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Wiosna przyjdzie i tak!
Tegoroczna wiosna wyjątkowo długo kazała na siebie czekać. Jedni odbierali to spóźnienie jako dopust
boży, inni ze stoickim spokojem.
Do tej drugiej kategorii należą z pewnością bociany, które nie bacząc na humorzastą aurę powróciły do swoich gniazd, wierząc, że wiosna
przyjdzie i tak. Stały przysypane śniegiem na
swoich chudych nóżkach, czerwonych po części z natury a po części z mrozu i czekały na
odrobinę ciepła. Aż żal było patrzeć. Szczęśliwie wiosna się opamiętała, powróciła w pełnej krasie a bociany odzyskały wigor i urodę.
Wystarczy spojrzeć na szybującego ptaka z naszej okładki. Wdzięk, elegancja i siła – wszystko
w nim jest piękne i harmonijne. Nic tylko brać przykład planując wiosenny image.
Ornitolodzy ustalili z wielką dokładnością trasy bocianich wędrówek. To imponujące jak daleko od nas odlatują, żeby przetrwać
zimę. Na szczęście wracają, żebyśmy mogli je podziwiać.
Można to robić każdego dnia obserwując kilka dynowskich gniazd
albo korzystając z internetu pod adresem:
http://bociany.tv/index.php?a=l1&camera=1 .
Myślę, że w tym przypadku ciekawość jest jak najbardziej uzasadniona.
Ciekawego podglądania życzy redaktor prowadząca Ewa Czyżowska

Za majowy numer „Dynowinki” odpowiedzialni są Państwo Anna i Jarosław Molowie,
kontakt: dynowzsz@poczta.onet.pl lub zsz1dynow@poczta.onet.pl

W dniu 11.04.2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu organizacyjnego, któremu przewodniczę, organizowanego w 2014 roku Zjazdu Absolwentów w 70-rocznicę
powstania Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Organizowanie
zjazdów absolwentów stało się już tradycją naszej szkoły.
Przypomnę, że podobne spotkania odbyły się w latach
1969, 1974, 1984, 1994 i 2004.
Zamierzamy wydać, podobnie jak przy okazji dwóch
ostatnich zjazdów, publikację o szkole zawierającą w połowie zdjęcia i fotografie, w tym wykonane przez prof. śp.
Jana Kucabińskiego.
Dokonano wstępnych ustaleń organizacyjnych i przydziału zadań członkom komitetu.
W drugiej połowie maja br. zamierzamy uroczyście poświęcić odrestaurowaną staraniem Towarzystwa kapliczkę w „Królewskim”. Obszerną informację o przebiegu prac
remontowych kapliczki, zamieszczamy na dalszych stronach „Dynowinki”.

W tym miesiącu zespół kierowany przez Panów Macieja Jurasińskiego i Bogdana Peszek przystąpi do inwentaryzacji pomników na starym cmentarzu w Dynowie i wskaże,
który z nich w pierwszej kolejności zostanie objęty w bieżącym roku pracami remontowymi. Dyrekcja Zespołu Szkół
Zawodowych w Dynowie zapewniła o udzieleniu pomocy
w remoncie metalowych ogrodzeń pomników.
Wraz z nastaniem odpowiednich warunków pogodowych
zostaną wznowione prace przy renowacji kapliczki „Siwy
Krzyż” przy ul. Piłsudskiego.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz

4

W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu
bieżące działania realizowane przez
Miasto.
1. Realizacja projektu pn.:
„Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”
Trwają prace związane
z rewitalizacją centrum Miasta
oraz parku przydworskiego, prowadzone przez konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„STAND” Sp. z o.o. z siedzibą 36 –
004 Łąka 417A oraz Spółdzielnię
Rzemieślniczą „Budowlani” z siedzibą
w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego
17. Przypomnę tylko, iż w 2012 roku
wykonano roboty budowlane związane
z częścią podziemną fontanny oraz
prace związane z budową parkingu
(przy dworcu PKS), gdzie wykonano
elementy podbudowy oraz ułożono
część nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, ułożono kabel ziemny energetyczny dla oświetlenia parkingu
oraz wykonano rurociągi kanalizacji deszczowej ze studzienkami
i separatorem oraz odwodnienie
liniowe. Z kolei na terenie parku
przydworskiego przy ul. Dworskiej
w Dynowie, w ubiegłym roku wykonano przecinki prześwietlające korony drzew i wycinkę samosiejek
kolidujących z elementami zagospodarowania terenu parku wraz
z zabiegami fitosanitarnymi, przygotowano podłoże pod zjazd w kierunku ul. Dworskiej oraz części
alejek spacerowych w parku. Wykonano również korytowanie, drenaż
i warstwę filtracyjną przy boisku
wielofunkcyjnym, a pod kort tenisowy
zdjęto humus, wykonano stan surowy
otwarty budynku socjalno-technicznego oraz częściowo zrobiono okablowanie oświetlenia parku. W ostatnich
tygodniach wykonywane były prace
związane m. in. z przygotowaniem
terenu płyty Rynku pod dalsze roboty związane z rewitalizacją tj.
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m.in. budową kanalizacji deszczowej.
W najbliższym czasie planowane
jest zakończenie robót związanych
z parkingiem (przy dworcu PKS),
kontynuacja robót przy fontannie
oraz rozpoczęcie robót związanych
z budową kanalizacji deszczowej
przy ul. Kościuszki, ul. Handlowej,
ul. Rynek, część ul. K. Wielkiego.
Prace związane z realizacją projektu
pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku
i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury
komunikacyjnej w obrębie Obszaru
I” prowadzone są zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, która wielokrotnie poddawana była konsultacjom społecznym, podczas których każdy z zainteresowanych mieszkańców mógł wnosić swoje uwagi odnośnie ww. projektu.
Przypomnę tylko, że koszt całkowity
projektu to kwota ponad 10 000 000 zł,
w tym kwota ponad 8 000 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z kolei wkład własny Gminy Miejskiej Dynów planowany do
poniesienia w tym roku to kwota ponad 1 500 000 zł. Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie
z Fundacją Pomocy Młodzieży im.
Jana Pawła II „WZRASTANIE”, który w 2012 roku zrealizował w całości
zadanie ujęte w projekcie, polegające
na przeprowadzeniu robót modernizacyjno – remontowych budynku zabytkowej oficyny dworskiej tzw. dworu – domu dla dzieci w Dynowie. Koszt
całkowity poniesiony przez Partnera
w ciągu ostatnich 12 miesięcy to kwota ponad 209 900 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z EFRR – ponad
170 000 zł (85% wydatków kwalifikowanych) i wkład własny – ponad
30 000 zł.
Planowana data zakończenia projektu to 2013 rok.
2. Realizacja projektu pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami na terenie miasta
Dynów – etap I”

Nr 4/211

Równolegle z realizacją projektu rewitalizacji miasta trwają prace
związane z budową i przebudową rozdzielczej sieci wodociągowej. W ciągu
najbliższych tygodni prace związane
z budową i przebudową rozdzielczej
sieci wodociągowej będą prowadzone
w samym centrum miasta, dlatego
też mogą powstać utrudnienia komunikacyjne. Przypomnę tylko, iż budowana rozdzielcza sieć wodociągowa
swym zasięgiem obejmie ulice: Rynek, Mickiewicza, Handlowa, Krzywa, Kościuszki, Zamkowa, Kazimierza Wielkiego, część ul. ks. J. Ożoga (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Jana Pawła
II), część ul. Łaziennej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania
z ul. Podwale), część ul. Jana Pawła
II (od skrzyżowania z ul. ks. J. Ożoga
do skrzyżowania z ul. Szkolną), ul. 1
Maja (od nr 43 do skrzyżowania z ul.
Grunwaldzką wraz z osiedlem mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku), ul. Piłsudskiego (obiekty przemysłowe oraz „Dom
Nauczyciela”), ul. Plażowa (od ośrodka turystycznego „Błękitny San” do
skrzyżowania ul. Plażowej z ul. Karolówka – w pobliżu wjazdu na most
na rzece San).
Koszt całkowity projektu to kwota ponad 1 700 000 zł, w tym kwota ponad 1 200 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z kolei wkład własny Gminy Miejskiej
Dynów to ponad 520 000 zł.
Planowana data zakończenia projektu to 2013 rok.
3. „Budowa oświetlenia przy
drodze woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska,
ul. Karolówka w Dynowie”
W marcu br. zakończył się pierwszy etap budowy oświetlenia przy ul.
Karolówka obejmujący m.in. montaż
i postawienie słupów oświetleniowych
w ilości 23 sztuk.
W kolejnych miesiącach planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu
polegającego na budowie oświetlenia,
budowie chodnika oraz zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku od drogi gminnej ul. Karolówka
do posesji nr 72.
W następnym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o bieżących działaniach podejmowanych
przez Miasto.
					
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak
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PYTANIA DO BURMISTRZA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Dynowa i nawiązując do dynowinkowej tradycji („Głos
wolny, wolność ubezpieczający” redagowany niegdyś przez p. Annę Baranowską-Bilską) postanowiliśmy – począwszy od tego numeru – uruchomić
stałą rubrykę „ TRZY PYTANIA DO
BURMISTRZA”.
Prosimy Państwa o przysyłanie pytań na adres: asdstankiewicz@poczta.onet.pl , a Pana Burmistrza o odpowiedzi!
Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie takiej rubryki zwiąże Państwa
bardziej z „Dynowinką” i sprawami naszego regionu i „przyda się” naszej małej ojczyźnie!
REDAKCJA

PYTANIA

?

1.

Czy w związku z rewitalizacją potrzebny był aż taki ubytek zieleni wokół rynku? Kiedy zakończy się rewitalizacja? Czy po jej zakończeniu rozwiążą się dynowskie problemy z parkowaniem?

2.

Czy możemy być spokojni o przyszłość dynowskiej „ciuchajki”? Czy Pan Burmistrz wie coś na ten temat? Jaki jest obecnie jej status i kondycja finansowa?

3.

Od lipca mają obowiązywać nowe zasady zbiórki odpadów
i w związku z tym konkretne pytania:czy dotychczasowe umowy trzeba wypowiadać (ZGK Dynów i ZGK Błażowa)?, czy miasto przewiduje jakąś pomoc dla mieszkańców, którzy będą wyposażać swoje posesje w kubły (np. hurtowy zakup po niższej cenie
itp.)?, jak będzie rozwiązana sprawa worków, kto i po ile sztuk
będzie rozdawał, czy jeśli podpisze się deklarację na segregowane odpady, to będzie można liczyć też na odbiór resztek niesegregowanych (dodatkowy kubeł czy worek)?
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KRZYŻ
KATYŃSKI
W DYNOWIE
Staraniem członków Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
oraz jego sympatyków, w tym roku ostatecznie uporządkowano „teren” wokół Krzyża Katyńskiego postawionego przed
laty przez śp. Zygmunta Chudzikiewicza.
Na trzech głazach złożonych przed krzyżem umieszczono zdjęcia zamordowanych w Katyniu : Józefa Bielca, Antoniego Tuckiego i Feliksa Witkowskiego.
Szczególne słowa uznania za olbrzymi wkład pracy
w uporządkowaniu „terenu” Krzyża Katyńskiego należą się
Panom: Dariuszowi Błotnickiemu, Rafałowi Bilskiemu, Jerzemu Kędzierskiemu, Ryszardowi Szarudze i Januszowi
Siremu prowadzącemu usługi transportowe.
Andrzej Stankiewicz

Janusz Siry przy rozładunku głazów

Dariusz Błotnicki po zakończeniu prac

Dariusz Błotnicki, Wojciech Wolański, Andrzej Stankiewicz przed rozpoczęciem prac porządkowych
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WŁADYSŁAW TOCZEK
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W dniu 24.09.2009 r. przed budynkiem szkoły w Nozdrzcu
został posadzony „Dąb Pamięci” zamordowanego w Miednoje
Władysława Toczka.
Dąb posadził bratanek Władysława - Jan Toczek (syn Kazimierza).

nieznana dotąd, kolejna ofiara
„zbrodni katyńskiej”
W numerze 3-4 „Dynowinki” z 2012 roku opublikowałem
listę osób, które zginęły w Katyniu, Charkowie i Miednoje a urodziły się w Bartkówce, Dynowie, Nozdrzcu i Harcie.
Wśród nich znalazł się zamordowany w Miednoje, Władysław Toczek s. Jana i Anny zd. Sochackiej, urodzony w dniu
3.04.1903 r. (3.01.1903 r.) w Nozdrzcu, o którym bliżej dowiedziałem się w br. od Pana Longina Wilamowskiego mieszkającego w Sosnowcu. Za jego pośrednictwem nawiązałem kontakt z Panią Józefą Kopeć mieszkającą w Rzeszowie. Jej ojciec
Kazimierz był młodszym bratem śp. Władysława.
Pani Józefa Kopeć poinformowała mnie, że Pan Władysław Toczek miał siedmioro rodzeństwa: Marię (1894-1967)
po pierwszym mężu Karnas, zaś po drugim Papierniak (spoczywa na cmentarzu w Nozdrzcu), Wincentego (1900-1964,
spoczywa na cmentarzu w Dydni), Karolinę (1905-1972) po
pierwszym mężu Krowiak, zaś drugim Gorczakowska (spoczywa na cmentarzu w Gliwicach), Józefę (1909-1961) po mężu
Orzechowską (spoczywa na cmentarzu w Dynowie), Kazimierza (1907-1974, spoczywa na cmentarzu w Dydni), Stefanię
(zmarłą jako dziecko około 1911), Zofię (1916-1985, spoczywa
na cmentarzu w Niepołomicach).
Śp. Władysław Toczek był policjantem w Krośnie, gdzie
wybudował dom wspólnie z siostrą Marią. Miał dwie córki:
Irenę i Danutę.
Zachowały się zdjęcia rodzinne po śp. Władysławie Toczek, które udostępniła mi Pani Józefa Kopeć i które poniżej prezentuję.
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Za pośrednictwem „Dynowinki” rodzina śp. Władysława
wyraża głęboką wdzięczność władzom samorządowym Gminy Nozdrzec, młodzieży, nauczycielom i Dyrektorowi szkoły
w Nozdrzcu, za znakomite przygotowanie, organizację i oprawę uroczystości, związanych z posadzeniem „Dębu Pamięci”.
Andrzej Stankiewicz

Longin Wilamowski – syn Karoliny, siostry Władysława (obok Dąb Pamięci z tablicą pamiątkową poświęconą śp. Władysławowi)

Kapliczka w Królewskim
odrestaurowana

Władysław Toczek z rodzicami Anną i Janem (zdjęcie wykonano w 1914 r.)

Wielokrotnie na łamach „Dynowinki” informowałem czytelników o prowadzeniu przez Towarzystwo Przyjaciół Dynowa remontu kolejnej kapliczki
w Dynowie „w Królewskim” (wcześniej
udało się nam odrestaurować kapliczkę przy ul. Piłsudskiego 176 oraz „Pod
brzozą”). Tym razem podaję, iż dobiegł
końca jej remont.
W Studium wartości kulturowych
miasta Dynowa Pani Anna Fortuna –
Marek podaje, że wyremontowana „kapliczka położona na przedłużeniu ulicy
Głębokiej (w polach, w pobliżu granicy Dynowa) ufundowana została przed
I wojną światową przez Michała Zwiercana, właściciela młyna. Postawio-

dużymi, kamiennymi rzeźbami postaci kobiecych (przez miejscowych informatorów określanych jako anioły). Kapliczka posiada dużą prostokątną wnę-

na została, jak głosi miejscowa legenda, w miejscu „gdzie diabły straszyły”.
Kapliczka posadowiona powyżej poziomu drogi. Prowadzą doń kilkustopniowe schody, poprzedzone dwoma filarami posadowionymi na dwustopniowym
postumencie, pomiędzy którymi dwuskrzydłowa krata kowalskiej roboty.
Postument dekorowany od frontu płycinami ozdobionymi dekoracją wykonaną z kolorowego szkła oraz dodatkowo z płaskorzeźbioną dekoracją roślinną (kwiaty tulipanów) w dolnych płycinach. Filary dekorowane wykonanymi
ze szkła krzyżami. Kapliczka w formie
graniastosłupa posadowionego na dwustopniowym postumencie, flankowana

Kapliczka przed remontem

Rodzeństwo Władysława (drugi z lewej strony): Stefania, Kazimierz, Maria, Karolina i Józefa

Władysław Toczek – po jego prawej stronie żona Zofia zd. Bunio, z lewej zaś siostra Zofia (zdjęcie wykonano w Krośnie w 1937r.)

Janusz Miklasz i Józef Sówka uzgadniający zakres prac

Tomasz i Mirosław Gierula po ułożeniu kamieni przed
kapliczką

Tomasz i Mirosław Gierula przy pracy
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kę od frontu, zabezpieczoną przeszklonymi drzwiczkami, trójkątny szczyt
(wyodrębnionym prostym gzymsem)
w którym wyobrażenie Oka Opatrzności. Kapliczka zamknięta kamiennym
dwuspadowym daszkiem z umieszczonym na szczycie drewnianym krzyżem
z krucyfiksem. Wewnątrz współczesne
obrazy dewocyjne.”
Odrestaurowanie kapliczki było
możliwe dzięki pracy członków Towarzystwa, jego sympatyków i sponsorów.
Wsparcia finansowego i rzeczowego
w realizacji prac remontowych udzielili Towarzystwu: Joanna Kustra – Lech
i Janusz Lech, Joanna ze Stankiewiczów – Kiełbińska wraz z mężem Mirosławem, Józef Sówka, Lidia i Marian
Tarnawscy oraz Dariusz Błotnicki i Andrzej Stankiewicz.
Pomocy finansowej mimo prośby odmówił Urząd Miasta Dynowa.
Nieodpłatnie i społecznie, wiele go-

dzin pracy w jej remont wnieśli: Marian
Baluch, Jan Burzyński, Jerzy Chudzikiewicz, Andrzej Drelinkiewicz, Wiesław Hadam, Andrzej Gąsecki, Andrzej
Siry, Kazimierz Socha i Adam Wandas.
Odnowienia „kamiennych” postaci obok kapliczki dokonał odpłatnie
nasz dynowski rzeźbiarz Bogusław Kędzierski.
Restauracją wszystkich dekoracji
kapliczki zajęli się społecznie i znakomicie je wykonali artyści Jolanta i Janusz Miklasz.
Całość prac fizycznych związanych
z odnowieniem kapliczki wykonali odpłatnie Mirosław i Tomasz Gierula.
Całością zaś prac organizacyjnych
i remontowych kierował Dariusz Błotnicki.
Przebieg remontu kapliczki obrazują wyżej zamieszczone zdjęcia.
Andrzej Stankiewicz

Dariusz Błotnicki, Andrzej Stankiewicz, Rafał Bilski i Janusz Miklasz przed rozpoczęciem prac remontowych
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Pogórzu Dynowskim, nad Sanem; 3,4 tys. mieszk. (1962);
wyrób kopyt i prawideł; renesansowy kościół św. Wawrzyńca (XVII w.), fragmenty obwarowań ziemnych (XVII w.).
— Ośrodek prywatnych dóbr; prawa miejskie przed 1512;
miasto o charakterze rzemieślniczo-handl.; 1611 uzyskało prawo składu na wina węg.; zniszczone w czasie II wojny światowej.
Encyklopedia powszechna PWN 1973
DYNÓW, m. w pow. brzozowskim, woj. rzesz., na Pogórzu Dynowskim, nad Sanem. Prawa miejskie 1436 (do pocz.
XX w.) i 1946; w okresie okupacji hitler. masowe zbrodnie,
w których zginęło ok. 3 tys. mieszk. (1939 — 500 osób); 194446 terror band UPA; w działaniach wojennych zniszczony,
po wojnie odbudowany. — 3,7 tys. mieszk. (1970); zakłady
chem., odzież., wyrób kopyt szewskich, prawideł; Państw.
Ośr.Maszyn.; kościół z XVII w.; Izba Pamiątek.

Tomasz i Mirosław Gierula w trakcie remontu

Stan kapliczki po remoncie w chwili obecnej

DYNÓW

w słownikach geograficznych
i encyklopediach
na przestrzeni wieków
W słownikach i encyklopediach, które ukazały się w latach 1956 – 2010, a które wybiórczo przywołuję –
o Dynowie napisano:
Słownik geografii turystycznej Polski 1956
DYNÓW—osiedle miejskie, pow. brzozowski, woj. rzeszowskie, ok. 250 m npm., położone na l. brzegu rz. San.
Końcowa st. kol. linii wąskotorowej z Przeworska. Wokoło
D. ślady wałów obronnych. Renesansowy kościół z XVI w.
W pobliżu kościoła chroniona lipa o obw. 750 cm. Na cmenta-
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rzu mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej, poległych tu w walkach o wyzwolenie Polski. Od D. na wsch. do Przemyśla płynie San, pięknymi zakolami przecinając Pogórze Karpackie;
po drodze na l. brzegu — Dubiecko, na pr. — Krasiczyn.
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 1966
DYNÓW, m. w pow. brzozowskim, woj. rzeszowkim, na

Encyklopedia powszechna PWN 1983
DYNÓW, m. w woj. przemys., na Pogórzu Dynowskim,
nad Sanem. Prawa miejskie 1436 (do pocz. XX w.) i 1946;
w okresie okupacji hitl. masowe zbrodnie, w których zginęło ok. 3 tys. mieszk.; 1944-46 terror band UPA. — 3,9 tys.
mieszk. (1980); zakłady chem., odzież., wyrób kopyt szewskich; kościół z XVII w.; Izba Pamiątek.
Nowa encyklopedia powszechna PWN 1995
DYNÓW, m. w woj. przemys., na Pogórzu Dynowskim,
nad Sanem. Ślady osadnictwa z epoki brązu; stara osada
z gródkiem wzmiankowana 1423; miasto 1429 (1436?)-1915
i od 1946; od XV w. ośr. rzemieślniczo-handl.; od 1611 prawo
składu win węg.; 1657 zniszczony przez wojska J. Rakoczego, 1772-1918 w zaborze austr.; w XIX w. słynne targi bydła i koni; rozwój przemysłu; w XIX i XX w. ośr. chasydzki;
1937 miejsce generalnego strajku chłopskiego; podczas okupacji niem, teren działalności BCh; wiosną 1945 miejscowa
samoobrona AK, MO oraz przybyłe na pomoc oddziały WP
z Przemyśla stoczyły walkę z grupą NKWD, pozorującą oddział UPA; w odwecie NKWD aresztowało i wywiozło na Sybir kilkudziesięciu Polaków z D. i okolic. — 4,6 tys. mieszk.
(1992); zakłady odzież., skórz., chem., wytwórnie — kopyt
szewskich, wyrobów z wikliny, mleczarnia, młyn; późnobarok. kościół (1604-17).
Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski 2000
Dynów [G 8], m. w woj. podkarpackim, na Pogórzu Dynowskim, na wysokim l. brzegu Sanu; 6,1 tys. mieszk.; stacja
kolei wąskotorowej [z Przeworska); ośr-usługowy z drobnym
przemysłem chem., odzież., wyrób kopyt szewskich; nad Sanem stanica wodna. Ślady osadnictwa z epoki brązu; stara
osada z gródkiem obronnym; prawa miejskie 1429; od XV
w. ośr. rzem.-handl. (od 1611 prawo składu win węg.); własność m.in. Kmitów, Krasińskich, Ogińskich; 1657 zniszczony przez wojska Jerzego Rakoczego II; 1772-1918 w zaborze
austr.; w XIX w. znany z targów na bydło, konie oraz płótno, rozwój drobnego przemysłu; 1880-1934 miasteczko; od
1904 połączenie kol. z Przeworskiem; w XIX i XX ośr. chasydzki; 1937 chłopski strajk generalny; w czasie II wojny
świat. Niemcy zamordowali ok. 3 tys. mieszkańców D.; rejon
działalności BCh; wiosną 1945 miejscowa samoobrona AK,
MO i przybyłe napomoc oddziały WP z Przemyśla stoczyły
walkę z grupą NKWD, pozorującą oddział UPA; w odwecie
NKWD aresztowało i wywiozło na Sybir kilkudziesięciu Polaków z D. i okolic; 1946 odzyskał prawa miejskie. Późnorenesansowy kościół par. (1604-17, przebud. 1663) z dwoma
kaplicami i wieżą, w murze cmentarza bramka (pocz. XVII
w.), późnobarok. dzwonnica (koniec XVIII w., pocz. XX w.),
pozostałości ziemnych obwarowań miejskich (2. poł. XVII
w.), domy w typie dworków: jeden mur. (XVIII w.) i kilka
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drewn. (XIX w.); dwór (koniec XVIII, XIX w.); kapliczka (XIX
w.); Izba Pamiątek (zbiory etnogr. i hist.). Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego (od 1967), w programie m.in. wystawy
sztuki lud. oraz występy zespołów regionalnych z Haczowa,
Bliznych, Domaradza i in.
Wielka Encyklopedia PWN 2002
Dynów, m. w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim,
na skraju Pogórza Dynowsidego, nad Sanem, przy granicy
Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. — 6,1 tys.
mieszk. (2000). Ośrodek handl.-usługowy z przemysłem
odzieżowym, metalowym (konstrukcje stalowe, maszyny
roln.); wytwórnia przem. obuwia ochronnego; wąskotorowa kolej turyst. z Przeworska; odbywają się Dni Folkloru
Pogórza Dynowskiego. D. leży na wysokim l. brzegu rzeki; zwarta zabudowa rozciąga się wzdłuż krawędzi doliny
oraz prostopadle do niej (Przedmieście Dynowskie); w otoczeniu, na wzgórzach, rozproszone budownictwo indywidualne i pola uprawne.
Historia. Siady osadnictwa z epoki brązu; stara osada
z gródkiem obronnym wzmiankowana 1423; prawa miejskie
1429; własność m.in. Kmitów, Krasińskich, Ogińskich; od
XV w. ośrodek rzemieślniczo-handl. (od 1611 prawo składu
win węgierskich); 1657 zniszczony przez wojska ks. Jerzego
II Rakoczego; 1772-1918 w zaborze austr.; w XIX w. znany
z targów bydła i koni oraz płótna, rozwój drobnego przemysłu; od 1904 połączenie kol. z Przeworskiem; 1880-1934 miasteczko; w XIX i XX w. ośrodek chasydzki; 1937 D. uczestniczyło w generalnym strajku chłopskim. Podczas okupacji niem. 14 IX 1939 Niemcy spalili żywcem ok. 200 Żydów
w synagodze, ok. 100 osób (Polaków i Żydów) rozstrzelali
na miejscowym cmentarzu; w czasie wojny ogółem zamordowali ponad 50% mieszkańców D. (gł. Żydów); teren działalności BCh, AK; wiosną 1945 miejscowa samoobrona AK,
MO oraz przybyłe na pomoc oddziały WP z Przemyśla stoczyły walkę z grupą NKWD, pozorującą oddział UPA; w odwecie NKWD aresztowało i wywiozło na Sybir kilkudziesięciu Polaków z D. i okolic; 1945-48 działalność partyzantki antykomunistycznej. W 1946 ponownie prawa miejskie.
Zabytki. Późnorenesansowy kościół parafialny Św. Wawrzyńca (1604-17, przebudowa 1891-94, T. Pryliński), barok,
bramka (XVII w., uzupełniana 1894).
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN 2004
Dynów, m. w woj. podkarpackim, w pow. rzesz., na skraju Pogórza Dynowskiego, nad Sanem, przy granicy parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Ślady osadnictwa z epoki brązu; stara osada z gródkiem wzmiankowana 1423; miasto 1429 (1436?)-1880 i od 1946; od XV w. ośr.
rzemieślniczo-handl., od 1611 prawo składu win węg.; 1657
zniszczony przez wojska J. Rakoczego; 1772-1918 w zaborze austr.; w XIX w. słynne targi bydła i koni; rozwój przemysłu; w XIX i XX w. ośr. chasydzki; 1937
miejsce generalnego strajku chłopskiego; podczas okupacji niem. teren działalności BCh; wiosną 1945 miejscowa samoobrona AK, MO oraz przybyłe na pomoc oddziały
WP z Przemyśla stoczyły walkę z grupą NKWD, pozorującą oddział UPA; w odwecie NKWD aresztowało i wywiozło
na Sybir kilkudziesięciu Polaków z D. i okolic. — 6,1 tys.
(2002); ośr. handl.-usługowy z przemysłem odzież., metal.
(konstrukcje stalowe, maszyny roln.); wytwórnia przem. obuwia ochronnego; późnobarok. kościół (1604-17).
Ilustrowana Encyklopedia Powszechna 2010
DYNÓW: miasto (6,1 tys. mieszk. 2009) w woj. podkarpackim, nad Sanem; prawa miejskie w l. 1436-1915, ponownie w 1946; w l. 1944-46 rejon działania oddziałów
UPA; ob. drobny przemysł; kościół (XVII w.), dwory i domy
(XVIII-XIX w.).
Andrzej Stankiewicz
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Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod
budowę Parku Naukowo – Technologicznego
Rzeszów – Dworzysko

Powiat Rzeszowski jako jedyny
w Polsce, posiadając własne tereny
realizuje projekt w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „ Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko”.
Strefą Dworzysko umownie nazywa
się niezagospodarowane tereny w północnej części Rzeszowa, przy granicy
z gminami Głogów Małopolski i Świl-

cza, o obszarze 59,2 ha. Obszar Parku
przylega do linii kolejowej E 30 Kraków
– Rzeszów. Docelowo będzie skomunikowany z drogą międzynarodową E 40,
drogą krajową S 9 prowadzącą z Radomia do granicy ze Słowacją i S 19, planowaną drogą ekspresową we wschodniej części kraju pomiędzy przejściem
granicznym z Białorusią a granicą ze
Słowacją, dając mu znakomite położenie wobec najważniejszych szlaków komunikacyjnych.
W marcu 2013 roku starostwo rozstrzygnęło przetarg na uzbrojenie strefy. Kosztorys opiewał na kwotę ponad
50 mln złotych. Najtańszą ofertę na
wykonanie tej inwestycji złożyło konsorcjum firm na czele z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych z Krosna, która wynosi niespełna 35 mln złotych.
Uzbrajanie prawie 60 ha działki
rozpocznie się w kwietniu 2013 roku
i obejmować będzie m.in.: drogi we-

wnętrzne i zewnętrzne wraz z drogami rowerowymi i chodnikami – 5,5
km, oświetlenie uliczne w technologii
LED – 128 lamp, sieci sanitarne i wodociągowe wewnętrzne – 21 km, gazociągi – 6,2 km, całość infrastruktury energetycznej i zbiornik retencyjny
wraz z pełnym odwodnieniem terenu.
Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego w powyższe przedsięwzięcie wynosi 21,8 mln złotych. W trakcie uzbrajania działek starostwo będzie poszukiwało inwestorów zainteresowanych
budową fabryk w strefie. Nie jest określone jakie branże mają być reprezentowane na Dworzysku. Jedynym kryterium doboru inwestorów będzie innowacyjność prowadzonej działalności. Starostwo pragnie przyciągnąć do
strefy minimum 16 inwestorów, którzy
zatrudnią blisko 1000 pracowników.
Radny Powiatu Rzeszowskiego
Aleksander Stochmal

DYNOWIANIE W POWSTANIU
STYCZNIOWYM (1863 – 1864)
W tym roku przypada 150 – rocznica Powstania Styczniowego. Do walki z wojskami carskimi ruszyli ochotnicy
z wszystkich zaborów. Także z terenu dzisiejszego Podkarpacia. Nie zabrakło wśród nich również Dynowian.
Na starym cmentarzu w Dynowie spoczął biorący
udział w Powstaniu Michał Sariusz Jelita (Jewita) Zaleski 1. Jego pomnik został przed dziesięciu laty odrestaurowany staraniem ówczesnej Pani Burmistrz Anny Kowalskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.
Udział w Powstaniu wzięli również pochodzący z Dynowa Józef Koźmiński i Tomasz Skwarczyński. Nie znamy ich miejsca wiecznego spoczynku – być może nie afiszowali się udziałem w walkach, nie mieli rodzin, umarli w zapomnieniu ….. . Napewno ta lista nie jest pełna.
Być może czytelnicy „Dynowinki” posiadają jakąś wiedzę, informację, dokumenty, zdjęcia, bądź natrafili w do-

stępnych publikacjach na wzmiankę o udziale wymienionych osób (lub innych Dynowian) w Powstaniu Styczniowym. Każdą dodatkową informację zamieścimy na łamach
naszego miesięcznika.
Spis uczestników Powstania Styczniowego związanych
z Przemyślem zawiera publikacja Archiwum Przemyskiego pt. „Rok 1863” autorstwa Janusza Motyka, Dominiki Ośmak i Alicji Chruścickiej, która ukazała się w tym
roku. Zachęcam do jej lektury i gorąco polecam.
1.
nazwisko Zaleski przyporządkowane jest w „Herbarzu Polskim ...” Tadeusza Gajla, do herbu „Jelita” (nie
ma w herbarzu herbu „Jewita”)
Andrzej Stankiewicz
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Czyny i słowa
Za mało było wiosen i jesieni,
Przylotów ptaków, nocą gwiazd za mało.
Za mało blasków i za mało cieni,
Żeby żyć w pełni, żeby życie wrzało.
Za mało było i ciszy i krzyku,
Dni pełnych słońca i gdy leją deszcze,
Wciąż próbowałem, by wyrwać się z szyku,
Tak próbowałem i próbuję jeszcze.
Ciągle wgniatani
w marazm codzienności,
Wciskani w szablon na przeciętną miarę,
Tak wiele złudzeń, tak mało miłości,
Życia dla pracy i pracy za karę.
Może tej wiosny spróbuję na nowo
Budować wokół świat piękny od nowa,
Lecz czy wystarczy siły i zapału,
Czy będą czyny, czy też tylko słowa.			
				
Józef Cupak

TRIDUUM PASCHALNE
I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA.
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
W WESOŁEJ
Niedziela Wielkanocna z mszą świętą rezurekcyjną, odprawianą o świcie dla uczczenia zmartwychwstania Chrystusa, jest największym świętem w całym roku liturgicznym.
W Wesołej rozpoczęła się o godzinie 6.00 Mszę poprzedziła uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem.
Rozpoczęła się przy znajdującym się w kościele symbolicznym Grobie Pańskim, przy którym ksiądz Proboszcz śpiewem oznajmił zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie,
niosąc monstrancję z Hostią kapłan prowadził procesję dookoła kościoła. W procesji, w której uczestniczyli strażacy,
ministranci, lektorzy i wierni - niesiona była również figura Chrystusa Zmartwychwstałego.
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Wszędzie rozbrzmiewał okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga),
będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych.
Oznaką radości są również używane w okresie wielkanocnym, a szczególnie w dniu Wielkiej Niedzieli pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał - Alleluja z odpowiedzią: prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!
http://gazetkaweselska.blogspot.com/

Turniej Wiedzy Pożarniczej
15 marca 2013 r. przeprowadzone zostały eliminacje Gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.
Organizatorami tegorocznego turnieju był Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Nozdrzcu oraz Wójt Gminy Nozdrzec. Opiekę
merytoryczną nad turniejem sprawował mł. bryg. Krzysztof Folta z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
W konkursie uczestniczyła młodzież w dwóch grupach
wiekowych- szkoły podstawowe oraz szkoły gimnazjalne.
Komisja w składzie: mł. bryg. Krzysztof Folta – Przewodniczący komisji; Prezes ZOG ZOSP RP w Nozdrzcu – dh Ryszard Dudek – Sekretarz oraz Komendant Gminny dh Andrzej Bobola przeprowadziła egzamin pisemny (test wiedzy) – w wyniku którego wyłoniono finalistów którzy przystąpili do rozgrywek finałowych.
Zwycięzcy turnieju: Marcin Mucha z Wesołej (grupa
młodsza) oraz Rafał Mucha z Wesołej (grupa starsza) zakwalifikowali się do kolejnego etapu – eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest
kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności,
ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej
w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
							
http://ospgminynozdrzec.blogspot.com/

STRAŻACY APELUJĄ:
NIE WYPALAJ! NIE ZABIJAJ!
Nadal panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw
przyczynia się do poprawy jakości gleby, jest rodzajem jej
użyźniania i nawożenia. Tymczasem stosując taką metodę
niszczymy jej naturalną pokrywę roślinną doprowadzając
do jej erozji i wyjałowienia, staje się ona bezbronna wobec
działania czynników atmosferycznych takich jak: promienie słoneczne, wiatr i opady.
Paląc trawę niszczymy nie tylko suchą roślinność ale
również żywe rośliny i zwierzęta oraz pożyteczne bakterie
i grzyby. Roślinność, która ulega naturalnemu rozkładowi
użyźnia glebę, podczas gdy popioły spalonych traw są bezużyteczne, a sam proces wypalania skutkuje często dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi, spowodowanymi przerzucaniem się ognia na zabudowania lub lasy.
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W Izdebkach – Rudawcu jaśniej
W lutym 2013 roku wybudowano i oddano do użytku
oświetlenie uliczne w miejscowości Izdebki – Rudawiec. Jest
to już drugi etap inwestycji. W pierwszym etapie oddano do
użytku oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej Wara – Brzozów.
Obecnie oddane do użytku oświetlenie uliczne ma długość
1066 mb i jest podzielone na 2 odcinki. Jeden odcinek biegnie
od drogi powiatowej w kierunku Domu Strażaka, a drugi odcinek od drogi powiatowej drogą koło sołtysa.
Wartość zadania – 64 108,63 zł w całości zapłacone ze
środków własnych Gminy.
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu była Firma
Usługowo - Handlowo-Produkcyjna EL-MAR Mariusz Niezgoda.
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy sołectwa Rudawiec mogą już czuć się bezpieczniej.
M. Potoczna

Warsztaty w Siedliskach
W dniach 6, 11, 12, i 13
marca w Bibliotece w Siedliskach odbywał się cykl
warsztatów rękodzieła artystycznego.
Panie wykonywały jajka
metodą quillingową i decoupage. Miła atmosfera i wesołe usposobienie uczestniczek w połączeniu z twórczą
działalnością dały bardzo fajne efekty i spowodowały, że
będę ten warsztat długo pamiętać… Bo chcieć to móc!

swoich zadań przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy
Nozdrzec, lub też poprzez inne swoje osiągnięcia zasługują
na szczególne uznanie.
Uroczystość nadania tytułu nastąpi podczas dorocznego
Święta Gminy.
Wniosek należy złożyć do 15 czerwca w sekretariacie urzędu. Informacje w tej sprawie można uzyskać
w pok. nr 13 A II p. tel. 13 43 98 040

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu po raz
kolejny przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, Promocja integracji społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pt. „Czas na
aktywność w gminie Nozdrzec” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany
w latach 2013-2015
Mamy nadzieję że dzięki temu projektowi oraz wybranym instrumentom aktywnej integracji zostaną osiągnięte założone cele.
W 2013 roku projekt przewiduje wsparcie dla dwudziestu beneficjentów. Zostaną oni objęci trzema instrumentami
aktywnej integracji. Będą to zajęcia m. in. z doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych
a także kursy zawodowe: kucharz, cukiernik i kelner z elementami barmaństwa. Ponadto dla czterech osób w wieku
od 15 do 30 lat przewidziano trzymiesięczne staże. Beneficjenci otrzymają również wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych stanowiących wkład własny Gminy w realizację projektu.
W roku 2014 wsparcie otrzyma dwudziestu ośmiu beneficjentów. Kursy zawodowe jakie proponujemy to recepcjonista oraz obsługa sekretariatu z obsługą urządzeń biurowych
jak też projektowanie i szycie ubrań z elementami kreowania wizerunku. Kontynuowane będą instrumenty aktywnej
integracji, realizowane w roku 2013.
Natomiast w roku 2015 oprócz instrumentów aktywnej
integracji zaproponowany zostanie kurs zawodowy decupage.
Wszyscy uczestnicy, zarówno w roku 2014 jak i 2015,
otrzymają wsparcie finansowe. Ponadto w 2014 przewidziano trzymiesięczne staże dla ośmiu osób.
http://gopsnozdrzec.com.pl/

Uwaga Konkurs!!

W dniu 29 marca 2012 roku Rada Gminy w Nozdrzcu
podjęła Uchwałę Nr XV/152/2012 w sprawie ustanowienia
tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Nozdrzec”.
Stanowi ona między innymi, że tytuł ten nadawany
jest corocznie osobom fizycznym, osobom prawnym,
organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom nie
posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem
swej działalności zawodowej lub społecznej, realizacją

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Jakimi metodami Panie z Siedlisk wykonały
w tym roku pisanki wielkanocne?”
Na odpowiedzi czekam do 15 maja 2013r. pod adresem e-mail: spacerkiempogminie@interia.pl
Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowiedzi - Na pierwszego jej autora czeka bardzo
atrakcyjna nagroda książkowa.
Całość opracował
Michał Zięzio
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Ziemia Dubiecka
i jej związki z literaturą

„Czas na aktywność…”

B. Hadam-Toczek

Zapraszamy organizacje pozarządowe
do składnia wniosków o nadanie tytułu
ZASŁUŻONY DLA GMINY NOZDRZEC
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Franciszek Karpiński
Franciszek Karpiński to twórca z okresu oświecenia. Jest to jeden z ważniejszych twórców prądu
zwanym sentymentalizmem w Polsce. Był między innymi autorem sielanek. W czasie swojego długiego życia przebywała w Dubiecku u hrabiów Krasickich.
Oświecenie, sentymentalizm, sielanka
Oświnienie to epoka całkowicie
świadoma swego istnienia. Mówiono
o tych czasach jako o „wieku rozumu,
wieku filozofów, wieku oświeconym lub
epoce światła”. Oświecenie przywiązywało dużą wagę do siły rozumu jako
światła, które rozwija drogi poznania
człowieka i świata.
Sentymentalizm to kierunek (prąd)
w literaturze Europejskiej w 2 połowie
XVIII w. w opozycji do zasad racjonalizmu i klasycyzmu. Głosił prymat uczuć
nad rozumem, wywarł wpływ na sztukę rokoka i ukształtowania się sentymentalnego stylu ogrodowego. Odwoływał się do naiwnych, prostych, ludowych form wypowiedzi, głoszących potrzebę bliskich kontaktów człowieka
z naturą (przyrodą). Ośrodkiem rozwoju sentymentalizmu w Polsce były Puławy. Główni autorzy to Franciszek Karpiński i Franciszek Dionizy Kniaźnin.
Czołowym twórcą sentymentalizmu był
Jean Jaques Rousseau (1712 – 1778).
Jednym z gatunków artystycznych
preferowanych w tym stylu była sielanka, która przedstawia idealistyczne obrazy krajobrazu, życia i przeżycia bohaterów, rolników, poety, rybaków, myśliwych. Przedstawia aktualne problemy społeczno – obyczajowe. Język jakim pisany jest utwór jest prosty i łatwy w odbiorze.

Elementy biografii
Jak sam poeta pisze „urodził się
4 października 1741 r. w Hołoskowie
w ziemi halickiej, powiecie kołomyjskim,
z rodziców Jędrzeja i Rozalii”. Matka pochodziła z rodziny Szpendowskich, była
niepiśmienna jednak od najmłodszych
lat opowiadała mu o tradycjach ludowych, legendach i czarach. Nauki matki oraz surowe zasady moralne ojca wywarły duży wpływ na jego osobowość.
Ojciec jego, ubogi szlachcic był zarządcą majątku na Pokuciu wsi należącej
do Potockich. Był jednym z siedmiorga
dzieci w rodzinie.
W latach 1750 – 1758 pobiera nauki w Kolegium Jezuickim w Stanisławowie.
Kolejny etap nauki to studia na Uniwersytecie we Lwowie, gdzie uzyskał
w 1765 r. tytuł doktora filozofii i nauk
wyzwolonych oraz bakałarza teologii.
Mimo namowy biskupa lwowskiego Sierakowskiego nie wstąpił do stanu duchownego. Przez półtora roku kształci
się w Wiedniu, ucząc języków oraz doskonaląc widzę z zakresu biologii.
Po studiach i naukach podjął pracę
w sądownictwie jako palestrant w Trybunale Koronnym dla Małopolski, któremu od 1764 r. przewodniczy Ignacy
Krasicki. Już tutaj spotyka się ze znanym duchownym i poetą. Praktykę sądową porzuca po roku ze względu na
rozterki moralne.
Pracuje jako nauczyciel domowy
w Zahajpolu u Józefa Ponińskiego.
W 1783 r. Karpiński wyjeżdża do
Warszawy, gdzie został przedstawiony przez Naruszewicza królowi. Objął opiekę nad Biblioteką Czartoryskich, w której oznakował i uporządkował księgozbiór. Rozczarowany życiem
wraca po półtora roku na Ruś Czerwoną, gdzie dzierżawi majątki i pracuje na
dworach magnackich. Był wychowawcą
syna Księcia Józefa Sanguszko Romana, guwernerem Księcia Dominika Radziwiłła.
Dzierżawi wsie Wierzbowiec, Żubokruki, Suchodolinę, Kraśnik (który nazwał Karpinem), Dobrowody. W 1818 r. kupił wieś Chorowszczyznę koło Wołkowyska, w której spędził resztę życia.
Przez pewien czas był
sekretarzem Adama Czartoryskiego. W larach 1785
– 1818 przebywał na dwo-
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rze Branickich w Białymstoku. Przebywała również na dworze u Czartoryskich w Puławach.
Zmarł 16 września 1825 r. w swoim majtku w Chorowszczyźnie, pochowany został na cmentarzu koło kościoła i klasztoru misjonarzy w Łysakowie.
Napis nagrobny, który aktualnie brzmi:
Otóż mój dom ubogi. Franciszek Karpiński 1741 – 1825. Poeta.Twórca sielanki ”Laura i Filon”, pieśni „Kiedy ranne
wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne
sprawy, Bóg się rodzi”
W swoim życiu miał trzy kobiety,
które kochał. Nazywał je „Justynami”.
Mimo tych miłości nigdy się nie ożenił.
Pierwszą „Justynę „poznał podczas
nauki w Kolegium Jezuickim w Stanisławowie. Była to miłość do córki kapitana wojsk saskich Marianny Brösel.
Prawdopodobnie dla niej napisał „Do
Justyny.Tęskność na wiosnę”.
Drugą „Justynę” poznał podczas nauki jej dzieci. Była od niego 14 lat starsza, a to żona Józefa Ponińskiego Marianna. Z nią romansował 10 lat. Mimo,
że owdowiała w 1770 r. do planowanego małżeństwa nie doszło. W 1774 r.
od byłej kochanki otrzymuje 5000 złotych, która to kwora pozwoliła mu się
usamodzielnić. Od niej uczy się ogłady,
dobrych manier i języka francuskiego.
Trzecia „Justyna” to Franciszka Koziebrodzka, którą poznał Karpiński około 1777 r. w Żubokrukach. Była to autentyczna miłość i uczucie. Miała oficjalnego narzeczonego, Puzynę, którego poślubiła. Mimo to obydwoje do późnej starości ze sobą korespondowali.
Jako jeden z twórców nurtu sentymentalizmu w liryce polskiej tworzył:
• sielanki (Laura i Filon),
• wiersze miłosne (Do Justyny. Tęskność na wiosnę),
• dumy i elegie,
• wiersze patriotyczne ( Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta,
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Pieśń dziada Sokalskiego),
pieśni religijne (Kiedy ranne wstają
zorze – oryginalnie : Pieśń poranna,
Wszystkie Nasze dzienne sprawy,
Zróbcie mu miejsce Pan idzie z nieba, Bóg się rodzi, moc truchleje oryginalnie: Pieśń o narodzeniu Pańskim, Nie zna śmierci Pan żywota),
komedia (Czynsz),
tragedie (Bolesław III),
rozprawa (O wymowie w prozie albo
wierszu),
tłumaczenia (Psałterz Dawida,
Ogrody Delille'a),
autobiografie (Historia mojego wieku, ludzi, z którymi żyłem).

Związki z Krasickim i Dubieckiem
Jak już wspomniano Franciszek
Karpiński podczas pracy w Trybunale
spotkała się z Ignacym Krasickim, który był Przewodniczącym Trybunału.
Został nim w dwa miesiące po elekcji
(wyborze) przez Sejm Elekcyjny w dniu
1 lutego 1764 r. Stanisława Augusta Poniatowskiego na Króla Polski. Krasicki był Przewodniczącym Trybunału do
początku 1766 r. Ustąpił podobnie jak
Karpiński z tego powodu, że nie podobał mu się styl sprawowania sądownictwa. Obydwaj dali temu wyraz w swojej twórczości.
Karpiński podczas pobytu w Warszawie brał udział w „Obiadach czwartkowych” w których uczestniczył Ignacy
Krasicki. Odbywały się u Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego od 1770
r. w miarę regularnie do 1777 r. Możliwe więc, że tutaj też mogli się spotkać.
Jak podaje Jacek Wójcicki w „Życiorysie Franciszka Karpińskiego” "w 1783 r. poeta rozwiązuje kontrakt
guwernerski i po obchodach 13 października 1783 r. jubileuszu Wiktorii
Wiedeńskiej wraca do Galicji. Z Dobrowód wyjeżdża kilkakrotnie do Lwowa,
Warszawy i Dobiecka (Dubiecka) siedziby Rodu Krasickich. Jednak w połowie 1785r. przenosi się do Warszawy.” Jest to pierwszy dowód,że Karpiński przebywał na zamku w Dubiecku
i był to 1784 r.
Również Aleksander Żyga pisze
„spośród szeregu okolicznych gości
z Warmii oraz innych, którzy byli u hrabiego Antoniego Krasickiego (brata
Ignacego) w Dubiecku, Kazimierz Chłędowski wymienia Ewerysta Kuropatnickiego, który tędy powracał z kontaktów
lwowskich do swojego Tarnowca, jednym z dalszych był śpiewak Justyny,
Franciszek Karpiński. Zamieszczona
przezeń w wydanym drukiem w 1787 r.
tomiku „Zabaw wierszem i prozą – Podróż z Dobiecka (Dubiecka) na Skałę jest
właśnie śladem tego pobytu. Poświadcza
to list samego autora do Seweryna Rzewuskiego pisany w 1784 r.” Test to więc
drugi niezbity dowód na to, że Franci-

szek Karpiński przebywał w Dubiecku.
Pobyt w Dubiecku nie był zbyt płodny dla Franciszka Karpińskiego. Widocznie korzystał z gościnności znanego rodu Krasickich, dysput, zabaw, jadła i innych rozrywek oraz przyjemności. Zasadniczym utworem jaki powstał
w Dubiecku to „Podróż z Dobiecka (Dubiecka) na Skałę”. Wycieczkę odbył z towarzystwem podczas pobytu w rezydencji Antoniego Krasickiego. Trasa jej wiodła brzegiem Sanu do pobliskiej Skały.
Osoby z utworu ukrywały swoje postacie pod sielankowymi imionami, sam
autor podobno był Filonem.
Autorzy artykułu próbowali ustalić „gdzie była ówczesna Skała”. Wiersz
napisany był około 250 lat temu. Niedaleko zamku w Dubiecku jest Skałka
(przełom Sanu), a nad nią Złota Górka – odległość kilkaset metrów od zamku. Jest również druga Skałka w odległości około 3 kilometrów w Nienadowej w kierunku na Iskań, a może Skała
była w innym kierunku np. w Wybrzeżu (dawna Ruska Wieś) gdzie był dawniej gród, a w utworze jest mowa o przeprawie przez San łódką,, czy któreś ze
wzgórz w okolicy Słonnego. Współczesne mapy geograficzne i topograficzne nie podają takiej nazwy. Bieg Sanu
w okolicy Dubiecka i Wybrzeża został
sztucznie zmieniony przez Austriaków
podczas zaboru. Przytoczona w utworze kaplica może świadczyć, że był to
kościół Świętej Anny w Nienadowej na
Kopku (już nie istniejący), jednak inne
opisy nie pasują do tej lokalizacji Skały.
Zbyt mała ilość informacji nie pozwala
jednoznacznie ustalić lokalizacji Skały
w opisanym utworze.
Analizując ten utwór można stwierdzić, że zawiera wiele opisów przyrody,
już na sam początek mówi o przymiotach właścicieli Dubiecka „Gdzie Pan
miejsca w dawnej swej dziedzinie staropolską szczerością i cnotami słynie”,
gdzie jego żona poucza (dobrze wychowuje dzieci) pokazując przykłady osób
starszych. Z Dobiecka (Dubiecka) jedzie Kamilla, człowiek na koniu, madam., Klarysa i jeszcze pięcioro innych
osób ( w tym poeta). San płynie zakolami i zakrętami, wokół wzgórki, drzewa, słowików śpiewy, pasterka pasie
bydło. Do pasterki przychodzi Aleksy
(chyba jej chłopak), zaczęli się całować
i poszli w gęstwinę. Dalej mowa o kapicy „ od pobożnej ręki wystawiona”
w środku wzgórka, przy której modlą
się wracający z pola chłopi – możliwe,że za tych co zginęli za Ojczyznę. Jest
też mowa o przygodach jakie spotykają wycieczkowiczów np.: że madam korek złamała i o jednym trzewiku pozostała”, zastaje ich w drodze burza „zrazu burza wstała, kiedy przeszło i błoto
i łozy przebywać,” a madam kiedy chciała przeskoczyć rów drugi trzewik zgu-
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biła. Sami Skałą są zauroczeni „jaki to
wielki widok i woda popędliwa”, na dole
San z czółnami, rybakiem i głosem „Hej
kto nie był na Skale, jeszcze nigdzie nie
był”. Po przepłynięciu czółnem wracają na zamek w Dubiecku wychwalając
piękność tego świata.
Według niektórych źródeł pisanych,
wydawnictw lokalnych, przekazów ustanych oraz informacji telewizyjnych
(ostatnia z 2012 r. z okresu Bożego Narodzenia) jest mowa o tym, że w Dubiecku Franciszek Karpiński napisał „Pieśń
o narodzeniu Pańskim (Bóg się rodzi,
moc truchleje…)”. Druga wersja mówi,
że znana ta kolęda powstała w Zabłudowie koło Białegostoku. Pierwsze wykonanie publiczne odbyło się w Starym
Kościele Farnym w Białymstoku. Drukiem została wydana w 1792 r. w klasztorze OO. Bazylianów w Supraślu. Kolęda ta pierwotnie zawierała 5 zwrotek
i była w rytmie poloneza. Popularna jest
do chwili obecnej.
Niektóre źródła wskazują, że w Dubiecku powstała „Pieśń poranna (Kiedy
ranne wstają zorze)”.
Obydwie te pieśni, których autorem
jest Franciszek Karpiński były zawarte w cyklu „Pieśni nabożne”. Zawierały one 29 pieśni oryginalnych i 20 psalmów wybranych (ze zmianami z „Psałterza Dawida”). Pieśni były pogrupowane zgodnie z kalendarzem liturgicznym.
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Znów, jak co roku, włączając się w ogólnopolskie obchody pamięci o Katyniu i Smoleńsku zebraliśmy się przed pomnikiem Jana Pawła II. Było nas więcej jak przed rokiem. Byli starsi i nieliczni przedstawiciele dzieci i młodzieży. Była
wspólna gorąca modlitwa za Poległych i Zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje, Bykowni, Charkowie, Kozielsku, za Ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Podsumowanie
1/Niewątpliwe jest,że Franciszek
Karpiński przebywał na zamku w Dubiecku u hrabiego Antoniego Krasickiego. Ze względu na trudności z dotarciem
do materiałów źródłowych trudno bardziej szczegółowo opisać ten pobyt,
2/W Dubiecku powstała utwór „Podróż z Dobiecka (Dubiecka) na Skałę.
Nie udało się nam współcześnie zlokalizować Skały opisanej w utworze,
3/Jako lokalni patrioci uważamy,że powstały tutaj niektóre z pieśni nabożnych, a to „Pieśń o narodzeniu Pańskim (Bóg się Rodzi)” oraz „Pieśń poranna (Kiedy ranne Wstają zorze)”, co potwierdzają niektóre źródła.
mgr Patrycja Rozmus
mgr inż. Edward Rozmus
Wykorzystano:
1. Kryda B; Krajobraz poezji polskiej. Antologia, Warszawa 1986,
2. Encyklopedia popularna; Warszawa 1982,
3. Żyga A; Dubieckie spotkania z literaturą polską, Przemyśl 1969,
4. Wójcicki J; Franciszek Karpiński,
w Historia literatury polskiej w Dziesięciu tomach.
Tom IV Oświecenie, Wydawnictwo
SMS,
5. Internet.

Potem w skupieniu poszliśmy ulicami naszego miasteczka , by dać dowód, że pamiętamy.
Nieżyjący już Ks. Zdzisław Peszkowski jeniec Kozielska nakazywał Polakom;
„Zapomnieć nie wolno! Przemilczeć nie można, bo naród, który traci pamięć - umiera.”
Na dynowski dział, pod Krzyż Katyński , dotarliśmy jeszcze przed zmrokiem. Otoczenie Krzyża zostało uporządkowane, a trzy bardzo okazałe głazy mają symbolizować trzech dynowian - ofiary zbrodni katyńskiej.

16

DYNOWINKA

Nr 4/211

Nr 4/211

DYNOWINKA

17

i mógłby zapomnieć o swym dalekim małym kraju. On jednak pozostał wielkim Polakiem i zostawił Polsce swe serce.
Papież wyrósł ze świata artystycznego, który w harmonijny sposób połączył ze sferą duchową.”
(Hanka Bielicka)

„Cenimy Go za wszystko. Jest wielkim człowiekiem, kapłanem, myślicielem. Człowiekiem rygorystycznie przestrzegającym norm moralnych, co we współczesnym świecie jest
rzadkością.”
(Krzysztof Zanussi)

„Cenię Ojca Świętego za wielką miłość do Boga i człowieka”
(Adam Bujak)

Można przytaczać wiele wypowiedzi, wspomnień, przywoływać atmosferę tamtych spotkań z Głową Kościoła, ale
najlepiej w ciszy własnego serca rozważać Jego naukę, iść
z nią przez życie.
Na placu kościelnym, przy pomniku znów połączyła nas
modlitewna zaduma i pieśń „Barka”.
Krystyna Dżuła
Zdjęcia Antoni Iwański

„Wszystko, co wydarzyło się w Europie Wschodniej
w ostatnich latach, nie byłoby możliwe bez obecności tego
papieża i bez niebywale istotnej roli, jaką odgrywał On na
światowej scenie.”
(Michaił Gorbaczow)

WSPOMNIENIE O MAŁGORZACIE
Z PAYGERTÓW BARANIECKIEJ
Znów popłynęły słowa modlitwy szczerej, goracej za Tych, którym tak wiele zawdzięczamy, a tak niewiele możemy
dać, a może właśnie dużo, bo naszą wierną pamięć o Nich i obowiązkach wobec OJCZYZNY.
						
Prezes T.G. „Sokół” – organizatora Marszu
										
Krystyna Dżuła
									
Zdjęcia Antoni Iwański

Modlitewne spotkanie przy pomniku
BŁOGOSŁAWIONEGO
Zimny był wieczór 7 kwietnia 2013R, gdy zebraliśmy się
na modlitewne spotkanie przy pomniku Jana Pawła II. Na
zaproszenie kierowane z „ambony’’ i plakatów przyszło sporo ludzi (dlaczego nie więcej…).

To już 8 lat minęło od tamtego najsmutniejszego wieczoru - 2 kwietnia 2005 roku, gdy Nasz Ukochany Papież
odszedł do domu Pana.
Nie było i nie ma autorytetu równego JEMU, nie ma
osobowości tak jednoczącej nas i trafiającej do naszych serc
jak JAN PAWEŁ II.
Dziękowaliśmy Bogu i Błogosławionemu za dar Jego papieskiej posługi, modliliśmy się słowami różańca o rychłe
wyniesienie Go do panteonu świętych.
Warto teraz odświeżyć sobie w pamięci choćby kilka wypowiedzi o Wielkim Polaku i Papieżu.
"Pytano mnie jaki jest kardynał Wojtyła. Odpowiedziałem; to człowiek o głębokiej formacji teologicznej., choć filozof, jednakże moralista, chociaż naukowiec, jednakże duszpasterz, który wierzy jak dziecko a modli się jak góralka,
a Drogę Krzyżową obchodzi każdego dnia.”
(Prymas Stefan Wyszyński)
„Jan Paweł nigdy nie zapomniał żadnej z naszych ważnych rocznic czy dat. Zajmuje się sprawami całego świata

Z największym żalem zawiadamiam wszystkich miłych czytelników”
Dynowinki” o odejściu do Pana mojej
nieodżałowanej Matki, Małgorzaty,
w październiku 2012 r.
Przyszedł moment aby, po trudnych dla mnie chwilach żałoby, przybliżyć tę postać, którą wielu ludziw
Dynowie zapewne serdecznie pamięta.
Małgorzata przyszła na świat
w 1922 r. wprawdzie w Dynowie, ale
dzieciństwo spędziła na Podolu w ciepłym, bardzo rodzinnym domu, gdzie
atmosferę tworzyła Matka, Józefa,
córka Stefana Trzecieskiego z Dynowa. Również w tamtych podolskich
stronach, w Jazłowcu, w szkole Sióstr
Niepokalanek, prawie ukończyła szkołę średnią. Te cztery lata były dla Niej
tak ważne jak atmosfera domu, a wartości wpojone przez Siostry wyznawała do końca życia.
Wojna przerwała takie skromne, ale szczęśliwe, życie na
zawsze. Rodzina wywiozła z domu tylko nieliczne pamiątki,
wszystko zginęło, dom został spalony, wcześniej zrabowany,
ale wszyscy, dzięki Bogu przeżyli, nawet Ojciec, Józef Kalasanty, dwa razy więziony w bolszewickich kazamatach.
Rodzina znalazła gościnną przystań w domu dziadków
Trzecieskich w Dynowie. Tu, od 1943 r. Małgorzata poważnie
zaangażowała się we współpracę z AK, i tu w 1944 r zdała
tajną, akowską maturę. Pod koniec wojny, w styczniu 1945
r. wzięła ślub z Kazimierzem Baranieckim, synem aptekarza Franciszka, też farmaceutą, i też przez 6 najbliższych
lat, do upaństwowienia apteki w 1951 r., jej właściciela.
Wzorowa matka trójki dzieci, ogromnie otwarta towarzysko, wesoła, a nade wszystko dobra i życzliwa, miłosierna wobec potrzebujących- tak naprawdę radość życia odzyskiwała w malarstwie. Bardzo utalentowana w tym kierunku, dwa wojenne lata uczyła się w szkole malarskiej we
Lwowie. Była zachwycona profesorami, zwłaszcza Stanisławem Batowskim. Jej prace były oceniane wysoko. Rysowała, a zwłaszcza malowała z pasją: doskonale chwytała po-

dobieństwo, stąd dobre portrety, robiła
i niezłe kopie, wiele rysowała dla dzieci
z wdziękiem i polotem. Wszyscy Ją prosili o pomoc: i księża w kościele, i nauczyciele ze szkół, rodzina, przyjaciele.
Malowała plakaty, ilustracje, dekoracje. W tylu salonach Jej przyjaciół wiszą
jej obrazy. Cieszyła się tym jak dziecko.
Od 1980 r. przenieśli się oboje z mężem do Warszawy, aby być bliżej dzieci.
Po jego śmierci w 1995 r. żyła już tylko dla Boga. Dopiero rok przed swoją
śmiercią przestała chodzić codziennie do
kościoła (miała 700 m w jedną stronę),
gdzie chodziła najpierw samodzielnie,
a potem z chodzikiem. Nie przestraszały Jej ani mrozy, ani ulewy. Śmiała się
z tego i nie opuszczała ani jednego dnia.
Głęboko pobożna, nie znosiła dewocji
i wszelkiego zacietrzewienia, a jej ulubioną lekturą był od lat" Tygodnik Powszechny." Znakomicie rozumiała młodych, nawet 5 prawnuków miało w Niej raczej wesołego kumpla, a nie zrzędzącą prababcię. A narzekanie na zdrowie, nowe czasy, gloryfikacja przeszłości? Nie, to zupełnie nie było w jej stylu. Każdemu miała do powiedzenia dobre, przyjazne słowo. Większość kondolencyjnych listów, jakie otrzymałam, właśnie
o tym wspominała. Świat, który Jej towarzyszył, był oparty na wartościach prawdy, lojalności i wierności.
Gdy spokojnie odeszła w słoneczny październikowy świt,
włożyłam Jej do rąk obrazek ukochanej Matki Bożej Jazłowieckiej, Przewodniczki i Opiekunki tutaj i Tam... Wzywała jej pomocy w każdej chwili życia...
O życzliwe wspomnienie mojej śp. Matki - wszystkich dynowskich Przyjaciół Zmarłej prosi córka Maria Witkowska.
Wszystkim, którzy chcieliby poznać Wspomnienia Małgorzaty z lat dziecinnych oraz wojennej młodości a także zobaczyć zdjęcia z pogrzebu, zapraszam na moja stronę internetową: www.marychna.witkowscy.net
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Kształcenie zawodowe
to dobry wybór !
Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie od 50. lat prowadzi kształcenie zawodowe, prowadzenie takiej edukacji wymaga sporego zaplecza technicznego, pomocy dydaktycznych i sprzętu,
a także wsparcia ze strony zakładów, firm, a przede wszystkim Organu Prowadzącego – Powiatu Rzeszowskiego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz potrzebom rynku pracy, szkoła z funduszy Organu Prowadzącego – Powiatu Rzeszowskiego dokonała zakupu nowego wózka widłowego. Nowa pomoc dydaktyczna służy do

realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Po zdobyciu nowych kwalifikacji, uczniowie zwiększą
własne szanse po ukończeniu szkoły na lepsze zatrudnienie.
Natomiast w dniu 15 marca 2012r. szkoła była organizatorem III edycji Szkolnego Konkursu pod hasłem:
„Samochodem w dorosłe życie”, zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów, popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji.

nauki jazdy dla uczniów 3 – letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik logistyk, a także dla innych zainteresowanych uczniów celem uzyskania
po spełnieniu odpowiednich warunków uprawnień do kierowania wózkiem widłowym. Natomiast w związku ze
zmianą samochodów egzaminacyjnych w WORD Przemyśl
i WORD Rzeszów w których egzamin na prawo jazdy kategorii „B” zdają nasi uczniowie, kształcący się w zawodzie
technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych szkoła w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” dokonała zakupu nowego samochodu do nauki jazdy „Hyundai i20”. Projekt systemowy jest
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usz Kłos – egzaminator nadzorującym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu.
Komisja konkursowa w składzie: Pan Marcin Kałamucki – kierownik szkolenia praktycznego, Pani Anna
Fara – nauczyciel przepisów ruchu drogowego i doradca zawodowy, Pan Władysław Galej – nauczyciel nauki jazdy,
Pan Marcin Gruszecki – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, dokonała oceny wszystkich prac i wyłoniła zwycięzców: I miejsce – Tomasz Lech - kl. 3TPS i Grzegorz Wydra – kl. 4TPS, II miejsce – Łukasz Kiełbasa– kl. 3TPS,
III miejsce – Kamil Bogusz –kl. 4TPS,
Wyróżnienia: Łukasz Bujdasz – kl. 3TPS, Stanisław
Hadam – kl. 4TPS, Łukasz Kaczmarski – kl. 3TPS, Sławomir Burek – kl. 4TPS, Arkadiusz Fara – kl. 3TPS,
Damian Serafin – kl. 2TPS.
Nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu laureatom
wręczyli: Pan Ryszard Kulej – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu i były Dyrektor szkoły Pan Stanisław Tymowicz.
Na podsumowanie konkursu odbyło się krótkie wystąpienie Dyrektora WORD w Przemyślu Pana Ryszarda Kule-

ja oraz Pana Tadeusza Kłosa, którzy przedstawili zmiany w przepisach egzaminacyjnych na poszczególne kategorie prawa jazdy.
Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy!!!
Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

Wyrazy szczerego współczucia, z powodu
śmierci mamy
Annie i Jarosławowi MOLOM oraz najbliższej Rodzinie,
składają:
Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy oraz młodzież
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Dynów, kwiecień 2013r.

Patronat nad konkursem sprawował: Pan Ryszard Kulej – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu. Wzięło w nim udział 46 uczniów
z klas branży samochodowej (4 - letnie Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i 3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych). Podczas konkursu jego uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z zadań otwartych i zamkniętych.
Finał konkursu w dniu 22 marca 2013r. otworzyła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, a przybyli na niego,
m.in. Pan Ryszard Kulej – Dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu i Pan Tade-
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Państwu
ANNIE I JAROSŁAWOWI MOLOM
wyrazy współczucia z powodu śmierci
MAMY I TEŚCIOWEJ
składają
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa oraz Redakcja Dynowinki
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Z zeszytu studenta medycyny
Temat:

Astma oskrzelowa u dzieci.

Co to takiego?
Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą
zapalną dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i wydzielanych przez nie
substancji. W wyniku długo utrzymującego się zapalenia dochodzi do nadreaktywności oskrzeli (systemu "rurek" doprowadzających i odprowadzających powietrze z płuc),
co polega na skurczu ich mięśni, zwiększonym wydzielaniu śluzu i obrzęku błony śluzowej, a także ich przebudowie.
Jaki jest skutek tych zmian?
Skutkiem jest zaburzenie przepływu powietrza w drogach oddechowych podczas wdechu i wydechu (szczególnie), objawiające się
napadami kaszlu, dusznością i świszczącym
oddechem.
Kto choruje na astmę oskrzelową?
Chorują dorośli i dzieci, jednak w przypadku najmłodszych astma to problem szczegól,
nie istotny
przewleponieważ jest najczęstszą chorobą
kłą wieku dziecięcego (szacunkowo na astmę
choruje co dziesiąte dziecko w wieku przedszkolno-szkolnym). Zanieczyszczone środowisko i niehigieniczny tryb życia doprowadziły
w ciągu ostatnich trzydziestu lat do dwukrotnego zwiększenia zachorowalności na tę
chorobę! U około 80% chorych astma rozpoznawana jest przed 5 rokiem życia.

»»
»»
»»
»»
»»

zwierząt, pyłki roślin, odchody roztoczy kurzu domowego), dziecko jest "ciągle kaszlące" i rzadko ma
to związek z gorączką,
duszność, zadyszka (możliwa do zauważenia nawet u niemowląt, np. podczas
karmienia),
świszczący oddech (podczas snu, po wysiłku),
uczucie ściskania w klatce piersiowej,
częste przebudzenia w nocy , spowodowane kaszlem,
wymioty wynikające z napadu kaszlu.

Zaobserwowanie u dziecka powyższych objawów (nawet jednego z nich) powinno zaniepokoić rodziców i skłonić do wizyty u lekarza, który wykona szereg badań w celu rozpoznania lub wykluczenia astmy oskrzelowej.
Wczesne wykrycie tej choroby pozwoli na szybsze wprowadzenie leczenia, co pomoże rozszerzyć oskrzela i ułatwić swobodne oddychanie, a tym samym poprawi jakość życia małego
pacjenta. Przestrzeganie zaleceń lekarza i regularne przyjmowanie leków umożliwiają utrzymanie czynności układu oddechowego na poziome zbliżonym do normy i prowadzenie normalnej aktywności życiowej. Dobrą wiadomością
jest odnotowany fakt częstego "wyrastania"
z astmy w okresie dojrzewania.

Jakie są objawy? Na co zwracać uwagę?
Bardzo ważna jest obserwacja najmłodszych podczas wykonywania przez nich codziennych czynności. Ogromna jest rola rodziców, rodzeństwa, ale również nauczycieli,
szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego.
Objawy astmy oskrzelowej:
»» męczący , suchy kaszel (w noc, a szczególnie nad ranem, po wysiłku fizycznym,
podczas zabaw, śmiechu, przy nagłej zmianie temperatury powietrza, w związku ze
stresem, po kontakcie z alergenami: sierść

Marta Kołt
lekarskiego
u
kierunk
roku
IV
tka
Studen
w Lublinie,
nego
Medycz
ytetu
Uniwers
cego
ształcą
Ogólnok
Liceum
ntka
absolwe
w Dynowie
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Obchody Międzynarodowego
Dnia Teatru w Dynowie
Z tej właśnie okazji odbyło się spotkanie ludzi dynowskich teatrów, na które zaprosiła do MOK w Dynowie Dyrektor Aneta Pepaś, doceniając pracę animatorów kultury - miłośników teatru, których jak na tak małe środowisko jest wielu i to wspaniałych.
Dynów TEATREM stoi – takie stwierdzenie jest ze
wszech miar zasadne, bo:
- Działający aktywnie od ponad 100 lat Zespół Teatralny – od siedmiu lat znów pod egidą Towarzystwa Gimnastycznego ”Sokół” w Dynowie, inicjator i współorganizator „Dynowskich Jesieni Teatralnych” - wystawia rok
rocznie co najmniej jedną sztukę. W tym roku były to „Damy
i Huzary” A. Fredry w reżyserii P. Krystyny Dżuły. Sztukę prezentowaną 10 razy obejrzało około 1800 osób – artystyczny sukces reżysera, aktorów i Dynowa .
- ANTRAKT – Artystyczna Niepokorna Twórcza Rzesza Aktywnych Kulturalnie Techników z Zespołu Szkół
Zawodowych w Dynowie – zespół założony przez P. Annę
i Jarosława Molów - nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i ich uczniów. Działania ANTRAKTU są bardzo szero-

kie jak zainteresowania uczniów. Zespół przygotowuje wystawy, benefisy ale przede wszystkim przedstawienia. Z inicjatywy zespołu co roku w kwietniu w szkole odbywa się Wojewódzki Konkurs PODKARPACKA TĘCZA , w roku bieżącym po raz XII – impreza skierowana do uczniów gimnazjów
i szkół średnich woj. Podkarpackiego – zakończona finałem
z widowiskiem teatralnym za każdym razem na inny temat.
Grupa „Antrakt” przygotowuje także coroczne widowisko Bożonarodzeniowe, biorąc z nim udział w wojewódzkim konkursie, zajmując wielokrotnie I miejsce. Uczniowie uczestniczą także bardzo aktywnie w życiu kulturalnym miasta.
- Stowarzyszenie De-Novo, obchodzące w bieżącym
roku swoje dziesięciolecie udowodniło, że teatr to nie zamknięta dosłownie i w przenośni SZTUKA, że można ją też
przenieść w plener, „napowietrzyć” , być bliżej nawet awangardową formą i przekonać do siebie. Coroczne wspaniałe
widowiska skupiają organizacyjne i artystycznie dzieci, młodzież i dorosłych. Jest to za każdym razem spotkanie profesjonalistów i amatorów i czasem trudno ich odróżnić. I dobrze. W Dynowie niektórzy spełnią swoje artystyczne marzenia. Prawie Dynowianka ale z Krakowa /to wszystko tłumaczy/, reżyser znany w całej Polsce P. Magda Miklasz wa-
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Po sukcesie I projektu realizowanego w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – „Równać Szanse” 2011 (projekt był realizowany w terminie wrzesień 2011
– listopad 2012 r., wnioskodawca: Stowarzyszenie De-Novo) postanowiliśmy przystąpić do kolejnej edycji Programu
i przygotować diagnozę potrzeb młodzieży, która jest warunkiem przystąpienia do II etapu programu, czyli opracowania działań z młodzieżą.
W terminie luty-marzec przeprowadziliśmy diagnozę: 73 ankiety w gimnazjum we wsi Harta. Zależało nam,
aby dowiedzieć się jak spędzają czas wolny, czym się interesuje młodzież. Niektórzy z nich wybiorą szkoły ponadgimnazjalne w Dynowie, co może ułatwić nam współpracę w przyszłości. Ankietę skierowaną do młodzieży przygotowaliśmy w grupie 6 osób i długo dyskutowaliśmy nad
jej treścią. Aktualnie uczęszczamy do dynowskiego liceum
(koordynacja projektu: Magdalena Cukrzyńska) i dlatego
ankietę zrobiliśmy również wśród naszych rówieśników (2
kl. I i 2 kl. II), 95 szt.
Ankieta nie dała nam jednak wyczerpujących odpowiedzi na pytania w diagnozie. Kilka dni później zorganizowaliśmy młodzieżową grupę fokusową w MOK (8 osób). Dzięki temu spotkaniu udało nam się wymienić doświadczeniami i spisać nasze spostrzeżenia. Ta „burza mózgów” uświadomiła nam, że mamy małą wiedzę nt. instytucji działających w naszym mieście. Postanowiliśmy porozmawiać: z nauczycielami (4 os.), artystami (1 os.), dyrektor i pracownikami MOK (3 os.) i biblioteki miejskiej (2 os.). Skorzystaliśmy również z diagnozy potrzeb młodzieży z 2011 r., staraliśmy się ją uaktualnić (wówczas było przeprowadzonych
ponad 150 ankiet i one też były dla nas ważne, przeprowadzono kilka rozmów z os. reprezentującymi różne grupy zawodowe), dlatego rozmawialiśmy z Panią Anną Baran – zajmującą się promocji miasta Dynowa nt. różnych
spraw w mieście.

swoją nauczycielką języka polskiego zaprezentowała przed
szeroką publicznością innowacyjny spektakl „Dziadów”
Adama Mickiewicza. Sceptyczna ale bardzo zaciekawiona publiczność z uznaniem ,potwierdzonym gromkimi brawami, nagrodziła młodych ludzi zaangażowanych w projekt. Jak sami twierdzą udział w tym teatralnym projekcie
wyzwolił w nich potrzebę innego, wartościowszego postrzegania świata. W zrealizowaniu spektaklu pomógł - bardzo
P. Marek Pyś.
Przedstawiciele tych zespołów – twórcy teatru uczestniczyli 3 kwietnia w spotkaniu,na którym P. Dyrektor Aneta
Pepaś wręczyła dyplomy:
dla P. Krystyny Dżułowej i zespołu za „Teatr, który
znaczy bardzo wiele, gdy człowiek poprzez sztukę wiąże się z jej najgłębszymi wartościami i za krzewienie
kultury słowa”

•

dla P. Magdaleny Miklasz za „umiejętność integracji
i spełnianie artystycznych marzeń”

•

dla P. Anny i Jarosława Molów „ za pasję i wytrwałość w podejmowaniu działań artystycznych z młodzieżą i dla młodzieży”

•

dla P. Marka Pysia za „realizację niekonwencjonalnych
eventów artystycznych w Dynowie”

•

dla Stowarzyszenia „De-Novo” za upowszechnianie teatru plenerowego „napowietrznego”

•

dla P. Moniki Mączyńskiej za „szerzenie edukacji teatralnej wśród młodzieży”.
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DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY:
I ETAP UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
"RÓWNAĆ SZANSE" 2013
- MŁODZIEŻY Z DYNOWA

kacje w Dynowie uczyniła bardzo artystyczne i atrakcyjne.
- Wiele działań teatralnych Dynowa to inicjatywa i animacja aktora Marka Pysia.
Plenerowe widowiska teatralne to także jego pomysł.
Dzięki niemu Dynów napadali kowboje, Kmicic i Wołodyjowski toczyli w strugach deszczu swój pojedynek, oświadczano się tekstem Czechowa, pisano scenariusz na kilku
aktorów, dzieci bawiły się ze Smerfami, smokiem i wielokrotnie wspólnie z rodzicami wzruszały się w ogniu bajecznych pokazów. Wszystko to ogromna zasługa Marka Pysia.
W bieżącym roku szkolnym P. Marek pracuje z dziećmi
i młodzieżą dynowskiego przedszkola i szkół. Praca ta zaowocowała już konkretnymi działaniami.
Grupa Teatralna Zespołu Szkół w Dynowie, prowadzona od kilku lat przez polonistkę tej szkoły P. Monikę Mączyńską przygotowywała programy poetyckie - okazjonalne, rocznicowe a w styczniu tego roku młodzież ze

•
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Naszą diagnozę przesłaliśmy na konkurs do Fundacji
Dzieci i Młodzieży w Warszawie. W dniu 28 marca otrzymaliśmy informację, że zostaliśmy nominowani do II etapu konkursu i możemy pracować nad wnioskiem grantowym, czyli naszymi pomysłami na działanie. Nasz koordynator – Magdalena Cukrzyńska musiała pojechać do Warszawy na 3- dniowe szkolenie, abyśmy dokładnie wiedzieli jak opracować nasz projekt (harmonogram, budżet, itd.).

Po wręczenie dyplomów zaproszeni goście obejrzeli wystawę fotografii P. Antoniego Iwańskiego ze spektakli oraz
fragmenty filmu z „Dam i huzarów”.
Ponadczasowe cytaty z wierszy i komedii A. Fredry,
przydzielone przez P. Marka. Pysia zaproszonym aktorom
stworzyły wyjątkowy spektakl i klimat.
Amatorska „zabawa w teatr” to w Dynowie pasja wielu
ludzi, to sposób na spędzanie wolnego czasu.

Na stronie MOK w Dynowie będziemy informować
mieszkańców Dynowa o kolejnych etap realizacji działań
z młodzieżą.
Młodzież z projektu
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Działalność pracowni
witrażu
MOK Dynów

Chyba każdy
z nas widział kiedyś witraż okienny, albo
lampę z kolorowych szkiełek
i metalu. A może inny przedmiot
wykonany techniką witrażową? Prawda, że są to rzeczy ładne? Ładne, nawet
kiedy oglądamy je byle jak, ale wystarczy dołożyć trochę światła i już mamy
rzeczy zachwycające. Bo właśnie o grę
światła w witrażownictwie chodzi.
Czy łatwo zrobić coś takiego?
Jeśli chcielibyśmy wykonać dzieło
na miarę średniowiecznych witrażowników toruńskich, to z pewnością czekałaby nas klęska, tylko po co od razu

z motyką na słońce. Zrobienie ciekawego witrażu przez
osobę nieznającą tajników
sztuki jest możliwe i wcale
nie takie trudne. Trochę
starania jednak trzeba włożyć w poznanie
techniki, w opanowanie lutownicy czy też
innych narzędzi do obróbki szkła i metalu. A i odrobina
wyobraźni czasem się przyda.
Samemu ciężko byłoby zgłębić to
wszystko, ale od czego dynowski MOK!
W lutym 2013 roku rozpoczęły się
warsztaty witrażownictwa, które prowadzi wielokrotnie nagradzany artysta
- Jacek Pyś. Pan Jacek zajmuje się witrażownictwem, biżuterią artystyczną,
malarstwem ściennym i miniaturowym.
Fascynacja szkłem i secesją spowodowała, że już od 25 lat prowadzi artystyczną pracownię witrażową w Krakowie.
W warsztatach bierze udział kilka osób. Każdy ma własne stanowisko wyposażone w narzędzia, lutownicę, kubełki
z kwasem, płynem patynującym, puzderka ze szkłem, drutem
i wszystkim akcesoriami jakie są potrzebne do pracy.
Kursanci tworzą przedmioty ze szkła i metalu pod czujnym okiem Pana Jacka. Dotychczas powstały muchy, róże,
pęki bazi, kolorowe ważki, abstrakcyjne ozdoby, oryginalne
wisiorki i co tam kto jeszcze sobie wymyślił. A wszystko zrobione z wielką pasją. I choć czasem wyskoczy na palcu bąbel
od gorącej cyny albo i dziura w spodniach nikt na duchu nie
upada. Zajęcia są inspirujące i twórcze.
Od maja 2013 r. chcemy rozpocząć cykl warsztatów dotyczących biżuterii ozdobnej.
Zapraszamy Państwa do zapisów.
Więcej informacji pod nr. tel. 724-999-888
www.mok.dynow.pl
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Warsztaty fotograficzne

modelek. Na zakończenie uczestnicy warsztatów doskonalili swoje
umiejętności w edycji zdjęć.

Marcin Szajnik
W dniach 21-23 lutego odbyły się zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
warsztaty medialne poświęcone w głównej mierze
fotografii studyjnej.
W pierwszym dniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami związanymi z "malowaniem światłem" w studiu fotograficznym. Efektem była seria zdjęć portretowych oraz
reklamowych w namiocie bezcieniowym. Drugiego
dnia zorganizowany został wyjazd do Hali Paintballowej w Rzeszowie na sesję z udziałem dwóch

Od 9 marca kontynuujemy
zajęcia w pracowni fotograficzno-multimedialnej, które odbywają się w każdą sobotę w studio MOKu w Dynowie (wyposażenie zakupione dzięki dofinansowaniu z MKiDN 2012). Na zajęciach główny nacisk kładziony jest
na praktykę oraz sposoby zachowania naturalnej i dobrze wyglądającej barwie. Utworzone zostały dwie grupy 4 osobowe.
Prowadzący: Bartłomiej Kędzierski oraz Mateusz Martyna
Koszt 2-3 godzinnych zajęć to
jedyne 10 zł.

Bartosz Motyka

Zapraszamy do zapisów
w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie,
ul. Ożoga 10.

VII WALNE ZGROMADZENIE
T.G. "SOKÓŁ"
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia w dniu 18 marca
2012 roku odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Oprócz licznie przybyłych Sokolich
w zgromadzeniu wzięli udział także zaproszeni goście; Burmistrz Z. Frańczak, Przewodniczący R.M. Roman Mryczko
, Dyrektor MOK Aneta Pepaś oraz instruktorzy prowadzący sekcje sportowe; Robert Pantuła- inst. badmintona, Andrzej Dżuła- inst.. piłki ręcznej, Henryk Sawczak - inst.. tenisa stołowego.
W programie zgromadzenia zaplanowano przyjęcie opracowanego przez Zarząd rzeczowego i finansowego sprawoz-

dania z całorocznej pracy, informacji poszczególnych sekcji i uchwalenie
planu pracy na 2013 rok.
Ponieważ czytelnicy Dynowinki na bieżąco informowani byli o wszystkich działaniach stowarzyszenia, w obecnej
relacji ograniczę się do zestawienia ukazującego wkład pracy społecznej członków T.G. „Sokół’’ ( zestawienie wymagane jest przy sprawozdaniach z realizacji wniosków o dotacje).
Realizując projekt „ Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Urząd Miasta Zarząd stowarzyszenia i instruktorzy zajęć sportowych wypracowali społecznie
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ponad 9 tysięcy złotych do kwoty 4 tysiący dotacji.
Projekt ph. Wzdłuż Sanu- wędrówki z pędzlem, gitarą, aparatem fotograficznym i teatrem” realizowany w ciągu 7 miesięcy, a dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie wygenerował 21 984 złote wkładu własnych
środków finansowych stowarzyszenia i pracy społecznej członków Zespołu Teatralnego. Warto było, bo udało się zorganizować wycieczkę do Sandomierza, dwa wieczory pieśni i kolęd,
bardzo udany spektakl ‘’Damy i huzary”, który poza popularyzacją twórczości znakomitego komediopisarza Aleksandra
Fredry i hołdem dla twórcy urodzonego w 1793 w naszym regionie- w Surochowie pokazał dobrą grę aktorów amatorów.
Projekt „ Nasza pasja- naszą pracą” dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy zrealizowany został wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną i przyniósł na szkolenia dla bezrobotnych kobiet 48 995 złotych. Czas realizacji ( codziennych zabiegów, uzgodnień , załatwień ) to prawie 8 miesięcy intensywnych działań. MBP była Partnerem projektu, a T.G. ‘Sokół’’- Liderem.
Bardzo dobrze układała się współpraca ze Związkiem
Gmin Turystycznych w Dynowie, więc razem zrealizowano
2 projekty; „Oznakowanie ścieżek rowerowych” i wydanie tomiku poezji dynowskich twórców pt. „ Znad Sanu”. Kwota
dofinansowania ( bez wkładu finansowego stowarzyszenia)
wyniosła 12 516 złotych.
Na pewno w pamięci wielu dynowian pozostaną takie programy poetycko- muzyczne stowarzyszenia jak te poświęcone
Papieżowi Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, Dynowski
Marsz Katyński a także kolejna - już VI Jesień Teatralna.
Zarząd T.G. ‘SOKÓŁ’’ gorąco dziękuje wszystkim członkom stowarzyszenia za aktywne włącznie się w proponowane przedsięwzięcia i zadania, a także wszystkie zgłaszane
propozycje i inicjatywy. Równie gorące podziękowania kieruje do Rady Miasta i Burmistrza, Dyrektorów wszystkich
szkół, Dyrekcji i Pracownic Miejskiej Biblioteki w Dynowie,
do Związku Gmin Turystycznych, do Starosty Rzeszowskiego i Pani Marszałek Anny Kowalskiej.
„Jest tyle rzeczy,
Za które nie można zapłacić pieniędzmi,
Tylko uśmiechem, chwilą uwagi
I prostym; DZIĘKUJĘ .”
Prezes T.G. "SOKÓŁ" - Krystyna Dżuła
Zdjęcia Antoni Iwański
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Święta naszych sąsiadów
Wszyscy dobrze znamy terminy katolickich świąt, przygotowujemy się do nich z wielkim zaangażowaniem ducha
i uroczyście celebrujemy. Niektórzy z nas pewnie znają też
znaczenie i genezę katolickiego świętowania. Nic nadzwyczajnego, w tej kulturze wyrośliśmy więc o niej wiemy najwięcej.
A co wiemy o świętach innych religii? Przecież są obecne
w naszym życiu i choć w nich nie uczestniczymy warto poznać kulturę sąsiadów. Po co? Bo wiedzy i zrozumienia nigdy dość, bo to ciekawe, bo żyjemy w wielokulturowym świecie, bo nie jesteśmy pępkiem świata. Powodów jest wiele,
a żeby to poznanie Państwu ułatwić na początek proponujemy lekturę opowieści o żydowskich świętach.
W kolejnych numerach opowiemy o świętach innych kultur, z którymi stykamy się w naszej społeczności.
Żydowskie święta obchodzone są w określonych momentach cyklu rocznego. Dzień świąteczny przez wyznawców judaizmu nazywany jest jom tow, - dobrym dniem.
JOM KIPUR – DZIEŃ POJEDNANIA
Jom Kipur czyli Dzień Pojednania, to jedno z najważniejszych świąt żydowskich o charakterze pokutnym, obchodzony
dziesiątego dnia miesiąca tiszri. W 2012 roku święto rozpoczęło
się wieczorem 25 września i skończyło o zmierzchu 26 września.
W Jom Kipur, mimo że wypada w różne dni tygodnia, obowiązuje całkowity zakaz pracy i ścisły post. Zgodnie z tradycją, w tym dniu Mojżesz zszedł z góry Synaj z tablicami kamiennymi na znak wybaczenia
Izraelitom grzechu bałwochwalstwa, który popełnili w związku ze złotym cielcem. W Dzień Pojednania w synagogach panuje poważny
i podniosły nastrój, a większość przychodzących ubrana jest na biało.
Jom Kipur zamyka okres Dziesięciu Dni Pokuty, rozpoczynający się
od Rosz Ha-Szana, żydowskiego Nowego Roku. Tradycja nakazuje
intensywne modlitwy, cedakę czyli przekazywanie datków potrzebującym i wyznawanie grzechów. Praktycznie cały dzień wypełnia
liturgia synagogalna pełna różnych form wspólnego wyznawania
grzechów. Końcowym aktem święta, ostatecznym wezwaniem do
pokuty jest zadęcie w szofar czyli barani róg.
SUKOT – ŚWIĘTO SZAŁASÓW

W celu obchodzenia Sukot Żydzi budują szałasy i spędzają w nich
czas przez siedem dni święta. Tradycja nakazuje, aby szałas stał się
dla Żydów tymczasowym domem. W Izraelu oraz w innych krajach
o cieplejszym klimacie, wiele osób nie tylko spędza czas w ciągu
dnia, ale także nocuje w szałasach. W krajach, gdzie w Sukot jest
chłodno i deszczowo, jak w Polsce, tradycja zwalnia z obowiązku
przebywania w szałasie.
Suka, czyli szałas świąteczny, musi posiadać minimum trzy
stabilne ściany, wykonane z dowolnego materiału. Budulcem dachu
mogą być wyłącznie rośliny, np. gałęzie drzew, bambus, itp. Suka
powinna stać pod otwartym niebem i jej dach powinien być dziurawy,
by w nocy widać było z jej wnętrza gwiazdy.
We wszystkie dni święta w synagogach odbywają się hakafot procesje oraz rytuał potrząsania wiązką roślin składającą się z: liścia
palmy daktylowej, dwóch gałązek wierzby oraz trzech gałązek mirtu.
Do wiązki dołącza się owoc etrog, przypominający cytrynę. Trzymając wszystkie cztery gatunki w złączonych dłoniach, potrząsa się nimi
w sześciu kierunkach, co symbolizuje wszechobecność Boga.
Niezwykle ważne w czasie Sukot jest okazywanie gościnności.
Przypomina o tym zwyczaj zapraszania do suki na początku każdego dnia święta wielkich bohaterów biblijnych. Na posiłki w suce zaprasza się zarówno przyjaciół, jak i osoby ubogie, bezdomne i samotne. Bardzo ważne jest, aby Sukot obchodzić jak najradośniej. Wraz
z gośćmi należy jeść, pić i radować się ze wszystkich darów Boga.
W tym okresie tradycyjnie podaje się potrawy słodkie, soczyste oraz
faszerowane – pierogi, gołąbki, nadziewaną rybę i wszelkie słodkie
wypieki, ciasta i cukierki.

Świąteczny szałas na święto Sukkot

Szofar wzywa do pokuty
Jesienne święto Sukot w kalendarzu żydowskim wypada w dniach
15 – 21 Tiszrej. W roku 2012 wypadło od wieczora 30 września
do wieczora 7 października. Nazwa święta – Sukot - Szałasy, upamiętnia czterdziestoletnią wędrówkę Żydów przez pustynię z niewoli egipskiej do Ziemi Izraela, podczas której mieszkali w szałasach. W liturgii święto nosi nazwę Zman Simchatejnu - Czas Naszej
Radości, która podkreśla wesoły nastrój i radosne zwyczaje Sukot.

SZMINI ACERET – ZGROMADZENIE ÓSMEGO DNIA
Szmini Aceret  - Zgromadzenie Ósmego Dnia, to nakazane przez Torę osobne święto, uważane za domknięcie święta Sukot, wypadające 22 Tiszrej. W roku 2012 Szmini Aceret obchodzone było od wieczora 7 października do wieczora 8 października.
Podczas Szmini Aceret nie obowiązują już przestrzegane w trakcie Sukot nakazy zamieszkiwania w szałasie oraz odbywania procesji z czterema gatunkami roślin. Najważniejszą rolę odgrywa stosowana już w czasach Świątyni Jerozolimskiej modlitwa o zimowe
opady deszczu w Izraelu, które mają wielkie znaczenie dla wiosennych żniw. Tego dnia czyta się publicznie biblijną Księgę Koheleta
(Eklezjastesa), w której stawiane są pytania o znaczenie i sens ludzkiej egzystencji.
SIMCHAT TORA
Święto upamiętnia zakończenie rocznego cyklu czytania
Tory i rozpoczęcie nowego. W 2012 roku Simchat Tora roz-
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oleju pączki, placki ziemniaczane i inne tłustości, a dzieci dostają prezenty. Dorośli zasiadają do kart, a dzieci grają w drejdel, gdzie stawką jest gelt, czekoladowe pieniążki lub inne łakocie.

Rytualna wiązka roślin
poczynało się wieczorem 8 października i kończyło wieczorem dnia następnego. Radość Tory obchodzi się w Izraelu
i w krajach diaspory w różnych terminach. Święto, w zależności od miejsca obchodów, ma różny charakter i obrzędowość. W Izraelu odbywa się tego
samego dnia co Szmini Aceret.
W krajach diaspory obchodzone jest 23 Tiszrej jako ostatnie
święto w cyklu świąt jesiennych.
Głównym rytuałem Simchat Tora
są radosne procesje, podczas których świętujący tańczą i śpiewają
niosąc zwoje Tory. Po zakończeniu siedmiu długich, tanecznych
procesji odczytywany jest końcowy fragment Tory, a zaraz potem
jej początek. Do czytania Tory
wzywani są w tym dniu wszyscy
obecni w synagodze mężczyźni
(w judaizmie nieortodoksyjnym
również kobiety). Szczególnie wyróżnieni są ci, którzy otrzymują
do odczytania ostatni fragment
Pięcioksięgu - Oblubieniec Tory,
oraz początek Pięcioksięgu Mojże- Tora niesiona w radosnej procesji
sza - Oblubieniec Początku.
CHANUKA – ŚWIĘTO ŚWIATEŁ
Chanuka czyli Poświęcenie trwa osiem dni. W kalendarzu żydowskim rozpoczyna się 25 miesiąca kislew,
a kończy 2 tewet. W roku 2012 rozpoczynało się wieczorem 7 grudnia, zaś skończyło wieczorem 14 grudnia.
Chanuka, to typowe święto historyczne, które nie pochodzi
wprost z Tory. Dlatego wszystkie świąteczne dni są zwykłymi dniami roboczymi. Najważniejszym elementem obchodów
Chanuki jest codzienne zapalanie świateł – jednego pierwszego dnia, dwóch – drugiego itd. aż do ósmego dnia, kiedy zapala się osiem świateł. Światła palą się w charakterystycznym, dziewięcioramiennym świeczniku zwanym chanukiją lub menorą chanukową. Celem zapalania świateł w kolejne wieczory jest rozgłaszanie chanukowego cudu, który
miał zdarzyć się w starożytnej Judei w II w. p.n.e. w czasie, kiedy trwała wojna o wolność religijną między żydowskimi powstańcami – Machabeuszami, a okupującą kraj armią króla syryjskiego Antiocha IV, który usiłował przemocą
hellenizować Żydów. Kiedy Machabeusze odzyskali świątynię jerozolimską i wznowili w niej rytuał zapalania menory, posłużyło im do tego odnalezione małe naczynie z oliwą
wystarczającą zwykle na jeden dzień. Tymczasem menora
paliła się aż przez osiem dni.
Chanuka, podobnie jak Boże Narodzenie, jest świętem
wesołym i rodzinnym. W każdy wieczór wokół chanukiji
stawianej przy oknie tak, aby jej światło wychodziło na zewnątrz domu, gromadzi się cała rodzina. Zapalaniu chanukiji towarzyszą określone błogosławieństwa i pieśni. Je się
wtedy specjalne potrawy, na pamiątkę cudu smażone na

Chanukowe świece
TU BI SZWAT – NOWY ROK DRZEW
Święto Tu Bi-Szwat - Nowy Rok Drzew, wyznacza w Izraelu początek okresu wegetatywnego i kwitnienia migdałowców. W 2013 roku obchodzone było
od wieczora 25 stycznia do wieczora 26 stycznia.
Chociaż Tu Bi-Szwat nie należy do najważniejszych świąt
żydowskiego roku liturgicznego, znajduje oparcie w Talmudzie, a jego tradycja sięga XVI wieku. We współczesnym
Izraelu Tu Bi-Szwat jest pretekstem do podejmowania dyskusji i praktycznych działań z zakresu szeroko rozumianej
ekologii. Izraelczycy sadzą wtedy drzewa i organizują spotkania dotyczące ochrony środowiska. Elementem obchodów
Tu Bi-Szwat jest również świąteczna kolacja, podczas której
spożywa się dary ziemi charakterystyczne dla danego regionu: zboża, winogrona, figi, daktyle, oliwki oraz granaty.
Na początku XX wieku żydowscy osadnicy w Palestynie
wprowadzili zwyczaj sadzenia drzew z okazji Tu Bi-Szwat.
W Izraelu jest to teraz wielka, ogólnonarodowa akcja, w której bierze udział młodzież szkolna i nauczyciele. W Polsce
i innych krajach Żydzi wspierają tę akcję zbiórkami pieniędzy na zakup sadzonek.
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w Suzie, stolicy ówczesnego imperium Persji uczestniczyły 4 osoby: władca Persji Aswerus, jego żona Estera – Żydówka; jej przybrany ojciec Mordechaj, również Żyd i królewski minister Haman. Zaczęło się od tego, że Mordechaj,
wbrew poleceniu króla nie oddał pokłonu Hamanowi. To
wystarczyło, by urażony, powodowany nienawiścią dygnitarz podjął decyzję o zgładzeniu wszystkich Żydów w Persji. Datę zagłady: 14 dzień adar wskazał ciągnięty przez
Hamana los. Dowiedziawszy się o tym Estera udała się do
króla i udaremniła nikczemny plan ministra. Żydzi ocaleli, a Hamana wraz z synami powieszono. Na pamiątkę
tego nieoczekiwanego zwrotu akcji powstało święto Purim
– najradośniejsze święto w obrzędowym roku żydowskim.
Najważniejszym elementem obchodów święta jest dwukrotne wysłuchanie Księgi Estery, odczytywanej głośno
ze specjalnego pergaminowego zwoju w synagodze. Popularnym zwyczajem jest zagłuszanie imienia Hamana krzykiem, tupaniem lub grzechotaniem specjalnymi
kołatkami zawsze wtedy, kiedy jest ono wspominane.
Kolejnym świątecznym nakazem jest dobroczynność czyli
wręczenie datków przynajmniej dwóm osobom, znajdującym się w potrzebie oraz wzajemne obdarowywanie się.
Zgodnie z zaleceniem prezent ma zawierać dwa artykuły
spożywcze nadające się do bezpośredniej konsumpcji.
Ostatnim elementem święta Purim jest uczta purimowa czyli obfity posiłek, w czasie którego wolno nadużywać alkoholu. Zgodnie z tradycją pić można do momentu, kiedy nie widzi się różnicy między Błogosławionym Mordechajem a Przeklętym Hamanem. Tradycyjnym smakołykiem purimowym
są trójkątne ciasteczka z makiem zwane uszami lub kieszeniami Hamana. Uczcie towarzyszą zabawy, tańce, maskarady i przedstawienia.

Purimowe ciasteczka z makiem

Sadzonki drzew na święto Tu BiSzwat
PURIM – ŚWIĘTO LOSÓW
Purim to żydowskie święto losów. Jego nazwa pochodzi od słowa pur znaczącego los, ponieważ to właśnie wyciągnięty los wyznaczył dzień niedoszłej zagłady Żydów.
W kalendarzu żydowskim święto przypada 14 dnia miesiąca adar lub II adar w roku przestępnym. W kalendarzu gregoriańskim jest to święto ruchome, które wypada w lutym lub marcu. W roku 2013 rozpoczęło się
wieczorem 23 lutego i skończyło wieczorem 24 lutego.
Genezę powstania święta opisuje biblijna Księga Estery. W wydarzeniach, do których miało dojść w V w. p.n.e.

PESACH – ŚWIĘTO PRZAŚNIKÓW
Przaśniki to święto obchodzone na pamiątkę wyzwolenia
Żydów z niewoli egipskiej. Pesach, którego nazwa pochodzi
od hebrajskiego słowa pesach –przejście, obchodzony jest
w Izraelu przez siedem dni, zaś poza Izraelem przez osiem,
poczynając od 15 dnia nisan. Święto rozpoczynają i kończą
pełne dni świąteczne, zwane dobry dzień. W roku 2013 wypadło ono od wieczora 25 marca i trwało do wieczora 2 kwietnia.
Tradycja podaje również inne nazwy święta : Święto Wiosenne, Święto Mac oraz Czas Naszej Wolności.
Przaśniki są jednym z najważniejszych świąt roku żydowskiego. Należą do cyklu tak zwanych Szalosz Regalim, podczas których, zgodnie z nakazem Tory Żydzi zobowiązani są
do odbycia pielgrzymki do Świątyni Jerozolimskiej.
W dni świąteczne nie wolno wykonywać codziennych
prac, za wyjątkiem podstawowych czynności służących obchodom. Jeśli jednak porzucenie pracy wiąże się z utratą
zarobku, można zrezygnować z tego zalecenia. W Pesach
zakazane jest spożywanie i posiadanie chamecu czyli żywności zrobionej ze zbóż lub zawierającej nawet niewielkie
ilości zboża. Jedynym wyjątkiem są maca i mąka macowa,
specjalnie przygotowane na to święto.
Seder to świąteczna kolacja, której towarzyszy opo-
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wieść o wyjściu Żydów z Egiptu, odczytywana ze specjalnej
książeczki – Hagady.
W czasie sederu Żydzi
odmawiają modlitwy
i psalmy pochwalne
oraz spożywają symboliczne potrawy nawiązujące do okresu
niewoli oraz cudownego wyjścia na wolność. Tradycja nakazuje, by seder służył dzieciom jako lekcja o prze- Maca na święto Pesach
łomowym momencie
dziejów żydowskich.
Na całym świecie Seder jest najważniejszym wydarzeniem w ciągu całego roku. W Izraelu, mimo że większość jego żydowskich mieszkańców to osoby niereligijne, 99 % z nich zasiada do wieczerzy sederowej.
SZAWUOT – ŚWIĘTO TYGODNI
Żydowskie święto Szawuot - Tygodnie, zwane także Świętem Żniw, jest związane z metodą wyznaczania jego daty
przez odliczenie siedmiu pełnych tygodni od Święta Pesach.
W Izraelu Szawuot trwa jeden dzień, poza Izraelem – dwa.
W kalendarzu gregoriańskim Szawuot jest świętem ruchomym i przypada na drugą połowę maja lub początek czerwca.
W roku 2013 święto rozpocznie się wieczorem 14 maja i skończy wieczorem 16 maja. Szawuot należy do tak zwanych
wielkich świąt pielgrzymich i jest obchodzone w rocznicę
otrzymania Tory przez naród żydowski na górze Synaj. Stąd
w liturgii święto nazwane jest Czas Nadania Naszej Tory.
W czasach Świątyni na Szawuot wyruszały do Jerozolimy
barwne i radosne pielgrzymki, a ich uczestnicy nieśli w darze swoje pierwsze plony. Po upadku państwa żydowskiego, obchody święta utraciły swój rolniczy charakter. Pozostałością jest zdobienie synagog i domów zielonymi gałęziami i kwiatami. Wzmocniono natomiast duchowy aspekt
święta. Mistycy żydowscy w XVI w. wprowadzili praktykę
polegającą na studiowaniu Tory przez całą noc, co stało się
bardzo popularnym zwyczajem. Tradycja nakazuje też spożywanie pokarmów mlecznych, pieczenie serników i innych
tego typu potraw. Podczas święta czyta się publicznie fragment Księgi Wyjścia z tekstem Dekalogu oraz biblijną Księgą Rut, opowieść o młodej kobiecie z krainy Moabu, która
przyjęła judaizm i przyłączyła się do narodu żydowskiego.
Lektura tej księgi jest przypomnieniem, że Tora – Boże Objawienie, jest dostępne dla każdego człowieka.

Szawuot-Święto Żniw
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TISZA BE-AW – POST DZIEWIĄTEGO AW
Tisza Be-Aw czyli Post Dziewiątego Aw, to najsmutniejszy dzień w roku żydowskim, kulminacja i zakończenie
Trzech Tygodni Żałoby. Przypada dziewiątego dnia letniego
miesiąca Aw, w rocznicę zburzenia obu Świątyń jerozolimskich: Pierwszej przez króla Babilonii Nabuchodonozora
w 586 r. p.n.e i Drugiej przez cesarza Rzymu Tytusa w 70 r.
W kalendarzu gregoriańskim jest to święto ruchome, które
przypada w lipcu lub pierwszej połowie sierpnia. W roku 2013
post obowiązuje od wieczora 15 lipca do wieczora 16 lipca.
Tradycja podaje, że w tym najbardziej feralnym dla
Żydów dniu dochodziło do kolejnych tragicznych wydarzeń, m.in. do wygnania Żydów z Hiszpanii w 1492 r.
Na całym świecie Tisza Be-Aw jest dla Żydów dniem synagogalnym, nie posiadającym żadnych zwyczajów typowo
domowych. Najważniejszym elementem liturgii jest publiczne czytanie biblijnej księgi - Lamentacji Jeremiasz. Do tego
dochodzą długie elegie napisane przez wielkich średniowiecznych poetów żydowskich zwane kinot czyli treny, pieśni
żałobne. Torę czyta się rano i po południu, podobnie jak fragmenty z ksiąg Proroków. Tylko w Tisza Be-Aw, wyjątkowo
w całym roku żydowskim, talit czyli szal modlitewny oraz tfilin czyli filakterie zakłada się nie rano, tylko po południu.
Żydzi obchodzący Tisza Be-Aw zachowują ścisły post, w którym oprócz zakazu jedzenia i picia oraz wstrzymania się
od wszelkich rozrywek, obowiązuje szereg innych zakazów,
identycznych jak w Jom Kipur. Smutek i żałobę po utracie
Świątyni podkreśla zwyczaj siadania nisko na ziemi, typowy dla żydowskich żałobników po utracie najbliższego
krewnego. Ponadto w synagogach przygasza się światło,
krzesła i ławy ustawia w przewróconej pozycji oraz zdejmuje
parochet zasłaniający szafę ze zwojami Tory.

Smutek Tisza BE-AW
ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE
WARSZAWSKIM
Rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim
jest dniem pamięci narodowej, upamiętniającym rozpoczęcie powstania 19 kwietnia 1943 roku. Powstanie w getcie
warszawskim było największym zrywem zbrojnym Żydów
przeciwko Niemcom oraz pierwszym zbrojnym powstaniem
miejskim na terenie okupowanej Europy. Centralnym
miejscem oficjalnych uroczystości jest pomnik Bohaterów
Getta Warszawskiego, pod którym przedstawiciele władz
i organizacji żydowskich oddają hołd członkom żydowskich
grup bojowych, które podjęły walkę zbrojną z Niemcami.
Uroczystościom rocznicowym towarzyszą rozmaite imprezy i spotkania okolicznościowe, również marsze pamięci
szlakiem martyrologii Żydów Warszawy organizowane przez
Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Rocznica ma charakter
świecki, choć towarzyszą jej modlitwy za poległych i zamordowanych oraz modlitwa uświęcenia Imienia Bożego Kadisz,
odmawiana przez rabinów i wiernych.

DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE
Dzień Pamięci o Zagładzie czyli po hebrajsku Jom HaSzoa to święto ustanowione w Izraelu dla upamiętnienia żydowskich ofiar nazizmu. W kalendarzu żydowskim wypada
27 nisan, a w 2013 roku w kalendarzu gregoriańskim jest to
7 kwietnia. W Izraelu jest to dzień żałoby narodowej, któremu towarzyszą uroczystości państwowe i zakaz wszelkiej
działalności rozrywkowej. Poza Izraelem nie ma ustalonego
sposobu obchodzenia tego święta. Częstym sposobem upamiętniania ofiar Zagłady jest zapalanie sześciu zniczy jako
symbolu 6 milionów zamordowanych Żydów oraz modlitwy
za ofiary. Żydzi nie uczestniczą w imprezach rozrywkowych.
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI IZRAELA
Izraelskie Święto Niepodległości czyli po hebrajsku Jom
Ha-Acmaut upamiętnia rocznicę ogłoszenia Deklaracji
o Ustanowieniu Państwa Izrael w 1948 roku. W kalendarzu
żydowskim jest to 5 ijar, a w 2013 w kalendarzu gregoriańskim ten dzień wypada 14 kwietnia. Najważniejsze święto
państwowe w Izraelu, połączone z wielkimi uroczystościami oficjalnymi jest bardzo radośnie obchodzone przez mieszkańców żydowskiego państwa. Ze względu na duże znaczenie państwa Izrael dla Żydów z diaspory, również w Polsce
organizowane są spotkania, koncerty, pikniki oraz inne uroczystości będące wyrazem poparcia dla państwa Izrael. Jest
to radosny dzień podczas którego w synagogach w Polsce
i w innych krajach odmawia się hallel.
ROSZ HA-SZANA – NOWY ROK
Rosz HaSzana, to rocznica stworzenia świata oraz początek żydowskiego nowego roku. Święto obchodzone jest pierwszego i drugiego dnia miesiąca Tiszri, przypadającego zazwyczaj na wrzesień/październik w kalendarzu gregoriańskim.
W 2012 roku święto było obchodzone od niedzielnego wieczoru, tj. 16 września do zmierzchu we wtorek 18 września.
Jest to czas obrachunku z samym sobą i Bogiem, pora
skruchy i pokuty.
Zgodnie z judaizmem, w Rosz HaSzana Bóg ocenia ludzi i zapisuje ich losy w dwóch księgach: sprawiedliwych
w Księdze Życia, a zatwardziałych grzeszników w Księdze Śmierci. Pozostałym Bóg daje dziesięć dni na poprawę.
O ich losach zadecyduje w Jom Kipur czyli w Dniu Pojednania. Stąd w Rosz HaSzana Żydzi składają sobie życzenia
„Obyście zostali zapisani na dobry rok”.
W wigilię święta społeczność żydowska spotka się na
wieczornych modlitwach w synagodze. Święto obwieszcza
dźwięk dęcia w szofar – róg barani. Po modlitwach odbywa
się wspólna, uroczysta wieczerza. Posiłek rozpoczyna się od
specjalnej modlitwy o pomoc w przybliżeniu zarówno Żydów,
jak i całej ludzkości do ideału. Na świątecznym stole można
znaleźć miseczki z miodem, w którym maczane są kawałki
jabłka i plasterki marchwi, pojawia się także słodka chałka, daktyle i owoc granatu. Wszystko to, aby nadchodzący

Przysmaki Rosz HaSzana
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rok był słodki i obfity, zgodnie z tradycyjnymi życzeniami,
które składa się tego dnia.
Następnego dnia, w pierwszy dzień święta, społeczność
żydowska udaje się nad rzekę, żeby symbolicznie oczyścić
się z grzechów poprzez wrzucenie okruchów do wody i odmówienie modlitw. Obrzęd ten nazywa się taszlich. Jest to
krótka modlitwa, której towarzyszy wytrząsanie grzechów
do wody, symboliczne oczyszczenie z win.
Opracowanie na podstawie Księgi świąt żydowskich
NM

Obrzęd taszlich

Anegdota z życia cadyka Elimelecha z Leżajska
227 rocznica śmierci, czyli jorcajt, cadyka Elimelecha
z Leżajska przypada 21 adar 5773 roku. W kalendarzu żydowskim jest to 6 z kolei miesiąc a w kalendarzu gregoriańskim przełom marca i kwietnia. Z tej okazji przytaczamy
ciekawą anegdotę z życia świątobliwego męża.
Rebe Elimelech miał zwyczaj rozmawiania ze swoimi uczniami na koniec popołudniowej modlitwy. Po skończonej dyskusji zwykł
oddalać się do swojego prywatnego pokoju na
modlitwy wieczorne.
Rav Naftali Ropshitzer, uczeń rabina Elimelecha, zapragnął być dłużej ze swym mistrzem. Chciał naśladować czyny rabina i obserwować go podczas modlitwy. Pewnego razu
zakradł się niezauważony do pokoju rabina
i ukrył pod łóżkiem. Święty mąż wszedł do
pokoju i zamknął za sobą drzwi. Wyjął swój
gartel czyli pas modlitewny i rozpoczął nakładanie go. Kiedy owinął pas wokół talii po raz

pierwszy pokój rozświetlił się niesamowitym, jasnym światłem. Ropshitzer patrzył w niemym zachwycie. Rebe owinął się po raz drugi a wtedy światło jeszcze bardziej rozświetliło pokój, tak że Ropshitzer nie mógł już tego znieść.
Osłabł i począł mdleć. Nie mógł nic na to poradzić krzyknął więc głośno do rabina prosząc o ratunek. Rebe Elimelech usłyszał rozpaczliwe wołanie swego ucznia i od razu poznał skąd dochodzi głos.
"Naftali, mój synu, jesteś tu?" spytał. "Na
szczęście nie zostałeś pod tym łóżkiem do
trzeciego, ostatniego opasania. Gdybyś został, twoja dusza nie zniosłaby jasności i opuściłaby ciało".
z:
"Noam Elimelech - A selection of teachings, stories, and parables of Rebbe Elimelech of Lizhensk" - Rabbi Tal Moshe Zwecker
Tłumaczenie NM

12 ŚWIATOWY DZIEŃ CZEKOLADY

kwietnia

Skąd się wzięła czekolada?
Belize - małe państwo położone w Ameryce Środkowej,
nad morzem Karaibskim pomogło współczesnej nauce w rozwikłaniu słodkiej zagadki. Otóż znaleziono tam kilkanaście
naczyń, z których część jest datowana na okres około 900
roku p.n.e. Nadzwyczajne w tym znalezisku jest to, że na
ściankach antycznych skorup, pokrytych ciemnym nalotem,
odnaleziono teobrominę- substancję właściwą tylko jednej
roślinie występującej na obszarach Nowego Świata- drzewu kakaowemu.
A więc kakao znane było już 3 tysiące lat temu! Naukowcy twierdzą, że to Olmekowie, jedna z najstarszych cywilizacji Ameryki Środkowej, jako pierwsi uprawiali kakaowce. Wiele na to wskazuje więc trzeba im wierzyć. Prawdziwy kult czekolady rozwinęli jednak Majowie, cywilizacja powstała kilkaset lat po upadku Olmeków. Uprawiali oni kaka-

owce, których owoce poddawali fermentacji, prażyli i mielili a uzyskaną miazgę mieszali z wodą, mąką kukurydzianą,
miodem i chili. Sporządzali w ten sposób napój zwany xocolatl. Czekolada, uważana za przysmak bogów, była otaczana szczególną czcią i pełniła istotną rolę podczas odprawiania świętych rytuałów. Obyczaj picia gorzkiego napoju
był również ważnym punktem uroczystości zaręczynowych,
podobnie jak dzisiejsze picie szampana. Za odkrycie Majów
uważa się też czekoladę z pianką. Dopuszczali spożywanie
napoju zarówno na gorąco jak i na zimno.
Dokładne receptury na przyrządzanie i przyprawianie
czekolady oraz opisy wszelkich rytuałów z nią związanych
pozostawili Majowie w tak zwanych Kodeksach czyli wielokolorowych zwojach i manuskryptach zapisanych złożonym
pismem hieroglificznym.
Aztekowie przejęli zwyczaj spożywania czekolady od Majów. Wprowadzili jednak swoje innowacje: woleli napój
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chłodny i wzbogacony o dodatki smakowe: paprykę, wanilię
oraz suszone płatki kwiatów. Aztekowie cenili ziarna kakaowe tak wysoko, że uczynili z nich swoją monetę obiegową.
Toteż picie czekolady stało się luksusem i rozrzutnością,
na którą mało kto mógł sobie pozwolić.

A skąd wzięła się w Europie?
Ziarna kakaowca przywędrowały na Stary Kontynent
za sprawą Krzysztofa Kolumba, który u wybrzeży Hondurasu złupił łódź handlową Majów przewożącą dziwne nasiona, kształtem przypominające migdały.
Przywiózł ich garść do Europy, ale nie znał receptury
przygotowywania napoju dlatego nikt nie zachwycił się
zamorskim wynalazkiem.
Dopiero Ferdynand Cortez, podpatrzył jak ziarna kakaowca traktują Aztekowie co pozwoliło mu docenić znaczenie kakao i rozpropagować wśród swoich żołnierzy a potem
dworzan w Europie.
Początkowo Europejczycy uważali napój z roztartych ziaren kakaowych za obrzydliwy, jednak gdy
hiszpańscy mnisi opracowali nową
receptę na jego przyrządzanie, dodając do zmielonych na pył nasion
cukier i znany na kontynencie cynamon i anyż, czekolada stała się smakołykiem, na którego punkcie zwariowała cała Hiszpania. Nowa moda
rozpowszechniła się do tego stopnia,
iż filiżanką gorącej czekolady umi- Kakao
lano sobie nawet dłużące się kościelne nabożeństwa.
Gdybyż tak u nas wprowadzić podobne obyczaje. Życie byłoby przyjemniejsze a szkód duchowych przecież by
nie było.
Przez blisko 100 lat Hiszpanie pilnie strzegli swojej tajemnicy. Wyjawienie sposobu uprawy jak i wywóz zdrowego ziarna zarodowego karane były śmiercią. W 1580r. otworzono w Hiszpanii pierwszą fabrykę czekolady. Stała się tak
popularna, że utrzymanie monopolu nie było już możliwe.
W 1679r. na dwór francuski trafiły po raz pierwszy pralinki. Ich nazwa wzięła się od kucharza nazwiskiem Pralin, który przyrządził ten smakołyk na stół Ludwika XIV.
Dopiero w 1750r. czekolada dotarła do Szwajcarii. Do Ameryki powróciła za sprawą dr Jamesa Bakera, który otworzył fabrykę czekolady w New England. Używał jej jako lekarstwa mającego użyczyć swych niezwykłych właściwości

Kakaowiec
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rannym uczestnikom walk rewolucyjnych.
Spożywane w tamtych czasach kakao było jednak nieprzyjemnie tłuste i pozostawiało gruby osad w naczyniach.
Owszem smakowało wybornie, ale było uciążliwe w przygotowaniu. Przełom nastąpił w 1828r., kiedy duński chemik Konrad Jan van Houten wynalazł metodę oddzielenia masła kakaowego od reszty masy otrzymując produkt
sypki, odtłuszczony i łatwo rozpuszczalny w mleku. Następnym krokiem było wyprodukowanie suchej tabliczki czekolady przez Cadbury’s. W 1879r. szwajcarski cukiernik Rudolphe Lindt wynalazł, urządzenie mieszające składniki
tak, by zniknął cierpki smak a masa nabrała aksamitnej
konsystencji i mogła rozpływać się w ustach. Inny Szwajcar
Henri Nestle wpadł na pomysł, by pomieszać kakao z mlekiem w proszku i tak powstała znana do dziś i powszechnie lubiana czekolada mleczna. Rodzynki, orzechy i migdały w słodkim przysmaku zawdzięczamy Włochom, natomiast kolorowo opakowane bombonierki
uważa się za wynalazek Belgów.
Czekolada, którą dziś pijemy i jemy w postaci przeróżnych
wyrobów niewiele ma wspólnego z napojem Azteków. Można go jeszcze skosztować w muzeum czekolady firmy Cadbury
w Birmingham w Anglii. Składa się z kakao roztartego z gałką muszkatołową, cynamonem,
wanilią, chili i miodem, jednak
oryginalny aromat „napoju bogów” jest już niemożliwy do odtworzenia. Aztekowie uzyskiwali
go dodając wyciąg z kwiatowych
płatków, obecnie już niestety niedostępnych.

Właściwości czekolady
Czekolada zawiera mnóstwo substancji, które pozytywnie wpływają na nasz organizm. Głownie jest to magnez
i wapń. Jedna tabliczka czekolady zawiera około 20 proc.
dziennego zapotrzebowania na te właśnie mikroelementy!
Znajdziemy w niej także sporo miedzi, która przeciwdziała chorobom układu sercowo-naczyniowego. Jest bogata w żelazo odgrywające kluczową rolę w produkcji czerwonych ciałek krwi.
Czekolada zawiera także witaminy: B6, B2, B3, B12, A i E
oraz tłuszcz roślinny, który eliminuje zły cholesterol - przyczynę wylewu. Kolejnym elementem, który dobrze wpływa
na nasz organizm jest teobromina pobudzająca pracę nerek i stymulująca układ nerwowy. Ważnymi mikroelementami są flawonoidy, dzięki którym zwiększa się odporność na
infekcje, regulują one także właściwe napięcie mięśni i naczyń
krwionośnych.
Każdy, kto planuje dalszą
wyprawę, czy wspinaczkę górską powinien pamiętać, aby zabrać ze sobą tabliczkę czekolady. Jest ona wysokoenergetyczna przez co może pomóc przetrzymać kryzysową sytuację,
a nawet uratować życie. Dowodem na to jest historia czterech
Brytyjczyków, którzy przetrwali
6 dni na śnieżnej pustyni KauZiarno kakaowca
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kazu dzięki trzem batonom „Mars”.
Czekolada wpływa na wzrost poziomu serotoniny i endorfiny w mózgu, co znacząco pobudza nasz
organizm.
Zawiera niestety spore ilości tłuszczu dlatego spożywana w nadmiarze może prowadzić do nadwagi.
Podwyższa również poziom cukru we krwi, a jak wiadomo, z tym nie ma żartów. Czekolady nie powinny
jeść osoby z niewydolnością nerek, cierpiące na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę.
Czy czekolada psuje zęby? Nie, ale pod warunkiem, że nie zapomnimy o ich myciu. W gorzkiej czekoladzie zawarte są składniki mające działanie bakteriobójcze, ale jest tam też cukier więc bez szczotki
i pasty się nie obejdzie.
Nie jest udowodnione, aby czekolada źle wpływała na cerę. Może i nie, ale obrzydliwe diody na czole
nikogo nie zdobią więc ci którzy podejrzewają, że im Smak czekolady
szkodzi powinni uważać.
Osobiście uważam, że gorzka czekolada z nadzieSmacznego! Obejrzyjcie film „Czekolada” - opowieść o naniem malinowym jest jak słoneczny dzień, jak zakochanie…
miętności, która ma słodki smak!
a mleczna z jogurtowym brzuszkiem, to świąteczna chwila
Zebrała Ewa Czyżowska
w najbardziej ponury poniedziałek.
Nie mówiąc już o kawałku gorzkiej na lepszy nastrój.

Eliminacje gminne OTWP

"Młodzież zapobiega pożarom"
12 kwietnia 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie rozegrane zostały gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Do rywalizacji
przystąpili przedstawiciele 2 grup: szkoły podstawowej oraz
gimnazjum. W imieniu organizatorów eliminacji - Zarządu
Miejskiego Ochotniczej Straży Pożarnej, Zarządu Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Liceum Ogólnokształcącego im . Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie - uczestników rywalizacji i ich opiekunów powitali: Leonard Pro-

kop, Edmund Trawka ,Artur Szczutek oraz Kazimierz Żak.
Przewodniczący jury-Artur Szczutek przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem turnieju: Leonard Prokop-sekretarz, Edmund Trawka –członek, Mateusz Żurawski-członek, Ewa Hadam- członek .Krótkie przypomnienie zasad regulaminowych poprzedziło rozdanie testów eliminacyjnych. Jak się wkrótce okazało, komisja miała nieco więcej pracy, gdyż w kategorii gimnazjów z terenu
gminy wiejskiej należało przeprowadzić pisemną dogrywkę.
Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się
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Z życia Zespołu Szkół nr 2 w Harcie
25.03.2013r. - Finał powiatowych igrzysk w Krasnem
25 marca w Krasnem odbył się finał powiatowych
igrzysk młodzieży szkolnej w kategorii szkół podstawowych w piłce siatkowej. Uczennice po bardzo dobrym występie zdobyły wysokie II miejsce.

zdobywcy I miejsc:
Gimnazjum Gmina Miejska:
Robert Zelwach ZS Dynów
Gimnazjum Gmina Wiejska:
Dominika Nowak ZS Harta
Szkoła Podstawowa Gmina Wiejska:
Martyna Litwin ZS Harta
II miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli: Jan Kociuba ZS Dynów, Magdalena
Kaszycka ZS Harta, Zuzanna Stochmal ZS Harta.
Na miejscach III uplasowali się: Karol Lignowski ZS Harta, Julia Szczutek ZS Harta.
Na uroczystą galę turnieju przybyli: Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak oraz Pani Danuta
Błotnicka reprezentująca Wójta Gminy Dynów Pana
Adama Chrobaka.
Zwycięzcy, a także zdobywcy miejsc drugich i trzecich otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez
Burmistrza Miasta Dynowa, Wójta Gminy Dynów, Zarząd Miejski Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Liceum
Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej.
Dziękujemy wszystkim rywalizującym w turnieju,
sponsorom oraz organizatorom. Uczestnikom etapu powiatowego życzymy sukcesów!
Ewa Hadam
Zdjęcia Piotr Hendzel

21.03.2013r. - Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej
21 marca odbył się Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych z gimnazjum. W zawodach wzięły udział drużyny: z Bachórza, Harty, Łubna. Po zaciętej
i emocjonującej rywalizacji najlepsza okazała się drużyna
z gimnazjum z Harty, drugie miejsce zajęła drużyna z Bachórza, a trzecie z Łubna.

tów - szkoła podstawowa
5 lutego 2013 r. w naszej szkole odbył się dekanacki turniej halowej piłki nożnej ministrantów w kategorii
wiekowej szkół podstawowych. W zawodach wzięły udział
reprezentacje parafii: Dylągowa, Pawłokoma, Bartkówka i Harta. Rywalizujące drużyny reprezentowały wysoki
poziom gry. Pierwsze miejsce zajęły dwie drużyny z parafii Dylągowa i pawłokoma, drugie miejsce Harta, a trzecie Bartkówka.

13.03.2013r. - półfinał igrzysk w Krasnem
13 marca odbył się w Krasnem półfinał powiatowych
igrzysk młodzieży szkolnej w kategorii szkół podstawowych, w których drużyna dziewczyn z naszej szkoły zajęła II miejsce kwalifikując się do rozgrywek finałowych.
06.03.2013r. - Gminne Igrzyska w Tenisie Stołowym Chłopców
W turnieju wzięły udział drużyny ze Szkół Podstawowych z Dynowa, Bachórza, Harty, Dylągowej, Pawłokomy
i Dąbrówki Starzeńskiej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Dynowa.
05.03.2013r - zawody w Dynowie
5 marca drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Harcie
wzięła udział w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w mini - siatkówce dziewczyn w Dynowie. Nasza reprezentacja zajęła I miejsce.
01.03.2013r. - Gminne Igrzyska w Tenisie Stołowym Dziewcząt
W turnieju wzięły udział drużyny ze Szkół Podstawowych z Dylągowej, Bachórza, Harty, Pawłokomy i Dąbrówki Starzeńskiej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej z Dylągowej.
14.02.2013r. - ferie na sportowo
14 lutego uczniowie naszego gimnazjum brali udział
w turnieju z cyklu „Ferie na sportowo”, który odbył się
w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie. W turnieju piłki siatkowej chłopców drużyna zajęła IV miejsce.

Krasne

10.02.2013r. – odbył się wyjazd na mecz ASSECO
RESOVIA - LOTOS TREFL GDAŃSK
Mecz zakończył się wygraną Asseco Resovii Rzeszów
3:0.
08.02.2013r. - IV Turniej Piłki Halowej Ministrantów - gimnazjum
8 lutego 2013r. w naszej szkole odbył się dekanacki turniej halowej piłki nożnej ministrantów w kategorii wiekowej szkół gimnazjalnych. W zawodach wzięły udział reprezentacje parafii: Siedliska, Bartkówka, Dylągowa i Harta.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna parafii Harta, drugie druzyna z Siedlisk, trzecie Bartkówka, a czwarte Dylągowa / Pawłokoma.
05.02.2013r. - IV Turniej Piłki Halowej Ministran-

Rozgrywki tenisa
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Zawody ministrantów
04.12.2012r - "Czytajmy Korczaka" - konkurs pięknego czytania
Dnia 04.12.2012r. w Zespole Szkół nr 2 w Harcie odbył się konkurs „Czytajmy Korczaka” – Konkurs Pięknego Czytania.
Konkurs zorganizowany był dla uczniów klas II -VI Szko-
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ły Podstawowej oraz I – III Gimnazjum. Uczniowie prezentowali dowolny fragment z wybranej powieści Janusza Korczaka. Ocenie komisji konkursowej podlegało:
- dykcja (0-3 pkt.),
- interpretacja tekstu (0-3 pkt.),
- zachowanie limitu czasu (do 2 minut) (3 pkt),
W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Komisja - w składzie: pani mgr Ewa Banaś, pani mar Grażyna Pyś, pani
mgr Dorota Walczyszyn - po burzliwej dyskusji wyłoniła
najlepszych:
I miejsce ex aequo przyznano: Amelii Łach (kl. III),
Oliwii Potocznej (kl. III), Jadwidze Pyś (kl.V), Idze
Filip(kl.VI),
II miejsce ex aequo przyznano: Aleksandrze Małachowskiej (kl. V), Martynie Ryś (kl.III gimn.).
III miejsce ex aequo zajęły: Patrycja Ślemp (kl.II ),
Kamila Wróbel (kl. III), Klaudia Gudyka (kl. IV).
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody (dyplomy
i książki). Pozostali, na pamiątkę uczestnictwa w konkursie, otrzymali dyplomy i małe upominki w postaci długopisów. Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez pana dyrektora Krzysztofa Kędzierskiego na uroczystym apelu przedświątecznym dnia 21.12 .2012 r.
Organizatorem konkursu była Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 2 w Harcie.
Tekst Martyna Ryś III gimazjum

Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest najważniejsze ekologiczne święto - Światowy Dzień Ziemi.
Jest to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety
ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.
Inicjatorem Dnia Ziemi w Polsce był poseł Jan Rzymełka z Katowic, który stanął w 1990 na czele sztabu ekologów, którzy przygotowali pierwsze polskie publikacje dotyczące święta Matki Ziemi. Oświadczenie poselskie w sprawie Dnia Ziemi ogłoszone przez dr Jana Rzymełkę, rozpoczęło przebudzenie ekologiczne w Polsce. W Polsce święto
przypada 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która
często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych. Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

Tyle o tym dniu mówi Wikipedia.
A co my mamy do powiedzenia?
Aż strach patrzeć!
Ale obciach!
Niech się Magistrat obudzi, bo nie ma co liczyć na ludzi!
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Tiszaujvaros

- na majówkę, na wakacje i na zły humor
Tiszaujvaros, to węgierskie miasto popularne wśród
turystów z Polski i nie tylko. Największą atrakcją miasta,
oprócz doskonałych terenów wędkarskich na rzece Cisie,
jest jedno z najnowocześniejszych kąpielisk termalnych
na Węgrzech. Powstało w 1997 roku. Czynne jest przez
cały rok, z krótką przerwą we wrześniu, przeznaczoną na
prace konserwacyjne.
Samo miasto nie może pochwalić się żadnymi zabytkami, nie ma też ciekawej architektury, ale za to bardzo
stąd blisko do Miskolca, do Tokaju, do jaskiń w Aggtelek. A tam już jest co zwiedzać.
Kąpielisko termalne Tiszaujvaros wykorzystuje cieplice o temperaturze 570 C. Leczy się tu głównie choroby zapalne narządów kobiecych i układu moczowego oraz schorzenia reumatyczne takie jak: zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, zapalenia stawów, bóle mięśniowo-szkieletowe
a także urazy powypadkowe.
W skład kompleksu wchodzą:
• 4 baseny kryte z wodą o temperaturze od 320 C do
400 C (jeden z basenów jest częściowo na wolnym
powietrzu,
• basen sportowy o długości 50 m - 260 C,
• 3 baseny z atrakcjami wodnymi: jacuzzi, fala wodna,
rwąca rzeka, leżakowanie - 270 C,
• basen dla maluchów z maleńką zjeżdżalnią - 300 C

•

2 zjeżdżalnie (jedna dla dzieci a druga dla odważnych),
• sauna,
• solarium.
Na terenie Aquaparku są znakomicie wyposażone
i czyste sanitariaty, prysznice, przebieralnie, opieka medyczna i oczywiście bogate zaplecze gastronomiczne z węgierskim jedzeniem.

Ceny wejściówek na kąpielisko dla osób, które nie korzystają z campingu lub hotelu.
Tiszaujvaros

Cały dzień

od godziny 13.30

od godziny 16.30

Ceny biletów wstępu do
aquaparku podane są
w węgierskich Forintach

poniedziałek
- czwartek

weekend
i wakacje
08.05 - 20.08

poniedziałek
- czwartek

weekend
i wakacje
08.05 - 20.08

poniedziałek
- czwartek

weekend
i wakacje
08.05 - 20.08

Normalny

1 800,00
HUF

1 900,00
HUF

1 400,00
HUF

1 500,00
HUF

1 100,00
HUF

1 200,00
HUF

Ulgowy - uczniowie,
emeryci

1 500,00
HUF

1 600,00
HUF

1 200,00
HUF

1 300,00
HUF

1 000,00
HUF

1 100,00
HUF

Rodzinny - 2+2
(dzieci do lat 14)

5 500,00
HUF

4 300,00
HUF

3 400,00
HUF

Ceny noclegów na campingu.
Do podanych cen należy doliczyć 750,00 HUF na osobę jako całodzienną wejściówkę na baseny.
Ceny noclegów

Apartament w domku 32 m2

Miejsce namiotowe

Miejsce na autokarawan

01.05 - 14.05

01.09 - 15.10

1 osoba

8 500,00 HUF

9 500,00 HUF

4 000,00 HUF

4 500,00 HUF

2 osoby

10 500,00 HUF

12 000,00 HUF

5 500,00 HUF

6 000,00 HUF

3 osoby

12 300,00 HUF

14 000,00 HUF

7 500,00 HUF

8 500,00 HUF

4 osoby

14 000,00 HUF

16 500,00 HUF

9 000,00 HUF

10 000,00 HUF

5 osób

16 000,00 HUF

18 500,00 HUF

11 000,00 HUF

12 000,00 HUF

Pies

500,00 HUF

500,00 HUF

500,00 HUF

500,00 HUF

Opłata klimatyczna - 250,00 HUF/osoba/noc

01.05 - 15.10
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Czy warto tam pojechać? Oczywiście!
Odległość z Dynowa to zaledwie 335 km, drogi całkiem przyzwoite. Na Słowacji lepiej trzymać się ściśle przepisów drogowych, żeby nie
uszczuplić wakacyjnego budżetu. Ceny w Tiszaujvaros nie zwalają z nóg,
tylko dogadać się z Węgrami w ich ojczystym języku trochę trudno. Zawsze można zrobić to po angielsku a sklepy są wszędzie samoobsługowe.
Żeby ułatwić Państwu podjęcie decyzji o wyjeździe na Węgry podajemy trochę informacji organizacyjnych.

NOWE ZADANIA
Julian Tuwim
Kwiecień (z tomiku Sokrates tańczący)
O, świecie! O, dniu promienny!
Jak w trawie chodzę w wiośnie!
Zielony krawat wiosenny
Łodygą z serca rośnie.
Mój długi cień na asfalcie
Pławi się w złotych promieniach,
Znów chodzę w rozpiętym palcie
I trzymam ręce w kieszeniach.
Chodzę życzliwy, łaskawy,
Z czerwonym goździkiem w klapie,
Przed szybą każdej wystawy
Przystaję, jak miejscy gapie.
Przyglądam się byle czemu
Z radością niewysłowioną,
Dziękuję słońcu ciepłemu
I wiewom, co wonnie wioną.
Kiwa się głowa szczęśliwa,
O goździk nosem potrąca
I niucha, wiosny zażywa
Beztroska, promieniejąca...
Kwiecień kołuje mi w głowie,
Świat ze mną kołuje cały!
Idź, palnij za moje zdrowie
Kielich siarczystej gorzały!

Ukośnik mozaikowy: KRASZANKA
Wężyk: REZUREKCJA
Jolka „Kle kle boćku”: WIOSNA
Krzyżówka przerywnikowa: PAPIEŻ FRANCISZEK

Znane wszystkim przysłowie Kwiecień-plecień wciąż przeplata, trochę
zimy, trochę lata w tym roku sprawdziło się, jak nigdy! Zima długo nie chciała ustąpić, a wiosna (a właściwie prawie lato….) przyszła nagle i gwałtownie! Wysoka temperatura, słońce, soczysta zieleń – wyjątkowo tęskniliśmy
za tym, prawda?
Nasi współpracownicy przygotowalidla na ten wiosenny czas wiele ciekawych zadań. Mam nadzieje, że po powrocie z ogródka, spaceru itp. znajdą Państwo jeszcze czas i siłę, by się
z nimi zmierzyć!
Pan Bogdan Witek poleca Słodką syntezę i Wirówkę, zaś Pan Leszek Grzywacz zaprasza do rozwiązania dwóch krzyżówek: Odgłosy wiosny i Ukryte słowa.
Pozdrawiam wiosennie i życzę Państwu dobrej zabawy z naszymi zadaniami!
Renata Jurasińska

Wirówka
Litery z zaznaczonych pól, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.

Adres strony internetowej gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o kąpielisku w języku polskim: http://dzynia.
freehost.pl/wegry/tisza.html
Opracowanie Ewa Czyżowska
Zdjęcia Renata Jurasińska

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Określenia wyrazów:
1) słynna epopeja Władysława Reymonta
2) żołnierz wyższy rangą.
3) Jerzy, pomysłodawca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4) zagraniczne środki płatnicze.
5) klub sportowy z Gdańska.
6) niewielki mebel na ubrania, przedmioty.
7) defekt maszyny.
8) miejsce bitwy pamiętnej z Powstania Listopadowego.
9) czeskie miasto słynące z produkcji piwa.
10) duża wyspa japońska.
11) mleczny napój z kulturami bakterii.
Bogdan Witek

Raz, dwa, trzy: WIELKANOC
Logoszyfrogram: WIELKA SOBOTA
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Słodka Synteza
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Do diagramu należy wpisać podane wyrazy, oraz w pozostałe wolne miejsca
nazwy słodkich wypieków. Litery z pól oznaczonych kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.
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ODGŁOSY WIOSNY
Poziomo (hasła jedno-, dwu- i czterowyrazowe):
7) wiersz Zygmunta Krasińskiego.
10) wiersz Adama Mickiewicz (jak prymula).
12) obraz Władysława Podkowińskiego.
16) film Andrzeja Konica z Leonardem Pietraszakiem.
20) poemat Antoniego Słonimskiego.
22) powieść Ferenca Karinthy’ego (Węgry).
Pionowo:
1) odgłosy walki szermierzy.
2) interpretacja faktów częściowo nieprawdziwa.
3) koń czarnej maści.
4) polski obyczaj ludowy w noc św. Jana.
5) dowcip, szpas.

4-literowe
- ATOL
- BARK
- RZEP
- SĘKI
- WTÓR
5-literowe
- ASTAT
- ENOSZ
- IKSIK
- KLAPA
- LIDIA
- NONET
- SZPIC
- ŚLIWA
- TRENT
- ZAĆMA
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6) przedmiot pragnień i dążeń.
8) pokrywa kufra.
9) dwany podręcznik gramatyki łacińskiej.
11) autoryzowanie dokumentu własnym nazwiskiem.
13) Szalom, pisarz żydowski („Przed potopem”).
14) spektakl, impreza artystyczna.
15) pas przepasujący kimono.
17) zwierzęta domowe.
18) łzy kap, kap, kap.
19) dzielnica Gdyni z portem wojennym.
20) kosmetyk do barwienia powiek i okolic oczu.
21) główny składnik powietrza atmosferycznego.
Leszek Grzywacz

6-literowe
- ALUZJA
- ILIGAN
- INDEKS
- MATROS
- STILON
- TABAKA
- USTAWA
7-literowe
- ISADORA
- ŚCIERKA
8-literowe
- DINOZAUR
- ENTROPIA
- KRAWACIK

9-literowe
- KRESKÓWKI
10-literowe
- ABSTRAKCJA
- LINGWISTKA

Bogdan Witek

UKRYTE SŁOWA
W odgadywanychwyrazach występują krótsze słowa (pola obwiedzione podwójną linią),
które napisane od 1 do 8 utworzą rozwiązanie – tytuł i treść fraszki Andrzeja Wiktora Mikołajewskiego.
W kolejności przypadkowej:
» wiadukt komunikacyjny		
» np. Wrzeszcz w Gdańsku.
» gryzoń tatrzański		
» ruchoma rzeźba
» członek społeczeństwa		
» nazwa rodowa (po imieniu)
» … Wolności (na Liberty Island)		
» najdłuższa rzeka Ameryki Półn.
Leszek Grzywacz

Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjació³ Dynowa

Redaguje zespó³: Maciej Jurasiñski - redaktor naczelny, Gra¿yna Malawska - sekretarz redakcji, Jerzy Bylicki, Anna Chrapek,
Ewa Czy¿owska, Ewa Hadam, Renata Jurasiñska, Anna i Jaros³aw Molowie, Zuzanna Nosal, Diana Wasylowska-Kilon - kolegium redakcyjne, Antoni Iwañski, Jan Prokop, Piotr Pyrcz - fotoreporterzy, Anna Baranowska-Bilska, Krystyna D¿u³a, Grzegorz
Hardulak, Mieczys³aw Krasnopolski - redaktorzy stale wspó³pracuj¹cy z Dynowink¹.
Adres Redakcji: MOK Dynów, ul. O¿oga 10, tel. (0-16) 65-21-806. Sk³ad i ³amanie: Redakcja.
Przedruk dozwolony z podaniem Ÿród³a. Artyku³y podpisane odzwierciedlaj¹ pogl¹dy jedynie ich autorów.
Dynowinka zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzib¹ w Krakowie

42

DYNOWINKA

Nr 4/211

