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Proste ćwiczenie
Jesienny spleen? Przygnębienie? Obniżony nastrój i spada samoocena?
Małe porażki wyolbrzymiasz w nieskończoność? Rozmawiasz ze swoim wewnętrznym „ja” i narzekasz: Co ja mogę? Przecież to nie ode mnie zależy. Masz poczucie ograniczonego wpływu na swoje życie i swoje otoczenie, a w sytuacjach
decyzyjnych zdarza Ci się pomyśleć: Los będzie musiał to zrobić za mnie?
A może jednak warto zadać sobie pytanie, co od nas z zasadzie zależy,
a na co nie mamy większego czy - żadnego wpływu?
Proponuję proste ćwiczenie: weźmy czystą kartkę i podzielmy ją na 4 kolumny. W pierwszej zapiszmy: „mam wpływ i działam” i umieśćmy tam te
sprawy z naszego życia, na które czujemy, że mamy wpływ i rzeczywiście
ten wpływ wykorzystujemy, np. mam wpływ na to, aby zorganizować sobie
codzienny 20-minutowy spacer albo przebieżkę bez względu na pogodę, tak
dla zdrowia i z myślą o sobie.
W drugiej kolumnie: „mam wpływ i nie działam” – zapiszmy te rzeczy
w swoim życiu, na które mamy wpływ, ale nie podejmujemy aktywności, np.
mam wpływ na to, żeby dokonywać systematycznych badań profilaktycznych,
a mimo to nie robię tego regularnie.
W trzeciej kolumnie zapiszmy „nie mam wpływu i działam”, czyli te sprawy, które nie zależą od nas, a którym mimo to poświęcamy swoją energię
i uwagę, na przykład nastrój szefa, sprawy prywatne sąsiadów, pogoda na
czas urlopu.
W ostatniej kolumnie zapiszmy „nie mam wpływu i nie działam”, czyli
wszystkie te rzeczy, które nie zależą od nas, i którym (na szczęście) nie poświęcamy swojej uwagi.
A jeśli nie mamy ochoty na rubryczki i zapisywanie, to tylko pomyślmy sobie i wyciągnijmy wnioski.
Teraz podejmijmy decyzję, żeby zacząć działać w obszarze „mam wpływ” i nie trwonić cennej energii w obszarze „nie mam wpływu”. Wtedy, mam nadzieję, nawet najbardziej jesienna jesień stanie się atrakcyjną porą
roku, a nasze życie – barwne i bardziej świadome. Intuicja podpowiada mi też, że również listopadowe wydanie „Dynowinki” - bogate w różnorodne przejawy aktywności społecznej - może stać się w tym kontekście
cennym źródłem inspiracji.
Udanej jesieni i miłej lektury życzy - Zuzanna Nosal
Grudniowy numer „Dynowinki” składa Piotr Pyrcz.
Materiały prosimy nadsyłać na adres - pyrczu@op.pl do 08.12.2015 r.

W dniach 31.10 – 1.11.2015 r.
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa przeprowadziło publiczną zbiórkę pieniędzy
na odnowienie dalszych pomników na starym cmentarzu w Dynowie. Ogółem w tych
dniach zebrano kwotę 5.454,91 zł.
Była ona większa od kwoty zebranej w ubiegłym roku
o kwotę 952,48 zł. Z zebranych pieniędzy wydano kwotę 4.000 zł na odnowienie trzech pomników, które mogliście Państwo już oglądać. Pozostałe kwoty zostaną
wydane po odnowieniu kolejnych pomników na wiosnę 2016 roku. Prace wykonał Pan Tomasz Gierula.
Wszystkim ofiarodawcom gorąco dziękuję.
W litopadzie br. zostanie wydany po raz siódmy,
Kalendarz pt. „Tamten Dynów” na 2016 rok, zawierający stare pocztówki, zdjęcia oraz koperty, który ukaże się dzięki finansowemu wsparciu wielu sponsorów
oraz Pana Aleksandra Łukasza. Kalendarz zawiera
loga naszych darczyńców, bez wsparcia których wydanie go byłoby niemożliwe. Wszystkim sponsorom
składam również gorące podziękowania.

W ostatnich tygodniach Towarzystwo odnowiło kapliczkę przy ul. Piłsudskiego (obok domu nr 147). Wydatki z tym związane w całości pokryte zostały z pieniędzy ofiarowanych przez Panią Joannę Stankiewicz – Kiełbińską z Gdyni. Pani Joanna od wielu lat
wspiera finansowo wszystkie przedsięwzięcia Towarzystwa, za co jestem jej ogromnie wdzięczny.
Otrzymanie obiektu na siedzibę Towarzystwa i Redakcji „Dynowinki” wydaje się być coraz bardziej realne. Trwają obecnie uzgodnienia treści otrzymanego
od Pana Burmistrza Dynowa, projektu umowy użyczenia budynku byłych szaletów przy ul. Grunwaldzkiej.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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W niniejszym numerze „Dynowinki” chciałbym przedstawić Państwu bieżące sprawy, jakimi zajmowało się Miasto w ostatnim czasie.
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami na terenie miasta Dynowa – etap II oraz modernizacja istniejącej
miejskiej stacji uzdatniania wody”.
Realizację ww. zadania Miasto zleciło w dniu 14 listopada 2012r. Dokumentacja projektowa obejmowała zaprojektowanie miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej
w rejonie ulic: Strażacka, Zielona, część ul. Piłsudskiego (od
nr 1 do skrzyżowania z ul. Wąską), Osiedle Wyszyńskiego,
część ul. ks. J. Ożoga, Jana Pawła II, Szkolna, Pawia, Potok, Źródlana oraz część ul. Sikorskiego i 1 Maja. W styczniu 2015 roku zostały zakończone prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na ww. zadanie, po czym
w dniu 2 lutego br. Gmina Miejska Dynów wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o wydanie
pozwolenia na budowę sieci wodociągowej. Nieprawomocne pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 15 kwietnia br. i od tej nieprawomocnej decyzji jeden z właścicieli
działek po których przebiegała projektowana sieć wodociągowa złożył do Wojewody Podkarpackiego odwołanie, pomimo tego iż ten sam właściciel działek na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wyraził zgodę na przebieg
sieci wodociągowej po swoich działkach zgodnie z przedstawioną przez projektantów propozycją, a następnie podpisana została z nim umowa użyczenia. Wojewoda Podkarpacki po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uchylił ww. decyzję, a następnie przekazał sprawę Starostwu do
ponownego rozpatrzenia. Uchylenie ww. nieprawomocnego
pozwolenia na budowę spowodowało konieczność wykonania
przez Miasto aneksu do dokumentacji projektowej polegającego na przeprojektowaniu sieci wodociągowej poprzez ominięcie działek właściciela, który się odwołał. Aneks obejmujący przeprojektowanie sieci wodociągowej zostanie wykonany do końca 2015 roku po czym Gmina Miejska Dynów
z początkiem 2016 roku wystąpi do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Koszt opracowania aneksu dokumentacji projektowej
to kwota 4 920,00 zł, natomiast koszt całej dokumentacji
technicznej stanowi kwota ponad 132 000,00 zł.
Ogółem zaprojektowano 20 km sieci wodociągowej, biegnącej po 627 działkach i obejmującej 307 przyłączy do budynków.
Każdy protest i wycofanie zgody przez właściciela działek jest ogromnym utrudnieniem dla Gminy, ponieważ zobowiązana jest ona wówczas do przeprojektowania danego
zadania, a co za tym idzie ponoszenia dodatkowych kosztów i wydłużenia czasu oczekiwania przez mieszkańców na
daną inwestycję.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. „Budowa przejścia pod dnem rzeki San
siecią wodociągową oraz kanałem sanitarnym wraz
z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Plażowej i Bartkówka w Dynowie”
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Dokumentacja obejmuje budowę 290 m kolektora sanitarnego o przekroju ɸ200 oraz kolektora wodociągowego o przekroju ɸ110 na tej samej długości, mającego na celu przyłączenie
Osiedla Bartkówka do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej.
Opracowanie dokumentacji projektowej zlecone zostanie do wykonania w grudniu br.
Przewidywany czas opracowania to około 12 miesięcy,
a jego szacunkowy koszt to kwota około 70 000,00 zł brutto.
3. Informacja dotycząca stypendiów socjalnych
dla uczniów
Gmina Miejska Dynów na podstawie przepisów ustawy
o systemie oświaty oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Dynów w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów realizuje zadanie polegające na udzielaniu pomocy materialnej
dla uczniów z rodzin mniej zamożnych, w formie stypendium szkolnego. Pomoc ta udzielana jest uczniom w celu
zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium szkolnego jest dochód, którego miesięczna wysokość na osobę
w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto. Pod
uwagę brana jest również sytuacja bytowa rodziny tj. czy
w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa do Burmistrza Miasta Dynów rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń. Nabór wniosków prowadzony jest od 1 września do 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie w/w terminu. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w danym roku szkolnym. Środki
pieniężne przyznane w ramach stypendium szkolne mogą
być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur
szkolnych, tornistra, plecaka szkolnego, obuwia sportowego, stroju na w-f, przyborów i odzieży niezbędnej do nauki
zawodu, artykułów i przyborów szkolnych, tuszów do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych, sprzętu
muzycznego, komputera oprogramowania, części do komputera, biurka, krzesła do komputera, pokrycie kosztów abonamentu internetowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń. Na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę
rachunków lub faktur na zakup w/w przedmiotów następuje
refundacja poniesionych wydatków. Na realizację zadania
w okresie od września do grudnia 2015 roku przewidzianych jest 48.000 zł, z czego 80% tj. 38.400 zł pochodzi z dotacji przekazanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
a 20% tj. 9.600 zł ze środków własnych. W obecnym roku
szkolnym zostało złożonych 147 wniosków.
W następnym numerze „Dynowinki” przedstawię Państwu podsumowanie działań, jakie Miasto prowadziło
w 2015 roku.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak
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Święto Niepodległości 2015
Uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw.
św. Wawrzyńca, którą odprawił ks. Dziekan Stanisław Janusz. W wygłoszonej homilii nawiązał do wartości patriotyzmu, zachowania dziedzictwa narodowego oraz okazywania wdzięczności za wolną Polskę. Po zakończeniu mszy
wszyscy uczestnicy obchodów udali się do hali sportowej
Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie na uroczystą Sesję
Rady Miasta. W uroczystościach uczestniczyli: władze miasta - Burmistrza Miasta Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Hadam, Radni Powiatowi – Krzysztof
Kędzierski, Aleksander Stochmal, Jan Sieńko, Radni Rady
Miasta Dynowa, Ks. dziekan Stanisław Janusz, Dyrektorzy
Szkół, Prezesi Organizacji i Stowarzyszeń, poczty sztandarowe dynowskich instytucji, organizacji i szkół oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy miasta.
Motywem przewodnim programu artystycznego przygotowanego przez młodzież liceum
pod opieką pań: Elżbiety Klaczak- Łach, Katarzyny Kłyż, Joanny Dudy oraz p. Tomasza Tereszaka była wolność, którą stale trzeba zdobywać , nie można
jej tylko posiadać. Wiersze niosły przesłanie, że wolność to tyle,
ilu nas zginęło, i tyle, ilu nas dziś
żyje. Referat okolicznościowy mający swoją cykliczność w ukazywaniu wydarzeń historycznych
tamtych dni wygłosił p. Mariusz
Choma. historyk, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.

Na uroczystość złożyło sie także wręczenie aktu nadania
tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa” Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Panu Andrzejowi Stankiewiczowi.
Uhonorowania dokonali wspólnie Burmistrz Miasta Dynowa i Przewodnicząca Rady Miasta. Listy gratulacyjne złożyli: dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie p. Kazimierz Żak, członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa oraz dyrektor ZSZ w Dynowie p. Halina Cygan w asyście Prezesa Stowarzyszenia
Miłośników ZSZ im. Kardynała Wyszyńskiego w Dynowie.
Wiersz okolicznościowy stworzył p.Maciej Jurasiński- historyk, członek Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.
O architektach polskiej wolności mówił p. BurmistrzZygmunt Frańczak.
W dalszej części swojego przemówienia zawarł aspekt
dążenia przez naród do odzyskania wolności oraz wskazał
na mądre i świadome korzystanie ze zdobytej wolności przez
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fot. D.Gąsecki
cały naród. Podziękował również wszystkim, którzy zaangażowali się w to święto przez
udekorowanie domów i instytucji flagami, organizację i udział w obchodach tego święta.
Z tej okazji złożył wszystkim
mieszkańcom gminy życzenia pomyślności i satysfakcji z życia w wolnym kraju.
Akademię zakończył koncert
Orkiestry Dętej a wykonane
przez nich pieśni patriotyczne podkreślały podniosły nastrój uroczystości. Wszystkim, którzy przyczynili sie
do uświetniania obchodów
naszego narodowego święta
składamy serdeczne podziękowania.
fot. J.Prokop

WIELKI PRZYJACIEL DYNOWA
Wraz z Sanem czas wartko płynie
I pejzaż Dynowa się zmienia.
Są ważni ci, co potrafią
Ocalać od zapomnienia!
W swojej pasji z serca rodem
Tak wytrwali, wręcz zawzięci,
Że ich szafy, szuflady są
Pełne szlachetnej pamięci!
Jest także u nas ktoś taki
Szacowne Panie, Panowie,
Kto i nam nie da zapomnieć
O tamtym – sprzed lat – Dynowie!
Sprawiają pocztówki i zdjęcia,
Wydane też kalendarze,
Że odżywają w nich miejsca
Tamte zdarzenia i twarze!
Dba, by historia regionu
Wciąż była zapisywana,
I po to jest DYNOWINKA
I po to jest DYNOVIANA!
Trzem zjazdom w LO przewodził,
To wyczyn nie byle jaki!
Zlecieli się absolwenci
Niczym do gniazda ptaki.
Że stary cmentarz nie zniszczał
Nie jest zasługą niczyją,
Tak jak i to, że kapliczki
Są odnowione i żyją!

Właśnie odbiera dziś tytuł,
Że słusznie – dowodzą słowa:
Jest to PAN ANDRZEJ STANKIEWICZ,
WIELKI PRZYJACIEL DYNOWA!
Dynów, 11 listopada 2015 r.

MJ
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ZASŁUŻONY DLA MIASTA DYNOWA
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa oraz redakcja „Dynowinki” z satysfakcją informują, że Prezes naszego stowarzyszenia Pan dr Andrzej Stankiewicz na uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 11 listopada otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa”. Gratulując jeszcze raz
wyróżnionemu zamieszczamy na łamach „Dynowinki” powstały na tę okoliczność wierszyk „laudacyjny” oraz odczytane podczas uroczystości uzasadnienie.
UZASADNIENIE
Pan Andrzej Stankiewicz związany jest z Miastem Dynów od chwili przyjścia na świat; 21.01.1950 r. W latach
1964-1968 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1968-1972 dały mu tytuł
magistra prawa. Dwa kolejne lata upłynęły pod znakiem
odbywania aplikacji sądowej, którą ukończył w 1975 r. Rok
później zdobył aplikację arbitrażową. W roku 1989 uzyskał
stopień doktora prawa. Ukończył także kurs organizowany pod patronatem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Złożenie egzaminu w roku 1992 dało mu uprawnienia likwidatora przedsiębiorstw państwowych.
Pa dr Andrzej Stankiewicz odznacza się niezwykle aktywnym zaangażowaniem w sprawy naszego miasta. Od
2003 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Skuteczność Jego działań sprawiła, że „Dynowinka” zyskała cykliczność wydawniczą. Przejęcie przez Niego kierownictwa nad Towarzystwem zaowocowało przeprowadzeniem 12 kwest na rzecz
odnowy starego dynowskiego cmentarza. Dzięki podjętym
działaniom odrestaurowano zabytkowe groby Trzecieskich,
Mangów, Jungstów, czy ostatnio również zabytkowe groby zmarłych przed II wojną światową dynowskich dzieci.
Przy Jego znacznym zaangażowaniu udało się również odnowić piękne dynowskie kapliczki (Siwy Krzyż, Pod Brzozą, W Królewskiem).
Od 1994 roku jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego trzech kolejnych Jubileuszowych Zjazdów Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Dzięki
Jego inicjatywie udało się wydać trzy monografie tej zasłużonej szkoły, której jest absolwentem. Dzięki Jego ogromnemu zaangażowaniu kontakty z szeroko pojętym środowiskiem absolwenckim są niezwykle ożywione. Na swoim koncie ma cykliczne organizowanie zjazdów klasowych. Wszel-

kie te działania czynią Go ambasadorem naszego liceum
w szeroko pojętym świecie.
Zamiłowania kolekcjonerskie dr. Andrzeja Stankiewicza przełożyły się na prekursorskie wydania kalendarza „Tamten Dynów” i cyklów pocztówek oraz zdjęć z wizerunkiem starego Dynowa. Sporym zainteresowaniem cieszyły się Jego wystawy „Jan Paweł II w znaczkach pocztowych”, „Dynowianie w Katyniu”, „30 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego”.
Pan Andrzej Stankiewicz bardzo dba o wszelkie dynowskie rocznice, przypominając o nich w „Dynowinkach”,
a także o upamiętnienie ważnych dynowskich wydarzeń.
Z Jego inicjatywy umieszczono tablice pamiątkowe na budynku LO w Dynowie, tablicę „Dynowianom pomordowanym w Katyniu” czy wreszcie tablicę upamiętniającą wielkiego Patriotę i Zasłużonego dla Dynowa Burmistrza Władysława Kasprowicza.
Dzięki Jego inicjatywie udało się ocalić od zapomnienia twórczość poetycką ks. Franciszka Błotnickiego czy satyryczną Macieja Jurasińskiego. Pięknym wydaniom tomików wierszy towarzyszyły imprezy promujące te wydarzenia i zgromadziły dużą ilość uczestników.
Jego niekwestionowaną zasługą jest pomoc w doprowadzeniu do wydania „Dynoviany” – pierwszego Dynowskiego Rocznika Historycznego.
Pan Andrzej patronował wielu imprezom, jak np. koncert „Absolwenci – Absolwentom” (2007 r.), „Zaprzyjaźnij
się z Dynowem” (2010 r.), „Poznaj artystów stąd” (2011 r.).
Od kilkunastu lat nieprzerwanie patronuje też wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa „Dynowskim Młodzieżowym Konkursom Kolęd i Pastorałek”.
Jego zaangażowanie i kreatywność zostały nagrodzone
licznymi odznaczeniami, jak np. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego.
Jesteśmy przekonani, że przytoczone argumenty dowodzą, iż Pan dr Andrzej Stankiewicz jest wielkim patriotą
regionalnym i że Jego oddana praca na rzecz małej ojczyzny ze wszech miar zasługuje na docenienie.
Mając na względzie powyższe Kapituła wnioskuje
o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Dynowa” dla Pana
Andrzeja Stankiewicza w dziedzinie kultury.

Maria Nawaz ur. 27.10.2015r. - córka Natalii i Adila,
wnuczka naszej redakcyjnej Koleżanki, Ewy Czyżowskiej
GRATULUJEMY!

Przewodnicząca Rady
mgr Ewa Hadam
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Zapomniana stacja kolejowa
-Cóż ja mogę Panu o tym powiedzieć? Są dzieci wojny, są dzieci głodu, religii, tradycji, kultury. A słyszał Pan
kiedykolwiek o dzieciach ze zwykłej stacji kolejowej? Nie?
Więc śmiało może Pan wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Widział Pan kiedyś takie dzieci? Jakie one są?
- Powiedziałbym, że brudne, z patologicznych rodzin,
a przede wszystkim źle wychowane.
- Głupstwa Pan plecie. One są po prostu szczęśliwe.
Dzieci ze stacji kolejowej. Widzę je, jakby to było wczoraj…
Mały chłopiec zawsze wybuchał śmiechem. Zazwyczaj chodził w podartych portkach, podobny do całej bandy chłopców stojących obok niego. Każdy z nich, widząc na
torach ogromny pociąg, był podekscytowany i szczęśliwy.
Kolej pełna żwiru, węgla lub buraków cukrowych. Każdy
z nich zastanawiał się, dokąd pędzą te maszyny. Nie wiedzieli niczego. Mali, ciekawi świata, chłopcy ze stacji kolejowej.
Mam ciągle w myślach to wspaniałe miejsce. Idyllę
moich dziecięcych dni, gdzie nie było problemów, a czasu
miałem pod dostatkiem. Wzdycham do tych minionych lat,
cudownych historii i niezapomnianych przygód, które na
zawsze wryły mi się w pamięć. To bardzo dziwne, że urok
dawnych chwil dostrzegamy po fakcie. Czasem z nutą słodyczy wspominamy dzikie zabawy, a czasem ich echa same
wpadają na nas, jak pociąg pędzący wprost na swój peron...
Tuuuuuu-tuuuu i niesamowity zgrzyt, gdy maszyna powoli toczyła się w stronę jak zwykle zatłoczonego peronu.
Stacja kolejowa była naszym domem. Tutaj spędzaliśmy większość czasu. Graliśmy w piłkę, chowaliśmy się
za dużymi lipami. Ach co to były za lipy! Istne strażniczki peronów, dworców i wszystkich tych pociągów. Ciągle
zastanawialiśmy się, ile mają lat. Nikt tego nie wiedział,
nawet najstarsza mieszkanka stacji powiedziała, że rosną
tutaj od zawsze. Jedyne czego nam nie brakowało, to dobrej zabawy. Z radością uciekaliśmy przed kierownikiem
kolei, krzycząc: „kolejorz!!!, kolejorz!!!”, na co ten dziwnie
reagował. Rzucał się za nami w pogoń i wygrażał pięścią.
Zawsze jakoś uciekliśmy. Łamaga z tego kolejarza. Całymi dniami chodziliśmy po torach, uciekaliśmy przed nadjeżdżającymi pociągami i z zaciekawieniem przypatrywaliśmy się ludziom, pochłoniętym swoimi sprawami. Zwykle wchodzili do trzech budynków parowozowni, gdzie składowano i naprawiano pociągi. Było tam przeraźliwie zimno. Czasem udawali się do wagi lub starego magazynu,

gdzie stał gruby, naburmuszony strażnik. Ten też nie raz
nas gonił! A już na pewno każdy musiał odwiedzić peron,
kasy i główne biura kolejki, gdzie zarządzał stary wąsacz.
W takim ogromie ludzi, zajęć i zabaw, mogę wymienić
niezliczoną liczbę dziwnych, odizolowanych postaci, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Raz, kiedy wieczorem bawiliśmy się w chowanego, zobaczyliśmy starszego
pana - siedział na ławeczce pod lipą i śpiewał. W pewnym
momencie podszedł do niego inny człowieczek.
- Co Pan tak śpiewasz pod nosem? - usłyszeliśmy.
- A do ptaków śpiewam, jedynie one mnie słuchają. przechodzień odszedł, najwidoczniej niezadowolony z odpowiedzi. Od tej pory „pan od ptaków” (bo tak go nazwaliśmy) często siadał na ławeczce i śpiewał, zawsze o tej samej porze, nigdy później, ani wcześniej. My dalej bawiliśmy się w chowanego i gromką salwą śmiechu akcentowaliśmy kolejne „wypukiwania” (- raz, dwa, trzy za siebie…). Było to zarazem mrocznie i pięknie. Z jednej strony stare i dumne budynki, zardzewiałe pociągi i ciągnące
się tory, z drugiej wielkie lipy, ptaki i tajemniczy ludzie,
którzy sprawiali, że to miejsce było na swój sposób magiczne. Wydawać by się mogło, że w księżycowe noce, w magazynach nie pracują robotnicy, lecz krasnoludy, zza drzew
przyglądają się im elfy, a dzikie koty są zapowiedzią króla, który przyjedzie swoją piękną drezyną.
Mijały dni, a chłopcy ze stacji kolejowej, świetnie się bawiąc, nadal dawali popalić: kolejarzowi, Bogu ducha winnemu strażnikowi… Nie interesowały ich wielkie sprawy polityki PRL-owskiej Polski. Żaden głód, migracje, Moskwa,
stany wojenne. Cieszyli się sobą i wspólną zabawą. A rzeczywiście zabawy mieli „bardzo udane”. Pewnego razu jeden o mało nie wpadłby pod pociąg. Szybko uciekł z miejsca zdarzenia, ścigany wyzwiskami kolejarza i zaraz poszedł grać w piłkę, wraz ze swoimi kompanami.
Ze wszystkich opowieści stacyjnych, porzekadeł i przesądów, najciekawsza jest historia Białej Damy z sierpem.
W tym roku zima była wyjątkowa. Ogromne zaspy
utrudniały ruch pociągów, a tory trzeba było co chwilę odkuwać. Jeździliśmy wtedy na sankach i ciągnął nas ogromny koń (Baśka miał na imię, stary, gniady koń sąsiada).
Właściwie było bardzo wesoło i zabawnie, zwłaszcza jeśli
jeden z nas spadł z sanek i zaczął biec, nawołując -”Zatrzymajcie się! Proszę się zatrzymać! Mniej więcej w tym
czasie zobaczyliśmy ją po raz pierwszy. Ubogą staruszkę,
całą ubraną na biało, która niosła koszyk z jedzeniem dla
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syna. Nie było tego za dużo i od razu zrobiło mi się jej żal
. Później dowiedziałem się, że syn tej kobiety pracuje na
kolei. Był chyba rozładowcą towarów. W tej chwili powiedziałem pani grzecznie -Szczęść Boże i wróciłem do zabaw.
Mijałem ją wiele razy. Przygarbioną staruszkę z koszykiem, czekającą aż syn skończy pracę. Wielokrotnie zastanawiałem się, gdzie jest jej mąż. Może siedzi w domu,
może pojechał na wojnę, a może po prostu odszedł od niej?
Ciekawość dziecka jest równie wielka jak chęć zabawy.
Kilka dni później znów ją widziałem. Akurat szedłem
drogą do miasta i chcąc nie chcąc musiałem przejść przez
stację. Zaczepiła mnie i zapytała, czy aby nie chcę cukierka.
Bardzo lubiłem cukierki, podziękowałem i poszedłem dalej.
Biała Dama rzeczywiście mieszkała sama z synem.
Ponoć był bardzo podobny do ojca. Pułkownika AK, który
w jakże bohaterski sposób bronił naszej Ojczyny. Bronił
i stacji, i tych wiekowych lip, a nawet tego małego koszyka. Jego poświęcenie sięgało znacznie głębiej, niż mógłby
zrozumieć to młody człowiek. Kobieta, nierzadko zapłakana, przytulała swojego syna do piersi i śpiewała mu piosenki patriotyczne. Czasem czytała listy od ojca: „Pamiętaj droga żono, aby wychować syna w myśl wiary i miłości
do ojczyny. Kraju, w imię którego z pomocą bożą walczę.
Wychowaj go na dobrego człowieka, niech pamięta o mnie
nawet wtedy, gdy mnie zabraknie... [...] Noszę Twoje zdjęcie w kieszeni, przypomina mi ono o … ( tu łzy rozmazały czułe słowa męża) i o miłości do Ciebie [...] Wiecznie Ci
oddany, mąż”. Niejednemu łzy kręcą się w oku na takie
słowa. Samotna matka - wdowa, syn, który nie znał ojca
i zapomniana przez Boga stacja kolejowa.
To co później wydarzyło się, całkowicie zrujnowało
nasze zabawy i beztroskie śmiechy. Pewnego dnia, gdy
Dama przyszła po syna, musiał on rozładować ostatni pociąg. Zapatrzył się na matkę a tu… TRAAACHHH! Już
leży na torach, a do niego niebezpiecznie zbliża się pociąg
Bachórz - Dynów.
Nikt tego nie przewidział. Przewrócony syn, patrząca
matka i bawiące się dzieci oraz mknący po torach pociąg…
- Ludzie ratujcie go!!! - zrozpaczona krzyczała. Ludzie rzucili się na ratunek, ale już było za późno. Chłopak
bardziej potrzebował księdza, niż jakiegokolwiek innego
człowieka. W imię Boże... Pochowali go pod lipami, nieopodal ławeczki z śpiewającym panem. Postawili mu lipowy krzyż, zasadzili bez i odprawili tradycyjne modły. Wobec ciągłych lamentów Białej Damy, ucichły dziecięce zabawy, śmiechy i chichoty. Na skutek katastrofy wszyscy
byliśmy jednością. Takimi samymi stacyjnymi ludźmi wobec nieodkrytego oblicza losu.

Zakochana i cierpiąca, Biała Dama wylewała łzy w otaczającym ją tłumie ludzi, pociągów, zwierząt i dzieci.
Życie na stacji powoli zamierało. Nie bawiły nas te
same co kiedyś zabawy. Każdy obawiał się wspinaczki po
pociągach. Bano się torów i kolejarzy, nawet gruby strażnik miał chwilę odpoczynku od nas. Widzieliśmy tylko Białą Damę, ciągle lamentującą nad swoim losem, nad losem
dzieci i biednego kraju, w którym przyszło jej żyć. Nie wytrzymała długo, życie przestało mieć dla niej barwy. I na
naszych oczach rzuciła się pod rozpędzony pociąg, ten sam,
który potrącił jej syna.
Długo później mówiono o Białej Damie z sierpem. Jej
duch stał się opiekunem stacji kolejowej i ukazuje się jedynie nielicznym. Powiadają, że objawia się przed grobem syna, z sierpem w jednej dłoni i pięknymi kwiatami w drugiej. Inni powtarzali w kółko, że w bezchmurne
noce ukazuje się bawiącym się dzieciom. Zaprasza je do
siebie, częstuje cukierkami i nalega, aby zmówiły modlitwę za jej męża i syna.
Każdy z nas widzi tę ubogą staruszkę, jak ciągle stoi
z sierpem. Mijają lata, my wyrośliśmy z dziecięcych zabaw. Nie ma tutaj już tylu pociągów. Zabrano je do muzeów, stare miejsca rozładunku zastąpiono ogródkami, a magazyn ze strażnikiem przerobiono na teatr. Zostały tylko
wiekowe, wiecznie zmęczone lipy, które chętnie zakrywają nas przed słońcem. Nie ma już śladu po zabawach dzieci. Bramki do gry w piłkę zostały zabrane, nikt nie woła:
„raz, dwa, trzy za siebie”, „palec pod budkę, bo za minutkę zamykam budkę…”, nie słychać wielkich salw śmiechu. Na stacji stoi tylko jeden pociąg. Strażnik czasu, który widział Białą Damę, bawiące się dzieci i grubego strażnika. Zachowuje to wszystko w swoich rdzewiejących blachach, w nadziei, że ktoś, kiedyś, wspomni piękną historię tego miejsca.
- A co dalej? Ta historia nie może się przecież zakończyć w takim momencie…
- Ona wcale się nie kończy… Są dni kiedy nasza stacja kolejowa ożywa… Ze starego magazynu płynie słodka
muzyka, zza drzew wychylają się elfy, a po torach hasają wielkie króliki z filiżanką. Nowy duch wszedł w zapomniane miejsce i porwał w swój taniec wszystkich dawnych
bywalców. Stary, wąsaty pociąg dostał nowe barwy, a na
stację znowu podąża tłum ludzi. Oto aktorzy wchodzą na
scenę. Dostają burzę oklasków. Muzyka! Śpiewy! I teatr!
- A co stało się z dziećmi?
- Z tych ze stacji kolejowej, stały się teraz dziećmi
sztuki...
Grzegorz Boroń

Widziano ją codziennie. Szła zapłakana, a od wiosny
w tym samym koszyku niosła sierp, którym ścinała kwiaty, by złożyć hołd swojemu synowi i przez niego mężowi.

Autor zajął II miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Komornickiej. Opieka – p. Anna Mol, Zespół Szkół Zawodowych im. kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie
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Niech pieśń radosna rozbrzmiewa wokół,
Ma swoje gniazdo w Dynowie SOKÓŁ.
Gdzieś tam na chmurce śpiewa druh Bieda:
Jest ktoś, kto umrzeć tradycji nie da!
Hej, druhu Węgrzyn, pijmy węgrzyna,
Wiwat! Niech żyje Dżuła Krystyna!
MJ

Wierszyk powstały z okazji Jubileuszu dynowskiego SOKOŁA, dołączony do gratulacji od
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa i redakcji „Dynowinki”
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ŚWIĘTO dynowskich „SOKOŁÓW”
Słoneczny, rześki poranek 25
października 2015 roku! Na dynowskim rynku, który po tygodniowych opadach wygląda jak
wypucowany elegant śpieszący
na ważne spotkanie, jakiś dziwny
ruch. Raz po raz przebiega umundurowany na granatowo Sokół
z emblematem stowarzyszenia
na piersi, to znów inny dostojnie
kroczy w mundurze wojskowym,
ale innego kroju i fasonu. Dla czytających uważnie wszystkie plakaty wiadome jest, że swój wielki
dzień (wymodloną ładną pogodę)
mają dynowskie Sokoły.
Po 10- tej przybywają pierwsi goście. Z pięknym sztandarem
melduje się delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół’’ z Mielca, a za nią kolejne: z Krakowa, Brzeska, Pilzna, Sanoka, z Międzybrodzia Bialskiego i Rymanowa (najliczniejsza)
i oczywiście reprezentacje naszych szkół: Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Zawodowych, Liceum
Ogólnokształcącego i strażacy: poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Przedmieścia i OSP Dynów - miasto. Delegacje wita orkiestra i przedstawiciele dynowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ’’, które – 25 PAŹDZIERNIKA ŚWIĘTUJE 110 ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA - jednostki stowarzyszenia.
Kilka minut przed 11- tą w odświętnym pochodzie wszyscy zebrani, wśród których znaleźli się Starosta Rzeszowski, Przewodnicząca R.M, Burmistrz
Dynowa, delegacje szkół, firm i oczywiście członkowie „Sokoła” udają się na
uroczyste nabożeństwo do kościoła parafialnego.
„Bogu Najwyższemu podziękowania za trud i odwagę Założycieli stowarzyszenia, Ludzi z Pasją oddanych służbie Polsce i bliźnim, oraz gorące
prośby o dalszą opiekę i błogosławieństwo na przyszłość”.
Po podniosłym nabożeństwie o godzinie 12.15 odsłonięta została na budynku
ŚDS (dawnym „SOKOLE”) tablica upamiętniająca powołanie w 1905 roku Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ’’ w Dynowie, a którą zaprojektował pan Grzegorz Hardulak.
Odsłonięcia dokonali: Prezes Rady
Odrodzonych Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ’’ w Polsce, DH Konrad
Firlej z Krakowa, Prezes T.G. „SOKÓŁ’’
w Dynowie, Krystyna Dżuła, Burmistrz
Dynowa Zygmunt Frańczak, a modlitwy
i poświęcenie poprowadził Ks. Dziekan,
Stanisław Janusz.
Delegacje stowarzyszeń, Starosta
Rzeszowski, Burmistrz Miasta i Przewodnicząca R.M., Dyr. Anna Kowalska złożyli kwiaty, oddając hołd twórcom stowarzyszenia, a poczty sztandarowe kolejno
skłoniły swe ZNAKI.
Dynowska orkiestra MOK-u i trębacz drużyny z Rymanowa muzycznym
minikoncertem ogłosili miastu historyczny fakt.
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W drugiej części uroczystych obchodów na placu
przed Zespołem Szkół drużyna Sokołów DH K. Cetnarskiego z Rymanowa dała piękny pokaz musztry
wojskowej. To trzeba było zobaczyć! (Drużyna uzyskała tytuł mistrzowski w Tarnowie podczas zawodów Musztry Paradnej Szkół Średnich Klas Wojskowych). To było piękne! Precyzyjnie wyćwiczone
układy, wdzięk i elegancja!
Dalsza część uroczystości odbywała się w pięknie udekorowanej hali gimnastycznej Zespołu Szkół,
gdzie zaprezentowany został ciekawy program artystyczny, a na korytarzach bogata wystawa wieloletniego dorobku dynowskiego „SOKOŁA” (Zespołu Teatralnego, sekcji sportowych i Uniwersytetu Złotej Jesieni). W części artystycznej wystąpili uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej, kapela „TOŃKO” i aktorzy Zespołu Teatralnego T.G. „SOKÓŁ’’ w Dynowie.

Obszerny serwis fotograficzny na stronie internetowej: www.sokol.dynow.pl
i blogu: tgsokoldynow.blogspot.com
Krystyna Dżuła – Prezes TG Sokół
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„Z każdą szlachetną radością
łączy się uczucie wdzięczności”
(M. Eschenbach)

PODZIĘKOWANIA
Zarząd T.G.”SOKÓŁ’’ w Dynowie serdecznie
dziękuje Wszystkim Uczestnikom uroczystego Jubileuszu!
Szczególne słowa podziękowań i wyrazy wdzięczności kieruje do:
• Marszałka Województwa Podkarpackiego
• Wojewody Województwa Podkarpackiego
• Starosty Rzeszowskiego
• Przewodniczącej R.M. i Burmistrza Dynowa
Gorąco dziękuje:
• Delegacjom Polskich Towarzystw Gimnastycznych z KRAKOWA na czele z Prezesem DH Konradem Firlejem, z MIELCA, PILZNA, BRZESKA, SANOKA, MIĘDZYBRODZIA BIALSKIEGO I RYMANOWA.
Słowa uznania za dotychczasową bardzo dobrą
współpracę z życzeniem, by taką zawsze była i podziękowania adresuje do:
• Dyrekcji i Grona Zespołu Szkół w Dynowie,
• Dyrekcji i Grona Liceum Ogólnokształcącego,
• Dyrekcji i Grona Zespołu Szkół zawodowych
w Dynowie,
• Dyrekcji i Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie,

•
•
•

Dyrekcji i Pracownic Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie,
Ochotniczej Straży Pożarnej Dynów - Przedmieście.

Za piękną oprawę muzyczną nabożeństwa dziękujemy Panu Organiście E. Maziarzowi, D. Sówce-Szmigiel, P. Pawłowskiemu, a za przygotowanie
świątyni - Kościelnemu, T. Jurasińskiemu.
SPONSOROM:
• P. E. Piskorek z firmy „PAULA”,
• P. E. Domin z Cukierni,
• P. J. Nosalowi Prezesowi GS Dynów,
• P.P. M. i S. Krupom,
składamy podziękowania i zapewnienia
o stałej wdzięczności.
Słowa podziwu i szczere podziękowania należą
się Wszystkim Członkom stowarzyszenia „SOKÓŁ’’. JESTEŚCIE NIEZAWODNI! (z obawy, by
Kogoś z Was nie pominąć, nie wymieniam nazwisk).
W imieniu Zarządu i wszystkich członków T.G.
„Sokół” w Dynowie – Prezes - Krystyna Dżuła

Program dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra

40 lat minęło…
Idea spotkania klasowego na 40-lecie matury zrodziła się przy okazji jubileuszu 70-lecia LO w Dynowie. Rocznik 1971 - 1975 umówił się na spotkanie za rok. Już wtedy miejsce wybrał obecny na zjeździe nasz klasowy kolega - Ks. Marian Czenczek, proboszcz i prodziekan w Tyczynie, który powiedział wtedy: „Spotkajmy się u mnie”.
17 października 2015 roku pod kościół Św. Trójcy i Św.
Katarzyny w Tyczynie zaczęły przyjeżdżać samochody,
a z nich wysiadali koleżanki i koledzy w odświętnych nastrojach – słonecznych mimo deszczu i parasolek w ręku.
Wszyscy się rozpoznali - choć dla większości był to pierwszy kontakt od matury. Początkiem spotkania była msza
Św. o godz.11.00. Przed jej rozpoczęciem zaśpiewał z chóru klasowy zespół „Logarytm” piosenkę „Ave Maria”. Mszę
Św. celebrował oczywiście nasz kolega i gospodarz –Ks. Marian. Wygłosił też specjalne kazanie, a w zasadzie była to
lekcja z etyki wg Jana Pawła II (jak lekcja to i zadanie!).

Po wspólnej Eucharystii i modlitwach za zmarłych profesorów i dwie koleżanki, Martę i Basię, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem Ks. Marian zapoznał nas z historią
tyczyńskiej świątyni. Obecnie ta późnobarokowa budowla
została wspaniale odnowiona i zachwyciła wszystkich swoim pięknem architektury i wystroju. Następnie z tego uduchowionego miejsca przenieśliśmy się do „Baru u Wiktora”
na obiad. I tam nie brakowało apetytu na wspólny posiłek,
rozmowy, wystąpienia i wspólne zdjęcia. Ale to był dopiero
początek wspomnień.
Po obiedzie poszliśmy na plebanię, gdzie przy suto
i pięknie zastawionym stole odczytana została lista obecności. Każdy uczestnik spotkania opowiadał o sobie, swoim życiu od matury do chwili obecnej. Wspominaliśmy szkołę, profesorów, przypominaliśmy poważne i wesołe historie,
oglądaliśmy kronikę klasy, zdjęcia i pamiętniki. Było wspaniale – odjazdowo – jak to ktoś nowocześnie wyraził. W spotkaniu wzięło udział 36 byłych uczniów z klas A i B oraz wychowawca klasy A – profesor Józef Drabik. Dziękujemy Ci
profesorze z całego serca za Twoją obecność! Wierzymy, że
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wychowawca klasy B - Władysław Pankiewicz, też był obecny na tym spotkaniu, choć już, niestety, nie fizycznie. Jego
grób oraz groby innych profesorów odwiedziła w przeddzień
spotkania grupa wychowanek, z czego zdała relację na spotkaniu. Jeszcze słowa podziękowania dla koleżanki Zosi Majdy – Dżuła za całą organizację spotkania; Ludmiły Sikorowicz – Zygmunt za przypomnienie funkcji przewodniczącej
klasy, z której 40 lat temu i dziś wywiązała się wspaniale;
Zygmuntowi Nowakowi, że zechciał akompaniować „Loga-
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rytmowi” po czterdziestu latach przerwy; wszystkim koleżankom i kolegom za przyjazd czasami z bardzo daleka, bo
aż z drugiego końca Polski. Specjalne podziękowania dla
gospodarza spotkania za wszystko!
Na koniec zażartowaliśmy – w następnym roku spotkajmy się na 45 lecie egzaminu do LO w Dynowie. A może to
nie żart ?! Może CDN!
tekst Maria Tadla
fot. Lidia Radziwiłł (Grzybek)

ROCZNIK
1971 – 1975
Klasa A stoją od lewej: Krystyna
Gładysz, Jerzy Gołąbek, Ludmiła Sikorowicz, Jerzy Pytlowany, Mieczysława
Toczek, Bogdan Ryba, Wiesława Drelinkiewicz, Robert Turek, Halina Siry
i Maria Ulanowska. Siedzą od lewej:
Janina Kuźnik, Zofia Pietryka, ks. Marian Czenczek, profesor Józef Drabik,
Krzysztofa Sochacka i Bożena Majda

Klasa B stoją od lewej:
Stanisław Banaś, Marek Bigolas, Janina Siekaniec, Maria
Szmul, Adam Szczepański,, Lidia Kurzydło ,Marian Czenczek,
Irena Chmielowiec, Zofia Majda, Stanisława Sówka, Krystyna Domin, Lidia Grzybek, Maria Szewczyk i Marian Pietryka.
Siedzą od lewej: Maria Hardulak, Grażyna Malawska, Helena
Piłat, profesor Józef Drabik, Maria Tadla, Halina Tadla i Genowefa Jagusztyn

Nr 12/244

DYNOWINKA

15

Obchody Święta Niepodległości
w Izdebkach
„Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie: skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną Ojczyznę.” Takie słowa zapisał kardynał Aleksander Kakowski nazajutrz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
11 listopada 1918 r. zapisał się na kartach historii Polski jako dzień szczególny. Dzień, w którym po 123 latach
niewoli Polska na powrót znalazła się na mapie świata. Polacy, odzyskując niepodległość, udowodnili, że są jednym
z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów świata.
W Izdebkach obchody Święta Niepodległości rozpoczęły
się w kościele parafialnym Mszą Św. celebrowaną przez księdza prałata Józefa Kasperkiewicza i księży wikariuszy, po
której uczestnicy, na czele z pocztami sztandarowymi OSP
w Izdebkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach, przemaszerowali pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie przedstawiciele władz gminy i przedstawiciele gimnazjum złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Następnie głos zabrał ksiądz prałat, który podziękował
władzom gminy, mieszkańcom za wspólną modlitwę za Ojczyznę, pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości, i pracownikom obsługi z gimnazjum za utrzymanie porządku przy Grobie Nieznanego Żołnierza i jego otoczeniu.
Przypomniał również o uczczeniu
innego miejsca pamięci w Izdebkach – Pomnika Katyńskiego upamiętniającego Ofiary katastrofy
smoleńskiej z 2010 r. Na koniec
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach Agnieszka Woś zaprosiła
wszystkich do budynku szkoły na
dalszą część uroczystości.
Dzień Niepodległości to czas radości i nadziei z odzyskanej wolności, ale też zadumy i refleksji nad
ofiarą, jaką ponieśli Polacy. Gdyby nie bohaterstwo naszych przodków, dziś nie moglibyśmy pewnie
demonstrować dumy z naszych narodowych symboli, a wielkie czyny dokonane przez Rodaków na
przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Z tego względu dla narodu ważna jest pamięć o jego hi- Wspólne śpiewanie
storii, aby wiedział, kim jest i znał
swoją wartość, gdyż jak powiedział
Marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do
przyszłości.”
Uczniowie Gimnazjum Nr 1
w Izdebkach udowodnili, że przeszłość naszej Ojczyzny jest im bliska. Wraz z opiekunami – Iwoną
Dobosz, Renatą Pecką, Małgorzatą
Mazur – Herbut, Elżbietą Pempuś,
Ewą Sawczak oraz Krzysztofem
Lubeckim – przygotowali już po
raz czwarty wyjątkową uroczystość
z okazji Święta Niepodległości.

Izdebczanka

W Wieczornicy Poezji, Pieśni i Tańca pod nazwą „11 listopada – pamiętamy” wzięli udział szczególni Goście: Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec Sabina Południak, Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu Stanisław Potoczny, ksiądz
prałat Józef Kasperkiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Izdebkach Stanisław Żelaznowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Izdebkach Artur Greczner, Dyrektor Zespołu Szkół w Warze Aleksander Fil, grono pedagogiczne, Rada Rodziców na czele z Przewodniczącą Bożeną
Potoczną, Uczniowie, Pracownicy obsługi oraz liczni mieszkańcy Izdebek, Rudawca i okolic.
Na wstępie Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
Agnieszka Woś powitała wszystkich zebranych gości i oddała głos prowadzącej uroczystość Renacie Pecka.
Po krótkim wprowadzeniu w historię Święta Niepodległości pięknie udekorowaną sceną zawładnęli młodzi aktorzy i tancerze z gimnazjum. W strojach z epoki dwudziestolecia międzywojennego odegrali m. in. dramatyczną etiudę
obrazującą rozbiory Polski, scenę walki powstańców o wolność Ojczyzny, wzniosłą modlitwę „kobiet w czerni” o uwolnienie kraju od ucisku zaborców oraz scenkę wyjaśniającą
genezę „Mazurka Dąbrowskiego”. Wszystkie prezentacje
okraszone były powiązanymi tematycznie pieśniami – „Ojczyzno ma”, „Pieśń powstańców 1863”, „Hej, strzelcy wraz”,
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„Mazurek Dąbrowskiego”. Pierwszą część spektaklu zakończył wspaniały mazur odtańczony przez Zespół Pieśni i Tańca „Izdebczanka”.
Szczególną wymowę młodzież nadała rozbudowanej scenie ukazującej odzyskanie przez Polskę niepodległości. Bardzo wyraziście i dynamicznie aktorzy oddali moment ogłoszenia wolności Ojczyzny, złożenie przysięgi wierności oraz
radość i dumę oswobodzonych Polaków, którą podkreślały
odśpiewane w marszu pieśni, m. in. „Wojenko, wojenko” czy
„Marsz Pierwszej Brygady”.
Zwieńczeniem całego widowiska były poetyckie odwołania do współczesnego pojmowania patriotyzmu oraz zaśpiewane przez wszystkich aktorów pieśni „Ojczyzna” z repertuaru M. Grechuty oraz „Żeby Polska” z repertuaru
J. Pietrzaka.
Cała część artystyczna wzbogacona została w pokaz
przepięknych slajdów obrazujących lub komentujących sceny przedstawiane przez uczniów.
W kolejnej części uroczystości głos zabrała Zastępca
Wójta Gminy Nozdrzec Sabina Południak, która gorąco podziękowała młodzieży i opiekunom za przygotowanie imprezy, a także wyraziła swój zachwyt i podziw dla talentu gimnazjalistów.
Po tym wystąpieniu prowadząca Renata Pecka nawiązała do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest
umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć
dla niej” i podkreśliła, że przejawem patriotyzmu jest codzienne, uczciwe życie w kraju, solidne wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowanie polskich tradycji i znajomość dorobku naszej kultury, której niebagatelną częścią

są pieśni patriotyczne. Prowadząca zaprosiła wszystkich
zebranych na wspólne śpiewanie pieśni oraz poczęstunek.
Zgromadzony na scenie chór, akompaniator – Krzysztof
Lubecki, a także przygotowane przez organizatorów śpiewniki znacznie ułatwiły widowni śpiewanie bardziej lub mniej
znanych utworów. Z każdą kolejną pieśnią zgromadzeni goście śpiewali coraz piękniej, odważniej i z większym zaangażowaniem. Wytworzyło to tak niesamowitą atmosferę, że
do chóru zajmującego scenę dołączali byli uczniowie gimnazjum, a nawet niektórzy goście. W trakcie koncertu głos
zabrał ksiądz prałat Józef Kasperkiewicz, który wyraził
wdzięczność za stworzenie możliwości wspólnego śpiewania
oraz pochwalił młodzież za przygotowanie części artystycznej. Koncert patriotyczny prowadząca zakończyła słowami:
„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
Tam dobre serce mają. Bo ludzie źli,
Ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.
Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Agnieszka Woś.
W swoim wystąpieniu podziękowała uczniom i zespołowi tanecznemu „Izdebczanka” za piękną lekcję historii, za
kreatywność, trud i wkład pracy włożony w przygotowanie
wspaniałej uroczystości. Podziękowała również za zaangażowanie nauczycielom - Iwonie Dobosz, Renacie Pecka, Małgorzacie Mazur-Herbut i Ewie Sawczak za przygotowanie
części artystycznej i poświęcony czas, Elżbiecie Pempuś za
wykonanie scenografii, Krzysztofowi Lubeckiemu za oprawę
muzyczną. Słowa podziękowania skierowała także do Rady
Rodziców, trójek klasowych gimnazjum oraz do przedstawicielek Koła Gospodyń w Izdebkach za poświęcenie swojego
cennego czasu i zaangażowanie się w przygotowanie poczęstunku. Adresatką kolejnych podziękowań była Irena Najdecka, która przystroiła naszych tancerzy, kamerzysta i fotografowie uwieczniający uroczystość, uczennice, rodzice i pracownicy szkoły obsługujący widownię
podczas uroczystości oraz wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości.
Swą ogromną wdzięczność Pani Dyrektor podkreśliła, odwołując się do słów Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
nie przez to, kim jest, nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza

Na koniec jeszcze raz wyraziła swoją radość i podziękowania za przybycie miłych gości, którzy zaszczycili gimnazjum swą obecnością. Podzieliła się także nadzieją, że za rok znów wspólnie uczcimy Święto Niepodległości.
oprac. R. Pecka

Obchody Święta Niepodległości
w Gminie Dubiecko
Po 123 latach niewoli spowodowanej trzema rozbiorami Polski, w dniu 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Przez okres PRL świętowanie tego dnia
było zabronione. Dopiero po przemianach demokratycznych i wolnościowych z 1989r. zaczęto nadawać Świętu Niepodległości należną rangę i rolę. Również w gminie Dubiecko świętowanie tego dnia jest kultywowane.

W tym roku obchody rozpoczęto w dniu 11 listopada od
mszy świętej o godz.8.oo w kościele parafialnym w Nienadowej Dolnej. Mszę odprawił miejscowy proboszcz ks. Franciszek Partyka, który w kazaniu mówił no wolności, jej znaczeniu i potrzebie działań dla jej ochrony. We mszy wzięły udział poczty OSP i miejscowych szkół, strażacy, radni
Rady Gminy Dubiecko i Powiatu Przemyskiego, młodzież
szkolna i mieszkańcy parafii. Podczas mszy przygrywała
orkiestra dęta z Dubiecka pod dyrekcja Panów Andrzeja
Sowy i Juliana Zycha.
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Po mszy świętej zebrani
udali się pod pomnik „Drzewo
Wolności”, postawiony w okresie
międzywojennym przez ówczesnych mieszkańców wsi, na dalszą część uroczystości. Tą część
prowadziła Pani Dyrektor SP
Nr 1 w Nienadowej, mgr Wiesława Binko. Po słowie wstępnym
z programem okolicznościowym
wystąpiła młodzież ze SP Nr 1
w Nienadowej. Wójt Gminy Dubiecko Pan mgr Wiesław Bembenek, mówił o znaczeniu wolności i drodze do jej dojścia w naszej Ojczyźnie. Radny Powiatowy – Członek Zarządu Powiatu,
Pan Zbigniew Blecharczyk złożył zebranym życzenia z okazji
tego święta, a Pan mgr inż. Antoni Blecharczyk (Wójt Gminy I kadencji 1990 – 1994) mówiąc o wolności obywateli i narodów wspomniał swoje dzieciństwo, które spędził
w sowieckiej Rosji na Syberii. Młodzież ze SP Nr 1 i 2, Zespołu Szkól
im. A. Fredy, przedstawiciele władzy, samorządów i społeczeństwa złożyli kwiaty pod pomnikiem, a orkiestra dała okolicznościowy występ.
Kolejne uroczystości odbyły się o godz.11.00 w Dubiecku. Rozpoczęły się mszą święta koncelebrowaną przez ks. prałata Dziekana Dubieckiego, Ryszarda Panka. W okolicznościowej homilii mówił o wolności jednostki, rodzin, narodów i Polski – jej roli, utrzymaniu i kultywowaniu z zachowaniem wartości katolickich. Ksiądz Dziekan cytował słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski i Świętego Jana
Pawła II – Papieża Polaka. We mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe z OSP z terenu gminy, miejscowych szkół, Kawalerii Ochotniczej w barwach XX Pułku Ułanów Króla Jana III Sobieskiego, Chór Parafialny Soli Deo, orkiestra Dęta z Dubiecka, przedstawiciele władz samorządowych (gminnych i powiatowych), organizacji politycznych i społecznych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Po mszy program
artystyczny przedstawiła młodzież z Gimnazjum w Dubiecku przygotowana przez swoich nauczycieli. Szkołą kieruje dyrektor, Pan mgr Kazimierz Babiś. Wójt Gminy Dubiecko Pan mgr Wiesław Bembenek w swoim wystąpieniu mówił o wolności, latach niewoli i zaborów oraz walce
naszego narodu o jej odzyskanie i zdobycie. Mówił ,że należy o nią dbać,
a jaki użytek z wolności zrobimy zależy tylko od nas samych. Okazywać
to powinniśmy swoją pracą, postawą i patriotyzmem. Wójt Gminy podziękował wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji uroczystości
i życzył mieszkańcom spokojnego świętowania tego dnia.
Następnie zebrani udali się w pochodzie na plac imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego na dalsza część uroczystości, którą prowadziła
Pani Marta Cwian, Dyrektor GOK w Dubiecku. Po odegraniu hymnu
przez orkiestrę dętą i wciągnięciu flagi narodowej na maszt przedstawiciele młodzieży szkolnej (Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego), przedstawiciele władz samorządowych organizacji poli-
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tycznych i społecznych złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i wszystkim Mieszkańcom Gminy, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na koniec uroczystości orkiestra dęta dała
krótki koncert muzyczny.
Mamy wolność i niepodległość – szanujmy
ją, bądźmy patriotami, pracujmy dla Ojczyzny
i dla siebie, szanujmy obyczaje i wiarę, która
pomogła nam przetrwać trudne czasy niewoli.
mgr Agnieszka Rozmus
mgr inż. Edward Rozmus
Autor zdjęć: mgr Mateusz Bal
LO w Dubiecku
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Inne oblicza wolności
Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać.
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.~ Jan Paweł II

Wolność... Słowo, o którym my - Polacy powinniśmy
wiedzieć najwięcej. Wielokrotnie zabiegaliśmy o nią.
Przelewaliśmy krew, aby ją uzyskać. Kontemplujemy ją
podczas ważnych uroczystości państwowych i kościelnych. Idea wolności nie odnosi się tylko do suwerenności narodu. Posiada mnogość znaczeń, które ewoluują
wraz z całym życiem człowieka.
W okresie dziecięcym (przynajmniej za czasów starszego pokolenia) zabawa na dworze bez rodziców i innych dorosłych, była wręcz ekscytująca. Robiliśmy co chcieliśmy
i nie zważaliśmy na upomnienia innych. Do wyboru mieliśmy wiele różnych zabaw i nikt nie mógł nas powstrzymać
od ich realizacji. Byliśmy wtedy wolni. Wolni wolnością
dziecięcą. Mogliśmy mówić co chcemy i nigdy nie ponosiliśmy za to odpowiedzialności. Wolność dziecka zawsze jest
beztroska, piękna i nienaruszona.
Później znaczenie tego słowa znacznie zmienia się. Nastolatek jest buntownikiem, kontestatorem, uwielbiającym
robić rzeczy zakazane. Dlatego wolność nastolatków, to
okres buntu, ucieczki i czasem bezmyślnych zachowań. Jest
to dość głupi i lekkomyślny rodzaj wolności, który czasem
tragiczny w skutkach, pozostawia niezapomniane wrażenia.
Dochodzimy teraz do okresu przejściowego. Wyrośliśmy z wolności młodzieńczej i zmierzamy do dorosłości. Ta
wolność określona jest mianem wolności dorosłej. W niej
młody, zadumany w sobie człowiek, porzuca doczesny styl
życia. Głośno i wyraźnie mówi DOŚĆ!!!, jednocześnie ucząc
się nowych zachowań. Co wtedy znaczny dla niego wolność?
Z pewnością będzie to możliwość samokształcenia i decydowania o własnym losie. Dorosły człowiek myśli o zakładaniu rodziny, pracy, budowaniu własnego domu.
Następnie przychodzi czas na wolność średnią, którą
śmiało możemy nazwać trochę poważniejszą wolnością dziecięcą. Człowiek wolny wolnością średnią, to człowiek spełniony, bądź też zaczynający się spełniać. Już dawno założył
rodzinę, ma wspaniałą gromadkę dzieci i szuka okazji, żeby
gdzieś w spokoju odpocząć. Jedni wybierają się na ryby, drudzy wsiadają na rower i jeżdżą po okolicznych trasach, jeszcze inni z radością odpoczywają przed telewizorem. Wolność
średnia, to czas spokoju i robienia rzeczy, na które wcześniej nie było czasu. Może nawet i pieniędzy...

Jak wolność średnia była okresem spontanicznym i ciekawym, tak wolność starcza już taka nie jest. Człowiek
starszy, żyjący zazwyczaj na emeryturze, szuka spokoju i ciszy. Bardziej odpowiada mu wypoczynek, aniżeli dziecięce zabawy. Zaszywa się w swoim domu i przekazuje swoje
wspomnienia równie łatwo, jak cukierki dla wnuków. Zatem
wolność starcza będzie poszukiwaniem spokoju i ciszy - bardzo trudnych do znalezienia we wcześniejszych okresach.
Czasem w każdej z wolności pojawia się niedosyt. Zwykle związany w twórczością. Człowiek odkrywa, że musi się
rozwijać. Chce zaprezentować światu swoje zdolności, fantazje, wyniki. Zaczyna poszukiwać rozgłosu i chce dalej rozwijać talenty. Gdy ktoś lub coś mu to umożliwi, czuje wtedy wolność twórczą. Może bez przeszkód samorealizować
się, nie licząc się z krytyką innych. Jest to piękna wolność.
Pozwala człowiekowi rozwinąć skrzydła i polecieć na nich
bardzo daleko w świat.
Najpiękniejszym rodzajem wolności jest wolność narodu. Pozwala danej nacji decydować o swoich prawach, ustanawiając swe obowiązki, wybierając władzę, płacąc uczciwe podatki etc. Wolność narodowa nie jest anarchią, a ni
tym bardziej nihilizmem. Jest to możliwość decydowania
o własnym losie oraz obowiązkach i prawach jakim musi
podporządkować się. Dlatego jest taka ważna i każdy naród o nią zabiega.
Wśród różnego rodzaju wolności, najbardziej krwawą
jest wolność szydercza. Wyrażona w zbrodniczym haśle
wiszącym nad obozem koncentracyjnym w Oświęcimiu. „Arbeit mach frei” staje się obrazą pięknej idei wolności. Znaczy krwawym śladem historię świata i szydzi z kultu pracy,
zastępując je jedynie ideą komunistycznego niewolnictwa.
Wolność szydercza, niestety, ma odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, szczególnie wśród ludzi najuboższych. Żyją
oni w myśl zasady: „Pracujemy żeby żyć. Żyjemy żeby pracować.” I tak w kółko...
Wolność... Piękne słowo, zawierające w sobie niezliczoną
ilość znaczeń. Możemy ją spotkać na każdym etapie życia
człowieka. Nie jest jedynie pustym sloganem, stanowi cały
proces. W jej imię przelano wiele krwi, złożono wiele ofiar.
Jedynie po to, żeby kolejny wolny człowiek, mógł zadać sobie
jedno i to samo pytanie: Co zrobiłem dla własnej wolności?
Grzegorz Boroń
uczeń ZSzZ im. kard. St. Wyszyńskiegow Dynowie

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci żony
Zdzisławowi Skupińskiemu
oraz najbliższej Rodzinie
składają:
Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy oraz uczniowie
z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
Dynów 2015 r.

Nr 12/244

DYNOWINKA

19

Obrzędy związane
ze śmiercią – dawniej i dziś
Jak mówią niektórzy, pewne jest dla ludzi to, że człowiek się rodzi i umiera. Okres między tymi datami często zależy od samej osoby, czasami losu czy opatrzności – chodzi mi tutaj o to, jak przeżyjemy swoje życie.
Dla chrześcijan śmierć związana jest z przejściem w inne
życie, inny wymiar – życie wieczne związane z Bogiem.
Dla osób pozostałych na Ziemi, śmierć bliskich to często tragedia, żal po ich utracie. Opiszę jak organizowano smutne obrządki pochówku związane ze śmiercią na
przestrzeni wieków. Do tego nastraja okres listopadowy
i świąt z nim związanych.
Wobec śmierci człowiek staje się bezradny, nie zna czasu ani jej godziny, w związku z tym winien być gotowy na jej
przyjście w każdej chwili. Ze śmiercią związanych jest wiele
elementów wierzeń, strach, obawa, szukanie oznak czy sygnałów zbliżającej się śmierci. Zarówno śmierć jak i obrzędy z nią związane przerażają ludzi żyjących.
Na przestrzeni tysiącleci w różnych kulturach, narodach, kontynentach odmienne były sposoby postepowania
ze zwłokami zmarłych – od porzucania zwłok na żer dla padlinożerców, handel zwłokami, mumifikacja zwłok, budowa piramid dla zmarłych, kremacja, palenie na stosie (np.
w Indiach do chwili obecnej) i inne sposoby. Ze względu na
drastyczność opisów, nie będę tego rozszerzał. W artykule
zajmę się pochówkami zbliżonymi do naszych kręgów kulturowych, a formy te były różne.
W okresie kultury łużyckiej, w okresie wczesnej epoki
brązu, stosowny był zwyczaj palenia zwłok. Ciała zmarłych
układano na stosach z drewnem i dokonywano jego spalenia. Resztki kości i popiołu wybierano do naczyń glinianych
(popielnice) i składano je do grobów, gdzie też składano dary
dla zmarłego np.: naczynia, ozdoby, elementy ubioru nieboszczyka. W następnych okresach notowano groby szkieletowe otoczone dookolnym rowkiem i przykryte kurhanem
(był to okres około IV tysiąclecia przed Chrystusem). Taki
sposób pochówków w naszym rejonie (Pogórze Dynowskie)
archeologowie odkryli w Tarnawce, Woli Węgierskiej, Średniej, Dylągówce. Zwłoki były kładzione na boku z podkurczonymi nogami, groby były skromne, wkładano do nich kamienne toporki i kilka naczyń, jama grobowa miała wymiary 2,30 m x 1,40 m.
W okresie chrześcijaństwa – od 966 r. (przyjęcie chrztu
przez Polskę) rozpoczął się długi proces przenikania do nas
kultury śródziemnomorskiej, łącznie ze zwyczajami grzebania zmarłych. Obok kościołów zakładano cmentarze, mimo to
na wsiach utrzymywano i pielęgnowano stare zwyczaje słowiańskie np. grzebanie zmarłych w oddali od siedzib, w lasach, na wzgórzach. W dalszych okresach czasu różnie wyglądały pogrzeby np. królewskie, magnackie czy zwykłych
ludzi, jak pogrzeby chłopskie. Cmentarze przykościelne przetrwały do okresu średniowiecza i oświecenia. W kościołach
chowano królów, magnatów np.: w kryptach kościelnych, pod
Prezbiterium czy pod ołtarzami, ale byli też tacy, którzy kazali się chować pod progami świątyń ażeby ludzie „po nich
stąpali”. Ciasnota na cmentarzach przykościelnych i ustawy
zaborców zmusiły do wyprowadzenia cmentarzy poza miasto (wiek XVIII – XIX). Wynikało to również ze względów
sanitarnych i epidemiologicznych związanych ze wzrostem

ludności. Trumny zaczęto stosować od Średniowiecza, wcześniej ciała chowano (grzebano) w całunach. Trumny były
różne: od metalowych – bogatych dla królów i szlachty, po
zwykłe drewniane, dla zwykłych obywateli. Na przestrzeni
bliższych nam wieków śmierć stała się tematem twórczości
dla artystów, poetów, malarzy. Również kultura i zwyczaje
ludowe posiadają bogate tradycje związaną z ostatnim pożegnaniem zmarłych. Oto cytaty ludowe:
„Żegnam cię mój świecie wesoły
Już idę w śmiertelne popioły,
Rwie się życia przędza,
A czas w grób zapędza”
lub fragment wiersza Wandy Łakowicz, „Śmierć”
„Wkrótce już w proch się rozsypię,
Nic ze mnie nie zostanie.
Szarym popiołem nicości
będę uwielbiać Cię Panie…”
Zwiastunami śmierci były na wsi wyjące psy, pohukująca sowa, kret ryjący przed domem, rozpadnięcie się glinianego naczynia, spadający ze ściany obraz czy krzyż, zatrzymanie się zegara, czy we śnie wyrywanie zębów. Takie
i inne sygnały i objawy w zwyczajach ludowych i wierzeniach
świadczyły o zbliżającej się śmierci. W Borku Starym istnieje do chwili obecnej obok klasztoru kaplica z „Dzwonem
dobrej śmierci”. Jeżeli ktoś umiera w męczarniach i bólu
członkowie rodziny przychodzą się tam modlić i bić w dzwon,
co ponoć przyśpiesza zejście z tego świata. Wiele obrzędów
związanych jest z okresem od śmierci do pogrzebu. Niektóre
przedstawię w oparciu o literaturę, inne w oparciu o własne
doświadczenia i wspomnienia ze szczególnym uwzględnieniem tradycji wiejskich. Pogrzeb zazwyczaj organizowano
na drugi lub trzeci dzień po śmierci – wg. Ustawy z 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, można chować zmarłego w dobę po śmierci, chyba że zmarli na choroby zakaźne to pogrzeb robi się wcześniej. Pierwszą czynnością jest
umycie zwłok i ich ubranie. Często już za życia przygotowywano sobie stroje do trumny. Wcześniej robili te czynności członkowie rodziny lub sąsiedzi, obecnie firmy pogrzebowe. Na wsiach ciało układano na stole, zamykano i zasłaniano okna, wstrzymywano zegary, zasłaniano lustra „żeby
zmarły się nie przyglądał lub nie wypatrzył następnej osoby na śmierć”. Na wsi czekano na zrobienie trumny, jeszcze w latach 60 – 70 tych XX w. robił to wiejski stolarz np.
w Nienadowej. Zmarłych w szpitalach wkładano do miastowych trumien. W okolicy Dubiecka w latach 80 –tych XX
w. powstały zakłady produkujące trumny masowo do dużych firm i na potrzeby miejscowych. W Dynowie trumny
sprzedawał ZGK lub można było je nabyć w punkcie na jednej z ulic. Zwłoki układano w trumnie nogami w kierunku
drzwi, w ręce dawano różaniec i książeczkę do nabożeństwa.
Obok trumny ustawiano świece i kwiaty, odbywało się czuwanie przy zmarłym podczas którego modlono się, wspominano zmarłego i jego dobre uczynki. Tradycyjne było okazywanie bólu po zmarłym. Żegnano się ze zmarłym całując
go w rękę lub dotykając zmarłego ciała albo trumny. Wieko zakładali sąsiedzi lub obcy ludzie, ci też wynosili ciało
z domu (nie powinni robić tego członkowie rodziny). Stukając trzy razy o próg żegnano nieboszczyka z domem i rodziną. W dawniejszych czasach kondukt pogrzebowy prowadził ksiądz do kościoła, a później na cmentarz. W Dubiecku
od lat 90 – tych XX w. funkcjonuje kaplica cmentarna gdzie
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przebywają zwłoki do pogrzebu, w Dynowie umieszczone są w kaplicy św.
Teresy. Trumnę wieziono furmanką, w Dynowie samochodem. W Dynowie
pogrzeby organizował ZGK, a współcześnie firmy pogrzebowe, w okolicach
Dubiecko pierwsza firma pogrzebowa powstała pod koniec XX w. W większych miastach istnieją kaplice cmentarne tak przystosowane ażeby można
była organizować ostanie pożegnanie zarówno dla katolika jak i osób niewierzących np. w Krośnie zasłania się symbol krzyża. Po mszy świętej kondukt udaje się na cmentarz gdzie po poświęceniu grobu składa się do niego
ciało zmarłego. Różne są groby: ziemne, murowane, rodzinne, w latach poprzednich dla magnatów budowano kaplice cmentarne jak np. w Dynowie
czy Dubiecku. Współcześnie na pogrzebach puszcza się muzykę mechaniczną, czasami udział bierze orkiestra.
Oto przykład pożegnania zmarłego jaki opisał w swoim pamiętniku „Czasy i ludzie” nozdrzecki pamiętnikarz i malarz, Franciszek Ksawery Prek.
W dniu 25 i 26.03.1823 r. w Sieniawie żegnano księcia Adama Czartoryskiego, którego rodzina i on sam udzielał pomocy między innymi Prekowi.
„Eksportacja naszego drogiego księcia w Sieniawie, gdzie wszyscy się
znajdowali. Kto tylko mógł zdążyć, przyjechał. Każdy chciał ostatnią oddać
usługę, temu panu; patrząc na jego zwłoki żałował ,że z uszczerbkiem dla
dni swoich nie może wskrzesić go, nie może nadać mu życia, którego tylko
pamięć nieśmiertelną staje się. Cały obwód pałacu zajęty był mnóstwem
ludu wszelkiego rzędu i rodzaju, cisnącego się zobaczyć jeszcze raz jego obGroby ziemne
licze. Warta musiała tamować ten zapęd. Ja wszedłem z niektórymi. Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie zrobił widok czarno okrytej
sali, która zawsze wystawiała wesołość i przyjmowała nią przestępującego jej próg przychodnia. Cóż dopiero, kiedy zbliżyłem się do
szanownych tych zwłoków! Uklęknąwszy przycisnąłem usta moje
do tej ręki, która dla mnie dobroczynną była, ucałowałem ja raz
za siebie, drugi raz za moją matkę, która się tam znajdować nie
mogąc, wyraźnie mi to zleciła. Otarłszy oczy zacząłem w pamięci mojej notować, co widzę, co mnie otacza, lecz taki rzetelny tego
wszystkiego następny opis zrobił Bernatowicz, że nie śmiałbym nic
do niego przydać prócz tego, co mogło ujść jego oku. Podczas nabożeństwa słońce wychodząc jedną szparą w okna, które pozasłaniane były, rzuciło promień w czasie kazania księdza Krasnodębskiego i oświeciło krzyż nad głową zmarłego, jakby stwierdzić słowa
kaznodziei, jakby okazać, że Bóg sądząc sprawy tego męża, światłem go okrył niebieskim.”
Grób murowany
Inną formą pochówku jest kremacja zwłok. Pierwsze krematorium powstało w 1889 r. we Francji. Takie pochówki
popularne są w Anglii, Francji, Szwecji, Danii i Czechach.
Urny z prochami składa się na polach urnowych lub w kolumbariach. Na Podkarpaciu są obecnie dwa krematoria
zwłok. Kolumbarium znajduje się np. na cmentarzu komunalnym w Ustrzykach Dolnych. U nas system ten nie jest
popularny choćby ze względu na wspomnienia z II wojny
światowej i krematoriów przy obozach koncentracyjnych.
Pracując przez wiele lat w administracji udzielałem pomocy przy organizacji pogrzebu z urną. Została przywieziona
samolotem z USA, później do Przemyśla i do Dubiecka. Po
dochowaniu urny do grobu wcześniej zmarłego członka rodziny, została odprawiona msza święta w dubieckim kościele. Od kliku lat kościół wydał wytyczne do organizacji pochówków urnowych.
Reasumując na przestrzeni wieków zmieniają się tradycje i postepowanie ze zmarłymi, jednak należy zwrócić uwagę na szacunek do zmarłych. Świadczy o tym współcześnie
szacunek i zwyczaje, jak dbanie o groby zmarłych, odwiedzanie cmentarzy, świecenie zniczy, przynoszenie kwiatów
i intencje mszalne za dusze zmarłych.
Obyśmy i my zasłużyli sobie na godny pochówek i paKaplica cmentarna Mycielskich i Dembińskich w Dubiecku
mięć o nas.
oprac i fot. Edward Rozmus
1.
2.
3.

Wykorzystano:

Renata Zych; Stan badań stanowisk neolitycznych na Pogórzu Dynowskim, w I Konferencji „Walory przyrodniczo – historyczne Pogórza”,
Zuzanna Śliwa; Zwyczaje rodzinne, wyd. Dom Polski,
Internet,

4.
5.
6.

Franciszek Ksawery Prek; „Czasy i ludzie”, Ossolineum
1959 r.,
Jan Uryga; „Gdy śmiertelne oczy mieczem sen zmorzy”,
Tadeusz Burzyński; „Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe…”
Rocznik Przemyski 1988,
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Odpowiedź na to pytanie doskonale znają
uczestnicy Leśnego Dyktanda
Tegoroczna, V edycja konkursu była wyjątkowo
ciekawa. Dołączyły do nas nowe szkoły - Zespół Szkół
w Warze oraz Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu. Jak stwierdzili uczestnicy konkursu, dyktando było dość trudne.
W nagrodę, po trudach związanych z ortografią języka polskiego, na uczestników konkursu czekały pokazy - występ Szkolnej Grupy Sportowo - Tanecznej
Aplauz Zespołu Szkół Zawodowych, pokaz robotów mobilnych i drukarki 3D zakupionych przez Zespół Szkół
Zawodowych w Dynowie. Atrakcją konkursu były niecodzienne pokazy ptaków drapieżnych. Autor prelekcji, Pan Grzegorz Laskowski, opowiadał o przystosowaniach ptaków drapieżnych i ich roli w środowisku
leśnym. Jego prelekcje urozmaiciły budzące zachwyt
żywe okazy ptaków: sów oraz sokołów. Dzieci i młodzież byli zachwyceni.
Komisja konkursowa, złożona z przybyłych na
konkurs nauczycieli – opiekunów dzieci i młodzieży
dokonała oceny prac. W każdej kategorii wiekowej
nagrody i wyróżnienia otrzymały te osoby, które popełniły najmniejszą ilość błędów: ortograficznych i interpunkcyjnych. Czasem walka o miejsce na podium
dotyczyła jednego przecinka!
Laureaci konkursu przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa:
I msc. Abdul Taslaq – Zespół Szkół w Dynowie
II msc. Emilia Kociuba - Zespół Szkół w Nozdrzcu
III msc. Kamila Mareńczak – Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Żohatynie
Wyróżnienia:
Przemysław Potoczny – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
Aleksandra Banaś – Zespół Szkół w Dylągowej
Gimnazja
I msc. Barbara Sowa – Zespół Szkół w Dynowie
II msc. Alicja Frańczak – Zespół Szkół w Dylągowej
III msc. Paulina Skrabalak – Zespół Szkół w Nozdrzcu
Wyróżnienia:
Oliwia Michalska- Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
Beata Marszałek – Zespół Szkół w Dynowie
Szkoły ponadgimnazjalne:
I msc. Krzysztof Gudyka - Zespół Szkół Zawodowych
w Dynowie
II msc. Damian Pielak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
III msc. Diana Popowczak - Liceum Ogólnokształcące
w Dynowie
Wyróżnienia:
Nikola Mędzela - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
Elżbieta Łysiak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
Najlepszy wynik - grand prix konkursu zdobył
Krzysztof Gudyka z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, który popełnił tylko jeden błąd ortograficzny. W nagrodę otrzymał tablet zakupiony przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Harcie.
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Tekst Leśnego Dyktanda
Przy żubrze jucha wrze
Czy wrzała w przyrodzie? Tego nie wiem. Czy wypatrująca prosownicy rozpierzchłej górówka boruta, rozśpiewana dzierzba, czy żerujący w leżaninie modrzewiowej
drzewożerek jednożerny spostrzegły, że w ostępach bieszczadzkiej puszczy rządzi imperator? Niechybnie, zauważyły ten fakt: żywiec gruczołowaty, marzanka wonna, turzyca drżączkowata, kostrzewa i trzcinnik, które wschodząc po sroższej niż na północy Polski zimie, nie zdążyły wygrzać się w słonecznych kolażach wiosennego runa,
rosnącej na żyznym podłożu buczyny, zanim znalazły się
w żwaczu parzystokopytnego łożyskowca.
Niewątpliwie wrzała jucha w basiorze – przewodniku
wilczej watahy, który z drżącym z głodu żołądkiem omiótł
spojrzeniem strużkę potoku Żwór oraz najbliższe wypiętrzenia, wietrząc w nozdrza zapach możliwej strawy - na
ten przykład młodego żubrzątka.

Wrzała w każdym tropicielu, niezłomnym obserwatorze leśnych ostępów, który nieraz, drżąc z wysiłku i z obawy przed hańbą pobratymców, czy w marznącej mżawce,
czy w prażącym słońcu, krztusząc się od haustów świeżego powietrza, podążał tropem jedynego już dziś przedstawiciela rodzaju Bison. Wrzała i w myśliwych, drzewiej polujących na te stworzenia, którzy z flintą w ręku zżymali
się, aby jednym trafem powalić mocarza. Wrzała i w bieszczadzkich leśnikach – serdecznie i ciepło, wprowadzając
w rezonans czułe serca górskich twardzieli, kiedy zaprzęgnięte w jarzma niewoli żubry, na próżno marzące o przepastnych kniejach, w końcu trafiły w Karpaty z zaszczytnym celem wzbogacenia puli genowej miejscowej populacji.
Czy to tylko legendy, mary, mgliste wyobrażenia? Ależ
skąd! Przecież, gdyby tak było, nie spotkalibyśmy się tu
wszyscy, wytężając intelekt przy żubrzym dyktandzie.

Nagrody uczniom wręczali przedstawiciele organizatorów,
w tym przedstawiciel naszego patrona honorowego - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie - Pan Jacek Gałuszka, Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr.
W nagrodę za uczestnictwo w konkursie każda szkoła otrzymała karmik leśny - znakomity przyczynek do zimowych obserwacji
przyrodniczych przy szkole. Poza tym, nie ma lepszego materiału
do potyczek ortograficznych niż nazwy roślin i zwierząt!
Organizatorami konkursu byli Nadleśnictwo Dynów, Zespół
Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu
Szkół Zawodowych w Dynowie. W tegorocznej edycji naszymi partnerami byli również: Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie oraz Koło Łowieckie
„Sarenka” w Harcie. Patronat honorowy nad konkursem objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan
Bogusław Famielec.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom
i partnerom w tegorocznej edycji Leśnego Dyktanda. Szczególne
wyrazy uznania za perfekcyjne przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia jakim jest nasz konkurs. należą się Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Halinie Cygan, oraz całemu
gronu pedagogicznemu. Praca organizacyjna, jaką wykonali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych jest nieoceniona. Jesteśmy pewni, że dzięki profesjonalnemu podejściu Szkoły i zaangażowaniu jej nauczycieli konkurs nasz mógł być zorganizowany
na tak wysokim poziomie.
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tekst Małgorzata Kaczorowska
fot. Grzegorz Hamerla

ZDROWIE
Nikt nie lepi pierogów tak, jak babcia, nie poklepie z troską po ramieniu tak, jak dziadek. Tę prawdę
znamy od zawsze.
Jaki jednak jest ich wpływ na odżywianie przeciętnego 3 latka? Czy ich rola jest tu równie ważna?
Pamiętajmy, że kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci to bardzo istotny proces, na
który niezwykły wpływ, poza rówieśnikami, mają najbliżsi – rodzice i dziadkowie. Niewłaściwe odżywianie od najmłodszych lat może rzutować negatywnie na dalsze życie
dzieci. Niewłaściwa dieta może być główną przyczyną otyłości, problemów z koncentracją i uczeniem się.
Dziadkowie często z miłości do wnuków łamią zakazy nałożone przez rodziców i w ten sposób krzywdzą niechcący swoje wnuki.
Tak źle pojęta miłość może mieć w przyszłym dorosłym życiu duże konsekwencje. Dziadkowie potrafią podsuwać smakołyki dzieciom za plecami rodziców, namawiać do jedzenia. Nawet jak dziecko nie jest już głodne
i nie ma ochoty dokończyć, jest przekonywane by to zrobiło. Formą nagrody za osiągnięcia również są smakołyki.
Rodzice przy dziadkach, którzy mają takie podejście
do karmienia wnuków, powinni określić zasady, które
będą zaakceptowane i przestrzegane przez kochających
swoje wnuki dziadków.
Jesteśmy w trakcie rewolucji w szkołach i na stołówkach. Dokładnie w tym czasie temat ten jest niezwykle
ważny, bo po co nam rewolucja w szkołach, jeśli dziecko po przyjściu do domu dostanie od rodzica czy dziadka dobrze doprawioną zupę, obfitującą w sól, a co gorsze
w sztuczne ulepszacze smaku?

Trzeba tutaj działać zgodnie razem
Główne spory rozgrywają się pomiędzy tematem cukru i soli. O ile temat cukru można rozwiązać jego zdrowszym odpowiednikiem – miodem, o tyle temat soli nadal
budzi kontrowersje.
A przecież zioła są świetnym zamiennikiem skondensowanych przypraw. Poniżej przedstawiamy kilka sprawdzonych sposobów na smaczne i zdrowe doprawienie obiadu, które przydadzą się nie tylko na szkolnej stołówce, ale
także w domu każdego ucznia.
POTRAWY MIĘSNE
WOŁOWINA: liść laurowy, majeranek, gałka muszkatołowa, szałwia, tymianek
CIELĘCINA: liść laurowy, majeranek, oregano, imbir
DRÓB: majeranek, oregano, rozmaryn, szałwia, estragon, tymianek, imbir
RYBY: koperek, majeranek, papryka, sok z cytryny
WYBRANE WARZYWA
FASOLA: majeranek, natka pietruszki, szałwia, imbir
ZIEMNIAKI: majeranek, natka pietruszki, szałwia,
imbir
CUKINIA: rozmaryn, majeranek, szałwia, gałka
muszkatołowa, goździki
DYNIA: cynamon, gałka muszkatołowa, imbir
POMIDORY: bazylia, oregano, natka pietruszki, majeranek, koperek.
Ewelina Szeremet-Łach
– Dietetyk
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syć kapryśny. Dopóki będę czuł satysfakcję, pisząc powieści sensacyjne, nie
zrezygnuję z tej tematyki. To prawda,
że spora grupa czytelników sięga chętniej po kryminały. Nie dlatego jednak
postanowiłem pisać thrillery. choć tak
naprawdę, nie są one thrillerami czystymi gatunkowo. Zawsze staram się
je wzbogacić o elementy obyczajowe,
o trochę psychologii. Nie lubię jednoznaczności i fabularnych schematów.

Magia literatury
rozmowa z Januszem Korylem,
autorem powieści „Układ”, której
akcja rozgrywa się w Rzeszowie
- Często umiejscawia Pan bohaterów swoich książek na Podkarpaciu. Tak było na przykład
w „Snach”, których akcja rozgrywa się w Dynowie. Kolejne dwie
powieści – „Urojenie” i „Układ”,
usytuował Pan w Rzeszowie. Skąd
to zamiłowanie do podkarpackich
realiów?
- Jestem mieszkańcem Rzeszowa.
Tu się urodziłem i tu pracuję. Czymś
naturalnym jest sięganie po miejsca,
które zna się najlepiej. Podkarpacie
jest wdzięcznym miejscem dla literatury. Prawdę mówiąc, do tej pory pisarze rzadko umiejscawiali swoje utwory
w Rzeszowie i jego najbliższych okolicach. Jeżeli już, to raczej w Bieszczadach. Znane są na przykład wiersze Jerzego Harsymowicza czerpiące z urody bieszczadzkich krajobrazów. Swego czasu Jan Gerhard opublikował
wstrząsającą powieść „Łuny w Bieszczadach”. Moje zainteresowanie podkarpacką rzeczywistością wynika bardziej z kaprysu aniżeli z jakichś głębszych zamierzeń.

- Uważny czytelnik Pana książek, zauważy w nich obecność wydarzeń mało realistycznych, a nawet ocierających się o fantazję. To
celowy zamysł?
- Tak, to jest zamierzone. Lubię łączyć ze sobą wątki realne z wątkami
nierealnymi. Dzięki temu, taką mam
przynajmniej nadzieję, powstaje świat
bardziej intrygujący i ciekawszy. Trudno nie wspomnieć przy tej okazji o moich literackich autorytetach. Są nimi
przede wszystkim dwaj znakomici pisarze: Gabriel Garcia Marquez i Jose
Saramago. Zarówno jeden, jak i drugi, świetnie łączyli w swoich powieściach codzienną realność z pewną magią i elementami fantastycznymi. Wystarczy wspomnieć chociażby takie powieści jak na przykład „Sto lat samotności” Marqueza, czy „Kamienna tratwa” Saramago.

- Pana najnowsza powieść
„Układ”, wydana w tym roku, zawiera dość ryzykowny wątek, który wykracza poza rozumowe postrzeganie świata. Policjanci prowadzący śledztwo próbują zrozumieć coś, co wymyka się zdrowemu rozsądkowi. Przy okazji straszy Pan czytelników…
- Naprawdę straszę? Pisząc
„Układ” nie miałem zamiaru nikogo
straszyć. Mój pomysł narodził się nagle i jak to zwykle bywa, dość przypadkowo. Wyobraziłem sobie pewnego rodzaju fatum, jakie ciąży nad ludzkim
życiem, coś, co determinuje wszelkie
nasze działania. I podążyłem tym tropem. Nie mogę powiedzieć za dużo, by
nie psuć lektury potencjalnym czytelnikom. W każdym razie, jeżeli odczują oni pewien strach, czy tylko niepokój, to dobrze, to znaczy, ze książka nie
jest nijaka i znajduje oddźwięk u odbiorcy. „Układ” jest książką, która ma
pewien zamierzony podtekst zachęcający do zastanowienia się, co tak naprawdę w życiu od nas zależy, a na co
nie mamy żadnego wpływu.

- Pomysł mam, ale na razie go nie
realizuję. Niech dojrzewa. W literaturze pośpiech jest niewskazany.
- Czy akcja tej nienapisanej
jeszcze powieści też będzie się rozgrywać na Podkarpaciu?

- Odpowiedź jest bardzo prosta.
Z Dynowa pochodzi moja żona Elżbieta. Tam też mieszkają moi teściowie.

- Podejmowanie przeze mnie takich a nie innych wątków nie wynika z premedytacji. Ja niczego nie kalkuluję w swojej twórczości. Piszę to,
na co mam w danym momencie akurat ochotę i co sprawia mi największą
przyjemność. W tym sensie jestem do-

stawiany samodzielnie i na własny rachunek. Irytuje mnie bezmyślne epigoństwo. Literatura jest w pewnym
sensie dziedziną magiczną, w której
pisarz ma zupełną swobodę twórczą
i może wymyślać światy, jakie mu tylko przyjdą do głowy. Oczywiście w granicach pewnej logiki, chociaż zdarzają się przypadki wykraczania poza tę
logikę, jak na przykład u japońskiego
pisarza Murakamiego, który uprawia
pewną, jeśli tak można powiedzieć,
wolnoamerykankę fabularną. Ale to
też ma swój urok.

- Czy ma Pan już pomysł na następną książkę?

- Obecność Rzeszowa jest zatem zrozumiała, a czym tłumaczyć
wybór Dynowa w powieści „Sny”?

- Od kilku lat Pana pisarstwo
koncentruje się wokół tematyki sensacyjno-kryminalnej. Myśli
Pan, że ludzie chętniej sięgają po
taki rodzaj literatury?
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- Mam rozumieć, że ci dwaj pisarze są dla Pana wzorami do naśladowania?
- Powiedziałbym raczej, że są autorytetami literackimi. Generalnie unikam wszelkich naśladownictw. Nie
chcę korzystać z cudzej wyobraźni. Zawsze staram się kreować świat przed-

- Wszystko wskazuje na to, że tak
i to pewnie po raz kolejny w Rzeszowie. Myślę, że stolicy Podkarpacia należy się trwałe miejsce w literaturze.
To miasto ma swój specyficzny styl
i swoje miejsca tajemne. Rolą pisarza
jest, by to nieco ubarwić i dać czytelnikowi coś, co go zaciekawi, a może nawet usatysfakcjonuje. Z tym jednak
nigdy nie wiadomo, bo czytelnik też
bywa kapryśny.
- Dziękuję za rozmowę.
Z/N - redaktor prowadząca
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Konkurs plastyczny
Jan Paweł II i dzieci
Już od kilku lat Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie organizuje Powiatowe Konkursy Plastyczne pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego.
W tym roku odbył się on pod hasłem „Jan Paweł II i dzieci”.
I jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zachęciła dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa. Dzieci w działaniu wspierała Pani Małgorzata Galej, nauczycielka plastyki, której ogromnie dziękuję za współpracę.
Pani Małgosia udzielała chętnym fachowych rad
i wskazówek. Był to czas wakacji więc dzieci pracowały głównie w domu, ale czasem, gdy zachodziła
taka potrzeba, organizowano spotkania w bibliotece. Sukces dynowskich dzieci był oczywiście duży!
W kategorii wiekowej klas IV-VI pierwsze
miejsce zajęła Wiktoria Weselak, lat 12. Trzecie
miejsce zajęła Emilia Bukowińska, lat 12. Wyróżnienie otrzymał Maciej Niedzielski! Natomiast w kategorii wiekowej gimnazjum Katarzyna Niedzielska zajęła trzecie miejsce!
„Jury konkursowe (…) dokonało przeglądu
i analizy 82 prac plastycznych nadesłanych na
konkurs, które wpłynęły z 11 bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego. Przy ocenie brano pod uwagę
zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielność wykonania, kreatywność, pomysł, staranność.

Uczestnicy wykazali się twórczym zaangażowaniem oraz inwencją. Prace cechowała różnorodność wyboru techniki” – tak
podsumowała Pani Lucyna Różnowicz instruktor ds. bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego.
Wszystkim nagrodzonym, a także rodzicom nagrodzonych
dzieci serdecznie gratuluję! Mam nadzieję na dalszą owocną
współpracę.
Jest mi bardzo miło gdyż wszyscy laureaci to stali czytelnicy dynowskiej biblioteki.
Odsyłam też do informacji zamieszczonych na stronie
WiMBP w Rzeszowie
http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktulnosci-powiat/art,55,final-powiatowego-konkursu-plastycznego-jan-pawel-ii-idzieci.html

Grażyna Paździorny
– Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie
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Koncert Papieski „Jan Paweł II – Patron Rodziny”
W niedzielę 18 października br. w sali Domu Strażaka
w Nozdrzcu przeżywaliśmy po raz pierwszy w naszej parafii Koncert Papieski, pod hasłem „Jan Paweł II – Patron
Rodziny”, jako votum wdzięczności za dar życia i posługi
papieża - Polaka. Koncert wypełniła poezja Jana Pawła
II, fragmenty Jego nauczania o rodzinie oraz utwory muzyczne. W Koncercie wystąpili: dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Nozdrzcu, Orkiestra Dęta OSP Nozdrzec, Chór
Parafialny, Zespół Folklorystyczny „ŁOPIENKA” z Cisnej,

Ćwiczenia obrony cywilnej
W dniu 30 października na terenie gminy Nozdrzec odbyły się ćwiczenia obrony cywilnej. Złożyły
się na nie ewakuacja Zespołu Szkół w Warze oraz
gra decyzyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Właściwe przygotowanie teoretyczne uczniów
i pracowników szkoły sprawiło, że ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. Zabezpieczenie akcji zapewnili druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze. Przebieg ćwiczenia obserwowali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
Po zakończeniu akcji uczniowie mieli możliwość zapoznać się z wyposażeniem samochodu strażackiego i policyjnego.
Maciej Duda
– Inspektor
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Grzegorz Dziedzic z zespołem oraz
Quartet Okazjonalny. Po części
artystycznej pan Antoni Gromala - wójt gminy podzielił się osobistą refleksją związaną z osobą Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II,
którego miał zaszczyt poznać i spotkać nas swojej życiowej drodze.
Bardzo serdecznie dziękuję sponsorom - panom Markowi Owsianemu, Zdzisławowi Socha, Stanisławowi Potocznemu oraz dyrektorowi GOK-u Eugeniuszowi Kwolkowi i Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za pomoc w organizacji koncertu i przygotowanie poczęstunku
dla artystów. Dziękuję także wszystkim gościom i parafianom za tak liczny udział w koncercie.
ks. Janusz Marszałek
– Proboszcz Parafii w Nozdrzcu

Nr 12/244

DYNOWINKA

Co mogę sam dla zdrowia zrobić
W dniu 9 października 2015 r. z mieszkańcami gminy spotkali się wolontariusze Fundacji Promocji Zdrowia
im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego realizujący projekt pt. Co mogę sam dla zdrowia zrobić.
Projekt ten, współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie, realizowany jest w ramach zadania publicznego Działalność profilaktyczna i edukacyjna
dotycząca zdrowia i jego ochrony.
W ramach tego spotkania 43 osoby wysłuchały wykładów edukacyjnych nt. zachorowalności na choroby nowotworowe i korzyści wynikających z systematycznych badań
profilaktycznych oraz na temat chorób układu krążenia.
Z oceny ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia (oznaczanie cholesterolu, pomiar ciśnienia, obwodu pasa, waga, wywiad o czynnikach ryzyka) i instruktażu prozdrowotnego prowadzonego przez lekarzy skorzystało 33 mieszkańców gminy.
Badanie PSA wykonano u 25 mężczyzn.
Kobiety korzystały z instruktażu samobadania piersi na fantomach prowadzonego przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Rzeszowie.
Anna Przystasz
– Sekretarz Zarządu Fundacji
fot. M. Wolak

Srebrny medal dla Wójta Gminy Nozdrzec
Podczas uroczystości z okazji 70 rocznicy utworzenia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala został odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi
dla Obronności Kraju”.
Medal został przyznany decyzją Ministra Obrony Narodowej
w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania
obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
Dekoracji dokonali - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Rzeszowie, płk. dypl. Zbigniew Winiarski i Wicewojewoda Podkarpacki, Grażyna Borek. Uroczysta zbiórka miała miejsce w dniu
27 października 2015 roku.
fot. D.Kierek
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II Poetyckie Spotkania Pałacowe
Już po raz drugi Środowiskowy Dom Samopomocy im.
Anny w Izdebkach był miejscem spotkania poetów z naszego regionu podczas II Poetyckich Spotkań Pałacowych.
W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas członkowie
Ruchu Poetyckiego ZGRZYT, do którego należą: Katarzyna Tercha-Frankiewicz, Anna Ziemba-Lonc, Krzysztof Graboń, Jacek Świerk i Jan Organ. Gościliśmy również Macieja Penara z Wydawnictwa Armagraf w Krośnie, Barbarę
Seńko-Władyka wraz z uczniami z Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach oraz Barbarę Gładysz z Wiadomości Brzozowskich.
Rolę prowadzących przyjęli uczestnicy naszego Domu
– Danuta Kudła i Jan Organ.
Zaproszeni poeci czytali swoje wiersze, przy czym prezentacja każdego utworu poprzedzona była krótką wzmianką o autorze, jego pasji oraz okolicznościach powstania
utworów. Przybyli na uroczystość goście wysłuchali utworów o różnorodnej tematyce: regionalnej, przyrodniczej, miłosnej i dotyczącej najbliższego otoczenia poetów.
Spotkanie poetyckie zapewniło zebranym niezapomnianą lekcję poezji i uświadomiło istnienie ponadczasowych
wartości. Piękne wiersze dostarczyły słuchaczom wielu
wzruszeń i refleksji, a być może zainspirowały do rozpoczęcia własnej przygody z poezją.

Uczestnicy ŚDS

Katarzyna Dyrda – Kierownik ŚDS

Gimnazjaliści

Złote Gody
Złote Gody są zawsze wyjątkowym wydarzeniem, tym bardziej
kiedy tak wielu jubilatów może
świętować je razem. Wspólne przeżycie 50 lat wymaga wierności, miłości rodzinnej, wzajemnego zrozumienia, zaufania. To wzór i przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie.
Tak mogą mówić małżeństwa,
które przeżyły wspólnie pół wieku.
W tym roku Złote Gody obchodziło
dwadzieścia dwa małżeństwa. Na
wniosek Wójta Gminy zostały im
przyznane medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale
te zostały wręczone podczas uroczystego spotkania, które odbyło
się 16 października w Domu Strażaka w Nozdrzcu.

Od lewej. Jan Organ, Krzysztof Graboń
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Tegoroczni Jubilaci to Państwo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janina i Jan Szpiechowie z Nozdrzca
Władysława i Kazimierz Kusińscy z Nozdrzca
Józefa i Bronisław Podolscy z Nozdrzca
Stanisława i Stanisław Pocałuniowie z Nozdrzca
Łucja i Jan Kopczykowie z Siedlisk
Mieczysława i Julian Kijowscy z Huty Poręby
Maria i Stanisław Bąkowie z Izdebek
Janina i Andrzej Baranowie z Izdebek
Stanisława i Józef Gładyszowie z Izdebek
Zofia i Władysław Owsiani z Izdebek
Katarzyna i Zdzisław Czenczkowie z Wesołej
Julia i Bronisław Doboszowie z Wesołej
Wiesława i Józef Majdowie z Wesołej
Helena i Marian Kurzydłowie z Wesołej
Genowefa i Edward Śmigielowie z Wesołej
Janina i Bronisław Smaroniowie z Wesołej
Maria i Józef Kurzydłowie z Wesołej
Władysława i Adolf Górniakowie z Hłudna
Zenona i Marian Górniakowie z Hłudna
Stefania i Stanisław Zabojowie z Hłudna
Klara i Julian Skotniccy z Hłudna
Zofia i Józef Niemcowie z Wary

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Nozdrzec, Antoni
Gromala, Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu, Stanisław
Potoczny, Proboszcz Parafii Nozdrzec, Ks. Janusz Marszałek oraz
Ks. Kanonik, Jan Turczyn.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia oraz tradycyjna lampka
szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na poczęstunek, który został umilony melodiami kapeli „Warzanie” oraz wspomnieniami.

Magdalena Niemiec – Kierownik USC
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KLUBIK CZYTELNICZY W ODDZIALE
PRZEDSZKOLNYM
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W DYLĄGOWEJ
W dniu 03 czerwca 2015r. odbyła się inauguracja KLUBIKU CZYTELNICZEGO, który powstał z myślą o najmłodszych użytkownikach biblioteki. Klubik został utworzony przy współpracy GBP filii w Dylągowej oraz Oddziału Przedszkolnego w ZS Nr 5.
Celem nadrzędnym Klubiku jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Ponadto pamiętajmy, że czytanie uczy myślenia, daje wiedzę, pobudza wyobraźnię, rozwija wrażliwość moralną, pomaga zrozumieć
siebie, innych ludzi i świat.
Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” jest prowadzona od
czerwca 2001r. przez Polską Izbę Książki i Fundację ABC
XXI, a my ją wspieramy.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – na
spotkanie przybyli zaproszeni goście:
• pani Mariola Kaczor- Dyrektorka GBP w Dynowie z/s
w Bachórzu,

Kolejne spotkanie w KLUBIKU CZYTELNICZYM odbyło się 24 września br. o godz. 9.30
w Oddziale Przedszkolnym. Tym razem hasłem
przewodnim był temat: „Kim będę?”
Przychodzi w życiu czas, kiedy każdy stoi przed
podjęciem poważnej decyzji: Kim zostać? Jaki zawód wykonywać? Celem spotkania było przybliżenie dzieciom różnych zawodów oraz ukazanie
specyfiki związanej z wykonywaniem danej pracy. Przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele różnych zawodów, którzy nie tylko czytali wiersze,
ale również opowiadali ciekawostki o swojej pracy. Wystąpienie rozpoczął Dyrektor szkoły, pan
Józef Sarnicki - nauczyciel języka niemieckiego.
Wiersze czytali także pan Stefan Sarnicki- strażak, pani Anna Cieśla-Hop – pielęgniarka oraz policjant, Andrzej Tomkiewicz.

•

pani Mirosława Marszałek-Pełzak, pracownik UG
w Dynowie,
• pan Łukasz Gładysz, nauczyciel historii w zespole Szkół
Nr 5 w Dylągowej,
• pani Małgorzata Pancerz, przedstawiciel Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej,
• pan Bogusław Martowicz, sołtys wsi Dylągowa.
Goście czytali najmłodszym wiersze poety, Juliana Tuwima. Dzieci oglądnęły kilka teledysków z piosenkami związanymi z powyższą akcją.
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22 października br. do KLUBIKU
CZYTELNICZEGO w naszym przedszkolu przybył gość.
Tym razem był to Miś, który obchodził swoje urodziny. Miś wraz z panią bibliotekarką, Agnieszką Karnas
i panią wychowawczynią, Bożeną Pyś
czytali dzieciom wiersze.
Następnie Miś oraz wszystkie
przedszkolaki wraz ze swoimi maskotkami przyniesionymi z domu, bawili się
i tańczyli przy muzyce. Misia i dzieci
czekała niespodzianka… Przecież nie
można obchodzić urodzin bez tortu!
Wszyscy ucieszyli się na widok
wspaniałego ciasta. Dzieci złożyły jubilatowi życzenia oraz zaśpiewały „Sto
lat”.
Następnie po pysznym poczęstunku dzieci wykonały piękne prace plastyczne. Uczestniczenie w urodzinach
Misia sprawiło dzieciom niesamowitą radość.
oprac. Bożena Pyś
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
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UCZENNICA ZS NR 5 W DYLĄGOWEJ
W FINALE GIMNAZJADY WOJEWÓDZKIEJ
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH, KOLBUSZOWA 2015
Dzięki zdobyciu piątego miejsca w finale powiatowym
biegów przełajowych w Gimnazjadzie Powiatu Rzeszowskiego w Kamieniu Podlesie - Karolina Banaś z klasy
pierwszej gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej (rocznik 2002) zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego, który odbył się w dniu 21 października w Kolbuszowej. Była to największa tego typu impreza sportowa
w województwie podkarpackim. W tym roku wzięło w niej
udział około 1000 uczestników i uczestniczek startujących
w 12 biegach. Zawody otworzył burmistrz Kolbuszowej, pan
Jan Zuba. Wśród zaproszonych gości byli: p. Janusz Mazur - prezes POZLA w Rzeszowie, p. Stanisław Anioł - wiceprezes POZLA w Rzeszowie, p. Stanisław Zioło – wiceprezes POZLA w Rzeszowie i p. Grzegorz Romaniuk – Prezes Fundacji na rzecz KFiS w Kolbuszowej. Nasza reprezentantka, dając z siebie wszystko, zdobyła 41 miejsce na
90 startujących w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Na linii startu

Rywalizacja była zacięta do ostatnich metrów
Karolina przed biegiem

tekst i fot. Piotr Sarnicki

Eliminacje gminne ogólnopolskich
zawodów w piłce nożnej Orlik Cup
Edycja VI
W dniu 17 września 2015 r. na kompleksie rekreacyjno-sportowym Orlik w Dynowie odbyły się eliminacje gminne ogólnopolskich zawodów w piłce nożnej Orlik Cup. Była
to już szósta edycja tego turnieju, pod honorowym patronatem Premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Nasza szkoła uczestniczy w tym przedsięwzięciu od początku rozgrywek na dynowskim Orliku.
W tym roku reprezentowały nas trzy drużyny - dwie
chłopców w dwóch kategoriach wiekowych i jedna dziewcząt. Składy drużyn: chłopcy młodsi: Hubert Cichocki,
Hubert Kłyż, Krzysztof Krzywiński, Marcin Pudysz, Maksymilian Karaś, Bartosz Kopacki, chłopcy starsi: Jakub
Dziepak, Mateusz Radoń, Jarosław Karaś, Bogusław Ba-

Drużyna dziewcząt
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naś, Radosław Karaś, Jakub Cymbalista, Grzegorz Sówka,
Bartłomiej Kuczeła, Łukasz Pancerz; dziewczęta: Karolina
Banaś, Karolina Pustelnik, Patrycja Radoń, Anna Pudysz,
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Agata Pudysz, Aleksandra Banaś, Ewelina Pyrcz, Zuzanna Kopacka, Małgorzata Kocyła. Obydwie drużyny chłopców przegrywając jedynie z faworytem rozgrywek Zespołem Szkół nr 1 w Dynowie zajęły drugie miejsce w gminie,
zaś drużyna dziewcząt miejsce pierwsze. Gratulujemy!
Piotr Sarnicki

Drużyna chłopców młodszych

Drużyna chłopców starszych

Ogólnopolskie Urodziny
Książkowego Misia
Dnia 22 października2015r. w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej przedszkolaki wraz z klasą pierwszą obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Spotkanie zostało przygotowane przez wychowawcę klasy 0-I panią Ewę Święch oraz panią
Agnieszkę Karnas, prowadzącą filię Biblioteki Wiejskiej w Dąbrówce Starzeńskiej.
Tego dnia każde dziecko przyniosło swojego ulubionego pluszaczka. Odbyły się różne zabawy z udziałem wyjątkowego gościa - misia we własnej osobie. Uczniowie śpiewali „misiowe” piosenki oraz tańczyli w rytmie melodii, takich jak: „Jadą, jadą Misie”, „Pokochaj Pluszowego Misia”, czy „Dwa Misie”. Dzieci recytowały wiersze, przedstawiały swoje misie, opowiadały jak mają
na imię, od kogo je dostały oraz za co najbardziej kochają swoje
pluszaki. Maluchy zapoznały się z historią tego święta oraz oglądały ilustracje znanych misiów: Misia Uszatka, Misia Puchatka, Misia Koralgola, Misia Yogii. Następnie wysłuchały wiersza
Czesława Janczarskiego „Naprawiamy Misia” oraz rozmawiały
na temat konieczności poszanowania zabawek.
Pod koniec uroczystości dzieci otrzymały „słodkie co nieco”
w postaci misiowego tortu. Ta impreza była dla dzieci wesołym
i pouczającym spotkaniem.
Ewa Święch
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O osadzie słowiańskiej,
dinozaurach i bunkrze Hitlera
(czyli krótka historia pewnej wycieczki)

16 października 2015r. uczniowie SP w Dąbrówce Starzeńskiej pojechali na wycieczkę do Stobiernej, Głobikowej i Stępiny, aby zobaczyć, jak wyglądała dawna osada
słowiańska, posłuchać ryku dinozaurów i przejść się po – najdłuższym na świecie – schronie kolejowym, wybudowanym
z rozkazu wodza III Rzeszy, Adolfa Hitlera.
Pogoda sprzyjała wyprawie, od rana świeciło słońce,
a mijane po drodze drzewa przybrały piękne jesienne barwy: złota, purpury i brązu. Ta ciepła kolorystyka liści, piękna pogoda i urokliwe krajobrazy za oknami autokaru dodawały otuchy, tworzyły miły nastrój i budziły w sercach nadzieję na przeżycie wyjątkowej przygody. Dzieci wyrażały
swoją radość, śpiewając znane i lubiane piosenki popularnych zespołów folkowych i rockowych, więc podróż minęła
szybko i przyjemnie.
Stobierna to miejscowość położona w pobliżu Dębicy,
otoczona niewielkimi wzniesieniami. Na jednym z takich
wzgórz założono osadę słowiańską. Środki na budowę pozyskano z funduszy unijnych. Warownia wygląda tak, jak
1000 lat temu gród obronny: otoczony palisadą, z wieżą
strażniczą, umieszczoną nad bramą wjazdową. Po jej przekroczeniu uczestnicy wycieczki przenieśli się w czasie i po-

czuli prawdziwie średniowieczną atmosferę. Zostali powitani przez przewodników – mieszkańców osady: Blizbora i Jaruchnę, którzy - w oryginalnych strojach z epoki – wyglądali fantastycznie i niezwykle wiarygodnie. Blizbor był kaletnikiem i szkutnikiem, zaś Jaruchna – kuglarką, tkaczką i zielarką. W centrum osady znajdował się majdan, a na
nim zwierzęta: kaczki, kury, gęsi, owce, kozy, a nawet muł.
W grodzie wybudowano z bali drewnianych 3 chaty dymne,
dachy wykonano ze specjalnie spreparowanej trzciny. Te budynki to karczma, dom mieszkalny i kuźnia, czyli warsztat
pracy kowala. W chacie mieszkalnej były dwie izby: izba
niewiast i izba wojów.
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Chłopcy zachwycili się izbą wojów, ponieważ w tym pomieszczeniu zgromadzono różne rodzaje broni, jak również
pokazowe egzemplarze zbroi średniowiecznego rycerza. Można było wziąć do ręki topór, włócznię, miecz i pomachać nimi
na wszystkie strony, popróbować różnych chwytów, jakby
się walczyło z wyimaginowanym przeciwnikiem… Można
było założyć hełm i zbroję, i aż ugiąć się pod ich ciężarem…
Z zapartym tchem chłopcy słuchali opowieści Blizbora o życiu średniowiecznych wojowników.
Izba niewiast wyglądała zupełnie odmiennie. Cała ściana w tej komnacie obwieszona była ziołami, które służyły
naszym przodkom nie tylko do celów leczniczych, lecz również do barwienia tkanin, i tak np. popularny dzisiaj dziurawiec stosowano do farbowania materiału na kolor żółty.
Najdroższe zaś były wówczas szaty czerwone, zarezerwowane wyłącznie dla książąt, wodzów i starszyzny plemiennej, czyli ludzi bardzo bogatych. Brało się to stąd, że ogromnie trudno było uzyskać czerwony barwnik. Pozyskiwano
go z maleńkich jajek pająka zwanego czerwcem polskim.
W izbie niewiast dzieci mogły zobaczyć stroje kobiece i męskie, jakie noszono w X w., jak również sam proces
wytwarzania ubrań z lnu, owczej wełny czy skór zwierzęcych. Obejrzały również palenisko i zapoznały się ze sposobami rozpalania ognia i pieczenia podpłomyków. Dowiedziały się o przysmakach królujących na średniowiecznych

stołach i poznały najbardziej popularne w wiekach średnich zawody, takie jak: kowal, kaletnik, mincerz, łagiewnik czy garncarz.
Tam w osadzie słowiańskiej rzeczywiście można się
było poczuć jak za czasów dawnych Słowian, miejsce to
ma swoistą aurę i atmosferę minionych stuleci. Wyprawa
do Stobiernej to swoista podróż w czasie i przeniesienie
do odległej przeszłości, kiedy życie człowieka było o wiele
prostsze, spokojniejsze i bliższe natury. Osada wywołuje
niesamowite wrażenie, zachwyca, pokazuje piękno świata, który odszedł na zawsze, ale którego urok, magia i niepowtarzalność zawsze będą inspirowały. To jakby powrót
do korzeni i źródeł słowiańskiej kultury i cywilizacji, której wszyscy jesteśmy spadkobiercami.
Kiedy nadszedł czas wyjazdu, dzieci kupiły na kramie
w grodzie historyczne pamiątki: lunule (medaliony kobiece
w kształcie księżyca, wykonane z cyny), wisiorki w kształcie krzyża, denary Bolesława Chrobrego, jak również nawiązy (woreczki na amulety) wykonane z czerwonej wełny.
Kolejną atrakcją wycieczki były pełnowymiarowe repliki dinozaurów w Głobikowej. Można było przytulić się do
potężnych łap gadów, posłuchać ich ryku i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Co odważniejsi mogli wyjść na baaardzo
wysoką wieżę widokową i zobaczyć stamtąd Tatry.
Z prehistorycznych czasów, o których istnieniu przypomniały dinozaury, mali podróżnicy przenieśli się w lata II
wojny światowej, a konkretnie do 1941r., kiedy to w sierpniu wódz III Rzeszy Adolf Hitler spotkał się z Benito Mussolinim. Wydarzenie to miało miejsce w Stępinie w woj. podkarpackim. Znajduje się tam najdłuższy na świecie schron
kolejowy, ma on około 400 metrów długości, ściany o grubości 3 metrów i lekko łukowaty kształt zabudowy.
Po wyjściu z mrocznego, naziemnego tunelu uczestnicy
wycieczki mieli sposobność wzmocnić - nadwątlone długim
marszem – siły. Smaczny poczęstunek składający się z grillowanych kiełbasek, keczupu, chleba i gorącej herbaty został przyjęty z aprobatą i należytym aplauzem.
Powrót do domu okazał się przyjemny i wesoły. Dzieci
miały sposobność przeżyć udaną przygodę, wzbogacić swoją wiedzę historyczną i geograficzną, jak również przekonać się, jak piękna i niezwykła jest nasza mała Ojczyzna.
Agata Domaradzka

Pasowanie uczniów klasy I SP
w Dąbrówce Starzeńskiej
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do uroczystości pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej, ucząc się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek,
wytrwale ćwiczyli podczas prób.
Uroczystość odbyła się 13 października 2015r. Dyrektor
szkoły gorąco przywitał rodziców, nauczycieli, uczniów, a szczególnie klasę pierwszą.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie przedstawiając inscenizację pt. „W krainie króla Ołówkosa”. W odświętnych strojach, kolorowych biretach pierwszaki zabłysnęły swoim talentem. Po złożeniu uroczystego ślubowania Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego dokonał symbolicznego
pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem - jak czarodziejską
różdżką - ramion kolejnych uczniów.
Na koniec dyrektor szkoły życzył pierwszakom sukcesów
w nauce. Do życzeń dołączyła się także Rada Rodziców wręczając upominki.
Ewa Święch
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V Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia w SP w Ulanicy
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia
znają - to hasło przyświecające tegorocznym obchodom
V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Od dnia 21 września wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Ulanicy powtarzali tabliczkę mnożenia, aby móc wkrótce odegrać
rolę ekspertów w tej dziedzinie.
W tym celu obkleili korytarze i klasy w szkole kolorowymi kartkami z przykładami mnożenia. Znajomość tabliczki uczniowie utrwalali w szkole na różnych przedmiotach a także w domu wśród swoich najbliższych. Wszyscy
wspólnie odpytywali się różnych przypadków mnożenia.
Brali udział w zgadywankach, matematycznych zabawach
i mini konkursach. Dużym powodzeniem cieszyła się zabawa „Hasło dnia”, a także „Matematyczne spacery”. W ten
Egzamin w Banku PKO BP oddział Dynów
oto sposób został osiągnięty główny cel organizowanej akcji
tj. nadrobienie po wakacjach
zaległości ze znajomości tabliczki mnożenia. W dniu
23 września w naszej szkole
odbył się wielki test sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia. W jego wyniku wyłoniono uczniów do
pracy w Komisjach Egzaminacyjnych MT na dzień
25 września- V Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu w szkole
uczniowie egzaminowali ze
znajomości tabliczki mnożenia chętne osoby. Następnie udali się z koordynatorami akcji do Dynowa. Tam
sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród dorosłych. I tak o znajomość
tabliczki mnożenia zapytali:
Wizyta u pana Burmistrza Miasta Dynów -Zygmunta Frań• Wójta Gminy Dynów - czaka
panią Krystynę Sówkę
Egzamin tabliczki mnożenia z pracownikiem Poczty Polskiej
• Burmistrza Miasta Dynów - pana Zygmunta Frańczaka
• pracowników UM i UG Dynów
• Dyrektor banku PKO BP oddział w Dynowie - panią Małgorzatę Paraniak-Maszczak
• pracowników Poczty Polskiej
• strażaka Zawodowej Straży Pożarnej w Dynowie
• pracownicę firmy ubezpieczeniowej OLIMPIA panią Agnieszkę Murawską
• właścicielkę F.H.U. Magnolia - panią Lucynę
Roman
• bibliotekarkę Wiejskiej Biblioteki Publicznej
w Ulanicy - panią Agnieszkę Karnas
Wszystkie egzaminowane osoby wykazały się
znajomością tabliczki mnożenia za co zostały uhonorowane certyfikatami a także kolorowymi balonikami z logo obchodów V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Ulanicy.

Zespół Egzaminacyjny MT Szkoły Podstawowej w ULanicy
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Na kolejną przygodę z tabliczką mnożenia zapraszamy za rok.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów V
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej w Ulanicy. Dziękujemy Państwu za udział
w egzaminach sprawdzających Państwa znajomość
tabliczki mnożenia, a także miłe przyjęcie uczniów.
M. Gwóźdź
fot. M. Sękowska

Wizyta u pani Wójt Gminy Dynów - Krystyny Sówki

Zespół Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ EKOLOGIĘ”
Poważnym problemem współczesnego świata stała się
dewastacja środowiska i konieczność jego ochrony. Wszyscy ludzie, a w szczególności młodzi powinni na to zwracać
szczególną uwagę i wyrabiać poczucie odpowiedzialności za
środowisko, w którym żyją. Młodzi ludzie to „podatny grunt”
na kształtowanie pozytywnych postaw. To oni w przyszłości
będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie, które mogą zaważyć na losach przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne jest życie w czystym i zdrowym środowisku,
a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. W związku z tym należy uwrażliwić młode pokolenia na piękno przyrody, rozpowszechniać problemy ekologiczne, uczyć odpowiedzialnego zachowania, wskazywać pozytywne i negatywne działania ludzi w kontaktach z przyrodą. Tego wszystkiego młodzież uczy się w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, który jest organizatorem szeregu akcji ekologicznych, recyklingowych, konkursów oraz innych tego typu działań na szerszą skalę.
Nasza szkoła już od 2009r. corocznie uczestniczy
w akcji „Sprzątanie Świata”, współpracując początko-

wo z Nadleśnictwem Dynów, a przez ostatnie kilka lat
z Urzędem Miasta Dynów. Instytucje te przekazywały
worki i rękawiczki dla uczestników oraz zajmowały się organizacją wywózki zebranych śmieci. Obszar działań tych
akcji był ogromny, gdyż nasza młodzież sprzątała m.in. tereny leśne Dąbrówka Starzeńska – Reszów, tereny miasta Dynów (w tym roku część ul. Polnej, ul. 1-go Maja, ul.
Dworską oraz obrzeża parkingu przy dworcu autobusowym).
W ostatniej akcji „Sprzątania Świata 2015”, która miała
miejsce 17 września 2015r. uczestniczyli uczniowie klas
pierwszych: 1TI, 1TL, 1HTPS i 1a oraz nauczyciele: Pani
Anna Kałamucka, Pani Agnieszka Kędzierska, Pani
Renata Łybacka i Pani Honorata Mikoś. Dzięki takim
działaniom nasza okolica, w tym droga do szkoły jest bardziej czysta, a tym samym o wiele piękniejsza.
Kolejną akcją jest udział w obchodach Święta Drzewa, które stały się już tradycją w naszej szkole. Z tej okazji organizowane są corocznie akcje sadzenia drzewek wokół naszej szkoły dostarczonych przez Nadleśnictwo Dynów – sadzonek świerka, żywotników. W tym
roku 19 października
2015r. posadziliśmy przy
naszej szkole sadzonki
żywotnika. W sadzeniu
brali udział uczniowie
klas pierwszych: 1THPS,
1TL, 1TPS i 1a oraz nauczyciele Pani Agnieszka Kędzierska, Pani
Magdalena Wolańska
i Pani Honorata Mikoś.
Poprzez regularne dosadzanie drzewek teren wokół naszej szkoły wygląda jeszcze piękniej, poza tym drzewa
oczyszczają atmosferę i glebę, pochłaniają jak gąbka szkodliwe gazy, jak też redukują poziom hałasu. Oddziałują na
wszystkie nasze zmysły: wzrok, węch, smak, czucie. Drzewo ma istotny wpływ na psychikę człowieka i zajmuje stałe
miejsce w jego świadomości. Wśród drzew czujemy spokój,
pogodę ducha, harmonię wewnętrzną, odprężenie i beztro-
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skę. Miejmy nadzieję, że przez takie działania ekologiczne
również nasi uczniowie doświadczą tego wszystkiego i zapałają miłością do otaczającej przyrody. Dlatego sadzenie
drzew ma sens!
W ramach obchodów tego święta organizowane są również spotkania z przedstawicielami Nadleśnictwa Dynów,
którzy przedstawiają prezentacje, organizują pogadanki
i prelekcje na temat m.in. ekosystemu leśnego, działalności Lasów Państwowych oraz zagrożeń środowiska leśnego. 12 listopada 2015r. specjalista SL ds. ochrony lasu
w Nadleśnictwie Dynów Pani Małgorzata Kaczorowska gościła w naszej szkole omawiając zagadnienia dotyczące zrównoważonego modelu leśnictwa polskiego oraz
funkcji przyrodniczych i produkcyjnych lasu. Wyjaśniła, iż
zrównoważoną gospodarką leśną jest kształtowanie środowiska przyrodniczego i jego ochrona poprzez użytkowanie,
zaś nowoczesna gospodarka zasobami leśnymi powinna mieć
na uwadze: zachowanie różnorodności biologicznej lasów,
ich ochronę ze względu na walory kulturowe, rekreacyjno
– wypoczynkowe, krajobrazowe czy naukowe oraz ochronę
przed wpływami zanieczyszczeń przemysłowych, pozyskiwanie drewna i innych użytków leśnych. Pani leśnik zwróciła również uwagę na potrzebę aktywnej działalności człowieka w ochronie lasów ze względu na szkodliwe działanie
zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. W czasie spotkania zostały również wręczone nagrody laureatom Konkursu Fotograficznego „Nasze Drzewa” zorganizowanego
przy współpracy z Nadleśnictwem Dynów z okazji obchodów „Święta Drzewa 2015”. Poziom nadesłanych prac foto-

graficznych był bardzo wysoki. Wybrane zdjęcia ukazywały
w pełni piękno drzew i zostały docenione przez jury: I miejsce zajął Marcin Ulanowski kl. 1TI, II miejsce – Sabina Głowacz kl. 1TL i III miejsce – Karolina Sowa kl.
2THL zaś wyróżnienia zdobyły: Teresa Bołoz i Magdalena Gierula z kl. 1THPS. Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania zainteresowań fotografią. Nagrody ufundowało Nadleśnictwo Dynów, a wręczenia dokonała Pani Małgorzata Kaczorowska i Pani Dyrektor ZSzZ w Dynowie Halina Cygan,
zaś organizatorem konkursu była Pani Honorata Mikoś.
W tym roku nasza szkoła włączyła się również w obchody Święta Lasu w ramach których młodzież brała udział
w sadzeniu lasu, na przygotowanej do tego celu powierzchni sadzono gatunek cisa. To naturalnie występujące i rosnące w polskich lasach drzewo dziś jest rzadkością. Uczniowie najpierw zapoznali się z historią cisa oraz zasadami odnawiania lasów i ich ochrony przed zwierzyną, a następnie
przy wsparciu Leśniczego - Wojciecha Tymczaka posadzili ponad 200 sadzonek cisa. Miłym akcentem podsumowującym powyższą akcję było ognisko.
Dzięki programowi restytucji cisa realizowanemu przez
Lasy Państwowe nasza młodzież miała możliwość przyczynić się do jego powrotu do lasów. A tym większa będzie ich
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satysfakcja gdy owoce swojej pracy zobaczą za kilkanaście
lat spacerując po pięknym cisowym lesie.
ZSzZ w Dynowie organizuje też szereg akcji recyklingowych. Jedną z nich jest zbiórka zużytych baterii w ramach szkolnego programu „Pomóż chronić środowisko,
zużyte baterie nie na śmietnisko” przy współpracy z Organizacją Odzysku Reba S.A., dzięki której młodzież naszej szkoły uczy się racjonalnie gospodarować odpadami,
ze szczególnym uwzględnianiem znaczenia recyklingu. Ponadto nasza szkoła uczestniczy w zbiórce zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji Coolschool współpracując z firmą Greenfone Sp.zo.o. Akcja ta ma kilka wymiarów: ekologiczny - pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować
poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny - mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży
w dziedzinie ekologii. Organizowana jest również zbiórka
plastikowych nakrętek w ramach akcji „Nakręć się na
pomaganie”. To akcja o charakterze charytatywno – ekologicznym na rzecz Fundacji Podkarpackiego Hospicjum
dla Dzieci. Zebrane nakrętki fundacja sprzedaje firmie recyklingowej, która przerabia je na surowiec wtórny (plastikowy granulat). W ten sposób zebrane odpady producent
może przetworzyć na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV
czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie – leki, opatrunki
medyczne, rehabilitację dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla
podopiecznych Fundacji. Podczas takiej akcji nie tylko pomagamy dzieciom, ale także działamy na rzecz środowiska.
Wszystkie w/w działania ekologiczne organizowane
przez naszą szkołę na tak szeroką skalę są możliwe dzięki przychylności Pani Dyrektor ZSzZ w Dynowie Haliny Cygan, której serdeczne dziękuję. Ponadto podziękowania należą się Nadleśnictwu Dynów za pomoc w organizacji akcji ekologicznych – dziękuję i zapraszam do dalszej
współpracy. Szczególne podziękowania kieruję do Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Pana Adama Pilcha
oraz specjalisty SL ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie
Dynów Pani Małgorzaty Kaczorowskiej, która zawsze
chętnie współpracuje z naszą szkołą i bez jej wsparcia większość działań nie byłaby możliwa do zrealizowania. Ponadto podziękowania składam też Pani Marii Wyskiel - Cedzidło z Urzędu Miasta Dynów za pomoc w organizacji akcji „Sprzątanie Świata” i liczę na dalszą współpracę.
Opisane tu akcje nie miałyby racji bytu bez naszej fantastycznej młodzieży, która z chęcią uczestniczy w realizacji programów ekologicznych. Przez takie działania młodzieży uświadamia się zagrożenia środowiska naturalnego wynikające z gospodarczej działalności człowieka, kształtuje
postawy ekologiczne – poczucie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko oraz rozbudza szacunek do przyrody i kształtuje nawyk racjonalnego gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia recyklingu. Wszystkie tego typu działania cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
uczniów naszej szkoły, za co im bardzo
dziękuję i już dziś zapraszam na kolejne.
Dzięki tego typu akcjom młodzież wkraczając w dorosłe życie
będzie miała na uwadze motto „Przyroda nie zna nagrody
ani kary. Zna tylko
konsekwencje”.
Koordynator akcji ekologicznych w ZSzZ w Dynowie
Honorata Mikoś
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Kolejna udana akcja
honorowego krwiodawstwa
27 października 2015.r. społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, strażacy oraz mieszkańcy Dynowa przystąpili do akcji oddawania krwi, a całe przedsięwzięcie było obsługiwane przez zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Pomysłodawcą oraz
organizatorem tego wydarzenia był prezes SHDK RP Klub
Honorowych dawców Krwi „Nadzieja” działający przy OSP
w Harcie - druh Jacek Stochmal.
Decydujący krok
Do założenia klubu doszło w kwietniu 2008 r. z inicjatywy druha Jacka przy wsparciu około 30 strażaków OSP
z Harty i Ulanicy. Pierwsze spotkania organizacyjne z władzami Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK szczebli rejonowych umocniły ich w przekonaniu, że warto podejmować aktywne działania w tym zakresie.
Rok później udało sie zorganizować pierwszą zbiórkę
krwi. Przy wsparciu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, władz Dynowa, pomocy ze
strony członków OSP Harta oraz TKiRW Harta zebrano 29,
5 l tego bezcennego leku.
Od tej prekursorskiej akcji na naszym terenie klub zorganizował 9 kolejnych zbiórek. Ta ostania miała miejsce
w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Akcja październikowa
IX zbiórka krwi pod egidą klubu została poprzedzona
zgłoszeniem szkoły jako miejsca poboru oraz prelekcją przeprowadzoną przez pana Zdzisława Wójcika - Prezesa Klubu HDK PCK „Płomyk”. Wśród pierwszych ochotników byli
strażacy oraz mieszkańcy naszego miasta. Uczniowie czekali niestrudzenie na swoją kolej, jak na gospodarzy obiektu
przystało. Dla nich wszystkich bez wyjątku była to pierwsza przygoda z honorowym krwiodawstwem. Do akcji mogli przystąpić tylko pełnoletni przedstawiciele klas trzecich. Nie wszyscy chętni spełniali ściśle określone warunki.
Spośród 43 wypełniających formularz rejestracyjny zakwalifikowano 38 dawców.
Swoją obecnością i zapałem
do oddawania krwi młodzież
udowodniła dojrzałość i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Na pochwałę zasługują także strażacy
oraz mieszkańcy, którzy poświęcili cząstkę siebie oraz czas, by dołączyć do grona ofiarodawców. Tego dnia udało sie zebrać 17 l i 100 ml krwi.

Klub może poszczycić się pięknym wynikiem; na przestrzeni 6 lat zebrano 211,15 litrów krwi od 451 osób.
Wszystkim, którym nieobce są słowa R. Tagore: „Spałem i śniłem, że życie jest radością, ocknąłem się i zrozumiałem, że życie jest służbą, zacząłem
służyć i przekonałem się, że służba jest radością”, serdecznie dziękujemy.
Ewa Hadam
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Spotkanie w Liceum
26 października 2015 r. w auli szkolnej z uczniami
klas II i III Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie spotkał się Zdzisław Wójcik
prezes klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP
w Przemyślu. Wymienieni wraz z nauczycielami wysłuchali pogadanki na temat dawstwa krwi, organów i szpiku.
Celem prelekcji było przygotowanie uczniów do udziału
w przyszłych, uwzględniając wiek słuchaczy, otwartych akcjach honorowego krwiodawstwa. Warto wspomnieć, że najbliższa, a zarazem pierwsza taka akcja, obsługiwana przez
ekipę z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, została zaplanowana na 27 października br.
Wygłoszenie pogadanki możliwe było dzięki zaproszeniu
prelegenta przez dyrektora szkoły, mgr Kazimierza Żaka.
„Pan Zdzisław opowiedział nam m.in. o tym, kto może
być dawcą krwi, a kto nie, o tym jak wygląda droga dawcy, dlaczego krew jest tak bardzo potrzebna oraz jakie powinniśmy nosić zawsze przy sobie dokumenty. Zaznaczył,
że honorowym dawcą krwi może zostać m.in. osoba, która
ukończyła 18 rok życia, jest zdrowa, waży nie mniej niż 50
kg” - mówi mgr Ewa Hadam zastępca
dyrektora, obecna podczas spotkania
z uczniami. Kontynuując podkreśla:
„Wspomniał również o przywilejach:
każdy krwiodawca m.in. może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań (oznaczenie grupy krwi, morfologii i badań wirusologicznych), zwolnienie z pracy/szkoły w dniu oddania
krwi, zwolnienie na czas okresowego badania lekarskiego dawcy krwi,
jeżeli nie zostanie zakwalifikowany
do oddania krwi, ekwiwalent kaloryczny o równowartości 4500 kcal
(9 czekolad), legitymację Honorowego Dawcy Krwi, odliczenie od dochodu w zeznaniu rocznym PIT, identyfikacyjną kartę grupy krwi (krewkartę) - możliwość uzyskania po drugiej
donacji. Omówił temat dawstwa organów i szpiku”. Następnie zauważa: „Prezes zaprezentował słuchaczom własne dokumenty: identyfikacyjną kartę grupy krwi (identyfikacja właściciela karty z dokumentem tożsamości), kartę I.C.E. oraz
„Oświadczenie woli”, a także szczegółowo omówił ich znaczenie. Przypomniał o słowach św. Jana Pawła
II - „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Zaznaczył, że w 2013 r. obchodziliśmy 55 lat HDK PCK, a rok 2014
był rokiem jubileuszu 95-lecia PCK.
Cytował także słowa św. MM Kolbego, kapłana i męczennika, patrona u Boga dla HDK we wszystkich
diecezjach Polski: „Miarą wartości
człowieka są jego czyny”. Cieszy fakt,
że 70 czystych druków „Oświadcze-

nia woli”, które przywiózł prelegent trafiło tuż po spotkaniu do rąk uczniów”.
Prelegent, po przeprowadzeniu konkursu wiedzy na powyższe tematy, z radością przekazał młodzieży, m.in. ulotki,
długopisy i kalendarzyki tematycznie nawiązujące do omawianych zagadnień. Przypomniał, że Światowy Dzień HDK,
przypada corocznie 14 czerwca. Zapraszał też na przyszłoroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Honorowych Dawców
Krwi do Częstochowy, Pielgrzymkę HDK i Szpiku Kostnego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a także na XV Podkarpacką Pielgrzymkę HDK
PCK do Kalwarii Pacławskiej.
Jan Paweł II mówił: „Każdy przeszczep narządu ma
swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej: decyzji,
aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru drugiego człowieka”.
Obecna cały czas na prelekcji pani mgr Ewa Hadam
stwierdza: „Na zakończenie pan Zdzisław zaprosił wszystkich na strony: www.pck.org.pl; www.poltransplant.org.
pl; www.szpik.info; www.rckk.rzeszow.pl; www.dawcomwdarze.pl „.
Prelegent dziękuje panu dyrektorowi za możliwość odbycia spotkania z młodzieżą, w którym brał udział również
prezes klubu SHDK RP przy OSP w Harcie, druh Jacek
Stochmal. Wyraża także wdzięczność, za złożone podziękowanie za „profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie
prelekcji oraz dzielenie się z młodzieżą wieloma przykładami, często z własnego życia”.
Warto również pamiętać
o tych słowach Jana Pawła II:
„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest
o wysokiej wartości moralnej
i obywatelskiej. To dar życia...
Niech dawcy krwi, którym należy
się wdzięczność wszystkich, będą
coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.
Spotkanie z pełnymi entuzjazmu i chęci działania młodymi ludźmi sprawiło wielką radość obu stronom. Ufam, że ta
wspaniała młodzież, inspirowana piękną postawą nauczycieli,
będzie nadal prężnie działała dla
dobra drugiego człowieka.
Warto wspomnieć, że w roku
2014 w szkole odbyła się pierwsza
akcja rejestracji potencjalnych
dawców szpiku kostnego, w czasie której zarejestrowanych zostało 41 osób.
Z kolei dzień po opisanej pogadance na hali sportowej została przeprowadzona pierwsza
akcja krwiodawstwa. W zbiórce
tego życiodajnego płynu uczestniczyły 43 osoby, a krew oddało
38 dawców. Zebrano łącznie 17 l
i 100 ml krwi. Wśród oddających,
ten niczym niezastąpiony lek, był
m.in. dyrektor placówki, pan Kazimierz Żak. Do akcji przyłączyli się strażacy oraz mieszkańcy
Dynowa.
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tekst Zdzisław Wójcik
fot. Jakub Piskorek

Pasowanie na ucznia 2015
28 października 2015r. to dzień,
który na długo zapadnie w pamięci
uczniów: Kamila Kaszyckiego, Bartka
Koszelnika, Szymona Kurasza , Maksymiliana Łazuki, Marceliny Mołon, Konrada Palcara, Sary Pyra, Natalki Szałajko-Pustelnik, Oli Witek i Martynki
Wymysło. To właśnie oni zostali uroczyście pasowani na uczniów Zespołu
Szkół Nr 1 w Bachórzu. Podczas uroczystości uczniowie w odświętnych strojach przedstawili się wszystkim recytując wiersze i śpiewając piosenki. Dzięki temu cała społeczność szkolna mogła
zobaczyć, że są gotowi, by zostać prawdziwymi uczniami.

Pan Dyrektor Józef Stolarczyk
w bardzo uroczysty sposób dokonał aktu
pasowania. Uczniowie klasy pierwszej
zostali powitani przez starszych kolegów i koleżanki z klasy drugiej. Otrzymali również od nich upominki. Na koniec pamiątkowe dyplomy wręczyła im
wychowawczyni, pani Anna Kucz-Koszelnik . Po sesji fotograficznej w klasie czekał na nich słodki poczęstunek,
a potem wspólna zabawa. „Wszystko co
piękne dojrzewa powoli...” Życzymy naszym pierwszakom, by czuli się dobrze
w naszej szkole a dzięki pilnej nauce
wyrośli na wzorowych uczniów.

Anna Kucz - Koszelnik
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Patriotyczne śpiewanie
w Bachórzu
W zadania szkoły jako placówki edukacyjno-wychowawczej wpisane jest wychowywanie do świadomego patriotyzmu nie tylko poprzez prezentowanie wzorców literackich czy historycznych, ale i przez okolicznościowe
uroczystości nakierowane na treści patriotyczne.

Dlaczego pieśń patriotyczna w szkole? Przede wszystkim doniosła rola wychowawcza, integracja pokoleń, kształtowanie poczucia wspólnoty i przeświadczenia, że miłość do
ojczyzny można wyrażać wszędzie.

Stąd 9.11.2015 r. o godzinie 17:00 zaproszeni goście,
mieszkańcy Bachórza i Laskówki, nauczyciele, rodzicie
i młodzież wypełnili salę gimnastyczną w Zespole Szkół Nr
1 w Bachórzu, aby pieśnią uczcić 97 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Zaproszenie przyjęła Pani Wójt, radni gminy Dynów,
przedstawiciele organizacji środowiskowych i lokalnych.
Przedsięwzięcie było uwieńczeniem projektu realizowanego przez uczniów klasy III G pod hasłem „Cały Bachórz
śpiewa pieśni patriotyczne”. Uczniowie przez wiele tygodni
pod okiem nauczycieli przygotowywali kolejne etapy projektu, by w dniu 9.11.2015 r. zaprezentować efekty swej pracy szerszej publiczności.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, następnie młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny, w którym
piosenką i wierszem dała wyraz swemu
przywiązaniu do ojczyzny; udowodniła, że patriotyzm nie jest przypisany do
postaci lekturowych, minionych pokoleń walczących za wolność, ale że i dzisiaj ma on swój realny wymiar, wprawdzie inny, ale budzący nadal poczucie
przynależności narodowej, własnej wartości wobec innych narodów, solidarności i dumy.
Młodzież zaraziła zebranych nastrojem radości i popłynęły takty „Legionów”, „Wojenki” i wielu innych pieśni
śpiewanych w okopach i na polach bitew. Przez kilka godzin sala rozbrzmiewała coraz nowymi pieśniami. Rodzice i dziadkowie dali przykład młodzieży, że kochać kraj to nie tyle obowiązek, co zaszczyt.
To, że wielu mieszkańców Bachórza
i Laskówki odpowiedziało na zaproszenie
najlepiej świadczy o potrzebie wyrażania
uczuć narodowych.

takst Jolanta Wójcik
fot. Piotr Bielec
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Wrzesień `39
Wrzesień jest miesiącem, w którym wspominamy tragiczne wydarzenia z 1939 roku.
W dniu 1-go września 1939 roku miała miejsce
agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę, a dzień
17 września to atak ze strony Związku Radzieckiego na nasz kraj. Z kolei 27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Z okazji tych wrześniowych rocznic uczniowie klasy VI
w Szkole Podstawowej w Harcie Górnej przygotowali happening, którego celem było przypomnienie całej
społeczności szkolnej, a także odwiedzającym szkołę rodzicom, o wydarzeniach z września 1939 roku.
Uczniowie przygotowali specjalne ulotki z kalendarium
II wojny światowej, które rozdawane były młodszym kolegom. Na korytarzu uczniowie mogli poczytać prasę z września `39 roku, obejrzeć wystawę fotografii wojennych oraz
posłuchać piosenek z okresu okupacji.
Marta Twardak

Pasowanie pierwszoklasistów

i włączenie przedszkolaków do społeczności uczniowskiej
SP nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie
30 października 2015 r. w naszej szkole zgodnie z wieloletnią tradycją odbyła się ważna uroczystość - pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza i włączenie przedszkolaków do społeczności uczniowskiej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i odśpiewaniem hymnu „ Jeszcze
Polska nie zginęła…”
Przybyłych gości- rodziców, nauczycieli, uczniów klas
starszych oraz samych bohaterów uroczystości powitał Dyrektor Szkoły p. Bogdan Sieńko. Jako pierwsi swoje dotychczasowe umiejętności recytatorsko- wokalne zaprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego, wykonując trzy piosenki i recytując wiersze o przedszkolu, poprawnym zachowaniu itp. Po krótkiej
prezentacji najmłodsi uczniowie szkoły
zostali oficjalnie przyjęci przez Pana
Dyrektora do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.
W następnej części uroczystości
uczniowie z kl. I zaprezentowali swoją
część artystyczną. Uczennica kl. VI zapewniała swoich młodszych kolegów,
że zawsze mogą liczyć na ich pomocną dłoń. Warunkiem dopuszczenia do
pasowania było wykonanie specjalnie
przygotowanych zadań, m.in. udzielenie odpowiedzi na zagadki, zaprezentowanie swoich umiejętności w recytacji wierszy i śpiewie piosenek . Każdy z pierwszaków za wykonanie zadań
został nagrodzony medalionem i grom-

kimi brawami zgromadzonych gości. Po zaprezentowaniu
swoich umiejętności uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły i zostali pasowani
na uczniów szkoły podstawowej przez Dyrektora Szkoły p.
Bogdana Sieńko dużym szkolnym ołówkiem.
Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i drobne
upominki. Na zakończenie uroczystości dzieci z oddziału
przedszkolnego i świeżo pasowani uczniowie kl. I pozowali do pamiątkowych zdjęć, a następnie udali się na pyszny
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień z pewnością pozostanie w ich pamięci na długi czas.
Wiesława Dziura, Ligia Pieróg
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie

Świętujemy
11 listopada
Dzień upamiętniający odzyskanie przez
Polskę niepodległości obchodzony był bardzo uroczyście w naszej szkole. Odbyła się
tradycyjna część artystyczna przygotowana
przez uczniów klasy VI. Ponadto , aby zamanifestować swój patriotyzm , uczniowie
i nauczyciele założyli stroje w kolorach białym i czerwonym.
Marta Twardak

PROGRAM JESIENI TEATRALNEJ DYNÓW 2015
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie,
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
i Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

ZAPRASZAJĄ
na IX Dynowską Jesień Teatralną
słowem i muzyką malowaną

Listopad 2015
11 listopada – aula Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie
godz. 18.00 „Dynów jedną śpiewającą rodziną” – wieczór pieśni patriotycznych nawiązujących do pięknej tradycji Polskiego Domu
19 listopada – Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
godz. 16.00 - XIII Dynowski Konkurs Recytatorski „Wrzosowo
mi, czyli jesienny leksykon uczuć”
22 listopada – Dom Strażaka w Dynowie
godz. 18.00 – „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” – spektakl „Teatru Arka” Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie
30 listopada – Dom Strażaka w Dynowie
godz.10.00 –„ Podwórkowe teatrzyki na start” – przegląd
dziecięcych teatrzyków w ramach IX Dynowskiej Jesieni Teatralnej:

„Kopciuszek” - spektakl w wykonaniu
dzieci Dynowskiego Przedszkola
„Witajcie w naszej bajce” – inscenizacja wierszy Jana Brzechwy przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowie ul.
Bartkówka
„Zaczarowany pantofelek” – spektakl
uczniów klas drugich b i d Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie
Imprezy współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Gminę Miejską Dynów
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Ślubowanie klasy I
w Szkole Podstawowej w Laskówce
Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Laskówce w dniu 14 października 2015 roku złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów.
Ślubowali, że będą dobrymi Polakami, będą dbać o dobre imię klasy i szkoły, będą uczyć się w szkole jak kochać
Ojczyznę i jak dla niej pracować w przyszłości, a także, że
swoim zachowaniem będą się starali sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. W uroczystości wzięli udział rodzice, dzieci i nauczyciele. Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor głos zabrała uczennica klasy pierwszej, która wyraziła radość z obecnej chwili i poprosiła o uwagę. Na
początek wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Dzień
dobry”. Następnie uczennice z klasy trzeciej opowiedziały
młodszym kolegom na wesoło co to jest Ślubowanie. Były
też wiersze oraz autoprezentacja starszych kolegów. Potem
już sami pierwszoklasiści zaprezentowali inscenizację pt.
„W szkole”. Śpiewali też piosenki i recytowali wiersze. Po
życzeniach od Samorządu Szkolnego przystąpiono do Ślubowania i Pasowania na Ucznia. Nowoprzyjęci do „braci
uczniowskiej” otrzymali dyplomy oraz miłe upominki. Ko-

lejnym punktem uroczystości był poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców. Na koniec dyskoteka. Uczniowie pamiętali także o święcie nauczycieli, przynieśli kwiaty, złożyli życzenia i wręczyli wspaniałe, samodzielnie wykonane laurki.
Alicja Banaś
M. Ruchlewicz

Inscenizacja „W szkole”

Piosenka w wykonaniu najmłodszych

Ślubowanie kl. I

Pamiątkowe zdjęcie

Jesteśmy już Uczniami
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Święto Niepodległości
w SP w Laskówce
11 listopada roku 1918
następuje koniec zaboru obcego.
Znów na mapie świata,
polskie państwo gości.
Nikt nam nie odbierze
już niepodległości
Tę niepodległość wywalczyli dla nas
nasi przodkowie, wiedzą o tym już najmłodsze dzieci, które wzięły udział w akademii zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Laskówce.

W uroczystości przygotowanej przez uczniów,
pod czujnym okiem nauczycieli, uczestniczyli rodzice, babcie oraz współpracująca ze szkołą pani bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej. Po krótkim rysie historycznym przedstawionym przez dyrektora Szkoły, panią M. Bury głos zabrali uczniowie. Na początku Przewodnicząca Szkoły wezwała
do hymnu, który został odśpiewany z zachowaniem
powagi i godnej postawy. Po hymnie uczniowie recytowali wiersze, które opowiadały o drodze naszego
kraju do uzyskania upragnionej niepodległości. Były
też wiersze mówiące o pięknie naszej Ojczyzny, oraz
pieśni patriotyczne z dumą śpiewane przez dzieci.
Alicja Banaś

Tradycyjne gołąbki z mięsem – KGW Laskówka
W niedzielę 6 września Podkarpacka Izba Rolnicza, we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych, zorganizowała Piknik Wieprzowy, którego celem
jest promocja spożywania polskich produktów z mięsa wieprzowego. Impreza ta odbyła się w miejscowości Kraczkowa.
Odwiedzający mieli okazję degustować potrawy z wieprzowiny przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa podkarpackiego,
a także wziąć udział w licznych konkursach dla dzieci
i dorosłych. Głównym punktem Pikniku był konkurs kulinarny na „Najlepszą potrawę z mięsa wieprzowego”,
w którym wyróżnienie przypadło dla Koła Gospodyń
Wiejskich z Laskówki. Panie
przygotowały tradycyjne gołąbki z mięsem. Organizację Pikniku sfinansowano ze
środków Funduszu Promocji
Mięsa Wieprzowego.
Autor – Marek KOT
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JESIENNE WOJAŻE
DYNOWSKICH BIEGACZY
Miesiąc płynął sobie dalej, a w międzyczasie DynowiaWitajcie Aktywni Czytelnicy. Niniejszy artykuł pokrótnie ostro trenowali na lokalnych podbiegach, by móc w pełce przedstawi Wam zmagania Członków Aktywnego Dyni formy stanąć na starcie 3. ULTRAMARATONU BIESZnowa w miesiącu październiku. Być może startów nie było
CZADZKIEGO, który odbył się 11 października. Wzięło
zbyt wiele, ale mimo wszystko, i tak sporo się wydarzyło.
w nim udział czterech panów z Dynowa. Było to niezwyBiegowy październik rozpoczął się już 3 dnia miesiąkłe przeżycie dla trzech z nich, choć dla całej drużyny był
ca, kiedy to Roman Kokot przebiegł 5 km w biegu o Puchar
to debiut na dystansie 52 km. Łukasz Domin bowiem ma
Pratt & Whitney (dawne WSK Rzeszów). W biegu wzięło
już na swoim koncie udział w ultramaratonie, tylko na dyudział 413 zawodników, a Roman uplasował się na 155 postansie 116 km.
zycji w klasyfikacji generalnej, z czasem 23:32 min. Jest to
Bieg rozpoczął się w Cisnej – bardzo spokojnym temfantastyczny wynik, choć to była zaledwie rozgrzewka przed
pem wzdłuż pobocza, nic nadzwyczajnego, choć to było barkolejnym dniem. 4 października, wraz z innymi zawodnikadzo zgubne. Serce gnało ich do przodu, jednak głowa kalkumi, Roman pobiegł w sztafecie podczas 3. PKO MARATONU
lowała rozłożenie sił na kolejne 40 km. Gdy po pokonaniu
RZESZOWSKIEGO. W tych zawodach wzięło udział 49 sztapierwszych 10 km wbiegli wreszcie do upragnionego lasu,
fet, z czego - z samego Dynowa wystartowały dwie drużyny.
świat wokół nich zmienił się na lepsze. I choć podbiegi były
W skład Sztafety Aktywny Dynów 2 weszli: Wiesław
mordercze i sił brakowało by biec, to dusza wojownika nie
Jandziś, Bogdan Mazur, Bartłomiej Walus, Patrycja Pinda
pozwalała im się poddawać. Pogoda sprzyjała chłopakom,
oraz Łukasz Domin. Sztafeta ta zajęła 8 pozycję w klasyfiwidoki odpędzały złe myśli o przerwaniu biegu i tak trwakacji generalnej z wynikiem 2:54:57.
li na trasie.
W skład Sztafety Aktywny Dynów 1 natomiast weszli:
Roman Kokot, Bogdan Peszek, Maciej Toczek, Iwona Sarnicka oraz Mariusz Mul. Sztafeta zajęła 19
miejsce z wynikiem 3:32:19. Ogromne gratulacje dla
wszystkich.
Maraton w Rzeszowie miał też jednego przedstawiciela z Dynowa na całym dystansie 42,195 km i był
to Wojciech Wojdyło. To pierwszy maraton Wojtka,
który jest już 15 dynowskim maratończykiem . Pełny dystans pokonał w czasie 4:20:47 i zajął 250 miejsce na 396 osób.
Niedziela 4 października była niezwykle pracowitym dniem dla zawodników z Dynowa. Tego dnia miały miejsce jeszcze dwa różne biegi, w Krakowie oraz
Gorlicach. W Krakowie odbył się 9. BIEG TRZECH
KOPCÓW na dystansie 13 km, w którym wziął udział
Michał Tworzydło. Jak sama nazwa biegu wskazuje
trasa była niezwykle wymagająca, ale co to na Michała – wysokiego, długonogiego, wysportowanego
Dynowianina. Nie mogło być inaczej – dał chłopak
radę i to z nie byle jakim wynikiem. Do mety dobiegło 2161 osób, a Michał wśród nich zajął wysokie 293 3. Ultramaraton Bieszczadzki - start
miejsce z pięknym wynikiem 1:02:46.
W Gorlicach natomiast Aktywny Dynów reprezentował Marcin Socha, który z niebywałą zaciętością walczy o wyniki w kolejnych biegach. Ten bieg również był niezwykły. Była to pierwsza edycja GORLICKIEGO BIEGU
GÓRSKIEGO na dystansie 39 km. Choć w zawodach wzięło udział jedynie 77 osób, Marcin uplasował się na 47 pozycji z czasem 4:55:40. To bardzo dobry wynik. Marcin - wielkie gratulacje.
Miesiąc mijał sobie dzień po dniu, aż wreszcie na kartce
z kalendarza ukazała się data 10 października. I zapewne
wielu polskim rodzinom ten dzień upłynął zwyczajnie, ale
nie dynowskim Jandzisiom. Oni całą rodziną wzięli udział
w 1. edycji biegu „Zarzecze na 5”. Choć na dystansie 5 km
wystartowali sami rodzice: Ewa i Wiesław, to w biegach dla
dzieci wzięli także udział ich synowie: Robert i Grzegorz.
Pięknie spędzony czas w Zarzeczu został uhonorowany medalami za sportowe osiągnięcia, a wyniki Państwa Jandzisiów przedstawiają się następująco:
Wiesław Jandziś 20:39 20 miejsce OPEN
(debiut na tym dystansie)
Ewa Jandziś
31:13 113 miejsce (debiut)

1. Gorlicki Bieg Górski
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Pierwszy do mety dobiegł Łukasz Domin, wyczerpany, zmordowany, ale szczęśliwy. Nie zabawił jednak
długo, gdyż w pędzie wśród licznych obowiązków, jak
na Animatora Sportu przystało, wracał czym prędzej
do Dynowa, by móc wziąć udział w biciu Rekordu Guinessa na dynowskim orliku. Wydarzenie to przebiegało według ściśle określonych reguł, których zachowanie było warunkiem koniecznym do uznania rekordu.
Podstawowymi warunkami było rozpoczęcie i zakończenie treningu w tym samym czasie na 200 orlikach
w Polsce. Każdy z Uczestników musiał posiadać strój
oraz obuwie sportowe. Fantastyczna przygoda i frajda
dla wszystkich, którzy wzięli w tym zdarzeniu udział.
Jednak na trasie pozostali jeszcze trzej zawodnicy. Na metę wbiegali radośni i uśmiechnięci. Choć dla
niektórych była to walka do ostatniego metra, to jednak gra warta była świeczki. To piękne doświadczenie
nauczyło ich pokory i szacunku do gór, które wszyscy
tak bardzo kochają. Wyniki dynowskich bohaterów przedstawiają się
następująco:
Łukasz Domin
159 miejsce OPEN
Bogdan Peszek
447 miejsce
Roman Kokot
449 miejsce
Maciej Toczek
603 miejsce

Zarzecze na 5

6:19:09
7:28:41
7:29:48
8:47:00

Bieg ukończyło 630 osób.

3. PKO Maraton Rzeszowski Sztafety
fikacji generalnej. To bardzo wysokie miejsce, gdyż w całym biegu wzięła udział
rekordowa liczba 6242 osób. Bravo Michał.
Ostatnim październikowym biegiem był 2. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON
KRÓLEWSKI, gdzie na starcie stanęło 9 zawodników AKTYWNEGO DYNOWA.
Był to ich naprawdę wspaniały występ. Czterech z nich poprawiło swoje dotychczasowe wyniki, natomiast dla trzech z nich był to debiut na tym dystansie. W biegu sklasyfikowano 5837 zawodników, a charakter Dynowskich Biegaczy odzwierciedlają ich fenomenalne wyniki, które prezentują się następująco:

3. PKO Maraton Rzeszowski
Tego samego dnia miał miejsce
jeszcze jeden bieg z udziałem nikogo innego, jak Michała Tworzydło.
Michał obrał sobie ambitny cel, by
dołączyć do grona maratończyków,
którzy zdobyli KORONĘ MARATONÓW POLSKICH. W tym dniu wziął
udział w 16. POZNAŃ MARATON,
gdzie dzielnie walczył z czasem oraz
każdym kolejnym metrem. Na mecie zjawił się z czasem 3:44:25 i dzięki temu zajął 1901 miejsce w klasy-

Daniel Siwulec
1:35:04
(rekord życiowy)
Wojciech Wojdyło
1:36:09
Michał Tworzydło
1:39:08
Paweł Radosz
1:48:17
Robert Słaby
1:48:30
Roman Kokot
1:48:42
Marcin Socha
1:51:10
Stanisław Martowicz 1:54:30
Paweł Siwulec
2:29:28

774 miejsce OPEN
862 (debiut)
1223
2445 (debiut)
2484
2527 (rekord życiowy)
2890 (rekord życiowy)
3355 (rekord życiowy)
5722 (debiut)

Wszystkim Dynowskim Biegaczom należą się ogromne gratulacje za podejmowane wysiłki, działania i wyzwania. Oczywiście, ich starania i osiągane wyniki
bardzo cieszą wszystkich, którzy trzymają za nich kciuki, ale jakże miło by było,
gdyby zawodnicy z Dynowa mogli usłyszeć na biegowej trasie okrzyk dopingu swojego Przyjaciela – Dynowiaka: „Dalej, dajesz, meta już niedaleko!”
Katarzyna Marszałek – Kokot
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NAJMŁODSI ADEPCI PIŁKI NOŻNEJ
TOWARZYSTWA SPORTOWEGO
DYNOVIA PISZĄ HISTORIĘ!
Od lipca w naszym klubie sportowym prężnie działają nowe dwie grupy młodzieżowe. Są to nowopowstałe drużyny ORLIKÓW i ŻAKÓW. W obu drużynach, pod czujnym okiem trenerów, Damiana Chudzikiewicza i Andrzeja Golesia, trenuje blisko 50
chłopców z roczników 2005-2010. Starsza grupa Orlików, którą prowadzi Damian Chudzikiewicz, została
zgłoszona do rozgrywek ligowych prowadzonych przez
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Są to trzy turnieje, w których gospodarzem jest kolejno każda drużyna z ligowej tabeli.
Pierwszy z nich odbył się na stadionie w Dynowie,
w którym to Dynovia gościła drużyny Strugu Tyczyn
i Izolatora Boguchwała. Podopieczni trenera Chudzikiewicza nie okazali się zbyt gościnni, gdyż pewnie
zwyciężyli Strug Tyczyn oraz zremisowali z Izolatorem
Boguchwała i tym samym wygrali pierwszy turniej.
Drugi turniej odbył się w Tyczynie, w którym to gospodarzem była drużyna miejscowego Strugu. W turnieju tym również bezkonkurencyjna okazała się nasza drużyna, która pokonała zarówno gospodarzy, jak
i zespół Izolatora Boguchwała.
Ostatni turniej odbył się w Boguchwale, gdzie miejscowa drużyna Izolatora gościła Strug Tyczyn i Dynovię Dynów. W turnieju tym młodzi reprezentanci Dynovii także nie pozostawili złudzeń swoim rywalom
i rozgromili zarówno gospodarzy, wygrywając gładko
5:0 oraz pokonali Strug Tyczyn 3:1.
Najwięcej goli w barwach naszej młodej drużyny
i jednocześnie w całych ligowych rozgrywkach zdobył
Michał Piskorek, który z dorobkiem 10 goli podobnie
jak Robert Lewandowski w Eliminacjach Euro 2016
pewnie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców.
Ponadto „łupem” strzeleckim w zespole Damiana Chudzikiewicza podzielili się jeszcze: Kacper Kocyło, Marek Martowicz, Dawid Michalik, Wiktor Paździorny
i Łukasz Dominczyk.

Komplet wyników naszej drużyny w trzech turniejach:
Dynovia - Strug Tyczyn 4:1, 3:0, 3:1
Dynovia - Izolator Bochuchwała 1:1, 3:2, 5:0
Tabela ligowa:
1. Dynovia 16 punktów, bramki 19-5
2. Izolator   
3. Strug      
Gratulujemy trenerowi Chudzikiewiczowi oraz naszym młodym piłkarzom świetnego startu w lidze Orlików, a wszystkim
rodzicom trenujących chłopców i Zarządowi Klubu dziękujemy
za nieocenioną pomoc w utworzeniu i bieżącej działalności młodzieżowej grupy ORLIKÓW i ŻAKÓW. Jak widać, rosną nam
niezwykle uzdolnieni wychowankowie, którzy, miejmy nadzieję,
pójdą w ślady starszych kolegów, którzy z powodzeniem reprezentują dynowski klub i miasto Dynów w rozgrywkach ligowych
na terenie całego województwa podkarpackiego.
Również wyśmienicie w swojej klasie rozgrywkowej radzi sobie drużyna Juniorów TS Dynovii, która przed sezonem 2015/2016
awansowała do Podkarpackiej Drugiej Ligi Juniorów. W lidze
tej występują drużyny z całego Województwa Podkarpackiego
oraz dużych miast wojewódzkich i powiatowych takie jak: Resovia Rzeszów, JKS Jarosław, Kolbuszowianka, Karpaty Krosno,
DAP Dębica czy Sokół Nisko.
Nasi młodzi zawodnicy bez kompleksów, od pierwszej do
ostatniej minuty grali na boisku z wyżej notowanymi drużynami jak równy z równym i na zakończenie rundy jesiennej zajęli
całkowicie zasłużone wysokie trzecie miejsce ustępując pola tylko drużynie Resovii Rzeszów i DAP-u Dębica. Podopieczni młodego trenera Jakuba Pantoła, któremu pomagał Damian Chudzikiewicz ponieśli tylko dwie porażki z Resovią i JKS-em Jarosław, gromadząc na półmetku rozgrywek 21 punktów i, co najważniejsze, do lidera - Resovii Rzeszów tracą zaledwie cztery
punkty. Miejmy nadzieję, iż równie dobrze jak w niedawno zakończonej rundzie jesiennej, zespół juniorów będzie spisywał się
w rundzie rewanżowej na wiosnę!
Zarząd TS Dynovia
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Seniorzy zakończyli
sezon jesienny
W dniu 11 listopada drużyna seniorów Dynovii Dynów meczem na własnym boisku z drużyną Sokoła Sokołów Małopolski zakończyła zmagania w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016.
Piłkarze prowadzeni przez grającego trenera Pawła
Gierulę, który przed rozpoczęciem sezonu zastąpił na tym
stanowisku Macieja Pindę, jak w każdej rundzie dostarczyli wszystkim swoim kibicom wielu sportowych emocji.
Jak wszyscy wiemy, Dynovia po wyjątkowo słabej rundzie wiosennej sportowo nie zdołała utrzymać się w Rzeszowskiej Klasie Okręgowej i spadła do A Klasy, jednak
w skutek wycofania się drużyny Jaworu Krzemienica z Klasy Okręgowej nasz zespół zdołał uniknąć degradacji i zajął
właśnie miejsce drużyny z Krzemienicy w „ Rzeszowskiej
Okręgówce”. Przed rozpoczęciem rundy jesiennej w drużynie Dynovii zaszły liczne zmiany kadrowe.
Drużynę opuścili Tomasz Mnich, Marcin Krasnopolski, Bartłomiej Chrzan. Treningów z różnych względów
nie wznowili dotychczas etatowi i doświadczeni zawodnicy: Krzysztof Hadam, Andrzej Goleś, Damian Chudzikiewicz oraz Mateusz Szczepański. Braki kadrowe uzupełnili
Tomasz Hadam (Unum Babice), Damir Mehmedovic (Brzozovia) oraz liczna grupa juniorów i juniorów młodszych.
Po takiej rewolucji kadrowej trudno było spodziewać
się płynnej i widowiskowej gry ze strony dynowskich zawodników. Trener Gierula wobec licznych ubytków kadrowych zmuszony był do oparcia gry swojego zespołu na dynowskiej młodzieży, którą wspomagali doświadczeni gracze
Paweł Szczawiński z Pawłem Rebizakiem.
Efekt końcowy po rundzie jesiennej w postaci odległego miejsca Dynovii w ligowej tabeli i nie najlepszych sportowych wyników z tym związanych może nie powala na kolana, jednak każdy kto się trochę zna na piłce, ten wie, iż
młodzi zawodnicy potrzebują czasu aby osiągnąć odpowiedni poziom sportowy w piłce seniorskiej, a ich gra „z konieczności i z marszu” w rozgrywkach ligowych na pewno zaprocentuje w przyszłości!

Podsumowując: zarówno wszyscy kibice Dynovii, jak
i sami zawodnicy wiedzą, iż stać naszą drużynę na dużo więcej, niż osiągnięty wynik w rundzie jesiennej i  zajmowana
obecnie odległa lokata w ligowej tabeli. W Kilku meczach
nasi młodzi zawodnicy jednak zaprezentowali się z dobrej
strony i zasłużenie wygrali (mecze z Sawą Sonina, Wisłokiem Czarna czy z Dąbrówkami), ale zdarzyły się również
mecze, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć
(pojedynek w Strzyżowie czy u siebie ze Stobierną)
Każdy, kto bliżej interesuje się drużyną to wie, iż przeplatanie lepszych meczy z gorszymi z niczego się nie brało, tylko składało się na to wiele czynników, takich jak: wymuszona, ciągła rotacja w składzie, spowodowana brakiem
poszczególnych zawodników w meczowej kadrze z różnych
powodów, wąska i młoda kadra, kontuzje, kartki, wyjazdy,
praca, brak chęci itd. (punkt kulminacyjny nastąpił w zremisowanym 1:1 meczu w Trzebownisku, gdzie z konieczności
zagrało aż 8 młodzieżowców w pierwszej „11”. A jak do tego
doszła niska frekwencja na treningach, to o ustabilizowaniu składu i formy można było tylko pomarzyć. Jakby tego
było mało, to w trakcie trwania rundy do pracy za granicę
wyjechał filar dynowskiej obrony Tomasz Hadam i w ostatnich kilku meczach ligowych trener Gierula nie miał właściwie pola manewru z ustaleniem składu meczowego, co
takiej drużynie jak Dynovia na pewno chluby nie przynosi!
Miejmy nadzieję, iż jak mówi stare polskie przysłowie: „co nas nie zabije, to nas wzmocni” i Zarząd
oraz zawodnicy wraz z trenerem wyciągną odpowiednie wnioski z zakończonej rundy jesiennej oraz zrobią
wszystko, aby runda wiosenna była dużo lepsza w wykonaniu Dynovii. Z pewnością może taka być, tylko
niektórzy zawodnicy muszą podejść poważnie do tematu i sumiennie przepracować zimowy okres przygotowawczy, a trener wraz z  Zarządem klubu musi
poszerzyć kadrę zawodniczą i tym samym zwiększyć
rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie, a wtedy możemy być pewni, że Dynovia wróci na czołowe
miejsce w ligowej tabeli!   
Zarząd TS Dynovia
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NOWE ZADANIA
Klon krwawy i żółta lipa
liście, listeczki sypią.
Zrzuca je ptak lecący,
strąca osa niechcący.
Wiatrowi na płacz się zbiera,
że liście się poniewiera;
chodzi dołem i górą
i zbiera je oburącz,
i płacze nad nimi deszczem,
po gałęziach je mokrych wiesza.
Nic z tego ... Oczywiście.
Potem mówią, że wiatr zrywa liście…

ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru
Krzyżówka
– UMARŁA KLASA, DALEJ
JUŻ NIC, KRZESŁO
Jolka
– PRAWDZIWEK
Logogryf
– ELŻBIETA JAWOROWICZ
Krzyżówka
– POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Wirówka
– MUCHOMOR

..tak pisze w wierszu „Jesienny żart” Kazimiera Iłłakowiczówna. Nazwa
obecnego miesiąca (według Brücknera) pochodzi od opadających jesienią liści, więc
ten utwór pasuje jak ulał do listopadowego kącika rozrywkowego ;-)
Miło pospacerować po dywanie z różnokolorowych liści… A po powrocie do domu, przy szklance gorącej herbaty można
trochę potrenować szare komórki zmagając się z zadaniami, które przygotowali dla Państwa nasi stali współpracownicy!
Pan Bogdan Witek poleca tym razem dwie Krzyżówki z hasłami związanymi ze Stanisławem Wyspiańskim oraz
Strzałki, zaś pan Leszek Grzywacz –Krzyżówkę – PODKARPACKIE MIASTA i Jolkę przerywnikową.
Zapraszam do rozwiązywania!
Renata Jurasińska

Krzyżówka
Litery z pól zaznaczonych kropką, odczytane
jednym ciągiem utworzą rozwiązanie - tytuł obrazu Stanisława Wyspiańskiego.
Poziomo:
2) Filip, aktor z popularnych seriali
“BrzydUla”, “Prosto w serce”.
5) kraina historyczna w Chorwacji.
8) kubańskie dla wytrawnych palaczy.
9) podrabia dokumenty, dzieła sztuki.
10) pieszczotliwie dzieciątku.
11) prowadzi zajęcia np. fitnessu.
12) plan, zamysł.
Pionowo:
1) członek zespołu wystawiającego skecze
na scenie.
2) Kamil, poeta, który zginął podczas
Powstania Warszawskiego.
3) fortuna, skarb.
4) opiekunka przydzielona przez sąd.
6) nieład, bałagan.
7) przeszklona konstrukcja z nowalijkami.
Bogdan Witek
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Jesienne żarciki znalezione w sieci…

KRZYŻÓWKA – PODKARPACKIE MIASTA

KRZYŻÓWKA – PODKARPACKIE MIASTA
Z liter w kolorowych polach należy ułożyć nazwę
jeszcze jednego miasta na Podkarpaciu – rozwiązanie
zadania.

2

3

Poziomo (kolejność przypadkowa):
• miasto na Podkarpaciu.

1

4
5

Pionowo:
1) sławny aktor, zwłaszcza filmowy.
2) jolka pod białymi żaglami.
3) gatunek antylopy, gazela czarnoogonowa.
4) warstwa tlenków metali powstająca na metalu
w czasie jego obróbki cieplnej,; zgorzelina.
5) jeden z metalowych kolców na ubiorze
harleyowca.
Leszek Grzywacz

Krzyżówka

Z liter w kolorowych polach należy ułożyć nazwę jeszcze jednego miasta na Podkarpa
rozwiązanie zadania.

Litery w zaznaczonych rzędach utworzą
rozwiąPoziomo
(kolejność przypadkowa):
zanie - tytuł dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

■ miasto na Podkarpaciu.
Poziomo:
1) żołna …, ptak objęty w Polsce całkowitą ochroną.
Pionowo:
7) płynna część krwi pozbawiona włóknika.
8) sąsiaduje z Ziemią.
1) sławny aktor, zwłaszcza filmowy.
9) pierwsza część rozwiązania.
11) druga część rozwiązania.
2) jolka pod białymi żaglami.
16) miejsce pracy archeologa.
17) dawny wyzyskiwacz, burżuj.

3) gatunek antylopy, gazela czarnoogonowa.

Pionowo:
1) numer w dowodzie osobistym.
4) warstwa tlenków metali powstająca na metalu w czasie jego obróbki cieplnej,; zgorzelina.
2) szkic, zewnętrzny kształt.
3) mniej, niż ziąb.
5) jeden z metalowych kolców na ubiorze harleyowca.
4) myśliwy.
5) muzykant z noweli Sienkiewicza.
Leszek G
6) opuszcza ciało po śmierci.
10) do uiszczenia za wynajem.
12) egipska bogini, żona Ozyrysa.
13) sznurki przy fartuchu.
14) mieszkaniec dżungli.
15) wolna posada.
Bogdan Witek
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JOLKA

JOLKA

U

W diagramie ujawniono wszystkie samogłoski U i Y. Rozwiązaniem jest słowo odczytane
w kolorowych polach (początek w polu z kropką).
• wielkie państwo, imperium. • boczna
ścianka pudełka zapałek. • jeden z trzech gatunków dramatu. • mruga nad sklepem. •
kolczak dachówkowaty • ograniczenie nasilenia działań wojennych. • Michał, aspirant Nosul w „Ojcu Mateuszu”. • zręczny obrót ciała
podczas walki w szermierce. • cierpi na napady
duszności. • Doris, amerykańska aktorka („Nie
jedzcie stokrotek”). • „Na … sianie…” – Big
Dance (do diagramu w m. lp.). • krótka reklama w radio lub w TV. • doroczny podatek płacony przez wyznawców islamu. • mocne zasady. • zdobi warkocz dziewczynki. • sezonowy schemat audycji radiowych. • potrafi leczyć
schorzenia narządu słuchu i równowagi. • pogląd, doktryna. • koń maści kasztanowatej. •
nauczyciel rzymskich gladiatorów. • ropucha
•
kururu. • kapłanka zamieniona przez zazdrosną Herę w jałówkę. • imię Czejarka, dziennikarza radiowego. • współubieganie się o zwycięstwo. • taniec latynoski. • foremna bryła
z ułożonego drewna. • jest nią strzygonia choinówka. • uchwyt dzbanuszka. • warszawska ulica przy skarpie wiślanej. • muzyka rozrywkowa amerykańskich Murzynów. • warta główna garnizonu. • świst pary pod ciśnieniem. • huncwot, ancymonek. • była nią Wisława Szymborska. • zespoły komórek o podobnej budowie. • wyspa w Wielkich Antylach, słynąca z urody dziewcząt. • polski ser pleśniowy. • w muzyce jazzowej: akcent na dźwięku.
• figiel, szpas. • imituje wybuchy w czasie ćwiczeń poligonowych. • płynny tłuszcz leczniczy.
• potocznie o marihuanie. • zięć Mahometa. • przejrzysty szal na damskim kapeluszu. • popularne, hiszpańskie
W diagramie ujawniono wszystkie samogłoski U i Y. Rozwiązaniem jest słowo odczytane w kolorowyc
imię żeńskie. • wczesnojesienna faworytka. • wędrowiec. • niedyspozycja po hucznych urodzinach. • film T. Kon(początek
kropką).baletu „Gajane”. • tytuł etiopskiego dostojnika. • szkoda moralna.
wickiego ze Zbigniewem Cybulskim. w•polu
imięz twórcy
Leszek Grzywacz
■ wielkie państwo, imperium. ■ boczna ścianka pudełka zapałek. ■ jeden z trzech gatunków dramatu. ■ mrug
■ kolczak dachówkowaty ■ ograniczenie nasilenia działań wojennych. ■ Michał, aspirant Nosul w „Ojcu Mateu
zręczny obrót ciała podczas walki w szermierce. ■ cierpi na napady duszności. ■ Doris, amerykańska aktorka („N
stokrotek”). ■ „Na … sianie…” – Big Dance (do diagramu w m. lp.). ■ krótka reklama w radio lub w TV. ■ dorocz
płacony przez wyznawców islamu. ■ mocne zasady.
■ zdobi warkocz dziewczynki. ■ sezonowy schemat
radiowych. ■ potrafi leczyć schorzenia narządu słuchu
i równowagi. ■ pogląd, doktryna. ■ koń maści k
Litery z pól ze strzałkami należy przenieść poza diagram zgodnie ze
■
nauczyciel
rzymskich
gladiatorów.
■
ropucha
kururu.
■
kapłanka
zamieniona przez zazdrosną Herę w jałówkę
wskazywanym kierunkiem, a następnie odczytać rozwiązanie końcowe.
Czejarka, dziennikarza radiowego.
■ współubieganie się o zwycięstwo. ■ taniec latynoski. ■ foremna bry
Poziomo:
drewna. ■ jest nią strzygonia choinówka. ■ uchwyt dzbanuszka. ■ warszawska ulica przy skarpie wiślanej. ■ m
1) kwaśna przyprawa.
rozrywkowa amerykańskich Murzynów. ■ warta główna garnizonu. ■ świst pary pod ciśnieniem. ■ huncwot, a
5) służył dawnej do tamowania krwawień.
■ była nią Wisława Szymborska. ■ zespoły komórek o podobnej budowie. ■ wyspa w Wielkich Antylach, słyną
6) pieśni operowe.
dziewcząt.
■ polski
ser pleśniowy. ■ w muzyce jazzowej: akcent na dźwięku. ■ figiel, szpas. ■ imituje wybuc
7) stawonóg morski o dużym znaczeniu
gospodarczym.
ćwiczeń
poligonowych.
■ płynny tłuszcz leczniczy. ■ potocznie o marihuanie. ■ zięć Mahometa. ■ przejrzysty
8) pierwsze uderzenie piłki w tenisie.
9) tworzą szkielet ryby. damskim kapeluszu. ■ popularne, hiszpańskie imię żeńskie. ■ wczesnojesienna faworytka. ■ wędrowiec. ■ ni
10) węglowodór z dwoma atomami
we wzorze.
hucznychwęgla
urodzinach.
■ film T. Konwickiego ze Zbigniewem Cybulskim. ■ imię twórcy baletu „Gajane”. ■ tyt
11) predyspozycje, smykałka do czegoś.
dostojnika. ■ szkoda moralna.
12) wysiadywane w gnieździe.

Y

Y

U

U

Y

Strzałki

Pionowo:
2) kuma
3) koreańska sztuka walki.
4) partyzant z oddziału majora Henryka Dobrzańskiego.
Bogdan Witek
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niestroj.dietetyka@gmail.com

tel. 792 013 271

Dietetyk

Arkadiusz Niestrój

DYNOWINKA

www.facebook.com/ArkadiuszNiestrojDietetyka

ul. Ks. Ożoga 32
36-065 Dynów

Rejestracja tel. 16 652 10 35

Godziny otwarcia: środa - czwartek 7:00 – 12:00

żywienie w cukrzycy

żywienie kobiet w ciąży

zdrowe odżywianie

dieta w sporcie

odchudzanie

Przychodnia Rejonowa w Dynowie

Gabinet dietetyczny

Nr 12/244
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Dynów, ul. Mickiewicza 41
tel. 16 65 22 211
Dubiecko, Nienadowa 502B
tel. 16 62 84 431

ODDZIAŁY

SZCZUCIN

BŁAŻOWA

JAROSŁAW
DUBIECKO

Twierdza 77 k/Frysztaka
tel. 17 27 60 123.
Klęczany 299A
tel. 17 74 55 164
Jarosław, ul. Zamkowa 3
tel. 16 62 10 052
Błażowa, ul. Armii Krajowej 22
tel. 17 22 93 500

www.szik.pl
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