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Kolejny numer „Dynowinki” składa Pani Ewa Czyżowska, ewa14@poczta.onet.pl

Oto jest koncept proszę publiki
Godzien szczególnych braw
Jeszcze na szczęście prócz polityki
Jest kilka innych spraw

Jest jeszcze panna Hela
Co ślicznym oczkiem strzela
Saksofon na dansingu
I z kumplem śpiew przy winku

Wiosenne gwiazd obroty
Księżyc bezczelnie złoty
Poety świt mazurski
I koncert brandenburski

Więc ty się nie strosz jak niedźwiedź dziki
Że Sejm głosował źle
Odpoczywając od polityki
Przypomnij sobie że

Jest jeszcze śledź w śmietanie
Metafizyczne danie
I jabłoń w twym ogródku
Sadzona w chwili smutku

Są spacery nad rzeką
Wiosenny chór słowików
A jabłoń w twym ogrodzie
Lekko przetrzyma polityków

Jak zawsze „niespodziewanie” 
nadszedł Nowy Rok. Przed Towa-
rzystwem pozostały niezrealizo-
wane, planowane, statutowe za-
dania. Doszły nowe pomysły. Ży-
cie nie zna pustki. Czy starczy 
nam czasu i sił na ich realizację, 
to się okaże.

Wspomnieć wypada, że Towarzystwo włączyło się w po-
mysł zorganizowania w bieżącym roku przez Liceum Ogólno-
kształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, Zjaz-
du Absolwentów Szkoły z okazji 75 – Rocznicy jej powołania. 
Byłby to już piąty rocznicowy Zjazd Absolwentów Liceum.

W grudniu 2018 r., Towarzystwo współuczestniczyło 
w zorganizowaniu uroczystego benefisu Księdza Profesora 
Stanisława Nabywańca - absolwenta naszego Liceum Ogól-
nokształcącego, obchodzącego w 60 - lecie urodzin, 35 - le-

cie kapłaństwa i 25 - lecie pracy naukowej, zaś w lutym br. 
w organizacji XI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu. Obie uroczystości odbyły się 
w LO w Dynowie. Więcej informacji o uroczystościach znaj-
duje się na dalszych stronach „Dynowinki”.

Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu 
Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Drodzy Czytelnicy!

Sroga ZIMA powoli szykuje się do wyjazdu, kolorowa 
WIOSNA już stoi u progu, a my Państwu wręczamy kolej-
ną „Dynowinkę”. Czasy mamy niełatwe, gdzieś zagubiły się 
nam po drodze zgoda, solidarność, empatia i zwykła ludz-
ka przyzwoitość… Jesteśmy nadmiernie rozemocjonowani, 
rozpolitykowani i zamiast uśmiechać się do siebie – nawet 
w gronie najbliższych skaczemy sobie do oczu… 

Redaktorzy prowadzący
– Renata i Maciej Jurasińscy.

Warto więc może trochę się zdystansować i sięgnąć po 
coś optymistycznego… Na przykład piosenkę Mistrza 
Młynarskiego „Jest jeszcze panna Hela” lub obraz 
„Pod jabłonią” młodej utalentowanej malarki Katarzy-
ny Karpowicz… 
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„Głos znad 

Sanu”
Informuję czytelników, że 

ukazał się kolejny numer „Głos 
znad Sanu” - kwartalnika spo-
łeczno – kulturalnego nr 38, zima 
2018, redagowany przez Zespół 
FHU „Olchówka. Tu piszemy” 
z Dubiecka.

W gazecie opublikowano wiele 
artykułów historycznych dotyczą-
cych naszego regionu np. „Krama-
rzówka - spojrzenie w przeszłość”, 
czy „Bircza. Historia prawdziwa” 
oraz informacje o ukazaniu się na 
rynku wydawniczym publikacji 
„Pruchnik. Studia z dziejów mia-
sta i okolic” wydanie II oraz „Ko-
lej wąskotorowa Przeworsk - Dy-
nów”. Redakcja podaje, gdzie 
i w jaki sposób, publikacje te moż-
na nabyć.

Numer tej gazety można 
otrzymać (egz. bezpłatne) w mo-
jej Kancelarii Adwokackiej w Dy-
nowie w każdy wtorek w godz. 
16:00-18:00.

Zachęcam do odebrania 
gazety.

Andrzej Stankiewicz

Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie 
przyjemność, przedstawienia Państwu sylwetki Księdza Pro-
fesora Stanisława Nabywańca, którego benefis z okazji Jego 
60 urodzin dziś przeżywamy, tu, w Dynowie. Większość z nas 
tu obecnych zna doskonale Księdza Profesora i jego działal-
ność kapłańską, naukową i organizatorską. Pozwolę sobie 
jednak w skrócie przypomnieć niektóre aspekty jego życia 
i działalności, jako że jest moim przyjacielem i bezpośred-
nim przełożonym w Zakładzie Historii Nowożytnej i Dzie-
jów Kościoła Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskie-
go od prawie 11 lat. 

Księdza Profesora spotkałem po raz pierwszy 22 lata 
temu, podczas moich studiów doktoranckich w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Już wtedy jako asystent ks. prof. 
Bolesława Kumora, był uważany za dobrze zapowiadające-
go się znawcę historii Kościołów wschodnich. 

Kariera naukowa
Droga kariery naukowej, w sytuacji księdza jest warun-

Czcigodny Księże Profesorze! 
Szanowni Państwo!

Ponad sześćdziesiąt lat temu 
gdzieś jeszcze w ubiegłym wieku
Znów „dusza zatrzepotała” 
w kolejnym małym człowieku
Był marzec i świat się zielenił, 
budził do życia się wiosną
To wtedy nadano z nieba 
wieść taką – bardzo radosną:
Że oto nadszedł anielskich 
czas śpiewów, radosnych tańców
Że dziecko, co zakwiliło 
w rodzinie u Nabywańców
Otrzyma imię Stanisław – 
na cześć patrona polskiego
Że jest to chłopczyk z Zasławia, 
syn Zofii i Konstantego…

Po szkole skończonej w Krzywem „wlewanie w głowę oleum”
Kontynuował w Dynowie w powszechnie znanym liceum
A że tu w ręce On trafił Pani Profesor Rybowej
I był poddany „obróbce” tej historycznej, fachowej
To później, kiedy sam Stwórca Go do posługi powoła
Swój los z historią też zwiąże – głównie z historią Kościoła

Skąd dzisiaj ta góra książek i publikacji tak licznych?
Z mrówczej kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych!
Skąd naukowe sukcesy, z tym najważniejszym na czele?
To pasja i ciężka praca, no i wyrzeczeń też wiele!

Na koniec w murach tej Szkoły wiersz niech w ton taki uderzy:
Dumą Pan tego Liceum i wzorem dla naszej młodzieży!

Maciej Jurasiński

BENEFIS KSIĘDZA 
PROFESORA 

STANISŁAWA NABYWAŃCA

kowana, zwłaszcza w pierwszym jej etapie, decyzją biskupa 
ordynariusza. W przypadku Księdza Profesora Stanisława 
Nabywańca, chodzi o decyzję biskupa przemyskiego Ignacego 
Tokarczuka. Po święceniach prezbiteratu od woli hierarchy 
zależy droga życiowa księdza, przebieg jego pracy duszpaster-
skiej i jej charakter. Nie inaczej było i w życiu Księdza Profe-
sora. Poszczególne etapy jego naukowej drogi przerywały okre-
sy pracy duszpasterskiej, w których równolegle do obowiąz-
ków kapłańskich rozwijał swoje zainteresowania badawcze.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec rozpoczął swo-
ją edukację w Podstawowej w Krzywem koło Dydni, do któ-
rej uczęszczał w latach 1965-1973. W Liceum Ogólnokształ-
cącym w Dynowie w latach 1973-1977 kontynuował naukę 
w zakresie szkoły średniej. W tym roku minęło zatem 45 lat, 
kiedy Ks. Profesor jako młody człowiek przekroczył jego pro-
gi, by tu zdobywać wiedzę. W 1977 r. złożył egzamin dojrza-
łości i został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Przemyślu. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w 1983 
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r., uzyskując magisterium z historii Kościoła na Wydziale 
Teologii KUL w Lublinie na podstawie pracy magisterskiej 
pt. Organizacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej 
przy końcu lat siedemdziesiątych XIX wieku. Jego opie-
kunem naukowym podczas studiów seminaryjnych był ks. dr 
Tadeusz Śliwa, wybitny znawca dziejów Cerkwi unickiej na 
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W tym samym roku, 29 
czerwca 1983 r., Ks. Profesor przyjął z rąk biskupa Ignace-
go Tokarczuka święcenia kapłańskie i przez kolejne trzy lata 
pracował jako wikariusz w Ustrzykach Dolnych. 

W 1986 r. rozpoczął studia specjalistyczne z historii Ko-
ścioła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat 
z teologii, w zakresie historii Kościoła, uzyskał 13 XII 1990 r. 
na Wydziale Teologii KUL na podstawie rozprawy doktorskiej 
pt. Diecezja przemyska grecko-katolicka 1772-1795, na-
pisanej pod kierunkiem ks. prof. Bolesława Kumora. Kończył 
ją już poza Lublinem, gdyż od października 1989 r. pracował 
w charakterze kapelana w domu prowincjalnym Sióstr Słu-
żebniczek NMP (Starowiejskich) w Przemyślu-Prałkowcach. 

Kolejny etap kariery naukowej Dostojnego Benefisanta 
rozpoczął się wraz z nową cyrkumskrypcją Kościoła katolic-
kiego w Polsce. Na mocy bulli Totus Tuus Poloniae popu-
lus papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 r. powstała m.in. 
diecezja rzeszowska, do której inkardynowano Ks. Profeso-
ra, pracującego wówczas w charakterze wikariusza w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie (obecnie pa-
rafii katedralnej). Pierwszy ordynariusz rzeszowski, biskup 
Kazimierz Górny zezwolił mu na wyjazd do Rzymu. W roku 
akademickim 1992/1993 przebywał na stypendium nauko-
wym w Wiecznym Mieście, gdzie prowadził kwerendę archi-
walną do dziejów Kościoła unickiego w Polsce oraz odbył stu-
dia w Papieskim Instytucie Wschodnim w zakresie nauk Ko-
ściołów orientalnych. Po powrocie z Rzymu w 1993 r. został 
zaangażowany jako starszy asystent, a następnie adiunkt, 
w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL, 
w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych kie-
rowanej przez ks. prof. Bolesława Kumora. Równolegle pod-
jął obowiązki wykładowcy historii Kościoła w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Rzeszowie, dokąd regularnie do-
jeżdżał z Lublina. Dnia 16 czerwca 1999 r. Rada Wydziału 
Teologii KUL nadała mu stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła na 
podstawie rozprawy pt. Unicka archidiecezja kijowska 
w okresie rządów arcybiskupa metropolity Felicjana 
Filipa Wołodkiewicza 1762-1778 i całościowego dorob-
ku naukowo-dydaktycznego. Po habilitacji miał zostać kie-

rownikiem planowanej katedry Historii Kościołów Wschod-
nich w Instytucie Historii Kościoła KUL. Nie doszło jednak 
do jej utworzenia. 

W 2000 r. Ks. Profesor podjął pracę w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Rzeszowie, przekształconej w 2001 r. w Uni-
wersytet Rzeszowski, na stanowisku profesora. Kierował tam 
Zakładem Historii Kościoła. Z rzeszowską uczelnią był zwią-
zany już wcześniej. W latach 1991-1992 był duszpasterzem 
akademickim jej studentów, prowadząc Duszpasterstwo Aka-
demickie „Przystań”. Był także wykładowcą etyki na Wydzia-
le Socjologiczno-Historycznym. Od 1 września 2007 r. ks. Pro-
fesor pełni obowiązki kierownika Zakładu Historii Nowożyt-
nej, przekształconego niedawno w Zakład Historii Nowożyt-
nej i Dziejów Kościoła. 

Dnia 3 lipca 2012 r. Dostojny Benefisant otrzymał tytuł 
profesora nadany mu po przeprowadzeniu przewodu profe-
sorskiego. Podstawą do tego tytułu była dwutomowa publika-
cja: Sprawa obiektowa nr 1: Kościół: Kościół przemyski 
w świetle akt rzeszowskiej bezpieki (1944-1989), t. 1-2, 
Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011, s. 951, i całościowy doro-
bek naukowy i dydaktyczny. 

Uzyskując tytuł profesora Dostojny Benefisant osiągnął 
najwyższy szczebel kariery naukowej. Miał wtedy 54 lata, 
co jest stosunkowo młodym wiekiem w świecie naukowym. 
Świadczy to także o jego zdolnościach, pracowitości, dużej 
determinacji i samozaparciu oraz poczuciu odpowiedzialno-
ści za powierzone Mu przez Pana Boga talenty i pokładane 
w nim przez ludzi nadzieje. 

Po otrzymaniu profesury w 2012 r. Ks. Profesor nie 
spoczał na laurach. Dalej aktywnie działa na różnych polach, 
o czym będzie jeszcze mowa. 

Przybliżając drogę kariery naukowej Dostojnego Benefi-
santa nie można pominąć elementów, które na nią się złoży-
ły. Jako naukowiec uczestniczył w ok. 100 krajowych, mię-
dzynarodowych i zagranicznych sympozjach oraz konferen-
cjach naukowych. Był organizatorem lub współorganizato-
rem wielu konferencji naukowych i cyklów wykładów. Warto 
przypomnieć choćby cyklicznie organizowane w 2016 r. w róż-
nych miastach z Panem Dyrektorem Adamem Pęziołem kon-
ferencje naukowe z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Ak-
tywizowały one lokalne społeczności i dawały im możliwość 
zapoznania się z bogatą polską historią i kulturą inspirowa-
ną chrześcijaństwem. 

Ks. Profesor wygłosił ok. 50 cyklów konferencji autor-
skich, głównie rekolekcji parafialnych, oraz cykl wykładów 
w Katolickim Radio „Via” w Rzeszowie na temat historii so-
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borów powszechnych. 
Przeprowadził kwerendy naukowe w bibliotekach i ar-

chiwach krajowych i zagranicznych (m.in. odwiedził Lwów, 
Rzym, Sankt Petersburg, Wiedeń, Chicago). Przebywał na 
stypendiach naukowych w Monachium, Rzymie, Wiedniu, 
Paryżu, Londynie i Stevens Point. Współpracuje z różny-
mi ośrodkami naukowymi, głównie w Austrii i Niemczech. 

Jest autorem ponad 500 publikacji w języku polskim i ję-
zykach obcych, w tym kilkunastu książek. Był redaktorem 
naczelnym rocznika „Resovia Sacra”� w latach 1994-2013, 
jednego numeru „Zeszytów Naukowych UR. Historia” (2005), 
oraz pierwszego numeru czasopisma „Limes” i od 2017 r. po-
nownie.

Wypromował 15 doktorów i ponad 200 magistrów i licen-
cjuszy (184 magistrów i 32 licencjuszy); zrecenzował 3 prace 
habilitacyjne, 19 prac doktorskich i kilkadziesiąt prac ma-
gisterskich. Prowadzi seminaria licencjackie, magisterskie 
oraz doktoranckie, oscylujące wokół zagadnień kościelnych 
oraz historii Europy Wschodniej. 

Posługa duszpasterska
Nakreślona sylwetka Ks. Profesora byłaby jednak nie-

pełna bez przybliżenia jego posługi duszpasterskiej. To ona 
jest najważniejszym zadaniem każdego księdza. Formacja 
seminaryjna w sferze ducha i intelektu ma go do tej pracy 
przygotować. Ks. Profesor rozpoczął swoją kapłańską służ-
bę jako wikariusz w Ustrzykach Dolnych. Swoje obowiązki 
pełnił tam w latach 1983-1986. W latach 1989-1991 był ka-
pelanem w domu prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP 
(Starowiejskich) w Przemyślu-Prałkowcach. Kolejnym eta-
pem była posługa w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Rzeszowie w charakterze wikariusza i katechety w Szko-
le Podstawowej nr 23 w Rzeszowie w latach 1991-1992. Roz-
wój kariery naukowej nie oznacza dla Ks. Profesora zaprze-
stania posługi jako kapłana. Celebruje msze święte, wygła-
sza kazania, rekolekcje, spowiada i śpieszy z pomocą zaprzy-
jaźnionym księżom. 

W jego bogatym życiorysie moż-
na wyliczyć wiele różnych funk-
cji organizacyjno-społecznych, któ-
re pełnił i pełni w ramach struktur 
diecezjalnych. Był m.in. dekanal-
nym referentem ds. pomocy cha-
rytatywnej w dekanacie Ustrzyki 
Dolne (1983-1986); moderatorem 
Ruchu Światło-Życie w Ustrzykach 
Dolnych (1984-1986); wice-archiwa-
riuszem Archiwum Diecezjalnego 
w Przemyślu (1989-1992); modera-
torem duszpasterstwa dzieci upo-
śledzonych umysłowo przy para-
fii NSPJ w Rzeszowie (1992-1993); 
duszpasterzem akademickim przy 
WSP w Rzeszowie (1992-1993); cen-

zorem kościelnym (od 1992); dyrektorem Biblioteki Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Rzeszowie (1993-1999); dy-
rektorem Archiwum Historycznego Diecezji Rzeszowskiej 
w Rzeszowie (1992-1999); przewodniczącym Rzeszowskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie 
(1994-2002), koordynatorem współpracy i wymiany pomiędzy 
Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie obrządku ła-
cińskiego a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lubli-
nie (1999-2000), przewodniczącym i rzecznikiem Międzydie-
cezjalnej Komisji Historycznej dla Rozpoznania i Weryfika-
cji Zasobów IPN Dotyczących Przypadków Współpracy Du-
chownych z Tajnymi Służbami PRL (2007-?). 

Działalność organizacyjna
Ważnym elementem w życiorysie Ks. Profesora jest jego 

działalność organizacyjna w ramach rzeszowskiej uczelni. 
W latach 2002-2005 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Insty-
tutu Historii UR i ponownie w latach 2008-2011. W latach 
2005-2008 był dyrektorem tegoż Instytutu. Był także prze-
wodniczącym Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw 
Studenckich UR (2002-2005).

Był laudatorem podczas nadania pierwszego doktoratu 
honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II (2006).

Czcigodny Księże Profesorze, Szanowni Państwo, 
Kończąc moje wystąpienie pragnę życzyć Czcigodnemu 

Benefisantowi przede wszystkim wielu Bożych łask, Bożego 
błogosławieństwa na dalsze lata kapłańskiej i naukowej po-
sługi, opieki Matki Bożej. Życzę zdrowia, by kolejne lata ży-
cia obfitowały w nowe inicjatywy i prace badawcze podejmo-
wane i kontynuowane przez grono współpracowników i wy-
chowanków.

Ad multos annos. 
ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR,

fot. D. Gąsecki
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„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,
na których duch ludzki unosi się 
ku kontemplacji prawdy”
Jan Paweł II „Fides et ratio”

Słowa Jana Pawła II były motywem pięknej uroczysto-
ści jubileuszowej ks. prof. Stanisława Nabywańca, która od-
była się 29 grudnia 2018r. w auli Liceum Ogólnokształcące-
go im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Społeczność liceum, chcąc uczcić działalność naukową 
Księdza Profesora a także 60 – lecie Jego urodzin i 35 – le-
cie posługi kapłańskiej, zorganizowała benefis, honorując 
zasługi jubilata i wyrażając dumę, że jest absolwentem dy-
nowskiego liceum (rocznik 1977).

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem ko-
lędy i wprowadzenie benefisanta na scenę. Następnie głos 
zabrała dyrektor szkoły, pani Elżbieta Klaczak-Łach, wi-
tając zgromadzonych gości, według pełnionych funkcji, ty-
tułów i godności, a także przedstawiając ideę spotkania. 
Wśród zaproszonych znaleźli się członkowie rodziny Księ-
dza, jego najbliżsi przyjaciele, koledzy z klasy, współpra-
cownicy, wychowankowie, absolwenci Liceum i wielu innych 
gości. Powiat Rzeszowski reprezentowali pan Jan Sieńko, 
członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz pani Ewa Ha-
dam, Radna Powiatu Rzeszowskiego. Pan Jan Sieńko od-
czytał list gratulacyjny i przekazał na ręce benefisanta pa-
miątkowy upominek od Starosty i Wicestarosty Rzeszow-
skiego. Swą obecnością uroczystość uświetnili także pan 
Adam Pęzioł, wiceminister spraw wewnętrznych i admi-

BENEFIS 
KS. PROF. STANISŁAWA NABYWAŃCA

nistracji w latach 1998 – 1999 oraz wiceminister finansów 
(2007 – 2008), pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, m.in. dyrektor Instytutu, dr. hab. Andrzej 
Bonusiak, dr. hab. Beata Lorens, ks. dr. hab. Sławomir Za-
braniak, dr. hab. Wacław Wierzbieniec, dr. Agnieszka Ka-
walec, Burmistrz Miasta Dynowa pan Zygmunt Frańczak, 
Przewodniczący Rady Miasta Dynowa, pan Roman Mrycz-
ko, Wójt Gminy Dydnia, pani Alicja Pocałuń i wielu innych 
znakomitych gości. 

Po powitaniu gości, ks. dr. hab. Sławomir Zabraniak wy-
głosił laudację na cześć benefisanta, przedstawiając w niej 
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Jego życiorys, dokonania naukowe oraz ścieżkę kapłańską. 
Podkreślił olbrzymi wkład ks. Nabywańca, jako wykładow-
cy akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w eduka-
cję wielu pokoleń młodzieży a także jego bogaty dorobek na-
ukowy, (około 500 publikacji, w tym 10 książkowych), skon-
centrowany głównie wokół zagadnień związanych z dzieja-
mi kościołów wschodnich.

Kolejnym punktem benefisu było składanie życzeń 
i gratulacji bohaterowi wieczoru, którym towarzyszyło czę-
sto wzruszenie i przywoływanie wspomnień. Największą 
niespodzianką dla benefisanta było spotkanie z jego wy-
chowawczynią z czasów licealnych, panią Zofią Rybą, któ-
ra, jak później wspomniał ksiądz, rozbudziła w nim zainte-
resowanie historią i ukierunkowała niejako jego edukację. 

Po wielu ciepłych słowach skierowanych do Jubilata ze 
strony gości nastąpiły artystyczne życzenia. Na scenie za-
prezentowali swój talent: Samuela Łach, sopranistka z Dy-
nowa, młodzieżowa kapela ludowa „Pogórzanie”, zrzeszają-
ca m. in. uczniów dynowskiego liceum, Grzegorz Jandziś, 
solista kapeli „Tońko” oraz młody akordeonista Marcin Ki-
lon, dedykując wykonywane utwory, w tym także kolędy, 
dostojnemu Jubilatowi.

Uroczystą część benefisu zakończyło wniesienie na scenę 
okolicznościowego tortu i zaśpiewanie tradycyjnego „Sto lat”.

Na zakończenie głos zabrał sam benefisant, dziękując 
dyrekcji i pracownikom Liceum Ogólnokształcącego za zor-
ganizowanie tak pięknej i wzruszającej uroczystości. Pod-
kreślił w swojej wypowiedzi, iż jest niezwykle dumny z tego 
, iż uczęszczał do dynowskiego liceum i po wielu latach wra-
ca do niego jak przyjaciel, zawsze spotykając się z ciepłym 
przyjęciem i życzliwością. Wyrazy wdzięczności skierował 
również do swych najbliższych krewnych, którzy pomogli 
mu w realizacji jego planów i zamierzeń oraz przyjaciół, ko-
legów i współpracowników, bez których pomocy nie powsta-
łoby tak wiele publikacji. 

Uroczystość zakończyła się złożeniem noworocznych ży-
czeń wszystkim gościom przez panią dyrektor Elżbietę Kla-
czak-Łach oraz wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

A w kuluarach i zakątkach szkolnych jeszcze długo roz-
brzmiewały rozmowy, słychać było echa wspomnień i ser-
deczne przywitania niekiedy po wielu, wielu latach.

Elżbieta Klaczak-Łach 
Dyrektor LO w Dynowie,

fot. D. Gąsecki

Ich organizacją w Dynowie zajęła się młodzież skupio-
na w istniejącym od roku w LO w Dynowie Centrum Edu-
kacji Młodzieży „Trzy Kultury” we współpracy (między in-
nymi) z głównym organizatorem obchodów – Zakładem Hi-
storii i Kultury Żydów w Instytucie Historii UR. 

Celem spotkania było oddanie czci żydowskim miesz-
kańcom Dynowa, zamordowanym przez Einsatzgruppen 
we wrześniu 1939 roku. Rozpoczęło się ono o godzinie 10:00 
wystąpieniem gospodarza Szkoły – pani Dyrektor Elżbie-
ty Klaczak-Łach. Przywitała ona przybyłych gości i licz-
nie zgromadzoną młodzież. Następnie uczennice z klasy II 
a: Anna Marszałek i Oliwia Sas przedstawiły prezentację 
pod tytułem „Tragiczny los żydowskich mieszkańców Dy-
nowa we wrześniu 1939 roku”. Potem uczniowie: Zuzanna 
Szybiak, Julia Warchoł, Beata Marszałek, Kamil Szymań-
ski i Dominik Pyś zaprezentowali program pod wymownym 
tytułem „Dynów jak Bełz”, żywo i ze wzruszeniem przyję-

ty przez publiczność. Jego częścią był wiersz napisany spe-
cjalnie na tę smutną okazję przez Macieja Jurasińskiego, 
który program przygotował. 

Gdzie Dynów, w którym cadyk z proboszczem gaworzył?
Nie ma barwnego, wspólnego miasteczka sprzed lat.
Są tylko kości wywleczonych z domów przodków,
Ten ciągle krzyczący, a jednak już niemy ślad…
I nie ma już Dynowa babci Beli Neger,
W którym zbierała kasztany jesienią złotą,
Są za to jakże ciężkie od bólu macewy,
Czaszki i usta niemowląt nieme niemotą…
I tylko czasem na Plebańskim i Żurawcu
Wiatr zawyje tragicznie, jak „pies niemiecki Hahn”… 
I marsz śmierci przy głośnej muzyce Sanową
Powspomina pamiętająca wciąż rzeka San…

Następnie głos zabrali Dawid Ringler z Izraela i Jaf-
frey Cymbler z USA , reprezentujący drugie pokolenie oca-

IX OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO 
DNIA PAMIĘCI O OFIARACH 

HOLOCAUSTU NA PODKARPACIU

PANU MARIUSZOWI CHOMIE
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają Dyrekcja  

oraz cała społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

„Śmierć zabiera człowieka, 
ale nie zabiera nam wspomnień, 
bo miłość jest nieśmiertelna”
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„Śmierć zabiera człowieka, 
ale nie zabiera nam wspomnień, 
bo miłość jest nieśmiertelna”

PANU DOKTOROWI WOJCIECHOWI GRYCHOWI
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają koleżanki i koledzy 

z Przychodni Rejonowej w Dynowie

lałe z Holocaustu oraz Bhumi Dalia z Fundacji Fulbrighta 
z USA. Po nich wystąpił pamiętający jeszcze te tragiczne 
wydarzenia pan Józef Kędzierski. Z kolei inicjatywę przejął 
Burmistrz Dynowa pan Zygmunt Frańczak, który zwrócił 
uwagę na potrzebę pamięci o zamordowanych i zapropono-
wał uczczenie ich śmierci minutą ciszy. Po nim jeszcze raz 
głos zabrała pani Dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach i podkre-

śliła, że takie spotkania są bardzo przemawiającą do mło-
dzieży, niezwykłą lekcją historii…

Uroczystość zakończyła się wizytą na cmentarzu na 
Karolówce, gdzie zaproszeni goście i reprezentanci mło-
dzieży oddali hołd pomordowanym przez modlitwę i zapa-
lenie zniczy. 

Maciej  Jurasiński, fot. Monika Pyrcz



Nr  1/280DYNOWINKA10

„Po zawiei, po śnieżycy, białą wsią od chat do chat
Wędrujemy kolędnicy, rozśpiewani w cały świat” 
to motto tegorocznej XI edycji Międzyszkolnego Kon-

kursu Bożonarodzeniowego „Radosne święta- twórcze świę-
ta” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w Dynowie. Konkurs swoim pa-
tronatem objął Starosta Rzeszowski pan Józef Jodłowski, 
natomiast patronat medialny od kilku lat sprawuje Radio 
Fara. Impreza cieszy się dużą popularnością wśród młodzie-
ży szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich, 
co potwierdzają statystyki. 

W kategorii plastycznej jurorzy wyłonili zwycięskie pra-
ce spośród 77 nadesłanych na konkurs. W tym roku mło-
dzież miała za zadanie wykonanie ozdoby choinkowej w bar-
wach narodowych. Inwencji nie brakowało, a efekty jej pra-
cy można było oglądać na wystawie podczas uroczystej gali 
rozdania nagród. 

W kategorii recytatorskiej komisja wysłuchała 14 pre-
zentacji utworów nawiązujących do myśli przewodniej kon-
kursu i nagrodziła najlepszych wykonawców. W quizie wie-
dzy o Bożym Narodzeniu, na który składały się pytania z za-
kresu treści biblijnych, tradycji i obyczajów świątecznych 
w Polsce i na świecie, historii i treści kolęd, wzięło udział 
22 uczniów z siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej oraz 
klas gimnazjalnych. Łącznie w konkursie wzięło udział 113 
uczniów z 14 szkół województwa podkarpackiego.

XI Międzyszkolny Konkurs 
Bożonarodzeniowy „Radosne 

święta - twórcze święta” rozstrzygnięty!
Uroczysta gala rozdania nagród miała miejsce w auli 

Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Dynowie w dniu 10 stycznia2019 r. Pojawili się na 
niej zaproszeni goście, uczestnicy kategorii recytatorskiej 
i quizu oraz nagrodzeni uczniowie w kategorii plastycznej 
wraz z opiekunami. Atmosferę świąt przypomniał szkol-
ny zespół wokalno- instrumentalny, który wykonał piękne, 
polskie kolędy. Laureatka konkursu recytatorskiego Klau-
dia Dobosz ze Szkoły Podstawowej w Niebocku przedstawi-
ła swoją interpretację fragmentu „Chłopów” W. Reymonta, 
poświęconego przygotowaniu do świąt mieszkańców Lipiec. 
Nagrody w poszczególnych kategoriach wręczała pani dy-
rektor Elżbieta Klaczak-Łach w asyście ks. Andrzeja Bie-
ni- dyrektora Radia Fara, pani Grażyny Malawskiej, pani 
Anety Pepaś-Skowron - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Dynowie oraz pani Grażyny Paździorny - dyrektor 
Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dynowie. 

Na koniec uroczystości tradycyjnie odbyła się loteria 
fantowa dla wszystkich uczestników imprezy oraz poczę-
stunek. Pani dyrektor złożyła wszystkim piękne noworocz-
ne życzenia, podziękowała organizatorom konkursu paniom 
Katarzynie Kłyż, Monice Wandas-Wasieńko, Joannie Du-
dzie, a także księdzu Januszowi Borkowi za wysiłek wło-
żony w jego przygotowanie oraz zaprosiła na kolejną edy-
cję konkursu za rok.

Katarzyna Kłyż,
fot. B. Słysz
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jącej Zdrowie daje wiele korzyści, a przede wszystkim zapew-
nia radość i zadowolenie młodzieży. Grupa „APLAUZ” w ciągu 
15 lat istnienia zyskała uznanie szerokiej publiczności biorąc 
aktywny udział w różnych przeglądach form tanecznych, oraz 
prezentując się podczas wielu spotkań, uroczystości, imprez szkol-
nych i środowiskowych.

W związku z jubileuszem Szkolnej Grupy Sportowo –Ta-
necznej „APLAUZ” w auli szkolnej Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniu 
11 grudnia 2018 r. zostało zorganizowane spotkanie jubileuszo-
we. Na ręce założycielki, a zarazem opiekunki grupy Pani Aliny 
Paściak zostały przekazane gratulacje i podziękowania, a zło-
żyli je: Pan Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski i Pan 
Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski (przepiękny gra-
werton z gratulacjami), Pan Stanisław Tymowicz – Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych 
w Dynowie oraz Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-

W Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie – Szkole Promującej Zdrowie, od 15 lat nie-
przerwanie działa grupa chętnych, zaangażowanych młodych 
osób - Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ”, 
pod opieką i bacznym okiem nauczycielki wychowania fizycz-
nego Pani Aliny Paściak. 

Zespół młodych, zdolnych, pełnych zapału i pomysłu dziew-
czyn i chłopców kontynuuje rozpoczętą przed laty przygodę z tań-
cem. I chociaż starsi odchodzą, inni, nowi uzupełniają ich miejsca 
w zespole, prezentując swoje umiejętności i uzdolnienia w róż-
nych formach tańca. W ciągu 15 lat działalności zespołu jego li-
czebność i skład ulegał częstym zmianom. Łącznie występowa-
ło w grupie około 85 osób. Obecnie zespół „APLAUZ” tworzą 
dziewczyny z klas I – IV, są to: Karolina Gołąb, Aldona Sień-
ko, Andżelika Dzimira, Magdalena Siry, Andżelika Chu-
dzikiewicz, Gabriela Banaś.

Taka forma spędzania wolnego czasu przez uczniów, jak 
również promowanie aktywnego stylu życia w Szkole Promu-

Jubileusz 15 – lecia SZKOLNEJ GRUPY 
SPORTOWO – TANECZNEJ „APLAUZ”

Wyrazy szczerego współczucia, z powodu 

śmierci taty 
Marii Duduś oraz najbliższej Rodzinie,

składają: Dyrekcja, koleżanki i koledzy 

z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie

Dynów, styczeń 2019 r.
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Za oknem mróz, z nieba pada śnieg, a tu jak zwykle od 
kilku lat, jeden dzień gorący jak podczas karnawału w Rio. 
Tradycyjnie studenci Uniwersytetu Złotej Jesieni wzięli 
udział w balu w gościnnych murach Zamku w Dubiecku. 

Zadano kłam twierdzeniu, że w pewnym wieku, owszem 
dusza ochocza, ale ciało mdłe. Nic z tych rzeczy. Wkroczy-
liśmy na salę z wigorem i przytupem oraz w radosnych na-
strojach. Oczywiście zaraz grupa malkontentów się odezwie, 
że z tym przytupem to tylko, żeby śnieg z butów otrzepać. 
I tu należy zaprzeczyć, że nie tylko. Owszem pierwsze mia-
ły na celu oczyszczeniu obuwia, ale następne wywołane były 
podrywająca do tańca orkiestrą. 

Rozpoczęliśmy zabawę od odśpiewania hym-
nu naszej Alma Mater oraz od odtańczenia po-
loneza pod sprawnym przewodnictwem p. Kry-
styny Dżuła. Krocząc dostojnie w rytm staro-
polskiego tańca, w zacnym historycznym miej-
scu, można było poczuć atmosferę dawnych cza-
sów i przedwojennych bali odbywających się 
w zamku. 

UNIWERSYTET ZŁOTEJ JESIENI W DYNOWIE
Balu karnawałowego czar

Następnie udaliśmy się na obiad, który przepięknie po-
dany równie wspaniale smakował. W tym miejscu ukłony 
w kierunku pracowników restauracji zamkowej, którzy przy-
gotowali i podali ogromną ilość przepysznych potraw i słod-
kości, która wystarczyłaby na całonocne szaleństwa karna-
wałowe. Dyskutując z sąsiadami przy stole, dowcipkując  
i wymieniając wrażenia smakowe nabieraliśmy sił do za-
bawy. 

A do niej nikogo nie trzeba było namawiać czy specjal-
nie zachęcać. Wszyscy bawili się doskonale, zarówno przy 
muzyce wykonywanej przez zaprzyjaźniony z nami zespół 

nowie (gratulacje z upominkiem i kwiaty). Natomiast człon-
kowie Szkolnej Grupy Sportowo –Tanecznej „APLAUZ” 
wraz z opiekunką Panią Aliną Paściak przekazali specjal-
ne podziękowania w postaci przepięknych serduszek dla obec-
nych na uroczystości: Pana Marka Sitarza – Wicestaro-
sty Rzeszowskiego, Pana Stanisława Tymowicza - Pre-
zesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie, Pani Haliny Cygan – Dyrektora Ze-
społu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pana Piotra Zde-
ba – wicedyrektora szkoły, Pani Haliny Wandas – głów-
nej księgowej szkoły, Pana Marcina Kałamuckiego – kie-
rownika szkolenia praktycznego, Pana Macieja Tymo-
wicza – kierownika gospodarczego, a także uczestników 
i ich opiekunów IX edycji Powiatowego Konkursu Mate-
matyczno – Logicznego „Potyczki Logiczne”. Ponadto po-
dziękowania zostały skierowane i przekazane dla Zarządu Po-

wiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Józefem Jodłow-
skim – Starostą Rzeszowskim, Rady Powiatu Rzeszow-
skiego na czele z Panem Tomaszem Wojtonem – Prze-
wodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego, Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie na czele z Panią Małgorzatą 
Rauch – Podkarpackim Kuratorem Oświaty, Rady Ro-
dziców na czele z Panią Urszulą Domaradzką, a także dla 
nauczycieli szkoły. 

Pięknym akcentem na zakończenie spotkania był występ 
Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „APLAUZ”, któ-
ry spotkał się z uznaniem zaproszonych gości i uczestników 
konkursu. 

Gratulujemy pięknego jubileuszu i do zobaczenia 
na kolejnym!!!

Halina Cygan 
Dyrektor ZSzZ w Dynowie 
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oraz podczas zabaw integracyjnych, które co roku wywołują 
salwy śmiechu, a i wspominać jest co przez długi czas. Pa-
nowie przygrywający uraczyli nas ogromną plejadą utwo-
rów pozwalającą każdemu znaleźć miłe jego uszom i nogom 
nuty i dźwięki. 

Ponieważ studenci naszego Uniwersytetu otrzymują 
z ZUS-u comiesięczne stypendium, ale w kwocie dalekiej od 
tego, żeby można było szastać za bardzo gotówką, postano-
wiliśmy podczas jednego spotkania urządzić dwie imprezy. 
I tak poza balem odbyły się otrzęsiny nowych osób biorących 
udział w zajęciach naszej uczelni. Po wykonaniu przygoto-
wanych dla nich zadań stali się pełnoprawnymi członkami. 

Na zewnątrz już dawno zrobiło się ciemno, a nikt nie 
miał ochoty kończyć, ponieważ znowu trzeba czekać okrą-
gły rok. 

Krystyna Wasylowska,
fot. Z. Szafran
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W czasach odrzucania wszystkiego co „stare”, nienowoc-
zesne, tradycyjne, a co najgorsze, w dobie rozluźniania wię-
zi rodzinnych (o przyczynach nie będę tu nawet wspominać), 
odradza się zwyczaj „chodzenia po kolędzie”. Powoli, ale co 
najważniejsze jest to silna tendencja! 

Kiedyś - jeszcze w latach 80-tych, w okresie Bożego Na-
rodzenia - w naszej okolicy kolędnicy, szczodracznicy odwie-
dzali domy kilkakrotnie . Wczesnym rankiem na Wigilię 
przychodzili po kolędzie sami mężczyźni, szacowni gospoda-
rze, krewni, sąsiedzi, chłopcy i składali życzenia na starym 
roku (tak to się nazywało). Dorośli otrzymywali poczęstu-
nek, a chłopcy bułeczki zwane szczodrakami (takie smacz-
ne piecze jeszcze w Dynowie znana wszystkim Pani z ulicy 
Piłsudskiego). Dziś zamiast szczodraków nagrodą za odwie-
dziny są „drobniaki” (może być ich dużo). Niektórzy trak-
tują odwiedzających domy tylko jako „łowców pieniędzy”, 
a pisząca te słowa zachęca do spojrzenia na szczodraczni-
ków jak na Odwiedzających nas w samotności, jak na Nie-
obojętnych na ludzi „żyjących obok”. 

Drugiego dnia czyli na Św. Szczepana, do domów, w któ-
rych były młode dziewczyny, wpadali chłopcy - śmieciarze 
- by posprzątać po świątecznych spotkaniach. Oj działo się, 
działo! Najczęściej za zrobiony bałagan trzeba się było wy-
kupić solidnym poczęstunkiem w płynie. Tej formy odwie-
dzin nie polecam z wiadomych powodów, ale inne bardzo go-
rąco! Inny rodzaj kolędy to odwiedziny „Starego” i „Nowego 
Roku”. Szkoda tylko, że aktorzy - kwestarze nie sięgają do 
znanych tekstów kolędniczych, a jedynie próbują śpiewać 
(nie zawsze przygotowani do tego). Święto Trzech Króli to 
ulubiony dzień różnych grup kolędniczych. Przebrani bar-
dziej lub mniej starannie kolędują, i tu znów apel: „Królo-
wie” nauczcie się tekstów i zaśpiewajcie chociaż jedną kolę-
dę w całości, bo popisywanie się jedną zwrotką pastorałki to 
zdecydowanie za mało! Moje uwagi to zachęta i pomoc dla 
Was w zdobyciu sympatii odwiedzanych, a co za tym idzie 

BRAWO! 
ODRADZA się TRADYCJA KOLĘDNICZA!

w otrzymaniu hojniejszych datków. Do zobaczenia już za rok! 
Już po raz drugi (debiut odbył się w grudniu 2017 roku) 

rodzinna grupa kolędnicza odwiedziła kilkanaście domów. 
Dorośli i dzieci (bardzo wskazane połączenie: i ze względów 
wychowawczych, i ze względu na ciągłość tradycji) prezen-
towali poetycko - muzyczny montaż pod tytułem „Pokłon 
u żłobka”. A oto kilka zdjęć z kolejnych odwiedzin.  

Tekst: Krystyna Dżuła, zdjęcia: Antoni Iwański
Wiadomość z ostatniej chwili: Zespół „Dżuliki Szafra-

nowe” w niedzielny wieczór wystąpił na „Opłatku” w Domu 
Spokojnej Starości i podczas imprezy „Życzenia noworocz-
ne; Wieś - Miastu, Miasto- Wsi”.
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Grudniowy, zimny wieczór, ostatnia sobota 2018 roku! 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dynowie ciepło, gwarno 
i wesoło. Tu zebrała się brać sokola na ostatnie spotkanie 
w mijającym roku . Nastrój jeszcze świąteczny , ale i jakiś 
tajemniczy.......Coś się święci.... coś kryje się po kątach.......
wyczuwa się w przygotowaniach- niby zwyczajnych, a jed-
nak innych....... Tajemnica wyjaśnia się stopniowo. 

OPŁATEK! 
Najpierw krótka modlitwa, a później życzenia; serdecz-

ne, miłe, przyjazne.
Wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decy-

zji, satysfakcji, spokoju i pomyślności w całym 2019 roku!
Czas na poczęstunek..., a tajemniczy nastrój nadal nie-

wyjaśniony! No może już teraz! Na stół wlatuje „SOKÓŁ”.
Dzięki zaangażowaniu i ofiarności DH Grzegorza SZAJ-

SOBOTNI WIECZÓR z „SOKOŁEM”
NIKA dynowskie Gniazdo wzbogaciło się o ważny znaczą-
cy symbol - który jak odtąd, nie tylko na sztandarze stowa-
rzyszenia będzie widoczny, ale także w zbiorach T.G. „So-
kół”. Za dar Ofiarodawcy dziękował Zarząd stowarzyszenia 
i wszyscy Sokoli. Gdy ciekawość i chęć oglądania zostały za-
spokojone, poruszenie wzbudził dziwny mebel: udekorowa-
ny fotel i napis „mini benefis”. Teraz tajemnica w mig się 
wyjaśniła. Poproszona o zajęcie tego honorowego miejsca 
Pani GRAŻYNA MALAWSKA - Dyrektor MOK-u od lat?... 
(kobietom, nawet gdy odchodzą na emeryturę, lat się nie li-
czy) Aktorka Zespołu Teatralnego, Chórzystka, Organiza-
torka imprez dynowskich, Członkini Zarządu T.G. “Sokół’’, 
Solistka dynowskich kapel - i nie tylko..., po prostu DOBRA 
UCZYNNA OSOBA.

Podziękowania w imieniu stowarzyszenia, a przede 
wszystkim w imieniu aktorów, złożyli: Prezes Krystyna 
Dżuła i wiele, wiele lat społecznie współpracujący: reży-
ser Zespołu Teatralnego , scenograf - G. Hardulak i aktor-
ka Monika Mączyńska, a także Koleżanki z Liceum i ze-
społu LOGARYTM.

Potem znów były tajemnice i niespodzianki, ale wyja-
śnienie ich należy tylko do JUBILATKI- przyszłorocznej 
Emerytki! 

Na pewno nie było to pożegnanie, bo PRZYJACIÓŁ się 
nie zostawia, PRZYJACIÓŁ się po prostu MA.

Głęboko o tym przekonana Krystyna Dżuła,
autor zdjęć A. Iwański
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Jest mi niezmiernie miło poinformować czytelników „Dy-
nowinki” oraz fanów Kapeli TOŃKO z Dynowa o sfina-
lizowaniu przez zespół kolejnego muzycznego przedsię-
wzięcia. Dzięki solidnej i wytrwałej pracy kapeli oraz za-
proszonych dynowskich muzyków udało nam się wspól-
nie przed świętami Bożego Narodzenia 2018 oddać w Pań-
stwa ręce 2 kolejne płyty. Jest to tym razem dwupłytowy 
album zatytułowany „Jezus się narodził”, który za-
wiera: Kolędy- cd 1 oraz Kolędy i pastorałki kresowe- cd 2. 
Do nagrań zaprosiliśmy młodych dynowskich muzyków, któ-
rzy wraz z kapelą chętnie podjęli się tego muzycznego za-
dania, dodając utworom radości i młodzieńczej energii. Pra-
ce nad doborem repertuaru kolędowego trwały dość długo, 
a nad albumem prawie rok i zakończone zostały sukcesem 
w postaci nagrań.

 
W nagraniach uczestniczyli:

1. Alicja Frańczak – śpiew
2. Dorota Sówka - Szmigiel – śpiew
3. Hanna Marszałek – skrzypce
4. Janusz Kędzierski – trąbka
5. Monika Dżuła - Radkiewicz – gitara klasyczna
6. Piotr Dżuła – kontrabas, flet, instr. perkusyjne

NOWE PŁYTY KAPELI TOŃKO
Kapela TOŃKO nagrywała w składzie:

1. Grzegorz Jandziś – śpiew, melodyka, dzwonki chro-
matyczne

2. Agata Marszałek – śpiew, instr. perkusyjne
3. Antoni Dżuła – śpiew, gitara, /kierownik kapeli
4. Monika Sobkowicz – śpiew, banjo
5. Andrzej Hałasik – akordeon
6. Janusz Paszko – kontrabas

Nad projektem graficznym okładki pracowali: Magda-
lena i Tomasz Koczorowscy.

Dynowski rzeźbiarz Bogusław Kędzierski udostępnił 
nam swoją piękną pracę, która widnieje na pierwszej stro-
nie okładki. Zdjęcia wykonali: Antoni Iwański, Witold 
Bielec i Monika Sobkowicz. Nad całością nagrań czuwał 
reżyser dźwięku Polskiego Radia Rzeszów Jerzy Dzio-
bak. Recenzję na płycie napisała Danuta Skalska redak-
tor Lwowskiej Fali-Radio Katowice.

Nagranie albumu, jak również dwóch poprzednich płyt 
kapeli nie odbyłyby się, gdyby nie nasi niezawodni Spon-
sorzy. Serdecznie dziękujemy Państwu Elżbiecie i Wa-
cławowi Szafran za zrozumienie i okazywaną nam po-
moc w realizacji muzycznych planów kapeli. Swoim wspar-

ciem Polski Producent Profesjo-
nalnych Wyrobów dla Piekarnic-
twa i Cukiernictwa Eco TRA-
DE z Gliwic pozwala nam na 
ocalanie od zapomnienia utwo-
rów, które są coraz mniej wy-
konywane. Nasze nagrania do-
cierają często tam, gdzie kape-
la nie ma możliwości dotrzeć ze 
swoimi koncertami. Jest to rów-
nież wspaniała promocja nie tyl-
ko zespołu, ale także miasta Dy-
nowa i Pogórza Dynowskiego. 
Cieszymy się bardzo, że wyda-
nie tego albumu zbiegło się ze 
100-leciem Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości oraz ze 
zbliżającym się /2019r./ jubi-
leuszem 15-lecia działalności 
artystycznej Kapeli TOŃKO. 
Wszystkim Osobom, które 
pomagały nam w realizacji tego 
muzycznego przedsięwzięcia bar-
dzo dziękujemy.

Album z kolędami i pasto-
rałkami kresowymi znajdziecie 
Państwo (jak zawsze) w trzech 
przyjaznych kapeli miejscach 
na terenie Dynowa: To i Owo, 
Hurtownia U Wojtka i Karcz-
ma Pod Semaforem. Można go 
również zamówić drogą elektro-
niczną. Zapraszamy do odwie-
dzania naszego Facebooka oraz 
strony kapeli: <www.kapela-
tonko.art.pl>, na której znajdu-
ją się fragmenty nagrań.

Zdjęcia: Witold Bielec,  
Monika Sobkowicz.

W imieniu kapeli:
Antoni Dżuła  

(Tońko)-kierownik kapeli.
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Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla sie-
bie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich spo-
rach oraz waśniach. To również czas radosnego świętowa-
nia, kolędowania, łamania się opłatkiem i składania sobie 
życzeń, ale również czas przedstawień ukazujących trady-
cje bożonarodzeniowe. 

Jak co roku zgodnie ze szkolną tradycją 21 grudnia 2018 
r. o godzinie 9.00 odbyło się spotkanie opłatkowe w Szkole 
Podstawowej w Laskówce. Swoją obecnością i miłymi świą-
tecznymi życzeniami zaszczycili nas specjalni goście, któ-
rzy przybyli, a w szczególności: Pan Wójt Gminy Dynów 
W. Piech, oraz ks. proboszcz T. Woźniak i wszyscy rodzice.

Podtrzymując tę piękną tradycję, najmłodsi uczniowie 
naszej szkoły przygotowali jasełka, czyli teatralne przed-
stawienie biblijnych wydarzeń związanych z narodzeniem 
Pana Jezusa. W tym roku przedstawili je uczniowie klas 
0-I pod kierunkiem nauczyciela wychowania przedszkolne-
go i pani dyrektor

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Ma-
rii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, któ-
rzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się prze-
nocować w stajni. Całość przedstawienia pokazująca scen-
ki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, aniołów 
przeplatana była kolędami i pastorałkami.

Dzieci z radością odgrywały swoje role, dbając jednocze-
śnie o miłe doznania słuchowe widowni, a piękna scenogra-
fia betlejemskich klimatów w sali gimnastycznej tego dnia 
pomogła wszystkim w szczególny sposób przeżywać te wy-
stępy i wprowadziła zgromadzoną publiczność w świątecz-
ny nastrój.

Przedstawiciel Rady Rodziców M. Wydra wręczyła za-
proszonym gościom i wychowawcom własnoręcznie wykona-
ne choinki piernikowe z świątecznymi życzeniami. 

Wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie muzy-
ki stworzyło wyjątkową atmosferę. Następnie wszyscy po-

Jasełka 2018 w Laskówce
dzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia i w tym świą-
tecznym nastroju pożegnaliśmy się aż do Nowego Roku.

Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świę-
towanie narodzin Zbawiciela.

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień 
zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory(...).” 

M. Bury, fot. P. Pyrcz
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Styczeń to zimowy miesiąc, ale są takie dwa dni, jedyne 
dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo 
przecież jest to święto kochanych babć i dziadków. 

W Szkole Podstawowej w Laskówce zapraszanie babć 
i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na 
stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci 
i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości.

Dnia 23 stycznia 2019 odbyła się ta wspaniała impreza. 
Na wstępie Pani dyrektor przywitała wszystkich gości ciepły-
mi słowami, złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom 
i dziadkom. W swojej pięknie udekorowanej sali dzieci wraz 
ze swoimi dziadkami obejrzały przygotowany przez rodziców 
piękny program artystyczny, pod kierunkiem dyrekcji szko-
ły, rodzice wcielili się w role aktorów. Następnie dzieci recyto-
wały wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycz-
nie z tymże świętem.

Oprócz montażu słowno – muzycznego przygotowanego 
przez wychowawczynię oddziału przedszkolnego szanowni go-
ście obejrzeli także pokazy taneczne pod kierunkiem pani Jago-
dy S. w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Mali artyści 
z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzru-
szeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Fre-
kwencja jak co roku dopisała. Rodzice przygotowały również 
dla nich poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty. Następ-
nie wnukowie obdarowały swoich ukochanych gości upomin-
kami, przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne laurki 
z życzeniami oraz koszyczek dla babci, serduszko dla dziadka.  
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom 
ze strony gości nie było końca. Dzieci poczuły się prawdzi-
wymi gospodarzami placówki szkolnej. Spotkanie upłynęło 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA w Laskówce
w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci poprzez wiersz, pio-
senkę i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziad-
kom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.  
Wszyscy rodzice zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Szcze-
gólne podziękowania należy skierować do rodziców za przygo-
towanie poczęstunku.

M. Bury, fot. P. Pyrcz
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Pegazik DYNOWSki
Dziękujemy Ci Grażynko!

20 stycznia podczas Koncertu No-
worocznego zorganizowanego przez 
MOK i władze miasta miała miejsce wy-
jątkowa uroczystość – pożegnanie zasłu-
żonej dla dynowskiej kultury, długolet-

niej Dyrektorki MOK Grażyny Malawskiej. Oprócz Dyrektor LO 
w Dynowie pani Elżbiety Klaczak-Łach, Radnej Powiatu Rzeszow-
skiego pani Ewy Hadam, Dyrektor ZSZ w Dynowie pani Haliny 
Cygan, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pani Krysty-
ny Dżuły, Dyrektor Biblioteki Miejskiej pani Grażyny Paździorny 
oraz Burmistrza Miasta pana Zygmunta Frańczaka za współpra-
cę podziękował – jak zwykle wierszem - członek zarządu Towarzy-
stwa Przyjaciół Dynowa Maciej Jurasiński. 

DROŻSZA NIŻ ALASKA…
Raz po podwórzu w Bachórzu dziewczynka biegała mała
Wtem Przyszłość przed nią stanęła i ją za rękę 
złapała
Słyszysz, tam w dali nad miastem, jak pięknie 
kukułka kuka?
To znak, że czeka na Ciebie dynowska kultura 
i sztuka!

Znak się w marzenie przerodził, a ono się pięk-
nie spełniło
Ludzie zaczęli być razem, no i zrobiło się miło
Na rynku, na stadionie, w „Strażaku” albo nad 
Sanem
Coś działo się w Dynowie i pani chodziła z panem
Rozkwitła dynowska kultura, piąć się zaczęła 
jak róża
I mrowie działań w „Mrowisku” i DNI tak barw-
ne POGÓRZA

Spotkania twórców, kapela, dużo wciąż działo się 
wokół
Koncerty „Pod Papugami”, wystawy, spektakle, 
Sokół…
SZPAK, Konkurs Kolęd, Kabaret, poezja i „Dyno-
winka”…
Jej imię znaczyło i znaczy: GRAŻYNA, GRAZIA, 
GRAŻYNKA

Lecz działań tych jest tak dużo i niezliczone zasługi
Wszystkich nie sposób wymienić, bo wiersz mój był-
by za długi!
Szukając więc ciągle rymu i czegoś co do was trafi
Oparłem się na historii, sięgnąłem do geografii…

Przez Rosję za moc pieniędzy sprzedana była Alaska
Lecz dla dynowskiej kultury droższa GRAŻYNA 
MALAWSKA!

Hej kolęda, kolęda..
26 stycznia odbył się XXII Młodzieżowy Konkurs Kolęd 

i Pastorałek, którego organizatorami byli: Miejski Ośrodek 
Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Dynowa i Liceum Ogól-
nokształcące w Dynowie. PEGAZIK przedstawia Państwu 
protokół Jury, gratuluje nagrodzonym, dziękuje sponsorom 
a organizatorom życzy wytrwałości w kultywowaniu kolę-
dowej tradycji! 

Jury w składzie:
Przewodniczący komisji konkursowej: Sebastian Sta-

churski z WDK/ Rzeszów Członkowie komisji: P. Krystyna 
Dżuła – Prezes Towarzystwa G.S. „Sokół” w Dynowie, polo-
nistka, P. Kamil Łukasiewicz – instruktor Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dynowie po wysłuchaniu 2 zespołów i 10 solistów 
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W KATEGOR II: GIMNAZJA-SOLIŚCI:
1 miejsce (złota bombka i nagroda pieniężna 

w wysokości 250 zł) dla: Anny Pudysz ze Szkoły Podsta-
wowej w Dylągowej

2 miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna 
w wysokości 150 zł) dla: Anny Kiełbasy ze Szkoły Podsta-
wowej w Łubnie

Wyróżnienia:
1. Julia Mychajłewycz – Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie 
w wysokości 50 zł/ BON

2. Paulina Prokop – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
1 w Dynowie w wysokości 50 zł/ BON
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III. W KATEGORII: SZKOŁY ŚREDNIE-ZESPOŁY 
WOKALNO-INSTRUMENTALNE:

1 miejsce (złota bombka i nagroda pieniężna 
w wysokości 350 zł ) dla: zespołu wokolno-instrumentalnego 
LO im. KEN w Dynowie

2 miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna 
w wysokości 250 zł) dla: Szkolnej Grupy Artystyczno-Teat-
ralnej ANTRAKT – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

IV. W KATEGORII: SZKOŁY ŚREDNIE – SOLIŚCI:
1 miejsce (złota bombka i nagroda pieniężna 

w wysokości 250 zł) dla: Martyny Wrony z LO w Brzozowie
2 miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna 

w wysokości 250 zł) dla: Szkolnej Grupy Artystyczno-Teat-
ralnej ANTRAKT – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

IV. W KATEGORII: SZKOŁY ŚREDNIE-SOLIŚCI:
1 miejsce (złota bombka i nagroda pieniężna 

w wysokości 250 zł) dla: Martyny Wrony z LO w Brzozowie

Złożyli sobie życzenia…
27 stycznia w auli LO w Dynowie odbyła się impreza pod ha-

słem: „Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok” - życzenia skła-
da Miasto Wsi, Wieś Miastu. Impreza ma podtrzymać tradycję wza-
jemnego składania sobie życzeń noworocznych, a przy okazji integro-
wać oba środowiska. Pierwszą edycję należy uznać za bardzo udaną! 
PEGAZIK ma nadzieję, że ten dobry pomysł będzie miał ciąg dalszy! 

W imieniu Miasta życzenia Wsi składał m.in. Kabaret NASZ 
tymi słowy (autorstwa Emila Dańczaka)… 

Internet na chacie
Mleko w mlekomacie
Żeby wszystko było
Co Wam się wyśniło

Żeby w każdym kątku
Było po dzieciątku
Niech wpływa 500+
Wystarczy Wam na KRUS

2 miejsce (srebrna bombka i nagroda pieniężna 
w wysokości 150 zł) dla: Aleksandry Sacharzec z LO w Dyn-
owie oraz

równorzędne 2 miejsce dla Joanny Niemiec 
w wysokości 150 zł z Zespołu Szkół Mechanicznych im. 
Generała Władysława Andersa

3 miejsce (brązowa bombka i nagroda pieniężna 
w wysokości 100 zł) dla: Joanny Wróbel z III LO z Rzeszowa

Wyróżnienia:
1. Aleksandry Sochy z Zespołu Szkół Zawodowych 

w Dynowie w wysokości 50 zł/BON
2. Julia Cwynar z LO w Brzozowie w wysokości 50 

zł/BON

Gratulujemy wszystkim uczestnikom !!!

Sponsorzy XXII Konkursu Kolęd i Pastorałek:
Gmina Wiejska Dynów, Gminna Spółdzielnia S.CH. 

w Dynowie, P. Dariusz Sarnicki, P. Krzysztof Pawełek, P. 
Maria Siekaniec, Nadleśnictwo Dynów: nagrody rzeczowe

Bal karnawałowy po raz kolejny…

28 stycznia 
w dynowskim 
LO odbył się 
po raz kolejny 
karnawałowy 
Bal Przebie-
rańców. Prze-
brali się – wy-
k a z u j ą c  s i ę 
nie lada fanta-
zją – nie tylko 
uczniowie, ale 
i nauczyciele! 
PEGAZIK wy-
raża uznanie 
i gratuluje dy-
stansu do sie-
bie! 
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Zabieram się za reali-
zację projektu, którego nikt 
nie sponsoruje, nikt nie zle-
ca i chyba niewielu ludzi in-
teresuje. Po co to robię? Z we-
wnętrznej potrzeby a wręcz 
z przymusu płynącego gdzieś 
z głębokiej głębi mojego czu-
cia. Projekt nazwałam „Kro-
pla drąży skałę” i pozosta-
ję z nadzieją na prawdzi-
wość tego motta. Postaram 
się co jakiś czas zdawać re-
lację z poniesionych klęsk. 
a za sto lat prawnuczka mo-
jej wnuczki napisze w „Dy-
nowince” VICTORIA! Bab-
ka Ewa miała rację! 

A więc do dzieła. Na po-
czątek należy zadać pytanie: 
Co się stanie jeśli będę walić 
głową w mur? Wybiję w koń-
cu dziurę czy prędzej rozwa-
lę swój utopijny łeb? Ponie-
waż wierzę w siłę mojego łba 
i oczami duszy widzę rysę 
w murze rozpoczynam wyjaśnianie o co w projekcie chodzi.

Chodzi o to, żeby każdy z nas odnalazł w sobie 
odrobinę wrażliwości na los zwierząt. Duża część spo-
łeczności tę wrażliwość ma, ale duża nawet nie wie o potrze-
bie jej posiadania. Ta właśnie, nieświadoma część bez sza-
cunku traktuje świat zwierząt i nie widzi w tym nic złego.

Zbliża się okres świąteczny, tłumnie udamy się wyznać 
swoje grzechy, żeby potem w poczuciu dobrze spełnionego 
obowiązku chwalić Najwyższego za jego wybaczającą do-

Kropla drąży skałę

broć, radować się rodzinnie, szczęśliwieć na wszelkie spo-
soby i dawać upust kulinarnym swawolom. Opierając się 
na niżej przytoczonym fragmencie biblijnym śmiem podej-
rzewać, że część z nas pójdzie jednak do piekła. No bo kto 
z nas walnąwszy się w piersi wyzna w konfesjonale – Drę-
czyłem kota, głodziłem psa……..

Księga Przysłów: „Troszcz się o potrzeby zwie-
rząt” (Prz 27,32). „Prawy uznaje potrzeby swych by-
dląt, a serce nieprawych okrutne” (Prz 12,10)

Ku pożytkowi dusz przytaczam fragment artykułu z Ga-
zety Wyborczej mówiący o tym co czeka dręczycieli zwierząt 
tu, na ziemi, Bo co czeka tam, po drugiej stronie, to już le-
piej nie myśleć.

Na szczęście żyją wśród nas wrażliwi ludzie, dla których 
ważne jest bezpieczeństwo zwierząt. Pamiętaj kierowco, je-
śli pędzisz swoim samochodem nie zwracając na nic uwagi, 
możesz zabić zwierzę. Po pierwsze ono też czuje ból i strach, 
po drugie należało do kogoś, kto być może rozpacza po stra-
cie przyjaciela, a po trzecie bezmyślność to nie jest cnota.

ZACHODNIOPOMORSKIE:  
PRZY DRODZE STANĄŁ NIETYPOWY ZNAK 

Informacja z portalu Interia.
W miejscowości Toporzyk (woj. zachodniopomorskie) 

stanął niezwykły znak drogowy. W żółtym trójkącie z czer-
woną obwódką znajduje się podobizna kota.

Mieszkańcy wsi postanowili postawić znak ostrzegający 
kierowców o wybiegających na drogę kotach. Ma to zmniej-
szyć liczbę - często śmiertelnych - potrąceń tych zwierząt. 

Podobny znak stanął wcześniej w Tarnowie (woj. ma-
łopolskie), a burmistrz miasta zapewnia, że symbol speł-
nia swoją rolę. Kierowcy zwalniają, pojazdy prowadzą bez-
pieczniej. 

Dbając o bezpieczeństwo pupili, należy pamiętać, że 
samowolne stawianie znaków drogowych jest nielegalne. 

Ewa Czyżowska 

Pół roku za kratami. Kara dla białostoczani-
na za znęcanie się nad kotami 

We wtorek (20 listopada 2018) przed Sądem Rejo-
nowym w Białymstoku zapadł nieprawomocny wyrok 
w bulwersującej sprawie 28-letniego Daniela J. oskar-
żonego o znęcanie się nad zwierzętami adoptowany-
mi m.in. z fundacji Kotkowo. Dwa z nich zamęczył na 
śmierć, trzeciego kota dzięki czujności obrońców zwie-
rząt udało się uratować.

Działania oskarżonego nosiły znamiona znęcania 
się nad zwierzętami – nie miała wątpliwości sędzia 
Alina Dryl. W uzasadnieniu wyroku przytaczała sło-
wa oskarżonego, które padły w odniesieniu do małe-
go kociaka: „Zdenerwował mnie, kopnąłem go w bio-
dro i poleciał”.

Najgorsza jest znieczulica
Sąd potraktował wszystkie trzy przypadki znęca-

nia się nad kotami jako ciąg przestępstw i wymierzył 
za nie karę bezwzględną – pół roku więzienia, 10-let-
ni zakaz posiadania zwierząt i po 500,00 zł nawiązki 
dla wszystkich organizacji zaangażowanych w sprawę.

Z takiego wyroku są zadowoleni przedstawiciele or-
ganizacji broniących praw zwierząt. Zwłaszcza z 10-let-
niego zakazu, który odseparuje oskarżonego od krzyw-
dzonych stworzeń. 

Inspektor białostockiego TOZ apelował, by zgłaszać 
takie przypadki, bo „najgorsza jest znieczulica”.

Mieszkańcy wsi postawili przy drodze nietypowy znak foto/DOMIN/AGENCJA 
SE//East News
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Kolarstwo amatorskie Dynowa  
i najbliższej okolicy

Kolarstwo to nie jest gra. Kolarstwo to jest sport. Twardy, ciężki, który wymaga wielu wyrzeczeń. Można grać w pił-
kę, tenisa lub hokeja. Ale nie można grać w kolarstwo. 

Być może cytat byłego kolarza i trenera, Jeana de Gribaldiego, najlepiej obrazuje, dlaczego sport ten nie jest upra-
wiany tak masowo jak wiele innych dyscyplin. Mimo że niemal każdy jeździł lub jeździ rowerem rekreacyjnie, do szkoły, 
pracy czy na zakupy, to niewiele osób decyduje się na uprawianie kolarstwa pod kątem sportowym.

W najbliższej okolicy odbywa się wiele ważnych imprez kolarskich, w których mają możliwość zaprezentować swoje 
umiejętności amatorzy. Kolarze szosowi mogą wziąć udział w takich wyścigach jak: Łańcucki Klasyk Szosowy, Łańcuc-
ki Maraton Granicami Powiatu, Grand Prix Amatorów na Szosie, serii imprez w Sanoku czy nieodległym Beskidzie Ni-
skim - w Klasyku Beskidzkim czy Przełomach Wisłoka. Najbardziej bogate w zawody jest kolarstwo MTB z jednym z naj-
trudniejszych cykli maratonów w Polsce - Cyklokarpatami, serią Szprycha oraz wieloma pojedynczymi wyścigami. Amato-
rzy bardziej ekstremalnych dyscyplin grawitacyjnych mają możliwość wzięcia udziału w festiwalu rowerowym Bike Town 
Przemyśl, podczas którego odbywa się Dirt FMB World Tour, zawody downhill czy Downhill City Tour.

Także w Dynowie i jego najbliższej okolicy znajdziemy amatorów, którzy poświęcają swój czas na długie i ciężkie tre-
ningi, starty w lokalnych i ogólnopolskich zawodach kolarskich czy długodystansowe wyprawy po Polsce i Europie. War-
to przyglądnąć im się bliżej.

Zuzanna Nosal

Jarek Bilski

Jest to sport, w którym odnosiłem sukcesy, i w którym zainteresowa-
nie przerodziło się w pasję

Moja przygoda z kolarstwem rozpoczęła się w 2006 roku. Początkowo były 
to tylko wycieczki dla poprawienia ogólnej kondycji. Potem zacząłem jeździć na 
coraz to dłuższe trasy i kolega namówił mnie na start w maratonie rowerowym 
w Przemyślu. Pierwszy maraton zwiększył moją fascynację tym sportem, bardzo 
spodobało mi się ściganie. Zainwestowałem w lepszy sprzęt i zacząłem wykony-
wać typowo kolarskie treningi. Zbudowana forma pozwoliła mi w 2007 roku zdo-
być pierwsze sukcesy w maratonach, co zmotywowało mnie do przygotowywa-
nia się do nowego kolarskiego sezonu. Rok 2008 był dla mnie przełomowy. Cięż-
ka praca opłaciła się, zdobyłem trzecie miejsce w maratonie w Pruchniku, trze-
cie miejsce na Kellys Bike w maratonie w Komańczy, trzecie miejsce w Mistrzo-
stwach Podkarpacia, trzecie miejsce w generalnej klasyfikacji maratonów Cy-
klokarpaty oraz najważniejsze - trzecie miejsce w Amatorskich Mistrzostwach 
Polski. Pełen entuzjazmu i zadowolenia z sezonu 2008, pierwszego grudnia roz-
począłem przygotowania do sezonu 2009 już pod czujnym okiem trenera - Marci-
na Piecucha. W sezonie tym zdobyłem drugie miejsce w Mistrzostwach Podkar-
pacia w kategorii Orlik 19-22 lat. Osiągnięte wyniki dały mi dużo wiary w sie-
bie, w moje możliwości. 

Jest to sport, w którym odnosiłem sukcesy, i w którym zainteresowanie prze-
rodziło się w pasję. Kolarstwo daje mi poczucie wolności i swobody, i mimo tego, 
że nie mogę wykonywać obecnie tego sportu zawodowo, zawsze znajduję czas 
na regularne treningi.

Grzegorz Hardulak

Rower to poważna sprawa…

Można powiedzieć, że rower - dla wielu ludzi popularny środek 
transportu, rekreacji, zabawy - zaczyna znaczyć coś więcej w mo-
mencie, gdy przejeżdżasz na nim dla przyjemności sześć czy osiem 
tysięcy kilometrów rocznie. Dla mnie oznacza pasję. 

Zaczęła się niewinnie, od ciekawych choć trudnych wycieczek 
po okolicy. Dziś mogę powiedzieć - pięknej i wyjątkowej!

Z pasją jest tak, że nie pozwala na bezczynność. Szukamy więc 
nowych wyzwań i wrażeń. Moje pierwsze 30- czy 50-ciokilometro-
we wyprawy na rowerze trekkingowym stopniowo przerodziły się 
w wielosetkilometrowe rajdy z sakwami. Wspomnę tu wyprawę do 
Rumunii (1040 km) w osiem dni, w północnokarpacki region tego 
przepięknego i niezwykle interesującego kraju. 

Wybrzeże naszego Bałtyku rowerem od Świnoujścia do Gdań-

Jarek Bilski, Puchar Smoka

Grzegorz Hardulak, wyprawa do Chorwacji
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ska to kolejna ciekawa wyprawa, ale trudna i wymagająca dobrej kondycji trasa (sporo piaszczystych ścieżek) szlakiem 
rowerowym R10 (520 km w 6 dni).

Objazd kilku mazurskich jezior na rowerze daje fantastyczną możliwość obcowania z różnorodnością kulturowo-przy-
rodniczą miejsca. 

Ostatnia wyprawa z przyjaciółmi „od kółka” to objazd dróg i bezdroży chorwackich wysp - Krk i Cres. 
Wyprawy z sakwami traktuję jak wisienki na torcie rowerowych przygód, ale równie ważny jest dla mnie zwyczajny 

systematyczny trening, który od ośmiu lat odbywam na rowerze szosowym. Póki co, nie ścigam się jeszcze w zawodach 
amatorów jak moi szanowni koledzy. Ale nie mówię nie.

Plany na przyszłość – rodzą się szybko i równie szybko zmieniają trasy…

Karol Kuś

Ludzie nawzajem się buzują, napędzają

Do roweru ciągnęło mnie od małego, jednak dopiero kilka lat temu znalazłem 
sport, przy którym nie tylko jeździ się, ale także skacze. Od razu mi to zaimpono-
wało, postanowiłem spróbować swoich sił. Z sezonu na sezon doskonaliłem swo-
je umiejętności, uczyłem się nowych trików, co jeszcze bardziej napędzało mnie 
do dalszej pracy. Z czasem zacząłem szukać zawodów związanych z MTB, żeby 
zobaczyć jak to wygląda. Tutaj, na Podkarpaciu, nie mamy zbyt wielu zawodni-
ków, od których mógłbym nabywać doświadczenia oraz wskazówki. 

Pierwsze zawody FMB World Tour Bronze Event w Przemyślu - wielki stres, 
ale także ogromna satysfakcja, że mogę wystartować ramię w ramię z ludźmi, 
którzy są znani nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Chociażby z Szymonem Godź-
kiem i jego bratem, Dawidem. Po pierwszych zawodach już planowałem następ-
ne. Pojechałem na Śląsk, gdzie zbiera się śmietanka riderów w Polsce. Zawody 
odbyły się na Fly Bag w Świerklanach, jednak najważniejsze dla mnie były Al-
ter Sport Festiwal organizowany w Rybniku, gdzie wykonałem pierwsze salto 
w tył na dziesięciometrowej skoczni. 

Kiedyś na pewno wystąpię na światowym pucharze w Crankworx, jednak jest 
to jak na razie odległe marzenie, które wymaga lat treningów oraz przygotowań. 

Uwielbiam tę adrenalinę, gdy przez kilka sekund jestem w powietrzu na 
wysokości paru metrów. Mam tylko, dosłownie, chwilę, aby pokazać, co potra-
fię. Właśnie przez to zajmuję się tym sportem - robi niesamowite wrażenie i nie 

jest on ani powszechny, ani tak naprawdę łatwy. Trzeba ciężko pracować i trenować wiele godzin. Poprzez ten sport, 
a przede wszystkim zawody, poznałem wiele ciekawych i inspirujących osób: braci Godziek, ekipę z Krakowa, gdzie jeź-
dzi Oskar Soczyński, Paweł Stachak, Sebastian Koczara. Poznałem również ekipę z Rzeszowa, gdzie jeździ Grzegorz Bać, 
Artur Olech, Jakub Kustra. Ludzie nawzajem się buzują, napędzają, to wspaniałe, jak ta społeczność funkcjonuje i za-
chowuje się wobec siebie.

Staszek Martowicz

Odpowiednio rozłożyć siły, nie spalić się pierwszego dnia… i za-
atakować na ostatnim etapie

Przygoda ze sportem zaczęła się niewinne, od biegania. Jednak szybko 
okazało się, że moje stawy raczej nie są stworzone do tego sportu. Dlatego też, 
nie chcąc rezygnować z aktywności, pod koniec 2014 roku zdecydowałem się 
na rower. Początki były skromne - stary rower i krótkie przejażdżki po kilka-
naście kilometrów kilka razy w tygodniu. Potem pojawił się rower szosowy 
i dystanse stawały się coraz dłuższe. A kiedy okazało się, że w okolicy nie ma 
już dróg, których bym na rowerze nie przejechał, pojawił się również rower 
MTB. A wraz z nim starty w pierwszych maratonach rowerowych. Początki 
nie były łatwe, pierwsze zawody dały mi ostro w kość. Ale to tylko motywo-
wało mnie do dalszych treningów i przygotowań. 

Mając za sobą już kilka dość trudnych startów (w tym i kontuzję) zapisałem się na etapowy wyścig Dukla Wolf Race. Trzy 
dni, 235 kilometrów oraz niemal 6000 metrów przewyższeń. Do tego przepiękne tereny Beskidu Niskiego, które, zwyczajnie, nie 
są dostępne dla kolarzy górskich. Bajeczna trasa wzdłuż granicy ze Słowacją! Mega strome podjazdy i zjazdy, na widok których 
normalny człowiek odwraca się i idzie w drugą stronę. Najtrudniejszym wyzwaniem na takiej trasie to odpowiednio rozłożyć siły, 
nie spalić się pierwszego dnia, odpowiednio się odżywiać i zaatakować na ostatnim etapie. Muszę przyznać, że udało się to nie-
mal perfekcyjnie, pomimo tego, że do zwycięzcy straciłem niemal 6 godzin. 

Wisienką na torcie, o której od dawna marzyłem, miał być dla mnie szosowy Rajd Wokół Tatr. W dniu startu pogoda spła-
tała wszystkim figla. Temperatura spadała w okolice 6 stopni, a z nieba nieustannie padał deszcz (momentami ze śniegiem). Na 
starcie, zamiast 350 osób, pojawiło się ledwie 50, w tym ja – i chociaż przez niemal cały rajd żałowałem swojej decyzji - to osta-
tecznie udało się pokonać dwustukilometrową górską trasę w niecałe 8 godzin.

W przyszłości moim marzeniem jest wystartowanie w imprezie Bałtyk-Bieszczady Tour, która liczy sobie 1008 kilometrów 
i prowadzi ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych.

Karol Kuś, FMB World Tour

Staszek Martowicz, Dukla Wolf Race
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Sławek Żuk

Wraz ze zdobytym doświadczeniem przychodzi chęć podnoszenia po-
przeczki

Początek zainteresowań rywalizacją na rowerze to zapewne telewizyjne trans-
misje z takich kolarskich imprez jak Giro d’Italia czy Tour de France, w czasach, 
gdy peleton napędzał niesławny Lance Armstrong, a najbardziej znanym polskim 
zawodnikiem był Sylwester Szmyd. Były także wizyty na podkarpackich etapach 
Tour de Pologne czy Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków.

Pierwszy start w wyścigu miał miejsce w 2014 roku w ramach serii mara-
tonów MTB Cyklokarpaty w Sanoku, który potraktowałem jako badanie tema-
tu kolarskich zawodów. Zaskoczeniem był rozmach, z jakim organizowana jest 
impreza przeznaczona dla amatorów, jej profesjonalizm i poziom sportowy. Ko-

lejny sezon to zakup bardziej odpowiedniego roweru pod kątem rywalizacji i zbieranie doświadczenia na zawodach odbywają-
cych się w skrajnie różnych warunkach - od zimnych, deszczowych i błotnistych, gdzie istotne jest psychiczne nastawienie, po 
upalne, niezwykle wyczerpujące fizycznie wyścigi. W następnych latach skupiałem się głównie na startach we wspomnianej 
serii maratonów MTB Cyklokarpaty, ale pojawiały się także mniejsze imprezy jak MTB Lubenia czy ogólnopolski cykl Grand 
Prix Amatorów na Szosie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego wraz ze zdobytym doświadczeniem przychodzi chęć do pod-
noszenia sobie poprzeczki. W 2018 roku były to starty na dłuższych dystansach oraz udział w etapowym wyścigu Ochotnica 
MTB 4 Towers organizowanym w Gorcach. Rywalizowanie przez trzy dni w tak trudnym terenie to zdecydowanie największe 
wyzwanie sportowe, w jakim do tej pory brałem udział. 

Rok 2019 to kolejne plany z większym naciskiem na imprezy szosowe jak Tatra Road Race, kontynuowanie startów w wy-
ścigach MTB, ale także prywatne długodystansowe wyprawy.

Piotr Sarnicki

Nieważne, jaka pora roku – rowerem jeździłem zawsze

Od kiedy sięgnę pamięcią, zawsze gdzieś w moim życiu był rower. Jeździłem 
nim od wczesnego dzieciństwa. Najpierw wycieczki z rodzicami, później samodziel-
nie, następnie dojazdy do szkoły i pracy, krótkie i dłuższe wycieczki po okolicy. Nie-
ważne, jaka pora roku – rowerem jeździłem zawsze. Kulminacja nastąpiła w 2008 
roku, kiedy to po urazie kolana i zabiegu operacyjnym rower został mi zalecony 
przez lekarza jako element rehabilitacji. Kupiłem wtedy swój pierwszy rower szo-
sowy i na dobre złapałem bakcyla rowerowego. Zacząłem wtedy jeździć „na poważ-
nie”. Przejażdżki czy wycieczki dla przyjemności szybko zamieniłem na treningi 
szosowe. Jeździłem coraz szybciej i na dłuższych dystansach, naturalnym było to, 
że w końcu wystartuję w wyścigu kolarskim i tak się też stało. Pierwszy pamiętam 
jakby to było wczoraj, niesamowite przeżycie – startowałem wtedy w Łańcuckim 

Klasyku Szosowym. Później ścigałem się w kilku wyścigach szosowych i MTB, aż przyszedł wreszcie czas na największy wyścig 
szosowy w Polsce i w tej części Europy, czyli Tour de Pologne Amatorów, w którym startowałem dwukrotnie. 

Co daje mi jazda na rowerze? O aspektach zdrowotnych nie będę się rozpisywał, gdyż to raczej oczywista sprawa. Rower 
daje mi poczucie wolności, pozwala na spokojnie przemyśleć wiele spraw (podczas trzygodzinnego treningu jest na to czas), po-
zwolił mi bardzo dokładnie poznać najbliższe okolice i inne piękne zakątki naszego kraju, nauczył mnie też cierpliwości, wy-
trwałości. Dzięki temu hobby poznałem wielu ciekawych ludzi.

Krystian Toczek

…a w planach na obecny rok jest najcięższy wyścig kolarski dla ama-
torów Tatra Road Race

Kolarstwo szosowe trenuję dopiero trzeci rok. Zaczęło się od zwykłego roweru 
trekkingowego, trasy po 20, 50, a czasami i 100 kilometrów. Spodobało mi się, kupi-
łem rower szosowy, do niego cały sprzęt. Na pierwsze zawody udałem się zaledwie po 
trzech miesiącach od zakupu roweru, ale było to za wcześnie, bo wyścigu nie ukoń-
czyłem i właśnie to zmotywowało mnie do dalszego działania. Na kolejnych zawo-
dach było już dużo lepiej, bo kończyłem w połowie stawki. Jak na tak krótki czas, to 
jest dla mnie i tak mały sukces. Brałem udział w kilku większych imprezach takich 
jak Piekło Południa, Klasyk Beskidzki czy Klasyk Łańcucki, a w planach na obecny 
rok jest również najcięższy wyścig kolarski dla amatorów Tatra Road Race oraz Tour de Pologne Amatorów. 

Kolarstwo szosowe wymaga przede wszystkim ogromnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Najdłuższą trasą, jaką 
przejechałem była wyprawa do naszych południowych sąsiadów (Słowacja), zrobiłem wtedy 225 km, a wycieczka trwała oko-
ło 8 godzin. Moim planem na przyszłość jest przede wszystkim skupić się na doskonaleniu zdobytych umiejętności, ponie-
waż wiem, że jestem początkującym kolarzem i do czołówki na wyścigach brakuje mi bardzo dużo.

Co do wyścigów na rok 2019 to najwięcej czasu poświęcę na to, by przygotować się do Klasyku Beskidzkiego. Od pew-
nego czasu posiadam również grupę na Facebooku Kolarstwo Szosowe – Dynów, gdzie z kolegami z Dynowa i okolic uma-
wiamy się na wspólne treningi.

Piotrek Sarnicki, Tour de Pologne 
Amatorów

Krystian Toczek, Piekło Południa

Sławek Żuk, Ochotnica MTB 4 Towers
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W sobotę 27 października 2018 r. 
w Harcie odbyły się VII Międzygmin-
ne Mistrzostwa w Badmintonie zorga-
nizowane przez Towarzystwo Gimna-
styczne Sokół w Dynowie, które w ten 
sposób uczciło 100 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości przez naszą Ojczyznę. 
W ich organizację, jak zawsze, bardzo 
zaangażowała się pani prezes Krysty-
na Dżuła oraz sekcja badmintona „So-
koła”. W zawodach uczestniczyło 45 za-
wodników i zawodniczek z miasta Dy-
nów, Gminy Dynów oraz Gminy Du-
biecko. Opiekę nad młodzieżą z Gmi-
ny Dubiecko sprawował trener sek-
cji badmintona UMKS Dubiecko Ro-
bert Pantoła, a nad młodzieżą z Har-
ty Rafał Bilski.

Zawody przeprowadzono w wielu 
kategoriach wiekowych. Mecze roz-
grywane były na czterech kortach hali 
sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Har-
cie, którą udostępnił dyrektor Krzysz-
tof Kędzierski. Sędzią głównym zawo-
dów był Robert Pantoła, a przy kortach 
role sędziów pełniła młodzież. W pra-
cach sędziowskich pomagali zawodni-
cy UMKS Dubiecko oraz badmintoni-
ści: Tomasz Mazurek i Kamil Pawlus. 
W czasie imprezy uczestnicy tradycyj-
nie otrzymali od organizatorów napo-
je i słodki poczęstunek, a także lot-
ki potrzebne do gry. Na zakończenie 
badmintonistom wręczono dyplomy, 
a miejsca na podium nagrodzono me-
dalami. Zdobywców pierwszego miej-
sca uhonorowano dodatkowo puchara-
mi. Trofea wręczała, w imieniu Towa-
rzystwa Gimnastycznego Sokół, pre-
zes - Krystyna Dżuła, skarbnik - Jolan-
ta Kozubal Głuchowska. W przygoto-

VII Międzygminne Mistrzostwa w Badmintonie 
Dynów-Dubiecko-Harta 2018  

na 100 lecie Odzyskania Niepod-ległości
• Pawlus Karolina
• Niedźwiedź Julia
• Hadro Joanna
• Klepacka Weronika
• Ślemp Patrycja i Pankiewicz 

Patrycja

Chłopcy do lat 16:
• Paściak Michał
• Galej Krystian
• Stochmal Błażej
• Szczutek Karol
5-8 Drewniak Jan, Dubaj Miłosz, 

Trześniowski Patryk, Pałys Kacper 
9-12 Kośmider Mateusz, Potoczny 

Miłosz, Turoń Jakub, Twardeś Michał

Grupa open
• Spławiński Kamil
• Szafran Marek
• Palus Kamil
• Szafran Darek
• Spławiński Mateusz

Dorośli amatorzy:
• Mazurek Tomasz
• Pantoła Robert
• Szafran Zdzisław

wanie i prowadzenie turnieju zaanga-
żowany był Zdzisław Szafran - członek 
zarządu Towarzystwa Gimnastyczne-
go. Dzięki wysiłkowi wielu osób od-
była się ta piękna impreza, od kilku 
lat ciesząca się wielką popularnością. 
W przygotowaniu sali i w pracach pod-
czas zawodów dużą pomoc, jak co roku, 
udzielił nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Harcie - Rafał Bilski. 

WYNIKI ZAWODÓW:

Chłopcy do lat 12:
• Sura Wiktor
• Mazurek Mikołaj
• Brożyna Jakub
• Skrabala Miłosz
• Gwizdała Miłosz i Szczutek 

Mikołaj
Dziewczyny do lat 12
• Grzegorzak Wiktoria
• Binko Katarzyna
• Niedźwiedź Aleksandra

Dziewczyny do lat 13 grupa 
początkująca:

• Potoczna Kinga
• Trześniowska Aleksandra
• Pankiewicz Kamila
• Hus Katarzyna

Dziewczyny do lat 16:
• Pinkowicz Emilia
• Daraż Aleksandra
• Wandas Julia
• Stochmal Jagoda
• Goleniowska Milena i Kle-

packa Wiktoria
Dziewczyny do lat 16 grupa za-

awansowana:

Już za rok zapraszamy  
na następny turniej.

Robert Pantoła
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Kenia to jeden z najbardziej stabilnych krajów w Afry-
ce Środkowej, jest to demokratyczna republika prezydenc-
ka. Po raz pierwszy Radę Ustawodawczą w Kenii wybra-
no w 1957 roku, a niepodległość została ogłoszona dopie-
ro w grudniu 1963 roku. Kenia leży w Afryce Wschodniej 
nad Oceanem Indyjskim. Graniczy z Somalią, Etiopią, Su-
danem, Ugandą i Tanzanią. Kenię przecina równik. Po-
wierzchnia Kenii to 580 tysięcy km. 2. a liczba ludności 
w 2013 roku przekroczyła 43 miliony i ciągle rośnie. W Ke-
nii panuje klimat tropikalny, na wybrzeżu jest zawsze go-
rącą i wilgotno, a w północnej i północno-wschodniej części 
kraju gorącą i sucho.

Przelot 12 tysięcy kilometrów z Warszawy do Mombasy 
z międzylądowaniem w na lotnisku w mieście Hurghanda 
w Egipcie celem uzupełnienia paliwa w samolocie zajmu-
je ponad 12 godzin. W warszawie śnieg i temperatura po-
wietrza minus 5 stopni, w Mombasie temperatura powie-
trza + 23 stopnie. Po wylądowaniu w Mombasie, przed od-
prawą wizową i celną, na obskurnym lotnisku – wszyscy 
zdejmują z siebie co mogą. Odprawa paszporto-
wo wizowa przebiega sprawnie – każdy płaci po 
50 EUR – za wizę i z bagażami udajemy się na 
parking – przed lotniskiem – rozdysponowanie 
do hoteli w Mombasie. Wszystkie bagaże są łado-
wane na dach 8-osobowego pikapa – do samocho-
du musi wejść 12 osób i odjazd do hotelu REEF 
KSS położony na wybrzeżu Mombasy – przewi-
dywany czas dojazdu 1 – godzina. Pomimo nocnej 
pory – dla przybysza z Polski – ogromny szok ter-
miczny – gorąco – wręcz parno, duża wilgotność 
powietrza a w głowie przestroga o chorobach, ko-
marach, malarii, i innych insektach. Przestroga 
potwierdza się w hotelu – wokół pełno nieznane-
go z otoczenia w Polsce robactwa, much i pają-
ków. W pokoju łóżka okryte „firankami” moski-
tami, które przed spaniem należy szczelnie i do-
kładnie pozasuwać. Wszystko jest inne, niezna-
ne odgłosy z za okna którego nie można otworzyć, 
w pokoju pomimo rzekomej klimatyzacji – wenty-
lator na ścianie – parno, gorąco ale trudy przelotu i wraże-
nie – zmuszają do snu. 

Przez kolejne trzy dni zwiedzamy miasto Mombasę, Li-
kaonię i okolice – przygotowując się do głównego celu wy-
jazdu do Kenii – safari w Parku Narodowym Tsavo West 
i Parku Narodowym Amboseli. W planie również obejrzenie 
masywu z widokiem na Kilimandżaro w Tanzanii. 

Mombasa – miasto założone w XI wieku przez arab-
skich handlarzy, miasto hoteli i ośrodków wypoczynko-

Wyjazd do KENII

wych nastawionych na przyjmowanie i obsługę gości z Eu-
ropy. Pierwszym Europejczykiem który dotarł do Momba-
sy był Vasco da Gama w 1498 roku. Miasto Leży na kora-
lowej wyspie o powierzchni 230 km 2, połączoną z stałym 
lądem mostem i sztuczną groblą. 

Na wyspę można się również dostać promem od stro-
ny Likoni. Promy odchodzą z południowej części Mombasy 
i przepływają 500 metrów do i z Likoni przez zatokę Kilin-
dini. Przeprawa dla osób jest bezpłatna, natomiast od po-
jazdów pobiera się opłaty. Promy są bardzo ale to bardzo 
przepełnione. Ponieważ nikt nie kontroluje i nie sprawdza 
ile osób wchodzi na prom, prom napełnia się do „pełna” na 
dwu pokładach, ludzie znajdują się wszędzie, w zaułkach, 
na schodach, pomiędzy pojazdami i w pojazdach.

Głośna była katastrofa promu z 1994 roku, kiedy to 
przepełniony prom „MV Mtongwe” zatonął w wodach zato-
ki Kilindini zaledwie 40 metrów od brzegu, a utonęło wów-
czas 272 osoby.

W Mombasie wszyscy handlują czym mogą, place uli-
ce, to jedno targowisko, bardzo ale to bardzo zaniedbane 
brudne i wręcz odpychające od zakupu czegokolwiek. To-

wary leżą wprost na ulicy, w śmieciach i kurzu, wokół lu-
dzie piją, jedzą i śpią. 

Port w Mombasie założony został jeszcze w XII wieku 
jest największym portem w tej części świata. Port obsłu-
guje załadunek i przeładunek towarów nie tylko z Kenii, 
ale również zUgandy, Ruandy, Burundi, i Demokratycznej 
Republiki Konga. Pod koniec XIX wieku Brytyjczycy chcie-
li umocnić swoją obecność w Afryce Wschodniej na terenie 
obecnej Kenii i zbudowali linię kolejową łączącą Mombasę 
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z Nairobi i Kampalą aż do Ugandy. Do budowy linii kole-
jowej sprowadzili robotników z Indii których w budowie li-
nii wspomagali miejscowi. Przy budowie linii przez pierw-
sze kilkaset kilometrów nie napotykano na szczególne prze-
szkody – aż do rzeki Tsawo - gdzie napotkano pierwszą po-
ważna przeszkodę. Należało wybudować most – a teren był 
bagnisty. Do budowy wiaduktu i mostu nad rzeką Tsawo 
niezbędne było tysiące robotników, zorganizowano w tym 
celu, (był to rok 1898) duży obóz i wówczas na przeszko-
dzie stanęły lwy. Lwy zaczęły atakować obóz, i pomimo wy-
stawianych wart – stawianych zasieków z ciernistych krze-
wów, palenia ognisk – lwy co kilka dni pożerały kilku ro-
botników. To spowodowało strach, panikę i dezercje robot-
ników, co zagrażało samej budowie wiaduktu i mostu aby 
dalej nie zajmować czytelnikowi czasu tymi opisami – od-
syłam do obejrzenia filmu omawiającego tą kwestię – film 
pod tytułem „Duch i Mrok” zrealizowany w 1996 roku. Na-
pomnę tylko, gdyż nie ma tego w filmie, a według relacji 

przewodnika wycieczki – lwy – ludożercy – zostały sprowo-
kowane do ataków na ludzi – przez samych budowniczych 
kolei, przez ludzi. Gdyż w trakcie budowy kolei zdarzały się 
nagminnie wypadki śmiertelne, następowały zgony pracow-
ników i wówczas zwłoki były pozostawiane na pożarcie lwom 
i hienom, oraz innym drapieżnikom. Kiedy budowa zatrzy-
mała się na rzece Tsavo, rozbito ogromny obóz, nie pozo-
stawiano zwłok ludzkich – nauczone jedzenia mięsa ludz-
kiego lwy – zaczęły atakować ludzi w obozie i na budowie. 

W Mombasie poza portem jest jeszcze bardzo duża ra-
fineria oraz cementownia.

Dla mnie, przybysza z Polski miasto Mombasa i Liko-
ni wywołały ogromny szok i zdziwienie. Szczególnie przy-
kre wrażenie robi gospodarka odpadami „śmieciami” – któ-
re wprost wysypywane są do Oceanu Indyjskiego i za ich 
pomocą umacnia się nabrzeża, odpady wykorzystuje się do 
budowy dróg – które o ile są, to są w katastrofalnym sta-
nie. Nie mniej przykre wrażenie robią przedmieścia Mom-
basy i slumsy przy głównych drogach dojazdowych. Ogrom-
ny brud i kurz, wszechobecne śmieci, odpady, i fekalia, 
ogromny zgiełk, dźwięk klaksonów i tłumy pędzących we 
wszystkie strony mieszkańców. Prawie zupełny brak zna-

ków drogowych i jakichkolwiek linii na jezdniach, za wyjąt-
kiem bardzo dużych skrzyżowań w centrum miasta. Więk-
szość transportu osobowego w mieście odbywa się przy po-
mocy taksówek rowerowych i motocyklowych, zwanych tu 
boda-boda, pojazdy trzykołowe, których kariera rozpoczęła 
się w latach 60-tych XX wieku.

Najważniejszym zabytkiem i symbolem miasta jest 
Fort Jesus, usytuowany niedaleko centrum miasta, również 
w okolicy centrum jest około 20 meczetów, za najciekaw-
sze są uważane Mandhry i Basheikh. Każdy turysta obo-
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wiązkowo powinien odwiedzić Elephant Tusk, czyli Bramę 
Kłów nad Moi Ave, w centrum miasta.

Brama Kłów widnieje jako wizerunek Mombasy na wie-
lu przewodnikach i Informatorach turystycznych, ale z bli-
ska robi raczej tandetne wrażenie, wielkie kły wykonane 
z aluminium, pomalowa-
ne i zaniedbane.

Turysta z Polski , 
w Mombasie a dokładnie 
w Forcie Jesus natrafi na 
ślad z naszej Ojczyzny. 
Dokładnie, przed wej-
ściem do twierdzy, po pra-
wej stronie umieszczona 
jest tabliczka pamiątkowa 
poświęcona Polakom, któ-
rzy przebywali w Momba-
sie od II wojny światowej 
do początku lat 50-tych. 
Były to rodziny żołnierzy 
Armii gen. Andersa, któ-
re z Pakistanu przewożo-
no statkami do obozów dla 
uchodźców w Kenii, Tan-
zanii, Ugandzie i RPA.

Przyznam, iż przykro mi było patrzeć i spotkać tak za-
niedbany symbol z Polski, tablica popękana, brak tłuma-
czenia na język polski – otoczenie również wymaga posprzą-
tania i zadbania. Zaraz po powrocie do Polski skierowałem 
odpowiednie pismo do Ambasady Polski w Nairobi – zaofe-
rowałem pokrycie kosztów na naprawę tablicy i zadbanie 
o otoczenie tablicy.

Sam Fort Jesus został założony w 1591 roku na pole-
cenie portugalskiego króla Filipa i strzegł wejścia do sta-
rego portu w Mombasie, był siedzibą garnizonu wojskowe-
go. W ciągu 300 lat rezydowali tu Portugalczycy, Arabo-
wie i Brytyjczycy. Forteca została wzniesiona z skał kora-
lowca, jest to pierwsza taka budowla wzniesiona i zapro-

jektowana poza Europą która mogła skutecznie bronić się 
przed ostrzałem artyleryjskim. Fort został zaprojektowa-
ny przez włoskiego architekta Giovanniego Battisty Caira-
tiego – przypomina postać leżącego człowieka z rozłożony-
mi rękami i nogami, którego głowa jest skierowana w stro-
nę zatoki. W 2011 roku Fort Jesus został wpisany na Li-
stę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodnicze-
go UNESCO.

W Mombasie jest kilka kościołów chrześcijańskich, naj-
większym jest pochodząca z czasów kolonialnych Katedra 
Ducha Świętego przy NyerererAve. Na południe od miasta 
rozciągają się piękne plaże Diani Beach, Tiwi Beach, mi-
łośnicy przyrody mogą odwiedzić Święty las KayaKinom-
do, Morski Park Narodowy KisiteMpunguti oraz inne ob-
szary chronione. 

Jako ciekawostkę, wspomnę tylko o zwykłym handlu 
w sklepikach na ulicach miasta – otóż jest to handel „z za 
krat”. Każdy mały sklepik jest zakratowany, a sprzedaż 
odbywa się przez małe okienko w kracie stalowej. Sklepy 
większe są ogrodzone wysokim murem wejście do sklepu 
jest chronione przez uzbrojonych policjantów, a kasa po-

mimo że w sklepie, znaj-
duje się jeszcze za kratą 
stalową.

O ile będę mógł, w na-
stępnym odcinku opiszę 
wspaniałe przeżycia z sa-
fari w Parku Narodowym 
Amboseli, Parku Narodo-
wym Tsavo West, - spo-
tkanie z lawami, słonia-
mi, zebrami, żyrafami, 
itp. opiszę wizytę w wio-
sce Masajów, pobyt na wy-
spie Wasini i rafę koralo-
wa w Parku Kisite, spo-
tkanie z tubylcami w wio-
sce Shimoni, zdjęcia z sta-
rych grot niewolników.

Józef Sówka
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Lęk jest najczęściej występującym problemem psycho-
logicznym u dzieci i dorastającej młodzieży. Mniej więcej co 
dziesiąte dziecko cierpi na zaburzenia lękowe. Co ciekawe 
nie oddaje to skali problemu w statystykach poradnianych. 
Oznacza to,że zwracamy uwagę częściej na inne trudności 
a pomijamy zaburzenia lękowe dzieci. 

 Mamy tendencję do uważania, że dziecko samo wyro-
śnie z lęku, że mu minie. Oczywiście może się tak zdarzyć, 
ale może być też tak, że wykształcą się z zaburzenia oso-
bowości długotrwałe problemy z lękiem, które będą miały 
wpływ na dorosłe życie człowieka. 

Pomimo, że lęk nie jest tak spektakularny jak próby sa-
mobójcze czy nadużywanie substancji psychoaktywnych, to 
pogarsza funkcjonowanie dziecka. Z reguły dzieci odczuwa-
jące lęk nie podejmują tylu wyzwań, ilu mogłyby podołać 
z obawy przed porażką. Mają także mniejszą liczbę przyja-
ciół, są bardziej wycofane. Dzieci lękowe bywają także per-
fekcjonistyczne i źle oceniają skutki swojej pracy. Z tego po-
wodu, a także w obawie przed oceną mogą na przykład nie 
zgłaszać się samodzielnie do odpowiedzi.

 Lęk może mieć różne postaci. Z reguły jest to lęk sepa-
racyjny, czyli lęk przed rozłąką z głównym opiekunem- z re-
guły matką. Inna postać lęku to lęk ugoólniony (ogólna ten-
dencja do zamartwiania się, który obejmuje różne obszary 
życia), lęk społeczny, fobie specyficzne (lęk przed poszczegól-
nymi rzeczami na przykład fobia krwi, fobia psów, lęk przed 
burzą i tym podobne). Dziecko może także cierpieć na zabu-
rzenia obsesyjno-kompulsyjne, czyli przymus powtarzania 
określonych czynności/obsesyjne myśli , które przeszkadza-
ją dziecku w normalnym funkcjonowaniu (obszary, które-

Lęk i jego następstwa
go często dotyczy zaburzneie to obszar czystości, religjino-
ści, skrupulanctwo, sprawdzanie np. kilkukrotne zamyka-
nie drzwi, sprawdzanie gazu itp.). Innym znanym zaburze-
niem lękowym jest zespół stresu pourazowego, gdy dziecko 
doświadczy traumy na przykład w obliczu wypadku samo-
chodowego, doznania krzywdy i tym podobne. 

 Z reguły kiedy rodzic otrzymuje diagnozę zaburzeń lę-
kowych obwinia siebie za to, że zrobił coś nie tak. Najlepsze 
co można zrobić dla dziecka w tym momencie to podjąć dzia-
łanie bez obwiniania się. Im wcześniejsza terapia zostanie 
wdrożona, tym szybsze i lepsze będą efekty. Podczas psy-
choterapii rodzic otrzyma także psychoedukację na temat 
tego jak postępować z dzieckiem tak, by nie wzmacniać lub 
nie podtrzymywać problemu. Terapia poznawczo-behawio-
ralna, która ma wysoką skuteczność w leczeniu zaburzeń 
lękowych, pomaga zarówno przeformułować myśli dziec-
ka na temat odczuwanego lęku, jak również polega na pra-
cy behawioralnej w postaci ekspozycji, czyli konfrontowa-
nie się z bodźcem lękowym wraz z terapeutą w bezpiecznej 
i przyjaznej atmosferze. 

Jeśli Twoje dziecko cierpi na fobię lub inne lęki, mar-
twisz się o jego sposób funkcjonowania, zapraszamy do kon-
taktu.

Prowadzimy terapię osób dorosłych i dzieci oraz grupy 
terapeutyczne i grupy wsparcia.

Zespół Ośrodka Inicjatyw Psychologicznych GAMA 
w Rzeszowie Kontakt: Ośrodek Inicjatyw Psychologicz-
nych GAMA w Rzeszowie, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 
19/lok. 128, Tel.: 664 244 486

Techniki „badania stanu zdrowia człowieka”, w natural-
nej postaci, miały w ostatnich latach duży wzrost. Było to 
możliwe dzięki prostocie ich realizacji. Badanie stanu zdro-
wia w naturopatii wykorzystuje różne techniki „alternatyw-
nej medycyny prognostycznej”. W wyrażeniu „Predictive Al-
ternative Medicine” mówimy o podejściuterapeutycznym, któ-
re próbuje zbadać i ocenić w sposób probabilistyczny wszyst-
kie te czynniki, które mogą sprzyjać wystąpieniu choroby 
u danej osoby w danym kontekście. Jest to zatem podejście 
skierowane głównie do osób zdrowych, podejście, w którym 
staramy się zidentyfikować stan złego samopoczucia, który 
może pojawićsię w chorobie. Poprzez badanie terapeutyczne 
staramy się podkreślić pewne predyspozycje do rozwoju kon-
kretnej choroby. W związku z tym medycyna prognostycz-
na jest probabilistyczna i indywidualna, ponieważ poszuku-
je poprzez ukierunkowane i spersonalizowane interwencje, 
w celu określenia profilu ryzyka każdego osobnika i monito-
rowania, za pomocą ankiet, ewolucji poprzedzającego stanu 
choroby. Istnieje wiele metod, niektóre koncentrują się na 
dziedziczeniu genetycznym, tj. Możliwość przenoszenia da-
nej choroby z pokolenia na pokolenie. Dzięki tym technikom 
badanie jest „dziedziczne”, czyli cała cecha genetyczna, któ-
rą każda jednostka otrzymuje od rodziców w momencie na-

Una tecnica di „medicina predittiva alternativa” 
Technika „alternatywnej medycyny prognostycznej”

rodzin, a następnie porównuje je z warunkami środowiska, 
w których dana osobażyje. Następnie są badania „medycy-
ny naturalnej”, które żywają środków kontrastowych. Jedna 
z tych technik wykorzystuje formę medycyny prognostycznej 
opartej na mikrocyrkulacji krwi. Technikaznana od lat i bę-
dąca przedmiotem licznych międzynarodowych badań na-
ukowych. Jest to technika „termicznego wykrywaniaskóry”. 
Opiera się na zasadzie, że patologiczny stan zmienia reagu-
jący organizm ludzki poprzez zmianę temperatury obszaru 
objętego procesem zapalnym.

Medycyna prognostyczna z natury jest zainteresowana 
„rozwojem technik nieinwazyjnych z użyciem naturalnych 
środków kontrastowych”. Techniki te okazały się odpowiednie 
do „zapobiegania przewidywaniu wielu chorób za pomocą pro-
stego badania diagnostycznego”. Testy te są przeprowadzane 
w celu oceny w szerokim kontekście, takim jak ciśnienie krwi 
i fala tętna, temperatura podstawowa, przepływ czaszkowo-
krzyżowy, rozszerzenie naczyń mikrokrążenia krwi, poszu-
kiwanie bólu punktów odruchowych na skórze itp. wszystkie 
specyficzne testy szeroko stosowane w medycynie naturalnej. 
W tym artykule będziemy rozmawiać o testach przeprowa-
dzonych metodą opracowaną w „massologoterapii”. Testy te 
wykonuje się przez sprawdzenie mikrokrążenia krwi w skó-
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rze. Badania w tej 
dziedzinie stanowią 
coraz więcej dowo-
dów na to, że „funk-
cjonalne zmiany 
w mikrocyrkula-
cji krwi mogą być 
wczesnym objawem 
zglobalizowanej 
dysfunkcji mikro-
krążenia. W związ-

ku z tym opracowanie testu reaktywności mikronaczyniowej, 
który mógłby być stosowany do oceny ryzyka sercowo-naczy-
niowego lub odpowiedzi na leczenie, jest stymulującym ob-
szarem innowacji, który należy zbadać. Skóra może być ide-
alnym miejscem do oceny dysfunkcji mikronaczyniowych ze 
względu na łatwość dostępu i rosnące dowody na to, że zmia-
ny w stanie naczyniowym mogą uwydatnić oczywiste kli-
niczne objawy choroby. Ocena reakcji skórnego przepływu 
krwi na miejscowe stosowanie gorących / zimnych warun-
ków może być stosowana do formułowania prognozy u pa-
cjentów, u których występują zaburzenia i stany zapalne, 
również widoczne na skórze. Potrzeba pomiaru reaktywno-
ści skóry obejmujące również podstawowe badania dotyczą-
ce natury przepływu krwi w skórze. Może to być przydatne 
do identyfikacji ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i choro-
by metabolicznej u pacjentów, pomiar i ocena i leczenia cho-
roby która może być oceniona przez skórną dysfunkcję mi-
kronaczyń lub śródbłonka. Dlatego też skóra jest idealnym 
miejscem do oceny mikronaczyniowej reaktywności, ponie-
waż jest łatwo dostępna, a bodźce można stosować nieinwa-
zyjnie lub minimalnie inwazyjnie. Jak już widzieliśmy, co-
raz więcej badań potwierdza tę myśl.

Dlatego skóra może służyć jako model uogólnionej dys-
funkcji naczyń krwionośnych. Ta zmiana mikrokrążenia su-
geruje, że stan naczyń krwionośnych skóry może służyć jako 
badanie w celu zbadania związków między mikro- krążeniem 
krwi a czynnikami ryzyka jakiejkolwiek choroby. Możliwe 
jest zatem kontrolowanie rozproszenia ciepła nagromadzo-
nego na skórze. Technika ankiety wykorzystuje teorie wyra-
żone przez „refleksologię podeszwową” w celu kontrolowania 
dobrego samopoczucia ludzkiego organizmu. Jest to techni-
ka terapii naturopatycznej, która opiera się na zasadzie, że 
są w dłoniach i stopach obszarów odruchów, które są w bio-
logicznym związku z mięśniami, nerwami, organami, gruczo-
łami i kościami. Na stan skórny tych obszarów wpływa stan 
braku równowagi całego organizmu. Jeśli potrafisz scharak-
teryzować, podświetlając te obszary środkiem kontrastowym, 
który można zmienić na ciepło i wilgoć skóry, możesz indywi-
dualnie, wstawić je w szerszym kontekście, dysfunkcję hor-
monalną z powodu możliwych patologii lub stanów przed-pa-
tologicznych. To zapobiegawcze badanie wykorzystuje zielo-
ną wentylowaną glinę jako środek kontrastowy w celu ziden-
tyfikowania obszarów skóry, w szczególności obszarów pode-
szwowych, w których punkty odruchów są podatne na możli-
we stany zapalne lub z możliwymi przeszkodami, które mogą 
zapowiadać możliwe przyszłe patologie.

Zmiany skórne wywołane gromadzeniem się krystalicz-
nych złogów lub innymi czynnikami, powodują dysfunkcje mi-
krocyrkulacji krwi w skórze, są podkreślane przez zagniata-
ną glinkę „argilla”, która uformowana na stopie jest łatwiej-
sza do wysuszenia w niektórych obszarach. Obszary zazna-
czone przez glinianą „argilla” kataplazmę, są wysuszone pod 
wpływem ciepła, tworzą mapy, które w szerszym kontekście 
mogą wskazywać punkty skóry stopy, które mogą podkreślać, 
możliwe stany patologiczne (zobacz zdjecia - efekt).

Glina rozprowadzona równomiernie na całej powierzchni 
stopy ma działanie termoregulujące, które dzięki swojej zdol-
ności pochłaniania ciepła ma skłonność do przeciwstawiania 

się zatrzymywaniu wody przez 
absorbowanie nadmiaru cie-
czy. Dzięki procesowi osmo-
zy glina stara się stworzyć bi-
lans wodny badanego obsza-
ru skóry, lub wyższe nagroma-
dzenie tłuszczu. Po tym bada-
niu można rozpocząć terapeu-
tyczny kurs refleksologii po-
deszwowej, który traktuje ob-
szar z rosnącą miejscową pre-
sją. Z powolnym ruchem koło-
wym wykonanym palcami, na-
turopata bada próg bólu aż do 
znalezienia dokładnej pozycji, 
która jest wtedy bolesna. Za-
sadniczo ciśnienie powinno być skierowane w dół, ale może 
być stosowane w kierunku poprzecznym.

Te i inne techniki, proste i łatwo dostępne, mogą znacz-
nie poprawić jakość 
życia wielu chorób. 
Wszystkie te tech-
niki naturopatyczne 
mają tylko jeden cel: 
stymulować samole-
czenie ludzi, ale po-
przez naturalne te-
rapie starają się sty-
mulować organizm, 
aby odzyskał zdol-
ność samoleczenia 
się. Aby wyjść poza 
zwykłą opiekę, na-
turopatię, staramy 
się odkryć przyczy-
nę manifestacji dys-
komfortu, a następ-
nie poprzez proste 
interwencje tera-
peutyczne, odkry-
wam, śledzę przy-
czynę złego samo-
poczucia, czyniąc to 
poprzez opiekę nad 
osobą we wszyst-
kich jej wymiarach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym 
i duchowym.

Mamy nadzieję, że te wiadomosci są interesujące dla 
czytelników. Jesteśmy zainteresowani co myślą czytelnicy 
i oczekujemy zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opiń. 
Kto chce napisać do nas indywidualnie, może bezpośrednio 
pisać na adres e-mail: elisabetta.radon@gmail.com; vilardo.
salvatore@libro.it

Elzbieta Radoń Naturopata olistica nella tradizione er-
boristica e terapeutica della cultura occidentale. Specializ-
zazione nella tecnica di „massologoterapia”.

Elzbieta Radoń Holistic Naturopath w tradycji zielarskiej 
i terapeutycznej kultury zachodniej. Specjalizacja w techni-
ce „massologoterapia”.

Salvatore Vilardo Naturopatia olistica nella tradizione 
semitica occidentale.

Salvatore Vilardo Holistyczna naturalność w tradycji 
semickiej.

NOTE:JournalofAppliedPhysiology(1985),Thermalpro
vocationtoevaluatemicrovascularreactivityinhumanskin,2
010Oct;109(4):1239-46.Epub2010May27.doi:10.1152/jappl-
physiol.00414.2010.

Vedi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2963329/
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Walentynki (ang. Valentine’s Day) to coroczne świę-
to zakochanych przypadające 14 lutego, którego nazwa po-
chodzi od imienia św. Walentego (właśnie 14 lutego ma on 
swoje święto w Kościele Katolickim. Patron zakochanych 
nie skończył swojego żywota szczęśli-
wie, został skazany na śmierć przez 
Klaudiusza II. Walenty pomagał żoł-
nierzom wziąć ślub z ukochanymi, co 
cesarz rzymski uważał za przestęp-
stwo – przecież żołnierze, którzy mają 
żony nie walczą dobrze). 

Rodowód Walentynek wywodzi 
się od zwyczajów pogańskich – ze 
starorzymskiego święta Luperkalia*, 
dawnego rzymskiego święta religijne 
ustanowionego przez Euandrosa i ob-
chodzonego 14-15 lutego. Pierwotnie 
poświęcone faunowi Luperkusowi, 
pasterskiemu bogu plemion italskich chroniącemu przed wil-
kami. Obchodzono je w jaskini Lupercal na Palatynie, gdzie 
według wierzeń legendarni założyciele Rzymu, bliźniacy Ro-
mulus i Remus, byli karmieni przez wilczycę. Obchody Lu-
perkaliów polegały głównie na poszukiwaniu wybranki serca 
np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.Pod koniec 
V wieku papież Gelazy I zniósł Luperkalia. Istnieje teoria, że 
na miejsce Luperkaliów Gelazy ustanowił Święto Oczyszcze-
nia Maryi (obecnie Święto Ofiarowania Pańskiego

Jednym z symboli Walentynek jest pochodzący ze staro-
żytnego Rzymu Kupidyn (Amor). W mitologii rzymskiej był 
to bóg i uosobienie miłości, syn bogini Wenus (Wenery) i boga 
Marsa, utożsamiany z greckim bogiem Erosem. W sztuce 
przedstawiany jest jako młody mężczyzna lub nagi chłopiec 
ze skrzydłami u ramion, z łukiem i kołczanem pełnym strzał.

Współczesnym zwyczajem walentynkowym jest przede 
wszystkim wysyłanie listów z miłosnymi wyznaniami do 
ukochanej osoby – często wierszem i anonimowo. Na Zacho-
dzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 
dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się 
drobnymi upominkami. Walentynki obchodzą bowiem tak-
że protestanci, mimo że nie czczą świętych na wzór katolic-
ki. Brytyjczycy wręcz uważają to święto za własne z uwagi 
na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott żyją-
cy w XVIII wieku.

Do Polski Walentynki trafiły w latach 90’ XX wieku z kul-
tury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kul-
tem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Można powie-
dzieć, że z chwilą pojawienia się w Polsce zaczęło konkuro-
wać o miano święta zakochanych z rodzimym świętem sło-
wiańskim (też o pogańskim rodowodzie) zwanym Nocą Ku-
pały lub Sobótką, a obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 
czerwca. W Polsce stałym niemalże elementem walentynek 
jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych 
karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone 
wierszykiem a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łą-
czy się również zwyczaj obdarowywania partnera walentynko-
wymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych 
maskotek czy nawet bardziej osobistych elementów gardero-
by. Walentynki przyjęły się u nas dość łatwo, zyskały popu-
larność, szybko też stały się obiektem krytyki. Część z nas 
uważa je za przejaw amerykanizacji, obcy polskiej kulturze 
i wypierający rodzime tradycje. Walentynki są też krytyko-

W DNIU ŚWIĘTEGO WALENTEGO 
ŚLĘ ŻYCZENIA Z SERCA MEGO…

wane za ich komercyjne i konsumpcjonistyczne wykorzysta-
nie - biznes i media posługują się nimi, by przełamać stagna-
cję handlową pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą 
i zwiększyć wyniki sprzedaży. Wiele osób wskazuje także na 

fakt, że ozdoby walentynkowe często 
są w nienajlepszym guście, a nierzad-
ko wręcz bywają kwintesencją kiczu.

Jest jeszcze inny aspekt krytyki 
Walentynek - dla osób, które nie pozo-
stają w związkach, tzw. singli (szcze-
gólnie określających się jako quirky-
alone, czyli samotnych z wyboru) wa-
lentynki mają charakter opresyjny, 
związany z „tyranią bycia w związ-
ku” i piętnujący osoby żyjące w poje-
dynkę. Z tego powodu 14 lutego został 
uznany przez społeczność quirkyalo-
ne za International Quirkyalone 

Day, mający być w zamierzeniu antywalentynkami.

14 WALENTYNKOWYCH CIEKAWOSTEK
1. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że 14 lutego jest rów-

nież dniem chorych na epilepsję. Wynika to z fak-
tu, że św. Walenty jest jednocześnie patronem za-
kochanych, epileptyków i... chorych psychicznie.

2. Przyrodnicy brytyjscy uważają, że obchodzenie 14 
lutego święta zakochanych pokrywa się z cyklami 
przyrody. Uważano, że począwszy od tego dnia pta-
ki w tej szerokości geograficznej zaczynają łączyć 
się w pary. Z tego powodu ten dzień nazywany był 
kiedyś „ptasim ślubem”.

3. Prawdopodobnie pierwszą kartkę walentynkową 
wysłał książę Orleanu w 1415 roku – uwięziony 
w londyńskim Tower pragnął powiedzieć żonie, jak 
bardzo ją kocha.

4. Pierwszą kobietą, która wysłała walentynkę była 
Margery Brews w 1477 roku, która wysyłając list 
do narzeczonego, dołączyła również kartkę z miło-
sną poezją.

5. 14 lutego to coraz częściej nie tylko wielkie wyzna-
nia, ale również wielkie pieniądze. Tylko w Stanach 
Zjednoczonych w walentynki sprzedaje się prawie 
200 milionów róż. Amerykański Greeting Card As-
sociation donosi, że właśnie 14 lutego wysyłanych 
jest około miliarda kartek na całym świecie! Listo-
nosze zdecydowanie mają tego dnia mnóstwo pra-
cy – więcej kartek wysyłanych jest jedynie z życze-
niami na Boże Narodzenie.

6. Widać więc, że produkcja kartek walentynkowych 
to całkiem niezły biznes!. Masowa produkcja kar-
tek rozpoczęła się w 1848 roku, a firmę z siedzibą 
w Worcester (Massachusetts, USA) założyła kobie-
ta Esther Howland.

7. Każdego roku z okazji dnia zakochanych do Vero-
ny, gdzie rozgrywał się najsłynniejszy Szekspirow-
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ski dramat Romeo i Julia… dociera około tysiąc 
kartek zaadresowanych do Julii.

8. Najpopularniejsze prezenty na walentynki to: 
kartka – 52%, czekoladki – 50,5%, kwiaty – 36%, 
kolacja w restauracji – 35,6%, biżuteria – 18,9%, 
ubranie – 14,6%.

9. Średnio 220 000 na świecie 14 lutego padnie py-
tanie – “Wyjdziesz za mnie?”

10. Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem 
było jabłko pokryte różowym lukrem, ułożone 
w hebanowej szkatułce, wysadzanej perłami. Nie 
wiadomo, co się stało z jabłkiem, ale szkatułka 
przetrwała do dziś. Prezent ofiarowany był An-
nie Boleyn przez króla Henryka VIII.

11. Najdroższa w historii kartka walentynkowa wy-
konana była z litego złota i przyozdobiona sercem 
z diamentów, szafirów i brylantów. Całość zapako-
wana była w… futro z norek. Walentynka ta sta-
nowiła kosztowny prezent dla śpiewaczki opero-

wej Marii Callas od armatora i miliardera Arystote-
lesa Onassisa

12. W Japonii to kobiety dają w Walentynki prezenty 
mężczyznom. Panowie odwzajemniają się dopiero 
miesiąc później, z okazji Białego Dnia. Tradycyjnie 
prezentem jest biała czekolada (hon-mei). 

13. Około 15% kobiet w USA przyznaje, że na Walentyn-
ki same sobie wysyłają kwiaty.

14. Około 3% ludzi posiadających zwierzęta w tym dniu 
wręcza prezent pupilowi.

RJ

1 lipca - Ania stanęła do castingu programu The Voice of 
Kids w Warszawie. Spośród 2500 uczestników zakwalifikowa-
ła się do kolejnego etapu „przesłuchań w ciemno”.

9 września - podczas Jarmarku Benedyktyńskiego oraz 
Europejskich Dni Dziedzictwa w Jarosławiu Ania wystąpiła 
jako gwiazda wieczoru z godzinnym koncertem, retransmi-
towanym również częściowo przez Radio Fara.

22 września - Ania wystąpiła mini z recitalem na zapro-
szenie Fundacji Pomocy Dzieciom w Brzozowie. 

30 września – występ solowy na Rynku w Rzeszowie 
podczas Światowego Dzień Serca. Ania zaśpiewała dla licz-
nie zgromadzonej publiczności utwory „Rise like a Phoenix”, 
„I Wanna dance” i „Wznieś serce nad zło”.

3 listopada - podczas godzinnej audycji „Muzyczna Zam-
kolandia” w Polskim Radiu Rzeszów Ania opowiadała o swo-
ich osiągnięciach, sukcesach i planach na przyszłość.

Od 1 stycznia w każdą sobotę o 20.00 na antenie TVP 2 
śledzimy wokalny rozwój Ani Dąbrowskiej w programie The 
Voice Kids. 

Niezwykle poruszające i bardzo profesjonalne wykonanie utworu Christiny 
Aquilery „Hurt” przez Anię sprawiło, że przeszła ona do kolejnego etapu The Vo-
ice Kids w „przesłuchaniach w ciemno” 19 stycznia. Ania zachwyciła publiczność 
i trenerów.

Zwycięzca pro-
gramu zostanie 
wyłoniony 23 lute-
go r. głosami tele-
widzów. W imieniu 
Ani i jej rodziców 
bardzo prosimy 
o głosy na www.
voicekids.tvp.pl/
plebiscyt 

T r z y m a j m y 
m o c n o  k c i u k i . 
Głosujmy - pomóż-
my Ani spełnić ma-
rzenia!

Z kalendarium Ani Dąbrowskiej

Informacje zaczerpnięte ze stron: 
http://www.obliczakultury.pl
https://zalajkowane.pl
http://veroling.pl
https://archiwum.radiozet.pl



Nr  1/280DYNOWINKA36



Nr  1/280 DYNOWINKA 37

Luty coraz bardziej kojarzy się nam z Walentynkami, choć ciągle wiele osób nie 
jest przekonanych do tego Święta Zakochanych… 
Na sklepowych witrynach – zatrzęsienie czerwonych serduszek w każdej możli-
wej postaci… 
We wszystkich gazetach, na wszystkich portalach
królują walentynkowe wierszyki, pełne zazwyczaj 
częstochowskich rymów… 
A mnie się przypomniał wierszyk z dzieciństwa, 
który przecież bardzo pasuje na tę okazję ;-) 
Ciekawe, czy ktoś jeszcze go pamięta? 

Ja Cię kocham, ale troszkę 
jak kogucik swą kokoszkę,
bo kogucik swą kokoszkę 
kocha zawsze tylko troszkę…

NOWE ZADANIA
ROZWIĄZANIA ZADAŃ 

Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Logogryf – OZDOBY CHOINKO-
WE
Matematyczne zagadki obrazkowe 
– DZWONECZKI =15, CHOINKA-
+TORT+LASKA=20
Krzyżówka (większa) – KALENDA-
RZOWA ZIMA
Krzyżówka (mniejsza) – CICHA 
NOC
Krzyżówka z szopką – JEZUS, MA-
RIA, JÓZEF
Joleczka – zabrakło określeń, 
w tym numerze więc Joleczka 
jeszcze raz, już z określeniami ;-)

JOLECZKA

• franciszkanin prowadzący życie pustelnicze.
• żółto kwitnąca roślina lecznicza, mlecz.
• porozumienie osiągnięte w wyniku mediacji.
• przestarzale: podwieczorek.
• nadworny urzędnik, próbujący napoje przed ich po-

daniem władcy.
• przylądek na Florydzie, z którego startują w ko-

smos wahadłowce.
• taniec latynoamerykański (jak meksykańska po-

trawa).
Leszek Grzywacz

Określenia podano w kolejności przypadkowej. Krót-
sze wyrazy w podwójnych liniach, uszeregowane od 1 do 
4, utworzą rozwiązanie – tytuł piosenki Kabaretu Star-
szych Panów.

Aby jednak nie dać się cał-
kiem zdominować miło-
snym nastrojom, moż-
na na chwilę oderwać się 
od CZERWONYCH ser-
duszek i rozruszać SZA-
RE komórki. Na pewno po-
mogą w tym zadania, przy-
gotowane przez naszych 
współpracowników – Zimo-
wa gwiazdka, Jolka i Wi-
rówka od pana Bogda-
na Witka oraz Joleczka od 
pana Leszka Grzywacza 
(która pojawiła się już raz, 
ale niestety bez określeń, 
w poprzednim numerze…)

Zapraszam do rozwiązywania i życzę sukcesów!

JOLECZKA 

     

       
2 

  

        

     
3 

     

  
4 

      

       

   
1 

    

      

 

 Określenia podano w kolejności przypadkowej. Krótsze wyrazy w podwójnych liniach, 
uszeregowane od 1 do 4, utworzą rozwiązanie – tytuł piosenki Kabaretu Starszych Panów. 

 

• franciszkanin prowadzący życie pustelnicze. 

• żółto kwitnąca roślina lecznicza, mlecz. 

• porozumienie osiągnięte w wyniku mediacji. 

• przestarzale: podwieczorek. 

• nadworny urzędnik, próbujący napoje przed ich podaniem władcy. 

• przylądek na Florydzie, z którego startują w kosmos wahadłowce. 

• taniec latynoamerykański (jak meksykańska potrawa). 

Leszek Grzywacz 
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Wirówka

Gwiazdka zimowaGwiazdka zimowa

1) Adam, utytu³owany skoczek narciarski
    z Wis³y.
2) ³apie wiatr w bojerze.
3) lepiony zim¹ przez dzieci.
4) wzejœcie s³oñca ponad horyzont, 
    zim¹ – bardzo póŸne.
5) naczynie na herbatê przydatne 
    podczas zimowych wypraw.
6) strona œwiata z Arktyk¹.

1
2

3

4
5

6

1) Adam, utytułowany skoczek narciarski
 z Wisły.
2) łapie wiatr w bojerze.
3) lepiony zimą przez dzieci.
4) wzejście słońca ponad horyzont, 
 zimą – bardzo późne.
5) naczynie na herbatę przydatne 
 podczas zimowych wypraw.
6) strona świata z Arktyką.

Bogdan Witek

- historyczna kraina na terenie obecnej Łotwy
 i Estonii
- lalka nakładana na dłoń, kukiełka
- Marcin, pisarz i satyryk, skojarz 
 z radiową Trójką
- pierogi dla wałkoni?
- potocznie o silniku na olej napędowy
- wiosenny kwiat kojarzony 
 z Mikołajem Kopernikiem 
- Zenon, występował w kabarecie 
 z Bohdanem Smoleniem

Jolka
Określenia wyrazów podane są w kolejności przypadko-

wej. Litery pól z kropką odczytane rzędami utworzą rozwią-
zanie końcowe. 

Bogdan Witek

W A L

E

N T Y

N

I K

Jolka 

Okreœlenia wyrazów podane s¹ w kolejnoœci 
przypadkowej. Litery pól z kropk¹ odczytane 
rzêdami utworz¹ rozwi¹zanie koñcowe. 
 
- historyczna kraina na terenie obecnej £otwy
  i Estonii
- lalka nak³adana na d³oñ, kukie³ka
- Marcin, pisarz i satyryk, skojarz 
  z radiow¹ Trójk¹
- pierogi dla wa³koni?
- potocznie o silniku na olej napêdowy
- wiosenny kwiat kojarzony 
  z Miko³ajem Kopernikiem 
- Zenon, wystêpowa³ w kabarecie 
  z Bohdanem Smoleniem

Odgadnięte wyrazy należy wpisać wokół czarnego pola 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozpoczynając od pola 
z kreską. Litery w zaznaczonych rzędach utworzą rozwiązanie. 

Bogdan Witek

A) mistrza chwali.
B) manatki, rzeczy osobiste.
C) opaska na psiej szyi.
D) powtarza się w piosence.
E) część lunety, mikroskopu.
F) smażone paseczki ziemniaczane.

Wirówka

Odgadniête wyrazy nale¿y wpisaæ wokó³ 
czarnego pola zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, rozpoczynaj¹c od pola z kresk¹. Litery 
w zaznaczonych rzêdach utworz¹ rozwi¹zanie. 

A) mistrza chwali.
B) manatki, rzeczy osobiste.
C) opaska na psiej szyi.
D) powtarza siê w piosence.
E) czêœæ lunety, mikroskopu.
F) sma¿one paseczki ziemniaczane.

A B

C D

E F
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Justyna Adamiec
506 792 965
17 863 55 44

biuro@naszadrukarnia.eu

www.nprint.eu

WIERZBINOWE CUDA
rękodzieło artystyczne

http://wierzbinowecuda.pl/
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Klasa III A, wych. Katarzyna Kłyż

Klasa III B, wych. Iwona Sarnicka

Klasa III CD, wych. Joanna Krajcarska

fot. A. Siwulec

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


