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A nad Sanem pustawo,
jesień zwinęła piknikowe koce, poskładała plażowe leżaki, odjechały fikuśne campingowe wozy.
Ani jednego dmuchanego koła na wodzie, całkiem już nie
słychać odgłosu rozochoconych dzieci i plusku wody rozbijanej
ciężarem ciał, trzepotem rąk, merdającymi ogonami. Odpłynęły w siną dal kajakowe korowody.
Nad Sanem już trąci maligną. Może zrobić się chłodno już
jutro (…)/ Trzeba będzie wyjąć z kufra futro – podpowiadał tekściarz Waligórski. Jeszcze tylko gdzieniegdzie pan i pani z pieskiem nad brzegiem rzeki, rowerzysta w odblaskowej kamizelce w pogodę czy niepogodę przemknie po asfalcie i, wystające z szuwarów, nieśmiertelne kije wędek. Zostali tam też jeszcze miłośnicy codziennych spacerów, nordic walkingu, joggingu i treningów biegowych.
Jesień. Uwielbiam San o tej porze roku i snujący się o poranku szal gęstej jak ubita piana mgły, która rozpływa się, rozlewa, otulając nadsańsko zaorane poletka. Chłodno ale rześko. Gdy do tej scenerii dołączy jeszcze słońce, rozświetlając żółć
i czerwień liści - taka aura powinna przepłoszyć wszelkie oznaki przesilenia i jesiennej apatii.
Mogłabym narzekać, że jesień jest paskudna, że zła - bo zimno i krótkie dni. Ja jednak wolę
trzymać się zasady, że we wszystkim jest szczelina, przez którą wdziera się światło. Wiele zależy
od mojego nastawienia. Zamiast utyskiwać, robię tak, by jesień sobie uprzyjemnić. Otulam się ciepło i wygodnie, urządzam spacery nad San, wykorzystuję długie wieczory na zaległe przyjemności.
Skoro nie mogę przespać najbliższych pięciu miesięcy, biorę się w garść i nie marudzę, czego
i Państwu od serca życzę. A w imieniu Organizatorów zapraszam do zapoznania się m.in. z repertuarem X Dynowskiej Jesieni Teatralnej, zamieszczonym w niniejszym wydaniu naszego społecznego dziecka – „Dynowinki”.
red. prowadząca – Zuzanna Nosal

Za następny numer Dynowinki odpowiadać będzie Ewa Czyżowska.
Materiały proszę nadsyłać na adres: ewa14@poczta.onet.pl

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dynowa na posiedzeniu
w dniu 18.10.2016 r. przyjął
z aprobatą moją propozycję dotyczącą wydania Encyklopedii
Dynowa. Encyklopedia będzie
ukazywać się w tzw. systemie holenderskim. W najbliższym czasie
zostanie powołana Rada Naukowa wydawnictwa oraz Kolegium Redakcyjne.
W dniu 11 listopada 2016 r., w dniu Święta Niepodległości, w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie
na mszy św. o godz. 11, zostanie poświęcony sztandar Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w uroczystości.
W dniach 31.10.2016 r. – 1.11.2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Dynowa przeprowadzi kolejną już, XIV kwestę pu-

bliczną na remont pomników na starym cmentarzu w Dynowie. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tak jak dotychczas naszej inicjatywy.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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1. Rozbudowa kanalizacji
W dniu 24.08.2016r. Miasto złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów – budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie” w ramach osi
priorytetowej IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
Wnioskiem objęto przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w rejonach
ulic: Łazienna, Piłsudskiego, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jaklów, Kolejowa, Plażowa, Karolówka, Gruntowa,
Żurawiec, Kaniowiec. Długość kanalizacji (bez przyłączy):
16,9 km, długość przyłączy: 2,4 km, liczba przyłączy: 235
szt., w tym 228 bud. mieszkalnych, 1 wielorodzinny i 7 firm.
Koszt całkowity projektu to kwota ponad 18 000 000,00
zł, w tym dofinansowanie ponad 10 965 000,00 zł.
Pozyskanie środków z tego programu dałoby szansę
na wybudowanie kanalizacji w południowej części Miasta.
Własne środki są niewystarczające, aby można było skanalizować ww. ulice Miasta. Mieszkańcy tej części Dynowa oczekują na rozwiązanie problemów związanych z brakiem kanalizacji.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej: OSP Dynów przy ul. Bartkówka,

Nr 11/256

OSP Dynów przy ul. Szkolnej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bartkówka w Dynowie, budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie”. Projekt został
złożony do Urzędu Marszałkowskiego w wyniku
ogłoszonego naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III – Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja
energetyczna ww. budynków użyteczności publicznej. Zakres prac zaplanowanych w projekcie obejmuje:
• w budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej, modernizację oświetlenia, montaż
instalacji fotowoltaicznej,
• w budynku OSP ul. Szkolna m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, wykonanie elewacji, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, wymianę żaluzji na wieży, modernizację instalacji: gazowej, instalacji CO, oświetleniowej, montaż
instalacji fotowoltaicznej, wykonanie remontu schodów
zewnętrznych wieży,
• w budynku OSP ul. Bartkówka m.in. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropu i ścian fundamentowych budynku, wykonanie elewacji, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej, wymianę
żaluzji na wieży, modernizację instalacji CO, modernizację oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej,
• w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 m.in. wykonanie
docieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wykonanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej tych budynków. Koszt całkowity projektu to kwota ponad 1 924 400,00 zł, dofinansowanie ponad
1 578 400,00 zł, wkład własny, w tym wydatki niekwalifikowane ponad 346 000,00 zł.
Prace związane z tym zadaniem zostaną zakończone
do 31.12.2017 roku.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Program 500 plus w mieście Dynowie
Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) wprowadzająca nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze. Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci
poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą z pomocy korzystają rodzice
oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci otrzymuje 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin
z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Na podstawie

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł na każde dziecko otrzymują także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się z dniem 1 kwietnia
2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.
1. Świadczenie wychowawcze przysługuje:
• obywatelom polskim i cudzoziemcom,
• matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
• do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
• bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
• na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli
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członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1 200,00 zł.
2. Świadczenie wychowawcze przysługuje:
w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie
w przypadku: a) urodzenia dziecka, b) ukończenia przez
dziecko 18 roku życia lub c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga
rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, – kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.
3. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia
wychowawczego na własne dziecko;
członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko
świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
4. Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:
okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego – od
dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.
prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu
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zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio a)
urodzenia się dziecka, b) objęcia dziecka opieką lub c)
przysposobienia dziecka.
W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku
gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie od dnia
1 kwietnia 2016 r. przyjął 524 wnioski z czego 49 zostało
przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozpatrzonych zostało 475 wniosków - w tym wydano 12 decyzji odmownych. Kwota, która została wypłacona w związku z przyznaniem świadczenia wychowawczego za okres od
1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. to 2098300,70 zł.
Do końca 2016r celem zabezpieczenia realizacji w/w decyzji
przeznaczona zostanie kwota 3142113,90 zł.
Jednocześnie informujemy ze zgodnie z art. 9 ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) ,,w przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane jej
świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie
wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub
w formie opłacania usług”.
Opracowała:
Monika Pawłowska
MOPS Dynów

„Quo vadis” Narodowe Czytanie
Tegoroczna, piąta już edycja Narodowego Czytania, poświęcona została dziełu „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza - polskiego nowelisty, powieściopisarza, publicysty i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt
twórczości.
W piękny, słoneczny dzień 9.09.2016 r. na dynowskim
rynku odbyło się Narodowe Czytanie, którego głównym organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie oraz
Partnerzy, z którymi przez ostatnie lata biblioteka współpracowała podczas organizacji różnych spotkań, warsztatów.

W tym roku wyboru lektury na Narodowe Czytanie dokonano w formie głosowania. W Roku Henryka Sienkiewicza zwyciężyła wybitna polska powieść – „Quo vadis”, która
nabiera szczególnej wymowy w świetle 1050 - lecia Chrztu
naszej Ojczyzny.
Henryk Sienkiewicz to jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Za całokształt swojej twórczości otrzymał w 1905 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Podczas jej wręczenia ten Wielki Polak powiedział wymowne słowa:
„Jednakże zaszczyt ten, cenny dla wszystkich,
o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!...
Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje!... Głoszono ją niezdolną do myślenia
i pracy, a oto dowód, że działa!... Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!... Komuż nie
przyjdą na myśl słowa Galileusza: E pur si muove!...,
skoro uznana jest wobec całego świata potęga jej pracy, a jedno z jej dzieł uwieńczone. Więc za to uwieńczenie – nie mojej osoby, albowiem gleba polska jest
żyzna i nie brak pisarzów, którzy mnie przewyższają
– ale za to uwieńczenie polskiej pracy i polskiej siły
twórczej wam, panowie, członkowie Akademii, którzy
jesteście najwyższym wyrazem myśli i uczuć waszego
szlachetnego narodu składam, jako Polak, najszczersze i najgorętsze dzięki ...”.
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Zebrani na dynowskim ryneczku wszyscy słuchający i czytający zostali zaproszeni w daleką podróż - podróż w przeszłość, w czasy starożytne, czasy pierwszych chrześcijan.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa naszego prezydenta
Andrzeja Dudy, który z okazji Nagrodowego Czytania napisał o „Quo vadis”:
„To piękna książka o zwycięstwie prawdy i miłości- historia wiary, która pozwala budować silne więzi kształtujące wspólnotę. Quo vadis stanowi opowieść
o trumfie odwagi, o konsekwencji w działaniu, o solidarności w imię fundamentalnych idei.
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.”
W „Quo vadis” ukazane są dwie różne kultury i przeciwne sobie światy: pogański Rzym pod koniec panowania Nerona i rodzące się chrześcijaństwo.
Dynowskie Narodowe Czytanie rozpoczęli najmłodsi uczestnicy - bardzo dzielne przedszkolaki - Olga Mazur,
Anna Rząsa, Karol Kot i Tomek Pieczonka, które wyrecytowały wiersz napisany przez lokalnego poetę Macieja Jurasińskiego. Dzieci zostały przygotowane przez panie Marię
Dudziak i Jolantę Tymowicz.
O tym jak Winicjusz opowiadał Petroniuszowi o spotkaniach z Ligią i o tajemniczym znaku pierwszych chrześcijan
przeczytał Józef Mikoś- Radny Miasta Dynowa i systematyczny czytelnik dynowskiej biblioteki.
Pani Małgorzata Kaczorowska reprezentująca Nadleśnictwo Dynów przeczytała fragment opisujący ogród Aulusa.
Kolejnym gościem była pani Krystyna Wróblewskaobecnie posłanka na Sejm RP VIII kadencji. W swojej pracy
szczególną uwagę poświęca oświacie, osobom starszym i sprawom związanym z ochroną zdrowia. Pani Krystyna przeczytała fragment, w którym Pomponia Grecyna bardzo odważnie wyznała swoją wiarę.
Radna Miasta Dynowa, główna organizatorka wspaniałych wycieczek krajoznawczych i członkini Uniwersytetu Złotej
Jesieni pani Józefa Ślemp przeczytała fragment, w którym
gwałtowny i wybuchowy Winicjusz próbował silą porwać Ligię.
Z kolei pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i pan Piotr Krupa- Radny Miasta Dynowa i członek Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zapoznali słuchających z tym, jak odbywały się spotkania chrześcijan ze św. Piotrem.
O próbie porwania Ligii przeczytał Dyrektor Zespołu Szkół
Nr 2 w Harcie oraz Radny Powiatu Rzeszowskiego – pan
Krzysztof Kędzierski.
Alicja Siekaniec i Monika Mączyńska nauczycielki
języka polskiego, które dowiodły, że „Quo vadis” to powieść
trochę filozoficzna czytając polemikę Petroniusza i św. Pawła, czyli starcie się obydwu żywiołów – antycznego i chrześcijańskiego.
Pani Anna Hyjek, członkini Uniwersytetu Złotej Jesieni
przeczytała fragment opisu pożaru Rzymu, który trwał prawie 6 dni czyniąc niesamowite zniszczenia i spustoszenia.
Szymon Karnas, druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie przeczytał kolejny fragment będący kontynuacją opisu płonącego Rzymu.
Kolejne fragmenty czytali członkowie Uniwersytetu Złotej Jesieni: opis chrztu Winicjusza przeczytała pani Elżbieta
Kędzierska, o obarczeniu chrześcijan winą za spalenie Rzymu i prześladowaniu pierwszych chrześcijan pani Danuta
Strujwąs, natomiast pani Maria Wydra przeczytała fragment o spotkaniu Chilona i Pawła z Tarsu.
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Następnie wystąpił duet działaczy Uniwersytetu Złotej
Jesieni w osobach pani Krystyny Dżuły i pana Aleksandra Geruli, którzy zapoznali uczestników Narodowego Czytania z fragmentem opisującym o tym, jak dzielny Ursus uratował życie Ligii.
Narodowe czytanie zaszczycił swoją obecnością ksiądz
prałat Stanisław Janusz, który przeczytał o tym, jak apostoł Piotr chciał opuścić miasto.
Kolejny duet stworzyły panie Krystyna Wasylowską
oraz Lidia Radoń, również członkinie Uniwersytetu Złotej
Jesieni czytając fragment, w którym Patroniusz, świadomy
rychłej śmierci wydał ucztę, podczas której odczytał też list,
który napisał do Nerona, wyjaśniając mu kim on naprawdę
jest – mordercą i barbarzyńcą.
Zorganizowanie Narodowego Czytania 2016 w Dynowie
w tak pięknej oprawie nie byłoby możliwe bez Partnerów, których w tym miejscu chciałabym przedstawić:
1. Nadleśnictwo Dynów, które było głównym sponsorem spotkania. Serdecznie dziękuję panu Nadleśniczemu Adamowi
Pilch za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy zakupić stroje z epoki oraz przygotować warsztaty artystyczne.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie na czele z prezesem
Dariuszem Niedzielskim i druhami. Młodzi, silni, wysportowani, podobnie jak rzymscy legioniści, dzielnie pomagali przy przewiezieniu ławeczek i innych pracach organizacyjnych.
3. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół wraz z aktywnie działającymi na terenie Dynowa uczestnikami Uniwersytetu Złotej Jesieni.
Ogromnie dziękuję pani Krystynie Dżuła, która jest prezesem a zarazem główną pomysłodawczynią strojów z epoki, które w części pochodziły też z garderoby dynowskiego teatru.
4. Piękną oprawę muzyczną jaką miało Narodowe Czytanie
zapewnili nauczyciele ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie. Dziękuję panu Jerzemu Kołodziejowi – dyrektorowi
tejże szkoły oraz nauczycielom tworzącym „Trio smyczkowe”: Bogusławowi Dulskiemu – I skrzypce, Jowicie Nideckiej-II skrzypce i Monice Sobolewskiej –gra na wiolonczeli.
Serdecznie podziękowania składam Pani Wiesławie
Marszałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 za bezpłatne użyczenie sprzętu nagłaśniającego oraz dyrektorom dynowskich szkół oraz przedszkola za aktywne włączenie się
do Narodowego Czytania.
Panu Danielowi Gąseckiemu jestem wdzięczna za piękne zdjęcia.
W Narodowym Czytaniu wzięło udział 19 osób dorosłych
i czworo dzieci z przedszkola. Gratuluję odwagi i wspaniałego zaangażowania! Zapraszam do obejrzenia fotogalerii na
stronie internetowej Urzędu Miasta i dynowskiej biblioteki!
Grażyna Paździorny
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie
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Harta najhojniejsza, czyli historia sprzed 55 lat
Czym był Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia – niewielu już dziś pamięta,
choć jego efekty, budynki szkolne, zwane „tysiąclatkami”, znają
bodaj wszyscy. Z czystym sumieniem powiedzieć można, iż była
to jedna z mądrzejszych inicjatyw PRL-owskich, gdyż przede
wszystkim służyła pożytkowi publicznemu.
Społeczny Fundusz Budowy
Szkół Tysiąclecia stworzono w 1959
r. w celu wsparcia idei budowy tysiąca szkół, którym władze państwowe
zamierzały upamiętnić tysiąclecie
państwowości Polski. Pomysł takiego
przedsięwzięcia sformułował publicznie szef partii komunistycznej Władysław Gomułka – i ponoć nie chodziło mu wcale o podniesienie standardów obiektów oświatowych, lecz chęć „przykrycia” uroczystości, jakie
na 1966 rok planował Kościół katolicki, zamierzający świętować Millenium Chrztu Polski. Jak było, tak było; najważniejsze, że efekt akcji, wspartej przez SFBST, przyniósł ogromny pożytek: w całym kraju powstało około 1.500 „tysiąclatek” – nowoczesnych, obszernych, jasnych i wygodnych. A że
przy okazji upieczono jeszcze jedną „pieczeń”, a mianowicie
podniesiono stan posiadania obiektów, służących obronności?
To już inna sprawa; tysiąclatki bowiem zaprojektowano tak,
aby w razie potrzeby mogły służyć jako szpitale wojenne, wyposażone w schrony przeciwlotnicze, a w wielu przypadkach
i przeciwatomowe.
Budżet Narodowego Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia tworzyły zarówno dobrowolne jak i obowiązkowe wpłaty obywateli, a także dotacje celowe, wnoszone przez zakłady pracy. W latach 1959-1965 zgromadzono w ten sposób 8,6
mld zł; w 1966 fundusz połączono z działającym od 1945 r.
Społecznym Funduszem Odbudowy Stolicy i Kraju, tworząc
Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów, przekształcony z kolei w 1973 w Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.
Zbiórka pieniędzy na budowę „tysiąclatek” prowadzona
była solidnie, acz z biurokratycznym sznytem: na czele funduszu stał Krajowy Komitet, zawiadujący analogicznymi komitetami terenowymi – rozliczanymi ze ściągania należnych
danin od obywateli i przedsiębiorstw. W celach propagandowych stopień wykonania planu wpłat (bo w PRL wszystkim
rządził plan, który wypadało przekraczać, jeśli nie faktycznie,
to przynajmniej za pomocą sztuczek księgowych…) przedstawiano na tablicach, umieszczanych w licznie odwiedzanych
miejscach siedzib komitetów odpowiedniej rangi.
Dynów i otaczające go wsie – jak dowodzi zdjęcie, zachowane w zbiorach, pozostawionych przez nieżyjącego wieloletniego dziennikarza „Nowin Rzeszowskich” (a następnie „Nowin”) Sławomira Bałdę – również uczestniczył w zbiórce na
Narodowy Fundusz Budowy Szkół. Jako że w 1961 r. miasto było częścią powiatu brzozowskiego, dotyczące jego mieszkańców wskaźniki eksponowano na tablicy, wiszącej w specjalnej gablocie przy jednej z głównych ulic Brzozowa. Widniejący na niej nagłówek głosił: „Zestawienie wpłat od rolników i % wykonania przez poszczególne Prezydia Rad Narodowych do dnia 1 III 1961”.
Jakie wnioski można wysnuć z zapisów firmowanych
przez brzozowski komitet? Na pewno podstawowy: że najhojniejsi (a może tylko najskuteczniej kontrolowani w kwe-

stii niezalegania z daninami…) byli
mieszkańcy Harty - ich wpłaty wynosiły 22.146 zł, co oznacza, że harcianie pobili na głowę dynowian,
którzy do 1 marca wnieśli na rzecz
funduszu zaledwie 7.316 zł. Pod tym
względem świetnie też wypadło Łubno (12.667 zł), pozostałe natomiast
miejscowości bynajmniej się nie wyróżniły: wkład Bachórza to 6.907 zł,
Bartkówki (jeszcze samodzielnej,
niepołączonej z Dynowem) 4.123 zł,
Dylągowej 2.936, a Siedlisk 1.620.
W wymiarze procentowym (chodzi o procent wykonania planu ściągania składek) również przodowała
Harta (48 proc.), wyprzedzając Łubno (25), Bachórz (23), Bartkówkę (20),
Dylągową (16), Dynów (15) i Siedliska (15).
Porównując z innymi miastami i wsiami powiatu brzozowskiego skonstatować można, iż Dynowszczyzna wypadła bardzo przyzwoicie: wyniku Harty nie pobił nikt, najbliżej byli mieszkańcy Domaradza (18.236 zł) i Przysietnicy (18.128) – najzamożniejszy z pozoru, powiatowy Brzozów
złożył zaledwie 7.447 zł. Pod względem procentowym stwierdzić należy, iż największe – po Harcie, rzecz jasna – zdyscyplinowanie wykazali płatnicy z Przysietnicy (41 proc.) oraz
Witryłowa (39 proc.).
A kpiąc – względnie odnosząc się do niej z atencją – z niegdysiejszej ofiarności, pamiętać: że te pieniądze nie poszły
na marne, że szkoły, których budowę nimi opłacono, służą
po dziś dzień…
(wald)
Fot. Sławomir Bałda

Wyrazy szczerego współczucia,
z powodu śmierci taty

Magdalenie Wolańskiej
oraz najbliższej Rodzinie,
składają:
Dyrekcja, koleżanki i koledzy
oraz uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych
im.Kard.Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie.
Dynów, październik 2016 r.
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Regulamin XXIV Dynowskiego Konkursu Recytatorskiego
pn. „Pogody i niepogody duszy w poezji i muzyce”

•
•
•
•
•

I. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie

•

II. Cele konkursu
krzewienie i doskonalenie kultury języka polskiego
popularyzacja poezji
rozwijanie uzdolnień artystycznych poprzez tekst i kompozycję własną lub znanych autorów
III. Temat XXIV edycji konkursu:
„Pogody i niepogody duszy, poezją i muzyką”

IV. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
• gimnazja i szkoły średnie
•
•
•
•

V. Kategoria merytoryczna
adopcja tekstów i muzyki twórców już istniejących lub
własnego autorstwa w:
recytacji
lub poezji śpiewanej /akompaniament własny, akompaniatora lub półplayback/
oraz interpretacja krótkich tekstów przygotowanych
przez organizatorów a wylosowanych przez uczestników przed konkursem – zabawa słowem.

VI. Założenia programowo-organizacyjne
Konkurs odbędzie się 24 listopada 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie.

KRÓLOWA
PRZEDMIEŚCIA
- Przedmieścia? Którego?
Zapewne trochę krakowskiego, bo autorem
wodewilu „KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA” jest
Konstanty Krumłowski - piewca podmiejskiego
folkloru królewskiego miasta Krakowa - i dynowskiego, bo spektakl przygotowany został przez
nasz dynowski zespół teatralny. Temat sztuki niewyszukany, ale przedstawiony przez doborową obsadę aktorską, która z humorem, tańcem
i śpiewem ukazuje galerię ludzkich typów i sytuacje spotykane także współcześnie.
Zespół Teatralny T.G. „SOKÓŁ” stara się udowodnić, że teatr w naszym mieście ma nie tylko
bogatą historię, ale także przyszłość. O niej zdecydują nie tylko warunki działania, ale pasjonaci, których u nas nie brakuje, a przede wszystkim
wierni… WIDZOWIE.
Przyjdźcie więc Kochani do Domu Strażaka w Dynowie w dn. 19 i 20 listopada 2016 r.
(21 XI - przedstawienia dla szkół) i nie pozwólcie, by ostatni TEATRALNI MOHIKANIE (czytaj:
pasjonaci) zeszli ze sceny, by teatr przestał „żyć”!
reż. Krystyna Dżuła

•
•

organizatorzy rekomendują utwory refleksyjne w optyce filozofii i optymistyczne w pogodzie ducha czyli radości życia.
zachęcamy do korzystania z muzyki i tekstów własnych
oraz autorów ostatniego półwiecza
nakłaniamy do własnego akompaniamentu
oceniany będzie tylko główny wykonawca nie akompaniator/ całość wykonana akustycznie/
każdy uczestnik konkursu przygotowuje jeden utwór/
recytacja lub poezja śpiewana/ plus wylosowany tekst.
czas prezentacji do 5 minut
organizatorzy dysponują instrumentami klawiszowymi

•
•

VII. Kryteria oceny:
dobór tekstu i jego interpretacja
kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny

•
•
•
•

•
•

VIII. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają:
okolicznościowe dyplomy a nagrodzeni nagrody rzeczowe
zgłoszenia w załączeniu lub do pobrania na stronie MOK
–u www.mok.dynow.pl

IX. Karty zgłoszeń do konkursu prosimy dosłać
/dostarczyć/ do dnia 15 listopada 2016 roku do organizatora:
Ośrodek Kultury w Dynowie
36-065 Dynów, ul. Ks. Ożoga 10
E-mail -mok@dynow.pl, g.malawska@dynow.pl
Tel. 16-6521806 lub 606 835 762

JAZZ POM BAND
Organizatorzy X Dynowskiej Jesieni Teatralnej zapraszają na
inaugurujący jubileuszowe spotkania
(5 listopada) KONCERT zespołu dixielandowego JAZZ POM
BAND z Brzozowa z okazjonalnym słowem aktorów DYNOWSKIEGO TEATRU „SOKOŁA”. Będzie to koncert zaduszkowy,
jazzu tradycyjnego i słowa - granego uśmiechem.
Na koncert ten, prowadzona będzie sprzedaż biletów w cenie
10 zł, w MOK i tuż przed koncertem.

WIECZÓR PIEŚNI
PATRIOTYCZNYCH
Zainaugurowany, 5 lat temu, przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
odbędzie się 11 listopada w auli LO Dynów. Szanowni DYNOWIANIE, pokażmy, że umiemy być razem, stwórzmy jedną dynowską ŚPIEWAJĄCĄ RODZINĘ, pośpiewajmy pieśni patriotyczne.
W programie wieczoru montaż okolicznościowy, koncert dynowskich wokalistów, konkurs „Wnusiu zaśpiewaj ze mną”, oraz
promocja bardzo ważnego dla Dynowa wydawnictwa T.G. „Sokół”,
„DYNOWSCY ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI”.
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W listopadzie mieszkańców Dynowa czeka wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych w ramach Dynowskiej Jesieni
Teatralnej m.in będziemy gościć w Dynowie Teatr Naumiony ze Śląska ze spektaklem „Kopidoł” - 26 listopada, godz.
18.00 na sali gimnastycznej LO w Dynowie.
Spektakl „Kopidoł” Teatru „Naumiony” to historia
kopidoła (grabarza) i jego rodziny osadzona w 50 – latach
XX wieku na terenie malutkiej wioski na Górnym Śląsku.
Tragikomiczna opowieść o losach wielopokoleniowej rodziny,
w której codzienność zakłóca śmierć seniora rodu. W przedstawieniu wykorzystano obrzędy pogrzebowe, które jeszcze
do niedawna kultywowano na Śląsku, a także stare pieśni
pogrzebowe śpiewane w domach. Całość zagrana w gwarze
śląskiej. Pomimo bardzo poważnej tematyki spektakl utrzy-
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many jest w konwencji tragikomedii, gdzie dość zabawne
perypetie rodzinne przeplatają się z śląską obrzędowością.
Spektakl jest realizowany w ramach programu „Teatr Polska”.
Koszt biletu to 10 zł. Sprzedaż prowadzi Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie przy ul. Ks. Ożoga 10 w Dynowie.
Zapraszamy mieszkańców Dynowa również na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w dniu 26 listopada
w godz. od 15.30. – 17.30., które są ściśle zwiane ze spektaklem, a mianowicie: WARSZTAT TEATRALNO-REŻYSERSKI oraz WARSZTAT PIEŚNI TRADYCYJNYCH
ZE ŚLĄSKA.
Zapisy do dnia 15 listopada pod numerem
tel. 16 65 21 806 (młodzież i osoby dorosłe).
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ŚLADAMI PRZODKÓW
– KRESY WSCHODNIE II RP
25 września 2016 roku o godz. 15:00 w Domu Ludowym w Krzywem odbyło się spotkanie pod tytułem „Śladami przodków – Kresy Wschodnie II RP”. Za przyczyną znanej Czytelnikom Pani Bogusławy Krzywonos i jej sławnego
już „Saloniku w Krzywem Zwierciadle” przenieśliśmy się
znowu na Polskie Kresy.
Zrobiło się od razu sentymentalnie, gdyż zaraz na początku uszy zgromadzonych gości ucieszyła piosenka „Czas
jak rzeka” z repertuaru Czesława Niemena. Dobór repertuaru oczywiście nie był przypadkowy! Artysta – kresowiak – Czesław Wydrzycki – urodził się w Wasiliszkach
(obecnie na Białorusi), szkołę muzyczną kończył w Grodnie, a nazwisko przyjął od rzeki Niemen, płynącej w pobliżu miejsca urodzenia.
Z wprowadzenia, w którym Gospodyni towarzyszyły
przesympatyczne siostry Ola i Małgosia Howorko, dowiedzieliśmy się, że Pani Bogusława jest również kresowiacz-

ką, gdyż urodziła się na Polesiu. Z radością wysłuchała więc piosenki „Polesia
czar” zaśpiewanej z uczuciem przez Katarzynę Kot, utalentowaną gimnazjalistkę z Dydni.
Lwów i Wilno stały się przez chwilę znów polskie dzięki piosenkom śpiewanym przez Panią Lucynę Krzan z Niżatycz. Kresowymi piosenkami wzruszył
gości także zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa z solistką Panią Danutą
Niecharz.
Nie brakło także prozy kresowej i to
w najlepszym wydaniu. W repertuarze literackim znalazły się między innymi fragmenty „Ogniem i mieczem” czytane przez
goszczącą na spotkaniu aktorkę w Rzeszowa Panią Jolantę Nord.
Części artystycznej dopełniły tańce (tanga i walce) wykonane przez dwie
„gimnazjalne” pary Natalię Śnieżek i Michała Czopora oraz Karolinę Wójcik i Damiana Sokołowskiego. Młodzież przygotowała „roztańczona” matematyczka z Dydni Pani Aleksandra Rysz.

Część historyczną rozpoczął nauczyciel z Dydni Pan
Zbigniew Kowalczyk. Uwijając się przy mapie przywołał on
między innymi nieistniejące dziś, kiedyś polskie, województwa: wileńskie, nowogrodzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie i nam, mieszkańcom Podkarpacia
najbliższe – lwowskie.
Potem historia za przyczyną Pani dr Marty Trojanowskiej z Przemyśla zderzył się z architekturą przepojonych
polskością miast: Wilna i Lwowa.
O mozaice religijnej naszych kochanych Kresów również
zajmująco i z wielkim profesjonalizmem opowiedział ks. Profesor Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Cześć naukową zakończyli Państwo Alina i Ireneusz
Skrzypczakowie, dzieląc się wiedzą zawartą w ich książce
„Polski Cmentarz w Zbarażu”.
Dodać należy, że za tę jakże ambitną część spotkania
odpowiedzialna była Pani Anna Szuba z Grabownicy. Trzeba przyznać, że spisała się na medal!
Po uczcie duchowej przyszedł czas na posiłek, czyli wypieki według kresowych receptur.
Oczywiście jak zwykle Gospodyni uroczystości podziękowała wszystkim godnie i jak na temat spotkania przystało – patriotycznie, wręczając wszystkim uczestnikom białe i czerwone róże.
Ja natomiast dziękując za zaproszenie krzyczę: Brawo Pani Bogusławo i zachęcam innych animatorów kultury do organizowania podobnych spotkań o tej, jakże ciągle
polskiej, tematyce!
Maciej Jurasiński
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Przed 150 rocznicą
powstania na ziemiach polskich
Towarzystwa Gimnastycznego
"SOKÓŁ"

Niedługo, bo już 7 lutego
2017 roku, Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ’’ obchodzić
będzie 150 rocznicę swoich narodzin. Czas już uporządkować
znajomość faktów historycznych, odświeżyć wiadomości o stowarzyszeniu, które narodziwszy się we Lwowie, bardzo szybko stało się
najbardziej patriotyczną i najbardziej wpływową organizacją na ziemiach polskich jeszcze podzielonych zaborami.
Warto uświadomić sobie, że narodziło się
ono z inicjatywy studentów lwowskich szukających poparcia wśród wpływowych i szanowanych obywateli miasta,
a przede wszystkim wśród byłych powstańców styczniowych. Sztandarowym wzorem i przykładem stał się bohater
powstania styczniowego - major wojsk powstańczych - Jan
Żalplachta-Zapałowicz. Ale nie był wyjątkiem. W tworzenie
Gniazd „Sokoła’’ włączali się uczestnicy powstańczego zrywu z 1863 roku mieszkający w dalekich Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie i w krajach zachodniej Europy. Wsparcia rodzącemu się Towarzystwu udzielali też Czesi, którzy
już wcześniej założyli podobne stowarzyszenie. Pierwszym
prezesem T. G. wybrano radnego Lwowa dr. Józefa Millereta, a zastępcą hr. Aleksandra Fredrę.
Polski „Sokół’’ przyjął za swe godło sokoła w locie, trzymającego ciężarki - symbol wysiłku i odwagi.
Strojem organizacyjnym
stały się czamary przypominające mundury powstańców
styczniowych tak często pokazywane na obrazach Artura
Grottgera. Dla wszystkich pokoleń Polaków oczywistym był
fakt, że działalność sportowa
(gimnastyczna) stowarzyszenia była tylko szyldem ukrywającym wielokierunkowe działania patriotyczne i niepodległościowe. Głównym celem stawianym przed Gniazdami „Sokoła”
było kształtowanie dumy narodowej, upowszechnianie dokonań militarnych Polaków, więc
patronem T.G. obrano bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych, Naczelnika Tadeusza Kościuszkę.
Od narodzin stowarzyszenia sport odgrywał ważną rolę
w patriotycznym wychowaniu
społeczeństwa, gdyż integrował różne pokolenia Polaków,
a zaborcy początkowo nie dostrzegali zagrożenia dla swoich wynaradawiających działań.
Tylko w momencie powstania

„Sokoła” najpopularniejszą dyscypliną była gimnastyka prowadzona przez wykwalifikowanych
instruktorów organizujących publiczne pokazy ćwiczeń na różnych przyrządach. Szybko zwolenników zdobywały: lekka
atletyka, pływanie, zapasy, kolarstwo, tenis,
boks, szermierka, zapasy, wioślarstwo, a nawet narciarstwo. Do rangi symbolu zaliczyć
należy pierwszy udokumentowany mecz piłki
nożnej rozegrany 14 lipca 1894 roku między dwoma drużynami Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” z Krakowa i oczywiście… Lwowa.
„Sokół’’ szybko zainteresował się harcerstwem, o którym
po raz pierwszy dyskutowano już podczas Zlotu Grunwaldzkiego w 1910 roku. W kilka miesięcy później na spotkaniu
w Sali „Sokoła - Macierzy” we Lwowie twórca skautingu Andrzej Małkowski przekonał działaczy T.G. „Sokoła” o wartości nowego ruchu. Już 28 lutego 1911 roku zarząd „Sokoła’’
potwierdził utworzenie skautingu (harcerstwa) polskiego,
udzielił poparcia prawnego, użyczył lokali, boisk, a nawet
wsparcia finansowego. Do pierwszej wojny światowej polski
skauting należał do struktur tego stowarzyszenia. Niewiele
później zarząd „Sokoła” uchwalił zorganizowanie Polowych
Drużyn Sokolich, których celem było przygotowanie wojskowe młodych ludzi. Inicjatorem i wielkim propagatorem akcji był gen. Józef Haller, więc organizowano ćwiczenia w zakresie strzelania, służby polowej,
musztry, kursy zbrojmistrzów.
W wyniku tej pracy w 1914 roku
w Galicji było około 150 Polowych
Drużyn Sokolich skupiających od
7 do 15 tysięcy członków. Dzięki
ich zaangażowaniu oraz ochotnikom - sokolim z USA i Śląska
- mogła powstać w krótkim czasie najbardziej wartościowa armia zwana Błękitną Armią. Jej
formowanie rozpoczęło się na początku 1918 roku, a już w kwietniu 1919 roku okazała się najlepiej zorganizowaną i wyposażoną jednostką polską.
Ciąg dalszy historii „SOKOŁA” w następnym numerze.
Oto jeden z dowodów, że dynowski ‚”SOKÓŁ’’ już 1905 roku
był prężnym stowarzyszeniem.
Jeżeli Ktoś dysponuje
jakąś „pamiątką związaną
z „SOKOŁEM”, Zarząd prosi
o pilny kontakt.
Krystyna Dżuła
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Człowiek bez twarzy
Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;
Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
To jest gra!
Edward Stachura

Wstaje rano, je śniadanie, staje naprzeciwko lustra
i myśli, jaką maskę dziś ma włożyć... Nie myśli o wyglądzie, ubiorze czy modnych dodatkach, ale jaką maskę włożyć na swoją pozbawioną uczuć twarz. Człowiek współczesny jest taki modny, zabawny, umie dopasować się do niemalże każdej sytuacji. Erudycja miesza się z elokwencją,
do wszystkiego dodajemy nienaganny wygląd, zadbaną sylwetę i możemy ruszać w świat. Podbijamy kolejne salony!
Na początku zapomina o wszystkim - rodzinie, znajomych, sąsiadach i wtedy poważnie skupia się na dobraniu
odpowiedniego nastroju, czy wręcz cechy charaktery, z jakiej dzisiaj będziemy oceniani. Dzisiejsze społeczeństwo
jest płytkie. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Zauważają zaniedbanego przechodnia na ulicy? Na pewno pijak i alkoholik. Sam wybrał sobie taki los, trzeba go sponiewierać,
przyszyć mu łatkę i zostawić całkowicie obgadanego na lodzie, z upadłymi ideałami. Ciekawie jest znacznie później,
gdy ten menel i pijak, okazuje się być dyrektorem jakiegoś
banku, wielkim przedsiębiorcą, czy wręcz prezydentem.
Społeczeństwo wtedy gubi się, jednak łatka nadal zostaje.
Żeby tak nie było, człowiek musi stanąć przed tym cholernym lustrem i zastanowić się jaką maską ma przykryć
swoje puste oblicze. Czasem ukrywa też talenty, pasje,
a nawet przeszłe życie. Ubiera wtedy różne maski w zależności od tego, czego oczekuje puste i żyjące przekonaniami społeczeństwo. Banda idiotów...
Gdzieś tam, w tym nienagannym człowieku, tak pięknie ubranym i wyperfumowanym, czeka małe dziecko i głośno waląc w kraty, krzyczy na cały głos: „Chcę wyjść!!!
Uwolnij mnie”. Nie dzisiaj. Dziś mam za zadanie grać
kogoś innego. Smutne, prawda? Wszystko od opinii społeczeństwa. Chcecie nienagannego, lizosowatego ucznia?
Proszę bardzo! Ubieram maskę i idealnie wchodzę w nową
rolę. Czuję się w niej jako tako, ale przecież ważna jest
opinia innych ludzi. Czyż nie tak? Ile osób miałoby chęć
zachowywać się zupełnie inaczej, powiedzieć coś od siebie. Czasem jednak nie wypada. Trzeba grać, nawet jeżeli nie chce się już.
Bardzo widoczne jest to w większych miastach. W wielu postawach i całkiem różnych osobowościach. Przejdźmy
się zatem po pięknej i wspaniałej ulicy. Słoneczny dzień,
ptaki śpiewają, a my idziemy na poszukiwania kolejnych
wspaniałych aktorów.
Mijamy wiele sklepów, aż wreszcie dochodzimy do gabinetu terapeutycznego. Prowadzi go bardzo mądra i wybitna pani psycholog. Potrafi rozwiązać prawie każdy problem i jak każdy z nas, ma swoje ukryte cechy, których
nie pokazuje publicznie. Wchodzimy do gabinetu i już jestem zaintrygowany tą kobietą. Prawdziwa pani psycholog! Zostajemy chwilę na rozmowę i wychodzimy w niebo
wzięci. Czujemy się bardzo cudownie i miło byłoby pójść
tam jeszcze raz.
Psycholożka ma prawdziwą twarz, którą ukrywa pod
starannie zrobioną maską. Wraca późnym wieczorem do
domu. Ściąga maskę i nie wydaje się już taką poważną
osobą. Później włącza komputer, otwiera chat i do obcego faceta potrafi napisać: przytul mnie. A potem wyciąga
butelkę wina i upija się. Dobrze, że mamy już weekend...

Później nasza pani psycholog odzyskuje na chwilę świadomość. Podchodzi do pięknej, rzeźbionej komody i chwytając
za zdjęcie płacze. Ona nawet nie tyle, że płacze. Ona ryczy. Wylewa łzy potokami. Nieważne czyje to było zdjęcie.
Męża? Córki? A może rodziców? To nie ma znaczenia. Takie
historie dobre są do programów typu talk-show. W poniedziałek pani psycholog ubiera swoją maskę, robi makijaż
i wychodzi do swojego gabinetu. Wieczorem znowu włącza
komputer, płacze przez chwilę i idzie spać. Tak w kółko.
Gdzie tu wolna wola? Kto widział panią psycholog, która wylewa łzy nad jakimś tam zdjęciem? Od razu straciłaby renomę. Mówi ludziom jak żyć, a sama nie potrafi zrobić porządku u siebie. Kpina...
Maski czasem ubierane są z całkiem innych powodów.
Widzisz tego napakowanego gościa, który idzie teraz przed
nami? Wygląda jakby miał same mięśnie, jadł same sterydy i spędzał cały czas na siłowni. A wiesz dlaczego? Nas
to nie interesuje. Facet od razu dostał łatkę koksa i steryda. Wiem jednak to, czego nie wiedzą inni. A może wiedzą, tylko nie chcą wspominać? Chłopak był bity w dzieciństwie. Wiecznie wychudzony i nieśmiały. Wyglądał jakby miał głęboką anemię, był niedożywiony. Tak czy inaczej chłopaki z sąsiedztwa lali go prawie codziennie. Po
szkole od razu dostawał łomot. Nikt nie zapytał dlaczego. Cały czas chodził posiniaczony. Z głębokimi bliznami.
Siadał wtedy w łóżku, nakrywał się kocem i ukrywał się
przed całym światem.
Trwało to dość długo. Nie wiadomo, dlaczego go bili.
Był inny, biedniejszy, a może nie potrafił grać w piłkę jak
inni? Powodów mogło być wiele. Chłopak jednak wziął sobie
to do serca. Zaczął trenować i całkowicie starał się ukryć
swoją przeszłość. Jest znakomitym aktorem. Ludzie widzą napakowanego gościa. Ja widzę zagubionego, młodego
człowieka, który dalej ukrywa się pod kocem. Tam go nikt
nie znajdzie i nie pobije. Może ten koleś sam przyzna, że
jest inaczej. Ja jednak wiem, że w nocy, gdy nie może zasnąć, wspomina. Ciągle boi się tych chwil, obawia się, że
do niego wrócą. Mimo, że jest taki silny i z łatwością wygrałby teraz w niejednej bójce, nadal siedzi w nim mały
chłopiec. On stara się tylko go ukryć i nawet fajnie mu to
wychodzi... Idziemy dalej.
Zapewne przeglądając portale społecznościowe, w oczy
rzuciły Ci się zdjęcia dziewczyny, aż nadmiernie eksponującej biust. Społeczeństwo powie „dziwka”. A może to tylko jej maska? Dziewczyna ma wiele polubień i wyświetleń.
Jest na prawdę ładna. W kolejce do niej stoi tłum chłopaków, a wzrok każdego z nich mówi „Weź mnie! Tu jestem!”.
Ona cieszy się z tego i dalej wysyła pikantne zdjęcia na
swój profil i od czasu do czasu dla swoich adoratorów. Nawet w niej siedzi ktoś inny.
Dawniej nikt by jej nie poznał. Mała, pryszczata
i z wielkimi zębami. Latała sobie po podwórku. Chłopcy
wyśmiewali się z niej, ona jednak pozornie nie zwracała
na to uwagi. Aż do momentu, gdy jeden z nich powiedział,
że w życiu nie zakocha się w kimś takim jak ona. To ją
kompletnie załamało. Każda młoda kobieta dba o swój wygląd, a ona? Była brzydka, pryszczata. Dojrzewanie było
jednak łaskawsze niż opinie kolegów i pozwoliło jej czuć
się piękną. Gdy zmiana się zaczęła, postanowiła sobie, że
nikt więcej tak o niej nie powie. Będą się o nią bić! Ona
to doskonale wie. Znajome słowa? Wiele z nas tak mówi.
W momencie wypowiadania tych słów, zaczynamy lepić
maskę i ubieramy się w nią. Ja nie dam rady? Jeszcze im
pokażę! I tak dalej, do momentu, aż chowamy swoje traumy i przeżycia. Zaczynamy żyć kimś innym.
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Widzisz tą parę, która idzie po drugiej stronie ulicy?
Spokojnie, nie będę już tak przynudzał. Ta dziewczyna obok
tego chłopaka musi być taka szczęśliwa. Sądząc po wyglądzie musi być typowym macho. Zapewne mówi jej słodkie
słówka, a ona zauroczona nim, myśli, że to dla niej jest
taki miły i dobry. Naiwna... On powiedziałby to każdej,
która zdołałaby zdjąć z niego maskę. Pod tą twardą osobowością kryje się cudowny romantyk. Dziewczyna zadowolona, chłopak może się wyżalić. Ciekawe co się stanie,
gdy dojdzie do rozstania? Będzie wtedy dupkiem? Czy to
złamie go psychicznie. Zawsze może pójść do naszej pani
psycholog, razem sobie popłaczą. Jednak nie... On nigdy
nie zdejmie tej maski. Nie w taki sposób...
Tam dalej stoi ładna, ale skromna dziewczyna. Podoba
mi się. Ją też pewnie oceniasz. Dobrze wychowana, miła,
mądra. Ojciec notorycznie ją gwałcił i bił, gdy był pod wpływem alkoholu, a czasem nawet narkotyków. Tego nie wiedziałeś? Społeczeństwo też tego nie wie. Gotowe jest postawić wszystko na jedną kartę i osądzić. Tak od zaraz...
Dziewczyna nadal ma koszmary, które pozostaną do końca życia. Boi się otworzyć przed kimkolwiek. Woli grać.
Tak jest o wiele łatwiej.
Dochodzimy powoli do kresu naszej wędrówki. Tam
stoi potężny gmach teatru. Znajduje się w nim tłum ludzi.
Wszyscy czekają na przedstawienie pod tytułem: „Życie”.
Każdy gra tutaj główną rolę. Będzie też nasza pani psycholog, a nawet uliczny paker, jak go nazwaliśmy.
Widownia rozsiada się wygodnie w fotelach, wszystko
jest przygotowane. Każda maska na swoim miejscu. Zaraz
się zacznie. Nagle na scenę wbiega pan Stasio-konserwator. Łapie potężny mikrofon i na całą salę śpiewa „It’s my
life”. Zwrotki utwory mieszają się z wrzaskami publiczno-
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ści, aż w końcu wbiega ochrona i kilku ochroniarzy ciągnie
pana Stasia w pobliże wyjścia. A on przecież nic takiego
nie zrobił. Chciał jedynie spełniać swoje pasje. W młodości
śpiewał w chórze. Społeczeństwu się to nie podoba. Szlag
trafił wolną wolę. Nie ma czegoś takiego jak własny wybór. Może będziesz tym zniesmaczony i zaprzeczysz. Przyznasz mi rację, gdy powstrzymasz się od komentarza ze słowami „Nie powiem, bo nie wypada”. Cisza... Zaczyna się...
Ludzie bez twarzy wchodzą na scenę, odgrywają swoje małe role, oczywiście ubrani w maskach. Po pewnym
czasie na scenę wchodzą co nowi aktorzy. Nikt na tym nie
panuje. Każdy zmienia szybko maski i idzie dalej grać.
W pewnym momencie spektakl wychodzi poza scenę, na
widownię. Potem na korytarz. Pełźnie dalej, aż obejmie
cały świat. A przynajmniej większą jego część. Ludzie dochodzą do widowiska i zmieniają szybko maski, w zależności od sytuacji, czy osoby.
Niektórzy chowają się po toaletach, w kątach domu,
w piwnicach. Ściągają wtedy maski i znudzeni „życiem”
zaczynają płakać. Ubolewają nad samym sobą. Tymczasem widowisko dalej trwa. Ciekawe kim będą ci wszyscy
ludzie bez masek, które przynoszą ze sobą? Odpowiedź jest
bardzo prosta. Nikim... Będą jedynie ludźmi bez twarzy,
którzy nie potrafią odnaleźć się w swojej roli. Ilu z nich
chciałoby ściągnąć maskę i rzucić ją na ziemię? Nie zrobią tego. Zostaną bez twarzy. Boją się, że bez gry stracą
znajomych, pracę i rodzinę. Będą na lodzie. Sami, ze swoimi wspomnieniami. To jest tak samo żałosne, co piękne...
Grzegorz Boroń
Autor opowiadania zajął III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim „Liryczne Jasło” [red.]

W hołdzie bohaterom narodowym
„Lepiej stojąc umierać,
niż na kolanach żyć…”
To hasło przyświecało obchodom 77 rocznicy powstania
Polskiego Państwa Podziemnego, które odbyły się 27 września 2016 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu.
Polskie Państwo Podziemne jawi się, jako piękna karta
w dziejach naszej historii. Działając w latach 1939-1945 na
terenach okupowanych przez Niemców i Związek Sowiecki, było swoistym fenomenem w ogarniętej wojną Europie.
Miało własne siły zbrojne i struktury cywilne, a także sieć
tajnego nauczania i konspiracyjne wydawnictwa. Kierowane przez władze RP na uchodźstwie, w swym przesłaniu,
nazywanym Testamentem Polski Walczącej, głosiło o Polsce wolnej, sprawiedliwej i demokratycznej.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości znalazł się
Pan Edmund Tarnawski, członek nadzwyczajny Światowego
Związku Żołnierzy AK – Koło Nr 1 w Rzeszowie, który podzielił się z uczniami swoimi wspomnieniami z okresu wojny, ale także wzbogacił szkolną bibliotekę o dodatkowe publikacje, dotyczące powstania i działalności Armii Krajowej.
To była wyjątkowa lekcja historii, którą rozpoczął ks.
proboszcz Tadeusz Woźniak słowami „Modlitwy za Ojczyznę” Piotra Skargi, jednocześnie ważny, kolejny etap pracy wychowawczej szkoły, angażujący uczniów, nauczycieli
oraz przedstawicieli kościoła i organizacji lokalnych. Tym
istotniejszy, że temu rozdziałowi historii Polski poświęca się
mniej miejsca w szkolnych uroczystościach. Warto to zmie-
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niać, bo winni jesteśmy bohaterom narodowym szacunek oraz zobowiązanie,
że ich czyny i dokonania zostaną na zawsze zapisane w zbiorowej pamięci naszego narodu. Tym bardziej, że z każdym rokiem ubywa naocznych świadków tamtych wydarzeń.
Uzupełnieniem rocznicowych obchodów Polskiego Państwa Podziemnego były zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej „San” z Sanoka.
Przeprowadzili je dla uczniów: prezes
Stowarzyszenia – Łukasz Solon oraz
nauczyciel historii z I LO w Sanoku
– Piotr Kita. W toku barwnej prezentacji, z właściwym dla miłośników historii zacięciem, panowie przedstawili młodzieży wyposażenie, umundurowanie i uzbrojenie trzech armii, biorących udział w II wojnie światowej.
Uczniowie żywo reagowali na liczne
ciekawostki armijne, zadawali pytania i chętnie przebierali się w mundury, niezależnie od tego, do której armii one należały. Największe zainteresowanie, zwłaszcza wśród chłopców,
wzbudziły oczywiście broń i amunicja.
Żywa lekcja historii z pewnością
rozbudzi zainteresowanie przedmiotem, uczyni uczniów bardziej świadomymi odbiorcami treści podręcznikowych, a patriotyzm jutra kształtowany
dzisiaj będzie o wiele trwalszy.
Maria Stolarczyk

Lekcja „żywej historii” w Borownicy
Patriotyzm – słowo używane coraz częściej w różnych
kontekstach. Dzisiaj „patriotyzm”, cytując proboszcza parafii Borownica, ks. Antoniego Moskala „to wychowanie młodego człowieka – wartościowego i świadomego swojej przeszłości i tradycji, korzeni; zdającego sobie sprawę z tego, że
wolność nie przyszła nam łatwo, że musieliśmy za nią wiele zapłacić.

Wychowanie do świadomego patriotyzmu to jedno z zadań współczesnej szkoły. Realizując ten cel, grupa uczniów
i opiekunów z Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu w towarzystwie Pani Wójt Krystyny Sówki w niedzielę 11 września
wyruszyła do Borownicy, aby wziąć udział w uroczystych
obchodach 77 rocznicy bitwy o tę wioskę. Było to spotkanie
z bolesną historią.
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Borownica – wioska na skraju Pogórza
Przemyskiego, w gminie Bircza, powstała w XVII wieku, obecnie liczy 110 mieszkańców. Piękne krajobrazy, lasy, łąki i cisza. To malownicze miejsce rokrocznie gromadzi wszystkich ludzi, którym na sercu
leży pamięć o tych, którzy za naszą wolność zapłacili najwyższą cenę. 77 lat temu
nie było tu tak spokojnie jak dziś. Bohaterem tamtych wydarzeń był 17 pułk piechoty pod dowództwem ppłka dypl. Beniamina Piotra Kotarby, który został zmobilizowany 3 września 1939 r. i przydzielony do
24 Dywizji Piechoty armii „Karpaty”. Skierowany nad Dunajec rozpoczął swój szlak
bojowy prowadząc walki w odwrocie, kolejno na linię Wisłoki, a następnie Sanu.
Dnia 11 września osiągnął rejon Dynowa
w okolicy folwarku Siedliska-Gdyczyna.
Poprzedniego dnia oddziały niemieckiej 2
Dywizji Górskiej sforsowały San pod Uluczem i zajęły Borownicę. To tu o świcie 12
września dotarł 17 pp, a jego dowódca zdecydował się na odbicie miejscowości z rąk
niemieckich. Atak zakończył się powodzeniem, zdobyto broń i amunicję nieprzyjaciela. Jednak wioska i pułk zostały niebawem otoczone przez ściągnięte przez wroga posiłki. Próba wyjścia z okrążenia nie
powiodła się. W przeprowadzonym przez
17 pp przeciwuderzeniu zginął jego dowódca. Część żołnierzy rozproszyła się po
lasach, inni dostali się do niewoli lub zginęli w walce.
Aby przybliżyć młodzieży znaczenie
bitwy pod Borownicą Józef Stolarczyk, historyk, inicjator wyjazdu, w czasie drogi
barwnie kreślił obrazy tamtych dni, pokazywał miejsca stacjonowania i przemarszów 17 pułku piechoty. Byliśmy jednymi
z pierwszych. Potem wokół podestu z napisem „Cześć ich pamięci” zebrali się żołnierze z okolicznych jednostek, byli żołnierze AK, służby mundurowe, przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, reprezentacje placówek oświatowych, rodziny poległych i pomordowanych, nauczyciele i młodzież, aby oddać hołd bestialsko pomordowanym mieszkańcom wioski. Uroczystość
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, a w dalszej części, po powitaniu
wójta gminy Bircza, nastąpiło składanie
kwiatów i zapalanie zniczy, okolicznościowe odczyty i modlitwa.
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Punktem centralnym uroczystości była msza, w czasie której ks. Antoni Moskal tłumaczył potrzebę pamiętania o przeszłości, mówienia prawdy
o tych strasznych czasach, unikania przekłamań, zatajania faktów, bo tylko
na prawdzie można budować trwałą przyszłość. Potem przemarsz na miejscowy cmentarz, gdzie spoczywa ppłk. Beniamin Piotr Kotarba, dowódca 17 pułku piechoty, który pod Borownicą zakończył swój bojowy szlak. Bracia żołnierze apelem pamięci i salwą honorową uczcili tych, którzy oddali życie za kraj.
Uczniowie nasi złożyli kwiaty, zapalili znicze i pochylili się nad mogiłami ludzi, którym zawdzięczają wolność. W drodze do autokaru pokazy walk
partyzanckich, imitacja strzelaniny, żołnierskie mundury, migające między
drzewami…
Nietypowa lekcja historii „na żywo”, która uczy, że „przeszłość nie drzemie w historii lamusach”, ale żyje i wraca po latach, by przypominać o sobie
i przestrzegać. Taka lekcja pozostanie w pamięci uczniów na dłużej niż, nawet
najbarwniejsze, opowiadanie o tamtych czasach, usłyszane w ławce szkolnej.
Jolanta Wójcik
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KLĘSKA W DYNOWIE 1898 r.
Informacje o dziewiętnastowiecznym Dynowie i jego
mieszkańcach pojawiały się okresowo w dzienniku „Kurjer
lwowski”. W sobotę 19 lipca 1898 r. opublikowano list nieznanego autora, zatytułowany „Klęska gradowa”, który donosił o niekorzystnym zjawisku w postaci silnego gradobicia
i jego fatalnych skutkach. Korespondent podał, że grad zniszczył uprawy nie tylko dynowian, ale i innych bliższych i dalszych miejscowości. Podał również oszacowanie strat. Z uwagi na to, że grad przeszedł od Lutczy ku Dubiecku, starty
były ogromne. Ludności na ogół nie stać było na ubezpieczenie gospodarstw od klęski gradobicia, czy powodzi, za wyjątkiem dworu. Obowiązkowym wówczas było jedynie ubezpieczenie od pożaru. Zacytujmy więc ową informację z Dynowa.

Klęska gradowa
„Dynów 5. lipca 1898 r.
Zgasły dla nas nadziei promienie, że po tylu latach klęsk
i niepowodzeń nareszcie choć jednego lepszego doczekaliśmy
się roku. Wszystko zapowiadało się jak najlepiej w całej okolicy. Oziminy były prześliczne, odkwitły doskonale, wszystko
rosło i dojrzewało dorodne jak rzadko. Aż naraz wszystko
zniszczało, w dzień apostołów Piotra i Pawła około g. 4. pop.
widnokręg zaległy czarne chmury, wnet z nich uderzył grad
wielkości orzecha włoskiego i większy jeszcze. W przeciągu
godziny wszystko skończone. Z urodzajnych plonów zostały paździerze, wtłoczone w ziemię, a pokryte grubą warstwą
lodu, który jeszcze następnego dnia zbierać można było obficie. Radość i nadzieja zamieniła się w smutek i rozpacz
bez granic. Złym był rok 1897, a ten stał się okropnym. Nawet kmiecie kupowali kukurydzę od zimy począwszy, a teraz przez cały rok trzeba będzie żyć z kupnego. Biedny lud
nawet narzekać już nie może, oniemiał z rozpaczy. Straszna wręcz jego dola, a nędza nieopisana.

Zasięg gradobicia
Fala gradowa przeszła przez całą okolicę, od Jasienicy począwszy aż do Dubiecka. W krośnieńskiem Węglówka
i Czarnorzeki, w Rzeszowskiem Lutcza, Gwoźnica Górna
i Dolna, w Brzozowskiem Barycz, Domaradz, Wesoła, Bartkówka, Lubno, Harta, Ulanica i Laskówka zniszczone doszczętnie prawie, a Golcowa, Hłudno, Nozdrzec, Niewistka,
Bachórz i inne okoliczne gminy znacznie pobite.
Sypiąca grad fala przeszła prostą linją od zachodu na
północny wschód, od Lutczy ku Dubiecku.

Wielkość strat
Szkody wyrządzone obliczają: w Czarnorzekach na
10.000 zł., w Węglówce na 25.000 zł., w Lutczy na 60.000
zł., w Domaradzu około 30.000 zł., Wesoła ponad 15.000 zł.,
Lubno 23.000 zł., Ulanica 8000 zł., tyleż Harta, a cała szkoda
w tej przestrzeni gradobicia z pewnością więcej niż 300.000
zł. wyniesie. W Lutczy na 400 gospodarstw ocalało zupełnie
nie całe sto, w Domaradzu prawie doszczętnie zniszczonych
jest 132 gospodarzy, a w Lubnie 200, w Ulanicy 20, a w Harcie 46. Oprócz dworskich zasiewów nic nie było ubezpieczone. Włościanie wymienionych gmin prawie że nie wiedzą zupełnie o istnieniu ubezpieczeń gradowych, a choćby wiedzieli, to i tak na asekurację ogniową ich nie stać, a cóż dopiero
mówić o wysokich stosunkowo premjach gradowych. Okolica prawie cała górzysta, lasy wyniszczone z kretesem, przez
jaśnie i nie jaśnie wielmożnych, posłów i nieposłów. Każda
nawałnica daje się odczuwać, a zeszłoroczne ulewy mnóstwo
gruntów uprawnych zamieniły w nieużytki.

Galicyjskie zaniedbania i polityka
Któżby tam w Galicji pomyślał o uregulowaniu potoków
górskich, wobec wielkich zagadnień politycznych i potrzeby
ratowania Badenich i innych „rodaków”. Tem więcej nie ma
mowy o powstrzymaniu dewastacji lasów, skoro właśnie prawodawcy, posłowie bywają dewastatorami, a zresztą starostwo brzozowskie, zajęte ściganiem kolporterów odezw wyborczych i wogóle polityką, nie ma czasu, a może i chęci do
przestrzegania przepisów o zrębach leśnych. Trudno szwagrowi, kuzynowi, przyjacielowi politycznemu, albo posłowi
zabronić sprzedaży lasu, skoro im potrzeba pieniędzy na budowę pałacu, na koszta wyborcze, albo wyjazd do wód dla poratowania zdrowia. Zresztą co tam ustawa i przepisy, w Galicji bywa stosowaną metoda rządzenia w powiecie. Wszak
Gubattę zalecano starostom jako wzór do naśladowania !.
Albo czyż to nie paradna metoda polityki galicyjskiej,
gdy się kandydata, jawnego sprzymierzeńca Rosji zaleca do
wyboru na posła. Starosta brzozowski do komisji wyborczej
23. zm. powołał samych wybitnych stojałowczyków (tak samo
było w Jaśle, Lisku i indziej p. Red.). Wszystko na galicyjsko-stańczykowski sposób.
Ale dajmy temu spokój, wróćmy do gradu: Lud w gminach dotkniętych gradobiciem nie należy do światlejszych,
prócz jednej Lutczy. To też sam od siebie nie jest zdolnym
do przedsięwzięcia kroków około uzyskania pomocy stosownej, czy to ze skarbu państwowego, czy z krajowej kasy. Nawet o możliwości uzyskania opustów podatkowych nie wielu wie, a więc i zgłosić swej szkody w starostwie nie umie.
Tylko Harta i Lubno wniosły już podania o przysłanie komisji dla stwierdzenia klęski, w innych tego nie uczyniono dotychczas. Nowowybrany poseł Stapiński udzielił gminom dotkniętym potrzebnych wskazówek. Godzi się przytem
zwrócić uwagę komisarzy rządowych, którzy wysłani będą
dla stwierdzenia stanu rzeczy, aby zechcieli gruntownie się
przekonać o rozmiarach klęski i aby dokładne o tem złożyli sprawozdanie.

Nadzieje włościan
Spodziewać się także należy, że sfery rządzące zechcą
okazać nieszczęśliwym więcej współczucia i opieki, niż to bywało w wielu wypadkach za rządów badeniowskich. Zechcą
przytem wziąć w rachubę i teraźniejsze wypadki w kraju. Nędza jest złym doradcą, a nędza w Lubnie i Ulanicy przedewszystkiem, we wszystkich zaś innych wsiach zbitych gradem
w wielkich panuje rozmiarach. Zarobków żadnych nie ma,
bo trudno nazwać zarobkiem 15 ct. dziennej płacy na pańskiem. Za resztę kredytu żywi się lud kukurydzianką osoloną do niemożliwości, aby następnie wodą przez cały dzień
przygłuszać odzywanie się głodu. Kartofle, które już zaczęto podbierać, zniszczały również od gradu.
Kto chce mieć ład i porządek, zadowolenie i spokój
w kraju, ten winien pamiętać, że najpierwszym warunkiem
ku temu jest usuwanie, albo choć łagodzenie nędzy. Głodny
żołądek przygłusza i głos sumienia i rozwagę. Jeżeli p. namiestnik i Wydział krajowy, chcą usunąć na przyszłość rozruchy i rabunki, to niechaj pamiętają, że w Lubnie, Harcie,
Domaradzu, Ulanicy, Lutczy, Czarnorzekach i Węglówce
gwałtownie rzecz wymaga pomocy, aby głód usunąć i skutki gradobicia złagodzić”.
Klęska gradowa, „Kurier Lwowski”, R. 16:1898, nr 187,
s. 1.
(Tekst listu w oryginalnym brzmieniu, śródtytuły pochodzą od autora artykułu)
Paweł Glugla
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Długa historia dynowskiej apteki i jednego życia
„Urodziłem się w Dynowie, w 1909 r., w domu
który stoi do dziś przy rynku. Zaczynał się wiek XX
i świat był zupełnie inny od dzisiejszego. Myślę, że
młodych mogą te różnice interesować; opiszę więc
krótko miasteczko w którym wzrastałem.
Dynów to stare miasto. Już w XIV w. za panowania Kazimierza Wielkiego miało prawa miejskie.
W XV i XVI wieku, na Uniwersytecie Jagiellońskim
studiowało tylu żaków z Dynowa, że Dynów w statystyce Uniwersytetu stał na 10-tym miejscu liczby studentów.
Gdy byłem małym dzieckiem, jeszcze przed
I wojną światową, Dynów miał około 4000 ludności,
w tym połowa Żydów i kilka rodzin Rusinów - dziś
mówią Ukraińców. Ale wówczas nikomu nie przychodziło do głowy słowo „Ukrainiec”; było ono nieznane i nieużywane. Ukrainę znano jako najdalszą
krainę na wschodnich terenach kresach Rzeczypospolitej. U nas mieszkali z dziada pradziada Rusini, mieli tu również swoją świątynię - cerkiew, którą postawił pan Krynicki - około 1907 r. emerytowa- Długa historia dynowskiej apteki
ny dyrektor szkoły w Harcie, za pieniądze odziedziczone po swoim wuju, proboszczu w Harcie.
tak, że wszystkie domy od strony wschodniej były położoDo dziś pamiętam, że w miejscu przed cmentarzem,
ne już na wałach, a pod nimi głęboko w dole było Podwale.
na rogu dzisiejszej ulicy 1 Maja, stał domek dróżnika i taNa Podwale schodziło się dwoma uliczkami : od strony
blica Wolne Miasto Dynów z czego mieszczanie dynowscy
południowej ul. Ogińskiego, obecnie zasypana i zabudowabyli bardzo dumni. Inne bowiem miasteczka były własnona, a od strony północnej - ścieżką za apteką.
ścią dziedziców. Mieszczanie wysnuli z tego wniosek, że DyDrugim błędem rynku był gościniec międzymiastowy,
nów, nie mając właściciela, należy tylko do króla i pisali:
który go przecinał na dwie nierówne części.
Królewskie wolne miasto Dynów, co wydaje mi się, przeRynek był pięknie zabudowany – od południa domki
kraczało prawa.
z podcieniami, gdzie w razie deszczu chroniły się jarmarki,
Dynów w okresie przed I wojną światową był w miarę
po stronie wschodniej dworki mieszczańskie z gankami na
uprzemysłowiony i samowystarczalny.
filarach. Ostatni taki dworek, Jakuba Wyszatyckiego, stał
Duży browar stał w miejscu, które do dziś nazywa się
do ostatnich czasów na końcu strony wschodniej. Nie była
„browar”, w tym była i drożdżownia. Drożdże były, oczyto typowa zabudowa ze względu na położenie rynku. Gdywiście, zawsze świeże. O tym ,że drożdże mogą być suche
by był usytuowany 20-30 m dalej na zachód, mógłby mieć
nie zdawano sobie sprawy, bo po cóż je suszyć, żeby potem
kształt zgodny z prawidłami rynku średniowiecznego. Wielprzed użyciem moczyć? Pytanie browarnika o świeżość drożki pożar w r. 1915 zniszczył znaczną część zabudowy ryndży doprowadzało go do „szewskiej pasji”- one „musiały” być
ku. Pożar spowodowali przypadkowo żołnierze rosyjscy rozświeże. Często moja babcia (Wanda Frischmanowa) wysybijając beczki w dużym składzie spirytusu na rogu Rynku.
łała mnie do browaru po pół garnuszka drożdży.
Wyciekający spirytus zapalił się od niedopałka papierosa.
W mieście była też wytwórnia smarów do wozów,
Późniejsza odbudowa nie była już stylowa i tak piękoczyszczalnia ropy naftowej, wytwórnia świec woskowych.
na jak dawniej. Dalszych zniszczeń dawnej zabudowy doSzeroko znane było rękodzielnictwo dynowskie, zwłaszcza
konały pożary II wojny światowej na skutek niemieckich
szewcy, murarze, garncarze i koszykarze. Pamiętam jak na
bombardowań.
Podwalu „stary Dźwigaj”, dziadek późniejszego kościelnego,
Szczęśliwie, od tych pożarów nie ucierpiał kościół stojąJakuba Dźwigaja, wytwarzał wyroby ceramiczne. Stałem
cy tuż przy Rynku. Został on wybudowany w 1425 r., spatam nieraz godzinami, nie mogąc się dość nadziwić z jaką
lony przez Tatarów, odbudowany w 1607 r. parokrotnie odzręcznością, po prostu z „niczego”, tworzył artystyczne i użynawiany, zachował jednak pierwotny charakter.
teczne przedmioty. Był też duży młyn, cegielnia i tartak.
Wielkim wydarzeniem w dziejach miasta przed I wojDuże ożywienie w życie miasta wnosiły targi. Targi tyną była budowa kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów,
godniowe były zawsze w czwartki. Próby przeniesienia na
w 1902 r. Było to prawdziwe okno Dynowa na świat i znaczinny dzień kończyły się niepowodzeniem. Nadto były cztery
ny postęp komunikacyjny. Podróż do Przeworska trwadoroczne jarmarki : wiosenny na św. Józefa, letni - na św.
ła około 2 godzin, a według przejazdu kolejki, przysłowioWawrzyńca, jesienny - na dzień Matki Bożej Różańcowej
wo, „regulowano zegarki”. Dynowianie byli bardzo dumni
i zimowy - na św. Mikołaja. Nikt już dzisiaj nie może sobie
ze swojej kolejki. Poprawiła się też znacznie koniunktura
wyobrazić tych tłumów, nawet z dalekich stron, które już
handlowa miasta i okolic.
od 5 rano ciągnęły na targ. Późniejsi już się nie mogli doDrugim takim wielkim wydarzeniem, choć w całkiem
stać na plac targowy. Furmanki stały daleko za młynem.
innym wymiarze, było ufundowanie pomnika króla WładyTargi odbywały się na rynku. A trzeba wiedzieć, że rynek
sława Jagiełły w roku 1910 (500-lecie Grunwaldu). Jak mi
dynowski to był wówczas duży kwadrat, położony na rówopowiadano, gdyż miałem wtedy dopiero 1 rok życia, odninie, o wiele większy niż rynki w Brzozowie i Przemyślu.
była się olbrzymia manifestacja mieszczan w uroczystych,
Nie mam w oczach rynku lwowskiego, ale nie wydaje mi się
tradycyjnych strojach z karabelami, chłopów w strojach luaby był większy od dynowskiego. Błędem tego rynku było
dowych, z pawimi piórami u czapek, na koniach. Tę wspapołożenie tuż przy dawnych murach, późniejszej skarpie,
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niałą barwność strojów, udział orkiestry strażackiej, towarzystwa „Sokół” w bardzo pięknych mundurach - zapamiętano na długo.
W tym okresie żył Dynów intensywnym życiem kulturalnym, miał liczną inteligencję związaną z urzędami takimi jak sąd, notariat, adwokatura, Urząd Skarbowy, Monopolu i Akcyzy, Regulacji Sanu, szkoły.
W mieście były dwie restauracje, pokoje do śniadań,
Klub Urzędników, kręgielnia, kort tenisowy, wypożyczalnia książek, Towarzystwo Charytatywne, Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” i Ochotnicza Straż Pożarna. Działał również teatr amatorski w którym ogromną rolę odgrywał dyrektor szkoły, Władysław Biega z rodziną (4 córki i 4 synów), w późniejszych okresie utalentowani aktorsko urzędnicy, p. Bajorek i Rozkróta, student Ignacy Primus, p. Zbigniew Marcinkiewicz. Wystawiano wiele sztuk
zarówno poważnych np. Słowackiego czy Żeromskiego, jak
i liczne farsy, komedie, wodewile. Sala teatralna z garderobami mieściła się w budynku „Sokoła”, kupionym przez
miejscowego lekarza dr Ferdynanda Benoniego, za 15 tysięcy koron, rozbudowanym w 1930 r. przez sędziego Lisowskiego - ze składek obywateli.
Wspaniale rozwijała się też Ochotnicza Straż Pożarna
urządzając wiele festynów i zabaw z orkiestrą w ogrodzie
„Sokoła” przeznaczając dochody na potrzeby Straży. Z tych
dochodów wybudowano później istniejący do dziś budynek
straży, gdzie również odbywały się przedstawienia, zabawy i inne imprezy rozrywkowe.
Takie to było „moje” miasto, i choć w okresie międzywojennym trochę podupadło, (zniszczenia wojenne, kryzys
lat 30 tych), po II wojnie, mozolnie i powoli kontynuuje rozwój, ale już w zupełnie innym charakterze.
Warto pamiętać co było jego dawnym dorobkiem, tradycją i kulturą.
W tradycji tej mieszczą się też długie dzieje dynowskiej
apteki, „Pod Opatrznością”, założonej w 1790 r. W roku 1817
cesarz austriacki Franciszek I nadał jej ówczesnemu właścicielowi Wojciechowi Okońskiemu prawa apteki dziedzicznej. Stała zawsze w tym samym miejscu przy Rynku. Przed
jej wejściem był mały, prostokątny ogródek. Dom był typowy dla ówczesnych siedzib mieszczańskich. W 1902 r. ten
200 letni dom zburzono, a na jej miejscu zbudowano nowy,
piętrowy, stojący do dziś, w stylu secesyjnym.
Wojciech Okoński był bezdzietny. Zbudował dla siebie kaplicę cmentarną, o czym świadczy wmurowany w jej
fundamenty kamień z jego zapisem. Aptekę zapisał memu
pradziadowi, Feliksowi Baranieckiemu, który był jego siostrzeńcem.
Apteka wówczas wytwarzała głównie sama leki.
W ogrodzie za apteką, a także na polu zwanym „moczary”,
uprawiano zioła, była też pasieka i suszarnia ziół. Wyrabiano też mydła lecznicze, jak siarkowe, dziegdziowe itp.,
wytapiano świece woskowe.
Mój pradziad był również poczmistrzem i utrzymywał
6 par koni, które codziennie wyjeżdżały do Dubiecka, Błażowej i Krzemiennej. Założono też wtedy kasę pożyczkową, którą prowadzono w aptece. Feliks był też przez długie lata radnym miejskim.
Apteka zajmowała się również pomiarami meterologicznymi; w ogrodzie w altanie był aparat pomiarowy.
Apteka miała i inna osobliwość meterologiczną: barometr w kształcie domku, w którym znajdowała się figurka zakonnika. Domek był ustawiony na pagórku z różnokolorowych kamieni sanowych. W czasie deszczu zakonnik pozostawał w domu, a przy ładnej pogodzie, na specjalnej podpórce podciąganej przez włosień, wypływał z domku pod krzyż, gdzie modlił się z mszału. Aparat wykonali rzemieślnicy dynowscy około roku 1850. Moja babka pamiętała go od wczesnego dzieciństwa. Stał on w oknie apteki i w dnie targowe całe tłumy ludzi przychodziły popatrzeć na zakonnika.
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W czasie napadu bandy UPA na Dynów w roku 1946,
strzelano do zakonnika i strącono mszał na ziemię. Obecnie znajduje się on w skansenie sanockim.
Moja babka, po śmierci rodziców (Feliksa i Karoliny
Baranieckich), wyszła za mąż za Augusta Frischmana,
farmaceutę, wtedy zarządzającego apteką. Z pochodzenia
Austriak, z przekonania gorący Polak, w czasie powstania
styczniowego w 1863 r. wspomagał powstańców, werbował
ochotników, kupował broń i dostarczał środków opatrunkowych. Za to August został uwięziony i osadzony w twierdzy
Spielberg na półtora roku. Przejścia więzienne podkopały jego zdrowie. Nabawił się choroby serca i nerek: zmarł
w 1880 r. Jest pochowany na najstarszym cmentarzu.
Po jego śmierci apteka była przez 20 lat w dzierżawie,
względnie miała zarządcę. Ojciec mój, Franciszek Baraniecki, objął ją w 1900 r. po ukończeniu studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1918
wuj mego ojca, starszy brat babki, Władysław Baraniecki, czując się spadkobiercą rodzinnej apteki, zaadoptował
mego ojca, aby apteka mogła wrócić do dawnego nazwiska.
Z powodu postępującej choroby serca, mój Ojciec zrzekł
się apteki w 1937 r. na rzecz syna, Kazimierza, czyli mnie.
Pracowałem w niej przez całą II wojnę, ale zniszczenia
przyszły dopiero potem. W roku 1946 banda UPA, która
zaatakowała Dynów, zniszczyła i spaliła 27 sklepów, między innymi zrabowała aptekę. Zniszczono też cenną bibliotekę, staroświeckie urządzenia, laboratorium chemiczne
i farmakognostyczne, powodując niepowetowane straty.
Najstarsze dokumenty apteki, jeszcze w okresie międzywojennym, zostały zabrane przez Inspektora farmaceutycznego Walerego Włodzimirskiego celem przekazania do
muzeum farmaceutycznego we Lwowie. Wiem, że takiego
muzeum we Lwowie nie było, a sam pan Włodzimierski
zmarł w 1939 r. nie wyjaśniając sprawy. Dokumenty te nigdy się nie odnalazły.
Dnia 8 stycznia 1951 aptekę upaństwowiono łącznie
z całym wyposażeniem, zapasem leków na 3 miesiące ( takie były wtedy wymogi) oraz jej kontem bankowym.
Pozostałem nadal kierownikiem apteki już nie „Pod
Opatrznością”, ale nr 12, do dnia 4 marca 1980 r., kiedy
to po 50 latach pracy przeszedłem na emeryturę i opuściłem Dynów na zawsze.
Te wspomnienia są jedynym zapisem długiej historii
Rodzinnej Apteki.”
mgr Kazimierz Baraniecki

Tekst publikowanej „Długiej historii .....” śp. Kazimierza Baranieckiego został przesłany redakcji „Dynowinki”
przez jego córkę – Panią Marię Baraniecką - Witkowską.
W skierowanym do redakcji piśmie, Pani Maria podała : Kazimierz Baraniecki ukończył studia farmaceutyczne w 1930 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Pracował w aptekach w Jaworznie, Bydgoszczy, Zakopanem i Brzozowie, a od 1937 do 1980 r. w Dynowie. Nacjonalizacja jego apteki w Dynowie w 1951 r., odbyła się z całym naruszeniem ówczesnego prawa wynikającego z obowiązującej Konstytucji Marcowej z 1921 r.. Nakazywało ono
pełną rekompensatę właścicielowi za jego upaństwowione
mienie. Niestety, nawet w Polsce dzisiejszej, wyzwolonej
z reżimu komunistycznego, apteki nie doczekały się nawet
symbolicznej rekompensaty za zrabowaną własność, często
wynik pracy całych pokoleń rodziny. Wyposażenie apteki
zostało przeniesione do Skansenu w Sanoku. Niestety cenne wagi z całym wyposażeniem oraz symbol „Oko Opatrzności” znajdują się w nieznanym miejscu.
Andrzej Stankiewicz
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Spod popiołu niepamięci
Konstatować, że pamięć bywa bezlitośnie krótka,
wdzięczność zaś ograniczona – to zajęcie cokolwiek beznadziejne, to stwierdzanie tzw. oczywistej oczywistości. Świadomość jednak tej ułomności ludzkiej nie powinna być powodem do rezygnowania ze wspomnień o bohaterach, którzy na pewno nie zasłużyli na zapomnienie. Na przykład
o legioniście 1. Brygady, dynowianinie z urodzenia, Edwardzie Czubskim.
O pamięć o nim zadbali już w 1924 r. koledzy, zrzeszeni w lwowskim okręgu Związku Legionistów Polskich i wydający periodyk „Panteon Polski” – jak głosiła winieta, był
to „Dwutygodnik ilustrowany poświęcony pamięci i czci poległych o niepodległość Polski wraz z kroniką czynów żołnierza polskiego w latach 1914-1921”. Na stronie tytułowej
zaznaczono, że „Cały dochód” przeznaczano był „na budowę
Domu Legjonistów Polskich we Lwowie”.
W 3. zeszycie tego pisma otóż, datowanym 1 grudnia
1924 r., znalazł się pokaźnych rozmiarów materiał, przypominający o bitwie pod Konarami, stoczonej między 16
a 26 maja 1915 r. Jak można przeczytać, „Po kilkudniowej
i gwałtownej walce, w której udział wzięły wszystkie bataljony 1 Bdy, nieprzyjaciel ustąpił dnia 23 maja a las Kozinkowski, gdzie największy bój wrzał, przeszedł w nasze ręce.
Nieprzyjacielskie straty w ludziach i materjale były ogromne, pułki nasze, mimo strat, utrzymały pozycje a wykonane ataki zasłużyły na największy podziw”. Działania bojowe toczyły się wtedy w okolicach Klimontowa, Przepiórowa, Kozinka, Włostowa i Żernik.
W bitwie tej poległ dynowianin Edward Czubski, żołnierz (w nieznanym, niestety, stopniu) 2. Kompanii 1. Ba-

KALENDARIUM
4/5.10.1945 r. — spalenie przez UPA wsi Pawłokoma, Dylągowa i Bartkówka
28.10.1902 r. — w Dynowie zmarł Jan Czubski (urodzony w Grabownicy),
kompozytor. Był współautorem
Kantaty wykonanej podczas odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Rzeszowie w dniu
26.11.1892 r.
20.10.1944 r. — uroczyste otwarcie roku szkolnego w powstałym Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum Zarządu Miejskiego w Dynowie. Dyrektorem szkoły zostaje inż. Jan Bury
29.10.1617 r. — konsekracja kościoła w Dynowie
pw. św. Wawrzyńca – diakona,
męczennika, przez arcybiskupa
lwowskiego Andrzeja Pruchnickiego
Andrzej Stankiewicz

talionu 5. Pułku Piechoty 1. Brygady Legionów. Jak podano w notatce, zawartej w „Panteonie Polskim”, z zawodu
był malarzem dekoracyjnym – absolwentem Szkoły Przemysłowej we Lwowie, placówki oświatowej, znanej także
jako Szkoła Przemysłu Artystycznego czy Państwowa Szkoła Przemysłowa. Do Legionów wstąpił jako członek Związku
Strzeleckiego – po przyjęciu w szeregi otrzymał przydział do
IV Batalionu, którym dowodził Tadeusz Wyrwa-Furgalski
(z Rzeszowa rodem zresztą), i w jego składzie brał udział we
wszystkich potyczkach i marszach tej formacji, przechodząc
chrzest bojowy we wrześniu 1914 r. pod Winiarami i Czarkowami (innymi słowy, uczestnicząc w bitwie korczyńskiej
– pierwszym wielkim starciu Legionów z armią rosyjską).
Kiedy 1. Brygada walczyła z Rosjanami pod Łowczówkiem
(był to najkrwawszy bój legionistów, w jego trakcie, między
22 a 25 grudnia 1914 r., przypuścili oni 6 wielkich ataków
na bagnety i odparli 16 szturmów oddziałów rosyjskich) wyróżnił się w służbie wywiadowczej.
Krótka kariera wojskowa Edwarda Czubskiego dobiegła końca podczas akcji na Konary. Poległ w nocy z 25 na 26
maja 1915 r. – feralnie, gdyż (jak podają historycy) zbrojne
zmagania były wtedy już praktycznie wygaszone, a 1. Brygada 24 i 25 maja przeszła do walk pozycyjnych, ukierunkowanych jedynie na utrzymanie linii frontu, i pozbawionych elementów zaczepnych…
Pamięć o bohaterze legionowym przysypał – jak się wydaje – popiół niepamięci; w Dynowie chyba również. W każdym razie, w tomie „Dynów. Studia z dziejów miasta” (Dynów 1995) próżno szukać bodaj wzmianki o Edwardzie Czubskim… A przecież – niesłusznie.
(wald)

Julian Tuwim - Wspomnienie
Wspomnienie
Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicę wychodziła.
Od twoich listów pachniało w sieni,
Gdym wracał zdyszany ze szkoły,
A po ulicach w lekkiej jesieni
Fruwały za mną jasne anioły.
Mimozami zwiędłość przypomina
Nieśmiertelnik żółty - październik.
To ty, to ty moja jedyna,
Przychodziłaś wieczorem do cukierni.
Z przemodlenia, z przeomdlenia senny,
W parku płakałem szeptanymi słowy.
Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny,
Od mimozy złotej - majowy.
Ach, czułymi, przemiłymi snami
Zasypiałem z nim gasnącym o poranku,
W snach dawnymi bawiąc się wiosnami,
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką...
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WYKOPKI
w gospodarstwie Państwa Hadamów
w fotografii Jacka Stankiewicza
(Dynów – Bartkówka 13.09.2016 r.)

Anna Kałamucka i Janusz Hadam

Janusz Hadam

Irena i Marian Kochmańscy

Dariusz Hadam
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ZaprAszajĄ
Wszystkich pacjentów z Dynowa i okolic z cukrzycą oraz złą przemianą materii
w tym z wysokim cholesterolem na szkolenie w dniu:

19.11.2016 r. (sobota) o godzinie 9:00 - 12:00

do Szkoły Podstawowej ul. Szkolna 11 w Dynowie (sala gimnastyczna)
1.
2.
3.
4.

Program spotkania:
„Program Stop cukrzycy na Podkarpaciu oraz objawy i powikłania w cukrzycy” - lek. med. Stanisław Mazur
specjalista chorób wewnętrzne, kardiolog
„Najczęstsze błędy popełniane przez diabetyków” – mgr Małgorzata Szafran pielęgniarka,
Przerwa z poczęstunkiem
Bezpłatne badania:
a. nowoczesne badania laboratoryjne CM MEDYK:
v krwi ( HbA1C , kreatynina, eGFR),
v lipidogramu,
v moczu (mikroalbuminuria, kreatyninuria, UACR). Na spotkanie należy przynieść ze sobą pojemnik
z moczem po nocy,
b. Komputerowe badanie wzroku LensOptic,
c. Badanie ciśnienia ocznego (śródgałkowego) LensOptic,
d. Badanie słuchu GEERS,
e. Porady dietetyka oraz analiza składu ciała Poradnia Dietetyczna CM Dynmed,
f. Porady medyczne lek. med. Joanna Bajda oraz mgr Małgorzata Szafran z CM Dynmed,
g. Porady pielęgniarki i położnej (pomiar RR) CM Dynmed.

PROSIMY O PRZYBYCIE NA CZCZO
(Proszę mieć ze sobą kanapkę na pierwsze śniadanie)
Potwierdzenie przybycia na nr tel. 507 026 090 lub (16) 65 21 485
Ilość miejsc ograniczona

Jubileusz 35-lecia Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „STOKROTKA” w Dynowie
Polski Związek Działkowców świętuje w tym roku 35
– lecie istnienia. Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka”
w Dynowie też obchodził swoją jubileuszową 35 – letnią
rocznicę istnienia. W dniu 24 września br. odbyły się uroczystości jubileuszowe pod patronatem Burmistrza Miasta
Pana Zygmunta Frańczaka. Dynowscy działkowcy zostali zaszczyceni przez Prezesa Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w Rzeszowie Panią Agnieszkę Sycz. Po przywitaniu gości przez Prezesa ROD Wiesława Hadama i odegraniu hymnów: państwowego i działkowców, nastąpiła część

oficjalna uroczystości. Głos zajęli Prezes ROD oraz zaproszeni goście – Burmistrz Miasta i Prezes PZD OZP w Rzeszowie. Przedstawiono historię powstania ogrodów, a także sprawy dotyczące związku i działkowców. Pani Agnieszka Sycz wręczyła na ręce Prezesa ROD „Stokrotka” puchar
przekazany przez Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza
Kondrackiego oraz odznaczyła złotą odznaką „Zasłużony dla
PZD” długoletniego działkowca i współzałożyciela Ogrodu
Nr 3 Pana Józefa Maszczaka. Brązowymi odznakami zostali
uhonorowani działkowcy z czterech ogrodów. Odznaczenia
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te otrzymali: Zdzisław Karaś, Józef Słonka, Irena Kamińska, Alina Toczek i Tadeusz Błoński. Kilkunastu działkowcom wręczono dyplomy uznania. Burmistrz Miasta i przedstawiciel Banku Spółdzielczego wręczyli działkowcom pamiątki z dedykacjami. Wszyscy zaproszeni goście życzyli
działkowcom wielu sukcesów w prowadzeniu swoich działek i następnych jubileuszy. Po zakończeniu części oficjalnej
nastąpił poczęstunek. Działkowcy zaprezentowali też swoje plony, a później bawili się przy dźwiękach kapeli ”Dynowianie”. Wszyscy bawili się wesoło, życząc sobie wielu dalszych lat pracy na swoich pięknych działkach w tętniących
życiem ogrodach.
Organizatorzy tej uroczystości serdecznie dziękują tym
wszystkim, którzy wsparli ich pomocą finansową oraz materialną w zorganizowaniu jubileuszu ROD w Dynowie. Jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których
można polegać, a mottem jest cytat Jana Pawła II

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”

•
•
•
•

Komitet Organizacyjny
Alina Toczek
Kazimierz Wydra
Wiesław Hadam
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsorzy:
Urząd Miasta Dynów
Bank Spółdzielczy w Dynowie
Gminna Spółdzielnia „SCH’ w Dynowie
Sklep „Zielony koszyk”
Cukiernia „Paula”
Sklep spożywczy P. Marii Nowak
Hurtownia „Bewa”
Sklep mięsny „Bef San”
Gospodarstwo Rybne w Starzawie
Radny P. Piotr Krupa
Prezes ROD P. Wiesław Hadam
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Działkowcy:
Panie Maria Wydra, Barbara Kubrak i Krystyna Kuś
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Gospodarka leśna
w Nadleśnictwie Dynów
Niektórym z Was wydawać się może, że w byciu leśnikiem nie ma nic trudnego – to prosty i relaksujący zawód.
Nic bardziej mylnego – leśnictwo jest bowiem bardzo szeroką dziedziną nauki obejmującą wiedzę przyrodniczą i techniczną. Wszystkie działania, które podejmujemy będą, miały
skutki dopiera za kilka lat, a pożytki z naszego trudu będą
czerpać nasze wnuki.

Pielęgnacja niejedno ma imię
W lesie także pielęgnujemy uprawy i młodniki, czyli
kolejne etapy młodego lasu. Usuwamy wokół drzew chwasty, pojawiające się inne drzewa i krzewy, usuwamy drzewka chore, wadliwe.

Kształtujemy las
– od nasiona po dorosłe drzewa.
Po pierwsze -zbieramy nasiona z dorodnych i zdrowych
drzew. Dzięki temu jesteśmy pewni, że hodowane w szkółkach sadzonki mają najlepsze cechy genetyczne. Jesienią
i wiosną wysiewamy nasiona w szkółkach leśnych na tzw.
kwatery, a w czasie całego sezonu letniego pielęgnujemy
je, nawozimy, wyrywamy chwasty. Dzięki temu uzyskujemy najlepszej jakości materiał sadzeniowy – nowe pokolenie lasu.

Sadzimy las

Odnowienie lasu to bardzo ważne zadanie. Na powierzchniach leśnych, na których wycięte zostały drzewa należy przygotować glebę leśną – zedrzeć z niej roślinność, przekopać ją i spulchnić. Tak przygotowana gleba lepiej magazynuje wodę, a to podstawa wzrostu nowo posadzonych drzewek.
W zależności od miejsca, nasłonecznienia, rodzaju gleby sadzimy odpowiednie gatunki drzewek. Rokrocznie odnawiamy około 50 hektarów lasu.

Chronimy przed zwierzyną…
Zastanawialiście się czasem po co malujemy na biało czubki młodych jodeł lub stawiamy w lesie ogrodzenia?
Chronimy posadzony przez nas las przed nieokiełznanym
apetytem saren i jeleni. Biała substancja na pędach jodły
to tzw. repelent czyli środek odstraszający zwierzynę. Nie
jest trujący dla jeleniowatych, jest niesmaczny. Zwierzę, widząc pomalowany na biało pęd, nie zje go właśnie ze względów smakowych. Niektóre gatunki drzew, takie jak dąb, jawor, lipa, czereśnia nie można smarować repelentem dlatego chronimy je poprzez grodzenia.

…i nie tylko:
Chronimy lasy przed pożarami – w razie zagrożenia monitorujemy teren pieszo i z wież przeciwpożarowych. Wyznaczamy specjalne, bezpieczne miejsca do biwakowania i rozpalania ognisk. W razie dużego zagrożenia, dla dobra lasu,
zakazujemy wejścia do lasu? Po co te wszystkie restrykcje?
Niestety, 9 na 10 pożarów lasu powoduje człowiek…
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Papierkowa robota?
To też leśnictwo! Wszystkie czynności, które leśnicy wykonują w lesie są zapisane i zaewidencjonowane w specjalnych programach komputerowych. Dlatego leśnik sporządza znaczną liczbę różnego rodzaju dokumentów, szkiców,
map i tym podobnych.

Równowaga….
Ważnym elementem leśnictwa jest także ochrona przyrody. Każde nasze działanie jest przemyślane, aby nie szkodzić naturze, chronić miejsca bytowania gatunków chronionych, urozmaicać mikrosiedliska w lesie. Wiemy, że każdy
organizm ma tu swoje miejsce do życia a od równowagi ekologicznej lasu zależy jego zdrowotność.

Współpraca – to co nas kręci!
Nasz praca nie była by możliwa bez pracowników firm
leśnych, dla których las także jest źródłem dochodów i utrzymania. Ludzi, którzy dzięki swoim umiejętnościom starannie i profesjonalnie wykonują zlecone przez nas prace. To
dzięki ich zaangażowaniu nasze koncepcje nabierają konkretnych kształtów – wyciętych drzew, odnowionego lasu.
Wspólnie tworzymy obraz polskiego leśnictwa – powód do
dumy nas wszystkich

Brzydkie słowo na p…
Pozyskanie czyli ścinka drzew to naturalny cykl życia
i gospodarowania w lesie. Pozyskując drewno leśnicy wyprzedzają naturę o krok – usuwają drzewa jeszcze zdrowe, ale bez
perspektyw na dalszy wzrost czy rozwój. Sposób, w jaki wycinamy drzewa na danej powierzchni nazywamy rębnią, a jej
wybór zależy od gatunku drzew, jakie zamierzamy posadzić w danym miejscu.

Haiku to jedna z najdrobniejszych form poetyckich w całej literaturze światowej. Jego forma,
jak i treść podlegają precyzyjnie określonym i ściśle
przestrzeganym regułom. Haiku powinno składać się
z trzech wersów, czynić określoną aluzję do przyrody,
musi też opisywać jakieś konkretne wydarzenie odwołujące się do teraźniejszości. Haiku bywa powszechnie nazywane poezją pór roku.

Haiku bardzo jesienne
Sznur dzikich gęsi
a księżyc nad wierchami
jak sygnatura
Buson (1775)

Ta jesień Stare są
Nawet ptaki i chmury.
Bashō

Żółta dziewanno
nie kochasz – to nie kochaj
ze mną jest księżyc
Issa (1809)

Odchodzą
Głęboko we mgle
Chryzantemy.
Sampu (1647-1732)

Jesień głęboka
kim jest i co porabia
sąsiad mój bliski
Bashō (1695)

Jesienny wieczór.
Ona wchodzi i pyta:
Czy mam zapalić lampę?'
Etsudjin

Opadły kwiat
Wrócił na gałąź?
To był motyl.
Moritake (1472-1549)

Już jesień
czy to wszystko jest życiem
małej cykady
Buson (1755)

Nr 11/256

DYNOWINKA

27

Bogu, ludziom i ziemi
We wrześniu ukazał się trzeci tomik wierszy

Józefa Cupaka, poety mieszkającego w Warze.

Wydanie zatytułowane „Bogu, ludziom i ziemi”
jest zbiorem wierszy pisanych w latach 1990-2015.
Ułożone tematycznie utwory są próbą zrozumienia otaczającego nas świata (Ja tylko świat obserwuję); wyrazem głębszego zastanowienia i refleksji (Liryki, refleksje i przemyślenia); przybierają formę życzeń (Życzenia); zanurzają się w niezbadane głębiny zjawisk duchowo - egzystencjalnych i religijnych (Modlitwa o brzasku, Pamięci
zmarłych - refleksje żałobne); traktują o różnych
obliczach miłości, emocjach, tęsknotach, rozstaniach i powrotach (Wiatr mi przynosi Twoje szeptanie, Tyś mnie uczyła świat poznawać); zdradzają nam osobiste spostrzeżenia i przemyślenia poety (Myśli wolne); wpisują się w lokalne jubileusze
i ważne społecznie wydarzenia (Z okazji...), a także w sposób lekki i żartobliwy opisują współczesną rzeczywistość (Pastorałki).
O niepowtarzalności poezji Józefa Cupaka decydują wyjątkowa wrażliwość artystyczna oraz pasja z jaką oddaje się pracy twórczej. W jego wierszach znajdziemy poetyckie opisy przyrody, osobiste spostrzeżenia, przemyślenia i marzenia okra-

szone często przepięknymi metaforami. Poezja ta wyrasta najczęściej
z tego co bliskie, niejako pod ręką i za oknem. Poeta nie ucieka przy tym
od ponadmaterialnych przeżyć - ale i nie zapomina o zwykłych ludzkich
sprawach i emocjach. W latach wcześniejszych ukazały się dwa tomiki
poety: „Stoję i słucham szumu wierzb nad Sanem” oraz „Jeszcze mi wiosną nacieszyć się dajcie”.
Gorąco zachęcam do lektury zbioru - stanowi on niewątpliwie ciekawą
propozycję literacką. Wkrótce w naszych bibliotekach odbędą się wieczorki poetyckie z Panem Józefem - na które już dziś serdecznie zapraszam.
Danuta Kusińska

Spotkajmy się w Warze
Taką nazwę nosiła inicjatywa, dzięki której wybudowana
została altana przy Domu Strażaka w Warze. Wniosek przygotowała i złożyła grupa nieformalna „Wara stawia na rozwój” w składzie: Jan Jedynak, Jan Bobola, Łukasz Sochacki.
Inicjatywa realizowana była w ramach projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Głównym celem zamierzenia była integracja międzypokoleniowa społeczności Wary poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty spędzenia wolnego czasu. Cel został osiągnięty poprzez organizację różnorodnych spotkań rekreacyjnych oraz budowę zadaszonej altanki. Po zakończeniu projektu w Warze zwiększyła się atrakcyjność spędzania wol-

nego czasu. Zamysł wsparł wysiłek mieszkańców, którzy
każdego roku angażują się w udoskonalenie centrum kulturalnego wsi.
Na zakup materiałów i usług potrzebnych do budowy
altany, zakup ławek, krzewów i zakup kostki otrzymaliśmy
kwotę 5 tysięcy złotych.
W ramach projektu została wybudowana altana, ułożono ścieżkę z kostki do tej altany, zakupiono 3 ławki ogrodowe oraz zakupiono i zasadzono krzewy wzdłuż ogrodzenia
przy Domu Strażaka.
Wiele prac zostało wykonanych w formie wolontariatu.
Jedynie prace specjalistyczne (obróbka drewna) zostały wykonane przez zatrudnionych fachowców.
Gorące podziękowania składamy Wójtowi Gminy Nozdrzec Antoniemu Gromali za pomoc rzeczową i finansową
przy realizacji tej inicjatywy.
Dziękujemy również Sołtysowi Wsi Wara Marianowi
Szewczykowi i jego żonie Józefie Szewczyk, Kierownikowi
Grupy Budowlanej przy Urzędzie Gminy w Nozdrzcu Ryszardowi Niemcowi, pracownikom Urzędu Gminy oraz członkom
Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze.
Bez Waszej pomocy trudno by było uzyskać taki efekt
końcowy.
Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są:
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator
Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.
Jan Bobola

DYNOWINKA

28

Nr 11/256

Dzień Papieski w Warze
16 października to dla Polaków ważna data. 38
lat temu Pan Bóg „dla słowiańskiego papieża otworzył tron” - Karol Wojtyła został wybrany na następcę Św. Piotra. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił ten dzień Dniem Papieża Jana Pawła II. Był
to hołd dla „największego autorytetu XX wieku,
człowieka, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory”.
O wyborze Jana Pawła II na Stolicę Piotrową nie
zapomniano w Zespole Szkół w Warze. W niedzielne przedpołudnie nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy wsi zgromadzili się w kościele parafialnym,
by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej i dziękować za niezwykły pontyfikat Papieża - Polaka. Nie
zabrakło ulubionej pieśni Ojca Świętego - „Barki”.
Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli do
szkoły, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną
o nauczaniu Jana Pawła II, przygotowaną przez s.
Albertę. Była to wskazówka do zauważenia drugiego człowieka i okazania mu miłosierdzia.

Później wystąpili uczniowie gimnazjum ze spektaklem „Róża”. Przesłanie programu artystycznego
jest bardzo aktualne i wymowne we współczesnym
świecie oraz trwającym właśnie Roku Miłosierdzia.

Młodzi ludzie zajęci swoimi sprawami nie zauważali żebraczki,
która cały czas powtarzała „proszę”. Nie chciała jednak pieniędzy i dóbr materialnych, ale odrobiny zrozumienia, ciepła i miłości, ponieważ „człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”. Symboliczne było wręczenie widzom róż. Można odczytać to jako wezwanie do budowania cywilizacji miłości i okazania miłosierdzia bliźniemu. Podziękowania za ten program artystyczny należą się paniom: Danucie
Szpiech i Elżbiecie Naleśnik.
źródło: zswara.szkolna.net

Szybciej z Magierowa do Wesołej
Zakończono projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej
dz. nr ewid. 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”.
Pracami objęty został cały odcinek drogi łączący przysiółek Magierów z Wesołą liczący ok. 2,6 km. Na drodze została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, zostały odmulone przydrożne rowy i wyremontowane przepusty pod ko-

roną drogi, a także pod zjazdami. Łączny koszt zadania wyniósł 768 146,11 zł z czego 63,63 % stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a pozostała
część to wkład własny Gminy Nozdrzec.
Wykonawcą zadania była firma Rejon Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.
źródło: nozdrzec.pl
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Otwórzmy drzwi - inny nie znaczy gorszy
Pod takim hasłem w dniach 22 - 24 września br. w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej odbyły się warsztaty artystyczne. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasto i Gminę Kańczuga.
Celem tego przedsięwzięcia było wzmacnianie aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną poprzez
różnorodne formy wpływające na rozwój, integrację społeczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz włączanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Tematyka warsztatów była ściśle związana z zainteresowaniami
uczestników biorących
w nich udział.
Uczestnicy naszego Domu wraz z innymi
osobami niepełnosprawnymi z ośmiu środowiskowych domów samopomocy oraz uczniami tamtejszych szkół, uczestniczyli w zajęciach plastycznych, metaloplastycznych, fotograficznych i muzycznych. Ideą przyświecająca warsztatom było współistnienie osób sprawnych i niepełnosprawnych, których łączy podobna wrażliwość na piękno
i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę.
Trzydniowe spotkanie zakończyła zabawa integracyjna.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie oraz kreatywnie spędzony czas i nowe pomysły.
źródło: sdsizdebki.pl

Gotuj razem z nami

Po raz pierwszy w długiej historii ŚDS im. Anny w Izdebkach, uczestnicy postanowili mierzyć swoje chochle, łyżki i widelce, przygotowując z inicjatywy Samorządu
Uczestników ŚDS swoje ulubione potrawy.
W prezentacji dań brało
udział 5 zespołów 3 i 4 - osobowych. Wśród dań znalazły
się na stole: naleśniki z serem
i musem jabłkowym, frytki bajerowskie, pierogi ze szpinakiem, żurek z kiełbasą i groch
z kapustą.
Zwycięsko z tej konkursowej parady na talerzach wyszedł zespół w składzie: Ewa
Dąbrowska, Zuzia Karnas
i Madzia Baran, który przygotował naleśniki z serem i musem jabłkowym.
W konkursie, który trwał od 26 do 30 września wzięło udział 16 uczestników. Pozostali kibicowali umiejętnościom kulinarnym swoich koleżanek i kolegów oraz degustowali potrawy, aby na końcu oddać głos na tę, ich zdaniem, najlepszą.
Zwycięzcy otrzymali nagrodę główną, zaś pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, więc na pewno trzeba będzie go powtórzyć za rok.
Przewodniczący Samorządu Uczestników Jan Organ
źródło: sdsizdebki.pl

Zbadaj się i zyskaj spokój
Profilaktyka raka piersi była tematem spotkania pań
(uczestniczek i pracownic) ze Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach, które odbyło się 6 października br.
Prelekcję przeprowadziła Monika Dąbrowska - specjalistka LUX MED Diagnostyka, w ramach projektu „Poprawa dostępności usług medycznych w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości prozdrowotnej kobiet, wyrobienie nawyku samobadania piersi oraz zachęcenie do regularnych badań profilaktycznych.
Uczestniczki spotkania otrzymały informacje na temat
statystyk i czynników występowania nowotworu piersi oraz
metod profilaktyki. Panie dowiedziały się, dlaczego wykonywanie samobadania piersi, badań USG oraz mammografii
daje szansę wczesnego wykrycia niepokojących zmian oraz
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szybkiej interwencji leczenia. Pod okiem eksperta uczyły
się prawidłowego samobadania na fantomach ukazujących
różne stadia rozwoju nowotworu. Na zakończenie otrzymały foldery informacyjne oraz próbki kosmetyków.
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W ramach projektu nasze panie skorzystają z bezpłatnych badań mammograficznych.
źródło: sdsizdebki.pl

40-lecie Kapeli Ludowej „Warzanie”
W 1976 roku Julian Duda (ojciec Jana Dudy)
zainspirowany prośbą ówczesnego naczelnika gminy zaprosił do współpracy grających na weselach
i zabawach muzykantów, w zdecydowanej większości mieszkańców Wary. Jako kapela „Warzanie” zadebiutowali w Wojewódzkim Domu Kultury w Krośnie prezentując kulturę gminy Nozdrzec.
Byli to:
• Julian Duda, kierownik - klarnet,
• Franciszek Kłak - śpiew i skrzypce,
• Edward Chromiak - skrzypce,
• Kazimierz Serwatka - klarnet,
• Józef Blama - basy,
• Józef Szerszeń - skrzypce - sekund,
• Jan Duda - basy.
Niezwykle barwny, gawędziarki styl prezentacji utworów w wykonaniu Juliana Dudy, wysoki poziom i atrakcyjny repertuar spowodowały, że
kapela występowała na imprezach okolicznościowych, przeglądach i zjazdach kapel na terenie całego ówczesnego województwa krośnieńskiego. W latach osiemdziesiątych „Warzanie” towarzyszyli zespołowi pieśni i tańca działającemu przy zakładzie
„Fermstal” w Dynowie.
Na przestrzeni lat zmieniał się skład osobowy
kapeli. Oprócz Juliana i Jana grali w niej m.in. Michał Konopacki - skrzypce, Zenon Sawa - akordeon, Antoni Kleczyński - cymbały, Stanisław Kłak

- klarnet, Jacek Bulanda - skrzypce, Michał Nachawica - skrzypce sekund.
„Młodzi Warzanie” obecnie już „Warzanie” od 1998 roku pod kierownictwem Jan Dudy - to wnukowie założyciela; Łukasz Czernich
- klarnet I, Marcin Czemich - klarnet II, Robert Duda - skrzypce II,
Zbigniew Duda - cymbały, Maciej Duda - basy i skrzypce sekund oraz
Andrzej Kłak - skrzypce I - członek rodziny i Jacek Bulanda akordeon - zaprzyjaźniony muzykant. Pod tą nazwą od 1996 r. występowali u boku i w strojach „starej” kapeli Warzanie. Od roku 2012 w ka-
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peli gra Karolina Potoczna - skrzypce.
Dorobek kapeli jest imponujący. Najważniejsze sukcesy to:
• dwukrotne II miejsce i dwukrotne wyróżnienie na festiwalu Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych,
• I miejsce, dwukrotnie II oraz wyróżnienia w konkursowych przesłuchaniach Ludowych Prezentacji Artystycznych KROPA w kat. „Duży - Mały”,
• trzykrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, (w latach 1997
i 1998 laureat konkursu „Duży - „Mały),
• nagrania dla Polskiego Radia Lublin, I programu Polskiego radia oraz TVP 1, TVP 2, TVP Polonia - podczas
występów w Kazimierzu,
• od 1998 r. udział w Plebiscycie Kapel Polskiego Radia
Rzeszów (dwukrotnie II miejsce).
W 2004 roku „Warzanie” towarzyszyli delegacji powiatu brzozowskiego na Opolszczyznę z podziękowaniem za pomoc powodzianom.
„Warzanie” wspólnie z zespołem śpiewaczym „Kombornia” reprezentowali Podkarpacie na Prezydenckich Dożynkach Centralnych w Spalę, gdzie jako grupa wieńcowa uzyskali najwyższą ocenę.
Wspólnie z „Kombomią” zajęli pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Święcie Chleba w Mińsku Mazowieckim oraz
uczestniczyli w Ogólnopolskim Festiwalu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie. Kapela występowała również na
Słowacji, Węgrzech i na Ukrainie.
W 2007 roku Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” realizowała projekt „Spotkania z folklorem”. W jego
ramach Jan Duda prowadził warsztaty gry na instrumen-
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tach ludowych. Dzięki nim kilkoro dzieci rozpoczęło swoją przygodę z muzyką, m.in. Karolina Potoczna członkini kapeli.
Oprócz występów konkursowych kapela uczestniczy
w imprezach okolicznościowych organizowanych przez gminę (np. złote gody), uroczystościach religijnych, szkolnych
a nawet weselnych.
25 września „Warzanie” uroczyście obchodzili jubileusz 40-lecia. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów.
źródło: nozdrzec.pl

Podziękowania Ani Dąbrowskiej
KOCHANI!
Wielkie dzięki KAŻDEMU Z WAS za wsparcie, za każdy SMS:-)
Za to, że tak licznie usiedliście w sobotę przed telewizorami.
JESTESCIE WIELCY, CUDOWNI!
To była dla mnie najpiękniejsza przygoda życia!
						

Ania z rodzicami

To był bardzo pracowity czas, ale warto było.
Naprawdę! 15 października Ania wystąpiła w „złotej dziewiątce” finalistów
Krajowych Eliminacji Eurowizji Junior, z autorską piosenką pt. „Fryzurka”. Produkcja Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie została doceniona
i bardzo wysoko oceniona przez jurorów i widzów.
Tą piosenkę śpiewali wszyscy: gwiazdy, uczestnicy, publiczność i ekipa TVP! Od soboty w wielu domach śpiewana
jest FRYZURKA. Nawet sąsiedzi nie mówią - dzień dobry- tylko witają się refrenem piosenki.
Niech ta radość pozostanie w nas wszystkich jak najdłużej! „Fryzurka, ach pomocy! włosy zwariowały w nocy!...”
Gorąco i serdecznie dziękujemy:
Annie Czenczek za zaangażowanie, stałą obecność, czuwanie nad każdym detalem i ogromne serce, jakie cały czas
wkłada w rozwój Ani.
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Jarkowi Babuli za muzykę,
Maciejowi Siekluckiemu za tekst,
Ewelinie Dec za piękny kostium, w którym Ania wyglądała prześlicznie i eurowizyjnie,
Tomaszowi Filipczakowi za aranżacje,
Patrycji Jurek, Julii Rocheckiej, Klaudii Zarzyckiej CSW Rzeszów za chórki.
Dziękujemy TVP 1 za wspaniałą organizację i za to że
spełniliście marzenie Ani .
Szczególne podziękowania dla;
UM Rzeszów,
Urzędu Miasta i Gminy Brzozów,
UG Nozdrzec,
UG Dydnia,
UG Haczów,
Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
ZSZ w Dynowie,
PSM w Dynowie,
LO w Brzozowie,
LE w Brzozowie,
ZSZ w Brzozowie,
Dyrektorom szkół z powiatów brzozowskiego, bieszczadzkiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, krośnieńskiego, sanockiego!!!

UKS Kigai Wara
5 miejsce na Mistrzostwach Europy
i 3 miejsce na turnieju Germany Open!
W dniach 24-25.09.2016 r. w Niemieckim
Gelsenkirchen na stadionie Schalke 04 odbyły
się jedne z największych turniejów Ju-jitsu organizowanych w Niemczech, w którym uczestniczyło 1300 zawodników z całego świata.
Nasz klub UKS KIGAI WARA, w barwach
reprezentacji Polski reprezentowała czwórka
zawodników.
W Mistrzostwach Europy Sebastian Bobola i Hubert Kłak, po trudnych pojedynkach
zajęli wysokie, 5 miejscu.
Klaudia Uryć i Jakub Wolanin wystartowali w turnieju Germany Open, gdzie również po całodniowych zmaganiach zdobili brązowy medal.
Jest to ogromny wyczyn naszych zawodników, którzy po męczących przygotowaniach
osiągnęli zamierzony cel i mogli świętować zaszczytne miejsca w światowej czołówce.
Oczywiście nasze osiągnięcia nie byłyby
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Dziękujemy portalom społecznościowym, oraz brzozowiana.pl, rbr.info.pl, ry-sa.pl, mojrzeszow.pl, dziennik-eurowizyjny.blog.pl, gdziecko.pl, tvstudent.pl, mediarzeszow.pl, nozdrzec.pl, brzozow24.pl, wyborcza.pl i wielu,
wielu innym, którzy o Ani pisali i wspierali dobrym słowem.
Dziękujemy:
Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej w Krakowie,
Fundacji Matio w Krakowie,
Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą,
Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
w Brzozowie,
Fundacji „Mam Marzenie”.
Dziękujemy Europoseł Elżbiecie Łukaciejewskiej - za
wsparcie i pomoc w kampanii informacyjnej
oraz Wójtowi Gminy Nozdrzec Antoniemu Gromali.
Dziękujemy Sponsorowi - Panu Burmistrzowi Miasta
i Gminy Brzozów.
Dziękujemy Gazecie Codziennej NOWINY, Radiu Via,
Polskiemu Radiu Rzeszów, Radiu Eska, Radiu RMFMAX.
Jarosław Dąbrowski
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możliwe gdyby nie nasi sponsorzy i ludzie dobrej woli, którzy wspierają nas gdy
przyjdzie taka potrzeba. Pragnę gorąco
podziękować: Wójtowi Gminy Nozdrzec Antoniemu Gromali, dyrektorowi Zespołu Szkół w Warze - Aleksandrowi Filowi,
firmie GREINPLAST, firmie DARMED,
członkom Uczniowskiego Klubu Sportowego KIGAI Wara, zaprzyjaźnionej sekcji
Brzozowskiego Klubu Sportowego Ju-Jitsu oraz rodzicom i nauczycielom którzy
wspierali swoich podopiecznych.
Łukasz Sieńczak
- Trener UKS Kigai Wara

MEDALE i NAGRODY W OŚWIACIE
ROZDANE!
14 października 2016r., młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym, powitała
swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po krótkiej części oficjalnej
z pocztem sztandarowym, przedstawiony został program artystyczny, obrazujący na wesoło życie szkoły.

Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu
powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego
Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły. Życzę wszystkim nauczycielom, aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów
oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca
z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły chciałam także podziękować za
wieloletni trud włożony w wychowanie młodego pokolenia i rozwój
Zespołu Szkół Zawodowych im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”
Wyrazem wdzięczności ze
strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty,
wręczone pedagogom i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia
Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza i Pana Piotra Krupę, a także Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Marię Siekaniec.
Natomiast w dniu 12 października 2016r. podkarpaccy
nauczyciele, pracownicy oświaty
zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uroczyste wręczenie odznaczeń
i wyróżnień ściągnęło do Rzeszowa nauczycieli i pracowników
oświaty z całego województwa. Dla naszej społeczności szkolnej była to szczególna uroczystość, ponieważ szczególne wyróżnienie – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne
zasługi na rzecz oświaty i wychowania otrzymały: Pani Beata
Irzyk i Pani Elżbieta Kiszka, natomiast
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Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Pani Agata Krupa i Pan Piotr Marcinek.
Odznaczeń dokonali Pani Ewa Leniart Wojewoda
Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.
W tym szczególnym dniu Nagrodę Starosty
Powiatu Rzeszowskiego otrzymał Pan Władysław Galej, natomiast nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Pan Adam Bogusz, Pani Anna Fara,
Pani Anna Gierula, Pani Beata Irzyk, Pan Marcin Kałamucki, Pani Renata Mazur, Pani Honorata Mikoś, Pan Jarosław Mol, Pani Agnieszka
Piejko, Pani Bogusława Smolińska, Pani Barbara Ślemp, Pan Maciej Tymowicz, Pani Małgorzata Trybalska, Pani Magdalena Wolańska,
Pani Halina Wandas, Pan Piotr Zdeb.
Wszystkim serdecznie dziękuję i gratuluję.
Halina Cygan
ZSzZ w Dynowie

Spotkanie szkół im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Komańczy
„Bądź wola Twoja jako w niebie tak i w Komańczy – pragnę Ojcze,
wypowiedzieć to wyraźnie, boć wiesz, gdzie jest Komańcza, i że ja jestem w Komańczy.”
(Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, 10 grudnia 1955 r.)
Komańcza to szczególne miejsce.
Urzeka swoim urokiem i przyciąga tych, którzy chcą cieszyć się zdrowym, górskim powietrzem. Komańcza w historii naszego Narodu i Kościoła zapisała się jako kolejne miejsce
internowania Prymasa Tysiąclecia. Dlatego to szczególne miejsce dla szkół noszących zaszczytne Imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na stałe w kalendarz wydarzeń i uroczystości wpisuje się spotkanie tychże szkół na wzgórzu na którym położony jest Klasztor
Sióstr Nazaretanek.
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Tegoroczne spotkanie szkół, którym patronuje Kardynał Stefan Wyszyński odbyło
się 27 września 2016 r. Tradycyjnie było
związane z refleksją nad życiem i nauczaniem Prymasa przygotowaną przez młodzież
i Siostry Nazaretanki.
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił J. E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik były Metropolita Przemyski. Po raz kolejny wybrzmiały przytoczone słowa modlitwy: „Bądź wola
Twoja jako w niebie tak i w Komańczy…”,
które wypraszały łaskę Bożą dla uczestników uroczystości i tych wszystkich, którym
patronuje Prymas Tysiąclecia.
W uroczystościach udział wzięło wiele szkół z Podkarpacia i Małopolski. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego z Dynowa z pocztem sztanda-

Jesienne haiku
Jesień. Wichura
po ziemi mknie w ucieczce
maleńki świetlik?
Issa (1819)

Wargi zbyt zziębnięte
Żeby paplać Wiatr jesienny.
Bashō

Liście
Padają na kamień
Koło wody.
Joso (1661-1704)

Nad łódką
Brzuchy
Dzikich gęsi.
Kikaku

Koniec podróży Ciągle żyję tu - tu,
Tego jesiennego wieczora.
Bashō

Opadłe liście Grabiąc
Choć i nie grabiąc.
Taigi (1709-1772)

Nie rzekli ani słowa:
Gość i gospodarz
I biała chryzantema.
Ryota

Wierzba płacząca
zrzuca liście – w strumieniu
suche kamienie
Buson (1784)
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rowym godnie reprezentowali: Kamila Bułdak, Aldona
Sieńko, Sandra Siwulec i Mateusz Dańczak wraz z opiekunem ks. Pawłem Barem.
Ks. Paweł Bar
ZSzZ w Dynowie

Dwa domy,
drzwi otwarte,
Jesienne góry.
Michihiko (1755-1818)

Wiosłując
Z mgły
W jaskrawe kolory.
Larry Gates

Dzisiaj i ty
Jesteś goły,
Jesienny księżycu.
Issa

Późna jesień:
Mój sąsiad Myślę o tym, jak żyje.
Bashō

Jesienny księżyc,
Przypływ pieni się
U samej bramy.
Bashō

Wiosłuje z prądem
Czerwone liście
Wirują ze mną.
Michael McClintock

Odeszła Waza dzikich astrów
Na stole w kuchni.
Richard Crist
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Maksymilianalia 2016
8 października 2016 r. w Niepokalanowie przeżywaliśmy obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci św.
Maksymiliana - Maksymilianalia 2016. Uczestniczyły
w nich środowiska kolbiańskie z całej Polski.
Spotkanie w Niepokalanowie rozpoczęliśmy odmówieniem różańca w kaplicy. Następnie miało miejsce otwarcie,
prezentacja i zwiedzanie wystawy pamiątek związanych
z Patronem w sali Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbego. Niedługo przez Mszą św. przeprowadzona została zbiórka pocztów sztandarowych przed siedzibą OSP Niepokalanów. Później wprowadzono je do Sanktuarium. O godzinie
11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana,
pod przewodnictwem ks. bpa Rafała Markowskiego, której
oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Harcie.
Oprawę liturgii Mszy św. w części zapewnili krwiodawcy.
Pamiętali także o darach. I tak m.in. w darach ołtarza kielich , chleb i wino złożyła delegacja: druh Jacek Stochmal
prezes klubu HDK „Nadzieja” oraz członkinie Zofia Szczutek i skarbnik Urszula Szczutek.
Podczas uroczystej Eucharystii odsłonięto i poświęcono
tablicę pamiątkową od polskich Honorowych Dawców Krwi,
odnowiono Akt Zawierzenia Pielgrzymów Matce Bożej, odczytano listy od Prezydenta RP i Prezes Rady Ministrów.

Od 9.00 do 13.00 trwała akcja honorowego oddawania
krwi w ambulansach przed Sanktuarium MB Niepokalanej
Wszechpośredniczki Łask. Pielgrzymi mieli możliwość spożyć grochówkę przy podcieniach oraz napić się kawy czy herbaty przy sali konferencyjnej. Po wzmocnieniu ducha i ciała
odbyła się konferencja: Pielgrzymowanie z Patronem św.
Maksymilianem Marią Kolbe. Wysłuchaliśmy referatów:
„Krew w zagadnieniu medycznym, teologicznym, obronnym
oraz społeczno-charytatywnym”. Po tej części uczestniczyliśmy w gali wyróżnień i podziękowań.
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Spotkanie zakończono Koronką do Miłosierdzia Bożego, po odmówieniu której miała miejsce uroczysta Agape.
Z Harty w uroczystości wzięło udział 90 osób, w tym 30
osób Orkiestry (łącznie dwa autobusy pielgrzymów). Orkiestra Dęta OSP Harta występowała pod przewodnictwem
kapelmistrza Edwarda Laski. Był z nami ksiądz proboszcz
Marek Rybka, który uczestniczył w koncelebrze.
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Poczty sztandarowe, a było ich około 30, prowadził prezes OSP Harta Artur Szczutek. W tym pięknym spotkaniu
udział wzięły m.in. poczty sztandarowe: OSP Harta - dwa,
klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta, Koła Łowieckiego „Sarenka” z Harty, Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Górnej
Harcie. Uczestnikiem pielgrzymki był także prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dynowie Ryszard Sieńko.
Z województwa podkarpackiego były też m.in. z Gminy Sokołów Małopolski jednostki OSP Górno i OSP Wólka
Niedźwiedzka ze sztandarami, OSP Kąty Trzebuskie, OSP
Sokołów Małopolski.
Organizatorami I-go Ogólnopolskiego Spotkania byli:
Komitet Organizacyjny oraz Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli m.in. druhowie Jacek Stochmal, Artur Szczutek.
Warto wspomnieć, że Orkiestra Dęta OSP Harta została wyróżniona Pamiątkowym Grawertonem wykonanym z okazji uroczystości w Niepokalanowie. Kapelmistrzowi Edwardowi Lasko wręczył go główny organizator Henryk Zając.
Również m.in. druhowie Stochmal, Szczutek zostali uhonorowani Medalami Pamiątkowymi klubu HDK PCK przy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu wybitymi z okazji
30-lecia. Medale oraz Akty Nadania wręczył im prezes klubu Eugeniusz Jacek.
Druhowie Stochmal i Szczutek serdeczne
dziękują panu Władysławowi Turek Dyrektorowi Generalnemu PGE Oddział Rzeszów za
wsparcie udziału Orkiestry Dętej OSP Harta w uroczystościach Maksymilianalia 2016.
Serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom pielgrzymki za udział, za wsparcie dot.
daru ołtarza niżej wymienionym: Balawender
Wacław, Gudyka Tomasz, Gudyka Krystyna
i Wiesław, Szczutek Grzegorz, Domin Wiesław
i Elżbieta, Banat Janusz, Hadam Piotr, Lichota Sławomir, Piech Wojciech, Pilch Krzysztof,
Wilk Jan, Wacławowi Balawender. Ponadto koledze Wacławowi za nadzór nad pielgrzymami
jadącymi drugim autokarem.
tekst - Zdzisław Wójcik
zdjęcia: Zdzisław Wójcik
Wacław Balawender
i Łukasz Biegański
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STAWIAMY NA CZYTANIE!
KLUBIK CZYTELNICZY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W DYLĄGOWEJ
Od czerwca 2015 roku w naszym przedszkolu w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, odbywają się
comiesięczne spotkania w KLUBIKU CZYTELNICZYM.
Bardzo cenię sobie współpracę z bibliotekarką GBP filii
w Dylągowej p. Agnieszką Karnas, z którą organizujemy
zajęcia. Do głośnego czytania zapraszamy młodzież i dorosłych. Dotychczas w takich spotkaniach uczestniczyli
uczniowie i nauczyciele ZS Nr 5 w Dylągowej, Dyrektor
GBP w Dynowie z/s w Bachórzu, przedstawiciel Rady Rodziców, sołtys wsi, pani leśnik, strażak, policjant, pielęgniarka oraz babcie i dziadkowie przedszkolaków, a także
ich rodzice. Dzieci poznają najpiękniejsze wiersze, bajki,
baśnie i opowiadania. Dorośli czytając głośno tworzą odpowiednią atmosferę - stosują gesty, zwracają uwagę na
prawidłową intonację i tempo, by tekst oddziaływał na wyobraźnię dzieci. Teksty literackie odpowiednio przekazane, rozbudzają wyobraźnię i dostarczają dzieciom rozmaite treści, pomagają w tworzeniu całego systemu wartości.
Rozwój nowych technologii, szybkie tempo życia, nadmiar codziennych obowiązków powoduje, że rodzice coraz
rzadziej czytają bajki swoim pociechom. Kontakt z żywym
słowem wyparła telewizja i komputer, których narzędziem
jest obraz, a nie język – narzędzie myślenia. Kluczem do
sukcesu jest wiedza, a kluczem do wiedzy jest czytanie.
Dlatego nawyk czytania i zapał do książek należy kształtować w dzieciństwie, czytając dziecku na głos.
W tym celu 16 czerwca 2016 r. w przedszkolu po raz
wtóry odbyło się spotkanie w KLUBIKU CZYTELNICZYM pod hasłem: „ RODZINNE CZYTANIE - MAMA
I TATA”. Zawitały do nas mamy naszych przedszkolaków,
panie: Agnieszka Kolano, Agnieszka Banaś, Grażyna
Martowicz, Barbara Karaś i Violetta Bednarska-Buczek. Dzieci przywitały gości piosenką pt: „Moja mama”,
a następnie z wielkim zainteresowaniem wysłuchały czytanych bajek. Czas upłynął również na wspólnej zabawie,
tańcach oraz odgadywaniu tytułów bajek. Ostatnim zadaniem dla mam było wybranie pracy plastycznej swojego
dziecka pt „ Moja rodzina”. W nagrodę wszyscy otrzymali
słodki poczęstunek. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
22 września do KLUBIKU CZYTELNICZEGO zawitała Pani Jesień, w którą przebrała się uczennica klasy VI - Agata Pudysz. Pani Jesień w pięknym stroju przywitała przedszkolaków jesienną poezją. Do dzieci przyby-

ła z bukietem kwiatów oraz koszami pełnych jesiennych
darów: owoców i warzyw. Nasi najmłodsi uczniowie chętnie brali udział w różnorodnych muzycznych zabawach.
Na zakończenie wszyscy częstowali się pysznymi owocami. Przy okazji podkreśliłam jak ważne jest spożywanie
warzyw i owoców, ze względu na ich wartości odżywcze
oraz przypomniałam, że muszą być one starannie umyte
przed spożyciem.
20 października w KLUBIKU CZYTELNICZYM obchodziliśmy „Ogólnopolskie Urodziny Książkowego
Misia”. Gościem był Miś - Stefan. Dzieci kochają misie,
uwielbiają się do nich przytulać i bawić się nimi. Każdy
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przedszkolak przedstawił swojego misia przyniesionego z domu. Dzieci wysłuchały bajkę pt: „Miś
Uszatek”, czytaną przez panią Agnieszkę Karnas, natomiast ja przeczytałam bajkę pt: „Przygody Misia Wędrowniczka”. Z okazji urodzin przedszkolaki zaśpiewały Misiowi Stefanowi „100 Lat”,
a następnie bawiły się z nim tańcząc i śpiewając
radośnie. Każdy przedszkolak, na znak zawartej przyjaźni, otrzymał od Misia Stefana znaczek
i coś słodkiego.
Przedszkolaki mają ogromną potrzebę stałego kontaktu z książką. Są wrażliwymi odbiorcami
poezji i literatury dziecięcej, a przede wszystkim
czerpią z czytania nieocenioną radość.
wychowawca
Bożena Pyś

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W BACHÓRZU
W dniu 17 października w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu obchodziliśmy Dzień Papieski. Najmniejsi uczniowie z zerówki razem ze starszymi uczniami z podstawówki i gimnazjum przygotowali program poświęcony Wielkiemu Rodakowi Janowi Pawłowi II. Radość starszych uczniów połączona z otwartością i bezpośredniością przedszkolaczków wywołała
ogromny entuzjazm, zadowolenie i zachwyt widzów.
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Wspólnie śpiewaliśmy najbliższe sercu naszego Papieża pieśni. Atmosferę
i bliskość Świętego zawdzięczamy obecnemuwśród nas papieżowi, w którego
wcielił się uczeń klasy drugiej gimnazjum Jakub Wandas. Obchody Dnia Papieskiego uczniowie z Bachórza rozpoczęli już dzień wcześniej przedstawie-
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niem wykonanym dla wszystkich mieszkańców Bachórza. Skupienie i modlitwa
oraz gromkie brawa na koniec świadczą
o tym, że przedstawienie się podobało. Siostrze Annie dziękujemy za duchowe przeżycia a wszystkim widzom za dobre, budujące słowa!
Anna Kucz-Koszelnik

witaj szkoło
W dniu 05.10.2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1
w Dynowie odbyła się uroczystość Ślubowania klasy Ia.
Na uroczysty apel zostali zaproszeni rodzice i dziadkowie
uczniów. W obecności dyrekcji, nauczycieli, dzieci z klas drugich i trzecich oraz zaproszonych gości – uczniowie z przejęciem złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez dyrektora
pana Tadeusza Święsa na uczniów naszej szkoły.
W części artystycznej najmłodsi uczniowie mieli okazję
zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, którą dodatkowo uatrakcyjnili rodzice. Przebrani za uczniów w humorystyczny sposób złożyli ślubowanie rodziców i zaprezentowali krótką inscenizację.

Do grona uczniów Szkoły Podstawowej dołączyli: Biały Jakub, Bobkowska Julia, Buczyk Rafał, Bujdasz Oskar,
Bury Michał, Debrzak Mateusz, Duda Adrianna, Gratkowski Artur, Jamrozik Lena, Kaczorowski Michał, Karnas Bartłomiej, Lech Liliana, Lichota Dawid, Marszałek Patryk, Maziarz Patryk, Miśniakiewicz Emilia, Mnich Wojciech, Murawski Wojciech, Piejko Julian, Piskorek Olivier, Pleśniak
Radosław, Potoczna Maja, Siry Anna, Trześniowski Witold,
Wandas Maksymilian, Wróbel Amelia, Wyskiel Filip, Zając
Emilia. Wychowawcą klasy jest mgr Ewa Socha, a nauczycielem wspomagającym mgr Barbara Siekaniec.
Weronika Potoczna
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„Wiatr, wypadek, ogień,
woda-strażak zawsze rękę poda”
Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne wakacje organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dynowie we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dynowie. Były
one kontynuacją działań z zeszłego roku „Jak Wojtek został strażakiem czyli tworzymy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą”. Na realizację obu zadań OSP w Dynowie pozyskała środki z Urzędu Miasta. Głównemu organizatorowi
i partnerowi wspólnych działań najbardziej zależało na tym,
aby zapewnić dynowskim dzieciom i młodzieży atrakcyjny
i bezpieczny wypoczynek oraz pozyskać nowych członków
do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Były więc pogadanki tematyczne, prezentacje multimedialne, zajęcia plastyczne podczas których szczególną uwagę zwracano na wzbo-

gacenie wiadomości na temat pracy straży pożarnej i znaczenia zawodu strażaka nie tylko podczas pożarów ale też
i innych wypadków losowych czy też kataklizmów. Szczególną radością i popularnością cieszyły się zajęcia sportowe bo jak mówi powiedzenie „ruch to zdrowie”. A ruch na
świeżym powietrzu, gry zręcznościowe, mecze i odrobina
„zdrowej rywalizacji” to przede wszystkim wyśmienita zabawa i pożyteczne spędzenie wolnego czasu, gdyż, jak piszą fachowcy „wzmacnia się nasz układ odpornościowy i organizm wytwarza serotoninę, która wprawia nas w dobry
nastrój. Dodatkowo w słoneczne dni wzmaga się produkcja
witaminy D odpowiedzialnej za silne kości i zdrowe zęby”.
Korzyści są więc ogromne!
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Zależało nam również by przybliżyć
dzieciom i młodzieży walory przyrodnicze naszej małej ojczyzny toteż odbyły
się trzy piesze rajdy na punkty widokowe i jeden rajd rowerowy. Mamy nadzieję, że udało się nam zwiększyć aktywność
ruchową, a u niektórych osób nawet rozbudzić zamiłowanie do sportu. Z pewnością przyczynił się też do tego zakup
darta z rzutkami oraz gier zręcznościowych, które uczą skupienia się i opanowania, a tych umiejętności trochę brakuje naszym pociechom. Dzieci nie wzbraniały się nawet przed musztrą i nauczyły się odpowiednio reagować na wydawane komendy. Na każdych zajęciach panowała serdeczna atmosfera. Dużą wagę
przywiązywaliśmy do tego, aby nauczyć
dzieci zdrowej rywalizacji, współdziałania w grupie i wzajemnej pomocy. Czuwało nad tym wiele osób, a więc niezawodni druhowie:
Szymon Hadam, Paweł Socha,
Marcin Szajnik, Maciek Szajnik,
Maciej Bielec, Maciej Rybak, Łukasz Socha.
Ogromnie dziękujemy za Wasze
wsparcie bo zawsze można było na Was
liczyć!
Szczególne podziękowania kierujemy
do Marcina Szajnika, który przygotował plakaty, ulotki i zrobił świetne zdjęcia podczas zajęć!
Dzielni druhowie w podziękowaniu
za zaangażowanie otrzymali ordery z napisem „Najlepszy strażak ”
Duże podziękowania kierujemy do
pani Małgorzaty Kaczorowskiej, która
z ramienia Nadleśnictwa Dynów gościła nas na Zielonej Klasie!
Grażyna Paździorny
Dariusz Niedzielski
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Letnie sukcesy
Młodzieżowej Kapeli „POGÓRZANIE”
Tegoroczne wiosenne i letnie miesiące minęły członkom Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Pogórzanie” na
udziale w licznych konkursach. Ich
wspaniały i bardzo już uznany warsztat doskonalony jest w ramach projektu „Andrzej Sowa - mistrz tradycji z rodziny Sowów z Piątkowej” finansowanego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Godziny
spędzone na próbach ale i indywidualnych ćwiczeniach w domach przyniosły same pomyślne rezultaty naszym młodym muzykantom. Ich trud
został doceniony nie tylko na szczeblu
lokalnym ale i ogólnopolskim.
Swoją tegoroczną konkursową
przygodę Młodzieżowa Kapela „PoKapela Pogorzanie z Andrzejem Sową
górzanie” rozpoczęła 15 maja podczas
„XXI Wojewódzkiego Spotkania Kapel Luglądzie Kapel Ludowych w Pawłosiowie. Tu także doceniono
dowych Starych potraw smak i urok” w Błażowej. Muzycy zoich pracę i talent nagradzając I miejscem w kategorii młostali tam wyróżnieni, co zmotywowało ich do dalszej ciężkiej
dzieżowej. Ostatnim elementem rywalizacji było odbywająpracy. Tydzień później, 22 maja, w Dynowie podczas Przece się 24 lipca XXI Spotkanie Muzyków i Śpiewaków Ludoglądu „Pogórzańska Nuta” kapela prezentowała swój nowy
wych w Łące. Uzyskany tutaj najwyższy laur jest tym barrepertuar. Występ naszych młodych muzyków cieszył się dudziej cenny, ze nasza młodzieżowa kapela wygrała ryważym uznaniem i nagrodzono go I miejscem w kategorii „Dużylizację zarówno z młodymi jak i dorosłymi konkurentami.
Mały”. Konsekwencją tak dobrej prezentacji był udział 23-26
Oprócz licznych występów konkursowych kapela zapreczerwca w 50 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
zentowała swój nowo opracowany repertuar podczas koncerLudowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie również
tów na lokalnej scenie w ramach imprez 50 Dni Pogórza Dynagrodzono ich najwyższą nagrodą( i to drugi raz z rzędu!!!).
nowskiego (17 lipca) oraz Dynowskiego Święta Plonów (21
29 maja Młodzież brała udział w „III Przeglądzie żywej
sierpnia). Uchylimy jeszcze rąbka tajemnicy, że przed nami
muzyki na strun dwanaście i trzy smyki. Grać jak Pogoda”
jeszcze jeden koncert Młodzieżowej Kapeli „Pogórzanie”, któw Kolbuszowej, skąd przywiozła trzecią nagrodę. Ponadto
ry odbędzie się 6 grudnia 2016 roku w auli Liceum Ogólnowyróżniono także solistów instrumentalistów- Marcelego
kształcącego w Dynowie. Podczas tej imprezy odbędzie się
Grzegorzaka - II miejscem i Barbarę Sowę - III miejscem.
nie tylko spotkanie z nowym repertuarem muzyków, promoNie myślcie Państwo, że to już koniec sukcesów. Nic bardziej
cja nagranej w tym roku płyty kapeli ale i podsumowanie
mylnego. 19 czerwca zmobilizowani wcześniejszymi wyróżprojektu „Andrzej Sowa – mistrz tradycji…”.
nieniami „Pogórzanie” wzięli udział w VI Regionalnym Prze-
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Nasi młodzi muzycy wraz oczywiście ze swoim mistrzem zasługują na
wszelkie najwyższe słowa uznania za
trud włożony w poszerzenie repertuaru i krzewienie kultury ludowej naszego regionu. Cieszymy się bardzo,
że pozyskana od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dotacja pozwoliła rozwijać się młodym muzykom
i powracać do repertuaru Kapeli Sowów z Piątkowej. Życzymy im jeszcze
wielu sukcesów .
Projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizator:

KM

„ŻYCIE TO RUCH, TANIEC i SPORT”

Zadanie w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym
powietrzu”.
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Szanowni Państwo.
W poprzednim numerze DYNOWINKI została przedstawiona informacja dotycząca realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ŻYCIE TO
RUCH, TANIEC I SPORT”, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, za
okres od kwietnia do sierpnia 2016r., a w tym artykule zawarte są informacje dotyczące realizacji drugiej części tego
zadania tj. od sierpnia 2016r.
„Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowane są, w ramach przeprowadzonego konkursu,
przez Gminę Miejską Dynów, przy udziale środków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.
W wyniku zawartego porozumienia, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,
jest współorganizatorem zajęć, który równocześnie udostępnia na ten cel swoje obiekty i urządzenia sportowe.
22 września 2016 r. odbyły się, zgodnie z planem, zawody lekkoatletyczne dla uczniów ze szkół dynowskich tj. dla
dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.
W programie zawodów przewidziano: biegi na 60m, 100m,
300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, pchnięcie kulą,
skok w dal i rzut piłeczką palantową. Dla uświetnienia zawodów sportowych, grupa sportowo-taneczna APLAUZ, przygotowała w czasie przerw krótkie występy taneczne.
Ponadto szkolna higienistka udzielała podstawowych porad medycznych i dla chętnych przeprowadzała pomiar ciśnienia krwi zwracając przy tym uwagę na konieczność ruchu i zdrowego żywienia.
Temat ten został mocno zaakcentowany w ramach tych
zajęć, ponieważ miał też miejsce finał konkursu plastycznego promującego zdrowe żywienie i zdrową żywność pod nazwą „RECEPTA NA ZDROWIE”.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Pani Honorata
Mikoś, Pani Alina Paściak, a po dokonanej ocenie przez jury,
składzie: Pani Halina Ryba – przewodnicząca, Pani Agata
Krupa i Pan Stanisław Tymowicz – członkowie, spośród 24
prac uczestników, wyłoniło zwycięzców:
Patrycję Klimczyk – I miejsce, Kamilę Bułdak - II
miejsce i Karolinę Mocha - III miejsce, ponadto wyróżniono prace: Karoliny Kwasiżur, Magdaleny Gierula, Bartosza Kopackiego.
Koordynatorami zajęć i zawodów lekkoatletycznych natomiast byli: Pani Alina Paściak, Pan Paweł Gierula, Pan
Marek Paściak i Pan Piotr Marcinek, oraz współpracujący

45

46

DYNOWINKA

z nimi opiekunowie uczniów: ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie - Pan Damian Chudzikiewicz
i z Gimnazjum w Dynowie - Pan
Radosław Telega.
W kategorii wiekowej szkoły podstawowe (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie
– przeprowadzono następujące
konkurencje: bieg na 60 m, skok
w dal, rzut piłeczką palantową.
Po zaciętej walce wyłoniono
zwycięzców: bieg na 60 m w kategorii dziewcząt: I miejsce Oliwia Kiełbasa, w kategorii chłopców: I miejsce Jakub Kocaj, skok w dal w kategorii dziewcząt: I miejsce Wiktoria
Fara, w kategorii chłopców: I miejsce Kacper Kocyło, rzut
piłeczką palantową w kategorii dziewcząt: I miejsce Otylia
Hadam, w kategorii chłopców: I miejsce Igor Plaucha.
W kategorii wiekowej szkoły gimnazjalne (uczniowie
Gimnazjum w Dynowie) przeprowadzono następujące konkurencje: bieg na 100 m, bieg 300 m, bieg na 1000 m, skok
w dal, zawody pchnięcia kulą.
Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców: bieg na 100 m
w kategorii dziewcząt: I miejsce Monika Malik, w kategorii chłopców: I miejsce Bartłomiej Bujdasz, bieg na 300
m w kategorii dziewcząt: I miejsce Oliwia Sas, w katego-
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rii chłopców: I miejsce Maciej
Siry, bieg na 1000 m w kategorii chłopców: I miejsce Kacper
Sarnicki, skok w dal w kategorii dziewcząt: I miejsce Weronika Chorążykiewicz, w kategorii chłopców: I miejsce Filip Skałuba, zawody pchnięcia kulą w kategorii dziewcząt:
I miejsce Julia Priń, w kategorii chłopców: I miejsce Jakub Pyś.
W kategorii wiekowej szkoły ponadgimnazjalne (uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) przeprowadzono następujące konkurencje: bieg na 100 m, bieg 400m, bieg na 800 m, bieg na 1500
m, skok w dal i zawody pchnięcia kulą.
Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców: bieg na 100
m w kategorii dziewcząt: I miejsce Gabriela Brewczak,
w kategorii chłopców: I miejsce Józef Pawełek, bieg na
400 m w kategorii chłopców: I miejsce Kamil Wandas,
bieg na 800 m w kategorii dziewcząt: I miejsce Magdalena Boroń, bieg na 1500 m w kategorii chłopców: I miejsce
Tomasz Szuba, skok w dal w kategorii dziewcząt: I miejsce Magdalena Gierula, w kategorii chłopców: I miejsce
Kacper Popek, zawody pchnięcia kulą w kategorii dziewcząt (4 kg): I miejsce Celina Baran, w kategorii chłopców
(6 kg): I miejsce Łukasz Pelc.
Kolejnymi zajęciami sportowymi był Turniej piłki nożnej
7-osobowej dla chłopców i piłki siatkowej dziewcząt przeprowadzony i rozegrany w październiku b.r. Zmagania sportowe
odbyły się w grupie chłopców – piłka nożna i grupie dziewcząt – piłka siatkowa. Turniej piłki siatkowej dziewcząt rozegrały zespoły 6 – osobowe x 5 drużyn, a turniej piłki nożnej
chłopców rozegrały zespoły 7 – osobowe x 9 drużyn. Podobnie
jak i podczas wiosennego turnieju piłki nożnej i siatkowej,
także tym razem zainteresowanie było bardzo duże, a rozgrywki uczyły umiejętności współpracy w drużynach i pokazywały determinację zawodników poszczególnych drużyn
w dążeniu do zwycięstwa. Zajęcia pokazały wielkie umiejętności organizacyjne koordynatorów poszczególnych zajęć
oraz bardzo życzliwe podejście Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dla
wszystkich potrzeb związanych z realizacją tego projektu.
Słowa podziękowania kieruję do Pani Dyrektor Haliny Cygan, nauczycieli, pracowników szkoły, opiekunów drużyn,
wolontariuszy i członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu
Szkół Zawodowych, za bezinteresowną pracę na rzecz dzieci
i młodzieży, przy realizacji tego projektu.
Przyznanie, w drodze konkursu, dotacji na realizację projektu „ ŻYCIE TO RUCH, TANIEC I SPORT”, jako zadania
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016
roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia
sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy
profilaktyczne na wolnym powietrzu” przez Gminę Miejską
Dynów, pozwala zwiększyć zainteresowanie takimi zajęcia
i równocześnie potwierdza potrzebę organizacji, w kolejnych
latach, podobnych konkursów. Gratulujemy dzieciom i młodzieży wspaniałych wyników i dużego zaangażowania. Za dofinansowanie i społeczną pracę Wszystkim zainteresowanym
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!
Dynów, październik 2016 r.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie
Stanisław Tymowicz
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JESIENNE ZMAGANIA
Witajcie! Jak się domyślam, po ostatniej relacji jesteście bardzo ciekawi, co słychać u Dynowskich Biegaczy. Uwierzcie mi,
jest o czym opowiadać, gdyż bieganie wcale
nam się nie nudzi, wręcz przeciwnie, rozwijamy skrzydła i ciągle nas przybywa. Do końca roku zostało niecałe 3 miesiące, a my nie
zwalniamy tempa.
Nasz Dynowski Klub Biegowy jest coraz liczniej reprezentowany na różnych imprezach biegowych. Miesiąc wrzesień rozpoczął się Krynickim Festiwalem Biegów,
gdzie razem z Marcinem Sochą i Romanem
Kokot dumnie nosiliśmy nasze klubowe koszulki. Tak jak przed rokiem, wzięłam udział
w trzech biegach, na trzech różnych dystansach, dzień po dniu, począwszy od piątku 9
września, aż do niedzieli 11 września. Jeszcze w dniu przyjazdu do Krynicy pobiegłam
w biegu nocnym na dystansie 7 km. Cieszył się on sporym zainteresowaniem, dlatego nie brakowało chętnych do zaciętej rywalizacji. Pierwszą połowę trasy biegliśmy ciągle pod górę, natomiast druga jej część była
powrotem na krynicki deptak. Moim założeniem było potraktowanie tego biegu jako „delikatną” rozgrzewkę przed głównym startem,
który miał miejsce kolejnego dnia. Żywioł jednak nie pozwolił zbyt swobodnie potraktować
tego startu. Długi zbieg pozwolił na przyspieszenie, przez co kolejnego dnia mogłam spodziewać się lekkich zakwasów. Nie miałam
jednak zamiaru zanadto się tym przejmować, bo przecież w czasie biegu przechodzą
wszystkie bolączki.
Sobotni poranek rozpoczęły intensywne
przygotowania do mojego głównego biegu ,
który startował o godzinie 11:00. „ŻYCIOWA
DZIESIĄTKA” to jak sama nazwa wskazuje, bieg na dystansie 10 km, podczas którego,
dzięki łatwej trasie wiodącej z Krynicy do Muszyny, pada wiele rekordów życiowych. Profil trasy ma charakter zbiegu, dlatego nie jest
on zbyt wymagający, wręcz przeciwnie, zachęca wielu początkujących biegaczy do udziału.
Tak jak można się było spodziewać, był on
jednym z najbardziej obleganych zawodów.
Wielu uczestników miało jasny cel – poprawy
swojego dotychczasowego rekordu na dystansie 10 km, ja również. Od samego startu starałam się kontrolować tempo. Zaczęłam dość
szybko i póki zbiegi miały większe nachylenie
mogłam swobodnie, ale dość szybko pokonywać pierwsze kilometry. Po drugiej połowie
dystansu moje tempo delikatnie zmalało, ale
ciągle pozwalało na uzyskanie dobrego wyniku. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, czyli niesamowitego upału, udało mi się pokonać własne słabości i wywalczyć
nowy rekord życiowy, lepszy od zeszłorocznego o ponad minutę. Cel został osiągnięty, a ja
po powrocie do Krynicy mogłam pokibicować
zawodnikom, których mijałam na każdym zakręcie. Było kogo dopingować, gdyż na różnych
trasach biegli nasi znajomi z Przemyśla, Dubiecka czy Dynowa, ale także osoby, które po-

znałam m.in. podczas Maratonu Bieszczadzkiego, UltraMaratonu Podkarpackiego, Półmaratonu Wadowickiego czy UltraMaratonu Magurskiego
Tego samego dnia, czyli 10 września w Krynicy miał także miejsce inny
bieg z udziałem naszego Dynowskiego Biegacza – Marcina Sochy. Próbował on swoich sił
w Biegu 7 Dolin na dystansie 64 km. Biorąc
pod uwagę wspomniany upał, bieg nie należał
do najprostszych, tym bardziej, że nazwa biegu
zobowiązuje. Profil trasy był niezwykle wymagający i trudny, ale Marcin dzielnie i wytrwale pokonywał kolejne kilometry z ogromnym
zaangażowaniem, dlatego też, jak pojawił się
na mecie ulżyło nie tylko jemu. Bieg ukończył
z czasem 11:33:17 i zajął 363 miejsce wśród 397
osób, które zmieściły się w limicie. Do mety nie
dotarło 71 zawodników.
Ostatni dzień zmagań w Krynicy to półmaKRYNICA 7 km
raton, który chciałam pokonać z czystego sen- Katarzyna Marszałek-Kokot
tymentu, ale także po to, by roztrenować spięte
mięśnie po walce z poprzedniego dnia. Również
i w niedzielę pogoda nie pozwalała odetchnąć,
dlatego mimo spokojnego tempa, ciężkie gorące powietrze dawało się we znaki. Jednak
zupełnie mi to nie przeszkadzało. Skupiłam
się po prostu na lekkim biegu i na poznawaniu nowych ludzi. Przy każdej okazji na głowę
wylewałam kubek chłodnej wody, bądź korzystałam z wachlarzy wody z węży ogrodowych.
Było to tak bardzo przyjemne, że nie mogłam
się powstrzymać. Kiedy dotarłam do mety byłam przemoczona do suchej nitki, nawet prażące słońce nie było w stanie mnie wysuszyć. KRYNICA 10 km
Właśnie w takich chwilach człowiek czuje się, - Katarzyna Marszałek-Kokot
najzwyczajniej w świecie, wolny i niczym nieskrępowany. Trasa wiodła z Krynicy, przez
Muszynę, aż do Tylicza, gdzie miała miejsce
meta. Stamtąd autokary odwoziły zawodników do Krynicy.
Moje wyniki z czasu trzydniowej rywalizacji:
PIĄTEK – Bieg Nocny 7 km:
Czas – 38:39;
144 miejsce spośród 372 zawodników
SOBOTA – Życiowa Dziesiąta:
Czas – 50:30;
517 miejsce spośród 1487 zawodników
NIEDZIELA – Półmaraton:
Czas – 2:02:07;
319 miejsce spośród 540 zawodników.
W czasie kiedy ja wracałam do Krynicy
Roman Kokot wziął udział w „biegu na Jaworzynę” na dystansie 2,6 km. Niestety zważając na jego kontuzję, jakiej doznał w czerwcu, KRYNICA 20 km
o biegu mógł zapomnieć, ale dzięki swojej do- Katarzyna Marszałek-Kokot
skonałej formie jeszcze sprzed wypadku miał
na tyle dużo siły w nogach, by wyjść na szczyt
stoku. Kiedy pojawił się na starcie w stabilizatorze na kręgosłup wzbudził powszechne
zainteresowanie, co mobilizowało „rywali” do
zwiększenia tempa. Romek jednak, mimo swojej niepełnej dyspozycji na mecie wcale nie pojawił się ostatni, mimo, że całą trasę zwyczajnie przeszedł. Jego wynik to 34:56 minut i zajął 74 miejsce spośród 135 zawodników. To jest
wyczyn, gratulacje!
Michał Tworzydło
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W niedzielę 11 września
miał miejsce także 34. PKO
Wrocław Maraton, w którym
wystartował nasz zawodnik
Michał Tworzydło. Na mecie zameldował się z czasem
3:44:30 zajmując 544 miejsce
spośród 4125 biegaczy. Był
to dla niego wyjątkowy start,
gdyż kończył zmagania Michała na drodze do Korony Maratonów Polskich. W Dynowie
jest on czwartym biegaczem
z tym wyjątkowym odznaczeniem. Pozostali trzej panowie
to: Wiesław Jandziś, Łukasz
Domin i Piotr Kędzierski. Aby IV Przemyska Dycha
zdobyć Koronę, Michał musiał
w ciągu dwóch lat pokonać łączenie 5 maratonów: Maraton Warszawski, Cracovia Maraton,
Poznań Maraton, Dębno Maraton i Wrocław Maraton. Cel został osiągnięty, za co Michałowi należą się ogromne gratulacje.
25 września w Dylągówce miał również miejsce Bieg Niezłomnych na dystansie 5 km. Był to bieg przełajowy, a na starcie stanął Piotr Okołowicz, który dzięki niezwykłej zaciętości
i woli walki osiągnął fantastyczny wynik. Zajął bowiem 13
miejsce i drugą pozycję w swojej kategorii wiekowej z czasem
32:02. Był to debiut Piotra na tym dystansie. Gratulujemy.
Tego samego dnia, czyli 25 września miała miejsce IV
Przemyska Dycha, gdzie na starcie stanęliśmy w 23-osobowym składzie. To prawdziwy rekord – poprawiamy go sukcesywnie od trzech lat. Dzięki tak licznej grupie i nowym koszulkom, zaprojektowanym przez naszego dynowskiego wizjonera Daniela Gąseckiego, jesteśmy coraz częściej rozpoznawani i zapamiętywani.
Spośród wszystkich Dynowskich Biegaczy, aż 13 osób
poprawiło swoje dotychczasowe rekordy życiowe, a cała lista
osiągniętych przez nas wyników prezentuje się następująco:
25. Daniel Siwulec – 37:54 – rekord życiowy
60. Wojciech Wojdyło – 40:37 – rekord życiowy
92. Kamil Karaś – 42:12 – rekord życiowy
114. Dariusz Niedzielski – 43:10
123. Dawid Kłyż – 43:36 – rekord życiowy
127. Bogdan Mazur – 43:42
191. Marcin Socha – 46:31 – rekord życiowy
201. Piotr Kędzierski – 47:03
208. Kacper Sarnicki – 47:17 – rekord życiowy
212. Bartłomiej Walus – 47:29
213. Patrycja Pinda – 47:29
226. Robert Słaby – 47:52
258. Krystian Sarnicki – 48:56 – debiut w biegu na 10 km
268. Katarzyna Marszałek – Kokot – 49:19 – rekord życiowy
319. Piotr Sapa – 50:32
390. Józef Mudryk – 52:59 – rekord życiowy

34. PKO Wrocław Maraton
- Michał Tworzydło
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411. Dawid Stetko – 54:07 – rekord życiowy
412. Aleksandra Skubisz – 54:07 – rekord życiowy
427. Małgorzata Kaczorowska – 54:54 – rekord życiowy
461. Marek Sztaba – 57:08 – rekord życiowy
538. Ewa Hadam – 1:03:00 – rekord życiowy
543. Agnieszka Murawska – 1:03:18
560. Maria Tompalska – 1:05:04
Przemyska Dycha to dobra okazja, by poruszyć ciekawy
temat. Otóż wszystkich członków zarówno Stowarzyszenia
Aktywny Dynów, jak i teamu Dynowscy Biegacze, niezmiernie cieszy fakt, że w naszych kręgach pojawiają się nowe twarze, w różnym wieku, tym bardziej, że nie są to tylko mieszkańcy Dynowa. Do naszego klubu należą również mieszkańcy Dąbrówki Starzeńskiej, Łubna, Harty, Laskówki, Nienadowej, Nozdrzca, Szklar czy Dydni. Wiedzcie, że bardzo doceniamy Waszą chęć identyfikowania się z naszym klubem
i dziękujemy, że pomagacie nam promować nasze małe miasteczko na trasach biegowych całego kraju.
Tak jak w poprzednich numerach tak i teraz chciałabym
Was, moi drodzy Czytelnicy, gorąco zaprosić do naszego Klubu Aktywny Dynów i zachęcić do ruchu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Jeśli ciągle jeszcze nie zebraliście się na
„odwagę”, by zacząć biegać, jesień jest najlepszym okresem.
Przynajmniej istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie dopadnie Was zimowy syndrom – nabierania ciała. Zanim jeszcze dni nie skróciły się aż tak bardzo, zbierzcie w sobie siły do
wyjścia z domu. Połączcie na dobry początek jesienne spacery z chwilowym podbieganiem, a zobaczycie efekty. Na pewno wyjdzie Wam to na zdrowie.
Wrzesień to początek jesieni, a to oznacza, że kalendarz
biegowy pęka w szwach od imprez, w których można spróbować swoich sił na różnych dystansach. Dynowscy Biegacze
mają już swoje plany, jak spędzą ten okres. Jedni kończą swoje tegoroczne zmagania, a inni czekają z niecierpliwością na
kolejne starty, a gwarantuję, że jeszcze ich kilka będzie, ale
o tym dowiecie się z pewnością z kolejnego numeru Dynowinki.
Katarzyna M-Kokot

BIEG 7 DOLIN - Marcin Socha
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NOWE ZADANIA
Mieniąc się w stawie słońcem pozostałym
z lata
Staje się październik jesiennie bogaty
Staje się na oczach i w nozdrzach
Pochylony kroczy
Dogląda co jego gdy liście i drzewa
Rozłącza
A potem trop znalazłszy na niebnych rozstajach
Odchodzi październik listopad się staje…
Tak pięknie śpiewała o jesiennych miesiącach Wolna Grupa Bukowina…
W październiku, który „…liście i drzewa rozłącza…”, między jednym a drugim spacerem z kolorowymi liśćmi pod stopami, na pewno znajdą Państwo czas
na ciepłą herbatę, ciepły koc (albo/i ciepłego, mruczącego kota) i nasz kącik rozrywkowy…
Tym razem zapraszamy do zmierzenia się z dwoma zadaniami pana Bogdana Witka: Pantropą i Krzyżówką z muzykiem.
A dla poprawy jesiennego, nie zawsze optymistycznego nastroju, garść dowcipów rysunkowych „znalezionych w sieci”.
Życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu!
Renata Jurasińska

Pantropa
Odgadnięte wyrazy należy wpisać wzdłuż pogrubionych linii, rozpoczynając od pola z kropką. Określenia podano w kolejności przypadkowej. Dopisane litery odczytane rzędami utworzą rozwiązanie końcowe - imię i nazwisko znanej Polki.
Określenia wyrazów:
• grupka milusińskich
• caryca rosyjska, która urodziła się w Szczecinie
• rodak, krajan
• Janusz, kontrowersyjny biznesmen i polityk z Lublina
• dział matematyki poświęcony działaniom na liczbach
Bogdan Witek
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ
Z poprzedniego numeru
Sportowa krzyżówka z 7
liter – PILATES
Krzyżówka
– WITAJ SZKOŁO
Szkotka
– SIEROTA
Krzyżówka
– JOGGING, FITNESS,
AEROBIC
Synteza krzyżówki
– SUMATRA
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Krzyżówka
Litery w zaznaczonej kolumnie utworzą
rozwiązanie zadania – imię i nazwisko polskiego piosenkarza młodego pokolenia.
Poziomo:
1) twórca uznanych dzieł.
7) imię męskie popularne na Śląsku.
8) raper z USA, bohater filmu „8. mila”.
9) przywóz towarów z zagranicy.
10) imię jednego z archaniołów.
11) mięsień ramienia.
13) brudna woda spływająca z kuchni do kanalizacji.
15) lekarz.
17) stolica Wielkiej Brytanii.
18) podatek nałożony na papierosy, alkohol.
19) zwierzchnik w zakonie rycerskim.
20) wiersz miłosny.
21) imitacja złota.
Pionowo:
2) ból w dolnej części pleców, postrzał.
3) obuwie na letnie upały.
4) rozwiązanie zadania
5) napój owocowy w szklaneczce.
6) skorupa stłuczonego naczynia.
12) wskazuje kierunek.
13) Janusz, przedsiębiorca i polityk, twórca
partii Twój Ruch.
14) dolna graniczna wartość.
16) ma w stajni Aurisa, Yarisa i Aygo.
Bogdan Witek
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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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