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DRODZY CZYTELNICY!
Kończy się kolejny rok, tuż „za progiem” czeka następny, 2014.
Jaki był? Co przyniósł? Co wziął?
Jaki będzie? Co przyniesie?
Na pierwsze pytania możemy już sobie powoli odpowiadać. Co przed nami to się dopiero okaże.
Jednak możemy sprawić by ubogacać, urozmaicać swoje życie. W tym i wcześniejszych numerach rozmawiamy, opowiadamy o osobach z pasjami. Dzielą się nimi i podpowiadają jak można
ciekawie przeżyć życie. Spróbujmy poszukać czegoś dla siebie. Nie idźmy biernie przez życie.
Zaprzątamy sobie głowy głupotami a życie jest takie kruche, krótkie.
Odeszli Ci których kochaliśmy.
Pojawili się Ci których uczymy się kochać.
A wokół Ciebie ludzie którzy zasługują na szacunek, uczucie.
Czas Świąt Bożego Narodzenia poświęćmy na kultywowanie tradycji które powoli zanikają. Poświećmy go Rodzinie i Znajomym.
Niech Święta będą czasem ubogacania się a Nowy Rok przyniesie pasje, zainteresowania.
Tego życzę z całego serca - Piotr Pyrcz

Grzegorz Hardulak
Materiały do numeru styczniowego proszę wysyłać do Państwa Renaty i Macieja Jurasińskich, na adres:
juras@univ.rzeszow.pl Do 10 stycznia.

Po raz piąty udało się Towarzystwu wydać kalendarz „Tamten Dynów” na
starych kartach pocztowych, fotograficznych, rysunkach i obrazach.
Wydanie kalendarza na
2014 r. było możliwe tylko dzięki finansowemu wsparciu naszych hojnych
dobroczyńców i sympatyków.
Podobnie jak w latach poprzednich, tak
również w tym roku, wydanie kalendarza
wsparli Pan Aleksander Łukasz, Pan Józef Sówka, Bank Spółdzielczy w Dynowie,
Burmistrz Miasta Dynowa i Wójt Gminy
Dynów. Serdecznie dziękuję za wszystkie
darowizny.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego 2014 Roku, wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, czytelnikom „Dynowinki”, mieszkańcom Miasta i Gminy oraz naszym Darczyńcom składam tradycyjne
najlepsze życzenia.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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Rok 2013 zbliża się ku końcowi, dlatego też w niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym dokonać podsumowania działań podjętych przez Miasto
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przedstawiam Państwu ogólną informację
dotyczącą realizowanych przez Miasto
inwestycji.
I. Inwestycje współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej
W mijającym roku Miasto m.in. realizowało dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007
– 2013. Były to:
1. „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
miasta Dynów – etap I”
Zadanie wykonane w 100 % zgodnie
z umową w zakresie objętym pozwoleniem na budowę. Projekt ten był kontynuacją zakończonej w 2011 roku inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz
z urządzeniami towarzyszącymi dla
Miasta Dynowa”. Obie inwestycje znacząco poprawiły jakość i niezawodność
dostaw wody mieszkańcom z terenów
objętych wodociągowaniem i umożliwiają dalszą rozbudowę wodociągów
miejskich.
W ramach realizowanej inwestycji
w 2013 roku wybudowano około 6 km
wodociągów tj. ponad 4 km nowej sieci wodociągowej, zmodernizowano istniejącą już sieć na długości około 2 km,
a także wykonano 125 przyłączy i 22 hydranty.
Koszt całkowity wykonanych prac
w 2013 roku, na ogólną wartość zadania ponad 1 750 000,00 zł, to kwota 581 000,00 zł, w tym otrzymane
dofinansowanie ze środków EFRR –
406 000,00 zł (70% wydatków kwalifikowanych). Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów - 174 000,00 zł.
2. „Poprawa wizerunku miasta
Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przy-
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dworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”
W 2013 roku prowadzono prace
związane z budową fontanny, budową oświetlenia ulicznego, monitoringiem elektronicznym, remontem i budową kanalizacji deszczowej, budową
parkingu miejskiego. W ramach tego
zadania w parku przydworskim wykonano roboty przygotowawcze w zakresie kształtowania zieleni, częściowo wykonano zjazdy, drogi wewnętrzne, place, ścieżki spacerowe – roboty
w zakresie budowy dróg, rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego – roboty budowlane w zakresie
budowy obiektów sportowych, częściowo
wykonano oświetlenie parku – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
Koszt całkowity wykonanych prac
w 2013 roku, na ogólną wartość zadania ponad 10 300 000,00 zł, to kwota
ponad 1 159 000,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie wyniosło ponad
966 000,00 zł, wkład własny – ponad
170 000,00 zł, a koszty niekwalifikowane – ponad 23 000,00 zł.
W związku z bardzo słabym zaawansowaniem robót budowlanych
w ramach realizowanego ww. projektu Gmina Miejska Dynów odstąpiła od umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” sp. z o.o. i Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani”.
Miasto zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody
na wydłużenie terminu realizacji projektu na 2014 rok i taką zgodę uzyskało.
II. Inwestycje drogowe
1. Drogi wojewódzkie
1. Remont przepustów w drodze
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska
W 2013 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wykonał remont
dwóch przepustów w ul. Karolówka.
Koszt całkowity robót to kwota około
94 000,00 zł, który w całości pokryty został przez Województwo Podkarpackie.
2. Opracowanie wariantowej
koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa w ciągu drogi wojewódzkiej
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Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska
W 2013 roku kontynuowane były
również prace związane z opracowanie
koncepcji przebiegu obwodnicy Dynowa. Zgodnie z ustaleniami z Urzędem
Marszałkowskim, Gmina Miejska Dynów zobowiązała się do zlecenia i pokrycia kosztów związanych z opracowaniem koncepcji przebiegu obwodnicy
oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej.
W chwili obecnej miasto Dynów oczekuje na decyzję określającą warunki realizacji przedsięwzięcia, wydawane przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Warunki realizacji przedsięwzięcia będą podstawą do
otrzymania decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dopiero ta decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach
będzie pierwszym formalno – prawnym
dokumentem dla przygotowanej inwestycji i potwierdzi możliwość lokalizacji
drogi w wybranym przez inwestora wariancie. Następne etapy i terminy przybliżające realizację obwodnicy w mieście
Dynów będą zależne od środków finansowych w budżecie województwa i będą
realizowane przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego (zlecenie dokumentacji
projektowo – wykonawczej, realizacja
przedsięwzięcia).
Dotychczasowe koszty, jakie miasto Dynów poniosło na realizację prac
związanych z planowaniem obwodnicy
to kwota 182 000,00 zł brutto.
2. Drogi powiatowe
Na terenie miasta Dynów w mijającym roku prace związane z poprawą
infrastruktury komunikacyjnej prowadził również Zarząd Dróg Powiatowych
w Rzeszowie, w wyniku których dokonano remontu nawierzchni i budowy chodnika przy drodze powiatowej – ul. Polna
w Dynowie na długości 90 mb oraz budowy rowu krytego w ciągu tej drogi powiatowej na długości 220 mb. Koszt całkowity wykonanych robót to kwota ponad 142 000,00 zł, która została dofinansowana przez Gminę Miejską Dynów
w wysokości 50 000,00 zł.
3. Drogi gminne
W 2013 roku Miasto przeprowadziło
prace związane z poprawą nawierzchni
dróg gminnych, w wyniku których dokonano:
• przebudowy drogi gminnej (wewnętrznej) – boczna droga dojazdowa do Zakładu Energetycznego
w ramach której wykonano kanalizację deszczową na długości 45 mb
i nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 65 mb na łączny koszt ponad 64 000,00 zł, który w całości pokryty został z budżetu miasta,
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•

remontu drogi gminnej (wewnętrznej) – boczna ul. Bartkówka w Dynowie, który obejmował remont nawierzchni na długości 280 mb,
• remontu drogi gminnej ul. Gruntowa w Dynowie, obejmującego wykonanie remontu przepustu
i budowę nawierzchni z ażurowych
płyt betonowych na łącznej długości 600 mb
Koszt całkowity powyższych dwóch
zadań to kwota ponad 360 000,00 zł,
z czego ponad 288 000,00 zł stanowiło
dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, natomiast wkład
miasta to kwota ponad 72 000,00 zł.
Wykonano również szereg prac związanych z bieżącym utrzymaniem stanu
dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych. Zakupiono, rozwieziono, a następnie wbudowano kruszywo łamane - ponad 1000 ton na drogi będące własnością Gminy Miejskiej Dynów za kwotę
ponad 110 000,00 zł. Wykonano cztery przepusty na drogach gminnych na
długości ponad 30 mb, na łączny koszt
około 14 000,00 zł. Ww. prace sfinansowane zostały w całości ze środków Gminy Miejskiej Dynów. Dodatkowo w 2013
roku wykonano odmulenie rowu odprowadzającego wody opadowe od przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej nr
835, ul. Karolówka w Dynowie do rzeki
San na długości 150 mb na łączny koszt
ponad 2 700,00 zł, który również w całości pochodził z budżetu miasta.
III. Pozostałe inwestycje
Inwestycje związane z oświetleniem ulic
1. „Budowa oświetlenia przy ul.
Karolówka, przy drodze woj. Nr 835
Lublin – Przeworsk – Grabownica
Starzeńska,”
W ramach tego zadania wykonano
oświetlenie uliczne w ilości 29 sztuk słupów z lampami. Koszt całkowity zadania to kwota około 66 000,00 zł, która
w całości pochodziła z budżetu miasta.

2. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej – bocznej od
ul. Piłsudskiego”
W 2013 roku Miasto rozpoczęto budowę oświetlenia ul. Wuśki. Wykonano oświetlenie drogowe na odcinku od
skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do potoku przy ul. Wuśki.
Koszt całkowity poniesiony w 2013
roku stanowi kwota 22 000,00 zł i w całości sfinansowany został z budżetu
miasta.
3. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
z napowietrznej na kablową przy
ul. Rynek od numeru 8 do 16”
W wyniku realizacji inwestycji uło-
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żony został kabel elektroenergetyczny podziemny, co umożliwi w przyszłości demontaż linii napowietrznej oraz
oświetlenia ulicznego zamontowanego
na elewacjach budynków. Zadanie to
miało na celu poprawę estetyki i wyglądu elewacji budynków oraz poprawę jakości zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną.
Za realizację niniejszej inwestycji
odpowiedzialny był Rejonowy Zakład
Energetyczny w Przemyślu.
Koszt całkowity zadania to kwota
ponad 34 000,00 zł, który w całości pochodził z budżetu Rejonowego Zakładu
Energetycznego w Przemyślu.
Prace związane z opracowaniem
dokumentacji projektowej
W 2013 roku celem przygotowania
do realizacji w 2014 roku i kolejnych latach opracowano:
1. Dokumentację techniczną
dla zadania pn.: „Budowa rowu
melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z dróg miejskich
do rzeki San, zlokalizowanego na
działkach nr ewid. gruntów 5630,
5631 w Dynowie wraz z przebudową przepustu pod koroną drogi
powiatowej Nr 2321R, ul. Sanowa
w Dynowie”
W 2013 roku opracowano dokumentację techniczną na budowę rowu melioracyjnego przy ul. Sanowej. Koszt całkowity opracowania dokumentacji to kwota ponad 15 000,00 zł, która zapłacona
zostanie w całości z budżetu miasta po
zakończeniu zadania.
2. Dokumentację techniczną dla
zadania pn.: „Rozbudowa drogi
gminnej Nr 108027R, ul. Karolówka
w Dynowie”
Opracowanie obejmuje przebudowę
części ul. Karolówka oraz budowę nowego odcinka tej ulicy.
Koszt całkowity opracowania dokumentacji to kwota ponad
22 000,00 zł, która zapłacona zostanie
w całości z budżetu miasta po zakończeniu zadania.
3. Dokumentację techniczną dla
zadania pn.: „Budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych wzdłuż ulicy Rynek, Mickiewicza, Krzywa, ks. J. Ożoga,
Jana Pawła II”
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje likwidację napowietrznych linii niskiego napięcia mocowanych
na konsolach zamontowanych do
ścian budynków biegnących wzdłuż
ul. Rynek, Mickiewicza, Krzywa,
ks. J. Ożoga, Jana Pawła II oraz wykonanie ziemnego kablowego zasilania
budynków położonych przy ww. ulicach.
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Celem opracowanej dokumentacji jest
poprawa estetyki i wyglądu elewacji budynków oraz poprawa jakości zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną.
Koszt całkowity opracowania to kwota ponad 29 000,00 zł i w całości pochodzi z budżetu miasta.
Pozostałe inwestycje i prace remontowe realizowane w 2013 roku
1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów – etap II”
Gmina Miejska Dynów w 2013
roku kontynuowała usuwanie wyrobów zawierających azbest. W 2013 roku
z terenu Miasta usunięto i unieszkodliwiono ponad 19 ton wyrobów zawierających azbest tj. ponad 1tonę
odpadów pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych oraz
prawie 18 ton odpadów zebranych
z miejsc ich czasowego składowania. Koszt całkowity zadania wynosi
8 700,00 zł, w tym dotacja ze środków
WFOŚiGW w Rzeszowie – 3 000,00 zł
(35%) i NFOŚiGW – 4 400,00 zł (50%).
Wkład własny Gminy Miejskiej Dynów
to kwota 1 300,00 zł (15%).
Zadanie zakończono 15.10.2013r.
2. Utworzenie Szkoły Muzycznej
I stopnia w Dynowie
W dniu 2 września 2013 roku Gmina Miejska Dynów dokonała oficjalnego otwarcia Szkoły Muzycznej I stopnia
w Dynowie, jednocześnie inaugurując jej
pierwszy rok działalności.
W dniu 9 lipca 2013 r. podpisane zostało porozumienie z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim, w którym Minister wyraził zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Miejską Dynów
z dniem 1 września 2013 r. Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie. Po podpisaniu wspomnianego porozumienia
w dniu 15 lipca Rada Miasta Dynów
podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
i nadała jej statut.
Szkoła Muzyczna I st. w Dynowie
w roku szkolnym 2013/2014 kształcić
będzie 120 dzieci w dwóch cyklach 4 letnim i 6 letnim. W cyklu 4 letnim uczą
się dzieci w wieku od 10 do 16 roku życia, natomiast w cyklu 6 letnim dzieci
w wieku od 6 do 9 roku życia. Bezpłatna nauka umożliwi naukę gry na trąbce, kontrabasie, klarnecie, skrzypcach,
flecie, gitarze, saksofonie, fortepianie,
akordeonie i perkusji dzieciom nie tylko z miasta Dynowa, ale również gmin
sąsiednich.
Celem zapewnienia funkcjonowania
Szkoły Muzycznej I st. w Dynowie Gmina Miejska Dynów przeznaczyła na 2013
rok kwotę ponad 330 000,00 zł.
Za kwotę ponad 40 000,00 zł za-
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kupiono podstawowe instrumenty muzyczne: pianino cyfrowe, gitary klasyczne, skrzypce, trąbki, klarnet, perkusję wraz z zestawem perkusyjnym,
a także flety poprzeczne. Na potrzebne
prace remontowo – adaptacyjne związane z przystosowaniem istniejących
pomieszczeń do wymogów kształcenia
w Szkole Muzycznej miasto przeznaczyło ponad 80 000,00 zł.
Jak widać koszty utrzymania Szkoły Muzycznej I st. w Dynowie to duże
obciążenie finansowe, ale służy zaspokajaniu potrzeb środowiska w zakresie rozwoju zdolności muzycznych dzieci i młodzieży.
3. Utworzenie Międzygminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Od 9 listopada 2013 roku funkcjonuje Międzygminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Wuśki, na terenie wysypiska odpadów komunalnych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych związany jest z obowiązkiem gminy
w związku z nowymi przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Odpady komunalne odbierane są przez Gospodarkę Komunalną
w Błażowej, która wygrała przetarg. Natomiast odpady takie jak: zużyty sprzęt
AGD i RTV, baterie i akumulatory, odpady remontowo budowlane, pojemniki
po substancjach niebezpiecznych (rozpuszczalnik, farby itp.) oraz zużyte opony mieszkańcy są zobowiązani do usuwania ich ze swoich posesji i wywożenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tego typu odpady
są przyjmowane nieodpłatnie.
W ramach przygotowania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wykonano utwardzenie nawierzchni za pomocą płyt drogowych i masy cementowej, ustawiono kontenery magazynowe, służące do zbierania zużytego
sprzętu AGD i RTV, baterii i akumulatorów oraz w pojemniki typu POK 11
o pojemności 2200 litrów służące do zbierania odpadów remontowo budowlanych, pojemników po substancjach niebezpiecznych (rozpuszczalnik, farby itp.)
oraz zużytych opon.
Koszt remontu i przystosowania
PSZOK to kwota ponad 12 000,00 zł
i w całości pochodziła z budżetu miasta.
Międzygminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
czynny jest w każdą drugą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od
900 do 1400. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Punktu dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Dynowie www.dynow.pl
oraz w Urzędzie Miejskim w Dynowie
pok. nr 4 i ZGK Dynów.
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4. Remont sanitariatów w Domu
Ludowym przy ul. Bartkówka
Przeprowadzono remont sanitariatów w budynku Domu Ludowego przy
ul. Bartkówka, w którym swoją siedzibę ma również Szkoła Podstawowa nr
2 w Dynowie. W wyniku remontu wymieniono starą okładzinę ścienną i podłogową oraz zakupiono nowe wyposażenie urządzenia sanitarne. Koszt całkowity remontu to kwota około 22 000,00
zł, która w całości pochodziła z budżetu miasta.
5. Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie
Wyremontowano pomieszczenia pod
archiwum zakładowe oraz pomieszczenie magazynowe. Koszt całkowity remontu to kwota 22 000,00 zł, która
w całości pochodziła z budżetu miasta.
6. Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dynowie
Wykonano adaptację pomieszczeń
pod potrzeby administracyjne oraz salę
na dodatkowy oddział dla dzieci. Koszt
całkowity remontu to około 40 000,00
zł, który w całości pochodził z budżetu miasta.
7. Remont sanitariatów publicznych w budynku PKS w Dynowie
W miesiącu grudniu prowadzone będą również prace związane z remontem sanitariatów publicznych
w budynku PKS, polegające na całkowitej poprawie publicznych warunków sanitarnych oraz przystosowaniu sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt całkowity inwestycji to kwota ponad 56 000,00 zł, pochodząca w całości z budżetu miasta.
IV. Podsumowanie działalności
inwestycyjnej
W 2013 roku miasto wykonano łącznie zadań inwestycyjnych
i remontowych na kwotę ponad
2 700 000,00 zł.
W 2013 roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości ponad
2 400 000,00 zł, w tym:
• ponad 800 000,00 zł z Ministerstwa
Edukacji Narodowej, przeznaczone
na funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Miasta Dynów,
• ponad 288 000,00 zł z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji, przeznaczone na roboty drogowe,
• ponad 1 370 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczone na realizację inwestycji współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej.
Środki Województwa Podkarpackiego przeznaczone na drogę na terenie miasta – 94 000,00 zł
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Środki Powiatu Rzeszowskiego przeznaczone na drogi na terenie miasta
– 92 000,00 zł.
Środki Rejonowego Zakładu Energetycznego w Przemyślu przeznaczone
na inwestycję oświetleniową na terenie
miasta – 34 000,00 zł
Środki budżetowe miasta Dynów
przeznaczone na inwestycje i remonty - 1 200 000,00 zł.
Ogółem na terenie miasta Dynów w 2013 roku zainwestowano
ponad 2 920 000,00 zł.
Ponadto chciałbym poinformować
Państwa, że miasto Dynów wzięło udział
w rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia” przygotowanym przez Gazetę Codzienną Nowiny i Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie. Ranking aktywności gospodarczej podkarpackich gmin
opracowany został na podstawie danych
za rok 2012.
Dynów uzyskał 50. lokatę w ogólnym rankingu Aktywna Gmina Podkarpacia na 160 gmin Podkarpacia, natomiast, o czym miło mi poinformować,
nasze miasto znalazło się w Złotej Dziesiątce Gmin Podkarpacia w dwóch kategoriach: Skuteczny beneficjent środków
unijnych i Inwestor roku Podkarpacia.
Więcej szczegółów dotyczących Złotej Setki Gmin Podkarpacia znajduje się
w rankingu zaprezentowanym w specjalnym dodatku do Nowin, który ukazał się 12 grudnia br.
W styczniowym numerze „Dynowinki” poinformuję Państwa o planach inwestycyjnych Miasta na 2014 r.
Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

W związku z przejściem
na emeryturę
Pani Eugenii Dżuły
– długoletniego pracownika
Urzędu Miejskiego w Dynowie
na stanowisku ds. obsługi Rady
w imieniu Radnych
Rady Miasta Dynów
chcę serdecznie podziękować
za współpracę i życzyć
wielu sukcesów i samych
szczęśliwych chwil,
w tych wolnych od pracy dniach.
Przewodniczący
Rady Miasta Dynów
Roman Mryczko
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„Dla was i rodzin ojczyźnie i światu
Rozkwita dzisiaj najcudniejszy z kwiatów.
Miłość, co z nieba do ludzi przychodzi:
Chrystus się rodzi.”
Z okazji Bożego Narodzenia
Ks. Franciszek Błotnicki
przesyłam z serca płynące życzenia

wszelkiej pomyślności, wiary w zwycięstwo dobra, nadziei
oraz wspaniałego, godnego przeżywania Świąt w gronie najbliższych
Niechaj Nowo Narodzony Jezus Chrystus wypełni nasze serca nadzieją i miłością
i niech nam błogosławi na każdy dzień Nowego Roku
Aleksander Stochmal
Radny Powiatu Rzeszowskiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności.
Niechaj magiczna moc wigilijnego wieczoru napełni
Wasze domy spokojem, blaskiem i harmonią.
Niechaj każdy dzień Nowego Roku stanowi okazję
do realizacji zamierzeń zarówno tych osobistych jak i zawodowych.
Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu
Roman Wojtarowicz

Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala

„Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem …”
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku,
wielu radości i dobroci od ludzi,
szczęścia rodzinnego, pogody ducha oraz błogosławieństwa Bożego
wszystkim Mieszkańcom Dynowa
oraz Czytelnikom „Dynowinki”
życzą
Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej Spółdzielni
życzymy
zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Dynowie

Panu Stanisławowi Tymowiczowi

gratulacje z okazji otrzymania zaszczytnego tytułu
„ZASŁUŻONY DLA MIASTA DYNOWA”
składają
Rodzina, Przyjaciele, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego
w Dynowie
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JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
ZŁOTE GODY
,,Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile
lecz po czasie jej trwania’’
/Robert Poulet/
Urząd Miejski w Dynowie w dniu 14 listopada 2013 roku
w swoich progach gościł pary małżeńskie obchodzące Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Na uroczystość wręczenia medali nadanych Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przybyły
małżeństwa z terenu Miasta i Gminy Dynów.
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczono 12 par małżeńskich.
Z Miasta Dynowa Jubileusz obchodzili:
• Państwo Zofia i Tomasz Fara oraz Państwo Zofia
i Julian Krasnopolscy;

Z Gminy Dynów swój Jubileusz świętowali:
•

Państwo Olga i Michał Bachurscy oraz Państwo
Czesława i Kazimierz Pyra z Bachórza;

•

Państwo Maria i Jan Hniłka z Dąbrówki Starzeńskiej;

•

Państwo Genowefa i Władysław Cymbalista, Państwo Józefa i Henryk Radoniowie oraz Państwo
Władysława i Augustyn Siry z Dylągowej;

•

Państwo Zofia i Józef Hołdysowie oraz Państwo
Stanisława i Franciszek Chruszcz z Harty;

•

Państwo Anna i Kazimierz Sieńko z Łubna oraz
Państwo Maria i Franciszek Marszałkowie z Pawłokomy
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Jubilatów powitały władze Miasta i Gminy Dynów oraz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie. Po uroczystym przemówieniu nastąpiła chwila dekoracji medalami.
Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak odznaczył zasłużone pary medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’ a Wójt Gminy Pan Adam Chrobak wręczył Jubilatom listy gratulacyjne.
Aby przenieść się 50 lat wstecz Jubilatom zadedykowano Marsz Weselny Mendelssohna
w wykonaniu Pana Jerzego Kołodzieja i Pana Bogusława
Dulskiego, którzy uświetnili uroczystość wspaniałą oprawą
muzyczną. Uczniowie Zespołu Szkól Nr 1 w Dynowie przygotowali pod kierunkiem Pani Moniki Mączyńskiej specjalnie na tę okoliczność montaż słowno-muzyczny, wprowadzając atmosferę refleksji, zadumy i wspomnień. Nie zabrakło
również toastów wzniesionych na cześć Jubilatów, za wspólnie przeżyte lata. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy
zostali zaproszeni na poczęstunek.
Mimo jesiennej pogody serca naszych
Jubilatów były gorące, a czas spędzony na wspólnych rozmowach wspaniałą lekcją z życia.
Organizatorzy serdecznie dziękują Władzom Miasta i Gminy za współpracę, pomoc i wsparcie w przygotowaniu uroczystości, pracownikom Urzędu
Miasta w Dynowie, pracownikom Urzędu Gminy w Dynowie oraz stażystom za
okazaną pomoc. Słowa podziękowania
kieruję do Dyrekcji Zespołu Szkół w Dynowie, opiekuna młodzieży Pani Moniki
Mączyńskiej oraz uczniów którzy swoim występem uświetnili uroczystość.
Dziękuję Panu Jerzemu Kołodziejowi Dyrektorowi Szkoły Muzycznej
w Dynowie oraz Panu Bogusławowi
Dulskiemu nauczycielowi tejże Szkoły
jak również Panu Piotrowi Dżuła, Dyrekcji i Pracownikom MOK-u w Dynowie oraz wszystkim, którzy okazali pomoc przy zorganizowaniu Jubileuszu
dla zasłużonych par małżeńskich. Całość uroczystości zatrzymał w kadrze
Pan Jan Prokop, to dzięki niemu możemy powrócić wspomnieniami do chwil uwiecznionych na fotografiach, za co serdecznie dziękuję. Wszystkich zainteresowanych zapraszam

Szanowni Jubilaci
50 lat temu złączeni węzłem małżeńskim
wyruszyliście na ,,Nową Drogę Życia’’
Dziś gratulujemy Wam,
że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej.
Wasz Jubileusz jest szczególną okazją do tego,
by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to,
co osiągnęliście w ciągu Waszego Małżeństwa.
Z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego
pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia zdrowia, spokoju,
rodzinnego ciepła,
miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności
na dalsze lata Wspólnego Życia.

na stronę internetową Miasta Dynów do obejrzenia relacji
z uroczystości Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego.
Anna Nowicka-Hardulak Kierownik USC w Dynowie
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zobaczyć takie na przykład w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) albo żelazne foremki, z wygrawerowanymi motywami ewangelicznymi, wizerunkami Świętej Rodziny oraz bogatą ornamentyką, a ponieważ wzory na
nich odzwierciedlały zazwyczaj styl
epoki, toteż wyróżnia się opłatki
barokowe, rokokowe czy secesyjne.
Technologia pieczenia opłatków od wieków jest taka sama.
Organista lub kościelny wlewał niewielką ilość mącznego
rozczynu. Wkładał je do żaru i po kilku minutach wyjmował z nich gotowe opłatki.

świąteczbne klimaty… opłatki
I znowu święta…
Mimo, że to kolejne już w naszym życiu Boże Narodzenie, to czekamy na nie z przyspieszonym
biciem serca i przygotowujemy się do niego z radością i zaangażowaniem pozbawionym jakiejkolwiek rutyny. Staramy
się być lepsi, wrażliwsi a i najbliższemu otoczeniu próbujemy nadać jakiś odświętny charakter. Nie zapominamy tak
o chrześcijańskich jak i o rodzinnych tradycjach. Robimy to
często nie zastanawiając się jaki był ich rodowód i dlaczego
na przykład dekorujemy choinkę, zostawiamy wolne miejsce przy stole czy łamiemy się opłatkiem. Właśnie dlatego
proponujemy dzisiaj przedświąteczną refleksję o opłatku.
„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”
Cyprian Kamil Norwid
Nazwa opłatek wywodzi się z łaciny: słowo „oblatum” –
„dar ofiarny”, oznacza chleb przaśny, znany nam już z kart
Starego Testamentu. Jest to cieniutki płatek chlebowy,
wyrabiany z białej mąki i wody, bez drożdży, soli i zakwasu. Od opłatka spożywanego podczas Eucharystii różni się
tym, że nie jest konsekrowany, lecz wyłącznie pobłogosławiony. Zwyczaj dzielenia się opłatkiem wywodzi się z pierwszych wieków po Narodzeniu Chrystusa i nawiązuje do starochrześcijańskich eulogiów, czyli chlebów błogosławionych
podczas Mszy św. Aż do XI wieku chrześcijanie ofiarowywali swe dary w naturze: chleb i wino, przeznaczone do konsekracji składano na ołtarzu, natomiast przy wejściu do kościoła – pozostałe dary.
Opłatki, początkowo z wizerunkami krzyża, znano już
na przełomie VIII/IX wieku – podczas panowania Karola
Wielkiego – jednak na ziemiach polskich pojawiły się dopiero w XV w. Początkowo wypiekiem opłatków zajmowali
się benedyktyni z burgundzkiego klasztoru w Cluny, którzy
sztukę tę przekazali później innym zakonom. I tak, przez
długi czas, ich wypiekiem zajmowano się wyłącznie w klasztorach, a potem także na plebaniach.
W Polsce znajomość sztuki zdobienia opłatków zawdzięczamy sakramentkom, czyli Benedyktynkom od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Mniszki tego zakonu kontemplacyjnego,
założonego przez Katarzynę de Bar – znaną bardziej
jako m. Mechtylda, zostały sprowadzone do Polski
przez królową Marysieńkę.
W 1688 r. ufundowała dla
nich w Warszawie klasztor,
jako wotum dziękczynne za
zwycięstwo króla Jana III
Sobieskiego nad Turkami
pod Wiedniem.
Do wypieku opłatków
służyły specjalne kleszcze z wgłębieniem (można

Przepis na opłatki:
Weź skrobię pszenną i najlepiej przesiej ją przez
gęste sito. Dodaj do niej wody, ale tylko z głębokiego
źródła i tak długo mieszaj, aż ciasto będzie alabastrowo gładkie i lejące się. Dla pewności przelej je przez
sito. Potem wlewaj odmierzonymi porcjami na rozgrzaną formę. Piecz w ogniu, około trzy minuty. Po chwili przestudzenia, ostrożnie i delikatnie wyjmij opłatki z formy.

Obecnie opłatków już nie piecze się w parafiach, ich wyrobem zajmują się specjalne piekarnie rzemieślnicze. Proces pieczenia został usprawniony przez zastosowanie elektrycznych matryc i krajalnie.
Najbardziej znanymi na Podkarpaciu zakładami produkującymi opłatki wigilijne są obecnie - PIEKARNIA OPŁATKÓW LITURGICZNYCH I ŚWIĄTECZNYCH EWA PIĄTEK Z PRZEWORSKA i „WYPIEK OPŁATKÓW” ARTURA PAJĄKA Z BĘDZIEMYŚLA. Obie firmy mogą poszczycić się ponad dwudziestoletnią tradycją.
Opłatek jest symbolem miłości, wspólnoty i pojednania,
dobra materialnego oraz duchowego. Warto również wspomnieć, że Polska jest jednym z nielicznych krajów kultywujących tę piękną tradycję dzielenia się nim podczas wieczerzy wigilijnej –
Do siego roku życząc panu bratu
Kiedy w rozłące pędzim dni ostatek
(Choć dziś ten zwyczaj obojętny światu)
Szlę ci opłatek (...)
Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy maluje dostatek
Symbol braterstwa, miłości i wiary
Święty opłatek (...)

Kajetan Kraszewski
do brata Józefa Ignacego Kraszewskiego

W niektórych obszarach naszego kraju, także na
naszym terenie ludzie kolorowymi opłatkami dzielą
się ze zwierzętami gospodarskimi. Polacy uważają, że
tak wielkie święto dotyczy wszystkich stworzeń, również zwierząt. Jest to kolejny symbol jedności.
Dzisiaj opłatkami się tylko dzielimy, ale dawniej
miały także zastosowanie zdobnicze i wróżebne. Miedzy innymi na Podkarpaciu wykonywano z nich tzw.
światy, którymi dekorowano podłaźniczki, czy drzwi
wejściowe do chałup. Gospodarze pragnęli w ten sposób przypomnieć, że Syn Boży przyszedł na świat
w maleńkim miasteczku Betlejem, którego nazwę tłumaczy się jako „dom chleba”.
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Każdy opłatek, stosownie do barwy, miał swoje przeznaczenie: białym dzielili się domownicy, zielone – zapiekane najczęściej z rutką – zanoszono bydłu, żółte i czerwone przeznaczano do pieczętowania świątecznych listów a w domach osób zamożnych, o czym wiemy choćby z dynowskich pamiętników, pojawiały się także
opłatki nasycone miodem, które miały
symbolizować dostatek.
Opłatki pełniły także wróżebne
funkcje - na przykład podkładano je
pod miski z wigilijnymi daniami, gdy
przykleiły się do dna naczynia wróżyło to obfitość tej potrawy w następnym
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roku. Ponadto myśliwi wkładali do kolby broni okruchy
opłatków, by w ten sposób zapewnić sobie dobrą celność
w kolejnym roku.
Kiedy jak co roku podczas wigilii sięgniemy po opłatek i będziemy
się nim dzielić z bliskimi, pamiętajmy o jego bogatej historii, symbolice i roli jaką od wieków pełnił w naszych domach.
Symbolicznie łamiemy się z Państwem opłatkiem życząc szczęścia
i radości płynących ze spotkania
z Bożą Dzieciną AJMolowie

Hej, kolęda, kolęda !
Okres Świat Bożego Narodzenia kojarzony jest
z ciekawym kolorytem tych świąt. Oprócz tradycji,
choinki, śniegu, żłobka ,szopki, prezentów często kojarzy się z kolędami. Kolędy śpiewa się od Wigilii Bożego Narodzenia /od Pasterki/ do 2 lutego tj.
Święta Matki Boskiej Gromnicznej. Artykuł ten będzie poświęcony kolędom i pastorałkom, które dopełniają magię Bożego Narodzenia.
Na początku należy zacząć od definicji „kolęda” – w encyklopedycznym ujęciu to pieśń religijna o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem. Kolęda to obyczaj słowiański
przeniesiony z obrzędów ludowych związanych z Bożym Narodzeniem, składaniem życzeń pomyślności przez kolędników. Kolęda to też duszpasterskie odwiedziny rodzin dokonywane w okresie Bożego Narodzenia przez kapłana. Chodzenie po kolędzie to też zwyczaj ludowy związany z odwiedzinami kolędników i życzeniami, którzy śpiewają pastorałki i kolędy dla domowników.
Pojecie słowa kolęda wywodzi się z łacińskiego słowa colendae, które oznaczało „pierwszy dzień miesiąca”. Według
dawnych Słowian to pierwszy dzień roku, a też noworoczny upominek. Według innych źródeł etymologia kolędy odnosi się do czasów rzymskich. Starożytni Rzymianie pierwszy dzień nowego miesiąca nazywali „calendae”. Przy reformie kalendarza juliańskiego w 46 r. p.n.e. ustanowiono
1 stycznia, jako początek roku administracyjnego. W Rzymie ten dzień świętowano uroczyście, odwiedzano się wzajemnie, dawano sobie podarki, śpiewano okolicznościowe
pieśni. Chrześcijaństwo powiązało te zwyczaje z okresem
bożonarodzeniowym, czyli początkiem obchodów rachuby
nowego czasu „nowej ery”, czyli z narodzeniem Chrystusa.
Odmianą kolęd są pastorałki czyli muzyczne pieśni ludowe o wesołym tanecznym charakterze i tematyce związanej z Bożym Narodzeniem. W XVII – XVIII w. to utwory
wokalno – instrumentalne /pasterskie/ o pasterskim, sielankowym charakterze. Ponieważ zawierały wątki o charakterze życia codziennego i miały świecki charakter Watykan
zabronił ich śpiewania w kościele. W 1602 r. Synod Gnieźnieński zakazał śpiewania ich podczas pasterek jako pieśni
zbyt swobodnych. Pastorałki należało śpiewać w domach.
Pierwsze kolędy pochodziły z Włoch. Dużą rolę odegrał
tu św. Franciszek z Asyżu, który w 1223 r. w Greccio urządził pierwszą szopkę i wprowadził zwyczaje na tą okoliczność. Pierwsze w Polsce kolędy były tłumaczeniami z łaciny. Najstarszą polską kolędą jest „Zdrów bądź królu anielski” z 1424 r.. Kolędy pisali różni pisarze, poeci, kompozyto-

rzy np. Franciszek Karpiński, Teofil Lenartowicz, ks. Piotr
Skarga, Mikołaj Sarzyński, Andrzej Morsztyn, Feliks Nowowiejski, Zygmunt Noskowski, Fryderyk Chopin, Witold
Lutosławski i inni. Kolędy śpiewane były w rytmie poloneza, kujawiaka, mazura, oberka, walca czy współcześnie bluesa lub rocka. Największy rozwój kolęd i pastorałek nastąpił w XVII – XIX w. Wiele z nich zostało zebranych w zbiorach i wydawnictwach. W 1630 r. powstał zbiór Jana Żabczyca „Symfonie anielskie albo Kolenda mieszkańcom ziemskim od muzyki niebiańskiej okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewane”,
który zawierał 36 kolęd. kancjonał Staniątecki z 1705 r.
zawierał 130 kolęd. Kantyczka Adolfa Chylińskiego z 1722 r.
zawierała aż 350 utworów. Najpopularniejszy zbiór kolęd
w XIX w. stworzył ks. Michał Marcin Mioduszewski. Zbiór
„Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI” pod redakcją
Juliana Nowaka - Dłużewskiego zawierał 350 pieśni bożonarodzeniowych. Na Podkarpaciu współcześnie zebrał wiele kolęd /słowa i muzyka/ Bartosz Gałązka. W 2004 r. wydał „Kolędy Podkarpackie. Podgórze”, która zwiera 800 ludowych wersji 310 kolęd i pieśni związanych z Bożym Narodzeniem. Ten sam autor w 2011 r. wydał „Kolędy Podkarpackie . Podgórze t.2”. Zbiór zawiera 700 zapisów utworów kolędowych, a w 2012 r. Kolędy Podkarpacie t.3 Pogranicze polsko – ruskie „zawierające ponad 800 wersji i wariantów 200 kolęd / książki w zbiorach MBP w Dynowie/.
Publikacje te zawierają również zapisy kolęd z naszego regionu i terenu.
Autor ten dzieli kolędy na:
1. kolędy bożonarodzeniowe - o wyraźnym charakterze
religijnym,
2. kolędy gospodarskie - śpiewane przez kolędników dla
gospodarzy, są o charakterze życzącym,
3. kolędy dla młodzieży - przeznaczone dla panien i kawalerów, o funkcji życzącej, zalotnej,
4. kolędy aktualizowane - dostosowane do sytuacji społecznej, politycznej lub towarzyskiej.
W krajach amerykańskich, anglosaskich i innych
w XX w. powstał nurt muzyki bożonarodzeniowej, którą
już od listopada można usłyszeć w radio, reklamach czy
sklepach.
A teraz kilka informacji o genezie /powstaniu/ niektórych popularnych kolęd.
Kolęda „Cicha noc” powstała w wigilijny wieczór
w 1818 r. Ksiądz Józef Mohr została wezwany do młodej matki, która prosiła o posługi chrztu i spowiedzi. Ujrzał skromny dom, matkę z niemowlęciem. Urzeczony widokiem, który
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przypominał widok ze stajenki Betlejemskiej napisał słowa,
a jego organista Franz Xaver Gruber napisał muzykę i już
na pasterce tego dnia zaśpiewano tą kolędę. Działo się to
w Oberndorfie w Austrii. Obecnie jest to najpopularniejsza
kolęda świata śpiewana w około 300 językach i dialektach.
Jedną z najpopularniejszych polskich kolęd „Bóg się rodzi” znana też jako „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” napisał
Franciszek Karpiński. Słowa tej kolędy powstały w 1792 r.
i w pewnym okresie miały być hymnem Polski ze względu
na patriotyczne treści. Jedna z wersji, która jest szczególnie
bliska piszącemu mówi, ze słowa tej kolędy powstały w Dubiecku podczas pobytu Franciszka Karpińskiego na zamku u Krasickich. Inne źródła podają, że powstała w Zabłudowie koło Białegostoku. Została pierwszy raz wykonana
w kościele w Białymstoku, a wydana w zbiorze „Pieśni nabożne”. Franciszek Karpiński był też autorem słów innych
kolęd i pieśni religijnych.
Kolęda barokowa „A wczora z wieczora” została umieszczona z zbiorze Jana Żabczyca z 1630 r. Druga wersja kolędy została zebrana przez Oskara Kolberga w Bóbrce koło
Zalewu Myczkowskiego. Istniało trzy wersje melodii i piętnaście zwrotek tekstu.
„Anioł pasterzom mówił” to najstarsza polska kolęda
z okresu średniowiecza, tłumaczona z łaciny. Autor nieznany, zawiera siedem zwrotek /rękopis kórnicki z 1551
– 1555 r./.
Kolęda „Dzisiaj w Betlejem” pochodzi z XVII w. z Małopolski, autor słów i muzyki nieznany. Zapisana w 1878 r. przez ks. Jana Siedleckiego, zawiera siedem zwrotek. Prawdopodobnie pochodzi z 1631 r. i jest w rytmie poloneza. Traktowana jest jako kolęda patriotyczna i jedna z pieśni
grudnia 1970 r. na Wybrzeżu
„Gdy się Chrystus rodzi” to jedna z najstarszych pieśń bożonarodzeniowych. Powstała pod
koniec XIX w. liczy siedem zwrotek. Powstała
w środowisku poetów i muzyków tego okresu.
„Gdy śliczna Panna” to anonimowy utwór
z XVIII w. W rękopisach karmelitanek nosi tytuł „Panna Najświętsza Syneczka swego najmilszego uprzejmie śpiewając lula”. Jest w formie
kołysanki.
„Hej w dzień narodzenia” pochodzi z 1754 1758 r. śpiewana przez benedyktynki na nutę
mazurka. Jest to saska kolęda pasterska.
Kolęda „Jezus malusieńki” to kolęda popularna w klasztorach żeńskich, pochodzi z XVIII w.
Posiada cechy i rytm kujawiaka.
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Kolęda „Lulajże Jezuniu” to kołysanka z drugiej
połowy XVIII w. Kolęda kojarzona z polskością. Wykorzystana przez Fryderyka Chopina, Jacka Kaczmarskiego i Lucjana Rydla.
Teofil Lenartowicz to autor słów kolędy „Mizerna cicha stajenka licha”. Tekst wydano w „Szopce”
w 1849 r. Związana jest z Krakowem gdzie przebywał
Teofil Lenartowicz. Warto dodać, że ten autor korespondował i spotykał się z hrabiną Aleksandrą Konarską z Dubiecka. Melodie napisał ks. Jakub Wrzeciono /inna wersja mówi ,że Jan Galla/.
„Oj maluśki, maluśki”, to kolęda góralska
z XVIII w. Dziś to jedna z najdłuższych pastorałek
/ wersja z 2009 r. zawiera 27 zwrotek/.
„Pasterze mili” to kolęda pasterska z XVII w.
o czternastu zwrotkach , to kujawiak.
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” to marsz z XVIII
w. który zawiera czternaście zwrotek. Linia melodyczna pochodzi z Krakowa. Zachowana w kantyczkach karmelitańskich i „Dodatku do śpiewnika” ks.
Michała Mioduszewskiego z 1841 r.
„Północ już była” to najbardziej świecka kolęda
z XVIII w.
Autorem kolędy „Przybieżeli do Betlejem pasterze” jest
prawdopodobnie Jan Żabczyc w XVIII w. Obecna wersja pochodzi z połowy XIX w.
Piotr Skarga jest autorem tekstu „ W żłobie leży” . Powstała w XVII lub XVIII w. Ma ona rodowód szlachecki.
Ma osiem zwrotek i charakter patriotyczny, muzyka w rytmie poloneza.
„Z narodzenia Pana”, jest jedną z najstarszych, mas charakter pochwalny. Zawarta w „Dodatku do śpiewnika kościelnego” ks. Mioduszewskiego.
Podsumowując stwierdzić należy ,że kolędy są elementem naszej tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Rozpowszechnione są na całym świecie. Kolędujmy, śpiewajmy kolędy i pastorałki, słuchajmy tej muzyki
na chwałę Jezusowi narodzonemu oraz na radość dla siebie
i bliskich w tym szczególnym okresie świątecznym.
Edward Rozmus
Wykorzystano:
1/Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982 r.
2/Wielka Encyklopedia Polski Tom 5, Kluszczyński,
3/Informacje Internetowe.
Zamek w Dubiecku gdzie Fr. Karpiński prawdopodobnie pisał słowa kolędy /stan obecny/.
Zdjęcia autora tekstu
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Proponuję nowy cykl wspomnieniowy, którego Autorami mogą być sami Czytelnicy. Chcemy publikować wspomnienia, relacje z „niedalekiej” lub „ dalszej ‚ przeszłości naszego miasteczka, o zdarzeniach i ludziach. Nadesłane teksty mogą być
„urozmaicone” zdjęciami . Na początek -

PRZYGODA Z TEATREM
Czy można nazwać przygodą coś, co trwa już tyle lat
i nadal mnie absorbuje ? A może w tym sensie jest to przygoda, że nigdy nie wiadomo jak zakończą się nasze przygotowania do spektaklu, jak przedstawienie zostanie przez
widzów odebrane.....
Tak naprawdę wszystko zaczęło się w małej szkole w Dąbrówce, bo tam pierwszy raz brałam udział w akademii
szkolnej i wystąpiłam w programie Bożonarodzeniowym.
W tamtych strasznych czasach „głębokiej ‘’ komuny nie mówiło się w szkole o Bożym Narodzeniu, ale tylko o choince noworocznej.
Dzięki mądrości naszych Rodziców wiedzieliśmy „swoje’’
i dziadek Mróz nie zastąpił nam Św. Mikołaja.
Na akademii w szkole śpiewałam......przebrana za chłopca w klasie z przewagą dziewcząt „wyrównywałam ‘’ (niedobór chłopaków). Śpiewałam:
„ Hej za górą, za górą,
a ja nie wiem, za którą
kazałaś mi przychodzić,
a ja nie wiem, co robić ‘’
i tak dalej o tęsknotach chłopca do dziewczyny... Byłam wtedy w czwartej klasie i strasznie się tego wstydziłam, ale
Pani kazała, więc nie było
rady, trzeba było śpiewać.
Prawdziwą rolę zagrałam
w sztuce „Stach i Strach‘’ reżyserowanej przez ówczesnego kierownika szkoły w Dąbrówce, pana Tadeusza Gierlacha. Byłam Strachem - takim
strachem czarodziejem......Że te moje czary były na niby,
świadczyć może „wpadka” zaraz na premierze. Czarowałam; abrakadabra, draka magika.....rondelek z pierogami
unosił się do góry i tajemniczo znikał......, dopóki nie urwał
się szpagat...Nie muszę mówić, jaką zabawę miała wtedy
licznie zgromadzona publiczność, gdy „ czarodziejski ‘’ rondelek wylądował niespodziewanie na stole, a jego zawartość na podłodze.......
Niezwykłe czary Stracha zdemaskowało zwyczajne urwanie się sznurka. Ot złośliwość rzeczy martwych....
Mimo tej kompromitującej porażki jeszcze wiele razy występowałam tańcząc, śpiewając, recytując - z różnym skutkiem. Dopiero w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach będąc
przyboczną, potem drużynową drużyny harcerskiej i zuchowej, na ogniskach, wieczornicach prowadziłam konferansjerkę i „naśladowałam’’ gwiazdę polskich „zapowiadaczy‘’- Lucjana Kydryńskiego. W czwartej klasie liceum wystawialiśmy „Śluby panieńskie’’ w reżyserii prof. A. Leśniak i wtedy awansowałam do roli „impresaria” zespołu klasowego.
Pamiętam, jeździłam z ofertami występu do Jasła, Krosna
i oczywiście w Gorlicach.

Po maturze, w 1964 roku, rozpoczęłam trzyletnią „przygodę” oświatową w Pawłokomie. Co to były za czasy ! Średniowiecze - powie wnuk posługujący się komputerem. Pewnie ma trochę racji. Wieś nie miała jeszcze prądu elektrycznego, nie było Domu Ludowego, szkoła mieściła się w starym budynku, a mieszkanie nauczyciel mógł wynająć.......
do wspólnego użytkowania z gospodarzami!
Za to dzieci były wspaniałe, dobre, aktywne, grzeczne,
niezapomniane!!! Zaraz na początku mojej pracy założyłam drużynę harcerską, więc były zbiórki, alerty, podchody - przeważnie pod wieczór, bo dzieci musiały paść krowy,
pomagać w gospodarstwie. Zimą, gdy było więcej wolnego
czasu, przygotowaliśmy inscenizację sztuki J.Korczaka p.t.
„Kajtuś Czarodziej ‘’
W jednej ze scen występowała żaba....Skąd w zimie wziąć żywą żabę? Jeden
z chłopców przyniósł.....Jak
ją w styczniu znalazł? Nie
wiem! Żeby nam ze sceny nie
uciekła, podczas spektaklu
delikatnie przywiązywaliśmy
ją za nogę.
Trudno było o gotowe
stroje, więc z pomocą rodziców przygotowywaliśmy je
sami. Jednego nam nigdy nie
brakowało; zapału. Przygotowywałam programy artystyczne na wszystkie uroczystości szkolne i harcerskie.
Po trzech latach zmieniłam
miejsce pracy i znalazłam się
w rodzinnej Dąbrówce. Był rok1967
Uczyłam we wszystkich starszych klasach jęz. polskiego, rosyjskiego, historii i...wychowania muzycznego (grałam
wówczas na skrzypcach). Z najstarszymi uczniami (VII- VIII
kl). opracowaliśmy inscenizację komedii A. Fredry p.t. Śluby panieńskie”. Kostiumy pożyczyliśmy w W.D.K. w Rzeszowie, meble wyszukaliśmy w domach rodzinnych. Czy były
stylowe? Pewnie nie, ale staraliśmy się, żeby były ładne.
Rodzicom dzieci, którzy kiedyś sami organizowali we wsi
przedstawienia, spektakl bardzo się podobał. Jeszcze dziś
ówcześni aktorzy wspominają swoją „przygodę z teatrem”.
Od 1970 roku pracowałam w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dynowie jako jedyna wówczas polonistka, więc nie
tylko z zapału i zamiłowania, ale także z obowiązku wykonywanego społecznie, przygotowywałam wszystkie programy artystyczne na uroczystości szkolne i państwowe. Równocześnie założyłam drużynę harcerską, która działała bardzo prężnie i miała żywe kontakty z harcerzami L.O. Oni pod
komendą Niezapomnianej Druhny Harcmistrz Bronisławy
Krasiczyńskiej inicjowali różnorodne akcje. Razem uczest-
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niczyliśmy w alertach (który ze współczesnych uczniów wie,
co ten termin oznacza ?), w zbiórkach, ogniskach, przy których słuchaliśmy pięknych gawęd Druhny Bronisławy, śpiewaliśmy, aż echo niosło się po okolicy.
Ile godzin pracy, ile sił poświęciłam tej szkole, a teraz?
’’Nic to Basiu ‘’ - mawiał M. Wołodyjowski........
Już w drugim roku pracy (1971/72) z grupą wspaniałych
uczniów przygotowaliśmy „Śluby panieńskie’’ A. Fredry grane na scenach Domu Strażaka w Dynowie i na Przedmieściu, w Obarzymie, Nozdrzcu. Bardzo pomagał nam wtedy
niezapomniany dh strażak Józef Zelwach.
W roli Dobrójskiej wystąpiła Krystyna Tworzydło [Pałys], Aniela- Janina Paczkowska, Klara – Maria Banaś, Radost – Jan Słoma, Gustaw – Stanisław Drzał, Jan – Tadeusz Adamski, Albin – Wojciech Adamski.
Kostiumy wypożyczył nam W D K Rzeszów, a scenografię wymyśliliśmy i wykonaliśmy sami. Pamiętam tamtych wspaniałych uczniów klas zawodowych, którzy uczyli się bardzo dobrze, pracowali społecznie, więc ich zapał „
uskrzydlał’’ nauczyciela. Oni tak dużo chcieli się nauczyć,
tak wiele chcieli poznać, przeżyć........ [zdjęcie ze Ślubów..]
Od początku naszej „przygody z teatrem” pomagał nam
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ofiarnie uczynny, pomysłowy plastyk - dekorator- matematyk - Zbigniew Dymczak, a Dyrektor Franciszek Kiszka wspierał każdą inicjatywę.
Pan Dymczak realizował nasze projekty scenograficzne,
chociaż warunki lokalowe w szkole i możliwości dofinansowania były bardziej niż skromne. W dobie nasilającego się
kryzysu ekonomicznego nie można było kupić farby, tekturę „zdobywaliśmy” w Kopyciarni u Pana Tadeusza Majdy,
a materiały płócienne w Spółdzielni Inwalidów - u Pani Czesławy Kędzierskiej i Prezesa Józefa Kędzierskiego
Z ogromną wdzięcznością, której mijający czas nie
zmniejsza ani odrobinę, ba nawet ją potęguje,( dziś za
wszystko trzeba płacić), wspominam tamtych ludzi dobrej
woli i wszystkie formy wsparcia teatralnych pomysłów naszych „szalonych głów”. Także ze strony OSP Dynów i dh.
Zdzisława Piroga. Dzięki Antoniemu Iwańskiemu patrząc
na starą fotografię widzimy dziewczęta, chłopców- uczniów
klas zawodowych, z ambicjami „równania w górę”.
Krystyna Dżuła - polonistka (z nauczycielskim stażem
29 lat w jednej szkole), drużynowa ZHP, prowadząca zespół
teatralny w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
(ciąg dalszy nastąpi)

„KURTYNA w GÓRĘ”
Tak
brzmiał tytuł projektu zgłoszonego przez Towarzystwo
Gimnastyczne ‘Sokół” w Dynowie na konkurs do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Po ogłoszeniu roku 2013 - ROKIEM ALEKSANDRA FREDRY- VII Dynowska Jesień Teatralna zyskała
dodatkowy wydźwięk, a premiera komedii „DAMY I HUZARY” oraz kolejne spektakle przyczyniły się znacząco do
przypomnienia, upowszechnienia dorobku największego
polskiego komediopisarza.
„DYNÓW JEDNĄ ŚPIEWAJĄCĄ RODZINĄ” to wezwanie wyrażające głęboką spontaniczną potrzebę wspólnego śpiewania, tym razem pieśni patriotycznych z okresu
I wojny światowej. Impreza towarzysząca VII Dynowskiej
Jesieni odbyła się 10 listopada wieczorem w auli Liceum
Ogólnokształcącego w Dynowie, która z trudem pomieściła
wszystkich chętnych. Z krótkimi programami artystycznymi wystąpili uczniowie Zespołu Szkół z Bachórza, z Zespołu Szkół z Dynowa i młodzież Liceum Ogólnokształcącego.
Gościem wieczoru był kwartet smyczkowy z Łańcuta, który wykonał znane przeboje operetkowe i operowe.
Niespodziewaną atrakcją występu okazał się popis solisty
o ciekawym głosie i sporych umiejętnościach wokalnych.
Po przerwie „na kawę” i rozdaniu flag do wywieszenia
ich w dniu święta narodowego, rozległ się śpiew chóralny
z udziałem wszystkich zebranych. Z entuzjazmem, spontanicznie włączyli się wszyscy; dzieci, młodzież i dorośli.
Popłynęły lubiane przez wszystkich pieśni legionowe, powstańcze z różnych zrywów narodowościowych. Koniec
jednej pieśni zapowiadał już następną, a ta kolejną……
Już dawno nie słychać było tak pięknie wykonanej „Roty”
(wszystkie zwrotki), „Ułani, ułani…”, czy „Jeszcze jeden
mazur..” Nikt nie myślał o końcu wieczoru, wszyscy czuli
taką więź, takie uniesienie, że łzy wzruszenia nie były rzadkością. MOŻEMY BYĆ RAZEM - wbrew obiegowym
opiniom o niezrozumieniu się pokoleń. Tym razem
nikogo nie trzeba było przekonywać , że jesteśmy JEDNO, że 11 LISTOPADA to nasze święto, nas, wszystkich Polaków.
17 listopada w Domu Strażaka w Dynowie wystąpił

Teatr „itd.” z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie. Spektakl autorski zatytułowany „JESTEM”,
wykonany przez młodzież szkół średnich pokazał ją samą
i współczesność dobrze nam znaną, zilustrowaną ładnie
podanym słowem, gestem, kompozycją światła i dźwięku.
Na scenicznych deskach znalazła uniwersalny wymiar,
bolesne w swej wymowie uogólnienie. Widzowie pocieszali się, że prawda zawarta w obrazach z życia młodzieży na
pewno nie jest całkowitą, na pewno jest jeszcze gorzej, i na
pewno jest i lepiej. Końcowa pointa spektaklu nie nastro-
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iła ich optymistycznie, ale wielu pobudziła do głębszej refleksji. Spektakl mógł się podobać, więc zespół został zaproszony na kolejną edycję Dynowskiej Jesieni Teatralnej.
Nową formą poznawania autora „Zemsty” okazać się
miały dwa tegoroczne eksperymenty. Pierwszy to casting
duetów uczniowskich do przyszłej inscenizacji jednoaktówki A. Fredry pt. „Świeczka zgasła”, a drugim był uczniowski spektakl złożony z fragmentów „Zemsty”. 22 listopada
w na deskach scenicznych w gościnnej auli LO wystąpiły
4 duety, w tym jeden z Zespołu Szkół Zawodowych i 3 reprezentujące LO.
Było ciekawie, niebanalnie, odkrywczo!
Jurorzy wyróżnili obsadę do tej komedii w osobach; Jadwigi Kustry i Bartłomieja Wasieńki, ale uznaniem obdarzyli także innych wykonawców. Szczególne słowa uznania
i podziękowania należą się Pani Mgr Katarzynie Kłyż, która przygotowała wykonawców z LO i całą imprezę, łącznie
z wystawą prac plastycznych na temat A.Fredry. Komisja
artystyczna w składzie; G. Hardulak, G. Malawska i B.
Kędzierski dokonała przeglądu i oceny prac nadesłanych
na konkurs plastyczny o tematyce Fredrowskiej. Wszystkich autorów nagrodzono dyplomami i nagrodami rzeczowymi. W kategorii gimnazjów:
- I miejsce Weronika Prokop z Zespołu Szkół w Dynowie
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- II miejsce Marcelina Tarnawska z Zespołu Szkół w Bachórzu
- III miejsce Bartłomiej Tomoń z Zespołu Szkół w Wesołej
- Wyróżnienia otrzymali: Kamila Kaszycka, Katarzyna
Matwijczyk i Weronika Uziel z Zespołu Szkół w Wesołej,
Miłosz Hardulak i Kinga Juras z Zespołu Szkół w Dynowie oraz Patrycja Jamrozik z Zespołu Szkół w Bachórzu.
W kategorii szkół średnich:
- I miejsce Iwona Szałęga z Zespołu Szkół w Dynowie
- II miejsce Amelia Myćka z LO Dynów
- III miejsce Gabriela Szybiak z LO Dynów
- Wyróżnienia otrzymały Edyta Dziaczyńska i Karolina
Chromiak z LO Dynów.
W dniu 27 listopada gimnazjaliści mieli okazję porównać swoje propozycje inscenizacyjne ”Zemsty”, gdy uczniowie Zespołu Szkół w Nozdrzcu przywieźli do Dynowa wybrane fragmenty przedstawienia tej komedii. Uczniowie
dynowskiego gimnazjum oglądnęli popisy kolegów, a potem razem posłuchali rad zawodowego aktora Pana Marka Pysia, który został zaproszony jako ekspert-doradca.
VII Dynowską Jesień Teatralną zakończył spektakl
„Garbus” teatru „Prima Aprilis” z Domu Kultury „SOKÓŁ’’ ze Strzyżowa.
Spektakl adresowany do uczniów szkół średnich mógł
się podobać, ale pora jego prezentacji została wybrana trochę niefortunnie, bo przypadła na czas odjazdu wielu autobusów dowożących młodzież na zajęcia i niestety część
widzów wyszła przed jego zakończeniem.
Program VII Dynowskiej Jesieni Teatralnej został zrealizowany dzięki społecznemu zaangażowaniu Zarządu stowarzyszenia, pomocy Dyrekcji wszystkich szkół w mieście
i współpracy z MOK-iem. Szczególne słowa podziękowań
należą się Paniom Jolancie Kozubal- Głuchowskiej, G.Malawskiej i M. Gołąb, Panu G. Hardulakowi.
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław
Ortyl w liście do Organizatorów „Jesieni” napisał:
„Cieszę się, że mieszkańcy Dynowa i okolic, będą mogli wziąć udział w tak ciekawych i różnorodnych przedsięwzięciach artystycznych związanych z wybitną postacią polskiej literatury, jaką był urodzony na Podkarpaciu
komediopisarz- Aleksander Fredro. Upowszechniając jego
twórczość zaszczepiają Państwo wśród mieszkańców regionu, a zwłaszcza wśród młodzieży zainteresowanie dziełami
Fredry, które choć napisane wiele lat, wciąż są aktualne
i znajdują odniesienie do otaczającej nas rzeczywistości.”
Cele zrealizowanego przez nas projektu korespondują ze stanowiskiem Pana Marszałka, a ich wychowawcze
znaczenie jest nie do przecenienia.
W imieniu Zarządu T.G. ‘SOKÓŁ’’
Prezes Krystyna Dżuła
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Torba medyczna dla OSP Bachórz
W niedzielę 8 grudnia 2013 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dynowie, Dom Ludowy w Bartkówce odbyło się uroczyste przekazanie torby do ratownictwa
medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachórzu. Z-ca Dyrektora POR ARiMR w Rzeszowie - Marek
Owsiany, w imieniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przekazał na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Edmunda Trawki torbę z wyposażeniem medycznym niezbędnym do ratowania życia ludzkiego. Przekazana torba medyczna stanowi podstawowe wyposażenie strażaków ochotników potrzebne do prowadzenie działań z zakresu ratownictwa medycznego.
Jednostka OSP Bachórz od 2001 roku jest częścią struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jej
wyposażenie stanowią dwa samochody STAR 244 GBA
2,5/16, MERCEDES LF 409 GLA 8 oraz sprzęt ratowniczy umożliwiający samodzielne prowadzenie działań
w zakresie ratownictwa realizowanego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przedstawiciele OSP Bachórz gorąco podziękowali za przekaza-

ny sprzęt, równocześnie deklarując gotowość niesienia pomocy osobom poszkodowanym.
Autor: Marek Kot

DYNÓW,
CZY TU MOŻNA ŻYĆ CIEKAWIE?…
Jest rozpoznawalną osobą w mieście. Szkołę
podstawową ukończył w Bartkówce, maturę zdawał w Zespole Szkół w Nienadowej. Razem z kumplami założył zespół Bocca della Verita (Usta Prawdy), który zdobył popularność na lokalnej i ogólnopolskiej scenie muzycznej. Współtworzył też w kilka metalowych kapel, a w Postmortem gra do dzisiejszego dnia. Ostatnio mieliśmy okazję oglądać go aż
w dwóch, a nawet w trzech odsłonach podczas jednego widowiska – jako aktora, kompozytora i muzyka w spektaklu plenerowym Sen nocy letniej w reż.
Magdaleny Miklasz.
Daniel Maziarz – kompozytor, muzyk, aktor, pilot motoparalotni, pracownik socjalny, a prywatnie mąż i ojciec
dwóch synów - zgodził się na rozmowę dla „Dynowinki”.
Danielu, rozpocznę od pytania wiodącego - czy
w Dynowie można żyć ciekawie?
Witam wszystkich serdecznie!
Dasz wiarę, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem?
Ale myślę, że odpowiedź będzie banalnie prosta. Jeśli mieszkasz w Dynowie, to nie masz wyjścia - musisz żyć ciekawie.
Tutaj każdy każdego zna. Wychodzisz na ulicę i w 2 minuty przechodzisz centrum miasta, a w międzyczasie mówisz
lub odpowiadasz 200 razy dzień dobry lub cześć. Czy to nie
ciekawe? Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, troszkę szerzej otworzyć oczy i wyostrzyć zmysły, by stwierdzić: Tak
w Dynowie można żyć ciekawie.
Dynowianie na pytanie o skojarzenia z Twoją oso-

bą powiedzieli: pasjonat, utalentowany, kreatywny,
duży potencjał artystyczny i: „nie mówi nigdy „nie”,
gdy trzeba podzielić się swoim talentem”. Jak się do
tego ustosunkujesz?
Nigdy nie myślałem w ten sposób o sobie, no może z wyjątkiem tego, że rzeczywiście nigdy nie odmawiam artystycznej lub jakiejkolwiek innej pomocy. Nieumiejętność
mówienia „nie” często prowadziła mnie do wielu radości,
na przykład wtedy, kiedy zgodziłem się prowadzić warsztaty muzyczne dla dzieci mieszkających w małej polskiej
wiosce w Rumunii. Ja i moi przyjaciele aktorzy, muzycy
jeździliśmy tam przez kilka następnych lat, organizując
wszelkiej maści warsztaty artystyczne. To były wspaniałe
chwile. Byłem tam, bo nie powiedziałem „nie”, pomimo moich obaw i rozterek, czy sobie poradzę. Podobnie pełen wątpliwości byłem, gdy kilka miesięcy temu poproszono mnie
o zrobienie muzyki do kabaretu. To gatunek, w którym nigdy się nie poruszałem. Okazało się, że muzyczka wyszła
całkiem nieźle i z dnia na dzień stałem się muzykiem kabaretowym. Dla mnie to wspaniałe, nowe doświadczenie.
Oczywiście, uświadczyłem też mniej przyjemnych rzeczy,
nie mówiąc „nie”, lecz traktuję je jako życiowe drogowskazy. Najogólniej mówiąc - jestem na TAK. Taką postawę polecam jako lekarstwo na szarość dnia, czy monotonię życia. Bądźcie zawsze uśmiechnięci i zawsze na TAK. Co do
reszty skojarzeń - to bardzo miłe widzieć, że komuś podoba się twoja praca.
Zacznijmy po kolei. Dlaczego w podstawówce zamiast ćwiczyć umiejętności muzyczne odpaliłeś pod
szkołą motocykl nauczyciela i kręciłeś nim kółecz-
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ka wokół budynku? Czy to tak zaczynają niepokorni artyści?
Widzę, że sięgasz w pytaniu do początków mojej artystycznej drogi.
Rzeczywiście, był ze mnie wtedy niezły artysta. Wiesz,
jak to jest, gdy młodzież po szkole się nudzi. Całe godziny
przesiadywaliśmy na przystanku, szukając okazji, by się
gdzieś zabawić i soczyście pośmiać. Często te zabawy wymykały się spod kontroli i wtedy już nie było wesoło ani
dla nas, ani dla naszych rodziców. Tak właśnie było w tym
przypadku. Podprowadziłem motorower nauczycielowi muzyki i szaleńczo na nim jeździłem. Finał był taki, że podczas którejś z kolejnych przejażdżek zderzyłem się z drzewem, dotkliwie raniąc się i rozbijając pojazd. Czekały mnie
poważne konsekwencje, ponieważ właścicielem motoroweru był pan Antoni Dżuła, u którego wtedy właśnie pobierałem lekcje gry na gitarze. Serdecznie go pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam. Ten bardzo burzliwy czas skończył się
z chwilą pójścia do szkoły średniej. Wskoczyłem na właściwe tory. Grałem na gitarze, pisałem piosenki, pokochałem
scenę. W szkole szybko to dostrzegli i zaczęły się akademie
szkolne, konkursy recytatorskie, poezja śpiewana, pierwsze festiwale i zespoły rockowe. Uwielbiam wracać myślami do tamtych lat.
Kiedy poważnie zacząłeś uczyć się gry na gitarze?
Pierwszą gitarę kupiła mi mama. Pamiętam, że jechała razem z ciocią do Krakowa, by ją kupić. Właśnie odebrałem świadectwo ukończenia czwartej klasy podstawówki,
a tu zjawia się mama i wręcza mi gitarę mówiąc:„ musisz
się nauczyć na niej grać”. Instrument był olbrzymi przy
mojej wątłej posturce i wydawało mi się, że nigdy nie wydobędę z niego poprawnego akordu. Trafiłem pod skrzydła
pana Antoniego Dżuły, znanego muzyka i multiinstrumentalisty, który prowadził mnie przez kilka lat. Oczywiście,
w międzyczasie miałem mały kryzys i na prawie rok odstawiłem gitarę do szafy, wracając do niej przy okazji imprez przy ognisku. Koniec końców, gitara towarzyszy mi
już prawie 25 lat. Mój związek z nią jest na tyle silny, że
czasami moja żona jest o nią zazdrosna.
Jak doszło do powstania Zespołu Bocca della Verita? Kto tworzył jego skład?
Kolejne pytanie rzeka.
Jak wspominałem, szkoła średnia to pasmo częstych wyjazdów na konkursy, festiwale i tym podobne rzeczy. Podczas jednego z takich właśnie konkursów, tym razem Konkursu Kolęd i Pastorałek organizowanym w Dynowie poznałem Pawła Tereszaka - Bumka. Był rok 1995 i występowałem wtedy w tercecie (2 gitary i bas). Otrzymaliśmy
wtedy wyróżnienie, natomiast Bumek był bezkonkurencyjny i zgarnął wszystkie nagrody. Rok później znowu się spotkaliśmy na tym konkursie i tym razem to ja i moi koledzy
sprzątnęliśmy Pawłowi pierwsze miejsce sprzed nosa. Bumek, jako muzyk i wokalista, miał już wtedy w Dynowie
mocną pozycję, tym bardziej cieszył nas nasz sukces. Po imprezie zaczęliśmy z Pawłem spontaniczną rozmowę, która
przerodziła się w deklarację współpracy artystycznej. Tak
powstał zaczyn zespołu Bocca della Verita. Miesiąc później
mieliśmy uformowany skład i kilka piosenek. Dwa miesiące potem graliśmy pierwszy w Dynowie koncert poezji śpiewanej. Od tamtej pory, czyli od 1996 roku, trwamy jako zespół, mimo że skład ulegał zmianom. Zapraszam na naszą
oficjalną stronę, gdzie zamieściliśmy szerszy opis, skład,
galerie oraz muzykę: http://boccadynow.wix.com/bocca
Opowiadano mi, że gdy w krakowskiej Rotundzie
graliście support przed koncertem Perfectu, Grzegorz Markowski zobaczył w waszym zespole duży
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potencjał.
To była przedziwna dla nas sytuacja. My, chłopaki z małego miasteczka, którzy grają dopiero od ponad roku, mając na koncie kilka festiwali i konkursów (fakt że wygranych) dostajemy telefon z Krakowa od dyrektora znanego klubu, Rotunda. Głos w słuchawce mówi: „Widziałem
was tu i tu, gracie fajną muzykę. Może chcielibyście zagrać
przed Perfectem?” Szczęki nam opadły. Bez wahania zgodziliśmy się. Pojechaliśmy, zagraliśmy fajny koncert, a po
nas Perfect z koncertem unplugged. Za kulisami trochę pogadaliśmy z Grześkiem i jego kumplami z zespołu. Wiesz,
takie tam wzajemne pochlebstwa, ale i garść cennych rad
od starych wyjadaczy np.: Jak przetrwać w showbiznesie.
Spotkanie z Perfectem utwierdziło nas w przekonaniu, że
idziemy w dobrym kierunku, że nasza muzyka jest niecodzienna i zauważana przez wiekowo różne grupy słuchaczy. Po powrocie z Krakowa dostaliśmy wielkiego kopa do
pracy. Nasz świat wtedy to próby zespołu, wyjazdy na festiwale, koncerty itd. To złote lata zespołu.
A Wasze największe sukcesy?
Niewątpliwie przygoda z Perfectem. Od roku 1996, kiedy powstał zespół, do roku 2000 graliśmy w większości na
konkursach i festiwalach w całej Polsce. Był czas, w którym nie przegraliśmy żadnego konkursu i zawsze wyjeżdżaliśmy z miejscem na podium. Trudno jest zliczyć teraz
wszystkie nasze sukcesy. Było ich całkiem sporo. Poza tym,
sukcesem, w naszym rozumieniu, był nawet maleńki koncert gdzieś w bieszczadzkiej knajpce. Tutaj muszę zadać pytanie: Dlaczego ówcześni włodarze miasta Dynowa i instytucje odpowiedzialne za rozwój kultury nie dostrzegły naszego potencjału i sukcesów? Działaliśmy zupełnie sami.
Do dziś zastanawiamy się z chłopakami z zespołu nad odpowiedzią na to pytanie.
Do najbardziej znaczących i mających wpływ na losy zespołu sukcesów możemy zaliczyć: I miejsce zdobywane trzy
lata z rzędu na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu, wyróżnienia na Ogólnopolskim konkursie poezji śpiewanej we Włocławku, uczestnictwo w Ogólnopolskich spotkaniach zamkowych z poezją w Olsztynie.
Graliśmy dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, graliśmy jako support przed zespołami: Pod Budą, Pectus, Justyną Steczkowską, Elektrycznymi Gitarami, Univers, Manitu i chyba największe wyróżnienie: graliśmy jako support
przed brytyjską legendą rockową, zespołem Smokie. Sporego zamieszania narobiły media. W latach 1999 – 2001 blisko współpracowaliśmy z Polskim Radiem Rzeszów, w Radiu Via nagraliśmy pierwszą płytę. Nasze piosenki emitowała radiowa Trójka, z Telewizją Polską robiliśmy film dokumentalny w Pieninach oraz kilka teledysków, które emitowała TVP i Polsat. Sporo się działo. Różne koleje losu sprowadzają nas do dnia dzisiejszego, gdzie jak widać nie zrobiliśmy wielkiej muzycznej kariery.
Jak myślisz, czego zabrakło?
Czegoś zabrakło… Mimo to zespół istnieje do dzisiaj
i w 2014 roku stuknie nam 18-stka. Cały czas gramy. Rok
temu nagraliśmy i profesjonalnie wydaliśmy płytę Romans.
Poza tym każdy z członków zespołu angażuje się w różne artystyczne projekty, wzbogacając w ten sposób życie kulturalne Dynowa i całej Polski, jak to robi nasza skrzypaczka,
Madzia Miklasz. I jeszcze ciekawostka. Do roku 2000 grałem na swojej starej, pierwszej gitarze pakowanej w szmaciany pokrowczyk. Instrument stawał w szranki z najlepszymi i najdroższymi gitarami - Yamachy czy Fendera, a my,
jako prości muzycy, mierzyliśmy się na konkursach z dumnymi i chorobliwie pewnymi siebie absolwentami akademii
muzycznych, a pomimo tego wygrywaliśmy wszystko. Jaki
z tego wniosek? Że ani znakomity sprzęt, ani wspaniałe wy-
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kształcenie nie zagwarantują sukcesu. My jesteśmy zgraną paką przyjaciół rozumiejących się muzycznie, gramy ze
sobą od lat, a życie w Dynowie daje nam czystsze spojrzenie na świat. To była nasza recepta na sukces.
Bocca della Verita korzysta m.in. z tekstów znanych artystów, jak „schyłkowca” K. Przerwy-Tetmajera czy wspaniałego psalmisty, Tadeusza Nowaka.
Ale Ty również jesteś autorem tekstów.
Tak, to wyszło bardzo spontanicznie. Podczas pierwszych naszych spotkań z Pawłem Tereszakiem miała miejsce nietypowa, jak dla mnie, sytuacja. Czy wynikało to z geniuszu Pawła, czy może to dzieło przypadku, nie wiem do
dziś. Otóż, chodziło o wybór tekstów do piosenek. Jedyny
sposób wykorzystywany przez Boccę do dzisiaj polega na
tym, że mając już warstwę gitarową piosenki, Paweł brał
do ręki jakiś tomik wierszy i tak po prostu, na chybił trafił, go otwierał. We wszystkich przypadkach wiersz idealnie zgrywał się z muzyką. Potem z chłopakami aranżowaliśmy utwór i gotowe. Sam również komponuję i piszę teksty, jednak wykorzystuję je najczęściej do solowych projektów. W repertuarze Bocci znajdują się dwa moje utwory.
Od kiedy zaczęła się artystyczna współpraca
z Magdaleną Miklasz?
Bardzo dawno temu. Niezwykle ciekawie zaczęła się
moja znajomość z Magdą. Kiedyś Bumek wspominał, że poznał dziewczynę świetnie grającą na skrzypcach. Pewnego letniego dnia graliśmy koncert i tuż przed wejściem na
scenę podchodzi do mnie Bumek i mówi, że ta dziewczyna,
o której kiedyś wspominał bardzo chciałaby z nami dzisiaj
zagrać. Mówię mu, że oszalał, bo do koncertu zostało 5 min.,
a on na to, że: „spoko, poradzi sobie”. Odpowiedziałem OK.
Zdążyłem wtedy powiedzieć Magdzie: „Cześć, jestem Daniel”, po czym zaczęliśmy grać. Oczywiście, poradziła sobie znakomicie, a sama muzyka nabrała jeszcze piękniejszego charakteru. Od tamtej pory zostaliśmy przyjaciółmi
i kiedy straciliśmy skrzypka, jedynym wyborem była Magda, która gra z nami do dzisiaj.
Aranżowałeś również muzykę do spektakli Magdaleny.
Tak. Oprócz naszej współpracy w zespole mamy wiele wspólnego, także na innym artystycznym gruncie. Jak
wszyscy wiemy, Magda jest świetnym reżyserem. Pracując
nad „Dynowskim skrzypkiem na dachu” w 2006 roku zaproponowała mi rolę Fiedki. Byłem pełen obaw. „Madziu,
jak chcesz zrobić tak wielki spektakl w 3 tygodnie?” – pytam. Odpowiedziała: „Nic się nie martw, damy radę”. Zaufałem jej i zgodziłem się. Od tamtej pory uczestniczę w tych
projektach. Co roku w 3-4 tygodnie w Dynowie powstaje
piękny spektakl, który poziomem i rozmachem przewyższa niejedną sztukę z tak zwanego profesjonalnego teatru.
Jeśli chodzi o tworzenie muzyki, to Magda zaufała mi po
raz pierwszy przy „Alicji w Krainie Czarów”. Całe szczęście, współpracowałem z Markiem Papajem, świetnym muzykiem, który pracował już przy tego typu spektaklach.
Współpraca z nim zaowocowała piękną muzyką, którą niektórzy nucą do dzisiaj. Potem był Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, gdzie Magda przedstawiała Wariacje
na temat Alicji w Krainie Czarów z wykorzystaniem muzyki z dynowskiej wersji spektaklu. W Śnie Nocy Letniej
zaproponowała mi potrójna rolę. – „Słuchaj” - mówi. „Będziesz grał małą rolę?” „Pewnie” – odpowiadam. Następnie dodaje: „Będziesz grał w zespole na dachu magazynu”.
„Spoko” - mówię. Kończąc wywód dorzuca :„…i napiszesz
całą elficką muzykę do spektaklu”. Ugięły mi się nogi, lecz,
jak to mam w zwyczaju, nie odmówiłem. Chyba dałem radę,
przynajmniej tak twierdzą znajomi. To niesamowite prze-
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życie usłyszeć, jak kilkadziesiąt osób śpiewa elficką pieśń,
której dźwięki zrodziły się w mojej głowie. To wspaniałe.
W jednym ze spektakli wyreżyserowanym przez
M. Miklasz grała również (z powodzeniem) Twoja
żona, Agnieszka…
Oczywiście tak. Nie mogło jej tam zabraknąć. Posiada
świetne poczucie rytmu, pięknie śpiewa i tańczy. Kamery
i aparaty fotograficzne kochają jej ładna buzię, no i okazało
się, że sprawdza się jako aktorka. To świetny materiał na
celebrytkę :) To kobieta z krwi i kości. W Operze Za Trzy
Grosze grała ciężarną, rzeczywiście będąc w ciąży z naszym
drugim synem. No i jeszcze jedno - zawsze miała mnie na
oku podczas dynowskich projektów :)
Jak godzisz obowiązki domowe z artystycznymi.
Wiadomo, że ani tam ani tu nie można odstawiać fuszerki… - wcześniej czy później „się wyda”.
Czasami nie jest łatwo. Bywają intensywniejsze okresy prób i spotkań i wtedy trzeba lawirować między młotem a kowadłem. Z reguły udaje mi się jakoś to pogodzić.
Kwestia odpowiedniego podejścia i przedstawienia sytuacji małżonce. To bardzo wyrozumiała dziewczyna, szczególnie jeśli chodzi o moje ukochane paralotniarstwo. Podziwiam ją za to.
Zatem przejdźmy do Twojej kolejnej pasji – paralotniarstwa. Jak to się zaczęło?
Człowiek od zarania dziejów kombinował jak się tu
unieść w powietrze i być podobnym do ptaka. Posiąść tę
wolność, która przez tysiące lat była zarezerwowana tylko
dla skrzydlatych stworzeń. Mnie całe życie szargały podobne rozterki. Stałem z głową zadartą w niebo i patrzyłem na
krążące w kominach ciepłego powietrza bociany i jastrzębie. Często śniłem o lataniu i doświadczałem lotu we śnie.
Dorastałem i otwierały się przede mną różne życiowe drogi. Niestety, żadna z nich nie poprowadziła mnie za stery odrzutowca czy śmigłowca. Moja młodość i wczesna dorosłość to muzyka, która zagłuszyła pasję latania. Gdy to
wszystko się trochę uspokoiło, na nowo zacząłem patrzeć
w niebo. Teraz już nie z pasją, lecz z pożądaniem. Musiałem latać. Kilka lat temu odkryłem paralotniarstwo. Zamurowało mnie, gdy zdałem sobie sprawę, jak wielkie możliwości otwierają się teraz przede mną. Kiedyś latanie to
była domena bogaczy. Teraz możesz szybować 2 km nad
ziemią na sprzęcie, który kosztuje nie więcej niż średniej
klasy pięcioletnie auto.
Zdobyłeś odpowiednie uprawnienia?
Żona postawiła warunek. Profesjonalne szkolenie
w ośrodku lotniczym i zdobycie licencji pilota. Wyszkoliłem się w szkole lotniczej w Szczyrku, a egzamin na pilota zdałem w ośrodku aeroklubu krakowskiego. Jestem licencjonowanym pilotem motoparalotni i latam razem z bocianami. Obiecuję Wam, czytelnicy „Dynowinki”, że kiedyś
zabiorę Was z sobą. Dynowszczyzna okryta poranną mgłą
jest nie do opisania.
Wspólnym mianownikiem artysty i paralotniarza
jest WOLNOŚĆ. Powiedz, jakie to dla Ciebie uczucie?
Wolność to bardzo szerokie pojęcie. Na różnych etapach
swojego życia różnorako interpretowałem wolność, co nieraz było dla mnie zgubne.
Wolność artysty często jest pozorna, szyta grubymi nićmi. Taka wolność zniewala. Zniewala w bezmiarze wszelkiego rodzaju pokus. Uwierz! Ja i moi koledzy z zespołu
doświadczyliśmy takiej wolności podczas tych naszych złotych lat Bocci. Ciekawe, gdzie bylibyśmy teraz, gdyby każdy z nas przyjął ten właśnie rodzaj wolności, jako jedyny
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obowiązujący w swoim życiu.
Uczucie wolności, jakie osiągam będąc w powietrzu
jest wręcz mistyczne. Przed każdym lotem zwracam się do
Boga: „Boże, kładę swe życie na złotej tacy i oddaje je Tobie
w opiekę”. Wyostrzają mi się wszystkie zmysły, obserwuję
wskazania wiatru, adrenalina buzuje, ponieważ start jest
najtrudniejszy, bo nigdy nie wiesz co się wydarzy. Wreszcie rozbieg i po chwili jestem w powietrzu, gdzie problemy, obawy, pokusy, zniewolenia, rzeczy piękne i obrzydliwe, słowem – wszystko, co cię trzyma na ziemi - znika. Jestem ponad tym wszystkim. Nie potrafię inaczej tego opisać.
Czy według Ciebie, da się jakość przenieść tę czystą wolność z chmur do normalnego życia w małym
mieście?
Wiesz co? Możliwe że znalazłem odpowiedź. Pragnę być
wolnym nie tylko w znaczeniu fizycznym. Mamy wolny niepodległy kraj, wszelaką wolność przekonań i wypowiedzi itd.
Za taką wolność ginęli nasi dziadkowie i ojcowie. Trudno
będzie spłacić dług, jaki zaciągnęliśmy u wszystkich poległych za wolność. Pragnę być także wolnym duchowo. Więc
nie narzekam na wszystko dookoła, wyzbywam się zazdrości i złości, staram się uśmiechać jak najczęściej i nie przejmować rzeczami nieistotnymi, a z rzeczy małych cieszyć się
najbardziej. Unikam wszystkiego, co zniewala i ogłupia.
Małymi kroczkami osiągam wolność chmur.
A Dynów?
…samo miejsce, w którym żyję, Dynów. Dla ludzi z zewnątrz to raj na ziemi. Płaczą, gdy stąd wyjeżdżają. A my
czasami nie dostrzegamy już tego piękna. Wielki błąd. Odnajduję w Dynowie wolność, bo daje mi ciszę i spokój. To
miejsce, gdzie pielęgnuje się mocne tradycje i folklor, których też doświadczają moje dzieci. Dynów daje mi czas, by
się zastanowić, dokąd zmierzam w życiu. Gdzie indziej, jak
w śród traw, gór, lasów i rzeki rozmyślać nad tak istotnymi sprawami?
Czego życzyłbyś tym mieszkańcom Dynowa, którzy sądzą, że tutaj mało się dzieje i nie da się żyć ciekawie?
Życzę Wam mądrości. Mądry roztropny człowiek
sam odkryje, ile w tym miejscu piękna. Odkryje, jak
wiele codziennie dzieje się wokół niego. Mądry człowiek wie, jak żyć ciekawie. Dlatego życzę Wam mądrości, no i oczywiście wszystkiego dobrego na święta i w nowym 2014 roku.
Dziękuję Ci za rozmowę i w imieniu Redakcji
życzę niezwykłych widoków…, tych na przyszłość
i tych – z lotu ptaka.
- w imieniu redakcji „Dynowinki” rozmowę przeprowadziła Zuzanna Nosal
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„Wiele razy w życiu sam się tak czułem...”
Rozmowa z Lechem Dyblikiem przywraca wiarę w szczere, niekłamane oblicze kontaktów międzyludzkich. Jest porównywalna ze zjawiskiem chemii miłości od pierwszego wejrzenia. Nie pozostawia ani chwili na zastanowienie, o czym będziemy teraz toczyć dyskurs. Nie milkną opowieści z życia wzięte, przebija szacunek dla kwestii wygłaszanych prze każdego interlokutora. Gdzie leży źródło tej łatwości we wsłuchiwaniu się w słowa drugiego człowieka? Chyba w miłości do życia..
O jego dzisiejszy kształt podjął walkę lata temu. Jako dwudziestopięciolatek miał przed sobą jakże kuszącą perspektywę kariery artystycznej w Teatrze Narodowym. Pokusy nie pozwalały długo na
siebie czekać. Błyskawicznie stał
duszą towarzystwa, miał niezłą
gażę, wolne chwile upływały mu
na zabawie w kultowym SPATiFIE. A niekwestionowanym bohaterem drugiego planu był alkohol.
W przestrzeni medialnej Lech Dyblik
ulokował takie oto wyznanie: „W pewnym momencie zabawa się skończyła zaczęła degrengolada. To polega na
tym, że upadają kolejne wartości i człowiek się z tym godzi. Godzi się z tym, że
nic nie jest ważne. Czułem się jak szafka
Reżyser umieścił go w obsadzie niezwykłych filmów. Tak oceod zlewozmywaka. Alkohol ma taką właniamy
„Dom zły”, „Wesele”. Zachwyca nas „Róża”, ekscytuje
ściwość chemiczną, że zabija zdolność od„Drogówka”. Na styczeń przyszłego roku zapowiedziano preczuwania. Pojawia się pustka. Chciałem wierzyć w to, że
mierę kolejnej polskiej produkcji : „Pod mocnym aniołem”.
jestem inteligentny, dowcipny, błyskotliwy. Na tym budoA jest jeszcze rola Badury w serialu „Świat według
wałem poczucie wartości, a za tym już nic nie stało. Życie
Kiepskich” oraz postać nieodłącznego towarzysza filmowebyło strasznie nudne i męczące. I nie ma z tego wyjścia. Za
go Łazanka, dynowianom znanego Marka Pysia, w „Pierwkażdym razem człowiek sobie obiecuje, że jeszcze tylko dziś
szej miłości”.
się upiję i od poniedziałku zaczynam nowe życie”*
Szapo ba!!!!! Nie próżnował jako kandydat na poliglotę.
Co spowodowało, że postać z „Małego Księcia”, która
Biegle
włada kilkoma językami. Na co dzień śpiewa rosyjpiła, żeby zapomnieć, że się wstydzi, bo pije, wydobyła się
skie piosenki bandyckie. Dlaczego o ludziach wyjętych spod
z zaklętego kręgu? W sukurs tym przejawom asertywności
prawa? O swoich piosenkach Lech mówi: „To są opowieści
przyszła terapia odwykowa. Z długotrwałym skutkiem, bo
o nieszczęśnikach, którym nie wyszło. Czyli w pewnym senponad dwudziestoletnim. Nowe życie domagało sie ofiar.
sie o nas wszystkich, bo ja nie wierzę w ludzi, którzy móTrzeba było odkryć wszystko na nowo. Trzeba było powiewią, że ich życie to pasmo sukcesów. Ja jestem po stronie
dzieć „nie’ każdej kropli wszechobecnego alkoholu. Trzeba
tych, którym nie wyszło, odrzuconych, nieudaczników. Wiele
było mozolnie odbudować mocno nadszarpniętą więź rodzinrazy w życiu sam tak się czułem, więc z nimi mi ciekawiej.”*
ną. Trzeba było wyznaczyć sobie miejsce w przestrzeni ar29.11.2013 r. w auli naszego Liceum Ogólnokształcątystycznej. Udało się.
cego miała miejsce sceniczna spowiedź aktora. Niezwykła
Lech Dyblik uważa się za człowieka spełnionego. Stał
to spowiedź; w formie powszechna, w treści głęboko osobisie odtwórcą licznych ról drugoplanowych. Flirtuje z Melposta.
Lech Dyblik zachwycił się skupionym, spokojnym odmeną, cieszy sie udanym
biorem koncertu.
związkiem z muzą dzieW imieniu całej szkolnej społeczności dziękuję za błatne
siątą i łaskawością muzy
pieśni, szczere wyznania i wywołane emocje.
jedenastej. Najmocniej
Ewa Hadam
kojarzy się filmami WojFoto.
Piotr
Hendzel
ciecha Smarzowskiego.
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Zaduszki Poetyckie
w Nozdrzcu

Wesoła z nowym mostem

29 listopada w Domu Strażaka
w Nozdrzcu odbyło się spotkanie literackie pt.: „Zaduszki Poetyckie”przygotowane przez młodzież z Gimnazjum w Nozdrzcu i Bibliotekę Publiczną w Nozdrzcu.
Wszystko umiera z smutkiem i żałobą,
Choć tylko zmianą kształtów jest skonanie,
Bo chociaż wszystko zmarłe zmartwychwstanie,
Nie zmartwychwstanie nic już nigdy sobą.
Cóż, że w tysiącu kształtów moje ciało,
Z tysiąca zmarłych kształtów w jedno zlane,
Dawne, jak ziemia dawna, będzie trwało
Do końca ziemi?... Ja nie zmartwychwstanę.
Łamiąca myśl jest, że ludzie tak muszą
Ginąć, jak ginie zwierzę i roślina;
Że to, co we mnie nazywa się duszą,
To jest czująca i myśląca glina...
K. Przerwa – Tetmajer

Mikołajki, 6 grudnia 2013 r - tą datę można śmiało wpisać
w historię Wesołej. Od samego świtu zapracowany na terenie wsi był Święty Mikołaj. Wczesnym rankiem po roratnej
mszy św. przyniósł prezenty dla scholi, ministrantów i lektorów. Później w Zespole Szkół w Wesołej rozdawał prezenty uczniom a wreszcie przed południem uczestniczył w uroczystościach otwarcia nowego mostu na drodze powiatowej
Barycz - Nozdrzec w centrum Wesołej.

Scenariusz widowiska oparty został na poezji śpiewanej
M. Grechuty, SDM, M. Rodowicz, E. Stachury oraz na utworach poetów: ks. Jana Twardowskiego, M. Wolskiej, Cz. Miłosza, K. Iłłakowiczówny, T. Bugańskiego, A. Kamieńskiej,
K. Wierzyńskiego Wł. Broniewskiego, E. Stachury, Z. Herberta, J. Tuwima, I.J. Iwaszkiewicza. L. Staffa, którzy zawarli w słowach rozmyślania nad sensem naszej ziemskiej
egzystencji.
Tajemniczy i uroczysty nastrój wzruszenia spowodowały niezwykłe słowa przesłania, jak również blask, zapach
świec, dźwięki gitary….
Serdeczne podziękowania kieruję do Aleksandry, Michała, Beaty, Weroniki, Joasi, Klaudii, Ewy, Agaty, Paulinki,
Natalii oraz Dominiki.
Beata Piskorek

Andrzejki w Warze
W sobotnie popołudnie w Domu Strażaka w Warze odbyła się zabawa andrzejkowa dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Do wspólnej zabawy porywał wszystkich Pirat Bazyl - wspaniałe tańce, układy choreograficzne

Po wielu latach utrudnień
w przejeździe po drewnianym moście, wioska otrzymała w ten dzień
prawdziwy prezent - nowy most,
który poprawi bezpieczeństwo
uczestników ruch na tym odcinku.
Wszyscy mieszkańcy wsi składają na ręce Pana Starosty Zygmunta Błaża szczególne podziękowania za zrealizowanie tej inwestycji.
http://gazetkaweselska.blogspot.com/
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i znakomite piosenki z łatwością wpadały w ucho i pamięć.
Nikt nie podpierał ścian - a z minuty na minutę rosło grono
tych, którzy chcą zasilić szeregi pirackiej braci. Były nagrody dla najlepiej tańczących a na zakończenie wszyscy otrzymali słodki upominek przygotowany przez panie z biblioteki
Po części dla dzieci odbyła się zabawa andrzejkowa dla
dorosłych.
Marta Bobola

Święta tuż... tuż... czyli...
Bombkowo w Siedliskach

… i ozdobnie w Rudawcu
W dniach 29 i 30 XI 2013r w świetlicy na Rudawcu odbyły się Bożonarodzeniowe Warsztaty Plastyczne. Cieszyły
się ogromną popularnością wśród dzieci. W trakcie warsztatów wykonaliśmy wiele ozdób świątecznych metodą Quillingu, która polega na wykonywaniu różnych kształtów
z cieniutkich ruloników utworzonych z kolorowych paseczków papierowych.

W dniu 28.11 i 3.12 podczas warsztatu w Bibliotece
w Siedliskach wspólnie wykonywaliśmy bombki z krepiny
zwykłej i metalicznej - to bardzo prosty sposób polegający
na odpowiednim skręcaniu krepiny, potem upięciu jej na
bąbce i udekorowaniu perełkami,brokatem itp.
4 grudnia poznaliśmy kolejną technikę wykonywania
bombek - jak się okazało pomysłów na ich wykonanie jest
mnóstwo.

Proste i efektowne, samodzielnie wykonane ozdoby
z pewnością upiększą choinki w każdym domu.
http://nozdrzec.blogspot.com/

Co słychać w...
Środowiskowym
Domu Samopomocy
im. Anny w Izdebkach?
Obchody Roku Tuwima.

Pozdrawiam
Małgorzata Habrat – Bibliotekarka

W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci
Juliana Tuwima. W tym roku minie również sto lat od jego
poetyckiego debiutu – publikacji wiersza “Prośba” w “Kurierze Warszawskim”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłosił bieżący rok „Rokiem Juliana
Tuwima”.
W związku z tym wydarzeniem Biblioteka Gimnazjum
Nr 1 w Izdebkach zorganizowała spotkanie poświęcone poecie połączone z międzyszkolnym konkursem recytatorskim.
Ten łódzki poeta jest jedenym z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku, który pisał zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne pokolenia czytelników. Julian Tuwim to towarzysz dzieciństwa wielu pokoleń, które z równym zachwytem i radością słuchały lub czytały jego wiersze.
Z wielką radością skorzystaliśmy z zaproszenia i licznie
uczestniczyliśmy w spotkaniu, które rozpoczęło się przedstawieniem pt. „Powtórka z Tuwima” w wykonaniu uczniów
klasy II A.
Następnie mieliśmy zaszczyt usłyszeć interpretacje najsłynniejszych wierszy poety w wykonaniu uczniów izdebskich szkół podstawowych, którzy ujęli widzów i jury niepowtarzalną deklamacją takich wierszy jak: Okulary, Lokomotywa, Spóźniony słowik, Bambo, Dwa Michały, Dwa wiatry,
Zosia Samosia, Rzepka, Słoń Trąbalski. Także nasz uczestnik Jan Organ, któremu niezwykle bliska jest poezja, gdyż
sam tworzy wiersze, wygłosił jeden z piękniejszych utworów Tuwima – Do prostego człowieka.
Wydaje się że rola poezji we współczesnym świecie nie
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jest wielka jednak budujący jest fakt, że takie spotkania jak
to, w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, cieszy się zainteresowaniem młodzieży oraz jest impulsem do zapoznania
się z twórczością lokalnych pisarzy i poetów.

Zabawy Andrzejkowe.
Zabawy Andrzejkowe to specjalna okazja aby pożegnać
czas radosnych zabaw przed nadchodzącym adwentem. Tradycja ta znana jest od wielu wieków i sięga prawdopodobnie czasów pogańskich.
Jak co roku nasi podopieczni korzystając z zaproszenia
bawili się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych, Wolicy i Dynowie. Organizatorzy nie tylko
zapewnili naszym podopiecznym dobrą zabawę ale również
pyszny poczęstunek. Zdołaliśmy zaledwie zasiąść przy zastawionych stołach, a już prowadzący poderwali nas do tańca. Nasze taneczne pląsy urozmaicane były przez różnorodne magiczne zabiegi tj. wróżba z butów, która pozwala ustalić kto w przyszłym roku jako pierwszy wstąpi w związek
małżeński, wróżba odsłaniająca przyszłe zawody osób poddających się tajemnym rytuałom. Biorąc udział we wróżbie
„Szpilka prawdy” zainteresowani poznali imię swojej drugiej połówki serca.
Magiczna atmosfera miejsca i chwili towarzyszyła nam
przez cały czas. Przepełnieni pozytywną energią, możemy
stawić czoła długim, zimowym wieczorom i temu co niesie
z sobą przyszłość ukazana w wróżbach.

Odwiedziny Św. Mikołaja.
W tym roku nieco wcześniej, 5 grudnia, św. Mikołaj przygotowywał swoją wizytę w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach.
Na plecach dźwigał wielki, ciężki wór, był bardzo zmęczony po długiej podróży. Realizując tę ważną misję, zaprosił do pomocy trzy instruktorki biegłe w znajomości historii tego lubianego przez wszystkich świętego dobroczyńcy.
Początkowa konsternacja uczestników szybko przerodziła
się w zainteresowanie i nieskrywaną radość. Każdy otrzymywał od niego prezent, ale żeby na niego sobie zasłużyć,
trzeba było powiedzieć wierszyk, lub coś zaśpiewać. Nie zabrakło także rózgi dla kilku osób, których wybryki Mikołaj
zauważył nawet z nieba.
Całoroczne oczekiwanie zostało wynagrodzone pod warunkiem przyznania się do winy tych, którzy mieli coś na

sumieniu, przeproszeniu osób pokrzywdzonych przez swoje zachowanie ale przede wszystkim pod warunkiem szerokiego uśmiechu na jaki Mikołaj czekał oraz zapewnienia, że
do kolejnej jego wizyty najbliższemu otoczeniu kolegów, koleżanek, opiekunów, dadzą powody do zadowolenia i dumy
z ich dobrych poczynań.
Już od tego dnia w naszym Domu dała się odczuć niezwykła atmosfera, która towarzyszy oczekiwaniu na zbliżające się święta.
http://sdsizdebki.pl/

Ciepłych i udanych
Świąt Bożego Narodzenia
w gronie rodzinnym
oraz
wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
naszym Czytelnikom
i ich Najbliższym,
składają
Redaktorzy tworzący
Dział Gmina Nozdrzec

Uwaga Konkurs !!!
Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wystarczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:
„Gdzie w Gminie Nozdrzec oddano w grudniu
br. nowy most?”
Na odpowiedzi czekam do 15 stycznia 2014r. 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

Nous voulons le cours…
„W wychowaniu chodzi właśnie
o to, aby człowiek stawał się coraz
bardziej człowiekiem” ( bł. JPII)
Szkoła gastronomiczna, ekonomiczna, hotelarska, plastyczna
i na dodatek do wyboru- technikum, liceum, czy może jakiś kurs.
W dzisiejszych czasach, edukacja jest bardzo ważna, każdy rodzic dba, aby jego dziecko otrzymało jak najlepsze wykształcenie. I nie ma się czemu dziwić,
bo z tym w życiu łatwiej. Zdawałoby się, że są to tylko aspiracje
polskich rodziców, jednakże nie
tylko, bo i w innych krajach, też
o edukację dbają. A, że ta „dba-

łość” ma różne oblicza, to dlatego
dziś zapraszam na wycieczkę po
togijskim systemie edukacyjnym.
(Oczywiście skupiam się na północnej części Togo, gdzie jestem,
okolice Kary).
Szkoła w Togo, nie ma najmniejszego porównania ze szkołą
polską. Dlaczego? Może zacznijmy od początku…
Jeśli chodzi i budynki szkolne, to są one skupiskiem trzech
czy czterech jednakowych prostokątnych bloków, najczęściej nieco oddalonych od drogi czy centrum. Przy szkole zawsze a może
raczej często znajduje się boisko
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oraz studnia czy jakaś pompa
z wodą. I oczywiście duży plac.
Budynki nie mają oszklonych
otwieranych okien, są to murowane klostra, czyli otwory
w ścianie, po obu stronach sali.
Nie zamykają się nigdy.
W jednym z tych budynków, na pewno musi się mieścić gabinet dyrektora, jego
zastępcy, pokój nauczycielski
i jak jest, to sekretariat. Pozostała cześć zajmowana jest
przez sale wykładowe.
W szkołach panuje zmianowy system nauczania, dzieci
i młodzież rozpoczynają naukę
rano o godz. 7h a kończą o 12h,
aby popołudniu znów wrócić do szkoły
i rozpocząć naukę o 14h30 a skończyć
o 17h. I tak jest każdego dnia, oprócz
środy i czasami piątku. W środowe popołudnia mają miejsce rozgrywki między klasowe lub międzyszkolne. Przed
rozpoczęciem nauki, czyli o godz. 6h50
ma miejsce zaciągnięcie flagi na maszt
i odśpiewanie hymnu narodowego. I ta
reguła powtarza się każdego dnia. Klasy są bardzo liczne, czasami aż za bardzo, liczą po 45- 115 uczniów, więc proszę sobie wyobrazić, jak wyglądają zajęcia w sali 50-60 osobowej, w upale,
praktycznie cały dzień… Uczniowie są
zobowiązani do przychodzenia na zajęcia w specjalnych mundurkach, które nazywają się kaki i są w kolorze pastelowym. Dla chłopców jest to zawsze
koszula i spodnie czy tez dla młodszych
spodenki a dla dziewcząt biała bluzeczka
z kołnierzem i pastelowa spódnica. A za
tornister, może służyć choćby zwyczajna nylonowa siatka czy
mały worek po ryżu. A i tak jest wszystko noszone na głowie.
A jacy są uczniowie?
Liczni i tak jak wszędzie- solidni i leniwi; zdolni i ci, którym jakoś do szkoły „pod górkę”. Tak, jak i wszędzie. Jednakże jedno trzeba przyznać- są naprawdę grzeczni spokojni na zajęciach. Nie mają prawa szepnąć słówka bez potrzeby i najlepsze w tym wszystkim i zadziwiające jest to,
że naprawdę respektują ten swój dyscyplinarny obowiązek.
Pomimo tego, togijski system szkoleniowy przeżywa
obecnie bardzo poważne problemy. Rok szkolny miał się
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w tym roku rozpocząć 8 października, niestety, został
przesunięty na 14.X.
…zarobki nauczycieli są
naprawdę marne, nie ma
mowy o żadnych premiach
czy dodatkach, dlatego też, rok
szkolny nie rozpoczął się 14.X,
owszem, rozpoczęły się, ale
strajki nauczycieli, które trwały bardzo długo. Jesteśmy już
prawie przy końcu roku a nauka u nas trwa może niecały
miesiąc. Strajkują nauczyciele, strajkują uczniowie. Niesamowite!!! Aż się wierzyć nie
chce, ale niestety to prawda.
Nauczyciele strajkują, bo chcą uzyskać
podwyżki; rząd obcina pensje nauczycielom za dni strajku o podwyżkach nic nie
mówi, więc nauczyciele dalej strajkują.
Natomiast uczniowie dopominają się zajęć w szkole i co robią? – Strajkują, wychodzą na ulice, robią co chcą.
Ostatnio musiałam pojechać do Lome
(423 km) i co mogę powiedzieć?, że chyba pierwszy raz w życiu przeszedł mnie
dreszczyk emocji i jakiejś mini paniki…
nie wiem. Po drodze w kilku miejscach
natknęliśmy się na zablokowane drogi,
uczniowie w centrum zainteresowania,
z kamykami i kamieniami w rękach, jakimiś pałami, kawałkami drzew i z oponami, które rozkładali na drogach i paląc
je, wstrzymywali ruch na jedynej drodze
łączącej Północ z Południem. Na transparentach, które trzymali w swoich rękach napisali, że chcą zajęć, chcą uzdrowienia systemu szkolnictwa, chcą pomocy i uzdrowienia chorego Togo…
Trzeba mądrych ludzi, mądrych rządów, i przede wszystkim niekorupcyjnych rządów, by uzdrowić Togo; by uzdrowić
każde państwo przeżywające jakiekolwiek kryzysy.
I dziwić się temu wszystkiemu? Sama nie wiem… z jednej strony nie ma się co dziwić temu, że ktoś domaga się
godnych zarobków; z drugiej strony, nie można się dziwić
uczniom, że domagają się zajęć, za które zapłacili; a z trzeciej strony, to zostaje tylko usiąść i dziwić się temu wszystkiemu naprawdę.
Gosia Tomaszewska
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Chanuka 5774 (28 XI – 5 XII 2013)
bi, Maccabi) wywodzą swą nazwę właśnie od Machabeuszy.
Zimowe święta żydowskie to czas rozpraszania ciemnoNajwiększym klubem żydowskich sportowców w międzywości, czas radości.
jennej Europie był polski, stołeczny klub Makabi. Zrzeszał
Chanuka (Święto świateł) to rodzinne święto obchodzone
2 tysiące uczestników min. w sekcji piłki nożnej, pływania,
przez osiem dni na przełomie listopada i grudnia. Codziengimnastyki, łyżwiarstwa. Miejscem treningów stołecznego
nie przez osiem dni zapala się na chanukowym, ośmioraMakabi był teren, na którym dzisiaj stoi Stadion Narodowy.
miennym świeczniku (chanukija) jedną świeczkę. ChanuNM
kija najczęściej stawiana jest w oknie.
W wielkim skrócie i jeszcze większym uproszczeniu można powiedzieć, że Chanuka upamiętnia cud, który miał miejsce po odzyskaniu Świątyni przez
Machabeuszy w 164 r. p.n.e. Żydzi cierpieli wtedy prześladowania z rąk króla syryjskiego Antiocha Epifanesa IV. Zakazał on czytania Tory,
zajął Jerozolimę i ustawił w Świątyni posąg Jowisza, a na ołtarzu składał ofiary ze świń. Jednak Żydzi pod dowództwem Judy Machabeusza
odbili Jerozolimę i ponownie wyświęcili Świątynię. Zdarzył się przy tym cud: bardzo mała
ilość oliwy wystarczająca jedynie na jeden dzień
podtrzymywania ognia w świątynnych menorach paliła się aż przez 8 dni, czyli wystarczająco długo do przygotowania nowej porcji oliwy.
Chanuka to czas dla dzieci obdarowywanych prezentami i miłośników latkes (placki
ziemniaczane, tradycyjna potrawa chanukowa),
gry w drejdla (tradycyjna gra żydowska wykorzystująca specjalnego czterobocznego bączka),
pączków i nastrojowych opowieści.
Zawodnik niezidentyfikowanego bliżej klubu kolarskiego Maccabi Cycling. Południowa Afryka, Góry SmoWarto przy tej okazji wspomnieć, że żydowskie kluby sportowe Makabi (również: Makkacze, rok 1971. (fot. W.G. zbiór prywatny)

„Człowiek - najlepsza inwestycja”

Uczestniczki projektu
„Edukacyjny Klub Kobiet” z wizytą w Cieszynie
W poprzednim, listopadowym, numerze „Dynowinki” zamieszczona została obszerna relacja z podsumowania cyklu
szkoleń pt. „Edukacyjny Klub Kobiet”. 30 listopada 2013 r.
oficjalnie zakończyła się realizacja projektu.
W ramach projektu, 11, 12 i 13 października 2013 r. odbył się bardzo ciekawy wyjazd studyjny do Cieszyna. Gospodyniami spotkania były członkinie Klubu Kreatywnych
Kobiet w Cieszynie, które od kilku lat z powodzeniem realizują działania na rzecz własnej edukacji i aktywności społecznej na terenie Cieszyna. Prezeską stowarzyszenia jest
pani Roma Rojowska.
Pierwszego dnia spotkałyśmy się z paniami z Klubu Kreatywnych Kobiet, które zaprosiły nas na projekcję filmu 3D
o historii Cieszyna.
Następnie spotkałyśmy się z panią Laurą Andrukiewicz,
która jest związana z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości
Społecznej „Być Razem”. Pani Laura opowiedziała o proble-

mach i korzyściach, jakie płyną z założenia spółdzielni socjalnej, o jej codziennym funkcjonowaniu, z historią i przebiegiem zakładania spółdzielni socjalnych. Szeroko i ciekawie
przedstawiła zagadnienia związane z ekonomią społeczną,
który realizuje fundacja. Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczęłyśmy od zwiedzania zabytków Cieszyna z przewodnikem PTTK, panem Ryszardem Syrkoszem. Zobaczyłyśmy
Stary Targ, Wzgórze Zamkowe, najstarszy zabytek sztuki
romańskiej w Polsce Rotundę p.w. św. Mikołaja, cieszyńską
Wenecję, Rynek. Potem wstąpiłyśmy do miejskiej biblioteki.
Wieczorem spotkałyśmy się z Klubem Kreatywnych Kobiet,
członkiniami nowej spółdzielni socjalnej „Wzgórze
Zamkowe” oraz Barbarą Parzonką – Przybyło animatorką Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej. Pani opowiedziała o biznesplanie finansowania, sposobach współpracy z otoczeniem i o sposobach pozyskiwania klientów.

Nr 12/219

DYNOWINKA

Ostatni dzień naszej wizyty rozpoczął się od zwiedzenia Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Następnie spacerowałyśmy po Ogrodach Dwóch Brzegów, czyli po obu stronach
Olzy w polskim i czeskim Cieszynie.
Spotkałyśmy się też z Anną Falkiewicz prezesem Spółdzielni Socjalnej „Parostatek”, która przedstawiła działalność Spółdzielni i opowiedziała jak doszło do jej powstania.
Ostatnim punktem programu wizyty był obiad w stołówce Spółdzielni Socjalnej „Super Smak” w Cieszynie.
Koordynator projektu
Elwira Kałamucka

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego
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Leśne Dyktando
Już po raz trzeci Nadleśnictwo Dynów, wspólnie
z Zespołem Szkół Zawodowych zorganizowało konkurs Leśne Dyktando. Konkurs dość nietypowy, albowiem łączący dwie na pozór odległe dziedziny – ortografię i wiedzę leśną. Mimo tego chętnych było bardzo
dużo. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział
ponad czterdzieści osób.
Uczniowie z jedenastu szkół w regionie stanęli w szranki z leśną ortografią 15 listopada. Konkurs miał wyjątkowa
oprawę – uroczystego otwarcia dokonał Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Dynowie a także Panie wizytatorki Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Tegoroczne dyktando, jak zgodnie stwierdzili uczestnicy, nie było wyjątkowo trudne. Trochę dzięki temu, a na
pewno dzięki rosnącej wiedzy i umiejętnościom uczestników, uczniowie nie popełnili dużo błędów. Tegoroczna edycja przyniosła nam miłą niespodziankę - rekordowy „wynik” dyktanda. Uczennica Gimnazjum w Nozdrzcu, Paulina Skrabalak, napisała tekst nie popełniając ani jednego
błędu ortograficznego!
Konkurs Leśne Dyktando nie odbył by się bez pomocy nauczycieli - polonistów. To dzięki ich udziale szybko i sprawnie oceniamy prace konkursowe, a dzieci i młodzież niemal od
razu znają wyniki konkursu. Ogromną pomocą i wsparciem
organizacyjnym jest dla nas Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, który zapewnia uczestnikom konkursu nie tylko wikt
i opierunek, ale także rozrywkę na najwyższym poziomie.

Uroczyste rozpoczęcie konkursu fot. Wojciech Hamerla
Za nieocenioną pomoc wszystkim nauczycielom, opiekunom oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych bardzo dziękujemy.
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom i laureatom
konkursu. W dzisiejszych czasach, gdzie sms i skrótowe informacje święcą swoje tryumfy, umiejętność biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim jest warta podziwu i naśladowania. Gratulujemy i zapraszamy za rok!
Małgorzata Kaczorowska
Nadleśnictwo Dynów

Roboty - super atrakcja

Najprzyjemniejsza część konkursu - wręczanie dyplomów i nagród

Uroczyste rozpoczęcie konkursu

Po zmaganiach konkursowych -poczęstunek
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Uczniowie i nauczyciele ZSzZ w Dynowie dbali o oprawę artystyczną konkursu

Podziękowania dla nietuzinkowych gości - Wizytatorek z PKO w Rzeszowie

Laureaci konkursu Leśne Dyktando – 2013
Komisja oceniająca prace złożona z nauczycieli - opiekunów dzieci i młodzieży oceniała ilość błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i graficznych popełnionych w dyktandzie. Ponieważ uczniowie pisali ten sam tekst, w każdej kategorii wiekowej wyróżniono osoby, które popełniły
najmniej błędów.
Kategoria: szkoły podstawowe:
I miejsce - Natalia Olszewska - Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu
I miejsce - Anna Sycz - Szkoła Podstawowa w Siedliskach
II miejsce - Patrycja Wrotniak - Szkoła Podstawowa w Siedliskach
II miejsce - Barbara Sowa - Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie
III miejsce - Aleksandra Tucka - Szkoła Podstawowa w Siedliskach
III miejsce - Weronika Zawadzka - Szkoła Podstawowa
w Siedliskach
Wyróżnienie - Gabriela Dudycz - Szkoła Podstawowa
w Iskani

Wyróżnienie - Julia Polewka - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Starzeńskiej
Kategoria: szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Paulina Skrabalak - Gimnazjum w Nozdrzcu
II miejsce - Estera Drewniak - Gimnazjum w Łubnie
II miejsce - Elżbieta Gałajda - Gimnazjum w Łubnie
III miejsce - Klaudia Nahacz - Gimnazjum w Pawłokomie
III miejsce - Gabriela Dziaczyńska - Gimnazjum w Dynowie
Wyróżnienie - Adam Bielec - Gimnazjum w Dynowie
Wyróżnienie - Olga Kałamucka - Gimnazjum w Dynowie
Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Amelia Myćka - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
II miejsce - Krzysztof Gudyka - Zespół Szkół Zawodowych
w Dynowie
III miejsce - Joanna Bielec - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
Wyróżnienie - Bartłomiej Chromiak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Mikołaj w Szkole Podstawowej w Laskówce
,,Gdzie jest Mikołaj?” Dorota Gellner
... A daleko, daleko,
gdzie się kończy podwórko,
za tajemniczą bramą,
za oszronioną furtką
czekają białe sanie
z brodatym Mikołajem,
i już zimową gwiazdę
na niebie ktoś zapalił.
,,Mikołaj”
Idzie, idzie święty z nieba.
Oto jest wśród nas.
Witaj święty Mikołaju.
Witaj, witaj nam.
Dobry, święty Mikołaju
Wszystkie dzieci Cię kochają.

W oczekiwaniu na Mikołaja
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Usiądź sobie między nami.
Obdarz dzieci prezentami.
Cały długi rok czekamy.
Cieszymy się wszyscy.
Chcemy Ciebie tu przywitać
w dzień tak uroczysty.
Przyszedłeś dziś do nas
Święty Mikołaju
zmęczony z długiej drogi.
Taki radosny, uśmiechnięty,
choć bolą Cię pewnie nogi.
Wszyscy Cię dzisiaj
serdecznie witamy.
Tobie też wesołą piosenkę
zaraz zaśpiewamy.

Witaj Święty Mikołaju…
I tak zgodnie z obietnicą w dniu 6 grudnia na powitanie świętego Mikołaja wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Święty Mikołaj” (K. Bayer, A. Więcławski).
Potem było mnóstwo pytań i odpowiedzi, dużo emocji i radości.
Rozdawanie prezentów poszło bardzo sprawnie, bowiem w tym roku Mikołaj miał Pomocnika.

Najpewniejsze są szczere
odpowiedzi

Trzeba się dobrze przyjrzeć…
Pomocnik Mikołaja
podaje prezenty

Patrycja recytuje wiersz

Na pożegnanie Mikołaj zaprosił dzieci do kółka, zatańczył z nimi i obiecał
przyjść w przyszłym roku.

On jednak wszystko wie…
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W przygotowaniu prezentów
pomogła Mikołajowi
Rada Rodziców.
Dziękujemy!

Taniec i pamiątkowe zdjęcie

Alicja Banaś

Historia szkoły w Harcie dolnej
Historia szkoły w Harcie Dolnej sięga od XV wieku,
gdzie tworzono szkoły parafialne, w oparciu o dostępne
źródła szkołom nadano charakter państwowych instytucji w 1774 roku.
27 kwietnia 1875 roku na mocy orzeczenia Rady Szkolnej
Krajowej powstała Szkoła Ludowa w Harcie Dolnej. Ówczesny długoletni nauczyciel Adam Krynicki podjął się budowy
szkoły w innym miejscu, jest to obecna lokalizacja budynku
Szkoły. W latach1909/10 w szkole istniały już 2 klasy i 300
uczniów. Po wybuchu I wojny światowej naukę przerwano. Po wojnie ponownie rozpoczęto edukację dzieci w Szkole w Harcie. Te lata były trudne dla społeczności wiejskiej
i rozwoju szkolnictwa. W 1924 utworzono Komitet Odbudowy Szkoły, który został ukształtowany w latach 1937/38.
Po wybuch II wojny światowej nastał ciężki czas dla szkoły, jednak nauka nie została przerwana mimo, iż w szkole
stacjonowały wojska niemieckie.
Po zakończeniu II wojny światowej nastała wielka rewolucja dla Szkoły w Harcie.
W 1986 roku został wymieniony piec centralnego ogrzewania co skutkowało większym komfortem pracy nauczycieli i uczniów.
W 1987 roku ufundowano pomnik ,,Bohaterów Walk
Chłopskich’’ w pięćdziesiątą rocznicę krwawych strajków
ludowych. Obecnie jesteśmy jedyną szkołą w gminie Dynów na, której terenie znajduje się pomnik.
W 1994 roku został zainstalowany piec gazowy.
W 1999 roku w wyniku reformy zostało utworzone gim-

nazjum, dzięki któremu uczniowie z Harty nie muszą dojeżdżać do szkół gimnazjalnych w innych miejscowościach.
Od 2002 do 2005 roku trwała budowa nowego budynku Szkoły, w którego skład wchodzą trzy sale dydaktyczne
i sala gimnastyczna wraz z wyposażeniem.
2007/8 trwała wymiana dachu, ocieplenie i założenie nowej elewacji budynku.
W 2009 roku nasza szkoła zaczęła współpracować z „Generatorem inspiracji”, wolontariatem studenckim, wspólnie
zrealizowanych zostało ponad 50 projektów np.:
• „ Dzieciaki w Biznesie”
• „ Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa”
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W tym roku powstał także plac zabaw,
który został ufundowany przez radę rodziców.
Obecnie w szkole znajdują się trzy sale
internetowe-pierwsza szkolna sala internetowa w gminie Dynów powstała w szkole w Harcie.
Z naszej szkoły wyszło wielu wybitnych
artystów, np.
• solista Opery Gdańskiej tenor Paweł
Skałuba,
• Rafał Gudyka wybitny muzyk, pianista.
Większość osiągnięć zawdzięczamy dyrektorom Szkoły imieniem Bohaterów Walk
Chłopskich nr 2 w Harcie.
Państwu Mieczysławowi Błachut, Cze-
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sławowi Łukasiewicz, Janowi Bilskiemu,
Stanisławie Chruszcz, Helenie Zawadzkiej
i Krzysztofowi Kędzierskiemu.
Dziś szkoła tętni życiem, działa prężnie,
jest nowoczesna.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych – odnoszą sukcesy.
Nowa sala gimnastyczna służy do różnego rodzaju gminnych rozgrywek sportowych.
Dziś szkoła w Harcie jest miejscem realizacji kolejnych projektów unijnych.
Kształci około 200 uczniów i jest kulturową ostoją młodzieży.
Tekst:
uczniowie klasy II gimnazjum

Młodzieżowe centrum bezpieczeństwa
w Błażowej
W ramach projektu edukacyjnego MŁODZIEŻOWE
CENTRUM BEPZIECZEŃSTWA w Publicznym Gimnazjum w Harcie została utworzona 20-osobowa grupa gimnazjalistów z klas 1-2, którzy biorą udział w warsztatach, akcjach dotyczących bezpieczeństwa. Projekt jest
wykonywany w ramach zadania publicznego „Bezpieczna
i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły w szczególności
projekty edukacyjne w gimnazjach” prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizuje go Fundacja Generator Inspiracji i trwa od sierpnia do 15 grudnia br.
Gimnazjaliści odbyli warsztaty ze strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym i ratownikiem specjalistycznym. Wszystko to miało na celu wzmocnienie w nich wiedzy
i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa. Zajęcia odbywały się w ramach czterech bloków tematycznych: reagowanie
w sytuacjach nadzwyczajnych, zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły, udzielanie pierwszej pomocy, dbanie o bezpieczny wypoczynek, a każdy z nich zakończony był akcją podsumowującą dane zagadnienia. Dzięki temu, uczestnicy mogli
sami wpłynąć na poziom bezpieczeństwa nie tylko w szkole,
ale i w mieście. Ponieważ efekty z odbytych warsztatów były
kierowane do społeczności szkolnej i lokalnej.
W ramach projektu zostały przeprowadzone cztery akcje, które tworzyła grupa MCB. Jej uczestnicy przygotowywali się i przeprowadzili pozorowaną akcję ewakuacyjną
w gimnazjum w ramach działania „Akcja-ewakuacja”. Poza
tym rozdali swoim kolegom i koleżankom z całego Zespołu
Szkół oraz społeczności lokalnej odblaski, aby przede wszystkim w czasie jesienno-zimowym użytkownicy dróg byli na
nich widoczni (akcja „Załóż odblask – daj się zobaczyć”).
Efektem warsztatów z ratownikiem medycznym były filmiki instruktażowe z pierwszej pomocy, w których gimnazjaliści w prosty sposób pokazali co robić w różnych sytuacjach,
jak nieść pomoc drugiej osobie. Ostatnią akcją było zrobienie gazetki szkolnej, która ma informować wszystkich, którzy pojawią się w szkole o tym, jak ważna jest znajomość zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, górach.
Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy projektu
odbyli wizytę studyjną do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego oraz Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Dzięki temu mogli zobaczyć na czym polega praca osób
w tych służbach publicznych, a także jaki sprzęt ratunkowy

posiadają te jednostki. Poza tym odwiedzili miejsce, gdzie
przyjmowane są zgłoszenia alarmowe.
Podsumowaniem projektu będzie Dzień Bezpieczeństwa
podczas którego członkowie MCB będą prezentować to czego
sami nauczyli się podczas wszystkich działań.
Poszczególne elementy projektu były kierowane do społeczności szkolnej lub lokalnej. W związku z tym zostały przeprowadzone także warsztaty z pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły oraz rady rodziców. Podczas, których mogli oni udoskonalić swoją wiedzę, a przede wszystkim poćwiczyć przy pomocy specjalnych
sprzętów do szkoleń – tj. fantomy, AED.
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MŁODZIEŻOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA
Co należy zrobić w przypadku ogłoszenia ewakuacji
budynku? Jak powinien zachowywać się pieszy bądź rowerzysta żeby czuć się bezpiecznie na drodze? Co należy zrobić w przypadku wypadku drogowego, bądź zdarzenia w czasie wolnym? Jak odczytywać komunikaty
ogłaszane w górach bądź nad wodą? I jak pracuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Straż Pożarna?
Na te pytania mają możliwość uzyskać informację uczniowie z dwóch podkarpackich gimnazjów
– w Błażowej oraz Harcie. Od września w tych placówkach ruszył projekt edukacyjny „MŁODZIEŻOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA”, które jest wykonywane w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające
i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły
w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach” prowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt realizowany jest przez Fundację Generator Inspiracji i trwa od sierpnia do 15 grudnia br.
W ramach projektu w obydwu placówkach powstała
20-osobowa grupa tworząca Młodzieżowe Centrum Bezpieczeństwa, która weźmie udział w warsztatach oraz będzie prowadzić różne działania skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej. Prowadzącymi zajęcia będą osoby
związane z bezpieczeństwem.
Do tej pory zajęcia przeprowadził strażak oraz policjant, przed uczniami spotkanie z ratownikiem medycznym i ratownikiem specjalistycznym. Projekt realizowany jest w czterech blokach tematycznych: reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych, zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły, udzielanie pierwszej pomocy,

dbanie o bezpieczny wypoczynek, a każdy z nich zakończony jest akcją podsumowującą dane zagadnienia. Ostatnio odbyła się „Akcja-ewakuacja”, w ramach której uczniowie mogli wziąć udział
w próbnej ewakuacji. Przed nimi jeszcze akcje „Załóż
odblask – daj się zobaczyć”, „Na Ratunek”, „Bezpieczni
w czasie wolnym”.
Na zakończenie projektu uczniowie odwiedzą straż
pożarną i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie.
Poza tym działania w ramach projektu skierowane
będą również do pracowników szkoły oraz Rady rodziców,
którzy wezmą udział w szkoleniu z pierwszej pomocy.
Projekt zostanie podsumowany Dniem Bezpieczeństwa, podczas którego będą prezentowane efekty zrealizowanego działania przez jego uczestników.
Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości młodzieży i społeczności lokalnej odnośnie własnego bezpieczeństwa, a dla samych uczestników będzie świetną przygodą i lekcją.
Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego, natomiast patronat medialny objęło
Radio Rzeszów, Radio Via, Radio CENTRUM.
Osoba do kontaktu:
Monika Kozdraś-Grzesik
e-mail: m.grzesik@fgi.org.pl
strona internetowa projektu : www.mcb.j.pl
Fan page: www.facebook.com/mcb.fgi

„Młody Nobel”
W dniu 16 listopada uczestniczyliśmy w pikniku naukowym w Futomie. W pikniku uczestniczyli także uczniowie
z innych miejscowości. Robiliśmy doświadczenia z różnych dziedzin m.in. fizyki, chemii, biologii, robotyki ,kryminalistyki, pierwszej pomocy.
Tekst
Żaneta Brzuch, Weronika Wróbel kl. II gim.
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Badminton
W dniu 7 grudnia odbył się w naszej szkole II-gi Międzygminny Turniej Badmintona, w którym brali udział uczestnicy
ze szkół gminy Dubiecko, Dynów i miasta Dynów. Naszą szkołę reprezentowało dwudziestu uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Poziom turnieju był bardzo wysoki. Najlepiej z naszych zawodników zaprezentowali się Kacper Szczutek z klasy I gimnazjum, który w swojej kategorii wiekowej
zajął pierwsze miejsce, Piotr Laskowski z klasy VI szkoły podstawowej drugie miejsce oraz Patrycja Potoczna z klasy III
gimnazjum trzecie miejsce. Organizatorem turnieju było T.G.
„Sokół” w Dynowie, a współorganizatorem ZS nr 2 w Harcie.
Tekst
Żaneta Brzuch, Weronika Wróbel kl. II gim.

Siatka
W dniu 21 listopada br. w naszej szkole odbył się I-szy
Międzygimnazjalny Turniej w piłce siatkowej o Puchar Prezesa OSP w Harcie. W turnieju brały udział drużyny mieszane z gimnazjum w Dylągowej, Harcie, Pawłokomie, Bachórzu
i Łubnie. Po ciekawych, zaciętych i wyrównanych pojedynkach
wygrała drużyna gimnazjum z Dylągowej, drugie miejsce zajął Bachórz a trzecie miejsce należało do Harty.
Tekst
Gabriela Drewniak kl. II gimnazjum

Tenis stołowy
W dniu 2-3 grudnia odbyła się w naszej szkole Gminna
Gimnazjada Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt oraz
chłopców. W zawodach brały udział gimnazja z: Dynowa, Har-

ty, Dylągowej. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zdobyło gimnazjum z Dynowa, a drugie gimnazjum z Harty.
Obie drużyny zakwalifikowały się do Powiatowej Gimnazjady tenisa stołowego, która odbędzie się w Błażowej. Natomiast w kategorii chłopców zakwalifikowali się uczniowie z gimnazjum z Dynowa i Dylągowej.
Tekst
Żaneta Brzuch, Weronika Wróbel kl. II gim.

Ambicja, walka, zwycięstwo czyli
III edycja Halowej Ligi Dynowa
24 listopada o godzinie 12 w hali Zespołu Szkół w Dynowie
odbyła się inauguracja III edycji Halowej Ligi Dynowa. Oficjalnego otwarcia dokonali: Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”, Łukasz Domin, który stoi na czele ekipy organizującej
HLD oraz zaproszeni goście: Burmistrz Dynowa Pan Zygmunt
Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta Pan Roman Mryczko,
Sekretarz Podokręgu Rzeszów Pan Kamil Hajduk, Radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Aleksander Stochmal, Przewodnicząca Komisji Sportu w Dynowie Pani Ewa Hadam oraz Dyrektor ZS Pan Tadeusz Święs.
Halowa Liga Dynowa wystartowała już po raz trzeci i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta i gminy Dynów. W rozgrywkach bierze udział 12 drużyn. 2
z nich (Bartek Bartkówka oraz Young Boys Nozdrzec) wyłonione zostały z eliminacji które zostały przeprowadzone tydzień
przed inauguracją III edycji. W eliminacjach wzięła udział re-

kordowa liczba 12 drużyn, a byłaby jeszcze większa lecz
nie pozwolił na to limit drużyn.
III edycja na pewno nie odbyła by się bez wsparcia sponsorów:
- Banku Spółdzielczego w Dynowie
- Delikatesów „Zielony Koszyk”
- Pani Ewy Hadam
Chcielibyśmy również gorąco podziękować dyrektorowi
ZS Panu Tadeuszowi Święsowi za udostępnienie hali na
czas trwania ligi, dyrektor MOK Pani Anecie Pepaś za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego oraz zespołowi FLOW
z LO Dynów za występ podczas inauguracji. Podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich którzy w mniejszym bądź większym stopniu przyczynili się do organizacji
III edycji Halowej Ligi Dynowa.

Nr 12/219

DYNOWINKA

HLD potrwa do 23 lutego, a każda kolejka rozgrywana jest w niedzielę w hali ZS. Tytułu mistrzowskiego broni
Drink Team Dynów. Więcej informacji na oficjalnym fanpage: https://www.facebook.com/HalowaLigaDynowa

Azbest Zabrama Dynów

AKS Lech Team Dynów

Bartek Bartkówka
BadBoys Dynów

Blokersi Dynów

FLOW

BIP Team Dynów

Drink Team Dynów
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HLD_2

HLD_3
HLD_4

HLD_5
Olimpia Dylągowa

Play 4Fun Dynów

ZaSanie Dąbrówka Starzeńska
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Young Boys Nozdrzec

Przedmieście Dynów

TOWARZYSTWO SPORTOWE
DYNOVIA Dynów
www.dynovia.futbolowo.pl
W dniu 10 listopada drużyna seniorów „Dynovii” Dynów
meczem wyjazdowym z drużyną Astry Medyni Głogowskiej
zakończyła zmagania w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014.
Piłkarze prowadzeni przez grającego trenera Pawła Gierulę, który przed rozpoczęciem sezonu zastąpił na tym stanowisku Przemysława Matułę, jak co roku dostarczyli wszystkim swoim kibicom wielu sportowych emocji.
Przed rozpoczęciem rundy jesiennej w drużynie „Dynovii”
zaszły niewielkie zmiany kadrowe. Do pracy za granicę wyjechali Mateusz Bąk i Janusz Winiarz, a treningów nie podjął
Jarosław Kaniuczak. Do drużyny dołączyli zaś nowy bramkarz Krystian Migut z czwartoligowego „Strumyka” Malawa
oraz najzdolniejsi juniorzy: Kurdziel Kamil, Kucab Dariusz,
Pudysz Krystian, Chrzan Bartłomiej, Gierula Mateusz, Baran Przemysław, Hadam Tomasz, którzy już na dobre zadomowili się w kadrze pierwszego zespołu. Cel, jaki sobie postawili dynowscy zawodnicy wraz z trenerem przed nowym
sezonem 2013/2014 to ambitna gra całej drużyny i sportowa walka w każdym meczu o zwycięstwo. W czasie trwającej 3 miesiące rundy jesiennej, seniorzy rozegrali 16 ligowych spotkań z czego połowę wygrali, 4 przegrali i w 4 spotkaniach dzielili się punktami z rywalem. Dało to łącznie 28
punktów (rok temu 27), z czego 18 zdobyli w meczach przed
własną publicznością, a 10 w meczach wyjazdowych. Najlepszymi strzelcami „Dynovii” w rundzie jesiennej zostali tradycyjnie nasi dwaj etatowi napastnicy Paweł Mielniczek (11
goli) i Paweł Rebizak (9 goli), którzy razem zdobyli 20 bramek z wszystkich 31 strzelonych przez pozostałych zawodników naszej drużyny. Warto również zaznaczyć, że „Dynovia”
wspólnie z drużyną Astry straciła najmniej bramek z wszystkich 17 ligowych zespołów w rundzie jesiennej, a jest to niewątpliwie efekt szczelnej i dobrze zgranej formacji defensywnej, w której wraz z trenerem Pawłem Gierulą, Andrzejem
Golesiem dzielił i rządził młody, środkowy obrońca Tomasz
Hadam, legitymujący się doskonałymi warunkami fizycznymi i grą w powietrzu, którego śmiało można uznać za największe odkrycie rundy jesiennej w drużynie „Dynovii”. Mocnym i pewnym punktem w naszej drużynie przez całą rundę
jesienną był także pozyskany przed sezonem bramkarz Krystian Migut, który swoimi paradami i znakomitym refleksem wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki.
Podsumowując osiągnięty wynik naszej drużyny w run-

dzie jesiennej śmiało można stwierdzić, iż cel postawiony
przed rozpoczęciem rundy, jaki założyła sobie cała drużyna
został w pełni osiągnięty, a świadczy o tym chociażby znakomita seria 8 ligowych meczy bez porażki i strata zaledwie
3 punktów do liderującej drużyny rezerw Stali Rzeszów. Ponadto cieszy fakt, iż w większości meczy ligowych w pierwszej 11 grało nawet 5 młodzieżowców, a kolejni wchodzili jako
rezerwowi. Trener Gierula nie bał się stawiać na młodzież
a młodzi zawodnicy wykorzystali szansę daną im przez trenera i godnie reprezentowali pierwszy zespół w rozgrywkach
ligowych. Miejmy nadzieję, iż niezbędne doświadczenie, zdobyte przez tych młodych zawodników w rundzie jesiennej zaprocentuje i pozwoli im na jeszcze lepszą grę w rundzie rewanżowej na wiosnę.
Bardzo dobrze w rundzie jesiennej w swoich ligach radziły sobie również drużyny młodzieżowe „Dynovii”. Juniorzy
starsi, prowadzeni przez trenera Andrzeja Golesia zajmują
wysokie 4 miejsce z 17 punktami w tabeli i bilansem bramkowym 32-17. Na ten dorobek punktowy złożyło się 5 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Najlepiej ze wszystkich naszych
drużyn w rundzie jesiennej zaprezentowała się już tradycyjnie drużyna trampkarzy starszych, trenująca pod okiem trenera Damiana Chudzikiewicza. Nasi najmłodsi adepci piłki
nożnej nie przegrali żadnego meczu w swojej klasie rozgrywkowej i z dorobkiem 25 punktów (bilans bramkowy: 35-5) są
liderem, zostawiając pozostałe drużyny daleko w tyle! Więcej i bardziej szczegółowych informacji, dotyczących naszych
drużyn młodzieżowych można znaleść na ich stronach internetowych:
Strona trampkarzy:
http://tsdynovia1999.futbolowo.pl/index.php
Strona juniorów:
http://dynoviajuniorzy.futbolowo.pl/index.php
Zarząd Towarzystwa Sportowego „Dynovia” pragnie bardzo gorąco podziękować wszystkim zawodnikom seniorów, zawodnikom drużyn młodzieżowych oraz trenerom, którzy godnie reprezentowali zarówno klub, jak i całe miasto Dynów
w rozgrywkach sportowych w rundzie jesiennej. Największe
podziękowania należą się kibicom, którzy w każdym meczu
byli 12 zawodnikiem „Dynovii” i przede wszystkim naszym
SPONSOROM, bez których nasz klub nie mógłby funkcjonować. DZIĘKUJEMY!
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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą niezapomnianym czasem spędzonym w ciepłym,
rodzinnym gronie, bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
a nadchodzący rok 2014 niech będzie wypełniony
sukcesami w życiu osobistym, sportowym i zawodowym.
Tego wszystkim naszym zawodnikom, trenerom,
działaczom, kibicomi sponsorom życzy:
Zarząd Towarzystwa Sportowego
„DYNOVIA” Dynów

Wywiad z Pawłem Gierulą
Wywiad z trenerem pierwszej drużyny Pawłem Gierulą, który przeprowadził Łukasz Domin.
Rundę jesienną zakończyliście na 5 miejscu ze stratą 3 punktów do lidera. To dobry wynik? Czy planowaliście lepsze osiągnięcie?
W sporcie nie da się niczego zaplanować. Głównym celem postawionym mi przez Zarząd Klubu to ogrywanie młodych zawodników i gra o jak najwyższe miejsce w tabeli. Jak
wszystkim wiadomo jesteśmy dość „wiekową” drużyną, więc
odmłodzenie składu jest konieczne, a zawodnicy tacy jak ja,
Paweł Mielniczek, Krzysztof Hadam, Andrzej Goleś czy Damian Chudzikiewicz, mają służyć pomocą i doświadczeniem
młodszym kolegom. Wygląda na to, że cel został osiągnięty, gdyż ilość punktów zdobyta przez „Dynovię” w rundzie
jesiennej jest zadowalająca, a w drużynie w każdym meczu
gra sporo młodych zawodników. Przykładem są: Bartłomiej
Chrzan, Przemysław Baran czy Tomasz Hadam, którzy już
na dobre zadomowili się w pierwszym składzie, a inni tacy
jak Krystian Pudysz, Dariusz Kucab, Kamil Kurdziel czy
Mateusz Gierula, będąc w kadrze pierwszego zespołu dostawali szansę gry z ławki rezerwowych.
„Dynovia” przez całą rundę jesienną prezentowała
się z dobrej strony, ale nie uniknęła też wpadek np.
remis w Sokołowie Młp. z przedostatnim w tabeli Sokołem czy remis na własnym terenie z Dąbrówkami.
Gdyby nie to „ Dynovia” patrzyłaby po rundzie jesiennej na wszystkich z fotelu lidera.
Niestety tak. Remis w Sokołowie może by i był do przyjęcia, ale takie mecze jak z Trzebowniskiem, Nową Wsią
czy Dąbrówkami rozgrywane na własnym boisku należy
koniecznie wygrywać.
W składzie pojawiło się dużo młodzieżowców, mimo
to „Dynovia” nadal jest czołową drużyną ligi. Widać
mamy w Dynowie utalentowanych juniorów.
Dynów zawsze miał utalentowaną młodzież, ale przeskok między piłką juniorską, a seniorską jest dość duży i nie
każdy młody zawodnik daje sobie z tym radę. Na to wpływa bardzo dużo czynników, a główne z nich to brak ambicji i wiary we własne możliwości. Należy się więc cieszyć,
że spora grupa chłopaków z rocznika 1994 i młodszych trenuje w kadrze pierwszego zespołu i stawia pierwsze kroki
w seniorskiej piłce. Jak widać efekty są niezłe skoro utrzymujemy się czołówce tabeli.
Jaki według Ciebie był najlepszy mecz w rundzie
jesiennej a jaki najgorszy, o którym chcielibyście jak

najszybciej zapomnieć?
Według mnie najlepszy mecz rozegraliśmy w Jaworze
Krzemienica. Nie dlatego, że graliśmy ładnie dla oka ale
dlatego, że zagraliśmy bardzo mądrze taktycznie i byliśmy
zabójczo skuteczni i konsekwentni. Natomiast najsłabiej,
oczywiście według mnie zagraliśmy z Trzebowniskiem. Zamiast po dwudziestu minutach gry wygrywać przynajmniej
3:0 to skończyło się „nędznym” remisem.
W pierwszych historycznych derbach z „Iskrą” Jawornik Polski „ Dynovia” nie dała szans rywalowi zza
miedzy, a mecz przyciągnął na trybuny rekordową
liczbę widzów. Jak się gra w takim meczu?
To są zawsze bardzo ciężkie mecze. Wiadomo, że derby
rządzą się własnymi prawami, a miejsca w tabeli zainteresowanych drużyn schodzą na dalszy plan. I w tym przypadku nie było inaczej, choć wynik mówi zupełnie co innego. Jawornik to poukładany zespół, a dodatkowym atutem
jest ich własne, specyficzne boisko. Na tak małym „placu”
wartości motoryczne czy techniczno- taktyczne zespołu nie
mają już takiego znaczenia. Graliśmy tam Puchar Polski
i wiemy już jak to wszystko wygląda. U nas pewnie wygraliśmy, a co będzie na wiosnę zobaczymy.
„Dynovia” celuje w awans do IV ligi czy macie całkiem inne plany?
To pytanie, które nurtuje chyba wszystkich od dłuższego już czasu. Żeby awansować i utrzymać klub w IV lidze
nie wystarczą tylko chęci Zarządu, zawodników i kibiców.
Tego muszą chcieć wszyscy, a w szczególności Ci, którzy
klub finansują. Mam na myśli Władze Miasta i sponsorów.
Na dzień dzisiejszy nie stać nas jako Zarząd, bo sam również go tworzę, na zakup podstawowego sprzętu treningowego. Budżet klubu nie wystarcza na podstawowe sprawy
tj. wyjazdy na mecze, opłaty sędziowskie czy bardzo skromne płace trenerów. A gdzie sprzęt sportowy i wszystko co potrzebne do prowadzenia klubu na normalnym poziomie, nie
mówiąc już nawet o skromnym wynagrodzeniu dla zawodników! Szczerze mówiąc z roku na rok to jest walka o przetrwanie, a ambitniejsze plany trzeba zawsze odstawiać na
bok. To strasznie smutne, ale niestety prawdziwe. Ja jako
trener i zawodnik „Dynovii” na pewno chciałbym sprawdzić
się na poziomie dzisiejszej IV ligi, ponieważ ostatnio grałem
w niej 12 lat temu wraz z Krzysztofem Hadamem, Damianem Chudzikiewiczem i Pawłem Mielniczkiem, którzy do
dzisiaj tworzą trzon naszego zespołu. Jednak tak jak powiedziałem wcześniej, aby myśleć poważnie o grze w wyższej
lidze, to klub, zarząd i zawodnicy muszą mieć dużo więk-
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sze wsparcie i chęć pomocy zarówno ze strony Władz Miasta
jak i sponsorów. Uważam, że jest to możliwe, a doskonałym
przykładem jest tutaj Klub „Sokół” Sieniawa, który z powodzeniem występuje w III lidze, a głównym „sponsorem” klubu w dobie „kryzysu gospodarczego” jest właśnie Gmina.
A gdyby udało wam się awansować co wtedy? Wiadomo, że w IV lidze utrzymanie drużyny to olbrzymi
wydatek, a nie ukrywajmy „Dynovia” nie należy do ligowych krezusów.
Zapewniam wszystkich kibiców, że gramy w każdym meczu o zwycięstwo i walczymy o jak najwyższe miejsce w tabeli. Jeżeli na koniec sezonu okaże się, że będzie to pierwsze miejsce, to wszyscy będziemy się z tego cieszyć, a co będzie dalej czas pokaże.
Z ligi w tym roku może spaść nawet siedem drużyn bo jak na razie na miejscu spadkowym w IV lidze
znajduje się „Wisłok” Strzyżów oraz „Jedność” Niechobrz. Rywalizacja w lidze będzie więc trwać pewnie do ostatniego meczu biorąc pod uwagę to, że tabela jest bardzo spłaszczona, a poszczególne drużyny dzieli mała ilość punktów.
To prawda. Ścisk w tabeli jest duży, ale mam nadzieje, że „Dynovia” będzie grała na tyle dobrze, że celować będziemy w czołowe miejsca tabeli. Faktem jest jednak to, że
od początku rundy wiosennej trzeba zbierać punkty, a nie
oglądać się na inne drużyny.
Wielu kibiców „Dynovii” nie wyobraża sobie składu bez Ciebie. Ale kiedyś ten moment na pewno nadejdzie, że zawiesisz buty na „kołku” i powiesz dość.
Na razie zarówno grasz jak i trenujesz „Dynovię”. Wyznaczyłeś sobie już jakąś datę pożegnania się z drużyną czy nadal gra sprawia Ci radość i będziesz pomagał drużynie na tyle ile zdrowie pozwoli?
Nie wyznaczyłem sobie takiej daty i nie zamierzam tego
robić. Sprawa jest bardzo prosta. Dopóki będę w stanie grać
na tyle dobrze żeby pomagać drużynie to będę to robił. Jeśli się zaś okaże, że blokuje tylko miejsce innym zawodnikom to zakończę przygodę z piłką. Nie zamierzam również
zmieniać klubu i grać w niższych ligach. Jestem wychowankiem „Dynovii”, w tym klubie zaczynałem i w tym klubie
chcę zagrać swój ostatni mecz. Kiedy to nastąpi, tego nie
wiem. Na dzień dzisiejszy czuję się dobrze i jestem gotowy
rywalizować o miejsce w składzie.
Widzisz wśród młodych zawodników „Dynovii” kogoś, kto jest w stanie się wybić i grać na wyższym poziomie?
Na pewno tak. Kwestią jest tylko to, czy sam zawodnik
będzie chciał grać wyżej. Myślę, że takim zawodnikiem jest
z pewnością Tomasz Hadam. Wydaje mi się, że ma wszystko
co jest potrzebne dobremu zawodnikowi tj. warunki fizycz-
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ne, szybkość, a przede wszystkim umie czytać grę.
Wielu zawodników „Dynovii” przez zimę będzie
uczestniczyć w rozgrywkach Halowej Ligi Dynowa?
To dobre przygotowanie do sezonu czy może bardziej
zabawa?
W tym roku sam dałem się skusić grą w tych halowych
rozgrywkach, chociaż akurat ja za halą zbytnio nie przepadam. Wspólnie z Krzysztofem Hadamem, Damianem Chudzikiewiczem i Andrzejem Golesiem bronimy barw dynowskiego „Przedmieścia”. HLD to super sprawa i cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Na inauguracji były pełne trybuny ludzi, to naprawdę bardzo cieszy. Osobiście popieram
takie inicjatywy i uważam, że cała ekipa zajmująca się HLD
na czele z tobą (Łukasz Domin) zasługuje na wielkie słowa
uznania. Jeżeli zaś chodzi o samych zawodników to traktujemy to jako zabawę i dodatkową formę roztrenowania.
Zawodnicy „Dynovii” HLD traktują jako formę roztrenowania i zabawy, a czy wyznaczyłeś już jako trener dokładny termin rozpoczęcia właściwych przygotowań do rundy wiosennej i jak one będą wyglądały.
Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczniemy w drugim tygodniu stycznia. Zajęcia będą się odbywały 3-4 razy
w tygodniu zarówno na hali, siłowni, jak również na świeżym
powietrzu (stadion, orlik, teren). Dodatkowo od 26 stycznia
rozpoczynamy serię 10 meczy sparingowych, w których naszymi przeciwnikami będą m.in. drużyny z wyższych lig takie jak: „Sokół” Sieniawa, „Orzeł” Przeworsk, „Crasnovia”
czy „Strumyk” Malawa. Dokładny plan zimowych przygotowań i terminarz meczy sparingowych zostanie niebawem
zamieszczony na klubowej stronie internetowej.
Nie zapominajmy o kibicach, którzy wspierają
was głośno dopingując. To taki 12 dynowski zawodnik? Lepiej się gra przy takim dopingu, czując wsparcie od kibiców?
Zawsze gra się lepiej przy dopingu swoich kibiców. Niektóre mecze miały tak fajną i profesjonalną oprawę, że to
najszybciej naszym kibicom należałby się awans do IV ligi.
Zauważyłem że coraz więcej ludzi jest z drużyną na dobre
i na złe, chociaż „wróży” też nie brakuje. Żaden to kibic,
który jest tylko z drużyną jak wygrywa. Jako trener i zawodnik dziękuje wszystkim kibicom za wsparcie i trzymajcie tak dalej!
Czego życzyć „ Dynovii” w rundzie wiosennej?
Na pewno dobrej , widowiskowej gry, braku kontuzji
w zespole i jak najwyższego miejsca w tabeli.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców
„Dynovii”.
Ze sportowym pozdrowieniem! Paweł Gierula

Wyrazy szczerego współczucia,

z powodu śmierci taty
Pani Renacie Potocznej – głównej księgowej szkoły
oraz najbliższej Rodzinie,
składają: Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy
z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Dynów 2013r.
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POCZUĆ RADOśĆ Z BIEGANIA
Koniec roku kalendarzowego sprzyja refleksjom, prowokuje do dokonywania podsumowań, jest też okazją do podzielenia swoimi osiągnięciami. Tym razem o sukcesach naszych rodzimych maratończyków. Moimi rozmówcami są: Łukasz Domin, Piotr Kędzierski, Wiesław Jandziś oraz Bartłomiej Walus. Na co dzień ich działania są potwierdzeniem, że sport niejedno ma imię, ale i kształt organizacyjny. Są członkami stowarzyszenia „Aktywny Dynów”, „Dynovii Dynów”, animatorami kultury fizycznej, a nawet zasilają szeregi naszej armii.
Wzbudzacie nieukrywany podziw. W miasteczku
liczącym nieco ponad 6200 mieszkańców znalazło się
czterech śmiałków gotowych stawić czoła olbrzymiemu wyzwaniu. Ile razy udało się Wam przekroczyć linię mety maratonu? Przypomnijmy, że trasa maratonu wynosi 42 kilometry 195 metrów ..
Łukasz: Decyzję o starcie w maratonie podjąłem któregoś zimowego dnia. Ponieważ biegałem już wcześniej, pomysł
nie wpłynął jakoś rewolucyjnie na moje działania, aczkolwiek
zmienił nieco podejście do wybieranych dystansów czy trybu
życia. Przekroczyłem dotąd linie trzech maratonów: w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Myślę, że tym kolejnym startom przyświecał już jeden cel, a mianowicie zdobycie „Korony Maratonów Polskich”.
Wiesław: Pomysłem zaraził mnie Łukasz. Do pierwszego
maratonu przygotowywaliśmy sie wspólnie. I myślę, że ten
pierwszy nasz start, stał się impulsem do powzięcia postanowienia. Odważnie zwerbalizowaliśmy cel: postarajmy się
o „Koronę Maratonów Polskich”. Warunkiem zdobycia Korony jest ukończenie pięciu największych krajowych maratonów: Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Dębno. Do
chwili obecnej przebiegłem szczęśliwie linię mety warszawskiej, wrocławskiej i poznańskiej.
Bartek: Mnie udało się wystartować w maratonie wrocławskim. Decyzję podjąłem zaledwie tydzień przed imprezą, kiedy okazało się, że Piotr- zgłoszony do udziału- ma poważną kontuzję. Owszem, często biegam, jeżdżę na rowerze,
staram się dbać o kondycję, jednak nie byłem przygotowany
do udziału w maratonie tak profesjonalnie, jak Łukasz czy
Wiesiek. To była wręcz desperacka decyzja. Tym większe było
poczucie szczęścia, kiedy udało mi się przekroczyć linię mety.
Piotr: Moje przygotowania do maratonu wrocławskiego
udaremniła kontuzja. Jednak nie dałem za wygraną i wystartowałem z Łukaszem i Wieśkiem w następnym maratonie. Decyzja okazała się dość ryzykowna, ponieważ kontuzja
dała o sobie znać. Ratownicy udzielili mi pomocy i stanowczo
odradzali kontynuację, ale uparłem się. Z dobrym skutkiem.
Jak wyglądały przygotowania do maratonu?
Bartek: Ja się trochę wyłamałem. Nie miałem tyle czasu, by
teraz powiedzieć, że realizowałem jakiś ściśle określony plan.
Nagła decyzja o udziale podyktowana była jedynie faktem, że
staram się na co dzień dbać o kondycję. Jestem absolwentem
kierunku wychowanie fizyczne i miałem po prostu tyle ambicji, aby nie powiedzieć „nie” w obliczu wyzwania tej miary.
Łukasz: Do maratonu warszawskiego trenowałem bardziej intensywnie przez prawie dwa miesiące, a już do wrocławskiego tylko miesiąc. Trenowaliśmy rzecz jasna na różnych dystansach, kontrolowaliśmy czas, zastosowaliśmy odpowiednia dietę. Pierwszym testem był dla nas dystans 20 kilometrów. Zyskaliśmy wówczas więcej pewności siebie i wiarę w happy end naszej historii.
Wiesław: Łukasz był dobrym duchem naszego przedsięwzięcia, powiedzmy „prowodyrem”. Odkąd postanowiłem,
że spróbuję zmierzyć z wyzwaniem, trenowaliśmy wspólnie.

Piotr: Do startu we Wrocławiu przygotowywałem sie razem z Wieśkiem i Łukaszem. Ale plan spalił na panewce. Do
trasy poznańskiej podszedłem po znacznie mniejszej dawce
treningowej. Jednak biegam na co dzień w związku z wykonywaną pracą w służbie mundurowej.
Czy doświadczyliście czegoś na kształt samotności długodystansowca?
Bartek: Tak, maraton w założeniu już skazuje na samotność. Ten dystans 42 km i kilkudziesięciu metrów każdy
maratończyk pokonuje w swoim tempie. Owszem, są odcinki, kiedy udaje się biegnąć razem z kilkoma osobami, nawet
prowadzić dialog, ale zwykle potem następuje rozłączanie.
Piotr: Mogę potwierdzić to w całej rozciągłości. Wspomniana kontuzja sprawiła, że miałem ponad 2 godziny różnicy w czasie, a zdecydowaną większość przebiegłem w samotności. Byłem sam ze swoim bólem, czasem i obawą, czy
będzie mi dane dotrzeć do mety. Radość nie do opisania.
Wiesław: Podzielam zdanie moich kolegów. Od chwili,
gdy Łukasz zaproponował mi przyłączenie się do maratonu,
zacząłem interesować się opiniami zamieszczanymi na forach
internetowych. A te były podzielone. I co do kwestii przyśpieszania na dystansie i sposobu przygotowania. Potem wypróbowaliśmy wszystko na własnej skórze, gdzie mogę przyśpieszyć, gdzie konieczne okazało się zwolnienie tempa. Doświadczalnie wyznaczyliśmy swój indywidualny czas. Indywidualny, a zatem nie zespołowy.
Łukasz: Do 20 km udało nam się trzymać razem, potem
następne 7 kilometrów plasowało nas na różnych miejscach.
Wiesiek swobodniej pokonywał trasę, finisz każdego kolejnego
maratonu osiągał z coraz lepszym wynikiem. Warto walczyć
także o czas, a więc bieg zespołowy nie ma większego sensu.
A zatem nie ma miejsca w tej rywalizacji na pracę zespołową ?
Bartek: Zdecydowanie nie. W maratonie każdy pracuje
na swoje konto. Ważne jest, co zresztą powiedział mi Wiesiek, żeby zrobić sobie odpowiedni start. W maratonie startuje ponad 4 tysiące zawodników. Wyprzedzenie choćby 2 tysięcy sprowadza się do biegu po trawnikach, krawężnikach.
Dlatego ważne jest to początkowe ustawienie i znalezienie się
w tym przedziale czasowym, który jest dla mnie osiągalny.
Łukasz: W maratonie zdarzają się „pacemakerzy” , którzy biegną równym tempem od startu do mety i pomagają tym samym uczestnikom w uzyskaniu określonego wyniku, ale jednocześnie są rywale, którym zależy najbardziej
na zwycięstwie i o odpuszczaniu czy pomocy nie ma mowy.
Wiesław: Ustawiłem się na pasie z wyznaczonym czasem 3:30. Z wiarą, że uda mi sie zmieścić w tym parametrze.
Vici!!!!!!! Na wrocławskiej trasie 3 godziny 27minut. Życiówka!!! Ale wtedy nie powiedziałem ostatniego słowa. W Poznaniu pobiłem swój własny dotychczasowy rekord: 3 godziny 4 minuty.
Piotr: Przy krótszych dystansach można kogoś jeszcze
„pociągnąć”. Ale tutaj, gdy opadają siły, nikt nie pomoże. Toczy się walką ze swoimi słabościami. Kiedy ta samotność mi
tak bardzo zaczęła doskwierać, to próbowałem nawet coś nucić, snuć w myślach jakieś najbliższe plany.
Jak radziliście sobie z podbiegami?
Wiesław: W Poznaniu od 30 kilometra pojawił sie taki
bardzo pod górkę odcinek. Oczywiście, że udało się szczęśliwie go pokonać. Dużo lepiej wygląda podobno trasa maratonu w Krakowie.
Bartek: Sprzyjał nam fakt, że przecież wywodzimy się
z Podkarpacia. Tu trenujemy, tu pokonujemy niejeden pod-
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Poznań Maraton od lewej Domin Kędzierski Jandziś
poczucie, „przyjechali chłopcy z Dynowa i po prostu przebiegli dystans, bez nadmiernego szpanu, zbędnych kosztów”.
Wiesław: Rzeczywiście, doping wielkiej klasy. Zgromadzeni wykrzykują po imieniu do maratończyków: „Dajesz, Wiesiek, dajesz”.
W czasie biegu traci się chwilami poczucie czasu. Ale każdy kolejny
kilometr dodawał otuchy, wywoływał uśmiech. Przecież nie pokonywaliśmy dotąd maratonów, sprawdzamy wytrwałość.
Bartek: Nie mogłem powstrzymać sie od łez, łez szczęścia. Od
30 kilometra zacząłem odczuwać ból w mięśniach, ból wręcz trudny
do zniesienia. Są chwile, kiedy oszukuje się organizm, kiedy człowiek się wręcz do siebie uśmiecha, wtedy sobie zabrania usiąść, stanąć, zatrzymać się. Jeśli jednak pokonałem siebie, w zasadzie moją
słabość, nie mogłem powstrzymać tego niezwykłego wzruszenia..
Piotr: Na mecie pojawiłem sie po ponad 4 godzinach biegu,
w trakcie dała o sobie znać kontuzja, z opatrunkiem i przestrogą,
że stanowczo nie powinienem finalizować maratonu. To co czułem
po tym biegu ująłbym mniej więcej słowami: „to co czujesz po biegu jest o niebo lepsze od tego, co czujesz siedząc i myśląc, że chciałabyś biegać”. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały na to,
że będzie mi trudno przekroczyć linię mety. Opuchnięte kolano, ból,
ale wielka radość.

Wrocław Maraton od lewej Domin Walus Jandziś
bieg. I na pewno jesteśmy spadkobiercami pewnej niezłomności ducha, twardymi, upartymi charakterami.
Piotr: Jeden długi podbieg sprawił, że zaczęła się
wdzierać wręcz nuda, grzybów w lesie zacząłem wypatrywać. Chcę przez to pół żartem, pół serio powiedzieć, że dzielnie sobie z podbiegami radzimy.
Łukasz:. To norma na trasie każdego maratonu.
Jak Bartek wspomniał, wywodzimy sie z terenów
pagórkowatych i podbiegi są nam nieobce, a dodatkowym ich atutem jest fakt, że są znakomitym elementem budowania siły, wytrzymałości i szybkości.
Wbiegacie na metę. Jakie to uczucie?
Łukasz: Niezapomniane! Wspaniała postawa kibiców, oklaski. Znakomita opieka medyczna. Widzieliśmy obok nas ludzi przygotowanych na „maksa”,
stroje elektronika, my mieliśmy w tej całej otoczce

Jakich rad udzielicie potencjalnym adeptom tej dyscypliny ?
Łukasz: Wszystkim debiutantom radziłbym, żeby nie szarżowali. Chyba to stanowi najczęstszy powód wszelkich niepowodzeń.
Hołduję filozofii, że bonusem są rekordy, ale największą nagrodą
sama możliwość biegania. Cierpliwą metodą krok po kroku, wydłużaniem dystansów i odpowiednim trybem życia uda sie zajść-by
nie powiedzieć- dobiegnąć daleko.
Bartek: Warto stawiać sobie wyzwania, jednak na spotkanie tej
przygodzie należy wyjść po serii planowych przygotowań. Chciałbym
powiedzieć o jeszcze jednym pozytywnym aspekcie. Wielkim atutem
jest poczucie wspólnoty, pokrewieństwa dusz. W tej grupie nikogo
nie dziwią moje obcisłe getry, jest bardzo rzeczowe podejście. Warto
to poczuć. Trzeba entuzjazmu i pasji, i to jest wszystko, aby dojść
do tego, jak osiągnąć sukces.
Wiesław: Ta adrenalina na starcie i to towarzyszące uczucie,
kiedy przekraczasz linię mety i wiesz, że wygrałaś bez względu na
to, które zajęłaś miejsce, są chyba najważniejsze. Ale trzeba zainwestować swoje siły w treningi i stosowną dietę. Ważne jest też odpowiednie obuwie.
Piotr: Kiedy daję z siebie wszystko, co mogę z siebie dać - wiem,
że wygrałem bieg. Nie warto porywać się na start bez uprzedniego
solidnego treningu, ale warto zmuszać organizm do wysiłku.
Dziękując za rozmowę, życzę Wam, aby to przejście przez
trudy wiodło do gwiazd. Chcemy Was nadal podziwiać i cieszyć się Waszymi sukcesami.
Rozmawiała: Ewa Hadam
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Mikołajki z „Aktywnym Dynowem”
Tak jak roku temu, tak i teraz członkowie Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” wraz z kibicami Dynovii, postanowili przywołać uśmiech
na twarzach najmłodszych mieszkańców naszego miasta organizując mikołajkową zbiórkę prezentów.
6 grudnia Święty Mikołaj zawitał z prezentami do dzieci z Domu
Dziecka w Dynowie.
Zbiórka pieniędzy odbyła się podczas rozgrywek Halowej Ligi Dynowa oraz w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczniowie i nauczyciele okazali się hojni. Dużą ilość pieniędzy zebrali kibice Dynovii,
którzy postanowili zorganizować zbiórkę między sobą. Do całej akcji
mikołajkowej dołączyły się delikatesy „Zielony Koszyk”. W odróżnieniu od wcześniejszej zbiórki pieniędzy, w „Zielonym Koszyku” zbierane były słodycze. Swój wkład w akcję miał też kierownik sklepu,
Pan Robert Marszałek, który podarował dzieciom wielgachny karton
płatków śniadaniowych.
Jak widać atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
otwiera ludzkie serca. Nasza wspólna akcja, która trwała 2 tygodnie
i pozwoliła zebrać łączną kwotę 500 zł. Za to mogliśmy kupić podopiecznym Domu Dziecka mnóstwo słodyczy, a także gry planszowe,
gry edukacyjne i puzzle.

Z naszej strony chcielibyśmy podziękować Dyrekcji LO
w Dynowie i delikatesom „Zielony Koszyk” za możliwość zorganizowania tej akcji, a także tym wszystkim, którzy przyczynili się do tegorocznej zbiórki. Uśmiech dzieciaków był najważniejszy i dla nas bezcenny. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku ponownie wspólnie będziemy mogli powtórzyć taką akcję, a Wy nam pomożecie !
Katarzyna Wojdyło „Stowarzyszenie Aktywny Dynów”
Stefan Pantoł, kibic Dynovii

Niechaj w te Święta niesie się kolęda.
Niech narodzone Dziecię Błogosławi po świecie.
Oby w całym Nowym Roku Szczęście
Państwu sprzyjało na każdym kroku.
życzy
Kapela Ludowa Dynowianie

Z radością dzielimy się z Państwem
ostatnim sukcesem naszego kolegi Ryszarda Wandasa, jak na załączonym dyplomie:
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NOWE ZADANIA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Konstanty Ildefons Gałczyński

TRĄBKI ŚWIĄTECZNEJ POCZTY
Już dzisiaj który to raz pędzi poczta przez las!
Cóż, nie dziwota, przed każdą Gwiazdką
pękają banie z manią pisarską:
Jacek, co pióra nie bierze w ręce,
nagle napisał listów dziewięćset.
Pisze Alojzy, Funia i Mania.
Rośnie gwiazdkowa życzeniomania.
Wczoraj w Krakowie na placu Kingi
listy wypchnęły denko od skrzynki,
bo tyle listów, któż by to zniósł O! znów pocztowy wóz:
jeszcze ten mostek, jeszcze ta rzeczka
i wjedzie poczta w mury miasteczka,
śnieg przed pocztą biegnie jak zając,
trąbki pocztowe gromko grają:
Listy, paczki, stamtąd i stąd!
Wszystkim Wesołych Świąt!
A tu w urzędzie cztery okienka,
w każdym okienku piękna panienka.
Ja, proszę pani, chciałbym do żony
wysłać ekspresem list polecony:
(„…również, Marysiu, w pobieżnym skrócie
donoszę, ze nam kanarek uciekł,
a złote rybki zdechły w ogóle,
zamęt szalony. Całuję czule…”)
A tu telegram do pana Anzelma,
żeby pieniądze wysupłał, szelma,
a tu paczuszka, w niej korniszony,
dziadziuś na pewno będzie wzruszony,
bo, proszę pani, dobrze, gdy w święta
wnuczuś o dziadku swoim pamięta,
chyba korniszon mu nie zaszkodzi,
telegram – Szczecin, paczka do Lodzi,
pani wygląda jak anioł blond,
DO WIDZENIA! WESOŁYCH ŚWIĄT!
W nocy, w południe, w wieczór i z rana
poczta haruje niezmordowana,
praca dzienna i warta nocna,
poczta panowie! poczta! poczta!
Słupy przy szosie, druty przy świerkach,
jedzie samochód, pędzi telegram,
na bok, zające! z drogi, wrony!

Feluś, gazu! List polecony!
I dla cywilów, i dla armii,
i do Wrocławia, i do Warmii,
do Szczebrzeszyna, do Szczecina
leci i świeci dobra nowina;
pobłyskują jak kwiaty z łąki
z czapek pocztowców złote trąbki.
Poczta! Poczta! Morze i ląd!
WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT!
Tymczasem w jednych domach stroją pianina,
w innych ciotki placki stawiają równym szeregiem,
a na dworze hu! hu! diabelska mieszanina,
24 miliardy płatków śniegowych
(słownie: wiatr zmieszany ze śniegiem).
Przez wiatr i śnieg listonosz brnie, z listem, z depeszą, z inwalidzką rentą.
I tak całe życie. Przez całe dnie. Jak wiewiórka.
Z piętra na piętro.
Właściwie tylko zmienia się tło: po
wsiach koguty, w miastach neony.
I znowu paczka, dopłata: sto – i znowu ekspres polecony.
Bo pocztą możesz wysłać co chcesz:
Serce, buty i wiersz:

Logogryf „Sto lat temu zmarł…”
– WALERY PRZYBOROWSKI
Krzyżówka-szyfr – BITWA POD
RASZYNEM
Wirówka „niepowtarzalna” –
KWADRYLION
Rozeta – prawoskrętnie: DRUŻBA,
REDUTA, PRECEL, POWÓJ, RAZURA, KAPUŚ, ZGRYWA, SZKIC;
lewoskrętnie: DYSPROPORCJA, RACHUNKOWOŚĆ, PSEUDOKIBICE, REPREZENTANT, ZAKRZYWIENIE
Uzupełnianka – WIEKO, BICIE,
ORGAN

Już kocham cię tyle lat
na przemian w smutku i w śpiewie.
Może to już jest osiem lat,
a może dziewięć, nie wiem.
Splątało się. Zmierzchło. Gdzie ty,
a gdzie ja, już nie wiem i myślę
wpół drogi, że tyś jest ten upór i walka co dnia, a ja – to
twe rzęsy i loki.
Gdy mi kiedyś serduszko pęknie,
wspomnijcie mnie czasem pięknie,
że był taki facet księżycowy.
MOJE PIÓRO WRZUCĆIE DO WISŁY,
MOJE CIAŁO NA CZTERY WIATRY,
A MOJE SERCE DO SKRZYNKI POCZTOWEJ.

Życzę Państwu spokojnych
i radosnych Świąt,
udanego Sylwestra, realizacji
wszelkich planów
w Nowym Roku i oczywiście wielu sukcesów w rozwiązywaniu zadań
z rozrywkowego kącika!

Renata Jurasińska

Ciekawe, ilu Czytelników „Dynowinki” wysyła jeszcze świąteczne listy, kartki… Maile, SMS-y rozpanoszyły się na
całego! Szybciej, taniej, nie trzeba kupować znaczków, stać w kolejce przy okienku pocztowym… Ale jednak trochę żal…
I dlatego przypominam Państwu ten uroczy wiersz Konstantego Ildefonsa…
Ratują honor dzieciaki piszące listy do św. Mikołaja ;-) W trójkowej audycji usłyszałam, że z Polski przychodzi do Rovaniemi mnóstwo listów, wyprzedzają nas tylko Włosi i Anglicy! Mam nadzieję, że każde dziecko znajdzie w tym roku
pod choinką wymarzony prezent!
A nasi stali współpracownicy też przygotowali dla Państwa świąteczne podarunki: Pan Bogdan Witek kładzie pod
dynowinkową choinką Krzyżówkę grudniową, Jolkę bożonarodzeniową i Choinkę mozaikową, zaś pan Leszek
Grzywacz – Jolkę kontrastową „Słowo za słowo”.
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Choinka mozaikowa

1
2

Prawoskośnie:
1) kościół w Licheniu lub na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
2) płaz wodny, tryton.
4) wykręcanie od odpowiedzialności, kontaktu z kimś.
6) dopływ Odry w województwie zachodniopomorskim.

3

4

Lewoskośnie:
1) mięso z owiec.
3) z nasionami na jodle.
5) potocznie o używaniu myszki komputerowej.
7) rzeka w tytule piosenki wojskowej z okresu II wojny światowej.
Bogdan Witek

5

6

7

JOLKA KONTRASTOWA SŁOWO ZA SŁOWO
Do diagramu należy wpisać znaczeniowe przeciwieństwa (antonimy) słów podanych w określeniach (np. do określenia: ULGA możemy wpisać: DOPŁATA, GRZYWNA lub MANDAT). W diagramie ujawniono wszystkie litery z kreseczką. Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 11 utworzą rozwiązanie. Leszek Grzywacz
W kolejności przypadkowej:
* gaśnica. * koniunktura. * sekret. * połączenie. * podpiwniczenie. * synek. *reguła. * śmieć.
* doświadczenie. * projektant. * gotówka. * biel. * harówka. * rozszerzenie. * żyła. * lekarz. * dobro.
* pewność. * bochen. * ręka. * galoty. * wieczór. * prosta.

8
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Jolka bożonarodzeniowa
- … niewiniątek, sprawka Heroda
- 1 000 000.
- akrobatyczny fikołek w powietrzu.
- chroni twarz bramkarza hokejowego.
- cienka tkanina jedwabna.
- czasy obecne, teraźniejszość.
- do pary z lalką Barbie.
- Don … - uwodziciel.
- duży ekran używany podczas koncertów i masowych imprez.
- indonezyjska wyspa (anagram słowa
ROLA).
- karnawałowa zabawa.
- krzew.
- linia biegnąca pod kątem.
- najniższy głos męski.
- najsłynniejszy detektyw słynący.
z umiejętności dedukcji.
- napędza katarynkę.
- potężne drzewo z Afryki.
- ptak morski, wydrzyk wielki.
- sprzymierzeniec.
- stan ogólnej słabości.

Określenia wyrazów podano w kolejności przypadkowej. Litery z pól
zaznaczonych kropką, odczytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe. Bogdan Witek

- symptomy, objawy.
- wąż dusiciel.
- więcej, niż polecenie.

S

S

E
E

S
S

E
S

Krzyżówka grudniowa
Litery w wierszu zaznaczonym kropkami, utworzą
rozwiązanie końcowe. Bogdan Witek
Poziomo:
1) diabelski podszept.
4) szalona zabawa.
8) szklaneczka z alkoholem.
9) kajtek, szkrab.
10) sport uprawiany na lodowisku.
11) rozwiązanie końcowe (dwa słowa).
17) produkt z pasieki.
18) zioło na herbatkę uspokajającą.
19) biegłość w wykonywaniu pracy.
20) syna syna.
21) okrycie na zimę.
22) na szyi zawodnika stojącego na podium.
Pionowo:
1) kartonowe opakowanie towaru.
2) naturalny satelita Ziemi.
3) pokrywa powierzchnię zęba.
5) stoi przy wejściu na salę kinową.
6) wieś najczęściej wymieniana w dowcipach.
7) rzadki grzyb jadalny.
12) naturalny otwór w pniu drzewa zamieszkany
przez zwierzęta.
13) zawór wodociągowy na miejskim chodniku.
14) kara wymierzana przez urząd skarbowy.
15) liście jodły i cisu.
16) zajęcie personelu hotelu, restauracji.
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