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Wrzesień, nieuchronny koniec lata… Pięknie pisze o obecnej porze roku
Julian Tuwim w „Strofach o późnym lecie”…
Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,
A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna.
Nazłociło się liści,
Że koszami wynosić,
A trawa jaka bujna,
Aż się prosi, by kosić.
Lato, w butelki rozlane,
Na półkach słodem się burzy.
Zaraz korki wysadzi,
Już nie wytrzyma dłużej […]
Słońce głęboko weszło
W wodę, we mnie i w ziemię,
Wiatr nam oczy przymyka.
Ciepłem przejęty drzemie […]

W tym - prawie już jesiennym - numerze „Dynowinki”
przedstawiamy tradycyjnie wieści z miasta i regionu, relację z tegorocznego Święta Plonów oraz z uroczystego nadania imienia Trzecieskich Parkowi Miejskiemu w Dynowie
a także wspominamy tych, którzy od nas odeszli… Nie zapominamy też o niezbędnej dawce ćwiczeń, zarówno fizycznych
(dowiecie się Państwo, czym jest Metoda Pilatesa oraz co
słychać u dynowskich biegaczy) jak i umysłowych (o to – jak
zwykle – zadbali współpracownicy kącika rozrywkowego).

Życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, by witająca nas
właśnie jesień z ciągle jeszcze zieloną i bujną trawą, złotymi i czerwonymi liśćmi, spiżarniami pełnymi smakowitych
przetworów pomalowała Wasze dni na kolorowo i stała się
źródłem wielu niezapomnianych doznań!
Redaktorzy prowadzący
Renata i Maciej Jurasińscy

Za następny numer „Dynowinki” będzie odpowiadać pani Diana Wasylowska-Kilon.
Materiały proszę wysyłać na adres: wasylowska73@o2.pl

Przywieziony został, zakupiony w Rzeszowie, kamień – obelisk a Pan Bogusław Kędzierski wykonuje tablicę granitową poświęconą 1050 – rocznicy
Chrztu Polski.
W dniu 11.11.2016 r. pragniemy poświęcić sztandar organizacyjny SPiRRD Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.
W Urzędzie Miasta Dynowa odbyło się w dniu
26.08.2016 r. spotkanie związane z udziałem Miasta w organizacji IX Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu, w którym wraz z Panem Maciejem Jurasińskim wziąłem udział. Prezentowaliśmy wydawnictwa Towarzystwa, w tym dotyczące pamięci Żydów – ofiar mordu dokonanego przez niemieckich okupantów we wrześniu
1939 r. w Dynowie.
Kolejny raz Towarzystwo Przyjaciół Dynowa było wraz
z Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie organizatorem Narodowego czytania. W dniu 2.09.2016 r. czytaliśmy „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
W Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie przy
ul. Meiselsa 17 w dniu 28.09.2016 r. o godz. 18 nastąpi otwarcie wystawy obrazów Pani Niny Talbot z USA,

której rodzina była związana z przedwojennym Dynowem,
pt. „Twarze Dynowa”.
W tym roku Towarzystwo dokona kolejnej renowacji na
starym cmentarzu w Dynowie, która obejmie nagrobki Józefa Słomki, Jana Brody i Marii Cicińskiej.
Prostuję informację zawartą w „Dynowince” o autorze
obrazów księży znajdujących się w kościele. Ich autorką
jest Pani Małgorzata Baraniecka. Wiadomość tą otrzymałem od jej córki – Pani Marii Baranieckiej – Witkowskiej.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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paMiĘĆ o Wrześniu 1939 roku
W pierwszych dniach II Wojny Światowej, 3 batalion
5 pułku strzelców podhalańskich ze składu 156 pp toczył
walki z hitlerowskim najeźdźcą w Puszczy Niepołomickiej.
Na miejscu bitwy znajduje się zbiorowa mogiła pięćdziesięciu żołnierzy Wojska Polskiego.

Wśród poległych w bitwie są pochodzący z Dynowa:
Ignacy Groszek oraz Edward Pyś.
Ignacy Groszek urodził się w Dynowie 8 marca 1915 r.
i był bratem Marii Groszek zmarłej w Dynowie w 1961 r. –
babki Pani Elizy Buczkowskiej, w której posiadaniu są pozostałe po nim pamiątki: legitymacja ubezpieczeniowa oraz „nieśmiertelnik”, które poniżej przedstawiam:

Ignacy Groszek do chwili mobilizacji
pracował w Parowej Fabryce Form do ubuwia „MODEL” Bacher i Ska w Dynowie.

Andrzej Stankiewicz

non omnis moriar
Czas pędzi nieubłaganie i nie pytając, zabiera nam kolejnych Dynowian…Wraz z Nimi odchodzi od nas na zawsze tamten Dynów, może mniej
kolorowy, ale za to bardziej zielony, z fontanną, której pilnowały sympatyczne miśki, ze sklepami co prawda czasem z pustymi półkami, ale za to zawsze pełnymi ciepłej,
niemal rodzinnej atmosfery…
2 kwietnia 2016 roku odeszła od nas Pani Anna Stankiewicz, zwana po prostu Panią Hanią… Przez wiele lat, razem ze swoimi rodzicami, sprzedawała nam prasę w historycznym „Ruchu” koło kościoła. Zorganizowana, życzliwa i bardzo religijna… Zawsze regularnie, swoim charakterystycznym długim, niemal majestatycznym
krokiem zmierzała na wieczorną mszę. Odeszła od nas jakoś tak po cichu – tak, jak żyła… Niemal do końca pielęgnowała swój ogródek i w każdy piątek gościła swojego brata niepowtarzalnymi pierogami… Cześć Jej pamięci!
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa oraz redakcja „Dynowinki”
wraz z tym wspomnieniem składają całej Rodzinie,
na ręce Prezesa TPD Andrzeja Stankiewicza,
wyrazy głębokiego współczucia.

„Można odejść na zawsze
by stale być blisko”
ks. J. Twardowski

Drogiemu Koledze, wychowawcy, nauczycielowi
Mariuszowi Chomie
i Jego bliskim
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach po śmierci Ojca Śp. Władysława Chomy
składa
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dynowie
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kalendariuM
27.08.1939 r. – zostaje powołana pod broń dynowska kompania Obrony Narodowej
1.09.1939 r.

– armia hitlerowska wkracza na tereny Rzeczypospolitej, rozpoczyna się II Wojna Światowa

6/7.09.1939 r. – w dworze hrabiów Skrzyńskich w Bachórzu
stacjonuje sztab Armii „Karpaty” (po reorganizacji „Małopolska”)
– w domu Józefa Stankiewicza w Dynowie stacjonuje sztab gen. Orlik-Łukowskiego – dowódcy Grupy Operacyjnej „Południowej”
12.09.1939 r. – ginie podpułkownik Beniamin Kotarba – dowódca 17 Pułku Piechoty w kilkugodzinnej
bitwie w Borownicy
– Niemcy zajmują górną część Przedmieścia
Dynowskiego

18.09.1939 r. – masowa egzekucja Żydów (jedna z pierwszych tego rodzaju w historii II Wojny
Światowej) na styku obecnej ulicy ks. Ożoga i Podgórskiej na tzw. plebańskim polu
oraz pod lasem Żurawcem. Ginie 300-400
Żydów, głównie mężczyzn
18/19.09.1939 r. – spalenie przez Niemców synagogi wraz ze
skrywającą się w niej grupą około 50 Żydów
28.09.1939 r. – wysiedlenie około 1.500 Żydów (głównie kobiet i dzieci) z Dynowa za rzekę San do sowieckiej strefy okupacyjnej
W odniesieniu do chronologii i szczegółowych faktów
związanych z losami dynowskich Żydów w 1939 r. istnieje
wiele sprzeczności w opublikowanych pracach naukowych
i popularno-naukowych.
Andrzej Stankiewicz

13.09.1939 r. – Niemcy zajmują Dynów, rozpoczyna się okupacja

literacki poczĄtek roku szkolnego
W dYnoWskiM lo
W piątek 2 września w hali sportowej w LO w Dynowie miała
miejsce kolejna (piąta już) edycja Narodowego Czytania. Tym razem w roku sienkiewiczowskim, zgodnie z przeprowadzonym przez
kancelarię prezydencką sondażem, czytaliśmy „Quo Vadis”. U progu szkoły na zaproszonych gości czekali Tomasz Peszek i Martyna
Kłyż w strojach utrzymanych w konwencji epoki starożytnego Rzymu. Każdy uczestnik imprezy mógł przybić sobie na własnym egzemplarzu powieści pamiątkową pieczęć, którą - tak jak w poprzednich latach - otrzymaliśmy z kancelarii Prezydenta.
Nasze szkolne czytanie - jak co roku - rozpoczęły dzielne przedszkolaki, które recytowały napisany specjalnie na tą okazję wierszyk.
Pamiętaj, że na świecie
Do ważnych się zalicza
Nasze rodzime dzieło
„Quo Vadis” Sienkiewicza
Książek Pana Henryka
Jest bardzo długa lista
Lecz właśnie tą powieścią
Zasłynął nasz Noblista
Jest w niej o sile wiary
I jest o sile miłości
Przeczytaj, a na twarzy
Łza i uśmiech zagości
Przenieś się koleżanko
I Ty mój miły kolego
W czasy pierwszych chrześcijan
I imperium rzymskiego
Uwaga Wy Panowie
Skupcie się Drogie Panie
Zaczynamy kolejne
Narodowe Czytanie!

Gospodarz imprezy, Pan Dyrektor Kazimierz Żak, który wcześniej przywitał gości,
wręczył dzieciom ufundowane przez siebie słodycze.
W klimat narodzin
chrześcijaństwa wprowadziła wszystkich laureatka wielu konkursów recytatorskich Elżbieta Łysiak, czytając
odpowiedni fragment
powieści. Później w rolę
Ligii i Winicjusza wcielili się prof. Ewa Hadam oraz nasz absolwent - utytułowany już aktor teatru Siemaszkowej - Mateusz Mikoś. Następnie rozmowę Ligii z Akte przytoczyły pięknie nasze polonistki, profesorki Elżbieta Klaczak- Łach i Katarzyna Kłyż. O tym,
że w powieści jest miejsce na igrzyska i walki gladiatorów, przekonali nas pano-
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wie: Marian Szpiech oraz działacze aktywnego Dynowa - Łukasz Domin i Bartłomiej Walus, którzy sami bardzo cenią
sobie tężyznę fizyczną. Tak jak poprzedni czytający, zebrali oni gromkie brawa. Również gorącymi brawami został
nagrodzony towarzyszący nam od pierwszej edycji Daniel
Maziarz, który tym razem wystąpił w towarzystwie swojego syna. Ubarwili oni uroczystość wykonując piosenkę Michała Bajora „Quo vadis, Domine” (Panie Danielu, konkurencja rośnie!).

resa Gerula. Obie czytające - nasze byłe nauczycielki - jak
zwykle godnie reprezentowały Uniwersytet Złotej Jesieni.
Literackie prezentacje zakończyła - będąca z nami od początku - była dyrektor szkoły pani Maria Radoń, czytając
końcowy fragment epilogu. Przypomniała ona, jak zakończył żywot uosabiający wszelkie zło cesarz Neron:

Drugą część czytania rozpoczęła Wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pani Jolanta Głuchowska
„snując” słowami Sienkiewicza rozważania na temat władzy. Po niej do wątku walki wrócił Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Dynowa, współorganizator imprezy, pan Andrzej
Stankiewicz, który „uratował Ligię pokonując rozjuszonego
tura”. Czytanie nie mogło obyć się bez pożaru Rzymu. Właściwy fragment przeczytał kompetentny i zaprzyjaźniony
ze szkołą Komendant OSP w Harcie pan Artur Szczutek.
Fragmentem o uczcie Petroniusza uraczyła nas pani Janina Król- Duch, a słynny list do Nerona przeczytała pani Te-

Wedle zaś dawnej bramy Kapeńskiej wznosi się dzisiaj
maleńka kapliczka z zatartym nieco napisem: „Quo vadis,
Domine?”

I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu.

Na koniec prowadzący imprezę Maciej Jurasiński zaprosił wszystkich do uczestnictwa w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Kropkę nad „i” postawił pan dyrektor Kazimierz Żak. Podziękował on wszystkim uczestnikom imprezy, a czytających zaprosił do wspólnego zdjęcia.
Maciej Jurasiński
Foto. Jerzy Kedzierski
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W poszukiwaniu
śladów różnorodności, jedności
i integracji w Europie...
W dniach 19-30 sierpnia nasza zwycięska drużyna
z ogólnopolskiego konkursu
udała się do Niemiec, by poznać smak nagrody. Najpierw
poznawaliśmy piękno Berlina przez długie spacery, fotografie i przejażdżki metrem.
To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wielka uprzejmość Kamili Schöll-Mazurek,
absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, która
umożliwiła nam dłuższy pobyt
w stolicy Niemiec, za co jej serdecznie dziękujemy! Właściwy
kurs trwał od 24 do 30 sierpnia
i miał miejsce w Berlinie, Sankelmarku i we Flensburgu.
Składał się z cyklu spotkań,
dyskusji, wymian poglądów.
Poruszaliśmy wiele naglących
tematów, np. problem różnorodności i integracji, znaczenie Unii Europejskiej w świecie czy rolę mediów w kształto-

Wizyta w Bundestagu

Brandendburger Tor
waniu rzeczywistości. Mieliśmy możliwość wykazać się swoimi zdolnościami językowymi
i dzięki nim rozszerzyć swoje horyzonty oraz poznać nowych ludzi. To była dla nas ciekawa przygoda i bardzo fascynujące, aczkolwiek doświadczenie stanowiące duże wyzwanie.
Jana Osiadły, Ewelina Fara, Damian Pielak
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
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żYcie to rucH, taniec i sport

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest corocznie organizatorem wielu imprez, w tym także sportowych. Słynne „Ferie na sportowo” przyciągają każdego roku liczną grupę miłośników sportu
i chętnych do zajęć sportowych podczas ferii zimowych.

Przyznanie dofinansowania, po ogłoszonym, przez Burmistrza Miasta Dynów konkursie na REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym
powietrzu”, dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół
Zawodowych w Dynowie, pozwoliło zorganizować dodatkowe imprezy sportowe na obiektach szkolnych i we współpracy z ZSzZ w Dynowie pod hasłem „ŻYCIE TO RUCH,
TANIEC I SPORT”.
W okresie wakacyjnym kończy się właśnie realizacja jednej części tego zadania, w ramach, którego odbyły się: zajęcia szkoleniowe z zakresu piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego i tańca sportowego, zorganizowany został w kwietniu turniej halowy piłki nożnej, a w czerwcu br. turniej piłki nożnej, piłki plażowej siatkowej i tenisa stołowego oraz
odbyły się także pokazy tańca sportowego.
Ogromnym zainteresowaniem chłopców cieszą się najbardziej turnieje piłki nożnej, a dziewczęta bardziej chcą
się popisywać w piłce siatkowej, przy stole tenisowym albo
w sportowym tańcu – aerobiku.
Środki finansowe z dotacji przeznaczono na zakup sprzętu sportowego do organizowanych zajęć, na nagrody, wyróżnienia, dyplomy i puchary, a w niewielkiej części na napoje dla uczestników zajęć. Także Stowarzyszenie Przyjaciół

ZSzZ w Dynowie część swoich środków finansowych przeznaczyło na potrzeby związane z organizacją tych sportowych imprez, natomiast wszystkie zajęcia sportowe przeprowadzone były w ramach pracy społecznej – wolontariatu, członków stowarzyszenia, a także innych osób. Zadanie
realizowało 15 bezpośrednio zaangażowanych wolontariuszy
oraz spora grupa młodzieży. W poszczególnych imprezach
uczestniczyło od 50 do 200 dzieci i młodzieży. Udostępnione
do realizacji tego zadania obiekty sportowe Zespołu Szkół
Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, umożliwiły sprawne, wygodne i bezpieczne przeprowadzenie turniejów i zajęć sportowych.
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Doniosłym momentem było także rozdanie
nagród, pucharów i dyplomów, które miało miejsce podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/16.
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Po wakacjach, realizowany będzie dalszy ciąg projektu. Już we
wrześniu odbędą się zawody lekkoatletyczne, a w październiku turniej piłki nożnej chłopców. Szczegóły będą na afiszach i na stronach
internetowych szkoły i stowarzyszenia. ZAPRASZAMY !!!
Dynów, wrzesień 2016 r.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie
Stanisław Tymowicz

BYĆ NAJLEPSZYM…

ST Y PEND Y ŚCI

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W DYNOWIE
Najlepsi uczniowie
dostają już nie tylko świadectwa z czerwonym paskiem i książkę z dedykacją lub nagrodę rzeczową
ale też coraz częściej nagradzani są wszelkiego
rodzaju stypendiami.
Stypendystą Prezesa
Rady Ministrów w roku
szkolnym 2016/2017 za wybitne osiągnięcia został Mirosław Potoczny z kl. 4TI
(zawód technik informatyk).
Za rok szkolny 2015/2016
uzyskał średnią ocen 5,75 !!!
i zachowanie wzorowe.
Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na
rok szkolny 2016/2017. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego
przyznał stypendia aż 9 uczniom Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a są to:
Mirosław Potoczny z kl. 4TI (średnia ocen 5,75), Grzegorz Boroń z kl. 4TI (średnia ocen 5,56), Konrad Ciurkiewicz z kl. 4TI (średnia ocen 5,27 – zawód technik informatyk), wych. Pan Piotr Marcinek, Szymon Hadam z kl.
4TPS (średnia ocen 5,1 – zawód technik pojazdów samochodowych), wych. Pani Anna Mol, Karolina Sowa z kl.
3THL (średnia ocen 5,0 – zawód technik logistyk), wych.

Pani Katarzyna Marcinek, Piotr Fołta z kl. 4THL (średnia
ocen 5,0 – zawód technik logistyk), wych. Pani Renata Mazur, Kamil Nowak z kl. 2TPS (średnia ocen 4,95 – zawód
technik pojazdów samochodowych), wych. Pan Paweł Gierula, Paweł Sierant z kl. 3TI (średnia ocen 4,94 – zawód
technik informatyk), wych. Pani Honorata Mikoś, Karolina Mocha z kl. 2THPS (średnia ocen 4,79 – zawód technik
handlowiec), wych. Pani Magdalena Wolańska.
Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2016/2017 zostały wręczone
w/w uczniom w dniu 1 września 2016r. przez Dyrektora
szkoły Panią Halinę Cygan i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza.
Stypendium na okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku
uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane uczniowi,
który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co
najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz
spełnia minimum jeden z poniższych warunków: 1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym; 2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub
międzynarodowym.
W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium
była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim.
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Stypendystką Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” już trzeci rok !!! jest
Karolina Sowa z kl. 3THL
(zawód technik logistyk), która za rok szkolny 2015/2016
uzyskała ocen 5,0 i zachowanie wzorowe.
Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką
są: uznanie, poczucie własnej
wartości oraz stypendium pieniężne.
Poza tym uczniowie klas
starszych dają doskonały przykład szczególnie dla uczniów
klas pierwszych.
Należy dodać, że na 11 przyznanych stypendiów w Powiecie Rzeszowskim aż 9 !!! jest dla uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Uczniom, ich Rodzicom oraz wychowawcom serdecznie gratulujemy.
Dyrektor ZSzZ w Dynowie
Halina Cygan

Podsumowanie roku szkolnego 2015/2016
w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie
Trzeci rok działalności Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie obfitował w liczne i różnorodne wydarzenia. Czas po
temu bowiem był najlepszy.
W przyszłym roku szkolnym mury naszej szkoły opuszczą pierwsi dyplomanci, kończący cykl czteroletni.
Z tego względu w odróżnieniu od lat poprzednich,
gdzie w występach i koncertach partycypowali początkowo
w znacznym stopniu samodzielnie lub pospołu z uczniami
nasi nauczyciele, rok ostatni w sposób wyjątkowy jak dotąd
obfitował w sceniczne aktywności naszych wychowanków.
Cieszy ten fakt, ponieważ nie ma większej satysfakcji
dla nauczycieli, jak samodzielne występy na licznych przeglądach, popisach i konkursach własnych wychowanków.

Domowe czy „przy ognisku” muzykowanie to też wielka radość i satysfakcja. Rodzice mogą mieć szczególne powody do dumy. Ich podopieczni, prócz czasu poświęcanego muzyce, rodziców dyżurów przy dowożeniu i odwożeniu
swych pociech do/ze szkoły muzycznej mają sporą satysfakcję, że wspólna praca znajduje potwierdzenie w licznych dyplomach uczestnictwa, wyróżnieniach oraz laurach zarezerwowanych zazwyczaj dla wąskiego grona wybrańców. Grona laureatów konkursów uczniów szkół muzycznych regionu, makroregionu i kraju.
Obiecujemy sobie, że w roku przyszłym również laury
konkursów międzynarodowych staną się udziałem uczniów
dynowskiej Szkoły Muzycznej I stopnia.
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Szkoła aktualnie prowadzi naukę dla 165 uczniów klas
akordeonu, fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, perkusji, trąbki, saksofonu, klarnetu, fletu. Uczy
rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych i tańca.
Prowadzi szkolną orkiestrę i szkolny chór.
W roku przyszłym szkołę zasili kolejnych 36 uczniów, co
łącznie da pokaźną grupę 200 podopiecznych.
Działają w naszej szkole liczne zespoły instrumentalne i kameralne.
27 zatrudnionych w Szkole Muzycznej I stopnia nauczycieli dwoiło się i troiło, by efekty naszej pracy nie tylko były
co rusz większe, ale również widoczne przez koncerty i popisy
oraz znajdowały odzwierciedlenie w zawieszanych na naszej
Ścianie Chwały dyplomach zdobytych laurów i wyróżnień.
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Zacząć tu należy od tych najważniejszych:
Marcin Kilon - uczeń klasy akordeonu mgr Kamila Łukasiewicza zdobył I miejsce w Makroregionalnym Konkursie Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia klas akordeonu w Tarnobrzegu
Marcin Kilon - uczeń klasy akordeonu mgr Kamila Łukasiewicza zajął III miejsce w bardzo prestiżowym Konkursie Motion Trio w Wieliczce
Martyna Stankiewicz - uczennica mgr Kamila Łukasiewicza zdobyła III nagrodę w prestiżowym Konkursie Motion Trio w Wieliczce
Zespół perkusyjny w składzie: Joanna Wróbel, Szymon
Pudysz,Aleks Rząsa, Miłosz Wożniak, Mateusz Gerula,
Bartosz Łybacki przygotowany przez Jacka Rzyma zdobył II miejsce w Makroregionalnym Konkursie Zespołów Perkusyjnych w Tomaszowie Lubelskim
Ten sam zespół perkusyjny uczestniczył w Makroregionalnym Przeglądzie CEA solistów i zespołów klas perkusji w Katowicach
Zespół rytmiczny klasy 3/6 pani Marii Prajsnar zdobył
wyróżnienie I stopnia w Przeglądzie Zespołów Rytmicznych Regionu Podkarpackiego w Strzyżowie.
Zespół rytmiczny pani Marii Prajsnar otrzymał wyróżnienie I stopnia w Konkursie Zespołów Rytmicznych
w Dobczycach.
Uczennice klasy skrzypiec mgr Jowity Nideckiej: Gabriela Guzik, Patrycja Hus,Alicja Wandas, Wiktoria Siry,
Zuzanna Siekaniec uczestniczyły kilkakrotnie w Przeglądach, Konkursach uczniów klas skrzypiec w Stalowej Woli, Głogowie,Dębicy uzyskując wyróżnienia I, II
i III stopnia.
Zespół jazzowy Dynów Jazz Band przygotowany przez
mgr Władysława Wiatera i mgr Krystiana Balawendra uczestniczył w Jazz School Festival w Lubaczowie.
Hanna Marszałek,uczennica pana Bogusława Dulskiego uczestniczyła w konkursach uczniów szkół muzycznych I stopnia w Dębicy, Głogowie, Warszawie i Olkuszu uzyskując dyplomy uczestnictwa.
Robert Duda, uczeń pana Mateusza Podulki uczestniczył w Przeworskim Konkursie Instrumentów Dętych
Uczennica Aleksandra Wilk z klasy pana Mateusza Podulki wzięła udział w Przeworskim Konkursie Instrumentów Dętych
Łukasz Siry, uczeń klasy perkusji mgr Karola Nabożnego uczestniczył w Konkursie Dni Perkusji w Głogowie.
Duety fortepianowe przygotowane przez mgr Edwina
Szetelę, przy wsparciu Anny Dymek:
1. Julia Kudła i Aleksandra Nosal,
2. Gabriela Pawłowska i Julia Niedzielska
3. Gabriela Siekaniec i Albert Dańko

Wzięli udział w mającym szalenie wysoki poziom Regionalnym Przeglądzie Duetów Fortepianowych w Rzeszowie,
uzyskując wysokie punktacje.

•
•
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Gitarzysta Jakub Kędzierski z klasy pana Piotra Kopko otrzymał wyróżnienie w Spotkaniach Gitarowych
w Kolbuszowej
Aleksandra Sarnicka, uczennica klasy gitary pana Piotra Dżuły uczestniczyła w przeglądzie Regionalnym
uczniów klas gitary w Strzyżowie

Uczniowie naszej Szkoły biorą corocznie udział w występach szkolnych, jak :
•
•
•
•
•

Koncert z okazji Dnia Niepodległości
Koncert dla Miasta Dynów pt. „Koncertowy wieczór
z Muzyką Poważną i Rozrywkową”
Koncerty Kolęd
Koncerty Mikołajowe
Koncerty Noworoczne

Nasi wychowankowie stanowią główną siłę i kwiat wykonawczy wszelakich apeli, akademii, uroczystości szkolnych i miejskich. Stają w szranki amatorskich konkursów
lokalnych, zazwyczaj zajmując czołowe miejsca. Możemy zatem uznać, że dobrze pomagamy zespołom MOK, szkołom
podstawowym i ponadpodstawowym zarówno Dynowa jak
i Gminy oraz nauczycielom tych szkół.

W lutym odbył się Szkolny Konkurs Gam, Etiud i Utworów Technicznych, w którym udział wzięli wszyscy bez
wyjątku uczniowie Szkoły.
» Przeprowadzonych zostało przeszło 40 popisów klasowych
» Wysokie wymagania, jakie towarzyszą nauce w Szkole Muzycznej I stopnia w Dynowie powodują, że zarówno szkolny chór szkolny p/d mgr Wojciecha Kruczka,
orkiestra p/d Bogusława Dulskiego, zespoły rytmiczne pań Moniki Witalec i Marii Prajsnar i zespoły klasy
tańca pani Lucyny Krzeszowiec występowały publicznie wielokrotnie.
» Uczniowie dwukrotnie w ciągu roku obowiązkowo przechodzą egzaminy i przesłuchania semestralne czy końcowo-roczne.
Podstawa programowa obejmuje wykonanie różnorodnych utworów stylistycznych, o coraz większych wymogach
technicznych, wykonywanych z pamięci i coraz bardziej obszernych czasowo.
W muzyce jest bardzo czytelne i łatwe do wychwycenia poprzez zajęcia indywidualne i pracę na lekcjach teorii w niewielkich grupach, czy nauka jest w sposób systematyczny po lekcjach kontynuowana i rozwijana w domu.
Tu wielki wkład Rodziców, którzy w większości wywiązują się z obowiązku dopilnowania dzieci w sposób wzorowy.
»
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Ku pomocy i wsparciu rodziców nauczyciele i dyrektor
odbyli cykl wykładów „Jak pracować w domu z dzieckiem
uzdolnionym muzycznie ?”, co zaprocentowało wydaniu przy
pomocy Urzędu Miasta Dynowa w nakładzie kilkuset egzemplarzy skryptu pod tym samym tytułem, stanowiącym
prostą „Instrukcję obsługi pociechy ćwiczącej w domu, czyli….. odrabiającej lekcje do Szkoły Muzycznej”.
Tym, którzy traktują naszą Szkołę jako zajęcia nazbyt
mocno dodatkowe, czy dla przysłowiowego „zabicia czasu”
radzimy i prosimy –
1.
2.
3.
4.
5.

Wiemy, że pracujecie dużo
Wiemy, że nie macie czasu
Wiemy, że nasza szkoła nie jest obowiązkowa, jednak
ONA STAJE SIĘ OBOWIĄZKOWA W MOMENCIE ZAPISU
Jeśli się podejmujemy obowiązek wywiązujmy się z niego

Mamy w Szkole mądre, utalentowane dzieci, nie pozwólmy im zmarnować czasu i szansy, jaką szkoła muzyczna daje, rozwijając :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obowiązkowość
Systematyczność
Wrażliwość
Komunikatywność
Otwartość
Pewność siebie
Poczucie własnej wartości
Konsekwencję
Odporność na stres i czasami na drobne niepowodzenia
10. Czerpanie przyjemności i radości z własnej kreatywności i sukcesów
11. Umiejętność planowania własnego czasu i niemarnowania go
12. Kontaktu z żywą muzyką i muzykami, którzy umieją
i potrafią praktycznie, poprzez demonstrację przekazać własne doświadczenia. Nie poprzez Internet, czy
w inny wirtualny sposób, lecz na indywidualnej lub
w małej grupie prowadzonej lekcji.
Jak corocznie uczniowie naszej Szkoły dzięki finansowaniu Rady Rodziców uczestniczyli w Koncercie Szkolnym
Filharmonii Podkarpackiej w maju.
Program był piękny, choć nawet dla zaawansowanego
słuchacza wymagający.
Z pełnym przekonaniem podkreślam i dumą, że nasze
dzieci słuchały tak trudnych utworów jak:
Poemat symfoniczny Jana Sibeliusa „Finlandia” i symfonię „Z Nowego Świata” A. Dworaka z podziwu godną uwagą i aktywnie, poprzez wielkie skupienie.
Z wiadomych względów nie mogę być obiektywny, lecz
moim zdaniem ze wszystkich dzieci zgromadzonych tego
dnia w Sali Filharmonii Dynowianie byli najbardziej zadowolonymi, pogodnymi, skupionymi, zainteresowanymi
i otwartymi na muzykę uczniami, o umiejętności skupienia, przyjęcia wykonania muzyków orkiestry dużymi brawami. Serce rośnie, mamy melomanów, którzy po ukończeniu Szkoły z własnej inicjatywy będą słuchaczami koncertów. Taka również jest funkcja Szkoły.
Uczniowie klas skrzypiec B. Dulskiego i J. Nideckiej
i A. Zajączkowskiej uczestniczyli w lekcjach otwartych eksperta CEA, pani Adrianny Sawy w miesiącu maju. Osobowość pani Sawy mimo, iż jej funkcja- ekspert CEA- brzmi
groźnie, od razu spowodowała doskonałe nawiązanie z nią
kontaktu przez dzieci. Uwagi przyjmowane były w skupieniu, chętnie i z uśmiechem. Liczę, że równie konsekwentnie
pracować będą teraz w domach, bo prawidłowe nawyki, postawa, swoboda aparatu gry to klucz do sukcesu.
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Wystąpiło 10 uczennic (gdzie ci mężczyźni ???), a wielu
zasiadło jako obserwatorzy, wnikliwie zapoznając się z uwagami i radami i pokazami ćwiczeń osoby, mającej dużą praktykę w uczeniu gry na skrzypcach, a nade wszystko dysponującej znakomitym podejściem do dzieci i mogącej się pochwalić bardzo licznym gronem laureatów wielu przeglądów, popisów i konkursów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Miejmy nadzieję, że lekcje takie wspomogą zarówno
uczniów, jak i nauczycieli w rozwoju naszych wychowanków,
a grono ścisłych laureatów przeglądów, gdzie tego roku prym
wiodą akordeoniści, w roku przyszłym zasilą również nasi
skrzypkowie, bo potencjał taki Dynów ma, trzeba go tylko
umiejętnie wykorzystać i jeszcze mądrzej pracować. Liczę,
że nauczyciele skrzypiec nie poprzestaną na własnych popisach i występach, ale jeszcze aktywniej zajmą się uczniami, dostarczając chluby Szkole.
Nauczyciele Szkoły licznie uczestniczyli w szkoleniach
i warsztatach, mających na celu podnoszenie własnych kwalifikacji. To godne podkreślenia, gdyż chęć rozwoju determinuje wzrost poziomu nauczania w naszej szkole.
Cieszy zaangażowanie uczniów i nauczycieli w rozwój
wszystkich bez wyjątku uczniów.
Dumny jestem ze wszystkich uczniów, biorących udział
w przeglądach i konkursach. Tych nie biorących również, bo
oni też wnoszą uśmiech i radość do naszej szkoły.
W przeglądach wzięło udział przeszło 25 procent uczniów.
To dużo i dobrze rokuje na przyszłość.
Liczę, że sukcesy podobne jak te, które stały się dziś
udziałem Marcina Kilona, niemal w podobnym stopniu Martyny Stankiewicz, dalej zespołu młodych perkusistów Jacka Rzyma, następnie III klasy rytmiki pani Prajsnar staną
się w przyszłości również udziałem aktywnych w tym roku
skrzypków, pianistów oraz dęcistów.
Mam nadzieję, że w roku przyszłym zdecydowanie mocniej aktywność swoją i obecność zaakcentują gitarzyści, których jest w naszej szkole przecież wielu.
Okazja po temu będzie najlepsza na obowiązkowych
przesłuchaniach CEA uczniów klas wszystkich instrumentów szkół muzycznych I stopnia klas II, III cyklu czteroletniego i klas IV,V sześcioletniego.
Przyszłość przed nami, jednak potrzeba nam więcej determinacji, konsultacji z ekspertami, a przede wszystkim
większego nakładu pracy.
To ostatnie dotyczy nie tylko uczniów i nauczycieli, ale
również Rodziców oraz znacznie większego zaangażowania Rady Rodziców. W odróżnieniu do poprzednich, dynamicznych aktywności okresu tworzenia szkoły, kreatywność i działania Rady w roku bieżącym bardzo mocno wyhamowały.
Wchodzimy w nowy etap rozwoju Szkoły Muzycznej.
Radosne tworzenie zrębów działalności, fundamentów
już za nami.
Kolejny cel to ugruntowanie pozycji Szkoły w Regionie
Podkarpackim i dalej.
Funkcja umuzykalniania dzieci i środowiska Dynowszczyzny przez szkołę wciąż oczywiście będzie kontynuowana,
lecz wzrasta ranga kreowania coraz wyższego poziomu nauczania i zwiększania wymogów edukacyjnych. Wszystko po
to, by jeszcze skuteczniej przygotować uczniów do lepszego
i piękniejszego życia w dalszych latach.
Czego wszystkim uczniom, przy pomocy nauczycieli
i aktywnym, nie biernym czy obserwującym wsparciu rodziców życzę.
Dziękuję za ten kolejny rok wszystkim, którzy wnieśli swój konstruktywny wkład w działalność i rozwój naszej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie
dr Jerzy Kołodziej
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DOŻYNKI
O zlepku żytni! Okruszyno marna!
Jakże twe dzieje ciekawe dla człeka!
Z twoimi losy jak ściśle się splata
I jasny pałac, i chruściana chata!
Władysław Syrokomla
W piękne niedzielne popołudnie 21 sierpnia, tuż po
Zielnej, władze miasta Dynowa, zaproszeni goście, mieszkańcy Dynowskiego Pogórza, starostowie i grupy wieńcowe Dynowskiego Święta Plonów, uczestniczyli w dziękczynnej, za dorodne plony, Mszy Św. w kościele p.w. Św. Bartłomieja, u Ks. Józefa.
Następnie dożynkowy korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą pod batutą P. Tadeusza Podulki, przeszedł na
teren Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”, gdzie odbyła
się dalsza część Święta Plonów. Po odegraniu hymnu państwowego i koncercie Orkiestry, Burmistrz miasta Dynowa p. Zygmunt Frańczak powitał wszystkich i zaprosił na
część obrzędową dożynek.

ważniejszych części dożynek, do przekazania daru ziemi,
z jednych do drugich gospodarskich rąk.
P. Marysia Wiśniewska, wspaniała wokalistka kapeli „Dynowianie” i prowadząca obrzędy dożynkowe, poprosiła starostów tegorocznego Święta Plonów Państwa Marię
i Romana Nowaków o przekazanie CHLEBA Burmistrzowi miasta Dynowa.
Starostowie tegorocznych dożynek to działkowicze.
P. Roman - radny miasta Dynowa, V-ce Prezes Ogródków
Działkowych „Stokrotka” w Dynowie od sześciu lat i użytkownik tychże od lat 35. Pani Maria prowadzi firmę PHUP
SC z dwoma sklepami i jest użytkownikiem działki od 30 lat.

„Smak chleba pozna ten, co nań pracował,
kiedy przy stole usiądzie zgłodniały.
Królewskie dania, wykwintne potrawy
miody się wszystkie na smak chleba złożą.”
Powyższe strofy wiersza Władysława Syrokomli i pieśń
żniwna Kapeli „Dynowianie” wprowadziły do jednej z naj-

Starostowie dożynek P. Maria i Roman
Nowakowie

Dożynkowy korowód

Hymn w wykonaniu Orkiesty Dętej

Część obrzędowa dożynek na terenie Ośrodka Błękitny San

Dynowska Orkiestra Dęta
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Ogródki działkowe „Stokrotka” w Dynowie, zajmują obszar około 9 h, który użytkuje 203 osoby.
W roku 2016 dynowska „Stokrotka” obchodzi 35 lat
swojej działalności. Gratulujemy.
Po odegraniu przez Kapelę „Dynowianie” melodii „Plon
niesiemy plon”, rozpoczęła się prezentacja wieńców dożynkowych, obrazujących żniwne i chrześcijańskie symbole.
Wieńce przedstawiły delegacje:
1. Delegacja Osiedla Nr 2 „Karolówka” - przewodnicząca: Barbara Nestorowska/ wieniec wykonany wspólnie przez panie i mieszkańców Osiedla „Karolówka”.
Bryczką powoził P. Antoni Nestorowski
Skład delegacji: Haryza Agnieszka, Barbara Nestorowska, Małgorzata Bąk, Danuta Sochacka
2. Delegacja Gminy Miejskiej Dynów/wieniec wykonała Janina Paszko:
Skład delegacji:
Grażyna Paździorny – dyrektor Biblioteki Miejskiej
Monika Mączyńska - polonistka w Zespole Szkół w Dynowie
Bożena Pyś – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Dylągowej
Agnieszka Maziarz – przedstawicielka
Komisariatu Policji w Dynowie
3. Delegacja Osiedla ul. Barkówka,
przewodniczący: Andrzej Polewka/
wieniec wykonała P. Zofia Radoń
Skład delegacji: Jolanta Kuś, Beata
Dąbrowska, Katarzyna Marynowska,
Magdalena Pyrcz
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4. Delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Pawłokomy/ wieniec wykonała Janina Paszko
Skład delegacji:
Małgorzata Fuksa, Beata Wrotniak, Izabela Wrotniak,
Sylwia Kulon
5. Delegacja strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Barkówka/ wieniec wykonały gospodynie z Bartkówki
Skład delegacji: Robert Sarnicki, Mariusz Sochacki,
Józef Mudryk, Piotr Sarnicki
6. Delegacja ogródków działkowych, przewodniczący P. Wiesław Hadam/wieniec wykonany wspólnie
przez działkowiczów na pomyśle P. Aliny Toczek
Skład delegacji: Alina Toczek i Wydra Kazimierz – gospodarz ogródków
Po części obrzędowej - prezentacji wieńców „obgrywanych” przez kapelę „Dynowianie”, P. Aneta Pepaś - Skowron - dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Dynowie – głównego organizatora dożynkowego spotkania, zaprosiła na koncerty zespołów MOK-u i Dynowa.
Koncertowały i bawiły znakomicie: Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie”,
biesiadno–ludowa kapela „Dynowianie”
– MOK w Dynowie, oraz Kapela „Tońko”,
także z Dynowa

Grześ Jandziś nowy talent Kapeli Tońko

Dożynki zakończył festyn z zespołem
KAREEN, też z Dynowa, który swoją muzyką taneczną, świetnie bawił licznie zgromadzoną publiczność.

Młodzieżowa Kapela Ludowa Pogórzanie

Kapela Ludowa Dynowianie

Andrzej Sowa z Kaplą Pogórzanie

Zespół Kareen
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Organizatorzy Dynowskiego Święta Plonów dziękują
serdecznie za pomoc finansową i rzeczową:
•
•
•
•
•
•
•

Grażyna Malawska

1. Projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”.
W dniu 29 sierpnia br. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół przy ulicy Szkolnej w Dynowie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedmiotem niniejszego projektu jest poprawa stanu dydaktycznej infrastruktury szkolnej i gimnazjalnej w Zespole Szkół w Dynowie poprzez przebudowę sanitariatów, pomieszczeń dydaktycznych,
na potrzeby realizacji kształcenia ogólnego wynikające z podstawy programowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji na terenie
Miasta poprzez poprawę stanu technicznego, zakup wyposażenia i rozbudowę placówek oświatowych. Zakres rzeczowy
projektu obejmuje przebudowę sanitariatów, pomieszczeń dydaktycznych i istniejącej szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione
niezbędne wyposażenie dydaktyczne do pracowni matematycznej, przyrodniczej, komputerowej i fizycznej.
Planowany termin realizacji projektu: 29.08.2016 r. –
30.03.2018 r.
Całkowity koszt realizacji projektu to kwota ponad 662 000,00 zł, w tym dofinasowanie z EFRR ponad
562 700,00 zł (85%) i wkład własny ponad 99 300,00 zł
(15%).
2. Nadanie imienia Trzecieskich Parkowi Miejskiemu w Dynowie
W niedzielę 14.08.2016 r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia Trzecieskich Parkowi Miejskiemu
w Dynowie.
Rodzina Trzecieskich to właściciele ziem Dynowskich
w latach 1787-1989. W wyniku przemian dziejowych i II
wojny światowej członkowie rodu „rozpierzchli” się po całym świecie, a spadkobiercy nieruchomości dworskich tj. budynku dworu i przyległego parku przekazali ją na własność
Kościołowi. Początkowo był on wykorzystywany na wypoczynek dzieci z domów dziecka i ubogich rodzin, a obecnie
w budynku mieści się Dom Dziecka prowadzony przez Fundację „Wzrastanie”.
W 2010 roku Gmina Miejska podpisała z Fundacją porozumienie na podstawie którego utworzono Park Miejski,
zagospodarowując teren na potrzeby wypoczynku, rekreacji

Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie za pyszny chlebek
Lokalnej Grupie Działania Pogórza Przemysko-Dynowskiego
Bankowi Spółdzielczemu w Dynowie za pieniążki
Państwu Małgorzacie i Stanisławowi Krupom za wyjątkowe podpłomyki
Pani Elżbiecie Domin za pyszne ciasta
Pani Elżbiecie Piskorek za pyszne ciastka
starostom dożynek, Pani Marii za domowe, wyjątkowe
ciasta, a Panu Romanowi za całą resztę.

dla dorosłych mieszkańców Dynowa odtwarzając alejki spacerowe, dla młodzieży, urządzając w nim boiska sportowe.
Jest to również wspaniałe miejsce zabaw dla dzieci, dla których przygotowano plac zabaw.
Doceniając wolę poprzednich właścicieli, aby miejsce to
służyło ogółowi Dynowian, władze Miasta podjęły decyzję upamiętnienia rodziny Trzecieskich w parku poprzez umieszczenie na kamiennym głazie z piaskowca pamiątkowej tablicy
oraz nadanie mu imienia rodziny ofiarodawców.
Uroczystości poprzedziła modlitwa za zmarłych i złożenie kwiatów na rodzinnym grobowcu Trzecieskich przez prawnuczkę ostatniego dziedzica Dynowa Stefana Trzecieskiego,
Panią Marią Baraniecką – Witkowską wraz z Mężem oraz
Pana Burmistrza Miasta Zygmunta Frańczaka. Modlitwom
za zmarłych przewodniczył ks. Dziekan Stanisław Janusz.
W parku zaproszonych gości oraz mieszkańców Dynowa
przywitał Burmistrz Miasta. Pan Józef Stolarczyk przedstawił historię rodu Trzecieskich w Dynowie. Odsłonięcia tablicy
dokonali: Pani Maria Baraniecka – Witkowska, Pan Adam
Paygert wnuk Stefana Trzecieskiego oraz Zygmunt Frańczak
Burmistrz Miasta. Ksiądz Dziekan Stanisław Janusz natomiast poświęcił Park.
Po tej oficjalnej części Pan Maciej Jurasiński wygłosił wierszowaną historię rodziny Trzecieskich, a Pan Adam
Peygert podzielił się swoimi wspomnieniami z okresu pobytu
w Dynowie w czasie II wojny światowej. Pani Małgorzata
Baraniecka – Witkowska podziękowała władzom Miasta za
decyzję zagospodarowania, uporządkowania parku, okazaną
wdzięczność ofiarodawcom w postaci upamiętniającej tablicy
i nadania imienia Trzecieskich. Wyraziła zadowolenie, że będzie on dobrze służył mieszkańcom Dynowa jako miejsce wypoczynku oraz łączył przeszłość z teraźniejszością.
Oprawą muzyczną wydarzeń w parku był koncert Orkiestry Dętej oraz występ kapeli Dynowianie. Po ich zakończeniu
dla najmłodszych mieszkańców przygotowano szereg atrakcji i zabaw oraz przedstawienie bajki „Mówię NIE – wszystkiemu co złe”.
Zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym obiedzie
podczas którego z własnym koncertem wystąpili nauczyciele Szkoły Muzycznej w Dynowie, a prof. dr hab. Michał Parczewski – archeolog zaprezentował wykład na temat śladów
chrześcijaństwa na ziemiach południowo – wschodnich Polski w czasach starożytnych na podstawie wykopalisk z VII
wieku, w tym w pobliskim Bachórzu.
Jestem przekonany, że motto z tablicy – słowa Jana Pawła II „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” będzie naszym drogowskazem, że działając dla przyszłych pokoleń nie wolno zapominać o przeszłości, a opisana
uroczystość była tego potwierdzeniem.
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia
na stronie internetowej Miasta: www.dynow.pl
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak
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UROCZYSTE NADANIE IMIENIA 
TRZECIESKICH PARKOWI MIEJSKIEMU 
W DYNOWIE 
Uroczystości, których gospodarzem był Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, odbyły się 14 sierpnia 2016
roku. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali prawnuczka
ostatniego dziedzica Stefana Trzecieskiego Maria Witkowska oraz jego wnuk Adam Paygert. Krótki rys historyczny
przedstawił dyrektor szkoły w Bachórzu i redaktor naczelny „Dynowiany” Józef Stolarczyk. W uroczystości uczestniczył prezes Towarzystwa dr Andrzej Stankiewicz, a wierszyk okolicznościowy rodzinie Trzecieskich oraz władzom
miasta zadedykował Maciej Jurasiński:
Dzielni Strzemieńczycy, co w herbie mieli Strzemię,
W wieku osiemnastym nabyli naszą ziemię
I trwale w historii miasta się zapisali,
Oni – co od Trzecieża Trzeciescy się zwali.
Przez dziedzica Jakuba niegdyś zbudowany,
Dwór ich z dużym gankiem wśród zieleni schowany
Przegrywał, wygrywał, smucił się lub weselił,
Lepsze i gorsze chwile z mieszkańcami dzielił.
Niejedna rzecz jeszcze pamięć rodu przywoła:
„Nowy dwór”, młyn Leonia i czerwona szkoła…
Zdjęcie złotych godów pani Eleonory
I jej męża Stefana przetrwało do tej pory!
Jeszcze innych ważnych śladów jest wiele,
Są herby na cmentarzu i w stallach w kościele;
Starsi pamiętają dziedziczki Kingę, Hanię,
Jak maszerowały na majową litanię…
Są wspomnienia, co je prawnuczka przepisała,

One sprawiły, że historia ocalała!
Dzisiaj młodzież „kliknie” i w mig przeczytać może
Wszystko o ludziach z dworu i o samym dworze,
Gdzie stał fortepian, gdzie odmawiano różaniec,
Kim była Tekluńcia, a kim był Marcin Siekaniec…
I wpadnie jej też w oko ciekawostka taka,
Że Eleonora znała pana Kossaka!
O pamięć rodu władze też się zatroszczyły
I w starym ogrodzie park miejski utworzyły.
Dziś kamień się tu stawia, co wieść taką głosi,
Że on imię Trzecieskich już na zawsze nosi!

RJ
Fot.: Marta Hawlena, Marek Janikowski

NOC BIBLIOTEK
Każdy książkoholik choć raz w życiu wyobrażał sobie,
jak by to było spędzić noc w bibliotece lub chociażby być
w niej do późnych godzin wieczornych. Aż wreszcie nadarzyła się okazja: 3 czerwca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się już piąta Noc Bibliotek. Wieczorowe spotkania w domu książek to ogólnopolska akcja, która
promuje czytelnictwo i przedstawia biblioteki jako tętniące życiem instytucje kultury. Przyłączyło się do niej ponad
tysiąc wypożyczalni w całym kraju, a wśród nich nie mogło zabraknąć naszej - dynowskiej. Znaleźliśmy się w gronie 1000 bibliotek, które uzyskały możliwość pobrania i publicznej projekcji w ramach Nocy Bibliotek hitu kinowego
Magiczne drzewo, filmu dla dzieci i młodzieży w reżyserii
Andrzeja Maleszki. Otrzymaliśmy również książkę „Basia
i wolność” autorstwa Zofii Staneckiej, scenariusze zajęć na
podstawie książki i materiały promocyjne. Jako organizatorzy byliśmy bardzo zadowoleni z materiałów tym bardziej,
że w naszej bibliotece zostało zaplanowane spotkanie właśnie z tą autorką na 16 czerwca 2016 r.
Po wspólnym obejrzeniu filmu odbyła się krótka dyskusja zainspirowana tematyką filmu. Czytelnicy doskonale znają treść książki Andrzeja Maleszki, dzięki którym powstał film. Tym, którzy filmu i książek nie znają serdecznie polecamy twórczość w/w autora.

Na wieczornym spotkaniu nie zabrakło literackich gier
i rozrywek umysłowych. Dzieci z radością i niemałym zapałem brały udział w zorganizowanych zabawach.
Każdy czytelnik powinien mieć własną, ulubioną zakładkę, dzięki której będzie mógł zaznaczać swoje postępy w studiowaniu kolejnego tomu ukochanej sagi. Z tej racji nasi młodsi czytelnicy wykonali zakładki do ulubionych
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książek. Ze wszystkich atrakcji najwięcej emocji wzbudzały kalambury.
Po wieczorze pełnym śmiechu i radości dzieci wraz z rodzicami wróciły
do domu. Piąta Noc Bibliotek zorganizowana w naszej dynowskiej bibliotece
z pewnością dostarczyła najmłodszym
miłośnikom książek mnóstwo przydatnych informacji i miłych wspomnień.
Dominika Bułdak

SPOTKANIE Z ZOFIĄ STANECKĄ
Martynka, Krzyś a teraz Basia! To najbardziej popularne imiona bohaterów książek dla dzieci. Oczywiście mowa
o całej serii książek dla dzieci pt. „Basia”, których autorką
jest Zofia Stanecka. Książek o dzieciach i dla dzieci.
Przygody tytułowej Basi i jej dwóch braci stały się
w ostatnim czasie prawdziwym hitem wśród dzieci przedszkolnych i początkowych klas szkoły podstawowej. Przyniosły też Zofii Staneckiej, pomysłodawczyni i autorce, ogromną popularność. W związku z tym 16 czerwca pani Zofia
była gościem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie
podczas trzech spotkań z czytelnikami w różnym wieku.
Do dynowskiej biblioteki jako pierwsi, bo już o godz.
8.00, przyszli uczniowie klas III. Głównym tematem spo-

tkania były książki. Było więc przede wszystkim czytanie,
następnie rozmowa o procesie powstawania książki – od
momentu pomysłu, który pojawia się w głowie pisarza, poprzez proces pisania na kartkach lub komputerze, wykonywania ilustracji, proces twórczy w wydawnictwie aż do momentu, kiedy książka ostatecznie znajdzie się w bibliotece
lub w księgarni. Dzieci z przyjemnością spróbowały swoich
sił jako ilustratorzy książek a na koniec zasypały pisarkę
pytaniami, na które pani Zofia wyczerpująco odpowiadała.
Spotkanie zakończyło się rozdawaniem autografów i dedykacji do zakupionych książek.
Na kolejne spotkanie autorka udała się do dynowskiego przedszkola, do najmłodszej grupy dzieci, gdzie w formie teatrzyku, z sukcesem przedstawiła bajkową Basię
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i jej tatę. Dzieci były zachwycone słuchając dialogu dwóch osób
wykonywanego przez panią Zofię, która z naturalnością wcielała się raz w dorosłą osobę, a za
sekundę w pięcioletnią dziewczynkę. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem słuchały
o kolejnych przygodach znanej
i lubianej Basi.
Starsze przedszkolaki również spotkały się z panią Zofią
Stanecką. W tym celu razem
ze swoimi wychowawczyniami
przyszły przed południem do biblioteki. Autorka opowiedziała
dzieciom o swojej pracy i przeczytała fragment książki. Aby
poruszyć wyobraźnię u starszych przedszkolaków pani
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Zofia zadała dzieciom ćwiczenie.
Należało namalować niewidzialnego kota i opowiedzieć historię
o nim. Wśród dzieci byli ochotnicy, którzy odważnie wyszli na środek i wspaniale wywiązali się z zadania. Prace wzbudzały podziw
a dziecięca wyobraźnia okazywała się nieprawdopodobna.
Dużym zaskoczeniem dla
przedszkolaków było rozdanie
dyplomów i nagród związanych
z czytelnictwem. Z prawdziwą
przyjemnością informuję, że zostało przyznane szczególne wyróżnienie – dla „Najaktywniejszego czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie” spośród wszystkich czytelników, które otrzymał Witold Trześniowski. Natomiast zaszczytne
tytuły „Najaktywniejszych czytelników w wieku przedszkolnym”
otrzymali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Liwia Skubisz
Anna Rząsa
Zofia Wolanin
Oliver Piskorek
Adrian Paściak
Krzysztof Paździorny
Oskar Szczepański
Kacper Wójcik
Ksawery Hop
Izabela Siry
Paweł Radoń
Serdecznie gratuluję

Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Dynowie

Ku czci pomordowanych
Borownica to wieś położona w powiecie przemyskim,
w gminie Bircza. Niedawno, bo 20 kwietnia obchodzono tam rocznicę ludobójstwa, jakiego dopuściły się bandy UPA napadając i całkowicie niszcząc miejscowość.
30 sierpnia nasi uczestnicy pochylili się przed pomnikiem ku czci mieszkańców wsi Borownica bestialsko zamordowanych 20 kwietnia 1945 r. przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku UPA.
Upamiętnienia tej tragedii dokonali ocalali mieszkańcy spalonej Borownicy i Stowarzyszenie Własności
Polskiej w Przemyślu. Pomnik został odsłonięty 20 kwietnia 1996 r. Są to dwie tablice z inskrypcjami. Na jednej
upamiętnienie bestialskiego czynu, na drugiej nazwiska
66 zamordowanych.

Historię Borownicy przedstawił
nam proboszcz parafii Borownica ks.
Antoni Moskal. Dziękujemy bardzo za
poświęcony czas i serce jakie ksiądz
wkłada w upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń.
źródło: sdsizdebki.pl
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„My Cyganie”
W czwartek 25 sierpnia Środowiskowy Dom Samopomocy
w Izdebkach zorganizował Piknik
w stylu cygańskim dla uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z Łopuszki Wielkiej,
Przeworska i Bachórca.
Wszystkie ośrodki zadbały o odpowiedni strój, w którym
przeważały charakterystyczne kolorowe spódnice, bluzki czy korale oraz brali aktywny udział w zabawach. Nie zabrakło również pieczonej kiełbasy i innych smacznych
przekąsek, które zostały przygotowane w ramach treningu kulinarnego przez uczestników ŚDS w Izdebkach. Słodką stronę spotkania
zapewnili goście.
źródło: sdsizdebki.pl

Z kalendarium Ani
Gwiazdą tegorocznej Wincentiady - Dni
Patrona Miasta Przemyśla Świętego Wincentego była Ania Wyszkoni - wokalistka,
kompozytorka, autorka tekstów, zdobywczyni czterech Platynowych i trzech Złotych Płyt.
27 sierpnia wokalistka wystąpiła na przemyskim Rynku. Razem z nią zaśpiewała Ania
Dąbrowska. Energetyczną piosenką „Czy ten
pani i pani” porwały do tańca przemyską publiczność. Występ obok artystki i przyjaciółki był dla Ani niezapomnianym przeżyciem.

4 września w Zakopanem
odbył się 5 - kilometrowy „Bieg
po oddech” - pierwsze ogólnopolskie wydarzenie sportowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Celem biegu było promowanie aktywności fizycznej jako bardzo ważnego elementu codziennej fizjoterapii chorych, istotnej w szczególności dla funkcjonowania płuc. Wzięło w nim udział ok. 650 osób z całego kraju. Z numerem 1 wystartowała Justyna Kowalczyk, ambasadorka idei walki z mukowiscydozą.
Ania wystąpiła za zakończenie imprezy i pięknym koncertem
udowodniła, że mukowiscydoza nie
musi być przeszkodą do spełniania
marzeń i pasji. Występ nagrodzony
został gromkimi oklaskami, a Prezes PTWM ofiarował Ani
swój medal biegowy.
Ania usłyszała wiele wyrazów uznania i podziwu, rozdawała autografy i udzielała wywiadów. To był jeden z piękniejszych dni jej życia. Już otrzymała zaproszenie do kolejnego występu – za rok. Jeśli zdrowie pozwoli.
Ania znów pokazała moc!
Jarosław Dąbrowski
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Wakacje w Siedliskach
W ramach zajęć wakacyjnych w środę
27 lipca br. w bibliotece w Siedliskach odbyło
się spotkanie dla dzieci pod hasłem „Letnie kolorowanie – pocztówka z wakacji”. Natomiast
3 sierpnia odbyły się zajęcia świetlicowe. Były
gry zespołowe szachy, chińczyk itp. układanie
puzzli w grupach, gry zręcznościowe. Na zakończenie głośno czytano wybrane bajki.
24 sierpnia odbyła się wycieczka rowerowa zorganizowana przez Bibliotekę w Siedliskach. Serdeczne podziękowania kierujemy
do wszystkich uczestników oraz osób zaangażowanych w realizację wspólnej przygody.
Zakończenie wakacji pod hasłem „Recytuję wiersz Jana Brzechwy” w bibliotece w Siedliskach odbyło się 31 sierpnia br. o godz.15.00. Mali uczestnicy deklamowali: „Kaczkę Dziwaczkę”, „Na straganie”, „Katar”, „Jeża”,
„Lwa” i „Samochwałę”.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek. Serdecznie dziękuję dzieciom za udział w tym
spotkaniu.
Małgorzata Habrat

Narodowe Czytanie
V edycja akcji Narodowe Czytanie pod
patronatem honorowym Pary Prezydenckiej odbyła się w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu 2 września r. Głównym celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
tożsamości.
„Jestem przekonany, że Narodowe Czytanie to znakomity czas, by raz jeszcze zachwycić się uczciwością Ligii, przeżyć duchową
przemianę Marka Winicjusza, towarzyszyć

Ursusowi w jego zwycięskiej walce na rzymskiej arenie. Postawy i życiowe wybory sienkiewiczowskich bohaterów warto przy tym odnieść do czasów współczesnych. Wierzę, że lektura „Quo vadis” pomoże odnaleźć odpowiedzi na pytania, które stawia przed nami teraźniejszość”
- pisał Prezydent RP w liście do uczestników akcji.
Tego typu wydarzenia to
zawsze okazja do przypomnienia utworów pisarzy, po których sięgają kolejne pokolenia
Polaków.
Beata Piskorek
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„Chlebowe warsztaty” w Hłudnie
19 sierpnia 2016 roku w Hłudnie z inicjatywy Ireny Kipisz z biblioteki publicznej i Agaty Dudy nauczycielki w ZS
odbyły się 6-godzinne warsztaty pieczenia chleba, proziaków
i robienia masła. Celem zajęć było zachęcenie młodzieży do
zainteresowania się tradycją, rozbudzenia ich zainteresowań kulinarnych a także miłe spędzenie wakacyjnego dnia.
Zajęcia mogły odbyć się dzięki uprzejmości pani Zdzisławy Baran, która poprowadziła te niezwykle ciekawe warsztaty. Wzięło w nich udział 15 uczniów z miejscowej szkoły
oraz kilkoro rodziców.
Sceneria domu i obejścia zachęcają do nauki. W kuchni
znajduje się duży piec chlebowy, na ścianach schną pachnące zioła i kwiaty, a na stoliku wyeksponowano domowe
soki, aromatyczne suszone grzyby i maści lecznicze. Dom
otacza kolorowy i pachnący ogród.
W tej pięknej scenerii przyjęła kursantów pani Zdzisława - bardzo ciepła i serdeczna kobieta.
Pierwszym punktem zajęć była prezentacja przygotowanego dzień wcześniej rozczynu, który po dosypaniu do
niego mąki i ziaren, należało zagnieść na ciasto. Wyrabianie ciasta wymaga sporo czasu i siły. Kiedy odklejało się od
rąk i wydawało charakterystyczny odgłos, naczynie nakryto lnianym obrusem.
Pani Zdzisława przystąpiła do palenia w piecu chlebowym (trzema gatunkami miękkiego drewna: wierzba, sosna
i olcha). Odpowiednie napalenie pieca wymaga dużego doświadczenia. Nie może być on ani za zimny, ani za gorący.
Podobnie jest z wykładaniem ciasta do form. Zwykle robi
się to w połowie czasu przeznaczonego na napalenie pieca.

Kolejnym etapem było smarowanie domowym smalcem
foremek (aby chleb nie przywarł do nich podczas pieczenia). Przełożono do nich ciasto i pozostawiono do wyrośnięcia. W tym czasie piec nabierał odpowiedniej temperatury,
czego dowodem było „bielenie się” jego wewnętrznych ścian.
Gdy ciasto urosło, a piec był odpowiednio nagrzany, pani
Zdzisława przy pomocy kociuby i szufelki wybrała część żaru
i włożyła do piecyka obok, aby jego blachy rozgrzały się do
pieczenia proziaków.
Samo ułożenie forem w piecu chlebowym jest dużą sztuką. Trzeba działać szybko, zdecydowanie i z dużą ostrożnością, aby się nie poparzyć. Pani Zdzisława doskonale opanowała tą umiejętność. Kolejny etap warsztatów został zaliczony przez kursantów. Pozostało poczekać godzinę na
efekt wytężonej pracy. Rozchodzący się zapach pieczonego
chleba działał na zmysły zebranych.
Ta godzina oczekiwania nie była jednak stracona, bo
przeznaczono ją na zrobienie masła w maśniczce - jak robi-

ły to babcie i prababcie. Ustawił się długi rządek chętnych
do ubijania bijakiem śmietany. Zaskakująco szybko pojawiły się grudki masła, które zebrano i starannie wypłukano w wodzie. Maślankę wykorzystano do ciasta na proziaki z którego dziewczęta i chłopcu wykrawali krążki i kładli
na rozgrzanych blachach pieca. Gdy proziaki się upiekły,
podano je na pięknie nakryty stół. Znalazły się na nim również: masło czosnkowe, kiszone ogórki, pomidory z przydo-
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mowej szklarni oraz kozi ser. W dzbankach zaś podano napój z suszonego kwiatu lipy i nagietka, z cytryną oraz miętą i słodzony miodem.
Po godzinie wszyscy zebrali się w kuchni. Pani Zdzisława otworzyła piec i oczom zgromadzonych ukazało się kilkanaście pięknie wyrośniętych bochenków chleba. Każdy
bochen został „opukany” celem sprawdzenia, czy jest upieczony. Teraz należało go nakryć lnianym obrusem i poczekać aż ostygnie.
Do chleba panie podały żurek na zakwasie chlebowym
z dodatkiem grzybów.
Każdy uczestnik otrzymał kawałek chleba oraz dyplom
za udział w „chlebowych warsztatach”. W miłym nastroju
zakończono zajęcia, które dostarczyły niezliczonych emocji i wrażeń.
Agata Duda

Poznajemy historię Markowej
Wzorem minionego roku Środowiskowy
Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach zorganizował jednodniową wycieczkę, w której
wzięli udział uczestnicy ŚDS oraz ich rodziny.
Tym razem udaliśmy się do Markowej.
Pierwszym punktem naszej wycieczki było
Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II
Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów. Jest to
pierwsza w Polsce placówka muzealna zajmująca się tematyką ratowania ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas Zagłady. Głównym celem MPRŻ jest pokazanie bohaterskich postaw Polaków, którzy
na terenie obecnego województwa podkarpackiego, w czasie okupacji niemieckiej pomagali
Żydom, ryzykując życie swoje i swoich rodzin.
Na szczególną uwagę zasługuje rodzina
Ulmów z Markowej, która mimo zagrożenia
życia i biedy dała schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom (imiona nieznane), ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej – Lei (Layce) Didner z córką i Geni (Gołdzie) Grünfeld.
O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś – policjant z Łańcuta.
Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa
i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży)
oraz szóstkę dzieci (8-letnią Stanisławę, 6-letnią Barbarę, 5-letniego Władysława, 4-letniego Franciszka, 3-letniego Antoniego i półtoraroczną Marię).
W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali pośmiertnie uhonorowani tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się
proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów.
Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy
był Skansen w Markowej prowadzony z wielką pasją przez członków Towarzystwa Przyjaciół Markowej.
Spacerując po jedynym w swoim rodzaju
społecznym muzeum budownictwa przysłupowego w Polsce, daje się odczuć niepowtarzalny
klimat tego uroczego miejsca. W każdym jego
zakątku można zobaczyć część historii, a za-

klęte w drewnie wspomnienia ożywają wraz z przekroczeniem drewnianego progu chłopskiej chałupy. W tym wyjątkowym miejscu można doświadczać historii wieloma zmysłami – poczuć zapach słomianej strzechy, zobaczyć pomieszczenia, narzędzia, sprzęty domowe i gospodarskie
z przełomu XIX i XX wieku. Społeczni przewodnicy, którzy oprowadzali nas po zagrodzie, znający dokładnie każdy nawet najmniejszy przedmiot z kilkutysięcznej ekspozycji, swoimi opowieściami przywołali w wielu z nas minioną już epokę.
Dzięki uprzejmości kustosza zatrzymaliśmy się w muzeum się na
odpoczynek, podczas którego mogliśmy miło spędzić czas na długich rozmowach przy grillowaniu. Nawet niesprzyjająca pogoda nie zakłóciła naszej radości ze wspólnej zabawy.
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Turniej Tenisa Stołowego
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu
odbył się integracyjny Turniej Tenisa Stołowego. Rywalizowało w nim cztery drużyny reprezentujące ośrodki
z Izdebek, Dynowa, Birczy oraz Bachórca.
Zawodników i kibiców uroczyście przywitała s. Maria Chabior – Kierownik ŚDS w Bachórcu, życząc jak
najlepszych wyników w sportowej rywalizacji. Zawodnicy walczyli dzielnie pokazując tym samym, że do zawodów przygotowywali się starannie. Mecze były ciekawe i momentami bardzo dynamiczne. Kibice równie
gorąco dopingowali swoich faworytów. Rozgrywki prze-

biegły w wesołej i miłej atmosferze, w duchu sportowej walki,
zdrowej rywalizacji i oczywiście zgodnie z zasadami fair – play.
Po pasjonującej i zaciętej walce zawody wygrał nasz uczestnik
Jarosław Majda. Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali dyplomy, nagrody a zwycięzcy medale.
Naszą drużynę reprezentowali: Jarosław Majda, Jan
Szpiech, Paweł Rebizak. Wiesław Socha.
Na ręce Kierownik ŚDS w Bachórcu składamy podziękowania za zaproszenie oraz za wspaniałą atmosferę i świetną organizację turnieju.
źródło: sdsizdebki.pl

Radawiańskie Manewry
7 września br. sześcioosobowa delegacja uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy im. Anny w Izdebkach wzięła udział w II Rajdzie Rowerowym ,,Szówsko – Radawa”. Organizatorem imprezy było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Jarosławiu oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy w Jarosławiu.
Miłośnicy dwóch kółek mieli do pokonania 12 – kilometrową trasę od Dworu „Zygmuntówka” w Szówsku do Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie.
Wszyscy uczestnicy rajdu z uśmiechem na twarzy dojechali do linii mety. Po krótkim odpoczynku, regeneracji sił i poczęstunku drużyna wzięła udział w misji terenowej pod hasłem „Radawiańskie Manewry”.
Nasza delegacja - „Piraci” dobrze odnaleźli się w konkurencjach terenowych. Tor
przeszkód pokonali bez większych problemów. Potrafili w bezpieczny sposób przetransportować osobę poszkodowaną oraz prawidłowo rozbić namiot. Wzięli udział
w strzelaniu z łuku do tarczy oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej.
Po trudach konkurencji terenowych nadszedł czas na odpoczynek. Grillowanie
i koncert DJ „Aki” połączony z dyskoteką pozwolił zapomnieć zmęczeniu.
Radawiańskie Manewry uważamy za udane a wspomnienia tych radosnych chwil
zostaną z nami na długo.
źródło: sdsizdebki.pl
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Z wizytą w szkółce
Korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się do Szkółki Drzew
i Krzewów Ozdobnych w Pakoszówce. Dzięki uprzejmości właścicieli - Agaty i Jana Lato mogliśmy poznać czynności związane z pracą
w szkółce.
Wędrując alejkami słuchaliśmy pana
Jana, który opowiadał nam o gatunkach
drzew i krzewów rosnących w gospodarstwie. Dowiedzieliśmy
się jak należy prawidłowo sadzić, przesadzać, pielęgnować
i przechowywać różne
rośliny. Była też okazja by sprawdzić swoje wiadomości w zakresie rozpoznawania i nazywania roślin. Na pamiątkę pobytu w szkółce otrzymaliśmy
sadzonki żurawiny, które starannie wsadziliśmy do doniczek. Były to bardzo ciekawe zajęcia w plenerze, a zdobyta wiedza niewątpliwie się przyda.
Serdecznie dziękujemy państwu Lato za mile spędzony czas, za poczęstunek oraz upominki, które udekorują nasze ogródki i przywołają wspomnienia z odbytej wycieczki.

Dynów 
gospodarzem ważnego spotkania
26 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Dynowa gościli
samorządowcy, nauczyciele i koordynatorzy Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu na Podkarpaciu. Celem spotkania było wypracowanie scenariusza kolejnych obchodów. „…Zaprosiliśmy do Dynowa organizatorów VIII Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu na Podkarpaciu, ponieważ Dynów jest symbolem odradzającej się kultury żydowskiej…” – powiedział prof. Wacław
Wierzbieniec z UR, inicjator spotkania. Jego gospodarzem był
Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak. Przywitał on
wszystkich szacownych uczestników, którzy przyczyniają się
do ratowania dziedzictwa kultury żydowskiej na Podkarpaciu.
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, które od kilku lat współpracuje
z mieszczącym się w naszym mieście Centrum Historii i Kultury Żydów Polskich. Prezes dr Andrzej Stankiewicz przedstawił krótko dorobek wydawniczy Towarzystwa. Stwierdził
on także, że skoro Dynów ma od tego roku być współorganizatorem Dni Pamięci, to nieodzowne jest postawienie tablic
pamiątkowych w miejscach, gdzie we wrześniu 1939 roku

pomordowani zostali mieszkańcy Dynowa, obywatele polscy
pochodzenia żydowskiego. Uczestniczący również w spotkaniu Maciej Jurasiński stwierdził, że jednym z punktów dynowskich odchodów powinna być prelekcja na temat tych wydarzeń z udziałem dynowskich gimnazjalistów i licealistów.
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Pod koniec spotkania pozwolił on uczestnikom „odpocząć” od trudnej tematyki spotkania, recytując swoje satyryczne wiersze z wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół
Dynowa tomiku „Życie do rymu”.
Podczas drugiej części spotkania goście zwiedzili Centrum Historii i Kultury Żydów Polskich oraz zostali poczęstowani – podczas szabasowej kolacji – czulentem i kuglem,
tradycyjnymi potrawami żydowskiej kuchni.
Koordynatorem spotkania była doktorantka UR, współpracująca z prof. Wierzbiencem pani Joanna Potaczek.
RJ
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Z INNEJ PERSPEKTYWY
Minął miesiąc, a wspomnienia nadal żywe. Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie to wspaniały, niezapomniany
czas spotkania z kochającym Bogiem i ludźmi z całego świata. Dla mnie głębokie przeżycie duchowe i czas wewnętrznego ubogacenia.
W Krakowie spędziłam dwa tygodnie. Byłam wolontariuszem krótkoterminowym od 18 lipca do 1 sierpnia. Na
pytanie, kto mógł zostać wolontariuszem istnieje jedna prawidłowa odpowiedź – każdy, kto tylko chciał oddać cząstkę siebie, swego serca, podać pomocną dłoń drugiej osobie.
Jak wiemy, wolontariat to niesienie pomocy bliźniemu bez
korzyści materialnych. Jednak wdzięczność, jaką otrzymujemy jest bezcennym darem. Każde słowo „dziękuję” usłyszane od drugiej osoby sprawiało wiele radości i dodawało sił do pracy.
Pierwszy tydzień minął na uczestnictwie w szkoleniach z zakresu zasad bezpieczeństwa, komunikacji, pomocy medycznej, programu ŚDM i obowiązków wolontariuszy.
W wolnych chwilach każdy wolontariusz starał się jak najlepiej wykorzystać czas, by poznać Kraków oraz duchowo
przygotować się na to wydarzenie poprzez modlitwę, uczestnictwo we Mszy Św., konferencjach oraz koncertach religijnych. Wolontariusze byli powołani do różnego rodzaju zadań, od opieki nad pielgrzymami, ich przyjęciu i zakwaterowaniu, przez udzielanie informacji, prace w centrum prasowym, tłumaczenie, organizację wydarzeń, przygotowanie
miejsc katechez i innych spotkań.
W dniu 20 lipca wszyscy wolontariusze zgromadzili się
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach na
Mszy Św., której przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, aby zawierzyć swoją posługę, pobyt oraz Światowe
Dni Młodzieży Opatrzności Bożej.
Drugi tydzień to praca w danych sekcjach wolontariatu.
Wraz z ponad 150 wolontariuszami – stypendystami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i młodzieżą Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży pełniłam zadanie wolontariusza
pomagającego biskupom z całego świata, nie tylko z Polski.
Mieliśmy przywilej, ale też bardzo odpowiedzialne zadanie.
Nasza praca polegała na całodobowej służbie, informowa-

niu o rozkładzie dnia, miejscu katechez, transporcie itp.
Oprócz pracy każdy wolontariusz w zależności od obowiązków i pełnienia służby miał możliwość uczestnictwa
w centralnych wydarzeniach. W ostatnim dniu ŚDM zorganizowane zostało specjalne spotkanie dla wolontariuszy
z Papieżem Franciszkiem, który wyraził słowa podziękowania za trud włożony w przygotowania, pracę podczas ŚDM
oraz modlitwę.
Światowe Dni Młodzieży to piękny czas rozmowy z Bogiem i drugim człowiekiem. To czas radości, obfitego wylania łask, ubogacenia naszej ojczyzny i całego świata. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć jako wolontariusz, ale także jako pielgrzym w dziele zapoczątkowanym przez naszego rodaka św. Jana Pawła II.
Anna Marszałek
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Antoni Karnas
Pan mgr inż. Antoni Karnas urodził się w chłopskiej
rodzinie we wsi Futomie gmina Błażowa i tam ukończył
8 klasową szkołę podstawową. Dalszą edukację realizował w Technikum Wodnych Melioracji w Szczecinie. Maturę z wyróżnieniem zdał w 1973 roku w Szczecinie. Zaraz
po maturze od 1 września 1973 roku podjął prace w Przedsiębiorstwie Konserwacji Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Od pierwszego lutego 1977 roku podjął prace w Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie podejmując
funkcje Kierownika Nadzoru Wodnego w Dynowie. Ponieważ ten zawód wymagał szczególnej wiedzy, podjął studia
na Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku Budownictwo Wodne. W kwietniu 1983 roku zdał ostatnie egzaminy
i uzyskał tytuł mgr inż. Budownictwa Wodnego. W latach
1987 – 1989 ukończył studia podyplomowe na Politechnice
Krakowskiej z zakresu Budowli Hydrotechnicznych. Uzyskał szerokie uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa budownictwa hydrotechnicznego
i wodnego. Nadzorował szereg budów, z których najważniejsze to, stopień na rzece SAN w m. Przemyśl, Stopień
na rzece WIAR w m. Posada Rybotycka, stopnie wodne na
rzece Strwiąż. Nadzorował i dbał o Polskie interesy w komisji Współpracy Transgranicznej Polski, Ukrainy – na rzece SAN i jego dopływach.
Po tak bogatej praktyce zawodowej w dniu 5 kwietnia
2016 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę, odebrał gratulacje i dyplomy od współpracowników.

Legenda o Antonim z Dynowskiego Nadzoru
Antoni gospodarz w dynowskiej okolicy
Znają Go tu wszyscy , nawet politycy
Każdemu cos obieca, dobre słowo powie
A co z tego wyjdzie bajka ta opowie
Antoni mężczyzna piękny i dorodny
I wzroku kobiet nieustannie godny
A one w niego tak zapatrzone
Podziwiają to ciało bardzo wyćwiczone
W szranki mistera Dynowa gdy staje
Pierwszą nagrodę bezsprzecznie dostaje
Ten cudny chłopak dynowskiej urody
Związał swe losy z nurtami wody
Więc San nasz płynie w srebrzystej toni
A tam w tej toni stoi Antoni
Stoi i patrzy i pomrukuje
„Chyba ten San wyreguluję „
Lecz oprócz Sanu ma też potoki
A tam trza robić bez zbędnej zwłoki
Ma Antek Brygadę co z nim pracuje
Codziennie w terenie ich sił nie żałuje
Faszynę rzucają, kiszki przybijają
Bez papierów robią więc się narażają
I tak od rana ciężko pracowali
Kierownik ich za to zawsze bardzo chwali
Rodzina bobrów tamy buduje,
Brygada rozbiera, Kierownik premiuje
Bobry to zwierzęta Madre co się zowie
Uczyć się od nich mogą nawet nasi inżynierowie
Więc wniosek racjonalizatorski w głowie mu świta
Bobry na etacie w Nadzorze wita
A one styropian na plac już znoszą
Ściany ocieplają i trawnik wykoszą
Do tej pory Brygada to wszystko robiła
Wiec teraz nadzieja się w nich zatliła
Bo już Antek na emeryturze spocznie
To i Brygada sobie odpocznie
Nudzisz się nasz Antek na pewno nie będzie
Więc swoją wiedzę wykorzysta wszędzie
Czasem cos podpisze, czasem coś dorobi
Nadzór nad budową i normę wyrobi
Jest też i Witek Nadzorca wód odcinka
Na stołek kierownika już mu leci ślinka
Teraz wyjdzie na jaw jaki on pracownik
I co go przez lata nauczył Kierownik
Nad błękitnym Sanem, ptaszki śpiewają
I wieść całkiem nową rozpowiadają
Kierownik nadzoru ma takie plany
Odwiedzić chce Francję i też być tam znany
Wiadome są losy fachowca, człowieka
Tam na regulację już Sekwana czeka
Jego wiedza, kompetencje są tak poważne
Że tę trudną robotę od ręki dostanie
Musi się śpieszyć i wić jak w ukropie
Tyle rzek nań czeka po całej Europie
Żyj zatem Kierowniku nie w spoczynku lecz w ruchu
Niech Ci zdrowie dopisuje nasz wspaniały Druhu!
Józef Sówka
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Szalety Miejskie
W chwili obecnej to tylko wspomnienie, pozostała jedynie nazwa i wspomnienie po wyburzonym budynku. Budynek mógł służyć dla Społeczeństwa, w różnej formie i w różnym wymiarze. Lokalizacja budynku idealna na cele komercyjne, idealna na cele społeczne, jako istniejący obiekt miał
prawo do remontu, przebudowy lub adaptacji.
Budynkiem od roku 2000 interesowała się spółka „SówPol” składając Gminie Miejskiej w Dynowie szereg propozycji jego zagospodarowania, przebudowy i rozbudowy.
W każdej z propozycji spółka zapewniała, iż utrzyma w bu-

dynku jego podstawową funkcję, jaką są publiczne szalety
miejskie. Przedkładano corocznie pisemną ofertę zagospodarowania budynku, jego rozbudowy z funkcją handlową.
W ostatnim okresie budynkiem zainteresowało się również
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa – oferując samodzielny remont budynku i jego przystosowanie na swoją siedzibę i na
Izbę Muzeum Regionu Dynowskiego. Jak widać – nie wywarło to żadnego wrażenia na miejscowej władzy, z budynku nic nie pozostało.
Józef Sówka

Relacje z działalności Klubu SHDK
XI Podkarpacka Zbiórka Krwi
W dniu 13 sierpnia 2016 r. w Harcie odbyła się XI
Podkarpacka Zbiórka Krwi. Wyniki zbiórki są następujące:
• Zarejestrowanych 31
• Oddało krew 26
• Pobrano 11,70 litrów krwi
Udział wzięli mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz
strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych między innymi:
• OSP Futoma
• OSP Ulanica
• OSP Łubno
• OSP Laskówka
• OSP Borówki
• OSP Dąbrówka Starzeńska
• OSP Harta oraz członkowie
SHDK Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta.
Podczas akcji zaszczycili nas
swoją obecnością: Poseł na Sejm
RP Zbigniew Chmielowiec, Dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa
Zawilińska, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. med. Urszula Bzdek, Prezes Honorowy
SHDK RP Jan Lankau, Prezes
SHDK RP Tomasz Ogrodnik,
Komendant Miejski PSP Rzeszów st. bryg. mgr inż. Waldemar
Wilk, Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Hadam
Akcja w Sieteszy

Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ogrodnik dla dawców podarował koszulki z logiem SHDK RP.
Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji oraz RCKiK za
zbiórkę krwi składamy bardzo serdeczne podziękowania.
XX LECIE Klubu SHDK RP w Nowym Sączu
W dniu 13 sierpnia 2016 r. odbył się Jubileusz XX – lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klubu
Miejskiego w Nowym Sączu, na który została zaproszona delegacja SHDK RP Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta.
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Nasz klub reprezentował Prezes Klubu HDK Jacek
Stochmal oraz Prezes OSP Harta dh. Artur Szczutek.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą św. w Bazylice św. Małgorzaty, a następnie jubileuszowa akademia odbyła się w Ratuszu.
Po części oficjalnej wszyscy goście i kluby zostali zaproszeni na kolację.
Składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie i za
wspaniałą zabawę.
ZBIÓRKA KRWI W SIETESZY
W dniu 21.08. 2016 r. (niedziela ) delegacja członków SHDK RP Klubu HDK „Nadzieja” działającego przy
OSP Harta uczestniczyła w z zbiórce krwi w zaprzyjaźnionej jednostce OSP Sietesz. Nasz Klub reprezentowali dh.
Artur Szczutek, dh. Maciej Pilch, dh. Piotr Potoczny, Adam
Szczutek, Zofia Szczutek. W czasie zbiórki krwi udało się
zebrać 36 litrów krwi.
IV SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W NIEPOKALANOWIE
W dniu 27.08. 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie
związane z organizacją obchodów 75 rocznicy męczeńskiej
śmierci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Klubów HDK z różnych środowisk. Region Podkarpacki reprezentowali Prezes SHDK
RP Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta Jacek Stoch-

Spotkanie w Niepokalanowie

Kalwaria Pacławska - pielgrzymka
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mal, Wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu
i zarazem prezes Klubu HDK PCK „Płomyk” przy KM PSP
w Przemyślu Zdzisław Wójcik oraz prezes OSP Harta dh.
Artur Szczutek.
XV PODKARPACKA PILEGRZYMKA HDK DO
KALWARI PACŁAWSKIEJ
W sobotę 3 września 2016 roku do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej przybyli krwiodawcy z całego Podkarpacia. W spotkaniu wzięli udział Honorowi Dawcy Krwi,
sympatycy i ich rodziny.
Pątnicy uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, której
przewodniczył ks. bp Adam Szal, a mszę św. uświetniła Orkiestra Dęta z OSP Sietesz. Następnie po uroczystej mszy
świętej pielgrzymi, jak co roku uczestniczyli w Drodze Krzyżowej po drużkach kalwaryjskich, której przewodniczył ks.
Witold Burda, kapelan PCK w Przemyślu. W czasie Drogi Krzyżowej pielgrzymi modlili się w różnych intencjach.
Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem
przy ognisku nad rzeką Wiar.
Wszystkim uczestnikom składam serdeczne podziękowania za udział w pielgrzymce do Kalwarii Pacławskiej
oraz za wsparcie finansowe na rzeczy wyjazdu.
Prezes SHDK RP Klubu „Nadzieja” przy OSP Harta
Jacek Stochmal
Zdjęcia
Zdzisław Wójcik, Wacław Balawender, Michał Bąk

XX lecie klubu w Nowym Sączu
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METODA PILATESA. CO TO TAKIEGO?
W ostatnich latach Pilates stał się jedną z najbardziej
popularnych metod ćwiczeń fizycznych w Stanach Zjednoczonych. Ćwiczenia wykonuje niemal co druga gwiazda Hollywood, a zajęcia z ćwiczeń Pilatesa na macie można znaleźć w ofercie prawie każdej siłowni w każdym małym amerykańskim miasteczku.
Czym jednak tak na prawdę jest ten Pilates? Odpowiadając jednym słowem - to magia. Ale wszystko po kolei.
Gdybyś, drogi czytelniku, zajrzał do profesjonalnego studia
pilates, mógłbyś pomyśleć „Hmm, to wygląda po prostu jak
zwykle brzuszki” lub „Co też ci biedni ludzie robią, torturując
się przy użyciu sprężyn, bloków i lin?” albo „No, no, to wygląda naprawdę ciekawie i jest dokładnie tym, czego potrzebuję!”. I wszystkie te skojarzenia mogłyby być uzasadnione.
Metoda Pilatesa jest pełna sprzeczności – jest dziwnie prozaiczna, a jednak wysublimowana, zarazem prosta
i skomplikowana. Niektórzy ludzie rozumieją i głęboko doceniają korzyści płynące z metody Pilalesa już od pierwszego zetknięci się z nią. Inni mogą na początku uznać te ćwiczenia za powtarzalne i głupie, ale po trzech miesiącach ich
wykonywania nagle osiągają dostęp do nowego poziomu informacji o swoim własnym ciele. Są również osoby, dla których ćwiczenia te na początku mogą okazać się niewykonalne, ale po kilku tygodniach treningu zaczynają je postrzegać
jako zupełnie naturalne. Jakiekolwiek będą Twoje pierwsze
doświadczenia związane z metodą Pilalesa, rezultat jest zawsze taki sam: doznasz transformacji.
Zdarza się, że na zajęcia z metody Pilatesa przychodzą
osoby niemające żadnego doświadczenia związanego z ruchem. Dla części z nich to pierwszy rodzaj ćwiczeń fizycznych, który im się spodobał. Inni trafiają na te zajęcia przypadkiem lub dlatego, że nie mogą znieść atmosfery typowej
dla siłowni albo dlatego, że obawiali się jakichś urazów czy
kontuzji. Metoda Pilatesa uczy naturalnych dla ciała ruchów, dlatego podstawowe ćwiczenia Pilatesa są łatwe do
opanowania i absolutnie bezpieczne dla przeciętnego zjadacza chleba. Metoda Pilatesa wykorzystuje głównie elementy jogi, tańca klasycznego oraz gimnastyki, ale zawiera też
wiele oryginalnych układów ruchowych, które odróżniają
ją od tych technik.
JOSEPH HUBERTUS PILATES urodził się w Niemczech w 1880 roku. Miał zapadniętą klatkę piersiową i cierpiał na astmę. Przez cale życie opętany był obsesją odzyskania zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. W miarę upływu czasu przezwyciężył swoją wątłość i stał się znakomitym narciarzem, nurkiem, gimnastykiem, bokserem. Upra-

wiał też jogę. Nawet po przekroczeniu siedemdziesiątki pozostawał w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Przebywając
w obozie dla internowanych podczas I wojny światowej, Pilates zamontował sprężyny nad szpitalnymi łóżkami, aby
umożliwić pacjentom rehabilitację nawet wtedy, gdy pozostawali w pozycji leżącej. Ten prymitywny sprzęt ewoluował
później, stając się wreszcie tym, z czego korzysta się obecnie – urządzeniem o nazwie Reformer – jednym z najważniejszych sprzętów wykorzystywanych w metodzie Pilatesa. W 1923 roku Pilates wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Osiadł w Nowym Jorku, gdzie otworzył studio zlokalizowane na Ósmej Alei na Manhattanie i rozpoczął trening oraz rehabilitację zawodowych tancerzy. Jego uczniami byli m.in. mistrz baletu George Balanchine oraz diva
współczesnego tańca Martha Graham. Początkowo Pilates rozwinął serię ćwiczeń na macie opracowanych tak, aby
budowały siłę mięśni tułowia oraz wzmacniały kontrolę nad
ciałem. Następnie skonstruował rozmaite maszyny i przyrządy, tak by spotęgować rezultaty rozwijającego się repertuaru ćwiczeń. Jego motywacją do kreowania sprzętu było
to, by wykonywanie ćwiczeń na sprzęcie znosiło konieczność obecności instruktora. Skonstruował około dwudziestu
urządzeń, z których niektóre wyglądały jak średniowieczne
narzędzia tortur. Byty zbudowane z drewnianych i metalowych rur, wykorzystywały układy bloków, skórzanych pasków, drążków, pudelek i różnych sprężyn. Filozofia Pilatesa doprowadziła go do opracowania rygorystycznego systemu, który „rozwija ciało w równomierny sposób, koryguje
wady postawy, odnawia witalność fizyczną. Ożywia umysł
i uwzniośla ducha”. Wyprzedzając znacznie swoją epokę,
Pilates postrzegał zjawisko sprawności fizycznej holistycznie, kładąc nacisk na pracę ciała jako całości. W ciągu kilku dekad Pilates opracował około 600 ćwiczeń, które pierwotnie nazwał Contrology, a które stały się znane później
jako metoda Pilatesa. Pierwotne studio Pilatesa na nowojorskiej Ósmej Alei było miejscem, gdzie swoje umiejętności
zdobywało pierwsze pokolenie nauczycieli: Romana Kyranowska, Katliy Grani, Ron Heleher, Lvc Centry, Carola Iner, Mary Browen oraz Bruce King. Wychowankowie Pilatesa wkrótce rozwinęli własną działalność, otwierając własne studia w rożnych miejscach kraju, zmieniając
metodę w oparciu o swoje doświadczenia i sposób myślenia,
a z czasem także dostosowując ją do potrzeb swoich klientów.
OSIEM WAŻNYCH ZASAD METODY PILATESA
Joseph Pilates napisał książkę zatytułowaną „Return
to Life”, w której nakreślił OSIEM ZASAD, które dały początek metodzie Pilatesa. Zrozumienie tych zasad pozwoli
Ci, drogi czytelniku, na zgłębienie filozofii leżącej u podstaw
jego metody. Metoda Pilatesa, w większym stopniu niż inne
programy ćwiczeń, wymaga intelektualnego skupienia. Jeżeli nie rozumiesz idei metody Pilatesa, będzie to dla Ciebie
wyłącznie seria ciekawych brzuszków i ćwiczeń rozciągających. Ludzie pozostają wierni ćwiczeniom Pilatesa przez długie lata, ponieważ dostrzegają ogromną zmianę zachodzącą w swoich ciałach, w miarę jak coraz bardziej zagłębiają
się w trening. Możesz wykonywać ćwiczenia Pilatesa przez
dziesięć lat i nadal odkrywać nowe rzeczy na temat swojego własnego ciała lub tego, w jaki sposób potęgować rezultaty jakiegoś ćwiczenia. Ten właśnie aspekt wyróżnia Pilates na tle innych systemów ćwiczeń. Wykonując ćwiczenia
Pilatesa i pamiętając o ich ośmiu podstawowych zasadach,
osiągniesz znacznie większy poziom zrozumienia i skuteczności tej metody. Osiem najważniejszych zasad wymienionych poniżej powinno pozwolić Ci zrozumieć, o czym należy pamiętać wykonując ćwiczenia Pilatesa.
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1. Kontrola
Joseph Pilales pierwotnie nazwał swoją metodę Contrology. Jedną z fundamentalnych zasad podczas wykonywania ćwiczeń Pilalesa jest więc kontrolowanie każdego ruchu
własnego ciała. Ta reguła obowiązuje nie tylko podczas wykonywania samych ćwiczeń, ale odnosi się też do przejść pomiędzy ćwiczeniami, do momentu rozpoczynania oraz kończenia pracy z jakimś elementem sprzętu oraz do ogólnego
zwracania uwagi na szczegóły podczas treningu. W przypadku wykonywania ćwiczeń na macie kontrola jest istotna
w momencie inicjowania oraz wykańczania każdego ruchu.
Gdy wyhamowujesz ruch w kontrolowany sposób, przyzwyczajasz swoje mięśnie do tego, by pozostawały rozciągnięte.
W miarę upływu czasu mięśnie stają się nie tylko bardziej
rozciągnięte, ale też silniejsze. Podczas sesji treningowych
z moimi klientami staram się zachęcać ich do wykonywania spokojnych, równomiernych ruchów oraz by myślach
koncentrowali się na tym, aby nakłonić poszczególne partie lub konkretne mięśnie do współpracy. Poza tym osoba
koncentrująca się na kontrolowaniu ruchów zmusza ciało
do wykorzystywania pracy mięśni wspomagających (będących mięśniami synergistycznymi, czyli współpracującymi),
które zwykle są mniejsze od głównych mięśni. Kiedy wiele
mięśni pracuje razem nad wykonaniem danego ruchu lub
też, gdy mięśnie pracują synergicznie, ciało jako całość staje się bardziej zrównoważone i skoordynowane. Co więcej,
duże mięśnie nie staną się zbyt duże i masywne, ponieważ,
nie muszą same wykonywać całej pracy. Dzięki temu sylwetka osoby ćwiczącej Pilates staje się szczupła i smukła.
Z chwilą, gdy Twoje ciało nauczy się poruszać w kontrolowany sposób, nabierzesz większej pewności siebie w wykonywaniu czynności najróżniejszego rodzaju, począwszy od
wspinania się po drabinie, poprzez taniec, a kończąc na nurkowaniu. Wewnętrzna kontrola pozwala Ci na zewnętrzną
swobodę bez ryzyka doznania kontuzji.
2. Oddech
Ludzie często wstrzymują oddech, wykonując nowe
lub trudne zadanie. Jednak wstrzymując oddech, napinamy mięśnie, co może skutkować utrwaleniem niewłaściwej
postawy ciała lub wykształceniem patologicznego nawyku
spinania mięśni. Dlatego właśnie odpowiednie oddychanie
jest tak ważne dla płynności ruchu i właściwej równowagi
napięć mięśni. Każde ćwiczenie Pilatesa ma właściwy dla
siebie sposób oddychania. Większość ludzi oddycha, wykorzystując połowę pojemności swoich płuc. Płytki oddech jest
niestety niefortunnym efektem ubocznym siedzącego i stresującego stylu życia. Głęboki wdech i pełny wydech trenują płuca i zwiększają ich pojemność, przynosząc dodatkowo
głębokie odprężenie. Właściwe oddychanie podczas ruchu
nie zawsze jest łatwym zadaniem, może jednak prowadzić
do znakomitych rezultatów. Skoncentrowanie się na oddechu może pomóc zwiększyć do maksimum zdolność ciała
do rozciągania się, a uwalniając się dzięki temu od napięcia, uzyskasz większą kontrolę nad własnym ciałem. Oddychanie jest jednym z zasadniczych aspektów metody Pilatesa i odróżnia ją od innych systemów ćwiczeń. Podobnie
jak joga, tak i metoda Pilatesa zawiera specyficzne wskazówki dotyczące oddychania właściwe dla każdego ćwiczenia. Moja ogólna zasada dotycząca oddychania w metodzie
Pilatesa brzmi: rób wydech podczas napięcia mięśni!
3. Płynny ruch
Metoda Pilatesa czerpie bardzo dużo z tańca, gdzie
płynny ruch ciała jest zasadniczą sprawą. Podstawą sposobu poruszania się charakterystycznego dla metody Pilatesa jest to, by pozwolić swojemu ciału na swobodne poruszanie się i każde ćwiczenie zakończyć w sposób kontrolowany i precyzyjny. Ten sposób poruszania się sprawia, że
stawy i mięśnie stają się elastyczne, a Twoje ciało uczy się
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rozciągać oraz poruszać w równomiernym rytmie. Płynny ruch integruje działanie układu nerwowego oraz mięśni i stawów, a także przyzwyczaja ciało do poruszania się
w sposób płynny i harmonijny.
4. Precyzja
Precyzja w dużej mierze przypomina zasadę kontroli,
ale zawiera jeszcze jeden dodatkowy element związany ze
świadomością przestrzeni. Inicjując jakikolwiek ruch, musimy dokładnie wiedzieć, gdzie dany ruch się rozpoczyna
i gdzie się zakończy. W przypadku wszystkich ćwiczeń Pilatesa precyzyjnie określone jest położenie ciała w każdym
momencie wykonywania ruchu. W tej metodzie liczą się drobiazgi. Celem metody Pilatesa jest koncentracja na poszczególnych mięśniach, które powinny w danym momencie być
aktywne i na odciążeniu wszystkich innych mięśni, które być
może chciałyby pomóc w wykonaniu danego ruchu, ale nie
powinny brać w nim udziału. I znów wracamy tu do zasady
pełnej koncentracji podczas treningu i dokładnego określania, które mięśnie będziesz wykorzystywać, a których nie.
Taką precyzję ruchu osiągniesz później w trakcie wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności – wypełni ona cale Twoje życie. Przypuśćmy na przykład, że dokucza Ci ból związany z nawykiem przyjmowania niewłaściwej postawy, z którego nawet nie zdajesz sobie sprawy.
Po kilku dobrych sesjach Pilatesa będziesz zaskoczony, odkrywając, jak szybko zwiększona świadomość może prowadzić do pozytywnych zmian w Twoim ciele. Taka zmiana
może nastąpić jedynie wtedy, gdy zaczniesz zauważać siebie w swoim ciele i gdy zwiększysz precyzję swoich ruchów.
5. Stabilizacja centrum
Wciąż muszę przypominać moim klientom, by „przyciągali pępek w stronę kręgosłupa” - czyli innymi słowy, by
wydychając powietrze wciągnęli brzuch! Jest to pierwsza
i podstawowa wskazówka w metodzie Pilatesa. Wciągając
pępek, pobudzasz do działania swoje głębokie mięśnie brzucha. Wszystkie ćwiczenia Pilatesa wykonywane są przy zaangażowaniu głębokich mięśni brzucha w celu uzyskania
właściwej stabilizacji centrum. Większość ćwiczeń Pilatesa
koncentruje się na rozwijaniu i wzmacnianiu części brzusznej zarówno bezpośrednio, jak i poślednio. Nigdy nie zapominaj o wciągnięciu brzucha, nawet wtedy, gdy będziesz wykonywać ćwiczenie koncentrujące się na wzmocnieniu mięśni ramion, instruktor zaleci Ci wciągnięcie brzucha, utrzymanie ramion opuszczonych w dół, a może nawet spięcie
pośladków ;) Wszystkie te czynności sprzyjają stabilizacji
centrum i wzmacnianiu mięśni posturalnych. Żadne ćwiczenie nie powinno być wykonywane z uszczerbkiem dla kontroli nad centralną częścią ciała. Innymi słowy, jeżeli centrum Twojego ciała nie jest całkowicie i kompletnie zaangażowane i ustabilizowane, możesz nie osiągnąć kolejnego
poziomu trudności danego ćwiczenia. Co więcej, dopóki nie
osiągniesz absolutnej stabilizacji centrum, musisz modyfikować ćwiczenie tak, aby mogło ono zostać wykonane przy
zachowaniu w pamięci tej podstawowej zasady.
6. Stabilność i równowaga
Nacisk na równowagę podczas wykonywania ćwiczeń
jest jednym z elementów tworzących piękno metody Pilatesa i tym, co czyni ją tak idealnym systemem rehabilitacyjnym. W zasadzie wiele ćwiczeń Pilatesa pomyślanych
jest tak, aby koncentrować się głównie na stabilności tułowia. Równowaga to umiejętność nieporuszania jakąś częścią
ciała, podczas gdy inna część próbuje to naruszyć. Spróbuj
na przykład nie wyginać pleców, gdy podnosisz rękę przed
sobą tak wysoko, jak tylko potrafisz. Aby to osiągnąć, musisz wykorzystać swoje mięśnie brzucha tak, aby Twoja
klatka piersiowa nie unosiła się, w miarę jak ręka wznosi
się ponad poziom ramion. Utrzymanie w bezruchu kręgosłupa, kiedy poruszasz rękami lub nogami, wymaga stabil-
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ności tułowia, którą można osiągnąć głównie poprzez pracę
mięśni głębokich. Większość ćwiczeń Pilatesa wykorzystuje tę właśnie ideę stabilności tułowia, co jest jednym z kluczowych warunków zdrowia i długowieczności kręgosłupa.
W wyniku sumowania się mikrourazów i obrażeń mechanicznych, w wyniku których następują kontuzje, dany obszar ciała traci stabilność częściowo lub całkowicie. Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to nauczyć się stabilizować daną część ciała, która doznała obrażeń tak, aby nie
doszło do kolejnych urazów i aby mógł rozpocząć się proces gojenia. Dlatego też Pilates jest jedną z najbardziej bezpiecznych form ćwiczeń, które można wykonywać po doznanych urazach. Metoda Pilatesa pozwala także uniknąć
urazów, ponieważ jest znacznie mniej prawdopodobne, że
zrobisz sobie jakąkolwiek krzywdę, jeżeli doskonale ustabilizujesz swój tułów oraz stawy. Nauczenie się, jak osiągnąć stabilizację różnych części swojego ciała, jest zasadnicze dla unikania urazów oraz rehabilitacji po doznaniu
urazów. Stabilność tułowia jest osiągana głównie poprzez
siłę mięśni posturalnych i jest jedną z najważniejszych idei
w metodzie Pilatesa.
7. Zakres ruchu
Zakres ruchu to medyczny termin odnoszący się do tego,
jak rozległa jest płaszczyzna ruchu danej części ciała. Na
przykład to, na jaką wysokość potrafisz wykonać wymach
nogi, kopiąc coś, daje Ci pewien pogląd na to, jaki zakres
ruchu ma Twoje biodro. Na zakres ruchu mogą mieć wpływ
mięśnie, kości oraz inne tkanki, z których zbudowane są na
przykład więzadła i powięź (tkanka łączna). Reasumując,
zakres ruchu jest po prostu sposobem określania elastyczności. Ćwiczenia Pilatesa wymagają od ciała poruszania się
tak, aby osiągnąć jak największe rozciągnięcie, a tym samym zwiększyć jego zakres ruchu lub też elastyczność. Ludzie, których mięśnie są bardzo napięte, zauważą już po kilku godzinach ćwiczeń Pilatesa, że w sposób znaczący zwiększyła się ich elastyczność.
8. Opór
Możesz, unieść ręce, myśląc jedynie o ruchu w górę. Ale
możesz też zamiast tego pomyśleć o opuszczeniu ich najpierw
w dół. Opuść najpierw ramiona, a następnie podnoś ręce,
koncentrując, się na wykorzystaniu mięśni pleców. To jest
właśnie przykład wytworzenia oporu podczas ćwiczenia. Kiedy podnosisz rękę pod wpływem impulsu wypływającego od
strony pleców, a nie z Twojej ręki, ramię pozostaje stabilne.
Często mówię moim klientom: „Myśl o ruchu w dół podczas
unoszenia jakiejś części ciała” lub „Pomyśl o ruchu w górę,
kiedy wykonujesz ruch w dół” na przykład rolując kręgosłup. W obu przypadkach mówimy o wykorzystaniu wrażenia oporu podczas wykonywania ćwiczeń. Tancerze w naturalny sposób wykorzystują tego rodzaju „opór”, kiedy się
poruszają, i dzięki temu wywołują wrażenie unoszenia się
w powietrzu, choć mocno stąpają po ziemi. Wyimaginowany opór jest zwykle sposobem, by nabrać kogoś, wykorzystując główne mięśnie zamiast mięśni obwodowych. W ten
sposób włączamy do wykonania ruchu większą liczbę mięśni. Jako instruktor metody Pilalesa często i na różne sposoby wykorzystuję zasadę oporu, aby pomóc klientom odnaleźć równowagę w ich ciele. Innym przykładem zastosowania zasady „pomyśl o ruchu w górę podczas wykonywania
ruchu w dół” jest sytuacja, gdy schylasz się tak, aby umknąć
ewentualnych urazów kręgosłupa. Następnym razem, gdy
będziesz schylał się, aby coś podnieść, wyobraź, sobie, że
coś ciągnie w górę dolną część Twojego brzucha. Uchronisz
tym samym swoje plecy poprzez aktywizację mięśni działających w przeciwnym kierunku (mięśni brzucha). Wykorzystanie zasady oporu jest wspaniałym sposobem manipulowania ciałem podczas wykonywania ruchów powodujących
znaczne rozciągnięcie.
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PILATES NA MACIE I MASZYNACH
Ćwiczenia na macie stanowią rdzeń i fundament dla
metody Pilatesa. Są to ćwiczenia, podczas których uczestnicy wykorzystują przede wszystkim ciężar własnego ciała, a także drobne akcesoria takie jak różnej wielkości
piłki, obręcze, gumowe taśmy oraz piankowe wałki.
Joseph Pilates podczas swojej działalności opracował szereg genialnych maszyn, które miały za zadanie zwiększyć różnorodność i efektywność jego treningu
w porównaniu z ćwiczeniami wykonywanymi na macie.
Są to między innymi:

Reformer

Spine Corrector

Combo Chair
Ladder Barrel
Przedstawione powyżej maszyny do ćwiczeń Pilatesa
dostępne są do Twojej dyspozycji w Medical Fitness &
Pilates Studio w Rzeszowie. Wykorzystywane są one
zarówno podczas sesji personalnych jak i treningów grupowych. W moim studiu w Rzeszowie pracujemy też z fanami różnorodnych sportów i wszyscy oni zachwycają się
efektami, jakie mogą zauważyć zaledwie po kilku sesjach
Pilatesa. Tancerze, narciarze, snowboardziści, rowerzyści,
biegacze - przychodzą do naszego studia, aby osiągnąć siłę
i elastyczność ciała.
Zajęcia Pilatesa z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzętu stanowią zupełnie nowe a zarazem wspaniałe wyzwanie, nie tylko dla centrum Twojego ciała, ale również
dla Twoich ramion, pośladków i ud! Podejmij wyzwanie
i poczuj zupełnie nową jakość ćwiczeń Pilatesa! Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych zajęć Pilates z wykorzystaniem klasycznego sprzętu na naszej stronie internetowej www.mdpilates.pl
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Medical Fitness & Pilates Studio to pierwsze na
Podkarpaciu profesjonalne Studio Pilates wyposażone w klasyczne maszyny do ćwiczeń Pilatesa.
Przyjdź do nas, jeśli:
• jesteś zestresowany lub miewasz bóle pleców lub kolan
• jesteś sportowcem, tancerzem lub szukasz wyzwań
• jesteś w ciąży lub potrzebujesz odprężenia
• jesteś po porodzie lub chcesz zrzucić parę kilogramów
• jesteś seniorem dbającym o zdrowie lub chcesz zacząć
żyć aktywnie
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Nasz adres:
MAŁGORZATA DYKMAN Medical Fitness &
Pilates Studio
ul. Kwiatkowskiego 65c, Rzeszów
tel.: 503 086 887
e-mail: dykman.m@gmail.com

Bez względu na Twój wiek i kondycję fizyczną zapraszamy na indywidualne i grupowe sesje Pilatesa!
PRZYJDŹ I POCZUJ RÓŻNICĘ…
W następnym numerze przedstawię KORZYŚCI, JAKIE OSIĄGNIESZ, STOSUJĄC METODĘ PIATESA!
Zapraszam serdecznie!

Ostrzeżenie
Podobnie jak w przypadku każdego innego systemu ćwiczeń fizycznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należących do
metody Pilatesa skonsultuj się ze swoim lekarzem, zwłaszcza jeżeli cierpisz na jakieś dolegliwości sercowe, nadciśnienie lub jakiekolwiek inne poważne schorzenia. Zgodę
lekarza na wykonywanie ćwiczeń powinnaś uzyskać także,
wtedy, gdy dokucza Ci ból pleców lub doznałaś jakichś poważnych urazów.

WakacYjne przYgodY BiegoWe
Witajcie nasi drodzy Kibice, Czytelnicy i Biegomaniacy! Jak minęły Wam tegoroczne wakacje? Bo nam biegaczom bardzo gorąco!
Słońce i temperatura nie oszczędzała nas zarówno na treningach
jak i zawodach. A my z kolei nie oszczędzaliśmy sił i intensywnie
pracowaliśmy na nasze wyniki. Jeśli macie ochotę na kolejną dawkę naszych wspomnień - to zapraszam do lektury!
9 lipca to dzień III Biegu Grodziskiego w Grodzisku Dolnym,
którego długość trasy wynosiła 5 km. Na starcie stanął nasz reprezentant Mariusz Mul, który uzyskał czas 23:33 minut i zajął
73 miejsce wśród 140 osób. Następnego dnia Mariusz wziął udział
w IV edycji biegu Stalowa Dycha, gdzie razem z Marią Tompalską
reprezentowali Aktywny Dynów. Ich wyniki to:
239. Mariusz Mul - 49.24
365. Maria Tompalska - 1.02.17 - rekord życiowy
Natomiast 23 lipca w Warszawie odbył się już po raz 26. Bieg
Powstania Warszawskiego na dystansie 10 km. Wziął w nim udział
Łukasz Domin, który spośród 8343 zawodników dobiegł do mety
na 2723 miejscu z czasem 51:32.
Dzień później tj. 24 lipca odbyły się dwa biegi z udziałem Dynowskich Biegaczy: w Muninie i Wadowicach.
W Muninie miała miejsce II edycja Biegu Czterolistej Koniczynki, na który wybrało się 5 osób z Dynowa. Zawodnicy mieli do
pokonania dystans 10 km. Iwona Sarnicka wywalczyła tam podium w swojej kategorii wiekowej i zajęła 2 miejsce. Wyniki naszych biegaczy prezentują się następująco:
60. Kacper Sarnicki – 23:11
65. Tomasz Zięzio – 23:19
71. Krystian Sarnicki – 23:49
104. Iwona Sarnicka – 25:52 - II miejsce w kategorii wiekowej
189. Maria Tompalska – 33:31
Ogromne gratulacje!
W Wadowicach natomiast odbył się II Wadowicki Pólmaraton
Górski, na który wybrałam się wraz z biegową koleżanką: Dorotą
Kaszycką z Zamek Dubiecko Running Team. Naszym celem był
trening wytrzymałościowy w typowo górskim terenie, który pomoże nam przetrwać podczas największego wyzwania w naszym życiu, czyli ULTRAMARATONU MAGÓRSKIEGO, którego dystans

2016.08.21 - Dariusz Niedzielski
wynosi ok. 90 km. więc przygotowania do tak ogromnego wysiłku szły pełną parą i nie ma żartów, trzeba
było ostro trenować.
Do tego startu podeszłam bardzo poważnie i choć
możliwości były ograniczone przez niezwykle strome
podejścia, to jednak można było nadrobić trochę straconego tam czasu – na zbiegach. Nie jest to proste, gdyż
podczas ostrego zbiegu grawitacja działa ze zdwojoną
siłą, ale trzeba było się postarać. Chciałam dać z sie-
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2016.08.20 - Daniel Gąsecki

2016.08.20 - Bogdan Peszek

2016.08.09 - Piotr Sapa

2016.07.24 - Maria Tompalska

2016.07.24 - Katarzyna Marszałek - Kokot

2016.07.24 - II BIEG CZTEROLISTNEJ KONICZYNKI

bie wszystko, tym bardziej, że już na 3-cim kilometrze Dorotę zaczęły boleć kolana i musiała odpuścić. Od tego momentu
biegłam sama. Mimo tego jednak, nie można było narzekać
na nudę. Ogrom ludzi, którzy biegli tuż obok, nowi znajomi,
piękne widoki, kibice na trasie – to wszystko odpędzało myśli o dystansie. Bywały jednak momenty, kiedy obok nie było
nikogo, a przed oczami wyrastała stroma góra. Środek lasu
i nie widać szczytu. Kręte ścieżki biegły między drzewami,
a za ich złudnymi szczytami ukazywało się kolejne wzniesienie – kolejne wyzwanie. Z każdym krokiem myślałam o kolejnym punkcie żywieniowym, na którym marzyłam o czymś
więcej jak tylko woda i izotonik. Niestety – menu zamykało
się tylko na tym. W tym upale, który towarzyszył nam od samego startu, woda była najważniejsza, jednak nawet wylanie
sobie kubka na głowę nie przynosiło oczekiwanego rezultatu,
gdyż wolontariusze stali w szczerym słońcu, a woda w plastikowych kubeczkach miała temperaturę o wiele za wysoką.
Ostatni punkt znajdował się 1,5 km przed metą i to kończyło długi bieg po miękkim górskim podłożu. Kolejny kilometr
rozdawał karty ostatecznego wyniku. Asfalt był twardy, gorący i nierówny. Wielu zawodników właśnie w tym momencie
przestało biec. Szli czas od czasu truchtając i marząc o mecie. Był to niezwykle trudny odcinek, ale przecież meta była
już blisko, więc z satysfakcją wyprzedziłam osiłka, którego
widziałam przed sobą już od dłuższego czasu i tempem, na
jakie pozwoliły mi jeszcze nogi, zbliżałam się do końca trasy.

2016.07.10 - Mariusz Mul

Meta znajdowała się na skraju lasu, przez który wiodło
ostatnie 400 m. Tuż po przekroczeniu maty pomiaru czasu
wolontariusze zawiesili mi na szyi piękny gliniany medal, na
którego odwrocie widniał wyryty cytat Jana Pawła II: „Wstań,
nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach, żyj
wyprostowany!”. Motto warte zapamiętania.
Prócz medalu na zawodników czekał jeszcze jeden wadowicki akcent – kremówka. Była tak słodka, że chyba w życiu nie jadłam słodszej. Miałam dość jedzenia na najbliższe
2 godziny.
Mój czas to 2:33:01 i 214 miejsce spośród 333 zawodników. Trasa wiodła głównie po zalesionym terenie, niezwykle górzystym i niekiedy stromym, z przewyższeniami rzędu ok. 800m.
Sierpień minął nam nie mniej emocjonująco. Już 6 dnia
miesiąca odbyła się druga edycja Biegu Montera na dystansie 21 km. Trasa biegu wiodła z Gniewczyny Łańcuckiej do
Przeworska, a nasz klub reprezentował Piotr Sapa. Piotrek
pierwszy raz zmierzył się z tak długim dystansem i uzyskał
dobry wynik, gdyż spośród 207 zawodników do mety dobiegł
na 158 miejscu z czasem 1:54:47. Ogromne gratulacje za podjęcie wyzwania.
20 sierpnia to data wspaniałego wydarzenia biegowego, jakim był ULTRAMARATON MAGURSKI, w którym
wzięłam udział razem z dwoma dynowskimi dżentelmenami: Bogdanem Peszkiem i Danielem Gąseckim. Start i meta
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cienia zmęczenia, choć w głębi „mięmiały miejsce na placu tuż przy szkole
śni” umordowani byliśmy okrutnie.
w Krempnej. W tej samej szkole, gdzie
Radość z dotarcia do mety i przepiękna sali gimnastycznej spaliśmy spony medal na szyi zakończyły nasze
rą grupą biegaczy z różnych stron Polzmagania tego dnia.
ski. Idealne miejsce na zawarcie noPanowie postanowili wrócić od
wych znajomości, a być może i biegorazu do domu, a ja z niecierpliwowych przyjaźni. Sen jednak nie narzuścią wyczekiwałam przybycia swocał się nam zbytnio, gdyż leniwie odwieich dynowskich Kamratów. Był to
dzał nasze posłania i raczej bawił w nich
ich pierwszy tak długi dystans, więc
krótko. Stres dawał o sobie znać już od
dawkowali swoje siły w miarę możlikilku dni, ale te ostatnie godziny skuwości, jednak już o godzinie 19., gdy
mulowały go do granic wytrzymałości.
słońce powoli zaczęło chylić się ku
Start odbył się planowo o 5 rano,
zachodowi, w porozumieniu z „Cenwraz z nieśmiało wstającym świtem.
trum Dowodzenia” w Dynowie trzeEmocje brały górę do tego stopnia, że
ba było podjąć decyzję o wyruszeniu
tętno szalało na poziomie powyżej 100
im naprzeciw.
uderzeń na minutę. Wszyscy z niecierWybiegłam więc na trasę „pod
pliwością czekali na wystrzał startera,
prąd”. Niestety już po dwóch kiloby móc wreszcie zacząć zwiedzać Beskid II ULTRAMARATON MAGURSKI
metrach przeoczyłam skręt i pobiegłam
Niski w całej jego okazałości. Pierwsze
w innym kierunku. Ta nieszczęsna pokilometry udało mi się pokonać razem
myłka spowodowała, że minęłam się z Danielem, który już
z chłopakami, jednak Bogdan dość szybko ruszył do przodu,
kończył swoje zmagania. Udało mi się jednak wrócić na właa za 8-mym kilometrem również i Daniel postanowił przyściwą leśną ścieżkę i dotrzeć do Bogdana, który z niezwykłą
spieszyć. Cała nasza trójka miała ambitny plan pokonania
zaciętością pokonywał kolejne już podejście – jedno z ostatpełnego dystansu, jakim było 92 km, a limit czasu był ogranich. Zostało już tylko 5 km, które to pokonaliśmy razem.
niczony do zmierzchu i wynosił 15 h.
Droga coraz bardziej Mu się dłużyła, ale jak tylko zobaczył
Wschód słońca ukazał piękny krajobraz skąpanych we
metę oddaloną o jakieś 300-400 metrów dostał takiego przymgle dolin. Promienie słońca otulały kolejne wzniesienia
pływu energii, że musiałam Go ścigać, żeby choć przez kili szczyty wzgórz. Z każdym kolejnym krokiem rósł nasz poka sekund móc z zazdrością podziwiać Jego ogromną radość
dziw i respekt do tego miejsca. Temperatura coraz bardziej
z pokonania pełnego dystansu, czyli 92 kilometrów.
dawała się nam we znaki i bieg stawał się coraz bardziej
Cała nasza trójka tego dnia dała z siebie wszystko i choć
męczący.
mnie nie udało się dołączyć do grona szczęśliwych pełnodyNa dwudziestym kilometrze usytuowany był pierwszy
stansowców, to jednak i tak jestem zadowolona ze swojego
punkt odżywczy, na którym spotkałam swoich dynowskich
biegu. Może uda się w przyszłym roku. A nasze wyniki preKompanów. Pomachałam im tylko dłońmi zaciśniętymi w pięzentują się następująco:
ści, dając im do zrozumienia, jak mocno trzymam za nich kciu115. Katarzyna Marszałek – Kokot		
9:32:39
ki. Ruszyli pierwsi i już do wieczora się nie spotkaliśmy. PoBieg na dystansie 58 km ukończyło 146 osób.
stanowiłam w samotności walczyć o swoje zwycięstwo. Trasa
30. Daniel Gąsecki 14:40:46 (debiut w ultramaratonie)
stawała się coraz trudniejsza, podejścia coraz dłuższe i bar36. Bogdan Peszek 14:58:31
dziej strome. Na około 25 kilometrze góra, z jaką przyszło mi
Bieg ukończyło 37 osób, a 9 osób nie osiągnęło mety.
się mierzyć, skutecznie udaremniła moje marzenie o pokonaOstatnim biegiem podczas tegorocznych wakacji był
niu pełnego dystansu. Już wtedy wiedziałam, że nie uda mi
II BARBARIAN RACE w Tychach, gdzie wystartował Dasię osiągnąć celu w założonym limicie czasu.
riusz Niedzielski. Darek lubi tego typu wyzwania i właśnie
Na każdym z punktów odżywczych należało się zameldow takiej rywalizacji czuje się najlepiej. Na dystansie 12 km
wać także w określonym limicie. Na pierwszym z nich udało
miał on do pokonania 40 przeszkód. Metę osiągnął po czasie
mi się pojawić z oszczędnością 1 godziny i taki też był plan, co
1:45:55 zajmując 46 miejsce na 362 zawodników. Wspaniado drugiego punktu. Jeśli udałoby mi się również i tam zaoszły wynik – gratulujemy!
czędzić godzinę marzenie by się spełniło. Niestety wspomniaJak widzicie nie ma rzeczy niemożliwych. Dla wielu z nas
ny 25 kilometr pokonał moje zmagania. Na drugim punkcie
te wakacje były niezwykle męczącym, a wręcz wyczerpująpojawiłam się ze stratą 40 minut. Jedyną słuszną wówczas
cym okresem. Biegi i zawody, w których wzięliśmy udział jedecyzją było skierowanie się na krótszą trasę i zakończenie
dynie utwierdziły nas w przekonaniu, że ten sport jest tak
ultramaratonu z dorobkiem 58 kilometrów. Mimo, że nie tazaskakujący w swej prostocie, że ciągle będziemy głodni tych
kie było początkowe założenie, to jednak był to najdłuższy,
wszystkich wrażeń i emocji, jakie towarzyszą nam na starjak do tej pory, pokonany przeze mnie dystans.
cie, na trasie i na mecie. Nie da się tego zastąpić niczym inZ tą właśnie myślą i jednocześnie za radą przyjaciół
nym i nie da się z tego tak łatwo zrezygnować.
i męża, z którymi kontaktowałam się na bieżąco, postanowiMyślicie sobie pewnie, że to szalone, tyle czasu spędzać
łam zamienić twardą walkę na zabawę. Dołączyłam więc do
na treningach, wylewać z siebie siódme poty w pogodę i niemęskiego duetu – dwóch starszych panów spod Krosna, któpogodę, żeby później jeszcze bardziej się zmęczyć na zaworym towarzyszyłam już do samej mety. Atmosfera jaka padach, dla „jakiegoś tam medalu”, który i tak dostaje każnowała w naszym teamie skutecznie odpędzała wszelkie nedy uczestnik. Macie rację – jesteśmy szaleni i dobrze nam
gatywne odczucia związane ze zmęczeniem, pokonanym kiz tym. W bieganiu jest wszystko to co pozwala nam się odelometrażem czy dokuczliwym skwarem. Bawiliśmy się narwać od rzeczywistości i codzienności, która niekiedy męczy
szym biegiem, jak dzieci na podwórku. Wspólnie podziwianas bardziej niż najdłuższy bieg. W bieganiu męczą się nogi,
liśmy rozlegający się przed naszymi oczyma krajobraz, raale nie głowa. Dzięki bieganiu jesteśmy szczęśliwsi, zdrowsi
zem biegliśmy przez wrzosowe pola i razem przystawaliśmy
i mamy więcej takich znajomych, którzy z nami rozmawiapo kostki w chłodnych rzeczkach, przecinających naszą trają, a nie jedynie widnieją na liście tylko dlatego, że raz sposę. Robiliśmy sobie zdjęcia i opowiadaliśmy śmieszne histotkali nas na ulicy.
rie. Tak nawiązała się między nami niesamowicie pozytywna
Katarzyna Marszałek-Kokot
relacja, która nie pozwoli nam o sobie tak szybko zapomnieć.
Właśnie dzięki tej relacji udało nam się dotrzeć do mety bez
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NOWE ZADANIA
„…Po wrześniu można
się spodziewać dosłownie
wszystkiego, i choć na pierwszy rzut oka wydaje się to
lekkim nadużyciem, to jednak statystyki klimatologiczne bezsprzecznie to potwierdzają.
Na tle ostatnich kilkudziesięciu lat wrzesień, będący miesiącem granicznym między latem a jesienią, przynosił najróżniejsze
typy pogody. Bywało upalnie, ale też mroźno, raz padało bez końca, a innym razem wysychały rzeki.
Chyba nie ma drugiego tak ważnego dla nas miesiąca, jak wrzesień, ponieważ to właśnie on odbiera nam to, co jest dla zdecydowanej większości z nas największym skarbem, ciepło, słońce i wolność
(od pracy i szkoły).
Dni są coraz krótsze, noce coraz dłuższe, robi się coraz zimniej,
coraz częściej pada i wreszcie popadamy w melancholię, gdy liście zaczynają opadać na ziemię. Tak właśnie wygląda wrzesień odbierany
przez nasze zmysły… […]
W minionych latach mieliśmy sporo ciepłych wrześni lub tych pozostających w granicach normy wieloletniej. Bardzo ciepłe panowały ostatnio w latach 2011, 2009 i 2005. Zdecydowanie najcieplejszymi okazały się te z 2006 i 1999 roku. Lekko chłodne wrześnie mieliśmy w 2010 i 2008 roku, a wyraźnie chłodniejsze w 2013, 2001 i 2000
roku. Najzimniejszy wrzesień ostatnich wielu lat wystąpił w 1996
roku i pod względem temperatury bardziej przypominał październik”
(www.twojapogoda.pl)
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru
Jolka z wężem –
SZERMIERKA
Logogryf – LETNIA
OLIMPIADA
Krzyżówka – RIO DE
JANEIRO
Joleczka – MANKIET,
MITENKA
Krzyżówka - EKOLOGIA
Skoro tak łatwo „…popadamy w melancholię,
gdy liście zaczynają opadać na ziemię..”, trzeba
sobie jakoś radzić z coraz dłuższymi wieczorami…
Z pewnością pomogą Państwu w tym zadania przygotowane przez współpracowników kącika rozrywkowego. Pan Bogdan Witek poleca tym razem dwa
„sportowe” zadania Krzyżówkę i Sportową Krzyżówkę 7 liter, związane z pewnym artykułem z tego
numeru „Dynowinki” (po rozwiązaniu na pewno zorientują się Państwo, z którym ;-) oraz Krzyżówkę wrześniową z aktualnym hasłem. Z kolei pan Leszek Grzywacz zaprasza do zmierzenia się z Syntezą Krzyżówki oraz ze Szkotką.
Życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu zadań!
Renata Jurasińska

Sportowa krzyżówka z 7 liter
W wyrazach krzyżówki występuje tylko 7 liter. Kolejność określeń jest przypadkowa.
W polach z kropką znajduje się ta sama spółgłoska. Słowo w zaznaczonej kolumnie nie posiada określenia i należy je ułożyć (bez powtórzeń) ze wszystkich użytych liter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Określenia wyrazów:
wysportowany mężczyzna o muskularnej budowie
ciała
część wyścigu kolarskiego
zestaw kart do gry, np. w brydża sportowego
w tenisie składa się z gemów
pomieszczenie do ćwiczeń
klub sportowy z Mielca
słynny piłkarz brazylijski
sprawdzian, także dla sportowca
rankingowa z wykazem zawodników
bywa dobra, jeśli wygrywa się kilka meczów pod rząd
najlepsi zawodnicy w swojej dyscyplinie sportu
zestaw przyrządów do ćwiczenia mięśni.
Bogdan Witek
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Krzyżówka
Litery w zaznaczonym rzędzie utworzą rozwiązanie końcowe.
Poziomo:
4) duży owoc tropikalny z twardą skorupą i mleczkiem w środku.
7) wielka połać płaskiego terenu.
8) Lew, były szef Canal+, związany ze
słynną aferą z 2002 roku.
9) francuska firma samochodowa.
10) cel wyprawy Krzysztofa Kolumba,
podczas której odkrył Amerykę.
11) rozwiązanie końcowe.
17) maszyna budowlana do mieszania
składników zaprawy.
19) z huzarami w tytule komedii Aleksandra Fredry.
20) państewko w Pirenejach.
21) kończyna górna.
22) zamęt, bałagan.
Pionowo:
1) miasto z „Panoramą Racławicką”.
2) rozbieg poprzedzający wrzut piłki do
kosza.
3) święty dający prezenty.
4) przykręcany nad oknem, aby zawiesić firanki i zasłony.
5) do pary z młotem w kuźni.
6) miasto nad Morzem Śródziemnym
z festiwalem piosenki włoskiej (dwa
słowa).
12) I w NIK-u.
13) promieniotwórczy Ac.
14) przesunięcie akcentu metrycznego z
początku taktu.
15) handluje na bazarze.

Z E

16) chrząstka w stawie kolanowym.
18) krakowska zabawa wielkanocna.
19) przetwór owocowy do smarowania chleba, naleśników.

Ś L W I K Ą

W

R O L I

Bogdan Witek

G Ł Ó W N E J

Zapiekanka makaronowa ze śliwkami
•
•
•
•
•
•
•

Składniki:
20 dag makaronu, np. świderki
20 dag śliwek
4 jajka
150 ml śmietanki 30%
1/2 szklanki cukru
3 łyżki posiekanych włoskich orzechów
masło i bułka tarta do formy

Przygotowanie:
Makaron ugotować na półtwardo w osolonej wodzie, odcedzić. Śliwki pokroić na połówki, usunąć pestki. Jajka ubić
z cukrem oraz śmietanką. Formę żaroodporną posmarować
masłem i posypać bułką tartą. Na dno formy wyłożyć połowę śliwek, posypać orzechami i przykryć makaronem.
Na wierzchu położyć resztę śliwek. Całość zalać masą jajeczną, tak aby cały makaron był zakryty. Formę wstawić
do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni C i zapiekać, aż powierzchnia zapiekanki stężeje i ładnie się
zrumieni (około 30 minut).
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SZKOTKA
Zamiast określeń, podano słowa zawierające się w odgadywanych wyrazach -rzeczownikach pospolitych w liczbie pojedynczej (np. słowo POST zawiera się w słowach APOSTOŁ lub POSTUMENT). Litery z pól w paski, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

Krem czekoladowo-śliwkowy
•
•
•
•

Składniki:
2,5 kg śliwek węgierek
1/2 kg cukru
4 łyżki kakao
1-2 tabliczki gorzkiej czekolady

6)
7)
9)
10)
12)
15)
18)
19)
20)

POZIOMO:
TEST
DOM
ARO
ATE
BAJ
LAR
DON
APIA
INKA

1)
2)
3)
4)
5)
8)
11)
12)
13)
14)
16)
17)

PIONOWO:
MOST
RON
IO
OPIS
ANTA
GON
RAJ
KON
RYZA
INKA
WIS
ALI

SZKOTKA

Przygotowanie:
Umyte i wydrylowane śliwki wrzucić do
garnka. Gotować na małym ogniu, często mieszając, żeby się nie przypaliły. Kiedy śliwki
będą gęste, dodać cukier i ponownie zagotować.
Następnie dodać kakao i połamaną czekoladę
(1 lub 2 tabliczki w zależności od upodobań). Gotować na małym ogniu, aż czekolada się rozpuści. Gorącą masę nakładać do słoików. Szczelnie zamknąć. Pasteryzować około 10 minut. Po
ostudzeniu przenieść do spiżarni.

1

4

3

5

6

7

8
9

Krzyżówka

10

Wyraz poziome to nazwy modnych aktywności,
stanowiących rozwiązanie zadania.

12

Pionowo:
1) imię Tysona, amerykańskiego boksera wagi
ciężkiej.
2) instrument popularny w zespołach rockowych.
3) zbiorowisko krzaków, zieleni, trudnej do przebycia.
4) męski strój wizytowy, kojarzony z pingwinami.
Bogdan Witek

2

11

13

14

15

16

17

18
19

20

Trudniejsze
WAROZA –sięchoroba
pszczół, TREWINZamiast określeń,
podanosłowa:
słowa zawierające
w odgadywanych
wyrazach KA – odmiana gruszy.
rzeczownikach pospolitych w liczbie pojedynczej (np. słowo POST zawiera się w słowach APOST
Leszek Grzywacz
lub POSTUMENT). Litery z pól w paski, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
6) TEST 7) DOM 9) ARO 10) ATE 12) BAJ 15) LAR 18) DON 19) APIA 20) INKA
PIONOWO:

DYNOWINKA
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Surówka z porów ze śliwkami
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Składniki:
3 pory
1 kwaśne jabłko
150 g śliwek węgierek
3 ząbki czosnku
4 łyżki oleju sałatkowego
1 łyżka soku z cytryny i 1 łyżka skórki otartej z cytryny
po 3 łyżki siekanego szczypiorku i natki pietruszki
szczypta cukru
sól, pieprz
Przygotowanie:
Pory oczyścić, odciąć liście, białe części pokroić na półkrążki.
Dodać olej. Jabłko obrać, pokroić w słupki, wymieszać ze skórką i
sokiem z cytryny. Śliwki umyć, wydrylować, pokroić w cienkie paski i posypać cukrem. Czosnek przepuścić prze praskę. Wymieszać wszystkie składniki, dodać czosnek, pietruszkę
i szczypiorek, doprawić do smaku solą i pieprzem, ponownie wymieszać i schłodzić w lodowce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SYNTEZA KRZYŻÓWKI
Do diagramu należy wpisać podane wyrazy oraz nazwy
ośmiu wysp. Litery z pól z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – nazwę jeszcze jednej wyspy.
4: raca • tama
5: agona • astma • cywil • mesel • nenia • onuca
6: Askold • boisko • bromki • dratwa • Island • krajak

• nierób • oberża • osłoda • oślica • szabas • szczaw
• ścinki • zgiełk
7: baryłka • homonim • landara • madonna • Rancewo
• rentgen
8: insygnia
9: incognito • Rumiancew
SYNTEZA KRZYŻÓWKI
Leszek Grzywacz
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Do diagramu należy wpisać podane wyrazy oraz nazwy ośmiu wysp. Litery z pól z kropką, czytane

Tel: +48 16 62 36 490 Recepcja/ Bar
Tel: 692 431 440 Informacje imprezy.

36-065 Dynów, ul. 1-go Maja 4
www.aleksandria-dynow.pl

Aleksandria Dom Weselny
&
Restauracja S.C
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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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