieckich.
Przybycie enkawudzistów było natychmiastowym sygnałem do ucieczki
nie tylko dla partyzantów, lecz także
dla tych, których łaskawy los uratował
od kul bądź prześladowań ze strony
band ukraińskich. Pan Stanisław
został w domu. Nie miał powodu do
obaw, jak się wydawało. Z racji swojego wieku nie zdążył zostać partyzantem. Rewizja w domu skutkowała
znalezieniem słuchawki od radia
skonfiskowanego wcześniej jeszcze
przez Niemców. Splotu okoliczności
dopełniał fakt, że w zagrodzie po sąsiedzku schronienie znalazł były więzień oświęcimskiego obozu koncentracyjnego. Trzech napotkanych podczas
rewizji mężczyzn aresztowano: Pana
Stanisława, Władysława Kaczora oraz
krewniaka Andrzeja, wspomnianego
byłego więźnia.
Wiele może opowiedzieć pan Stanisław o przesłuchaniach w dynowskich piwnicach, a potem sanockim
więzieniu. Traumatyczne, z groźbami
przy uchylaniu się od odpowiedzi na
powtarzane w kółko te same pytania.
Przesłuchiwani trwali niezłomnie
przy swoim: nikt nie znał miejsc
przechowywania broni ani tych, którzy mieliby jej używać. Za milczenie
przyszło zapłacić. Zapadła decyzja
o zesłaniu w głąb terytorium Związku
Radzieckiego.
W tej samej grupie znalazł się także inny mieszkaniec Harty, Pan Józef
Lignowski. Ten przypadek połączył
ich drogi aż do końca niewoli. Droga
transportu kolejowego wiodła przez
Lwów, Kijów, Orzec, Czelabińsk, aż
nad odległy Ob. Na przepełniony do
granic możliwości wagon przydziela-

no dwa wiaderka zupy i suchary, po
garści dla każdego. W łagrze czekała
ich prycza, spanie na gołych deskach
i ciężka praca. Pan Stanisław został
przydzielony do kopalni i niemal przypłaciłby życiem. Cud tylko sprawił,
że przeżył katastrofę, podczas której
został przysypany. Obydwaj panowie
wspominają, że modlili się, udało się
przemycić książeczkę i wspólnie odmawiali litanię oraz śpiewali pieśni
kościelne.
O uwolnienie zesłanych rodziny
czyniły starania, szukały protekcji,
jednak bezskutecznie. Musieli pozostać aż do czasu, kiedy władze podjęły
decyzję o uwolnieniu w sierpniu 1945
roku. Wieczorem ogłoszono werdykt,
rano powracali już do Polski. W Iławie otrzymywali paszporty, potem
przedostawali się z Warszawy na
Lublin a potem na Przeworsk. Wracali
w podartych ubraniach, na dachach
wagonów, ważyli po trzydzieści parę
kilogramów. Gdyby zatrzymano ich
w obozie jeszcze dwa tygodnie, mogli
tego już nie przeżyć. Zasiadali do jedzenia głodni i wstawali z uczuciem
głodu. Racje żywnościowe wystarczały
jedynie na przeżycie, ale ich nie zrażało już nawet robactwo wszechobecne
także w pożywieniu.
Pan Stanisław raz jeszcze wrócił do
Związku Radzieckiego na przesłuchanie. Nigdy nie poznał zarzutów, dlaczego został skazany. Kiedy zwrócił sie
do sądu o wydanie zaświadczenia, że
był wśród zesłanych, skończyło się jedynie na obietnicy. Od władz polskich
internowani otrzymali odszkodowanie
w wysokości kilku tysięcy złotych oraz
medale, jednak reżim ludowy zakazywał publicznych wyznań na temat
przebywania w łagrach. Ale pamięć
przetrwała.
Wspomnień wysłuchali:
Ewa Hadam, Jacek Stochmal
Foto: Jacek Stochmal

Boże Narodzenie i Nowy Rok to nie tylko okres radości,
ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka.
Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro
Wszystkim Klientom, Partnerom i Sympatykom naszej Firmy
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Dynowie
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„SNY” w Dynowie
Dnia 6 grudnia br. w auli budynku
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
odbyło się spotkanie autorskie z naszym regionalnym pisarzem Januszem
Korylem. Poruszenie Dynowian jego
osobą wyniknęło z ukazania się powieści kryminalnej, której akcja toczy się
właśnie w Dynowie.
„Sny” rzeszowskiego twórcy wywołały furorę wśród dynowskiej społeczności. Wielu czytelników przechadzając
się po uliczkach naszego miasteczka,
czuło dreszcze znajdując się w miejscach morderstw opisanych w kryminale. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
12.00 i zgromadziło wielu uczniów
naszego liceum, jak i mieszkańców
miasteczka. Autorowi towarzyszyli
przedstawiciel handlowy wydawnictwa
„Dreams” - Halina Żurawską oraz grafik Grzegorz Działo.
Zanim Janusz Koryl zabrał głos,
uczniowie dynowskiego liceum powitali
go krótką częścią artystyczną. Nasze
najlepsze recytatorki – Wioletta Pudysz i Katarzyna Sapa deklamowały
wiersze bohatera spotkania – „Szanse”
oraz „Uniwersalia”. Wybór tych utworów wzruszył autora. Część artystyczną
uświetnił również występ wokalny Wioletty Potocznej i Natalii Twardy.
Na wstępie głos zabrała Pani
Halina Żurawska, przybliżając zgromadzonym sylwetkę autora. Książkę
„Sny” przybliżył zgromadzonym krótki
trailer, podczas projekcji którego spadł
plakat przedstawiający trasę zdarzeń
kryminalnych. Autor humorystycznie
zwrócił uwagę, że to na pewno musiał
być jakiś znak. Następnie Janusz
Koryl, dziękując za ciepłe powitanie,
zachęcił zgromadzonych do zadawania
pytań. Jako uczennice dynowskiego
liceum postanowiłyśmy skorzystać
z okazji i zadać pisarzowi kilka pytań

na temat, zarówno kryminału związanego z dynowszczyzną, jak i jego
samego, jako twórcy.
Janusz Koryl: Dzień dobry. Chciałbym ze swej strony podziękować za
tak ciepłe przyjęcie. Ze szczególnym
wzruszeniem wysłuchałem swych
dwóch wierszy, ponieważ od pewnego
czasu nie zajmuję się już poezją. Kiedyś
interesowała mnie wyłącznie liryka.
Aktualnie pochłania mnie tylko proza.
Swoje wiersze traktuję jako ciekawostkę, symbol sprzed lat.
Uczennice: Witamy pana serdecznie w progach naszego liceum. Bardzo
miło jest nam pana poznać, lecz nie
ukrywamy tremy spowodowanej pana
dziennikarskim doświadczeniem. Jesteśmy tylko nowicjuszkami i mamy
nadzieję, że na nasze małe potknięcia
przymknie pan oko. Chciałybyśmy zadać panu kilka pytań. Kiedy wkroczył
Pan w świat prozy?
J.K.: Kilka lat temu, dokładnie
w 2007 roku, ukazała się powieść
„Zegary idą do nieba”. Wtedy właśnie
nastąpił mój debiut prozatorski. Utwór
ten był w zasadzie konsekwencją
ogólnopolskiego konkursu na powieść
współczesną. Zdobyłem wówczas drugie
miejsce, a moja powieść ukazała się
w wydawnictwie.
U: Dlaczego jako miejsce akcji
„Snów” wybrał Pan Dynów?
J.K: Szczerze mówiąc to sam się
zastanawiam do dziś dlaczego akurat
Dynów (śmiech). Na to pytanie nie
mam do końca sprecyzowanej odpowiedzi. Dynów jest mi bliski od pewnego
czasu w sposób szczególny. Moja żona
pochodzi z tego miasteczka, więc może
to już część odpowiedzi. Bywam tutaj
dosyć często. Dynów zajmuje szczególne miejsce w mojej pamięci i dlatego
pozwoliłem sobie uczynić go miejscem

akcji rozmaitych wydarzeń opisanych
w „Snach”.
U: Skąd czerpał Pan inspirację do
napisania „Snów”?
J.K.: Wbrew pozorom jest to trudne pytanie. Każdy autor ma swoją
odpowiedź i własną metodę. Pomysły
rodzą się znikąd. W danym momencie
przychodzą i zmuszają do pisania.
W pewnej chwili nabrałem ochoty do
stworzenia utworu, który byłby po
trosze kryminałem, powieścią sensacyjną, thrillerem, a nawet powieścią
obyczajową. W „Snach” przedstawieni
są specyficzni bohaterowie, którzy
żyją w sposób typowy dla małego miasteczka.
U.: Wcześniej wspomniał Pan, że
poezja to zamierzchła przeszłość. Dlaczego porzucił Pan pisanie wierszy?
J.K.: Poświęciłem poezji dużo sił,
czasu i wyobraźni. W końcu stwierdziłem, że już wystarczy. Czasem zdarza
mi się jeszcze napisać jakiś wiersz, ale
bardzo rzadko. Traktuję to jako rodzaj
rozrywki. Bardziej zainteresowała
mnie kilka lat temu proza. Nie wiem
dlaczego, to jest trudne pytanie. Pa-
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miętam, że kiedyś poezja była dla mnie
wszystkim i nie wyobrażałem sobie, że
mógłbym tworzyć coś zupełnie innego.
Co więcej, gdy czytałem jakąś powieść
drażniło mnie gadulstwo pisarzy. Myślałem, że to taka paplanina. Jednak
teraz zmieniłem zdanie i sam tworzę
prozę.
U.: Już w dzieciństwie marzył Pan,
by zostać pisarzem?
J.K.: W dzieciństwie chciałem
zostać strażakiem (śmiech). Pisarz to
takie mocne słowo. Wg mnie w Polsce
to nie jest zawód. W innych krajach Stanach Zjednoczonych, Anglii, jest to
rzeczywiście profesja. Tam, gdy ktoś
stworzy bestseller, żyje niczym Pani
Rowlling, czy Stephen King. Natomiast
w Polsce nawet najznakomitsi pisarze
nie mają tak wielkiego prestiżu.
U.: Jakich autorów Pan preferuje?
Ma Pan ulubionego pisarza, którym się
Pan inspiruje ?
J.K.: Moim mistrzem jest Gabriel
Garcia Marquez. Nie o to chodzi o to
, żeby się na nim wzorować. Uważam,
że żaden pisarz nie powinien się na

nikim wzorować. Oczywiście, może by
ć zafascynowany czyjąś twórczością, ale
nie powinien ślepo naśladować. Cenię
Marqueza za twórczość i lubię czytać
jego utwory.
U.: Mógłby Pan nam zdradzić Pańskie plany na przyszłość? Jaki będzie
Pana kolejny utwór?
J.K.: Moja najnowsza powieść to
„Ceremonia”, która ukaże się w styczniu. Jest to powieść sensacyjna. Akcja książki rozgrywa się w małej
bieszczadzkiej miejscowości Polana.
Bohater to dziennikarz poszukujący
tematu i sensu życia. Jego monotonną
egzystencję przerywa dziwny list od
mieszkańca Polany, który informuje
o zwyczaju krzyżowania młodych
mężczyzn przed Wielkanocą, kultywowanym w ich wsi. Naczelny zachęca
dziennikarza, żeby sprawdził to i pojechał do tej miejscowości. I tak zaczyna
się cała historia. Myślę, że „Ceremonia”
trzyma w napięciu. Więcej nie powiem.
Zachęcam do czytania.
U.: Dziękujemy za wyczerpujące
odpowiedzi. Rozmowa z Panem to dla
nas wielka przyjemność.

Cieszymy się, że mogłyśmy Pana
poznać.
Na zakończenie spotkania pani
Halina Żurawska zachęciła do zakupu
książek, zawierających autograf autora. Zgromadzeni mieli możliwość osobistej rozmowy z pisarzem po ogólnym
spotkaniu. Zdarzenie zakończył występ
Wioletty Potocznej i Natalii Twardy,
prezentujących piosenkę z repertuaru
Ani Wyszkoni „Czy ten pan i pani”. Całe
spotkanie przebiegało w bardzo miłej
atmosferze, a sam autor swoją otwartością zyskał sympatię przybyłych
czytelników. Jesteśmy bardzo zadowolone z możliwości uczestnictwa w tym
wydarzeniu, jak i okazji poznania pana
Koryla, który- jak się okazało- jest osobą niezwykle serdeczną i mądrą.
Organizatorami spotkania autorskiego było Liceum Ogólnokształcące
i Miejska Biblioteka Publiczna.
Wywiad przeprowadziły: Anna
Skubisz i Aleksandra Socha –
uczennice IId LO w Dynowie
Foto: Jolanta Gudyka

Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Januszowi
za pełne wiary, mądrości i piękne słowa pożegnania mojego Taty
ś.p. Stanisława Jarosza
wygłoszone na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie
wyrazy serdecznego podziękowania
składa
Janusz Jarosz z Rodziną
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Regulamin Konkursu kolęd
Kolęda od wieków średnich wyrażała sobą wiele charakterystycznych elementów duszy narodowej. Jest w niej
dostojność i skupienie duchowe, jest bujny temperament
sarmacki, słowiańska zaduma i tęsknota, naiwność i czułość.
Jest humor i wesołość, jest zamaszystość kontuszowego
szlachcica i krakowskiego chłopa.
Kolęda stała się więc jakoby odbiciem prostaka i mędrca, dziecka i dorosłego człowieka; przemawia zatem do
wszystkich.
Nigdzie więc na świecie pieśń na Boże Narodzenie, pieśń
kościelna i świecka zarazem – nie stała się tak ogólnie
przyjętą tak ukochaną pieśnią jak w Polsce...
•
•
•

Celem konkursu jest:
Popularyzowanie i podtrzymanie pięknej tradycji śpiewania kolęd
Stworzenie szansy do zaprezentowania się szerszej
widowni,
Podwyższenie poziomu tzw. „domowego kolędowania”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich
klas szkół średnich oraz uczniowie gimnazjów, którzy zaprezentują dwie kolędy (w tym jedną tradycyjną) wykonane
indywidualnie lub zbiorowo. Każda szkoła może zgłosić
maksymalnie trzech uczestników (zespoły).
•
•
•
•

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w DYNOWIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
DYNOWA

Kryteria oceny:
dobór repertuaru,
aranżacja,
interpretacja
ogólny wyraz artystyczny

Laureaci trzech pierwszych miejsc
otrzymają nagrody symboliczne w postaci Złotej, Srebrnej i Brązowej Bombki oraz kolędowe sakiewki i nagrody
rzeczowe.
Poza tym przyznane zostaną wyróżnienia.
Zgłoszenia udziału w konkursie zawierające tytuł utworu, imię i nazwisko wykonawcy oraz nazwę szkoły i klasę
lub inne dane prosimy składać do 15 stycznia 2012 r. na
adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
ul. ks. Ożoga 10
36 – 065 Dynów
tel/fax 16 65-21-806

zapraszają
wszystkich chętnych
do wzięcia udziału
w
XV MŁODZIEŻOWYM
KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK
oraz wszystkich piosenek,
którym punktem wyjścia jest Betlejem
Dynów 2012
Konkurs odbędzie się
w sali Domu Strażaka w Dynowie
w dniu 22 stycznia 2012 r. o godz. 15.00

SPROSTOWANIE
Redaktor listopadowego numeru „Dynowinki” (nr 11/194) przeprasza Autorów artykułu „Życie do rymu” za niedopatrzenie, które pojawiło się na 12. stronie miesięcznika. W materiale fotograficznym nie pojawiło się bowiem,
przygotowane do druku, zdjęcie Prowadzącej spotkanie autorskie, pani Grażyny Malawskiej - konferansjerki oraz
występującej z tej okazji w programie artystycznym - członkini kabaretu „Nasz”, a także wokalistki w zespole wokalnym - „Logarytm”.
Redaktor prowadząca kieruje szczególne słowa przeprosin również w stronę p. Grażyny, licząc na Jej wyrozumiałość wobec zaistniałej, niezależnej od czynnika ludzkiego, sytuacji.
red. Zuzanna Nosal
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PRZEDŚWIĄTECZNA WIZYTA
U DYNOWSKIEGO ARTYSTY
Fotoreportaż przygotowali uczestnicy projektu: „Zblazowanie. Stop. Roztańczenie Start Dynów”: grupa fotograficzna
(organizator: Stowarzyszenie De-Novo). Zdjęcia wykonali
pod opieką Piotra Pyrcza. Cały warsztat fotograficzny zakończy się w listopadzie 2012 r. wystawą prac uczestników.
Wystawa odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Dynowie, która jest współorganizatorem projektu oraz
finansuje niniejsze zajęcia.

Pan Bogusław Kędzierski, znany rzeźbiarz dynowski
ukończył szkołę im. Kenara w Zakopanem.
Był uczniem Antoniego Rząsy.
Artysta przyjął nas w swej pracowni.
Wykonał już postacie Trzech Króli do dynowskiej szopki
a rzeźbił głowę wilka, którą zachwyciła się Klaudia.

My: Klaudia, Samuela i Michał
odwiedziliśmy znakomitego
rzeźbiarza.
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Pan Bogdan oprowadził nas także po swej galerii
„Pniak” gdzie podziwialiśmy Jego piękne rzeźby.

PRZEDŚWIĄTECZNA WIZYTA U DYNOWSKIEGO ARTYSTY

Miło spędziliśmy czas w towarzystwie Artysty.
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Fot.: Klaudia Potoczna, Samuela Łach, Michał Hyjek
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Konkurs poetycki
Rozstrzygnięcie konkursu literacko-muzycznego pod
hasłem Moja mała ojczyzna – miejsce dla ciszy i dla
śpiewu” – ogłoszonego w ramach V Dynowskiej Jesieni
Teatralnej.
Komisja Artystyczna w składzie
P. Krystyna Dżuła – przewodnicząca oraz panie Grażyna
Paździorna i Magdalena Gołąb, po analizie 16 utworów poetyckich autorstwa 14 uczestników, na posiedzeniu w dniu
25 listopada 2011 roku postanowiła przyznać:
dwa pierwsze miejsca:
- Wiolettcie Pudysz uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie za wiersz „ Wrócisz” i Katarzynie
Siry uczennicy Gimnazjum w Dynowie za wiersz „Nocna
zaduma”.
trzy drugie miejsca:
- Michałowi Hyjek uczniowi Gimnazjum w Dynowie za
wiersz „Nasze miejsce”, Patrykowi Leszczakowi uczniowi
Publicznego Gimnazjum w Krzywczy za wiersz „Pory roku”
oraz Karolinie Rachwał uczennicy Gimnazjum w Krzywczy za wiersz „ Jest mi cicho, bezpiecznie…”
trzy trzecie miejsca:
- Aleksandrze Kuźbida uczennicy Gimnazjum
w Krzywczy za wiersz „Moja Mała Ojczyzna”, Karolinie
Grelak uczennicy Zespołu Szkół w Sieniawie za wiersz
„Chciałam Ci pokazać” i Agnieszce Najsarek uczennicy
Zespołu Szkół w Kańczudze za wiersz „Jest takie miasto”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i monografie

W I E R S Z E
I miejsca
Wioletta Pudysz
Wrócisz
Możesz odejść
Możesz …
Nic nie jest w stanie cię zatrzymać,
Ale zobaczysz
Zatęsknisz
Do zapachu mokrej zieleni,
Znajomych ulic
Do ciszy w oknie,
Do spokojnego dnia,
Który znał, swoje jutrzejsze imię.
Zobaczysz…
Sznur łez się posypie
Na wspomnienie miejsca,
które tak ochoczo opuszczasz.

dynowskiego teatru a nagrodzeni poeci dodatkowo piękne
albumy. Nagrody ufundowało Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.
Komisja dziękując organizatorom za zorganizowanie
konkursu, wyraziła jednocześnie nadzieję, że będzie on kontynuowany. Wszystkim uczestnikom pogratulowano pasji
poetyckich oraz życzono odwagi w wyrażaniu swoich emocji
słowem a szczególnie radości z życia tu i teraz w swojej
Małej Ojczyźnie.
GM
Fot. Grażyna Paździorna

N A G R O D Z O N E

Wtedy sam przed sobą przyznasz,
Najwspanialsze skarby świata
Tracą wartość przy miejscu, gdzie
Pierwszy raz
Ujrzałeś mech
a w nim uśpione kamienie,
Gdzie pnie wysokich drzew
wyznacza czas,
Gdzie bezbronny ptak
wije swoje gniazdo,
Gdzie krajobraz tak zwykły
a zarazem
Najwznioślejszy, najgłębszy,
najprostszy.
Zatęsknisz …
Do łagodnie uśmiechniętego dnia
A to co niegdyś cię raniło

Na nowo pokochasz…
I wrócisz tu
Przybiegniesz jak mały chłopczyk
I usłyszę, jak szepczesz
Tęskniłem…
Tęskniłem właśnie za tym lasem,
Za drewnianym kościółkiem
na uboczu,
Za drzewem, które codziennie
witało swoimi dłońmi
I wreszcie za listkiem,
Co przysiadł w jesienny wieczór
na twym swetrze…
Do ciszy i spokoju,
Które roztacza wokół siebie
Twoja-moja mała ojczyzna,
Zwykła
A jakże niezwykła…
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Katarzyna Siry
„Nocna zaduma”

Patryk Leszczak
„Pory roku”

Gdy słońce z nieba ucieknie,
A księżyc na miejscu tym stanie…
Popatrz –
Na lasy i łąki
Oświetlone lekko światełkiem nocy.
Spójrz –
na San, który bez pośpiechu,
Majestatycznie podąża ku Wiśle
Wsłuchaj się –
w rytm tego nocnego hymnu.
Hymnu do natury.
Spróbuj –
odnaleźć skrytych muzykantów
przysłoniętych kurtyną nocy.
Zamocz –
rękę w kryształowej wodzie.
Poczuj –
zapach trawy i liści.
Wciągnij –
spory łyk złotego powietrza.
Doceń to, co masz
- nim zniknie.

Jesieni z żółtym warkoczem
W płaszczu z purpury i złota
Niesiesz kosz pełen owoców
Otulasz mgłą Sanu zakola.

II miejsca
Michał Hyjek
„ Nasze miejsce we Wszechświecie”
Wiele jest planet we Wszechświecie,
a na jednej z nich
narodziło się dziecię…
Nie chodzi, nie mówi,
płacz słychać wszędzie
Matka się głowi co z niego będzie?
Lecz dziecko dorasta,
mężnieje wraz z wiekiem
I prawdziwym staje się człowiekiem
Aż uświadamia sobie
jedną rzecz oczywistą
Że zyskał to wszystko
dzięki jednej rzeczy, zwanej
Małą Ojczyzną…
Karolina Rachwał
„Jest mi cicho, bezpiecznie …”
Idę ścieżką przez las,
Korony żółtych drzew otulają mnie.
Ruda wiewiórka chowa się
za pobliskim płotem
A w łapkach ściska złoty skarb …
Jest mi cicho, bezpiecznie …
Stara furtka mówi
ochrypłym głosem:
„Witaj! Dobrze, że jesteś”.
Czarny koci czarodziej
mruczy zaklęcia.
Znów jestem w swojej fortecy.
Jest mi cicho, bezpiecznie …
Dom pachnie obiadem,
szarlotką, kompotem.
Wesoła wróżka przytula mnie,
Elf opowiada o przedszkolu.
Za oknem świat układa się do snu.
Jest mi cicho, bezpiecznie …
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Zimo mroźna i śnieżna
W sopelkowych koralach
Osłaniasz śniegową pierzynką
Mysie nory na miedzach i polach.
Wiosno śpiewna i śnieżna
Witająca soczystą zielenią
Masz pola i zagajniki
Uśmiechasz się pierwiosnkami.
Lato skwarne i upalne
Łany zbóż ozdabiasz makiem
Pachniesz sianem i poziomkami
Latasz z bocianem i szpakiem.
To moja mała ojczyzna
Jesienią, latem, na wiosnę …
To dla niej staram się i trudzę
W niej na dobrego człowieka wyrosnę.
III miejsca
Aleksandra Kuźbida
„Moja mała ojczyzna”
Moja mała Ojczyzno!
Jesteś niczym ma druga matka.
Twa bliskość pociesza,
rozłąka rozprasza
Kojące ciepło Twych rysów,
Te pola, doliny, lasy i wzgórza.
Mówią że tu pusto,
że nic się nie dzieje,
Lecz dla mnie jest wyjątkowo.
Przywykłam do Ciebie,
Piękny krajobraz, aleja grabowa,
Domy kolorowe, stara stodoła.
Jesienią czuję, że Ojczyzna płacze.
Tęskni za tym, co było,
ubolewa nad walczącymi,
którzy polegli w jej obronie.
Dla nich ubiera się
w różnobarwne liście,
aby oddać im cześć i chwałę.
Latem pozwala dzieciom
bawić się nad rzeką.
Wieczorami przygarnia
bezdomne psy.
Czy tych, którzy stąd wyjechali
też przyjmie?
Może będzie jej to już obojętne…
Może nie pokaże jej więcej
swoich pięknych pór roku …
Nie będzie dla nich opoką…
Jednak jest miłosierna i litościwa,
Nie zostawi swoich dzieci!
Na górze krzyż ogląda całą wieś.
Gdy wkoło się rozglądam,
serce wali mi jak młotem.
Kocham to uczucie, kiedy wiem

że wciąż mi tej ojczyzny mało,
że gdyby coś się kiedyś stało,
mogę tu powrócić.
Karolina Grelak
****
Chciałam Ci pokazać
Coś wyjątkowego.
Więc wybrałam kraj nasz rodzinny,
Zobacz tylko.
Tam za górkami dzieci się śmieją.
Tak jak my za dawnych czasów,
Bawią się liśćmi.
Dobrze usłyszałeś,
Wiesz…
Nie tylko te zabawy tu zostały,
Spójrz dalej.
To młoda para świeżo po ślubie,
A tam w oddali…
Zerknij chociaż!
Widzisz tych ludzi?
Spokojnie nie masz halucynacji.
Już odchodzą z tego świata,
Lecz tak jak przodkowie
zostawią coś wyjątkowego.
Miłość do Polski
Kraju jedynego.
Agnieszka Najsarek
„Jest takie miasto”
Jest takie miasto na Podkarpaciu,
Które tak dobrze znam
I od najmłodszych lat dziecinnych
Wspomnienia z nim miłe mam.
Tutaj przedszkole, szkoła, liceum
Kolejno witały mnie,
I często mi uświadamiały
Jak mało jeszcze wiem.
Ten kościół, który widział
Mój uśmiech i łzy.
Te pola i ulice, na których
Osiadają z rana mgły.
Kolejka wąskotorowa
Mały rynek i park,
Plac zabaw wśród bloków
I wtorkowy targ,
Pomnik Grunwaldu
I inne małe cuda
To wszystko jest w tym mieście,
To wszystko to Kańczuga.
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,,Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej,
niż w cichym świecie małych rzeczy.
To wydaje się dziwne, jednakże jest łatwe do zrozumienia’’
/Hans Margolius/

PODZIĘKOWANIE

Główny organizator V Dynowskiej Jesieni Teatralnej – Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół’’ w Dynowie składa
gorące podziękowania wszystkim Współorganizatorom i Sponsorom :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pani Annie Kowalskiej Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego za patronat i pomoc finansową,
Panu Józefowi Jodłowskiemu Staroście Rzeszowskiemu za patronat i wsparcie finansowe,
Panu Zygmuntowi Frańczakowi Burmistrzowi Dynowa za patronat i pomoc finansową,
Panu Adamowi Chrobakowi Wójtowi Gminy Dynów za patronat i pomoc finansową,
Pani Anecie Pepaś Dyrektorowi MOK-u w Dynowie za patronat i pomoc finansową ,
Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za wszechstronną pomoc organizacyjną,
Pani Grażynie Paździorny i Pani Barbarze Porzuczek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za patronat i pomoc
organizacyjną,
Panu Adamowi Żakowi Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie za pomoc organizacyjną, użyczenie
auli,
Państwu Tadeuszowi Święsowi, Zbigniewowi Walusowi i Elżbiecie Żak Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Dynowie za
wydatną pomoc
w przygotowaniu spektaklu ,,Awantura o Basię’’,
Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Dynowie za wsparcie finansowe,
Prezesowi OSP Dynów – Miasto za udostępnienie sali Domu Strażaka.
,,To piękne móc liczyć na innych’’

Bogaty program V Dynowskiej Jesieni Teatralnej i jego pomyślna realizacja dowodzą szerokiego społecznego zainteresowania cyklicznymi imprezami teatralnymi i wskazują na potrzebę ich kontynuacji w przyszłości .
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół’’ w Dynowie

Kapela Dynowianie
Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a więc czas podsumowań.
Również kapela „Dynowianie”
nieskromnie pragnie się z Państwem
podzielić swoja pracą.
Po zaszczycie uświetnienia dynowskich uroczystości dożynkowych,
przyszedł czas na imprezy jesienne,
w których mieliśmy okazję uczestniczyć, a było to m.in. Święto Pieczonego
Ziemniaka KARTOFLISKO w Widaczu, BIESZCZADY Z CHRYSTUSEM
w Lesku, PIKNIK RODZINNY w Łubnie, DZIEŃ SENIORA w Dynowie.
W dorobku naszym znalazła się

również kolejna, dla nas bardzo
cenna nagroda w konkursie Frasobliwego Muzykowania „ALBERTYNKI”, który miał miejsce
w Kolbuszowej – rodzinnym mieście Kapeli Ludowej Władysława
Pogody. Bardzo miłym akcentem
tego spotkania była integracja międzynarodowych kapel ludowych
m.in. z Francji i Ukrainy.
Mieliśmy okazję do wspólnej
zabawy i konstruktywnej wymiany
doświadczeń.

A teraz
„....pośpieszcie pastuszki z piosneczki,
pośpieszcie pastuszki,
pośpieszcie pastuszki do stajeneczki,
Zaśpiewajmy Dzieciątkowi, zaśpiewajmy Jezusowi ......”

a
Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi.
Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych
zdrowia, spokoju, radości,
a w Nowym Roku - olbrzymiego rogu obfitości.
Z WYRAZAMI SZACUNKU KAPELA „DYNOWIANIE”
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Afryka moim sercem pisana…
Witam serdecznie wszystkich Czytelników Dynowinki z moim Przyjacielem Piotrem na czele. Pozdrawiam
serdecznie z Saoudé, wioseczki w Togo,
kraju, gdzie marzenia się spełniają,
czas stoi w miejscu, życie toczy się
na ulicach lub przed domami a ludzie
patrząc prosto w oczy sprawiają, ze
chciałoby się tu zostać i zostać i zostać...
Moja przygoda z Afryką rozpoczęła się
8 sierpnia, więc niedawno. Mimo tego,
iż jestem tu „nowicjuszką”, kilka zdań
o tym, co tu widzę, mogę już napisać.
Może zacznę od początku…
W tamten sierpniowy poranek razem z Magdą wsiadłyśmy do samolotu,
by spełnić swoje marzenia a może raczej
pragnienia; aby za niecałe 10 godzin
wylądować w stolicy Togo - Lome.
Moje pierwsze spotkanie z prawdziwą
Afryką… jakie było…? Po wyjściu
z samolotu zachłysnęłam się mocno
powiewem afrykańskiego powietrza
a w zamian dostałam mocne uderzenie w policzek; uderzenie gorąca,
jakie panuje tu każdego dnia. Ale to
nie przesłoniło mi mojego szczęścia.
W Lome zamieszkałyśmy u gościnnych
Ojców Werbistów, gdzie dyrektoruje
o. Edward. Nasz pobyt w Lome trochę
się wydłużył, a to dlatego, że Magdy walizki (obie!) poleciały sobie „zwiedzać”
Accrę (po prostu zaginęły!!!). Ale dzięki
temu my zwiedziłyśmy dużo miejsc
w Lome. Między innymi wieloma miejscami byłam w seminarium, którego
widok mocno mną potrząsnął. Chodzi
mi o warunki, w jakich klerycy muszą
studiować…Sale upalne i duszne, pokoje do spania, to wieloosobowe sale
z łóżkami bylejakimi i kącik do nauki.
Boże, czy Ty naprawdę zapomniałeś
o tym zakątku świata??? Jedyne pożywienie, jakie mają tu seminarzyści,
to tylko pat lub ryż i sos. Dwa razy
dziennie. I to wszystko. Życie w Lome
toczy się na ulicach, przed domami,
płynie na przygotowywaniu posiłków,
handlu czy po prostu byciu sobie wśród
innych. A wszystko to w niesamowitej duchocie i kurzu. Wędrując tak
ulicami Lome, zrozumiałam a może
lepszym słowem będzie poczułam, że
Afryka stała się moją rzeczywistością
na najbliższe dwa lata. Tak, na dwa
lata, bo tyle tu zamierzam zostać
(oczywiście pierwsze dwa lata a potem…któż to wie…). W większości
domy w stolicy są murowane, z pustaka
czerwonego, choć i drewnianych jest
bardzo dużo. Jest to z reguły jedno lub
dwa pomieszczenia dla kilkunastu czasami osób. W domu nie ma nic oprócz

stołu i kilku plastikowych krzeseł.
Sypialnia mocno odbiega od nazwy
i wyglądu. Życie toczy się przed domami
na podwórkach, gdzie robi się pranie,
gotuje posiłki na tzw. kopewe, jest to
takie małe palenisko do przygotowywania posiłków. Mały, niski na może

Saoude

Pol-Mari
30 cm. metalowy stojak, na którym
w blaszanym niby talerzu mocno
głębokim są węgle, ogień. Na
tym stawia się garnek i jedzonko
gotowe. Gdyby „coś takiego” było
dzisiaj u nas, nie dalibyśmy rady,
naprawdę.
Łazienki… najczęściej biedni
to mają za domami odgrodzone palmowymi liśćmi miejsce, gdzie polewając
się wodą z wiadra zażywają kąpieli.
Zwykły kalabas (drewniana miska)
i wiadro wody.
Życie przed domem… to tutaj spędza się cały dzień. Przygotowuje się
posiłki, robi pranie, które niestety nie
widzi pralki, ale ręce i trochę mydła
lub proszku.
Rzeczy na sprzedaż… Ludzie bardzo często, z racji tego, że mieszkają
nad morzem (Lome leży nad Oceanem
Atlantyckim), bardzo często łowią ryby,
by potem pod różną postacią je sprzedać. Są różne formy; może być ryba
w całości suszona, wędzona, podsuszona lub utarta na jakąś masę. I tu
zatrzymam się na dłużej. Wiele potraw
jest jedzonych z sosami, m.in. rybnymi.
I aby taki sos przygotować, trzeba tę
rybę…utrzeć na kamieniu. Po prostu
przed każdym domem jest jeden wielki
kamień, który służy do ucierania, rozcierania różnych rzeczy- ryb, warzyw,
pomidorów itp.
Ulice…życie kręci się tu w pełni;
pełno motorów, bo to najpopularniejszy
środek lokomocji, jakieś samochody
i rowery. Ulice zatłoczone ludźmi, na
poboczach przydrożny handel. Moż-

Fousseni
na kupić wszystko, od papierniczego
asortymentu, po buty, ubrania, mięso
i inne. Tak, można to kupić wszystko,
ale niestety nie każdy może sobie na to
pozwolić. W większości ludzi nie stać na
zakup wielu potrzebnych artykułów.
Kobiety czy młode dziewczyny można
spotkać z ogromnymi misami na głowie,
w których są pomidory, chleb, ryby,
iniam czy inne ciężkie towary. Czasami
waży to nawet 20 kg. I to wszystko na
głowie! W Lome w odległości pół km
jest granica z Ghaną. W ogóle Togo
to bardzo małe państwo i jak się tu
mówi, jedno z najbiedniejszych. W ciągu
jednego dnia można przejść wszystkie
granice. Na północy z Burkina Faso,
na południu to Atlantyk, na zachodzie
Benin i na wschodzie Ghana. Ja już byłam przy trzech. jest smutno i biednie,
bo jak zwykle i wszędzie ktoś tu kiedyś
wprowadził takie polityczne rządy, ze
teraz trudno to zmienić.
A Saoude? Bo tutaj mieszkam.
To mała wioska położona na północy, wysoko w górach. Jest tu kościół
parafialny pw. Matki Bożej Królowej
Świata zwany Betlejem, obok nas jest
kolejny piękny kościół zwany Nazareth,
wysoko na górze położony jest kolejny
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malutki kościółek a raczej kapliczka
św. Franciszka z Asyżu, zwana Taborem. Niczym w Izraelu, nieprawdaż
Ramzesie? W odległości 20 min. drogi
pod górę jest Sanktuarium Matki Bożej
Uśmiechniętej, zwanej Lama Bouu.
W innym kierunku, ale też w górach
jest kaplica Podwyższenia Krzyża,
i wiele innych kaplic. W sumie jest ich
tu czternaście.
A życie i ludzie…W większości żyją
z uprawy pomidorów, imbiru, orzeszków arachidowych, soi, fasoli, ryżu,
sorgo, iniamu czy kukurydzy. Niewielu
pracuje w mieście, choć są na szczęście
i tacy. Wszyscy są bardzo życzliwi, naprawdę, biedni ale szczerzy ogromnie.
Kiedyś przyszła jedna kobieta, młoda
dziewczyna, 28 lat, by nas pozdrowić
i zaprosić na kolację. Przyniosła pomidory, jak jej powiedziałam, że bardzo
lubię pomidory i fou-fou (czyt. fufu), to
kilka razy już przynosiła pomidory i iniam na fou-fou. Miłe, nieprawdaż?Inni
przynoszą orzeszki, kukurydzę czy po
prostu przychodzą z uśmiechem. Są
biedni, ale życzliwi i gościnni.
Tak więc, Afryka wcale nie jest taka
czarna, jak ją widzimy czasami. Jest
biedna, bo jest, ale jest radosna i wspaniała. A ja…? Pochodzę z okolic Jaroslawia, jestem nauczycielem religii, przez
ostatnie 14 lat pracowałam z młodzieżą
i dziećmi aż w końcu postanowiłam zrealizować swoje marzenia czy pragnienia. Tutaj pracuję w aptece, co sprawia
mi dużo radości ale jednocześnie bardzo
wymaga i trzyma w ciągłym myśleniu.
Dlaczego? Tutejsi infirmierzy to nie lekarze, to jakby po naszemu powiedzieć
felczerzy, którzy ukończyli 3 letnie
przygotowanie medyczne. Czasami
zapisują za duże dawki w stosunku
do wieku, więc niejednokrotnie trzeba
kontrolować zapisek na recepcie z tym,
co piszą na ulotce leku.
Poza tym, prowadzę katechezy z dorosłymi i dziećmi przygotowującymi się
do chrztu. Niesamowite doświadczenie,
jak ludzie dwudziestoparoletni czy czterdziestoparoletni czy kilkunastoletni
przygotowują się do sakramentu, który
u nas jest udzielany niemowlakom.
Z racji tego, że jestem tu jako misjonarka świecka, chciałabym się na
chwilę zatrzymać na życiu duchowym
tutejszych ludzi. W Saoude, gdzie
mieszkam, bardzo wiele ludzi mówi, że
jest katolikami, chrześcijaninami, ale
niestety nie wykazuje tego w praktyce.
Bardzo często nie ma ich w kościele. Inni
są muzułmaninem lub protestantami,
których jest tu niemało. Mają nawet
swój kościół. Są też Zielonoświątkowcy
i sekta Enssemble de Dieu. Jednakże
wszyscy żyją w niesamowitej zgodzie
i przyjaźni. Sąsiad misji jest np. muzułmaninem, do kościoła nie chodzi, do
meczetu chyba też nie za często, ale jego
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dzieci są w każdą niedzielę na Mszy św.,
chociaż ciągle są nieochrzczone. On sam
jest bardzo uprzejmy i uczynny. Niejednokrotnie, jak wracam z misji do domu
(ok. 2,5km) podwozi mnie bezinteresownie motorem. Innym przykładem jest
Papa, 26 latek, który należy do sekty
Enssemble de Dieu. Chodzi do swojego
kościoła (odłam protestantyzmu, nieuznający Maryi). Często jeździmy z nim
do Kary (miasto położone od Saoude
ok.25 km.), bo pracuje jako ZED, tzn.
taki taksówkarz motorowy. Ostatnio
byłam na otwarciu nowej parafii pw.
bł. Jana Pawła II w Awanjelo, gdzie proboszczem został będący jeszcze z nami
ks. Łukasz. Magda, która jest tu wolontariuszem, jechała właśnie z Papą.
Wyobraźcie sobie, że chłopak elegancko
ubrany, został na Mszy św., poszedł
do ucałowania Relikwii Jana Pawła
II i modlił się razem z nami. Jeszcze
innym przykładem może być Msza św.
w Tchambe, gdzie w kościele na Mszy
był obecny zespół Zielonoświątkowców,
który pięknie grał na dziękczynienie po
Komunii Świętej. Albo Agbandao- nauczyciel j. francuskiego i niemieckiego.
Pracuje w tutejszej szkole. Bardzo miły
i uprzejmy człowiek, niesamowicie inteligentny, przyjaźni się z nami. Kiedyś
zaprosiłyśmy go na kolację, zauważył,
że mam ładny krzyżyk na co od razu
zareagowałam pytaniem czy chce taki
sam. Odpowiedź była pozytywna, więc
za trzy dni nowowyrzeźbiony krzyżyk
pojawił się na jego szyi. Po rozmowach
okazało się, że Agbandao jest ochrzczony, ale do kościoła nie chodzi, choć za
chrześcijanina się uważa i tego się
nie wstydzi. Kiedyś coś wydarzyło się
w jego życiu co spowodowało, że zgubił
drogę do kościoła. Innym razem dałam
mu różaniec, z czego bardzo się ucieszył
i powiedział, że będzie go nosił zawsze
w kieszeni. I takich ludzi jest tu bardzo wielu. To jest piękne, że przyjaźń,
szacunek są tu naprawdę obecne. Żeby
jeszcze wszystkich udało się zgromadzić
w jeden Kościół, Chrystusowy Kościół.
Eucharystia… Jest codziennie w innej
kaplicy czy kościele. Jednakże w tygodniu nie ma za wiele ludzi obecnych
a przyczyną tego jest albo odległość albo
praca w polu, która dla afrykańskiego rolnika jest chyba najważniejsza.
Niestety trzeba to zrozumieć, bo są tu
dwie pory, deszczowa, która się właśnie
kończy i sucha, na którą trzeba pod
każdym względem zabezpieczyć pole
i płody ziemi. W niedzielę na Mszy
św. jest bardzo dużo ludzi. Wiarę mają
młodą w porównaniu z nami, ale jakże
prawdziwszą i głębszą niż my, niestety
trzeba to przyznać. W swojej prostocie
, szczerości i oddaniu wielbią Boga
i jest to naprawdę bardzo szczere. Nie
ma mowy, aby ktoś wstydził się nosić
krzyżyk lub jakiś inny symbol religijny.
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Wszystko to, co tutaj spotykam uczy
mnie niesamowitej pokory i miłości Boga
w swojej prostocie, małości i nicości bycia człowiekiem, tylko człowiekiem. Ale
miłości do aż Boga, mojego Boga, który
zaprowadził mnie aż tutaj i to właśnie
w ogromie tej swojej miłości, którą
mamy uwielbiać. Najlepiej na kolanach.
Wracając do Eucharystii, to jest ona
nieco dłuższa niż u nas, trwa od 2-3 godzin, jest pełna śpiewu, klaskania, kołysania się w rytm tam-tamów, gestów,
i innych charakterystycznych dla Czarnego Lądu znaków. Często jest niezrozumiała, bo sprawowana w tutejszym
języku kabye, ale na szczęście jestem
świadoma gdzie jestem i co się dzieje, bo
znam polską wersję przecież. Ostatnio
miałam wspaniałą okazję do bycia na
Mszy św. po polsku. Cudowne przeżycie, tylko Jezus, ks. Jan i ja. I wszystko
po polsku. Po zakończeniu, ks. Jan zapytał, czy tęsknię za polską liturgią…no
pewnie, że tęsknię, nawet nie potrafię
powiedzieć jak bardzo. Ale Pan daje
siły na dobre i złe, na radosne i smutne,
na łatwe i trudne i właśnie dzięki tym
siłom jestem tu naprawdę szczęśliwa.
Pogoda…od sierpnia do końca października była pora deszczowa, czyli
padało prawie każdego popołudnia czy
w nocy. Teraz jest już sucho i wieje harmatan( wiatr z pustyni, który jest ciepły
i niesie ze sobą dużo pyłu). Potrwa do
końca grudnia. Potem od stycznia do
marca będą upały, ponoć niesamowite, ale o tym napiszę Wam później.
Na zakończenie chciałabym wszystkich
pozdrowić z gorącej Afryki, przesyłam
serdeczny uśmiech do Czytelników jak
i do Ramzesa, z którym jakby nie było,
kawałek egipskiej Afryki już kiedyś
zasmakowaliśmy. Zapraszam do odwiedzania mnie na mojej parafialnej
stronie www.swmichal.pl, gdzie w dziale Galeria zamieszczam czasami jakieś
fotki lub do wszelkiego rodzaju kontaktu. Za pomocą telefonu +22892516829
lub meila m.gosiato@gmail.com lub
po prostu pocztą: Mission Catholique, Saoude, B.P.183 Kara, TogoAfrique, Małgorzata Tomaszewska.
Z afrykańskim Alafija uśmiecham
się do Was wszystkich i jeszcze kilka
słów pozwolę sobie napisać do dzieci
i młodzieży.
Drogie dzieci, kochana młodzieży,
Szanowne Grono Pedagogiczne z Panem
Piotrem na czele. Życie tutaj, w Afryce
płynie zupełnie inaczej, toczy się innymi, zupełnie odmiennymi torami, czas
się nie liczy, nieważne są komputery czy
komórki. Jak nie ma w domu światła,
to żaden problem, to szara codzienność;
jak brakuje pieniędzy, to za tydzień
lub dwa może będą. Ludzie są biedni,
ale bardzo szczęśliwi. Mimo wszystko.
Jak wygląda szkoła? Wy macie wszystko, piękny budynek, czyste ławki, krze-
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sełka z oparciem wysprzątane ubikacje,
kolorową kredę i pięknie zrobione
gazetki (chyba, że o to nie zadbacie).
A tutaj… budynki szkolne są z reguły
położone na uboczu, kilka koło siebie.
Są wiecznie otwarte okna, tzw. klostra,
czyli otwory w ścianie. Jeżeli są ładnie
pomalowane, to całkiem nieźle wyglądają. Ławki są ciemne i trochę stare,
połączone ze stolikami. Dzieci siedzą
nie jak u nas po dwie osoby, ale po kilka
osób. Kredę przynosi nauczyciel i o kolorowej raczej nikt nie myśli. Książki,
to rzadkość, w grę wchodzi kilka zeszytów, w których jest czasami kilkanaście
przedmiotów. Wszyscy uczniowie mają
kaki, tj. jednokolorowe mundurki,
chłopcy w kolorze pastelowym a dziewczynki białe bluzki i pastelowe spódnice.
Kilka długopisów w kieszeni, zwykła
siatka lub kieszeń i tyle. Dzwonek…
niestety nie ma elektronicznego, przed
szkołą na drzewie wisi stara felga samochodowa, w którą w odpowiedniej porze
lekcyjnej uderza się wielkim kijem. No
i tak wygląda dzwonek. Lekcje zaczynają się tu o 7.00 i trwają do południa,
później jest pora obiadowa dla wszystkich aż do 14.00. Popołudniowe zajęcia

trwają do 17.00. Młodsze dzieci maja
mniej lekcji. Podczas pory obiadowej ci,
którzy mają blisko do domu idą, aby coś
zjeść; ci, którzy mieszkają daleko, albo
kupują coś pod szkołą albo po prostu
nie jedzą nic.
Tak więc widzicie kochane dzieci,
droga młodzieży, jak mamy u nas
w Polsce dobrze. Szanujcie wszystko, co
macie, podchodźcie z powagą do nauki
i korzystajcie z tego, co jest wam przekazywane przez nauczycieli. Szanujcie
waszych wychowawców i siebie nawzajem.Praca nauczyciela w Afryce jest
niby taka sama, ale jakże inna. Nauczyciele tutaj, to z reguły mężczyźni, nie
ma kobiet, chyba, że zdarzy się jakaś
nauczycielka w mieście. A jako teolog to
jestem naprawdę niesamowitym przypadkiem, bo kobiet teologów po prostu
tu nie ma. Nauczyciele przygotowują się
do każdej lekcji bardzo solidnie, książki,
xero, notatki, wszystko solidnie przygotowane, bo jest taka zasada, że każdego
dnia Pan Dyrektor może przyjść na
wizytację. Pensja… nie jest rarytasem,
przeciętny nauczyciel w wiejskiej szkole
z 20 godzinami j. francuskiego i niemieckiego zarabia ok. 70 tys.franków

CFA, co daje ok. 500 PLN!!! Mimo tego,
zawód nauczyciela jest tu szanowany.
I tak to wszystko wygląda. Religii
w szkołach, podobnie jak we Francji, niestety nie ma. Czasami chodzę do szkoły,
by pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu komputerowego i jak dobrze pójdzie, to może jakiś taki kursik tu otworzę, bo trzeba im jakoś pomóc. No i tak
tu wygląda życie szkolno pedagogiczne.
Jeśli chodzi o studia, to są uczelnie,
ale dla niektórych bardzo drogie.
Dla przykładu podam, że rok studiów na Uniwersytecie w Karze na
kierunku filozofii kosztuje 25 tys.
franków CFA, co daje ok. 300 PLN!!!
Szanujcie się nawzajem, podchodźcie
poważnie i z radością każdy do swoich
obowiązków i starajcie się wspinać jak
najwyżej, by wasi rodzice byli kiedyś
dumni ze swoich dzieci. Nie zapominajcie o szacunku dla dorosłych i szacunku
do każdego nowego słowa, które otrzymujecie za darmo w szkole.
Z uśmiechem i radością - Gosia Tomaszewska Misjonarka świecka SMA.
Gosia Tomaszewska

NAD DACHEM ŚWIATA
W górę. W góry. W górach. Nad
górami. Z góry.
Za moment odjedzie. Świetnie!.
Moment trwał ponad godzinę. Tylko
koza w bagażniku wyrażała głośno
swoje zniecierpliwienie. My szczęśliwi
skierowaliśmy się ku Himalajom. Granice - to dużo papierów i formularzy,
wymiana pieniędzy.
Zmierzając ku Nepalowi, moje głośne „k-wa” zabrzmiało pośród hindi,
nepali i innych azjatyckich języków.
Zostawiłem aparat!. Mimo nóg z waty,
cały mokry, z sercem bliskim zawału
pomknąłem do miejsca odprawy. Po 45
minutach sakwa spokojnie leżała tam
gdzie ja położyłem. Jak cudownie!.

Do góry na grzbiet. Na dół, do
rzeki po stromym brzegu. Na prawy
bok, na lewy bok. W odchody. Do
góry po trąbie, trzymając się uszu.
Prysznic z trąby słonia. Do tego czasu
myślałem, że to tylko w bajkach się
zdarza. Kąpiąc się ze słoniem w rzece
ubawiłem się jak dziecko. Słoń indyjski, cudowne stworzenie w dotyku,
towarzyszył nam podczas zwiedzania najstarszego Parku Narodowego
w Nepalu - Chitwan. Oprócz wodnej
atrakcji, słonie użytkowane są min.
w transporcie, jako przewoźnicy ludzi
podczas safari a także strażników
parku. Zapach słonia „zabija” ludzki,
dzięki temu można z bliska ujrzeć

dzikie zwierzęta. Nosorożców tutaj
chronionych niestety nie zobaczyliśmy.
Płynąc rzeką podziwialiśmy gawiale.
Nagle pojawiło się niebezpieczeństwo,
dziki, samotny słoń. Przerażeni strażnicy powiedzieli, że po dopłynięciu do
brzegu mamy uciekać gdzie się da. Na
szczęście skończyło się tylko na strachu
i nowych wrażeniach.
Nasyciliśmy wzrok zielenią, pięknymi kwiatami oraz dzikimi zwierzętami. Zobaczyliśmy drzewo bochenkowe,
z owocami, pośród wiszących, największymi na świecie. Bardzo smacznymi,
o czym przekonałem się już w kolejnym
miejscu – Pokharze.
Zanim tam dotarliśmy przeżyliśmy
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naprawę autobusu, podczas której obserwowałem codzienne życie, a także
zaliczyliśmy kilkugodzinną blokadę
drogi. Na miejsce dotarliśmy o zmroku.
Nocleg sam nas znalazł. Pokhara, pięknie położone nad jeziorem Phewa miasto zatrzymało nas dłużej - strajk, ale
czasu nie marnowaliśmy. Już rankiem
następnego dnia udaliśmy się na punkt
widokowy, gdyż zaczęła odsłaniać się
Annapurna (8091), gdy dojechaliśmy
na miejsce cały masyw odsłonił się nam
na piętnaście minut. Spektakl niesamowity. Schodząc doznaliśmy rozkoszy
podniebienia zajadając pyszne momo,
pierożki z nadzieniem warzywnym,
na które czekaliśmy długo, ale warto
było. Po jeziorze pływaliśmy łódeczka,
niestety nie mogłem wiosłować, paluszek mnie bolał, więc Maciej pracował
nad swoimi mięśniami. Za to sceny
erotyczne na hinduskich świątyńkach obfotografowaliśmy dokładnie.
Wrażenia omawialiśmy wieczorami
nad lassi, pysznym napojem na bazie
jogurtu. Dodatkowy dzień
spędziliśmy grając w sztole
z Andrei, służącym młodocianym w naszym hoteliku
a także wybraliśmy się na
kolejną przejażdżkę łódką.
Spotkaliśmy poznanych w Indiach Hiszpanów, oni zaś płynęli z Martą, siłą medyczną
operującą mi w Katmandu
palec.
Strajk minął, do stolicy dotarliśmy po 5 godzinach, zakwaterowaliśmy się
w centrum, i gdy mówiłem
że Marty, która jechała innym autobusem pewnie nie
spotkamy, usłyszałem ja na
korytarzu. To ona fachowo,
nożem nacinała mi ropną „miniaturke”
na palcu, zaś na drugi dzień pomogła
kupić antybiotyk, bez recepty, i igłę
do czyszczenia rany. Z lalką utkaną
z bandaży na palcu wędrowałem po
Katmandu, Patanie a także po wioseczkach u podnóży Himalajów. Palec
wzbudzał powszechne zainteresowa-
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nie. Mi osobiście przypominał o sobie
tzw. rwaniem. Zwiedzaliśmy piękne
starówki, zabytki, świątynie buddyjskie i hinduistyczne, oglądaliśmy stosy
całopalne. Kultury Nepalu przenikają
się, współbytują. To temat na wiele
artykułów. To co nas, mnie zachwyciło,
uwiodło to góry, Himalaje.
Niebo cały czas było zachmurzone.
Nic nie było widać. A były tak blisko.
To nie chmury się rozstąpiły. To my
przedarliśmy się przez nie. Wznosząc
się nad najwyższymi górami Świata
towarzyszyła nam
euforia: Manaslu
(8156), Shisha
Pangma (8013),
Cho Oyu (8153),
Lhotse (8511),
Makalu (8481),
i wreszcie
Mont Everest
(8848). A my nad
nimi, obok.
Kolejny, przed-

ostatni dzień, spędziliśmy na peryferiach, wśród zielonych pól, plantacji
konopi indyjskich i urokliwych wioseczek z sympatycznymi mieszkańcami.
Podróz zakończyliśmy na dachu, tym
razem, autobusu. Istnieje taka możliwość podróżowania. Nie było wygodnie
ale ciekawośc i chęć takiej podróży

zwyciężyły.
Jeszcze tylko wieczorna
degustacja potraw, trunków.
Kolejne momo, każde smakują inaczej,
kolejne thukpy, chowmeni.
Nepal pożegnał nas deszczem.
W końcu to pora deszczowa
					
Tekst i zdjęcia
Piotr Pyrcz
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Dzień amerykański
Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują.
Ezra Pound
W Stanach Zjednoczonych Thanksgiving Day przypada na czwarty
czwartek listopada. Jest to pamiątka
pierwszego Dziękczynienia założycieli
angielskiej kolonii w Plymouth, którzy
przybyli do Nowej Anglii na statku
Mayflower 21 listopada 1620 r. jako
grupa 102 purytanów z Anglii (tzw.
Pilgrim Fathers, ojcowie pielgrzymi).
Ponieśli oni tej pierwszej zimy wielkie
straty i wielu z nich zmarło z głodu.
Żniwa 1621 roku były już obfite. Pozostali przy życiu koloniści zdecydowali
uczcić to świętem, wraz z 91 Indianami
z plemienia Wampanoagów, którzy pomogli Pielgrzymom przetrwać trudny
okres.
Podczas święta Amerykanie tradycyjnie spożywają uroczystą kolację
w gronie rodziny i przyjaciół, dziękując

Bogu za wszystko, co dobrego ich spotkało. Na stole króluje pieczony indyk
podawany z przystawką z żurawin
i słodkimi ziemniakami. Są też ciasta
– z dyni lub z jabłkami. Szacuje się, że
tego dnia Amerykanie jedzą przeciętnie 46 milionów indyków.
W USA przyjęło się, iż przed Świętem Dziękczynienia urzędująca głowa
państwa ułaskawia świątecznego
indyka. Zwyczaj uwalniania indyka
(ang. Turkey Pardoning Ceremony)
wprowadził prezydent Harry Truman
po zakończeniu II Wojny Światowej.
W tym roku po raz 64 indykowi zwrócił wolność prezydent Barack Obama.
Ułaskawione indyki o imionach Liberty
i Peace, nie trafiły pod nóż. Reszta ich
braci miała mniej szczęścia.
Coroczna lekcja kulturoznawcza
o Święcie Dziękczynienia była inspiracją do tego, by przybliżyć uczniom fakty
dotyczące historii, geografii, przyrody
i kultury Stanów Zjednoczonych.
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Uczniowie z tej okazji przygotowali
przedstawienie kulturoznawcze o USA,
podczas którego zarówno starsi jak
i młodsi, przebrani w charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych postaci
dzielili się swoja wiedzą . Przygotowane zostały również projekty o realiach
życia Indian, o dzikich zwierzętach
oraz o postaciach bliskich dzieciom
z wytwórni Disney. Jako przerywnik
mogliśmy cieszyć się muzyką w wykonaniu amerykańskich wokalistów.
A kulminacją przedstawienia była
prezentacja multimedialna „Symbols
of the USA”.
Uczniowie przygotowali się również
do konkursu wiedzy o USA. W konkursie wzięło udział 5 osób w SP Nr 2
w Dynowie i 9 osób w SP w Dąbrówce
Starzeńskiej. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 60 pytań testu na temat
realiów USA. Najwięcej punktów w SP
w Dąbrówce Starzeńskiej zdobyli:
Anna Grodecka kl. V – 61,5 , Kajetan
Blama kl. V – 59,5 p, Joanna Kuźniarska kl. V - 59 p. Natomiast w SP nr
2 w Dynowie pierwsze miejsce zajęli:
Weronika Hadam kl.VI – 62 p, Kamila
Bułdak kl. VI – 51 p, Daniel Wandas kl.

Nr 12/195

VI – 48 p. Zwycięzcami w konkursie:
kto zapamięta największą ilość z 50
stanów USA zostali: Kamila Bułdak,
Weronika Hadam, Hubert Marszałek
z kl. VI w SP nr 2 w Dynowie oraz Kamila Kozdra z kl. V w SP w Dąbrówce
Starzeńskiej. Wszystkie wymienione
osoby zapamiętały wszystkie 50 stanów. Gratulacje!
Przygotowując się do konkursu
uczniowie mają możliwość poszerzania
wiedzy z zakresu języka angielskiego,
historii, przyrody, geografii oraz kultury i obyczajów innych krajów. Otwierają się na innych, uczą się szacunku
i tolerancji. Wdrażają do pracy zespołowej, uczą odpowiedzialności za siebie,
innych oraz podjęte działania. Ponadto
jest to okazja do wspólnej zabawy i integracji społeczności szkolnej.
A co myślą o tym uczniowie?
Krystyna Wandas
W czwartek 1 grudnia 2011 r. w SP
nr 2 w Dynowie, odbył się American
Day – Dzień Amerykański. Został
zorganizowany przez nauczycielkę
języka angielskiego Krystynę Wandas.
W przedstawieniu wzięli uczniowie
klas IV-VI. Za najsłynniejsze osoby
przebrali się :
Weronika Hadam – Marylyn Monroe
Kamil Mosur – Elvis Presley,
Joanna Wróbel – Hanna Montana,
Karolina Mocha – Selena Gomez.
Przyjechał również z wizytą sam
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prezydent Stanów
Zjednoczonych Barack Obama – Kamil Bujdasz . Wywiad
z nim przeprowadziła reporterka Kamila Bułdak. Z Ameryki przyjechała
również ciocia- Karolina Mocha, a na
lotnisku czekała na nią jej siostrzenica Joanna Wandas. Odegrały one
typową scenkę na powitanie w języku
angielskim.
Projekty związane z tym dniem
przygotowali uczniowie klas I-IV
Przedstawiali Wild Animals - amerykańskie dzikie zwierzęta, Native
Americans - Indian oraz Disney Parade
– postaci z bajek. Uczniowie opowiadali
o najsłynniejszych miastach: Nowym
Jorku, Waszyngtonie, San Francisco,
Chicago, Los Angeles oraz regionach:
Kalifornii, Texasie, Florydzie. O najpopularniejszych sportach opowiedział
nam Patryk Toczek a Dominik Pudysz przedstawił sylwetki sławnych
sportowców i ich niezwykłe rekordy.
Na zakończenie została wyświetlona
prezentacja multimedialna, - Symbols
of the USA, którą przygotowała Kamila
Bułdak. Moim zdaniem występ był
bardzo ciekawy.
Paulina Wandas kl. VI
SP nr 2 Dynów
Mnie najbardziej podobała się sesja
fotograficzna, w której brały udział
koleżanki z mojej klasy, które wcieliły
się w postaci profesjonalnych modelek
i aktorek. Jedna z uczennic, Gabriela
Sarnicka, przygotowała tradycyjny na
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Święto Dziękczynienia wypiek – ciasto
marchewkowe. Smakowało znakomicie. Wszyscy się świetnie bawiliśmy
i nigdy nie zapomnimy tego dnia.
Dominik Pudysz kl. VI
SP nr 2 Dynów
Najbardziej podobała mi się prezentacja multimedialna przygotowana
przez Kamilę Bułdak, w której przedstawiła ciekawe informacje o USA oraz
sylwetki znanych piosenkarzy i aktorów, m.in. Jennifer Lopez, Bruno Mars,
które zainteresowały mnie najbardziej,
bo ich lubię.
Aleksandra Bujdasz kl.V
SP nr 2 Dynów
Ja byłam reporterką. Musieliśmy
opowiadać o Stanach Zjednoczonych
naprawdę ciekawie, bo najmłodsza
część publiczności zasnęłaby z nudów.
Oczywiście dla nas to było bardzo
ciekawe. Punktem kulminacyjnym
Dnia Amerykańskiego był wywiad
z prezydentem Barackiem Obamą.
Odpowiadał on na różne pytania związane z jego zainteresowaniami, życiem
i rodziną. Z dzikiego zachodu przywędrował do nas kowboy i opowiadał
o życiu na dzikim zachodzie. Młodsze
uczennice opowiadały o Indianach,
czyli rdzennych Amerykanach. Było
to interesujące bo opisywały, jak się
ubierają, jak mieszkają i jakie są ich
tradycje. Dowiedzieliśmy się tez wiele
rzeczy na temat stolicy – Waszyngtonu
oraz na temat ”big Apple”- Nowego Jor-
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ku. Na zakończenie uczeń Karol Marszałek zaprezentował prezentację multimedialną o Stanach Zjednoczonych.
Była naprawdę starannie wykonana,
wszyscy byli pełni podziwu. To święto
było świetne i zainteresowało nawet
najmłodszych. To chyba najlepsze
przedstawienie, które wykonaliśmy.
Celestyna Blama kl. VI
SP w Dąbrówce Starzeńskiej.
Dnia 2 grudnia w naszej szkole
odbył się Dzień Amerykański. Było
bardzo fajnie. Przedstawialiśmy sławne postaci z życia USA, ja wystąpiłem
w roli farmera z Teksasu. Po przedstawieniu rozpoczęła się prezentacja
multimedialna o USA, której byłem
autorem. Projekt zajął mi dużo czasu,
ale opłacało się. Pani powiedziała, że
wszystko wyszło super. Bardzo się
ucieszyłem, a w nagrodę dostałem
szóstkę. Podobają mi się organizowane

przez panią Krystynę Wandas uroczystości, ponieważ można się wiele nauczyć
i dowiedzieć ciekawych i interesujących rzeczy, a przy okazji otrzymać pozytywną
ocenę z języka angielskiego.
Karol Marszałek kl. VI
SP w Dąbrówce Starzeńskiej
Najbardziej podobała nam się prezentacja Karola Marszałka.
Była trochę zabawna , a także bardzo ciekawa. Bartłomiej Karaś
i Dawid Ostafiński przedstawili nam typowych Amerykanów –
luzaków i fanów fast foodów. Weronika Polewka przebrała się za
Pocahontas. Celestyna Blama była wspaniałą reporterką. Przeprowadziła wywiad ze sławnym człowiekiem. Był nim Barack Hussein
Obama, czyli Kajetan Blama. Bardzo podobała nam się scenka pt:
„przywitanie cioci z Ameryki”. Natomiast my opowiedziałyśmy
o fladze, o stolicy USA – Waszyngtonie DC oraz sławnych Polakach
w USA.
Karolina Wasięńczak
i Monika Bielec kl. VI
SP w Dąbrówce Starzeńskiej

Góra grosz
Już po raz kolejny, w dniach od 21
listopada do 2 grudnia nasza szkoła
włączyła się w Akcję „Góra Grosza”,
której celem jest zgromadzenie funduszy na pomoc dzieciom, które
wychowują się poza własną rodziną
- w rodzinnych domach dziecka, pogo-

towiach rodzinnych, kwalifikowanych
rodzinach zastępczych. Akcja wspiera
również najbardziej potrzebujące
domy dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Po raz kolejny okazało się, że
uczniowie naszej szkoły mają WIEL-

KIE SERCA i nie skąpią pieniędzy dla
potrzebujących. Usypaliśmy naprawdę
imponującą górę grosików. W sumie
zebraliśmy - 445,58zł. W naszej szkole jest obecnie 93 uczniów. Zebrane
pieniądze w przeliczeniu na jednego
ucznia to 4, 79zł. Najwięcej pieniędzy
zebrała klasa V – 105,50zł.
Pomimo, że na klasę, która uzbiera
najwięcej pieniędzy czekała nagroda,
nie dało się wyczuć choć cienia rywa-
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lizacji. Każdy wiedział, że
nie chodzi o wygraną, ale
o wsparcie potrzebujących.
Uczniowie pokazali, że
potrafią współpracować,
by razem osiągnąć dobry
cel i przyczynić się, choćby
w niewielkim stopniu, do
poprawy trudnej sytuacji życiowej osieroconych
dzieci, a los innych ludzi
nie jest im obojętny.
Za jeden grosz nie można nic kupić, jednak, jeśli uzbieramy olbrzymią
„górę grosza”, to naprawdę
możemy zebrać ogromny
fundusz. W ramach tej
akcji to dzieci pomagają dzieciom.
Według statystyk 22 tys. dzieci prze-
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bywa w domach dziecka, a 62 tys.
– w rodzinach zastępczych, więc jest

JESTEM POLAKIEM
I EUROPEJCZYKIEM

Piech.

komu pomagać, a dzieciaki
czekają na naszą pomoc –
mówiła koordynatorka akcji „Góra Grosza” Elżbieta
Prządka z Towarzystwa
„Nasz Dom”. Od początku
istnienia przedsięwzięcia
udało się zebrać 18. 409
762,78 zł!
Zbiórkę organizowali
i przeprowadzali uczniowie
naszej szkoły: To oni także
komisyjnie przeliczyli monety. Nad akcją czuwała
p. Renata Pyś, p. Katarzyna Dziopak i Samorząd Uczniowski, którego
opiekunem jest Wojciech
Wojciech Piech

Test składał się z 17 pytań i zadań do
rozwiązania. Jak się okazało, test był
dość trudny, gdyż żaden z uczestników nie uzyskał maksymalnej ilości
punktów. Trudziliśmy się rozwiązując
naprawdę niełatwe zadania dotyczące

W odniesieniu do współczesnej Europy, stara mądrość ludowa głosi, że „siła tkwi w jedności.” Pół wieku historii integracji europejskiej pokazało, że Wspólnota Europejska jako całość, znaczy więcej niż wpływ
poszczególnych państw. Mottem Unii Europejskiej
jest „Jedność w Różnorodności”. Przesłanie to oznacza, że Europejczycy są zjednoczeni w wysiłkach na
rzecz pokoju i dobrobytu, a mnogość kultur, tradycji
i języków w Europie jest jej ważnym atutem. O Unii
Europejskiej słyszał każdy, ale poziom wiedzy jest
bardzo zróżnicowany. 29 listopada, w związku z trwającą właśnie Prezydencją Polski w Unii Europejskiej,
odbył się w naszej szkole konkurs z Wiedzy o Krajach
Wspólnoty. W Konkursie brali udział wszyscy chętni
uczniowie z klas IV-VI. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu na temat historii Unii Europejskiej,
etapów integracji europejskiej, instytucji unijnych
a także tradycji i obyczajów państw członkowskich.
wszystkich krajów Wspólnoty Europejskiej,
ale nie żałujemy! To była wspaniała lekcja
geografii i historii. 30 listopada zostały ogłoszone wyniki i 7 najlepszych uczestników
przeszło do drugiego etapu, który polegał na
odpowiadaniu na pytania zadawane przez
organizatorów konkursu, czyli p. Renatę
Pyś, p. Katarzynę Dziopak i p. Wojciecha
Piech. Największą ilość punktów i pierwsze
miejsce zdobył Hubert Marszałek, drugie
miejsce Daniel Wandas a trzecie Kamil
Bujasz. Rozdanie dyplomów i upominków
odbyło się 08.12.2011r. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w kolejnych konkursach.
Karolina Mocha
Mariola Dąbrowska
Uczennice klasy VI
SP nr 2 w Dynowie
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GRUDNIOWY GOŚĆ
W polskim kalendarzu zapisany jest dzień,
który niesie wiele radości, zabawy i upominków
– to dzień 6 grudnia. Mikołajki to jedna z piękniejszych szkolnych tradycji. Wszyscy czekają
na ten dzień z wielką niecierpliwością. W tym
roku Mikołaj również nas nie zawiódł i przybył
do naszej szkoły 8 grudnia 2011r. Tego dnia
wszyscy uczniowie zebrali się w Sali gimnastycznej oczekując na wyjątkowego gościa. Uczniowie
klasy II i III przygotowali część artystyczną pt.
„Grudniowy gość”. Skrzat Wiercipiętek, Wróżka
i postacie z bajek krótko przedstawiły wszystkim zebranym zwyczaj wręczania prezentów
w poszczególnych krajach. I nagle pojawił się
się nie takie proste. Mikołaj wraz ze
swoja asystentką Wróżką dokładnie
wypytał wszystkie dzieci o zachowanie
w ciągu roku, aby przekonać się, czy
zasłużyły na prezent. Przedstawiciele
niektórych klas musieli długo tłumaczyć się z niewłaściwego zachowania
i obiecać Mikołajowi poprawę.
„Święty Mikołaj nocą wędruje
Dzwoneczkami pobrzękuje
i cichutko podśpiewuje.
Śpiewa o wszystkich dzieciach
na całym świecie.
O tych, które są wesołe w święta,
i o tych, o których nikt nie pamięta.
Zagląda do dziecięcych serduszek
i liczy ,ile ma przynieść paczuszek.
A tych, co radośnie śpiewają prosi:
podziel się z tymi, co nie mają.”

czerwony strój, czapka, długa, biała broda,
dźwięk dzwonków i na salę wjechał Mikołaj na
nietypowym pojeździe, jakim była hulajnoga.
Przywitano go gromkimi brawami, z wielkim
zainteresowaniem wpatrując się w jego worek,
w którym z całą pewnością znajdowały się prezenty. Jednak otrzymanie podarunku okazało

W tym dniu wręczono również
nagrody i dyplomy dla laureatów
konkursu wiedzy o Unii Europejskiej
oraz podziękowania dla uczniów klasy
0 za udział w ogólnopolskim konkursie
plastycznym pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”.
Renata Pyś
Katarzyna Dziopak
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Śladami
naszej historii
Karpacka Troja
W dniu 30 listopada uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Dynowie udali się na wycieczkę do Trzcinicy koło Jasła,
gdzie znajduje się niepowtarzalny skansen archeologiczny zwany „Karpacka Troja”. Odkryto tam najstarsze w Polsce osady
obronne.
W pawilonie wystawowym oglądaliśmy zabytki, które odkryto
w czasie prac wykopaliskowych. Na ekspozycji prezentowano
naczynia, broń myśliwską oraz narzędzia rolnicze, jakimi posługiwali się Słowianie w początkach państwa polskiego tj. IX-X
wieku i wcześniej.
Na zrekonstruowanym grodzisku oglądaliśmy fragmenty
wałów obronnych i domostwa zamieszkujących tam chłopów.
Wędrowaliśmy zboczem, kamienistą drogą mijając bramę warowną i podziwialiśmy panoramę doliny rzeki Ropy. Wycieczka
była bardzo pouczająca, dzięki niej odkryliśmy prawdę, którą
skrywa Ziemia.

Wycieczka
do skansenu
W tym samym dniu uczniowie
klas IV – VI wyjechali na wycieczkę edukacyjną, której celem było
zwiedzenie skansenu oraz nowopowstałego miasteczka galicyjskiego
w Sanoku. Jest to największy taki
obiekt w Polsce oraz jeden z naj-

większych w Europie. Wizyta w tym
miejscu to wspaniała lekcja historii
i kultury ludowej.
Na miejscu uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, a do każdej
z nich dołączył przewodnik. Najpierw
uczestnicy wycieczki dowiedzieli się,
jak przebiegało życie mieszkańców
dawnych miasteczek naszego regionu.
Mogli zajrzeć do wnętrz piekarni, sklepu z artykułami kolonialnymi, szewca,
zakładu fryzjerskiego i fotograficznego,
poczty, do domu przewoźnika oraz biednego i bogatego Żyda. Dużą atrakcją

dla uczestników naszej wycieczki była
możliwość obejrzenia wnętrza starej
dynowskiej apteki. Następnie zwiedzili
obiekty, które zostały wybudowane na
terenach zajętych przez ludy: Bojków,
Łemków, Pogórzan i innych. Na początku obejrzeli kuźnię, a później półkurną
chatę Bojków. Charakteryzowała się
ona tym, że komin sięgał zaledwie
strychu po którym rozchodził dym.
Ulatniał się przez specjalne otwory
w dachu. W środku znajdowały się
sprzęty typowe dla chaty chłopskiej,
np. kamienne żarna. Uczniowie zoba-
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czyli także unicką cerkiewkę, tradycyjnie położoną na wzniesieniu. Jej
wnętrze było podzielone na 3 części:
babiniec przeznaczony dla kobiet,
nawę główną dla pozostałych wiernych
oraz prezbiterium, w którym znajdował się ołtarz. Symbolizowało ono raj,
dlatego mieli tam wstęp tylko księża.
Do skansenu przeniesiona została
również szkoła z XIX w. Duże zaintere-

sowanie uczniów wzbudziły kamienne
tabliczki, na których pisano, miejsca
na kałamarze w drewnianych ławkach,
klasowe liczydło, a także drewniane,
szkolne teczki. Pod koniec zwiedzania
uczniowie obejrzeli plebanię. W jej
obrębie znajdowały się także duża
stodoła oraz studnia, z którą wiąże
się interesująca legenda. Głosi ona, że
chłopcy zaglądający do niej będę mieli kłopoty
z cerą.
Aby od-
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wrócić urok należało wyjść tyłem
przez bramę prowadzącą do plebanii.
W środku oprócz pomieszczeń gospodarstwa domowego znajdowała się
również kancelaria, jadalnia dla gości
i pokój gosposi. Kolejną atrakcją dla
młodzieży było odwiedzenie kręgielni
i zaprezentowanie swoich umiejętności w grze w kręgle. Niestety, tylko
nieliczni odnieśli sukces. Pogoda i humor dopisały wszystkim uczestnikom
wycieczki.
Agata Wróbel, Ewa Bielec

Wolontariat - ciekawy start

w dorosłe życie, a może potrzeba serca?
„ …życie nie tylko po to jest,
by brać
Życie nie po to,
by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać…”
Stanisław Sojka
W dniu 27 listopada 2009r. Rada
Unii Europejskiej podjęła decyzję
o ustanowieniu roku 2011 „Europejskim Rokiem Działalności
Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”. Organizacja
roku, zaproponowana przez Komisję

Europejską, została pozytywnie zaopiniowana przez Parlament Europejski. Niezależnie od tego cały czas
uczniowie i nauczyciele szkoły starają
się działać na rzecz potrzebujących.
W lutym - marcu br. cała społeczność
szkolna – co należy szczególnie podkreślić, bardzo aktywnie włączyła
się w pomoc na rzecz dwójki uczniów
których spotkała straszna tragedia rodzinna (pisaliśmy o tym w marcowym
wydaniu „Dynowinki”). Należy podkreślić te działania - pomoc, ponieważ
nie były one wymuszone, a powstały

z potrzeby serca.
Uczniowie z klas: 2TPS, 2TI,
2TIL, 1TIL i 3TIa chcąc jeszcze
lepiej przygotować się do działalności wolontariackiej w dniu 21
października i 05 grudnia 2011r.
uczestniczyli w warsztatach na temat
wolontariatu za granicą w ramach
sieciowego projektu Eurodesk Polska
„Eurowolontariat – Ciekawy Start
w Dorosłe Życie”. Zajęcia prowadził
Pan Mateusz Płaziak – pełnomocnik
ds. koordynacji współpracy młodzieży
Euroregionu Karpackiego. Celem
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warsztatów było zapoznanie uczniów
z projektami i programami wolontariatu za granicą, a także zasadami wolon-
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tariatu w polityce młodzieżowej
Unii Europejskiej.
Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów
i w związku z tym nie będzie to
z pewnością ostatnie spotkanie
w naszej szkole. Koordynatorem tych działań jest Pani
Kinga Oleksa – Skubisz.
Młodzież szkolna od listopada do grudnia 2011r.
brała udział w XII ogólnopolskiej
akcji „Góra grosza”, której celem
była zbiórka funduszy na tworzenie
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rodzinnych domów dziecka. Należy
przy tej okazji podkreślić, że uczniowie – wolontariusze pod opieką Pani
Katarzyny Marcinek i Pani Barbary Ślemp przygotowali świąteczne
pierniczki, które były wręczane ofiarodawcom akcji.
Podobnie jak w latach poprzednich
uczniowie – wolontariusze kwestowali
w listopadzie 2011r. na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta w Dynowie (koordynator
Pani Elżbieta Kiszka), a nauczyciele: Pani Honorata Mikoś i Pani
Magdalena Wolańska na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju
Regionu Dynowskiego – Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.
Ten krótki artykuł zawiera jedynie
informacje o udziale młodzieży i nauczycieli w najważniejszych akcjach
charytatywnych, ale jednocześnie
pokazuje, że wbrew obiegowym opiniom współczesna młodzież jest bardzo wrażliwa na potrzeby drugiego
człowieka. W sytuacjach trudnych,
kryzysowych wielokrotnie bardziej
dojrzale niż dorośli okazuje serce, pomoc potrzebującym i to jest to bardzo
budujące i bardzo dobrze wróży na
przyszłość.
Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

ANDRZEJKI W ŚRODOWISKOWYM
DOMU SAMOPOMOCY W DYNOWIE
W dniu 22 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie
odbyła się zabawa andrzejkowa. Gościliśmy cztery zaprzyjaźnione Domy
z Birczy, Izdebek, Wolicy i Zaczernia.
Podczas zabawy wszyscy znakomicie
bawili się. Nieprzerwanie płynąca
muzyka oraz tańce umilały pobyt naszym domownikom jak i przyjezdnym
gościom. Jak przystało na andrzejki,
nie brakło wróżb, które maja magiczną
moc. Cieszyły się one bardzo dużym
zainteresowaniem. Niemal każdy
z uczestników zabawy chciał poznać

imię swojego przyszłego męża lub żony
bądź chciał dowiedzieć się co go czeka
w przyszłości. Pod koniec wspaniałej
zabawy goście z niechęcią opuszczali
nasz Dom z obietnicami, że za rok do
nas powrócą. Andrzejki to świetna zabawa i okazja do spotkań towarzyskich,
dlatego i my udaliśmy się z rewizytą
do naszych przyjaciół. Odwiedziliśmy
kolejno Zaczernie, Wolicę i Birczę, gdzie
zostaliśmy bardzo miło i gorąca przyjęci.
Wspólnie z naszymi przyjaciółmi kontynuowaliśmy świętowanie tej jedynej
i niepowtarzalnej czarodziejskiej nocy.

Zabawa andrzejkowa w Dynowie - wróżby

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia,
pracownicy oraz domownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dynowie składają
najserdeczniejsze życzenia
czytelnikom Dynowinki.
Święta Bożego Narodzenia
niech będą dla Was
uroczystością radosną i pełną blasku,
zapowiedzią szczególnie głębokiego
doświadczenia łaski
i miłosierdzia Bożego.
M.S.

Zabawa andrzejkowa w Dynowie
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ZŁOTE GODY
,,Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej
dajesz, tym więcej Ci jej zostaje..’’ te piękne słowa zawdzięczamy poecie Antoine de Saint – Exupery.
Tak mogą mówić małżeństwa, które przeżyły wspólnie
pół wieku. Małżeństwa te zasługują na ,,Złoty Medal’’Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Przeżycie wspólnie 50-lat to symbol wierności, miłości
rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia, zaufania, to
wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
W dniu 27 października 2011r. pary małżeńskie obchodzące jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość
wręczenia medali została przygotowana w Urzędzie Miasta
a jej organizatorami byli Burmistrz Miasta Dynów Zygmunt
Frańczak, Wójt Gminy Dynów Adam Chrobak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Miasta i Gminy Dynów Anna
Nowicka – Hardulak.
• Złote Gody obchodziło 15 par małżeńskich:
• Państwo Regina i Jan Banasiowie z Pawłokomy,
• Państwo Teresa i Antoni Kasprowiczowie z Dynowa,
• Państwo Anna i Alfred Łach z Dynowa,
• Państwo Stanisława i Kazimierz Marszałkowie z Dynowa,
• Państwo Irena i Jan Niemiec z Łubna,
• Państwo Maria i Stanisław Pantoł z Dynowa,
• Państwo Stefania i Julian Potoczni z Dynowa,
• Państwo Danuta i Dionizy Radoniowie z Pawłokomy,
• Państwo Anna i Jan Sienko z Bachórza,
• Państwo Janina i Edward Sienko z Dynowa,

Pary obchodzące Jubileusz 50 lecia Pożycia Małżeńskiego

•
•
•
•
•
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Państwo Stefania i Stanisław Socha z Łubna,
Państwo Maria i Marian Szarugowie z Dynowa,
Państwo Kazimiera i Stanisław Toczkowie z Dynowa,
Państwo Katarzyna i Jan Zawada z Bachórza,
Państwo Zofia i Józef Zubilewiczowie z Dynowa.

Uroczystość wręczenia medali została poprzedzona Mszą
Świętą, odprawioną w intencji Jubilatów oraz ich rodzin
w Kościele Parafialnym w Dynowie, przez Księdza Dziekana
Stanisława Janusza oraz Księdza Stanisława Borkowskiego
proboszcza parafii Łubno. Jubilatów oraz zaproszonych
gości w Urzędzie Miasta powitały władze Miasta i Gminy
Dynów. Po uroczystym powitaniu, nastąpiła dekoracja par
małżeńskich medalami. Były gratulacje, kwiaty, życzenia,
chwile wspomnień i wzruszeń oraz toast wzniesiony na cześć
Jubilatów. Po pół wieku, ponownie zabrzmiał dla Nich Marsz
Mendelsona. W krótkich wystąpieniach wszyscy zgodnie
wyrażali słowa uznania dla par małżeńskich obchodzących
ten piękny jubileusz. Całość uroczystości uświetnił program
słowno muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr
1 w Dynowie, przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki
Mączyńskiej oraz Pani Alicji Siekaniec. Muzycznych wspomnień czar zapewnili Pan Arkadiusz Banaś i Pani Dorota
Sówka.

Z okazji
Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego
pragniemy złożyć Wam drodzy Jubilaci
najserdeczniejsze gratulacje
za piękne przeżycie długiej wspólnej drogi życia,
za wychowanie dzieci,
za ofiarną miłość, przykład życia, łzy i radości.
Życzymy Wam zdrowia, miłości bliskich,
zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów
oraz wszelkiej pomyślności
na dalsze lata wspólnego życia.
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Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości oraz okazali pomoc przy jej organizacji.
Ten piękny Jubileusz zatrzymał w kadrze Pan Jan Prokop, do obejrzenia którego zapraszamy Państwa na stronę
internetową Miasta Dynów.
Anna Nowicka – Hardulak
Kierownik USC w Dynowie

Informacja w sprawie
Jubileuszu 50-lecia Małżeństwa
Mieszkańcy Miasta i Gminy Dynów obchodzący
Jubileusz 50-lecia Małżeństwa (zawarcie małżeństwa
w 1961roku – ślub cywilny) uprzejmie proszeni są
o skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego
w Dynowie osobiście lub telefonicznie, celem podjęcia
przez nasz Urząd czynności, związanych z nadaniem
jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny. Termin zgłaszania do 31.01.2012r. Do zgłoszenia
niezbędne są dowody osobiste małżonków.
Urząd Stanu Cywilnego w Dynowie
ul. Rynek 2 pok.17 i 18 (II piętro)
tel. 16/ 652 11 17

102 URODZINY

Jubilat w otoczeniu rodziny

Pan Tadeusz Marszałek , mieszkaniec Dynowa w dniu 23 października
2011r. obchodził 102 Urodziny.
W tym szczególnym dniu dostojnego Jubilata odwiedzili Burmistrz
Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak
,Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Anna Nowicka-Hardulak, Przewodniczący Rady Miasta Roman Mryczko
oraz Radny Rady Miasta Andrzej
Śmietana.
Jubilat świętował urodziny w gronie najbliższych osób .Spotkanie
odbyło się w bardzo rodzinnej i ciepłej atmosferze. Był wspaniały tort,
szampan, toast z życzeniami zdrowia
i pogody ducha na kolejne lata życia
oraz upominki.
Dostojny Jubilat, Pan Tadeusz
mimo tak sędziwego wieku jest w dobrej kondycji i cieszy się całkiem
dobrym zdrowiem. Spokojną i godną
starość Jubilat zawdzięcza Pani
Danucie Duć (synowa jednej z sióstr
Pana Tadeusza Marszałka), która na
co dzień opiekuje się Jubilatem.
Uroczystość urodzinową zatrzymał
w kadrze Pan Jan Prokop.
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Dostojny Jubilacie
Z okazji 102 Urodzin
składamy Panu
najserdeczniejsze gratulacje.
Jest to okazja niecodzienna
i doniosła. Tak długie życie jest
skarbnicą doświadczeń dla wielu
pokoleń, jest naszym wspólnym,
drogocennym dziedzictwem.
W tym szczególnym dniu
życzymy Panu dużo zdrowia,
pogody ducha oraz
Błogosławieństwa Bożego
na kolejne lata życia.
Anna Nowicka-Hardulak
Kierownik USC w Dynowie

Stowarzyszenie Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych
(SGSRW) zostało założone w Łodzi.
Działa ono na terenie całej Polski skupiając wykonawców z różnych branży:
glazurników, hydraulików, izolerów
itp. Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest tworzenie Regionów
i mikro-Regionów. Działalność poszczególnych Regionów ma na celu pozyskiwanie firm wspierających,
organizowanie imprez charytatywnych (tj. akcja „Ratuj życie, żyj bezpiecznie”
w Harcie, czy Dni Osiedla
w Przemyślu) , branie udziału i organizowanie szkoleń
pogłębiających fachową wiedzę itp. Na chwilę obecną
są już utworzone 4 regiony:
Region Łódzki, Region Południe - Południe Wschód,
Region Mazowsze i Region
Północno-Wschodni. Moim
marzeniem jest, aby na Podkarpaciu także powstał region, dlatego postanowiłem
zorganizować spotkanie.
12 listopada w Bachórzu
zebrało się około 30 wykonawców z Podkarpacia w celu utworzenia Regionu
Podkarpackiego. Organizując takie
spotkanie zaprosiłem prezesa SG SRW
Mieczysława Kutyłę , sekretarza SG
SRW Dariusza Roja, dyrektora ZDZ
Stanisława Zams, instruktorów i różnych wykonawców branży budowlanej.
W zorganizowaniu tego spotkania pomogli Bogdan Tucznio, z-ca Dyrektora

Pan Tadeusz Marszałek

Zarządzającego ds. sprzedaży Grupy
PdW, Piotr Wiorkiewicz, z-ca Dyrektora
zarządzającego ds. Technicznych, Rafał Szlek-Doradca Obiektowy z Firmy
Sopro. F. Firma ta sfinansowała całe
spotkanie. Na moją prośbę ufundowała
koszulki dla wykonawców z napisem
Glazurnicy Podkarpacia, jak również
każdy uczestnik otrzymał pen drive
i wiaderka z pacą do tynkowania.

Na spotkaniu została zaprezentowana strona stowarzyszenia SG SRW
www.gruparochno.pl, ale głównym jego
celem było złożenie wniosku o utworzenie Regionu Podkarpackiego i zaplanowanie działań na przyszłość. Jak wiemy
świat idzie z postępem - „Kto się nie rozwija, ten się zwija”. Prace wykończeniowe w mieszkaniach i domach wymagają
fachowej wiedzy, zaangażowania i dużej

umiejętności z zakresu technologii.
Te i wiele innych tematów były poruszane na spotkaniu. Na rynku pracy
podobnie jest jak i w przyrodzie, kto
się nie dostosuje do nowych warunków
technologii ten odpada,
naturalna selekcja. Dlatego też dyskutowano jak
zadbać o rozwój Regionu
Podkarpackiego (kiedy
powstanie), jak działać,
żeby nie być sobie konkurencją, ale nawzajem się
wspierać, wymieniać się
swoją wiedzą i doświadczeniem.
Było to pierwsze takie spotkanie wykonawców – budowlańców na
Podkarpaciu i na pewno
nie ostatnie. Wspólnie
możemy więcej zrobić,
bo wtedy jesteśmy siłą.
Składam serdeczne podziękowania sponsorom - Firmie Sopro i Piekarni i Cukierni Genesis,
wszystkim uczestnikom i zaproszonym
gościom. Dodatkowe podziękowania
należą się p. Halinie za okazaną mi
pomoc.
PS. Obecnie istnieje w Polsce piąty
region i jest nim Region Podkarpacki.
Prezes Regionu Podkarpackiego
Jacek Stochmal 604 218 180
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HLD
wystartowała!
11 grudnia o godzinie 12 w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej wystartowała I edycja Halowej Ligi
Dynowa.
Impreza spotkała się ze sporym
zainteresowaniem kibiców i mediów.
Gościem specjalnym HLD był Prezes
Podkarpackiego ZPN-u, który został
również patronem honorowym Ligi.
Drugim z Patronów Honorowych Ligi
został Burmistrz Miasta Dynowa Pan
Zygmunt Frańczak, natomiast patronat medialny nad turniejem objęła
Gazeta Codzienna Nowiny i portal
nowiny24.pl. Imprezę otworzyli Łukasz
Domin, Jacek Kochman i Prezes Kazimierz Greń. Po oficjalnym otwarciu
na parkiecie pojawiły się dziewczyny
z zespołu "Flow". Dla przypomnienia
zespół ten jest aktualnym vicemistrzem licealiady w areobiku sportowym w województwie podkarpackim.
Dziewczyny zrobiły prawdziwe show
i zostały nagrodzone ogromnymi i gorącymi brawami. Po ich występie na
boisku pojawiły się pierwsze drużyny
AKS Lech Team Dynów i BIP Team
Dynów by rozegrać inauguracyjne
spotkanie HLD.
Halowa Liga Dynowa to turniej,
jakiego w Dynowie jeszcze nie rozgrywano. Drużyny będą spotykać się
w każdą niedzielę (oprócz 25.12.2011
i 01.01.2012) na meczach aż do 11 marca czyli przez 3 miesiące!
Na pewno turnieju tego nie udało
by się zorganizować bez wsparcia i pomocy wielu osób. Szczególne podziękowania dla naszych sponsorów:
• Firma Sów Pol, Robert Sówka
• Auto Szkoła, Adam Toczek
• Zakład Instalacji i Doradztwa
"C.O.-WOD-KAN oraz Gazu" Domin Piotr
• Firma Lestar, Leszek Mędzela
Serdeczne podziękowania również
dla Pana Tadeusza Święsa, Dyrektora
Zespołu Szkół za udostępnienie Hali
Sportowej, a także dla Dyrektorki dynowskiego MOK-u Pani Anety Pepaś
za wypożyczenie nagłośnienia.
No i oczywiście nie może obyć się
bez podziękowania dla dziewczyn
z zespołu "Flow", a także dla naszego
fotografa Sławka Inglota oraz dla
kilkunastu innych osób, które poświęciły swój cenny czas aby HLD mogła
wystartować!
Dziękuję jesteście wspaniali!!! :)
Łukasz Domin

A oto komplet wyników I kolejki HLD:
AKS Lech Team Dynów - BIP Team Dynów 8:4 (5 -Damian Kasprowicz,
2- Wojdyło, Łamasz / Siry, Trybalski, Rebizak, H. Iwański)
Azbest Zabrama Dynów- Drink Team Dynów 10:6 (4 - Dariusz Kasprowicz,
3 -T. Grad, 2 - D. Grad, Skiba / 2 - Hrycko, 2 - Wandas, Mehmedovic, T. Kaniewski)
Przedmieście Dynów - Olimpia Dylągowa 1:8 (Żurawski / 4 - D.Łach, Ł. Łach,
Cichy, Muła, Wilanowski)
Blokersi Dynów - Za Sanie Dąbrówka Starzeńska 10:3 (5- Mielniczek, Drewniak, Kaniuczak, Karnas, Ślączka, R.Domin /Ostafiński, Hadam, Mazur)
AKS Young Team Dynów- BadBoys Team Dynów 14:8 (3 - Sokolik,
3 - K. Winiarz , 3 - Łojko, 2 - B. Domin, 2 - Zdeb, Potoczny / 3- K. Socha, 2-Pyś,
Krasnopolski, T. Szczawiński, Ł. Hadam)
Tabela po 1 kolejce:

Czołówka klasyfikacji strzelców – I kolejka
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AKS Lech Team Dynów

AKS Young Dynów

Azbest Zabrama Dynów

BIP Team Dynów

Blokersi Dynów

BadBoys Dynów

Olimpia Dylągowa

Drink Team Dynów
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Za Sanie Dąbrówka Starzeńska
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Ostatnim, dwunastym
miesiącem w roku jest grudzień, miesiąc ten liczy 31
dni; w grudniu rozpoczyna się kalendarzowa zima.
W tym roku nie bardzo jednak się do nas śpieszy, więc
pewnie nieprędko ulepimy
bałwanki takie, jak na zdjęciu…
Nazwa miesiąca pochodzi od słowa gruda (w grudniu ziemia jest zamarznięta,
pokryta grudami).

Kryptarytm: MIASTO – NAD –
SANEM = SANOK,
180972 – 306 – 90341 = 90325
lub
180972 – 305 – 90341 = 90326
Krzyżówka z hasłem: KABARET NASZ
Jolka-szyfr: MIEĆ DOBRY HUMOR, TO SZCZĘŚCIE
Jolka z iksem: ADAM SZTABA
Wirokrzyżówka: LISTOPAD

Grudniowe święta, to: 6 Grudnia: Mikołajki; 8 Grudnia: święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
24 Grudnia: Wigilia Bożego Narodzenia; 25 Grudnia: Boże Narodzenie; 31 Grudnia: Sylwester (Noc sylwestrowa).
W grudniu urodzili się m.in.: kronikarz Jan Długosz (1415), premier Polski Józef Piłsudski (1867), wokalista zespołu The Doors Jim Morrison (1943), piosenkarka Maryla Rodowicz (1945), piosenkarz i aktor Frank Sinatra (1915),
autor przepowiedni Nostradamus (1503), cesarz rzymski Neron (37), premier ZSRR Józef Stalin (1878), polski wieszcz
narodowy Adam Mickiewicz (1798).
Ten numer „Dynowinki” wezmą Państwo do rąk w czasie
świąt, niech więc ten wyjątkowy nastrój podkreśli piękny
wiersz „Wigilia w lesie” Leopolda Staffa…

I drzewa mają swą Wigilię...
W najkrótszy dzień bożego roku,
Gdy błękitnieje śnieg o zmroku;
W okiściach, jak olbrzymie lilie,
Białe smereki, sosny, jodły,
Z zapartym tchem wsłuchane w ciszę,
Snują zadumy jakieś mnisze,
Rozpamiętując święte modły.
Las niemy jest jak tajemnica,
Milczący jak oczekiwanie,
Bo coś się dzieje, coś się stanie,
Coś wyśni się, wyjawi lica.
Chat izbom posłał las choinki,
Któż jemu w darze dziw przyniesie?
Śnieg jeno spadł na drzewa w lesie,
Dłoniom gałęzi w upominki.
Las drży w napięciu i nadziei,
Niekiedy srebrne sfruną puchy
I polatują jak snu duchy...
Wtem bić przestało serce kniei,
Bo z pierwszą gwiazdą nieb rozłogów,
Z gęstwiny, rozgarniając zieleń,
Wynurza głowę pyszny jeleń
Z świeczkami na rosochach rogów...

Na świąteczne wieczory pan Bogdan Witek przygotował dla
Państwa Krzyżówkę z hasłem, pan Leszek Grzywacz poleca
pod choinkę Krzyżówkę z hasłem, Krzyżówkę „Zero-Raz-DwaTrzy” oraz Krzyżówkę „Pionowo, poziomo i zygzakiem”, zaś
pan Andrzej Bartz – przygotował tym razem nie kryptarytm,
lecz Szyfrogram z „Życia do rymu”. Oferta bardzo bogata;-)
mam nadzieję, że każdy Czytelnik „Dynowinki” znajdzie coś dla
siebie!
Zapraszam do świątecznego łamania głowy, a na nadchodzące
Święta życzę Państwu w imieniu swoim i wszystkich współpracowników kącika „Rozrywka i humor” spokoju, odpoczynku, relaksu,
miłej rodzinnej atmosfery, bożonarodzeniowej zadumy… A na
Nowy Rok – realizacji planów i marzeń, samych szczęśliwych chwil,
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności! No i oczywiście sukcesów
w „walce” z naszymi zadaniami!
Renata Jurasińska
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W diagramie ujawniono położenie wszystkich liter „L” i „O”. W zaznaczonych
rzędach powstanie tematyczne rozwiązanie końcowe.

Określenia wyrazów (kolejność przypadkowa):
- bije na wieży kościoła
- siedziba rządu Boliwii (2 słowa)
- gaz szlachetny
- luksusowa przekąska z ikry
- węgierskie imię męskie
- serce elektrowni atomowej
- namiot indiański
- przystąpienie, zgoda
- wierzchołek masztu
- łachmaniarz, człek z marginesu
- powtórna realizacja filmu
- duża rzeka południowoamerykańska
- otoczka świetlna wokół Księżyca
- przeciwieństwo swobody
- biała pora roku
- las olchowy
- wypustka komórki nerwowej
- bycie, istnienie (pomimo przeciwności)
- mała, ozdobna szkatułka
- podłużne zagłębienie w ziemi.
Bogdan Witek

Gwiazda
Litery z pól oznaczonych kropką utworzą rozwiązanie końcowe zadania.
Określenia wyrazów:
1. z latawcami i wiatrem w letnim przeboju Urszuli.
2. Wojciech, popularny aktor (Rzędzian w ekranizacji
„Ogniem i mieczem”.
3. sknerus, skąpiec.
4. naczynie z rozpylaczem.
5. drukarski skrzat.
6. naukowiec badający lodowce.
7. meteorologiczne to zorza lub tęcza.
8. wytrącanie z pionu, w celu przewrócenia.
9. nakrycie głowy.
10. góry u nasady Półwyspu Iberyjskiego.
11. sójka w bok.
12. konny żołnierz Kozietulskiego.
Bogdan Witek

Krzyżówka z hasłem
Litery krzyżówki odczytane wzdłuż strzałki utworzą
rozwiązanie końcowe zadania.
Poziomo:
1) na głowie pływaka i pielęgniarki.
5) wyróżnia kapitana drużyny.
6) siedziba burmistrza.
7) komedia Juliusza Machulskiego.
Pionowo:
2) poranna, czyli gimnastyka.
3) wygląd postaci, budowa ciała.
4) włosek, paproszek.
Bogdan Witek
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SZYFROGRAM Z „ŻYCIA DO RYMU”
Odgadnięte na podstawie objaśnień wyrazy należy wpisać do pierwszego diagramu. Po uszeregowaniu liter wyrazów
pomocniczych od 1 do 99 w drugim diagramie powstanie rozwiązanie – tekst fraszki oraz imię i nazwisko jej autora.
Andrzej Bartz

Poziomo:
9) nierozwaga, nieroztropność
67) odebranie sobie życia
86) odkrył walory lecznicze i turystyczne Zakopanego
64) bezłodygowy – jest motywem dekoracyjnym w sztuce ludowej Podhala
39) maszyna do badań wytrzymałościowych na rozciąganie
92) w polityce: dążenie do obalenia istniejącego stanu rzeczy
10) prekursor romantyzmu
80) zastępca szefa rządu
72) porozumiewanie się, przekazywanie wiadomości
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POZIOMO, WIROWO I ZYGZAKIEM
Sylwestry u Czyżowskich

Litery napisane od 1 do 87 utworzą rozwiązanie – fragment wiersza Macieja Jurasińskiego.
Poziomo (pola z kropkami): 56) uprawiany amatorsko lub wyczynowo. 7) objęcia Morfeusza. 79) jednostka poziomu
głośności. 72) Tse-tung. Wirowo (prawoskrętnie, druga litera w polu ze strzałką): 13) zabudowana działka. 31) dawniej:
opłata za uwolnienie się od pańszczyzny. 58) pulchność, okrągłość. 70) kruszenie, rozdrabnianie. 5) młodzieniec bez zarostu. 17) słowotok. 11) miasto z „Ruchem”. 45) lewy dopływ Jałomicy (Rumunia). 20) interesuje dekoratora. 35) warzywo
z ząbkami. 47) kąpielisko
nad Wieprzą. 33) uprawia kiwki na boisku piłkarskim. 41) podziurawienie igłą, szpilką.
Zygzakiem (wg wskazań strzałek): 66) pozycje ciała. 44) preparat przeciwtrądzikowy. 25) przedmiot zainteresowań stomatologa. 32) tą rybą się staje. 19) Michał, polityk. 73) kiwi na paterze.
Leszek Grzywacz
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KRZYŻÓWKA
Z liter w kolorowych polach należy ułożyć jednowyrazowe rozwiązanie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poziomo:
ssak (ale nie zwierzę) na sali operacyjnej.
instytucja, w której goszczą bessa i hossa.
jedna z transakcji handlowych, w której może obowiązywać kontyngent.
Józef ..., jeden z pseudonimów autora „Siłaczki”.
dawny czynsz płacony za użytkowanie dóbr królewskich i książęcych.
wydarzenie z incydentem.

Pionowo (w kolejności przypadkowej):
* impreza, na której bawi się młodzież u świętującego dorosłość.
Leszek Grzywacz

ZERO – RAZ – DWA – TRZY
W kolorowe pola należy wpisać po jednej literze,
w białe – jedną, dwie, trzy lub żadnej. W nawiasie podano
liczbę liter w odgadywanym wyrazie. Litery z kolorowych
pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – tytuł obrazu
Jacka Malczewskiego.
Poziomo:
5) długie, zwykle obrotowe ramię dźwigu (9).
6) takt, wrażliwość w sposobie bycia kojarząca się z mimozą (11).
7) budynek kopalniany, w którym odbiera się urobek wyciągany szybem oraz skąd zjeżdża się do kopalni (9).
8) dawna nazwa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla
dzieci (11).
Pionowo:
1) ma tyle samo lat, co ktoś inny; rówieśnik (10).
2) ubrany w komżę – usługuje kapłanowi w celebracji
nabożeństwa (10).
3) „ ..., czyli Buła i spóła” – polski serial telewizyjny
(11).
4) doroczna impreza w Zielonej Górze (z Bachusem w tle)
(10).
Leszek Grzywacz
Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa
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