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Młode jeszcze gałęzie tężą się pokrótce
W zielonej, pniom dla znaku przydanej obwódce.
Kwiaty, kształt swój półsennie zgadując zawczasu,
Nikłym pąkiem wkraczają w nieznaną głąb lasu [...]

                                                                 Bolesław Leśmian „Wiosna”
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Bolesław Leśmian „WIOSNA”

Młode jeszcze gałęzie tężą się pokrótce
W zielonej, pniom dla znaku przydanej obwódce. 

Kwiaty, kształt swój półsennie zgadując zawczasu,
Nikłym pąkiem wkraczają w nieznaną głąb lasu.
W dali - postrach na wróble przesadnie rękaty
Z zeszłorocznym rozpędem chyli się we światy,
Jakby chciał paść w ramiona pobliskiej cierpiałki,
Co naprzeciw cień w skrócie rzuca w piasek miałki.
W obłoku - obłok drugi napuszyście płonie.
Wróbel łeb zaprzepaszcza w swych skrzydeł osłonie,
Jak gdyby nasłuchiwał, co mu dzwoni w sercuś
Świat, zda się, dziś nam nastał, a na pola szczercu, 
Gdzie zieleń swym wyrojem omgliła rozłogi,
Bocian, pod prostym kątem załamując nogi
I dziób dzierżąc wzdłuż piersi dogodnie, jak cybuch,
Kroczy donikąd, w słońca zapatrzony wybuch,
Co skrzy się, że go okiem zgarnąć niepodobna,
We wszystkich rosach naraz i w każdej z osobna.

Zima (która właściwie prawie o nas zapomniała w tym roku) już odchodzi, wiosna nieśmiało się zbliża... 
Przesilenie zimowo-wiosenne to ciężki czas dla naszych organizmów. Wszystko niby już budzi się do życia, ale 
jeszcze łatwo o przeziębienie, pogoda jest zmienna, a światła słonecznego wciąż jak na lekarstwo... Zwykle na 
brak światła słonecznego i zimowo-wiosenną szarugę reagujemy nie najlepiej, narzekając częściej niż zwykle... 
Czasem próbujemy poprawiać sobie nastrój słodyczami ;-) co nie jest z pewnością zbyt zdrowym rozwiązaniem... 
A może warto – na przekór pogodzie - wybrać się na przedwiosenny spacer i poszukać oznak budzącej się przy-
rody, o których tak pięknie pisze Bolesław Leśmian? 

Wiosennego nastroju życzą Czytelnikom redaktorzy prowadzący – Renata i Maciej Jurasińscy

Następny numer składa Ewa Czyżowska: ewa14@poczta.onet.pl

Istotną formą funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego jest 
działalność organizacji pozarzą-
dowych.

Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskie-
go Towarzystwo Przyjaciół Dyno-
wa oraz Redakcja „Dynowinki” od lat 
boryka się z trudnościami, które coraz bardziej stają się nie 
do przezwyciężenia.

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa funkcjonuje od 20, zaś 
Redakcja „Dynowinki” od 28 lat.

W swojej działalności może poszczycić się samodzielną 
działalnością wydawniczą promującą Miasto i Gminę Dy-
nów (miesięcznik społeczno - kulturalny „Dynowinka”, Rocz-
nik Historyczny „Dynoviana”, kalendarz „Tamten Dynów na 
starych kartach pocztowych i fotograficznych”) oraz związa-
ną z zachowaniem jego zabytków (remont kapliczek przy-
drożnych, krzyża katyńskiego, nagrobków na starym cmen-
tarzu), jak również mającej na celu upamiętnienie różnych 
rocznic (1050-lecie Chrztu Polski) i osób zasłużonych dla Dy-
nowa (tablica upamiętnienia pierwszego burmistrza Dynowa 

Władysława Kasprowicza). Należy mieć na uwadze również 
szeroką działalność kulturalno – oświatową (wystawy, rocz-
nice holokaustu, spotkania autorskie, udział w obchodach 
rocznic państwowych – ze sztandarem organizacyjnym itp.).

Decyzje w przedmiocie dalszej działalności Towarzystwa 
oraz Redakcji „Dynowinki” i „Rocznika Historycznego” zo-
staną podjęte w najbliższych tygodniach. 

Kamienna tablica informacyjna Towarzystwa wykona-
na przez śp. Bogusława Kędzierskiego, wobec braku siedzi-
by stowarzyszenia, pozostaje od wielu lat „w archiwum”.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz
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MARCIN KRZYSZTOF BARANIECKI ur. 1 lipca, 1949 w Dynowie, sam 
pisze tak o sobie: „... z Dynowa wyjechałem w 1963 r. do Warszawy do gimnazjum 
św. Augustyna. Skończyłem SGPiS, która potem wróciła do przedwojennej na-
zwy Szkoła Główna Handlowa. Lata 70-te to były już lata mojej pracy zawodowej 
w przemyśle i handlu zagranicznym. aż do momentu emigracji do Kanady, gdzie 
mieszkam do dziś. Mam 3 synów, 4 wnucząt, kochającą Żonę i w sumie jestem 
szczęśliwym człowiekiem. Emerytura. Zimy na Florydzie, a resztę roku w domu. 
Czasem trafi mi się jakiś dodatkowy wyjazd, ale staram się, żeby nie za często. 
Lubię wracać myślami do dawnych Dynowskich czasów, do kochanych miejsc, 
które pamiętam. Tak rodzina mojego Ojca jak i Matki była zasiedziana w Dyno-
wie od przeszło 200 lat. Tak Baranieccy jak i Trzeciescy zawsze czuli mocne wię-
zi z rodzinnym miastem. Teraz pozostały ich groby na dynowskich cmentarzach. 
Piszę o wielu sprawach na stronie pana Lubeckiego *. I zamieszczam zdjęcia. Pi-
szę też tam „Dynowskie wspomnienia”...”

*Dynów i okolice w fotografii – historia i teraźniejszość – facebookowa strona 
założona przez Zbigniewa Lubeckiego, poświęcona publikacji aktualnych i historycznych 
fotografii związanych z Dynowem i okolicami. Obecnie dzięki pomocy i współpracy Marci-
na Baranieckiego również przybliża historię Dynowa i jego mieszkańców. Ukazało się już 
ponad 50 odcinków „Dynowskich wspomnień”!

Dynowskie wspomnienia

Zdjęcie z 1912 r. Droga na dy-
nowski folwark. Po lewej stronie 
spichlerz, dalej kuźnia, a w głę-
bi stajnie.

Ta fotografia dotyka dawnej 
historii. Przedstawia Władysława 
Baranieckiego (mojego pradzia-
dzia), majora c.k. Armii.

Została zrobiona w 1870 roku. 
Władysław Baraniecki brał udział 
w bitwie pod Sadową w 1866 r. Co 
prawda Austriacy dostali wtedy 
solidnie w skórę od Prusaków, ale 
pradziadzio wrócił z medalem i po-
chwałą w rozkazie. Potem został 
przeniesiony do okupowanej pod-
ówczas przez Austrię Bośni.

Jego osobę wspominało się 
w naszej rodzinie ze szczególnym 
szacunkiem.

Pierwszokomunijne śniadanie 
w 1934 r. w Dynowie na Podkar-
paciu. Być może ktoś rozpozna tu 
kogoś znajomego? Dzieci ze zdję-
cia miałyby dziś 93 lata. Może 
ktoś żyje...

Śniadanie dla dzieci po kościel-
nej uroczystości było tradycją. Chy-
ba powszechną. Myślę, że wszędzie 
je organizowano. W naszej para-
fii przygotowywane było na probo-
stwie, bo plebanię otaczał wspania-
ły ogród i miejsca było sporo. Po-
dawano kakao i kawał ciasta. Cza-
sem z kruszonką. Na moim pierw-
szokomunijnym śniadaniu kru-
szonki nie było, ale ciasto było do-
skonałe. Kakao powinno było być, 
ale czasem było ciężej, więc dawa-
no zbożową kawę z mlekiem i cu-
krem. Przy stołach siadały tylko 
dzieci i ksiądz. Mamy nalewały kakao. Na zamieszczonym zdjęciu jest gdzieś moja ciocia – Teresa Trzecieska córka 
Antoniego, ale gdzie – nie mam pojęcia.
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Moja Mama – Małgorzata Paygert, późniejsza 
Baraniecka, w 1943 roku w Dynowie.

To jest fotografia zrobiona w Dynowie w 1897 
roku. Rodzina Stefanów Strzemię-Trzecieskich. 
Eleonora z Jaxa-Chamców Stefanowa Trzecie-
ska trzyma na kolanach moją babcię Józefę – póź-
niejszą Józefową Paygertową. Na podłodze siedzi 
siostra małej Józi - Kinga, późniejsza Michałowa 
Moysa-Rosochacka. Klęczy Stefan Strzemię-Trze-
cieski – właściciel majątków Dynów i Igioza. Pies 
Hektor, bo taki już był u nas zwyczaj, że wszystkie 
psy nazywały się albo Dżok albo Hektor.

Moi kochani Dziadkowie: Wanda i Franciszek Baranieccy. 
1.XII.1930 r. 

Kraków, październik 
1928. Przed gmachem che-
mii UJ. Pierwszy z pra-
wej mój Ojciec – Kazimierz 
Baraniecki. Kto wie, może 
ktoś kogoś rozpozna? To 
prawda, że to odległe cza-
sy, ale wszystko możliwe!

Redakcja – za zgodą Autora – postanowiła przybliżać Czytelnikom wspomnienia i fotografie Pana 
Marcina Baranieckiego (nie każdy przecież korzysta z Facebooka).
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W marcowych numerach „Dynowinki” w 2018 i 2019 roku, zamieściłem Wstęp oraz trzy pierwsze Kazania pa-
syjne księdza kanonika Józefa Meneta, które ukazały się drukiem w Przemyślu w 1987 roku. Poniżej przedsta-
wiam czwarte i piąte kazanie. Ksiądz kanonik Józef Menet posługiwał w dynowskiej parafii w latach 1965-1966.
       Andrzej Stankiewicz

IV. Ręce pomagające Jezusowi
Ewangeliści wymieniają wiele postaci, których ręce po-

magały Panu Jezusowi.
Łk 10,38-42 mówi o Marii, która nie bacząc na skar-

gi siostry Marty usługiwała Jezusowi i od Niego otrzyma-
ła pochwałę.

Mt 26,6-13 wspomina Marię w Betanii, w domu Szy-
mona Trędowatego, że wylała na nogi Jezusa drogi olejek.

Łk 7,36-50 to samo potwierdza dodając, te czyniła  to 
z wiarą i dlatego wiara ją zbawiła.

J 4,6-9 opisuje spotkanie Jezusa z Samarytanką przy 
studni Jakubowej, która podaje Mu wodę do picia.

Tradycja chrześcijańska wspomina św. Weronikę, która 
na krzyżowej drodze odważnie przecisnęła się przez tłum lu-
dzi i żołnierzy, a chustą otarła twarz Jezusa.    

Osoby te znajdują i dzisiaj naśladowców.
a.  Matka Teresa z Kalkuty. Kto ją widział z bliska może 

powiedzieć, że powszechną uwagę zwracają jej duże, 
smutne, zamyślone oczy i jej długie, chude ręce. Właśnie 
ręce. Te ręce, które tulą biedne, porzucone dziecko, opa-
trują ludzkie rany, rozdzielają żywność, przenoszą cię-
żary, nakładają Siostrom habit zakonny, te ręce złożo-
ne do modlitwy, dzięki której mają potem siłę do pracy 
tej wielkiej apostołce miłości, a przy tym bardzo pokor-
nej zakonnicy, z którą rozmawiają dziś wszyscy i z uwa-
gą słuchają jej głosu,

b.  Ojciec św. Jan Paweł II w czasie każdej apostolskiej po-
dróży wyciąga do ludzi nieustannie dobre ręce. Poda-
je je ludziom z gestem pozdrowienia i nie są one puste, 
bo ludziom dziś najbardziej miłości i dobroci trzeba. Rę-
kami dotyka szczególnie dzieci, jak Chrystus to czynił, 
i ludzi chorych, dla których zawsze znajduje czas i do-
bre słowo, miłe spojrzenie, podanie ręki.

c.  W Zakładzie Opieki Społecznej w Krakowie znajduje 
się 14 staruszek obłożnie chorych. Trzeba je nakarmić, 
obmyć, przebrać, a gdy ktoś umrze - włożyć do trumny. 
Młoda Siostra zakonna, gdy podjęła tu pracę początko-
wo szorowała ręce szczotką, proszkiem, czy mydłem, 
ale „zapach” nie znikał. Ubierała rękawice gumowe, ale 
i to nic ale dawało. Musiała się po prostu „przemóc” - bo 
dziś pracuje z radością i świadomością, że usługuje sa-
memu Chrystusowi w tych ludziach potrzebujących po-
mocy i serca.

d.  Osobną kartę „rąk pomagających Chrystusowi” są ręce 
kapłańskie. Ileż one dobrego czyniły i czynią dla Boga 
i dla ludzi, dlatego zasługują na szacunek i na wspo-
mnienie w tym kazaniu pasyjnym.
Podczas II wojny światowej kapłani-kapelani dzielili 

los z walczącymi żołnierzami. Słowem Bożym i Sakramen-
tami św. dodawali otuchy, krzepili zamierającą w grozie bi-
tew wiarę, wyciszali niespokojną tęsknotę za Ojczyzną i naj-
bliższymi. Byli wszędzie, w pierwszej linii bojowej, w oko-
pach, w okrążeniach nieprzyjacielskich, w lazaretach polo-
wych i punktach opatrunkowych. Podczas pamiętnej walki 
o Monte Cassino Ks. kpt. Adam Studziński szedł z krzyżem 
w ręku przed pierwszym nacierającym czołgiem i usuwał 
z drogi rannych chroniąc ich przed zmiażdżeniem.

Warto dla poznania tej sprawy przeczytać „wspomnie-
nia wojenne księży kapelanów 1939-1945” pod red. ks. płk. 
J. Humeńskiego, Warszawa 1967, oraz „Historia Kościo-
ła w Polsce” pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyńskiego, 

KAZANIA PASYJNE

Poznań-Warszawa – by nie wierzyć tylko jednostronnie, kto 
i przy czyjej pomocy wygrał II wojnę światową.

Sami korzystaliśmy wiele razy z posługi kapłańskich rąk. 
Od naszego chrztu aż do pogrzebu czynią tyle dobra dla nas.

Nie wolno jednak zapomnieć także zbrodniczych rąk 
ludzkich, na których jest ślad krzywdy „wołającej o pomstę 
do nieba”.

–  Ręce ofiar śmierci i terroryzmu
–  Ręce ludzi podpisujących wyroki śmierci na niewin-

nych ludzi
–  Ręce „panów” wypowiadających wojny innym naro-

dom
–  Ręce splamione nieczystością
–  Ręce mordujących niewinne dzieci /lekarzy, położ-

nych itp.
–  Ręce produkujących i używających alkohol.
O tej sprawie nieco szerzej, Polacy przepijają 600 mi-

liardów zł rocznie czyli 17% swoich dochodów. Według In-
stytutu Psychoneurologii 900 tys. Polaków - to ludzie uza-
leżnieni od alkoholu, tzn. wypijający ok. 50 l. czystego spi-
rytusu rocznie. St. Akoliński powiedział, że gdy tak dalej pić 
będziemy, to w Encyklopedii za sto lat pod hasłem „Polska” 
znajdziemy wyjaśnienie: „był to naród, który popełnił zbio-
rowe samobójstwo”.

Walka o trzeźwość to walka o to, by człowiek był człowie-
kiem, a nie niewolnikiem. Musimy się bronić, bo jest bardzo 
źle, bo wysokość kosztów pijaństwa nie da się wyliczyć tyl-
ko w złotówkach czy dolarach.

Bo kto zliczy krzywdy moralne maltretowanych żon, wy-
straszonych dzieci, rozbitych rodzin, niespokojnych nocy są-
siadów, przykrości i bólów ojców czy matek?

Przyłóżmy ręce do tej walki Kościoła z tym śmiertelnym 
zagrożeniem. Można się bawić i radosnym być także bez al-
koholu. Trzeba tylko chcieć.

Popatrzcie, pijacy, na swoje ręce. Ile przez nie przeszło 
waszego grosza, zdrowia i ludzkiej krzywdy, bólu i łez!  Ja-
kie to urągające prostej uczciwości, patrzeć na zmarłego pi-
jaka z różańcem w ręce. Różańca to on najczęściej nie miał 
ani na własność ani w rękach, a wtedy gdy ludzie się modli-
li w kościele na Różańcu - on wychylał w barach, restaura-
cjach szklanki piwa, kieliszki wódek i urągał Bogu samemu 
śpiewając: „pijak pije, pijak ma, pijakowi Pan Bóg da”. My 
wiemy, co Pan Bóg da pijakowi.

Bracia i Siostry! Popatrzcie na woje ręce - czynią dużo 
dobra, ale też są splamione niejednym grzechem. Za te grze-
chy przepraszamy Cię, Jezu.

V. Ręce wrogie Chrystusowi w czasie męki
Przypatrzmy się dziś rękom wrogim Chrystusowi w cza-

sie męki.
– To najpierw ręce Judasza, ściskające srebrniki. Te 

ręce są symbolem ludzi chciwych, którzy dla pieniędzy są 
gotowi nawet Boga sprzedać.

–  To są ręce bijących Chrystusa przy słupie w czasie  
biczowania. To ręce uderzające przez wieki w kapłanów. Sym-
bolem stał się Ks. Jerzy Popiełuszko, nad którym po boha-
terskiej męczeńskiej śmierci wytoczono proces, sądzono za-
bitego, a słuchano uważnie oskarżeń zabójców. Im nikt nie 
odbierał głosu.
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Ileż to wypowiedziano słów. Ile zużyto drukarskiej far-
by na oczernianie niewinnych kapłanów?

–  Przypatrzy się na 10-tą stację Drogi Krzyżowej, na 
ręce zdzierających szaty z Jezusa. Ograbiać szaty z innego 
człowieka, to praktyka zbójców. Czytamy w Ew. św. Łk. 10,30: 
„Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł 
w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli lecz jeszcze rany 
mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego, odeszli”.

Ręce obnażające Chrystusa, to symbol także takich rąk, 
które obnażają ciało człowieka.

Obnażają ciało człowieka i wystawiają je na widok pu-
bliczny: w pornograficznych obrazach, w czasopismach 
i książkach, w telewizji i filmach. Także w nieskromnej mo-
dzie, w grzesznej pieszczocie. 

Boże, ile takich grzechów Chrystus powiedział w swo-
jej Ewangelii: „Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem do 
grzechu, odetnij ją” /Mk 9,43/. Boję się powiedzieć, że gdyby 
Bóg karał ludzi za grzechy nieczyste za życia - kto by dzisiaj 
miał choć jedną rękę? A są to grzechy ciężkie i bardzo liczne.

–  Grzechy przed ślubem odbierają godność i poczucie 
wstydu.

–  Grzechy przeciwko świętości małżeństwa prowadzą 
do zaniku szacunku dla człowieka i do zaniku prawdziwej 
miłości.

–  Grzechy gwałtu na małych dziewczynkach przez 
osobników opanowanych żądzą i na dorosłych kobietach 
w ciemnych ulicach czy drogach wiejskich.

Słowo Powszechne z 17,18,19 maja 1986 Nr 96, na str. 9 
cytuje wypowiedź Jana Dobraczyńskiego w art. „Życie dziec-
ka nie jest prywatną sprawą matki”. I oto dane: Organizacja 
PRO FAMILIA rozdała ankietę 1.500 studentkom Domów 
Akademickich Warszawy, Łodzi i Krakowa, z pytaniem, czy 
przerwały lub nie przerwały w życiu ciąży. Na 1.500 zapy-
tanych, tylko dwie nie przerwały ciąży. Z tej liczby respon-
dentek 70% było wierzących i praktykujących.

Gdy to się czyta czy słucha, to włos człowiekowi staje na 
głowie. Te panienki po skończonych wyższych studiach będą 
profesorkami w szkołach, wychowawcami waszych dzieci, 
będą lekarzami, będą żonami, może i matkami, a być może 
będą nami rządzić.

Rocznie zabija się ok. 700 tys. niewinnych dzieci pod ser-
cami matek. To są zbrodnie, które nie mogą ulec przedaw-
nieniu.

Chcę z tego miejsca świętego i w ten święty czas Wiel-
kiego Postu publicznie zapytać: jakim prawem do naszych 
szpitali przyjmuje się zupełnie zdrowe kobiety, przychodzące 
na zabicie dziecka? Szpital jest miejscem dla chorych, a le-
karz zgodnie z kierunkiem studiów i swoim powołaniem ma 
leczyć, a nie zabijać.

Popatrzcie na swoje ręce, lekarze, pielęgniarki, matki, 
kochanki, ojcowie i kochankowie! Dość tej zbrodni na pol-
skiej ziemi!

–  Popatrzmy jeszcze wszyscy na ręce ludzi przybija-
jących Jezusa do krzyża.

Po wiele razy w historii ludzkości podnosiła się ręka 
ludzka na drugiego człowieka, a więc i na Chrystusa, który 
powiedział: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, 
toście mnie uczynili”.

–  Kain zabija Abla. Znamy to zdarzenie biblijne.
–  Grzeszna namiętność Dawida prowadzi do śmierci 

Uriasza.
–  Ileż dzisiaj rąk ludzkich zadaje ból drugiemu czło-

wiekowi.
/Nowiny z 3.IX.1986 w Mogielnicy k. Boguchwały Tade-

usz Krucha przykuty łańcuchem do sufitu stajni/.
–  Ile rąk chwyta za broń, by nią pozbawić innego czło-

wieka życia? 
–  Ile rąk ludzkich podaje innym podstępnie truciznę?
Przykłady można mnożyć, ale w końcu nie chodzi o przy-

kłady lecz o grzech, który jest smutną rzeczywistością, z któ-
rą potrafił się tak człowiek zżyć, że nie robi na nim wielkie-
go wrażenia. Szwagier i siostra Tadeusza Kruchy przywią-
zanie go łańcuchem w stajni tłumaczyli, że zrobili to dla jego 
dobra, bo bali się, by czegoś złego nie zrobił. Oni nie zrobi-
li nic złego przecież...

Popatrzcie na moje ręce – mówi Pan.
Ucałujmy te dobre Jezusowe ręce w adoracji Krzyża 

w Wielki Piątek, bo przez nie zostaliśmy odkupieni.

W dniu 13.12.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, odbyła się uroczy-
sta promocja Rocznika Historycznego „Dynoviana” nr 4, po-
święconego instytucjom i organizacjom miejskim Dynowa.

Uroczystość promocyjną zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele samorządów Miasta oraz Gminy. Liczny 
udział wzięła również młodzież Liceum i mieszkańcy Mia-
sta. Autorzy artykułów zamieszczonych w Roczniku doko-
nali ich prezentacji.

ROCZNIK HISTORYCZNY „Dynoviana”
Wśród członków zespołu redakcyjnego Rocznika pozo-

stało jednak nierozstrzygnięte do dnia dzisiejszego pyta-
nie – Co dalej z wydawnictwem Rocznika? Pytanie to zro-
dziło się w szczególności w okolicznościach braku środków 
finansowych na jego wydawanie (pokrycie kosztów druku) 
oraz ograniczonymi możliwościami zmniejszającego się ze-
społu redakcyjnego, borykającego się ze związanymi z tym, 
trudnymi do rozwiązania we własnym zakresie, problemami.

Uczestnicy promocji – zdjęcie grupowe
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nr A z opisem dyr. Elżbieta Klaczak – Łach
nr B z opisem dyr. Józef Stolarczyk
nr C z opisem prezes TPD Andrzej Stankiewicz
nr D z opisem 
nr E z opisem ks. prof. Stanisław Nabywaniec
nr F z opisem
nr G z opisem 

dyr. Maria Radoń

od lewej Józef Stolarczyk, Andrzej Stankiewicz, 
Stanisław Nabywaniec

ks. prof. Stanisław 
Nabywaniec

dyr. Elżbieta Klaczak 
-Łach

prof. LO Maciej 
Jurasiński

dyr. Józef Stolarczykprezes TPD 
Andrzej Stankiewicz

O istocie i wadze tego wydawnictwa niech świadczy artykuł, który ukazał się w numerze 9/2016 w LIMES Studia 
i materiały z dziejów Europy Środkowo - Wschodniej (str. 256-258), który poniżej zamieszczam.  

Józef Kędzierski, 
Maciej Jurasiński

dyr. Elżbieta 
Klaczak-Łach
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Uczestnicy promocji

Rocznik Historyczny „Dynoviana” nr 4 jest do nabycia 
w sklepie To i Owo, sekretariacie Liceum Ogólnokształcące-
go oraz w każdy wtorek w godz. 16-18 w mojej Kancelarii ad-
wokackiej. Zachęcam do jego zakupu.

Proponujemy Państwu spotkanie z kolejną oso-
bą, która udowadnia, że w Dynowie można żyć cie-
kawie, można z powodzeniem realizować swoje pa-
sje i zarażać optymizmem otoczenie. 

Jak to zrobić opowie Pani Barbara Błotnicka, 
entuzjastka zdrowego i smacznego żywienia.

Dynowinka: Od pewnego czasu zajmuje się Pani przygotowy-
waniem zdrowych posiłków dla grupy znajomych. Udało mi się kil-
ka razy skubnąć kęs z tego co od Pani otrzymują i za każdym ra-
zem było to coś dobrego. Skąd to zainteresowanie kulinariami?

Barbara Błotnicka: Bardzo lubię gotować. Już 
w dzieciństwie byłam częstym pomocnikiem w kuchni 
mojej mamy, gdzie gotowane były tradycyjne, zdrowe 
posiłki, ale tak na poważnie zainteresowałam się sztu-
ką żywienia kiedy u syna zdiagnozowano alergię pokar-
mową. To dziś częsta przypadłość bardzo wielu osób, nie 
tylko dzieci. Zostałam przez okoliczności zmuszona do 
zgłębiania tematu żywienia alergików. Tak rozpoczęłam 
przygodę ze zdrowym odżywianiem. Kilka lat temu było 
to prawdziwe wyzwanie, bo konieczne stało się poszu-
kiwanie zamienników, żeby uniknąć glutenu czy lakto-
zy, żeby zamienić mięso drobiowe na inne, wartościo-
we białko, ale przede wszystkim, żeby przygotować po-
siłek zdrowy i smaczny. Żeby ciasto nie tylko wygląda-
ło jak ciasto, ale żeby też smakowało jak ciasto. Dodam 
tylko, że nie było tak łatwo dostępnych i różnorodnych 
wegańskich produktów jak w tej chwili. 

D: Gdzie szukała Pani wskazówek?
B.B. Teraz nie ma z tym większych kłopotów. Wiem, 

że dziedzina zdrowego żywienia jest bardzo rozległa, dla-
tego staram się na bieżąco zgłębiać swoja wiedzę na ten 
temat. Korzystałam i nadal to robię z blogów kulinar-
nych, porad internetowych, książek kucharskich, z do-
świadczenia innych osób, warsztatów. Ukończyłam też 
roczny kurs dietetyków w Rzeszowie. 

D: Rozumiem, że w Pani domu nie bywa na stole pizza z sie-
ciówki?

B.B.: Nie, raczej nie bywa, ale nie stronię też od ja-
dania posiłków poza domem. Bardzo lubię poznawać 
nowe smaki i potem odtwarzać je w domowych warun-
kach. Czasem udaje mi się to za pierwszym razem a cza-
sem potrzeba kilku prób, żeby odkryć sekret. Nie zamy-
kam się na nowości, sama często eksperymentuję. To fa-
scynujące zajęcie.

D: Fotografie na Pani Instagramie pokazują propozycje dań 
zaaranżowanych jak w konkursach kulinarnych. To dla potrzeb 
medialnych czy taka norma?

B.B.: Mogę spokojnie powiedzieć, że norma. Posił-
ki w pierwszej kolejności mają być zdrowe i smaczne, 
ale także estetycznie podane. Przecież jemy oczami. 
Zapewniam, że ładnie podany posiłek smakuje o wiele 
bardziej niż taki wymieszany na talerzu. Jest na Insta-
gramie sporo zdjęć, lecz nie wszystko co warte uwiecz-
nienia udało się tam zamieścić, bo często nie zdążyłam 
zrobić zdjęcia. Potrawa zniknęła zanim się zebrałam do 
fotografowania.

D: Skąd wziął się pomysł na gotowanie dla znajomych? 
B.B.: Parę lat temu podjęłam próbę gotowania na 

Czy w Dynowie 
można żyć 
ciekawie?

Andrzej Stankiewicz
fotografie wykonał Jacek Stankiewicz
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szerszą skalę. To było ciekawe doświadczenie. Miałam wie-
le satysfakcji z gotowania w restauracji, lecz ze względów 
osobistych musiałam zamknąć działalność. Pozostało go-
towanie w domu, ale myśl, żeby to robić zawodowo ciągle 
przychodziła mi do głowy. Zwłaszcza, że jest to zajęcie, któ-
re bardzo lubię. Teraz jest dobry czas na realizację marzeń. 

Rodzina i znajomi, którzy chętnie próbowali dań z mo-
jej kuchni, namówili mnie na gotowanie zdrowych posił-
ków na szerszą skalę. Pomysł okazał się trafiony. Jest co-
raz więcej chętnych na taką formę żywienia.

D: Dlaczego nazywa się te posiłki dietą pudełkową?
B.B.: Nazwa wzięła się ze sposobu w jaki posiłki do-

starczane są do klientów. Po ugotowaniu trzeba je jakoś 
dla każdego spakować, oddzielnie śniadanie, obiad, kola-
cję i deser. Najwygodniejsze są do tego pudełka plastikowe 
z atestem żywnościowym. Równie dobrze mogą to być szkla-
ne pojemniki jeśli klient takie woli. Stąd dieta pudełkowa.

D: Nie jest to więc jakiś specjalny rodzaj diety, która ma za-
łatwiać określone problemy zdrowotne czy estetyczne klientów?

B.B.: Jest to zdrowa dieta rozumiana jako zbilanso-
wany, całodzienny posiłek dostarczający odpowiednią ilość 
kalorii i wrażeń smakowych. Dania przygotowane są z do-
brych produktów, głównie sezonowych i lokalnych, z za-
chowaniem odpowiednich norm żywieniowych. Nie są to 
jednak posiłki zindywidualizowane rodzajowo. Uwzględ-
nia się w nich zapotrzebowanie energetyczne zamawiają-
cego, wszelkie ograniczenia związane z alergiami pokar-
mowymi. Przygotowane menu jest różnorodne, składa się 
z 4 do 5 posiłków, zawiera zarówno wytrawne przekąski 
jak i desery które są oczywiście zdrową alternatywą dla 
popularnych słodyczy. Dzięki temu dieta nie wymaga cał-
kowitego wyrzeczenia się słodkich smaków co sprawia, że 
staje się ona przyjemna, z całą pewnością jest zdrowa i po-
maga schudnąć o czym przekonali się już moi znajomi.

D: Zainteresowanie Pani kuchnią stale rośnie. Planuje Pani roz-
wój działalności?

B.B.: Tak, mam nadzieję, że już w lutym sfinalizuję 
mój pomysł na własną firmę. Oczywiście będzie to zdrowe 
żywienie, ale już na większą skalę. Obecnie trwają przy-
gotowania do uruchomienia kuchni. 

Mam też sporo innych pomysłów, które chciałabym 
zrealizować. Najpierw jednak kuchnia i zdrowa dieta dla 
mieszkańców a potem może trochę edukacji dla najmłod-
szych. Chciałabym organizować warsztaty kulinarne, gdzie 
dzieci mogłyby nauczyć się przygotowywania prostych po-
siłków, poznać fantastyczne zdrowe przekąski, posmako-
wać domowego chleba upieczonego własnymi rękami.

Uważam, że ogromnie ważne jest uczenie dzieci domo-
wych czynności, bo z pewnością będą z nimi miały w ży-
ciu nieustający kontakt. Jedne bliższy inne dalszy, ale bez 
kuchni nie da się żyć. 

D: Trzymamy kciuki i już wpraszamy się na kolejną wizytę.
D: Bardzo dziękuję za rozmowę i pyszne ciasto.

Z Panią Barbarą Błotnicką rozmawiała 
Ewa Czyżowska

APETYT NA ZDROWE
CATERING DIETETYCZNY I ZDROWEGO JEDZENIA

TEL. 733 452 060       e-mail: apetytnazdrowe@gmail.com  
https://apetytnazdrowe.com.pl/
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29 stycznia 2020 roku Liceum Ogólnokształcącego im. 
KEN w Dynowie oraz działające przy nim Centrum Eduka-
cji Młodzieży „Trzy Kultury” zorganizowało XII Obchody Mię-
dzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Pod-
karpaciu. 

Gośćmi honorowymi tegorocznych obchodów byli Pani 
Nina Talbot, malarka z Nowego Jorku oraz jej mąż Mark 
Rand. 

Gości przywitała i słowo okolicznościowe wygłosiła Pani 
dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach. Po niej głos zabrał Bur-
mistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak. Następnie pan 
Maciej Jurasińki z CEM przywołał tragiczny los, jaki spo-
tkał żydowskich mieszkańców Dynowa we wrześniu 1939 
roku. W klimat tych tragicznych dni uczestników spotkania 
wprowadzili artyści z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, 
którzy przygotowali piękną i przejmującą część artystyczną.  

XII Obchody Międzynarodowych Dni Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Dobrze jest umilać sobie życie. Kiedy pogoda szaleje, 
do wolnego jeszcze trochę zostało, dnia nie widać, bo ulatu-
je gdzieś pomiędzy 16 a 17, to łatwo jest porzucić obowiązki 
i westchnąć na myśl o odłożeniu wszystkiego na jutro. Trafił 
nam się nie lekki miesiąc, w którym sprawdzają się nasze za-
łożenia o konieczności stawiania sobie celów poprawiających 
jakość tegorocznego istnienia, czyli dwoma słowami: postano-
wień noworocznych. Przez następne 10 miesięcy czeka wiele 
prób, powodzenia więc dla wytrwałych! Wzięli się za siebie, 
chociaż wcale nie musieli, ale skoro możemy uczynić codzien-
ność lepszą, to czemu nie? 

Temat wydaje się być prosty – rozpisać, zrobić, skreślić 
z listy i odetchnąć. Jednak prokrastynacja to niemal element 
ludzkiej egzystencji, gdyż jesteśmy na nią skazani w wyniku 
rywalizacji między układem limbicznym, który impulsywnie 
oczekuje natychmiastowego efektu i wynagrodzenia, a korą 
przedczołową, odpowiedzialną za racjonalne postrzeganie cza-
su, kontrolowanie swojej uwagi i koncentracji. Chyba nikt nie 
czułby się dobrze z nagrodą, która mu się nie należy, a do-
kładanie sobie niewykonanych zadań wcale nie skraca drogi 
do uzyskania tej prawdziwej. „Prokrastynacja jest jak karta 
kredytowa. Jest fajnie, a potem dostajesz rachunek.” – Chri-
stopher Parker. Dlatego czy nie warto jeszcze raz dzisiaj spoj-
rzeć na samego siebie, kiedy stwierdzimy, że ten jutrzejszy 
człowiek (ten, co i tak ma już kolejne sprawy na głowie) jest 
w stanie wszystkie je porzucić, aby w amoku pozałatwiać ta-
kie, które już dawno powinny przynieść efekty zamiast utrud-
nienia? Widać pewien mechanizm, otóż przez stres i poczucie 
bezsilności, koło wprawiamy w ciągły ruch. 

Nigdy nie mamy pewności, że jeśli dzisiaj znajdziemy 
powód do przeskoczenia niewygodnego zadania, to czy w na-
stępny dzień wszelkie środki będą nam sprzyjały tak, aby-
śmy załatwili tą sprawę z takim samym efektem, który moż-
liwy był do uzyskania wczoraj. „Nie czekaj, nigdy nie ma ide-
alnej chwili” dobrze poradził Napoleon Hill. Zdecydować się 
na to można tylko wtedy, kiedy twarde fakty osobiście się po-
jawią i otworzą nam drzwi ewakuacyjne. Jeśli nie da się od-
różnić faktu od iluzji, bo poduszka przecież taka wyjątkowo 
miękka, a w telewizji ten nowy serial puszczają, to najlepiej 
zaczerpnąć rady kogoś spoza naszej wyobraźni. Stały obser-

wator, przykładowo członek rodziny, z pewnością skutecznie 
uświadomi nas o szkodliwościach i konsekwencjach naszych 
działań. Jest też kot, który od godziny maleńkimi łapkami ci-
chutko stuka o lodówkę. Nie no, nie przesadzajmy, nigdy nie 
jest głodny, bo wszystko jest w grafiku, a częste powtarza-
nie czynności weszło w instynktowny nawyk. Tak samo jest 
z prokrastynacją, niestety odpuszczanie również wchodzi do 
krwi i staje się przyzwyczajeniem. 

Jeśli wolimy wziąć to na własny rozum, załóżmy, że wi-
dzimy siebie jako bohatera w powieści albo grze komputero-
wej, który na podstawie stworzonego scenariusza musi wy-
brać najlepszą opcję, czyli taką, która mimo stopnia trudności 
misji jaką trzeba wykonać, ma dobre zakończenie – mission 
accomplished. A wracając do rzeczywistości, jeśli naprawdę 
nie potrafimy zabrać się za stertę uzbieranych papierów i nie 
wiemy jak sobie z nią poradzić, zawsze warto, bo nie zaszko-
dzi, sięgnąć po pomoc kogoś, kto już uporał się z podobnym 
problemem. Skoro prokrastynacja karmi się lękiem, stresem 
i frustracją, warto sobie ułatwić z nią walkę, zamiast dokar-
miać wroga. Perfekcja jest zalecana tylko wtedy, kiedy można 
ją osiągnąć, w innym razie, gdy nie ma dostępnych środków, 
prowadzi do braku wiary w powodzenie. Da się też przejść 
skrótem, ale trzeba zrobić to tak, aby nikomu nie zaszkodzić. 

Sukcesu nie widać od razu, ale to korzystniejsze niż zwle-
kać i nie osiągnąć go wcale. Świadomość o możliwości wyko-
nania czegoś jeszcze lepiej staje się mobilizacją lub dowodem 
na zwiększenie swojego doświadczenia. Wstępem do dużego 
kroku, jest zrobienie małego kroku, ach… „zrobienie”. Jednym 
ze sposobów wypełniania obowiązków, ale nie popadnięcia 
przy tym w obłęd, jest metoda kanapkowa, czyli na zmianę: 
obowiązek, przyjemność, obowiązek… Na postęp w radzeniu 
sobie z tym zbędnym nawykiem świadczą wyniki telefonicz-
nych badań ankietowych (CATO), wykonane z pomocą 500 lo-
sowo wybranych Polaków. Wykazano, że częściej „niechceniu-
misię” ulegają młodsi niż starsi, co zgadza się z podstawową 
zasadą nauki na błędach. „Prokrastynacja sprawia, że łatwe 
rzeczy stają się trudne, a trudne jeszcze trudniejsze.” - traf-
nie i w końcu do sedna ujmuje Mason Cooley. 

Julia Polewka 
LO Dynów

Prokrastynacja
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J: W jakim stopniu trudny był proces tworzenia „Twarzy Dyno-
wa”. Jakie emocje temu towarzyszyły?

N: Było to trudne, ale też bardzo ważne, bardzo wiele 
dla mnie znaczące. Można odczuwać więcej niż jedną emo-
cje na raz. Oczywiście był smutek z powodu tych historii, 
ale w tym samym czasie przywracał do życia wspomnienie 
tej społeczności która tu była. To było również jak malowa-
nie podziękowań dla tych wszystkich ludzi, którzy pomogli 
mi znaleźć informacje.

L: Czy dzięki tej działalności udało się znaleźć więcej osób, któ-
rych przodkowie mieli podobną przeszłość?

N: Oczywiście, że tak, ponieważ poza obrazami zajęłam 
się też genealogią. Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Zawsze 
myślałam, że mam dwie siostry, jedną ciocię, trzech kuzy-
nów i to by było na tyle. Wtedy zdałam sobie sprawę ile ku-
zynów muszę mieć dookoła świata i bardzo mnie to dręczy-
ło. Więc znalazłam wielu, wielu krewnych dzięki tym bada-
niom genealogicznym, które zrobiłam.

J: Czy Pani zdaniem te nieszczęśliwe wydarzenia mają swój 
udział w umacnianiu wspólnoty?

N: Oczywiście. Dzięki swoim genealogicznym badaniom 
poznałam wielu ludzi, nie tylko przyjaciół, ale także innych 
mieszkańców Dynowa. Na przykład ten obraz tam (wskazuje 
ręką). Ludzie na nim przedstawieni nie są ze mną spokrew-
nieni, ale pochodzą z Dynowa. A ten mężczyzna pośrodku 
ocalał. Gdy Niemcy rozpoczęli te zbrodnie był jeszcze dziec-
kiem. Spotkałam go i jego rodzinę w Nowym Jorku. Zapo-
znałam się z nimi i wiele o nich dowiedziałam.

L: Czy trudnym przeżyciem było publicznie przedstawienie 
opisu osobistych doświadczeń i cierpienia członków pani rodziny?

N: Tak, to łączy się z pierwszym pytaniem. Są to rzeczy 
trudne, ale jednocześnie bardzo ważne. Pracowałam przez 
wiele lat jako nauczycielka plastyki w Nowym Jorku. Te-
raz pracuje w Muzeum Holokaustu gdzie oprowadzam wy-
cieczki. Większość z nich jest dla uczniów. Często takich 
jak wy – szkół średnich lub czasem studentów. To jest bar-
dzo ważne w tych czasach, gdyż jesteśmy ostatnim pokole-
niem, w którym możemy jeszcze spotkać osoby, które pa-
miętają wojnę. Nawet w waszym miasteczku nasz przyja-
ciel Jurek przedstawił nam ludzi pamiętających najazd na-
zistów i czasy wojny.

Jeszcze raz w odpowiedzi na wasze pytanie chcę po-
wiedzieć, że wszystko to jest bardzo trudne, ale też ważne. 
Zwłaszcza teraz, dla tego pokolenia, ponieważ gdy odejdą 
ci, którzy przeżyli te straszne historie, trudniej będzie je po-
znawać. Nie wiem jak będziecie się uczyć. Zapewne jakimiś 
innymi sposobami. Ale to jest bardzo ważne.

J: Jak mieszkańcy Dynowa pomogli w odtworzeniu tej historii? 
Czy mogła pani liczyć na większe wsparcie?

N: Tak, mam na myśli osoby, o których wspominałam 
wcześniej, jak np. Józef Kędzierski, który zaprowadził mnie 
i mojego męża w ważne dla Żydów miejsca oraz tam gdzie zo-

Wywiad z panią Niną Talbot
stali zabici. Józef ma dwie córki, które też mieszkają w No-
wym Jorku i mieliśmy przyjemność się z nimi poznać. Jego 
starsza córka jest teraz jedną z moich najlepszych przyja-
ciół. Maciej Jurasiński i jego koleżanka Ewa pomogli nam 
z organizacją kamieni na cmentarz, upamiętniających tych 
37 ludzi. Syn Ewy, Stefan Kowalczyk, znacie go?

L: Tak, był kiedyś naszym nauczycielem w szkole podstawowej.
N: Poznaliśmy się z nim i utrzymywaliśmy kontakt ma-

ilowy. Mogłabym wspominać wiele osób. To niesamowite, nie 
zrobiłabym nic bez pomocy mieszkańców waszego miasta.

L: Jakie miejsca w Dynowie są dla Pani szczególnie ważne?
N: Róg ulicy Łaziennej i ulicy Piłsudskiego, tam znajdo-

wał się dom mojej babci i jej brata. Był to adres: Łazienna 
1. Po drugiej stronie ulicy też znajduje się ważny budynek. 
Teraz jest tam sklep spożywczy. Oczywiście dwa cmentarze 
i Żurawiec, miejsce w którym naziści rozstrzelali połowę Ży-
dów. A także, budynek, w którym wiele z nich zostało zabi-
tych. Teraz już go nie ma. Także to są te pamiętne miejsca.

J: Czy uważa Pani, że ta działalność uświadamia coraz to wię-
cej osób o trudnej sytuacji żydowskiej tamtych czasów? Czy poma-
ga ona w zrozumieniu i poznaniu ich historii?

N: Tak myślę. Sądzę, że bez działalności mojej i wasze-
go nauczyciela, nie wiedzielibyście za wiele o sytuacji Ży-
dów na tych terenach. Prawda?

J: Nie wiedzieliśmy, że nasze miasto jest takie ważne. Więc ta 
działalność nas uświadamia.

L: Dokładnie. Wiedzieliśmy o holokauście, ale nie znaliśmy do-
kładnej historii o nim na naszych terenach.

N: To normalne. Urodziliście się tu, dorastaliście. Staje-
cie się dorośli, więc coraz bardziej poznajecie historię wasze-
go miasta. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, wiele ludzi może 
nie wiedzieć o tym, co się tu stało. Teraz ta wiedza staje się 
powszechna. Cała historia powoduje wiele skomplikowanych 
emocji, więc myślę, że wasz wiek jest odpowiednim na zdo-
bycie tej wiedzy i zrozumienie sytuacji.

L: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Teraz mamy ostatnie, ale 
zdecydowanie jedno z najważniejszych pytań. Jaką wiadomość chcia-
łaby Pani przekazać młodym ludziom?

N: Po pierwsze historia. Nie tylko o holokauście. Chcia-
łabym was zachęcić do poznawania historii swoich rodzin. 
Może jeszcze nie teraz bo jesteście młodzi, chcecie układać 
sobie życie, to normalne. Po drugie, to czego uczymy stu-
dentów w Nowym Jorku, czyli edukacja o holokauście. Ta-
kie rzeczy cały czas się dzieją, ludzie uciekają ze swoich kra-
jów, aby unikać wojen domowych. Także wiedza o tym jest 
bardzo ważna.

L i J: Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.
N: Również dziękuję. To była przyjemność.

Wywiad przeprowadziły i przetłumaczyły uczennice 
LO w Dynowie: Laura Lech, Jagoda Radoń

Spotkanie, z którego relacja pojawiła się w TV Rzeszów, 
skutecznie przypomniało o przedwojennym, dynowskim współ-
istnieniu obu kultur: polskiej i żydowskiej. Było dla młodzie-
ży wyjątkową lekcją historii, a jednocześnie lekcją tolerancji, 
wrażliwości i kulturowej otwartości. 

Gratulacje i wyrazy uznania przekazał szkole sam pomy-
słodawca odbywających się już od 12 lat obchodów, profesor hi-
storii Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan Wiesław Wierzbieniec.

Maciej Jurasiński
fot. Jerzy Kędzierski

Po nich Nina Talbot zaprezentowała swoje obrazy zatytułowa-
ne „Twarze z Dynowa”, opowiadając historię tego artystycz-
nego przedsięwzięcia. Jej mąż Mark Rand wygłosił prelek-
cję pt „Żyliśmy razem z Wami”, której towarzyszyła wysta-
wa przygotowana przez goszczącego także w Dynowie pana 
Marka Koszczana z Dukli.

Na koniec przedstawiciele społeczności szkolnej, pan Bur-
mistrz, reprezentanci Radnych oraz mieszkańców Dynowa 
udali się na cmentarz przy ulicy Karolówka i oddali hołd po-
mordowanym żydowskim mieszkańcom Dynowa. 
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W piątkowy wieczór, tuż przed feriami, młodzież LO Dy-
nów wraz z nauczycielami wzięli udział w zabawie karnawało-
wej. Sala gimnastyczna, przystrojona neonami zaroiła się od mi-
siów, wiedźm, postaci bajkowych oraz filmowych. Wszyscy pięk-
nie się bawili w rytm muzyki granej przez didżeja. W przerwie, 
młodzież gościła się w klasach pysznymi kanapkami, robionymi 
przez rodziców. Punktem kulminacyjnym imprezy był konkurs 
na najlepszy i najbardziej kreatywny strój. Fundatorami nagród 
była Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna. Uczniowie konku-
rowali w kategoriach: najliczniej i najatrakcyjniej zaprezentowa-
na klasa oraz najciekawsza kreacja indywidualna. 

Jury w składzie: rodzice, nauczyciele, uczniowie przyznało 
następujące miejsca: 

I miejsce – klasa 3a, 
II miejsce – 1as, 
III miejsce – klasa 2a. 
W kategorii indywidualnej przyznano łącznie 9 nagród.
Organizatorem balu była Rada Rodziców, której z całego ser-

ca dziękujemy.
autor Monika Rząsa

Bal karnawałowy

W dniu 31 stycznia uczniowie klas wojskowych uczestni-
czyli w warsztatach z Krav Magi, na których zdobywali umie-
jętności praktyczne, jak obronić siebie i osoby przebywające 
w ich otoczeniu. Przypominamy, że Krav Maga to dosłownie 
"walka w bliskim kontakcie" – system walki opracowany dla 
Sił Obronnych Izraela, który składa się z kombinacji najbar-
dziej skutecznych technik pochodzących z aikido, judo, za-
pasów i innych sztuk walki. Krav Maga skupia się na rze-
czywistych sytuacjach i najskuteczniejszych kontratakach.

7 lutego 2020 roku klasy mundurowe (II C i I CN) wzięły 
udział w zajęciach taktycznych, poznając podstawy surviva-
lu. Największe emocje towarzyszyły klasom pierwszym, któ-
re nie miały jeszcze okazji szkolić się w takich warunkach. 
Nie straszny im był mróz – wszyscy wrócili z uśmiechami na 
twarzy i już czekają na kolejny udział w zajęciach. W prze-
rwie uczniowie mogli zagrzać się przy ognisku. Był to kolej-
ny bardzo udany dzień taktyczny, dzięki któremu młodzież 
mogła rozwinąć swoje pasje i umiejętności, ale przede wszyst-
kim przygotować się do wymarzonych zawodów w służbach 
mundurowych.

W piątek 21 lutego 2020 uczniowie klas mundurowych 
doskonalili swoje umiejętności z zakresu strzelectwa, musz-
try oraz taktyki na polu walki. W programie zajęć znalazły 
się m.in. tak zwane 
techniki linowe piono-
we oraz poziome. Szko-
lenie prowadzili żołnie-
rze 3 Podkarpackiej 
Brygady Obrony Tery-
torialnej w Rzeszowie.

W dniu 28 lute-
go br. uczniowie klas 
mundurowych uczest-
niczyli w zajęciach 
z terenoznawstwa i to-
pografii terenu z ele-
mentami taktyki zor-
ganizowanych przez 

Z życia klas wojskowych LO 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

5 batalion strzelców podhalańskich w Przemyślu.. Ucznio-
wie zostali podzieleni na 5 grup na terenie stadionu Polonii 
w Przemyślu, następnie samochodami wojskowymi udali się 
do punktu A. Z tego miejsca musieli przejść około 5 km do 
punktu B przy pomocy mapy, kompasu i azymutu i to jeszcze 
na czas. Teren był trudny do pokonania- powalone drzewa, 
krzaki, dodatkowo nie sprzyjała pogoda, padał śnieg, było 
ślisko. Jako pierwsza przyszła drużyna czarnych z czasem 
2 godz., następnie niebiescy z czasem 2 godz. 22min, czer-
woni – 2 godz. 26 min, zieloni – 2 godz. 41 min., żółci – 2 
godz. 46 min. Zajęcia w okolicach miejscowości Witoszyńce 
koło Przemyśla pozwoliły młodzieży wzbogacić wiedzę o ele-
menty, które w przyszłości pozwolą samodzielnie orientować 
się w terenie z mapą, czy też bez niej, rozpoznając kierunki 
świata za pomocą punktów terenowych. Przemoknięci, brud-
ni ale zadowoleni wszyscy bezpiecznie wrócili do Dynowa.

W marcu uczniowie klas wojskowych zmierzą się z ko-
lejnymi szkoleniami, m.in. z zakresu pierwszej pomocy oraz 
technik pokonywania terenu a w kwietniu będą realizować 
szkolenie z zakresu łączności, strzelectwa i wychowania fi-
zycznego na poligonie w Trzciańcu.

autor Beata Trzyna
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30 stycznia 2020 roku w auli dynowskiego liceum odby-
ła się oficjalna gala rozdania nagród w XII Międzyszkolnym 
Konkursie Bożonarodzeniowym „Radosne święta – twórcze 
święta”. Tegoroczna edycja konkursu związana była z te-
matyką anielską, a motto przewodnie brzmiało: „Przylecie-
li aniołkowie jak pisklęta z nieba, I śpiewali Dzieciąteczku 
wesoło jak trzeba”. 

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach – plastycznej, 
recytatorskiej oraz quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu i zaan-
gażował 87 uczestników ze szkół podstawowych i średnich 
z Dynowa i okolicy. 

Na konkurs plastyczny młodzież nadesłała 50 prac, w qu-
izie wzięło udział 20 uczniów, a z recytacją mierzyło się 17 
uczestników. Jury w składzie: p Jolanta Pyś-Miklasz, p. Ma-
ria Radoń i p. Ewa Hadam (kat. plastyczna), p. Grażyna Ma-
lawska, p. Grażyna Paździorny, p. Maria Radoń (kat. recy-
tatorska), ks. Janusz Borek, p. Joanna Duda, p. Katarzyna 
Kłyż (kat. quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu) po trudnych 
wyborach wyłoniło zwycięzców konkursu. 

Poniżej szczegółowe wyniki konkursu.
Kategoria plastyczna:

• szkoły podstawowe:
I miejsce – Liwia Radoń SP nr 1 w Dynowie
II miejsce – Daria Wielgos SP nr 2 w Harcie 
II miejsce- Daria Kustra SP w Łubnie
III miejsce – Magdalena Łazor SP w Łubnie 
wyróżnienie- Oliwia Sieńko SP w Łubnie 

• szkoły średnie:
I miejsce – Monika Pyrcz LO im. KEN w Dynowie
II miejsce – Izabela Wrotniak LO im. KEN w Dynowie
II miejsce – Paulina Tarnawska ZSZ w Dynowie 
III miejsce – Natalia Łysek LO im. KEN w Dynowie 
III miejsce – Anna Burek LO im. KEN w Dynowie 
wyróżnienie – Joanna Daraż LO im. KEN w Dynowie

W kategorii recytacja 
• szkoły podstawowe:

I miejsce Daria Wielgos SP nr 2 w Harcie 
II miejsce Bartłomiej Szczepański SP w Ulanicy
II miejsce Gracjan Radzimski SP w Łubnie

Konkurs Bożonarodzeniowy
III miejsce Zofia Homa SP nr 1 w Dynowie
III miejsce Anna Hrycko SP w Łubnie
wyróżnienie Emilia Martowicz SP nr 1 w Dynowie

• szkoły średnie:
I miejsce Katarzyna Martowicz LO im. KEN w Dynowie
II miejsce Zuzanna Szybiak LO im. KEN w Dynowie
III miejsce Milena Kolasa LO im. KEN w Dynowie.

W kategorii „Quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu” 
I miejsce - Dawid Bujdasz SP w Pawłokomie 
II miejsce Oliwia Siry SP w Pawłokomie
III miejsce Paulina Chorążykiewicz SP nr 1 w Dynowie

Licznie zebranych w auli w świąteczny klimat wprowa-
dzili uczniowie szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego 
oraz siostry Ania i Agata Pudysz, prezentując piękne kolędy. 
W podniosłym nastroju pani Dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach 
wraz z członkami komisji wręczyła nagrody zwycięzcom. 

Nagrody te nie byłyby tak piękne gdyby nie sponsorzy: 
• Klub Sportowy „Pogórze” z Bachórza, 
• Hurtownia „U Wojtka” w Dynowie, 
• Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, 
• Instruktor ćwiczeń relaksacyjno-rozciągających Pan 

Wiesław Sondej, 
• Państwo Maria i Wojciech Radoń, 
• Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dy-

nowie Pan Józef Kocaj, 
• Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, 
• Dyrektor LO w Dynowie Pani Elżbieta Klaczak-Łach. 

W imieniu organizatorów wszystkim serdecznie dzię-
kujemy. Na koniec uroczystości uczestnicy konkursu mogli 
obejrzeć wystawę prac, zrobić pamiątkowe zdjęcia i skorzy-
stać z przygotowanego poczęstunku. Organizatorzy zapro-
sili też do udziału w kolejnej XIII edycji Konkursu Bożona-
rodzeniowego w przyszłym roku, mając nadzieję, że 13 oka-
że się szczęśliwa.

autor Katarzyna Kłyż
fot. Konkurs bożonarodzeniowy
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W dniu 27 stycznia 2020 roku rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”. Wśród na-
grodzonych znalazła się uczennica klasy III a Julia Warchoł, która otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik. Dyplo-
my wyróżnienia w tym konkursie otrzymali również: Anna Marszałek z klasy III a, Katarzyna Niedzielska z klasy II 
a oraz Stanisław Tworzydło z klasy III c

4 lutego odbył się etap szkolny XII Mię-
dzyszkolnego Konkursu Biblijnego. Ucznio-
wie rozwiązywali test zamknięty sprawdza-
jący wiedzę z zakresu 1 listu do Koryntian. 
Udział wzięło 42 uczniów. 1 miejsce ex aequo 
zajęli Julia Priń (kl. 2a) i Kamil Szymański 
(kl. 2b). Ci uczniowie zdobyli taką samą licz-
bę punktów. 3 miejsce zajęła Katarzyna Nie-
dzielska (kl. 2a). Gratulujemy zwycięzcom 
i życzymy sukcesów w finale, który odbędzie 
się 20 kwietnia w Krośnie. 

W sobotę 11 stycznia 2020 roku odbył 
się w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN 
w Dynowie XXIII Dynowski Młodzieżowy 
Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego jeste-
śmy współorganizatorem razem z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Dynowie oraz Towa-
rzystwem Przyjaciół Dynowa. 

W tegorocznym konkursie wzięło udział 
6 zespołów i 14 solistów. Tradycyjnie uczest-
nicy rywalizowali o złotą, srebrną i brązo-
wą bombkę. Zmagania uczestników ocenia-
ło jury w składzie: Sebastian Stachurski 
(Przewodniczący Komisji) Grażyna Malaw-
ska Grażyna Paździorny Daniel Maziarz. 

W kategorii szkoły średnie – zespoły 1 
miejsce (Złotą Bombkę) otrzymał Duet Anna 
Pudysz i Agata Pudysz z Liceum Ogólno-
kształcącego im KEN w Dynowie, 

3 miejsce (Brązową Bombkę) otrzymał 
Zespół „Lanzadores” również z naszego li-
ceum. 

Młodzieży gratulujemy pięknych wystę-
pów, a pani Karolinie Próchnickiej dziękuje-
my za profesjonalną pracę z nagrodzonymi.

Osiągnięcia uczniów LO w konkursach

W styczniu 2020 roku rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs „Hollywood 
za moim domem”, który zorganizowany został przez Podkarpacką Komisję Fil-
mową działającą w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Pa-
tronat nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

Z naszego liceum przystąpiło do Konkursu troje uczniów: Jagoda Radoń, 
Stanisław Tworzydło oraz Sebastian Król. Wykonali oni zdjęcia miejsc atrak-
cyjnych z punktu widzenia produkcji filmowej, interesujące osobliwości z naj-
bliższej okolicy. Laureatką konkursu została Jagoda Radoń, której gratulujemy 
znaczącego sukcesu!

Jagoda Radon zajęła VI miejsce w regionalnym konkursie języka angielskie-
go zorganizowanym przez PWSTE w Jarosławiu w dniu 27.02.2020 r.

autor Katarzyna Kłyż
Jagoda Radon



Nr  1-3/292 DYNOWINKA 17

27 lutego 2020 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się 
finał Wojewódzki Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt. W fi-
nale spotkały się cztery najlepsze drużyny Podkarpacia, które 
o awans walczyły w eliminacjach powiatowych, rejonowych, 
półfinałach wojewódzkich i turnieju barażowym. 

Ostatecznie najlepiej zaprezentowały się obrończynie ty-
tułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem w Kolbu-
szowej – dziewczęta Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie, 
które wygrały wszystkie swoje mecze. Tytuł wicemistrzyń 
województwa zdobyły gospodynie turnieju. Brąz po rzutach 
karnych przypadł zespołowi LO Rymanów. Mimo dobrej gry, 
niestety tym razem LO Kolbuszowa pozostało bez medali.

Skład drużyny LO Dynów: Monika Malik, Justyna Pa-
siecznik, Sara Plaucha, Aleksandra Potoczna, Julia Potocz-
na, Oliwia Sas, Julia Wandas, Izabela Wrotniak, Waleria 
Berntiou, Weronika Chorążykiewicz, Marzena Flisak, op. 
Bogdan Peszek.

Wyniki spotkań finałowych: 
• LO Dynów – LO Rymanów 13:12
• ZSSport. Rzeszów – LO Kolbuszowa 12:7
• LO Dynów – LO Kolbuszowa 13:12
• Rzeszów – LO Rymanów 14:7
• ZSSport. Rzeszów – LO Kolbuszowa 12:7
• Rymanów – LO Kolbuszowa 12:12 (k. 3:2)

Drużyna dziewczyn LO Dynów wicemistrzem 
województwa podkarpackiego 

w piłce ręcznej dziewczyn

„W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęco-
nego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przy-
kłady odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia wy-
zwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Rodaków” 
Jan Paweł II. 

O tych pięknych postawach warto mówić, bo wolność 
nie jest nam dana raz na zawsze, trzeba ją pielęgnować, 
strzec, umacniać prawdziwymi wartościami i być im „za-
wsze wierni”.

Etap powiatowy V Wojewódzkiego Turnieju 
Poezji i Prozy „Zawsze wierni” rozstrzygnięty!

Kolejność drużyn w finale wojewódzkim:
1. ZS Sport. Rzeszów
2. LO Dynów
3. LO Rymanów
4. LO Kolbuszowa

autor Bogdan Peszek

3 marca w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Dynowie odbyły się eliminacje po-
wiatowe V Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze 
wierni” dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 
z Powiatu Rzeszowskiego. Celem konkursu jest między inny-
mi budzenie poczucia tożsamości narodowej, a także pozna-
nie najnowszej historii i jej bohaterów. Idea łączy się z Na-
rodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przy-
pada na 1 marca. 
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Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

na rok szkolny 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 absolwentom szkół podstawowych proponujemy następujące klasy:

Klasa Przedmioty z rozszerzonym 
programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględniane 

w procesie rekrutacji

politechniczna
matematyka, informatyka,
fizyka lub geografia
(do wyboru)

j. angielski
j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

humanistyczno 
– językowa 

j. polski, historia
j. angielski lub j. niemiecki
(do wyboru)

j. angielski
j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, historia

wojskowa rekrutacja do tej klasy będzie odbywać się na nowych zasadach. Szczegółowe informacje będą dostęp-
ne po 15 marca na stronie internetowej szkoły.

promedyczna biologia, chemia, j. angielski j. angielski
j. niemiecki j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

NOWOŚĆ !!! KLASA PROMEDYCZNA działająca pod patronatem Kolegium Medycznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, we współpracy z Centrum Medycznym „Dynmed”.

W klasie tej będzie realizowana innowacja pielęgniarsko-kosmetologiczna w ramach przedmiotu uzupełniającego 
„nauki o zdrowiu”, prowadzonego przez wykwalifikowaną kadrę: lekarza, pielęgniarkę, kosmetologa. W ramach innowa-
cji uczniowie raz w miesiącu będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w specjalistycznych pracowniach na wyższych 
uczelniach, brać udział w projektach badawczych związanych ze zdrowiem, uczestniczyć w wykładach, warsztatach na 
UR czy PWSTE, wspólnie ze studentami prowadzić działalność naukową. 

Absolwenci tej klasy, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk o zdrowiu, będą lepiej przy-
gotowani do podjęcia studiów związanych z tymi naukami. Ponadto będą wyposażeni w umiejętności praktyczne służące 
ratowaniu życia, dbałości o zdrowie czy pielęgnowaniu urody.

DZIEŃ OTWARTY LICEUM 
29 KWIETNIA 2020 r. w godzinach 9.00-13.00

Serdecznie zapraszamy
Więcej informacji na stronie internetowej: www.lodynow.pl

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca- pani 
Maria Radoń, polonistka, emerytowana dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Dynowie, członkowie: pan Marek 
Pyś – aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z roli Wujka 
Władka w „Świecie według Kiepskich”, czy Zenona Łazan-
ka z „Pierwszej miłości”, pani Krystyna Dżuła – prezes dy-
nowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
polonistka, animatorka kultury, reżyser teatralna amator-
skiego teatru działającego przy Towarzystwie Gimnastycz-
nym „Sokół” w Dynowie, pani Grażyna Malawska-emeryto-
wana dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, ani-
matorka kultury, aktorka dynowskiego teatru amatorskie-
go, miała bardzo trudne zadanie, gdyż poziom recytacji oka-
zał się być bardzo wysoki. Spośród 10 recytatorów nomina-
cje do etapu wojewódzkiego konkursu otrzymali:
1.  Maja Kaczorowska uczennica Publicznej Szkoły Podsta-

wowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie, 
prezentująca utwór "Zachowałam się" Lecha Makowiec-
kiego.

2.  Katarzyna Martowicz uczennica Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, pre-
zentująca utwór własnego autorstwa pt. „Nie mówmy 
o śmierci.”

3.  Zuzanna Szybiak uczennica Liceum Ogólnokształcące-
go im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, prezen-
tująca utwór „Wyklęci”

4.  Piotr Kopacki uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie recytujący 
„Ostatni list do matki” Leszka Andrzeja Mroczkowskie-
go.

Oprócz nominacji jurorzy postanowili przyznać również 
trzy wyróżnienia: 
• Darii Wielgos – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie,
• Karolinie Misiewicz – uczennicy Szkoły Podstawowej 

w Dąbrówce Starzeńskiej,
• Zuzannie Tarnawskiej – uczennicy Publicznej Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski 
w Dynowie.

Wszystkim nominowanym gratulujemy i życzymy suk-
cesów w finale wojewódzkim, który odbędzie się w Ropczy-
cach w dniu 10 marca. Organizatorzy etapu powiatowego 
na czele z dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Dynowie panią Elżbietą Klaczak
-Łach dziękują młodzieży za udział w konkursie, opiekunom 
za przygotowanie recytatorów oraz wybór pięknych tekstów, 
jak również jurorom. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez Pa-
trona Konkursu Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

autor Katarzyna Kłyż
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Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że 
trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla mło-
dzieży szkoły, uczniów szkół podstawowych z Pogórza Prze-
mysko-Dynowskiego zostały zapewnione zajęcia sportowe. 

 Jak co roku w dniach od 14-16 stycznia 2020 r. nauczy-
ciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w po-
rozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, 
Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Dynowie i z Radą Rodziców 
zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności rucho-
wej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odby-
ły się turnieje piłki nożnej halowej chłopców, piłki koszyko-
wej dziewcząt, piłki siatkowej chłopców ponadto uczniowie 
rywalizowali przy stołach tenisowych. 

Oficjalnego otwarcia zmagań sportowych w dniu 
14 stycznia 2020 r. dokonała Dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
Pani Halina Cygan 

„FERIE NA SPORTOWO”
w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Do rywalizacji w Turnieju Halowej Piłki Nożnej chłopców 

o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dy-
nowie zgłosiły się drużyny z następujących szkół wraz z opie-
kunami: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dyno-
wie (opiekun p. Damian Chudzikiewicz), Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Dynowie (opiekun p. Bartłomiej Wa-
lus), Szkoła Podstawowa nr 1 w Harcie (opiekun p. Ra-
fał Bilski), Szkoła Podstawowa w Manasterzu (opiekun 
p. Urszula Targońska), Szkoła Podstawowa w Jaworni-
ku Polskim (opiekun p. Łukasz Pieniądz), Szkoła Podsta-
wowa w Nozdrzcu (opiekun p. Rafał Pyś), Szkoła Podsta-
wowa w Pawłokomie (opiekun p. Piotr Sarnicki), Szko-
ła Podstawowa w Dylągowej (opiekun p. Piotr Sarnicki). 

W turnieju piłki nożnej drużyny z poszczególnych szkół 
zostały podzielone na dwie grupy, których mecze rozgrywa-
ne były systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu fazy za-
sadniczej drużyny z III miejsc w poszczególnych grupach ro-
zegrały mecz o V-VI miejsce, drużyny z II miejsc powalczy-
ły o IV-V miejsce, natomiast zwycięzcy grup rozegrali mecz 
o I-II miejsce. 
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I miejsce uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
w ogólnopolskim konkursie

 „GospoAdarka Morska 
– warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski!”

W wyniku sportowej rywalizacji prowadzonej w duchu 
„fair play” w turnieju halowej piłki nożnej klasyfikacja koń-
cowa przedstawiała się następująco:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
w Dynowie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Noz-
drzcu, III miejsce – SP Pawłokoma/SP Dylągowa. 

Najlepszym bramkarzem turnieju został Szymon Pro-
kop ze Szkoły Podstawowej w Nozdrzcu.

Królem Strzelców turnieju został Adrian Nykiel ze 
Szkoły Podstawowej w Manasterzu. Równolegle ze zma-
ganiami piłkarskimi odbywał się Turniej w tenisie stołowym 
chłopców, który zakończyła się następującymi rezultatami: 
I miejsce - Jakub Kośmider z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Dynowie, II miejsce  - Dominik Wy-
skiel z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dyno-
wie, III miejsce - Kamil Potoczny z Szkoły Podstawo-
wej w Jaworniku Polskim. 

 15.01.2020r. w drugim dniu „Ferii na sportowo” w 
Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Dynowie odbył się mecz piłki koszykowej 
dziewcząt. Spotkanie rozegrane zostało zgodnie z przepisami 
gry 4 x 5 minut. Zwyciężył zespół w składzie: Mariola Tłu-
ścik z kl. 1THLa, Julia Pietrykowska z kl. 1TIa, Magda-
lena Rostecka z kl. 1THLb, Karolina Wajda z kl. 1THLb i 

Weronika Tworzydlak z kl. 1TIb . Zarówno drużyna zwy-
ciężczyń jak i pokonanych otrzymała pamiątkowe medale. 

Natomiast rywalizację w tenisie stołowym wygrała Ka-
rolina Wajda z kl. 1THLb, która za zwycięstwo otrzymała 
wysokiej klasy rakietkę.

W dniu 16.01.2020r. odbył szkolny turniej piłki siatko-
wej chłopców w ramach „Ferii na sportowo”. Do rywali-
zacji w turnieju przystąpiły drużyny z następujących klas: 
1TPSa, 1TIb, 2THL, 2TPS, 2TI,  3TPS, 4TI oraz 4TPS, 
które zostały podzielone na dwie grupy. Po zaciętych i emo-
cjonujących meczach prowadzonych w sportowej atmosferze 
triumfatorami rozgrywek zostali chłopcy z klasy 4TPS, 
II miejsce przypadło klasie 4TI , natomiast III miejsce 
-  klasa 3TPS. 

Wszystkim drużynom i opiekunom dziękujemy za udział 
i życzymy wspaniałego odpoczynku podczas ferii zimowych. 
Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Starostwo Powiato-
we w Rzeszowie, Rada Rodziców w ZSzZ w Dynowie 
i Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. 

Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania 
fizycznego z ZSzZ w Dynowie

Paweł Gierula, Piotr Marcinek, Tomasz Chrapek
Alina Paściak, Marek Paściak

Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w War-
szawie zorganizowała konkurs na film, grę planszową i opo-
wieść fotograficzną w projekcie „GospoAdarka Morska 
– warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski!” 

Celem konkursu było zainteresowanie i promocja per-
spektyw rozwoju zawodowego związanego z morzem, posze-
rzenie wiedzy na temat współczesnej historii polskiego po-
morza i jego znaczenia dla historii Polski oraz wzrost świa-
domości uczniów na temat warunków, kierunków zatrud-
nienia i perspektyw rozwoju zawodów związanych z gospo-
darką morską, a także rozwijanie kreatywności i wyobraź-
ni uczniów. 17 grudnia 2019 r. w Warszawie miało miejsce 
uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
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I miejsce za pracę „Nadmorskie przygody” zdoby-
ła grupa 5 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z klasy 3TI 
(4-letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) w na-
stępującym składzie: Kamil Czenczek, Krzysztof Durys, 
Mateusz Gergont, Marek Stanisławczyk, Jakub Kar-
nas. Uczniowie swoją pracę przygotowali pod opieką Pani 
Anny Fary i Pana Wojciecha Hamerli. 

Praca konkursowa – gra planszowa spotkała się z zain-
teresowaniem lokalnych mediów, Polskiego Radia Rzeszów 
i Telewizji Rzeszów (wywiadu dla TVP Rzeszów udzieli: 
Marek Stanisławczyk, Jakub Karnas i opiekun grupy Pani 
Anna Fara).

Komisja konkursowa w uzasadnieniu podkreśliła, że 
„projekt zgłoszony w konkursie Morze Perspektyw był przez jury nie tylko wyróżnio-
ny, ale również wypróbowany”.

Tym bardziej Uczniom, Ich Rodzicom i Opiekunom serdecznie gratulujemy!!!

Halina Cygan
Dyrektor ZSZ w Dynowie

25 października 2019 r. odszedł znany dynowski rzeźbiarz – Bogusław Kę-
dzierski, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A Kenara 
w Zakopanem – szkoły, której uczniowie odnosili międzynarodowe sukcesy już 
w okresie międzywojennym. Był ukochanym uczeniem i przyjacieleml swojego 
mistrza – Antoniego Rząsy. Pomagał przy realizacji rzeźby Św. Maksymiliana 
Kolbe do kościoła Arka Pana w Nowej Hucie, wyrzeźbił nagrobek dla ojca Anto-
niego – Jakuba Rząsy. 

Na pośmiertnej wystawie zaprezentowane zostały prace z całego okresu twór-
czości artysty, włącznie z pierwszymi rzeźbami i kilkoma pracami malarskimi. 
Można było więc podziwiać zarówno rzeźby o tematyce religijnej, które są naj-

bardziej znane i rozpowszech-
nione, ale także abstrakcyjne 
prace figuralne, które świadczą 
o niezwykle szerokiej wyobraź-
ni Artysty. 

26 stycznia 2020 roku odbył 
się uroczysty Finisaż wystawy, 
w którym dział wzięli członkowie 
Rodziny Bogusława Kędzierskie-
go, Jego przyjaciele, władze mia-
sta oraz mieszkańcy Dynowa.

Bogusław Kędzierski – wystawa pośmiertna
Dynów, Rynek – 13.01.2020-26.01.2020



Nr  1-3/292DYNOWINKA22

Redakcja
fot. Jerzy Kędzierski
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„Jak to dawniej było każdy z was pamięta, bo cząstka historii w rodzinie zamknięta. Babcia ciasto pie-
cze, wesoło zagada o rodzinnych dziejach wnukom opowiada. A kochany dziadek w bujanym fotelu pokazu-
je zdjęcia mych kuzynów wielu. Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba babcia, mama, wnuczka, inaczej się 
nie da. Dziś wam dziękujemy nasi przyjaciele Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele”. 

„Tak wiele zawdzięczamy naszym 
babciom i dziadkom”

szeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. 
Babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w róż-
nych artystycznych formach. Artyści, poprzez wiersz, piosen-
kę, skecz i taniec, wyrażali kochanym babciom i dziadkom, 
swoje uczucia miłości. Wszystkie dzieci zaśpiewały grom-
kie 100 lat i obdarowały swoich ukochanych gości upomin-
kami – laurkami z napisem „Kochanej Babci”, „Kochane-
mu dziadkowi”. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, 
podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Frekwencja jak co 
roku dopisała. Dziękujemy im za to. Gorące słowa podzięko-
wania należą się również rodzicom, którzy dowieźli honoro-
wych gości na uroczystość. Mamy nadzieję, że ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!

Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek, wyczarowa-
ny przez niezawodnych rodziców, podczas którego nie bra-
kowało okazji do rozmów i wspomnień.

Kiedyś każdy z nas był dzieckiem i pamięta, jak ważną 
rolę w naszym życiu odgrywają dziadkowie. Tak naprawdę 
każdego dnia w roku, dziadkowie myślą i troszczą się o swo-
je wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie wysłuchać zwie-
rzeń i marzeń, które rodzą się w małych główkach dzieci. Za-
praszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta 
jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych: 
Szkoły Podstawowej im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce.

W tym roku ta niecodzienna uroczystość odbyła się 12 
lutego 2020 r. Zaproszeni goście, kochani Seniorzy, licznie 
przybyli w szkolne mury , gdzie wypatrywały ich podekscyto-
wane i roziskrzone oczy wnucząt. Na wstępie dyrektor szko-
ły powitała wszystkich uczestników imprezy ciepłymi słowa-
mi i złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziad-
kom z okazji ich święta.

Mali artyści pod opieką nauczycieli z przejęciem pre-
zentowali swoje umiejętności, a czcigodni goście ze wzru-
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Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie 
bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach. Dnia 22 
grudnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. kpt. Gracjana 
Fróga w Laskówce tradycyjnie jak co roku wystawili Jasełka Bo-
żonarodzeniowe. 

Jasełka
W specjalnie przygotowanych strojach oraz 

w pięknej niebieskiej scenografii ukazującej ludzi po-
dążających do Betlejem, młodzi aktorzy przedstawi-
li sceny narodzin Pana Jezusa. Był św. Józef, Mary-
ja i współczesny świat. Zgromadzona publiczność po 
raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa szu-
kających schronienia na noc. W dzisiejszych czasach, 
tak samo jak 2000 lat temu, Jezus pukał do drzwi 
i szukał schronienia w niejednym sercu człowieka.

Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszyst-
kich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięk-
nym występem podbili serca publiczności. Piękny 
śpiew pastorałek i piosenek świątecznych uświado-
mił wszystkim i przypomniał o tym, że Święta Boże-
go Narodzenia są już bardzo blisko. Kiedy część ar-
tystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy otrzy-
mali gromkie brawa. 

Występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla 
aktorów, nauczycieli i rodziców. Po zakończonym 
spektaklu podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy 
sobie życzenia.

M. Bury
 fot. P. Pyrcz

Jak jedna z sentencji głosi: „Serce jest bogactwem, 
którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które 
się ofiarowuje” (Gustaw Flaubert).

Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gości-
ło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…

 M. Bury
 fot. P. Pyrcz



Nr  1-3/292 DYNOWINKA 25

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas pełen miłości, 
pojednania i wzruszeń. Zapominamy o waśniach, sporach, wy-
baczamy przykrości, nasze serca wypełnia radość. Swoje oczy 
kierujemy ku maleńkiej szopie w Betlejem, w której narodził się 
nasz Zbawiciel – Jezus Chrystus.

Okres oczekiwania na maleńką Miłość wiąże się z wielo-
ma zwyczajami. Jednym z nich są Jasełka, które przenoszą nas 
w odległe czasy i przypominają o tym, co wydarzyło się ponad 
dwa wieki temu.

Na stałe w tradycję naszej szkoły, wpisało się wystawia-
nie Jasełek. W tym roku nie było inaczej. 6 stycznia 2020 roku 
w pięknie udekorowanej sali zebrali się: dyrekcja szkoły, zapro-
szeni goście, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodziny. Lokalna 

„Maleńka przyszła Miłość...”

społeczność jak zwykle nie zawiodła i cała 
sala wypełniła się po brzegi. 

Każdego roku przedstawienie jest inne, 
nietuzinkowe. Tym razem aniołowie wyra-
zili swoje zaniepokojenie o losy świata, któ-
ry wcześniej skażony został grzechem cięż-
kim. Wkrótce jednak okazało się, że na świat 
przyjdzie Syn Boży, który uwolni ludzi z win 
i wszelkiego zepsucia. Uczniowie w specjal-
nie przygotowanych kostiumach oraz w pięk-
nej scenografii nawiązującej do Betlejem, 
przedstawili sceny przygotowania do zaślu-
bin Maryi i Józefa, ich wesele, zwiastowa-
nie o narodzeniu, przyjście na świat Bożej 
Dzieciny oraz oddanie pokłonu przez paste-
rzy i trzech króli. 

Gra aktorska uczniów, którzy wcieli-
li się w swoje postaci, zachwyciła przyby-
łych gości. Aktorzy wynagrodzeni zostali 
gromkimi brzwami. Podczas tegoż spotka-
nia oprócz przepięknej opowieści o narodzi-
nach Pańskich mogliśmy wysłuchać także 
kolęd i pastorałek. W ciszy i skupieniu pu-
bliczność przyjęła świąteczne życzenia, jak 
zawsze było miło i pięknie.

Ten wyjątkowy występ, przygotowny 
przez Małgorzatę Sękowską i Beatę Kurcoń 
był niezwykłym przeżyciem zarówno dla ak-
torów, nauczycieli, jak i zaproszonych gości. 

W amosferze radości, pokoju i zadumy 
rozstaliśmy się z nadzieją na ponowne spo-
tkanie w przyszłym roku. 

 Ewelina Rutkowska



Nr  1-3/292DYNOWINKA26

Stało się już tradycją, że w pierwszym tygodniu każde-
go nowego roku „SOKOŁY” zlatują się – zjeżdżają – do Kra-
kowa, do gościnnej sokolni pamiętającej jeszcze czasy naro-
dzin stowarzyszenia. Tak było i w tym roku. 12 stycznia 2020 
roku delegacja dynowskiego Gniazda uczestniczyła w trady-
cyjnym opłatku w pięknie odrestaurowanej hali gimnastycz-
nej historycznego budynku przy ul. Piłsudskiego w Krako-
wie. Prace renowacyjne tego obiektu pod nadzorem konser-
watorów trwały kilka lat, a efekty budzą podziw dla budow-
niczych i pietyzmu rewitalizacji. Elewacja budynku i wystrój 
największego pomieszczenia – hali gimnastycznej – odtwo-
rzone zostały w pierwotnej kolorystyce i z najdrobniejszymi 
elementami dekoracji architektonicznych i malarskich. Zda-
niem fachowców jest unikatem na skalę europejską.

W programie uroczystego wieczoru był opłatek, życze-
nia, indywidualne rozmowy, wspólne kolędowanie i pokazy 
gimnastyczne najlepszych zawodniczek, wśród których naj-
efektowniej zaprezentowały się młodzieżowe mistrzynie Eu-
ropy. Widać wyniki systematycznych treningów, a najmłod-
sze sportsmenki liczyły sobie dopiero 6 lat!

Noworoczne spotkania "SOKOŁÓW" w Krakowie zawsze 
inspirują, więc i w dynowskim gnieździe pojawią się nowe 
propozycje zajęć. Na początku nowego roku życzmy wszyst-
kim dynowskim stowarzyszeniom wytrwałości w niełatwej 
pracy społecznej i chętnych do udziału w proponowanych im-
prezach. 

W imieniu Zarządu T.G „Sokół” K. Dżuła, 
fot. A. Iwański

Noworoczne spotkanie „Sokołów” 
w Krakowie
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W sobotę 21 grudnia przed południem w Podkarpackim 
Centrum Hurtowym Agrohurt w Rzeszowie odbywały się 
Podkarpackie Regionalia tym razem pod hasłem „Dwana-
ście twarzy smaku”. Impreza zgromadziła blisko 50 wystaw-
ców-producentów m.in. wyrobów wędliniarskich, serów, pie-
czywa, miodów, słodyczy, żywych choinek oraz ozdób świą-

KGW Dynów-Bartkówka 
na Podkarpackich Regionaliach

tecznych, a także potraw wigilijnych czy domowych wypie-
ków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich m.in. 
KGW Dynów-Bartkówka.

Organizatorem Podkarpackich Regionaliów był za-
rząd PCH Agrohurt S.A. 

tekst Marek Kot
fot. Andrzej Polewka

W dniu 14 grudnia w Ośrodku Kultury 
w Albigowej odbyła się XI edycja konkur-
su pn. ,,Kronika jako zwierciadło życia 
i działalności Kół Gospodyń Wiejskich”. 
W konkursie wzięło udział 29 Kół Gospodyń 
Wiejskich z powiatów łańcuckiego, rzeszow-

Konkurs Kronik Kół Gospodyń Wiejskich 
w Albigowej

skiego, przeworskiego. Celem konkursu jest popularyzowanie do-
kumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, 
kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz 
rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń Kół. W ka-
tegorii dodatkowe walory podnoszące wartość dokumentalną wyróż-
niono m.in. kronikę z Laskówki. Kronika ta pełna jest fotografii, któ-
re są motywem przewodnim i mają wręcz faktograficzny charakter, 
bo wszystko z życia koła jest na zdjęciach, które często są wzbogaco-
ne pamiątkowymi wpisami spotykanych osób. 

Podczas imprezy panie z Kół uczestniczyły również w akcji „Góra 
Grosza”.

autor Marek Kot
fot. Beata Pudysz, Małgorzata Wydra, Alicja Radoń
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Biegacze podsumowali sezon 
– I Dynowska Gala i Bal Biegaczy

11 stycznia w restauracji Aleksandria w Dynowie od-
była się I Dynowska Gala i Bal Biegaczy, które były jedno-
cześnie podsumowaniem biegowego roku 2019. 

W wydarzeniu wzięły udział władze miasta na czele z Burmi-
strzem Panem Zygmuntem Frańczakiem, Panem Romanem Mryczko, 
który w Balu i Gali wziął udział w podwójnej roli jako Przewodniczą-
cym Rady oraz jako biegacz, a także Pani Ewa Hadam, która na wy-
darzeniu pojawiła się również w podwójnej roli jako Radna Powiatu 
Rzeszowskiego oraz biegaczka.
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29 lutego 2020 odbyła się gala konkursowa XV. Pod-
karpackiego Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Anto-
niego Rząsy w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 
Na czele jury konkursowego jury stanął P. Marcin Rząsa 
- syn Antoniego. Serdeczne gratulacje dla Jerzego Warcho-
ła z Dynowa, który został wyróżniony nagrodą, a jego pra-
ca znajdzie się w Zakopanem. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 39 artystów. Oby wena twórcza zawsze mu towarzy-
szyła! Życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich ar-
tystów dynowskich reprezentujących Dynów na Biennale.

 Ewa Hadam

Konkurs 
rozstrzygnięty!

Impreza rozpoczęli Prezes Stowarzyszenia „Aktywny 
Dynów” Łukasz Domin oraz członek zarządu Stowarzysze-
nia „Aktywny Dynów” Bartłomiej Walus, którzy przywita-
li wszystkich gości oraz w krótkiej prezentacji podsumowa-
li miniony rok.

A ten był bardzo pracowity. Stowarzyszenie „Aktyw-
ny Dynów” zorganizowało w 2019 roku, 9 wydarzeń biego-
wych, w których wzięło udział 2588 osób. Wszystkie te im-
prezy kosztowały 96.043 zł 01 gr. Należy tutaj dodać duże 
wsparcie dla naszych wydarzeń wielu instytucji, samorzą-
dów oraz sponsorów. 

Jednak działalność Stowarzyszenia „Aktywny Dy-
nów” to nie tylko organizacja imprez biegowych. Przy 
Stowarzyszeniu działa klub biegaczy, którzy w minio-
nym roku reprezentowali nas w wielu biegach w Polsce 
oraz poza granicami kraju. Ogólnie w takich wydarze-
niach wzięło udział 65 osób, które przebiegły aż 5811 km! 
Najlepsi pod tym względem okazali się wśród mężczyzn – 
Wiesław Jandziś, który w oficjalnych zawodach z pomiarem 
czasu w ubiegłym roku przebiegł aż 706 km. Drugi miejsce 
w zestawieniu zajął Roman Kokot, który nabiegał 681.8 km, 
a trzecie miejsce przypadło dla Łukasza Domina który prze-
biegł 473.9 km. Miejsca 4 i 5 zajęli odpowiednio Bogdan Pe-
szek – 346.9 km i Roman Mryczko – 321.5

Wśród pań najwięcej kilometrów 200.1 przebiegła Ewa 
Hadam. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Aleksandra 
Skubisz - 154.6 km, trzecia była Anna Sandryk - 132.2 km, 
czwartą pozycję wywalczyła Patrycja Walus 32.9 km, a pią-
te miejsce przypadło Marii Tompalskiej 27 km.

Najwięcej startów w 2019 roku zaliczyli - Roman Kokot 
(20) wśród panów, a Ewa Hadam (22) wśród pań.

Po oficjalnym wręczeniu nagród dla najlepszych biegaczy 
sezonu 2019 i zakończeniu Gali, biegacze udali się na par-
kiet i biegowym krokiem świetnie bawili się do białego rana.

Łukasz Domin
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Warsztaty koralikowe
Uniwersytet Złotej Jesieni zorganizował dla swoich 

uczestników spotkanie z Panią Ewą Czyżowską, absol-
wentką Uniwersytetu Ludowego Rękodzieła Artystyczne-
go w Woli Sękowej. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 28 stycznia i w całości 
zostało poświęcone prezentacji szkoły artystycznej, która 
kształci czeladników i mistrzów w wielu ginących zawodach 
rękodzielniczych.

Pani Ewa Czyżowska opowiedziała o dwóch latach zma-
gania się z trudną materią sztuki ludowej i pokazała wyko-
nane przez siebie prace zaliczeniowe oraz dyplomowe. 

Największe zainteresowanie wzbudziła tradycyjna bi-
żuteria karpacka tkana z drobnych, szklanych koralików. 

Spodobała się paniom na tyle, że poprosiły o zorganizowa-
nie warsztatów. Panom rzecz nie bardzo się uśmiechała, ale 
panie górą więc ustalono, że od lutego zorganizowane zosta-
ną warsztaty.

Zgłosiło się dwanaście pań. Panowie i pozostałe panie 
zobowiązały się dzielnie kibicować i zachęcać do pracy, gdy-
by komuś wyczerpał się entuzjazm. 

Warsztaty rozpoczęły się wyborem wzoru bransoletki, 
który każda z uczestniczek samodzielnie powinna wyko-
nać. Potem było osnuwanie krosien, wiązanie nitek i pierw-
sze nawlekanie maleńkich koralików. Początki zawsze by-
wają trudne, ale nikt się nie zniechęcił splątanymi nićmi, 
rozsypanymi koralikami czy koniecznością prucia wzoru. 
Koralikowanie tak wciągnęło wszystkie panie, że dwie go-

dziny umknęły nie wiadomo kiedy. Nikt nie stra-
cił zapału do pracy.

Odbyło się już drugie spotkanie w ramach 
warsztatów koralikowych, na którym panie podzi-
wiały swoje, mocno już zaawansowane prace i uczy-
ły się wymiany nitek, naprawiania błędów tkackich 
i kończenia wzoru.

Na kolejnych zajęciach będzie zakładanie koń-
cówek, poprawianie wszelkich niedoskonałości 
i prezentacja wykonanych dzieł.

Póki co przedstawiamy fotoreportaż z warszta-
tów. Uśmiechnięte twarze dowodzą, że warsztaty 
były bardzo udane i spodobały się paniom.

Dynowinka
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Glina jest naturalnym pierwiastkiem stosowanym od czasów starożytnych jako lekarstwo 
w naturalnych terapiach. Jest stosowany w leczeniu bardzo dużej liczby dolegliwości; może 
być stosowany do użytku wewnątrz i na zewnątrz. 

Terapeutyczne właściwości GLINY

w przygotowaniu scenariusza: być może punkty gromadzenia 
i agregacji cząsteczek organicznych, katalizatory, to znaczy 
mimowolne czynniki ewolucji chemicznej.

Glinka stosowana w naturopatii ma siłę chłonną, 
zdolność wiązania, właściwości katalityczne, radioaktywne 
(tj. Zdolność do pochłaniania nadmiaru radioaktywności), 
mineralizację i działanie anemiczne, regenerujące, 
nośnikowe, lecznicze i jest naturalnym środkiem przeciw-
bakteryjnym.

Glina ma stały nieorganiczny składnik zasadowy, 
składający się głównie z krzemionki, glinu, żelaza, wapnia, 
magnezu, sodu, potasu oraz organiczny, który obejmuje 
mikroflorę: bakterie, glony, okrzemki, pierwotniaki itp. Oraz 
mikrofauna , próchnica, związki humo-mineralne i roślinne 
różnego rodzaju, wynikające głównie ze składu błota i jego 
dojrzewania. Wszystkie te substancje różnicujące różne 
rodzaje gliny o różnych kolorach.

Rodzaje gliny
Gliny obecnie dostępne w handlu i nadające się do celów 

leczniczych są podzielone według kolorów. Różnica kolorów 
między glinkami (zielony, biały, czerwony, żółty, szary, 
niebieski i beżowy) zależy od składu chemicznego; od wieku 
samej gliny; z lokalizacji depozytów itp. ogólnie wymieniamy 
typy najczęściej używane u naturopatów.

Zielona glina. Zielona glina, znana również jako illit, 
jest materiałem nieorganicznym składającym się z sze-
regu minerałów i innych rozkładających się materiałów 
roślinnych, w tym glonów. Zielona glinka zawiera około 
50% krzemionki i 14% aluminium, ma lekko zasadowe pH. 
Ten gliniany materiał ma charakterystyczny zielony kolor, 
który czasem ma tendencję do odcieni szarozielonych: im 
bardziej zielony kolor, tym bardziej jest uważany za cenny. 
Zielona glinka ma wysokie właściwości przeciwzapalne, 
a jeśli jest stosowana do użytku zewnętrznego, ma wysoką 
siłę chłonną, co czyni ją szczególnie odpowiednią do leczenia 
trądziku i egzemy. Jeśli jest stosowany wewnętrznie: ma 
działanie detoksykacyjne. Należy zauważyć, że zielona glinka 
używana do celów terapeutycznych i kosmetycznych musi 
być suszona na słońcu, a nie w piekarniku; ten stosowany do 
użytku wewnętrznego musi być wyłącznie suszoną na słońcu 
wentylowaną zieloną glinką, tj. najlepiej oczyszczoną i wolną 
od zanieczyszczeń oraz o drobniejszej wielkości cząstek, co 
gwarantuje większą powierzchnię wymiany, a zatem lepszą 
aktywność terapeutyczną. W naszym centrum masażu we 
Włoszech używamy gliny pochodzącej z kamieniołomu na 
Sycylii. Miejsce wydobycia znajduje się w słonecznym i wen-
tylowanym miejscu przez cały rok. Glina pakowana przez 
Argital jest wydobywana i suszona w miesiącach letnich, 
kiedy promieniowanie słoneczne jest bardziej intensywne, 
a następnie używana przez cały rok. Dzięki tej ogromnej 
ilości pochłoniętego światła i ciepła słonecznego ta jakość 
gliny może pochwalić się niezwykłym bogactwem terapeut-
ycznym. Obecność 44% krzemionki w tego typu glinie przy-
czynia się do spowolnienia procesów starzenia, dzięki czemu 
glina zielona Argital jest wyjątkowym naturalnym środkiem 
przeciwstarzeniowym. Ten rodzaj gliny jest pochodzenia 
morskiego, a zatem bogaty w sole mineralne i pierwiastki 
śladowe, które przyczyniają się do jej szczególnej aktywności. 

W medycynie „glina” definiuje proszek skał powstały 
w wyniku gromadzenia się osadów różnego pochodzenia, 
wywodzących się głównie z degradacji i erozji wcześniej 
istniejących skał, które osadziły się na powierzchni ziemi. 
Minerały ilaste mają szczególne właściwości fizykochemi-
czne, takie jak wielkość mikrometryczna kryształów, które 
powodują niezwykłą zdolność absorpcji wody, wymianę 
jonową i wiązanie kationowe, tj. Absorpcję jonów dodatnich, 
które w nadmiernej liczbie są szkodliwe dla zdrowia. Te cechy 
nadają osadowi ilastemu wrażliwą plastyczność po zmiesza-
niu z wodą i silną ognioodporność w przypadku odwodnienia.

Gliny, ze względu na bardzo mały rozmiar cząstek (któ-
rych rozmiar granulek ma mniej niż 2 μm średnicy) i wysoką 
zdolność absorpcji, klasyfikuje się jako pseudo-spójną skałę, 
tj. Skały, których właściwości mechaniczne są określone pr-
zez spójność między cząsteczki związku, a nie tarcie między 
nimi. Ze względu na bardzo mały rozmiar cząstek i wysoką 
zdolność absorpcji glinki są często stosowane w medycynie 
naturalnej. Glina pochodzi z tysiącletnich naturalnych proce-
sów erozyjnych (woda, wiatr, ciepło, mróz) skał granitowych 
i nigdy nie występuje w stanie czystym, ale jest mieszana 
z minerałami, takimi jak żelazo, wapń, magnez, sód, potas 
itp. które różnicują różne rodzaje gliny, nadając jej różne 
właściwości terapeutyczne.

Pierwotna kultura biblijna uznaje pochodzenie człowieka 
w glinie. Nie powinno więc dziwić, że człowiek wkrótce 
odkrył terapeutyczne właściwości gliny, prawdopodobnie po 
zaobserwowaniu, że ranne lub chore zwierzęta potoczyły się 
w błocie i rozłożyły na nim swoje ciało, a następnie osiągnęły 
uzdrowienie. Rzeczywiście, naukowcy odkryli, że glina ma 
zdolność chemicznego oddziaływania z cząsteczkami orga-
nicznymi. Glina jest w stanie agregować substancje orga-
niczne obecne w rozcieńczonym roztworze. Osady gliniaste 
zawierające metale, takie jak żelazo i cynk, mogą zostać 
naelektryzowane i działać jak katalizatory. Cząsteczki orga-
niczne są następnie przyciągane do „powierzchni kontakto-
wej” elektrycznie naładowanych cząstek obecnych w glinie, 
zjawisko „emigracji molekularnej” można zastosować jako 
terapię.

Glina była używana od tysięcy lat do walki 
z dolegliwościami, nie będąc w stanie wyjaśnić, jak to działa, 
wiadomo było, że jest dobra i to wystarczy. Dziś, dzięki wyra-
finowanym metodom analizy, jesteśmy w stanie poznać skład 
chemiczny, strukturę, minimalne różnice fizyko-chemiczne, 
które sprawiają, że każdy rodzaj gliny jest biologicznie akt-
ywny i użyteczny w różnych dziedzinach terapeutycznych.

Badania przeprowadzone przez NASA wykazały, że 
minerały ilaste mają zdolność koncentrowania energii 
poprzez przyciąganie wolnych elektronów, a następnie 
uwalniania jej w postaciach umożliwiających agregację 
pierwszych złożonych sekwencji cząsteczek organicznych, 
które następnie, zawsze za pomocą gliny, replikowałby 
się w identycznych i uporządkowanych strukturach, aż do 
utworzenia pierwszych łańcuchów DNA, kwasu obecnego 
w jądrze komórkowym. Niektóre teorie naukowe posuwają 
się nawet do zaproponowania tezy, zgodnie z którą „iskra 
życia powstała w wyniku szeregu skomplikowanych rea-
kcji biochemicznych zachodzących w masach gliniastych”. 
Zgodnie z tą teorią „minerały ilaste” odegrały możliwą rolę 
w powstaniu życia. Gliny byłyby prostymi pomocnikami 
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Głównymi minerałami, z których składa się glina argitalna, 
są: smektyt, illit, chloryn, kaolinit, dolomit, kalcyt, kwarc, 
skaleń, żelazo, tytan, aluminium, magnez, wapń, sód, 
potas. Ten rodzaj gliny ma lekko zasadowe lub zasadowe 
pH 8,50, wartość ta wskazuje na dobrą aktywność gliny na 
płaszczyźnie osmotycznej.

Biała glina. Stosowany głównie w kosmetykach, ma 
wysoki procent krzemu i aluminium, co nadaje mu cha-
rakterystyczny kolor kości słoniowej. Biała glina jest 
również nazywana kaolinem, od nazwy chińskiego regio-
nu Kao-Ling, w którym odkryto pierwsze złoże. Jest to 
najlepszy ze wszystkich glinek i szczególnie nadaje się 
do użytku wewnętrznego: zwalcza fermentacje i zatrucie 
jelitowe. W przeciwieństwie do zielonej glinki, która może 
powodować zaparcia, biała glinka reguluje transport jeli-
towy. W zastosowaniu wewnętrznym kaolin ma właściwości 
chłonne przeciwko bakteriom i wirusom obecnym w układzie 
trawiennym: pochłania gazy, toksyny i jest użyteczny w pr-
zypadku obrzęku lub zatrucia pokarmowego. Biała glinka 
pełni rolę ochraniacza żołądka, zapewnia ulgę w przypadku 
kwasowości, zgagi, wrzodów poprzez regulację kwasowości 
i pH, działa przeciwzapalnie, chroni błony śluzowe. Jednak 
do użytku zewnętrznego biała glinka jest używana głównie 
do masek upiększających lub jako ogólne zapobiegające 
rozstępom na całym ciele, ponieważ nie zawiera żelaza lub, 
jeśli go zawiera, ma niski procent. Biała glinka oczyszcza 
skórę i napina rozszerzone pory. Ponadto może być stosowany 
do spierzchniętej skóry, szczególnie na piętach. Jest także 
przydatny do złuszczania skóry. Kaolin jest najsłodszą glinką 
dla skóry, jego zewnętrzne zastosowanie jest wskazane dla 
skóry suchej, dla skóry dojrzałej oraz dla dewitalizowanych 
i łamliwych włosów. Używany jako odnowa komórkowa, deli-
katnie złuszcza i demineralizuje skórę twarzy. Jest doskonale 
tolerowany nawet przez bardzo wrażliwą lub nietolerancyjną 
skórę. Jego właściwości lecznicze i antyseptyczne sprawiają, 
że jest cenny w leczeniu podrażnionej skóry. Nie uczulający, 
nadaje się również do skóry dzieci. W gardle nadaje się na 
infekcje dziąseł i ból gardła.

Czerwona glina. Bogaty w żelazo i mało glinu, zabarwie-
nie czerwonej gliny wynika z obecności czerwonego żelaza 
(trójwartościowego). Ta glina zwana Illite Marina Antracite 
była używana przez starożytnych Rzymian do zwalczania 
bólu stawów i jako lek na rany koni oraz w myciu w celu 
ochrony przed infekcjami i chorobami. Ma właściwości 
przeciwzapalne i uspokajające oraz silną absorbującą 
i stymulującą moc krążenia krwi. Odpowiedni dla osób 
z tłustą lub czerwoną skórą. Obecnie jest szeroko stosowany 
w kosmetykach do przygotowywania masek i kremów do skó-
ry, gdzie jest znany ze swojej użytecznej siły przeciwzapalnej 
w przypadku skóry, która łatwo się zapala i zaczerwienia. 
Jeśli na przykład cierpisz na zapalenie dziąseł, po prostu 
zanurz pędzel w czerwonej glinie, delikatnie pocieraj dziąsła, 
a następnie dokładnie spłucz. Zastosowanie czerwonej 
glinki jest bardziej odpowiednie dla wrażliwej i delikatnej 
skóry z problemami z zapaleniem skóry. Bardzo chłonna, 
czerwona glinka jest zalecana w celu łagodzenia podrażnień 
skóry i łagodzenia bólu w przypadku skręceń i urazów. Na 
siniakach, krwiakach, siniakach i bólach mięśni, czerwona 
glina pozwala spuszczać powietrze z obszarów i łagodzić 
ból. Wskazany jest również w leczeniu ropni i czyraków. 
Czerwona glinka przynosi korzyści w przypadku bólu głowy, 
nerwobólów, dny moczanowej. Wskazany jest do stymulacji 
krążenia krwi.

Żółta glina. Kolor żółty wynika z obecności związków 
żelaza i miedzi. Bardzo odpowiedni do nakładania na 
szyję, na plecy, a także na kręgosłup w przypadku bólu. 
W rzeczywistości ta glina służy do bólu spowodowanego 
zmęczeniem. W przypadku problemów z kością, w celu 
złagodzenia bólu, w ciężkich przypadkach łączy się go 

z zieloną gliną. Żółta glinka stymuluje naprawę mięśni 
i więzadeł oraz utrzymuje organy wewnętrzne w czystości. 
Dlatego w fitoterapii stosuje się go ze względu na swoje 
właściwości: odświeżające, oczyszczające, lecznicze, chłonne, 
kojące, antyseptyczne, mineralizujące, antytoksyczne, 
energetyzujące i przeciwbakteryjne. Można go stosować 
w połączeniu z czerwoną glinką, aby uzyskać pełniejsze 
działanie. W kosmetykach służy do pielęgnacji skóry: to-
nizuje, wygładza i rozjaśnia skórę, ma działanie drenujące 
(stymuluje krążenie) i złuszczające. Jest doskonały na pry-
szcze, czyraki i ropnie i zapobiega powstawaniu plam. Do 
pielęgnacji włosów: W przypadku włosów suchych reguluje 
sebum skóry głowy.

Szara glina. Znany również jako glina Luvos lub glina 
niemiecka (została odkryta w Niemczech w ubiegłym wieku), 
swój szary kolor zawdzięcza wysokiemu procentowi krzemu, 
do 60%. Szara glina zwana także gliną leczniczą jest wskaza-
na do użytku wewnętrznego w leczeniu kwasu żołądkowego 
i zapalenia jelit. Sprzyja również drenażowi nadmiaru 
płynów i wykonuje ważne działanie alkalizujące. Ma wysoką 
moc wymiany kationów. Ma silną chłonność, prawdopodobnie 
lepszą niż zielona glinka do użytku wewnętrznego. Ponad 
60% krzemu i 20% glinu daje produktowi ogromne działanie 
przeciwzapalne i przeciwkwasowe. Te minerały sprawiają, 
że szara glina jest wyjątkowa: działa jak katalizator, wiążąc 
wolne rodniki, aktywuje jako silny przeciwutleniacz. Jest 
odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. Jako odkwaszacz 
może być optymalnie stosowany do głębokiego oczyszczenia 
skóry, dzięki doskonałym właściwościom absorpcyjnym. Ten 
rodzaj gliny zmieszany z różnymi roślinnymi substancjami 
bioaktywnymi tworzy wysokiej jakości produkty kosmety-
czne.

Terapeutyczne zastosowanie gliny
Glina jest stosowana w naturopatii, zwykle zagniata-

nej lub impregnowanej bakteriologicznie czystą wodą, ta 
operacja i późniejsze dekantowanie nazywane są operacją 
„dojrzewania błota”. Surowe gliniaste błoto przed użyciem do 
celów terapeutycznych musi zatem zostać poddane szczegól-
nemu procesowi przygotowania. Poddaje się go maceracji 
przez pewien czas w wodzie, czasem wzbogaconej herbata-
mi ziołowymi / wywarami lub substancjami fitoterapii na 
zimno, tak że ziarna gliny ulegają przemianie, obciążając 
się właściwościami chemiczno-fizycznymi przenoszonymi 
przez wodę maceracyjną, którą posiadają rozpuszczono 
aktywne składniki ziół. Wody mineralne wykorzystywane 
do „przygotowania błota” oraz mineralizacji gliny również 
przyczyniają się do procesu dojrzewania poprzez wkład mi-
kroorganizmów, glonów i substancji aktywnych. Maceracja 
osadu musi odbywać się w temperaturze pokojowej. W pr-
zypadku szczególnych adaptacji terapeutycznych stosuje się 
techniki dojrzewania w różnych naturalnych siedliskach, 
w których zachodzi maceracja: pod warstwą gleby, w piasku, 
nad rzeką, w zagłębieniu drzewa itp. Inne techniki obejmują: 
ekspozycję na słońce lub zmiany temperatury na zewnątrz 
między nocą a dniem, a także ekspozycję na niektóre pola 
elektryczne i magnetyczne. Na właściwości fizyczne gliny 
ilastej wpływa konsystencja, stężenie substancji czynnych 
i rodzaj zastosowania terapeutycznego. Jeden z charakte-
rystycznych terapeutów gliniastego błota jest związany 
z jego plastycznością, to znaczy ze stopniem plastyczności, 
a zatem ze zdolnością do przylegania do powierzchni ciała. 
Ta właściwość jest związana z liczbą i rozmiarem cząstek 
stałego składnika: glina jest tym bardziej plastyczna, im 
większa jest liczba cząstek, które ją tworzą, i tym mniejszy 
jest ich rozmiar. „Dojrzałe” błoto, pod koniec „maceracji”, 
staje się produktem terapeutycznym, który wykonuje swoje 
działanie w trzech fazach: nakładanie błota; reakcja tera-
peutyczna i orzeźwiający masaż.
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Zastosowanie zewnętrzne Aby przygotować glinę do 
użytku zewnętrznego, potrzebujesz garnka lub szklanego 
pojemnika i drewnianej lub niemetalowej szpatułki, ugnia-
taj glinę deszczową lub źródlaną wodą lub, w przypadku 
braku takiej potrzeby, wodą wodociągową lub w skrzynce 
w którym konieczne jest użycie wywaru z ziół, które spiekają 
i wzmacniają zalety gliny. Gotowy musi być gładki, jedno-
rodny, w odpowiednim punkcie, aby się nie przecedził. Glinę 
można stosować na gorąco, na ciepło lub na zimno, nie wolno 
nigdy przygotowywać w gorącej wodzie.

Po wstępnym nałożeniu gąbki na skórę za pomocą 
roztworu glinki i masażu przygotowane błoto nakłada się 
bezpośrednio na skórę w temperaturze pokojowej na okres 
od 15 minut do około pół godziny. Podczas nakładania gliny 
w temperaturze pokojowej na ciało szlam ma tendencję do 
wysychania, podkreślając obszary suche i mokre. Mokre to 
te, które wykazują cierpienie. Pod koniec aplikacji pacjent, 
po oczyszczeniu wodą z otoczenia, suszy się i przykrywa 
specjalną ściereczką do reakcji potu. W okresie leczenia 
zaleca się zwiększenie spożycia płynów i minerałów (woda, 
herbata, soki owocowe, świeże owoce i surowe warzywa) oraz 
ograniczenie aktywności fizycznej i ekspozycji na słońce.

Termiczne gliny błotne mają właściwości terapeutyczne 
i często są związane z ich kalorycznością, to znaczy z ich mocą 
akumulacji lub rozpraszania ciepła, gdy wchodzą w kontakt 
ze skórą. Przed użyciem do leczenia błoto termiczne podlega 
procesowi dojrzewania trwającego co najmniej 6 miesięcy 
w specjalnych zbiornikach, w których glina jest natryskiwa-
na przez ciągły przepływ wody termalnej. Ten rodzaj błota 
terapeutycznego równomiernie przenosi ciepło do organiz-
mu podczas sesji. Ze względu na ich złożoność zabiegi te są 
przeprowadzane w warunkach sanatoryjnych. Przenikanie 
ciepła sprzyja również jego plastyczności i przyczepności do 
powierzchni skóry.

Gliny również w temperaturze pokojowej lub na zimno 
mają zdolność absorpcji i wymiany jonowej dzięki procesowi 
osmozy, dzięki któremu substancje mineralne wchodzą pr-
zez skórę, co z kolei wydala cząsteczki wody i tłuszczu. Ten 
proces jest ważnym zjawiskiem w biologii, która ingeruje 
w niektóre pasywne procesy transportu przez błony bio-
logiczne. Ta cecha gliny jest ogólnie owocna w przypadku 
problemów z cellulitem.

Gliny gliniaste najczęściej stosowane jako „antycellulit” 
są wytwarzane z glonów zebranych w dnie morskim i pod-
dawane obróbce zgodnie z procedurami, które utrzymują 
ważne właściwości, takie jak sole mineralne nienaruszone, 
zdolne do zwiększenia wymiany jonów osmozy i aktywacji 
metabolizmu komórek tłuszczowych, reaktywując krążenie 

i mikrokrążenie, dlatego są doskonałymi sojusznikami 
w walce z zatrzymywaniem wody i żylakami. Błota te mają 
działanie drenujące, przeciwbólowe i zwiotczające mięśnie, 
stymulując procesy metaboliczne i odporność na patogeny; 
pomagają oczyścić i odtruć skórę, ponieważ pochłaniają to-
ksyny i przywracają nam gładką, miękką i oczyszczoną skórę. 
W leczeniu eliminacji cellulitu, nadwagi i niedoskonałości 
lub problemów skórnych, idealnym byłoby przeprowadzenie 
pełnego cyklu 12 sesji raz w roku, każdego dnia, ale możliwe 
jest również przeprowadzenie dwóch cykli po 6 sesji raz na 6 
miesięcy. Chociaż nie jest to właściwy lek, okłady z błota nie 
są odpowiednie dla wszystkich. Głównymi przeciwwskaza-
niami do stosowania szlamu jako leczenia kosmetycznego lub 
medycznego są ostre artropatie, ciąża, padaczka, krwawiące 
wrzody, problemy z krążeniem i poważne choroby serca.

Do użytku wewnętrznego Geofagia, czyli spożywanie 
ziemi, istniała zawsze, będąc instynktowną potrzebą, 
wskazującą na brak soli mineralnych niezbędnych dla nas-
zego organizmu, zarówno u ludzi, jak i zwierząt. 

Praktyka użytku wewnętrznego musi być nadzorowa-
na przez lekarza. Glina doskonale wysuszona na słońcu, 
wolna od zanieczyszczeń, dziewicza, tzn. Nieobrobiona, ale 
wychodząca z kamieniołomów, w małych blokach, musi być 
drobno zmielona i przechowywana w szklanych słoikach 
lub specjalnych pojemnikach, które umożliwiają chronioną 
wentylację. Wieczorem włóż glinę drewnianą lub plastikową 
łyżką, nigdy metalową, do pół szklanki zimnej wody mineral-
nej lub źródlanej, pijanej i odwróć. Rano pijesz wodę tylko na 
pusty żołądek i jesz śniadanie po 30 minutach. W bardziej 
skomplikowanych przypadkach ponownie wymieszaj glinę 
z wodą i wypij. Jeśli gliniana woda powoduje zaparcia, 
rozcieńczyć ją większą ilością wody lub postępować zgodnie 
z gliną przy filiżance pełnej gorącej wody, która pomoże 
w procesie detoksykacji i uniknie niedogodności związanych 
z niedrożnością jelit, jeśli zaparcie nie ustąpi, natychmiast 
przerwij. Czas trwania terapii Pierwsze wewnętrzne leczenie 
glinką należy przeprowadzać naprzemiennie jeden tydzień 
leczenia i jedną przerwę na miesiąc. Ponieważ woda gliniasta 
wzbogaca krew, oprócz detoksykacji, ma również właściwości 
przeciw anemiczne i lepiej nie brać zbyt wiele, gdy cierpi na 
wysokie ciśnienie krwi; w takich przypadkach wystarczy 
szczypta lub dwie glinki rozcieńczone w wodzie.
Autor tekstu Elzbieta Radoń Holistic Naturopata w tradycji 

zielarskiej i terapeutycznej kultury zachodniej. 
Specjalizacja w technice “massologoterapia”. 

Email elisabetta.radon@gmail.com
Salvatore Vilardo Holistyczna naturalność 

w tradycji semickiej, email vilardo.salvatore@libero.it; 

Nelle foto un esempio di cura 
con argilla per la nevralgia tri-
geminale.
Na zdjęciach przykład leczenia 
gliny w neurologi nerwu trój-
dzielnego.

Nella foto una maschera di argilla per il viso.
Na zdjęciu gliniana maska na twarz.

Nella foto una terapia con l’argilla surri-
scaldata con delle pietre vulconici calde 
contro il dolore dorsale-cervicale.
Na zdjęciu terapia gliną rozgrzaną gorą-
cymi kamieniami wulkanicznymi przeciw 
bólowi pleców i szyi.
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„...Burmistrz Miasta Dynowa serdecznie 
zaprasza do korzystania z rewitalizowanego 
Parku Miejskiego przy ul. Dworskiej w Dy-
nowie. W ramach rewitalizacji parku przy-
dworskiego w Dynowie wykonano prace po-
legające na urządzeniu terenów zielonych, 
instalowaniu małej architektury (montaż ła-
wek, koszy, tablic informacyjnych, wyposa-
żenie placów zabaw), wykonaniu zjazdów, 
dróg wewnętrznych, placów, ścieżek space-
rowych, wykonano dwa place zabaw – je-
den dla dzieci młodszych, drugi dla dzie-
ci starszych. Oprócz wymienionych prac, 
wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni syntetycznej z możliwością 
gry w koszykówkę, piłkę nożną i siatkówkę 
oraz kort tenisowy o nawierzchni syntetycz-
nej wraz z trybunami. W celu zapewnienia 
zaplecza sanitarnego dla osób odwiedzają-
cych park wybudowano również budynek 
techniczno – socjalny z magazynem i toaletami. W obiekcie 
zapewniono właściwe warunki dla osób niepełnosprawnych. 
Wykonano również altanę ogrodową oraz stylowe oświetlenie 
park...” – takie informacje ukazywały się w regionalnych me-
diach po otwarciu Parku Miejskiego w Dynowie.

To NIE MÓJ park...?

Historia pizzy. Jak posiłek ubogich trafił na królewski dwór 
(artykuł ze strony kuchnia.wp.pl, autor – Bartek Kieżun)

9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy... 

„...Z największą przyjemnością zawiadamiam moich 
Szanownych Czytelników, że 14 sierpnia 2016 r. odbyła się 
w Dynowie piękna uroczystość: nazwano Miejski Park imie-
niem rodziny Trzecieskich, czyli właścicieli ogrodu i dworu 
od końca XVIII wieku...” – tak pisała na swojej stronie Pani 
Marychna Baraniecka-Witkowska...

Świetnie to wszystko brzmi, prawda? Mamy piękny Park 
Miejski, miejsce rozgrywek sportowych i spotkań towarzy-
skich młodzieży, plac zabaw dla dzieci... 

Ale proszę się wybrać do Parku na poranny spacer... Oto, 
co zobaczymy (szczególnie w poniedziałek, po weekendzie)...

Czy naprawdę, żeby podnieść z ziemi śmiecia (którego 
najczęściej samemu się rzuciło), trzeba wykazać się jakąś 
wyjątkową ekologiczną wrażliwością...? 

Czy dzieje się tak dlatego, że śmieci nikomu nie prze-
szkadzają, bo są stałym elementem polskiego krajobrazu? 
Czy każdy jest przekonany, że zbieranie śmieci należy do 
CZYICHŚ (a więc nie moich) obowiązków? Czy ponieważ 
zwykliśmy dzielić wszystko na moje, twoje i ich, a Park jest 
„ich” (miasta? Burmistrza? Trzecieskich?), to już nie nasza 
sprawa? 

A wystarczyłoby po prostu po sobie posprzątać... Czy to 
naprawdę takie trudne?

RJ

Nie jest to bez znaczenia w naszej opowieści. Statki przy-
pływały i odpływały, a przybysze żyli z miejscową ludno-
ścią, mieszając krew, języki i zwyczaje kulinarne. Dlatego 
tak trudno jest dziś odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięło 
się słowo „pizza”. Choć językoznawcy stawiają parę hipo-
tez. Pierwsza to pinsere, po łacinie zgniatanie, spłaszcza-
nie czy też rozciąganie. Druga to grecki plax oznaczający 
coś płaskiego, blat, czasem nawet stół.

Ten pierwszy raz
Po raz pierwszy stało się to w X wieku, w miejscowo-

ści Geata, gdzieś w połowie drogi między Rzymem a Ne-

Pizza to paradoks – szybki posiłek biedoty, który tra-
fił na królewskie stoły. Ten włoski przysmak został wpi-
sany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale gdy-
by przyjrzeć się dokładnie, okazałoby się, że w jego histo-
rię zamieszani są też Amerykanie.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, skąd się 
wzięło słowo „pizza”

Pewne jest tylko to, że na początku chleb był płaski, 
bo robiło się go szybciej i łatwiej niż pękaty bochenek, 
oraz to, że pizza pochodzi z Neapolu. Neapol, początko-
wo zwany Neapolis, był portem założonym przez Greków. 
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apolem, choć nieco bliżej tego drugiego. To wtedy głośno zabrzmiało 
słowo „pizza”. Dwieście lat później rozgościło się na językach, jednak 
nie tych neapolitańskich. W środkowej Italii słowo to było dość popu-
larne, ale miało więcej wspólnego z grecką pitą niż z dzisiejszą pizzą.

Pomysł na to, by wysmarować czymś kawałek chleba i zjeść, nie 
jest tak bardzo włoski, jak mogłoby się wydawać. Wpadli na niego Gre-
cy, pakujący do pity, co było pod ręką, a w historii kulinariów obecni 
są również Gruzini i ich lawasz, mieszkańcy Mezoameryki i ich tortil-
la oraz Hindusi i ich czapati. A także Słowianie i podpłomyk czy pod-
karpacki proziak. I hot dog… ale o tym innym razem.

Gorąco jak przy piecu do pizzy robi się wokół tematu dopiero w XVI 
wieku, kiedy w Neapolu powszednieje płaski jak patelnia chleb obło-
żony ziołami, kawałkiem sera albo ryby, zwilżony oliwą lub smalcem. 
Trzeba tu jednak wyraźnie powiedzieć, że jeszcze przez długi czas piz-
za i pomidor, który przypłynął do Europy z Kolumbem, genueńczykiem 
z urodzenia, a Hiszpanem z wyboru, będą się trzymać od siebie z da-
leka. Nie było to danie wyrafinowane, raczej szybka kanapka do zje-
dzenia w biegu, bo w Neapolu – po dziś dzień zresztą – ludzie żyją na 
ulicy, na ulicy jedzą, spotykają się i bawią.

Danie dla króla
Mało wyrafinowana, raczej prosta potrawa miała swoich amato-

rów również wśród arystokratów. Ferdynand I Burbon, król Neapolu 
i Sycylii, choć po prawdzie niezbyt wykształcony osiłek, wolał bratać 
się z ludem, zamiast ziewać przy dyskusjach o poezji i sztuce. Poko-
chał pizzę i był gotów zrobić naprawdę wiele, by jadać ją codziennie. 
Tylko jego żona, Maria Karolina z Habsburgów, nie podzielała tej mi-
łości. Ferdynand więc potajemnie przebierał się za chłopa i chyłkiem 
wymykał do pizzerii.

Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy po śmierci Ferdynan-
da I na czele królestwa stanął jego następca. Miał on rozmach znacz-
nie większy od swojego poprzednika i zamiast wymykać się do mia-
sta, by rozkoszować się wyczynami pizzaioli – bo pizzaiolo to właści-
wa nazwa tego fachu, żaden tam pizzerman ani pizzameister! – za-
prosił do siebie piekarza Domenica Testę i podał pizzę królewskim go-
ściom. I tak przez wzgórze Capodimonte, dziś będące genialnym mu-
zeum, pizza wkroczyła na salony. A Domenico, który na pizzy znał się 
świetnie, zachwycił gości i otrzymał tytuł monzu. To zniekształcone 
francuskie monsieur było wówczas tytułem należącym się wyłącznie 
najlepszym szefom kuchni w Neapolu. Nieco niżej, u stóp Wezuwiu-
sza, pizza nadal była jedzeniem biedoty. I to dzięki niej w tej historii 
pojawił się pomidor.

Pomidorowa królowa
W 1889 roku, już po zjednoczeniu Italii, na tronie usiedli na chwi-

lę członkowie dynastii sabaudzkiej. Pochodzili z Piemontu, bardziej 
wówczas francuskiego niż włoskiego, więc kiedy pojawili się w Neapo-
lu, musieli przeżyć spory szok. Ten sam, którzy dziś hałaśliwe, tłocz-
ne, brudne i upalne miasto serwuje turystom. A jednak, gdy Raffaele 
Esposito, szef kuchni pizzerii Brandi przy via Toledo podsunął kró-
lowej Małgorzacie pod nos placek z sosem pomidorowym, mozzarellą 
i bazylią, królowa się zachwyciła. Nie bez powodu, bo mozzarella była 
zrobiona z tłustego jak czwartak mleka bawolic, bazylia aromatycz-
na, bo wygrzana w neapolitańskim słońcu, a ciasto z pszenicy durum 
delikatne jak królewskie jedwabie.

Tę pizzę, na cześć królowej, nazwano potem Margherita. Pizza była 
wtedy nadal tylko regionalnym przysmakiem, prawie nieznanym poza 
administracyjnymi granicami Neapolu. Jednak już chwilę później sytu-
acja zmieniła się diametralnie. W 1905 roku Nowy Jork pełen był Wło-
chów, którzy musieli mieć sporo siły do bitki z rudymi jak marchew-
ka Irlandczykami. Handel uliczny będący domeną imigrantów z Italii 
został zakazany, więc przedsiębiorczy neapolitańczycy otwierali piz-
zerie, by utrzymać swoje rodziny.

Prowodyr wśród pizzaioli
Pierwszy był Gennaro Lombardi. Gennaro pochodził z Neapolu 

i nosił imię patrona tego miasta. Do dziś nosi je wielu małych chłop-
ców biegających po Neapolu.

Gennaro z Nowego Jorku w 1905 roku przeczuwał, że na pizzy za-
robi krocie, bo placek piecze się jedynie 90 sekund, a jego składniki są 
niedrogie. Karmił więc nie tylko młodzież włoską – i każdą inną, tak 

samo wygłodniałą – lecz także Franka Sina-
trę i Deana Martina. Ten ostatni śpiewał na-
wet piosenki o pizzy.

Nowy Jork się zakochał, a Włosi dalej nic. 
Przywiązani do regionalnej tradycji, zajadali 
polentę w Wenecji, ryż w Mediolanie, makaron 
mniej więcej wszędzie, a o pizzy nadal mało 
kto słyszał. Coś drgnęło po wojnie, bo amery-
kańscy żołnierze nie byli w stanie zrozumieć, 
dlaczego prawie nigdzie w Italii nie ma pizzy.

Na dobre sytuacja zmieniła się dopiero na 
początku lat 80., kiedy to pizza nieśmiało po-
jawiła się w Mediolanie i Rzymie, by potem 
wkroczyć triumfalnie do całej Italii. Wtedy też 
okazało się, że nikt nie robi jej tak dobrze jak 
neapolitańczycy. Bo i oni mają do tego najlep-
sze narzędzia. Na przykład wyjątkowe pomi-
dory rosnące na wulkanicznych glebach do-
okoła Wezuwiusza, te większe, o nazwie San 
Marzano, i te mniejsze, czereśniowe. Bagna 
pod Neapolem to idealne siedlisko dla bawo-
lic, których mleko jest bazą do jedynej i praw-
dziwej mozzarelli di bufala. I w końcu mają 
tu południowe słońce, które wygrzewa psze-
nicę durum, będącą idealną bazą do ciasta, 
oraz mocną, charakterną – dzięki wulkanicz-
nej glebie – oliwę, która wspaniale wieńczy 
dzieło pizzaiolo.

Samo zdrowie
Trzeba tu dodać, że ciasto poddane dłu-

giemu wyrastaniu jest lekkostrawne i niko-
mu krzywdy nie czyni. Pizza to de facto je-
dyny fast food, który jest zdrowy. Po pierw-
sze, jej przygotowanie trwa (z obłożeniem) 
jakieś 3 minuty, więc jest naprawdę szybka. 
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Po drugie, ten kawałek placka to węglowodany z pszeni-
cy, do tego białko z sera i nieco pomidorów, które w for-
mie sosu walczą z komórkami rakowymi jak tylko potra-
fią. Sami widzicie!

Pizza to tanie, demokratyczne jedzenie, ale żeby ją 
zjeść, trzeba wyjść z domu. Nikt o zdrowych zmysłach nie 
stawia sobie pieca do pizzy w domu, a bez niego dobry pla-
cek nie powstanie. Chodzi o temperaturę – 480 stopni po-
woduje, że ciasto jest gotowe w ciągu maksymalnie 90 se-
kund, a placek po wyciągnięciu z pieca jest miękki i deli-
katny, bo pizza nie stoi w ręku, to nie ogórek. Pizza musi 
omdlewać jak muzy prerafaelitów!

Do tego piec musi być opalany drewnem i mieć kształt 
kopułowy, który sprawia, że ciepło wiruje tam i z powro-
tem, smagając pizzę i tworząc na niej pełne smaku czar-
ne pęcherze. Są one dowodem na zręczność pizzaiolo. Dy-
letanci wałkują pizzę i wyduszają z niej powietrze – ta 
zagnieciona ręcznie, zawsze ma bąble. Brzeg może się-
gać 2 centymetrów, a pizza wcale nie musi być wielka jak 
księżyc w pełni. Oto cała prawda o prawdziwej pizzy ne-
apolitańskiej.

Pizza ma wiele twarzy
Rzymianie pieką i kochają pizzę cienką i kruchą jak 

maca. Jej największą zaletą jest to, że można ją zjeść na-
wet po kolacji, bo prawie jej nie ma! Mieszkańców stolicy 
cechuje pewna zarozumiałość, jeśli chodzi o kwestie kuli-
narne, na wszystkim znają się najlepiej, więc i pizzę mają 
najlepszą. Niech im będzie!

Jeśli zaś komuś zamarzy się pizza w Genui, to musi 
wiedzieć, że tam pizzy nie dostanie, bo w Genui zajada 
się focaccię. Pomysł jest podobny, ale temperatura w pie-
cu niższa i placek nieco inny. W liguryjskiej stolicy zawsze 
trudno było o mąkę, za to oliwy mieli mnóstwo, polewa-
li więc focaccię obficie. Oliwa ciekła po rękach aż po łok-
cie, ale zapewniała zastrzyk kalorii niezbędnych do pracy.

Na południu, w Apulii na przykład, też króluje pla-
cek zwany focaccią. Ciasto ma nieco inne, bo oprócz mąki 
i wody dorzuca się do środka nieco ugotowanych ziemnia-
ków. A na górę mieszkańcy Bari, gdzie miejsce spoczyn-
ku znalazła królowa Bona, kładą pomidory, nieco oliwek 
i oregano.

Na Sycylii pieką mnóstwo placków – w Palermo z buł-
ką tartą, cebulą i suszonymi pomidorami, a w Ragusie, ko-
rzystając z dostępności krowiego sera ragusano i pomido-
rów, przyrządza się wspaniały placek zwany scacce.

W zasadzie każdy włoski region ma swoją wersję droż-
dżowego placka obłożonego tym, co jest pod ręką. Jednak 
to pizza z Neapolu została doceniona przez specjalistów od 
kulinariów, którzy zdecydowali o wpisaniu jej na listę re-
gionalnych specjalności; chwilę potem uznano sztukę ne-
apolitańskich pizzaioli, umieszczając pizzę także na liście 
niematerialnego światowego dziedzictwa UNESCO.

PS. W 2016 roku 2 tysiące neapolitańskich kucharzy 
wspólnie upiekło pizzę długą na 2 kilometry. Pobili tym 
samym rekord świata – a później nakarmili nią turystów 
oraz ubogich i bezdomnych mieszkańców miasta. Tak oto 
historia pizzy zatoczyła koło. 

W literaturze filatelistycznej bardzo rzadko poruszony jest temat kolejowych ambulansów pocztowych 
w okresie międzywojennym.

Ambulans Pocztowy
na kolejowej linii wąskotorowej

Przeworsk – Dynów
w okresie międzywojennym

Wśród ambulansów kolejowych ciekawy 
epizod stanowią te, które kursowały na liniach 
wąskotorowych. Wąskotorowe linie kolejowe 
posiadały własną sieć połączeń i były często je-
dynym środkiem komunikacji dla ludzi miesz-
kających w miejscowościach oddalonych od du-
żych ośrodków. Większość tych linii została za-
mknięta w latach 80-tych XX wieku. Obecnie 
czynne odcinki są jednie atrakcją turystyczną.

Działający w latach 1920-1939 na linii ko-
lei wąskotorowej Przeworsk – Dynów ambu-
lans pocztowy, posiadał przyznany numer 369.

W swoich zbiorach filatelistycznych posia-
dam Kartkę Pocztową z 1926 r. ze stemplem ko-
lejowego ambulansu pocztowego o treści „Dy-
nów – Przeworsk. 28.X.26 Nr 369”, którą poni-
żej przedstawiam.

W numerze 12 miesięcznika „Filatelista” 
(str. 710) Julian Auleytner przedstawia posia-
daną kartę pocztową z 1919 r. ze stemplem am-
bulansu wąskotorowego Dynów – Przeworsk 
z jeszcze poaustriackim numerem 546.  Andrzej Stankiewicz
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Drodzy Czytelnicy Kącika Rozrywkowego! Z ogromnym 
żalem zawiadamiam, że 29 grudnia 2019 r. zmarł nasz dłu-
goletni współpracownik – Pan Leszek Grzywacz z Przemy-
śla. W numerze świątecznym naszego pisma ukazały się 
jeszcze Jego zadania.... 

Z „Dynowinką” był związany od maja 2006 roku, tak 
wtedy pisaliśmy o Nim...

Przypomnijmy sobie jedno z Jego pierwszych – specjal-
nie dla „Dynowinki” ułożonych – zadań...

Członkowie Przemyskiego Klubu Szaradzistów „PRZE-
MEK”, którego był członkiem, tak pożegnali swojego Kolegę...

Będzie nam bardzo brakowało zadań Pana Leszka Grzy-
wacza!



Nr  1-3/292DYNOWINKA38

Bałwan – przypominająca 
w ogólnym zarysie człowieka figura 
wykonana ze śniegu, symbolizująca 
zimę. Lepienie bałwana jest popular-
ną zabawą. Tradycyjny bałwan skła-
da się z trzech kul śniegowych usta-
wionych na sobie, tworzących głowę, 
tułów i nogi. Oczy, usta i guziki wy-
konuje się z węgielków, nos z mar-
chewki, ręce z patyków, natomiast 
nakrycie głowy stanowi garnek bądź 
wiadro. Czasami bałwan trzyma też 
miotłę (Wikipedia).

Znane ”fimowe” bałwany, to mię-
dzy innymi: Bałwanek Bouli – bo-
hater francuskiego serialu animo-
wanego, Arktos – czarny charakter 
niemieckiego serialu animowane-
go Tabaluga, Bałwanek Olaf – bo-
hater filmu Walta Disneya Kraina 
Lodu (stworzony przez królową Elsę), 
Jack Frost, bohater filmu Jack Frost. 
Bałwan (Schneemann) – był też maskotką Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w Innsbrucku w 1976 roku.

Tegoroczna zima tak nam skąpiła śniegu, że mało które dziecko miało 
okazję ulepić bałwana... Chyba, że piaskowego, jak na załączonym zdjęciu...;-) 

NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Logogryf – KAWIARNIA-PŁOTEK 
PLOTEK

Krzyżówka szyfr – WILCZOMLECZ 
NADOBNY

Krzyżówka okolicznościowa – ROK 
MONIUSZKI

Anagram dwuwyrazowy – LAMP-
KI CHOINKOWE (POMNIK CHO-
WA LEKI)
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Ale zamiast lepić bałwana, moż-
na przecież rozwiązać jakąś krzyżówkę, 
prawda? I tu z pomocą śpieszy nasz stały 
współpracownik Pan Bogdan Witek, któ-
ry do styczniowo-lutowo-marcowego nume-
ru „Dynowinki” przygotował dla Państwa: 
Krzyżówkę panoramiczną oraz – powiąza-
ne ze sobą tematycznie – Krzyżówkę-szyfr, 
Pantropę i Krzyżówkę z wężem. 

Zapraszamy do rozwiązywania, życząc 
dobrej zabawy i sukcesów!

RJ
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Krzyżówka - szyfr
Wszystkie litery krzyżówki odczytane ko-

lejno zgodnie z numeracją, od 1 do 17, utworzą 
rozwiązanie końcowe - imię i nazwisko pisarki.

Bogdan Witek

Pantropa
Odgadnięte wyrazy należy wpisać do diagramu wzdłuż pogrubionych linii, 

rozpoczynając od pola z kropką. Miejsce wpisu do odgadnięcia. Dopisane litery, 
odczytane rzędami utworzą rozwiązanie - tytuł powieści.

 
      Bogdan Witek

Krzyżówka z wężem
Litery krzyżówki odczytane wzdłuż strzałki umieszczonej w diagra-

mie, utworzą rozwiązanie - tytuł powieści.

Bogdan Witek
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WIERZBINOWE CUDA
rękodzieło artystyczne

http://wierzbinowecuda.pl/
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Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie


