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  W Nowy Rok zawsze wchodzimy z nadzieją, 
że będzie On lepszy od poprzedniego i bardzo czę-
sto skłania Nas to do zastanowienia się nad sobą 
i swoim życiem. Wielu z nas już w sylwestrowy 
wieczór postanawia sobie, że w przyszłym Roku 
coś zmieni ....

 ...nieciekawą prace, partnera, ograniczy wy-
datki, przejdzie na zdrowszą dietę, rzuci palenie, 
powie szefowi co tak naprawdę o nim myśli, 
zakocha się ....

 Ilu z nas zrealizuje te postanowienia a ilu po 
prostu tradycyjnie przymknie na to oko ?!

 Zapewne niewielu, ale może warto spróbować, 
żeby noworoczne postanowienia nie stały się tyl-
ko pusto wypowiedzianymi życzeniami .

 A to - jakie wybrać cele aby mieć pewność, 
że ich realizacja będzie skuteczna zależy tylko 
od nas samych. Trzeba je tylko konsekwentnie 
wprowadzać w swoje życie i z uporem do nich 
dążyć, czego sobie i Państwu życzymy.

Grażyna Malawska 
i Małgorzata Marta Dańczak

 

Realizując swoje zada-
nia programowe, Towa-
rzystwo zorganizowało 
w dniu 16.01.2011 r. 
kolejną, XIV już edycję 
Dynowskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek. Szeroką 
relację z tego konkursu zawiera „Dynowinka”.

W dniu 29.01.2011 r. w aulii Liceum Ogól-
nokształcącego w Dynowie odbyła się wcześniej 
zapowiadana promocja tomiku wierszy ks. 
Franciszka Błotnickiego -  poety, społecznika 
i współzałożyciela dynowskiego Liceum (jest to 
pierwsza książka z cyklu biblioteki Towarzystwa 
Przyjaciół Dynowa) a dynowski Chór AKORD 
obchodził jubileusz 30-Lecia.

Obie imprezy zaszczyciła swoją obecnością 
Pani Anna Kowalska – Wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego. 

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo 

Przyjaciół Dynowa 
dr Andrzej Stankiewicz

 „... NIE PROŚ ŚWIATA, 
ABY SIĘ ZMIENIŁ 

 TO TY ZMIEŃ SIĘ PIERWSZY ...„

 „... NIE PROŚ ŚWIATA, 
ABY SIĘ ZMIENIŁ 

 TO TY ZMIEŃ SIĘ PIERWSZY ...„
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W związku z rozpoczęciem 2011 
roku, chcę przedstawić Państwu in-
westycje, jakie Gmina Miejska Dynów 
planuje realizować w najbliższym 
czasie. 

ZADANIA INWESTYCYJNE PLA-
NOWANE DO REALIZACJI W 2011 
ROKU:

Inwestycje realizowane ze środków 
Unii Europejskiej

Realizacja projektu pn.: „Budo-
wa stacji uzdatniania wody wraz 
z  u jęc iami  wody,  zbiornikami 
wody, remontem, budową i prze-
budową sieci wodociągowych wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi dla 
Miasta Dynowa”

W 2011 roku nadal będą trwały 
prace związane z realizacją projek-
tu pn.: „Budowa stacji uzdatniania 
wody wraz z ujęciami wody, zbior-
nikami wody, remontem, budową  
i przebudową sieci wodociągowych 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
dla Miasta Dynowa”. 

Zadania, jakie Gmina wykona 
w  2011 roku to:

rozbudowa budynku stacji uzdat-• 
niania wody,
wykonanie zbiorników wody • 
uzdatnionej,
wykonanie obwodów energii elek-• 
trycznej studni,
budowa rurociągów tłocznych • 
wody surowej i uzdatnionej,
montaż technologii uzdatniania • 
wody,
remont instalacji elektrycznej, • 
montaż sterowania i wizualizacji 
pracy stacji.

Koszt realizacji powyższych zadań, 
jaki Gmina Miejska Dynów poniesie 
w  bieżącym roku to 1 536 891,57 zł, 
w tym 768 739,56 zł (51,09%) stanowi 
dofinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Koszt całkowity realizacji projektu 
to kwota 3 917 325,98 zł. 

Planowanym terminem zakończe-
nia rzeczowego realizacji projektu jest 
dzień 31 sierpnia 2011 roku. 

Realizacja projektu pn.: „Poprawa 
atrakcyjności turystycznej Gminy 
Miejskiej Dynów i Gminy Dynów 

poprzez utworzenie na ich terenie 
obiektów infrastruktury turystycznej 
oraz renowację zabytków.” 

Kontynuowane będą również prace 
związane z realizacją partnerskiego 
projektu Gminy Miejskiej Dynów 
i  Gminy Dynów pn. „Poprawa atrak-
cyjności turystycznej Gminy Miejskiej 
Dynów i Gminy Dynów poprzez utwo-
rzenie na ich terenie obiektów infra-
struktury turystycznej oraz renowację 
zabytków”. 

Zadaniami realizowanymi przez 
Gminę Miejską Dynów w 2011 roku 
w  ramach niniejszego projektu będą: 
prace związane z dalszym zagospo-
darowaniem terenów nad Sanem 
„Plaża na zakręcie Sanu” i „Plaża nad 
Sanem przy kei”, budowa 4 tarasów 
widokowych i  wieży widokowej, bu-
dowa zadaszeń z ławostołami, małej 
architektury (stojaki na rowery, kosze 
ławki), miejsc parkingowych, tablic 
informacyjno – pamiątkowych, ozna-
czenie trasy turystycznej (strzałki, 
tablice na terenie miasta, w granicach 
administracyjnych Dynowa obrazujące 
całą trasę z zaznaczonymi punktami 
widokowymi, obiektami infrastruktury 
turystycznej i zabytkami). 

Koszt całkowity realizacji projektu 
to kwota 2 936 719,16 zł, dofinansowa-
nie ze środków unijnych – 2 492 301,27 
zł (85%). Całkowite koszty do ponie-
sienia przez Gminę Miejską Dynów 
w 2011 roku i obejmujące zakres 
przedmiotowy projektu na jej terenie to 
kwota 406 326,35 zł, w tym 341 467,40 
zł  (85%) stanowi dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Zakończenie rzeczowe realizacji 
niniejszego projektu planuje się na 
dzień 31 sierpnia 2011 roku

Realizacja projektu pn.: „Rozbudowa, 
przebudowa, nadbudowa budynku OSP  
w Dynowie Przedmieściu i wyposażenie 
jednostek OSP w Dynowie Przedmie-
ściu i OSP w Dynowie (ul. Szkolna)” 

Rok 2011 będzie również okre-
sem, w którym kontynuowana będzie 
realizacja projektu pn. „Rozbudowa, 
przebudowa, nadbudowa budynku 
OSP w Dynowie Przedmieściu i wy-

posażenie jednostek OSP w Dynowie 
Przedmieściu i OSP w Dynowie (ul. 
Szkolna)”. W 2010 roku Gmina Miejska 
Dynów zrealizowała zadania związane 
z zakupem wyposażenia tj. dwóch sa-
mochodów ratowniczo – gaśniczych dla 
jednostek OSP w Dynowie Przedmie-
ściu i ul. Szkolna, które zostały w uro-
czysty sposób przekazane strażakom 
11 listopada ubiegłego roku. Z kolei 
w tym nowym 2011 roku realizowane 
będą roboty związane z remontem 
budynku OSP w Dynowie Przedmie-
ściu tj. z jego rozbudową o garaże oraz 
przebudową i nadbudową budynku  
o odpowiednie zaplecze dla strażaków. 
Całkowite koszty, jakie Gmina Miej-
ska Dynów poniesie w 2011 roku na 
realizację powyższych zadań to około 
1 100 000,00 zł, w tym 862 607,10 zł 
(85%) stanowi dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Planowany termin zakończenia 
rzeczowego realizacji projektu to 
31  sierpnia 2011 roku.

Realizacja projektu pn.: „Poprawa 
wizerunku miasta Dynów poprzez 
rewitalizację Rynku i przyległych ulic, 
parku przydworskiego oraz remont in-
frastruktury komunikacyjnej w obrębie 
Obszaru I”

W dniu 18 listopada 2010 roku 
Gmina Miejska Dynów wraz z Funda-
cją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła 
II „WZRASTANIE” złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego partnerski projekt 
pn.: „Poprawa wizerunku miasta 
Dynów poprzez rewitalizację Rynku 
i  przyległych ulic, parku przydwor-
skiego oraz remont infrastruktury 
komunikacyjnej w obrębie Obsza-
ru  I”. Niniejszy projekt złożony został 
w  odpowiedzi na ogłoszony nabór 
w  ramach osi priorytetowej VI – Spój-
ność wewnątrzregionalna, działanie 
7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 

W/w projekt zakłada realizację 
takich zadań, jak:

Remont płyty Rynku wraz z wy-• 
konaniem urządzeń małej archi-
tektury,
Budowa fontanny,• 
Budowa oświetlenia ulicznego,• 
Wykonanie urządzenia zieleni,• 
Wykonanie monitoringu elektro-• 
nicznego,
Remont dróg i chodników,• 
Remont i budowa parkingów, • 
Budowa kładki dla pieszych przez • 
rzekę Dynówkę,
Remont i budowa kanalizacji • 
deszczowej.

Z kolei w ramach rewitalizacji 
parku przydworskiego w Dynowie 



Nr  1-2/184-185 5DYNOWINKA

wchodzą następujące, kolejne w pro-
jekcie zadania:

Roboty przygotowawcze – roboty • 
w zakresie kształtowania terenów 
zielonych 
Urządzenie terenów zielonych,• 
Instalowanie mebli ulicznych, • 
mała architektura (montaż ławek, 
koszy, tablic informacyjnych, wy-
posażenie placów zabaw),
Wykonanie zjazdów, dróg we-• 
wnętrznych, placów, ścieżek spa-
cerowych,
Budowa boiska wielofunkcyjnego • 
i kortu tenisowego,
Budowa budynku techniczno – so-• 
cjalnego (toalety publiczne),
Oświetlenie parku,• 
Roboty modernizacyjno – remon-• 
towe budynku zabytkowej oficyny 
dworskiej, tzw. dworu – obecnie 
Domu dla dzieci.

Planowany termin realizacji pro-
jektu to: 
sierpień 2011 – wrzesień 2013

Koszt całkowity projektu to kwota 
10 000 000,00 PLN, w tym kwota 
8 499 269,00 PLN (85%) stanowi 
dofinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, natomiast wkład własny Gminy 
Miejskiej Dynów to 1 463 718,35 
zł  (15%). Z  kolei pozostała kwota 
37  012,65  zł stanowi wkład własny 
Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana 
Pawła II „WZRASTANIE” w realizację 
projektu.

W chwili obecnej wniosek jest na 
etapie oceny formalno – prawnej. Po 
pozytywnym przejściu oceny formalno 
– prawnej projekt poddany zostanie 
ocenie merytorycznej i strategicznej. 
Jeżeli Gmina Miejska Dynów uzyska 
pozytywną trzystopniową ocenę i otrzy-
ma dofinansowanie dla niniejszego 
projektu, wówczas Miasto przystąpi 
do jego realizacji. 

Inwestycje drogowe
Zadania planowane do realizacji 

przez Samorząd Województwa Pod-
karpackiego i Gminę Miejską Dynów 
– drogi wojewódzkie.

Remont nawierzchni drogi woje-
wódzkiej nr 835 ul. Piłsudskiego w  Dy-
nowie na odcinku około 800 mb.

Planowany zakres rzeczowy w/w 
remontu obejmował będzie roboty 
budowlane związane z remontem na-
wierzchni asfaltowej jezdni na długości 
około 800 mb.

Budowa chodnika dla pieszych przy 
drodze wojewódzkiej nr 835 relacji Lu-
blin – Przeworsk – Grabownica Starzeń-
ska w kilometrze od 191+830 do 192+700  
w miejscowości Dynów przy ul. Karo-
lówka na odcinku około 870 mb.

Planowany zakres rzeczowy obej-
mował będzie roboty budowlane zwią-
zane z budową chodnika dla pieszych 
o  szerokości 1,5 i 2,0 m na długości 
około 870 mb oraz dwóch zatok autobu-
sowych. Niniejszy projekt realizowany 
będzie w latach 2011 – 2013, z czego 
w  bieżącym roku planuje się wyko-
nanie chodnika na długości około 350 
mb. Szacunkowy koszt realizacji robót 
prowadzonych w 2011 to kwota rzędu 
200 000,00 zł. 

Ponadto chce podkreślić fakt, iż 
Gmina Miejska Dynów w ubiegłym 
roku przeznaczyła kwotę 42 000,00 
zł na opracowanie dokumentacji 
technicznej na remont omawianego 
chodnika. 

Zadania planowane do realizacji 
przez Samorząd Powiatu Rzeszowskiego  
i Gminę Miejską Dynów – drogi po-
wiatowe

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1430R (505) Łubno – Kazimierówka – 
Dynów, ul. Ks. J. Ożoga w Dynowie w 
km 0+000 – km 5+145.

Roboty budowlane związane z re-
montem ul. ks. J. Ożoga prowadzone 
będą przez Powiat Rzeszowski przy 
współpracy z Gminą Miejską Dynów, 
w ramach projektu pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1430R (505) Łub-
no – Kazimierówka – Dynów – ul. ks. 
Ożoga w km od 0 + 000 do 5 + 145”, 
realizowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach osi priorytetowej II 
– Infrastruktura techniczna, działania 
2.1 Infrastruktura komunikacyjna, 
schemat B – drogi powiatowe RPO WP. 
Projekt będzie realizowany na terenie 
dwóch gmin: Gminy Miejskiej Dynów 
i Gminy Dynów oraz zawiera w swym 
zakresie remont nawierzchni drogi 
i  chodników na długości ponad 5 km.

Natomiast na terenie Miasta Dy-
nów projekt swym zakresem obejmuje 
realizację zadań związanych z remon-
tem nawierzchni drogi i chodników na 
całej długości ul. ks. J. Ożoga tj. około 
2,4 km (od skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 835 do granicy z miejscowo-
ścią Łubno). Koszt całkowity projektu 
stanowi kwota około 4 000 000 PLN, 
w  tym około 2 800 000 PLN to dofi-
nansowanie ze środków EFRR. 

Projekt na terenie Miasta Dynów 
realizowany będzie w 2011 roku. 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2317R, ul. Plażowa w Dynowie, na 
odcinku od mostu przez Rzekę San 
do ośrodka turystycznego „Błękitny 
San”.

Planowany zakres rzeczowy będzie 
obejmował roboty budowlane związane 
z budową chodnika dla pieszych po 
stronie zachodniej drogi oraz remon-
tem nawierzchni asfaltowej jezdni na 
długości około 420 mb. Ponadto prowa-

dzone będą prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej na całej długości 
remontowanego odcinka drogi. 

Zadania planowane do realizacji 
przez Gminę Miejską Dynów

Przebudowa drogi gminnej Nr 
108031R, bocznej do ul. Grunwaldzkiej 
w Dynowie (droga obok stacji paliw 
prowadząca do Posterunku Energe-
tycznego i firmy „Woodstyle”).

Planowany zakres rzeczowy będzie 
obejmował:

Roboty budowlane, przebudowa 
kanalizacji deszczowej na długości 
około 200 mb,

Roboty budowlane, przebudowa 
chodnika dla pieszych po stronie 
południowej drogi na długości około 
200 mb,

Roboty budowlane, przebudowa za-
toki parkingowej po stronie północnej 
drogi na długości około 60 mb,

Roboty budowlane, przebudowa 
jezdni asfaltowej na długości około 
200 mb,

Roboty budowlane, przebudowa 
oświetlenia ulicznego po stronie po-
łudniowej drogi na długości około 200 
mb.

Powyższy remont drogi przepro-
wadzony zostanie dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu (50%) ze środków 
pochodzących z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ponadto chcę poinformować wszyst-
kich Państwa, że remonty dróg gmin-
nych prowadzone będą w miarę możli-
wości pozyskania środków pozabudże-
towych, głównie z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Inwestycje  związane  z  oświe-
tleniem ulic.

W bieżącym roku planuje się rów-
nież wykonanie remontu oświetlenia 
przy ul. Bartkówka i ul. Karolówka. 
W ramach tego zadania wykonane 
zostaną prace związane z remontem  
i konserwacją oświetlenia ulicznego 
przy ul. Bartkówka (w stronę Dąbrów-
ki Starzeńskiej) i ul. Karolówka. Środki 
przeznaczone na realizację tego zada-
nia w całości pochodziły będą z budżetu 
Gminy Miejskiej Dynów. 

Inwestycje związane z budową 
kanalizacji sanitarnej.

W ramach inwestycji związanych 
z budową kanalizacji sanitarnej na 
terenie Naszego Miasta w bieżącym 
roku planuje się budowę kanalizacji 
grawitacyjnej i ciśnieniowej przy 
części ul. Łaziennej wraz z prze-
pompownią mieszczącą się przy ul. 
Łaziennej. Koszty robót związanych  
z budową niniejszej inwestycji to 
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Przewodniczący 
Rady Miasta Dynów
informuje

Roman Mryczko

Dynowską tradycją stały się co-
rocznie organizowane w okresie przed-
świątecznym spotkania przy Szopce na 
Rynku Miasta. Organizatorem tego-
rocznego spotkania była Rada Miasta 
Dynowa, Burmistrz Miasta oraz liczni 
sponsorzy i darczyńcy, dzięki którym 
obok szopki ustawiono wigilijny stół, 
obfitujący w tradycyjne świąteczne 

potrawy. 
Na spotkanie wigilijne przybył 

również św. Mikołaj, który rozdawał 
drobne upominki i słodycze wszystkim 
zgromadzonym przy szopce. Swoimi 
występami spotkanie uświetniły dzieci 
z Miejskiego Przedszkola oraz młodzież 
z wszystkich Szkół w Dynowie.

Dynowscy harcerze przekazali 
Betlejemskie Światło Pokoju - ogień 
z  Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa 
w Betlejem, będący symbolem miłości 
i pokoju. Betlejemskie Światło Pokoju 
wraz z świątecznymi życzeniami trafiło 
do zakładów pracy, instytucji, szkół 
i  mieszkańców naszego miasta.

Nie zapomniano również o wspól-
nym kolędowaniu, łamaniu się opłat-
kiem i życzeniach świątecznych.

Za pomoc w zorganizowaniu spo-
tkania wigilijnego dziękuję: 

kwota około 500 000,00 zł i w całości 
stanowi środki własne Gminy Miejskiej 
Dynów.

Inwestycje związane z remon-
tem budynku Pogotowia Ratunko-
wego w Dynowie.

Gmina Miejska Dynów w ubiegłym 
tj. 2010 roku podjęła działania zwią-
zane z remontem budynku Pogotowia 
Ratunkowego w Dynowie. Wykonano 
m.in. prace związane z wymianą dachu 
oraz stolarki okiennej i drzwiowej (ze-
wnętrznej). Koszt niniejszych robót to 
kwota blisko 100 000,00 zł. Natomiast 
w bieżącym roku planuje się wykona-
nie elewacji niniejszego budynku. 

Zakupy  dokonywane  przez 
Gminę Miejską Dynów.

W 2011 roku planuje się dokonanie 
zakupu 2 szt. przystanków autobuso-
wych z przeznaczeniem do ustawienia 
przy ul. Bartkówka. 

Prace  związane  z  opracowa-
niem dokumentacji projektowej

Podobnie jak w latach ubie-
głych Gmina Miejska Dynów przy-
stąpi również do prac zwianych  
z opracowaniem dokumentacji tech-
nicznej m.in. na budowę sieci wo-
dociągowej na terenie Dynowa, na 
realizacje której Miasto ubiegać się 
będzie o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach osi priory-

tetowej IV – Ochrona środowiska i za-
pobieganie zagrożeniom, działania 4.1 
Infrastruktura ochrony środowiska, 
Schemat B – Zaopatrzenie w wodę. Na-
bór na realizację projektów związanych 
z  budową sieci wodociągowej zgodnie 
z harmonogramem planowany jest na 
maj 2011 roku budowę oświetlenia 
przy ul. Węgierskiej (od skrzyżowania 
z ul. Działową w stronę Domaradza) 
i  bocznej Piłsudskiego.

W następnym numerze „Dynowin-
ki” poinformuję Państwa o bieżących 
działaniach podejmowanych przez 
Miasto.

Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak

Urząd Miejski w Dynowie przypo-
mina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 
4 ustawy z 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 z późn. zm.) obowiązkiem 
właścicieli nieruchomości przyległych 
bezpośrednio do chodnika jest uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń z położonych wzdłuż 
nieruchomości chodników. W rozumie-
niu ustawy, chodnikiem jest wydzie-
lona część drogi publicznej służąca do 
ruchu pieszego, położona bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Ten sam 
obowiązek dotyczy użytkowników 
wieczystych, współwłaścicieli, a także 
osób władających faktycznie nierucho-
mością. 

Niewykonanie obowiązku związa-
nego z odśnieżaniem oraz uprzątnię-
ciem chodnika z innych zanieczyszczeń 

KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO W DYNOWIE
stanowi wykroczenie zagrożone karą 
grzywny do wysokości 1 500,00 zł,  
o czym stanowi art. 10 cytowanej po-
wyżej ustawy oraz art. 117 kodeksu 
wykroczeń. 

Niezależnie od przewidzianej 
przepisami prawa odpowiedzialności 
karnej, osoba niewykonująca ciążą-
cego na niej obowiązku odśnieżania 
chodnika musi również liczyć się  
z odpowiedzialnością cywilną. 

W myśl przepisów kodeksu cywil-
nego (art. 415), każda osoba, która ze 
swojej winy wyrządziła drugiej osobie 
szkodę obowiązana jest do jej napra-
wienia. Szkodą w rozumieniu kodeksu 
cywilnego są również wszelkiego ro-
dzaju uszkodzenia ciała, spowodowane 
poślizgnięciem się na nieodśnieżonym 
chodniku.

Właściciel nieruchomości może 
się uwolnić od odpowiedzialności 

związanej z utrzymaniem porządku 
na chodniku poprzez powierzenie wy-
konania tego obowiązku innej osobie, 
przedsiębiorstwu lub zakładowi, które 
w zakresie swojej działalności zawodo-
wej trudnią się wykonywaniem takich 
czynności. 

Na terenie Miasta Dynowa zakła-
dem uprawnionym do prowadzenia 
tego typu działalności jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Dynowie 
z siedzibą przy ul. Rynek 13 nr tel. 
(16) 65 21 092, który za odpłatnością, 
na podstawie zawartej umowy cywilno 
– prawnej jest uprawniony do świad-
czenia tego typu usług. 

 Wojciech Barański 
Kierownik Referatu 

Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiegow Dynowie 



Nr  1-2/184-185 7DYNOWINKA

Pani Eugenii Dżuła - biuro Obsługi Rady,• 
Pani Grażynie Paździorny - dyrektor MBP,• 
Panu Maciejowi Łukaszewiczowi - dyrektor MOK,• 
Panu Jerzemu Trebunia - dyrektor ZGK,• 
Pracownikom Urzędu Miasta• 

Za czuwanie nad całością uroczystości i jej prowadzeniu dziękuję 
bardzo serdecznie Pani Grażynie Malawskiej.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim darczyń-
com.

Lista darczyńców:
Banaś Halina - „Stokrotka” • 
Baran Stanisław - Prezes BS • 
Derda Leokadia, Maria Uryć - Bar Paradise • 
Domin Elżbieta Piekarnia - Cukiernia Bachórz 14• 
Firma Handlowo - Usługowa Czurczak   • 
Gudyka Wiesław i Zbigniew -  Sklep Wielobranżowy • Agropol S.C.
Hadam Henryk- Zakład Instalatorstwa Elektrycznego • 
Kijowski Józef i Danuta - Księgarnia ZUZA  • 
Krupa Piotr - Zakład Usługowo-Handlowy • 
Makarska Katarzyna - Sklep Wielkobranżowy „ROBOT”• 
Marszałek Waldemar - Usługi Budowlano - Sprzętowe • 
Nalepa Teresa - Kierownik DPS w Dynowie• 
Niziołek Adam - Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy• 
Nosal Jan - Prezes GS „SCh”• 
Ostrowski Arkadiusz - Firma „AREX”  • 
Pończocha Maria i Zdzisław - Firma HU „TO i OWO” • 
Ryba Adam Z-ca Prezesa BS w  Dynowie• 
Sarnicki Wojciech - Owoce Warzywa Hurt Detal. Handel Stały • 
i  obwoźny
Sówka Józef -Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „SÓW-POL”• 
Szafran Małgorzata i Zdzisław - Centrum Medyczne „DYNMED”• 
Szaruga Wojciech - P.U.H „SZARUGA” • 
Święs Tadeusz - Dyrektor ZS• 
Toczek Waldemar - Firma Handlowo Produkcyjno - Usługowa „TO-• 
CZEK”  

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii z uroczysto-
ści: www.dynow.pl

Pierwsze w VI kadencji Rady Miasta spotkanie noworocz-
ne zorganizowane przez Burmistrza Zygmunta Frańczaka 
i Przewodniczącego Rady Miasta Romana Mryczko odbyło 
się 27 stycznia, br., w sali narad Urzędu Miasta. Licznie 
przybyłych gości, przedsiębiorców, prezesów i dyrektorów 
z zakładów pracy, firm, banków, szkół i prezesów stowarzy-
szeń powitał Burmistrz Miasta. 

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Bur-
mistrza, który powitał gości, poinformował o pierwszych 
działaniach oraz przedstawił zamierzenia na czas najbliższy. 
Dziękując za przyjęcie zaproszenia, Burmistrz złożył gościom 



Nr  1-2/184-1858 DYNOWINKA

życzenia zdrowia, sukcesów zawodowych oraz 
życzliwości we wzajemnych kontaktach.

 O planach rozwoju naszego miasta mówił 
również przewodniczący Rady Miejskiej, który 
życzył przedsiębiorcom, aby w 2011 roku uzy-
skiwali dobre wyniki w działalności biznesowej 
i  tworzyli równocześnie nowe miejsca pracy. 

Spotkanie stało się, jak zwyczaj nakazuje, 
okazją do składania serdecznych życzeń na 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Warze w trakcie ferii organizowała 
szereg imprez dla dzieci pod hasłem:

Dzieci wzięły udział w zajęciach 
plastycznych, dyskotece, rozgryw-
kach w gry planszowe  i głośnym 
czytaniu bajek. Dodatkową atrak-
cją spotkań było karaoke dla dzieci 
zorganizowane wspólnie  z Brzo-
zowską  Telewizją  Internetową 
oraz wyjazd do kina na projekcję 
filmu „Żółwik Sammy”. 

   Danuta Kusińska 

Leć kolędo do nieba…

Pod tym hasłem, 16 stycznia 2011 
roku zebrała się społeczność ze Szko-
ły Podstawowej w Siedliskach oraz 
mieszkańcy wsi Siedliska i Huta 
Poręby, na kolejnym wspólnym ko-
lędowaniu. Aby podkreślić jak duże 
znaczenie w środowisku ma szkoła, 
zaistnieliśmy na scenie z dwoma przed-
stawieniami. Jasełka – dnia jednego 
o północy opowiedziały znaną już, ale 

zawsze ciekawą historię i okoliczności 
przyjścia na świat Bożej Dzieciny.  
 

Następnie uczniowie przedsta-
wili współczesną parodię fragmentu 
utworu J. Słowackiego „Balladyna”. 
Występ ten w sposób humorystyczny 
ukazał, co stało się w chacie wdowy. 
 Praca i talenty dzieci z klas IV do VI 
spotkały się z dużym uznaniem i zo-
stały nagrodzone solidnymi brawami. 
 Reszta wieczoru upłynęła w pięknej, 
bożonarodzeniowej atmosferze. Każdy 
chętnie uczestniczył w śpiewie kolęd, 
bowiem kto śpiewa- dwa razy się modli.  
 Jan Paweł II mówił: Młody człowiek jest 
wrażliwy naprawdę, sprawiedliwość, 
na inne wartości duchowe. W  naszym 
świecie, wielorakiego postępu i rozwo-
ju, ale i dominującego materializmu, 
młodzież szuka oparcia w Kościele, któ-
ry kształtuje wiarę i ukazuje horyzonty 
chrześcijańskiego humanizmu, dlatego 
dostarczyliśmy i dostarczamy młodym 
wzorców, pokazując, co w życiu jest 
ważne, jak prawdziwy Polak i  chrze-
ścijanin, przeżywa prawdy wiary. 
 Żaden inny kraj nie może się poszczy-
cić takim bogactwem pastorałek i kolęd 
jak Polska, mamy ich bowiem ponad 
500. Więc śpiewajmy i dbajmy o to, co 
prawe i dobre.

   Barbara Blama

III Przegląd Zespołów 
Jasełkowych 

16 stycznia 2011 r. o godz. 13.00 
w  Domu Strażaka w Nozdrzcu odbył 
się III Przegląd Zespołów Jasełkowych. 
Kolejna już edycja świadczy o tym, 
jak ważne dla mieszkańców Gminy 

Jak to na feriach 
w Warze było... 

cały 2011 rok, ważnych rozmów i inte-
gracji dynowskich środowisk. 

Do kolędowania zachęciły dzieci 
i absolwenci z Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Dynowie przy ul. Bartkówka, 
którzy wykonali tradycyjne, ale chęt-
nie śpiewane kolędy. Widowiskowym 
uzupełnieniem spotkania były krótkie 
jasełka przygotowane przez uczniów 
pod kierunkiem nauczyciela Antoniego 
Dżuły. 

Następnie na scenie pojawiła się 
kapela Dynowianie z koncertem kolęd 
i pastorałek, za każdym razem kapela 
otrzymywała duże i gorące brawa. 
W drugiej części koncertu kapeli ze-
brani włączyli się do wspólnego śpie-
wania.

 W dniu 29 grudnia 2010 roku i  25 stycznia 2011r odbyła się III i IV 
sesja Rady Miasta Dynów. Porządek obrad i  treść uchwał znajdą Państwo 
na stronie internetowej miasta: www. dynow.pl 

(Rada Miasta) 
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Nozdrzec są zwyczaje i tradycje jakie 
niesie ze sobą czas Bożego Narodzenia. 
A przecież jasełka mają wspaniałą 
i  długą tradycję i cieszy fakt, że młodzi 
mieszkańcy tak gromadnie zaangażo-
wali się w jej podtrzymywanie.

Nazwa - jasełka wywodzi się od sło-
wa „jasła”, czyli żłób bydlęcy w  stajni, 
od którego pochodzi z kolei słowo - ja-
sełka, w których głównym elementem 
jest żłóbek z małym Dzieciątkiem 
Jezus.

 Jak już wspomniałem historia 
jasełek jest długa i nierozerwalnie 
związana z wystawianiem przez wier-
nych drewnianych szopek. Sięga ona 
roku 1233, kiedy to święty Franciszek 
z Asyżu zorganizował je po raz pierw-
szy w skalnej grocie w Greccio we 
Włoszech. Bracia franciszkanie niosąc 
dobrą nowinę o Bożym Narodzeniu 
rozpowszechnili kolejno niemal w całej 
Europie zwyczaj budowania szopek 
i  umieszczania w nich drewnianych 
figurek przedstawiających Świętą Ro-
dzinę, pasterzy oraz zwierząt. 

 Również w Polsce w XIII wieku 
zaczęto przyjmować pomysł na uświet-
nienie świąt jaki zapoczątkował święty 
Franciszek. Niemniej jednak z czasem, 
ludziom powszechniały drewniane lub 
kamienne figurki i wprowadzono do 
tradycji szopek, najpierw ruszające 
się postacie z drewna, potem kukiełki 
i odgrywano scenki przedstawione 
w Piśmie Świętym. Z czasem zaczęli 
występować w nich ludzie. Widowi-
ska gromadziły wielkie tłumy ludzi. 
Niestety reakcja na te przedstawienia 
nie była godna miejsca w jakim je 
wystawiano. Odkąd papież zakazał 
w 1736 roku przedstawień w kościo-
łach, w  świątyniach pozostały jedynie 
szopki nieruchome, Jasełka wystawia-
no nadal, tyle że miejscem inscenizacji 
były zwykle prywatne domy lub sale 
teatralne.

 Jasełka zawsze rozpoczynają się od 
sceny budzenia pasterzy przez aniołów. 
Zawsze jest też w nich scena na dworze 
okrutnego króla Heroda, występuje 

śmierć krążąca wokół jego tronu, któ-
ra kosą ścina mu głowę. W  jasełkach 
nie może zabraknąć diabeła, który 
namawia złego króla do zabicia dzieci 
w Betlejem. Jest oczywiście Święta 
Rodzina przy żłóbku małego Jezusa, są 
pasterze i Trzej Królowie przychodzący 
z darami. 

„I poszli Pasterze razem ze Zbójami 
szukając w Betlejem Boga. I poszli 
w  nieznane i poszli daleko i poszli, 
choć sami nie wiedzieli, dlaczego? 
W  drodze im gwiazdy były kom-
pasem, drzewa ustępowały z drogi, 
każdy wyjmując skibę chleba z pasa, 
pocieszał zapraszając innych do drogi. 
Wędrówka to była dziwna. Pasterze 
i Zbóje nigdy nie widzieli Boga, lecz 
poszli daleko przez pola i lasy i poszli 
nie znając nikogo..”.

Były okresy w naszej historii, gdy 
zabraniano wystawiania jasełek, tak 
było w zaborze pruskim i rosyjskim 
w czasie niewoli narodowej, tak było 
w okresie ostatniej wojny, tak było i w 
czasach stalinizmu. Na szczęście te 
czasy mamy jako Naród już za sobą. 
Dziś ponownie możemy pielęgnować 
tą wspaniałą tradycję i cieszyć się 
z Bożego Narodzenia. 

Ten szczególny czas umilili nam 
właśnie uczniowie gminnych szkół. 
Zaprezentowali zgromadzonym wi-
dzom to co najpiękniejsze w cudzie 
narodzin Zbawiciela, odegrali swoje 
role bardzo przekonywająco, zapewnia-
jąc prezentacje na wysokim poziomie 
artystycznym. 

Jury przeglądu w osobach s. Lidii 
Jabłońskiej, p. Danuty Kusińskiej i p. 
Marty Boboli przyznało wszystkim 
występującym grupom równorzędne 
wyróżnienia. A sponsorzy ufundowali 
nagrody. Za pracę i trud włożony przez 
uczniów, każda z ich szkół otrzymała 
sprzęt dvd oraz piłki nożne, uczniowie 
ponadto zostali obdarowani słodkimi 
upominkami.

 Celem jaki postawił sobie inicjator 
przeglądu - Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej w Nozdrzcu - jest pod-
trzymywanie i popularyzacja tradycji 
związanych z okresem Świąt Bożego 
Narodzenia oraz prezentacja wido-
wisk jasełkowych przygotowanych w 
przedszkolach, szkołach podstawowych 

i gimnazjach. 
Osiągnięto go zdecydowanie. Pozo-

staje pogratulować wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji kolejnego 
już spotkania i prosić o kolejne tego 
typu przedsięwzięcia, które są napraw-
dę potrzebne. 

 Na uwagę zasługuje również jeden 
element przeglądu - wystawa ikon 
współczesnych namalowanych przez 
pana Jana Krupę. Miejscowy arty-
sta, cymbalista kapeli „Ostrzewianie” 
od kilkunastu lat maluje temperą na 
deskach jodłowych ukraińskie ikony. 
Wcześniej tworzył je używając praso-
wanej słomy.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Michał Zięzio

 Zespoły biorące udział w prze-
glądzie jasełkowym:

Gimnazjum w Hłudnie,• 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iz-• 
debkach,
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwi-• 
gi Królowej Polski w Izdebkach,
Zespół Szkół w Wesołej,• 
Niepubliczne Przedszkole Zgro-• 
madzenia Sióstr św. Dominika 
w  Nozdrzcu.

 
 Sponsorzy III Przeglądu Zespo-

łów Jasełkowych w Nozdrzcu

Bank Spółdzielczy w Dynowie • 
Oddział Nozdrzec
Pan Piotr Tomański – Poseł na • 
Sejm RP
Pan Kazimierz Barański z Brzo-• 
zowa
Pan Aleksander Czopko - „CA-• 
PRI SERVICE” sp. z o.o. Krów-
niki
Pan Andrzej Grasel - Prezes Za-• 
kładu Górniczego w Krośnie
Państwo Lidia i Grzegorz Hada-• 
mowie z Nozdrzca
Pan Roman Hadam z Nozdrzca• 
Pan Józef Jarema z Hłudna• 
Państwo Dorota i Krzysztof • 
Maszczakowie – Delikatesy 
Centrum 
Pan Marek Owsiany z Nozdrzca• 
Państwo Irena i Paweł Potoczni • 
z Nozdrzca
Pan Stanisław Potoczny z We-• 
sołej
Pan Ryszard Scheibinger - Pre-• 
zes Zarządu „NAFTOMONTAŻ” 
w Krośnie
Państwo Wiktoria i Zdzisław • 
Sochowie z Nozdrzca
Państwo Józefa i Marian Szew-• 
czykowie z Wary
Pan Andrzej Toczek z Nozdrzca • 
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Wystawa ikon autor-
stwa pana Jana Krupy

W dniu 16 stycznia 2011 r. podczas 
III Przeglądu Zespołów Jasełkowych 
w Domu Strażaka w Nozdrzcu odbyła 
się pierwsza wystawa ikon współcze-
snych, których autorem jest pan Jan 
Krupa, mieszkaniec Wary, artysta 
amator również cymbalista kapeli 
ludowej „Ostrzewianie”. 

Warsztaty 
rękodzielnicze 

wyrobów 
świątecznych 

W dniu 17 grudnia 2010 roku Bi-
blioteka Publiczna w Hłudnie zorgani-
zowała warsztaty rękodzielnicze wyro-
bów świątecznych. Podczas spotkania 
uczestnicy projektowali i wykonywali 
stroiki świąteczne oraz różne ozdoby 
jak np. aniołki z makaronu. W warsz-
tatach uczestniczyło 25 osób - dzieci, 
młodzież oraz dorośli i seniorzy. Spo-
tkanie upłynęło w miłej, świątecznej, 
przyjaznej atmosferze, przy dźwiękach 

kolęd, łakociach i ciepłej herbatce. 
Wspaniałe ozdoby, które powstały 

podczas warsztatów uczestnicy zabrali 
do swych domów, gdzie pełnić będą 
rolę świątecznych dekoracji – a nabyte 
umiejętności przekazywane i wyko-
rzystywane będą przez uczestników 
jeszcze wielokrotnie.

    Irena Kipisz

Spotkanie Wigilijne 
w Zespole Szkół 
w Nozdrzcu 

A gdy już nadejdzie ten wieczór 
Świecami choinki ozdobiony 

Niech biały opłatek jak okład 
uleczy rany Twej duszy, 

Niech błogiej kolędy śpiewanie 
Wyciszy Twe troski, smutki, 

Niech słowa Twych 
życzeń serdecznych 

Jak gwiazda zaświecą bliźniemu. 
I gdy to wszystko się spełni 

dopiero wtedy odczujesz 
Wigilii przesłanie…”

 Chłodne grudniowe dni zwiastują 
zbliżający się okres Świąt Bożego Na-
rodzenia czasu spędzanego w gronie 
najbliższych nam osób. To okres pod-
sumowań i refleksji. Dla wszystkich 
chwile te stają się bardziej podniosłe, 
gdy celebrujemy je w gronie przyjaciół, 
znajomych. Święta Bożego Narodzenia 
to najpiękniejszy i najbardziej radosny 
czas, to okres, w którym odżywają pięk-
ne polskie tradycje. Nikt nie powinien 
być wtedy sam, nikt nie powinien być 
wtedy smutny. Wyjątkowa świąteczna 
atmosfera sprzyja także umacnianiu 
więzi międzypokoleniowych. 

 Dlatego też w Zespole Szkół im. 
A. Fredry w Nozdrzcu zorganizowano 
już po raz kolejny piękną międzypo-
koleniową wigilię dla mieszkańców 
Nozdrzca. Spotkania te są wyjąt-
kowe i zawsze pieczołowicie przy-
gotowywane. Szkoła dba o oprawę 
artystyczną czyli wystrój sali i przed-
stawienie jasełkowe, a Rada Rodzi-
ców odpowiada za część kulinarną.  
 W tym roku po raz pierwszy w przy-
gotowanie potraw wigilijnych włączyło 
się Koło Gospodyń i Parafialny Caritas. 
Wśród zaproszonych gości obecny był 
wójt Gminy Nozdrzec Pan Antoni 
Gromala wraz z małżonką. Łamanie 
się opłatkiem, składanie życzeń i spo-
żywanie tradycyjnych potraw połączo-
ne zostało wspólnym kolędowaniem 
i snuciem opowieści o zwyczajach 

związanych ze Świętami. 
„Z okazji świąt Bożego Narodzenia  

wielu głębokich i radosnych przeżyć, 
wewnętrznego spokoju,  

zadumy nad płomieniem świecy, 
zwolnienia oddechu,  

nabrania dystansu do tego, co wokół, 
chwil roziskrzonych kolędą,  

śmiechem i wspomnieniami...”

Życzy Rada Pedagogiczna 
wraz z uczniami

 
Na szczęście, na zdrowie w ten wi-

gilijny czas!” – tak witali się wzajemnie 
Seniorzy nozdrzeckich rodów, Goście 
specjalni na czele z Wójtem Gminy - 
panem Antonim Gromalą wraz z żoną, 
dzieci i młodzież oraz nauczyciele i pra-
cownicy Zespołu Szkół im. A. Fredry, 
wchodząc do nastrojowo przybranej 
sali na międzypokoleniową Wigilię.  
 Tradycyjnie już na początku odbyła się 
część artystyczna w wykonaniu dzieci 
z klas najmłodszych, które w oprawie 
słowno - muzycznej odwiedziły betle-
jemską stajenkę oraz przygotowały 
wigilijny stół. Następnie z gromkim 
śpiewem „Wśród nocnej ciszy” za-
witali do sali kolędnicy z turoniem 
i z gwiazdą, prowadząc z Gospoda-
rzem i z Gośćmi dyskurs w staropol-
skim stylu o zwyczajach i obyczajach 
świątecznych. Nie zabrakło sławetnej 
i szpetnej trójki jasełkowej: Heroda, 
Diabła i Śmierci, którzy odtańczyli 
typowy średniowieczny taniec „dance 
macabre”; także Pasterzy i Mędrców ze 
Wschodu. Na scenie publiczność rozba-
wiał Żyd „knabuł, cebula, kiem, kiem”, 
a Diabeł, przegrawszy walkę ze słynną 
z hartu ducha nozdrzecką siostrą za-
konną, uciekł i schował się potulnie 
za sceną. Zapewne nie przypuszczał, 
że ktoś z publiczności go poskromi. 
 Po życzeniach od dzieci i młodzieży rów-
nie szczere słowa przekazała Gościom 
Dyrektor - pani Teresa Toczek oraz 
Wójt - pan Antoni Gromala, dziękując 
jednocześnie za poparcie w wyborach. 
 Następnie odczytano fragment „Pisma 
Świętego” o „Narodzeniu Jezusa”, 
połamano się opłatkiem i złożono wza-
jemne życzenia. Wzruszeń było moc, 
łza niejedna zakręciła się w oku, bo 

znów spotkano się po roku. 
„Oby Pan Bóg dał docze-
kać do następnego roku”- 
szeptano sobie z nadzieją, 
życząc radości i zdrowia. 
 Wigilijna Wieczerza stała 
się faktem. Po raz kolej-
ny panie z Rady Rodzi-
ców, a w tym roku również 
z Koła Gospodyń ukazały 
swe kulinarne talenty, stąd 
ucho z barszczem wywo-
łało uśmiech od ucha do 
ucha, a ryby głosu nie miały 
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i smacznie smakowały! Świąteczny 
sernik też był niczego sobie a kompot 
z suszek ugasił pragnienie na koniec! 
Nastroju dopełniło śpiewanie kolęd 
i rozmowy przy wigilijnym stole. Ot, 
po prostu w pełni świąteczny czas!  
 Życzenia z owej Wigilii nozdrzeckiej, 
wypowiedziane przez jej uczestników, 
niech płyną w świat i niech się spełnią 
każdemu z nas! Wesołych Świąt!

W  tym miesiącu  zapraszam 
Czytelników  „Dynowinki”  na 
spotkanie  ze  Zbyszkiem Dudą, 
cymbalistą z  Wary, miłośnikiem 
muzyki, kabaretu i teatru.

11 grudnia 2010 roku Wojewódz-
ki Dom Kultury w Rzeszowie gościł 
ludowych artystów Podkarpacia oraz 
Warmii i Mazur podczas XXIX Spo-
tkania Cymbalistów, które odbyło się 
klubie "Bohema" w Rzeszowie. 

Impreza ta na trwałe wpisała się 
w kalendarz imprez kulturalnych, a jej 
początki sięgają 1981 roku. Głównym 
celem tego ambitnego przedsięwzięcia 
jest zachowanie żywej tradycji gry 
na cymbałach oraz jej dokumentacja. 
Spotkania te nie dość, że stały się 
miejscem do zaprezentowania swoich 
umiejętności przez ludowych artystów 
z dwóch województw, to są również 
doskonałą okazją do integracji wielo-
pokoleniowej, ponieważ najmłodszy 
z tegorocznych uczestników miał 
8, a najstarszy 80 lat. Świadczy to 
o znaczeniu imprezy w popularyzacji 
i naturalnym przekazywaniu młode-
mu pokoleniu umiejętności gry na tym 
unikalnym instrumencie ludowym.

Bardzo cieszy fakt, że jednym 
z wyróżnionych podczas spotkania 
cymbalistów okazał się mieszkaniec 
Wary, 23-letni Zbyszek Duda, członek 
kapeli ludowej “Warzanie”.

Z tej okazji chciałbym krótko 
przybliżyć naszym Czytelnikom, czym 
właściwie są cymbały, skąd pochodzą 
i jaka jest ich historia, a następnie 
zapytać Zbyszka Dudę o jego przygodę 
z muzyką.

 Cymbały należą do jednych z naj-
popularniejszych znanych współcze-
śnie instrumentów ludowych. Pocho-
dzą z Persji, skąd dwiema drogami, 
przez północną Afrykę i Hiszpanię 
oraz przez Turcję i Bałkany zawędro-
wały do Europy, a następnie do krajów 
Dalekiego Wschodu. Rozpowszechniły 
się zwłaszcza w dawnych kapelach 
żydowskich na terenie Węgier, Rosji 

i  Polski. Dziś popularne w krajach 
Europy Środkowej, a słyszane są 
zarówno w towarzystwie innych in-
strumentów, jak również solo.

 Cymbały pojawiły się na ziemiach 
polskich w średniowieczu. Pierwszy 
ich wizerunek pochodzi z Krakowa 
z  XV wieku. Od tego czasu zmieniały 
swój wygląd, niemniej zawsze cieszyły 
melomanów swoim brzmieniem, a na 
ziemi nozdrzeckiej rozbrzmiewają 
do dziś i  to w najlepszym wyda-
niu. W  Warze mieszkają przecież 
wspomniany już Zbyszek Duda oraz 
Jan Krupa, członek kapeli ludowej 
„Ostrzewianie” z Nozdrzca, cymba-
lista, malujący również (na deskach 
jodłowych) ikony.

 Cymbały są instrumentem skła-
dającym się z pudła rezonansowego 
w kształcie trapezu i rozpiętych na 
nim strun, w które uderza się drew-
nianymi pałeczkami. Pudło rezonanso-
we powinno być zrobione z odpowied-
niej jakości drewna, bowiem użycie 
niewłaściwego materiału prowadzi 
do deformacji instrumentu i obniża 
wartość jego dźwięku. Wierzch cym-
bałów ma dwa otwory rezonansowe. 
Struny obejmują skalę dźwięków od 
E do e. Średniowieczne cymbały miały 
kilkanaście strun, dzisiejsze mają ich 
kilkadziesiąt.

Ze Zbyszkiem Dudą, członkiem 
kapeli  „Warzanie”,  cymbalistą, 
artystą pielęgnującym muzyczne 
tradycje  rozmawia Michał  Zię-
zio.

Michał Zięzio: Proszę zaprezentuj 
się Czytelnikom, czym się zajmujesz, 
jakie są Twoje zainteresowania?

Zbyszek Duda: Mam niespełna 
23 lata i aktualnie zajmuję się po-
mocą przy gospodarstwie domowym 
moich rodziców. Interesuję się muzyką 
oraz teatrem. Udzielam się obecnie 
w kilku projektach. Jednym z nich 
jest kapela ludowa "Warzanie", którą 
śmiało mogę nazwać naszym rodzin-
nym muzykowaniem, gdyż w jej skład 
wchodzą moi bracia Robert i Maciek, 

mój tata, kuzyni Marcin i Łukasz oraz 
sąsiad Andrzej. Ja gram na cymbałach 
ludowych, co dało mi też szansę kon-
certowania solowego. 

 Coroczną tradycją są spotkania 
cymbalistów w Rzeszowie, których 
od kilkunastu już lat jestem jednym 
z  uczestników. Oprócz tego muzykuję 
w kilku grupach rockowych, w któ-
rych gram na perkusji oraz śpiewam. 
W sumie wchodzę w skład czterech 
zespołów, co bywa dość czasochłonne. 
Jednak robię to, co lubię, wiec sprawia 
mi to wiele przyjemności. Udzielam 
się również w grupie teatralno-kaba-
retowej, która już od kilku lat prężnie 
działa w naszej miejscowości.

M.Z.: Cymbalistów jest niewielu, 
jest to taki rodzaj muzyki, który, 
jak się często słyszy, “zanika”. Czy 
zgodzisz się z takim twierdzeniem? 
Jak zaczęła się Twoja przygoda z mu-
zyką?

Z.D.: Tak, tradycja gry na cym-
bałach z roku na rok jest coraz rzad-
szą sztuką. Można to dostrzec przy 
wcześniej wspomnianych corocznych 
spotkaniach. Kilka lat temu w rze-
szowskiej "Bohemie", gdzie odbywa 
się konkurs, liczba uczestników 
przekraczała trzydziestu artystów. 
W roku ubiegłym było nas zaledwie 
szesnastu. Cieszy jednak fakt, że 
pojawili się młodzi muzycy, co daje 
nadzieję na podtrzymanie tej pięknej 
i potrzebnej tradycji. Co zaś się tyczy 
początków mojej przygody z  muzyką, 
to jej historia sięga moich najmłod-
szych lat. Pamiętam bardzo dobrze, 
jak to w domu rodzinnym uczono 
mnie gry na instrumentach ludowych. 
Z początku opornie mi to wychodziło, 
jednak z biegiem czasu i ja polubiłem 
"ludowszczyznę". 

M.Z.: Proszę powiedzieć, czy 
w  Gminie Nozdrzec istnieje zapo-
trzebowanie na rodzaj muzyki, jaką 
Pan wykonuje? Czy odczuwasz pomoc 
w  rozwijaniu swojego talentu ze stro-
ny innych ludzi?

Z.D.: Tak, uważam, że w Gminie 
Nozdrzec istnieje duże zapotrzebo-
wanie na właśnie ten rodzaj muzyki. 
Świadczą o tym chociażby nasze regu-
larne występy podczas wielu gminnych 
świąt, imprez czy przeglądów. Muzyka 
ludowa nadal jest w naszych stronach 
bardzo lubiana i zawsze zostaje przyj-
mowana z entuzjazmem. Wyraźną 
pomoc odczuwam przede wszystkim 
od ludzi muzykujących ze mną. Co 
do wsparcia osób z zewnątrz niestety 
jest coraz gorzej, ale wierzę, że warto 
nadal grać, przede wszystkim dla sie-
bie oraz tych wszystkich osób, które 
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przychodzą na występy - zarówno te 
z zespołami, jak i indywidualne.

M.Z.: Jakie masz plany na najbliż-
szą przyszłość, pytam o te życiowe za-
mierzenia oraz związane z muzyką?

Z.D.: Co do przyszłości, prywatnie 
na pewno najważniejsze są studia 
i  dalsza edukacja. A muzycznie - 
nadal będę grał w "Warzanach" oraz 
wraz z moimi przyjaciółmi tworzył 
naszą rockową muzykę.

M.Z.: Dziękuję za rozmowę, życzę 
Ci wiele sukcesów i powodzenia w re-
alizacji dalszych planów.

Wydarzyło się...
"Niesiemy Dobrą Nowinę

Takie hasło towarzyszyło uczniom 
Zespołu Szkół w Warze, którzy w dniu 
17 grudnia 2010 r. odwiedzili po raz 
piąty samotnych mieszkańców w na-
szej miejscowości.

Akcja ta była pomysłem Samo-
rządu Uczniowskiego działającego 
w szkole i spotkała się z dużym 
poparciem ze strony nauczycieli. 
Przez kilka dni członkowie samorzą-
du pod czynnym okiem nauczycieli 
E. Pempuś, A. Kot, A Woś pracowali, 
wykonując piękne świąteczne stroiki.
Uczniowie zostali podzieleni na trzy 
grupy, które wraz z opiekunami – 
Danutą Szpiech, Bożeną Niemiec 
i Agnieszką Woś – pukały do drzwi 
samotnych i starszych mieszkańców. 
Niosąc „Dobrą Nowinę” – to akcja 
podczas której z życzeniami Bożona-
rodzeniowymi odwiedzono 21 osób. 
Uczniowie spotkali się z niezwykle 
miłym przyjęciem. Były to wzruszają-
ce chwile dla obu stron, chwile pełne 
przedświątecznej refleksji i zadumy. 
Mieszkańcy wprawdzie zaskoczeni, 
jednak otwierali swe drzwi przybyłym 
i dzielili się z nimi swoimi troskami 
i samotnością. Przyjmowali życzenia 
uśmiechu i pogody ducha oraz nadziei 
na lepsze jutro w 2011 roku.

   A. Woś

Alicja Makaryk 
z Siedlisk - laureatką 
konkursu "Rodzina 
moich marzeń" 

Alicja Makaryk z Siedlisk - lau-
reatką konkursu "Rodzina moich 
marzeń" Jedna z naszych uczennic 
i koleżanek Alicja Makaryk, w dniu 14 
stycznia 2011 roku, odebrała w Osie-
dlowym Domu Kultury w Rzeszowie 
przy ul. Osmeckiego nagrodę za za-
jęcie II miejsca w konkursie Rodzina 
moich marzeń. 

 Konkurs został zorganizowany 
przez Kuratorium Oświaty, Terenowy 
Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszo-
wie. Należy podkreślić, że spośród 
465 wierszy z 92 szkół, wybrany zo-
stał właśnie utwór Ali – "Pożegnanie 
matki".

 Łzy wzruszenia towarzyszyły nie 
tylko młodej autorce, ojcu i opiekunce, 
ale także wszystkim zebranym, gdy p. 
Dorota Kwoka – członek Regionalne-
go Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Rzeszowie recytowała wiersz. Inter-
pretacja utworu Ali była wspaniała, 
tak samo jak i atmosfera panująca na 
uroczystej gali wręczania nagród.

 Mamy nadzieję, że zdobyta na-
groda pobudzi wrażliwość na sztukę 
u innych dzieci i przyczyni się do 
rozwoju zainteresowań poezją.

 Na koniec warto przytoczyć słowa 
G. Chaneta: 

Człowiek jest twórcą, 
celem nauczania 
powinno być przede wszystkim 
budzenie 
i rozwijanie zdolności twórczych.

Mamy nadzieję, że tak właśnie jest 
w naszej szkole.

    Barbara Blama
Całość opracował: Michał Zięzio 

WSPOMNIENIE…

Odeszły cicho, by – jak pięknie 
powiedział poeta K. I. Gałczyński 
– „wygrzewać się na rajskich wrzo-
sowiskach”. A zasłużony to będzie 
odpoczynek: po długim, pracowitym 
i owocnym życiu. 

Panie   Jadwiga  Hardulak 
i Edwarda Kędzierska. Obydwie 
były przede wszystkim matkami, wy-
chowały gromadkę dzieci: p. Jadwiga 
– siedmioro, p. Edwarda – czworo. 
I to jakich dzieci!

Wszystkie jako polonistka Li-
ceum Ogólnokształcącego i ZSZ 
w Dynowie miałam przyjemność 
uczyć. Uzdolnione artystycznie, 
prócz obowiązków szkolnych wystę-
powały w zespołach artystycznych 
i - można powiedzieć – były ich 
podporami! O niektórych słyszymy 
na bieżąco: Bogusław Kędzierski 
– artysta-rzeźbiarza; Elżbieta Kę-
dzierska – członek Dynowskiego 
Chóru i Zespołu Teatralnego; Grze-
gorz Hardulak – scenograf i członek 
Kabaretu NASZ; Ewa Hardulak – 
członek Zespołu Teatralnego; Jerzy 
Kędzierski – członek Towarzystwa 
Przyjaciół Dynowa…

Pani Jadwiga Hardulak była 
członkiem – jak ja określam nieusta-
jącym - Komitetu Rodzicielskiego 
przy LO w Dynowie. Zaczęła od 
momentu zapisania do liceum Ani, a 
skończyła na Grzesiu. Między nimi 
były Elżbieta, Marysia, Ewa, Małgo-
sia, Bożena… Nie mogła ich zostawić. 
Orzechowy tort pani Hardulakowej 
nie ma dziś sobie równych! 

Różnie o Dynowianach mówią 
Dynowianie… Ale jak się dobrze 
zastanowić, to dopiero widać, ilu 
wspaniałych ludzi czas pochłania… 

Uczmy się o Nich pamiętać. Niech 
spoczywają w pokoju wiecznym…

Janina Jurasińska
grudzień 2010

„Czasie… 
         czasie… 
       kto cię zatrzyma?”
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4 lipca 2010 roku Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy mó-
wiła głośno: „Stop Powodziom” 
i dzięki wielu ludziom dobrej woli 
mogła zamienić to w konkret. 

Za zebrane pieniądze, ponad 
2,5 mil. zakupiła sprzęt dla 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dynowie za pomoc powo-
dzianom została zaproszona do 
Warszawy na Plac J. Piłsud-
skiego, na uroczyste przekazanie 
motopompy szlamowej o dużej 
wydajności. 

Dynowską OSP reprezento-
wali druhowie Zdzisław Piróg 
i Jerzy Chudzikiewicz, którym 
w/w sprzęt, osobiście wręczał 
P. Jurek Owsiak. 

Podobny sprzęt otrzymało po-
nad 100 jednostek strażackich.

  GM 

Jako pierwsze w Dynowie Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze, odbyło się w dniu 30 stycznia 2011 roku  
w jednostce OSP Dynów Przedmieście.

Dużą radość sprawiło wszystkim, przybycie nowych 
adeptów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z dzia-
łalności za ubiegły rok, w którym dokonano podsumowania 
osiągnięć strażaków i ich udziału w 42 akcjach ratowniczo-
gaśniczych.  

Zaprezentowano 
także plany jednostki 
na rok bieżący i lata 
następne.

Zostały przeprowa-
dzone wybory Prezesa, 
Zarządu, komisji rewi-
zyjnej na 5 – letnią ka-
dencję oraz delegatów 
do Zarządu Związku.

Zebranie zaszczycili 
swoją obecnością: wice-
marszałek wojewódz-
twa podkarpackiego 
Pani Anna Kowalska, 
wiceprezes Zarządu 

Głównego w Warszawie Pan Janusz 
Konieczny, zastępca komendanta 
Miejskiego PSP w Rzeszowie Pan 
Florian Pelczar, burmistrz miasta 
Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, 
przewodniczący rady miasta Dynowa 
Pan Roman Mryczko, radny powia-
tu rzeszowskiego Pan Aleksander 

Stochmal, radny miasta Dynowa Pan 
Stanisław Tymowicz, poseł na sejm 
RP I kadencji Pan Stanisław Duda, 
inspektor do spraw ochrony p.poż. 
urzędu miasta w Dynowie Pan Jan 
Gładysz, właściciel firmy remonto-
wo-budowlanej Pan Piotr Krupa oraz 
mieszkańcy Przedmieścia. 

 sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych Dynowa 
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świąteczno-karnawałowe wydarzenia Dynowa

 ,,Aby miłość trwała 
przez całe życie,

trzeba ją pielęgnować 
starannie jak ogród’’ 

 Henri Bordeaux

Uroczystość 50-lecia Pożycia Mał-
żeńskiego, to Jubileusz jakim może 
pochwalić się niewiele par małżeń-
skich . 

 W Urzędzie Miejskim w Dynowie 
w dniu 28 grudnia 2010 r. odbyła się 
uroczystość wręczenia medali nada-
nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego 24 
parom małżeńskim.

Z terenu miasta Dynowa odzna-
czenia otrzymali:

Państwo Janina i Zbigniew • 

ZŁOTE GODY
Hadamowie
Państwo Stefania i Zygmunt • 
Lasko
Państwo Janina i Mieczysław • 
Majka
Państwo Genowefa i Florian • 
Marszałkowie
Państwo Józefa i Stanisław • 
Marszałkowie
Państwo Regina i Roman Mar-• 
szałkowie
Państwo Irena i Bolesław • 
Siry
Państwo Zofia i Rudolf Siry• 

Odznaczenia otrzymały również 
pary małżeńskie zamieszkałe na 
terenie gminy Dynów :

Państwo Maria i Marian Moło-• 
niowie z Bachórza 
Państwo Zofia i Karol Szcze-• 
pańscy z Bachórza

Państwo Józefa i Władysław • 
Banatowie z Harty
Państwo Eleonora i Tadeusz • 
Błońscy z Harty
Państwo Helena i Zbigniew • 
Galejowie z Harty
Państwo Jadwiga i Józef Ska-• 
łuba z Harty
Państwo Jadwiga i Józef Sło-• 
ninka z Harty
Państwo Władysława i Marian • 
Śliwa z Harty
Państwo Janina i Józef Śmie-• 
tana z Harty
Państwo Jadwiga i Henryk • 
Siwarscy z Laskówki
Państwo Celina i Piotr Bara-• 
nowie z Łubna
Państwo Czesława i Bolesław • 
Bielcowie z Łubna
Państwo Teresa i Józef Gałaj-• 
da z Łubna
Państwo Władysława i Walenty • 
Kiełbasa z Łubna
Państwo Zofia i Stanisław Re-• 
bizakowie z Łubna
Państwo Janina i Zbigniew • 
Twardy z Łubna

Prezes jednostki OSP druh Le-
onard Prokop zabierając głos w imie-
niu wszystkich członków serdecznie 
podziękował:

panu Prezesowi Januszowi Ko-• 
niecznemu i pani Wicemarszałek 
Annie Kowalskiej za dofinanso-
wanie jednostki w formie dotacji 
na zakup sprzętu i umunduro-
wania,
Komendantowi Wojewódzkiej • 
i Miejskiej PSP poprzez zastępcę 
Komendanta PSP p. Floriana Pel-
czara za przekazanie samochodu 
pożarniczego GCBA Jelcz, 
panu Burmistrzowi Miasta Dy-• 
nowa Zygmuntowi Frańczakowi 
wraz z p. Skarbnik Stanisławą 
Łabisz i pracownikom UM za 
starania i środki finansowe na 
rzec zakupu nowego samochodu 
GBA Mercedes, zakupu sprzętu, 
wyposażenia i umundurowania, 
Radzie Miasta Dynowa i Prze-• 
wodniczącemu RM p. Romanowi 
Mryczko za wspieranie poczynań 
p. Burmistrza w zakresie ochrony 
p.poż.
 Następnie zabrali głos zaproszeni 

goście:
Pani wicemarszałek Anna Kowal-• 

ska nawiązała do 
rodzinnych trady-
cji OSP przeka-
zywanych przez 
ojców na synów 
i wnuków, które 
w tej jednostce 
trwają od wielu 
pokoleń.
Prezes  Janusz • 
Konieczny złożył 
podz iękowania 
i  gratulacje za 
zaangażowanie 
jednostki w dzia-
łania ratownicze. 
Zadeklarował środki na zakup 
nowego samochodu lekkiego, wy-
posażenie i umundurowanie dla 
OSP Dynów Przedmieście.
Zastępca Komendanta Miejskie-• 
go PSP w Rzeszowie p. Florian 
Pelczar złożył podziękowanie 
druhom jednostki OSP Przed-
mieście za udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych i poin-
formował, ze nigdy nie było 
przypadku, żeby jednostka nie 
wyjechała na wezwanie. Zawsze 
jest mobilna, sprawna i zdyscy-
plinowana. Obecne wyszkolenie 

i usprzętowienie, jak powiedział 
p. Komendant, jest odpowiednie, 
aby jednostkę włączono do KSRG 
– brak tylko garaży i selektywne-
go wywoływania. 
Jako ostatni zabrał głos p. Bur-• 
mistrz Zygmunt Frańczak, który 
przedstawił zamierzenia miasta 
w sprawie rozbudowy budynku 
na bieżący rok i życzył dobrej 
współpracy.

 Zebranie przebiegało w koleżeń-
skiej i pełnej zrozumienia atmosfe-
rze. 

 L. Prokop 
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Jubilaci z Dynowa

Uroczystość wręczenia medali 
z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeń-
skiego została poprzedzona uroczystą 
Mszą Świętą, odprawioną w Kościele 
Parafialnym w Dynowie w intencji 
szanownych Jubilatów, przez Księdza 
Dziekana Stanisława Janusza. 

 Pięćdziesiąta rocznica ślubu to bar-
dzo wzruszająca uroczystość w czasie 
której odżywają wspomnienia, mienią-
ce się swoistym blaskiem, wracają ob-
razy z życia jak w barwnym kalejdosko-
pie.Tak było również 28 grudnia 2010 
roku, tu w Urzędzie Miasta Dynowa, 
podczas dekorowania par małżeńskich 
medalami przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej .

 Jubilatów oraz zaproszonych gości 
powitali Burmistrz Miasta Dynowa 
Pan Zygmunt Frańczak, Wójt Gmi-
ny Dynów Pan Adam Chrobak oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Dynowie.Po uroczystym powitaniu 
nastąpiła dekoracja par małżeńskich 
medalami za ,,Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie’’, której dokonał Burmistrz 
Miasta Pan Zygmunt Frańczak. Towa-
rzyszyli mu Wójt Gminy Pan Adam 
Chrobak, Przewodniczący Rady Miasta 
Pan Roman Mryczko, Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Tadeusz Paździor-
ny oraz Ksiądz Dziekan Stanisław 
Janusz. Były gratulacje, kwiaty, ży-
czenia, chwile pełne wzruszeń i toast 
na cześć Jubilatów. W krótkich wy-Jubilaci z Dynowa
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Jubilaci z Harty

Jubilaci z Łubna
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Jubilaci z Bachórza

Uroczysty toast

Część artystyczna na cześć Jubilatów

Szanowni Jubilaci,
50 lat temu złączeni węzłem mał-

żeńskim wyruszyliście na ,,Nową 
Drogę Życia’’.

Dziś gratulujemy Wam, że dotrzy-
maliście przysięgi małżeńskiej.

Z okazji tak wspaniałego Jubi-
leuszu pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze gratulacje oraz ży-
czenia zdrowia, spokoju, rodzinnego 
ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata Wspólne-
go Życia.
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stąpieniach wszyscy zgodnie wyrażali słowa szczerego 
uznania, szacunku oraz podziwu dla MIŁOŚCI, która 
pozwoliła przeżyć czcigodnym Jubilatom razem 50 lat. 
Po pół wieku ponownie dla Jubilatów zabrzmiał Marsz 
Weselny Mendelsona. Całość uroczystości uświetnił pro-
gram słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół Nr 1 w Dynowie. 

 Serdecznie dziękuję wszystkim którzy przyczy-
nili się do przygotowania uroczystości, okazali 
pomoc w jej organizacji, a która to dostarczyła 
Jubilatom wielu wspomnień i wzruszeń. 

 Te piękne, wspólnie przeżyte chwile uchwycił i za-
trzymał w kadrze Pan Jan Prokop, do obejrzenia których 
zapraszamy zarówno na stronach ,,Dynowinki’’ jak rów-
nież na stronie internetowej Miasta Dynów. 

  Anna Nowicka-Hardulak
  Kierownik USC w Dynowie Uroczysta Msza Św. w intencji Jubilatów

28 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miasta Dynów odbyła 
się uroczystość „Złotych Godów” czyli 50 rocznica zawarcia 
związku małżeńskiego. 

Tak, tak 50 lat minęło jak mówią słowa piosenki - ,,Jak 
jeden dzień”. Ileż to burz i życiowych zawirowań czcigodne 
pary przeżyły razem. A o tym, że wyszli z tego zwycięsko 
świadczyła Ich obecność na uroczystości. Z całą pewnością 
czcigodne pary są wzorem dla współczesnych małżeństw, 
które niejednokrotnie gubią gdzieś w codziennej gonitwie 
swoje marzenia, plany, ideały, uczucie. Gimnazjaliści 
z Dynowa, którzy przygotowali akcent słowno – muzyczny, 
życzyli wielu ciepłych, pogodnych dni oraz aby żyli długo, 
a odmładzani szczęściem rodzinnym doznawali jak dotąd 
serdecznej miłości, czci i uwielbienia.

M. Mączyńska

MAŁŻEŃSTWO 
i WINO mają 
jedną wspólna cechę 
– nabierają wartości 
dopiero po latach ...
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Zespół Teatralny Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z Dynowa, 
po raz kolejny gościł ze swoim przed-
stawieniem w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie. 15 stycznia 2011 
roku mieliśmy okazję zaprezentować 
rzeszowskiej publiczności „Niewolni-
ce z Pipidówki”, a występ nasz miał 
miejsce w związku z odbywającym się 
właśnie cyklem „Wojewódzka Scena 
Amatorskich Form Teatralnych”. Ta 
wspaniała komedia Michała Bałuc-
kiego, opowiadająca o korupcji i pry-

wacie, które zdominowały miasteczko 
Pipidówka, odebrana została przez 
widownie z dużym entuzjazmem o czym 
świadczą niewątpliwie gorące brawa 
jakie nam zgotowano. Nam aktorom 
amatorom gra w tak znakomitym 
miejscu sprawiła ogromna satysfakcję 
i pozwoliła po raz kolejny na zdobycie 
nowych artystycznych wrażeń i doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że po raz kolejny mo-
gliśmy pokazać, że w Dynowie ruch teatralny kwitnie i ma się mimo trudności 
w dobrej formie i zapraszamy na kolejne spektakle.

Michał Zięzio – teatralny doktor Józef Dmuchalski z Pipidówki

Niewolnice z Pipidówki 

fot. Antoni Iwański

Wyróżnienia w postaci pluszaków 
ufundowali:

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół • 
Dynowa - P. Andrzej Stankiewicz 
(+ pocztówki i kalendarze)
Wicemarszałek Województwa Pod-• 
karpackiego - p. Anna Kowalska 
(+ albumy i kalendarze) 
Firma BUDMET - p. Maria Sieka-• 
niec, p. Andrzej Uryć
Firma OSTEL - p. Ostafińscy• 
Firma KOBI• 
Zajazd na Rozdrożu - Państwo • 
Kośmidrowie
Firma AGROPOL - p. Gudykowie• 
P. Małgorzata Kołt• 

W kolejną niedzielę nowego roku - 
16 stycznia - Miejski Ośrodek Kultury 
w Dynowie i Towarzystwo Przyjaciół 
Dynowa, zaprosiło mieszkańców Dyno-
wa na kolejny konkurs kolęd. Konkurs 
zaszczycili swoją obecnością Wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego  
p. Anna Kowalska, Burmistrz miasta 
Dynowa  p. Zygmunt Frańczak, Prze-
wodniczący Rady Miasta Dynowa 
p. Roman Mryczko oraz licznie zgro-
madzoni mieszkańcy Dynowa.

W tegorocznym konkursie dwudzie-
stu trzech uczestników, solistów i ze-
społów - uczniów szkół gimnazjalnych i 
średnich Pogórza Dynowskiego, rywa-
lizowało o główne nagrody konkursu – 
złotą, srebrna i brązową bombkę.

Jury konkursowe w składze  p. Ka-
tarzyna Furmańska – instruktor Woje-
wódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,  
p. Urszula Woroniec instruktor Brzo-
zowskiego Domu Kultury, p. Grażyna 
Malawska instruktor Dynowskiego 
Ośrodka Kultury oraz p. Andrzej Kę-
dzierski muzyk, dyrygent Dynowskie-
go Chóru „Akord”, po długiej debacie 
ogłosiło zwycięzców:

 W kategorii zespołów:
Złota Bombka • 

– Zespół Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Królowej Jadwigi w Bła-
żowej
Srebrna Bombka • 
– Zespół „Interwał” Zespołu Szkół 
nr 5 w Dylągowej
Brązowa Bombka • 
– Tercet-Wioletta Potoczny i Na-
talia Twardy wokal, Joanna Mar-
towicz – skrzypce, - Liceum Ogól-
nokształcące im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Dynowie.

W kategorii solistów:
Złota Bombka – Paulina Bator – • 
LO Błażowa
Srebrna Bombka – Natalia Twar-• 
dy – LO Dynów
Brązowa Bombka – Samuela Łach • 
z Zespołu Szkół w Dynowie.

Przyznano także wyróżnienie, które 
otrzymali:

Magdalena i Kamila Pantoł ZSzZ 
w Dynowie, Zespół Parafii Dylągowa, 
Zespół gimnazjum w Błażowej, Wiolet-
ta Potoczna LO Dynów, Anna Głowacz 
i Aleksandra Dąbrowska - Szkolny 
Klub Europejski przy LO Dynów. 

Poza konkursem kolędowali między 

DYNOWSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KOLĘD
I PASTORAŁEKXIV

innymi Wiktor Kędzierski z Ulanicy 
oraz Agatka, Ania, Wioletta i Beata 
Pudysz z Dylągowej.

Nagrody pieniężne ufundowali Bur-
mistrz Miasta Dynowa, Wójt Gminy 
Dynów.

G.M.



Nr  1-2/184-18520 DYNOWINKA

„Karczma pod Semaforem”

Jedzie słynna kolejka, 
leniwie toczy się torem
W Bachórzu zawsze wstępuje
do karczmy Pod Semaforem
Tu poczęstuje się trunkiem, 
posiłek zje smaczny i zdrowy
I do Przeworska zasuwa 
jak pociąg ekspresowy

„Zajazd na Rozdrożu”

Śpisz pod niebem, czy śpisz w łożu, 
to pamiętaj o „Rozdrożu”!
Jedziesz Mercem, czy furmanką 
- wstąp na jakieś pyszne danko
Zjesz obficie, smakowicie, 
lepsze ci się wyda życie!!!

Restauracja „Zamek” 
w Dubiecku

Jest miasto nad Sanem 
niezwykle wybrane
Przez przodków dostojnie 
Dubieckiem nazwane
Gdzie gniazdo Krasickich 
rodu przemożnego
I miejsce urodzin poety wielkiego!

”Paradise”

Jesteś głodny? 
A więc daj się Ty nakarmić 
w Paradajsie
Chcesz zachęty? 
Proszę! 
Dam ci 
- dają jeść tam jak u mamci!

„Torino”

Ten kto rady mej wysłucha, 
święto będzie miał dla brzucha
Słuchaj chłopcze i dziewczyno! 
Jeśli pizza - to w Torino!

„Słoneczna”

Gdzie obiady są w Dynowie bardzo 
smaczne oraz zdrowe?
Kto tam był – to tak odpowie: 
Są w Słonecznej, w miłej salce,
Bardzo pyszne – lizać palce!

„Piekarnia p. Krupów”

Gdy chcesz kontent być z zakupów, 
zaopatruj się u Krupów!
W świeży chlebuś i bułeczki 
i przepyszne drożdżóweczki!

Systematyczna praca Orkiestry Dę-
tej OSP Dynów owocuje coraz większą 
ilością występów. Ta sztuka połączyła 
grono młodszych i starszych entuzja-
stów, którzy potrafią nadać swojemu 
zamiłowaniu wdzięczny ton orkiestry. 
Stanowi niewątpliwie wizytówkę 
miasta, stało się dobrym obyczajem, 
aby swoimi występami uświetniała 
wszelkie ważniejsze uroczystości. Do 
takich należało w ostatnim czasie 
Święto Odzyskania Niepodległości, 
kiedy orkiestra dała piękny koncert 
utworów o charakterze patriotycznym, 
a na deser po wykwintnej uczcie ura-
czyła publiczność odegranymi standar-
dami. Znaczenie orkiestry zwiększa 
fakt, że jest zapraszana do ościennych 

Orkiestra Dęta OSP DYNÓW
miejscowości, gdzie swą grą przyczy-
nia się do uświetnienia uroczystości 
kościelnych. 14 listopada 2010 r. miał 
miejsce koncert w Kosztowej, nato-
miast 30.01.2011 w Łubnie. 16.01.2011 
w obydwu kościołach parafialnych 
w Dynowie odbyły się koncerty kolęd, 
a licznie zgromadzeni słuchacze na-
grodzili zespół zasłużonymi brawami. 
Słów pochwały nie szczędzili probosz-
czowie obydwu parafii. 

Z inicjatywy orkiestry wydany zo-
stał kalendarz na bieżący rok, zaś jego 
nabywcami byli mieszkańcy Dynowa. 
Członkowie zespołu składają serdeczne 
podziękowania za przychylne przyjęcie 
i wszelkie ofiarowane datki.

 Ewa Hadam 

Sponsorzy kolacji 
dla uczestników konkursu

 w wierszach M. Jurasińskiego

fot. Damian Zelwach
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„Niedaleko rynku 
- więc w centrum Dynowa, 

Jest piękna świątynia
wczesnobarokowa. 

Dwie wysokie wieże 
sięgające w chmury, 
Zwieńczają solidnie 

jej dostojne mury”
   [F. Radoń]

Niedzielny mroźny wieczór. Nasza 
parafialna świątynia rzęsiście oświe-
tlona wypełniła się słuchaczami, którzy 
odpowiadając na zaproszenie Towa-
rzystwa Gimnastycznego ‘SOKÓŁ’’ 
zostali po wieczornym nabożeństwie, 
by posłuchać kolęd w nowej aranżacji 
kapeli TOŃKO, by zadumać się nad 
polskim losem przez wieki splecionym 
z TAJEMNICĄ BOŻEGO NARODZE-
NIA.

Program zaczął się prawykonaniem 
pieśni „DYNOWSKA ŚWIĄTYNIA”: 
tekst Fryderyk Radoń, muzyka Antoni 
Dżuła, a potem popłynęły kolędy i sło-
wa poetyckich strof. Prośba nieznanego 
autora wiersza z 1863 roku zabrzmiała 
w pierwszej recytacji:

PAN z nieba przychodzi 
OTO się MARYI 

dziś nam JEZUS rodzi, 
Łaskę przynosi, 
Kto o nią prosi, 

Odpuszcza grzechy 
Daje pociechy! 

dajże nam PANIE, 
Niech POLSKA powstanie

I  jakby w  odpowiedzi  kapela 
zaintonowała  „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki’’, a potem „JEZUS Ma-
lusieńki”, wskazując najwyraźniej, 
gdzie nam trzeba szukać pomocy. 
Po  chwili w  świątyni  zapanował 
nostalgiczny  nastrój  sprzyjają-
cy  głębokiej  zadumie,  bo  znów 
‘skrzydlate  słowa” uniosły myśli 
zebranych  ku  ziemskiej matce 
- OJCZYŹNIE. 

Zawitaj nam Zbawco, 
dziś narodzony  

I popraw nam biednym 
los utrudzony 

Lulajże JEZUNIU, ZBAWCO 
wszech ludzi! 

Niech TWE przybycie ze snu 
nas zbudzi! (…)

Daj PANIE poczucie celów 
jaśniejszych, 

W oświacie bez granic, 

a w grzechach mniejszych. 
Użycz nam dni szczęścia, 

Ojczyźnie chwały! 
Daj dzieciom, 

by lepszych chwil doczekały„
  Kajetan Sawczuk

Zespół muzyczny w składzie: An-
toni Dżuła - śpiew, gitara, aranżacja, 
Monika Sobkowicz - śpiew i banjo, 
Agata Marszałek keyboard i śpiew, 
Dorota Sówka- śpiew i trójkąt, Małgo-
rzata Wróbel śpiew i partie muzyczne 
na flecie, Franciszek Karaś - skrzypce, 
Janusz Paszko - kontrabas i śpiew, 
pięknie i łatwo przechodził od lirycz-
nych kolęd do pełnych werwy a nawet 
animuszu tchnącego optymizmem. So-
liści i duety śpiewali pięknie i odkrywa-
li przed słuchaczami nowe brzmienia 
dobrze znanych utworów. Słuchało się 
ich z prawdziwą przyjemnością i nie-
kłamanym podziwem. 

Z „Kolędą łyczakowską” zebrani 
udali się na wędrówkę po dawnym 
polskim Lwowie, po jego urokliwych 
zaułkach, gdzie nawet wiatr nuci „Mi-
zerna cicha………”, a strofami wierszy 
przenieśli się do bliskiej już nam rze-
czywistości, do współczesnej Polski, 
gdy kolędnicy przyznają:
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„Idziemy sami 
Niosąc pytanie

  Kto jesteś
  POLAK mały? (….)
 Takie pytania bolą jak rana
 Kto z nas odpowie szczerze

Myśmy zmęczeni
 Sami nie wiemy
 W jaką to POLSKĘ wierzyć?
 Ernest Bryll 
 
I jak zawsze można oczekiwać, po-

ciecha spłynęła w kolejnym wierszu:
 

 Tak już od wieków co roku,
Gdy pierwsza gwiazda zaświeci

W światło wprowadzisz nas z mroku

By nas nadzieją oświecić.
 My zaś idziemy za TOBĄ
 Bo TYŚ MIŁOŚCIĄ I SIŁĄ

I życie staje się lepsze
 Jakie by ono nie było.

 
Program zakończyły życzenia:

 Ponad miasta i wioski,
 Niechaj czuwa Duch Boski!
Dary łask niech rozsypie w narodzie;

Czy biesiada, czy praca
 Niech Wam serca obraca
 Ku miłości i zgodzie.
 

Ksiądz Proboszcz ST. JANUSZ 
dziękując zespołowi za udany występ, 

zachęcił do kontynuowania SPOTKAŃ 
jednoczących serca , myśli i najgłębsze 
nasze pragnienia.

W grupie prezentującej teksty 
poetyckie wystąpili; Janina Banat, 
Ewa Budnik, Melania Dżuła, Ryszard 
i Robert Dudowie, Aleksander Gerula, 
Maria Iwańska, Andrzej Karnas, Jo-
lanta Głuchowska- Kozubal, Karolina 
Kozubal, Grażyna Malawska, Oliwia 
Paździorny, Grzegorz Wojdyło. 

Całość przygotowali: 
Krystyna i Antoni Dżułowie

Fotografowali: 
R. Sobkowicz i Antoni Iwański

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury oraz Liceum Ogólnokształcą-
cym w Dynowie, chcąc ubarwić zimowe 
życie kulturalne Dynowa, postanowiło 
co roku w lutym organizować PAS. Po-
znaj Artystów Stąd – bo tam należy 
rozumieć ów skrót – to impreza, która 
ma promować twórczość rodzimych 
artystów. Podczas tegorocznej edycji 
występowali między innymi: młody, 
utytułowany pianista z Harty Rafał 
Gudyka, śpiewające uczennice dynow-
skich szkół Samuela Łach, Natalia 
Twardy, Wioletta Potoczna, Joanna 

PAS-2011
Martowicz oraz pani Grażyna Malaw-
ska, której akompaniował pan Julian 
Zych. Występy zakończył zespół Bocca 
Della Verita.

Ważnym wydarzeniem był koncert 
obchodzącego w tym roku Jubileusz 30-
lecia dynowskiego Chóru AKORD. Ze-
spół został uhonorowany przez władze 
miasta w osobach Burmistrza Miasta 
Zygmunta Frańczaka i Przewodniczą-
cego Rady Miasta Romana Mryczko 
oraz przez panią Wicemarszałek 

Województwa Podkarpackiego Annę 
Kowalską, reprezentującą Podkarpacki 
Urząd Marszałkowski , który objął pa-
tronat nad tym pięknym jubileuszem.

Podczas występów odbyła się au-
kcja rzeźb, fotografii i obrazów poda-
rowanych przez dynowskich artystów. 
Przeprowadził ją w sposób brawurowy 
pan Mariusz Choma. Zebrana kwota 
(ponad 3 tysiące złotych) przekazana 
została walczącemu z chorobą Kubie 
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– uczniowi dynowskiego LO.
Trzonem imprezy była promocja 

tomiku wierszy księdza Franciszka 
Błotnickiego, wydanego staraniem 
Jego rodziny oraz Towarzystwa Przyja-
ciół Dynowa. Zamieszczamy krótką bio-
grafię księdza, zachęcamy do zakupu 
zbioru Jego wierszy i życząc Naszym 
Czytelnikom, aby nie w Nowym Roku 
nie omijało Ich szczęście, dedykujemy 
jeden z nich…

Bajka o szczęściu

Raz w postaci krasnoludka
wyszło Szczęście z lasu
i naprzeciw poszło ludzi
cicho bez hałasu.
Czterolistną koniczynę
w małej trzyma dłoni,
myśląc sobie: temu dam ją
kto mi się pokłoni.

A tą samą polną drogą
człowiek smutny bieży,
że odnajdzie swoje szczęście
wierzy i nie wierzy.

Oczy swoje w dal skierował
i goni i goni,
a tu wolno kroczy Szczęście
z koniczyną w dłoni.

Już zbliżyli się do siebie,
lecz złączyć nie mogą,

bo w rozpędzie człowiek Szczęście
podeptał swą nogą.

Cicho jęknął krasnoludek,
liść wypuścił z dłoni,
a człek smutny 
za swym szczęściem
i goni i goni.

fot. Damian Zelwach
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Towarzystwo Przyjaciół Dynowa dziękuję firmom: 
GENESIS, • 
Gminnej Spółdzielni w Dynowie, • 
GEZO • 
AGROPOL•   za pomoc w organizacji imprezy PAS-2011.

Wszystkich kochających wiersze szczególnie poetów z Dynowa,
informujemy, że istnieje możliwość zakupu książki ks. F. Błotnickiego 

w Miejskiej Bibliotece w Dynowie. 
    Wydanie tej książki wsparli finansowo:

     Joanna ze Stankiewiczów i Mirosław Kiełbińscy 
     Danuta Błotnicka-Zych
     Gmina Miejska Dynów

Ksiądz Franciszek Błotnicki, 
syn Jana Błotnickiego i Anny ze 
Stankiewiczów, urodził się w naszym 
Dynowie roku pańskiego 1890. 

Tutaj w Dynowie skończył pod-
stawową pięcioletnią szkołę ludową, 
potem uczęszczał do przemyskiego 
gimnazjum, w a 1910 roku wstąpił do 
seminarium duchownego we Lwowie, 
gdzie uzyskała święcenia w roku 1914. 
A potem posługa w wielu parafiach, 
między innymi w Brzozdowcach, Stry-
ju, Tarnopolu, wreszcie we Lwowie 
(wszystko to nasze kochane kresy!). 
Ale jako ksiądz służył nie tylko lu-
dziom, ale działał też – i to bardzo 
aktywnie – a to w Lidze Katolickiej, 
a to w Stronnictwie narodowym, 
a to w Towarzystwie Rozwoju Ziem 
Wschodnich. Oczywiście działania 
te przepojone były patriotyzmem, bo 
Polska była zniewolona. Wyniósł go 
Ksiądz z domu rodzinnego, ale i ze 
szkół – szczególnie z gimnazjum, gdzie 
należał do zasłużonej dla polskiej nie-
podległości organizacji Zarzewie. 

Wreszcie doczekał się nasz bohater 
niepodległości, w niejednym wierszu 
opisując tęskny okres oczekiwania 
na nią. II wojna światowa zastała Go 
we Lwowie, gdzie jesienią 1939 roku 
zdążył jeszcze odprawić mszę i wygło-
sić homilię w słynnym kościele Ojców 
Dominikanów, a potem uciekł przed 
Sowietami, przybywając do swojego 
rodzinnego Dynowa. Tu włączył się 
w nurt konspiracji działając w tajnym 
nauczaniu pod pseudonimem Żywia. 

To właśnie On wspólnie z Anielą 
Stojanowską, Agnieszką Świerczkow-
ską i innymi założył w roku 1944 na 
bazie tajnego nauczania Prywatne 
Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum 
Zarządu Miejskiego w Dynowie, 
w którym uczył języka polskiego i an-
gielskiego, a także prowadził kółko 
dramatyczne, zespoły recytatorskie 
oraz żeńskie stowarzyszenie tzw. So-
dalicję Mariańską. 

Działał także na rzecz miasta. 
W latach 1946-47 pełnił funkcję 
przewodniczącego Miejskiej Rady 
Narodowej. W roku 1949 ze względu 
na zły stan zdrowia objął probostwo 
w Jabłonce, gdzie zmarł w 1952 
roku. Pochowany jest na cmentarzu 
dynowskim.

Przez całe życie pisał, pisał, pisał… 
współpracując z wieloma redakcjami 
gazet, np. krakowskim Głosem Na-
rodowym czy Gwiazdą Cieszyńską. 
Tworzył głównie poezję, ale napisał 
też powieść „Na Podolu biały kamień”, 
próbował także form dramatycznych, 
pisał też dla dzieci - „Jak Jurek szukał 
szczęścia”, „O dziewczynce, co muchy 
pasła”.

Ksiądz Stanisław Błotnicki to 
postać – jak opisuje Go Aniela Sto-
janowska – barwna i nietuzinkowa. 
Znał łacinę, niemiecki, francuski, 
angielski… Znał „Pana Tadeusza” na 
pamięć, znał wiele dowcipów i aneg-

dot, sam obdarzony humorem – był 
bohaterem wielu. Pani Stojanowska 
wspomina, że kiedyś na przyjęciu u 
państwa Kasprowiczów do obecnego 
tam ówczesnego proboszcza księdza 
Bara odezwał się w te słowa: „Ty 
powinieneś założyć BAR w Dynowie, 
jak by to pięknie brzmiało BAR DY-
NOWSKI”…

Maciej Jurasiński
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28 grudnia 2010 r. tuż po świętach Bożonarodze-
niowych odbyła się w Dynowie, nietypowa wystawa 
obrazów Dawida Kędzierskiego. Lokalizacją tej akcji 
stała się jabłoń rosnąca na terytorium plebani, na któ-
rej rozwieszone były dzieła w stylistyce abstrakcyjnej. 
Wystawa oparta była na zasadach happeningu i można 
było już ją oglądać od godzin rannych, aż do szesnastej. 
Inicjatorem i pomysłodawcą akcji był Dawid Kędzierski. 
Ekspozycja prezentowała dwanaście obrazów z różnych 
lat twórczości artysty.

Dawid Kędzierski nie przypadkowo wybrał czas i miej-
sce. Pejzaż zimowy wraz z atmosferą świąt jest aluzją 
do świątecznej choinki, oraz wyrażenia samego siebie 
w sposób niekonwencjonalny. Autor odnalazł drzewo, 
które spełniało jego oczekiwania prezentacji malarskiej. 
I było w swej budowie pełną formą. Stało samotnie, więc 
nie miało konkurencji i jako tło ekspozycji służył mu 
budynek Domu Pasterza. Dodatkowym aspektem do 
prezentacji dzieł stał się otaczający śnieg, który wzbogacał 
kontrast. Dzięki czemu mocno korespondowały z widzem.

Jak mówi artysta. Drzewo w swej konstrukcji jest już 
dziełem natury i samo w sobie jest piękne. Wzbogacone 
o barwę z obrazów staje się dostojne. Obrazy zaczynają żyć 
innym bytem, pełnić funkcję dojrzałych owoców. Te „owoce” 
to strój jakim się opasa dana jabłoń i ma ona charakter 
świąteczny. Dlatego też upodabnia się do choinki, goszczą-
cych w naszych domach podczas tych świąt. To czczenie 
iglaka tkwi w człowieku od wieków, w różnych kulturach 
i społecznościach wyraża się je  w specyfice danego regionu 
lub kraju. Drzewo jest magiczne i łączy ze sobą trzy światy. 

Poprzez korzenie których nie widać i które sięgają głęboko 
w ziemię - ze światem zmarłych. Poprzezpień - ze świate-
mówczesnym, a dzięki gałęziom - z niebem. A ponadto służy 
człowiekowi w różnych dziedzinach życia. Więc Świąteczne 
Drzewo Abstrakcji będzie inspirować do subiektywnych 
odczuć wizualnych.

Wystawa miała za zadanie zachęcenie do  „podglądania 
sztuki” – w nietypowych aranżacjach. A co za tym idzie, 
promowania odważnych inicjatyw kulturalnych, ożywienie 
Dynowa poprzez działanie kulturalne oraz miejsc o wysokiej 
atrakcyjności nie tylko do ekspozycji.
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Niemal na każdej stacji dosiadali 
się jacyś osobnicy w wojskowych mun-
durach z karabinami, przeprowadzali 
kontrolę dokumentów i pytali o wa-
lizki. Dzięki temu, że miałem tylko 
jedną walizkę, dojechałem do stacji 
Bachórz. Była godzina 23:23. Do domu 
miałem 8 kilometrów, poszedłem więc 
do dyżurnego stacji i zapytałem go, 
czy można przenocować na poczekalni. 
Odpowiedział mi, że można. Mówię mu, 
że jest zimno, a on na to, że zapalimy 
i wtedy będzie ciepło. Wyszedłem 
jeszcze na pole i patrzę, a drogą jadą 
sanie zaprzężone w konia, furman 
skręca w prawo i zajeżdża na stację. 
Zatrzymał konia, obwiązał lejce wo-
kół obertla, orczyk spuścił i idzie na 
stację w moim kierunku. Mówi „dobry 
wieczór”, poznaję po głosie starego 
znajomego i pytam Go „czy Pan jest 
Stanisław Szmul?”. „Tak” pada odpo-
wiedź. On zapytał „czy Ty jesteś Antek 
Bilski”, a ja mu odpowiedziałem, że 
tak. Przywitaliśmy się, powiedział, że 
przyjechał na stację zobaczyć, czy nie 
przyjechała jego siostra z Niemiec. Roz-
mawialiśmy, a on zapytał, gdzie będę 
nocował, powiedziałem, że na stacji, a 
on na to przyciszonym głosem „uciekaj 
stąd, bo cię tu zabiją!” i poleciał bez 
pożegnania do sanek, zapiął orczyk, 
wziął lejce do ręki i bat, podciął konia 
batem i pojechał na prawo do Harty na 
Lipnik, bo tam mieszkał. Ja zostałem 
na lodzie i zastanawiałem się, co jest, 
że mnie ostrzega, a mnie nie zabrał. 
Wzywałem Boga na pomoc i przyszła 
mi myśl, że niedaleko za torem kolej-
ki wąskotorowej mieszka Kośmider 
Piotr – dróżnik, wziąłem więc walizkę 
i poszedłem do niego. Przyszedłem pod 
dom, zapukałem do drzwi, stałem chwi-
lę i usłyszałem, że mnie ktoś puszcza. 
Powiedziałem „dobry wieczór”, zapyta-
łem, czy trafiłem do Pana Kośmidra, on 
powiedział „trafił pan, zamykaj drzwi, 
bo zimno”. Zamknął drzwi, weszliśmy 
z sieni do kuchni, zaświecił lampę 
naftową, a pan Kośmider z drugiej izby 
pyta mnie „to ty Bilski?”. Opowiedzia-
łem mu zajście ze Szmulem, że mnie 
ostrzegł, ale nie zabrał. Pan Kośmider 
zapytał, czy jestem głodny, odpowie-
działam, że nie, on na to, żebym położył 
się spać na kanapie, bo jest późno. Po 
przespanej nocy wstałem, zaprosili 

mnie do wspólne-
go stołu, zjedliśmy 
śniadanie. Pan Ko-
śmider miał drugą 
żonę z Ulanicy z Ju-
rasów i ona mnie 
znała. Powiedziała 
mi, żebym poszedł 
do domu bez wa-
lizki. Przyszedłem 
szczęśliwie, przy-
witałem się z ro-
dzicami i rodziną. 
Trochę odpocząłem 
po podróży, a ojciec zaprzągł konia do 
sanek i pojechał po walizkę. A ten pan, 
który mnie wpuścił do domu pana Ko-
śmidra, to był „spaleniec” z Dylągowej 
– wsi, którą całą spaliły bandy UPA, 
a on mieszkał u niego w stajni. Gdy 
wróciłem do domu rodzinnego, dowie-
działem się o rzeczach strasznych, że 
bandy uzbrojone dokonują rabunków, 
strzelają do niewinnych ludzi za ciuchy 
w całej południowo-wschodniej Polsce, 
a najwięcej na linii kolejki wąskotoro-
wej Przeworsk-Dynów. 

Ja dziękuje Panu Bogu za szczę-
śliwy powrót do domu ojczystego. 
Opowiadam przy różnych okazjach 
przeżycia młodych i późniejszych lat, 
ile razy moje życie było zagrożone, se-
kundy ratowały mnie od śmierci i wy-
szedłem z nich cało. Z doświadczenia 
wiem i wierzę, że człowiek przychodząc 

na ten świat ma swoje przeznaczenia, 
czyli od urodzenia do śmierci życie 
człowieka jest w rękach Pana Boga. 
Obecnie mam 77 lat i jeszcze dzięki 
Bogu jestem „na chodzie”, a zdrowie 
jest leczone. 

Obserwuję dzisiejszą młodzież, któ-
ra ma warunki życiowe dużo lepsze od 
moich i zastanawiam się, czy docenią 
nasze młode lata, ciężkie czasy po II 
wojnie, małe zarobki, pracę społeczną 
itp. Życzę dzisiejszej młodzieży suk-
cesów w życiu osobistym, rodzinnym, 
aby nie kaleczyła języka polskiego 
wulgaryzmami, była wierna Ojczyźnie, 
tak jej dopomóż Bóg. 

Ja w roku 1951 ożeniłem się, zmie-
niłem miejsce zamieszkania. W roku 
1960 dostałem list z Niemiec na stary 
adres, na który nie odpisałem. W 1970 
roku został podpisany układ polsko-

Moja praca przymusowa 
w III Rzeszy Niemiec – część VI 

– ostatnia…
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niemiecki, po obejrzeniu programu w telewizji nawiązałem 
kontakt listowny. W 1976 roku otrzymałem zaproszenie i 200 
DM na odwiedziny. Starania o paszport i wizę trwały rok. 16 
maja 1978 roku odwiedziłem ich po 32 latach. Majster już nie 
żył, nastąpiły duże zmiany gospodarcze i polityczne, Niemcy 
należały już do Unii, w ich kraju był dobrobyt, pracowało u nich 
2,5 miliona robotników z innych krajów. Zaproponowali mi, żeby 
został u nich i podjął pracę. Spotkałem dwóch moich kolegów, 
którzy pożenili się z Niemkami i przepisali się na Niemców, było 
im dobrze, ale tęsknili za rodzinnym krajem i chcieli go odwiedzić, 
niestety zmarli, nie odwiedziwszy kraju rodzinnego. Po śmierci 
mojej pani Katarzyny córka i syn nie piszą do mnie wcale, bo 
lepiej się mają, niż ja. 

Mieszkam w Domu Pogodnej Starości im. Brata Alberta 
w Dynowie, gdzie moja starość upływa w spokoju i dostatku.

Antoni Bilski

Kaplica- grobowiec hr. Starzeńskich 
w Dąbrówce Starzeńskiej odzyskała 
swą pierwotną urodę, swe architekto-
niczne piękno. Remont fundamentów, 
elewacji, dachu ze wszystkimi detalami 
architektonicznymi został zakończony 
i w dniu 30 października 2010 roku 
odbył się odbiór techniczny odrestau-
rowanego obiektu.

Koszt prac remontowych wyniósł 
118 699,27 tysięcy zł. i w 15 % sfi-
nansowany został przez Urząd Gminy 
Dynów w ramach unijnego projektu p.t. 
Poprawa atrakcyjności turystycznej 
gminy miejskiej i wiejskiej poprzez 
utworzenie na ich terenie obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz reno-
wację zabytków. [ Realizacja w ramach 
RPO Województwa Podkarpackiego. 
2007- 2013.]  Pracownicy Urzędu Gmi-

ODZYSKANE PIĘKNO

ny organizowali przetarg na wyłonie-
nie wykonawcy prac, dokonali odbioru 
technicznego. Wykonawcą została 
firma AKAR z Rzeszowa. 

Całość prac konserwatorskich nad-
zorował dyplomowany konserwator 
dzieł sztuki- mgr Tadeusz Sokal z Kra-
kowa. Dzięki Jego opiniom w projekcie 
renowacji ujęto; architekturę zewnętrz-
ną, wnętrze kaplicy ( posadzkę, malo-
wanie ścian oraz sklepienia ), renowa-
cję ołtarza i najcenniejszego obrazu.  
Zakres prac w 2010 roku objął naprawy 
zewnętrzne, w bieżącym kompleksowe 
odnowienie wnętrza kaplicy. 

Remont zaczął się od przekazania 
obiektu wykonawcy w dniu 3 sierpnia 
2010 roku. Większość prac wykony-
wano w październiku, ale udało się, 
dzięki sprzyjającej pogodzie, zakończyć 
je przed zimą. 

Efekty można podziwiać 
i cieszyć się, że w porę podjęto 
niezbędne działania by uratować 
cenny zabytek od grożącej mu ru-
iny. Dziś urzeka swoim pięknem, 
harmonią proporcji sylwetki 
i zdobiącymi ją detalami.

15 października 2010 roku 
minęło 100 lat od poświęcenia 
obiektu - rodowego grobowca 
ufundowanego przez hr. Julię 
Starzeńską z Komorowskich, 
matkę ostatnich właścicieli wsi; 
hrabiów Juliusza i Kazimierza 
Starzeńskich.

Można i trzeba podziwiać 
dotychczas wykonane roboty, 
ale niepokoić muszą przedłuża-
jące się starania o rewitalizację 

parku. Są projekty, prowadzone są 
uzgodnienia, ale konkretnych działań 
ratujących drzewostan nie udało się 
nawet rozpocząć. Tymczasem DRZE-
WA UMIERAJĄ STOJĄC. Po każdej 
większej wichurze ubywa lip, grabów, 
a kasztanowa aleja już ledwie zacho-
wuje swój pierwotny układ. Wszędzie 
królują samosiejki, wiosną i latem 
przypominają dziki busz. Jak długo 
jeszcze trzeba czekać ? Jak długo moż-
na czekać , by było jeszcze co ratować? 
Młode drzewa rosną powoli, a stare 
umierają szybko……………

Władzom gminy, samorządowi 
wiejskiemu, a przede wszystkim pięk-
nemu niegdyś parkowi, życzę, by ten 
rok przyniósł realizację zaplanowanego 
zadania ratowania tego zabytku przy-
rody i kultury.

   Krystyna Dżuła 
   fot. L. Iwański
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22 grudnia 2010 r. Ten dzień na 
długo pozostanie w mojej pamięci. 
Był niezwykły i uroczysty. Już od sa-
mego rana w Szkole Podstawowej 
w Dąbrówce Starzeńskiej panowa-
ło świąteczne ożywienie i atmosfera 
oczekiwania. Widziałam uśmiechnięte 
buzie dzieci i pełne życzliwości twa-
rze dorosłych. Zadziwiające, jak moc 
Boża, przejawiająca się w tradycji 
wigilijnej, potrafi odmienić nasze 
serca i wydobyć z nich to, co najlepsze. 
Zapominamy o dawnych animozjach, 
sprzeczkach i konfliktach, aby pozwo-
lić zatryumfować łagodności, dobroci 
i serdeczności. I w tym właśnie tkwi 
siła i magia Wigilii.

Wszyscy spotykamy się w pięknie 
udekorowanej auli. Na ścianach wiszą 
gałązki jemioły, na przykrytych ob-
rusami stołach płoną świece, pachną 
gałązki świerków i jodeł. Nad nami 
unosi się srebrno-biały anioł, zwia-
stun dobrej nowiny. Pan dyrektor 
Lesław Iwański wita zaproszonych 
gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Zaprasza do obejrzenia przedsta-
wienia  p.t.  „Jasełka  na wesoło” 
przygotowanego przez uczniów naszej 
szkoły pod opieką nauczycielek: pani 
Janiny Ostafińskiej i pani Teresy 
Łazor. 

R o z s u w a  s i ę 
kurtyna, rozpoczy-
na się przedstawie-
nie. Aniołowie bu-
dzą pasterzy, aby 
ci pospieszyli złożyć 
hołd maleńkiemu 
Jezuskowi, który 
się właśnie naro-
dził w ubogiej sta-
jence, w Betlejem. 
Tymczasem do sali 
tronowej w pałacu 
Heroda wchodzi słu-
żąca Jagna, która 
lubi wszystko wie-
dzieć. Chowa się za 
tron i podsłuchuje, 
co knuje król. Służąca zna dobrze 
podły i niegodziwy charakter swego 
władcy oraz jego niecne plany, toteż 
podsłuchuje, aby zapobiec zbrodni 
i nieszczęściu. W roli Jagny wystąpiła 
wspaniale dobrana Monika Bielec, 
która swoją grą aktorską, niczym 
Mata Hari, znakomicie oddała osobo-

wość kobiety szpiega. Herod, 
czyli Karol Marszałek, 
jest gotów zrobić wszyst-
ko, aby utrzymać władzę. 
I w tym jakże dogodnym 
momencie zjawia się przed 
nim Szatan i rozpoczyna 
się wielkie kuszenie. Diabeł 
obiecuje „złote góry”, ale nie 
za darmo. Trzeba dokonać 
rzezi niemowląt i zabić maleńkiego 
Jezusa. W roli Szatana wystąpiła 
bardzo obiecująca Celestyna Blama, 
która w sposób wprost mistrzowski 
oddała dwulicowość i obłudę diabła. 
Z jednej strony ukazała jego przymil-
ność i gorliwość w namawianiu do 
złego, a z drugiej strony nienawiść 
do człowieka, kiedy cieszy się z jego 
upadku i przygotowuje dla niego w 
piekle kocioł z gorącą smołą. Diabeł 
w tym przedstawieniu jest postacią 
humorystyczną, pobudza do śmiechu 
żartując sobie z króla 
i przyuczając do fachu 
swego synka, małe 
diablątko. W tę postać 
wcielił się Krystian 
Wandas. Akcja toczy 
się dalej. Król wydaje 
rozkazy, które jego 
żołnierze muszą wy-

konać. Trzeba doko-
nać krwawego mordu 
niewinnych dzieci. 
Nie wolno się wahać. 
Być posłusznym, to 
pierwsza powinność 
żołnierza. A jednak 
są tacy, co mają wąt-

pliwości. Głównodowodzący armią 
Heroda (w tej roli Kajetan Blama, 
uczeń, który do perfekcji opanował 
technikę gestykulacji i mimiki) od-
czuwa potężne wyrzuty sumienia. 
Jest człowiekiem prawym, zawsze 
postępuje honorowo, a rozkaz wykonać 
trzeba. Powoli zmierza w kierunku 
Betlejem…Ale nie tylko on. Przed nim 
dotarli tam pasterze, trzy królowe, 
a także dobrotliwa Jagna, która prze-
strzega przed niebezpieczeństwem. Za 
późno… Właśnie zjawia się przed sta-

Parę luźnych uwag i refleksji

I N F O R M A C J E S Z K Ó Ł
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jenką wysłannik He-
roda. I teraz następuje 
niespodziewany zwrot 
akcji. Pasterze okazu-
ją się tajnymi agen-
tami (jeden z nich, 
Dawid Ostafiński, 
to słynny James Bond 
), są uzbrojeni i nie-
wątpliwie doszłoby do 
strzelaniny, gdyby nie 
interwencja św. Józefa 
(w tej roli Bartek Karaś). Rzeczowy, 
spokojny, opanowany, rozsądny, mą-
dry - jak przystało na głowę rodziny- 
zapobiega niepotrzebnej awanturze. 
Wcześniej, przed podjęciem ostatecznej 
decyzji, radzi się swej małżonki ( wcie-
leniem anielskiej urody Maryi stała 
się Weronika Polewka). Dochodzi 
do powszechnej zgody i pojednania. 
I tak kończy się przedstawienie.

Wszyscy biją brawa. Teraz pora na 
najmłodszych. Nasze przedszkolaki 
pod kierownictwem pani Agaty Sapy 
wzruszająco śpiewają znane kolędy i 
pastorałki. Znowu gromkie oklaski, 
które jednakże po chwili cichną. Głos 
zabiera łagodny dzisiaj i wzruszony 
pan dyrektor. Dziękuje wszystkim, 
którzy zorganizowali dzisiejszą uro-
czystość: radzie rodziców, nauczycie-
lom, uczniom, a także gościom, którzy 
przyjęli zaproszenia i są z nami. Ser-
deczne podziękowania płyną dla pana 
Jacka Marszałka, który ufundował 
dla uczniów naszej szkoły jednolite 
stroje sportowe: koszulki gimnastycz-
ne i spodenki. 

Na scenę wychodzi właśnie w tej 
chwili uczeń klasy VI Kamil Wan-
das, który jest modelem i pięknie 
prezentuje wszystkim otrzymany dar. 
Trzeba przyznać, że robi to bardzo 

efektownie. Strój wygląda okazale 
i imponująco.

Pan dyrektor Lesław Iwański 
wspomina rok 1941, trudne lata wojny 
i okupacji. Obecnie żyjemy w czasach 
pokoju i dobrobytu, w wolnej i nie-
podległej Polsce. Doceńmy to. Niech 
radość zagości w naszych sercach.

I teraz następuje najbardziej uro-
czysta chwila. Wszyscy nawzajem 
łamiemy się opłatkiem i składamy 
sobie świąteczne życzenia. Nauczycie-
le, panie : A. Sapa, J. Ostafińska, 
E. Marszałek, K. Wandas, T. Łazor, 
A. Domaradzka  i pan  R. Hrycko 
są wzruszeni, a nasi goście: pani 
M. Kłyż - emerytowana nauczycielka, 
pan T. Paździorny - przewodniczący 
rady gminy, pani M Marszałek-Peł-
zak – pracownik urzędu gminy, pan 
A. Hadam - prezes OSP w Dąbrówce 
Starz., pani M Misiewicz – przew. 
koła gospodyń wiejskich, pan A. Wo-
lański – przew. rady sołeckiej, pani 
M. Słoninka – pracownik biblioteki 
wiejskiej - pełni dobrej woli. Są z nami 
mamy uczniów, panie: M. Marszałek, 
M.  Łazuka-Hniłka,  M.  Hniłka, 
M. Plezia, A. Polewka, jak również 
J. Cymbalista  i  B.  Szumierz. To 
głównie dzięki ich pracy i ofiarności 
został przygotowany poczęstunek 
wigilijny.

Następnie w skupieniu i ciszy słu-
chamy słów Pisma Św. o narodzeniu 
Jezusa. Ewangelię czyta Mateusz 
Paściak, uczeń klasy VI. Te proste 
słowa, ale przekazane z odpowiednią 
powagą i dostojeństwem, wywiera-
ją pożądany skutek. Niby 2010 lat 
upłynęło od tego zdarzenia, a jest tak, 
jakby pan Jezus urodził się całkiem 
niedawno, przed chwilą zaledwie. 
I dał światu tyle miłości, która nie 
może być zmarnowana. 

Zaledwie przebrzmiały słowa 
Mateusza, zasiadamy do wigilijnej 
„wieczerzy”. Najpierw jest smażona 
ryba, potem pierogi ruskie, wreszcie 
barszcz czerwony i gołąbki z grzyba-
mi, a na deser słodkie ciasto. Wszyst-
ko smaczne, aromatyczne, świeże i sy-
cące. Jednym słowem, uczta dla oka 
i podniebienia. Dzieciom najbardziej 
smakują pierogi. Chwalą się, kto zjadł 
najwięcej. Podobno jeden z uczniów 
klasy VI - aż trzydzieści. 

Jest wesoło i radośnie. Jedna 
z mam, pani Aneta Polewka, pięknie 
gra na gitarze i z charyzmą śpiewa 
kolędy. W grze pomaga jej Ania Osta-
fińska, nasza szkolna gitarzystka, 
a w śpiewie – wszystkie dziewczynki 
i niektórzy chłopcy z naszej szkoły.

Powoli uroczystość dobiega końca, 
czas rozejść się do domów i tam ocze-
kiwać nadejścia świąt. Niestety, nic 
nie trwa wiecznie, a zwłaszcza chwile 
piękne i wzniosłe są niezwykle krót-
kotrwałe i ulotne. Wszystko przemija, 
ale w sercach pozostaje pamięć chwil 
dobrych i szczęśliwych. One sprawia-
ją, że nasza szara, a czasem ciężka 
i przytłaczająca codzienność jest 
lżejsza do zniesienia. Nasza szkolna 
Wigilia pokazała ponadto ponadcza-
sowość i słuszność jeszcze jednego 
przysłowia: „Zgodą małe rzeczy rosną, 
a niezgodą – wielkie upadają”. Warto 
o tej maksymie starożytnych pamiętać 
na co dzień, a nie tylko z racji waż-
nych świąt.

Agata Domaradzka

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna

Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef święty, i Józef święty
On ją pielęgnuje

Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
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Kolorowe kolędy o Bożym Narodzeniu

Każdy z nas co roku czeka na Świę-
ta Bożego Narodzenia. Całą ich istotę 
przedstawiają nam najpiękniejsze pol-
skie kolędy. Śpiewamy je w Kościele, 
w domach a także w gronach naszych 
znajomych. Często są inspiracją do 
przygotowań różnego rodzaju insceni-
zacji. Tak się też stało w Szkole Pod-
stawowej w Ulanicy. Jak co roku by-
wało, tak również i teraz przygotowano 
jasełka. Uczniowie chętnie odegrali 
role: Maryi, Józefa, Aniołów, Króli, 
Pasterzy itp. Podkreślili istotę gwiazdy 
betlejemskiej i czasu oczekiwania na 
nią. Cały występ wzbogacili śpiewem 
pięknych kolęd. Ich słowa okazały się 
bardzo znajome publiczności, która 
przybyła na występ do szkoły 7 stycz-
nia 2011. Wszystkim jasełka bardzo 
się podobały. Rodzice upamiętnili wy-
stęp na zdjęciach. Zwrócili uwagę na 
niezwykle przygotowaną scenografię 
i ciekawe stroje uczniów. Ale to nie 
tylko jasełka znalazły swą inspirację 
w kolędach. W tym roku w Szkole 
Podstawowej w Ulanicy zorganizowa-
ny został gminny konkurs plastyczny 
pt.:” Kolorowe kolędy”. W konkursie 
tym wzięli udział zarówno uczniowie 
szkół podstawowych jak i gimnazjów. 
I tak byli to uczniowie ze szkoły z Ba-
chórza, Laskówki, Dąbrówki Starzeń-
skiej, Dylągowy, Pawłokomy, Łubna 
i Ulanicy. Konkurs podsumowany 
został 12 stycznia 2011 roku. Na jego 
rozstrzygnięcie, w tym dniu do Szkoły 
Podstawowej w Ulanicy przybyli wszy-
scy uczestnicy konkursu i zaproszeni 
goście. Swą obecnością zaszczycił rów-
nież Wójt Gminy Dynów Pan Adam 
Chrobak. Jury w składzie: pani Agata 
Pyra, pani Mariola Kaczor oraz pan 
Tadeusza Paździorny zdecydowało 
o przyznaniu poszczególnych miejsc. 
I tak: w kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce –Weronika Karnas( Szkoła 
Podstawowa w Ulanicy), II miejsce 
– Beata Pustelnik( Zespół Szkół nr 5  
w Dylągowej), III miejsce - Magdalena 
Bobowska ( Szkoła Podstawowa w Ula-
nicy), w kategorii gimnazjów: I miejsce 
- Aneta Pustelnik ( Zespół Szkół Nr 5 
w Dylągowej), II miejsce – Justyna 
Socha( Zespół Szkół Nr 3 w Łubnie), 
III miejsce – Paulina Sieńko (Zespół 
Szkół Nr 3 w Łubnie), Lucyna Radoń  
( Zespół Szkół Nr 5 w Dylagowej). 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali wspaniałe nagrody. Kolędy, 
które uczniowie śpiewali podczas 
jasełek i przedstawiali w swych pra-
cach zostaną im na zawsze w pamięci. 
Zarówno za przygotowanie jasełek 

jak i organizację gminnego konkursu  
„ Kolorowe kolędy” bardzo wdzięcz-
ni są Pani Halinie Prokop wszyscy 
uczniowie, mieszkańcy Ulanicy oraz 
zaproszeni Goście.

Małgorzata Sękowska
Magdalena Gwóźdź

Kolorowe kolędy o Bożym Narodzeniu
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W dniu 13 stycznia 2011 r. w Auli 
LO im. KEN w Dynowie odbyła się 
uroczysta gala wręczenia nagród w III 
Międzyszkolnym Konkursie Bożonaro-
dzeniowym „Radosne święta - twórcze 
święta” zorganizowanym przez grupę 
polonistyczną. 

W uroczysty nastrój uczestnicy kon-
kursu oraz Zaproszeni goście zostali 
wprowadzeni dzięki części artystycznej 
w wykonaniu uczniów klasy Ia i Ic.

Po uroczystym wprowadzeniu 
w nastrój bożonarodzeniowy nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu recytator-
skiego.

Uczniowie najlepszych prac oraz 
uczestnicy konkursu recytatorskiego 
nagrodzeni zostali pamiątkowymi 
dyplomami oraz nagrodami. Wszy-
scy uczestnicy konkursu brali udział 
również w zorganizowanej loterii 
fantowej, która mogła się odbyć dzięki 
sponsorom.

Zebrani na gali goście mieli moż-
liwość obejrzenia wystawy prac kon-
kursowych.

Po zakończeniu części oficjalnej, 
uczestnicy konkursu wymieniali swoje 
poglądy przy wspólnym poczęstunku.

Organizatorzy III Międzyszkol-
nego Konkursu Bożonarodzeniowego 
„Radosne Święta – twórcze święta” 
składają serdeczne podziękowania p. 
Krystynie Dżule, p. Jolancie Pyś – 
Miklasz, p. Marii Radoń, p. Grażynie 
Paździornej, p. Grażynie Malawskiej 
oraz p. Grzegorzowi Hardulakowi  za 
pełnienie funkcji jurorów w konkursie 
recytatorskim i plastycznym. Dziękują 
również sponsorom: Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska, Towa-
rzystwu Przyjaciół Dynowa, Klubowi 
Europejskiemu, państwu Marii i Woj-
ciechowi Radoń, państwu Katarzynie 
i Tomaszowi Grot, sklepom „Alexis”, 
„ASTEL”, „To i owo”, „Monami”, skle-
pom kosmetycznemu i komputerowe-
mu, hurtowniom „Bewa” i „U Wojtka”, 
piekarni „Genesis”,  kwiaciarni „Sto-
krotka” oraz Radzie Rodziców, Dyrekcji 
i Samorządowi Uczniowskiemu LO 
im. KEN.

„Radosne święta 
- twórcze święta”
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 W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia w dniu 
07.12.2010r. w Zespole Szkół Nr 
3 w Łubnie zorganizowany został 
I KIERMASZ BOŻONARODZENIO-
WY podczas, którego można było nabyć 
świąteczne ozdoby i znaleźć oryginalne 
prezenty dla rodzin, znajomych. 

Ozdoby zostały wykonane własno-
ręcznie przez uczniów naszej szkoły 
i przez nauczycieli wychowania fizycz-
nego p. Dianę Potoczną i p. Krystynę 
Węgrzyn. Uczniowie z dużym zaanga-
żowaniem wykonywali świąteczne stro-
iki, ozdoby choinkowe itp., pracowali 
indywidualnie i w zespołach. Korzy-
stali z przedstawionych propozycji, ale 
również wprowadzali do swoich prac 
własne, często oryginalne pomysły. Za-
interesowanie ozdobami wykonanymi 
przez uczniów było bardzo duże. Ze-
brane pieniądze z Kiermaszu zostaną 

przeznaczone na 
pomoce dydak-
tyczne.

Celem kier-
maszu była re-
alizacja dwóch 
podstawowych 
zadań: 

1 . P r o m o -
wanie efektów 
uczn i owsk i e j 
twórczości ma-
nualnej w środo-
wisku szkolnym 
i pozaszkolnym. 

2.Przypomnienie i utrwalenie 
tradycji i zwyczajów związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia

Udział dzieci w przygotowaniu 
świątecznych ozdób oraz wystawienie 
ich jako "oferty handlowej" sprzyjało: 

rozwijaniu dziecięcej, twórczej • 

inwencji i pomysłowości 
rozwijaniu i doskonaleniu umiejęt-• 
ności manualnych 
poznawaniu nowych technik pla-• 
stycznych 
nauce staranności w wykonywaniu • 
oryginalnych ozdób 
kultywowaniu tradycji i zwyczajów • 
świątecznych 

DIANA POTOCZNA
- ORGANIZATOR KIERMASZU

I

ZAPRASZA 
na zajęcia w klasie:

gitary• 
skrzypiec• 
perkusji• 
keyboardu• 
fortepianu• 
instrumentów dętych• 
wokalu• 

OGNISKO  MUZYCZNE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DYNOWIE

MOK w Dynowie prowadzi także – m.in. kursy tańca 
dla „nowożeńcow”.

Zapraszamy – kontakt tel. 16 -65 21 806



Nr  1-2/184-185 33DYNOWINKA

Rok  2010 wiązał  się  obchodami  bar-
dzo ważnej dla Polaków rocznicy, bo  600 
–lecia  bitwy  pod Grunwaldem. W  całym 
kraju organizowano z wielkim rozmachem 
rekonstrukcje  bitwy,  turnieje  rycerskie, 
warsztaty  średniowiecznych  tańców  etc. 
Nasze miasto  także bardzo  zaangażowało 
się w uczczenie tego,  jakże  istotnego, wy-
darzenia. Gimnazjum w Dynowie również 
chciało pozostawić trwały ślad i w tym celu 
zorganizowano 3 grudnia 2010r., w ramach 
projektu  „Jagiełłowy trakt na Podkarpa-
ciu” Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
międzygimnazjalny konkurs historyczny. 
Miał on na celu wzbogacić wiedzę z historii 
Polski XIV-XV wieku oraz poznać sylwetkę 
Władysława Jagiełły - wielkiego księcia li-
tewskiego i króla Polski, który „jednocząc 
narody i gromiąc wrogów, potrafił wynieść 
Polskę do rangi europejskiej potęgi”.

Kiedy nadszedł dzień konkursu Zespól Szkół zaszczyciło swoją 
obecnością 18 uczniów, ich opiekunowie, pani Krystyna Dżuła oraz 
pani Józefa Ślemp. Historyczne zmagania uroczyście rozpoczął o 9:30 
pan dyrektor Tadeusz Święs. Serdecznie powitał wszystkich zgroma-
dzonych oraz życzył powodzenia młodym uczestnikom. Pierwszy etap 
polegał na pracy indywidualnej młodzieży. Każdy otrzymał arkusz 
testu i starał się jak najlepiej odpowiedzieć na pytania. Intensyw-
ne myślenie o Władysławie Jagielle sprawiło, że niemal czuło się 
jego obecność wśród uczestników. Po upływie wyznaczonego czasu, 
konkursowicze udali się na poczęstunek, podczas którego mogli zre-
generować nieco nadwyrężone szare komórki. W tym czasie komisja 
poprawiała prace i wyłaniała zwycięzcę pierwszego etapu. Następnie 
rozpoczął się drugi etap konkursu, tym razem grupowy. Każda szkoła 
w postaci 3-osobowych reprezentacji przystąpiła do rozwiązywania 
testu. Młodzież musiała wykazać się znajomością nie tylko życia 
Władysława Jagiełły, ale także wiedzą o obrazie Jana Matejki „Bitwa 
pod Grunwaldem” oraz fragmentów powieści historycznej Henryka 
Sienkiewicza „Krzyżacy”. Po zakończeniu ostatniego etapu zmagań 
pozostało wyłonienie przez komisję szkoły, która zwyciężyła. Oto 
wyniki wszystkich etapów:

- ETAP INDYWIDUALNY 

I miejsce Anna Hus – Gimnazjum Nr 2 w Wesołej 
II miejsce Karol Wandas – Gimnazjum w Dynowie 
III miejsce Natalia Synowiec - Gimnazjum Nr 2 w Wesołej

 - ETAP GRUPOWY

I miejsce Gimnazjum w Harcie
II miejsce Gimnazjum w Dynowie
III miejsce Gimnazjum Nr 2 w Wesołej

Na wyróżnienie zasługują także pozostali uczniowie:
Monika Kurzydło, Adam Jakielaszek, Hubert Skiba•   z Gim-
nazjum w Nozdrzcu
Maciej Drewniak, Krystian Paściak, Krzysztof Gudyka•   z 
Gimnazjum w Harcie
Marcin Siry, Dominik Pustelnik, Wojciech Pudysz•   z Gim-
nazjum w Pawłokomie
Anna Tworzydło, Angelina Nycz, Jakub Baran•   z Gimnazjum 
w Hłudnie
Magdalena Pecka•   z Gimnazjum Nr 2 w Wesołej
Mariola Tworzydło, Kamil Gąsecki•   z Gimnazjum w Dyno-
wie

Duch Władysława Jagiełły 
w Zespole Szkół w Dynowie



Nr  1-2/184-18534 DYNOWINKA

Szczególne podziękowania za zainteresowanie uczniów 
uczestnictwem w konkursie, zachęceniem ich do pogłębia-
nia wiedzy oraz pracę włożoną w przygotowanie młodzieży 
należą się pani Lidii Wojtas, pani Marii Walendowskiej, 
pani Beacie Piejko, panu Tadeuszowi Święsowi, panu Ada-

mowi Świdrowi, panu Grzegorzowi Majdzie, panu Wiktorowi 
Niemcowi. 

Nagrody zostały ufundowane przez: Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokół” w Dynowie oraz Zespół Szkół w Dynowie. 
Dziękujemy.                                      Monika Mączyńska

FERIE NA SPORTOWO
 w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego 

w Dynowie

 Coroczną tradycją jest, że nauczy-
ciele wychowania fizycznego Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 

w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły oraz 
Radą Rodziców zapewniają młodzieży 
szkolnej szereg różnych form aktywno-
ści ruchowej w czasie ferii zimowych. 
W tym roku odbyły się turnieje: piłki 
nożnej halowej chłopców, piłki siatko-
wej dziewcząt, ponadto uczniowie mogli 
rywalizować przy stołach tenisowych, 
jak również brać udział w zajęciach 
sportowo - tanecznych.  

 W dniu 18.01.2011r. odbyły się 
rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt. 
W turnieju wzięło udział 8 zespołów, 
a naszymi gośćmi były drużyny z Gim-
nazjum: Dynów, Dylągowa, Harta, 
Dubiecko, Wara, oraz UMKS Dubiec-
ko i LO Dynów. Sportowe zmagania 

poprzedziło spotkanie gimnazjalistów 
z Dyrektorem Szkoły p. Haliną Cy-
gan, a następnie przystąpiono już do 
rozgrywek. Mecze rozgrywano syste-

mem „każdy z każdym”. W tym roku 
Puchar Dyrektora Szkoły powędrował 
do drużyny dziewcząt z Gimnazjum 
w Dubiecku, a pozostałe drużyny zo-
stały nagrodzone dyplomami. 

Natomiast indywidualne nagrody 
zdobyły: Magdalena Chudzikiewicz 
(najlepsza serwująca) z Gimnazjum 
w Dynowie, Dominika Tyka (najlepsza 
rozgrywająca) z Gimnazjum w Warze, 
Izabela Król (MVP turnieju) z UMKS 
Dubiecko. 

Dzień później 19.01.2011r. od-
był się Międzyszkolny Turniej Piłki 
Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora 
Szkoły. Udział w nim wzięli uczniowie 
z Gimnazjum w: Bachórzu, Dylągowej, 

Dynowie, Dubiecku, Harcie, Hłudnie, 
Łubnie oraz uczniowie naszej szkoły. 
W turnieju wzięło udział także 8 dru-
żyn, które podzielono na dwie grupy, 
mecze rozgrywano systemem „każdy 
z każdym”. Zwycięzcą turnieju i Puchar 
Dyrektora otrzymała drużyna Gimna-
zjum z Dubiecka, a pozostałe drużyny 
zostały nagrodzone dyplomami. 

Natomiast indywidualne nagrody 
zdobyli: Piotr Kiełbasa (król strzelców) 
z Gimnazjum w Łubnie, Wojciech 
Szybiak (król strzelców) z Gimnazjum 
w Dubiecku, Kamil Bobola (najlepszy 
bramkarz) z Gimnazjum w Dynowie, 
Bartłomiej Chrzan (najlepszy zawod-
nik) z Gimnazjum w Bachórzu. 

Oprócz tego młodzież uczestniczyła 
w zajęciach sportowo - tanecznych, 
a także rywalizowała przy stołach 
tenisowych. W grupie dziewcząt zwy-
ciężyła Monika Bacza z Gimnazjum 
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w Dylągowej, natomiast w grupie chłopców Sylwester Dutkowski z Gim-
nazjum w Dubiecku. 

Przed rozpoczęciem rozgrywek oprócz spotkań z Dyrektorem szkoły 
ich uczestnicy mieli możliwość obejrzenia Misterium Bożonarodzeniowego 
w wykonaniu Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT” oraz 
występu Grupy Sportowo – Tanecznej „APLAUZ”. 

 Rozrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a poziom gry 
zarówno w piłce nożnej jak i siatkowej oraz w tenisie stołowym z roku na 
rok jest coraz wyższy, co dobrze rokuje na przyszłość. 

Za pomoc w przeprowadzeniu zajęć sportowych pod hasłem: „Ferie na 
sportowo”, bardzo serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Dynów p. Ada-
mowi Chrobakowi, Dyrektorom Gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynow-
skiego, natomiast uczniom ich opiekunom dziękujemy za udział. Na koniec 
nie pozostaje dodać nic innego jak: „Do zobaczenia za rok”. 

 
Ze sportowymi pozdrowieniami nauczyciele wychowania fizycznego ZSzZ im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dy-
nowie

Stawiamy na nowoczesność...

Działania edukacyjno –wychowawcze w naszej szkole 
skierowane są na wszechstronny rozwój ucznia. Proces 
ciągłej dbałości o wizerunek szkoły jest wielokierunkowy. 
Promocja szkoły ma miejsce w środowisku lokalnym, nauczy-
ciele chętnie pracują z uczniem zdolnym, czego efektem jest 
udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
Wzrasta udział uczniów w turniejach i zawodach sporto-
wych, pomimo braku odpowiedniej bazy sportowej. Kadra 
pedagogiczna podnosi systematycznie swoje kwalifikacje 
poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonale-
nia. W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęła się realizacja 
projektu ”Talk to me”. Założeniem projektu jest podniesienie 
poziomu znajomości języka angielskiego. Uczniowie mają 
zapewnioną nie tylko edukację językową, ale także naukę 
tańca, wycieczki, obóz językowy dla osiągających najlepsze 
wyniki potwierdzone certyfikatem. Udział we wszystkich 
wymienionych zajęciach jest nieodpłatny. 

W grudniu miała miejsce III edycja konkursu o tema-
tyce bożonarodzeniowej„Radosne święta-twórcze święta”. 
Konkurs przeprowadzany w kategorii plastycznej i recyta-
torskiej przyciąga szkoły z terenu powiatów rzeszowskiego, 
przemyskiego oraz brzozowskiego. 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Dynowie

W styczniu szkoła współorganizowała wraz z Towarzy-
stwem Promocji i Rozwoju Miasta Dynowa oraz Miejskim 
Ośrodkiem Kultury koncert pod nazwą:„Poznaj Artystów 
Stąd” połączony z promocją wierszy ks. Franciszka Błot-
nickiego, obchodami jubileuszu 30-lecia chóru „Akord” oraz 
aukcją prac artystycznych na cel charytatywny. 

Do sukcesów zaliczyć należy także dbałość o poprawę 
stanu obiektu oraz bazy dydaktycznej.

W okresie ferii zimowych przeprowadzono w szkole prace 
remontowo-malarskie w 8 klasopracowniach, kuchni, sto-
łówce, korytarzach i toaletach. Ponadto zamontowano rolety 
i żaluzje oraz wykonano usługi stolarskie, mające na celu 
poprawę funkcjonalności i wizerunku szkoły. Zaplanowano 
prace remontowo-modernizacyjne wokół szkoły /wymianę 
ogrodzenia na odcinku 100 m, rowu melioracyjnego/.

Placówka wzbogaciła się środki multimedialne m.in. ta-
blice interaktywne, zestaw do błyskawicznego sprawdzania 
testów, tablice ceramiczne, drukarki laserowe, notebooki, 
telewizory plazmowe i mini-wieże. Wśród różnych pomocy 
dydaktycznych znalazły się zestawy lektur, filmów, pro-
gramów multimedialnych, fantomy do nauki resuscytacji 
oddechowej. Pewną ilość środków finansowych przeznaczono 
na zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego.

Fundusze na wszelkie zakupy i prace modernizacyjne 
zapewniło Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, za co ser-
decznie dziękujemy..

Patrząc w przyszłość, wychodzimy naprzeciw potrzebom 
kształcenia. W swoich działaniach kierujemy się tworzeniem 
możliwości osiągnięcia sukcesu przez młodzież. 

  Dyrekcja LO w Dynowie
  Kazimierz Żak, Ewa Hadam 
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Informacje wstępne
1. Organizator konkursu – Zespół 

Szkół Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dyno-
wie.

2. Patronat nad konkursem spra-
wują: Starosta Rzeszowski, Podkar-
packi Wojewódzki Konserwator 
Zabytków z siedzibą w Przemyślu, 
Podkarpacki  Kurator  Oświaty, 
Burmistrz  Miasta Dynowa, Miej-
ski Ośrodek  Kultury w Dynowie, 
Nadleśnictwo Dynów. 

 Cele konkursu i kategorie
1. Celem konkursu jest:
popularyzacja historii regionu,• 
poszerzanie wiedzy uczniów o śro-• 
dowisku, w którym żyją,
kształtowanie więzi emocjonalnej • 
z „NASZĄ    MAŁĄ    OJCZY-
ZNĄ”,
rozwijanie zdolności artystycznych • 
i potrzeb estetycznych uczniów,
kształtowanie postawy tolerancji,• 
gromadzenie doświadczeń nie-• 
zbędnych do współpracy w ramach 
Unii Europejskiej,
promocja walorów historycznych • 
i kulturowych Podkarpacia.

2. Organizatorzy zapraszają do 
udziału w zmaganiach konkursowych 
uczniów szkół średnich Powiatu Rze-
szowskiego i gimnazjów Pogórza Prze-
mysko - Dynowskiego (w kategorii 
recytatorsko-inscenizacyjnej), oraz 
uczniów wszystkich szkół średnich 
i gimnazjów województwa podkar-
packiego (w kategorii  plastycznej 
i reklamy).

3. Konkurs zostanie przeprowadzo-
ny w trzech kategoriach artystycznych 
i dwóch grupach wiekowych:

kategoria recytatorsko – insce-• 
nizacyjna (dwie grupy wiekowe: 
gimnazja, szkoły średnie),
kategoria plastyczna •  (brak po-
działu na grupy wiekowe),
kategoria reklamy •  (brak podzia-
łu na grupy wiekowe).

4. W kategorii recytatorsko – in-
scenizacyjnej obowiązuje zaprezen-
towanie 1 dowolnego utworu (w ca-
łości lub w części) na przykład takich 
twórców jak: Cz. Miłosz, Z. Herbert, W. 
Gombrowicz, E. Stachura, A. Bursa, 

czyli autorów wyrażających dezaproba-
tę wobec rzeczywistości PRL-u.   

Prezentację może  stanowić  montaż 
tekstów. Obok wystąpień indywidual-
nych dopuszcza się sceny dialogowe, 
w których gra jednak nie więcej jak 
dwóch uczestników. Teatralizacja 
i próby umuzycznienia prezentacji są 
mile widziane. Czas występu nie może 
przekroczyć 4 minut. 

Jury dokona oceny według nastę-
pujących kryteriów:

interpretacja utworów,• 
dobór repertuaru,• 
dobór, sposób i celowość wykorzy-• 
stania środków teatralnych,
kultura słowa,• 
ogólny wyraz artystyczny.• 

5. W kategorii plastycznej uczest-
nicy przygotowują pracę, posługując 
się dowolnymi technikami, będącą 
ilustracją tematu: Wizja moich ma-
rzeń - dom, rodzinna miejscowość 
lub Podkarpacie. Wymagany for-
mat-  A-3. 

Do pracy należy dołączyć opis: 
dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, 
klasa), tytuł dzieła, imię  i nazwisko  
opiekuna.

 Jury dokona oceny według nastę-
pujących kryteriów:

ciekawe rozwiązania plastyczne,• 
oryginalność pracy,• 
zdolności plastyczne.• 

6. Warunkiem udziału w kategorii 
reklamy jest przygotowanie: hasła 
lub wierszyka reklamowego (mak-
symalnie 12 wersów) albo plakatu 
promującego walory przyrodnicze, 
krajobrazowe, zdrowotne, ekonomiczne 
Podkarpacia.

Hasło lub wiersz reklamowy na-
leży zapisać na karcie o formacie A-4 
(oceniana będzie pomysłowość  treści 
i formy pracy). Plakat wykonany może 
być różnymi technikami np. rysunek, 
obraz, collage, grafika komputerowa – 
wymagany format A-4 lub A- 3. 

Do pracy należy dołączyć opis: 
dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, 
klasa), tytuł dzieła, imię i nazwisko  
opiekuna.

Terminarz
1. Termin nadsyłania kart zgłoszeń 

do udziału w konkursie recytatorsko - 
inscenizacyjnym upływa   21.03.2011r. 
(poniedziałek). 

2. Opisane prace plastyczne i re-
klamowe należy przesłać lub podać 
organizatorom do  21.03.2011r. (po-
niedziałek).

3.  XI  edycja  konkursu  POD-
KARPACKA  TĘCZA  pod hasłem 

„Czar PRL-u”, w kategorii recyta-
torsko - inscenizacyjnej odbędzie się 
07.04.2011r. (czwartek) w Zespole 
Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie, 
o godzinie 8.00. 

4. Gala konkursowa, połączona 
z ogłoszeniem wyników, wręczeniem 
dyplomów i nagród uczestnikom we 
wszystkich kategoriach, odbędzie się 
tego samego dnia tj. 07.04.2011r. 
(czwartek) w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, 
około godz.12.00. 

5. 08.04.2011r. (piątek) organiza-
torzy przewidują możliwość zwiedzania 
wystaw pokonkursowych przez mło-
dzież będącą pod opieką nauczyciela 
(po wcześniejszym zgłoszeniu w sekre-
tariacie szkoły). 

Informacje organizacyjne
1. Organizatorzy zapewniają po-

częstunek.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt 

własny.
3. Organizatorzy mając przeko-

nanie o tym, że zainteresowanie 
młodzieży walorami naszego regionu 
w dużej mierze zależy od nauczycieli, 
przewidzieli potwierdzenia dla opie-
kunów przygotowujących uczestników 
i podziękowania dla  szkół.

4. Zgłoszenia i prace konkursowe 
prosimy przesłać na adres:

5. Organizatorzy nie zwracają na-
desłanych prac konkursowych.

6. W przypadku większej liczby 
zgłoszeń do konkursu recytatorsko-
inscenizacyjnego jak  3 prezentacje 
ze szkół średnich  i  2 prezentacje 
z gimnazjum, prosimy o telefoniczny 
kontakt z organizatorami.

7. Dodatkowe informacje można 
uzyskać na stronie internetowej 
www.zsz1dynow.republika.pl lub 
za pośrednictwem sekretariatu szkoły 
(odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Ha-
lina Cygan i p. Anna Mol)    
- telefonicznie (16) 652 10 45 albo
mailto:  dynowzsz@poczta.onet.
pl lub mailto:  zsz1dynow@poczta.
onet.pl 

8. W przypadku ewentualnych 
zmian każda szkoła zostanie dodatko-
wo poinformowana.

Organizatorzy

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Kard. S. Wyszyńskiego

ul. Polna 3, 36 – 065 Dynów
(z dopiskiem) 

Konkurs „Podkarpacka Tęcza”
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Dyrektor, Nauczyciele, Koledzy, Koleżanki chorej 
uczennicy, Sabinki, z Zespołu Szkół Nr 5 w Dylągowej 
pragną podziękować wszystkim, którzy wsparli moralnie 
i finansowo Akcję Charytatywną na rzecz Jej leczenia.

Akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie szkoły Gmi-
ny Dynów, a także XIV Międzyszkolny Konkurs Kolęd i 
Pastorałek oraz lokalne inicjatywy. 

Ogromnym zaangażowaniem wpisali się w charakter 
wydarzenia uczniowie klasy III gimnazjum wraz z działa-
jącym w szkole zespołem wokalno-instrumentalnym - „In-
terwał”, którzy w ramach Akcji zaprezentowali w szkołach 
Gminy Dynów przedstawienie teatralne  - „Powinszowanie 
Grupy Kolędniczej”. W każdym miejscu spotkali się z 
życzliwym przyjęciem i ofiarnością. 

Na ręce Dyrektorów Szkół:
dyr. • Marka Mołonia
dyr. • Lesława Iwańskiego
dyr. • Grażyny Spryszak
dyr. • Romana Mryczko
dyr. • Józefa Stolarczyka
dyr. • Małgorzaty Bury
dyr. • Krzysztofa Kędzierskiego
dyr. • Bogdana Sieńko

III gimnazjum w Ulanicy

Powinszowanie kolędników w Łubnie

Występ w Pawłokomie

DOBRO POWRACA… – POMÓŻ SABINCE
podsumowanie akcji charytatywnej 

zorganizowanej w Zespole Szkół Nr 5 w Dylągowej

a także:
Organizatorów XIV Konkursu Kolęd i Pastorałek w Dynowie• 
oraz 
Pracowników UG Dynów, Rady Rodziców działającej przy ZSZ Nr • 
5 w Dylągowej i wszystkich mieszkańców miejscowości

SKŁADAMY WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI ZA POMOC W ZORGANIZO-
WANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZA HOJNOŚĆ WSZYSTKICH, KTÓRYCH 
PROSILIŚMY O POMOC, ZA CHĘĆ NIESIENIA POMOCY POTRZEBU-
JĄCEJ

za organizatorów – dyr. ZSz Nr 5 w Dylągowej
Grzegorz Marszałek

fot. Z/N

P O D Z I Ę K O W A N I E

Droga Redakcjo !
Ośmieliłam się napisać do Was, 

żeby zasugerować mój pomysł.
Otóż 1 maja 2011 r. nasz rodak Jan 

Paweł II zostanie wyniesiony na ołta-
rze jako Błogosławiony. W związku z 
tym, można by w „Dynowince” poświę-
cić trochę miejsca temu wydarzeniu, a 
mianowicie, żeby każdy kto chce mógł 
napisać o naszym papieżu.

Jaki wpływ na życie danej osoby 
miał Jan Paweł II, jak ludzie przeży-
wali jego śmierć i jaką spuściznę po 
sobie zostawił.

Jak tu w naszej lokalnej społeczno-
ści go postrzegano. Tylko chciałabym, 
żeby o tym mogli napisać wszyscy i ci 

zamożni i biedni, uczeni i prości ludzie. 
Bo przecież wszyscy Go kochaliśmy.

Nie wiem czy szanownej redakcji 
się ten pomysł podoba. Nie znam się na 
sztuce dziennikarskiej i nie wiem czy 
takie coś by można było opublikować. 
Bo najpierw trzeba by było ogłosić w 
gazecie, że można na adres Redakcji 
przesłać listy o takiej tematyce. Zo-
stawiam to do rozpatrzenia Szanownej 
Redakcji.

A tak na marginesie, czy można 
by na adres Redakcji przesyłać listy 
o różnej tematyce, żeby ludzie pisali 
o tym co nas boli, o tym co jest fajne 
w naszym mieście. A później te listy 
zamieszczać w gazecie, albo na ich pod-
stawie pisać felietony. Zastanawiam 
się tylko czy to jest możliwe, ponieważ 
w większości „Dynowinka” poświęcona 

jest kulturze, a o innych rzeczach się 
nie mówi. Bardzo proszę wziąć moją 
sugestię pod uwagę. 

Z poważaniem – Potoczna Bogu-
sława

Szanowna  Pani  Bogusławo 
i wszyscy Drodzy Czytelnicy !

Jeśli myśli Pani, że „DYNOWIN-
KA” mogłaby przejść obojętnie obok 
tak ważnego dla NAS POLAKÓW 
wydarzenia – to jest nam przykro. 
ZAWSZE wszystkie rocznice związane 
z naszym papieżem bardzo wyraźnie 
odnotowaliśmy, wręcz świętowaliśmy. 
Teraz  oczywiście też tak będzie. Zapra-
szamy do pisania do nas o wszystkich 
ważnych  dla Dynowa sprawach.  

W imieniu Redakcji
Redaktorzy prowadzący        
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 Jak to zwykle bywa z prawdziwymi 
pasjami, rozwija się je od dzieciństwa. 
Pan Janusz znaczki zbiera od zawsze. 
„Polował" na koperty, odklejał znaczki, 
kompletował tzw. serie tematyczne 
i inne kombinacje. Wzajemna wymiana 
z kolegami pozwalała szybciej osiągnąć 
zamierzony cel.

Dz i ś  k i edy 
posiada prawie 
całość wydanych 
w a l o r ó w ,  m a 
możliwość wyjść 
z nimi do ludzi.

Jednym z ta-
kich tematów jest 
zbiór pn. „Jan 
Paweł II w fi-
latelistyce pol-
skiej”. Zbiór ten 
wystawiany był 
w Kurii Bisku-
piej w Rzeszowie, 
w dniach 10 – 14 
października ub. 

roku.
  Od kilkudziesięciu lat P. Janusz 

pracuje z młodzieżą i dorosłymi w Ko-
łach Filatelistów.

Wcześniej zajęcia prowadzone 
były w lokalu MOK, obecnie spotyka 
się z filatelistami u siebie w domu, 
ponieważ choroba nie pozwala mu 
opuszczać mieszkania. 

Ta pasja pozwala mu cały czas 
być aktywnym, otwartym na ludzi.

 Życzę Panu Panie Januszu, jak naj-
lepszego zdrowia, wiernych przyjaciół 
i wszelkiej pogody. 

  GM 

Pan Janusz Skowronek 
– jego pasją są znaczki

Trzeba marzyć

Zamiast dmuchać na zimne
Na gorącym się sparzyć

Z deszczu pobiec pod rynnę
Trzeba marzyć

Gdy spadają jak liście
Kartki dat z kalendarzy

Kiedy szaro i mgliście
Trzeba marzyć

W chłodnej, pustej godzinie
Na swój los się odważyć

Nim twe szczęście cię minie
Trzeba marzyć

W rytmie wietrznej tęsknoty
Wraca fala do plaży

Ty pamiętaj wciąż o tym
Trzeba marzyć

Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć

I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć 

 
Kofta Jonasz

Rondel w lewo,
garnek w prawo 
Kobieciątka żwawo, żwawo!
Łyżki wymyć proszkiem jeszcze 
Wiadra, cebrzyk no i kleszcze, 
Późno bardzo, bo dwunasta,
Ludzie już wracają z miasta 
U nich obiad, u nas pora 
Wypoczynku do wieczora!
A więc prędzej, a więc żywo,
Popraw baniak, wisi krzywo,
Koszyk zanieś do komory 
Wytrzep koce, rozściel wory!
A gdy rozkaz już spełniony, 
Każdy pyłek już zmieciony 
Lepy wiszą u powały 
Wódz odetchnął i syt chwały,
Że już nigdzie nie ma brudu 
Sunie z książka do ogrodu.

To co piękne 
  wszystkim już zakochanym 
   i tym, którzy z wiosną zakochają się
   życzą redaktorzy prowadzący

Co to jest miłość

Nie wiem
Ale to miłe
Że chcę go mieć
Dla siebie
Na nie wiem
Ile
Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu
Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów

Ja chce cię mieć
Przy sobie

I nie wiem
Czemu 

 Kofta Jonasz
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Kiedy zima za oknem i mróz szczypie 
w oczy rozgrywanie wszelkich meczy 
sportowych przenosi się na halę miejsco-
wego Zespołu Szkół, a do Dynowa zjeż-
dżają zespoły z całego województwa.

Jak co roku Miejski Klub Sportowy 
jest organizatorem szeregu turniejów 
piłkarskich które rozsławiają nasze małe 
miasteczko w całym województwie. I tak 
6 grudnia organizowaliśmy turniej dla 
drużyn trampkarzy. W turnieju udział 
wzięły zespoły Dynovii Dynów – dwie 
ekipy, Orzeł Harta, Grom Handzlówka, 
Iskra Jawornik Polski. Po rozegraniu 
wszystkich meczy najlepszym zespołem 
okazała się drużyna Iskry Jawornik 
Polski, drugie miejsce – MKS Dynovia 
II, trzecie miejsce Orzeł Harta, czwarte 
Grom Handzlówka a piąte Dynovia 
I. Kolejny turniej odbył się 11 grud-
nia. Tego dnia jedenaście zespołów 
uczestniczyło w III edycji Halowego 
Wojewódzkiego  Turnieju  Piłki 
Nożnej dla uczczenia ofiar  stanu 
wojennego w Polsce. Na zawody nie 
dotarła niestety ekipa Jasionki, której 
zawodnicy mieli wypadek. W sumie 
w zawodach udział wzięło blisko 150 
zawodników,  trenerów  i  opieku-
nów. Rewelacyjnie w tych zawodach 
spisały się dwie ekipy Dynovii które 
zdobyły  I  i  III miejsce, na drugim 
uplasowali się zawodnicy Błażowianki, 
a na czwartym Iskra Jawornik Polski. 
Drużyny za udział w zawodach otrzyma-
ły puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Ponadto Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” w Dynowie ufundowało nagro-
dy w postaci piłek i statuetek dla wyróż-
niających się zawodników, którymi byli: 
Marcin Siry- MKS Dynovia I, Konrad 
Szczoczarz- Błażowianka Błażowa, Da-
mian Zdeb– MKS Dynovia II. Imprezy 
te mogły się odbyć tylko dzięki wsparciu 
finansowemu z funduszy Miejskiej Ko-
misji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
oraz naszych sponsorów którymi byli: 
Józef Sówka, Piotr Kopacki, Grze-
gorz Kopacki, Aleksander Łukasz, 
Piotr  Krupa  oraz  Podkarpacki 
Związek Piłki Nożnej. 

23 stycznia Dynovia była organi-
zatorem halowego turnieju seniorów. 
W zawodach wystartował aż 12 drużyn: 
Dynovia Dynów 1, Dynovia Dynów 

2, Zasanie Dąbrówka, LKS Hłudno, 
Olimpia Dylągowa, Polonia Hyżne, 
Galicja Chmielnik I, Galicja Chmielnik 
II, Start Pruchnik I, Start Pruchnik 
II, Zimovit Rzeszów, Iskra Jawornik 
Polski. Po rozegraniu meczy grupowych 
odbyły się finały w których najlepsza 
okazała się ekipa Zimovita Rzeszów, 
drugie miejsce zajęła Olimpia Dylągowa, 
a trzecie Dynovia Dynów. Serdecznie 
dziękujemy Wójtowi Gminy Dynów za 
pomoc w ufundowaniu nagród. 

29 stycznia odbył się Halowy Woje-
wódzki Turniej Piłki Nożnej Juniorów 
Starszych o Puchar Starosty Rzeszow-
skiego i pod patronatem honorowym 
Pana Wicestarosty Rzeszowskiego 
Marka Sitarza. W turnieju udział wzięło 
sześć zespołów z czterech powiatów: rze-
szowski ziemski – Dynovia Dynów – dwa 
zespoły , Łubienka Łubno, przemyski – 
Pogórze Dubiecko, przeworski – Iskra 
Jawornik Polski, łańcucki – Fart Cier-
pisz. Bezkonkurencyjna w zawodach 
okazała się ekipa Dynovii Dynów 1 która 
pokonała wszystkich swoich rywali. 
Na drugim miejscu znalazła się ekipa 
Pogórza Dubiecko, na trzecim Łubienki 
Łubno, czwarte – Iskra Jawornik Polski, 
piąte – Dynovia Dynów 2, szóste Fart 
Cierpisz. Zarząd MKS Dynovia Dy-
nów składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim darczyńcom, dzięki którym 
mógł odbyć się Wojewódzki Turniej 
Juniorów Starszych. Dziękujemy ser-
decznie Panu Wicestaroście Rzeszow-
skiemu Markowi Sitarzowi za objęcie 
patronatu nad turniejem i ufundowanie 
pucharów. Dziękujemy za wsparcie Panu 
Januszowi Jaroszowi za ufundowanie 
piłek oraz pucharów, a także Panu Alek-
sandrowi Łukaszowi. Dzięki naszym 
darczyńcom wszystkie zespoły biorące 
udział w turnieju otrzymały puchary za 
zajęte miejsce, dyplomy, piłki a ponadto 
w każdej drużynie indywidualną nagro-
dę otrzymał wyróżniający się zawodnik. 
W ekipach Dynovii byli to: Jakub Pan-
toł, który został królem strzelców (MKS 
Dynovia I) oraz Marcin Łuczyk (MKS 
Dynovia II).

W niedzielę 6 lutego odbył się ostatni 
z zaplanowanych turniejów halowych. 
Tym razem w zawodach rywalizowali 
najstarsi panowie czyli oldboje. Turniej 
odbywał się pod patronatem i o Puchar 
Pani Wicemarszałek Województwa Pod-
karpackiego Anny Kowalskiej. W turnie-
ju wzięły udział drużyny Dynovii Dynów, 

Urzędu Marszałkowskiego, Brzozovii 
Brzozów, Urzędu Gminy w Jaworniku 
Polskim. Po rozegraniu szeregu meczy 
systemem każdy z każdym pierwsze 
miejsce zajęła ekipa Brzozovii a tuż za 
nią Urząd Marszałkowski, UG Jawornik 
Polski i Dynovia. Ponadto w turnieju 
mecz pokazowy dały zespoły dziewczyn 
Dynovii Dynów i Iskry Jawornik Polski. 
W tym spotkaniu bezkonkurencyjne 
okazały się dziewczyny Dynovii które 
pokonały swoje rywalki aż 11:0. Po-
nadto na otwarcie imprezy wystąpiły 
dziewczyny z ekipy cheerleaderek. 
Tego dnia na halę Zespołu Szkół zawi-
tało oprócz kibiców wielu znamienitych 
gości: Anna Kowalska - Wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego, 
Sławomir Miklicz - Członek Zarządu 
Województwa, Bogdan Romaniuk 
- Radny Sejmiku Województwa, Zyg-
munt Frańczak – Burmistrz Dynowa, 
Aleksander Stochmal - radny Powiatu 
Rzeszowskiego, Ewa Hadam - prze-
wodnicząca Komisji Spraw Społecznych 
Rady Miasta, Stanisław Tymowicz 
- radny Rady Miasta, Tadeusz Święs 
– dyrektor Zespołu Szkół. W imieniu 
Zarządu Klubu serdecznie dziękujemy 
Panu Stanisławowi Trawce za po-
moc w organizacji turnieju, dziękujemy 
dyrektorowi Zespołu Szkół Tadeuszowi 
Święsowi za nieodpłatne użyczanie hali 
sportowej na organizowane przez nas 
imprezy sportowe. Dziękujemy wszyst-
kim którzy w jakikolwiek sposób wsparli 
nasze turnieje. Dziękuje Arkadiuszowi 
Winiarzowi i Ireneuszowi Ślączce za 
sprawne, profesjonalne sędziowanie 
meczy piłkarskich.

Grzegorz Szajnik
fot. Antoni Iwański

Czas turniejów

Drużyna Dynovii Dynów Drużyna Urzędu Marszałkowskiego Drużyna Urzędu Gminy Jawornik Polski

Drużyna Brzozovii Brzozów

Drużyna dziewczyn MKS Dynovia
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