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Kodeks
Jeśli jest góra – to trzeba na nią wejść,
jeżeli woda – przepłynąć,
jeśli cierpienie – to je milcząco znieść,
jeżeli człowiek – nie minąć.
Jeśli są karty – to trzeba nimi grać,
jeżeli targ jest – to ubić,
jeśli są brudy – to je do skutku prać,
jeżeli ludzie – polubić.
Jeśli są konie – ujeździć trzeba je,
jeżeli długi – zapłacić,
jeśli są skarby– to się dowiedzieć, gdzie,
jeżeli przyjaźń – nie stracić.
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Drodzy Czytelnicy!
Całe lato zbierałam złoty pył, żeby starczyło na jesienne niepogody, ale październik taki był paskudny, że zapas
prawie się wyczerpał. Jeszcze w zakamarkach duszy zostało troszkę ciepłych wspomnień, lecz niedużo. Trzeba się porządnie namozolić, żeby coś wyszperać.
Listopad też nie nastraja optymistycznie i trzeba się jakoś poratować przed smutkiem i melancholią.
A może tym wierszem Adama Kreczmara?
Mnie on stawia na baczność, zwłaszcza jeśli posłucham go w wersji śpiewanej przez Jerzego Połomskiego.
Jest magiczna!
Zapraszam do lektury jesiennej „Dynowinki”.
Listopadowy redaktor - Ewa Czyżowska

Jeżeli trąbka – w szeregu trzeba być,
jeśli są goście – powitać,
jeśli jest wino – do dna ze smakiem pić,
jeżeli miłość... – nie pytać.

Za kolejny numer „Dynowinki” odpowiada
Pan Piotr Pyrcz – pyrczu@op.pl
Termin nadsyłania materiałów to 9 grudnia 2016 .r.

W dniu Święta Niepodległości
11.11.2016 r. o godzinie 11 w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, ks. prałat dr
Stanisław Janusz dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.
W trakcie XIV zbiórki publicznej przeprowadzonej
w dniach 31.10 i 1.11.2016 r. na renowację pomników na
starym cmentarzu w Dynowie, zebrano kwotę 5.035,04 zł.
Kwota ta zostanie wydatkowana na renowację podanych
wcześniej nagrobków, na wiosnę 2017 r. Wszystkim darczyńcom składam szczere słowa podziękowania.
W dniu 20.11.2016 r. został odsłonięty i poświęcony
przez ks. prałata, proboszcza dr Stanisława Janusza, kamień wraz z pamiątkową tablicą upamiętniającą 1050 - rocznicę Chrztu Polski i Rok Miłosierdzia.
W dniu 27 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta wspólnie
z Towarzystwem Przyjaciół Dynowa oraz Centrum Historii
Polskich Żydów w Dynowie, będzie organizatorem uroczystości poświęconej uczczeniu ofiar Holokaustu w Dynowie.

W dniu 7.11.2016 . został ustalony wstępny program uroczystości. Towarzystwo zorganizuje wystawę pt. „Żydowscy
mieszkańcy Dynowa w fotografii, pocztówkach, pamiątkach
i siła pamięci zaklęta w obrazach Niny Talbot.”
Do druku przekazany został, opracowany przez Towarzystwo, Kalendarz na 2017 r. pt. „Tamten Dynów na starych pocztówkach i fotografiach”. Jest to 7 edycja kalendarza, którego wydanie było możliwe dzięki hojnemu wsparciu naszych sponsorów.
Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
dr Andrzej Stankiewicz
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XIV Kwesta na odnowienie pomników
na starym cmentarzu w Dynowie
W dniach 30.10 i 1.11.2016 r. członkowie i sympatycy
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa przeprowadzili na cmentarzach, XIV już kwestę na ratowanie pomników na starym cmentarzu.
Została zebrana kwota 5.035,04 zł, która zostanie wydana na odnowienie pomników na wiosnę 2017 roku.
Przypomnę tylko, że w roku 2004 zebrano kwotę
1.609,28 zł, w roku 2008 — 2.870,21 zł a w roku 2014 —
4.502,43 zł.
Świadczy to o systematycznie wzrastającym poparciu
dynowian podejmowanych przez Towarzystwo prac nad zachowaniem dla potomnych historycznych pamiątek w mieście.
Wszystkim ofiarodawcom składam szczere podziękowania.
Andrzej Stankiewicz
fot. Antoni Iwański i Jerzy Kędzierski
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Aktualności Gminy Miejskiej Dynów
1.

Kaplica cmentarna z domem przedpogrzebowym
Zakończono I etap prac związanych z budową kaplicy cmentarnej z domem przedpogrzebowym. W ramach I etapu wybudowano
budynek oraz wykonano przyłącza: wodno-kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, elektryczne. Wykonane zostały również wewnętrzne
instalacje wodno.-kanalizacyjne i instalacje elektryczne. Wartość
robót I etapu to 843.216,35 zł brutto. Roboty odebrano 27 września
2016 r. Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.
Następny etap prac to wykonanie jej wewnętrznego wystroju,
stosownego do pełnienia roli kaplicy przedpogrzebowej. W 2016r.
planowane jest wykonanie ołtarza i okładziny ściany prezbiterium
z kamienia, oraz wykonanie prac wokół kaplicy w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku. Na 2017 r. planowane są środki
finansowe na wyposażenie wewnętrzne tj. wykonanie ławek, zakup
urządzeń chłodni i wyposażenia zakrystii.
2. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Bartkówka
W 2016 r. zakończono III etap robót budowlanych związanych
z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Bartkówka w Dynowie. Uzyskano pozwolenie
na użytkowanie rozbudowanej i nadbudowanej części budynku. Do
zakończenia powyższego zadania konieczne jest wykonanie elewacji
budynku oraz remont garażu w „starej” części remizy, które to roboty planowane są na 2017 r.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej
Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa
miejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Miasta
Dynowa – etap III z jednoczesną rozbudową (modernizacją) istniejącej stacji uzdatniania wody”. Planowane zakończenie prac projektowych w 2017 r.
Projekt obejmie budowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z hydrantami ppoż. z przyłączami do budynków
mieszkalnych w rejonie ulic: Działowa, Sikorskiego, Podgórska, Pawia, Dworska, 1-go Maja, Węgierska, Polna, Grunwaldzka, Błonie,
Piłsudskiego, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jaklów, Karolówka, Plażowa, Kolejowa, Łazienna, Sanowa, Podwale, Jana Pawła II.
4. Drogi gminne
W miesiącu październiku 2016 r. zakończono i odebrano prace
remontowe na drogach gminnych: w rejonie ul. Błonie, ul. Słowackiego, boczne drogi ul. Bartkówka, przy ul. Karolówka. Do wykonania jeszcze w 2016 r. planowany jest remont trzech dróg gminnych.
Szczegółowy zakres robót, koszty przeprowadzenia remontów
zostaną opisane w kolejnym numerze Dynowinki, podsumowującej rok 2016 r.
5. Drogi powiatowe.
W 2016 r. na terenie Miasta Dynowa przeprowadzano remont
ul. Podwale, będącej drogą powiatową. Zakończono prace polegające na kompleksowej przebudowie drogi wrazz kanalizacją deszczową
na odcinku 330 mb. Koszt zadania 391.052,35 złotych.
Dofinansowanie ze środków Gminy Miejskiej Dynów wyniosło
10 tys. złotych brutto. Pozostałe środki zapewniło Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. W 2016 r. ze środków Miasta, przy wyremontowanym odcinku ulicy będą jeszcze zamontowane nowe lampy oświetlenia ulicznego w ilości 11 szt.
Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak
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Święto Niepodległości 11 Listopada w Dynowie
Obchody 98 rocznicy odzyskania Niepodległości w naszym Mieście rozpoczął tradycyjnie przemarsz pocztów
sztandarowych, Orkiestry Dętej przy udziale przedstawicieli Rady Miasta, pracowników Urzędu Miejskiego, zakładów pracy i mieszkańców Dynowa, z Rynku Miasta do kościoła parafialnego.
O godzinie 1100 w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca została odprawiona msza św. za Ojczyznę. Jej bardzo
uroczysty charakter, podkreślała obecność pocztów sztan-

Po mszy świętej w Zespole Szkół w Dynowie, przy
ul. Szkolnej odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, którą
rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych oraz
odśpiewania przez zebranych przy akompaniamencie Orkiestry Dętej hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”. Referat okolicznościowy na temat znaczenia słowa WOLNOŚĆ wygłosił
pan Mariusz Choma. Koncert pieśni patriotycznych Orkiestry dętej oraz program słowno-muzyczny uczniów Zespołu Szkół przypominał o ofierze jaką złożyli walczący o niepodległość Polski, znaczeniu wierności wartościom nierozerwalnie związanym z umiłowaniem Ojczyzny.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości szczególnie Panu Burmistrzowi Zygmuntowi Frańczakowi, Ks. Proboszczowi Stanisławowi Januszowi, pocztom sztandarowym, mieszkańcom Dynowa
uczestniczącym licznie w mszy świętej oraz uroczystej sesji w Zespole Szkół.
Rada Miasta Dynowa

darowych Dynowskich szkół: Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych, Ochotniczych
Straży Pożarnych, sztandar Kombatantów oraz sztandar
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Oprawa muzyczna mszy
w wykonaniu Dynowskiej Orkiestry Dętej oraz Chóru Akord
nadawała podniosłości uroczystości. Przepiękną homilię
o umiłowaniu Ojczyzny, bohaterach walki o niepodległość
oraz o rozumieniu przez nich słów „Bóg Honor Ojczyzna”
wygłosił ks. dziekan Stanislaw Janusz.

ZAWIADOMIENIE
W sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie jest jeszcze do nabycia książka
– monografia wydana z okazji 70 – Lecia naszego Liceum.
Zachęcam do jej nabycia.
Książka ta powinna być w każdym domu a szczególnie powinni ją posiadać wszyscy absolwenci.
Tam są Wasze Nazwiska.
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Przed 150 rocznicą powstania na ziemiach polskich
Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ’’.......
W październikowym numerze „Dynowinki”, nawiązując
do zbliżających się rocznicowych obchodów powstania ‚SOKOŁA’’ , przedstawiłam okoliczności powołania do życia tej
patriotycznej i zasłużonej organizacji. Dziś dalszy ciąg (na
podstawie obecnie dostępnych materiałów i z nadzieją, że
jeszcze pojawią się inne źródła).
Wspomniane Polowe Drużyny Sokole znane też były
jako Stałe Drużyny Sokole i już w 1912 roku działały w każdym okręgu. Gniazda zakupiły karabiny, zaczęły ćwiczenia
strzeleckie, szkoliły zbrojmistrzów, organizowały ćwiczenia
musztry, strzelania do tarczy, nocne warty. Dzięki sokolim
ochotnikom ze Śląska i USA, później także, po zwolnieniu
z dawnej armii austro-węgierskiej jeńców polskich we Włoszech, szybko rosły oddziały Błękitnej Armii gen. Hallera.
To właśnie rodowici górnoślązacy przejawiali największą aktywność. Armia posiadała czołgi, samoloty, kawalerię, artylerię, szpitale polowe- pełne uzbrojenie i piękne francuskie
niebieskie mundury. Po przetransportowaniu jej w kwietniu 1919 roku do kraju brała udział, między innymi, w walkach na Ukrainie.
„Sokół’’ na Śląsku i w Wielkopolsce.
Przed wybuchem powstania wielkopolskiego (27 grudnia
1918 r.) działało ponad 300 gniazd sokolich, także na terenie
rdzennych Niemiec (w Nadrenii i Westfalii). Ponad 12 tysięcy druhów zaangażowało się w walki, potem w działalność
Naczelnej Rady Ludowej , Policji Państwowej i Straży Ludowej. Członkiem gniazda w Poznaniu był Roman Dmowski.
Na Śląsku przed III powstaniem istniało 270 gniazd
i 20 tyś. druhów zaangażowanych we wszystkie akcje i walki. Powstała też dzielnica „SOKOŁA”.
Zloty „Sokoła’’
„Sokół’’ zawsze wyróżniał się działaniami budzącymi
narodową dumę, akcjami jednoczącymi młodzież sportową i działaczy patriotycznych. Wielkie znaczenie miały zloty reprezentantów gniazd i okręgów upamiętniające ważne
rocznice i dokonania narodu. Z okazji Powszechnej Wystawy
Krajowej we Lwowie w 1894 r. odbył się II Zlot Sokolstwa
Polskiego, a imprezą towarzyszącą był pierwszy oficjalny

mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Lwowa i Krakowa.
Drugim godnym odnotowania winien być Zlot Grunwaldzki
w Krakowie w 1910 roku połączony z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego na placu Matejki.
Pierwszy w wolnej Polsce Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół’’ odbywał się w dniach 8-10 lipca 1921
roku w Warszawie i stał się wielkim świętem. Udział wzięło 8 tysięcy druhów, a pokazy gimnastyczne oglądali przedstawiciele rządu, marszałek sejmu - Wojciech Trąmpczyński,
kardynał Aleksander Kakowski i Wojciech Korfanty. W okresie międzywojennym Sokoli uczestniczyli we wszystkich państwowych uroczystościach, dodając im należnego splendoru.
Z „Sokołem’’ związani byli tacy politycy narodowcy jak; Stanisław Grabski, Leopold Skulski, Maurycy Zamoyski.
Losy „Sokoła’’ w czasie II wojny światowej.
Zarówno Niemcy jak i Sowieci mieli świadomość wielkiego wpływu ‚Sokoła” na całe polskie społeczeństwo, dlatego likwidowali obiekty, majątek stowarzyszenia, a działaczy poddawali surowym represjom. Szacuje się, że w okresie wojny zniszczeniu uległo ponad 89 % Towarzystw Gimnastycznych. Przykładem może być zniszczenie dorobku dynowskiego „Sokoła’’. Po wojnie działacze, którym udało się
przeżyć, przystąpili do odbudowy struktur stowarzyszenie,
niestety proces odradzania został przerwany decyzją władz
o likwidacji Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego (w Dynowie też). Był rok 1947.
Starania o reaktywację tak patriotycznej organizacji podejmowano w 1956 i w 1980 roku na fali ówczesnych przemian politycznych. Dopiero w 1989 roku „Sokół’’ odrodził
się dzięki byłym jego działaczom i ich rodzinom. W ostatnich latach powstało wiele nowych Gniazd sokolich na terenie całego kraju, a także za granicą, m.in. na Litwie, Ukrainie i w Kanadzie. W Dynowie PTG „SOKÓŁ’’ został ponownie zarejestrowany 27 marca 2007 roku.
Czołem!
Na podstawie materiałów Dh Damiana Małeckiego
opracowała Krystyna Dżuła.

KALENDARIUM
11.11.1918 r. — Polska po 123 latach niewoli odzyskała
Niepodległość
11.11.1965 r. 	— urodził się w Dynowie Marek Stebnicki – hokeista, reprezentant Polski, olimpijczyk. Wychowanek Polonii Bytom, w reprezentacji Polski w hokeju na lodzie mężczyzn zagrał 81 razy i zdobył 24 bramki.
Brał udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1988 r. w Calgary.
19.11.1946 r. — sotnie UPA „Kryłacza” i „Hromenki” dokonały napadu na Dynów. Zginęli członkowie
dynowskiej „Samoobrony” : Józef Rakowski,
Stanisław Tymowicz i Antoni Ulaniecki.

19.11.1966 r. — zmarł w Warszawie, urodzony w dniu
14.08.1907 r. w Dynowie Zbigniew Dunajewski – rzeźbiarz. Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego w Krakowie oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie. Zachowane prace artysty znajdują się
w kolekcjach prywatnych i w zbiorach różnych muzeów m.in. w Muzeum Niepodległości w Warszawie – brązowa rzeźba Józefa Piłsudskiego. Był autorem zdemontowanego w 1989 r. pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie.
Andrzej Stankiewicz
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JAK HANDLOWANO SPADKIEM
DYNOWSKIM KOŃCEM XIX W.
W dzienniku „Kurjer Stanisławowski” z 17 czerwca
1900 r. ukazał się interesujący artykuł p.t. „Z izby sądowej”. Opisano w nim niejakiego 39-letniego Stanisława
Kurkę, hochsztaplera i manipulanta z Kołomyi, który dowiedziawszy się o pozostawionym spadku po jednym z obywateli Dynowa, który opiewał na kwotę 60 zł brutto, zaś
netto zaledwie 47 zł 90 ct. postanowił zarobić na ludzkiej
naiwności i „ubić” interes. Pomagał mu w tym żyd, 44-letni Josel Ekstein. Sądownie Kurka podzielił cały spadek na
procenty i odsprzedawał go, jako uprawniony do tego i nabywca jego połowy, na części. Łatwowierni dali się nabrać.
W końcu Kurka zakończył swój spadkowy interes za kratkami. Poniższy tekst, pisany prawie 120 lat temu uzmysławia, że i dzisiaj nie brak oszustów i naiwnych. Ot, chociażby „na wnuczka”, czy „spadek”. Oczywiście współcześni naciągacze nie mają już tak wyrafinowanych manier
i szarmancji. Poznajmy więc kulisy całego przedsięwzięcia. Pisownię pozostawiam w oryginale.
Spekulanci spadkowi
„Niezwykły oszust stawał w tym tygodniu przed kratkami tutejszych sądów przysięgłych.
Nazywa się Stanisław Kurka, rodem z Chodorowa, lat
39; dopomagał mu w operacjach tych Josel Ekstein, liczący lat 44; obaj nie mają „stałego” zajęcia i obaj mieszkają
w Kołomyi, którą obrali sobie za teren eksploatowania niezwykłych swoich pomysłów. Obaj operowali w sferze „kołtuńskiej”. Piekarze, masarze, rzeźnicy, restauratorzy, ludzie poczciwi i łatwowierni, dla których całą lekturę stanowi „Sennik egipski” lub zatłuszczony z przed 40 lat kalendarz, oto materjał dla wszelkich oszukańczych spekulacyj niezwykle podatny, dla majstrów zaś takich, jak pan
Kurka, to prawdziwa kopalnia.
Właściwie proces niniejszy powinien się był rozgrywać
w Kołomyi, tam bowiem znajdował się teren eksploatacyjny tej spółki, ponieważ jednak główny oskarżony Kurka,
zarzucił także sieci i na Stanisławów i ułowił tu jednego,
wcale pokaźnego szczupaka, ustanowiono sąd tutejszy,
jako właściwy do przeprowadzenia niniejszej rozprawy.
Pan Kurka jest pisarzem pokątnym, „doradcą prawnym”, faktorem, czem zresztą kto chce. W r. 1896 przybył
do Kołomyi, celem starania się tam o dzierżawę hotelu,
restaurator stanisławowski p. Bazarkiewicz. Szczęśliwy
przypadek chciał, że poznał się z p. Kurką, który ofiarował mu swoją protekcję i wziął go od razu pod opiekuńcze
swoje skrzydła. „Hotel, pal djabli, to zły interes, ja panu
dam coś lepszego”, zapewniał poczciwego p. Bazarkiewicza
Kurka i obiecał mu „wyrobić” dzierżawę restauracji kolejowej na stacji w Suchej. Myśl ta ogromnie się p. B. podobała a Kurka zażądał od B. zaraz 200 zł. na „porlepchanie” komuś wpływowemu. B. dał bez wahania, raz, drugi
i trzeci. Kurka wciąż „podpychał” i do r. 1899 wybrał razem na ten interes 512 zł. Bazarkiewiczowi tłómaczył, że
zawiódł go pewien dygnitarz kolejowy, że się interes zatem nie powiódł, nie jego wina, stwierdzono tymczasem,
że w czasie tym restauracja kolejowa w Suchej, ani żadna inna większa do wydzierżawienia nie była. Rozdawnictwo restauracji kolejowych przysłużą wyłącznie dyrektorowi kolei. Oczywiście Kurka wziął p. B. „na fundusz”.
W sferach przedmieszczańskich kołomyjskich zrobiło wiel-

ką reklamę Kurce wydobycie jakiegoś spadku po śp. Piwce. Od tej pory zaczął Kurka w świecie tych maluczkich
uchodzić za niepospolitego adwokata i „głowacza”. Umiał
też Kurka powagę tę podtrzymywać i dodawać sobie należytego rezonu, jako specjalista spadkowy i fachowy wyławiacz spadków.
Kurka wywąchał gdzieś w Sądzie, że sąd powiatowy
w Dynowie poszukiwał spadkobierców po śp. Pawle Kłodowskim. Dla pomysłowego spekulanta zupełnie to było
wystarczające, ażeby z wiadomości o tem uczynić sobie
prawdziwą kopalnię.
Nie zrażało go to wcale, że cała, istotna wartość spadku tego wynosiła 60 zł., a po strąceniu kosztów pogrzebu
spadkodawcy, reszta czysta tego majątku wynosiła 47 zł.
90 ct. W ustach Kurki urosła ta skromna kwota do sumy
80.000 zł. Suma ta zmieniała się stosownie do osób i okoliczności. Najmniej wynosiła 68.000 zł. z procentami zaś
i z procentami od procentów 150.000 zł. W Kołomyi znalazł się zaraz szczęśliwy spadkobierca w osobie bratanka śp. Kłodowskiego, pan. Jakób Kłodowski, majster cechu rzeźnickiego. Od tego wziął nasz pan „adwokat” zaraz 500 zł. na koszta wydobycia spadku, pojechał do Dynowa, skąd powróciwszy opowiadał, że „grzebał w aktach”
i orzekł, że „sprawa dobrze stoi”. Cała pretensja zaś P. Jakóba do owego spadku równała się czwartej jego części,
a zatem wynosiła 12 zł. Sieci były już zarzucone. Po mieście gruchnęło, że pan majster dziedziczy ogromną sumę
i że Kurka zajmuje się rewindykacją spadku. Kurka sam
rozpowiadał o odkryciu tego spadku, jakoby o odkryciu,
co najmniej Nowej Zelandji, dla nadania zaś tem większego prawdopodobieństwa bajce, dobrał sobie jeszcze faktora Eksteina, który rozpowszechniał i jako człowiek zupełnie realny i geszeftsman, potwierdzał zwyczajną wartość
tego „interesu”. Kurka podzielił cały spadek na procenty i odsprzedawał go, jako uprawniony do tego i nabywca
jego połowy, na części.
Kurkę i jego wspólnika uwięziono 31. sierpnia r. z.
[1899] i tylko temu przypisać należy, iż lista „spadkobierców” po śp. Pawle Kłodowskim z Dynowa i pułkowniku rosyjskim śp. Sokołowskim nie jest większą.
Rozprawie, która trwała dwa dni, przewodniczył wiceprezydent sądu tutejszego r. Fangor, wotantami byli radcy Dimmel i Plutyński. Oskarżenie wnosił zastępca prokuratora p. Krynicki, bronił zaś Kurkę adwokat dr. Lorsch,
Eksteina adwokat dr. Osterman.
Werdyktem sędziów przysięgłych uznany został Kurka winnym większości zarzuconych mu zbrodni i skazany przez trybunał na karę 5-letniego ciężkiego więzienia.
Ekstein natomiast został uwolniony”.
Pomysłowość i zarazem naiwność, ba nawet głupota
ludzka nie zna granic. Również i w obecnym XXI wieku.
I dzisiaj również są hochsztaplerzy, a także ludzie uczciwi.
Dobrze, że tych drugich jest przewaga. Również i w Dynowie. Naiwnych także nie brak.
Paweł Glugla
Bibliografia
Z izby sądowej, „Kurjer Stanisławowski”, R. 15:1900,
nr 769, s. 2-3.
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Poświęcenie sztandaru

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa
w dniu 11.11.2016 r.
Na uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym
pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, ks. prałat dr Stanisław
Janusz dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.
W poczcie sztandarowym Towarzystwa byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie:
Małgorzata Majka, Anna Bober i Damian Tymowicz.
Uroczystość poświęcenia utrwalili na zdjęciach Antoni Iwański i Jerzy Kędzierski.
Andrzej Stankiewicz
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SPROSTOWANIE
W artykule: Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Dynów, który ukazał się w poprzednim numerze „Dynowinki” (11/256 - październik/2016), z przyczyn
niezamierzonych, nie zamieszczono autorów tekstu
i fotografii. Czynimy to niniejszym:

Tekst: Małgorzata Kaczorowska
Zdjęcia: Tomasz Dębiec wydawnictwo Quercus,
Adam Tarabuła, Małgorzata Kaczorowska
Za zaistniałą sytuację przeprasza red. prowadząca
- Z. Nosal
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Nowe życie starych przedmiotów
W dniach 11-12 października 2016 r. Biblioteka w Siedliskach stała się małą pracownią artystyczną. Podczas zajęć
młodzi artyści z wielką pasją zmieniali stare puszki, zniszczone szkatułki i pudełka kartonowe, które miały wylądować na dnie śmietnika – w nowe, błyszczące i fantazyjnie
zaprojektowane przedmioty. W ciągu zaledwie kilku godzin
spędzonych w bibliotece dzieciaki stworzyły całe mnóstwo
pięknych eksponatów, które nie tylko pomieszczą dziecięce
drobiazgi, ale będą również gustowną ozdobą.

Zajęcia pokazały dzieciom jak przy odrobinie chęci możemy połączyć oszczędność i naprawdę fajną zabawę. Jeśli posiadacie stare pudełeczka, zniszczone
szkatułki, butelki itp. – nie wyrzucajcie ich! Dajmy im nowe życie, chroniąc
przy okazji nasze środowisko.
źródło: gok-nozdrzec.pl

11 listopada 2016
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż
na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Te piękne słowa Jana Pawła II stały się mottem uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach w dniu 9 listopada 2016 r.
11 listopada 1918 r. zapisał się na kartach historii Polski jako dzień szczególny. Dzień, w którym po 123 latach niewoli Polska na powrót znalazła się na mapie świata. Polacy, odzyskując
niepodległość, udowodnili, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych
narodów świata.
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Dzień Niepodległości to czas radości
i nadziei z odzyskanej wolności, ale też
zadumy i refleksji nad ofiarą, jaką ponieśli Polacy. Gdyby nie bohaterstwo naszych
przodków, dziś nie moglibyśmy pewnie demonstrować dumy z naszych narodowych
symboli, a wielkie czyny dokonane przez
Rodaków na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane.

Tegoroczna uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się w kościele parafialnym Mszą Św. celebrowaną przez
Księdza Prałata Józefa Kasperkiewicza i Księży Wikariuszy, po której
uczestnicy, na czele z pocztami sztandarowymi OSP w Izdebkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach,
przemaszerowali pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie Ksiądz Prałat modlił się za dusze tych, którzy polegli
w walce o wolną Ojczyznę.
Na koniec Dyrektor Gimnazjum
Nr 1 w Izdebkach Agnieszka Woś zaprosiła wszystkich do budynku szkoły
na dalszą część uroczystości.
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Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach udowodnili,
że przeszłość naszej Ojczyzny jest im bliska, a manifestowanie postaw patriotycznych to naturalna potrzeba i powód do dumy. Wraz z opiekunami – Iwoną Dobosz, Renatą
Pecką, Małgorzatą Mazur – Herbut, Elżbietą Pempuś oraz
Krzysztofem Lubeckim – przygotowali piątą, jubileuszową
uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
Na wstępie Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
Agnieszka Woś powitała wszystkich zebranych gości i oddała głos prowadzącej uroczystość Renacie Pecka.
Po krótkim wprowadzeniu w historię Święta Niepodległości pięknie udekorowaną sceną zawładnęli młodzi aktorzy i tancerze z gimnazjum. W strojach z epoki dwudziestolecia międzywojennego odegrali m. in. dramatyczną etiudę obrazującą rozbiory Polski, sceny nawiązujące do walki
o wolność Ojczyzny, scenę wyprowadzenia Polski z niewoli. Wszystkie prezentacje okraszone były powiązanymi tematycznie pieśniami – „Ojczyzno ma”, „Pieśń powstańców
1863”, „Hej, strzelcy wraz”, wiązanka pieśni ułańskich i legionowych, „Dziś idę walczyć, mamo”, „Wojna”, „Taki kraj”.
Pierwszą część spektaklu wzbogaciły piękne tańce. Zespół
Pieśni i Tańca „Izdebczanka” zaprezentował żywiołowego
krakowiaka i dostojnego mazura. Zwieńczeniem spektaklu był wzruszający taniec z flagami w wykonaniu uczennic i absolwentek gimnazjum. Szczególną wymowę młodzież
nadała scenie ukazującej Niepodległościowy Apel Pamięci.
Finałem tego podniosłego widowiska było chóralne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.
W kolejnej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy
Nozdrzec Antoni Gromala, który gorąco podziękował młodzieży i opiekunom za przygotowanie imprezy, a także nawiązał do historii odzyskania przez Polskę niepodległości
i przywołał postać wybitnego męża stanu Ignacego Paderewskiego. Następnie Ewa Miciak odczytała okolicznościowy list Posła na Sejm RP Pana Bogdana Rzońcy. Na końcu swoje podziękowania i zachwyt nad talentem izdebskiej
młodzieży wyraziła Przewodnicząca KGW w Rudawcu Pani
Danuta Czaja, która przekazała również słodkości dla młodych aktorów.

By coś zostało z tamtych dni...
8 listopada br. w Zespole Szkół w Warze odbyła się
uroczystość z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uczniowie poprzez odświętny ubiór, udział
w konkursach historycznych, programie artystycznym
i wspólne śpiewanie pieśni wyrazili swą wdzięczność dla
przodków, którzy walczyli o to, aby „Polska była Polską”
oraz przelewali krew, by „spadły wreszcie kajdany z nóg”.
W tym dniu każdy z nas mógł poczuć radość i dumę z bycia Polakiem oraz pokazać jak być współczesnym patriotą.
W atmosferę tamtego wyjątkowego listopada wprowadził nas konkurs historyczny „Droga do Niepodległej”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
oraz I – III gimnazjum. 4 listopada 2016 r. reprezentanci
poszczególnych klas rozwiązywali test i wykazywali się wiedzą o okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości, polskich politykach i ugrupowaniach z tamtego okresu, formacjach wojskowych w czasie I wojny światowej oraz
szlaku bojowym Legionów Polskich. Konkurs przygotowała pani Iwona Dobosz.
Uczniowie klas 0, I – III również włączyli się w obchody Święta Niepodległości. Wspólnie z wychowawcami przygotowali oni prace plastyczne o symbolach narodowych. Rysunki dzieci były ważnym elementem dekoracji i stanowiły
tło dla występów uczniów.
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Po tym wystąpieniu prowadząca Renata Pecka nawiązała do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest
umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć
dla niej” i podkreśliła, że dbałość o naszą wolność, o tradycję, wartości duchowe, patriotyczne i religijne jest naszym
obowiązkiem i jesteśmy to winni ludziom, którzy za tę wolność oddali życie.
Następnie prowadząca zaprosiła wszystkich zebranych
na wspólne śpiewanie pieśni oraz poczęstunek.
Z każdą kolejną pieśnią zgromadzeni goście śpiewali coraz piękniej, odważniej i z większym zaangażowaniem. Koncert patriotyczny był ostatnim punktem uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach.
Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Agnieszka Woś.
W swoim wystąpieniu podziękowała uczniom i zespołowi tanecznemu „Izdebczanka” za piękną lekcję historii, za
kreatywność, trud i wkład pracy włożony w przygotowanie
wspaniałej uroczystości. Podziękowała również za zaangażowanie nauczycielom. Słowa podziękowania skierowała także
do Rady Rodziców, trójek klasowych gimnazjum za poświęcenie swojego cennego czasu i zaangażowanie się w przygotowanie poczęstunku.
Renata Pecka

Pani Iwona Dobosz przygotowała oraz przeprowadziła wśród uczniów i nauczycieli sondę na temat znaczenia
Dnia Niepodległości. Respondenci odpowiadali na następujące pytania:
- Czym jest dla Ciebie Dzień 11 listopada i jak go spędzasz?
- Czy uważasz, że takie przedsięwzięcia jak np. „Dzień
Niepodległości” są w naszej szkole potrzebne?
- Co można zrobić, aby szerzyć idee niepodległości?
- Jak każdy człowiek może przyczynić się do wzrostu
znaczenie niepodległości w naszym kraju?
Udział w ankiecie był okazją do wielu refleksji, przemyśleń do tego jak obchodzimy Dzień Niepodległości oraz
inne święta państwowe i jaka jest nasza tożsamość narodowa. Zebrane odpowiedzi posłużyły do stworzenie alfabetu
współczesnego patrioty, który został uroczyście odczytany
w czasie akademii. Wśród ważnych dla każdego z nas haseł
znalazły się takie wartości jak: miłość do ojczyzny, szacunek dla symboli narodowych, narodowa duma, odwaga jak
u Bolesława Chrobrego, przywiązanie do miejsc i tradycji
oraz zaduma i refleksja nad historią kraju.
Uczniowie z klas IV – VI SP, I – III G brali udział w konkursie na najładniejszą gazetkę niepodległościową. Poszcze-
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gólne klasy przygotowały gazetki ścienne poświęcone odzyskaniu przez Polskę wolności. Uczestnicy konkursu wykazali się przy tym dużą pomysłowością, kreatywnością, znajomością faktów historycznych oraz talentem plastycznym.
Ponadto uczniowie brali udział w konkursie na najbardziej
patriotyczne ciastka „Dobre, bo biało – czerwone”. Zadanie
polegało na wykonaniu ciasteczek w barwach narodowych.
Wystrój poszczególnych klas oraz smak ciast oceniany był
przez komisję, która przyznawała punkty w skali od 1 do
10. Wspólna praca nad upiększeniem klas oraz przygotowaniem konkursowych wypieków integrowała zespoły klasowe i jednoczyła w przeżywaniu tego święta.
8 listopada w naszej szkole od rana panowała odświętna atmosfera. Wszyscy uczniowie od przedszkolaków do
gimnazjalistów byli odświętnie ubrani. Wszędzie królowały
barwy narodowe. Nauczyciele i uczniowie nosili w tym dniu
biało - czerwone rozetki oraz kokardy. Dziewczyny założyły na tę okazję wianki, kokardy i czerwone korale. Chłopcy
ubrali mundury wojskowe i garnitury. Podkreśliło to niezwykły charakter tego dnia oraz zachęciło do świętowania.
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Chłopcy z Samorządu Uczniowskiego zadbali o oprawę muzyczną tej uroczystości i na każdej przerwie puszczali nam
piosenki patriotyczne. Dźwięki popularnych utworów np.:
„Rozkwitały pąki białych róż”, „Szara piechota”, „Legiony”,
„Wojenko, wojenko” i „Aby ktoś mógł żyć” dostarczyły wielu
wzruszeń oraz skłaniały do wspólnego śpiewania.
W tym dniu jury konkursowe oceniło wystrój poszczególnych klas oraz walory smakowe i wizualne przygotowanych wypieków. Uczniowie poważnie podeszli do konkursów,
dlatego też ich poziom był wyrównany. Dyrektor ZS w Warze pan Aleksander Fil oraz panie: Elżbieta Naleśnik, Iwona Dobosz i Bożena Niemiec mieli trudne zadanie, by wybrać zwycięzców. Po długich naradach i zsumowaniu punktów z trzech konkursów przyznano następujące miejsca:
w- kategorii szkoła podstawowa
I miejsce – klasa 5,
II miejsce – klasa 6,
III miejsce – klasa 4.
w kategorii gimnazjum
I miejsce – klasa IIIG,
II miejsce – klasa IG,
III miejsce – klasa IIG.
Rozstrzygnięcie konkursów miało miejsce w czasie uroczystej akademii. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali prace plastyczne zostali nagrodzeni cukierkami. Od wygranej ważniejsze jednak było wspólne przeżycie tego święta, pokazanie przynależności narodowej i upamiętnienie bohaterów którzy oddali swoje życie za Polskę.
Na korytarzu działała kawiarenka niepodległościowa,
w której można było degustować „dobre, bo biało – czerwone
ciasteczka”. Uczniowie tłumnie odwiedzali to miejsce i delektowali się oryginalnymi wypiekami. Ich twórcy postara-
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li się o niecodzienne nazwy np.: „Listopadówki”, „Muffinki
Legionistów”, „Powstańce”, „Torcik listopadowy” lub „Sernik
Piłsudskiego”. Smak ciastek również był wyjątkowy, ponieważ szybko znalazły one swoich amatorów. Piękny wystrój
kawiarenki to zasługa pani Elżbiety Pempuś.
Bardzo ważnym elementem rocznicowych obchodów było
uroczyste podsumowanie konkursów oraz obejrzenie programu artystycznego pt. „Jak Feniks z popiołów”. Na początku tej części uroczystości odśpiewany został hymn państwowy. Później nauczycielka historii pani Iwona Dobosz przybliżyła zebranym wyniki ankiety niepodległościowej. Cieszy fakt, że uczniowie świętują Dzień Niepodległości, oglądają różne programy o tematyce patriotycznej, transmisje
uroczystości państwowych oraz biorą udział w nabożeństwach i imprezach okolicznościowych. Młodzież ma również wiele pomysłów i przykładów działań, które przyczyniłyby się do szerzenia idei niepodległości. Niektóre z nich
są naprawdę ciekawe i warto je zrealizować np. organizowanie biegów niepodległościowych, konkursów piosenek patriotycznych, wypuszczenie w niebo biało – czerwonych balonów lub spotkania ze świadkami historii. W dalszej części uroczystości przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego z klasy III Gimnazjum odczytały Alfabet Współczesnego Patriotyzmu. Dyrektor ZS w Warze złożył symboliczny
podpis na tym dokumencie.
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Potem obejrzeliśmy wzruszający program artystyczny, przygotowany przez SU i jego opiekunkę panią Monikę Jedynak. Uczniowie poprzez słowa wierszy opowiedzieli nam o zaborach, tęsknocie naszych przodków za wolną
ojczyzną, wysiłkach zbrojnych i przelewaniu krwi dla odzyskania niepodległości. Recytowane utwory literackie pozwoliły nam zrozumieć rozterki i uczucia walczących o wolną Polskę oraz przeżyć radość z tego, że nasza ojczyzna nie
jest już niewolnicą. Kolejnym punktem uroczystości było
podsumowanie konkursów i wręczenie nagród zwycięzcom.
Świętowanie Dnia Niepodległości zakończyło się występem
uczniów, którzy zagrali nam najbardziej popularne piosenki
wojskowych oraz wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Każdy z nas mógł w ten sposób wyrazić radość z życia w wolnej Polsce
Dziękujemy paniom: Iwonie Dobosz, Elżbiecie Pempuś,
Monice Jedynak, wszystkim nauczycielom, którzy włączyli
się w przygotowanie uroczystości oraz uczniom, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Była to piękna i szczególna lekcja historii oraz patriotyzmu. Niezwykle ważna
jest także wartość wychowawcza tego wydarzenia. Oddaliśmy szacunek tym, którzy walczyli o wolną Polskę i w Jej
obronie ginęli oraz pokazaliśmy wszystkim, „że coś zostało z tamtych dni”.
źródło: zswara.szkolna.net

„Nie depczcie przeszłości Ołtarzy!...”
– Narodowe Święto Niepodległości w ZS w Wesołej
Szczególną rolę w działalności edukacyjnej naszej szkoły zajmuje coroczny, okolicznościowy program patriotyczny
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który w tym
roku zorganizowaliśmy w przeddzień Święta – tj. w dn. 10
listopada. W programie upamiętniliśmy także Patrona naszych dwóch szkół marszałka Józefa Piłsudskiego,
który wielce przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę.
Na wstępie zorganizowaliśmy przemarsz
uczniów i nauczycieli naszego Zespołu Szkół za
Sztandarem do miejscowego kościoła parafialnego
na Uroczystą Mszę Świętą, a jeszcze przed jej rozpoczęciem delegacja uczniów zapaliła znicze przy grobie Nieznanego Żołnierza i przy zasadzonych kilka lat temu na parafialnym cmentarzu trzech „Dębach Pamięci” upamiętniających pochodzące z Wesołej trzy ofiary stalinowskiego terroru z czasów II
wojny światowej. Odprawiający Mszę Świętą ksiądz
Michał Boba podczas swego kazania wygłosił do
zgromadzonych piękne patriotyczne słowo. Po za-

kończeniu Mszy Św. uroczystości przeniosły się do budynku Zespołu Szkół na okolicznościowy program patriotyczny.
Naszą szkolną uroczystość uświetniła obecność szanownych gości w osobach: Agnieszki Baran - Sekretarz Gminy
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Nozdrzec, Wiesława Marchla - członka Zarządu Powiatu Brzozowskiego,
Stanisława Dańko - Radnego Gminy
Nozdrzec, Jarosława Dąbrowskiego - Sołtysa wsi Wesoła, Agnieszki
Smaroń - Przewodniczącej Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wesołej.
Scenariusz programu artystycznego wzbogaciliśmy kilkoma scenkami tematycznymi, aby w ten obrazowy, symboliczny sposób skutecznie
dotrzeć do odbiorców.
Postaciami w pierwszej scence była „Ojczyzna” i „trzej oprawcy”
symbolizujący zaborców Polski – Rosję, Austrię i Prusy. „Ojczyzna” wyczuła zagrożenie, rozpoczęła się walka, szarpanina, podczas której roz-
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darte zostały jej biało-czerwone szaty, a „zaborcy” nałożyli „Ojczyźnie” czarny strój, związali Ją powrozem i wyprowadzili ze sceny. Ta scenka przedstawiona została na tle
specjalnej, przejmującej muzyki – podobnie jak i druga ze
scenek „Modlitwa za Ojczyznę” w wykonaniu pięciu uczennic gimnazjum.
Kolejna scenka miała już charakter entuzjastyczny
– „Czwartacy”, czyli „ułani” wkroczyli na scenę i wspólne
z dziewczynami tańcząc i śpiewając zaprezentowali znaną
i lubianą piosenkę - „Ułani”.
Kulminacyjnym punktem programu była scenka, w której przed widownią pojawiła się w białej szacie i w koronie „Polska”, która zrzucając z siebie symbolizującą niewolę czarną zasłonę, wypowiedziała słowo: „Jestem!”. W ten
sposób poinformowała o swym wyzwoleniu po ponad stuletnim okresie niewoli.
Całość programu wzbogacona została odpowiednią narracją, patriotyczną pieśnią i poezją, wymowną dekoracją.
Duże poruszenie na widowni wywołały też występy dwóch
szkolnych solistek, gdyż każda z nich pięknie zaśpiewała
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wzruszającą patriotyczną piosenkę. Pierwsza z nich poświęcona była żołnierzowi – legioniście z czasów pierwszej wojny światowej i podwładnemu Józefa Piłsudskiego pułkownikowi Leopoldowi Lisowi Kuli, a druga mówiła o miłości
i przywiązaniu do miejsca w którym człowiek się urodził.
Nasza szkolna uroczystość wywarła ogromne wrażenie
na wszystkich obecnych, co podkreślili w swym wystąpieniu poruszeni nasi znamienici Goście.
Historyczne uroczystości rocznicowe organizowane na
terenie szkoły poprzez przypominanie uczniom w ciekawy
sposób istotnych faktów z naszej historii mają budować miłość, przywiązanie i gotowość do poświęceń dla Naszej Ojczyzny, ukazywać wzorce do naśladowania, kształtować patriotyczne postawy. Przypominamy uczniom, że to dzięki naszym pradziadom mogły przetrwać w tych dawnych trudnych czasach najcenniejsze nasze wartości narodowe takie
jak: historia, język, tradycja, kultura i że to dzięki nim możemy się teraz cieszyć niepodległą i wolną ojczyzną.
Adam Świder

Złote Gody 2016
10 listopada br. w Domu Strażaka w Nozdrzcu odbyła się doroczna uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Złote Gody obchodzili w tym roku Państwo:
• Helena i Tadeusz Baranowie,
• Maria i Eugeniusz Dragułowie,
• Kazimiera i Adolf Kuźmikowie,
• Zofia i Władysław Lisikowie,
• Domicela i Zbigniew Owsiani,
• Wiktoria i Zdzisław Sochowie,
• Eugenia i Bronisław Toczkowie,
• Krystyna i Mieczysław Toczkowie,
• Matylda i Kazimierz Trzciańscy oraz
• Genowefa i Józef Winiarscy.
Medale, na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec, przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W jego imieniu podczas uroczystości Jubilatów uhonorował
wójt Antoni Gromala wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Nozdrzcu Stanisławem Potocznym oraz Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Nozdrzcu
ks. Januszem Marszałkiem.
Wójt Gminy, oprócz gratulacji i życzeń złożył Jubilatom podziękowanie za
trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. O wielkim znaczeniu miłości
małżeńskiej i wzajemnego szacunku mówił ks. Janusz Marszałek. Życzenia złożył również przewodniczący rady.

Państwo Eugenia i Bronisław Toczkowie

Państwo Helena i Tadeusz Baranowie
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Państwo Krystyna i Mieczysław Toczkowie

Warzanie

Państwo Maria i Eugeniusz Dragułowie

Państwo Matylda i Kazimierz Trzciańscy

Pan Zdzisław Socha

Państwo Wiktoria i Zdzisław Sochowie

W imieniu odznaczonych wystąpił Pan Zdzisław Socha, który podziękował
za pamięć oraz przygotowanie uroczystości.
Oprawę artystyczną spotkania stanowił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczennic Gimnazjum w Warze oraz koncert kapeli „Warzanie”.
Na Złote Gody
Jesień w kolorach pięknych przybyła
Nićmi babiego lata Złote Gody ozdobiła
Pod stopami Jubilatów dywan rozścieliła
By dalsza ich droga szczęśliwością była
Bo droga życia która jest za Wami
Ma wiele wschodów i zachodów słońca
Wiele zim srogich i tęgich mrozów
Jesiennych szarug deszczów i wiatrów
I wiele zapachu lipowego kwiatu
A Wam się zdaje że to jakby wczoraj
Mirtowy wianek i długi welon
Że jakby wczoraj biel kwiatka zdobiła
Nowy garnitur narzeczonego
Że jakby wczoraj orkiestra Wam grała
Tak przeminęło lat już pięćdziesiąt
Na szlaku który nie szczędził niczego
I zawsze razem w radościach i trudach

Państwo Zofia i Władysław Lisikowie
Zawsze do przodu wszystko pokonujecie
Chociaż umilkły dźwięki orkiestry
Trochę już wybladł na ścianie wiszący
Portret małżonków z miłosnym spojrzeniem
Co czas młodości w ramkach zatrzymał
Amator malarz – domokrążca
Tuż obok niego na małym stoliku
Lampka co nocne czuwania pamięta
Stary różaniec świętość małżeństwa
W nim wiele modłów skarg i dziękczynienia
Paciorków które za rodzinę ślecie
Dzisiaj niech dla Was najszczersze życzenia
Z serc naszych jak strumień beztrosko wypłyną
Niech promień dziękczynienia na drodze Wam świeci
Niech w spracowanych dłoniach róża spocznie
A do siwych skroni przytulą się dzieci
Danuta Czaja, listopad, 2016
źródło: www.nozdrzec.pl
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Nie umiera ten, kto zostaje w naszej pamięci
Listopad to miesiąc, w którym pamiętamy o wszystkich zmarłych. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach w ramach zajęć integracyjnych dołączyli do uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach i wspólnie odwiedzili cmentarz parafialny, gdzie złożyli wiązanki
i zapalili znicze na grobach nauczycieli i uczestników ŚDS.
Znicze zapalili również na pomniku walczącego w obronie Ojczyzny pułkownika Pilawy Kamienieckiego oraz na
Grobie Nieznanego Żołnierza.
źródło: sdsizdebki.pl

Święto Niepodległości
Już po raz trzeci mieliśmy zaszczyt gościć w naszym
Domu uczniów z Zespołu Szkół w Dydni. Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowali montaż
słowno – muzyczny z okazji Święta Niepodległości. Wzruszające wiersze przeplatane pieśniami patriotycznymi nadały doniosłości tej chwili.
Występ uczniów dostarczył naszym uczestnikom niezapomnianych wrażeń, bardzo chętnie włączyli się do wspólnego śpiewu, a na ich twarzach można było dostrzec wzruszenie.

Podczas wizyty w ŚDS nie mogło również zabraknąć
wspólnych zajęć plastycznych, którym także towarzyszył
radosny śpiew.
Serdecznie dziękujemy Wolontariuszom oraz ich opiekunom: Zbigniewowi Kowalczykowi i ks. Arturowi Dyrdzie,
za poświęcony czas i piękny występ. Mamy nadzieję, że pobyt w naszym Domu utwierdził uczniów w przekonaniu, że
dla takich przeżyć warto poświęcać swój czas.
żródło: sdsizdebki.pl

Poetycko po raz trzeci
Każdy z nas ma w sobie piękny ogród, miejsce wytchnienia, oderwania się od codzienności. Trzeba go tylko odnaleźć, dostrzec i wybiec mu na spotkanie. Do takiego ogrodu, pięknej krainy łagodności, przenieśliśmy się w dniu 27
października 2016 r., podczas III Poetyckich Spotkań Pałacowych zorganizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Izdebkach.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Dorota
Długosz, Anna Ziemba – Lonc oraz Józef Cupak.
Spotkanie prowadził Jan Organ. Uczestniczyli w nim
również uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach z nauczycielką Katarzyną Kufel oraz ElżbietaBoroń z Brzozowskiej
Gazety Powiatowej.
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Każdy z zaproszonych poetów czytał
swoje wiersze oraz odpowiadał na pytania dotyczące twórczości, sukcesów wydawniczych, inspiracji, planów na przyszłość. W ramach podziękowań nasi goście otrzymali drobne upominki wykonane przez uczestników ŚDS w ramach treningu rozwijania zainteresowań. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.
Do zobaczenia za rok.
źródło: sdsizdebki.pl

Patriotyczne śpiewnie w liceum pod hasłem:
„Dynów jedną śpiewającą rodziną”
„Niepokonanym chwała i cześć!
Niepokonanym wznieś my pieśń.”
W dniu 11 listopada już po raz piąty odbył się wieczór
patriotyczny „Dynów jedną śpiewającą rodziną”, którego
Gospodarzem było Liceum Ogólnokształcące im. Komisji
Edukacji Narodowej w Dynowie. Wspólne śpiewanie w tym
roku pod hasłem: „Niepokonanym chwała i cześć! Niepokonanym wznieśmy pieśń” zorganizowane zostało przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie oraz Liceum
Ogólnokształcące w Dynowie. Nauczyciele i młodzież liceum
zadbali o wystrój sali, przygotowanie poczęstunku i dobry
klimat podczas imprezy.
Wieczór patriotyczny w dniu 11 listopada to piękna inicjatywa łącząca pokolenia, która przyciąga z roku na rok coraz więcej mieszkańców Dynowa i okolic. W auli liceum, przy
świecach i pięknie nakrytych stołach zebrało się ponad sto
osób: babcie, dziadkowie, rodzice, młodzież w różnym wieku, przedszkolaki, którzy pięknie i doniośle wyśpiewywali
patriotyczne pieśni. Uroczystość rozpoczął okolicznościowy
montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów Liceum
Ogólnokształcącego w Dynowie odnoszący się do współczesnego rozumienia wolności i patriotyzmu. W skład zespołu weszli instrumentaliści: Dominik Pabiański, Jakub Kędzierski, Kamil Spławiński, Bartosz Tereszczak, Piotr Rebizak oraz recytatorzy i soliści: Martyna Kłyż, Wiktoria Siry,
Michał Świder i Hubert Kozdra.

Druga część to biesiada rodzinna przy pieśniach narodowych. Na scenie, wywoływani kolejno przez prowadzących spotkanie Radnego Miasta Dynów p. Michała Zięzio
oraz animatora kultury p. Emila Dańczaka, pojawiali się
artyści związani z dynowskim środowiskiem kulturalnym
m.in.: absolwentka LO p. Dorota Sówka-Szmigiel, p. Monika Baran laureatka VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie, p. Emil Dańczak z synem Emanuelem, p. Zofia Bielec z wnukiem Grzegorzem Jandzisiem, utalentowany tercet rodzinny p. Daniel
Maziarz z synami Kamilem i Patrykiem oraz Radna Miasta
Dynów p. Józefa Ślemp z wnukiem Stasiem.
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Ostatnia część imprezy to wspólne śpiewanie przy
akompaniamencie p. Jakuba Trybalskiego. Szkoła do późna w nocy rozbrzmiewała dźwiękami „Piechoty”, „Wojenki,
wojenki”, „Pierwszej brygady”…
Cieszymy się jako współorganizatorzy tej uroczystości,
że nasza szkoła mogła otworzyć dla środowiska swoje podwoje, że jesteśmy miejscem kojarzonym w Dynowie nie tylko z nauką, ale również z działalnością kulturalną. Dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na biesiadę patriotyczną, szczególnie panu Zygmuntowi Frańczakowi Burmistrzowi Miasta Dynów, Radnym Powiatowym, Radnym Miasta Dynów, członkom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz tym, którzy w 98 Rocznicę Odzyskania Niepodległości w ten sposób zechcieli manifestować swoją przynależność narodową.

I miejsce w powiecie wśród szkół ponagimnazjalnych w Licealiadzie
W dniu 15 listopada 2016 roku w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się podsumowanie
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok
szkolny 2015/2016 w Powiecie Rzeszowskim. Nasze Dynowskie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej zostało po raz dziesiąty z rzędu sklasyfikowane na I miejscu w powiecie, gromadząc rekordową ilość
497 punktów wśród szkół ponagimnazjalnych. Pan Dyrektor Kazimierz
Żak otrzymał z rąk Naczelnika Wydziału Społeczno-Oświatowego Ada-
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ma Kozaka okolicznościowy puchar wraz z dyplomem oraz
statuetkę za organizację i współorganizację rozgrywek Licealiady i Gimnazjady. Dyplomem oraz pamiątkowym medalem za zasługi w rozwoju sportu szkolnego w Powiecie Rzeszowskim wyróżniony został nauczyciel wychowania fizycznego pan Bogdan Peszek. Ponadto szkoła za zajęcie I miejsca otrzymała sprzęt sportowy ufundowany przez Starostwo
Powiatowe w Rzeszowie.
„Kto czyta książki żyje podwójnie.”
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Dynowie.
W ubiegłym roku nasza szkoła złożyła wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała kwotę 12 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych
do biblioteki szkolnej. Uwzględniając wkład własny 2.400
złotych, zakupiliśmy ponad 560 książek oraz audiobooki za
łączną kwotę 14 400 złotych. Planowane zakupy konsultowane były z uczniami, którzy mieli możliwość składania w bibliotece własnych propozycji, co do zakupu książek. Wśród
pozycji, które znalazły się na półkach, są nowości wydaw-

nicze, bestsellery, młodzieżowe powieści obyczajowe,
fantastyka, (ulubiony przez młodzież gatunek), thrillery, powieści kryminalne zarówno te z klasyki , jak
i „świeżych” twórców tego gatunku. Dzięki wsparciu finansowemu mogliśmy uzupełnić nasz księgozbiór w książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Wśród zakupionych pozycji znalazły się
też biografie ludzi kultury, nauki, sportu, reportaże,
poradniki oraz książki cieszące się wśród czytelników
ciągłą popularnością, mimo upływu lat. Otrzymane
pieniądze przeznaczyliśmy również na uzupełnienie
braków w lekturach szkolnych. Planując zakupy staraliśmy się zainwestować otrzymane pieniądze tak,
aby zadowolić wszystkich czytelników, stąd tak duża
różnorodność zakupionych książek. Mamy nadzieję,
że cel został osiągnięty, a nowo zakupione książki
zainteresują nie tylko zagorzałych czytelników, ale
również tych uczniów, którzy do tej pory odwiedzali
bibliotekę tylko po to, aby
wypożyczyć lekturę. Może
i dla nich czytanie stanie
się przyjemnością, a nie
przymusem. Zakupione
książki znacznie wzbogaciły i urozmaiciły księgozbiór
oraz dodały kolorytu odnowionej bibliotece.
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”Ratuj życie - żyj bezpiecznie” czyli zbiórka krwi
XII zbiórka krwi organizowana przez Klub SHDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie, RCKiK w Rzeszowie w partnerstwie z naszą szkołą zgromadziła liczną grupę chętnych
uczniów oraz mieszkańców. Każda osoba, która chciała oddać krew, musiała wypełnić specjalny formularz, oddać
próbkę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji personelu medycznego, można było przystąpić do oddawani krwi. W akcji honorowej
zbiórki krwi wzięło udział ponad 40 ochotników. Jednak lista kryteriów, które trzeba spełnić, jest dość długa. Wśród
osób, które zdecydowały się usiąść na specjalnych fotelach
służących do pobierania krwi, byli także nasi nauczyciele.
W przyszłości liczymy na jeszcze większe zainteresowanie
akcją oraz wsparcie ze strony różnych środowisk. Każdy
z nas może znaleźć się w potrzebie, a dar ten nie ma ceny.

Drodzy czytelnicy
Grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Dynowie napisała i zaprojektowała własny tomik
opowiadań, biorąc udział w ogólnopolskim turnieju literackim „Misja – Książka”.
Liczą teraz na Wasze głosy, które możecie oddawać wchodząc na stronę internetową wydawnictwa Ridero pod adresem www.ridero.eu/pl, następnie w „zakładkę konkurs” i głosuj na tomik pt. „Po drugiej
stronie lustra”.
Z góry dziękujemy za oddane głosy.

Ognisko integracyjne dla klas pierwszych
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Wycieczka do Przemyśla i udział w dniu otwartych koszar

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Kwesta na dynowskim cmentarzu

Dzień Edukacji Narodowej połączony z Przeglądem Belfersko-Uczniowskiego Dorobku
Artystycznego czyli „Buda 2016”

Jana Osiadły nagrodzona Stypendium
Prezesa Rady Ministrów

Udział w akcji „Śniadanie daje moc”
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Półmetek klas drugich

PRACOWITY ROK KAPELI TOŃKO
Tradycyjnie, na początku każdego roku Kapela TOŃKO śpiewa kolędy. W styczniu i lutym b.r. zespół koncertował w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie,
brał udział w Koncercie Noworocznym w LO w Dynowie.
Uczestniczył również we Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Łubnie połączonej z koncertem kolęd, w którym wzięli udział uczniowie SP w Łubnie.
W kwietniu kapela uczestniczyła w promocji Rocznika
Historycznego DYNOWIANA nr 2, zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego.
Miło wspominamy ślub Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dynowie, Anety Pepaś i Pana Wojciecha Skowrona. Państwo Młodzi powiedzieli sobie TAK w pięknie usytuowanym kościele w Słonnym, a Kapela życzyła Nowożeńcom… „samych słonecznych dni na nowej drodze życia”.
Swoją muzyką wsparliśmy Finał XIV-go Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
w Krośnie zorganizowany przez Nadleśnictwo Dynów
na „Błękitnym Sanie”.
Miesiąc maj to m.in. czas ogólnopolskich festiwali i przeglądów kapel folkloru miejskiego.
Dzięki corocznemu wsparciu Władz Miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury, możemy reprezentować Dynów na w/w imprezach. Nie mogło nas więc zabraknąć na najstarszym w Polsce festiwalu folkloru miejskiego w Przemyślu. Tegoroczny, 38 Festiwal przyniósł nam wyróżnienie, co potwierdziło wysoką lokatę Kapeli TOŃKO wśród innych zespołów w Polsce. Również w maju,
w Dynowie wraz z innymi artystami wzięliśmy udział w koncercie charytatywnym pod hasłem: „Niech dobroć urodzi się
wiosną”.
Dzięki wspomnianemu
wcześniej wsparciu Kapela
TOŃKO mogła w roku bieżącym wyjechać w celach promo-
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cyjnych do nowych miejscowości naszego kraju.
Z powodzeniem wzięliśmy
udział w:
• XI Festiwalu Kapel Podwórkowych w Wysokiej /II m/,
• XIII Ogólnopolskiej Gali Kapel Podwórkowych w Szadku
/k. Łodzi/,
• XXIX Mazowieckich Spotkaniach Kapel Podwórkowych
im. Jana Stępniakowskiego.
Pamięci Krzysztofa Szczypciaka /członka Kapeli U Maxa/
w Siennie.
• XIV Ogólnopolskich Spotkaniach Kapel Podwórkowych
w Przeworsku,
Koncertowaliśmy także w czasie trwania:
• X Rzepedzkiego Jarmarku Muzycznego,
• 25 Lecia Gminy Besko,
• 50 Lecia Dni Pogórza Dynowskiego,
• Dni Młodych w Diecezji w ramach Światowych Dni Młodzieży w Rzeszowie,
• Karpackiego Jarmarku Turystycznego w Ustrzykach
Dolnych,
• 25 Lecia Białej Floty w Solinie,
a także w Miejscu Piastowym, Babicach, Dynowie, Domaradzu i Haczowie.
Kapela TOŃKO z Dynowa może zaliczyć rok 2016 do
udanych artystycznie. Dotarliśmy z naszą muzyką do wielu nowych miejscowości, koncertowaliśmy dla widzów i słuchaczy w różnym wieku co nas bardzo cieszy. Przyjemnym
akcentem był nasz udział /wywiad/w audycji radia RMF FM
„Twoje miasto”, które gościło w Dynowie
Gramy nadal w tym samym składzie osobowym:
1. Agata Marszałek – śpiew, flet, instr. perkusyjne,
2. Antoni Dżuła – śpiew, gitara,
3. Monika Sobkowicz – śpiew, banjo,
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4.
5.

Andrzej Hałasik – akordeon, śpiew
Janusz Paszko – kontrabas, śpiew.
Warto również wspomnieć o nowym, bardzo młodym
członku naszego zespołu, który od początku tego roku wspiera kapelę swoimi umiejętnościami muzycznymi i młodzieńczą energią. To bardzo cieszy, że Grzegorz Jandziś polubił nasz repertuar /m.in. piosenki kresowe, piosenki o Dynowie/ i wykonuje je wraz z nami z wielką ochotą i radością.
Zapraszamy na koncerty Kapeli, a także do odwiedzania naszej strony internetowej i facebooka. DZIEKUJEMY WSZYSTKIM, którzy pomagają nam i wspierają naszą działalność artystyczną. Pełni nadziei i artystycznego optymizmu pracujemy nad nowym programem muzycznym na 2017 rok.
Kierownik Kapeli TOŃKO
Antoni Dżuła
zdjęcia: Monika Sobkowicz

W zespole Szkół zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
kształtujemy postawy ekologiczne!

Środowisko naturalne jest niezwykle ważnym, choć na
co dzień niezauważanym i niedostrzeganym elementem życia. Ono stanowi jednak nasze otoczenie i właśnie dlatego
musimy je chronić. Jeżeli nie zadbamy o jego czystość, skazani będziemy na życie w otoczeniu zdewastowanych lasów,
śmierdzących zbiorników wodnych, smogów, bez żadnej naturalnej zieleni. Dlatego tak ważnym elementem jest edukacja ekologiczna zdążająca do ochrony przyrody i ulepszania środowiska. Musi jednak charakteryzować się opty-

mizmem, wiarą w przyszłość i satysfakcją z efektów podejmowanych działań. Możliwe jest to dzięki zaangażowaniu
logicznie myślących osób, gdyż tylko świadomi ekologicznie
ludzie mogą ocalić naszą planetę. Taką świadomość nabywają uczniowie w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uczestnicząc w szeregu akcji ekologicznych organizowanych przez szkołę.
Tradycją stała się już akcja „Sprzątania Świata”, gdyż
w tym roku uczestniczono w niej po raz ósmy. Zorganizo-
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wana została we współpracy z Urzędem Miasta Dynów
- Referatem Rozwoju Gospodarczego, który przekazał
worki i rękawiczki dla uczestników. Trasa akcji miała miejsce na terenie miasta Dynowa, obejmowała część ul. Polnej, ul. 1-go Maja, część ul. Grunwaldzkiej, ul. Dworską
i ul. Wierzbową oraz obrzeża parkingu przy dworcu autobusowym. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych: 1TI, 1THL, 1TPS i 1a oraz nauczyciele: Pani Anna
Kałamucka, Pani Renata Łybacka, Pan Ryszard Dymczak oraz Pani Honorata Mikoś. Celem tego typu praktyk jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz
inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Poprzez taką praktyczną lekcję
ekologii nasza okolica, w tym droga do szkoły jest bardziej
czysta, a młodzież dostrzega problemy zaśmiecania środowiska, często boleśnie uświadamiając sobie niewłaściwe zachowania względem przyrody.

Obchody Święta Drzewa to kolejna akcja, która zapisała się na stałe w tradycji szkoły. Z tej okazji organizowane są corocznie akcje sadzenia drzewek wokół naszej szkoły dostarczonych przez Nadleśnictwo Dynów. 10 października2016r. posadzono przy naszej szkole sadzonki
świerka. W akcji brali udział uczniowie klas pierwszych:
1TI, 1THL i 1TPSoraz nauczyciele Pani Renata Łybacka i Pani Honorata Mikoś. Poprzez regularne dosadzanie,
drzewa z roku na rok upiększają teren wokół naszej szkoły
i przyczyniają się do wyciszenia hałasu pochodzącego z ruchu komunikacyjnego, a także zmniejszają stres oraz tworzą spokojne miejsce, sprzyjające nauce i wypoczynkowi.
Nie od dzisiaj też wiadomo, że drzewa oddziałując wszech-
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stronnie na otoczenie poprawiają jakość powietrza, wody
i gleby. Dlatego ważną rzeczą jest uświadomienie młodym
ludziom szerokiego i wielorakiego znaczenia drzew dla naszego środowiska i życia każdego człowieka. Na tym polu
jednak w naszym kraju jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Mam nadzieję, że poprzez takie działania ekologiczne
nasi uczniowie doświadczą tego wszystkiego i zapałają miłością do otaczającej przyrody.
W ramach obchodów tego święta organizowane są również spotkania z przedstawicielami Nadleśnictwa Dynów
oraz konkursy. W tym roku, 12 października odbyły się
zajęcia z przedstawicielem Nadleśnictwa Dynów–specjalistą ds. stanu posiadania i edukacji leśnej Panią
Małgorzatą Kaczorowską. Spotkanie miało formę dyskusji panelowej, a jej przedmiotem był temat Puszczy Białowieskiej: Puszcza – proces czy stan?. Młodzież z klas
1TPS, 1THL,1TI i 1a zabierała głos w spornej kwestii wycinki drzew zniszczonych przez chrząszcza
kornika drukarza, który doprowadził do
obumarcia pół miliona drzew na terenie
puszczy. Problem ten jest poważny, gdyż
kornik żeruje na drewnie pod korą drzew
i doprowadza je do śmierci nawet w ciągu
jednego miesiąca. Normalnie owad atakuje drzewa stare lub osłabione. Jednak jego
liczba jest tak wielka, że ofiarą padają także drzewa młode, zdrowe i silne, poza tym
w puszczy oprócz świerka zaczął atakować już inne gatunki, takie jak sosna czy
modrzew. Wzrost liczby korników jest cykliczny, raz mniejszy, raz większy, ale do
tej pory zawsze był pod kontrolą, bo leśnicy
usuwali z lasu zaatakowane drzewa. Jednak w latach 2011-12 Ministerstwo Środowiska ograniczyło pozyskanie drewna
w puszczańskich nadleśnictwach na tyle,
że powstrzymywanie rozwoju kornika stało się niemożliwe – zasiedlonych przez korniki drzew przybywa lawinowo. Ekolodzy
sprzeciwiają się wycinaniu drzew twierdząc, że Puszcza
Białowieska jest jedynym w Polsce przyrodniczym obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO i najlepiej zachowanym kompleksem leśnym na Niżu Europejskim, który powstał i ukształtował się pod wpływem naturalnych procesów i z problemem kornika poradzi sobie sama. Uczniowie
po zagłębieniu się w temat puszczańskiego problemu dyskutowali zaciekle, gdyż jak w każdej dyskusji bywa, zdania
były podzielone, znalazły się wśród naszej młodzieży głosy
ekologów sprzeciwiających się ingerencji człowieka w przyrodę, jak i głosy zwolenników czynnej ochrony, wynikające
z etycznych motywów ochrony przyrody.
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W czasie spotkania z okazji obchodów „Święta Drzewa
2016”zostały również wręczone nagrody laureatom Konkursu Fotograficznego „Drzewa, lasy i ich mieszkańcy” zorganizowanego przez nauczycielkę biologii Panią Honoratę Mikoś przy współpracy z Nadleśnictwem Dynów
i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Poziom nadesłanych prac fotograficznych był bardzo wysoki. Uczestnicy wykazali się dużym profesjonalizmem nie tylko w operowaniu naświetleniem, czy
nasyceniem barwy zdjęcia ale i dużą umiejętnością fotografowania zwierząt, co wymagało niekiedy wiele cierpliwości,
sprytu, a w niektórych przypadkach wiele odwagi. Wybrane zdjęcia ukazywały w pełni piękno drzew, lasów oraz ich
mieszkańców i zostały docenione przez jury: I miejscezajęła
Monika Kocaj kl. 2THPS, II miejsce – Krystyna Kustra
kl. 1THL i III miejsce – Grzegorz Pinkowicz kl. 1TI zaś
wyróżnienia zdobyły: Dorota Łazor kl. 1THL i Aneta
Brzuch z kl. 2THPS. Nagrody ufundowało Nadleśnictwo
Dynów, a wręczenia dokonało jury w składzie: Pani Małgorzata Kaczorowska, Pan Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie Stanisław Tymowicz i Pan Wicedyrektorr ZSzZ w Dynowie Piotr Zdeb.
Tego typu akcje nie mogłyby się odbyć również bez naszej młodzieży, która z chęcią uczestniczy w realizacji programów ekologicznych. Przez takie działania kształtuje się
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u uczniów świadomość odpowiedzialności i poszanowania dla
środowiska. Młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że „Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie”, a taka świadomość dobrze wróży na przyszłość.
Uczniom biorącym udział w w/w akcjach dziękujemy
i już zapraszamy na kolejne.
Koordynator akcji ekologicznych w ZSzZ w Dynowie
Honorata Mikoś

Narodowe Święto Niepodległości
w Szkole Podstawowej w Laskówce
„Co to jest Polska?”
Czesław Janczarski
- Co to jest Polska? spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.
Dzieci już od najmłodszych lat uczą
się w szkole szacunku do symboli narodo„Kto ty jesteś? – Polak Mały…”
Piosenka „Przybyli ułani pod okienko…”
wych, rozpoznają i śpiewają Hymn Polski
zachowując odpowiednią postawę , zdobywają wiedzęna temat: komu zawdzięczają to, że są Polakato Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczczono orgami, mogą mówić po polsku i uczyć się w polskiej szkole oraz,
nizując apel z montażem słowno - muzycznym. W uroczyże 11 listopada jest Świętem Narodowym. Młodsi uczniowie
stości uczestniczyli też rodzice i dziadkowie. Po odśpiewawykonali rysunki, które zdobiły dekorację sali, zaś starsi bianiu hymnu, słowo wstępne wygłosiła pani dyrektor M. Bury,
ło - czerwone kotyliony dla każdego.
a następnie uczennica klasy III krótko przedstawiła drogę
W tym roku w Szkole Podstawowej w Laskówce ŚwięPolski do odzyskania niepodległości. Potem uczniowie recy-
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„Maszeruje orkiestra,
maszerują żołnierze –
jeden bębni na bębnie,
drugi wali w talerze.
Potem idą trębacze,
każdy trąbi inaczej…”

„…trąbka nam się zepsuła, za to gra
nam fujarka…”
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towali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Na koniec
przedszkolaki „w żołnierskich strojach” zaprezentowały
„Mały marsz” (M. Terlikowskiej) maszerując rytmicznie,
śpiewając i grając na instrumentach.
Serdeczne podziękowania dla rodziców za zaangażowanie w przygotowanie strojów.
A. Banaś

Śpiewanie dla ojczyzny w Bachórzu
„Cały Bachórz śpiewa pieśni patriotyczne” to wspólne świętowanie odzyskania niepodległości organizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu po raz drugi.
9 listopada w godzinach popołudniowych sala gimnastyczna wypełniła się
zaproszonymi gośćmi. Byli wśród nich
rodzice, mieszkańcy Bachórza, przedstawiciele władz i organizacji lokalnych
i gminnych z panią wójt Krystyną Sówką,
ksiądz proboszcz, przedstawicielki MOK
-u w Dynowie.
Całość otworzył występ młodzieży,
która w montażu słowno-muzycznym
dała wyraz swojemu przywiązaniu do ojczyzny, po czym inicjatywę przejął konferansjer inicjujący kolejne pieśni patriotyczne. Zgromadzeni chętnie włączyli
się do śpiewnego wyrażania patriotyzmu
i popłynęły słowa starych i nowszych pieśni. Młodzież, za przykładem rodziców i dziadków, chętnie wtórowała radosnemu świętowaniu.
„Przykład idzie z góry”- przykład pięknej postawy obywatelskiej, dowód na to, że patriotyzm można wyrażać na różne sposoby, również na gruncie szkolnym.
Jolanta Wójcik
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Pasowanie na Przedszkolaka
„Maszerują przedszkolaki
raz, dwa, trzy,
I dziewczyny i chłopaki
raz, dwa, trzy,
I trzymają się za ręce
raz, dwa, trzy,
Buzie ładnie uśmiechnięte
raz, dwa, trzy…”
- tą piosenką, 14 października
2016 roku, dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Laskówce rozpoczęły Uroczystość
Pasowania na Przedszkolaka.
Pięcioletnia Ola powitała pięknie
wszystkich przybyłych gości i poprosiła o uwagę, wyrozumiałość i oklaski.
Aby dodać odwagi swoim młodszym
kolegom, uczniowie klas II i III zaprezentowali krótką część artystyczną.
Potem dzieci z oddziału przedszkolnego recytowały wiersze, śpiewały
piosenki i tańczyły. Zaprezentowały
też swoją wiedzę na temat zachowań,
których należy unikać w przedszkolu.
Doskonale się spisały, a więc zdały
egzamin i mogły złożyć Ślubowanie.

Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek…”

Z paniami (z lewej: Emilka 2 l. - przyszła kandydatka do Pasowania)

Dumne Przedszkolaczki
Następnie pani dyrektor „wielkim czerwonym ołówkiem” pasowała wszystkich po kolei na „Prawdziwych Przedszkolaków”. Przedszkolacy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz prezenty: kuferki i rożki pełne
obfitości. Potem wszyscy obecni udali się na poczęstunek przygotowany
przez Rodziców. Ostatnim punktem
uroczystości była dyskoteka. Przewidywany termin zakończenia imprezy znacznie się przedłużył gdyż atmosfera była wyjątkowo sprzyjająca.
Alicja Banaś
Magdalena Ruchlewicz

Pamiątkowe zdjęcie z rodzicami
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150 lat szkoły w Ulanicy
18 września 2016 roku w Szkole Podstawowej
w Ulanicy odbyły się obchody jubileuszu 150-lecia powstania szkoły. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Józefa Fejdasza byłego nauczyciela szkoły. Piękną homilię wygłosił proboszcz parafii Ulanica i katecheta w szkole
ks. Jan Koszałka.
Po nabożeństwie zebrani przenieśli się przed mury
szkoły. Tu Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej, którą następnie poświęcił ks. Jan Koszałka.
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym, w którym niegdyś zorganizowana była dodatkowa sala lekcyjna.
W Jubileuszu wzięło udział wielu znamienitych
gości:
Główny Inspektor Kontroli Państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie Pani Anna Marszałek-Rochowicz, księża koncelebrujący Mszę Św., Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Karnas, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Wicestarosta Rzeszowski
Pan Marek Sitarz, Radni Powiatu Rzeszowskiego: Pan
Jan Sieńko, Pan Krzysztof Kędzierski i Pan Aleksander Stochmal, Radni Gminy Dynów, Kierownik Oświaty Gminy Dynów Pani Danuta Błotnicka, Burmistrz
Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Sekretarz
Gminy Dynów Pan Adam Warzybok, Sołtys wsi Ulanica pani Lucyna Tworzydło, Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Dynów, byli dyrektorzy szkoły: Pani Emilia Mędzelowska, Pan Bronisław Galos i Pan Roman Mryczko,
przedstawiciele OSP w Ulanicy, wieloletni przyjaciele
szkoły i wsi Ulanica, nauczyciele i pracownicy szkoły,
uczniowie, rodzice, absolwenci i mieszkańcy Ulanicy.
Dyrektor szkoły Pani Magdalena Gwóźdź serdecznie powitała wszystkich zebranych po czym wygłosiła
okolicznościowe przemówienie. Wyraziła ogromną radość z faktu, iż to właśnie jej przypadł zaszczyt współorganizowania tego wyjątkowego święta szkoły. Zaznaczyła, że dzisiejszy jubileusz to okazja do wspomnień,
ale także do radości. Trudno być obojętnym wobec
miejsca, w którym zostawiło się część życia. Podkreśliła, że szkoła wytworzyła bogatą tradycję oraz swój
klimat. Z perspektywy mijających lat działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły została uwieńczona
wieloma sukcesami. O dobrej pracy placówki świadczą
też bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.
Wychowankowie szkoły, którzy opuścili jej mury, niejednokrotnie napawali dumą. Szczególne podziękowania skierowała do nauczycieli emerytów, którzy przez
wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły. Prowadzili
uczniów do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe
wartości, wpływali na rozwój szkoły. Wyraziła uznanie
dla wysiłku i pracy dyrektorów, którzy tworzyli szkołę
i wysoko postawili poprzeczkę następnym pokoleniom
nauczycieli. Zaprosiła na środek obecnych na uroczystościach dyrektorów szkoły tj. panią Emilię Mędzelowską, pana Romana Mryczko oraz panią Małgorzatę
Sękowską i wyrażając ogromne uznanie dla ich pracy
wręczyła im kwiaty. Na koniec podziękowała wszystkim za przybycie i współtworzenie historii Szkoły Podstawowej w Ulanicy.
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Następnie w części artystycznej zaprezentowali się absolwenci oraz obecni uczniowie Jubilatki, którzy w swoim wystąpieniu podkreślili rolę szkoły w ich życiu.
Uroczystość uświetniły także przemówienia dostojnych gości, którzy w niezwykle ciepłych słowach wyrazili swoje opinie
na temat funkcjonowania szkoły oraz złożyli serdeczne życzenia i gratulacje pięknego jubileuszu. W tej części głos zabrali:
Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Sekretarz Gminy Dynów Pan Adam Warzybok, Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan, Pan Zdzisław Banat, Pan Michał Dziwik, Radni
Powiatu Rzeszowskiego: Pan Krzysztof Kędzierski i Pan Aleksander Stochmal, była nauczycielka naszej szkoły Pani Anna
Kowalska, Sołtys wsi Ulanica Pani Lucyna Tworzydło, Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, oraz Radny
Gminy Dynów Pan Wiesław Kiełbasa.
W ramach obchodów jubileuszowych w budynku szkoły została przygotowana wystawa fotografii ukazujących życie w szkole na przestrzeni lat. Odwiedzający ją absolwenci
i pracownicy szkoły opowiadali o swoich przeżyciach, o zdarzeniach, które zapamiętali z czasów szkolnych. Odnajdywali na
starych fotografiach siebie i swoich kolegów z ławki.
Wiele pozytywnych emocji dostarczyła zaproszonym gościom historyczna sala lekcyjna. Dzięki życzliwości wielu osób
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udało się zgromadzić mnóstwo cennych przedmiotów
związanych z dawną szkołą. I tak na starych ławkach
znalazły się podręczniki i literatura piękna sprzed ponad 100 lat, kałamarze, stalówki i pióra. Całości dopełniły stare zeszyty i elementarz Falskiego. Zgromadzono fartuszki szkolne, jak również wiele innych cennych przedmiotów. Kroniki i dokumenty szkolne przywołały wspomnienia zdarzeń, które bezpowrotnie minęły, ale kojarzą
się z tym, co najlepsze z młodością, przygodami, szkołą.
Do wspomnień nawiązał również film dokumentalny „Wczoraj to dziś, tylko trochę później” przygotowany specjalnie na tę okazję przez Panią Annę Marszałek-Rochowicz oraz Panią Mirosławę Marszałek-Pełzak,
w którym udział wzięli m.in. mieszkańcy Ulanicy.
Obchody jubileuszu uatrakcyjniły swoim występem
kapele „Młoda Harta” i „Bachórzanie”, zespół taneczny
„Łubienka” oraz zespół „Zenit”.
Dla wszystkich przybyłych gości poczęstunek w postaci degustacji potraw regionalnych przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ulanicy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Ulanicy oraz członkowie Rady Pedagogicznej składają serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc przy organizacji jubileuszu
150-lecia powstania szkoły oraz wspaniałe prezenty dla
szkoły, jakie otrzymaliśmy z racji tejże uroczystości
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podkarpackiemu Urzędowi Marszałkowskiemu
w Rzeszowie
Starostwu Powiatowemu i Radzie Powiatu w Rzeszowie
Podkarpackiemu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Urzędowi Gminy Dynów
Panu Zygmuntowi Frańczakowi Burmistrzowi Miasta Dynów
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Dynowie
Bankowi Spółdzielczemu w Dynowie
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Dynowie
Spółdzielni Inwalidów w Dynowie
Pani Halinie Cygan Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie
Pani Marioli Kaczor Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bachórzu
Zespołowi „Młoda Harta”
Zespołowi „Bachórzanie”
Zespołowi tanecznemu „Łubienka”
Panu Wojciechowi Szarudze - PUH „U Wojtka”
Panu Krzysztofowi Sierantowi - Usługi Instalacyjne
Wod-Kan-Co-Gaz
Panu Mariuszowi Bielcowi właścicielowi firmy „Kamieniarstwo”
Panu Piotrowi Kamińskiemu - właścicielowi firmy
VIP KLIMA
Panu Antoniemu Balawejdrowi - właścicielowi firmy Berthold Polska
Państwu Mirosławie Marszałek-Pełzak i Grzegorzowi Pełzak właścicielom Zakładu Górniczego w Ulanicy
Kołu Gospodyń Wiejskich w Ulanicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanicy
Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ulanicy
Pani Annie Marszałek- Rochowicz
Panu Zygmuntowi Prokopowi
Panu Jackowi Kamińskiemu
Państwu Zuzannie i Adamowi Szczepańskim
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Państwu Lucynie i Markowi Tworzydło
Panu Ryszardowi Marszałkowi
Pani Renacie Potocznej
Panu Antoniemu Bednarczykowi
Pani Halinie Mędzelowskiej - Słota
Panu Tomaszowi Sitek
Panu Robertowi Sówce
Panu Henrykowi Radoniowi
Panu Józefowi Szczepańskiemu
Panu Sławomirowi Inglot i Panu Damianowi Inglot
oraz
wszystkim Instytucjom i Osobom, które przyczyniły się
do uświetnienia uroczystości.
Za wypożyczenie eksponatów dziękujemy:
Pani Katarzynie Cieślik
Pani Renacie Potocznej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pani Annie Marszałek-Rochowicz
Pani Elżbiecie Szul
Pani Kazimierze Dutce
Pani Marcie Uryć
Pani Halinie Cygan
Pani Marii Drewniak
Pani Marii Potocznej
Zespołowi Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie
Szkole Podstawowej nr 2 im Ks. Markiewicza w Harcie
Szkole Podstawowej w Laskówce

Szczególne podziękowania kierujemy do Członków Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 150-lecia szkoły za pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia.
tekst: Małgorzata Sękowska
fot.: Tomasz Gwóźdź, Zofia Marszałek

Tam gdzie kończy się zabawa
– Błotne piekło w Krainie Łemków
Komańcza, niedziela – 23 października godzina 8:33
wraz z Wieśkiem Jandzisiem w towarzystwie naszych przyjaciół Bogdana Peszka i Romka Kokota docieramy na metę
Łemkowyny Ultra Trail 150.
150 kilometrów po dzikiej Krainie Łemków, blisko sześć
tysięcy metrów w górę i tyle samo w dół. Do tego ulewa na
trasie, towarzysząca przez 12 godzin i wszechobecne błoto.
W zasadzie każde ilości błota, na którym ciężko utrzymać
równowagę. Ale może po kolei.

Więcej pytań niż odpowiedzi.
Start na najdłuższej trasie Łemkowyny z Krynicy do Komańczy miał być dla mnie i dla Wieśka mocnym akcentem
na zakończenie sezonu biegowego w 2016 roku. Łemkowyna

Błoto na trasie R. Czerwiński
Błotne podejscia - fot. Piotr Dymus

Błoto na trasie - fot. R. Czerwiński

Bogdan na punkcie żywieniowym - fot. Daniel Gąsecki
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cy. W Krynicy pojawiliśmy się
około godziny 21 za sprawą
Piotrka Kędzierskiego, który nas tam zawiózł. Na początek obowiązkowa odprawa, wydanie numerów startowych i kontakt z Bogdanem
i Romkiem. Nastawienie nasze bojowe! Do startu coraz
mniej czasu więc przebieramy
się w rzeczy startowe, pakujemy plecaki, zabieramy mapy
i powoli udajemy się na krynicki rynek skąd mamy wystartować. Pogoda nie sprzyja. Pada lekki deszcz, a weMeta
dług prognoz to dopiero poChyrowa - 81 km - fot. Daniel Gasecki
czątek. Ma być jeszcze gorzej.
Na krynickim rynku blisko
400 osób a w zasadzie śmiałków, którzy mają jeden główny cel - przebiec 150 km i dotrzeć do mety w Komańczy.
Nerwowo z Wieśkiem wymieniamy ostatnie uwagi, odpalamy czołówki i odliczamy razem z pozostałymi biegaczami – pięć, cztery, trzy, dwa,
jeden…! START! Zaczynamy
powoli bez szaleństw w końcu przed nami dystans jakiego jeszcze nigdy w życiu nie
pokonaliśmy! Rozmawiamy
Wahalowski Wierch - fot. Piotr Dymus
Buty - fot. Daniel Gąsecki
z Wieśkiem. Śmieję się i mówię, że ta trasa wcale nie jest
miała być dużo łatwiejsza niż Ultra Bieg Rzeźnika, w którym
taka trudn, a do mety chyba da się dotrzeć bez wody w bustartowaliśmy w maju, a w dodatku miała dać nam kwalifitach (przed biegiem organizatorzy zapewniali, że do mety
kację na Bieg Ultra Granią Tatr. Oprócz nas na dystansie
nikt nie dotrze „suchą stopą”). Moje marzenia o tym prysły
70 km wystartował Bogdan Peszek. Przygotowania do tego
na 12 kilometrze trasy. Po raz pierwszy musieliśmy się przestartu rozpoczęliśmy już początkiem sierpnia od mocnych
prawić przez wodę. Wyobraźcie to sobie tylko - strumienie
treningów siłowych i długich wybiegań po niesamowitych
wezbrane po dwutygodniowych opadach i lodowata woda,
terenach Pogórza Dynowskiego. Trzeba było bardzo dobrze
po wejściu do której odechciewa się dalszego kontynuowaprzygotować nogi na taki dystans w dodatku mieliśmy już
nia biegu. Wyobraźcie sobie jeszcze, że takie niespodzianki
ten plus, że wiedzieliśmy jakie błędy popełniliśmy na Rzeźczekały na nas co kawałek a rzeki i strumienie przekraczaniku Ultra w przygotowaniach i w samym starcie. Dzień za
liśmy nie dwa, nie trzy a kilkanaście razy! O suchych budniem płynął szybko a data startu i 22 październikA zbliżał
tach można było tylko pomarzyć! Pierwszy punkt żywieniosię wielkimi krokami. Ostatnim etapem naszych przygotowy w Ropkach (19,2 km) zaliczamy dosyć szybko. Nie czuwań był start w Ultramaratonie Bieszczadzkim na dystanjemy jakiegoś większego zmęczenia, jedyne co demotywusie 52 km. Zaś ostatnie dwa tygodnie zostawiliśmy na łapaje to buty pełne wody, ale staramy się o tym nie myśleć. Do
nie „świeżości”. Powoli zaczął pojawiać się też stres i wielkie
kolejnego punkty żywieniowego w Bartnem mamy prawie
oczekiwanie a z każdym kolejnym dniem coraz więcej my30 km. Przed nami teraz tylko ciemna deszczowa noc, głuśli. Czy mam już przygotowane wszystko? Czy aby na pewcha leśna cisza, gdzieś przed nami i za nami lampki innych
no ta kurtka przetrwa ulewę i nie przemoknie? Czy wziąć
biegaczy i tego czego mieliśmy pod dostatkiem – błoto. Na
jedną czy dwie pary skarpet na bieg? Czy mam całe wymaokoło 40 km zaczyna świtać. Coraz bliżej nam do Bartnegane wyposażenie obowiązkowe, które każdy musiał mieć
go, ale przed nami jeszcze wąski delikatny podbieg i „rozprzy weryfikacji? Do tego sprawdzanie pogody i nerwowe terobione” błoto stopami innych biegaczy, na którym ciężko
lefony do Wieśka i odwrotnie. Czy będzie padać? Czy będzie
utrzymać równowagę a każdy krok angażuje mięśnie całezimno? A może będzie pięknie, sucho i słonecznie? Wszystgo ciała. W końcu ukazuje nam się Bacówka PTTK i drugi
ko to sprawiało, że bieg już przed samym startem stał się
punkt żywieniowy (47,9 km). Zaczynamy żartować, że w suwyjątkowy. Dzień przed wyjazdem odbyliśmy ostatnie spomie prawie 1/3 trasy za nami. Myślami jesteśmy też z Bogtkanie, by ustalić szczegóły podróży. Oprócz mnie, Wieśka
danem, który chwilę wcześniej z Chyrowej ruszył na trasę
i Bogdana nie zabrakło naszej tradycyjnej ekipy supporto70-tki. Dłuższe zatrzymywanie się na punkcie nie ma senwej Kasi Marszałek – Kokot, Ewy Jandziś, Daniela Gąsecsu. Niestety deszcz cały czas mocno pada i ani widu ani słykiego i Romka Kokota.
chu na to, że mogłoby się cokolwiek zmienić.
Suche buty? Marzenie!
Bogdan na dystansie 70 km startował z Chyrowej. My
musieliśmy dostać się do Krynicy. To tam organizatorzy zaplanowali start biegu, 22 października dokładnie o półno-

Cergowa uczy pokory.
Od Bacówki w Bartnem do kolejnego punktu żywieniowego na Przełęczy Hałbowskiej (64,2 km) trasa mija dosyć
fajnie i szybko. Pomimo kilku błotnych podejść i zbiegów
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mamy w sobie jeszcze dużo energii. Już dawno zapomnieliśmy o tym, że w naszych butach jest pełno wody, że deszcz
pada nieustannie od samego początku biegu i że wyglądamy niezbyt elegancko, mając na sobie ogromne ilości błota. Gdzieś w środku serce zagrzewało do walki a w głowie
rodziła się radość z przygody jaką sami sobie zafundowaliśmy. Wielkimi krokami zbliżaliśmy się do Chyrowej (80,9
km) czyli jedynego na trasie przepaku, na którym wiedzieliśmy że czeka nasza wspaniała ekipa suportowa: Kasia,
Romek i Daniel. Jeszcze przed Chyrową na trasie spotykamy znajomych Tomka Górę ze Strzyżowa i Krzyśka Węgrzyna z Rzeszowa. Razem z nimi docieramy na przepak,
gdzie gorąco witają nas nasi niezawodni przyjaciele. Pytamy o Bogdana jak mu idzie i właśnie w Chyrowej robimy sobie najdłuższą przerwę podczas całego biegu. Zmieniamy przemoczone ubrania, skarpety jemy obiad i pijemy małe piwo. Tak piwo! Chyba najlepsze w życiu. Smakowało niesamowicie a człowiek mógł chociaż przez chwilę poczuć jak to jest mieć… suche stopy. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Jak to mówią komu w drogę temu czas. Po ponad półgodzinnej przerwie ruszamy dalej na trasę. Na szczęście przestaje padać deszcz. Zostaje
nam niby tylko 69 kilometrów, ale musimy zdobyć najtrudniejszy punkt na tym biegu – wyjść pod Cergową (715 m)
i zmierzyć się z drugą nieprzespaną nocą. Najgorsze dopiero przed nami! Po kilku kilometrach w naszych butach ponownie pojawia się pełno wody. Nie przekraczamy już żadnej rzeki ani potoku, ale błoto na trasie jest tak „rozrobione” przez biegaczy z krótszych dystansów, że woda dostaje się do butów bardzo szybko, a nasze stopy co chwile zapadają się w błotnistej mazi i różnych jej odmianach. Ponownie na trasie widzimy się z Tomkiem i Krzyśkiem. Teraz bardzo ważny punkt trasy - Cergowa. Kiedy zaczynamy
podejście pod tę górę zaczyna się ściemniać. Tutaj mamy
do czynienia z wielką selekcją i rezygnacją wielu biegaczy.
Niektórzy płaczą, inni przeklinają. Cergowa to taka biegowa Golgota całej tej eskapady. Tutaj nie ma mowy o ściganiu się. Tu jest tylko walka. Walka z samym sobą. I to jest
właśnie magia ultra. Zanikają rozmowy, myśli uciekają do
jednego – „po co mi to wszystko było?!” My z Wieśkiem wychodzimy z tej walki zwycięsko, chociaż Cergowa odciska
swoje piętno na naszym samopoczuciu fizycznym i psychicznym. Z twarzy znikają uśmiechy, pojawiają się kilometry
w milczeniu i myśli, żeby dotrzeć do kolejnego punktu żywieniowego, a ten był dopiero w Iwoniczu Zdroju na 102 kilometrze. „Bieganie ultra jest szerokim wyjściem poza strefę komfortu. W górach wszystko nabiera ostrej wyrazistości: ból, zmęczenie, radość, samotność, jedność z przyrodą,
kamień w bucie, przemoczone do skóry ubranie, szczęście,
miłość, tęsknota, rozczarowanie, pragnienie, głód, fizjologia
i duchowość… Istnieje ślad, który mnie tu zawiódł, szlak
naszkicowany na mapie życia. Istnieje jakaś potencjalność
dalszych wyborów, najpierw kilka potem coraz więcej rozwidlających się dróg. Którą wybiorę? W tej chwili nieistotne, bo oto biegnę, wspinam się, stawiam nogę za nogę. Nic
innego się nie liczy… Jeśli się zatrzymam. Przegram”1 . Kilometry uciekały, a na horyzoncie pojawił się asfalt. Szczerze mówiąc było to dla nas coś nowego, jakby przeskok do
innej cywilizacji, rzeczywistości. W końcu wyszliśmy z lasu.
Asfalt oznaczał jedno, że za chwilę Iwonicz – Zdrój, amfiteatr i punkt żywieniowy. Docieramy tam grupką sześciu
osób. Czekają na nas Romek i Daniel. Pytamy oczywiście
o Bogdana. Skończył 70-tkę. Kasia pojechała po niego. Jest
pierwszym dynowskim finisherem Łemkowyny. Nie możemy być gorsi śmiejemy się z Wieśkiem. Na punkcie w Iwoniczu wszystko smakuje tak wspaniale a szczególnie bułki,
oscypek i ciastka z bananem i nutellą przygotowane przez

1

ry”

Karolina IN MOTION – „Tam gdzie mieszkają potwo-
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Kasię specjalnie dla nas! Do mety już tylko, albo aż 48 kilometrów. Wiemy już, że dotrzemy dopiero nad ranem. Musimy przygotować się na kolejną nieprzespaną noc. Nie zwlekając zbytnio ruszamy dalej. Czekają nas jeszcze dwa punkty żywieniowe i upragniona meta w Komańczy.
Zwidy, omamy i marzenie o śnie.
Z kilometra na kilometr jest coraz trudniej. Kolejny
bieg ultra w naszej biegowej przygodzie uświadamia nam,
że mamy inną „głowę”. Głowę do przekraczania kolejnych,
jak się wydawało, nieprzekraczalnych granic. Myślałem, że
pod tym względem tegoroczny Ultra Rzeźnik był krańcem
wszechświata, ale się myliłem. Ponownie toniemy w bagnach gdzieś w mrocznym lesie, w miejscu, które ciężko mi
określić. Na bok schodzą wszystkie założenia i plany. Walczymy oto, aby dotrzeć do Komańczy! Około północy pojawiamy się w Puławach Górnych (121 km). Coraz bardziej
chce nam się spać. Do tego dochodzi zmęczenie psychiczne.
Wiemy, że nie możemy teraz odpuścić. Zostało już tak niewiele. Kontynuujemy naszą walkę. Zdecydowanie jest to
najtrudniejsza walka od początku naszej biegowej przygody. Nie mamy sił by porozmawiać, zaliczamy kolejne upadki, a przekleństwa pod adresem przeszkód są już standardem. Musimy wygrać tą walkę! – mówię do Wieśka. Droga
przez las do kolejnego punktu żywieniowego w Przybyszowie wydaje się nie kończyć. Pierwszy raz w życiu doświadczam czegoś takiego jak zwidy i omamy. W tym lesie widzę
postaci i rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Przykład
choćby fotografa, którego wyraźnie widziałem w tym lesie,
a który po chwili zniknął. Teraz wydaje mi się to śmieszne. Wtedy nie było. To było straszne! Do Przybyszowa (136
km) docieramy około godziny czwartej nad ranem. Gdyby to było lato, już robiłoby się jasno. Niestety, był koniec
października a na wschód słońca mogliśmy liczyć najwcześniej około godziny 6:30. Ostatni etap walki z błotną Krainą Łemków był piekłem. Nogi uciekały już na każdą stronę w błocie, a oczy same zamykały się, bo organizm domagał się snu. O świcie przełamaliśmy zmęczenie psychiczne.
Do mety było coraz bliżej. Wiedzieliśmy już, że uda nam się
pokonać jeden z najtrudniejszych biegów w Polsce.
Mamy to!
Ostatnie pięć kilometrów dłużyło się niemiłosiernie.
Gdy dostrzegliśmy, że przed nami ostatni zbieg i asfaltowa droga wiedzieliśmy, że jesteśmy praktycznie na mecie.
Wybiegli po nas Bogdan i Romek. Czekali na nas specjalnie! Czapki z głów Panowie! Towarzyszyli nam już do samej mety, na którą weszliśmy, bo brakło już sił żeby wbiec.
32 godziny 33 minuty. Tyle czasu zajęło nam pokonanie
150 kilometrowego dystansu z Krynicy do Komańczy przez
Beskid Niski w potwornym błocie i deszczu, który towarzyszył przez pół trasy. Na mecie nie było jakiejś specjalnej radości. Chyba nie dotarł do nas jeszcze wtedy fakt, że pokonaliśmy Łemkowynę i dzięki pokonaniu w maju Ultra Rzeźnika zdobyliśmy kwalifikację na elitarny Bieg Ultra Granią Tatr gdzie ścigają się czołowi ultramaratończycy z Polski i Europy. Radość z faktu pokonania Łemkowyny dotarła dopiero po chwili a później już tylko pamiątkowe zdjęcia i powrót do domu! Ostatecznie do mety ŁUT 150 dotarło 179 osób, a blisko 200 wycofało się lub zrezygnowało. Ze
swojej strony ogromnie dziękujemy całej naszej ekipie suportowej Kasi, Romkowi, Danielowi, a także Ewie, która relacjonowała nasze poczynania i wszystkim którzy trzymali
za nas kciuki. To jeszcze nie nasze ostatnie słowo. Apetyt
rośnie w miarę jedzenia!
Łukasz Domin
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BIEGI ULTRA DOMINUJĄ
Witajcie biegomaniacy! Mam nadzieję, że czekacie na
tą relację, bo mam sporo do opowiedzenia. Tyle się działo
w ostatnim miesiącu, pokonaliśmy tyle kilometrów i to nie
mówię tylko o kilometrach przebiegniętych, ale także o tych
przejechanych, by pomóc tym, co biegli. Październik należał do miesięcy bardziej wymagających pod względem wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Nie obyło się bez kontuzji, debiutów i oczywiście rekordów.
Ten wspaniały miesiąc nasi Biegacze rozpoczęli już podczas pierwszego weekendu, tj. 8.10, kiedy to miała miejsce
druga edycja Biegu o Puchar Pratt&Whitney na dystansie 5
km. Wzięło w nim udział czworo naszych zawodników, którzy w klasyfikacji generalnej osiągnęli następujące wyniki:
226. Daniel Siwulec - 23.53 - debiut na tym dystansie
324. Marek Sztaba - 25.42 - rekord życiowy
478. Klaudia Potoczna - 32.53
        - debiut w imprezie biegowej
479. Michał Trybalski - debiut na tym dystansie
Do mety dotarło 487 zawodników, a my oczywiście gratulujemy naszym biegaczom i czekamy z niecierpliwością
na kolejne sukcesy.
Pięć kilometrów w Rzeszowie było przyjemnym rozpoczęciem tego, co jako klub przeżywaliśmy w kolejnych tygodniach. Październik to miesiąc ULTRA – nie mogło nas
braknąć podczas takich imprez. Grono Dynowskich Biegaczy rośnie w siłę, przybywa początkujących Biegaczy, którzy
walczą na dystansach 5 czy 10 km i to nas bardzo cieszy, ale
jest nasza niewielka grupa, która chce coraz więcej i więcej,
której ciągle mało tych pokonanych kilometrów, mierzy coraz wyżej i wspina się po coraz dłuższych dystansach. Nie
wszyscy to rozumieją. Nie dziwię się. Sama kiedyś należałam do tej grupy właśnie, którzy raczej rozradzali niż motywowali. To się zmieniło po moim pierwszym pokonanym
ULTRA w maju. Spojrzałam na biegowy świat innymi oczami. Takie wyczynowe – długie bieganie jest jak wyższy LEVEL w ulubionej grze komputerowej. Masz swój
ulubiony niższy poziom, do którego chętnie czasami wracasz, ale i tak bardziej cieszy Cię kolejne wyzwanie, jakie czeka na Ciebie „wyżej”. To
jest jak potężny magnes, nie jesteś w stanie się
temu oprzeć, po prostu musisz iść do przodu, bo
takie jest prawo natury – ewolucji. Kto nie idzie
do przodu ten się cofa. Nie jest moim celem nikogo urazić, szczególnie myślę tu o tych, którzy
biegają krótsze dystanse. Wręcz przeciwnie – fantastycznie, że jesteście, jako KLUB potrzebujemy WAS, bądźcie świetni w tym jak biegacie, bez
względu na to, czy zdobywacie pierwsze miejsca
czy zamykacie stawkę. Wszyscy jesteście dla nas
ważni, właśnie dlatego, że JESTEŚCIE i również
dzięki WAM, w Polsce o nas wiedzą, rozpoznają
nas i podziwiają. To jest piękne.
9 października to data IV ULTRAmaratonu
Bieszczadzkiego, którego dystans kończył się na
53 km. Wspaniała impreza. Bieg był tym wspanialszy, bo kilka dni wcześniej w Bieszczadach
spadł śnieg. Wierzchołki gór i całe połoniny pokryte były śniegiem. W niższych partiach, w miastach, oprócz powietrza nic nie wskazywało na
to, że kilkaset metrów wyżej panuje prawdziwa zima. To było niesamowite. Rokowania biegu były nieciekawe. Trzeba naprawdę uważać,
bo wszystko się może zdarzyć – tak powtarzali nam na starcie organizatorzy. I powiem wam
jedno – trzeba było ich posłuchać :D.

Start i meta były w Cisnej. Wspaniałe miejsce na taką
imprezę, wręcz idealne. Na starcie stanęliśmy jako 5-osobowa drużyna, gdyż chcieliśmy być dodatkowo tak właśnie
sklasyfikowani, a była taka możliwość. By założyć drużynę
należało spełnić kilka warunków: grupa musiała liczyć co
najmniej 5 osób oraz – wśród zawodników w drużynie musi
być co najmniej 1 kobieta i co najmniej 1 mężczyzna. Jeśli
grupa liczy większą liczbę członków, do klasyfikacji wliczane będzie 5 najlepszych wyników, spełniających powyższe
warunki. Do drużyny Aktywny Dynów należeli: Łukasz Domin, Wiesław Jandziś, Katarzyna Marszałęk-Kokot, Daniel
Gąsecki oraz Paweł Radosz.
Nasza grupa wzbogacona była dodatkowym Motywatorem, mieliśmy bowiem swojego osobistego Kibica i fotografa – Romka Kokota, który nieustannie nas wspierał. Dotarł nawet na pierwszy punkt kontrolny – PIESZO! Żadne
z nas nie wie, jak On się tam znalazł, a jednak udało Mu
się, choć jeszcze wtedy nie wrócił do pełni sił po wypadku.
Romciu dziękujemy CI.
Na starcie zameldowało się 547 zawodników. Każdy
w promiennym nastroju, z uśmiechem na twarzy i niecierpliwością w oczach. Warunki nie sprzyjały rekordom. Pierwsze
14 km biegliśmy ciągle asfaltem, który był męczący i nudny, dopiero potem zaczęła się prawdziwa przygoda. Organizatorzy przygotowywali nas na trudne warunki od kilku
dni. Publikowali zdjęcia z potężnymi zaspami na szczytach,
śniegiem sięgającym kolan, zimnem i mrozem, dzięki czemu
śnieg miał się utrzymać. Tym czasem temperatura dwóch
ostatnich dni sprawiła roztopienie się śniegu, a w zamian
tego pojawiło się błoto. To były prawdziwie trudne warunki. Przewyższenia przekroczyły 2000 m. zarówno w górę jak
i w dół. Jak dla mnie pierwsza wspinaczka zaczęła się tuż
po zejściu z asfaltu, kiedy to skręciliśmy na szlak graniczny w kierunku na Balnicę. Podejście było długie i męczące,
ale warto było, gdyż im wyżej się znajdowaliśmy, tym piękniejszy widok ukazywał się naszym oczom.
Kiedy dotarłam na pierwszy szczyt poczułam ulgę, że
jednak nie tak źle zniosłam
wspomnianą wspinaczkę.
Czułam się dobrze – ba, wręcz
wyśmienicie! Widok zrekompensował wszelkie niedociągnięcia w formie, do których
raczej nie przykładałam uwagi. Do 30-tego kilometra roz-
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wijałam skrzydła na leśnych ścieżkach. Mimo błota można
było biec szybko i zwinnie. Sporo korzystałam ze zbiegów,
gdyż mogłam tam nadrobić trochę tego czasu, który straciłam na trudnych podejściach. Rozkładałam ręce, balansując ciałem w taki sposób, by zachować równowagę, a nogi
same mnie niosły długimi krokami.
Trasa była cudowna i wymagająca. Biegliśmy wzdłuż
torów Kolejki Bieszczadzkiej, po czym wspinaliśmy się na
Berdo, a następnie na Hyrlatą i Rosochę. Wychodząc na górę
odczułam trochę dyskomfort w nogach spowodowany stromym podejściem, ale nagle w oddali dało się usłyszeć znajomą melodię Michaela Jacksona – Smooth Criminal, wykonaną na niezwykłym instrumencie – kontrabasie. Pan Roman Huzior osobiście wtargał kontrabas na plecach, w obowiązkowym pełnym stroju artysty muzyka. Uwierzcie mi to
był niezwykły widok i instrumentalny doping.
Mimo trudnych warunków biegło mi się fantastycznie.
Oddychałam pełną piersią i korzystałam z każdej chwili,
kiedy w promieniu 50 metrów nie było żadnego innego biegacza. Wtedy można się było dokładnie wsłuchać w szum
drzew i podmarznięty śnieg uderzający w ciągle jeszcze mocno trzymające się gałęzi liście. To się nazywa prawdziwa,
niczym nieskrępowana wolność.
Trasa zaczęła zmieniać swój profil. Znowu było trochę płasko, a czasem zbieg był mniej lub bardziej stromy.
Rozłożyłam ręce, by lepiej balansować ciałem, które coraz
szybciej zaczęło pędzić do przodu i w dół, nogi niosły mnie
jak nigdy. Nabrałam jeszcze większej pewności – i to mnie
niestety zgubiło. 36-ty kilometr – do mety zostało 16 km,
a mnie podjeżdża noga, a w konsekwencji kostka wyskakuje ze stawu skokowego. Najpierw poczułam siarczysty ból,
potem strach, że nie uda się dotrzeć do mety, a następnie
ogromny żal, bo szło mi tak dobrze, czułam moc w nogach,
a tu taki pech. Kilka osób zatrzymało się, zapytało o stan
kostki, a ja nie wiedziałam co mam robić. Do najbliższego
punktu kontrolnego miałam 2 km, z górki. Trzeba było się
tam dostać i to za wszelką cenę. Udało mi się dokuśtykać,
niemal cały czas „biegnąc” na palcach. Na punkcie odradzili mi dalszy bieg, kazali mi tam czekać, aż będą zamykać cały punkt, wtedy mieli mnie zabrać na metę z „dopiskiem”: DYSKWALIFIKACJA.
Miałam przed sobą jeszcze 14 km drogi, jedno strome
podejście i 3 godziny 15 minut czasu do końca limitu. Szybko przekalkulowałam czas i dystans, oceniłam własne możliwości względem czasu, w jakim pokonałam ostatnie 2 km
i szybką decyzją podziękowałam organizatorom za transport. Przecież kto da radę jak nie ja. Nie było lekko, ale też
nikt tego nie obiecywał. Powoli, ale skutecznie pokonywałam każdy kolejny kilometr. Na 49 km zobaczyłam wspinającego się do mnie Romka, a za kolejne 2 km dołączył do
nas Wiesiu. Na mecie pojawiłam się z obstawą, jakiej można mi było tylko pozazdrościć, miałam też spore grono kibiców. Parząc na zegarek okazało się, że mam jeszcze ok.
30 minut limitu czasu. Udało się!!! To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, mimo, że szczęście na chwilę
mnie opuściło. Medal, który zawisł na mojej szyi jest dziś
moim najważniejszym.
Jak się później okazało, nie tylko ja miałam problemy
na trasie. Każdy członek naszej drużyny nie obył się bez problemów. Począwszy od żołądka, przez buty, aż po ból mięśni nóg. Nie mieliśmy lekko na tych zawodach, ale nie wynik jest tu ważny. Najważniejsze jest to, z jakim ogromnym
zaangażowaniem podeszliśmy do rywalizacji i z jakim uporem dążyliśmy do osiągnięcia naszego wspólnego celu. Wyniki naszej drużyny prezentują się następująco:
111. Łukasz Domin - 6.27.19
113. Wiesław Jandziś - 6.27.44
187. Paweł Radosz - 6.55.40 - debiut w ultra maratonie
268. Daniel Gąsecki - 7.18.12
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481. Katarzyna Marszałek - Kokot - 8.33.11
Do mety dobiegło 515 osób, 32 osoby zeszły z trasy lub
nie zmieściło się w limicie. W klasyfikacji drużyn zajęliśmy
12. miejsce, spośród 22 zgłoszonych do zawodów.
Tego samego dnia, tj. 9. 10 w Poznaniu miał miejsce
maraton w Poznaniu, gdzie Dynowskich Biegaczy reprezentował Józef Mudryk. Był to jego czwarty bieg na tym dystansie. Józef dotarł do mety z czasem 5:10:23, dzięki czemu zajął 4765 miejsce spośród 5885 zawodników. Gratulujemy mu bardzo serdecznie.
Tydzień później tj. 16 października w Krakowie odbył
się 3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, w którym wzięło udział 5 zawodników z Dynowa. 	
Był to fenomenalny występ naszych biegaczy. Dystans 21,095 km Dynowianie pokonali z niezwykłą lekkością, dzięki czemu udało im
się osiągnąć rewelacyjne wynik, a tym samym zająć wysokie miejsca.
810. Bogdan Mazur - 1.34.31 - rekord życiowy
850. Paweł Radosz - 1.35.31 - rekord życiowy
1232. Dawid Kłyż - 1.38.31 - debiut w półmaratonie
2320. Marcin Socha - 1.45.31 - rekord życiowy
2582. Robert Słaby - 1.47.13 - rekord życiowy trasy :D
Bieg ukończyło 7079 zawodników.
Ostatni weekend naszej rywalizacji miał miejsce w biegach górskich w Beskidzie Niskim, gdzie trzech panów z naszej Dynowskiej Drużyny wzięło udział w imprezie Łemkowyna Ultra Trial. Nasz klub reprezentowali: na dystansie
150 km Łukasz Domin i Wiesław Jandziś. Ich wyniki to:
112. Łukasz Domin - 32 godziny 33 minuty 48 sekund
113. Wiesław Jandziś - 32 godziny 33 minuty 50 sekund
Bieg ukończyło 170 osób, a wycofało się lub nie dobiegło 177 osób.
natomiast Bogusław Peszek pokonał 70 km, który zajął 168. Miejsce z czasem 10 godzin 25 minut 47 sekund.
Do mety dotarło 333 osoby, spośród 377, które wystartowały.
Te zawody były niezwykłym sprawdzianem wytrzymałości szczególnie dla tych, którzy biegli 150 km. Zachęcam
do przeczytania relacji z tego biegu napisanej przez Łukasza. On z pewnością bardziej obrazowo opisze Wam emocje,
jakie im towarzyszyły w tych trudnych momentach, a jednocześnie w czasie tej niezwykłej przygody.
Co jakiś czas staram się Was zachęcić do biegania, dlatego też specjalnie w tym celu założyłam BLOG. Opisuję
tam moje początki i chronologicznie zbliżam się do biegów,
które miały miejsce niedawno. Wszystkich ciekawych gorąco zapraszam do lektury pod adres: http://oderwanaodziemi.blogspot.com/
Katarzyna M-Kokot
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METODA PILATESA. DLA KOGO I PO CO?
Z artykułu zamieszczonego we wrześniowym numerze
„Dynowinki” dowiedzieli się Państwo, czym jest METODA
PILATESA. Dziś postaram się wytłumaczyć, dla kogo jest
ta metoda i w jakim celu powinno się wykonywać odpowiednie ćwiczenia.

ŁĄCZENIE METODY PILATESA Z INNYMI FORMAMI ĆWICZEŃ
Dzięki metodzie Pilatesa zdobędziesz podstawowe wiadomości na temat swojego własnego ciała, dowiesz się rzeczy,
które każdy człowiek powinien wiedzieć. Szczególne korzyści
z wiedzy, jaką oferuje Pilates wyniesiesz, jeżeli jesteś sportowcem. Joseph Pilates był gimnastykiem i bokserem, lubił tez
inne dyscypliny sportu związane z aktywnością na świeżym
powietrzu. Początkowo pracował z przechodzącymi rehabilitację zawodowymi tancerzami w Nowym Jorku, ale jego kompetencje wkrótce zaczęły obejmować prowadzenie zajęć także dla
sportowców najrozmaitszych dyscyplin. W moim studiu w Rzeszowie pracujemy z fanami różnorodnych sportów i wszyscy
oni zachwycają się efektami, jakie mogą zauważyć zaledwie
po kilku sesjach Pilatesa. Tancerze, narciarze, snowboardziści, rowerzyści, biegacze-wszyscy oni przychodzą do naszego
studia, aby osiągnąć siłę i elastyczność ciała. Metoda Pilatesa polega na systematycznym trenowaniu oraz pielęgnowaniu wytrzymałości. Pilates wzmacnia mięśnie i przyzwyczaja je do pracy mającej na celu osiągnięcie większej efektywności ruchu. Metoda Pilalesa uczy właściwej postawy, poprawia równowagę i koordynację, a tym samym pozwala umknąć
kontuzji. Zwykle radzę moim klientom, by łączyli metodę Pilalesa z jakąś formą ćwiczeń arobowych, aby osiągnąć kompletny program treningowy. Jeżeli już teraz uprawiasz jakąś
formę aerobiku, którą bardzo lubisz, wówczas Pilates jedynie
wzbogaci Twój program ćwiczeń. Bez względu na to, jakim
sportem się zajmujesz, metoda Pilalesa poprawi ogólne napięcie Twoich mięśni, rozwinie ich elastyczność oraz poprawi Twoją technikę. Mówiąc ogólnie, metoda Pilatesa stanowi
doskonale uzupełnienie każdego sportu.
SKONCENTRUJ SIĘ NA EFEKTACH! JAKIE KORZYŚCI OSIĄGNIESZ, STOSUJĄC METODĘ PILATESA?
Tak, tak. Słyszałam to setki razy. Kiedy zaczniesz próbować włączyć ćwiczenia Pilalesa do swojej codziennej aktywności, odkryjesz, że po prostu nie masz czasu... albo że nie masz
dość energii... albo że to po prostu zbyt dużo pracy! No cóż,
czas skończyć z wymówkami! Na wypadek, gdybyś potrzebował dodatkowej motywacji, poniższe informacje powinny pokazać Ci korzyści, jakie osiągniesz, stosując metodę Pilatesa.
Odnalezienie własnego ośrodka siły
Większość ludzi w którymś momencie swojego życia skarży się na bóle pleców, a najbardziej popularną przyczyną bólu

pleców jest zła postawa oraz słabe mięśnie brzucha. Jedną
z pierwszych rzeczy, o których się dowiesz poznając metodę
Pilatesa, jest jak wciągać brzuch. Ujmując to w bardziej elegancki sposób: jak przyciągnąć pępek w kierunku kręgosłupa. Wykonując to proste ćwiczenie, włączasz do pracy głębokie mięśnie brzucha. Wzmocnienie tych mięśni może zmienić
Twoją postawę ciała i złagodzić ból pleców. Wszystkie ćwiczenia Pilatesa wykonywane są z zachowaniem tej podstawowej
idei ośrodka siły. Godzinna sesja ćwiczeń Pilatesa pod kierunkiem kompetentnego nauczyciela pobudza te właśnie mięśnie obszaru brzucha i możesz po niej poczuć, że masz dość!
W miarę osiągania coraz większego zaawansowania w metodzie Pilatesa wytrzymałość Twoich mięśni posturalnych
znacznie wzrośnie. Zauważysz być może większą swobodę
ruchów, prawdopodobnie odnotujesz też większą wytrzymałość podczas podnoszenia czegoś, chodzenia oraz wykonywania codziennych czynności. Poprawi się Twoja postawa, a ludzie wokół Ciebie zauważą, że Twój wygląd uległ zmianie.
Być może ból pleców po prostu zniknie, podobnie jak dolegliwości i bóle innych części ciała, takich jak kolana, ramiona;
skończą się też problemy związane z biodrami. Rozwijanie
ośrodka siły wpływa na cały organizm oraz daje Ci nowy rodzaj poczucia siły. Kiedy zaczniesz praktykować metodę Pilatesa, niemożliwym jest, abyś nie zaczął stosować idei mocnego ośrodka siły oraz zaangażowania głębokich mięśni brzucha w pozostałych aspektach swojego życia. Wielu klientów
mówi mi, że prowadząc samochód lub siedząc w pracy, słyszą
mój glos powtarzający im „usiądź wyprostowana, opuść ramiona w dół, wciągnij pępek”. Fakt, że „z tyłu głowy” słyszą
oni mój głos, sprawia mi dużą radość i oznacza, że osiągnęłam pozytywny rezultat, długotrwały i wyjątkowo korzystny
dla ich kręgosłupa oraz długości życia.
Aspekt intelektualny metody Pilatesa
Nie masz po co wybierać się na Pilates, jeżeli nie chce Ci
się myśleć. Pilates nie jest niewymagającym myślenia, powtarzalnym treningiem. Kiedy wykonujesz ćwiczenia Pilatcsa,
liczy się nie to, co robisz, ale to, w jaki sposób to robisz. Nacisk położony jest tu na technikę, tak więc ważny jest pewien
poziom skupienia. Uważam, że Pilates to trening zaawansowany, ponieważ uczy, jak być w swoim ciele, jak we właściwy sposób siedzieć i stać, w jaki sposób schylać się i podnosić coś oraz jak wykonywać ruch wychodząc od ośrodka siły.
Taka właśnie zwiększona świadomość własnego ciała oraz
siły mięśni posturalnych pomaga poprawić formę, ważną także przy uprawianiu innych sportów oraz wnosi więcej gracji
i efektywności do różnych form aktywności wypełniających codzienne życie. Osoby, które ćwicząc są skupione, szybciej czynią postępy w ćwiczeniach, łatwiej im też dostrzec pozytyw-
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ne zmiany w swoim ciele. Podobnie jak taniec, tak i Pilates
wymaga, by ciało człowieka wykonywało wiele ruchów jednocześnie. Ruch nie jest tu nigdy po prostu ruchem, musisz wykonać go w optymalny technicznie sposób, z jak największą
precyzją i w pełni go kontrolując. Każdy człowiek ma pewien
potencjał i może osiągnąć właściwy dla siebie poziom doskonałości. Osiągnięcie tego celu wymaga koncentracji i może
być frustrujące dla osób, które nie mają potrzeby tego rodzaju „obecności w swoim ciele”.
Na pomoc kręgosłupowi, czyli osi życia
Kręgosłup pełni w organizmie dwie główne funkcje. Po
pierwsze, podporową: ma być usztywniony oraz utrzymywać
Cię w pozycji pionowej w stabilny sposób wbrew działaniu sił
fizyki i innych żywiołów. Po drugie: ma być elastyczny i pozwalać Ci zginać się, schylać, skręcać i sięgać w różne strony. Przez większość czasu kręgosłup wykonuje mnóstwo dobrej roboty, jednakże kręgosłup jest również bardzo podatny
na urazy, ponieważ zakres i specyfika jego ruchów są tak rozlegle. Ryzyko urazów rośnie wraz z wiekiem, kiedy to pogarsza się stan absorbujących wstrząsy struktur kręgosłupa (dehydratacji ulegają krążki międzykręgowe). W miarę jak się
starzejemy, kręgosłup staje się także coraz bardziej sztywny (stany zwyrodnieniowe), co sprawia, że trudniej jest nam
poruszać się w taki sposób, w jaki byśmy sobie tego życzyli.
Pilates jest jedną z najlepszych metod ćwiczeń, jeśli chodzi
o wpływ zarówno na stabilność, jak i mobilność kręgosłupa.
Ćwiczenia Pilatesa zwykle koncentrują się na jednym celu
w danym momencie. Celem jednego ćwiczenia może być na
przykład zwiększenie elastyczności kręgosłupa, podczas gdy
inne będzie koncentrowało się na rozwijaniu jego stabilności
i wytrzymałości. Zrównoważony trening zajmuje się tymi dwoma aspektami, nadając kręgosłupowi większą wytrzymałość
i elastyczność. Joe Pilates bardzo lubił wskazywać na kota,
jako modelowy przykład siły i mobilności kręgosłupa (ćwiczenia inspirowane zachowaniem kołów znajdują się także w repertuarze ćwiczeń Pilatesa). Zwykł mawiać, że jeśli będziesz
wykonywać ćwiczenia Pilatesa przez 20 minut każdego dnia,
to Twój kręgosłup będzie jak kręgosłup kota i będziesz mógł
swobodniej się poruszać. Miau.
Doskonalenie życia seksualnego
Pilates może mieć pozytywny wpływ na Twoje życie seksualne. Zwiększenie świadomości własnego ciała oraz odkrycie, w jaki sposób można wyodrębnić działanie mięśni ulokowanych w obszarze dna miednicy, może wzmocnić Twoją przyjemność i dać Ci większą kontrolę podczas seksu. No i oczywiście osiągnięcie większej elastyczności bioder i nóg oraz zwiększenie siły mięśni miednicy oraz pośladków pozwoli Ci korzystać z większego wachlarza pozycji, da Ci też większą wytrzymałość pozwalającą na dłuższe rundki! Pozwoli Ci także uniknąć naciągnięcia mięśni i ewentualnych urazów.
Pilates, a utrata wagi
Wielu ludzi przychodzi na sesje Pilatesa, aby stracić trochę kilogramów i mieć ciało niczym zawodowi tancerze. Czy
to realistyczne oczekiwanie? I tak, i nie. Wszelkie badania naukowe potwierdzają, że ćwiczenia typu aerobowego ułatwiają
redukcję wagi, a Pilates to nie aerobik aż do momentu, gdy
osiągniesz zaawansowany poziom i będziesz w stanie płynnie
przechodzić od jednego ćwiczenia do kolejnego. Jeśli obecnie
nie uprawiasz żadnego rodzaju ćwiczeń, możesz stracić trochę
zbędnych kilogramów, wykonując ćwiczenia Pilatesa... ponieważ to przecież forma ćwiczeń i poprawi Twój metabolizm. Ale
jeżeli szybka utrata tkanki tłuszczowej jest dla Ciebie aktualnie najważniejszą sprawą, spróbuj połączyć Pilates z tańcem,
spacerowaniem, pływaniem, jazdą na rowerze lub po prostu
wykorzystaj to zakupione już jakiś czas temu urządzenie gimnastyczne do aerobiku, które stoi u Ciebie na strychu lub pełni funkcje domowego wieszaka;) Pilates, zwłaszcza wykonywany na sprzęcie, to trening oparty na działaniu siły oporu,
wzmacnia więc i uelastycznia całe ciało. Zobaczysz, wyraźne
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zmiany zwłaszcza w okolicach brzucha, pośladków oraz ud.
Co najważniejsze, Pilates może spowodować, że będziesz wydawać się smuklejsza i bardziej elegancka, ponieważ dzięki
wykształceniu pięknej, wyprostowanej postawy ciała nabierzesz gracji oraz łatwości ruchów.
Sposób poruszania się właściwy dla Pilatesa
„Wyciągnij koniuszki palców jak najdalej!”, „Wyciągnij
przed siebie prostą nogę, naciągając palce najbardziej jak tylko umiesz!”  To popularne polecenia stosowane przez nauczycieli Pilalesa. Zawsze kładziemy nacisk na to, by kończyny
były wyciągnięte i aby stawiać przed swoim ciałem wyzwanie polegające na osiąganiu coraz to większej długości. Taki
sposób poruszania się wydłuża mięśnie i otwiera stawy, trenując Twoje ciało w taki sposób, jak czynią to tancerze. Gdy
ćwiczysz rozciąganie mięśni, uczą się one tego, by pozostać
długie i smukłe, nawet gdy już opuścisz studio Pilalesa. Możesz zwiększyć swoją elastyczność i dosłownie stać się wyższą osobą.
Triada Pilatesa: mięśnie brzucha, pośladki oraz wewnętrzna strona ud
Tym, co odróżnia metodę Piłatesa od wielu innych systemów ćwiczeń, jest to, że cały czas wykorzystujesz tu każdą
część swojego dala. Nawet, jeśli wykonujesz tylko ćwiczenie
bicepsa, nie możesz pozwolić, by reszta ciała była rozluźniona
jak galareta — w tym samym czasie trzymasz brzuch wciągnięty, ściskasz pośladki i przyciągasz do siebie uda wewnętrzną stroną. Wykonując jakiekolwiek ćwiczenie Pilatesa, niemal zawsze równocześnie pracujesz nad triadą: mięśnie brzucha, pośladki, wewnętrzna strona ud. W miarę upływu czasu
taki właśnie sposób wykorzystywania pracy tych grup mięśni zmienia wygląd i kształt środkowej części Twojego ciała.
Nie wymachuj kończynami! Pilates i górna część
ciała
Joseph Pilates był gimnastykiem i wiele spośród jego ćwiczeń dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych stanowi tego wyraz. Wiele z ćwiczeń Piatesa wymaga dużej siły
i stabilności górnej części ciała, podobnie jak jest to wymagane w rutynowych ćwiczeniach gimnastyków. To skoncentrowanie się na wzmacnianiu grzbietu i górnej części ciała wyróżnia Pilates spośród większości innych form ćwiczeń. Większość ludzi (a zwłaszcza kobiet) ma słabą górną część ciała.
Kiedy kobiety zaczynają wykonywać ćwiczenia Pilatesa, są
mile zaskoczone, widząc, jak w miarę upływu czasu osiągają
elastyczność i precyzję ruchów rąk i pleców.
Medical Fitness & Pilates Studio to pierwsze na
Podkarpaciu profesjonalne Studio Pilates wyposażone w klasyczne maszyny do ćwiczeń Pilatesa (o przyrządach dostępnych w Studio pisałam we wrześniowym numerze).
Przyjdź do nas, jeśli:
• jesteś zestresowany lub miewasz bóle pleców lub kolan
• jesteś sportowcem, tancerzem lub szukasz wyzwań
• jesteś w ciąży lub potrzebujesz odprężenia
• jesteś po porodzie lub chcesz zrzucić parę kilogramów
• jesteś seniorem dbającym o zdrowie lub chcesz zacząć
żyć aktywnie
Bez względu na Twój wiek i kondycję fizyczną
zapraszamy na indywidualne i grupowe sesje Pilatesa!
Przyjdź i poczuj różnicę…
Zapraszam sedecznie!

Nasz adres:
MAŁGORZATA DYKMAN
Medical Fitness & Pilates Studio
ul. Kwiatkowskiego 65c, Rzeszów
tel.: 503 086 887
e-mail: dykman.m@gmail.com
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ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Listopad
Jan Brzechwa

Złote, żółte i czerwone
Opadają liście z drzew,
Zwiędłe liście w obcą stronę
Pozanosił wiatru wiew.
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Pantropa
– BEATA PAWLIKOWSKA

Nasza chata niebogata,
Wiatr przewiewa ją na wskroś,
I przelata i kołata,
Jakby do drzwi pukał ktoś.

Jakiś wątły wóz na szosie
Ugrzązł w błocie aż po oś,
Skrzypią, jęczą w deszczu osie,
Jakby właśnie płakał ktoś.

W mokrych cieniach listopada
Może ktoś zabłąkał się?
Nie, to tylko pies ujada.
Pomyśl także i o psie.

Mgły na polach, ciemność w lesie,
Drga jesieni smutny ton,
Przyjdzie wieczór i przyniesie
Sny i mgły, i stada wron.

Strach na wróble wiatru słucha,
Sam się boi biedny strach,
Dmucha plucha-zawierucha,
Całe szyby stoją w łzach.

Wyjść się nie chce spod kożucha,
Blady promyk światła zgasł,
Dmucha plucha-zawierucha,
Zimno, ciemno, spać już czas.

Krzyżówka
– KAMIL BEDNAREK

Dmucha plucha-zawierucha,
zimno, ciemno, spać już czas… Może
jednak przed snem spróbują Państwo
„powalczyć” z zadaniami, które przygotowali nasi współpracownicy?
Pan Bogdan Witek poleca Pantropę, Jolkę, Wirówkę i Krzyżówkę,
zaś pan Leszek Grzywacz przygotował tym razem Przesuwankę i Psotkę.
Życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu!
Renata Jurasińska

Wirówka

Odgadnięte wyrazy należy wpisać do diagramu
rozpoczynając od pola centralnego, a następnie
1
2
3
kontynuując od kratki ze strzałką, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. W zaznaczonych rzędach
Odgadnięte wyrazy należy wpisać do diagramu rozpoczynając
powstanie
rozwiązanie – imię i nazwisko piosenkarki.
od pola centralnego, a następnie kontynuując od kratki ze strzałZnaczenia
wyrazów:
ką,
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. W zaznaczonych rzędach
powstanie
1) stolicarozwiązanie
Sycylii. – imię i nazwisko piosenkarki.
4
5
6
Znaczenia odpowiedzi.
wyrazów:
2) wymaga
1) stolica Sycylii.
robotnik w folwarku.
2)3) najemny
wymaga odpowiedzi.
4)
jednostka
natężenia
źródła światła.
3) najemny robotnik
w folwarku.
4)5) stolica
jednostka
natężenia
źródła
światła.
apostolska.
7
8
9
5) stolica apostolska.
6) naturalny nawóz.
6) naturalny nawóz.
paryskiuniwersytet.
uniwersytet.
7)7) słynny
słynny paryski
8)8) legendarny
legendarny napastnik
Realu
Madryt.
napastnik
Realu
Madryt.
Pantropa
9)9) pod
pod brodą
podczas
posiłku.
brodąoseska
oseska
podczas
posiłku.
Odgadnięte wyrazy należy wpisać
wzdłuż
Bogdan
Witek pogrubionych linii. Określenia podano w kolejności
Witek
przypadkowej, a początekBogdan
wpisywania
jest do odgadnięcia. Dopisane litery odczytane rzędami
utworzą rozwiązanie końcowe - tytuł programu TV.

Wirówka

Pantropa

Określenia wyrazów:
- ostrze w golarce
Odgadnięte wyrazy
należyna
wpisać
wzdłuż sidła
pogrubionych linii. Określenia poda- pułapka
zwierzęta,
no w kolejności przypadkowej, a początek wpisywania jest do odgadnięcia. Dopi- spis
potraw
w restauracji
sane litery odczytane
rzędami
utworzą
rozwiązanie końcowe - tytuł programu TV.
- gwałtowny wicher
Określenia wyrazów:
- ostrze w golarce
- gumowy but na chlapawicę
- pułapka na zwierzęta, sidła
- spis potraw w restauracji
- gwałtowny wicher
- gumowy but na chlapawicę

Bogdan Witek
Bogdan Witek
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Do diagramu należy przesunąć wszystkie
litery spoza jego obrysu tak, aby powstała krzyżówka. Litery z narożników można przesunąć
tylko ukośnie, pod kątem 45 stopni, pozostałe
wyłącznie do odpowiednich rzędów i kolumn,
przy których figurują. Litery w polach z kropką, czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie.
Leszek Grzywacz
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PSOTKA

R

W każdym objaśnieniu należy tak zmienić jedną literę na inną, aby powstało
określenie odgadywanego wyrazu. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utwo
rozwiązanie.
C
G I Z Y U I E B
R

PSOTKA

Do diagramu należy przesunąć wszystkie litery spoza jego obrysu tak, aby powstała
krzyżówka. Litery z narożników można przesunąć tylko ukośnie, pod kątem 45 stopni, pozostałe
1
2
3
4
5
6
wyłącznie do odpowiednich rzędów i kolumn, przy których figurują. Litery w polach z kropką,
czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie.

7

W każdym objaśnieniu należy tak
zmienić jedną literę na inną, aby powstało określenie odgadywanego wyrazu. Litery w polach z kropką, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
3) przysmak Wandy. 7) u strachliwego – na kamieniu. 8) do kraszenia kapusty.
9) wpisane w powodzie. 10) z tej samej rodziny, co cynia. 12) jada pstrąga. 13) władna lub pospolita. 18) węglowy groszek. 19)
marka wynalazku. 21) miększa od oktawy.
22) pilnuje oboju harcerzy. 23) dowcipny
stwór. 24) ma sto asów.
Pionowo:
1) piękny motel. 2) pod sektorem. 4)
fanty w gospodarce. 5) z białą kozą. 6)
znajdzie pannie węża. 11) fotki wierzby.
14) wzdychająca autorka. 15) metrowa lub
proszkowa. 16) lubi siać. 17) lądowe przybranie głowy. 20) wolna część kadłuba statku.
Leszek Grzywacz
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Poziomo:
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wiązanie - wyrażenie, do którego nie podano definicji.

- studiowane przez przyszłych sędziów
- popularna
miara objętości
- studiowane
przez przyszłych
sędziów cieczy
- synmiara
Dedala
- popularna
objętości cieczy
- syn Dedala
- generalna przed premierą spektaklu
- generalna
przedniemieckich
premierą spektaklu
- marka
aut
- marka niemieckich aut
boisko
do
gry
w
tenisa
- boisko do gry w tenisa
- szlachetny
z lasu Sherwood
- szlachetny
rozbójnik rozbójnik
z lasu Sherwood
- zespół -muzyczny
ze
Szwecji
popularny
zespół muzyczny ze Szwecji popularny
w latachw
70-tych
wieku XX wieku
latachXX
70-tych
- wśród dzieci rodzeństwa
- wśród
dzieci rodzeństwa
- pierwiastek
chemiczny
odkryty w XX w.
- pierwiastek
chemiczny
odkryty w XX w.
- choroba
zakaźna układu
pokarmowego,
dyzenteria
- choroba zakaźna układu pokarmowego,
- udawanie podczas licytacji karcianej
dyzenteria
(nazwa spolszczona)
- udawanie
podczas
karcianej
- półwysep
rosyjski na
prawymlicytacji
skraju Azji
- z Flipem(nazwa
w komediowym
duecie
spolszczona)
- imię MacDowell,
aktorki
i modelki
- półwysep
rosyjski
na prawym skraju Azji
(”Cztery wesela i pogrzeb”)
- z Flipem w komediowym duecie
- duża rzeka w Hiszpanii
imię dla
MacDowell,
- zmysł -ważny
degustatoraaktorki i modelki
- w mitologii
greckiej
pięknyi młodzieniec,
(”Cztery
wesela
pogrzeb”)
ukochany
Afrodyty
- duża rzeka w Hiszpanii
- w gestii Ministerstwa Edukacji
- zmysł ważny dla degustatora
Narodowej
- w mitologii
greckiej
- boja pływająca
(anagram
słowa piękny
KABAN)młodzieniec,
- pierwiastek
kojarzony
ze Starym Światem
ukochany
Afrodyty
Bogdan Witek
- w gestii Ministerstwa Edukacji
Narodowej
- boja pływająca (anagram słowa KABAN)
- pierwiastek kojarzony ze Starym Światem
ytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka

padki.

cymi

Litery z pól oznaczonych kropką, odczytane kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
6) 	 części mowy odmieniane przez przypadki.
7) 	 zmysł w nosie.
9) 	 odpadek spod hebla.
10) tyka na nadgarstku.
11) zamieszkuje klasztor.
12) przydaje się do obrania warzyw.
14) słowna uszczypliwość, przytyk.
16) prąd rzeczny.
17) nieudane kopnięcie piłki.
18) szufelka przy zmiotce.
przepisami.
Pionowo:

ach.
1) 	 postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Adama Nawałki.
2) 	
marka polskich autobusów.
u.

dzy

Nr 12/257

Określenia wyrazów podano w kolejności przypadkowej. W zaznaczonych rzędach powstanie
rozwiązanieOkreślenia
- wyrażenie,
do którego
podano definicji.
wyrazów
podanonie
w kolejności
przypadkowej. W zaznaczonych rzędach powstanie roz-

3) 	 chwast ogrodowy o ogromnych liściach.
4) 	 Arkadiusz, napastnik z reprezentacji
Adama Nawałki.
5) 	
sygnalizuje
zamiar skrętu samochodu.
mechanizmami
urządzenia.
8) 	 Ojciec historii ze starożytnej Grecji.
9) 	 żartowniś, kawalarz.
13) cienki drut przenoszący siłę pomiędzy
mechanizmami urządzenia.
Bogdan Witek
14) wróżbiarz celtycki.
15) obrazy spod pędzla pacykarza.
Bogdan Witek

B

B

B

B
B

Bogdan Witek

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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