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W dniu 1 listopada 2013 r. 
na dynowskich cmentarzach, 
członkowie i sympatycy To-
warzystwa Przyjaciół Dyno-
wa przeprowadzili zbiórkę pu-
bliczną pieniędzy z przezna-
czeniem zebranych środków na 
renowację pomników na starym 
cmentarzu. Była to już XI kwesta, 
w trakcie której zebrano kwotę 4.267,32 zł tj. blisko 1.000 
zł więcej niż miało to miejsce w ubiegłym roku.

Dziękuję wszystkim osobom, które dokonując datków 
wspierają podjętą w 2003 r. przez Towarzystwo inicjatywę 
ratowania pomników na starym cmentarzu. Zebrane środ-
ki umożliwią podjęcie renowacji dalszych pomników w 2014 
r., które w najbliższym czasie zostaną wskazane przez Za-
rząd, o czym powiadomię mieszkańców w najbliższym nu-
merze „Dynowinki”.

O pomnikach, które udało się odrestaurować szeroko in-
formowałem w naszym miesięczniku oraz na planszy infor-
macyjnej umieszczonej przed cmentarzem w dniu kwesty.

Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności chciałem 
wyrazić pod adresem Pani Haliny Cygan – Dyrektorowi Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie oraz Panom Marcinowi Kałamuckiemu 
- kierownikowi szkolenia praktycznego i Janowi Małachow-
skiemu – instruktorowi w tej szkole za renowację metalowe-
go ogrodzenia przy pomniku nagrobnym rodziny Jungstów.

Prezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

A ty jesteś wolny? Czujesz się wolny? Gdzie lokujesz swoją wol-
ność? Na zewnątrz czy w sobie? Czy odróżniasz tę sferę niezależ-
ności, która przychodzi z zewnątrz, od tej, która dzieje się w to-
bie? Jak pielęgnujesz tę osobność, którą immanentnie posiadasz, 
bo z nią przyszedłeś na świat? Czy masz potrzebę wolności, ta-
kiej, dzięki której w obliczu jakiegoś problemu, gdy trzeba posta-
nowić co zrobić, co myśleć, możesz odwołać się tylko do własnej 
intuicji, własnego serca? A może wtedy oglądasz się na innych, 
bo nie umiesz zrobić czegoś wyłącznie sam - od siebie, na własną 
odpowiedzialność, w imię własnej wolności? I jeszcze, co z odpo-
wiedzialnością za słowo? Łatwo je zwerbalizować, ale czy jesteś 
za nie odpowiedzialny?

Hasło wolność uczyniłam lejtmotywem listopadowej „Dynowin-
ki”. Na okładce – głowa pełna myśli. To taka, powiedzmy, żeń-
ska parafraza Pana Cogito. Pracą wykonaną przez dynowskiego 
grafika zachęcam do przemyśleń: Jaką formę wolności nosisz w 
swojej głowie? 

redaktor numeru - Zuzanna Nosal

Za świąteczne wydanie Dynowinki odpowiada Piotr Pyrcz 
Materiały prosimy dostarczać na adres: pyrczu@op.pl do 10 grudnia br.

Autorzy sentencji z okładki:

Wolność to stan umysłu. (Mahatma Gandhi) 
Jeżeli coś kochasz, daj mu wolność. Jeżeli wróci do ciebie, jest twoje. (Salomon)
Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą. (Fiodor Dostojewski)
Wolność to prawo do różnicy… (Emil Cioran)
Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba (Wolter)
Potrafimy walczyć o wolność, ale trudno się nam jej dorabiać (Józef St. Tischner)
Absolutna wolność człowieka skończyłaby się chaosem. (Antoni Kępiński)
Człowiek jest wolny tylko wtedy, kiedy niczego nie chce. Po co nam wolność? (Elias Canetti)

projekt i wykonanie grafiki na okładce  – Sławomir Żuk
www.etnopogorze.wordpress.com/        www.trafostacja.wordpress.com

A ty czujesz się wolny?
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11 listopada to dla nas, Polaków, je-
den z najważniejszych dni w kalenda-
rzu. To już 95. rocznica obchodów naro-
dowego święta niepodległości. Z tej oka-
zji ulicami polskich miast organizowane 
są parady niepodległości i marsze. Pa-
triotyczna, wzruszająca, a jednocześnie 
radosna, rodzinna atmosfera panowała 
tego dnia w Dynowie.

Obchody 95 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w Dynowie 
rozpoczęła uroczysta msza święta w in-
tencji Ojczyzny, po zakończeniu której 
wszyscy uczestnicy obchodów udali się 
na uroczystą Sesję Rady Miasta, w któ-
rej uczestniczyli: władze miasta - Bur-
mistrza Miasta Zygmunt Frańczak, 
Przewodniczący Rady Miasta Roman 
Mryczko, Radni Rady Miasta Dynowa, 
Ks. dziekan Stanisław Janusz, pocz-
ty sztandarowe dynowskich instytucji, 
organizacji i szkół oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy miasta.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych, 
jako wprowadzenie w klimat tamtych 

wydarzeń, okolicznościowy referat przy-
pominający czasy walki o wolność Pol-
ski, wygłosił mgr Tadeusz Święs – Dy-
rektor Zespołu Szkół w Dynowie, histo-
ryk Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimna-
zjum w Dynowie.

Kontynuacją uroczystości był pro-
gram artystyczny przygotowany spe-
cjalnie na uroczystość 95 rocznicy od-

W nowej pięknej hali sportowej Zespołu Szkół w Bachó-
rzu w dniu 8 listopada odbyła się podniosła uroczystość - pre-
zentacja uczniowskiego programu artystycznego poświęco-
nego 95 rocznicy odzyskania przez POLSKĘ niepodległości.

Tyle w suchej relacji sprawozdawcy. A ile wielkich prze-
żyć, pięknych głębokich wzruszeń, wspomnień, przywołanych 
obrazów, ważnych myśli! Trudno je opisać w krótkiej relacji.

Najpierw ogólne wrażenie. Hala piękna - wymowna de-
koracja, elegancko nakryte stoły dla gości, miejsce siedzące 
dla rodziców i uczniów. Wszyscy - bez wyjątku - z biało-czer-
wonymi kotylionami w klapach. Ale niezwyczajne to kotylio-
ny, w środku każdego Godło POLSKI. 

I my dorośli, i maluchy z przedszkola, i gimnazjaliści sta-
nowiliśmy więc jedną, wielką polską Rodzinę. A kiedy Pan 
Dyrektor, J.Stolarczyk, podał komendę: „Do hymnu” i popły-

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu

nęła pieśń, o której A. Mickiewicz powiedział:
„Wielka to i tajemnicza rzecz owa siła narodowa, która 

rozchodzi się z jakiegokolwiek ośrodka i ożywia wszystkich 
obywateli, nawet mimo ich wiedzy…

Zrozumcie teraz, panowie, znaczenie słów sławnej „Pie-
śni Legionów”;

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA” - wzruszenie stało 
się udziałem wszystkich.

Po odśpiewaniu prawie wszystkich zwrotek hymnu (nawet  
przez najmłodszych) rozpoczęła się część artystyczna przy-
gotowana przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli. Mot-
tem programu był wymowny cytat (element pięknej dekora-
cji): ”ZGASŁY WASZE IMIONA, LECZ CZYNY WASZE 
BŁYSZCZĄ”, a różnorodność prezentowanych form scenicz-
nych - bardzo bogata. Recytatorzy, soliści, zespół wokalny, 

Obchody 95. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 

NIEPODLEGŁOŚCI  

Przewodniczący 
Rady Miasta Dynów
informuje

Roman Mryczko
zyskania niepodległości przez uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. 

Z tego miejsca chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy 
uczestniczyli w uroczystościach, a szcze-
gólnie tym, którzy przyczynili się do 
nadania im wysokiej rangi:
• Pocztom sztandarowym szkół 

i Ochotniczych Straży Pożarnych,
• Orkiestrze Dętej z kapelmistrzem 

T. Podulko i Chórowi Akord z dy-
rygentem A. Kędzierskim,

• P. Tadeuszowi Święsowi za wygło-
szenie referatu okolicznościowego,

• Dyrekcji, Nauczycielom Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Dynowie 
oraz młodzieży za przygotowanie 
programu artystycznego,

• Ks. dziekanowi Stanisławowi Ja-
nuszowi,

• Wszystkim uczestniczącym w ob-
chodach.

Wszystkich zainteresowanych za-
praszam do obejrzenia foto – relacji 
z uroczystości na stronie internetowej: 

www.dynow.pl
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tancerze w polonezie, w krakowiaku, para w mazurze z pie-
śnią „Bywaj dziewczę zdrowe” - na wysokim poziomie, z prze-
jęciem godnym  patriotycznej imprezy.

Zachwyceni byli goście: Wójt gminy Dynów, Ks. Proboszcz, 
Radni Powiatu i Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, Dyrek-
torzy szkół, Komendanci OSP, a nauczyciele i rodzice mogli 
być dumni ze swoich uczniów i podopiecznych.

Słowa uznania należą się wszystkim: autorkom scena-
riusza: Marii Stolarczyk i Jolancie Wójcik, za choreografię 
Lucynie Stochmal, opracowanie muzyczne należy do Arka-
diusza  Banasia, a dekoracja to praca S. Agaty Bodziak i Jo-
anny Cieśli.

Wykonawcy programu: (chórek) Klaudia Konopka, Alek-
sandra Konopka, Weronika Kryczyk, Patrycja Jamrozik, Ju-
lia Kaszycka, Aleksandra Jarema, Grzegorz Szczepański, Da-
riusz Kloczkowski, Szymon Chrzan. Z gracją obowiązki kon-
feransjerów pełnili: Patrycja Jamrozik i Paweł Sierant. Polo-
neza tańczyli uczniowie klasy V, mazura Aleksandra Jarema 
i Marek Chrobak, a krakowiaka czwartoklasiści.

W niedzielę 10 listopada fragmenty programu oglądnę-
li widzowie z Dynowa bardzo licznie zgromadzeni w auli LO 
na wieczornicy patriotycznej ph. „Cały DYNÓW jedną śpie-
wającą rodziną”, a w następnych dniach rodzice i pensjo-

nariusze Domu Spokojnej Starości. 
Z wyrazami uznania - 

Krystyna Dżuła

Informacja Burmistrza Miasta Dynów dotycząca dzia-
łalności Władz Miasta w okresie od września do paździer-
nika br. 

1. Realizacja projektu pn.: „Budowa i przebudowa 
miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami na terenie miasta Dynów – etap I”

W październiku Gmina Miejska Dynów zakończyła prace 
związane z budową i przebudową rozdzielczej sieci wodocią-
gowej. Wybudowana sieć wodociągowa obejmuje ulice: Ry-
nek, Mickiewicza, Handlowa, Krzywa, Kościuszki, Zamko-
wa, Kazimierza Wielkiego, część ul. ks. J. Ożoga (od skrzy-
żowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Jana Paw-
ła II), część ul. Łaziennej (od skrzyżowania z ul. Mickiewi-
cza do skrzyżowania z ul. Podwale), część ul. Jana Pawła 
II (od skrzyżowania z ul. ks. J. Ożoga do skrzyżowania z ul. 
Szkolną), ul. 1 Maja (od nr 43 do skrzyżowania z ul. Grun-
waldzką wraz z osiedlem mieszkaniowym Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Przeworsku), ul. Piłsudskiego (obiekty przemy-
słowe oraz „Dom Nauczyciela”), ul. Plażowa (od ośrodka tu-
rystycznego „Błękitny San” do skrzyżowania ul. Plażowej 
z ul. Karolówka – w pobliżu wjazdu na most na rzece San). 

Prace związane z budową rozdzielczej sieci wodociągo-
wej obejmowały przede wszystkim: 
• roboty przygotowawcze, ziemne i konstrukcyjne,
• budowę sieci wodociągowych rozdzielczych,  
• roboty towarzyszące jak: odwodnienie wykopów, wy-

konanie skrzyżowań sieci wodociągowej z przeszkoda-
mi terenowymi (kabel ENN, drogi powiatowe), rozbiór-
ka i odbudowa dróg, placów, chodników po trasie sie-
ci wodociągowej,

• budowę i przebudowę przyłączy.
Wykonawcą prac związanych z realizacją projektu 

było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” Sp. z o.o., 
36-044 Łąka 417A, które wybrane zostało w wyniku prze-
prowadzonego przez Gminę Miejską Dynów postępowania 
przetargowego.

W ramach realizowanej inwestycji wybudowano łącznie 

5,95 km wodociągów tj. 4,49 km no-
wej sieci wodociągowej, zmodernizowa-
no istniejącą już sieć na długości 1,46 
km, a także wykonano 125 przyłączy 
i 22 hydranty. Koszt całkowity projek-
tu to kwota ponad 1 750 000 zł, w tym 
kwota ponad 1 220 000 zł stanowi do-
finansowanie ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Wkład własny Gminy Miejskiej Dy-
nów wyniósł  520 000 zł. 

Zadanie realizowano w okresie od 
marca 2012 do października 2013 roku. 

2. Remont i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Mu-
zycznej I st. w Dynowie

Od 1 września2013 r.  rozpoczęła swą działalność Szko-
ła Muzyczna I st. w Dynowie. Uczy się w niej 125 dzie-
ci w dwóch cyklach 4 letnim i 6 letnim. W cyklu 4 letnim 
uczą się dzieci w wieku od 10 do 16 roku życia, natomiast 
w cyklu 6 letnim dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia. Bez-
płatna nauka umożliwi naukę gry na trąbce, kontrabasie, 
klarnecie, skrzypcach, flecie, gitarze, saksofonie, fortepia-
nie, akordeonie i perkusji dzieciom nie tylko z miasta Dy-
nowa, ale również gmin sąsiednich.

Celem zapewnienia funkcjonowania Szkoły Muzycznej 
I st. w Dynowie Gmina Miejska Dynów przeznaczyła na 
2013 rok 300 000,00 zł. 

Za kwotę ponad 50 000,00 zł zakupiono podstawo-
we instrumenty muzyczne: pianino cyfrowe, gitary kla-
syczne, skrzypce, trąbki, klarnet, perkusję wraz z ze-
stawem perkusyjnym, a także flety poprzeczne. Po-
trzebne prace remontowo – adaptacyjne związane  
z przystosowaniem istniejących pomieszczeń do wymogów 
kształcenia w Szkole Muzycznej wymagają nakładów po-
nad 50 000,00 zł. Utrzymanie kadry pedagogicznej – na-
uczycieli gry na instrumentach to kolejny wydatek ponad 
50 000,00 zł miesięcznie. 

Jak widać koszty utrzymania Szkoły Muzycznej I st. 
w Dynowie to duże obciążenie finansowe, ale służy zaspo-
kajaniu potrzeb środowiska w zakresie rozwoju zdolności 
muzycznych dzieci i młodzieży. Szkoła Muzyczna rozbu-
dza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne, umuzykal-
nia oraz przygotowuje wrażliwych i świadomych odbior-
ców muzyki, przygotowuje uczniów do dalszego kształce-
nia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stop-
nia oraz wychowuje osoby oddziaływujące na otoczenie  
w sferze kultury.

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak

Są chwile w życiu Narodu, kiedy chętniej powraca On do kart swojej 
historii i oddaje hołd Tym, którzy walczyli o wolność.

Dynowszczyzna też ma takich Bohaterów, jednym z Nich jest spoczy-
wający na cmentarzu w Bachórzu - KAZIMIERZ  CHROBAK.

Urodził się  01.12.1907 roku w Bachórzu, tu spędził dzieciństwo i mło-
dość. W wojnie obronnej 1939 roku walczył jako żołnierz w stopniu ognio-
mistrza w 13 baterii przeciwlotniczej w Brześciu nad Bugiem. 17 września 
po rozwiązaniu baterii w Krzemieńcu wrócił do Lwowa. W listopadzie 1939  
roku został aresztowany przez NKWD, ALE WKRÓTCE UDAŁO Mu się 
zbiec. Niestety już w marcu 1940 roku został ponownie aresztowany i ska-
zany na 15 lat więzienia i ciężkich robót. 

12. 12. 1940 roku wywieziono Go do Komsomolska do robót przy torach 
kolejowych. Zwolniony w 1941 roku na mocy amnestii wstąpił do polskiej 
armii i otrzymał przydział do 7 baterii przeciwlotniczej. Od marca do sierp-
nia 1942 roku uczył się w szkole podchorążych artylerii, a po jej ukończe-
niu został przydzielony do 8 pułku artylerii przeciwlotniczej ciężkiej oraz 
awansowany do  stopnia  podporucznika. Uczestniczył we  wszystkich  ak-
cjach  bojowych 2 Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech – od MONTE 
CASSINO do BOLONII. Otrzymał liczne odznaczenia; Krzyż Pamiątko-
wy Monte Cassino, Srebrny Krzyż z Mieczami, Medal Wojska, Medal za 
Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił 
na Zachodzie, Krzyż Kawalerski Orderu  Odrodzenia Polski.

Do Ojczyzny wrócił w czerwcu 1947 roku, mieszkał na Śląsku, w 1973 
roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 2007 roku, spoczywa na cmenta-
rzu w rodzinnym Bachórzu.

Danuta Bielec „ pisała” w jednym ze swoich wierszy:
Tylu Polaków w grobach pozostało.
We włoskiej ziemi, na Monte Cassino
Garstka wróciła obarczana winą,
Tobie się wrócić do Polski udało (….)

opracował - Aleksander Stochmal

KAZImIErZ ChrOBAK 
- bohater walk o wolność 

OJCZYZNY

fot. Piotr Bielec
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tancerze w polonezie, w krakowiaku, para w mazurze z pie-
śnią „Bywaj dziewczę zdrowe” - na wysokim poziomie, z prze-
jęciem godnym  patriotycznej imprezy.
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Radni Powiatu i Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, Dyrek-
torzy szkół, Komendanci OSP, a nauczyciele i rodzice mogli 
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nariusze Domu Spokojnej Starości. 
Z wyrazami uznania - 

Krystyna Dżuła

Informacja Burmistrza Miasta Dynów dotycząca dzia-
łalności Władz Miasta w okresie od września do paździer-
nika br. 
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W październiku Gmina Miejska Dynów zakończyła prace 
związane z budową i przebudową rozdzielczej sieci wodocią-
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50 000,00 zł miesięcznie. 

Jak widać koszty utrzymania Szkoły Muzycznej I st. 
w Dynowie to duże obciążenie finansowe, ale służy zaspo-
kajaniu potrzeb środowiska w zakresie rozwoju zdolności 
muzycznych dzieci i młodzieży. Szkoła Muzyczna rozbu-
dza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne, umuzykal-
nia oraz przygotowuje wrażliwych i świadomych odbior-
ców muzyki, przygotowuje uczniów do dalszego kształce-
nia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stop-
nia oraz wychowuje osoby oddziaływujące na otoczenie  
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W latach 2000-2001 dzięki zaangażowaniu Stanisława 
Ożoga Starosty Rzeszowskiego powstał budynek dydak-
tyczny dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, w la-
tach 2003-2004 miała miejsce termomodernizacja i remont 
obiektów LO w Dynowie, a w latach 2000-2001 przeprowa-
dzono adaptację budynku Przychodni w Dynowie na Zakład 
Opieki Długoterminowej.

Odbierając tytuł „Honorowego Obywatela Miasta 
Dynowa” podczas oficjalnej części jubileuszu 50-lecia Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego w Dynowie Pan Stanisław Ożóg podziękował wła-
dzom miasta Dynowa oraz jego mieszkańcom za otrzymane 
wyróżnienie. Podkreślił, że wszystkie nagrody zawsze trak-
tował jako sukces zespołu, wyróżnienie grupy ludzi, z któ-
rymi miał zaszczyt współpracować. Wspomniał o pierwszej 
wizycie w Dynowie - miasteczku, którego wówczas nie znał. 
Przechadzając się uliczkami, rozmawiał z ludźmi o ich co-
dziennym życiu, problemach mieszkańców, wypytywał co 
warto byłoby zmienić w środowisku, w którym żyją. Jego 
ciekawość wzbudziła nazwa ulicy ks. Józefa Ożoga. Jak sam 
żartobliwie stwierdził, odebrał to jak znak i dociekał kim 
był ów ksiądz i czy nie jest z nim spokrewniony. Wspomniał 
również o dobrej współpracy z byłym dyrektorem Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie Panem Stanisławem Tymo-
wiczem. Podczas obchodów 50-lecia szkoły obaj z uśmie-
chem wspominali  chwilę kiedy omawiali termin zakończe-
nia budowy szkoły.

Na koniec chciałabym zacytować słowa Pana Stanisła-
wa Ożoga z Jego strony internetowej:

„Moja aktywność, podejmowane inicjatywy i wspierane 
inwestycje mają na celu to, aby Podkarpacie stało się „re-
gionem równych szans”.

 Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na sza-
cunek i wszechstronny rozwój.”

Renata Mazur
ZSzZ w Dynowie

Panu Stanisławowi Ożogowi 
gratulacje z okazji otrzymania zaszczytnego tytułu 
„HONOROWY OBYWATEL MIASTA DYNOWA”

składają
Przyjaciele, Uczniowie, Nauczycielei Pracownicy  

Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Podczas jubileuszu 50 – lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
Rada Miasta Dynów nadała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Dynowa” Panu Stanisławowi Ożogowi - Po-
słowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłemu Staroście Rzeszowskiemu. Aktu nadania tytułu dokonali Przewodniczą-
cy Rady Miasta Dynów Pan Roman Mryczko i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak.

Honorowy obywatel Miasta Dynowa 
– StaniSław Ożóg

Śledząc przebieg kariery zawodo-
wej Pana Stanisława Ożoga można za-
uważyć, że rozumie ludzi i ich proble-
my, doskonale porozumiewa się z sa-
morządowcami, skutecznie współpra-
cuje z parlamentarzystami. Jak sam 
o sobie mówi początki pracy zawodowej, 
kiedy pracował w terenie jako geodeta 
nauczyły go cierpliwości, pracowitości, 
a przede wszystkim umiejętności słu-
chania ludzi. Wśród polityków wyróż-
nia się skutecznością działania i umie-
jętnością podejmowania trudnych de-
cyzji. Popularność i sukces zawodowy 
zawdzięcza wytrwałości, instynktowi 
politycznemu oraz ciężkiej pracy na 
rzecz regionu. 

W trakcie kadencji Stanisława Ożo-
ga dwukrotnie zwiększono dochody bu-
dżetu powiatu. Pan Starosta w latach 

1999-2005 pozyskał na inwestycje (m. in. na rzecz oświa-
ty, ochrony zdrowia, budowę i modernizację dróg, działania 
wspierające pomoc społeczną, przeciwdziałanie bezrobociu, 
działania na rzecz ochrony środowiska itp.) ze środków po-
zabudżetowych 126 mln zł.

„Jak szybko mijają chwile ,
jak potok płynie czas.

Za rok za dzień, za chwilę
razem nie będzie nas…”

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Honorowe obywatelstwo – szcze-
gólny tytuł nadawany osobie o wielkich 
zasługach dla miasta, za promowanie 
miasta czy regionu, ogromny autorytet 
moralny czy trwały ślad w historii. Ty-
tuł Obywatela Honorowego Miasta przy-
znawany jest osobom niezamieszkałym 
w mieście i nadawany jest przez władze 
miasta na wniosek odpowiedniego orga-
nu opiniującego, najczęściej zwanego ka-
pitułą honorową.

Pan Stanisław Ożóg urodził się 27 
maja 1953 roku w Sokołowie Małopol-
skim. Jest absolwentem Akademii Rol-
niczej w Krakowie i Wydziału Geode-
zji i Urządzeń Rolnych. W latach 1992 
– 1998 był Burmistrzem Miasta i Gmi-
ny Sokołów Małopolski. W latach 1999 
– 2005 pracował jako Radny Rady Po-
wiatu Rzeszowskiego oraz pełnił funkcję Starosty Rzeszow-
skiego. Laureat wielu nagród i wyróżnień samorządowych. 
Uhonorowany prestiżową nagrodą im. Grzegorza Pałki zwa-
ną Oskarem samorządowym. Otrzymał Medal im. Komisji 
Edukacji Narodowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi. Dwukrotnie zdobył tytuł najlepszego starosty Podkar-
pacia w 2000 r. i 2002 r.

W latach 1999 – 2005 był Wiceprezesem Związku Po-
wiatów Polskich, a w latach 2002 – 2006 członkiem Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poseł na 
Sejm RP V Kadencji (2005 – 2007), Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji Finansów Publicznych. Autor lub współautor 
prawie wszystkich poprawek wprowadzonych do budżetu 
państwa od 2006 roku, dzięki którym Podkarpacie uzyska-
ło środki na inwestycje.

Poseł na Sejm VI i VII Kadencji, członek Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Podkomi-
sji stałej do monitorowania wykorzystania środków unij-
nych. Członek Prawa i Sprawiedliwości, prezes Zarządu PiS 
Okręgu nr 23 - Rzeszów oraz członek Rady Politycznej PiS.

Dyrekcja Szkoły i Komitet Organizacyjny Obchodów
50 - lecia ZESPOŁU  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
serdecznie dziękują

wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania „złotego jubileuszu szkoły”.
Udzielona pomoc w formie materialnej, organizacyjnej i technicznej pozwoliła właściwie 

przygotować uroczystość i godnie przyjąć Gości, a udział Państwa w uroczystościach 
- tej szczególnej lekcji wychowawczej był pięknym wzorem dla młodzieży szkolnej. 

        Z wdzięcznością i wyrazami szacunku

 Przew. Komitetu Organizacyjnego
Stanisław Tymowicz

 Dyrektor Szkoły                                         
Halina Cygan
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Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Podczas jubileuszu 50 – lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie 
Rada Miasta Dynów nadała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Dynowa” Panu Stanisławowi Ożogowi - Po-
słowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłemu Staroście Rzeszowskiemu. Aktu nadania tytułu dokonali Przewodniczą-
cy Rady Miasta Dynów Pan Roman Mryczko i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak.

Honorowy obywatel Miasta Dynowa 
– StaniSław Ożóg

Śledząc przebieg kariery zawodo-
wej Pana Stanisława Ożoga można za-
uważyć, że rozumie ludzi i ich proble-
my, doskonale porozumiewa się z sa-
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W trakcie kadencji Stanisława Ożo-
ga dwukrotnie zwiększono dochody bu-
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1999-2005 pozyskał na inwestycje (m. in. na rzecz oświa-
ty, ochrony zdrowia, budowę i modernizację dróg, działania 
wspierające pomoc społeczną, przeciwdziałanie bezrobociu, 
działania na rzecz ochrony środowiska itp.) ze środków po-
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Za rok za dzień, za chwilę
razem nie będzie nas…”

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Honorowe obywatelstwo – szcze-
gólny tytuł nadawany osobie o wielkich 
zasługach dla miasta, za promowanie 
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Pan Stanisław Ożóg urodził się 27 
maja 1953 roku w Sokołowie Małopol-
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niczej w Krakowie i Wydziału Geode-
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ny Sokołów Małopolski. W latach 1999 
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skiego. Laureat wielu nagród i wyróżnień samorządowych. 
Uhonorowany prestiżową nagrodą im. Grzegorza Pałki zwa-
ną Oskarem samorządowym. Otrzymał Medal im. Komisji 
Edukacji Narodowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
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W latach 1999 – 2005 był Wiceprezesem Związku Po-
wiatów Polskich, a w latach 2002 – 2006 członkiem Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poseł na 
Sejm RP V Kadencji (2005 – 2007), Zastępca Przewodniczą-
cego Komisji Finansów Publicznych. Autor lub współautor 
prawie wszystkich poprawek wprowadzonych do budżetu 
państwa od 2006 roku, dzięki którym Podkarpacie uzyska-
ło środki na inwestycje.

Poseł na Sejm VI i VII Kadencji, członek Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Podkomi-
sji stałej do monitorowania wykorzystania środków unij-
nych. Członek Prawa i Sprawiedliwości, prezes Zarządu PiS 
Okręgu nr 23 - Rzeszów oraz członek Rady Politycznej PiS.

Dyrekcja Szkoły i Komitet Organizacyjny Obchodów
50 - lecia ZESPOŁU  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
serdecznie dziękują

wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania „złotego jubileuszu szkoły”.
Udzielona pomoc w formie materialnej, organizacyjnej i technicznej pozwoliła właściwie 

przygotować uroczystość i godnie przyjąć Gości, a udział Państwa w uroczystościach 
- tej szczególnej lekcji wychowawczej był pięknym wzorem dla młodzieży szkolnej. 

        Z wdzięcznością i wyrazami szacunku

 Przew. Komitetu Organizacyjnego
Stanisław Tymowicz

 Dyrektor Szkoły                                         
Halina Cygan
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łu stanowiło 5 – letnie Technikum Mecha-
niczne, 3 – letnia Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa, Warsztaty Szkolne – Gospodarstwo 
Pomocnicze i Internat. Trudne warunki lo-
kalowe szkoły wymusiły kolejne działania 
Pana Dyrektora Stanisława Tymowicza.

W 1991 r. szkoła została przeniesiona 
do zaadaptowanych pomieszczeń w budyn-
ku internatu przy ulicy Polnej 3. Z ogromną 
determinacją podjął inne wyzwania – naj-
pierw doprowadził do budowy sali gimna-
stycznej, następnie nowego budynku dy-
daktycznego. W 1996 r. do użytku mło-
dzieży zostaje oddana nowoczesna sala 
gimnastyczna. Rok 2001 to kolejna waż-
na data dla Pana Dyrektora Stanisława 
Tymowicza – po 5 lata usilnych starań, 
zabiegów nowy budynek dydaktyczny 
zostaje oddany do użytku, poświęcony, 
otrzymuje też imię Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego, a na 40-lecie ZSZ w Dynowie (8.11.2003r.) po-
święcony zostaje sztandar szkoły

Warto też zaznaczyć, że to w latach Jego dyrektorowania 
do szkoły uczęszczało ponad 700 uczniów. Systematycznie 
wprowadzał nowe kie- runki kształcenia nie tylko w  bran-

ży samochodowej i mechanicznej. 
Ważną rolę pełniły w tym zmo-
dernizowane przez niego warsz-
taty szkolne, w których uru-
chomiono Podstawową Sta-
cję Kontroli Pojazdów, któ-
ra umożliwiała właścicielom po-
jazdów mechanicznych dokony-
wać obowiązkowe przeglądy, 
a warsztatom szkolnym przy-
nosiła dochody. 

W 2007 r. przeszedł na 
emeryturę. 

Oprócz zawodowej pa-
sji Pan Stanisław Tymowicz 
wyróżnia się dużym zaanga-
żowaniem w działalność spo-

łeczno – kulturalną Dynowa. Nie 
są mu obojętne sprawy innych ludzi. Od 2002r., już 3 ka-

dencję pełni funkcję Radnego Rady Miasta Dynowa. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dy-
nowskiego - Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, wspiera też 
Towarzystwo Sportowe „DYNOWIA”.

Aktywnie udziela się w regionalnym czasopiśmie „Dyno-
winka”, na łamach którego publikuje autorskie teksty, dzie-
li się swymi wspomnieniami, spostrzeżeniami i doświad-
czeniem . Jest współautorem monografii „50 lat Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Dynowie”.  

Jego działalność została doceniona wieloma odznacze-
niami i wyróżnieniami: Złotym Krzyżem Zasługi (nadanym 

„Historia szkoły, to historia ludzi” 
jak pięknie powiedział ks. Piotr Krzysik 
w homilii, podczas mszy intencyjnej roz-
poczynającej obchody jubileuszowie. Sło-
wa te odnoszą się właśnie do tych, którzy 
swoją pracą, poświęceniem na trwałe wpi-
sali się w historię nie tylko Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego, 
ale także miasta Dynowa. Taką postacią 
jest Pan Stanisław Tymowicz - nauczyciel, 
wychowawca, dyrektor, Radny Rady Mia-
sta Dynów, społecznik, rodzic. Nie sposób 
wyliczyć jego wszystkich zasług i funkcji. 
Ma ogromny wkład w rozwój i promocję 
Ziemi Dynowskiej. Jego wiedza, kreatyw-
ność i  zaangażowanie w  sprawy społecz-
ności lokalnej budzą uznanie i szacunek.

Z Dynowszczyzną związany jest od uro-
dzenia. Choć wiedzę zdobywał w Sanoku, 
Krośnie, Krakowie i Rzeszowie, to jednak 
z Dynowem związał się na stałe. To właśnie tutaj w 1969 
r. znalazł pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej jako na-
uczyciel zawodu. W ZSZ przechodził przez różne stanowi-
ska nauczycielskie od instruktora przez wychowawcę in-
ternatu, nauczyciela teorii do stanowiska dyrektora. W la-
tach 1989 - 2007 pełnił funkcję dyrektora szkoły, noszą-
cej obecnie nazwę Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie. W tym czasie doprowa-
dził do uświetnienia tej pla-
cówki oświatowej. Można śmia-
ło powiedzieć, że przyczynił się 
do ogromnego rozwoju szkolnic-
twa zawodowego i średniego na 
Dynowszczyźnie. To dzięki jego 
inicjatywie w 1990 r. Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa została 
przekształcona w Zespół Szkół 
Zawodowych. Skład tego zespo-

ZASŁUŻONY DLA mIASTA DYNOWA 
– STANISŁAW TYmOWICZ

„Złoty jubileusz” Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie, obchodzony 19 października 2013 
r., stał się okazją do nadania Panu Dyrektorowi Stanisławowi Tymowiczowi zaszczytnego tytułu „Zasłużony 
dla Miasta Dynowa”. Uroczystego odznaczenia, a także wręczenia dyplomu, statuetki i symbolicznego pióra dokonali: 
Pan Burmistrz Miasta Dynowa - Zygmunt Frańczak oraz Pan Przewodniczący Rady Miasta Dynowa - Roman Mryczko. 

w 2012 r.) Srebrnym Krzyżem Zasługi (nadanym w 2005r.), 
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (nadanym w 2009r.), 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (nadanym w 2006r.), 
Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania - I stopnia, Na-
grodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – II stopnia, 
Nagrodami Starosty Powiatu Rzeszowskiego, Nagrodami 
Kuratora Oświaty i Dyrektora Szkoły.

Wyróżnienie Pana Stanisława Tymowicza tytułem „Za-
służony dla Miasta Dynowa”  jest wyrazem wdzięczności 
za Jego wspaniałą działalność, przynoszącą chlubę naszemu 
miastu. Jego przedsiębiorczość, dalekowzroczność, ale i przy-
wiązanie do tradycji, historii wpisały się na trwałe w dzieje 
Dynowszczyzny. Jest wspaniałym wychowawcą kilku poko-
leń dynowian, którym wpajał takie wartości jak Ojczyzna, 
honor, pomoc drugiemu człowiekowi, prawość oraz rodzina.

Dla młodych może stać się wzorem postaw patriotycz-

nych, szlachetności i lojalności. Młodzieży tej poświęcił cały 
swój czas i  serce. Odznaczenie Pana Stanisława Tymowi-
cza tytułem „Zasłużony dla Miasta Dynowa” jest ukorono-
waniem jego 43 – letniej pracy na rzecz oświaty i środowi-
ska lokalnego. 

Kończąc pragnę przywołać myśl Jana Pawła II, któ-
ry wielkość człowieka ocenił nie przez pryzmat bogactwa 
lecz serca i poświęcenia. Mam nadzieję, że te słowa skło-
nią do refleksji: 

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

Beata Irzyk 
ZSzZ w Dynowie 

Moja Babcia Jadwiga Szałaj-
ko urodziła się 11 września 1913 r. 
Jest mieszkanką Bachórza - miesz-
ka tam razem z najbliższą rodziną.

Ma córkę i syna, czworo wnu-
ków oraz siedmioro prawnuków. 
Rodzina bardzo o nią dba i wspiera, wnuki i prawnuki chętnie ją od-
wiedzają. 

Babcia bardzo często wspomina czasy swojej młodości, opowiada 
o ciężkiej pracy, którą musiała wykonywać, mówi o przeżyciach z okre-
su II wojny światowej (I wojny światowej dobrze nie pamięta, gdyż 
była małym dzieckiem).

Cieszy się dobrym zdrowiem, ma bardzo dobrą pamięć. Recytuje 
wiersze, których uczyła się w szkole.

Jubileusz 100 lat życia 
Babcia Jadwiga świętowała 
w gronie najbliższej rodziny. 
Babcia bardzo lubi muzykę 
ludową, wiec na uroczysto-
ści nie mogło zabraknąć ka-
peli ludowej “Młoda Harta”, 
która uświetniła uroczystość 
i dała Babci wiele radości.

Babcię odwiedzili tak-
że przedstawiciele Urzędu 
Gminy Dynów, Rady Gminy 
Dynów, Sołtys Wsi Bachórz, 
Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego z Prze-
myśla, Radny Powiatu Rze-
szowskiego. 

Oprócz złożenia życzeń, 
wręczenia kwiatów i upo-
minków wszyscy zebrani od-
śpiewali Jubilatce 200 lat 
życia w tak pięknym zdro-
wiu, jakie jej dopisuje do 
dzisiaj.

Joanna Martowicz

PIĘKNY JUBILEUSZ, 
CZYLI 100 UrODZINY 

mOJEJ BABCI
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lecz serca i poświęcenia. Mam nadzieję, że te słowa skło-
nią do refleksji: 

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

Beata Irzyk 
ZSzZ w Dynowie 

Moja Babcia Jadwiga Szałaj-
ko urodziła się 11 września 1913 r. 
Jest mieszkanką Bachórza - miesz-
ka tam razem z najbliższą rodziną.

Ma córkę i syna, czworo wnu-
ków oraz siedmioro prawnuków. 
Rodzina bardzo o nią dba i wspiera, wnuki i prawnuki chętnie ją od-
wiedzają. 

Babcia bardzo często wspomina czasy swojej młodości, opowiada 
o ciężkiej pracy, którą musiała wykonywać, mówi o przeżyciach z okre-
su II wojny światowej (I wojny światowej dobrze nie pamięta, gdyż 
była małym dzieckiem).

Cieszy się dobrym zdrowiem, ma bardzo dobrą pamięć. Recytuje 
wiersze, których uczyła się w szkole.

Jubileusz 100 lat życia 
Babcia Jadwiga świętowała 
w gronie najbliższej rodziny. 
Babcia bardzo lubi muzykę 
ludową, wiec na uroczysto-
ści nie mogło zabraknąć ka-
peli ludowej “Młoda Harta”, 
która uświetniła uroczystość 
i dała Babci wiele radości.

Babcię odwiedzili tak-
że przedstawiciele Urzędu 
Gminy Dynów, Rady Gminy 
Dynów, Sołtys Wsi Bachórz, 
Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego z Prze-
myśla, Radny Powiatu Rze-
szowskiego. 

Oprócz złożenia życzeń, 
wręczenia kwiatów i upo-
minków wszyscy zebrani od-
śpiewali Jubilatce 200 lat 
życia w tak pięknym zdro-
wiu, jakie jej dopisuje do 
dzisiaj.

Joanna Martowicz

PIĘKNY JUBILEUSZ, 
CZYLI 100 UrODZINY 

mOJEJ BABCI
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GONy oplatają nas siecią prawie pajęczą. No cóż, trze-
ba chyba się przyzwyczaić i traktować jako gimnasty-
kę umysłu i pamięci. 

W zasobach polskich piosenek znalazłam jedną, któ-
rej słowa w pełni i całkowicie opisują moje pojmowa-
nie wolności. To utwór Marka Grechuty, który na ko-
niec moich refleksji dedykuję Tobie Drogi Czytelniku:
Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest, 
jak płynie sobie, aż po nieba kres. 
Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz, 
a z lotu ptaka już nie widać róż. 
Bo wolność - to nie cel lecz szansa, 
by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. 
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd, 
promyk słońca w gęsty las, nadzieja. 
Wolność to skrzypce z których dźwięków 
cud potrafi wyczarować mistrza trud. 
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, 
to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. 
Bo wolność - to wśród mądrych ludzi żyć, 
widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. 
Wolność - to wśród życia gór i chmur, 
poprzez każdy bór i mur, znać przejście. 
Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, 
które pną się w słońce, każda w swoją stronę. 
Wolność brzmi, jak radosny ludzi śmiech, 
którzy wolność swą zdobyli na obronę - 
Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłość, 
spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. 
Wolność to diament do oszlifowania 
aż zabłyśnie blaskiem nie do opisania. 
Wolność to także i odporność serc, 
by na złą drogę nie próbować zejść. 
Bo są i tacy, którzy w wolności 
cud potrafią wmieszać swoich sprawek bród. 
A wolność - to królestwo dobrych slow, 
mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. 
Wolność - ją wymyślił dla nas Bóg aby człowiek 
wreszcie mógł w niebie sie zbudzić.

Ewa Czyżowska
Wolność codzienna 
(punkt widzenia kury domowej)
Wielkich słów, podniosłych uroczystości i szerokich 

dyskusji o wolności politycznej będzie w listopadzie pod 
dostatkiem, bo czas sprzyja takim rozważaniom. 

Takie rozumienie wolności to tylko jedna z wielu in-
terpretacji tego pojęcia. Zgodnie z definicją, wolność to 
brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać 
wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji. Nie ma 
tu wcale mowy o polityce, nie ma odniesienia do wiel-
kich wydarzeń i nie ma obowiązku rozpatrywania poję-
cia wolności w powiązaniu z jakąkolwiek ideologią. Jak 
to więc jest z moją prywatną wolnością? 

Otwieram rano oko i każdego dnia podejmuję decy-
zje człowieka wolnego. Z punktu widzenia wszechświa-
ta kompletnie nieważne, ale z mojego punktu jak naj-
bardziej istotne. 

Zdawać by się mogło, że pobudka to wstęp do pod-
jęcia niezawisłej decyzji czy już wstać czy jeszcze pole-
żakować, zwłaszcza że jako manager domowy mam ten 
komfort, że mnie żaden szef za spóźnienie do pracy nie 
obsobaczy. Niestety, kot tak jęczy pod drzwiami sypialni, 

Diana Wasylowska-Kilon
Wolność- jedno słowo a tysiąc zna-

czeń
Kiedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak zamie-

nić w miarę logiczny, ale nie pompatyczny lub co gor-
sze banalny tekst o moim postrzeganiu wolności, usły-
szałam nagle w jednym uchu słowa piosenki Chłop-
ców z placu broni: Wolność kocham i rozumiem, wol-
ności oddać nie umiem. Natomiast w drugim uchu (tu 
przepraszam wszystkich moich znajomych) rozśpiewa-
li się też chłopcy, ale z angielska nazywający się Boys 
ze swoim hitem Niech żyje wolność, wolność i swobo-
da! Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda! To znaczy, 
że mnie, niekoniecznie jak u Jerzego Stuhra, nie musi 
coś wzruszać, żeby mi się na uszy rzucać. W tym mo-
mencie stwierdziłam, że słowa tej drugiej piosenki mu-
siały przyświecać i być motywem przewodnim przez po-
kolenia, śpiewane w karczmach, oberżach i zajazdach 
przez wędrujących bardów i trubadurów i dlatego tak 
często musieliśmy na nowo zdobywać co raz utraconą 
niepodległość. Szkoda, że tak mało cenimy to co mamy, 
nie potrafimy wykorzystać możliwości, giną one wśród 
kłótni i sporów, toczonych często dla samego toczenia. 
Do wspólnego działania zmusza dopiero zagrożenie. Czy 
jednak jest tak jak u Chłopców z placu broni, że ją rozu-
miemy. Na pewno każdy inaczej i na pewno na milion 
sposobów. Nie uchronię się tu od górnolotnych stwier-
dzeń jak wolność słowa, wyznania, prasy, po takie co-
dzienne jak paszport w szufladzie, spoglądanie w nie-
bo aby sprawdzić  tylko i wyłącznie jaka będzie pogoda, 
to możliwość spełniania planów, a czasem i marzeń. To 
szczęście, że nasze dzieci mają prawie nieograniczone 
możliwości rozwoju ( oby chciały skorzystać), a nie tak 
ja w piosence Natalii Oreiro: Dzieci wzrastają na mar-
ginesie życia, gdzie nie istnieje ani sprawiedliwość, ani 
prawda. Jak bardzo boli ten smutek na ich twarzach. 
Tak trudno pogodzić się z rzeczywistością. Tam gdzie 
głód jest dniem codziennym, Tam, na obrzeżach miast. 

Oczywiście, może ktoś zarzucić, że jego wolność jest 
ograniczona przez konwenanse, zasady, prawo, moral-
ność. Moim zdaniem jest to konieczne przed zmianą wol-
ności w swawolę. Ktoś inny stwierdzi, że jego wolność 
ogranicza praca, różnego rodzaju zobowiązania czy za-
soby finansowe. Tu jednak kierujemy się chyba ku ide-
ologii niebieskich ptaków, co z pozytywnie rozumianą 
wolnością mało ma wspólnego. To tak jak retorycznie 
pytał Kazik Staszewski: Wolność! Po co wam wolność? 
Macie przecież chleb i igrzyska. Może z jednym się zgo-
dzę, a mianowicie z numerologią stosowaną. Mnożą-
ce się do zapamiętania PINy, PESEL, NIP  i inne RE-

fot. Jerzy Kędzierski

Listopadowej 
Lekcji Społecznej 

ciąg dalszy…
(fotoreportaż z Kwesty 
na Starym Cmentarzu)

Agnieszka Kędzierska i Magdalena Wolańska

Amadeusz Łach i Kamil Gąsecki

Dorota Sówka i Ewa stankiewicz

Katarzyna Kłyż i Ewa Hadam

Maciej Jurasiński i Grzegorz Iwański z synem

Maria Churdzikiewicz i Andrzej Stankiewicz

Maria Kuszek i Maciej Jurasiński

Prezentujemy Czytelnikom 
„Dynowinki” 

głos w sprawie wolności.  

Wypowiedzieć zechcieli się gimnazjaliści, 
uczniowie szkół średnich i dorośli. Ich sze-
rokie, subiektywne spojrzenie wskazuje na 
wielopoziomowość tego zagadnienia.  

oprac. Z/N

cd na str. 14
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Monika Mączyńska i Grzegorz Iwański

Monika Rząsa i Ewelina Krasnopolska

od lewej stoją-Andrzej Stankiewicz, Maria Iwańska, Maria Chudzikiewicz i Zbigniew Sza-
łajda

Rafał Bilski i Bogdan Peszek

Rafał Bilski i Bogdan Peszek

Renata Jursińska i Piotr Pyrcz

że nawet poduszka na głowie nie stłumi jazgotu. Zwle-
kam się i karmię łajdaka całkiem zadowolona, bo dzi-
kie awantury kicia zamienia na rozkoszne mruczenie, 
przymilanki i robienie maślanych oczu. Koty to potrafią. 
Tak więc dzień rozpoczynam zniewoleniem, którego wca-
le za brak wolności nie uważam. A przecież powinnam.

Koty idą na pole realizować swoją kocią wolność, 
a ja przymierzam się do realizacji planu dnia. Zwykłe 
zajęcia i zwykłe sprawy, z których każda ma w podtek-
ście słowo „muszę”. Nie cierpię z tego powodu, ale mu-
szę ugotować obiad, zrobić pranie, wyjść po zakupy, mu-
szę dopilnować, przygotować, zaplanować, muszę być tu, 
muszę być tam, muszę zdążyć, po prostu muszę. Gdzie 
więc ta moja mała wolność codzienna? Otóż jest ukryta 
w przeświadczeniu, że choć wiele rzeczy muszę, to tak 
naprawdę nic złego mi się nie stanie jeśli żadnej z nich 
nie zrobię. Muszę, bo mi tak podpowiada poczucie obo-
wiązku, ale wolno mi je zlekceważyć. Zrobię co zechcę, 
bo to ja decyduję o swoim życiu i na koniec ja poniosę 
konsekwencje swoich wyborów. Czy z tego korzystam? 
Oj nieczęsto! Zwykle pozwalam, żeby ograniczenia dyk-
towane przez rodzinę, zwyczaje społeczne czy warunki 
naturalne tłamsiły moją wolność. Zdarza się jednak, że 
na obiad jest „bulebas” – rodzina wtedy wie, że czas na 
własną inicjatywę, bo nic nie ma do jedzenia. Wystarczy 
przeświadczenie, że można sobie pozwolić na takie małe 
celebrowanie wolności i od razu świat jest piękniejszy.

Czasem się zastanawiam, czy byłabym szczęśliw-
sza mogąc co dnia doświadczać nieograniczonej wolno-
ści i dochodzę do wniosku, że to byłoby do niczego. Prze-
stałabym się czuć potrzebna, może nawet podupadłoby 
moje poczucie wartości.

Wolność, to też przekonanie, że nie muszę nikomu 
niczego udowadniać, robię tylko to co jest dla mnie waż-
ne. Sadzę kwiatki w osobiście skopanym ogródku, wożę 
taczkami kompost, czochram po kolei wszystkie moje 
koty i próbuję czerpać z tego radość. Rozważam rzecz 
jasna słowa krytyki pod adresem takiego stylu życia 
i bywa, że się pod ich brzemieniem staczam na dno roz-
paczy, ale staram się jak mogę bronić własnych przeko-
nań. Wybieram rolę menagera domowego, bo uważam, 
że to właściwy wybór. Być może popełniam błąd, lecz 
mam do tego prawo w ramach prywatnej wolności. Nie 
muszę udowadniać, że moja wartość zależy od tego, kim 
jestem zawodowo czy towarzysko. Takiego odczuwania 
wolności trzeba się nauczyć, ale warto! 

Uciążliwości czy zniewolenia dnia codziennego wca-
le nie przekreślają faktu, że czuję się człowiekiem wol-
nym. I to wielowymiarowo. Wolność jest dla mnie tak 
oczywista, że nie zastanawiam się nad nią wcale. Po 
prostu ją mam.

Piotr Pyrcz
Wolność dodaje mi skrzydeł
Czym ona jest dla mnie? Możliwością spokojnego, do-

brego wędrowania. To czas, gdy mogę z olbrzymim ple-
cakiem wędrować po cudownych GÓRACH, po niezna-
nych KRAJACH. Kochając Ludzi, uwielbiając przyrodę 
wędruje się wspaniale. Każdy kwiat przypomina o wol-
ności. Każde drzewo o niej szumi. Ja zaś z wiatrem, go-
rącym, upalnym, zimnym, mroźnym, ale Wolny, wędru-
ję. Wybieram drogę, ścieżkę i idę. Ku szczytom, pośród 
Piękna. To ono zabrania mi niszczyć Świat, mimo iż je-
stem wolny. Cudem jest usiąść na szczycie z sercem bi-

jącym wolnością. To wszystko wokół, dalej, bliżej, niżej, 
wyżej przypomina mi o moim szczęściu, wolności wędro-
wania, jednocześnie nakazując szacunek.

Piękny wieczór. Gdzieś tam na Kochanym Konty-
nencie. Moje czerwone od laterytowej ziemi stopy wę-
drują do centrum Saude. Tam w ciszy, wśród Przyjaciół 
delektuję się beniami, koliko, popijając ulubione Avo-
oyo. Na tle rozgwieżdżonego nieba okazale prezentują 
się baobaby. Wokół migocą ogniki palenisk. Szepty roz-
mów nie zagłuszane są mocną muzyką. Spotkanie. Jakże 
miło po upalnym dniu porozmawiać o nim przed dusz-
ną nocą. Słysząc „Bonne nuit” wędruję na odpoczynek. 
Towarzyszy mi droga mleczna, po której wędrują moje 
myśli, plany i marzenia. Czyż to nie cudowne chwile?

Zapatrzony w niebieskie, szare, granatowe, turkuso-
we fragmenty poprzecinane białymi nićmi fal, obserwu-
ję żywioł, Ocean. Jego szum kładzie mnie do snu, bry-
za przywiewa sny zaś głośniejsze fale budzą. Na bar-
dzo wąskim piaszczystym terenie spędzam spokojne 
dni. Wody Kanału i Oceanu Indyjskiego regulują życie 
ludzi. Jeśli Ocean pozwoli, zjadamy na obiad smaczną 
rybę, jeśli nie - sałatkę z niedojrzałych papai. Jestem 
przyjezdny, przypłynięty lecz muszę podporządkować się 
przyrodzie tak samo jak ci brązowi, sympatyczni Mal-
gasze. To nic że słone fale szybko zmyją moje ślady na 
piasku, czas zatrze o mnie wspomnienia. Szacunek dla 
Człowieka jest najważniejszy.

Jestem wolny. Świat wokół także!

Ewa Hadam
Wolność niejedno ma imię
Jej wspólny mianownik nie sprowadza się jedynie do 

niezawisłości państwa, sfery szeroko pojmowanej kon-
sumpcji, niczym nieskrępowanego dostępu do dóbr ma-
terialnych czy swobodnego wyboru miejsca zamieszka-
nia. Jest także wyborem egzystencjalnym, który znajdu-
je odzwierciedlenie zarówno w wymiarze osobistym - ży-
cia zgodnego z własnymi przekonaniami, jak i politycz-
nym. Powiązanie tych obydwu wymiarów nabiera sen-
su, jeśli uwzględnić realia polskiego tła historycznego.

Czy wolność zyskujemy raz na zawsze? „Gdy pań-
stwo staje się wartością nadrzędną, a jednostka zostaje 
sprowadzona do roli posłusznego narzędzia w jej ręku, 
wszystkie wyższe wartości zostają zaprzeczone”. (A. Ein-
stein) Jeśli człowiek staje się bezwolnym, bezgranicznie 
posłusznym narzędziem w ręku państwa, może to ozna-
czać, że dokonał sie kolejny zamach na jego wolność.

Jest jeszcze inny wymiar wolności. „W naszym spo-
łeczeństwie jeden przed drugim ma lęk. Nie tyle boi się 
drugiego człowieka, ile ma strach, że ten drugi człowiek 
jest inny” (Peter Fonda). W oblicze tej definicji wolności 
wpisana jest umiejętność  ignorowania opinii ludzi na 
nasz temat, próba asertywności, blokowania ustawicz-
nego wpływu znajomych  na nasze życie. Czy oceniają-
cy wzrok ludzi na sobie i stała świadomość tego faktu 
nie jest ograniczeniem wolności? Ograniczeniem, któ-
re rodzi się w umyśle, kształtuje decyzje i czyny. Jeśli 
mienimy się w wolnymi ludźmi, odpowiedzmy sobie na 
pytanie, na ile różni się życie według czyichś oczekiwań 
od życia zgodnego z własnymi pragnieniami. Wolność 
to rozdział nienapisanej dotąd książki, przyjemność za-
pełnienia jej kart scenami zgodnymi z naszymi wizjami, 
bez obawy skreśleń publicznego cenzorskiego ołówka. 

Kwesta 
na ratowanie pięknych nagrobków 
na dynowskim Starym Cmentarzu 

już po raz XI 
została zorganizowana 

przez członków i sympatyków 
Towarzystwa Przyjaciół Dynowa…

Wszystkim osobom, 
które swoimi datkami 

wspierają podjętą w 2003r. 
chlubną inicjatywę 

ratowania pomników 
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że nawet poduszka na głowie nie stłumi jazgotu. Zwle-
kam się i karmię łajdaka całkiem zadowolona, bo dzi-
kie awantury kicia zamienia na rozkoszne mruczenie, 
przymilanki i robienie maślanych oczu. Koty to potrafią. 
Tak więc dzień rozpoczynam zniewoleniem, którego wca-
le za brak wolności nie uważam. A przecież powinnam.

Koty idą na pole realizować swoją kocią wolność, 
a ja przymierzam się do realizacji planu dnia. Zwykłe 
zajęcia i zwykłe sprawy, z których każda ma w podtek-
ście słowo „muszę”. Nie cierpię z tego powodu, ale mu-
szę ugotować obiad, zrobić pranie, wyjść po zakupy, mu-
szę dopilnować, przygotować, zaplanować, muszę być tu, 
muszę być tam, muszę zdążyć, po prostu muszę. Gdzie 
więc ta moja mała wolność codzienna? Otóż jest ukryta 
w przeświadczeniu, że choć wiele rzeczy muszę, to tak 
naprawdę nic złego mi się nie stanie jeśli żadnej z nich 
nie zrobię. Muszę, bo mi tak podpowiada poczucie obo-
wiązku, ale wolno mi je zlekceważyć. Zrobię co zechcę, 
bo to ja decyduję o swoim życiu i na koniec ja poniosę 
konsekwencje swoich wyborów. Czy z tego korzystam? 
Oj nieczęsto! Zwykle pozwalam, żeby ograniczenia dyk-
towane przez rodzinę, zwyczaje społeczne czy warunki 
naturalne tłamsiły moją wolność. Zdarza się jednak, że 
na obiad jest „bulebas” – rodzina wtedy wie, że czas na 
własną inicjatywę, bo nic nie ma do jedzenia. Wystarczy 
przeświadczenie, że można sobie pozwolić na takie małe 
celebrowanie wolności i od razu świat jest piękniejszy.

Czasem się zastanawiam, czy byłabym szczęśliw-
sza mogąc co dnia doświadczać nieograniczonej wolno-
ści i dochodzę do wniosku, że to byłoby do niczego. Prze-
stałabym się czuć potrzebna, może nawet podupadłoby 
moje poczucie wartości.

Wolność, to też przekonanie, że nie muszę nikomu 
niczego udowadniać, robię tylko to co jest dla mnie waż-
ne. Sadzę kwiatki w osobiście skopanym ogródku, wożę 
taczkami kompost, czochram po kolei wszystkie moje 
koty i próbuję czerpać z tego radość. Rozważam rzecz 
jasna słowa krytyki pod adresem takiego stylu życia 
i bywa, że się pod ich brzemieniem staczam na dno roz-
paczy, ale staram się jak mogę bronić własnych przeko-
nań. Wybieram rolę menagera domowego, bo uważam, 
że to właściwy wybór. Być może popełniam błąd, lecz 
mam do tego prawo w ramach prywatnej wolności. Nie 
muszę udowadniać, że moja wartość zależy od tego, kim 
jestem zawodowo czy towarzysko. Takiego odczuwania 
wolności trzeba się nauczyć, ale warto! 

Uciążliwości czy zniewolenia dnia codziennego wca-
le nie przekreślają faktu, że czuję się człowiekiem wol-
nym. I to wielowymiarowo. Wolność jest dla mnie tak 
oczywista, że nie zastanawiam się nad nią wcale. Po 
prostu ją mam.

Piotr Pyrcz
Wolność dodaje mi skrzydeł
Czym ona jest dla mnie? Możliwością spokojnego, do-

brego wędrowania. To czas, gdy mogę z olbrzymim ple-
cakiem wędrować po cudownych GÓRACH, po niezna-
nych KRAJACH. Kochając Ludzi, uwielbiając przyrodę 
wędruje się wspaniale. Każdy kwiat przypomina o wol-
ności. Każde drzewo o niej szumi. Ja zaś z wiatrem, go-
rącym, upalnym, zimnym, mroźnym, ale Wolny, wędru-
ję. Wybieram drogę, ścieżkę i idę. Ku szczytom, pośród 
Piękna. To ono zabrania mi niszczyć Świat, mimo iż je-
stem wolny. Cudem jest usiąść na szczycie z sercem bi-

jącym wolnością. To wszystko wokół, dalej, bliżej, niżej, 
wyżej przypomina mi o moim szczęściu, wolności wędro-
wania, jednocześnie nakazując szacunek.

Piękny wieczór. Gdzieś tam na Kochanym Konty-
nencie. Moje czerwone od laterytowej ziemi stopy wę-
drują do centrum Saude. Tam w ciszy, wśród Przyjaciół 
delektuję się beniami, koliko, popijając ulubione Avo-
oyo. Na tle rozgwieżdżonego nieba okazale prezentują 
się baobaby. Wokół migocą ogniki palenisk. Szepty roz-
mów nie zagłuszane są mocną muzyką. Spotkanie. Jakże 
miło po upalnym dniu porozmawiać o nim przed dusz-
ną nocą. Słysząc „Bonne nuit” wędruję na odpoczynek. 
Towarzyszy mi droga mleczna, po której wędrują moje 
myśli, plany i marzenia. Czyż to nie cudowne chwile?

Zapatrzony w niebieskie, szare, granatowe, turkuso-
we fragmenty poprzecinane białymi nićmi fal, obserwu-
ję żywioł, Ocean. Jego szum kładzie mnie do snu, bry-
za przywiewa sny zaś głośniejsze fale budzą. Na bar-
dzo wąskim piaszczystym terenie spędzam spokojne 
dni. Wody Kanału i Oceanu Indyjskiego regulują życie 
ludzi. Jeśli Ocean pozwoli, zjadamy na obiad smaczną 
rybę, jeśli nie - sałatkę z niedojrzałych papai. Jestem 
przyjezdny, przypłynięty lecz muszę podporządkować się 
przyrodzie tak samo jak ci brązowi, sympatyczni Mal-
gasze. To nic że słone fale szybko zmyją moje ślady na 
piasku, czas zatrze o mnie wspomnienia. Szacunek dla 
Człowieka jest najważniejszy.

Jestem wolny. Świat wokół także!

Ewa Hadam
Wolność niejedno ma imię
Jej wspólny mianownik nie sprowadza się jedynie do 

niezawisłości państwa, sfery szeroko pojmowanej kon-
sumpcji, niczym nieskrępowanego dostępu do dóbr ma-
terialnych czy swobodnego wyboru miejsca zamieszka-
nia. Jest także wyborem egzystencjalnym, który znajdu-
je odzwierciedlenie zarówno w wymiarze osobistym - ży-
cia zgodnego z własnymi przekonaniami, jak i politycz-
nym. Powiązanie tych obydwu wymiarów nabiera sen-
su, jeśli uwzględnić realia polskiego tła historycznego.

Czy wolność zyskujemy raz na zawsze? „Gdy pań-
stwo staje się wartością nadrzędną, a jednostka zostaje 
sprowadzona do roli posłusznego narzędzia w jej ręku, 
wszystkie wyższe wartości zostają zaprzeczone”. (A. Ein-
stein) Jeśli człowiek staje się bezwolnym, bezgranicznie 
posłusznym narzędziem w ręku państwa, może to ozna-
czać, że dokonał sie kolejny zamach na jego wolność.

Jest jeszcze inny wymiar wolności. „W naszym spo-
łeczeństwie jeden przed drugim ma lęk. Nie tyle boi się 
drugiego człowieka, ile ma strach, że ten drugi człowiek 
jest inny” (Peter Fonda). W oblicze tej definicji wolności 
wpisana jest umiejętność  ignorowania opinii ludzi na 
nasz temat, próba asertywności, blokowania ustawicz-
nego wpływu znajomych  na nasze życie. Czy oceniają-
cy wzrok ludzi na sobie i stała świadomość tego faktu 
nie jest ograniczeniem wolności? Ograniczeniem, któ-
re rodzi się w umyśle, kształtuje decyzje i czyny. Jeśli 
mienimy się w wolnymi ludźmi, odpowiedzmy sobie na 
pytanie, na ile różni się życie według czyichś oczekiwań 
od życia zgodnego z własnymi pragnieniami. Wolność 
to rozdział nienapisanej dotąd książki, przyjemność za-
pełnienia jej kart scenami zgodnymi z naszymi wizjami, 
bez obawy skreśleń publicznego cenzorskiego ołówka. 

Kwesta 
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na dynowskim Starym Cmentarzu 

już po raz XI 
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kiej przemowy, biednych mieli chować na własny koszt lub 
na koszt wspólnot parafialnych.

Koniec cmentarzy przykościelnych zadał dekret nantej-
ski z 1777 r., który nakazał organizację cmentarzy i grze-
banie zmarłych w miejscach oddalonych od kościołów i od 
osad ludzkich. W czasie zaborów w Polsce sprawy te uregu-
lował dekret cesarza Fryderyka II z 1773 r. cara Aleksan-
dra I z 13.03.1817 r. oraz dekret nadworny cesarza Józefa 
II z 23.08.1784r. Komisja Policji Obojga Narodów na Sejmie 
Czteroletnim 18 lutego1792 r. poleciła miastom Rzeczypo-
spolitej, aby wraz z władzą kościelną wyznaczyła odpowied-
nie miejsca na cmentarze odległe od osad ludzkich ze wzglę-
dów sanitarnych. Na przestrzeni XVIII i XIX w. zaczęły po-
wstawać cmentarze komunalne.

Warszawskie Powązki zostały założone w 1790 r. i są 
miejscem spoczynku wielu zwykłych i zasłużonych Polaków. 
Cmentarz Rakowicki w Krakowie był wytyczany i urządza-
ny w 1800 – 1802 r., a był czynny od 1 stycznia 1803 r. Jest 
miejscem pochówku wielu zasłużonych np. rodziców Błogo-
sławionego Jana Pawła II, czy wielu artystów i działaczy spo-
łecznych. Z podobnego okresu jest cmentarz na Rossie w Wil-
nie, gdzie w grobie matki pochowane jest serce Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie 
zaczęto ogradzać w 1794 r. Cmentarz Łyczakowski we Lwo-
wie otwarty jest od 1786 r. i pochowanych jest tam wielu za-
służonych dla kultury i nauki polskiej, biskupi różnych ob-
rządków, czy obrońcy Lwowa. Stary cmentarz w Rzeszowie 
przy ul. Targowej powstał w latach 60-tych XVIII w. Obecnie 
jest nieczynny, a na murze cmentarnym umieszcza się tabli-
ce artystów związanych z Rzeszowem (np. Nalepy, Kozienia, 
ostatnio Miry Kubasińskiej). Przemyśl ma aż siedemnaście 
cmentarzy. Pochowani na nich są mieszkańcy miasta jak i żoł-
nierze różnych narodowości z okresu I i II wojny światowej.

W Dynowie jest cmentarz komunalny chyba z XVIII lub 
XIX w. z kaplicą cmentarną, w której spoczął ks. dziekan Jó-
zef Ożóg, przy ul. Bartkówka cmentarz wyznaniowy z końca 
XX w. oraz dwa cmentarze żydowskie.

W sąsiedniej gminie Dubiecko, cmentarz w Dubiecku 

z XVIII/XIX w. z trzema zabytkowymi kapicami Konarskich 
i Krasickich, Krasickich i Weyssenwolfów, Mycielskich i Dem-
bińskich, cmentarz komunalny w Drohobyczce z połowy XX 
w., cmentarz komunalny w Nienadowej Górnej z połowy XX 
w. i Nienadowej Dolnej z końca XX w. cmentarz komunalny 
w Hucisku Nienadowskim z końca XX w., cmentarz parafial-
ny w Tarnawce z przełomu XIX/XX w. oraz cmentarz para-
fialny w Bachórcu z kaplicą grobową Krasickich. Ponadto są 
cmentarze greckokatolickie przy cerkwi Piątkowej, przy nie-
istniejącej cerkwi w Iskani oraz we wsi Wyrzeże i Kosztowa. 
Literatura podaje istnienie zaniedbanego cmentarza wojen-
nego z okresu I i II wojny światowej w Drohobyczce. Jest też 
cmentarz żydowski w Dubiecku oraz pozostałości cmentarza 
cholerycznego w Nienadowej.

Cmentarze od XVIII wieku to często dzieła sztuki, archi-
tektury, kultury , wiele z nich jest wpisanych do rejestrów 
zbytków. 

Cmentarze można podzielić na komunalne, wyznaniowe, 
parafialne, wojskowe.

W Polsce sprawy pochówku reguluje ustawa z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która 
określa zasady organizacji cmentarzy i chowania zmarłych. 
Przepis ten jest już stary i wymaga aktualizacji, gdyż nie za-
wiera  np. spraw pochówku w urnach po spopieleniu zwłok.

Podsumowując temat, cmentarze mają ogromne znacze-
nie. Ważne ze względów religijnych i wyznaniowych, są miej-
scem spoczynku zmarłych naszych bliskich, miejscem kultu-
ry, dziedzictwa narodowego, są dziełami sztuki architektu-
ry i rzeźby. Choćby z tego względu winniśmy je otaczać od-
powiednim szacunkiem.

tekst i fot. - Edward Rozmus
  
Wykorzystano:

1. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982 r.
2. Historia Cmentarza  Komunalnego Pobitno w Rzeszo-

wie, Miasto Rzeszów 2010r.
3. Cmentarze  wojenne z okresu I Wojny Światowej, Irena 

Zając, Przemyśl 2001r.
4. Wielka Encyklopedia Polski, tom 2. Kluszczyński.
5. zasoby internetowe

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny to dni, pod-
czas których odwiedzamy cmentarze, a na nich groby 
zmarłych. Modlimy się za ich dusze, wspominamy, roz-
myślamy o życiu i przemijaniu, bycie i śmierci. Dla ka-
tolików to ważne sprawy. Po śmierci dusze czeka życie 
wieczne, ciała spoczywają na cmentarzach i oczeku-
ją na zmartwychwstanie. Artykuł ten jest poświęcony 
cmentarzom na przestrzeni wieków.

Cmentarz w języku polskim to miejsce, gdzie grzebie się 
zmarłych. Inne określenia to: „cmyntarz”, „smyntarz”, „smę-
tarz”, „kierchow”. Cmentarz ma związek z greckim „coime-
terion” – oznaczającym miejsce ochraniające sen, lub zapo-
życzone z łaciny „coementerium” oznaczające miejsce snu 
lub spoczynku. W języku polskim związane jest ze słowem 
„smutny, smętny”.

W okresach przedchrześcijańskich, zmarłych chowano na 
cmentarzyskach, które lokowano na szczytach, pagórkach lub 
pustym polu. Usypane mogiły miały  nazwę kurhanów lub 
grodzisk. Poganie na miejsca pochówków dla zmarłych wy-
bierali lasy, tereny zadrzewione, gaje, pola – było popular-
ne na Litwie i Rusi. 

Chrześcijanie uznają, że ciało ludzkie po śmierci zasłu-
guje na szacunek, właściwe i godne traktowanie. Około XXI 
wieków temu zaczęli grzebać zmarłych w katakumbach – „to 
podziemne cmentarzyska, starochrześcijańskie, system  kil-
kukondygnacyjnych korytarzy w skale z grobami w ścianach, 
zamykanymi płytami z napisem lub w niszach (często z sar-
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kofagami), służącymi też jako kaplice (malowidła ścienne, 
symbole religijne) znane na Bliskim Wschodzie, rozpowszech-
nione w państwie rzymskim (od II do VI w.). Najsłynniejsze 
w Rzymie (św. Kaliksta, św. Pryscylii, św. Domitylli) w Ne-
apolu, Syrakuzach”. We Włoszech istniało około 150 kata-
kumb, w Rzymie około 60. Katakumby znajdują się w Ode-
ssie, w Azji Mniejszej w Mirze (Myra), gdzie działał św. Mi-
kołaj (u nas znany ze święta 6 grudnia związanego z obda-
rowywaniem bliskich prezentami).

Ukształtowany nowy zwyczaj (w IV – V w.) chowania 
zmarłych w kościołach  i obok kościołów przetrwał w Polsce 
prawie do XVIII w.

W kościołach grzebano osoby dla nich zasłużone, a to: pa-
pieży, cesarzy, biskupów, prezbiterów, książęta, fundatorów, 
pozostałe osoby chowano na dziedzińcu kościoła. Wielkość 
cmentarzy przykościelnych określano krokami – 60 kroków 
od murów kościoła i 30 kroków od ścian kaplicy. Ogranicze-
nie terenu powodowało, że groby były bezimienne, zawiera-
ły wiele warstw zmarłych, po latach szczątki ekshumowano 
i grzebano we wspólnym dole, a wcześniej składano w ossa-
riach. Cmentarze kościelne służyły do pochówku chrześci-
jan. Osoby nieochrzczone, samobójców, heretyków, lichwia-
rzy, grzeszników i innych podobnych grzebano na zewnątrz, 
w nie poświęconej ziemi.

Ciasnota na tych cmentarzach, epidemie, zarazy, zapach 
zgnilizny, opary rozkładu ciał, odór z płytkich grobów wymu-
sił dyskusję w XVIII w. nad zdrowotną szkodliwością takie-
go grzebania zwłok i potrzebę innej lokalizacji cmentarzy.

Dawniej cmentarze wykorzystywano do różnych celów, 
z tego też względu synody lokalne i biskupi nakazywali ogro-
dzenie cmentarzy murem, płotem lub rowem, zabroniono wy-
pasu bydła, trzody chlewnej, ochronę przed dziką zwierzy-
ną rozwieszania pościeli, mycia naczyń kuchennych, susze-
nia zboża, przejeżdżania przez cmentarze, odbywania tar-
gów, odprawiania pogrzebów po zachodzie słońca, tańczenia 
na cmentarzach i urządzania gier.

Przy chowaniu zmarłych księża mieli obowiązek krót-
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kiej przemowy, biednych mieli chować na własny koszt lub 
na koszt wspólnot parafialnych.

Koniec cmentarzy przykościelnych zadał dekret nantej-
ski z 1777 r., który nakazał organizację cmentarzy i grze-
banie zmarłych w miejscach oddalonych od kościołów i od 
osad ludzkich. W czasie zaborów w Polsce sprawy te uregu-
lował dekret cesarza Fryderyka II z 1773 r. cara Aleksan-
dra I z 13.03.1817 r. oraz dekret nadworny cesarza Józefa 
II z 23.08.1784r. Komisja Policji Obojga Narodów na Sejmie 
Czteroletnim 18 lutego1792 r. poleciła miastom Rzeczypo-
spolitej, aby wraz z władzą kościelną wyznaczyła odpowied-
nie miejsca na cmentarze odległe od osad ludzkich ze wzglę-
dów sanitarnych. Na przestrzeni XVIII i XIX w. zaczęły po-
wstawać cmentarze komunalne.

Warszawskie Powązki zostały założone w 1790 r. i są 
miejscem spoczynku wielu zwykłych i zasłużonych Polaków. 
Cmentarz Rakowicki w Krakowie był wytyczany i urządza-
ny w 1800 – 1802 r., a był czynny od 1 stycznia 1803 r. Jest 
miejscem pochówku wielu zasłużonych np. rodziców Błogo-
sławionego Jana Pawła II, czy wielu artystów i działaczy spo-
łecznych. Z podobnego okresu jest cmentarz na Rossie w Wil-
nie, gdzie w grobie matki pochowane jest serce Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie 
zaczęto ogradzać w 1794 r. Cmentarz Łyczakowski we Lwo-
wie otwarty jest od 1786 r. i pochowanych jest tam wielu za-
służonych dla kultury i nauki polskiej, biskupi różnych ob-
rządków, czy obrońcy Lwowa. Stary cmentarz w Rzeszowie 
przy ul. Targowej powstał w latach 60-tych XVIII w. Obecnie 
jest nieczynny, a na murze cmentarnym umieszcza się tabli-
ce artystów związanych z Rzeszowem (np. Nalepy, Kozienia, 
ostatnio Miry Kubasińskiej). Przemyśl ma aż siedemnaście 
cmentarzy. Pochowani na nich są mieszkańcy miasta jak i żoł-
nierze różnych narodowości z okresu I i II wojny światowej.

W Dynowie jest cmentarz komunalny chyba z XVIII lub 
XIX w. z kaplicą cmentarną, w której spoczął ks. dziekan Jó-
zef Ożóg, przy ul. Bartkówka cmentarz wyznaniowy z końca 
XX w. oraz dwa cmentarze żydowskie.

W sąsiedniej gminie Dubiecko, cmentarz w Dubiecku 

z XVIII/XIX w. z trzema zabytkowymi kapicami Konarskich 
i Krasickich, Krasickich i Weyssenwolfów, Mycielskich i Dem-
bińskich, cmentarz komunalny w Drohobyczce z połowy XX 
w., cmentarz komunalny w Nienadowej Górnej z połowy XX 
w. i Nienadowej Dolnej z końca XX w. cmentarz komunalny 
w Hucisku Nienadowskim z końca XX w., cmentarz parafial-
ny w Tarnawce z przełomu XIX/XX w. oraz cmentarz para-
fialny w Bachórcu z kaplicą grobową Krasickich. Ponadto są 
cmentarze greckokatolickie przy cerkwi Piątkowej, przy nie-
istniejącej cerkwi w Iskani oraz we wsi Wyrzeże i Kosztowa. 
Literatura podaje istnienie zaniedbanego cmentarza wojen-
nego z okresu I i II wojny światowej w Drohobyczce. Jest też 
cmentarz żydowski w Dubiecku oraz pozostałości cmentarza 
cholerycznego w Nienadowej.

Cmentarze od XVIII wieku to często dzieła sztuki, archi-
tektury, kultury , wiele z nich jest wpisanych do rejestrów 
zbytków. 

Cmentarze można podzielić na komunalne, wyznaniowe, 
parafialne, wojskowe.

W Polsce sprawy pochówku reguluje ustawa z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która 
określa zasady organizacji cmentarzy i chowania zmarłych. 
Przepis ten jest już stary i wymaga aktualizacji, gdyż nie za-
wiera  np. spraw pochówku w urnach po spopieleniu zwłok.

Podsumowując temat, cmentarze mają ogromne znacze-
nie. Ważne ze względów religijnych i wyznaniowych, są miej-
scem spoczynku zmarłych naszych bliskich, miejscem kultu-
ry, dziedzictwa narodowego, są dziełami sztuki architektu-
ry i rzeźby. Choćby z tego względu winniśmy je otaczać od-
powiednim szacunkiem.

tekst i fot. - Edward Rozmus
  
Wykorzystano:
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2. Historia Cmentarza  Komunalnego Pobitno w Rzeszo-
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Zając, Przemyśl 2001r.
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Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny to dni, pod-
czas których odwiedzamy cmentarze, a na nich groby 
zmarłych. Modlimy się za ich dusze, wspominamy, roz-
myślamy o życiu i przemijaniu, bycie i śmierci. Dla ka-
tolików to ważne sprawy. Po śmierci dusze czeka życie 
wieczne, ciała spoczywają na cmentarzach i oczeku-
ją na zmartwychwstanie. Artykuł ten jest poświęcony 
cmentarzom na przestrzeni wieków.

Cmentarz w języku polskim to miejsce, gdzie grzebie się 
zmarłych. Inne określenia to: „cmyntarz”, „smyntarz”, „smę-
tarz”, „kierchow”. Cmentarz ma związek z greckim „coime-
terion” – oznaczającym miejsce ochraniające sen, lub zapo-
życzone z łaciny „coementerium” oznaczające miejsce snu 
lub spoczynku. W języku polskim związane jest ze słowem 
„smutny, smętny”.

W okresach przedchrześcijańskich, zmarłych chowano na 
cmentarzyskach, które lokowano na szczytach, pagórkach lub 
pustym polu. Usypane mogiły miały  nazwę kurhanów lub 
grodzisk. Poganie na miejsca pochówków dla zmarłych wy-
bierali lasy, tereny zadrzewione, gaje, pola – było popular-
ne na Litwie i Rusi. 

Chrześcijanie uznają, że ciało ludzkie po śmierci zasłu-
guje na szacunek, właściwe i godne traktowanie. Około XXI 
wieków temu zaczęli grzebać zmarłych w katakumbach – „to 
podziemne cmentarzyska, starochrześcijańskie, system  kil-
kukondygnacyjnych korytarzy w skale z grobami w ścianach, 
zamykanymi płytami z napisem lub w niszach (często z sar-
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kofagami), służącymi też jako kaplice (malowidła ścienne, 
symbole religijne) znane na Bliskim Wschodzie, rozpowszech-
nione w państwie rzymskim (od II do VI w.). Najsłynniejsze 
w Rzymie (św. Kaliksta, św. Pryscylii, św. Domitylli) w Ne-
apolu, Syrakuzach”. We Włoszech istniało około 150 kata-
kumb, w Rzymie około 60. Katakumby znajdują się w Ode-
ssie, w Azji Mniejszej w Mirze (Myra), gdzie działał św. Mi-
kołaj (u nas znany ze święta 6 grudnia związanego z obda-
rowywaniem bliskich prezentami).

Ukształtowany nowy zwyczaj (w IV – V w.) chowania 
zmarłych w kościołach  i obok kościołów przetrwał w Polsce 
prawie do XVIII w.

W kościołach grzebano osoby dla nich zasłużone, a to: pa-
pieży, cesarzy, biskupów, prezbiterów, książęta, fundatorów, 
pozostałe osoby chowano na dziedzińcu kościoła. Wielkość 
cmentarzy przykościelnych określano krokami – 60 kroków 
od murów kościoła i 30 kroków od ścian kaplicy. Ogranicze-
nie terenu powodowało, że groby były bezimienne, zawiera-
ły wiele warstw zmarłych, po latach szczątki ekshumowano 
i grzebano we wspólnym dole, a wcześniej składano w ossa-
riach. Cmentarze kościelne służyły do pochówku chrześci-
jan. Osoby nieochrzczone, samobójców, heretyków, lichwia-
rzy, grzeszników i innych podobnych grzebano na zewnątrz, 
w nie poświęconej ziemi.

Ciasnota na tych cmentarzach, epidemie, zarazy, zapach 
zgnilizny, opary rozkładu ciał, odór z płytkich grobów wymu-
sił dyskusję w XVIII w. nad zdrowotną szkodliwością takie-
go grzebania zwłok i potrzebę innej lokalizacji cmentarzy.

Dawniej cmentarze wykorzystywano do różnych celów, 
z tego też względu synody lokalne i biskupi nakazywali ogro-
dzenie cmentarzy murem, płotem lub rowem, zabroniono wy-
pasu bydła, trzody chlewnej, ochronę przed dziką zwierzy-
ną rozwieszania pościeli, mycia naczyń kuchennych, susze-
nia zboża, przejeżdżania przez cmentarze, odbywania tar-
gów, odprawiania pogrzebów po zachodzie słońca, tańczenia 
na cmentarzach i urządzania gier.

Przy chowaniu zmarłych księża mieli obowiązek krót-
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O chorobach nowotworowych słyszymy coraz częściej, więc 
wydaje się nawet, że większość odchodzących z tego świata 
przechodzi przez te cierpienia i próby psychicznej i fizycznej 
wytrzymałości. Dotknięci nią mimo starań rodziny i pomocy 
służby zdrowia są samotni w bezsenne noce i wlokące się go-
dziny przyjmowania „chemii”… Żadne słowa pocieszenia nie 
są w stanie zrównoważyć ciężaru informacji - „wyroku”, któ-
ry przekazuje pacjentowi prowadzący GO lekarz…

„Cierpienie jest nauczycielem” - mówi filozoficzna maksy-
ma, ale jak przyjąć tę nie-
wyobrażalnie ciężką na-
ukę? Jak trzymać się cien-
kiej ścieżki nadziei?

JANEK ŚLEMP każ-
dego trudnego dnia zma-
gania się z chorobą dawał 
jasną odpowiedź i niezwy-
kle dojrzałą mimo swojego 
młodego wieku.

Odpowiedź brzmiała: 
rodzina i praca. Jego  syn, 
Kubuś, potrzebował GO 
w każdej niemalże chwili, 
żona, mama, siostra, brat 
i cała rodzina, którzy wie-
rzyli w cudowną moc mo-
dlitwy i starania lekarzy.

JANEK był bardzo 
„rodzinny”, brał udział w pracach, remontach, załatwieniach, 
zakupach wielkich i małych… Bo kto w rodzinie tak jak ON 
znał się na samochodach? Kto w naszej rodzinie tak kochał 
stare motory, kto znał się na piecach do centralnego ogrze-
wania i na tylu innych urządzeniach? 

JANEK lubił podróżować. Nawet minionego lata (cięż-
ko chory) wybrał się z rodziną na węgierskie baseny. Chciał 
żyć jak inni młodzi ludzie.

OPTEM S.A w Tajęcinie - Jasionce to firma, w któ-
rej od 2010 roku JANEK pracował jako informatyk w dzia-
le wdrożeń. Codziennie dojeżdżał samochodem, nawet dwa 
dni przed odejściem z tego świata pojechał do pracy, a taki 

Człowiek jest uczniem 
- cierpienie nauczycielem

                        (A. de musset)

był słaby…
Koledzy z pracy długo nie wiedzieli o JEGO chorobie, bo 

nie skarżył się, nie użalał nad sobą i często na leczenie ko-
rzystał z przysługującego MU urlopu. 

Na  pytanie: jak się czujesz, odpowiadał niezmiennie, że 
dobrze. Tylko ten JEGO coraz bledszy uśmiech skrzywdzo-
nego Dziecka mówił co innego…

Tak cieszył się, gdy na tydzień przed śmiercią dowiedział 
się, że wreszcie dostanie upragniony lek, o który toczyły się 
dramatyczne starania w NFZ. Za późno!...

Zebrane przez kolegów z pracy pieniądze na zakup leku 
JANEK już wcześniej przeznaczył na leczenie chorych dzieci. 

Odszedł do PANA w październikowy wieczór w otoczeniu 
personelu medycznego i Mamy, której bólu serca nie sposób 
wyrazić słowami…

Rozpaczająca, a mimo to nadal działająca energicznie 
MAMA JANKA zainicjowała i zorganizowała w dniu 27 paź-
dziernika br I PIELGRZYMKĘ - DROGĘ KRZYŻOWĄ do 
Mrukowej w intencji ZMARŁYCH, CHORYCH na nowo-

twory, w intencji ICH  RODZIN, Wszystkich, którzy dźwi-
gają ciężar choroby. Pojechali chętni z Rzeszowa, Błażowej, 
Tyczyna i Dynowa. Stacje Drogi Krzyżowej w lesie mrukow-
skim ożyły modlitwami gorących serc, a niebotyczne drzewa 
swym spokojnym szumem podniosły je aż do Niebios bram.

Organizatorzy I PIELGRZYMKI - DROGI KRZYŻOWEJ 
do MRUKOWEJ zapowiedzieli, że kolejne odbywać się będą 
każdego roku w październikowe niedziele, by dać nadzieję 

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Pani

Józefie Ślemp
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy  

z powodu śmierci

Syna
składają

Przewodniczący Rady Miasta               Burmistrz Miasta Dynów
         Roman Mryczko                                   Zygmunt Frańczak

i wsparcie Chorym, Cierpiącym i Ich Rodzinom, by wspomóc 
starania służby zdrowia.

Kończąc  refleksje i wspomnienie, uparcie powtarzam so-
bie, a może i Szanownym Czytelnikom inną  myśl:

Świat należy do Tych, którzy mają mu do zaoferowania 
najwięcej nadziei.

Krystyna  Dżuła

DROGIEJ naszej Koleżance, 

JÓZI ŚLEMP
wyrazy najszczerszego współczucia i słowa pocieszenia po stracie

UKOCHANEGO SYNA 
JANA ŚLEMPA 

składają
członkowie Zespołu Teatralnego, T.G. „SOKÓŁ”

i słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni w Dynowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że wieku 89 lat odszedł na wieczny spoczynek

WŁADYSŁAW BIEŃKO
emerytowany i wieloletni pracownik Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy oraz młodzież 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Dynów, październik 2013r.

„Ci, których kochamy, nie odchodzą nigdy,
bo miłość jest nieśmiertelna”
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wania i na tylu innych urządzeniach? 

JANEK lubił podróżować. Nawet minionego lata (cięż-
ko chory) wybrał się z rodziną na węgierskie baseny. Chciał 
żyć jak inni młodzi ludzie.
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wyrazić słowami…

Rozpaczająca, a mimo to nadal działająca energicznie 
MAMA JANKA zainicjowała i zorganizowała w dniu 27 paź-
dziernika br I PIELGRZYMKĘ - DROGĘ KRZYŻOWĄ do 
Mrukowej w intencji ZMARŁYCH, CHORYCH na nowo-

twory, w intencji ICH  RODZIN, Wszystkich, którzy dźwi-
gają ciężar choroby. Pojechali chętni z Rzeszowa, Błażowej, 
Tyczyna i Dynowa. Stacje Drogi Krzyżowej w lesie mrukow-
skim ożyły modlitwami gorących serc, a niebotyczne drzewa 
swym spokojnym szumem podniosły je aż do Niebios bram.

Organizatorzy I PIELGRZYMKI - DROGI KRZYŻOWEJ 
do MRUKOWEJ zapowiedzieli, że kolejne odbywać się będą 
każdego roku w październikowe niedziele, by dać nadzieję 

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Pani

Józefie Ślemp
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy  

z powodu śmierci

Syna
składają

Przewodniczący Rady Miasta               Burmistrz Miasta Dynów
         Roman Mryczko                                   Zygmunt Frańczak

i wsparcie Chorym, Cierpiącym i Ich Rodzinom, by wspomóc 
starania służby zdrowia.

Kończąc  refleksje i wspomnienie, uparcie powtarzam so-
bie, a może i Szanownym Czytelnikom inną  myśl:

Świat należy do Tych, którzy mają mu do zaoferowania 
najwięcej nadziei.

Krystyna  Dżuła

DROGIEJ naszej Koleżance, 

JÓZI ŚLEMP
wyrazy najszczerszego współczucia i słowa pocieszenia po stracie

UKOCHANEGO SYNA 
JANA ŚLEMPA 

składają
członkowie Zespołu Teatralnego, T.G. „SOKÓŁ”

i słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni w Dynowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że wieku 89 lat odszedł na wieczny spoczynek

WŁADYSŁAW BIEŃKO
emerytowany i wieloletni pracownik Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, koleżanki i koledzy z pracy oraz młodzież 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Dynów, październik 2013r.

„Ci, których kochamy, nie odchodzą nigdy,
bo miłość jest nieśmiertelna”
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Na cmentarzu parafialnym w Nozdrzcu, tuż przy ogrodzeniu w północno – 
wschodnim narożniku znajduje się obelisk z piaskowca z metalowym krzyżem, 
upamiętniający zniesienie pańszczyzny na terenie Galicji w dniu 15 maja 1848 r.. 

Obelisk został wzniesiony, jak podaje Mariusz Kaznowski – autor Przewod-
nika pt. „Brzozowski szlak miejsc pamięci narodowej”, w sierpniu 1848 r. przez 
miejscową gromadę wiejską. Ma „dosłowną” formę grobu pańszczyzny. Znajdu-
je się pod nim „trumienka” z dokumentacją danin pańszczyźnianych i innych 
prac, które każdy chłop musiał do czasu zniesienia pańszczyzny wykonywać na 
rzecz dziedzica. Na obelisku znajdują się napisy trudne dziś do odczytania. Jest 
to jedyny tego typu zabytek na obszarze Pogórza Dynowskiego. 

Poniżej przedstawiam zdjęcie obelisku wykonane przeze mnie w dniu 1 li-
stopada br..

Obelisk od wielu dziesięcioleci nie jest remontowany. Nikt się nim nie inte-
resuje. Jego utrzymanie (popularyzacja) jest konieczna. 

Andrzej Stankiewicz

OBELISK „GrOBU” 
PAńSZCZYZNY

Dynów (Denov), stara osada z gródkiem obronnym, wy-
stępuje w źródłach pisemnych pierwszy raz w 1423 r.. Już 
wówczas był prawdopodobnie miastem. Z faktu, że świadka-
mi przywileju lokalizacyjnego Kąkolówki wydanego w 1429 r. 
byli dynowscy rajcy, wynika, że w tymże roku Dynów na pew-
no był już miastem.

Najstarsza znana nam wzmianka historyczna z roku 1423 
wymienia niejakiego Andrzeja Wernera de Denow.

Dynów jako miasto, wymieniony został sześć lat później 
w 1429 r.. Był miastem obronnym a w XVII wieku twierdzą, 
którą wzmacniano przeciw napadom tatarskim.

Źródła historyczne podają również, że w dniu 21 lipca 1425 

r. zebrał się w Dynowie sąd ziemski pod przewodnictwem sta-
rosty Janusza w sprawie Jasieńskiego - wojewody zamku so-
bieńskiego a skład sądu powitał Piotr Lumak Kmita s. Piotra.

W źródłach encyklopedycznych, na nabycie przez Dy-
nów praw miejskich wskazywane są różne daty np. 1436 r., 
przed 1512 r..

Podając informację o pierwszej historycznej, pisemnej 
wzmiance o Dynowie przed 590 laty, pragnę zauważyć, że 
„już niebawem” będziemy obchodzić 600-lecie Dynowa jako 
miasta. Jestem z tego dumny. Wspólnie odkrywajmy histo-
rię naszego Miasta.

Andrzej Stankiewicz

590 – rOCZNICA 
PIErWSZEJ WZmIANKI O DYNOWIE

Anna Buczyk
Uczennica klasy III gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 

w Łubnie

Źle pojęta wolność prowadzi donikąd
Wolność jest szeroko pojmowana przez ludzi w zależno-

ści od aspektów działania, jako wolność słowa, czynu itd.,  
ale czy na pewno wszystkie przyjmowane jej synonimy są 
bona fide? Źle pojęta wolność prowadzi donikąd. Postaram 
się poprzeć tę tezę kolejnymi argumentami. 

Jako pierwszy argument przytoczę postawę młodych, 
powiedzmy osiemnastoletnich ludzi, którzy otrzymują peł-
nię praw oraz swobodę, mogą się usamodzielnić, zdobyć 
prawo jazdy, spożywać alkohol itd. lecz niekiedy naduży-
wają tych czynności, najczęściej przez złe przyswojenie po-
jęcia autonomii. Młodzież zbyt często uważa, że skoro jest 
już pełnoletnia, niezależna od rodziców, może bezgranicz-
nie dokonywać samodzielnych wyborów. W imię źle pojętej 
wolności, młodzi ludzie często popełniają przestępstwa czy 
wpadają w nałogi. Osoby uzależnione nie rozumieją, że po-
przez taki wybór nie tylko niszczą swój organizm, ale tak-
że tracą własną wolność i odrębność.

Kolejnym argumentem, którym się posłużę, jest nad-
używanie wolności m.in. słowa. Swoboda ta powinna być 
wykorzystywana  do wyrażania swej oceny na dowolny te-
mat, lecz niestety, dość często ludzie, np. w Internecie, po-
sługują się nią do wyrażania bezpodstawnych obelg lub opi-
nii w zagadnieniach zupełnie im obcych.

Jako przykład źle pojętej wolności religijnej można przy-
toczyć postawę muzułmanów, którzy, prowadząc ,,świętą 
wojnę”, starają się nawrócić wszystkich na Islam. Według 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kwestia przekonań re-
ligijnych w Polsce jest prywatną sprawą każdego obywate-
la. Zarówno wierzący w Boga, jak i niepodzielający tej wia-
ry są wobec państwa równouprawnieni. Muzułmanie  nie 
liczą ofiar, dla nich ważne jest tylko, aby jedyną religią na 
świecie, wyznawaną przez wszystkich, był Islam.

Sądzę, że przytoczone argumenty wystarczą, by stwier-
dzić, że teza: ,,Źle pojęta wolność prowadzi donikąd’’ jest 
jak najbardziej trafna. 

Beata Pustelnik
uczennica klasy II gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 

w Dylągowej

Wolność zmusza do refleksji…
Wolność... Czym właściwie jest wolność? Ktoś mi kiedyś 

powiedział: ,,Jeżeli coś kochasz daj mu wolność. Jeśli wró-
ci do ciebie, jest twoje”. To zaskakujące zdanie, często za-
stanawiam sie nad tymi słowami. Pamiętam z literatury, 
że w podobny sposób wyglądało pożegnanie Małego Księ-
cia i Róży, bohaterów znanej opowieści Antoine de Saint 
Exupery`ego. To właśnie ona-Róża, która była taka dum-
na i zarozumiała, w momencie rozłąki z Małym Księciem 
zrozumiała, że miłość bez wolności jest niczym. Wyznała 
mu swoje uczucie i przeprosiła za swoje zachowanie, wie-
dząc, że i tak nie zatrzyma go przed odejściem. Myślę, że 
to właśnie dlatego Mały Książę powrócił na swoją planetę, 
by pielęgnować pozostawiony tam Kwiat – teraz już wie-
dział, że dla niego to jedyny kwiat na świecie.

Niektórym jednak brakuje wolności. Mają ją ograniczo-
ną. Są kontrolowani na każdym kroku. I to nie jest dobre. 
Takie osoby nie mają własnego zdania. Są poniżane i gnę-
bione. Ich marzeniem jest bycie wolnym. Ale są też osoby, 
którym brakuje kontroli. Przeobraża się to w samowolę. 
Myślę tu o młodzieży, moim pokoleniu, gimnazjalistach. 

Wypowiedzi GIMNAZJALISTÓW

Dopadły nas już jesienne chłody 
i słoty. Chętniej zaszywamy się w zaci-

szu domowego ogniska i sięgamy po za-
mknięte w naszych spiżarniach smaki i zapachy lata. Ile 
przyjemności może dostarczyć własnoręcznie przygotowa-
na herbatka z pierwiosnka, kwiatów jaśminu, czarnego bzu, 
nagietka czy lipy. Niekoniecznie trzeba wierzyć w uzdrowi-
cielską moc naparów ziołowych, bo kiedy wlejemy te aro-
matyczne herbatki do ulubionej filiżanki, jesienne depresje 
po prostu znikną. 

Proponujemy Państwu, nie przepisy na mieszanki zioło-
we ale maleńki spacer po historii porcelany. Na wakacjach 
odwiedziliśmy Żywe Muzeum Porcelany w Fabryce Porcela-
ny AS Ćmielów. Trasa naprawdę godna polecenia. Zakłady 

są obecnie nie tylko jedną z najstar-
szych firm w Polsce, ale i na świecie. 
Mają prawie 230-letnią tradycję. 

    Porcelanę wynaleziono w Chi-
nach, w X wieku, ale dopiero po ośmiu 
stuleciach udało się Europejczykom 
odkryć prawidłowy sposób jej wyrobu 
. Od kiedy w XIII wieku Marko Polo 

piękno z ziemi zrodzone – porcelana...

przywiózł do Europy porcelanowe naczynia, chińska porce-
lana stała się obiektem pożądania wszystkich królewskich 
dworów. Nic dziwnego, że była ona w Chinach sztuką rów-
nie cenioną, co malarstwo czy rzeźba, a jej wartość niejed-
nokrotnie przewyższała cenę złota. Przez wieki wierzono na-
wet, że jadanie na porcelanie może uratować życie, bo wy-
konane z niej naczynia miały rzekomo rozpadać się, gdyby 
do posiłku dodano truciznę. 

Pierwsze prototypy europejskich porcelanowych serwisów 
pojawiły się na przełomie XVI i XVII wieku we Francji i Wło-
szech. Jednak dopiero wynalezienie przez Jana Fryderyka 
Böttgera, w 1709 roku, porcelany twardej, dało impuls do pro-
dukcji na szerszą skalę. Ten drezdeński alchemik wsławił się 
wcześniej próbami zamiany pospolitych metali w złoto, czym 
zyskał sobie sympatię polskiego króla Augusta Mocnego. Jed-
nak gdy król zobaczył porcelanowe wyroby, natychmiast ka-
zał alchemikowi w zupełności poświęcić się produkcji tych 
naczyń. Sposób wypalania porcelany w ciągu kilkudziesięciu 
lat stał się znany na terenie całej ówczesnej Rzeczpospolitej. 
Wymagało to jednak ogromnego doświadczenia i znakomitej 
znajomości fachu ceramicznego, dlatego ćmielowscy i opatow-
scy garncarze postanowili w 1790r., połączyć swoje siły, by za-
łożyć wspólną manufakturę. Tak powstało przedsiębiorstwo, 

które bez prze-
rwy funkcjonu-
je w tym samym 
miejscu. Swoją 
szczególną sła-
wę ćmielowska 
porcelana zy-
skała w latach 
20. i 30. XX w., 
kiedy przy pro-

jektowaniu porce-
lanowych serwisów 
pracowali najsłyn-
niejsi europejscy 
projektanci. Wtedy 
też rozpoczęły się 
„złote czasy” ćmie-
lowskich wyrobów 
a serwisy secesyj-
ne oraz w stylu art 
déco zaczęły podbijać całą Europę.

Nasza przewodniczka po fabryce mówiła, że popular-
ność ćmielowskiej marki zobowiązuje, by bardziej niż inni 
zwracać uwagę na jakość produktów – „ Reputacja marki 
jest znacznie bardziej krucha niż porcelana, dlatego nigdy 
nie wypuszczamy do sprzedaży żadnego serwisu, co do któ-
rego mamy jakiekolwiek zastrzeżenia. Dzięki takiemu po-
dejściu w wielu miejscach utarło się już nawet powiedze-
nie, że nie jada się na talerzach, lecz „na Ćmielowie”. Naj-
większe wrażenie na zwiedzających wywarła informacja, że 
ze 100 przygotowywanych wyrobów do sprzedaży trafia le-
dwie 7 – 8 sztuk. Pozostałe są niszczone, bo żaden produkt 
ze skazą nie może opuścić zakładu. W muzeum można zo-
baczyć proces powstawania i zdobienia porcelanowych skar-
bów a zasiadając we wnętrzu dawnego pieca obejrzeć film 
o historii zakładu.

Szkoda, że na Podkarpaciu nie ma takiej wytwórni ale 
spowodowane to było brakiem występowania u nas glinek 
kaolinowych. Wyjątek stanowi zakład ceramiki elektrotech-
nicznej w Boguchwale, wytwarzający izolatory, który tylko 
w okresie II wojny światowej produkował porcelanę stołową.  
 AJMolowie cd na str. 23
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Na cmentarzu parafialnym w Nozdrzcu, tuż przy ogrodzeniu w północno – 
wschodnim narożniku znajduje się obelisk z piaskowca z metalowym krzyżem, 
upamiętniający zniesienie pańszczyzny na terenie Galicji w dniu 15 maja 1848 r.. 

Obelisk został wzniesiony, jak podaje Mariusz Kaznowski – autor Przewod-
nika pt. „Brzozowski szlak miejsc pamięci narodowej”, w sierpniu 1848 r. przez 
miejscową gromadę wiejską. Ma „dosłowną” formę grobu pańszczyzny. Znajdu-
je się pod nim „trumienka” z dokumentacją danin pańszczyźnianych i innych 
prac, które każdy chłop musiał do czasu zniesienia pańszczyzny wykonywać na 
rzecz dziedzica. Na obelisku znajdują się napisy trudne dziś do odczytania. Jest 
to jedyny tego typu zabytek na obszarze Pogórza Dynowskiego. 

Poniżej przedstawiam zdjęcie obelisku wykonane przeze mnie w dniu 1 li-
stopada br..

Obelisk od wielu dziesięcioleci nie jest remontowany. Nikt się nim nie inte-
resuje. Jego utrzymanie (popularyzacja) jest konieczna. 

Andrzej Stankiewicz

OBELISK „GrOBU” 
PAńSZCZYZNY

Dynów (Denov), stara osada z gródkiem obronnym, wy-
stępuje w źródłach pisemnych pierwszy raz w 1423 r.. Już 
wówczas był prawdopodobnie miastem. Z faktu, że świadka-
mi przywileju lokalizacyjnego Kąkolówki wydanego w 1429 r. 
byli dynowscy rajcy, wynika, że w tymże roku Dynów na pew-
no był już miastem.

Najstarsza znana nam wzmianka historyczna z roku 1423 
wymienia niejakiego Andrzeja Wernera de Denow.

Dynów jako miasto, wymieniony został sześć lat później 
w 1429 r.. Był miastem obronnym a w XVII wieku twierdzą, 
którą wzmacniano przeciw napadom tatarskim.

Źródła historyczne podają również, że w dniu 21 lipca 1425 

r. zebrał się w Dynowie sąd ziemski pod przewodnictwem sta-
rosty Janusza w sprawie Jasieńskiego - wojewody zamku so-
bieńskiego a skład sądu powitał Piotr Lumak Kmita s. Piotra.

W źródłach encyklopedycznych, na nabycie przez Dy-
nów praw miejskich wskazywane są różne daty np. 1436 r., 
przed 1512 r..

Podając informację o pierwszej historycznej, pisemnej 
wzmiance o Dynowie przed 590 laty, pragnę zauważyć, że 
„już niebawem” będziemy obchodzić 600-lecie Dynowa jako 
miasta. Jestem z tego dumny. Wspólnie odkrywajmy histo-
rię naszego Miasta.

Andrzej Stankiewicz

590 – rOCZNICA 
PIErWSZEJ WZmIANKI O DYNOWIE

Anna Buczyk
Uczennica klasy III gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 

w Łubnie

Źle pojęta wolność prowadzi donikąd
Wolność jest szeroko pojmowana przez ludzi w zależno-

ści od aspektów działania, jako wolność słowa, czynu itd.,  
ale czy na pewno wszystkie przyjmowane jej synonimy są 
bona fide? Źle pojęta wolność prowadzi donikąd. Postaram 
się poprzeć tę tezę kolejnymi argumentami. 

Jako pierwszy argument przytoczę postawę młodych, 
powiedzmy osiemnastoletnich ludzi, którzy otrzymują peł-
nię praw oraz swobodę, mogą się usamodzielnić, zdobyć 
prawo jazdy, spożywać alkohol itd. lecz niekiedy naduży-
wają tych czynności, najczęściej przez złe przyswojenie po-
jęcia autonomii. Młodzież zbyt często uważa, że skoro jest 
już pełnoletnia, niezależna od rodziców, może bezgranicz-
nie dokonywać samodzielnych wyborów. W imię źle pojętej 
wolności, młodzi ludzie często popełniają przestępstwa czy 
wpadają w nałogi. Osoby uzależnione nie rozumieją, że po-
przez taki wybór nie tylko niszczą swój organizm, ale tak-
że tracą własną wolność i odrębność.

Kolejnym argumentem, którym się posłużę, jest nad-
używanie wolności m.in. słowa. Swoboda ta powinna być 
wykorzystywana  do wyrażania swej oceny na dowolny te-
mat, lecz niestety, dość często ludzie, np. w Internecie, po-
sługują się nią do wyrażania bezpodstawnych obelg lub opi-
nii w zagadnieniach zupełnie im obcych.

Jako przykład źle pojętej wolności religijnej można przy-
toczyć postawę muzułmanów, którzy, prowadząc ,,świętą 
wojnę”, starają się nawrócić wszystkich na Islam. Według 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kwestia przekonań re-
ligijnych w Polsce jest prywatną sprawą każdego obywate-
la. Zarówno wierzący w Boga, jak i niepodzielający tej wia-
ry są wobec państwa równouprawnieni. Muzułmanie  nie 
liczą ofiar, dla nich ważne jest tylko, aby jedyną religią na 
świecie, wyznawaną przez wszystkich, był Islam.

Sądzę, że przytoczone argumenty wystarczą, by stwier-
dzić, że teza: ,,Źle pojęta wolność prowadzi donikąd’’ jest 
jak najbardziej trafna. 

Beata Pustelnik
uczennica klasy II gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 

w Dylągowej

Wolność zmusza do refleksji…
Wolność... Czym właściwie jest wolność? Ktoś mi kiedyś 

powiedział: ,,Jeżeli coś kochasz daj mu wolność. Jeśli wró-
ci do ciebie, jest twoje”. To zaskakujące zdanie, często za-
stanawiam sie nad tymi słowami. Pamiętam z literatury, 
że w podobny sposób wyglądało pożegnanie Małego Księ-
cia i Róży, bohaterów znanej opowieści Antoine de Saint 
Exupery`ego. To właśnie ona-Róża, która była taka dum-
na i zarozumiała, w momencie rozłąki z Małym Księciem 
zrozumiała, że miłość bez wolności jest niczym. Wyznała 
mu swoje uczucie i przeprosiła za swoje zachowanie, wie-
dząc, że i tak nie zatrzyma go przed odejściem. Myślę, że 
to właśnie dlatego Mały Książę powrócił na swoją planetę, 
by pielęgnować pozostawiony tam Kwiat – teraz już wie-
dział, że dla niego to jedyny kwiat na świecie.

Niektórym jednak brakuje wolności. Mają ją ograniczo-
ną. Są kontrolowani na każdym kroku. I to nie jest dobre. 
Takie osoby nie mają własnego zdania. Są poniżane i gnę-
bione. Ich marzeniem jest bycie wolnym. Ale są też osoby, 
którym brakuje kontroli. Przeobraża się to w samowolę. 
Myślę tu o młodzieży, moim pokoleniu, gimnazjalistach. 

Wypowiedzi GIMNAZJALISTÓW

Dopadły nas już jesienne chłody 
i słoty. Chętniej zaszywamy się w zaci-

szu domowego ogniska i sięgamy po za-
mknięte w naszych spiżarniach smaki i zapachy lata. Ile 
przyjemności może dostarczyć własnoręcznie przygotowa-
na herbatka z pierwiosnka, kwiatów jaśminu, czarnego bzu, 
nagietka czy lipy. Niekoniecznie trzeba wierzyć w uzdrowi-
cielską moc naparów ziołowych, bo kiedy wlejemy te aro-
matyczne herbatki do ulubionej filiżanki, jesienne depresje 
po prostu znikną. 

Proponujemy Państwu, nie przepisy na mieszanki zioło-
we ale maleńki spacer po historii porcelany. Na wakacjach 
odwiedziliśmy Żywe Muzeum Porcelany w Fabryce Porcela-
ny AS Ćmielów. Trasa naprawdę godna polecenia. Zakłady 

są obecnie nie tylko jedną z najstar-
szych firm w Polsce, ale i na świecie. 
Mają prawie 230-letnią tradycję. 

    Porcelanę wynaleziono w Chi-
nach, w X wieku, ale dopiero po ośmiu 
stuleciach udało się Europejczykom 
odkryć prawidłowy sposób jej wyrobu 
. Od kiedy w XIII wieku Marko Polo 

piękno z ziemi zrodzone – porcelana...

przywiózł do Europy porcelanowe naczynia, chińska porce-
lana stała się obiektem pożądania wszystkich królewskich 
dworów. Nic dziwnego, że była ona w Chinach sztuką rów-
nie cenioną, co malarstwo czy rzeźba, a jej wartość niejed-
nokrotnie przewyższała cenę złota. Przez wieki wierzono na-
wet, że jadanie na porcelanie może uratować życie, bo wy-
konane z niej naczynia miały rzekomo rozpadać się, gdyby 
do posiłku dodano truciznę. 

Pierwsze prototypy europejskich porcelanowych serwisów 
pojawiły się na przełomie XVI i XVII wieku we Francji i Wło-
szech. Jednak dopiero wynalezienie przez Jana Fryderyka 
Böttgera, w 1709 roku, porcelany twardej, dało impuls do pro-
dukcji na szerszą skalę. Ten drezdeński alchemik wsławił się 
wcześniej próbami zamiany pospolitych metali w złoto, czym 
zyskał sobie sympatię polskiego króla Augusta Mocnego. Jed-
nak gdy król zobaczył porcelanowe wyroby, natychmiast ka-
zał alchemikowi w zupełności poświęcić się produkcji tych 
naczyń. Sposób wypalania porcelany w ciągu kilkudziesięciu 
lat stał się znany na terenie całej ówczesnej Rzeczpospolitej. 
Wymagało to jednak ogromnego doświadczenia i znakomitej 
znajomości fachu ceramicznego, dlatego ćmielowscy i opatow-
scy garncarze postanowili w 1790r., połączyć swoje siły, by za-
łożyć wspólną manufakturę. Tak powstało przedsiębiorstwo, 

które bez prze-
rwy funkcjonu-
je w tym samym 
miejscu. Swoją 
szczególną sła-
wę ćmielowska 
porcelana zy-
skała w latach 
20. i 30. XX w., 
kiedy przy pro-

jektowaniu porce-
lanowych serwisów 
pracowali najsłyn-
niejsi europejscy 
projektanci. Wtedy 
też rozpoczęły się 
„złote czasy” ćmie-
lowskich wyrobów 
a serwisy secesyj-
ne oraz w stylu art 
déco zaczęły podbijać całą Europę.

Nasza przewodniczka po fabryce mówiła, że popular-
ność ćmielowskiej marki zobowiązuje, by bardziej niż inni 
zwracać uwagę na jakość produktów – „ Reputacja marki 
jest znacznie bardziej krucha niż porcelana, dlatego nigdy 
nie wypuszczamy do sprzedaży żadnego serwisu, co do któ-
rego mamy jakiekolwiek zastrzeżenia. Dzięki takiemu po-
dejściu w wielu miejscach utarło się już nawet powiedze-
nie, że nie jada się na talerzach, lecz „na Ćmielowie”. Naj-
większe wrażenie na zwiedzających wywarła informacja, że 
ze 100 przygotowywanych wyrobów do sprzedaży trafia le-
dwie 7 – 8 sztuk. Pozostałe są niszczone, bo żaden produkt 
ze skazą nie może opuścić zakładu. W muzeum można zo-
baczyć proces powstawania i zdobienia porcelanowych skar-
bów a zasiadając we wnętrzu dawnego pieca obejrzeć film 
o historii zakładu.

Szkoda, że na Podkarpaciu nie ma takiej wytwórni ale 
spowodowane to było brakiem występowania u nas glinek 
kaolinowych. Wyjątek stanowi zakład ceramiki elektrotech-
nicznej w Boguchwale, wytwarzający izolatory, który tylko 
w okresie II wojny światowej produkował porcelanę stołową.  
 AJMolowie cd na str. 23
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Takie osoby prawdopodobnie nie są kontrolowane przez 
dorosłych. Stają się ,,wolni” i myślą, że dobrze pojmują to 
słowo. A najgorsze co może się przytrafić, to brak kontroli 
nad swoim postępowaniem. Oni nie radzą sobie wtedy z pro-
blemami, które z pewnością, wcześniej czy później pojawią 
się na ich drodze. Przerastają ich. Nie mając bliskiej oso-
by, która by im pomogła, wsparła, doradziła, a także dys-
cypliny ze strony rodziców, a czasem może i starszego ro-
dzeństwa - gubią się w świecie. 

Równowaga miedzy wolnością a "niewolą" musi być za-
chowana. Młodzi ludzie powinni mieć poczucie wolności, ale 
również i dyscyplinę. Wtedy dopiero stają się dobrymi ludź-
mi. Tak przynajmniej wychowują mnie moi Rodzice, za co 
jestem im wdzięczna. Wiem, że chcą dla mnie jak najlepiej. 

Trzeba się pogodzić z tym, że nie zawsze dostaje się to, 
co się chce, ponieważ życie nie zawsze jest sprawiedliwe.

Dominik Pabiański
Klasa III gimnazjum w Zespole Szkół w Dynowie

Czym jest dla mnie wolność? Czy ma 
ona swoje granice?

Wolność to jeden z najtrudniejszych tematów do roz-
trząsania. Prawdopodobnie nikt nie wie, gdzie są jej gra-
nice i czym powinna być ograniczana. W obecnych czasach 
nasza wolność jest skutecznie zabierana, ponieważ ludzie 
zaczynają bardziej dbać o bezpieczeństwo niż o swobodę 
działania. Dlatego powinniśmy się zastanowić, czym jest 
dla nas wolność i czy ma ona swoje granice. 

W dziewiętnastowiecznej Ameryce granice wolności 
wyznaczała zasada: Wolność twojej pięści musi być ogra-
niczona bliskością mojego nosa. Moim zdaniem, dzięki tej 
formule obywatele USA byli jednym z najbardziej rozwija-
jących się społeczeństw na świecie. Świadczy o tym wyso-
ko stopień urbanizacji oraz to, jak Stany w ciągu niespeł-
na 100 lat stały się mocarstwem. Jeśli ludzie będą mieli 
zagwarantowane to, że nikt im nie zabroni robić tego, co 
chcą (oczywiście jeżeli to nie zagraża drugiemu człowieko-
wi) będziemy mieli społeczeństwo, które jest wychowane 
na pozytywnych postawach społecznych. 

Wolność to dla mnie jedna z najwyższych wartości i nikt 
nie powinien mi jej drastycznie ograniczać. Nikt nie może 
zakazać mi się bronić, nikt nie może zakazać mi się bronić, 
nikt nie może mi zabronić tego, co robię dla siebie, nawet 
jeżeli może to być dla mnie niebezpieczne. Mamy to szczę-
ście, że dzisiaj nie musimy tak ciężko walczyć o naszą wol-
ność, chociaż i tak, moim zadaniem nie jest taka, jaka po-
winna być. Ograniczanie naszej wolności dzisiaj polega na 
tym, że zabrania nam się palenia węglem w piecu, czy zmu-
szani jesteśmy do używania żarówek energooszczędnych, 
a to wszystko w imię walki z „globalnym ociepleniem”. Je-
dyne cele wyższe, dla których warto się poświęcać, to obro-
na życia, idei lub ojczyzny.

Na zakończenie chcę powiedzieć, że o nic nie warto wal-
czyć tak, jak o wolność. Nieważne czy jest to wolność moja, 
drugiego człowieka, państwa czy gospodarcza, musimy o nią 
walczyć za wszelką cenę. Wolność powinna być dla każde-
go, lecz nie ma wolności dla wrogów wolności.

Jakub Balawender
Klasa III Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 w Harcie

Czy wolność możemy znaleźć w In-
ternecie?

Żyjemy w czasach, gdzie dostęp do Internetu ma spo-
ro ludzi. Użytkownicy „sieci” mogą wymieniać się między 
sobą opiniami na różne tematy, ale czy potrafimy znaleźć 
wolność w Internecie? Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć 
w kilku argumentach.

Dane kontaktowe i godziny otwarcia 
36-067 Harta 8,  telefon   603 741582;   501767696

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek :     8:00 – 14:00
        17:00 – 19:00
                         Sobota:     8:00 – 13:00

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób 
psów, kotów i zwierząt gospodarskich. 

W razie potrzeby wykonujemy badania dodat-
kowe (krew, mocz, kał, USG)  na miejscu w przy-
chodni.

Nasze postępowanie staramy się opierać o naj-
nowsze zalecenia i standardy.

Bohater kolejnego wywiadu z tego cyklu z pasją wykonu-
je swój zawód. Jest profesjonalny, a przy tym bardzo życz-
liwy i cierpliwy wobec pacjentów. Przeszliśmy „na ty” pra-
wie rok temu, kiedy to z wielkim oddaniem i do końca leczył 
mojego staruszka - psa Tymka. 

Marek Duch - bo o nim mowa - absolwent Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie, od 1999 roku leczy dynowskie zwierzęta, od nie-
dawna w nowo otwartej, pięknej i nowoczesnej przychod-
ni dla zwierząt. Umówiony jestem na 10, ale przedłuża się 
wizyta sympatycznego kundel-
ka pogryzionego podczas rand-
ki przez rywali... Rozmowę roz-
poczynamy więc nieco później. 

D. - Na początku powiedz coś 
Marku o wyborze zawodu, stu-
diach i początkach swojej pracy.

M. D. - No cóż, pierwsze 
wspomnienia dotyczące tego za-
wodu sięgają wczesnego dzieciń-
stwa, kiedy tato zabierał mnie 
ze sobą na wizyty. Gdy on robił 
kolejną „cesarkę”, ja bawiłem 
się z prosiętami, a mama mo-
gła nieco odetchnąć, gdyż dziec-
kiem byłem dość żywym. Same 
studia, na które dostałem się po 
skończeniu miejscowego liceum, 
trwają 5,5 roku. Pierwsze lata maja 
charakter dość ogólny, później nato-
miast jest coraz więcej zajęć prak-
tycznych - „typowo lekarskich„. Jed-
nak muszę przyznać, że wyobrażenia 
studenta o przyszłej pracy a sama pra-
ca - to dwie różne sprawy! Po studiach 
zdaje ci się, że chwyciłeś Pana Boga za 
nogi, ale dopiero kiedy zdobywasz to 
prawdziwe doświadczenie, uczysz się 
pokory... Potem przychodzi to, co naj-
ważniejsze - radość, że możesz pomóc 
i ogromna satysfakcja! Jednak nie za-
wsze się udaje...

D. - Kiedy stałeś się lekarzem we-
terynarii z papierami i co było dalej? 
Proszę o odrobinę chronologii...

M. D.  -  Praktykę zawodową roz-
począłem pod okiem ojca w 1999 roku 
w gabinecie prywatnym. Rok później 
podjąłem pracę w Powiatowym In-
spektoracie Weterynarii w Rzeszowie, 
a od 2004 roku pracuję na stanowisku zastępcy Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii, zajmując się chorobami zakaźny-
mi, zgodnie zresztą ze zrobioną przeze mnie specjalizacją. 
Obecnie przygotowujemy się do walki z afrykańskim pomo-
rem świń. Pierwsze ogniska wystąpiły w Gruzji w 2006 roku, 
obecnie zaobserwowaliśmy je 60 km od naszej granicy, tylko 
patrzeć, jak się pojawią u nas... Jeśli chodzi o praktykę pry-
watną, to niedawno otworzyliśmy razem z ojcem nowa przy-
chodnię, do której zapraszamy naszych pacjentów! 

D. - Wśród pacjentów królują pewnie psy i koty?
M. D.  - Owszem, ale przychodzą także inne małe zwie-

rzęta - chomiki, szynszyle, świnki morskie, żółwie, fretki, 
papugi, kanarki - każdy ma swojego pupila, któremu sta-
ramy się pomóc. 

Dynów - czy tu można żyć ciekawie?
D. - A czy zdarzało ci się pomagać zwierzętom dzikim?
M. D.  - Owszem, leczyliśmy między innymi sarny, sowy, 

myszołowy, kilkakrotnie zdarzało się przywracać zdrowie bo-
cianom. Jednak specjalistą od zwierząt nieudomowionych 
jest w naszym regionie lek. wet.  Fedaczyński z Przemyśla. 
Jakiś czas temu odwieźliśmy mu chorego rysia.

D. - Może powiesz jeszcze coś o chorobach, z którymi zde-
rza się lekarz weterynarii...

M. D.  -  Gama schorzeń jest bardzo szeroka! Może więc 
powiem tylko, że są choroby charakterystyczne dla wszyst-

kich zwierząt...
D. - Tak jak u mojego psa 

reumatyzm, a później zapalenie 
trzustki...

M. D.  - Dokładnie! Ale jest 
też cała masa chorób charakte-
rystycznych tylko dla poszcze-
gólnych gatunków zwierząt, tak 
jak nosówka u psa, czy wiruso-
wa biegunka u bydła. Obserwu-
jemy dość często schorzenia der-
matologiczne np. na tle żywie-
niowym. Zapominamy niestety, 
że zwierzę przeważnie jest mię-
sożercą, a my próbujemy z niego 
zrobić wszystkożercę i stąd póź-
niej choroby skóry, które leczy 

się bardzo długo. 
D. - Może powiesz teraz, co powin-

ni, a czego nie powinni robić właści-
ciele zwierząt?

M. D.  - Bardzo często spotykamy 
się z tym, że właściciele wykorzystu-
ją Internet i sami próbują leczyć swoje 
zwierzęta. W tym miejscu mogę zacyto-
wać swojego profesora, który mawiał, 
że Internet jest potężnym źródłem in-
formacji, ale nie wiedzy! A to przecież 
zasadnicza różnica! Poza tym musimy 
pamiętać, że pewnych leków nie poda-
jemy zwierzętom! Na przykład aspiry-
ny kotu, a ibuprofenu - psu. Chciałem 
także zaapelować, aby w miarę sta-
rać się ułożyć swojego pupila. Każdy 
właściciel psa powinien od szczenię-
cia przyzwyczajać go do zaglądania do 
uszu, zębów. Musimy go nauczyć tzw. 
obsługi, bo gdy zachoruje i zaczną się 
problemy - zdarza mi się zaglądać psu 
do ucha pod narkozą. Wykorzystujmy 

więc przede wszystkim instynkt pokarmowy psa i pracuj-
my z nim przynajmniej 15 minut dziennie. No i pamiętaj-
my - przy wyborze psa nie należy kierować się modą! Jak 
w przypadku labradorów, które są przecież psami myśliw-
skimi i wymagają dużo pracy! 

D.-  Temat psi zaczął wyraźnie dominować, chciałem więc 
jeszcze zapytać, czy faktycznie to psy najbardziej przywią-
zują się do człowieka? 

M. D.  - Inne zwierzęta także! Kupiłem niedawno cór-
ce koszatniczkę - sympatycznego gryzonia południowoame-
rykańskiego, która zawsze uroczo piszczy, gdy ma być kar-
miona. Mamy też kota syberyjskiego, który zachowuje się 
często jak pies - wita mnie zawsze w progu. Tak więc nie-
mal z każdym zwierzęciem można dopracować się pewnych 

relacji, ale trzeba dużo cierpliwości. 
D.-  Ale masz także psy?
M. D.  - Tak, są to typowe psy myśliwskie. 
D. - Właśnie, myślistwo to wielka twoja pasja! Powiedz 

kilka słów na ten temat...
M. D.  - Swoją pasję - wolę nazywać ją łowiectwem - po-

dobnie jak zawód, zawdzięczam tacie, który od małego za-
bierał mnie na polowania. Po studiach odbyłem wymaga-
ny staż, zdałem egzamin i należę do Koła Łowieckiego Le-
śników „Dzik”” w Przemyślu. Jednak bardziej niż samo po-
lowanie, interesuje mnie kultura łowiecka. Wielką radość 
odnajduję w tzw. układaniu psów - obecnie mam posokow-
ca bawarskiego i płochacza niemieckiego. Jest powiedzenie, 
że polowanie bez psa, to jak wesele bez muzyki. W pełni się 
z nim zgadzam. 

D. - A czy zgodziłbyś się napisać do „Dynowinki” coś wię-
cej o swojej pasji, ponieważ obawiam się, że to materiał na 
osobny wywiad...

M. D.  - Nie mówię nie...
D. - Acha, jeszcze pytanie od mojej redakcyjnej koleżan-

ki Ewy Czyżowskiej. Co sądzisz o Rysiu?
M. D.  - To bardzo zdyscyplinowany i dobrze prowadzo-

ny kotek! 
D. - No to zbliżamy się do końca, ale wywiad byłby nie-

pełny bez kilku słów o twojej rodzinie... Jak poznałeś swoją 
żonę, jaki zawód wykonuje? Powiedz też coś o swojej ślicznej 
córce, która spaceruje nieraz po Dynowie z babcią...

M. D.  - Moja żona, pochodzi z Harty, przyjeżdżała w ro-
dzinne strony na wakacje, no i tak się dobrze stało, że za-
częliśmy spotykać. Ciąg dalszy naszego związku, to studia 
w Lublinie, ona też ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy, ale 
na Wydziale Ogrodnictwa. Dzisiaj jest Dyrektorem Zarzą-
du Zieleni Miejskiej w Rzeszowie. Słynna ostatnio w Rzeszo-
wie fontanna multimedialna - to jej dzieło. No a córka Asia 
chodzi do 6 klasy i dzielnie pomaga mi opiekować się psami.

D. - Kiedy znajdujesz czas dla rodziny? Czy udaje ci się 
w ogóle czasem mieszkać w domu, jeśli - jak sam mówisz - 
pracujesz nawet 16 godzin na dobę?

M. D.  - To zdecydowanie najtrudniejsze pytanie! Dla ro-
dziny czasu mam stanowczo za mało, dlatego mam plan, aby 
to wszystko jakoś przeorganizować.

D. - Tym bardziej dziękuję, ze znalazłeś dla nas czas! 
W imieniu Czytelników „Dynowinki” życzę ci dużo zdrowia 
i realizacji wszystkich planów.

M. D.  - Dziękuję i pozdrawiam!
W imieniu redakcji „Dynowinki”, rozmowę przeprowa-

dził Maciej Jurasiński

Przychodnia Weterynaryjna  
w Dynowie

cd na str. 25
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Takie osoby prawdopodobnie nie są kontrolowane przez 
dorosłych. Stają się ,,wolni” i myślą, że dobrze pojmują to 
słowo. A najgorsze co może się przytrafić, to brak kontroli 
nad swoim postępowaniem. Oni nie radzą sobie wtedy z pro-
blemami, które z pewnością, wcześniej czy później pojawią 
się na ich drodze. Przerastają ich. Nie mając bliskiej oso-
by, która by im pomogła, wsparła, doradziła, a także dys-
cypliny ze strony rodziców, a czasem może i starszego ro-
dzeństwa - gubią się w świecie. 

Równowaga miedzy wolnością a "niewolą" musi być za-
chowana. Młodzi ludzie powinni mieć poczucie wolności, ale 
również i dyscyplinę. Wtedy dopiero stają się dobrymi ludź-
mi. Tak przynajmniej wychowują mnie moi Rodzice, za co 
jestem im wdzięczna. Wiem, że chcą dla mnie jak najlepiej. 

Trzeba się pogodzić z tym, że nie zawsze dostaje się to, 
co się chce, ponieważ życie nie zawsze jest sprawiedliwe.

Dominik Pabiański
Klasa III gimnazjum w Zespole Szkół w Dynowie

Czym jest dla mnie wolność? Czy ma 
ona swoje granice?

Wolność to jeden z najtrudniejszych tematów do roz-
trząsania. Prawdopodobnie nikt nie wie, gdzie są jej gra-
nice i czym powinna być ograniczana. W obecnych czasach 
nasza wolność jest skutecznie zabierana, ponieważ ludzie 
zaczynają bardziej dbać o bezpieczeństwo niż o swobodę 
działania. Dlatego powinniśmy się zastanowić, czym jest 
dla nas wolność i czy ma ona swoje granice. 

W dziewiętnastowiecznej Ameryce granice wolności 
wyznaczała zasada: Wolność twojej pięści musi być ogra-
niczona bliskością mojego nosa. Moim zdaniem, dzięki tej 
formule obywatele USA byli jednym z najbardziej rozwija-
jących się społeczeństw na świecie. Świadczy o tym wyso-
ko stopień urbanizacji oraz to, jak Stany w ciągu niespeł-
na 100 lat stały się mocarstwem. Jeśli ludzie będą mieli 
zagwarantowane to, że nikt im nie zabroni robić tego, co 
chcą (oczywiście jeżeli to nie zagraża drugiemu człowieko-
wi) będziemy mieli społeczeństwo, które jest wychowane 
na pozytywnych postawach społecznych. 

Wolność to dla mnie jedna z najwyższych wartości i nikt 
nie powinien mi jej drastycznie ograniczać. Nikt nie może 
zakazać mi się bronić, nikt nie może zakazać mi się bronić, 
nikt nie może mi zabronić tego, co robię dla siebie, nawet 
jeżeli może to być dla mnie niebezpieczne. Mamy to szczę-
ście, że dzisiaj nie musimy tak ciężko walczyć o naszą wol-
ność, chociaż i tak, moim zadaniem nie jest taka, jaka po-
winna być. Ograniczanie naszej wolności dzisiaj polega na 
tym, że zabrania nam się palenia węglem w piecu, czy zmu-
szani jesteśmy do używania żarówek energooszczędnych, 
a to wszystko w imię walki z „globalnym ociepleniem”. Je-
dyne cele wyższe, dla których warto się poświęcać, to obro-
na życia, idei lub ojczyzny.

Na zakończenie chcę powiedzieć, że o nic nie warto wal-
czyć tak, jak o wolność. Nieważne czy jest to wolność moja, 
drugiego człowieka, państwa czy gospodarcza, musimy o nią 
walczyć za wszelką cenę. Wolność powinna być dla każde-
go, lecz nie ma wolności dla wrogów wolności.

Jakub Balawender
Klasa III Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 w Harcie

Czy wolność możemy znaleźć w In-
ternecie?

Żyjemy w czasach, gdzie dostęp do Internetu ma spo-
ro ludzi. Użytkownicy „sieci” mogą wymieniać się między 
sobą opiniami na różne tematy, ale czy potrafimy znaleźć 
wolność w Internecie? Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć 
w kilku argumentach.

Dane kontaktowe i godziny otwarcia 
36-067 Harta 8,  telefon   603 741582;   501767696

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek :     8:00 – 14:00
        17:00 – 19:00
                         Sobota:     8:00 – 13:00

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób 
psów, kotów i zwierząt gospodarskich. 

W razie potrzeby wykonujemy badania dodat-
kowe (krew, mocz, kał, USG)  na miejscu w przy-
chodni.

Nasze postępowanie staramy się opierać o naj-
nowsze zalecenia i standardy.

Bohater kolejnego wywiadu z tego cyklu z pasją wykonu-
je swój zawód. Jest profesjonalny, a przy tym bardzo życz-
liwy i cierpliwy wobec pacjentów. Przeszliśmy „na ty” pra-
wie rok temu, kiedy to z wielkim oddaniem i do końca leczył 
mojego staruszka - psa Tymka. 

Marek Duch - bo o nim mowa - absolwent Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie, od 1999 roku leczy dynowskie zwierzęta, od nie-
dawna w nowo otwartej, pięknej i nowoczesnej przychod-
ni dla zwierząt. Umówiony jestem na 10, ale przedłuża się 
wizyta sympatycznego kundel-
ka pogryzionego podczas rand-
ki przez rywali... Rozmowę roz-
poczynamy więc nieco później. 

D. - Na początku powiedz coś 
Marku o wyborze zawodu, stu-
diach i początkach swojej pracy.

M. D. - No cóż, pierwsze 
wspomnienia dotyczące tego za-
wodu sięgają wczesnego dzieciń-
stwa, kiedy tato zabierał mnie 
ze sobą na wizyty. Gdy on robił 
kolejną „cesarkę”, ja bawiłem 
się z prosiętami, a mama mo-
gła nieco odetchnąć, gdyż dziec-
kiem byłem dość żywym. Same 
studia, na które dostałem się po 
skończeniu miejscowego liceum, 
trwają 5,5 roku. Pierwsze lata maja 
charakter dość ogólny, później nato-
miast jest coraz więcej zajęć prak-
tycznych - „typowo lekarskich„. Jed-
nak muszę przyznać, że wyobrażenia 
studenta o przyszłej pracy a sama pra-
ca - to dwie różne sprawy! Po studiach 
zdaje ci się, że chwyciłeś Pana Boga za 
nogi, ale dopiero kiedy zdobywasz to 
prawdziwe doświadczenie, uczysz się 
pokory... Potem przychodzi to, co naj-
ważniejsze - radość, że możesz pomóc 
i ogromna satysfakcja! Jednak nie za-
wsze się udaje...

D. - Kiedy stałeś się lekarzem we-
terynarii z papierami i co było dalej? 
Proszę o odrobinę chronologii...

M. D.  -  Praktykę zawodową roz-
począłem pod okiem ojca w 1999 roku 
w gabinecie prywatnym. Rok później 
podjąłem pracę w Powiatowym In-
spektoracie Weterynarii w Rzeszowie, 
a od 2004 roku pracuję na stanowisku zastępcy Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii, zajmując się chorobami zakaźny-
mi, zgodnie zresztą ze zrobioną przeze mnie specjalizacją. 
Obecnie przygotowujemy się do walki z afrykańskim pomo-
rem świń. Pierwsze ogniska wystąpiły w Gruzji w 2006 roku, 
obecnie zaobserwowaliśmy je 60 km od naszej granicy, tylko 
patrzeć, jak się pojawią u nas... Jeśli chodzi o praktykę pry-
watną, to niedawno otworzyliśmy razem z ojcem nowa przy-
chodnię, do której zapraszamy naszych pacjentów! 

D. - Wśród pacjentów królują pewnie psy i koty?
M. D.  - Owszem, ale przychodzą także inne małe zwie-

rzęta - chomiki, szynszyle, świnki morskie, żółwie, fretki, 
papugi, kanarki - każdy ma swojego pupila, któremu sta-
ramy się pomóc. 

Dynów - czy tu można żyć ciekawie?
D. - A czy zdarzało ci się pomagać zwierzętom dzikim?
M. D.  - Owszem, leczyliśmy między innymi sarny, sowy, 

myszołowy, kilkakrotnie zdarzało się przywracać zdrowie bo-
cianom. Jednak specjalistą od zwierząt nieudomowionych 
jest w naszym regionie lek. wet.  Fedaczyński z Przemyśla. 
Jakiś czas temu odwieźliśmy mu chorego rysia.

D. - Może powiesz jeszcze coś o chorobach, z którymi zde-
rza się lekarz weterynarii...

M. D.  -  Gama schorzeń jest bardzo szeroka! Może więc 
powiem tylko, że są choroby charakterystyczne dla wszyst-

kich zwierząt...
D. - Tak jak u mojego psa 

reumatyzm, a później zapalenie 
trzustki...

M. D.  - Dokładnie! Ale jest 
też cała masa chorób charakte-
rystycznych tylko dla poszcze-
gólnych gatunków zwierząt, tak 
jak nosówka u psa, czy wiruso-
wa biegunka u bydła. Obserwu-
jemy dość często schorzenia der-
matologiczne np. na tle żywie-
niowym. Zapominamy niestety, 
że zwierzę przeważnie jest mię-
sożercą, a my próbujemy z niego 
zrobić wszystkożercę i stąd póź-
niej choroby skóry, które leczy 

się bardzo długo. 
D. - Może powiesz teraz, co powin-

ni, a czego nie powinni robić właści-
ciele zwierząt?

M. D.  - Bardzo często spotykamy 
się z tym, że właściciele wykorzystu-
ją Internet i sami próbują leczyć swoje 
zwierzęta. W tym miejscu mogę zacyto-
wać swojego profesora, który mawiał, 
że Internet jest potężnym źródłem in-
formacji, ale nie wiedzy! A to przecież 
zasadnicza różnica! Poza tym musimy 
pamiętać, że pewnych leków nie poda-
jemy zwierzętom! Na przykład aspiry-
ny kotu, a ibuprofenu - psu. Chciałem 
także zaapelować, aby w miarę sta-
rać się ułożyć swojego pupila. Każdy 
właściciel psa powinien od szczenię-
cia przyzwyczajać go do zaglądania do 
uszu, zębów. Musimy go nauczyć tzw. 
obsługi, bo gdy zachoruje i zaczną się 
problemy - zdarza mi się zaglądać psu 
do ucha pod narkozą. Wykorzystujmy 

więc przede wszystkim instynkt pokarmowy psa i pracuj-
my z nim przynajmniej 15 minut dziennie. No i pamiętaj-
my - przy wyborze psa nie należy kierować się modą! Jak 
w przypadku labradorów, które są przecież psami myśliw-
skimi i wymagają dużo pracy! 

D.-  Temat psi zaczął wyraźnie dominować, chciałem więc 
jeszcze zapytać, czy faktycznie to psy najbardziej przywią-
zują się do człowieka? 

M. D.  - Inne zwierzęta także! Kupiłem niedawno cór-
ce koszatniczkę - sympatycznego gryzonia południowoame-
rykańskiego, która zawsze uroczo piszczy, gdy ma być kar-
miona. Mamy też kota syberyjskiego, który zachowuje się 
często jak pies - wita mnie zawsze w progu. Tak więc nie-
mal z każdym zwierzęciem można dopracować się pewnych 

relacji, ale trzeba dużo cierpliwości. 
D.-  Ale masz także psy?
M. D.  - Tak, są to typowe psy myśliwskie. 
D. - Właśnie, myślistwo to wielka twoja pasja! Powiedz 

kilka słów na ten temat...
M. D.  - Swoją pasję - wolę nazywać ją łowiectwem - po-

dobnie jak zawód, zawdzięczam tacie, który od małego za-
bierał mnie na polowania. Po studiach odbyłem wymaga-
ny staż, zdałem egzamin i należę do Koła Łowieckiego Le-
śników „Dzik”” w Przemyślu. Jednak bardziej niż samo po-
lowanie, interesuje mnie kultura łowiecka. Wielką radość 
odnajduję w tzw. układaniu psów - obecnie mam posokow-
ca bawarskiego i płochacza niemieckiego. Jest powiedzenie, 
że polowanie bez psa, to jak wesele bez muzyki. W pełni się 
z nim zgadzam. 

D. - A czy zgodziłbyś się napisać do „Dynowinki” coś wię-
cej o swojej pasji, ponieważ obawiam się, że to materiał na 
osobny wywiad...

M. D.  - Nie mówię nie...
D. - Acha, jeszcze pytanie od mojej redakcyjnej koleżan-

ki Ewy Czyżowskiej. Co sądzisz o Rysiu?
M. D.  - To bardzo zdyscyplinowany i dobrze prowadzo-

ny kotek! 
D. - No to zbliżamy się do końca, ale wywiad byłby nie-

pełny bez kilku słów o twojej rodzinie... Jak poznałeś swoją 
żonę, jaki zawód wykonuje? Powiedz też coś o swojej ślicznej 
córce, która spaceruje nieraz po Dynowie z babcią...

M. D.  - Moja żona, pochodzi z Harty, przyjeżdżała w ro-
dzinne strony na wakacje, no i tak się dobrze stało, że za-
częliśmy spotykać. Ciąg dalszy naszego związku, to studia 
w Lublinie, ona też ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy, ale 
na Wydziale Ogrodnictwa. Dzisiaj jest Dyrektorem Zarzą-
du Zieleni Miejskiej w Rzeszowie. Słynna ostatnio w Rzeszo-
wie fontanna multimedialna - to jej dzieło. No a córka Asia 
chodzi do 6 klasy i dzielnie pomaga mi opiekować się psami.

D. - Kiedy znajdujesz czas dla rodziny? Czy udaje ci się 
w ogóle czasem mieszkać w domu, jeśli - jak sam mówisz - 
pracujesz nawet 16 godzin na dobę?

M. D.  - To zdecydowanie najtrudniejsze pytanie! Dla ro-
dziny czasu mam stanowczo za mało, dlatego mam plan, aby 
to wszystko jakoś przeorganizować.

D. - Tym bardziej dziękuję, ze znalazłeś dla nas czas! 
W imieniu Czytelników „Dynowinki” życzę ci dużo zdrowia 
i realizacji wszystkich planów.

M. D.  - Dziękuję i pozdrawiam!
W imieniu redakcji „Dynowinki”, rozmowę przeprowa-

dził Maciej Jurasiński

Przychodnia Weterynaryjna  
w Dynowie

cd na str. 25
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Edukacyjny Klub Kobiet 
Uczestniczki programu nie zawiodły. Nie tylko 

ochoczo pracowały podczas zajęć, dzieliły sie swoimi 
spostrzeżeniami, ale i na uroczystym podsumowaniu 
pokazały klasę. Przepięknie udekorowane stoły, pro-
fesjonalne prezentacje z przebiegu warsztatów oraz 
przemiła atmosfera sprawiły, że w spotkaniu uczest-
niczyłam z wielką przyjemnością. Rozmowy o przed-
sięwzięciu zrodziły garść refleksji, którymi chcę po-
dzielić się z naszymi Czytelnikami. 

Organizatorki, uczestniczki oraz trenerki o programie:

Grażyna Paździorny:
Współczesne biblioteki zmieniają swoje oblicza, stają 

się instytucjami otwartymi. Zmienia sie także profil użyt-
kowników tego miejsca. Ja jestem z tego miasteczka i wy-
daje mi się, że poznałam potrzeby jego mieszkańców w za-
kresie usług, jakie możemy zaoferować. Panie, które uczest-
niczyły w naszym projekcie akcentowały zgodnym chórem, 
że odczuwają potrzebę zmiany dotychczasowego trybu ży-
cia. Warto mieć taką przestrzeń, gdzie można sie spotkać, 
porozmawiać, zaprzyjaźnić. Te spotkania wyszły naprze-
ciw ich potrzebom. Przyjeżdżały do biblioteki i spotykały 
się co piątek. Każda z uczestniczek mogła podzielić się swo-
ją wiedzą, swoimi umiejętnościami, dostrzegły w sobie ta-
lent i myślę, że uwierzyły w siebie bardziej. Spotkania były 
okazją do rozmów o życiu codziennym, o problemach i ra-
dościach. W przyszłości podejmiemy starania o środki na 
realizację kolejnych projektów, chociaż zdaję sobie sprawę, 
że nie będzie to łatwe zadanie. 

Dorota Pindyk:
Udział w projekcie oceniam przez pryzmat kontaktów, 

jakie udało sie nawiązać z pozostałymi uczestniczkami. Ta-
kie wyjście do ludzi, dzielenie się przeżyciami przynosi po-
zytywne efekty. Były warsztaty z zakresu wizażu, stylizacji 
i dietetyki. Najbardziej utkwił mi w pamięci kurs motywa-
cyjny, na którym uczyliśmy się jak poradzić sobie ze stre-
sem, jak skutecznie motywować się do działania. Ważna jest 
koncentracja na pozytywnych aspektach naszego codzien-
nego życia i odsuwanie myśli negatywnych. Najlepszym też 
sposobem, jeżeli chodzi o motywację, jest wyznaczanie ce-
lów, które są dla nas realne. Wyznaczenie sobie celu, które-
go nie zrealizujemy, obniża naszą samoocenę i mówimy, że 
jesteśmy „nieudacznikami”. A zatem skupiajmy się na tym 
realnym wymiarze i do przodu!!!.

Monika Karaś:
Projekt dał mi dużo do myślenia, a jednocześnie zachę-

cił mnie do wyjścia z domu. Spotkania odbywały się w we-
sołej atmosferze, miały też dużo elementów edukacyjnych. 
Dzięki temu nie myślałam o problemach, jakie są codzien-
nie w domu. Warsztaty wzbogaciły moją wiedzę kulinarną. 
Do gustu przypadła mi wyrafinowana włoska kuchnia. Ko-
rzystam z tych doświadczeń i muszę powiedzieć, że moim 
domownikom te eksperymenty spodobały się. 

Agnieszka Haryza:. 
W moim codziennym życiu dużo czasu poświęcam sztuce 

gotowania i pieczenia. W czasie naszych spotkań poznałam 
sposoby przyrządzania nowych, ciekawych dań, np. piero-
gów ze szpinakiem czy ciasteczek z sosem waniliowym. Poza 
tymi walorami poznawczymi bardzo cenna była idea samych 
spotkań. Zwłaszcza dla osób, które są bardziej skryte i z tru-
dem mówią o swoich życiowych sprawach. A jednak okazu-
je sie ,że każdy ma potrzebę uzewnętrznienia swoich proble-
mów, posłuchania dobrych rad i te nasze spotkania spraw-
dziły sie także i pod tym względem. 

Agnieszka Tyka:
Warsztaty florystyczne okazały sie w moim przypadku 

strzałem w dziesiątkę. Odkryłam w sobie talent do układa-
nia kwiatów. Wykonywałyśmy przepiękne kompozycje z kwia-
tów sztucznych, ale także ogrodowych i - ku mojemu zasko-
czeniu- z polnych. Dzięki zdobytym umiejętnościom wykonu-
ję piękne kompozycje na własne potrzeby, zyskując przy tym 
uznanie rodziny czy grona przyjaciół. Florystyka stanowi 
najzwyczajniej w świecie hobby naszej prowadzącej, dlate-
go przekazywana wiedza była przystępna dla nas uczestni-
czek, które miały dotychczas znikomy kontakt z tą dziedziną. 

Elwira Kałamucka:
Byłam koordynatorką projektu realizowanego przez Miej-

ską Bibliotekę Publiczną w Dynowie. Stanowiło to dla nas 
spore wyzwanie. Środki, które otrzymałyśmy na ten cel, za-
mykały się kwotą 47 000 i dysponowanie nimi wiązało się 
z ogromną odpowiedzialnością. Na pewno trudnym momen-
tem była rekrutacja. Potem odczuwałyśmy coraz więcej sa-
tysfakcji z realizacji przedsięwzięcia. Faza startowa projek-
tu, rosnące zainteresowanie zajęciami i w końcu wszelkie 
wymierne i niewymierne rezultaty. Panie mogły wybrać in-
teresujący je cykl zajęć i ten fakt spotęgował chęć czynnego 
uczestnictwa. Jako beneficjenci programu unijnego zobligo-
wani jesteśmy do składania sprawozdań, które muszą odpo-
wiadać zasadom operacyjnym. Na podsumowanie dodam, 
że warto było podjąć ten trud, gdyż juz po wstępnej ewalu-
acji przedsięwzięcia, otrzymałyśmy optymistycznie nastra-
jające informacje zwrotne. 

Pierwszym z nich będzie stwierdzenie, iż wielu ludzi 
myśli, że w Internecie są anonimowi. Internauci są przeko-
nani, że nikt oprócz nich nie wie, co robią. Lecz ludzie ci są 
w dużym błędzie. Dziś każdy użytkownik „sieci” jest moni-
torowany. Świadczą o tym słowa 29-letniego informatyka, 
Edwarda Snowdena, który stwierdza, że agencje ochrony 
danych USA znają każdy ruch. Za pomocą programu „Pry-
zmat”(ang. Prism), mogą inwigilować życie społeczne oby-
wateli każdego państwa.

Kolejnym argumentem, który chcę przytoczyć jest fakt, 
że jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mamy prawo 
wyrażać swoją opinię, jeśli nie rani to uczuć drugiego czło-
wieka. Jednak wiemy, że rzeczywistość jest zupełnie inna. 
Oczernianie, wyzwiska, obelgi to skutki wolności w Inter-
necie. Ludzie już nawet nie próbują się z tym kryć. W „sie-
ci” wyrażają swoje opinie, których nie odważyliby się po-
wiedzieć publicznie.

Warto zauważyć również, że nie możemy wszystkich 
użytkowników „wrzucić do jednego worka”, są też i tacy, 
którzy z wolności słowa w Internecie korzystają we wła-
ściwy sposób. Formułując swoją opinię starają się zrozu-
mieć argumenty innych internautów. Wykorzystują tę wol-
ność we właściwy sposób nie czyniąc niczego złego drugie-
mu człowiekowi.

Przytoczone przeze mnie argumenty potwierdzają, że 
w Internecie jest wolność słowa, lecz wielu użytkowników 
powinno mieć ograniczony dostęp do tej wolności. Nie twier-
dzę, że władze powinny zakazać dostępu do „sieci”, lecz jak 
ogłasza E. Snowden - ludzie korzystający z Internetu po-
winni bardziej uważać na to, co robią i jak o kimś mówią.

Joanna Kędzierska 
uczennica klasy III gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 

w Łubnie

Źle pojęta wolność prowadzi donikąd
We współczesnym świecie słowo wolność nie zawsze jest 

prawidłowo interpretowane przez młodzież . Dla niektórych 
znaczy to: żyć zgodnie z zasadami, być uczciwym, szano-
wać innych ludzi,  ich poglądy, uczucia, a przede wszyst-
kim samego siebie. Dla innych słowo  to znaczy: brak sza-
cunku do swojego ciała, rodziny, przyjaciół, szeroko rozu-
miana swoboda. W poniższych argumentach postaram się 
uzasadnić tę tezę.

Pierwszym argumentem przemawiającym za słuszno-
ścią tego twierdzenia jest postępowanie  młodzieży, która 
pije alkohol, bierze narkotyki itp. Dla młodych ludzi alko-
hol wydaje się czymś zwyczajnym, atrakcyjnym, ponieważ 
uważają, że bez niego nie ma dobrej zabawy. Nie przejmu-
ją się zdrowiem, konsekwencjami uzależnień. Myślą, że to 
ich nie dotyczy. Brakuje im wiedzy na temat skutków spo-
żywania używek. Dla uzależnionych najważniejsze w ich 
życiu stają się różnego rodzaju środki odurzające. Po ja-
kimś czasie tacy ludzie staczają się i nie ma dla nich już 
ratunku. Źle korzystają z danej im wolności.

Następnym argumentem uzasadniającym tezę jest 
fakt nadużywania wolności przez młode dziewczyny, któ-
re, wykorzystując zaufanie rodziców, chodzą na dyskoteki 
dla starszych, zadają się  z nieodpowiednimi  mężczyzna-
mi, po czym zachodzą w niechcianą ciążę. Inne natomiast, 
dla których ważne są tylko pieniądze, nie dbając o swoje 
ciało i szacunek do siebie, sprzedają się mężczyznom. Tak 
pojęta wolność prowadzi donikąd.

Bardzo często w otaczającym nas świecie spotykamy się 
z rozumieniem wolności jako swobody robienia wszystkie-
go, na co ma się ochotę, lecz to nie jest dobre rozumowa-
nie  i nie powinniśmy się nim kierować. Wolność ma pew-
ne granice, których nie należy przekraczać, ponieważ pro-
wadzi to do przykrych konsekwencji.

Grażyna Paździorny

Dorota Pindyk

Monika Karaś

Agnieszka Haryza Agnieszka Tyka

Elwira Kałamucka
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Edukacyjny Klub Kobiet 
Uczestniczki programu nie zawiodły. Nie tylko 

ochoczo pracowały podczas zajęć, dzieliły sie swoimi 
spostrzeżeniami, ale i na uroczystym podsumowaniu 
pokazały klasę. Przepięknie udekorowane stoły, pro-
fesjonalne prezentacje z przebiegu warsztatów oraz 
przemiła atmosfera sprawiły, że w spotkaniu uczest-
niczyłam z wielką przyjemnością. Rozmowy o przed-
sięwzięciu zrodziły garść refleksji, którymi chcę po-
dzielić się z naszymi Czytelnikami. 

Organizatorki, uczestniczki oraz trenerki o programie:

Grażyna Paździorny:
Współczesne biblioteki zmieniają swoje oblicza, stają 

się instytucjami otwartymi. Zmienia sie także profil użyt-
kowników tego miejsca. Ja jestem z tego miasteczka i wy-
daje mi się, że poznałam potrzeby jego mieszkańców w za-
kresie usług, jakie możemy zaoferować. Panie, które uczest-
niczyły w naszym projekcie akcentowały zgodnym chórem, 
że odczuwają potrzebę zmiany dotychczasowego trybu ży-
cia. Warto mieć taką przestrzeń, gdzie można sie spotkać, 
porozmawiać, zaprzyjaźnić. Te spotkania wyszły naprze-
ciw ich potrzebom. Przyjeżdżały do biblioteki i spotykały 
się co piątek. Każda z uczestniczek mogła podzielić się swo-
ją wiedzą, swoimi umiejętnościami, dostrzegły w sobie ta-
lent i myślę, że uwierzyły w siebie bardziej. Spotkania były 
okazją do rozmów o życiu codziennym, o problemach i ra-
dościach. W przyszłości podejmiemy starania o środki na 
realizację kolejnych projektów, chociaż zdaję sobie sprawę, 
że nie będzie to łatwe zadanie. 

Dorota Pindyk:
Udział w projekcie oceniam przez pryzmat kontaktów, 

jakie udało sie nawiązać z pozostałymi uczestniczkami. Ta-
kie wyjście do ludzi, dzielenie się przeżyciami przynosi po-
zytywne efekty. Były warsztaty z zakresu wizażu, stylizacji 
i dietetyki. Najbardziej utkwił mi w pamięci kurs motywa-
cyjny, na którym uczyliśmy się jak poradzić sobie ze stre-
sem, jak skutecznie motywować się do działania. Ważna jest 
koncentracja na pozytywnych aspektach naszego codzien-
nego życia i odsuwanie myśli negatywnych. Najlepszym też 
sposobem, jeżeli chodzi o motywację, jest wyznaczanie ce-
lów, które są dla nas realne. Wyznaczenie sobie celu, które-
go nie zrealizujemy, obniża naszą samoocenę i mówimy, że 
jesteśmy „nieudacznikami”. A zatem skupiajmy się na tym 
realnym wymiarze i do przodu!!!.

Monika Karaś:
Projekt dał mi dużo do myślenia, a jednocześnie zachę-

cił mnie do wyjścia z domu. Spotkania odbywały się w we-
sołej atmosferze, miały też dużo elementów edukacyjnych. 
Dzięki temu nie myślałam o problemach, jakie są codzien-
nie w domu. Warsztaty wzbogaciły moją wiedzę kulinarną. 
Do gustu przypadła mi wyrafinowana włoska kuchnia. Ko-
rzystam z tych doświadczeń i muszę powiedzieć, że moim 
domownikom te eksperymenty spodobały się. 

Agnieszka Haryza:. 
W moim codziennym życiu dużo czasu poświęcam sztuce 

gotowania i pieczenia. W czasie naszych spotkań poznałam 
sposoby przyrządzania nowych, ciekawych dań, np. piero-
gów ze szpinakiem czy ciasteczek z sosem waniliowym. Poza 
tymi walorami poznawczymi bardzo cenna była idea samych 
spotkań. Zwłaszcza dla osób, które są bardziej skryte i z tru-
dem mówią o swoich życiowych sprawach. A jednak okazu-
je sie ,że każdy ma potrzebę uzewnętrznienia swoich proble-
mów, posłuchania dobrych rad i te nasze spotkania spraw-
dziły sie także i pod tym względem. 

Agnieszka Tyka:
Warsztaty florystyczne okazały sie w moim przypadku 

strzałem w dziesiątkę. Odkryłam w sobie talent do układa-
nia kwiatów. Wykonywałyśmy przepiękne kompozycje z kwia-
tów sztucznych, ale także ogrodowych i - ku mojemu zasko-
czeniu- z polnych. Dzięki zdobytym umiejętnościom wykonu-
ję piękne kompozycje na własne potrzeby, zyskując przy tym 
uznanie rodziny czy grona przyjaciół. Florystyka stanowi 
najzwyczajniej w świecie hobby naszej prowadzącej, dlate-
go przekazywana wiedza była przystępna dla nas uczestni-
czek, które miały dotychczas znikomy kontakt z tą dziedziną. 

Elwira Kałamucka:
Byłam koordynatorką projektu realizowanego przez Miej-

ską Bibliotekę Publiczną w Dynowie. Stanowiło to dla nas 
spore wyzwanie. Środki, które otrzymałyśmy na ten cel, za-
mykały się kwotą 47 000 i dysponowanie nimi wiązało się 
z ogromną odpowiedzialnością. Na pewno trudnym momen-
tem była rekrutacja. Potem odczuwałyśmy coraz więcej sa-
tysfakcji z realizacji przedsięwzięcia. Faza startowa projek-
tu, rosnące zainteresowanie zajęciami i w końcu wszelkie 
wymierne i niewymierne rezultaty. Panie mogły wybrać in-
teresujący je cykl zajęć i ten fakt spotęgował chęć czynnego 
uczestnictwa. Jako beneficjenci programu unijnego zobligo-
wani jesteśmy do składania sprawozdań, które muszą odpo-
wiadać zasadom operacyjnym. Na podsumowanie dodam, 
że warto było podjąć ten trud, gdyż juz po wstępnej ewalu-
acji przedsięwzięcia, otrzymałyśmy optymistycznie nastra-
jające informacje zwrotne. 

Pierwszym z nich będzie stwierdzenie, iż wielu ludzi 
myśli, że w Internecie są anonimowi. Internauci są przeko-
nani, że nikt oprócz nich nie wie, co robią. Lecz ludzie ci są 
w dużym błędzie. Dziś każdy użytkownik „sieci” jest moni-
torowany. Świadczą o tym słowa 29-letniego informatyka, 
Edwarda Snowdena, który stwierdza, że agencje ochrony 
danych USA znają każdy ruch. Za pomocą programu „Pry-
zmat”(ang. Prism), mogą inwigilować życie społeczne oby-
wateli każdego państwa.

Kolejnym argumentem, który chcę przytoczyć jest fakt, 
że jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mamy prawo 
wyrażać swoją opinię, jeśli nie rani to uczuć drugiego czło-
wieka. Jednak wiemy, że rzeczywistość jest zupełnie inna. 
Oczernianie, wyzwiska, obelgi to skutki wolności w Inter-
necie. Ludzie już nawet nie próbują się z tym kryć. W „sie-
ci” wyrażają swoje opinie, których nie odważyliby się po-
wiedzieć publicznie.

Warto zauważyć również, że nie możemy wszystkich 
użytkowników „wrzucić do jednego worka”, są też i tacy, 
którzy z wolności słowa w Internecie korzystają we wła-
ściwy sposób. Formułując swoją opinię starają się zrozu-
mieć argumenty innych internautów. Wykorzystują tę wol-
ność we właściwy sposób nie czyniąc niczego złego drugie-
mu człowiekowi.

Przytoczone przeze mnie argumenty potwierdzają, że 
w Internecie jest wolność słowa, lecz wielu użytkowników 
powinno mieć ograniczony dostęp do tej wolności. Nie twier-
dzę, że władze powinny zakazać dostępu do „sieci”, lecz jak 
ogłasza E. Snowden - ludzie korzystający z Internetu po-
winni bardziej uważać na to, co robią i jak o kimś mówią.

Joanna Kędzierska 
uczennica klasy III gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 

w Łubnie

Źle pojęta wolność prowadzi donikąd
We współczesnym świecie słowo wolność nie zawsze jest 

prawidłowo interpretowane przez młodzież . Dla niektórych 
znaczy to: żyć zgodnie z zasadami, być uczciwym, szano-
wać innych ludzi,  ich poglądy, uczucia, a przede wszyst-
kim samego siebie. Dla innych słowo  to znaczy: brak sza-
cunku do swojego ciała, rodziny, przyjaciół, szeroko rozu-
miana swoboda. W poniższych argumentach postaram się 
uzasadnić tę tezę.

Pierwszym argumentem przemawiającym za słuszno-
ścią tego twierdzenia jest postępowanie  młodzieży, która 
pije alkohol, bierze narkotyki itp. Dla młodych ludzi alko-
hol wydaje się czymś zwyczajnym, atrakcyjnym, ponieważ 
uważają, że bez niego nie ma dobrej zabawy. Nie przejmu-
ją się zdrowiem, konsekwencjami uzależnień. Myślą, że to 
ich nie dotyczy. Brakuje im wiedzy na temat skutków spo-
żywania używek. Dla uzależnionych najważniejsze w ich 
życiu stają się różnego rodzaju środki odurzające. Po ja-
kimś czasie tacy ludzie staczają się i nie ma dla nich już 
ratunku. Źle korzystają z danej im wolności.

Następnym argumentem uzasadniającym tezę jest 
fakt nadużywania wolności przez młode dziewczyny, któ-
re, wykorzystując zaufanie rodziców, chodzą na dyskoteki 
dla starszych, zadają się  z nieodpowiednimi  mężczyzna-
mi, po czym zachodzą w niechcianą ciążę. Inne natomiast, 
dla których ważne są tylko pieniądze, nie dbając o swoje 
ciało i szacunek do siebie, sprzedają się mężczyznom. Tak 
pojęta wolność prowadzi donikąd.

Bardzo często w otaczającym nas świecie spotykamy się 
z rozumieniem wolności jako swobody robienia wszystkie-
go, na co ma się ochotę, lecz to nie jest dobre rozumowa-
nie  i nie powinniśmy się nim kierować. Wolność ma pew-
ne granice, których nie należy przekraczać, ponieważ pro-
wadzi to do przykrych konsekwencji.

Grażyna Paździorny

Dorota Pindyk

Monika Karaś

Agnieszka Haryza Agnieszka Tyka

Elwira Kałamucka
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Paulina Popek:
Spostrzeżenia, które poczyniłam z perspektywy osoby pro-

wadzącej zajęcia ze sztuki wizażu, zaliczam do grupy bar-
dzo pozytywnych. Przez cztery kolejne zajęcia obserwowa-
łam rosnącą chęć uczestnictwa. Zarówno makijaż użytko-
wy, jak i stylizacja wizerunku cieszyły sie rosnącym zainte-
resowaniem. Podstawy dobrego makijażu, dobór kosmety-
ków do typu skóry wypełniały zajęcia warsztatowe. Panie 
pełniły rolę zarówno modeli, jak też stawały sie stylistkami. 
Sporo frajdy przyniosła zabawa kolorami, która prowadziła 
do uświadomienia, jakie kolory są dla danej pani najbar-
dziej twarzowe, jak kształtują się ich rysy. Te eksperymen-
ty pozwoliły zweryfikować paletę barw, która jest najbar-
dziej korzystna. Nie należy zatem wystrzegać sie jaskrawe-
go różu, najmodniejszego w tym sezonie, pod warunkiem, 
że dobierzemy go do odpowiednich barw garderoby. Wiele 
zaskoczenia przyniosła wiedza o typologii sylwetek ciała, 
jak rozpoznawać atuty i dostrzec zalety w miejscach, któ-
re uważałyśmy za słabe punkty. Niejednokrotnie udało się 
udzielić odpowiedzi na pytanie, jak się ładnie ubrać, a nie 
wydawać pieniędzy na zbędne ubrania,

Anna Wandas:
Najbardziej spektakularnym sukcesem, jaki udało mi się 

osiągnąć, jest zrzucenie 5 kilogramów. Nie stosując żadnej 
drakońskiej metody odchudzania, w zasadzie z dużą przy-
jemnością podążałam za radami naszej prowadzącej diete-
tyczki. Sekret polega na umiejętnym łączeniu składników 
naszego pożywienia, wystrzeganiu się niektórych potraw 
w godzinach popołudniowych czy wieczornych. Dostałyśmy 
pozwolenie na popełnianie dodatkowych „grzeszków’, a mia-
nowicie na 5 posiłków dziennie. Gdybym nie zdecydowała 
się na uczestnictwo w projekcie, nadal prawdopodobnie ży-
łabym w przeświadczeniu, że 3 posiłki dziennie są najbar-
dziej optymalnym rozwiązaniem dietetycznym.

Dorota Kudła:
Zdecydowanym walorem naszych spotkań stało się ośmie-

lenie nas do wykorzystania drzemiących w nas możliwości. 
Inspiracje do artystycznego układania roślin i aranżacji 
wnętrz zastosowałam w praktyce. Sporo satysfakcji przy-
niosła mi możliwość zaprezentowania moich uzdolnień pla-
stycznych na naszym warsztatowym forum. Chętnie wyko-
nywałabym wiązanki na zamówienie, gdyż zgodnie z opi-
nią moich koleżanek mam do tego talent. Mam jednocześnie 
świadomość, że przy prosperujących w Dynowie kwiaciar-
niach, trudno jest zaistnieć na rynku tych usług.

Anna Tworzydło:
Potwierdzając wszystkie spostrzeżenia moich koleżanek 

co do atrakcyjności i przydatności warsztatów, chcę wyrazić 
słowa uznania i podziękowania dla pani Grażyny Paździor-
nej. Dzięki jej staraniom pojawiła się ta inicjatywa. Bez-

cenne okazało sie też wsparcie duchowe dla naszych poczy-
nań. Cały trud koordynacji programu podjęła pani Elwira, 
której w imieniu nas wszystkich także bardzo dziękujemy.

Agnieszka Krzemień:
Najbardziej urzekło mnie stopniowo rosnące zaangażo-

wanie uczestniczek. Początkowa nieco bierna postawa prze-
radzała się w samodzielne podejmowanie inicjatyw i tym 
samym cel naszych zajęć został w pełni osiągnięty. Nieoce-
nione okażą sie zapewne nowe znajomości czy zawarte przy-
jaźnie, co także dawało sie z czasem zaobserwować. Punk-
tem wyjścia naszych zajęć edukacyjnych były często histo-
rie z najbliższego otoczenia. Ale już kolejne zajęcia budo-
wałyśmy przy pomocy elementów dramy. Myślę, że była to 
dobra okazja, aby poznać siebie i sposoby funkcjonowania 
w otaczającym świecie. Ale było przy tym też sporo zabaw-
nych sytuacji, dużo dobrej zabawy i moje rekomendacje są 
jak najbardziej pozytywne, jeśli chodzi o tego typu projek-
ty. Warto taką inicjatywę kontynuować.

rozmawiała: Ewa Hadam
foto: Jan Prokop

Janusz Koryl debiutował w 1985 roku zbiorem wierszy 
Uśmierzanie źródeł. To poeta, autor reportaży i prozaik. 
Wydał kilkanaście książek poetyckich oraz powieści, m.in. 
Sny oraz Ceremonia. Jest laureatem wielu ogólnopolskich 
konkursów literackich. (…) 

Nowy rok. Nowy początek. Lepszy start. Wiele osób wła-
śnie w ten sposób myśli o nadchodzącym roku. Tak samo 
myślał aspirant Mateusz Garlicki, który 
wybrał się ze swoją żoną na zabawę syl-
westrową. Niestety tę sielankę przerwał 
telefon z pracy. Garlicki nie miał naj-
mniejszej ochoty wybierać się znowu na 
komisariat, bo przecież właśnie święto-
wał ze swoją żoną. Jednak, gdy usłyszał 
co takiego się stało, od razu jego począt-
kowe zniechęcenie znikło, a jego miejsce 
zajęła ciekawość i strach.

Okazuje się, że kilka minut przed pół-
nocą młody mężczyzna zabił kobietę zada-
jąc jej cios nożem. Jakby tego było mało 
morderca przychodzi na komisariat ra-
zem z przedmiotem zbrodni i do wszyst-
kiego się przyznaje. Podaje imię i nazwi-
sko ofiary, gdzie i kiedy ją zabił, gdzie 
ofiara mieszkała oraz czego użył do pozba-
wienia jej życia. Policjanci bardzo cieszą 
się, że to będzie szybka akcja, jednak cała 
sprawa się zmienia, gdy morderca ucie-
ka z aresztu. Ucieka to mało powiedzia-
ne - po prostu rozpływa się w powietrzu. Pogoń za zabój-
cą staje się obsesją rzeszowskiego śledczego, a granice mię-
dzy rzeczywistością a fikcją niebezpiecznie się rozmywają.

„Sytuacja była paranoidalna. Morderca nie był wcale 
mordercą,  a ofiara nie była ofiarą. Nieistniejący mężczy-
zna twierdził, że zabił nieistniejącą kobietę, a niedługo po-
tem zniknął jak kamfora”.

To moje pierwsze spotkanie z tym autorem i naprawdę 
bardzo żałuję, że nie miałam możliwości zapoznać się z jego 
twórczością nieco wcześniej. Zazwyczaj jestem bardzo pesy-
mistycznie nastawiona do polskich pisarzy, ale jednak temu 
autorowi udało się mnie przekonać do polskich książek. Je-
śli każda książka pana Janusza jest tak dobra jak ta, to na-
prawdę powinnam niedługo sięgnąć po jego poprzednie po-
wieści. O dziwo, do tej pozycji nie byłam jakoś bardzo scep-
tycznie nastawiona - może to dzięki przyciągającej okładce. 
Tego nie wiem, ale bardzo się cieszę, że po nią sięgnęłam.

Muszę na początku wspomnieć, że czytając to czułam 
się jakbym oglądała serial detektywistyczny. Oczywiście ta 
książka była o wiele lepsza niż W11 czy Detektywi. Powieść 
składa się z 48 króciutkich rozdziałów, z których każdy roz-
poczyna się od podania miejsca akcji, czasu oraz dnia. Przy-
znam, że te początkowe informacje czytałam niemal głosem 
lektora z TVN - takim samym beznamiętnym i wypranym 
z emocji. Widać, że autor dobrze przygotował się do napisa-
nia tej książki. Nie dość, że przemyślał każde zdarzenie to 
jeszcze zna Rzeszów jak własną kieszeń. Dodatkowo bardzo 
przyłożył się do przedstawienia głównych bohaterów i wy-
kreowania ich osobowości oraz zawodu.

Akcja zaczyna pędzić już od pierwszych stron i nie ma 
czasu na jakiś zastój. Oczywiście nasz główny bohater ma 
pewną przerwę w dochodzeniu, ale to ze względu na to, że 
nie mógł znaleźć żadnych śladów po zabójcy. Krótkie roz-
działy działają tu jeszcze bardziej na korzyść. Ja nie mo-

O „Urojeniu” Janusza Koryla 
głam się doczekać, żeby przeczytać co będzie się działo dalej 
i obiecywałam sobie: „Jeszcze tylko jeden rozdział”, po czym 
przeczytałam całą książkę.  A naprawdę bardzo chciałam 
się nią nacieszyć, ale niestety przeczytałam ją zbyt szybko. 
Aż tego żałuję i chyba niedługo przeczytam ją jeszcze raz. 
Szczerze mówiąc to wolałabym, żeby ta powieść była nieco 
dłuższa, ale taka ilość stron nie przeszkadzała mi. 

Głównego bohatera tak jak i większość 
postaci, które występowały w tej książce 
bardzo polubiłam już od pierwszych stron. 
Widać, że autor bardzo przygotowywał się 
do opisania zawodu policjanta, bo napraw-
dę bardzo realistycznie wykreował każdego 
bohatera, który nim był. Z resztą wszyst-
kie postacie są tak realne, że nie zdziwiła-
bym się, gdyby naprawdę chodziły one uli-
cami Rzeszowa. 

Wiele rzeczy dziwiło mnie w tej książ-
ce, ale najbardziej ten wątek paranormal-
ny, który wkradł się pod koniec. Nie spo-
dziewałam się, że właśnie takie będzie roz-
wiązanie tej historii. To chyba pierwsza 
książka, która aż tak bardzo dziwiła mnie 
na każdym kroku. Zazwyczaj, gdy czytam 
takie thrillery bądź kryminały potrafię 
mniej więcej przewidzieć co może się dziać 
dalej, ale tutaj miałam kompletną pustkę 
w głowie i w całości powierzałam swoje czy-
telnicze losy i domysły głównemu bohate-

rowi. Autorowi należy się naprawdę wielki aplauz za kre-
owanie losów bohaterów, wymyślenie historii oraz niespo-
dziewane zwroty akcji.

Książka jest naprawdę świetna i dzięki panu Januszo-
wi jestem dumna, że Polacy piszą, a przede wszystkim, że 
potrafią napisać coś tak dobrego. Szczerze mówiąc byłabym 
bardzo szczęśliwa, gdyby ta książka została zekranizowa-
na, bo jest ona idealnym materiałem na film. Jeśli jeszcze 
nie mieliście okazji przeczytać najnowszej książki Janusza 
Koryla to powinniście szybko po nią sięgnąć i dać się wcią-
gnąć. Nie jestem tylko pewna, czy będziecie mogli odróżnić 
prawdę od urojenia.

 Książkoholiczka 
(http://alone-with-books.blogspot.com)

Janusz Koryl „Urojenie”
(fragment powieści)

Komenda Miejska Policji przy ul. Jagiellońskiej, 
1 stycznia 2012, godz. 0.03

Sierżant Witold Stopyra miał pecha. Zamiast bawić się 
teraz z żoną na balowej sali i gasić pragnienie szampanem, 
siedział na twardym, niewygodnym krześle policyjnej dyżur-
ki. Nie dość, że nie mógł uroczyście powitać Nowego Roku, 
to na dodatek musiał tu tkwić uziemiony do samego rana.

Niech to szlag! – zaklął w duchu, patrząc ze smutkiem 
na ścienny zegar. Duża wskazówka minęła dwunastkę trzy 
minuty temu.

Nagle zaskrzeczał radiotelefon:
– Trzydzieści sześć zero zero zgłoś się dla trzydzieści sie-

dem dwadzieścia dwa...
– Zgłaszam się – Stopyra niechętnie potwierdził swo-

 Paulina Popek, Dorota Kudła, Anna Wandas

Agnieszka Krzemień

Anna Tworzydło
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Paulina Popek:
Spostrzeżenia, które poczyniłam z perspektywy osoby pro-

wadzącej zajęcia ze sztuki wizażu, zaliczam do grupy bar-
dzo pozytywnych. Przez cztery kolejne zajęcia obserwowa-
łam rosnącą chęć uczestnictwa. Zarówno makijaż użytko-
wy, jak i stylizacja wizerunku cieszyły sie rosnącym zainte-
resowaniem. Podstawy dobrego makijażu, dobór kosmety-
ków do typu skóry wypełniały zajęcia warsztatowe. Panie 
pełniły rolę zarówno modeli, jak też stawały sie stylistkami. 
Sporo frajdy przyniosła zabawa kolorami, która prowadziła 
do uświadomienia, jakie kolory są dla danej pani najbar-
dziej twarzowe, jak kształtują się ich rysy. Te eksperymen-
ty pozwoliły zweryfikować paletę barw, która jest najbar-
dziej korzystna. Nie należy zatem wystrzegać sie jaskrawe-
go różu, najmodniejszego w tym sezonie, pod warunkiem, 
że dobierzemy go do odpowiednich barw garderoby. Wiele 
zaskoczenia przyniosła wiedza o typologii sylwetek ciała, 
jak rozpoznawać atuty i dostrzec zalety w miejscach, któ-
re uważałyśmy za słabe punkty. Niejednokrotnie udało się 
udzielić odpowiedzi na pytanie, jak się ładnie ubrać, a nie 
wydawać pieniędzy na zbędne ubrania,

Anna Wandas:
Najbardziej spektakularnym sukcesem, jaki udało mi się 

osiągnąć, jest zrzucenie 5 kilogramów. Nie stosując żadnej 
drakońskiej metody odchudzania, w zasadzie z dużą przy-
jemnością podążałam za radami naszej prowadzącej diete-
tyczki. Sekret polega na umiejętnym łączeniu składników 
naszego pożywienia, wystrzeganiu się niektórych potraw 
w godzinach popołudniowych czy wieczornych. Dostałyśmy 
pozwolenie na popełnianie dodatkowych „grzeszków’, a mia-
nowicie na 5 posiłków dziennie. Gdybym nie zdecydowała 
się na uczestnictwo w projekcie, nadal prawdopodobnie ży-
łabym w przeświadczeniu, że 3 posiłki dziennie są najbar-
dziej optymalnym rozwiązaniem dietetycznym.

Dorota Kudła:
Zdecydowanym walorem naszych spotkań stało się ośmie-

lenie nas do wykorzystania drzemiących w nas możliwości. 
Inspiracje do artystycznego układania roślin i aranżacji 
wnętrz zastosowałam w praktyce. Sporo satysfakcji przy-
niosła mi możliwość zaprezentowania moich uzdolnień pla-
stycznych na naszym warsztatowym forum. Chętnie wyko-
nywałabym wiązanki na zamówienie, gdyż zgodnie z opi-
nią moich koleżanek mam do tego talent. Mam jednocześnie 
świadomość, że przy prosperujących w Dynowie kwiaciar-
niach, trudno jest zaistnieć na rynku tych usług.

Anna Tworzydło:
Potwierdzając wszystkie spostrzeżenia moich koleżanek 

co do atrakcyjności i przydatności warsztatów, chcę wyrazić 
słowa uznania i podziękowania dla pani Grażyny Paździor-
nej. Dzięki jej staraniom pojawiła się ta inicjatywa. Bez-

cenne okazało sie też wsparcie duchowe dla naszych poczy-
nań. Cały trud koordynacji programu podjęła pani Elwira, 
której w imieniu nas wszystkich także bardzo dziękujemy.

Agnieszka Krzemień:
Najbardziej urzekło mnie stopniowo rosnące zaangażo-

wanie uczestniczek. Początkowa nieco bierna postawa prze-
radzała się w samodzielne podejmowanie inicjatyw i tym 
samym cel naszych zajęć został w pełni osiągnięty. Nieoce-
nione okażą sie zapewne nowe znajomości czy zawarte przy-
jaźnie, co także dawało sie z czasem zaobserwować. Punk-
tem wyjścia naszych zajęć edukacyjnych były często histo-
rie z najbliższego otoczenia. Ale już kolejne zajęcia budo-
wałyśmy przy pomocy elementów dramy. Myślę, że była to 
dobra okazja, aby poznać siebie i sposoby funkcjonowania 
w otaczającym świecie. Ale było przy tym też sporo zabaw-
nych sytuacji, dużo dobrej zabawy i moje rekomendacje są 
jak najbardziej pozytywne, jeśli chodzi o tego typu projek-
ty. Warto taką inicjatywę kontynuować.

rozmawiała: Ewa Hadam
foto: Jan Prokop

Janusz Koryl debiutował w 1985 roku zbiorem wierszy 
Uśmierzanie źródeł. To poeta, autor reportaży i prozaik. 
Wydał kilkanaście książek poetyckich oraz powieści, m.in. 
Sny oraz Ceremonia. Jest laureatem wielu ogólnopolskich 
konkursów literackich. (…) 

Nowy rok. Nowy początek. Lepszy start. Wiele osób wła-
śnie w ten sposób myśli o nadchodzącym roku. Tak samo 
myślał aspirant Mateusz Garlicki, który 
wybrał się ze swoją żoną na zabawę syl-
westrową. Niestety tę sielankę przerwał 
telefon z pracy. Garlicki nie miał naj-
mniejszej ochoty wybierać się znowu na 
komisariat, bo przecież właśnie święto-
wał ze swoją żoną. Jednak, gdy usłyszał 
co takiego się stało, od razu jego począt-
kowe zniechęcenie znikło, a jego miejsce 
zajęła ciekawość i strach.

Okazuje się, że kilka minut przed pół-
nocą młody mężczyzna zabił kobietę zada-
jąc jej cios nożem. Jakby tego było mało 
morderca przychodzi na komisariat ra-
zem z przedmiotem zbrodni i do wszyst-
kiego się przyznaje. Podaje imię i nazwi-
sko ofiary, gdzie i kiedy ją zabił, gdzie 
ofiara mieszkała oraz czego użył do pozba-
wienia jej życia. Policjanci bardzo cieszą 
się, że to będzie szybka akcja, jednak cała 
sprawa się zmienia, gdy morderca ucie-
ka z aresztu. Ucieka to mało powiedzia-
ne - po prostu rozpływa się w powietrzu. Pogoń za zabój-
cą staje się obsesją rzeszowskiego śledczego, a granice mię-
dzy rzeczywistością a fikcją niebezpiecznie się rozmywają.

„Sytuacja była paranoidalna. Morderca nie był wcale 
mordercą,  a ofiara nie była ofiarą. Nieistniejący mężczy-
zna twierdził, że zabił nieistniejącą kobietę, a niedługo po-
tem zniknął jak kamfora”.

To moje pierwsze spotkanie z tym autorem i naprawdę 
bardzo żałuję, że nie miałam możliwości zapoznać się z jego 
twórczością nieco wcześniej. Zazwyczaj jestem bardzo pesy-
mistycznie nastawiona do polskich pisarzy, ale jednak temu 
autorowi udało się mnie przekonać do polskich książek. Je-
śli każda książka pana Janusza jest tak dobra jak ta, to na-
prawdę powinnam niedługo sięgnąć po jego poprzednie po-
wieści. O dziwo, do tej pozycji nie byłam jakoś bardzo scep-
tycznie nastawiona - może to dzięki przyciągającej okładce. 
Tego nie wiem, ale bardzo się cieszę, że po nią sięgnęłam.

Muszę na początku wspomnieć, że czytając to czułam 
się jakbym oglądała serial detektywistyczny. Oczywiście ta 
książka była o wiele lepsza niż W11 czy Detektywi. Powieść 
składa się z 48 króciutkich rozdziałów, z których każdy roz-
poczyna się od podania miejsca akcji, czasu oraz dnia. Przy-
znam, że te początkowe informacje czytałam niemal głosem 
lektora z TVN - takim samym beznamiętnym i wypranym 
z emocji. Widać, że autor dobrze przygotował się do napisa-
nia tej książki. Nie dość, że przemyślał każde zdarzenie to 
jeszcze zna Rzeszów jak własną kieszeń. Dodatkowo bardzo 
przyłożył się do przedstawienia głównych bohaterów i wy-
kreowania ich osobowości oraz zawodu.

Akcja zaczyna pędzić już od pierwszych stron i nie ma 
czasu na jakiś zastój. Oczywiście nasz główny bohater ma 
pewną przerwę w dochodzeniu, ale to ze względu na to, że 
nie mógł znaleźć żadnych śladów po zabójcy. Krótkie roz-
działy działają tu jeszcze bardziej na korzyść. Ja nie mo-

O „Urojeniu” Janusza Koryla 
głam się doczekać, żeby przeczytać co będzie się działo dalej 
i obiecywałam sobie: „Jeszcze tylko jeden rozdział”, po czym 
przeczytałam całą książkę.  A naprawdę bardzo chciałam 
się nią nacieszyć, ale niestety przeczytałam ją zbyt szybko. 
Aż tego żałuję i chyba niedługo przeczytam ją jeszcze raz. 
Szczerze mówiąc to wolałabym, żeby ta powieść była nieco 
dłuższa, ale taka ilość stron nie przeszkadzała mi. 

Głównego bohatera tak jak i większość 
postaci, które występowały w tej książce 
bardzo polubiłam już od pierwszych stron. 
Widać, że autor bardzo przygotowywał się 
do opisania zawodu policjanta, bo napraw-
dę bardzo realistycznie wykreował każdego 
bohatera, który nim był. Z resztą wszyst-
kie postacie są tak realne, że nie zdziwiła-
bym się, gdyby naprawdę chodziły one uli-
cami Rzeszowa. 

Wiele rzeczy dziwiło mnie w tej książ-
ce, ale najbardziej ten wątek paranormal-
ny, który wkradł się pod koniec. Nie spo-
dziewałam się, że właśnie takie będzie roz-
wiązanie tej historii. To chyba pierwsza 
książka, która aż tak bardzo dziwiła mnie 
na każdym kroku. Zazwyczaj, gdy czytam 
takie thrillery bądź kryminały potrafię 
mniej więcej przewidzieć co może się dziać 
dalej, ale tutaj miałam kompletną pustkę 
w głowie i w całości powierzałam swoje czy-
telnicze losy i domysły głównemu bohate-

rowi. Autorowi należy się naprawdę wielki aplauz za kre-
owanie losów bohaterów, wymyślenie historii oraz niespo-
dziewane zwroty akcji.

Książka jest naprawdę świetna i dzięki panu Januszo-
wi jestem dumna, że Polacy piszą, a przede wszystkim, że 
potrafią napisać coś tak dobrego. Szczerze mówiąc byłabym 
bardzo szczęśliwa, gdyby ta książka została zekranizowa-
na, bo jest ona idealnym materiałem na film. Jeśli jeszcze 
nie mieliście okazji przeczytać najnowszej książki Janusza 
Koryla to powinniście szybko po nią sięgnąć i dać się wcią-
gnąć. Nie jestem tylko pewna, czy będziecie mogli odróżnić 
prawdę od urojenia.

 Książkoholiczka 
(http://alone-with-books.blogspot.com)

Janusz Koryl „Urojenie”
(fragment powieści)

Komenda Miejska Policji przy ul. Jagiellońskiej, 
1 stycznia 2012, godz. 0.03

Sierżant Witold Stopyra miał pecha. Zamiast bawić się 
teraz z żoną na balowej sali i gasić pragnienie szampanem, 
siedział na twardym, niewygodnym krześle policyjnej dyżur-
ki. Nie dość, że nie mógł uroczyście powitać Nowego Roku, 
to na dodatek musiał tu tkwić uziemiony do samego rana.

Niech to szlag! – zaklął w duchu, patrząc ze smutkiem 
na ścienny zegar. Duża wskazówka minęła dwunastkę trzy 
minuty temu.

Nagle zaskrzeczał radiotelefon:
– Trzydzieści sześć zero zero zgłoś się dla trzydzieści sie-

dem dwadzieścia dwa...
– Zgłaszam się – Stopyra niechętnie potwierdził swo-

 Paulina Popek, Dorota Kudła, Anna Wandas

Agnieszka Krzemień

Anna Tworzydło
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ją obecność.
– Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku – rozległ się 

głos w telefonie. – Jak leci?
– Nuda, a u was?
Sierżant leniwie rozprostował kości, aż mu chrupnęło 

coś w karku.
– W miarę spokojnie, za to na Rynku rozkręca się bal. 

„Bal wszystkich świętych...”
W tle słychać było refren przeboju Budki Suflera. Sto-

pyra westchnął bezsilnie, zazdroszcząc tym wszystkim, któ-
rzy byli teraz na Rynku. Że też właśnie dzisiaj wypadła mu 
służba. Zdusił w sobie siarczyste przekleństwo.

– Miłej zabawy, bez odbioru – mruknął z przekąsem 
i odłożył słuchawkę.

Od kilku minut trwał Nowy Rok. Ciekawe, jaki dla nie-
go będzie? Sierżant, patrząc przez szybę na pustą poczekal-
nię dyżurki, nagle się zamyślił. Kto wie, może się wreszcie 
doczeka awansu? Dość już miał bycia zwykłym sierżantem. 
Pora zmienić pagony. Starszy sierżant to starszy sierżant. 
Inaczej brzmi, a przy okazji więcej grosza w portfelu. Obie-
cywana od kilku miesięcy podwyżka też by nie zaszkodziła. 

Stopyra czule pieścił noworoczne marzenia, rekompensu-
jąc sobie policyjną nudę. Godzinę przed północą miała miej-
sce niegroźna kolizja na rondzie Dmowskiego. Kierowca to-
yoty nie wyhamował i puknął w jadącego przed nim nissa-
na. Skończyło się na niewielkim wgięciu karoserii i rozbi-
tej lampie. Kwadrans temu odebrał zgłoszenie, że w par-
ku Sybiraków leży pijany mężczyzna. Wysłał tam patrol 
i delikwent został przewieziony do izby wytrzeźwień. Poza 
tym nic godnego uwagi. Można się było zanudzić na śmierć.

Tylko pomyśleć, że kilka ulic dalej trwała w najlepsze 
huczna zabawa przy dźwiękach znanych piosenek, że w do-
mach wznoszono toasty i składano sobie nawzajem najlepsze 
życzenia. Jakim ogromnym kontrastem był spokój w ponu-
rym budynku Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Za-
kratowane okna pogłębiały ten paskudny nastrój, zupełnie 
jakby noworoczna aura nie przenikała przez grube mury, 
jakby w spowitej ciszą dyżurce wciąż się unosił zaduch wczo-
rajszego dnia. Męcząca była świadomość takiej alienacji. 

W pewnym momencie rozległ się szczęk otwieranych 
drzwi. Ktoś wszedł do komendy. Wspiął się po kilku beto-
nowych schodkach i sierżant Stopyra zobaczył, jak wkra-
cza do poczekalni szczupły, niewysoki mężczyzna w popie-
latym płaszczu i kapeluszu na głowie. Na jego bladej twa-
rzy malował się smutek, jednak coś innego przykuło uwa-
gę policjanta i obudziło zawodową czujność. Z prawej dłoni 
mężczyzny zaciśniętej w pięść wystawało długie ostrze ku-
chennego noża. Było całe we krwi.

Stopyra poderwał się z krzesła i podszedł do szyby.
– Co to ma znaczyć?! – zapytał, nie mogąc oderwać wzro-

ku od ostrza.
Czy to jakiś makabryczny żart? Co tu robi ten facet 

z zakrwawionym nożem? W głowie sierżanta kłębiły się 
myśli. Czas nagle przyśpieszył, a morze nudy momental-
nie wyschło.

Mężczyzna w kapeluszu wciąż milczał. Położył nóż na la-
dzie przed szklaną przegrodą i zastygł w bezruchu jak posąg.

– Co się stało?! Co to za nóż?! – dopytywał Stopyra co-
raz mocniej zaaferowany całą sytuacją.

Tajemniczy gość albo nie słyszał pytań, albo był w szo-
ku, który uniemożliwiał mu kontakt ze światem zewnętrz-
nym. Patrzył tępo przed siebie na coś, co istniało chyba tyl-
ko w jego wyobraźni.

Policjant wywołał przez radiotelefon najbliższy patrol.
– Trzydzieści siedem dwadzieścia dwa zgłoś się dla trzy-

dzieści sześć zero zero...
– Zgłaszam się – rozległ się głos w słuchawce. 
– Przyjedź do komendy, jesteś mi potrzebny – powie-

dział Stopyra, kątem oka obserwując stojącego przed szy-
bą mężczyznę. 

– Masz problem z otwarciem szampana? – zażartował 
policjant z patrolu i zachichotał.

– Mam tu faceta z zakrwawionym nożem. Trzeba go za-
trzymać – oznajmił stanowczo Stopyra.

– Co takiego?!
– To, co słyszałeś – potwierdził sierżant z naciskiem. – 

Facet ma nóż i nie ma ochoty na pogawędkę. 
– Zrozumiałem, zaraz tam będziemy. – Głos policjanta 

zabrzmiał o wiele poważniej niż chwilę przedtem.
Mężczyzna w kapeluszu wyglądał dosyć upiornie. Na po-

łach płaszcza widać było duże krwawe plamy. Żeby przyjść 
w takim stanie na komendę policji, trzeba mieć albo jakiś 
bardzo ważny powód, albo być zdrowo stukniętym. W każ-
dym razie coś z tym facetem było nie tak. To się rzucało od 
razu w oczy.

W pewnej chwili mężczyzna przybliżył swą twarz do 
szklanej przegrody dyżurki i całkiem spokojnie powiedział:

– Proszę mnie aresztować.
– A co pan takiego zrobił? – zapytał sierżant, wyczeku-

jąco zerkając na drzwi poczekalni.
Jego koledzy z patrolu powinni tu być lada moment. 
Mężczyzna w płaszczu, patrząc w oczy Stopyrze, zako-

munikował:
– Zabiłem kobietę.

Przedruk fragmentu utworu za zgodą autora  [red. Z/N]

Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2013

Miejski Dom Kultury w Dynowie wziął 
udział w programie Dom Kultury + inicjaty-
wy lokalne 2013, wspieranym przez Narodo-
we Centrum Kultury. 

W jego ramach MOK przygotował pomysł 
na to, jak w krótkim czasie uzyskać wiedzę 
na temat potrzeb różnych grup mieszkańców, 
ich marzeń związanych z Dynowem, proble-
mów utrudniających podejmowanie inicja-
tyw. Pomysł był prosty: zaprosić mieszkańców do rozmo-
wy w kilku grupach reprezentatywnych dla sześciotysięcz-
nego, podkarpackiego miasteczka. 

Przez cały maj rozmawialiśmy o Dynowie starając się 
dostrzec jego problemy z bardzo różnych punktów widzenia. 

A czerwiec poświęciliśmy na spacery z fotogra-
fami współpracującymi z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, żeby pokazać im miasto przez pry-
zmat naszych marzeń, pasji, a także tego, co 
denerwuje, i przez co ciężko jest tu żyć. 

Zrobione zdjęcia stały się zaczątkiem ko-
lejnych rozmów o Dynowie, o jego mieszkań-
cach i o pomysłach na ciekawe inicjatywy, ja-
kie można wspólnie przeprowadzić w Dynowie. 

W efekcie ogłoszono konkurs na inicjatywy mieszkańców, 
który przeprowadzono w lipcu tego roku. Spośród zgłoszo-
nych projektów Komisja wybrała do realizacji siedem ini-
cjatyw, które zostały sfinansowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Dynowie z funduszy Narodowego Centrum Kul-

Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2013

tury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy 
lokalne 2013”.

Projekty zrealizowano w okresie od 16 września do 31 
października 2013r. Rozliczanie potrwa do końca listopa-
da. A oto jak swój udział w programie „Dom Kultury + 
inicjatywy lokalne 2013” podsumowują uczestnicy po-
szczególnych projektów:

Warsztaty wikliniarskie: „Żywa altana” 
Efektem warsztatów wikliniarskich, które zostały prze-

prowadzone w ostatnim tygodniu października w Dyno-
wie jest „żywa altana” według autorskiego projektu arty-
sty wikliniarza, Bernarda Borzęckiego. Jest on autorem 
unikatowych budowli stworzonych z żywych roślin, które 
odpowiednio ukorzenione i posplatane tworzą wspania-
łe kompozycje. Miejscem realizacji żywej altany jest pole 
namiotowe na terenie Ośrodka Turystycznego Błękitny 
San” w Dynowie .

Wybór miejsca podyktowany został potrzebami miesz-
kańców Dynowa, którzy chcą, aby ta część miasta, atrak-
cyjna ze względu na bliskość rzeki, była lepiej wykorzy-
stana i piękniejsza.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy i umiejęt-
ności projektowania i budowania żywych obiektów ma-
łej architektury. W ich efekcie powstała jedna z niewielu 
w Polsce ogólnodostępnych żywych altan. 

Pomysłodawcą projektu był Sylwester Sadurski z Kra-
kowa, który wraz z rodziną mieszkał na polu namiotowym 
podczas tegorocznych wakacji, uczestnicząc w przygotowa-
niach do spektaklu „Sen nocy letniej”.   

(Sylwester Sadurski)

„Pozostaniemy młodymi, dokąd będzie-
my się uczyć”,

to nie tylko hasło projektu Uniwersytetu Złotej Jesieni 
w Dynowie, ale konsekwentna realizacja zamierzeń grupy 
aktywnych emerytów. Poznać nieodkryte dotąd zakątki na-
szej Małej Ojczyzny, dotrzeć do zabytków najcenniejszych, 
zachwycić się bogatą ich przeszłością, by innych zachęcić 
do penetrowania okolicy i bycia dumnymi także z tego, co 
nasze - to jedno z przyjętych zadań. Program wycieczek 
zaplanowała i konsekwentnie realizowała Przewodnik Be-
skidzki - Józefa Ślemp. Trasa pierwszej wycieczki wiodła 
szlakiem drewnianych cerkiewek. Dwie kolejne wyprawy 
autokarowe odbyły się na terenie powiatu rzeszowskie-
go. Niewielu emerytów wcześniej widziało przepiękny pa-
łac w Tyczynie - świeżo po remoncie, a już na pewno nikt 
z jadących nie był „u wód” solankowych w Sołonce. Wizy-
ta w klasztorze dominikanów i w sanktuarium Matki Bo-
żej w Borku, wyjazd do leśnej kaplicy należą do niezapo-
mnianych. Warto było!

Wykłady z filozofii i religioznawstwa, które prowadzi-
li Prof. U. Szwarc z KUL-u i Ks. J. Pieńczak skłoniły słu-
chaczy do szukania odpowiedzi na pytania o granice wol-
ności, o wpływ cierpienia na życie człowieka, zachęciły 
do czytania tekstów literackich naszego Wielkiego Roda-
ka - Jana Pawła II.

Różnorodność zaplanowanych w projekcie zadań dopeł-
niły zajęcia z rękodzieła artystycznego. Technika zdobni-
cza; decoupage’u podobała się wszystkim - panom także. 
Wszyscy słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni w Dyno-
wie zgodnie powtarzają; żeby być młodym, trzeba się sta-
le uczyć! 

(Krystyna Dżuła)

„Dynowianie – ich pasje i otoczenie” 
Wynikiem realizacji projektu jest powstanie serwisu 

internetowego gromadzącego informacje o ciekawych lu-
dziach i ich pasjach oraz otoczeniu Dynowa. Są to nowo-
czesne rozwiązania medialne w naszym miasteczku. Mamy 
nadzieję, że zaktywizują one młodzież do dalszego tworze-
nia serwisu i pogłębiania jego zawartości przez videore-
portaże, reportaże dziennikarskie, fotografie i inne media. 

Inicjatorami projektu są Bartłomiej Kędzierski i Ma-
teusz Martyna.

Członkowie zespołu to Marcin Szajnik, Bartosz Moty-
ka, Kamil Gąsecki, Amadeusz Łach i Filip Świtała. Razem 
stworzyli filmy o ludziach z pasją. Na początek o Francisz-
ku Szajniku uprawiającym wędkarstwo muchowe, o Da-
nielu Maziarzu – paralotniarzu i o Bogusławie Kędzier-
skim – rzeźbiarzu z Dynowa.  

zapraszamy na stronę: www.idynow.pl

„Dynów i okolice w starych fotografiach 
i współczesnych odsłonach” 

Projekt „Pogórze Travel” to kampania społeczna skiero-
wana do mieszkańców Dynowa i okolic, mająca na celu pod-
niesienie świadomości istniejących walorów turystycznych 
Pogórza Dynowskiego. Projekt ukazuje wyjątkowe miejsca 
tej części regionu oraz istniejące, dobrze prosperujące, pry-
watne i samorządowe inicjatywy w dziedzinie turystyki.

Kontynuacją projektu jest powołanie Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej, której nadrzędnym celem jest promo-
cja Pogórza, w tym szczególnie kreowanie i upowszechnia-
nie jego wizerunku jako rozpoznawalnej marki turystycz-
nej, jako krainy atrakcyjnej turystycznie w kraju i zagra-
nicą. Projekt w założeniu jest działaniem otwartym, tym 
samym serdecznie zapraszamy do współpracy i populary-
zacji marki „Pogórza”.

Realizacja projektu: koordynacja – Wojciech Skowron, 
fotografia – Daniel Gąsecki, współpraca – Maciej Wyskiel
  kontakt: pogorzetravel@gmail.com

„Teatralna garderoba dostępna dla 
wszystkich”

Teatralne Poddasze „SOKOŁA”. Jest wczesny wrze-
śniowy wieczór. Chyba przez szczelny dach budynku Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie wdarło się tor-
nado.  Wszystkie suknie leżą na stosach, peleryny kłócą 
się z bluzkami, nie lepiej czują się porozrzucane spodnie, 
kamizelki i spódnice. Dopiero teraz podczas prac inwenta-
ryzacyjnych i katalogowania kostiumów Zespołu Teatral-
nego T.G. „Sokół’’ widać, ile przez ostatnie lata nagroma-
dzono przeróżnych strojów.

W męskim dziale „króluje” kompletny strój szlachecki, 
ale konkuruje z licznymi frakami, smokingami, czamara-
mi i poczciwymi garniturami z różnych pracowni krawiec-
kich - dynowskich i nie tylko. „Męskie” zdecydowanie prze-
grywają jednak z działem damskich ubiorów. Tylko tęcza 
może poszczycić się tyloma odcieniami kolorów, ile barw 
mają suknie przygotowywane do sztuk: „Gość Oczekiwany”, 
„Porwanie Sabinek”, „Gwiazda Syberii”, „Niewolnice z Pipi-
dówki”, „Awantura o Basię” czy „Damy i huzary”. Po ska-
talogowaniu wszystkie te „pięknisie” wiszą na wieszakach 
dumnie prezentując a to dekolty, a to falbaniaste spódni-
ce, a to kokardy, riuszki - cały arsenał krawieckich i dam-
skich wymysłów. Jeszcze je, i pozostałe „pospólstwo ubra-
niowe”, sfotografuje się i na stronach internetowych „SO-
KOŁA” i MOK-u można będzie podziwiać ich urodę, a na-
wet wypożyczać na „specjalne okazje” i spektakle. Wypoży-
czalnia w garderobie teatralnej Towarzystwa Gimnastycz-
nego „SOKÓŁ’’ w Dynowie jest otwarta dla wszystkich.

Nad poskromieniem zapomnianego już artystycznego 
bałaganu pracowali zgodnie: Banat Janina, Dżuła Kry-
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ją obecność.
– Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku – rozległ się 

głos w telefonie. – Jak leci?
– Nuda, a u was?
Sierżant leniwie rozprostował kości, aż mu chrupnęło 

coś w karku.
– W miarę spokojnie, za to na Rynku rozkręca się bal. 

„Bal wszystkich świętych...”
W tle słychać było refren przeboju Budki Suflera. Sto-

pyra westchnął bezsilnie, zazdroszcząc tym wszystkim, któ-
rzy byli teraz na Rynku. Że też właśnie dzisiaj wypadła mu 
służba. Zdusił w sobie siarczyste przekleństwo.

– Miłej zabawy, bez odbioru – mruknął z przekąsem 
i odłożył słuchawkę.

Od kilku minut trwał Nowy Rok. Ciekawe, jaki dla nie-
go będzie? Sierżant, patrząc przez szybę na pustą poczekal-
nię dyżurki, nagle się zamyślił. Kto wie, może się wreszcie 
doczeka awansu? Dość już miał bycia zwykłym sierżantem. 
Pora zmienić pagony. Starszy sierżant to starszy sierżant. 
Inaczej brzmi, a przy okazji więcej grosza w portfelu. Obie-
cywana od kilku miesięcy podwyżka też by nie zaszkodziła. 

Stopyra czule pieścił noworoczne marzenia, rekompensu-
jąc sobie policyjną nudę. Godzinę przed północą miała miej-
sce niegroźna kolizja na rondzie Dmowskiego. Kierowca to-
yoty nie wyhamował i puknął w jadącego przed nim nissa-
na. Skończyło się na niewielkim wgięciu karoserii i rozbi-
tej lampie. Kwadrans temu odebrał zgłoszenie, że w par-
ku Sybiraków leży pijany mężczyzna. Wysłał tam patrol 
i delikwent został przewieziony do izby wytrzeźwień. Poza 
tym nic godnego uwagi. Można się było zanudzić na śmierć.

Tylko pomyśleć, że kilka ulic dalej trwała w najlepsze 
huczna zabawa przy dźwiękach znanych piosenek, że w do-
mach wznoszono toasty i składano sobie nawzajem najlepsze 
życzenia. Jakim ogromnym kontrastem był spokój w ponu-
rym budynku Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Za-
kratowane okna pogłębiały ten paskudny nastrój, zupełnie 
jakby noworoczna aura nie przenikała przez grube mury, 
jakby w spowitej ciszą dyżurce wciąż się unosił zaduch wczo-
rajszego dnia. Męcząca była świadomość takiej alienacji. 

W pewnym momencie rozległ się szczęk otwieranych 
drzwi. Ktoś wszedł do komendy. Wspiął się po kilku beto-
nowych schodkach i sierżant Stopyra zobaczył, jak wkra-
cza do poczekalni szczupły, niewysoki mężczyzna w popie-
latym płaszczu i kapeluszu na głowie. Na jego bladej twa-
rzy malował się smutek, jednak coś innego przykuło uwa-
gę policjanta i obudziło zawodową czujność. Z prawej dłoni 
mężczyzny zaciśniętej w pięść wystawało długie ostrze ku-
chennego noża. Było całe we krwi.

Stopyra poderwał się z krzesła i podszedł do szyby.
– Co to ma znaczyć?! – zapytał, nie mogąc oderwać wzro-

ku od ostrza.
Czy to jakiś makabryczny żart? Co tu robi ten facet 

z zakrwawionym nożem? W głowie sierżanta kłębiły się 
myśli. Czas nagle przyśpieszył, a morze nudy momental-
nie wyschło.

Mężczyzna w kapeluszu wciąż milczał. Położył nóż na la-
dzie przed szklaną przegrodą i zastygł w bezruchu jak posąg.

– Co się stało?! Co to za nóż?! – dopytywał Stopyra co-
raz mocniej zaaferowany całą sytuacją.

Tajemniczy gość albo nie słyszał pytań, albo był w szo-
ku, który uniemożliwiał mu kontakt ze światem zewnętrz-
nym. Patrzył tępo przed siebie na coś, co istniało chyba tyl-
ko w jego wyobraźni.

Policjant wywołał przez radiotelefon najbliższy patrol.
– Trzydzieści siedem dwadzieścia dwa zgłoś się dla trzy-

dzieści sześć zero zero...
– Zgłaszam się – rozległ się głos w słuchawce. 
– Przyjedź do komendy, jesteś mi potrzebny – powie-

dział Stopyra, kątem oka obserwując stojącego przed szy-
bą mężczyznę. 

– Masz problem z otwarciem szampana? – zażartował 
policjant z patrolu i zachichotał.

– Mam tu faceta z zakrwawionym nożem. Trzeba go za-
trzymać – oznajmił stanowczo Stopyra.

– Co takiego?!
– To, co słyszałeś – potwierdził sierżant z naciskiem. – 

Facet ma nóż i nie ma ochoty na pogawędkę. 
– Zrozumiałem, zaraz tam będziemy. – Głos policjanta 

zabrzmiał o wiele poważniej niż chwilę przedtem.
Mężczyzna w kapeluszu wyglądał dosyć upiornie. Na po-

łach płaszcza widać było duże krwawe plamy. Żeby przyjść 
w takim stanie na komendę policji, trzeba mieć albo jakiś 
bardzo ważny powód, albo być zdrowo stukniętym. W każ-
dym razie coś z tym facetem było nie tak. To się rzucało od 
razu w oczy.

W pewnej chwili mężczyzna przybliżył swą twarz do 
szklanej przegrody dyżurki i całkiem spokojnie powiedział:

– Proszę mnie aresztować.
– A co pan takiego zrobił? – zapytał sierżant, wyczeku-

jąco zerkając na drzwi poczekalni.
Jego koledzy z patrolu powinni tu być lada moment. 
Mężczyzna w płaszczu, patrząc w oczy Stopyrze, zako-

munikował:
– Zabiłem kobietę.
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Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2013

Miejski Dom Kultury w Dynowie wziął 
udział w programie Dom Kultury + inicjaty-
wy lokalne 2013, wspieranym przez Narodo-
we Centrum Kultury. 

W jego ramach MOK przygotował pomysł 
na to, jak w krótkim czasie uzyskać wiedzę 
na temat potrzeb różnych grup mieszkańców, 
ich marzeń związanych z Dynowem, proble-
mów utrudniających podejmowanie inicja-
tyw. Pomysł był prosty: zaprosić mieszkańców do rozmo-
wy w kilku grupach reprezentatywnych dla sześciotysięcz-
nego, podkarpackiego miasteczka. 

Przez cały maj rozmawialiśmy o Dynowie starając się 
dostrzec jego problemy z bardzo różnych punktów widzenia. 

A czerwiec poświęciliśmy na spacery z fotogra-
fami współpracującymi z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury, żeby pokazać im miasto przez pry-
zmat naszych marzeń, pasji, a także tego, co 
denerwuje, i przez co ciężko jest tu żyć. 

Zrobione zdjęcia stały się zaczątkiem ko-
lejnych rozmów o Dynowie, o jego mieszkań-
cach i o pomysłach na ciekawe inicjatywy, ja-
kie można wspólnie przeprowadzić w Dynowie. 

W efekcie ogłoszono konkurs na inicjatywy mieszkańców, 
który przeprowadzono w lipcu tego roku. Spośród zgłoszo-
nych projektów Komisja wybrała do realizacji siedem ini-
cjatyw, które zostały sfinansowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Dynowie z funduszy Narodowego Centrum Kul-
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tury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy 
lokalne 2013”.

Projekty zrealizowano w okresie od 16 września do 31 
października 2013r. Rozliczanie potrwa do końca listopa-
da. A oto jak swój udział w programie „Dom Kultury + 
inicjatywy lokalne 2013” podsumowują uczestnicy po-
szczególnych projektów:

Warsztaty wikliniarskie: „Żywa altana” 
Efektem warsztatów wikliniarskich, które zostały prze-

prowadzone w ostatnim tygodniu października w Dyno-
wie jest „żywa altana” według autorskiego projektu arty-
sty wikliniarza, Bernarda Borzęckiego. Jest on autorem 
unikatowych budowli stworzonych z żywych roślin, które 
odpowiednio ukorzenione i posplatane tworzą wspania-
łe kompozycje. Miejscem realizacji żywej altany jest pole 
namiotowe na terenie Ośrodka Turystycznego Błękitny 
San” w Dynowie .

Wybór miejsca podyktowany został potrzebami miesz-
kańców Dynowa, którzy chcą, aby ta część miasta, atrak-
cyjna ze względu na bliskość rzeki, była lepiej wykorzy-
stana i piękniejsza.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy i umiejęt-
ności projektowania i budowania żywych obiektów ma-
łej architektury. W ich efekcie powstała jedna z niewielu 
w Polsce ogólnodostępnych żywych altan. 

Pomysłodawcą projektu był Sylwester Sadurski z Kra-
kowa, który wraz z rodziną mieszkał na polu namiotowym 
podczas tegorocznych wakacji, uczestnicząc w przygotowa-
niach do spektaklu „Sen nocy letniej”.   

(Sylwester Sadurski)

„Pozostaniemy młodymi, dokąd będzie-
my się uczyć”,

to nie tylko hasło projektu Uniwersytetu Złotej Jesieni 
w Dynowie, ale konsekwentna realizacja zamierzeń grupy 
aktywnych emerytów. Poznać nieodkryte dotąd zakątki na-
szej Małej Ojczyzny, dotrzeć do zabytków najcenniejszych, 
zachwycić się bogatą ich przeszłością, by innych zachęcić 
do penetrowania okolicy i bycia dumnymi także z tego, co 
nasze - to jedno z przyjętych zadań. Program wycieczek 
zaplanowała i konsekwentnie realizowała Przewodnik Be-
skidzki - Józefa Ślemp. Trasa pierwszej wycieczki wiodła 
szlakiem drewnianych cerkiewek. Dwie kolejne wyprawy 
autokarowe odbyły się na terenie powiatu rzeszowskie-
go. Niewielu emerytów wcześniej widziało przepiękny pa-
łac w Tyczynie - świeżo po remoncie, a już na pewno nikt 
z jadących nie był „u wód” solankowych w Sołonce. Wizy-
ta w klasztorze dominikanów i w sanktuarium Matki Bo-
żej w Borku, wyjazd do leśnej kaplicy należą do niezapo-
mnianych. Warto było!

Wykłady z filozofii i religioznawstwa, które prowadzi-
li Prof. U. Szwarc z KUL-u i Ks. J. Pieńczak skłoniły słu-
chaczy do szukania odpowiedzi na pytania o granice wol-
ności, o wpływ cierpienia na życie człowieka, zachęciły 
do czytania tekstów literackich naszego Wielkiego Roda-
ka - Jana Pawła II.

Różnorodność zaplanowanych w projekcie zadań dopeł-
niły zajęcia z rękodzieła artystycznego. Technika zdobni-
cza; decoupage’u podobała się wszystkim - panom także. 
Wszyscy słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni w Dyno-
wie zgodnie powtarzają; żeby być młodym, trzeba się sta-
le uczyć! 

(Krystyna Dżuła)

„Dynowianie – ich pasje i otoczenie” 
Wynikiem realizacji projektu jest powstanie serwisu 

internetowego gromadzącego informacje o ciekawych lu-
dziach i ich pasjach oraz otoczeniu Dynowa. Są to nowo-
czesne rozwiązania medialne w naszym miasteczku. Mamy 
nadzieję, że zaktywizują one młodzież do dalszego tworze-
nia serwisu i pogłębiania jego zawartości przez videore-
portaże, reportaże dziennikarskie, fotografie i inne media. 

Inicjatorami projektu są Bartłomiej Kędzierski i Ma-
teusz Martyna.

Członkowie zespołu to Marcin Szajnik, Bartosz Moty-
ka, Kamil Gąsecki, Amadeusz Łach i Filip Świtała. Razem 
stworzyli filmy o ludziach z pasją. Na początek o Francisz-
ku Szajniku uprawiającym wędkarstwo muchowe, o Da-
nielu Maziarzu – paralotniarzu i o Bogusławie Kędzier-
skim – rzeźbiarzu z Dynowa.  

zapraszamy na stronę: www.idynow.pl

„Dynów i okolice w starych fotografiach 
i współczesnych odsłonach” 

Projekt „Pogórze Travel” to kampania społeczna skiero-
wana do mieszkańców Dynowa i okolic, mająca na celu pod-
niesienie świadomości istniejących walorów turystycznych 
Pogórza Dynowskiego. Projekt ukazuje wyjątkowe miejsca 
tej części regionu oraz istniejące, dobrze prosperujące, pry-
watne i samorządowe inicjatywy w dziedzinie turystyki.

Kontynuacją projektu jest powołanie Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej, której nadrzędnym celem jest promo-
cja Pogórza, w tym szczególnie kreowanie i upowszechnia-
nie jego wizerunku jako rozpoznawalnej marki turystycz-
nej, jako krainy atrakcyjnej turystycznie w kraju i zagra-
nicą. Projekt w założeniu jest działaniem otwartym, tym 
samym serdecznie zapraszamy do współpracy i populary-
zacji marki „Pogórza”.

Realizacja projektu: koordynacja – Wojciech Skowron, 
fotografia – Daniel Gąsecki, współpraca – Maciej Wyskiel
  kontakt: pogorzetravel@gmail.com

„Teatralna garderoba dostępna dla 
wszystkich”

Teatralne Poddasze „SOKOŁA”. Jest wczesny wrze-
śniowy wieczór. Chyba przez szczelny dach budynku Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie wdarło się tor-
nado.  Wszystkie suknie leżą na stosach, peleryny kłócą 
się z bluzkami, nie lepiej czują się porozrzucane spodnie, 
kamizelki i spódnice. Dopiero teraz podczas prac inwenta-
ryzacyjnych i katalogowania kostiumów Zespołu Teatral-
nego T.G. „Sokół’’ widać, ile przez ostatnie lata nagroma-
dzono przeróżnych strojów.

W męskim dziale „króluje” kompletny strój szlachecki, 
ale konkuruje z licznymi frakami, smokingami, czamara-
mi i poczciwymi garniturami z różnych pracowni krawiec-
kich - dynowskich i nie tylko. „Męskie” zdecydowanie prze-
grywają jednak z działem damskich ubiorów. Tylko tęcza 
może poszczycić się tyloma odcieniami kolorów, ile barw 
mają suknie przygotowywane do sztuk: „Gość Oczekiwany”, 
„Porwanie Sabinek”, „Gwiazda Syberii”, „Niewolnice z Pipi-
dówki”, „Awantura o Basię” czy „Damy i huzary”. Po ska-
talogowaniu wszystkie te „pięknisie” wiszą na wieszakach 
dumnie prezentując a to dekolty, a to falbaniaste spódni-
ce, a to kokardy, riuszki - cały arsenał krawieckich i dam-
skich wymysłów. Jeszcze je, i pozostałe „pospólstwo ubra-
niowe”, sfotografuje się i na stronach internetowych „SO-
KOŁA” i MOK-u można będzie podziwiać ich urodę, a na-
wet wypożyczać na „specjalne okazje” i spektakle. Wypoży-
czalnia w garderobie teatralnej Towarzystwa Gimnastycz-
nego „SOKÓŁ’’ w Dynowie jest otwarta dla wszystkich.

Nad poskromieniem zapomnianego już artystycznego 
bałaganu pracowali zgodnie: Banat Janina, Dżuła Kry-
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styna, Kozubal-Głuchowska Jolanta, Głuchowski Marek, 
Iwański Antoni, Iwańska Maria, Karnas Andrzej, Malaw-
ska Grażyna i Michalik Patryk.

(Krystyna Dżuła)

„Biżuteria witrażowa metodą Tiffany’e-
go” – warsztaty artystyczne

Pięć tygodni minęło jak z bicza strzelił…
Wszyscy uczestnicy warsztatów z dumą patrzą na swoje 

prace. Tylko łezka się w oku kręci, że wspólne chwile spę-
dzone nad lutownicą są już tylko wspomnieniem. Niektó-
rzy, jak sami mówili, przez cały tydzień czekali na dwu-
godzinne spotkanie, podczas którego dawali upust swojej 
wyobraźni i realizowali pomysły gromadzone od ostatnich 
zajęć. Trzeba przyznać, że mamy co wspominać jako gru-
pa: integracja nad jeszcze ciepłą, pyszną szarlotką Pani 
Bogusi, opowieści o kotach Pani Ewy, które stają się przy-
czyną do stworzenia witraży maskujących łapki na ścia-
nach, inspiracje tysiącami zdjęć z „witrażowego” telefonu 
prowadzącego zajęcia Pana Jacka. To były bardzo cieka-
we chwile, które pozwoliły nam nie tylko stworzyć pięk-
ną biżuterię, ale i zintegrować się tworząc jedną „witra-
żującą rodzinę”.

Na koniec wernisaż, kilka miłych chwil spędzonych 
przy kolorowej wystawie, dyplomy, zdjęcia, długie rozmo-
wy i wymiana pomysłów na nowe prace. Dobrze, że mogli-
śmy to razem przeżyć. 
 (Katarzyna Mol)

„Kochamy Dynowinkę” - warsztaty dzien-
nikarskie 

„Dynowinkę” tworzymy już ponad 20 lat i ciągle mamy 
na to ochotę. Na pytanie „A po co?” jest wiele odpowiedzi, 

Inicjatywa jest finansowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie z funduszy 
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013”

Grzegorz Boroń kl. 1 TI 
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskie-

go w Dynowie

Walczę o... wolność
Mijają kolejne lata, na kartach historii Polski 

z roku na rok przybywa coraz więcej krwawych plam. 
Na ustach tysięcy Polaków pojawia się tylko jedno ha-
sło – „Walczę o wolność”! Nasi dziadkowie dzielnie sta-
wali do boju i z powagą śpiewali „Jeszcze Polska nie 
umarła”. Jest to jeden z najbardziej poetyckich rodza-
jów wolności. Patriotyzm i romantyzm mieszają się 
podczas zaborów i razem prą do walki w kolejnych po-
wstaniach narodowych. W 1918 roku, 11 listopada Pol-
ska odzyskuje niepodległość, po 123 latach niewoli po-
jawia się znowu na mapie Europy. Wywalczona suwe-
renność wzbudza euforię, tak jak pisał w wierszu An-
toni Słonimski - „Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc 
zrzucam z ramion płaszcz Konrada”. 

A dziś jak brzmiałyby słowa inwokacji w poemacie 
o współczesnej Polsce? „Polsko, ojczyzno moja/ gdzie 
się podziałaś?/ Gdzie zagubiona Twoja poetyckość?” 
Nie ma już opiewania dawno odzyskanej wolności. 
Polacy żyją dniem dzisiejszym. Zapominają o wolno-
ści, że ktoś ją wywalczył. Dziś opuszcza się to pole bi-
twy, gdzie krew przelewano i ucieka gdzieś dalej, za 
granicę. Po co nam wolność skoro z niej nie korzysta-
my? Myślę jednak, że jest nam bardzo potrzebna. Nie 
wyobrażam sobie dnia, kiedy nie mógłbym uczyć się 
języka ojczystego, nosić krzyża na piersi, realizować 
swoich marzeń.

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można 
jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez 
prawdę.” Autorem tych słów jest Jan Paweł II, wybitny 
Polak i papież, człowiek, który walczył o suwerenność 
Polski. Wolność według Niego opiera się na prawdzie, 
ludzie budują ją poprzez pamięć o odwadze i walecz-
ności przodków. Prawda to piękne oblicze historii na-
rodu i stanowi wezwanie do walki z każdym, kto chce 
dany naród zniewolić. Taką walkę o niezależność po-
dejmuje kardynał Stefan Wyszyński. Wolność jest dla 
niego wyznacznikiem człowieczeństwa i tożsamości 
narodowej. Wielokrotnie więc powtarza: „Jest olbrzy-
mią wartością zrozumieć znaczenie wolności dla naro-
du”. Rzeczywiście, wolność jest darem, który nie każ-
dy potrafi zdefiniować. Należy szanować to, o co wal-
czyli nasi ojcowi i dziadkowie, a do czego my mamy 
dziś pełne prawo. Nasza historia jest umową o wol-
ność, podpisaną krwią przodków. Niestety, w dzisiej-
szych czasach bohaterstwo okazuje się pustym sloga-
nem. To przykre... Historia zaś, stanowi nudny przed-
miot, który wymaga pracy umysłowej.

„Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy du-
cha…” - słowa Marii Konopnickiej skłaniają mnie do 
refleksji. Czy jestem prawdziwym Polakiem i co zrobi-
łem dla ojczyzny? Gdy przyjdą kolejne próby wierno-
ści ojczyźnie, czy podniosę dumnie czoło i stanę w jej 
obronie? Czy dzielnie będę bronił kraju, by w końcu 
jak Ordon spocząć na swej reducie, myśląc, że zrobi-
łem wszystko dla ratowania wolności?

Wpowiedzi
UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

cd na str. 33

z których każda w pełni uzasadnia trud wkładany w wy-
dawanie kolejnych numerów lokalnej gazety. Tylko czy 
robimy to dobrze? Czy nie wkradła się między szpalty ru-
tyna? Czy te szpalty aby na pewno mają właściwy układ, 
ciekawe treści, interesujące zdjęcia? 

Z tym niestety różnie bywa, ale ciężko samemu znaleźć 
lekarstwo na wszystkie niedoskonałości. Zespół redakcyj-
ny, czyli wielozawodowa grupa społeczników bez przygo-
towania dziennikarskiego, siłą rzeczy obniżył nieco loty, 
bo mu skrzydła opadły z braku inspiracji podpartej solid-
ną wiedzą. Za mało było spotkań, dyskusji i za mało wie-
dzy jak się za to dziennikarstwo prasowe wziąć, żeby iść 
z duchem czasu. Na szczęście udało się nam wejść do pro-
gramu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013”, dzię-
ki któremu zorganizowaliśmy warsztaty dziennikarskie. 
Wzięła w nich udział cała redakcja i młodzież ze wszyst-
kich dynowskich szkół.

Znajomości Naczelnego z grubymi rybami rzeszowskich 
mediów pozwoliły nam zaprosić do ich prowadzenia Pana 
Adama Głaczyńskiego - redaktora Radia Rzeszów. Postać 
okazała się nietuzinkowa, warsztaty fantastyczne a w re-
dakcji powstał ferment twórczy, który mamy zamiar prze-
kuć na nowe oblicze „Dynowinki”. Zapału, póki co mamy 
bardzo dużo, przymierzamy się do realizacji pomysłów pod-
suniętych przez Pana Adama i znowu lot redakcji wróci 
na właściwy poziom. 

Cieszymy się, że młodzież uczestnicząca w warsztatach 
załapała dziennikarskiego bakcyla. Na początku trochę się 
„jeżyli”, ale ostatecznie byli zafascynowani dziennikarską 
profesją. Teraz „Dynowinka” udostępnia im swoje łamy na 
prezentację swoich poglądów, pomysłów i pasji. Zaprasza-
my do współpracy -     

Zespół Redakcyjny

Jan Paweł II - Papież Dialogu

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski obchodzony był 13 
października w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru 
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Tym razem odbywał się 
on pod hasłem:„Jan Paweł II –Papież Dialogu”

W październikową niedzielę mieszkańcy Wary bardzo 
licznie zebrali się na Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. 
Proboszcza E. H. Szpili w Kościele Parafialnym pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św.w Warze, aby uczcić 13. Dzień Papie-
ski. Na czele sztandaru przybyli: Dyrektor Szkoły Pan A. 
Fil, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Warze, które-
mu patronuje Bł. Jan Paweł II. Swoją obecnością zaszczy-
cił nas także Wójt Gminy Nozdrzec Pan A. Gromala, który 
zaangażowany był w budowę pomnika Jana Pawła II znaj-
dującego się przy szkole oraz okazał swą wielka pomoc przy 
pozyskaniu relikwii Ojca Św., które znajdują się w szkole 
i w kościele w Warze.

Wierni mogli wysłuchać montażu słowno- muzyczne-
go poświęconego osobie Jana Pawła II w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży Zespołu Szkół w Warze. Recytujący przenie-
śli nas do roku 1978, kiedy to nad Kaplicą Sykstyńską po-
jawił się biały dym, a kard. Felici oznajmił: „Habemus Pa-
pam…” i ogłosił światu wybór nowego Papieża z Polski. Sam 
wybrany w pierwszych słowach swego przemówienia powie-
dział: „I oto najczcigodniejsi kardynałowie powołali bisku-
pa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju dalekiego, ale tak 
bliskiego przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej”.

W pięknych wierszach słyszeliśmy, że Jan Paweł II 
„…i serca dzwonów zbudził, i  wzruszył kamienie, gdy szep-
nął w obcej mowie dziełom mistrzów włoskich codzienny, 
zwykły pacierz, zwykłych prostych ludzi z podbeskidzkiej 
wioski”. Jak mówili młodzi artyści, taki był właśnie nasz 
Papież: kochany, podziwiany, obdarzony największym sza-
cunkiem. Był największym autorytetem moralnym tego 
świata. I taki właśnie wzór dzisiaj pragniemy naśladować. 
Mówił On o wolności i prawdzie, niósł słowa wiary, nadziei, 
miłości i pokoju.

Wśród ciekawostek o Janie Pawle II, które przygotowa-
li uczniowie dowiedzieliśmy się, że:
• jako pierwszy Papież odwiedził świątynie innych wy-

znań, 
• jako pierwszy Papież ustanowił Światowy Dzień Mło-

dzieży, 
• jako pierwszy Papież ustanowił Światowy Dzień Mo-

dlitw o pokój, 
• jako pierwszy Papież napisał „List do dzieci”, 
• jako pierwszy Papież chodził po górach, 
• jako pierwszy Papież jeździł na nartach, 
• jako pierwszy Papież pływał kajakiem. 

 Ojciec Św. był wielką osobowością, największą i niezwy-
kłą w historii. Kształtował nasze charaktery, wpływał na 
losy świata. Żartował i płakał, modlił się i uśmiechał. Zdo-
był wiele przydomków, m.in..: Podarunek Niebios, Jan od 
Boga, Boży Sportowiec, Sumienie Świata, Biały Pielgrzym, 
Król Dzieci, Głos Biednych, Wielki Gość.

I chociaż 2 kwietnia 2005r. o godzinie 21.37 odszedł 
do Domu Ojca i „zgasło życie”, ale słowa Jego przetrwały. 
Opuszczając ten świat zostawił napisany swoja ręką prze-
dziwny testament: „Ja jestem zadowolony i wy bądźcie…”. 
Przez 27 lat niezmordowanie kontynuował bieg wiary prze-
mierzając wszystkie kontynenty, siał ziarno słowa Boże-
go w glebie świata. Aż przyszedł dzień, gdy bieg ukończył, 
Jego misja została wypełniona, a na ostatek odłożono dla 
Niego wieniec chwały.

Zgromadzeni na Eucharystii mogli jeszcze raz usłyszeć 
głos Ojca Św. płynący z nagrań i wysłuchać Jego ulubio-
nych pieśni w wykonaniu przedstawiających. Młodzi akto-
rzy mówili o wielkości swojego Patrona szkoły, o Jego wier-

Kiedyś odejdę
Kiedyś odejdę powolnym krokiem
Mając do tyłu ręce splecione
Po łąkach polach wodząc swym wzrokiem
I chwaląc Boga że są zielone

Kiedyś odejdę wszystko zostanie
Tak jak przede mną odeszło wielu 
Kiedy wypełnię swe powołanie
Kiedy ma droga dobiegnie celu 

Nie czyńcie wtedy gwałtu rozpaczy 
I nie pytajcie co to się stało
Nie twierdźcie wtedy mógł żyć inaczej
Nie mówcie zgodnie ze miał za mało 

Bo nic nie mając miałem tak wiele
I tędy biegnąć miała ma droga
Przez trud tygodnia kościół w niedzielę
Zmierzałem wolno w kierunku Boga

Danuta Czaja

W Gminie Nozdrzec:
• Jan Paweł II- Papież Dia-

logu – XIII Dzień Papieski 
w Warze

• Jubileusz 70-lecia kapłań-
stwa Księdza Kanonika Jó-
zefa Pruchnickiego

• Jubileusz 10 - lecia KGW 
w Izdebkach

• Złote Gody w DS. w Nozdrzcu
• Likwidacja barier wyklucze-

nia cyfrowego w Gminie Noz-
drzec – etap II

• Konkurs wiedzy o Gminie 
Nozdrzec
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styna, Kozubal-Głuchowska Jolanta, Głuchowski Marek, 
Iwański Antoni, Iwańska Maria, Karnas Andrzej, Malaw-
ska Grażyna i Michalik Patryk.

(Krystyna Dżuła)

„Biżuteria witrażowa metodą Tiffany’e-
go” – warsztaty artystyczne

Pięć tygodni minęło jak z bicza strzelił…
Wszyscy uczestnicy warsztatów z dumą patrzą na swoje 

prace. Tylko łezka się w oku kręci, że wspólne chwile spę-
dzone nad lutownicą są już tylko wspomnieniem. Niektó-
rzy, jak sami mówili, przez cały tydzień czekali na dwu-
godzinne spotkanie, podczas którego dawali upust swojej 
wyobraźni i realizowali pomysły gromadzone od ostatnich 
zajęć. Trzeba przyznać, że mamy co wspominać jako gru-
pa: integracja nad jeszcze ciepłą, pyszną szarlotką Pani 
Bogusi, opowieści o kotach Pani Ewy, które stają się przy-
czyną do stworzenia witraży maskujących łapki na ścia-
nach, inspiracje tysiącami zdjęć z „witrażowego” telefonu 
prowadzącego zajęcia Pana Jacka. To były bardzo cieka-
we chwile, które pozwoliły nam nie tylko stworzyć pięk-
ną biżuterię, ale i zintegrować się tworząc jedną „witra-
żującą rodzinę”.

Na koniec wernisaż, kilka miłych chwil spędzonych 
przy kolorowej wystawie, dyplomy, zdjęcia, długie rozmo-
wy i wymiana pomysłów na nowe prace. Dobrze, że mogli-
śmy to razem przeżyć. 
 (Katarzyna Mol)

„Kochamy Dynowinkę” - warsztaty dzien-
nikarskie 

„Dynowinkę” tworzymy już ponad 20 lat i ciągle mamy 
na to ochotę. Na pytanie „A po co?” jest wiele odpowiedzi, 

Inicjatywa jest finansowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie z funduszy 
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013”

Grzegorz Boroń kl. 1 TI 
Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskie-

go w Dynowie

Walczę o... wolność
Mijają kolejne lata, na kartach historii Polski 

z roku na rok przybywa coraz więcej krwawych plam. 
Na ustach tysięcy Polaków pojawia się tylko jedno ha-
sło – „Walczę o wolność”! Nasi dziadkowie dzielnie sta-
wali do boju i z powagą śpiewali „Jeszcze Polska nie 
umarła”. Jest to jeden z najbardziej poetyckich rodza-
jów wolności. Patriotyzm i romantyzm mieszają się 
podczas zaborów i razem prą do walki w kolejnych po-
wstaniach narodowych. W 1918 roku, 11 listopada Pol-
ska odzyskuje niepodległość, po 123 latach niewoli po-
jawia się znowu na mapie Europy. Wywalczona suwe-
renność wzbudza euforię, tak jak pisał w wierszu An-
toni Słonimski - „Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc 
zrzucam z ramion płaszcz Konrada”. 

A dziś jak brzmiałyby słowa inwokacji w poemacie 
o współczesnej Polsce? „Polsko, ojczyzno moja/ gdzie 
się podziałaś?/ Gdzie zagubiona Twoja poetyckość?” 
Nie ma już opiewania dawno odzyskanej wolności. 
Polacy żyją dniem dzisiejszym. Zapominają o wolno-
ści, że ktoś ją wywalczył. Dziś opuszcza się to pole bi-
twy, gdzie krew przelewano i ucieka gdzieś dalej, za 
granicę. Po co nam wolność skoro z niej nie korzysta-
my? Myślę jednak, że jest nam bardzo potrzebna. Nie 
wyobrażam sobie dnia, kiedy nie mógłbym uczyć się 
języka ojczystego, nosić krzyża na piersi, realizować 
swoich marzeń.

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można 
jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez 
prawdę.” Autorem tych słów jest Jan Paweł II, wybitny 
Polak i papież, człowiek, który walczył o suwerenność 
Polski. Wolność według Niego opiera się na prawdzie, 
ludzie budują ją poprzez pamięć o odwadze i walecz-
ności przodków. Prawda to piękne oblicze historii na-
rodu i stanowi wezwanie do walki z każdym, kto chce 
dany naród zniewolić. Taką walkę o niezależność po-
dejmuje kardynał Stefan Wyszyński. Wolność jest dla 
niego wyznacznikiem człowieczeństwa i tożsamości 
narodowej. Wielokrotnie więc powtarza: „Jest olbrzy-
mią wartością zrozumieć znaczenie wolności dla naro-
du”. Rzeczywiście, wolność jest darem, który nie każ-
dy potrafi zdefiniować. Należy szanować to, o co wal-
czyli nasi ojcowi i dziadkowie, a do czego my mamy 
dziś pełne prawo. Nasza historia jest umową o wol-
ność, podpisaną krwią przodków. Niestety, w dzisiej-
szych czasach bohaterstwo okazuje się pustym sloga-
nem. To przykre... Historia zaś, stanowi nudny przed-
miot, który wymaga pracy umysłowej.

„Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy du-
cha…” - słowa Marii Konopnickiej skłaniają mnie do 
refleksji. Czy jestem prawdziwym Polakiem i co zrobi-
łem dla ojczyzny? Gdy przyjdą kolejne próby wierno-
ści ojczyźnie, czy podniosę dumnie czoło i stanę w jej 
obronie? Czy dzielnie będę bronił kraju, by w końcu 
jak Ordon spocząć na swej reducie, myśląc, że zrobi-
łem wszystko dla ratowania wolności?

Wpowiedzi
UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
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z których każda w pełni uzasadnia trud wkładany w wy-
dawanie kolejnych numerów lokalnej gazety. Tylko czy 
robimy to dobrze? Czy nie wkradła się między szpalty ru-
tyna? Czy te szpalty aby na pewno mają właściwy układ, 
ciekawe treści, interesujące zdjęcia? 

Z tym niestety różnie bywa, ale ciężko samemu znaleźć 
lekarstwo na wszystkie niedoskonałości. Zespół redakcyj-
ny, czyli wielozawodowa grupa społeczników bez przygo-
towania dziennikarskiego, siłą rzeczy obniżył nieco loty, 
bo mu skrzydła opadły z braku inspiracji podpartej solid-
ną wiedzą. Za mało było spotkań, dyskusji i za mało wie-
dzy jak się za to dziennikarstwo prasowe wziąć, żeby iść 
z duchem czasu. Na szczęście udało się nam wejść do pro-
gramu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013”, dzię-
ki któremu zorganizowaliśmy warsztaty dziennikarskie. 
Wzięła w nich udział cała redakcja i młodzież ze wszyst-
kich dynowskich szkół.

Znajomości Naczelnego z grubymi rybami rzeszowskich 
mediów pozwoliły nam zaprosić do ich prowadzenia Pana 
Adama Głaczyńskiego - redaktora Radia Rzeszów. Postać 
okazała się nietuzinkowa, warsztaty fantastyczne a w re-
dakcji powstał ferment twórczy, który mamy zamiar prze-
kuć na nowe oblicze „Dynowinki”. Zapału, póki co mamy 
bardzo dużo, przymierzamy się do realizacji pomysłów pod-
suniętych przez Pana Adama i znowu lot redakcji wróci 
na właściwy poziom. 

Cieszymy się, że młodzież uczestnicząca w warsztatach 
załapała dziennikarskiego bakcyla. Na początku trochę się 
„jeżyli”, ale ostatecznie byli zafascynowani dziennikarską 
profesją. Teraz „Dynowinka” udostępnia im swoje łamy na 
prezentację swoich poglądów, pomysłów i pasji. Zaprasza-
my do współpracy -     

Zespół Redakcyjny

Jan Paweł II - Papież Dialogu

Tegoroczny XIII już Dzień Papieski obchodzony był 13 
października w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru 
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Tym razem odbywał się 
on pod hasłem:„Jan Paweł II –Papież Dialogu”

W październikową niedzielę mieszkańcy Wary bardzo 
licznie zebrali się na Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. 
Proboszcza E. H. Szpili w Kościele Parafialnym pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św.w Warze, aby uczcić 13. Dzień Papie-
ski. Na czele sztandaru przybyli: Dyrektor Szkoły Pan A. 
Fil, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Warze, które-
mu patronuje Bł. Jan Paweł II. Swoją obecnością zaszczy-
cił nas także Wójt Gminy Nozdrzec Pan A. Gromala, który 
zaangażowany był w budowę pomnika Jana Pawła II znaj-
dującego się przy szkole oraz okazał swą wielka pomoc przy 
pozyskaniu relikwii Ojca Św., które znajdują się w szkole 
i w kościele w Warze.

Wierni mogli wysłuchać montażu słowno- muzyczne-
go poświęconego osobie Jana Pawła II w wykonaniu dzie-
ci i młodzieży Zespołu Szkół w Warze. Recytujący przenie-
śli nas do roku 1978, kiedy to nad Kaplicą Sykstyńską po-
jawił się biały dym, a kard. Felici oznajmił: „Habemus Pa-
pam…” i ogłosił światu wybór nowego Papieża z Polski. Sam 
wybrany w pierwszych słowach swego przemówienia powie-
dział: „I oto najczcigodniejsi kardynałowie powołali bisku-
pa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju dalekiego, ale tak 
bliskiego przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej”.

W pięknych wierszach słyszeliśmy, że Jan Paweł II 
„…i serca dzwonów zbudził, i  wzruszył kamienie, gdy szep-
nął w obcej mowie dziełom mistrzów włoskich codzienny, 
zwykły pacierz, zwykłych prostych ludzi z podbeskidzkiej 
wioski”. Jak mówili młodzi artyści, taki był właśnie nasz 
Papież: kochany, podziwiany, obdarzony największym sza-
cunkiem. Był największym autorytetem moralnym tego 
świata. I taki właśnie wzór dzisiaj pragniemy naśladować. 
Mówił On o wolności i prawdzie, niósł słowa wiary, nadziei, 
miłości i pokoju.

Wśród ciekawostek o Janie Pawle II, które przygotowa-
li uczniowie dowiedzieliśmy się, że:
• jako pierwszy Papież odwiedził świątynie innych wy-

znań, 
• jako pierwszy Papież ustanowił Światowy Dzień Mło-

dzieży, 
• jako pierwszy Papież ustanowił Światowy Dzień Mo-

dlitw o pokój, 
• jako pierwszy Papież napisał „List do dzieci”, 
• jako pierwszy Papież chodził po górach, 
• jako pierwszy Papież jeździł na nartach, 
• jako pierwszy Papież pływał kajakiem. 

 Ojciec Św. był wielką osobowością, największą i niezwy-
kłą w historii. Kształtował nasze charaktery, wpływał na 
losy świata. Żartował i płakał, modlił się i uśmiechał. Zdo-
był wiele przydomków, m.in..: Podarunek Niebios, Jan od 
Boga, Boży Sportowiec, Sumienie Świata, Biały Pielgrzym, 
Król Dzieci, Głos Biednych, Wielki Gość.

I chociaż 2 kwietnia 2005r. o godzinie 21.37 odszedł 
do Domu Ojca i „zgasło życie”, ale słowa Jego przetrwały. 
Opuszczając ten świat zostawił napisany swoja ręką prze-
dziwny testament: „Ja jestem zadowolony i wy bądźcie…”. 
Przez 27 lat niezmordowanie kontynuował bieg wiary prze-
mierzając wszystkie kontynenty, siał ziarno słowa Boże-
go w glebie świata. Aż przyszedł dzień, gdy bieg ukończył, 
Jego misja została wypełniona, a na ostatek odłożono dla 
Niego wieniec chwały.

Zgromadzeni na Eucharystii mogli jeszcze raz usłyszeć 
głos Ojca Św. płynący z nagrań i wysłuchać Jego ulubio-
nych pieśni w wykonaniu przedstawiających. Młodzi akto-
rzy mówili o wielkości swojego Patrona szkoły, o Jego wier-

Kiedyś odejdę
Kiedyś odejdę powolnym krokiem
Mając do tyłu ręce splecione
Po łąkach polach wodząc swym wzrokiem
I chwaląc Boga że są zielone

Kiedyś odejdę wszystko zostanie
Tak jak przede mną odeszło wielu 
Kiedy wypełnię swe powołanie
Kiedy ma droga dobiegnie celu 

Nie czyńcie wtedy gwałtu rozpaczy 
I nie pytajcie co to się stało
Nie twierdźcie wtedy mógł żyć inaczej
Nie mówcie zgodnie ze miał za mało 

Bo nic nie mając miałem tak wiele
I tędy biegnąć miała ma droga
Przez trud tygodnia kościół w niedzielę
Zmierzałem wolno w kierunku Boga

Danuta Czaja

W Gminie Nozdrzec:
• Jan Paweł II- Papież Dia-

logu – XIII Dzień Papieski 
w Warze

• Jubileusz 70-lecia kapłań-
stwa Księdza Kanonika Jó-
zefa Pruchnickiego

• Jubileusz 10 - lecia KGW 
w Izdebkach

• Złote Gody w DS. w Nozdrzcu
• Likwidacja barier wyklucze-

nia cyfrowego w Gminie Noz-
drzec – etap II

• Konkurs wiedzy o Gminie 
Nozdrzec
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nież naszym proboszczem (Wara należała do parafii Noz-
drzec).

Zapamiętaliśmy go jako gorliwego Kapłana, zawsze go-
towego do udzielania sakramentów a także głoszenia Ewan-
gelii. Dla nas jest człowiekiem wielkiej pokory i wrażliwo-
ści. Powierzając Bogu swoje życie, przez siedemdziesiąt lat 
niezłomnie kroczy drogą wyznaczoną Mu przez Chrystusa.

W uroczystej Mszy Świętej, która obyła się w kościele pa-
rafialnym w Nozdrzcu pw. Św. Stanisława Biskupa, a któ-
rej przewodniczył ks. arcybiskup Józef Michalik uczestni-
czyli wszyscy księża pochodzący z Wary; Mieczysław Ko-
żuch, Stanisław Kociuba, Stanisław Kuś, Marek Po-
toczny, Jan Łuc oraz nasi proboszczowie: Edward Sza-
rek, Tadeusz Pieniążek oraz Henryk Szpila. Na tą nie-
codzienną uroczystość przybyły również rodaczki - Siostry 
Dominikanki z Matką Generalną

Dziękujemy Bogu za tak wspaniałego kapłana - wdzięcz-
ni byli parafianie z Wary.

Fot. M. Bobola

Jubileusz 10-lecia KGW Izdebki

W dniu 19 października 2013 roku Koło Gospodyń Wiej-
skich w Izdebkach świętowało jubileusz 10 - lecia. 

W obchodach uczestniczyli:  Wójt Gminy Nozdrzec Pan 
Antoni Gromala wraz z małżonką, Przewodniczący Rady 
Gminy w Nozdrzcu Pan Roman Wojtarowicz z małżonką, 
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Sta-
rostwa w Brzozowie - Pani Ewa Szerszeń, Kierownik Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach 
Pani Beata Jastrzębska oraz koleżanki z pozostałych 7 kół 
z terenu gminy: SKW Rudawiec, SKW Hłudno, KGW We-
soła, KGW Wara, KGW Nozdrzec, KGW Siedliska i KGW 
Huta Poręby. 

Od reaktywacji koła w 2003 roku przewodniczy mu Pani 
Mieczysłwa Wojdanowska. 

Koło od wielu lat pielęgnuje polską kulturę oraz wywie-
ra silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia po-
przez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe oraz współtwo-
rzenie wielu społecznych inicjatyw.

http://nozdrzec.blogspot.com

Likwidacja barier 
wykluczenia cyfrowego 

w Gminie Nozdrzec – etap II

1 października br. Gmina Nozdrzec rozpoczęła realiza-
cję projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego 
w Gminie Nozdrzec – etap II” finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 

ności Bogu Ojcu: „Nauczył nas jak żyć, pokazał nową cywi-
lizację- cywilizację Miłości. Byliśmy świadkami Jego sta-
rości i odchodzenia. Pokazał nam, że każde życie i zawsze 
ma wartość. Chcemy dziękować Bogu, że dał nam żyć obok 
Świętego, a Kościołowi za ten wspaniały dar, jakim była be-
atyfikacja Jana Pawła II”.

To piękne i wzruszające wystąpienie młodzieży to szcze-
gólna forma wdzięczności Janowi Pawłowi II za katechezę 
Jego życia i nauczania, za chrześcijańską miłość, odwagę, 
pokorę i mądrość, którymi dzielił się z ludźmi. W modlitwie 
wiernych dzieci dziękowały swemu Patronowi za Jego mo-
dlitwę. Prosiły również swego Błogosławionego Patrona, aby 
wypraszał dla nas wszystkich- tych małych i dużych- odwa-
gę klękania przed Panem, odwagę wyznawania wiary i od-
wagę modlitwy.

Na zakończenie wystąpienia wierni gromkimi brawa-
mi podziękowali uczniom ZS w Warze oraz przygotowują-
cym ich nauczycielom: Paniom E. Naleśnik i D. Szpiech 
za przypomnienie życia i działalności Ojca Św. Bł. Jana 
Pawła II.

Również tego dnia jak każdego roku przy obchodach Dnia 
Papieskiego mogliśmy wesprzeć „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia” składając ofiary do puszek. Fundacja ta zbiera pienią-
dze na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Elżbieta Skubisz

Złote Gody

Ponad 50 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne 
„tak”. Dziś nadal są ze sobą, ciesząc się życiem. Wspólne 
przeżycie 50-lat wymaga wzajemnego zrozumienia, miło-
ści rodzinnej, zaufania. To wzór do naśladowania nie tyl-
ko dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie.

Na wniosek Wójta Gminy osiemnastu małżeństwom 
Prezydent RP nadał „Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”.  Zostały one wręczone podczas uroczystego spo-
tkania, które odbyło się 18 października w Domu Straża-
ka w Nozdrzcu.

 Tegoroczni Jubilaci to Państwo:
• Julia i Tadeusz Batorowie z Wesołej
• Janina i Zenon Cichoccy z Siedlisk
• Wanda i Michał Czoporowie z Izdebek 
• Helena i Mieczysław Filusowie z Wesołej 
• Ryszarda i Aleksander Gierulowie z Nozdrzca
• Maria i Maciej Gadyszowie z Izdebek 
• Stefania i Jan Gratkowscy z Hłudna

• Janina i Julian Hławkowie z Hłudna 
• Maria i Józef Karnasowie z Wesołej 
• Zofia i Kazimierz Kociubowie z Nozdrzca 
• Oksana i Włodzimierz Łucowie z Wary
• Maria i Julian Matwijczykowie z Izdebek 
• Zofia i Kazimierz Sękowscy z Wesołej 
• Wiktoria i Tadeusz Skotniccy z Wesołej
• Helena i Bronisław Starzakowie z Nozdrzca 
• Maria i Franciszek Telegowie z Izdebek
• Danuta i Mieczysław Toczkowie z Nozdrzca
• Eugenia i Jan Winiarscy z Wesołej  

W uroczystości udział wzięli  Wójt Gmin Nozdrzec An-
toni Gromala, Kierownik USC w Nozdrzcu Magdalena 
Niemiec, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Nozdrz-
cu ks. Jan Turczyn, ks. Prałat Józef Pruchnicki, rad-
ni Rady Gminy w Nozdrzcu Stanisław Guzik i Zbigniew 
Karnas oraz Andrzej Niemiec  Sołtys Wsi Nozdrzec. 

Oprawę artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu 
Szkół w Warze.

Kier. USC  Magdalena Niemiec

Jubileusz 70-lecia kapłaństwa 
Księdza Kanonika 

Józefa Pruchnickiego

24 października br. uczestniczyliśmy w pięknej uroczy-
stości - siedemdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich ks. 
prałata Józefa Pruchnickiego, który do 1985 roku był rów-

Piotr Hendzel
kl. IIIA Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

Wolni czy zniewoleni przez Inter-
net?

Z Internetu korzysta każdy z nas. Większość ludz-
kości ma do niego dostęp. W erze wszechobecnych 
smartfonów, komputerów, dostęp do sieci jest niczym 
szczególnym. Co ciekawe, duża część użytkowników 
Internetu uważa, że może w nim wyrazić swoją opinię 
na dowolny temat. Nic bardziej mylnego!

Nie ma bardziej ocenzurowanego miejsca na Zie-
mi od Internetu. Wszystko, co napiszemy i wyślemy 
do sieci, jest zapisywane i katalogowane - nawet pocz-
ta e-mail! Nasze prywatne maile, wiadomości, wszyst-
ko to jest wykorzystywane do wszechobecnej inwigila-
cji użytkowników Internetu. Ostatnimi czasy do tego 
faktu przyznało się nawet Google. Wydano oświadcze-
nie, w którym stwierdzono, że maile wykorzystywane 
są do personalizacji kont użytkowników pod wzglę-
dem reklam. Czy ktoś pytał o zgodę użytkowników 
Gmaila? Nie, takie decyzje podejmują odgórnie wiel-
kie korporacje. 

Czy próbowaliście kiedyś dodać komentarz pod „go-
rącym” newsem na dowolnej stronie informacyjnej? 
Spróbujcie. Okaże się, że nie pojawi się on od razu. 
Najpierw będzie musiał przejść przez coś, co ja nazy-
wam wprost cenzurą. Jeśli dany komentarz nie spodo-
ba się administratorowi strony, ten może go nie za-
twierdzić lub wprowadzić w nim zmiany. Jeśli już ko-
mentarz pojawi się od razu na stronie, w dowolnym 
momencie może zostać usunięty. 

Dlaczego nie możemy w dowolny sposób wyrażać 
swoich opinii na dane tematy? Ponieważ ci, którzy „są 
wyżej” od nas lubią tylko miłe i pochlebne opinie na 
ich temat. Jeśli już ktoś odważy się powiedzieć, że coś 
mu się nie podoba, to oznacza, że wychodzi „przed sze-
reg”, że się nie dostosowuje do innych. A czy my przy-
padkiem nie mamy być sobą...?

Krzysztof Słupczyński
klasa IIA Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Po co człowiekowi wolność?
Wolność - zagadnienie towarzyszące człowiekowi od za-

rania… Sam niejednokrotnie rozważałem pojęcie wolności; 
czym jest, jak się objawia i czy w ogóle jest? Ostatnio zaczą-
łem zastanawiać się nad nowym pytaniem - czy wolność jest 
człowiekowi potrzebna? 

Skłoniła mnie do tego  nasza  historia - historia człowieka. 
Gdy rzucimy okiem w nieco bardziej odległą przeszłość, zoba-
czymy takie wielkie cywilizacje jak starożytny Egipt, Chiny, 
potężne państwo Inków w Ameryce Południowej. Wszystkie 
te cywilizacje dzieli czas i odległość, ale łączy jedno - autory-
tarny system władzy. System, w którym jednostka była wła-
snością władcy i nie mogła nawet myśleć o wolności w jakim-
kolwiek jej znaczeniu.

 Dlaczego na całym świecie, na przestrzeni dziejów 
kształtowały się systemy władzy wykluczające wolność, 
a zakładające niewolnictwo i tyranie? Być może pod-
świadomie chcieliśmy, by ktoś nami rządził, by wyzna-
czał nam cele. Jak się okazuje, ta teoria znajduje opar-

cd na str. 35
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nież naszym proboszczem (Wara należała do parafii Noz-
drzec).

Zapamiętaliśmy go jako gorliwego Kapłana, zawsze go-
towego do udzielania sakramentów a także głoszenia Ewan-
gelii. Dla nas jest człowiekiem wielkiej pokory i wrażliwo-
ści. Powierzając Bogu swoje życie, przez siedemdziesiąt lat 
niezłomnie kroczy drogą wyznaczoną Mu przez Chrystusa.

W uroczystej Mszy Świętej, która obyła się w kościele pa-
rafialnym w Nozdrzcu pw. Św. Stanisława Biskupa, a któ-
rej przewodniczył ks. arcybiskup Józef Michalik uczestni-
czyli wszyscy księża pochodzący z Wary; Mieczysław Ko-
żuch, Stanisław Kociuba, Stanisław Kuś, Marek Po-
toczny, Jan Łuc oraz nasi proboszczowie: Edward Sza-
rek, Tadeusz Pieniążek oraz Henryk Szpila. Na tą nie-
codzienną uroczystość przybyły również rodaczki - Siostry 
Dominikanki z Matką Generalną

Dziękujemy Bogu za tak wspaniałego kapłana - wdzięcz-
ni byli parafianie z Wary.

Fot. M. Bobola

Jubileusz 10-lecia KGW Izdebki

W dniu 19 października 2013 roku Koło Gospodyń Wiej-
skich w Izdebkach świętowało jubileusz 10 - lecia. 

W obchodach uczestniczyli:  Wójt Gminy Nozdrzec Pan 
Antoni Gromala wraz z małżonką, Przewodniczący Rady 
Gminy w Nozdrzcu Pan Roman Wojtarowicz z małżonką, 
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Sta-
rostwa w Brzozowie - Pani Ewa Szerszeń, Kierownik Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach 
Pani Beata Jastrzębska oraz koleżanki z pozostałych 7 kół 
z terenu gminy: SKW Rudawiec, SKW Hłudno, KGW We-
soła, KGW Wara, KGW Nozdrzec, KGW Siedliska i KGW 
Huta Poręby. 

Od reaktywacji koła w 2003 roku przewodniczy mu Pani 
Mieczysłwa Wojdanowska. 

Koło od wielu lat pielęgnuje polską kulturę oraz wywie-
ra silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia po-
przez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe oraz współtwo-
rzenie wielu społecznych inicjatyw.

http://nozdrzec.blogspot.com

Likwidacja barier 
wykluczenia cyfrowego 

w Gminie Nozdrzec – etap II

1 października br. Gmina Nozdrzec rozpoczęła realiza-
cję projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego 
w Gminie Nozdrzec – etap II” finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 

ności Bogu Ojcu: „Nauczył nas jak żyć, pokazał nową cywi-
lizację- cywilizację Miłości. Byliśmy świadkami Jego sta-
rości i odchodzenia. Pokazał nam, że każde życie i zawsze 
ma wartość. Chcemy dziękować Bogu, że dał nam żyć obok 
Świętego, a Kościołowi za ten wspaniały dar, jakim była be-
atyfikacja Jana Pawła II”.

To piękne i wzruszające wystąpienie młodzieży to szcze-
gólna forma wdzięczności Janowi Pawłowi II za katechezę 
Jego życia i nauczania, za chrześcijańską miłość, odwagę, 
pokorę i mądrość, którymi dzielił się z ludźmi. W modlitwie 
wiernych dzieci dziękowały swemu Patronowi za Jego mo-
dlitwę. Prosiły również swego Błogosławionego Patrona, aby 
wypraszał dla nas wszystkich- tych małych i dużych- odwa-
gę klękania przed Panem, odwagę wyznawania wiary i od-
wagę modlitwy.

Na zakończenie wystąpienia wierni gromkimi brawa-
mi podziękowali uczniom ZS w Warze oraz przygotowują-
cym ich nauczycielom: Paniom E. Naleśnik i D. Szpiech 
za przypomnienie życia i działalności Ojca Św. Bł. Jana 
Pawła II.

Również tego dnia jak każdego roku przy obchodach Dnia 
Papieskiego mogliśmy wesprzeć „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia” składając ofiary do puszek. Fundacja ta zbiera pienią-
dze na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Elżbieta Skubisz

Złote Gody

Ponad 50 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne 
„tak”. Dziś nadal są ze sobą, ciesząc się życiem. Wspólne 
przeżycie 50-lat wymaga wzajemnego zrozumienia, miło-
ści rodzinnej, zaufania. To wzór do naśladowania nie tyl-
ko dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie.

Na wniosek Wójta Gminy osiemnastu małżeństwom 
Prezydent RP nadał „Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”.  Zostały one wręczone podczas uroczystego spo-
tkania, które odbyło się 18 października w Domu Straża-
ka w Nozdrzcu.

 Tegoroczni Jubilaci to Państwo:
• Julia i Tadeusz Batorowie z Wesołej
• Janina i Zenon Cichoccy z Siedlisk
• Wanda i Michał Czoporowie z Izdebek 
• Helena i Mieczysław Filusowie z Wesołej 
• Ryszarda i Aleksander Gierulowie z Nozdrzca
• Maria i Maciej Gadyszowie z Izdebek 
• Stefania i Jan Gratkowscy z Hłudna

• Janina i Julian Hławkowie z Hłudna 
• Maria i Józef Karnasowie z Wesołej 
• Zofia i Kazimierz Kociubowie z Nozdrzca 
• Oksana i Włodzimierz Łucowie z Wary
• Maria i Julian Matwijczykowie z Izdebek 
• Zofia i Kazimierz Sękowscy z Wesołej 
• Wiktoria i Tadeusz Skotniccy z Wesołej
• Helena i Bronisław Starzakowie z Nozdrzca 
• Maria i Franciszek Telegowie z Izdebek
• Danuta i Mieczysław Toczkowie z Nozdrzca
• Eugenia i Jan Winiarscy z Wesołej  

W uroczystości udział wzięli  Wójt Gmin Nozdrzec An-
toni Gromala, Kierownik USC w Nozdrzcu Magdalena 
Niemiec, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Nozdrz-
cu ks. Jan Turczyn, ks. Prałat Józef Pruchnicki, rad-
ni Rady Gminy w Nozdrzcu Stanisław Guzik i Zbigniew 
Karnas oraz Andrzej Niemiec  Sołtys Wsi Nozdrzec. 

Oprawę artystyczną przygotowała młodzież z Zespołu 
Szkół w Warze.

Kier. USC  Magdalena Niemiec

Jubileusz 70-lecia kapłaństwa 
Księdza Kanonika 

Józefa Pruchnickiego

24 października br. uczestniczyliśmy w pięknej uroczy-
stości - siedemdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich ks. 
prałata Józefa Pruchnickiego, który do 1985 roku był rów-

Piotr Hendzel
kl. IIIA Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

Wolni czy zniewoleni przez Inter-
net?

Z Internetu korzysta każdy z nas. Większość ludz-
kości ma do niego dostęp. W erze wszechobecnych 
smartfonów, komputerów, dostęp do sieci jest niczym 
szczególnym. Co ciekawe, duża część użytkowników 
Internetu uważa, że może w nim wyrazić swoją opinię 
na dowolny temat. Nic bardziej mylnego!

Nie ma bardziej ocenzurowanego miejsca na Zie-
mi od Internetu. Wszystko, co napiszemy i wyślemy 
do sieci, jest zapisywane i katalogowane - nawet pocz-
ta e-mail! Nasze prywatne maile, wiadomości, wszyst-
ko to jest wykorzystywane do wszechobecnej inwigila-
cji użytkowników Internetu. Ostatnimi czasy do tego 
faktu przyznało się nawet Google. Wydano oświadcze-
nie, w którym stwierdzono, że maile wykorzystywane 
są do personalizacji kont użytkowników pod wzglę-
dem reklam. Czy ktoś pytał o zgodę użytkowników 
Gmaila? Nie, takie decyzje podejmują odgórnie wiel-
kie korporacje. 

Czy próbowaliście kiedyś dodać komentarz pod „go-
rącym” newsem na dowolnej stronie informacyjnej? 
Spróbujcie. Okaże się, że nie pojawi się on od razu. 
Najpierw będzie musiał przejść przez coś, co ja nazy-
wam wprost cenzurą. Jeśli dany komentarz nie spodo-
ba się administratorowi strony, ten może go nie za-
twierdzić lub wprowadzić w nim zmiany. Jeśli już ko-
mentarz pojawi się od razu na stronie, w dowolnym 
momencie może zostać usunięty. 

Dlaczego nie możemy w dowolny sposób wyrażać 
swoich opinii na dane tematy? Ponieważ ci, którzy „są 
wyżej” od nas lubią tylko miłe i pochlebne opinie na 
ich temat. Jeśli już ktoś odważy się powiedzieć, że coś 
mu się nie podoba, to oznacza, że wychodzi „przed sze-
reg”, że się nie dostosowuje do innych. A czy my przy-
padkiem nie mamy być sobą...?

Krzysztof Słupczyński
klasa IIA Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Po co człowiekowi wolność?
Wolność - zagadnienie towarzyszące człowiekowi od za-

rania… Sam niejednokrotnie rozważałem pojęcie wolności; 
czym jest, jak się objawia i czy w ogóle jest? Ostatnio zaczą-
łem zastanawiać się nad nowym pytaniem - czy wolność jest 
człowiekowi potrzebna? 

Skłoniła mnie do tego  nasza  historia - historia człowieka. 
Gdy rzucimy okiem w nieco bardziej odległą przeszłość, zoba-
czymy takie wielkie cywilizacje jak starożytny Egipt, Chiny, 
potężne państwo Inków w Ameryce Południowej. Wszystkie 
te cywilizacje dzieli czas i odległość, ale łączy jedno - autory-
tarny system władzy. System, w którym jednostka była wła-
snością władcy i nie mogła nawet myśleć o wolności w jakim-
kolwiek jej znaczeniu.

 Dlaczego na całym świecie, na przestrzeni dziejów 
kształtowały się systemy władzy wykluczające wolność, 
a zakładające niewolnictwo i tyranie? Być może pod-
świadomie chcieliśmy, by ktoś nami rządził, by wyzna-
czał nam cele. Jak się okazuje, ta teoria znajduje opar-
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Mimozami jesień się zaczyna 
Złotawa, krucha i miła… .
Mimozami zwiędłość przypomina
Nieśmiertelnik, żółty październik…
Młodzik z chmurek prześwitał jesienny
Od mimozy złotej MAJOWEJ

XXI Dynowski Konkurs Poetycki

Gdzie więc ta moja mała wolność codzienna? Otóż 
jest ukryta w przeświadczeniu, że choć wiele rzeczy mu-
szę, to tak naprawdę nic złego mi się nie stanie jeśli 
żadnej z nich nie zrobię. Muszę, bo mi tak podpowia-
da poczucie obowiązku, ale wolno mi je zlekceważy(…). 
Ewa Czyżowska

Niektórym jednak brakuje wolności. Mają ją ograni-
czoną. Są kontrolowani na każdym kroku. I to nie jest 
dobre. Takie osoby nie mają własnego zdania. Są poni-
żane i gnębione. Ich marzeniem jest bycie wolnym. Ale są 
też osoby, którym brakuje kontroli(…) Beata Pustelnik

(…) w Internecie jest wolność słowa, lecz wielu użyt-
kowników powinno mieć ograniczony dostęp do tej wol-
ności. Nie twierdzę, że władze powinny zakazać dostępu 
do „sieci”, lecz jak ogłasza E. Snowden - ludzie korzy-
stający z Internetu powinni bardziej uważać na to, co 
robią i jak o kimś mówią. Jakub Balawender

Każde drzewo o niej [wolności - przyp.red.] szumi. Ja 
zaś z wiatrem, gorącym, upalnym, zimnym, mroźnym, 
ale Wolny, wędruję. Wybieram drogę, ścieżkę i idę. Ku 
szczytom, pośród Piękna. To ono zabrania mi niszczyć 
Świat, mimo iż jestem wolny(…) Piotr Pyrcz

Nasza historia jest umową o wolność, podpisaną 
krwią przodków. Niestety, w dzisiejszych czasach bo-
haterstwo okazuje się pustym sloganem. To przykre... 
Historia zaś, stanowi nudny przedmiot, który wymaga 
pracy umysłowej. Grzegorz Boroń

W imię źle pojętej wolności, młodzi ludzie często po-
pełniają przestępstwa czy wpadają w nałogi. Osoby uza-
leżnione nie rozumieją, że poprzez taki wybór nie tylko 
niszczą swój organizm, ale także tracą własną wolność 
i odrębność… Anna Buczyk

Należy pamiętać, że dar, którym jest wolność to nie 
tylko swoboda wyboru pomiędzy dobrem i złem, ale 
także zdolność do samodyscypliny w stosunku do sie-
bie. Sylwia Gałka

2007 – 2013. Wartość projektu wynosi 605 928,00 zł i w stu 
procentach dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 

W ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Eu-
ropejskie naborze złożono 618 wniosków z całego kraju. 
W sierpniu br. ogłoszono listę wniosków rekomendowanych 
do otrzymania dofinansowania, w tym wniosek Gminy Noz-
drzec w czołówce rankingu tj. na 19 miejscu. 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wy-
stąpienia wśród mieszkańców Gminy Nozdrzec zjawiska wy-
kluczenia cyfrowego poprzez przekazanie osobom upoważ-
nionym do skorzystania z pomocy w ramach projektu, na 
okres jego realizacji i 5 lat po zakończeniu projektu, 120 ze-
stawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz za-
pewnienie przez ten okres bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Dzięki realizacji projektu z takiego wsparcia skorzysta 
70 gospodarstw domowych z terenu Gminy oraz 5 jedno-
stek gminnych. Będą to:  Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu, 
Zespół Szkół w Nozdrzcu, Zespół Szkół w Hłudnie, Zespół 
Szkół w Wesołej, Zespół Szkół w Warze. W jednostkach pod-
ległych umiejscowionych zostanie łącznie 50 zestawów kom-
puterowych. Rekrutacja beneficjentów projektu trwać będzie 
przez cały listopad.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną również bezpłatnie 
przeszkoleni w zakresie korzystania z komputera, możliwo-
ści Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i in-
nych, niezbędnych do właściwego wykorzystywania przeka-
zanego sprzętu. 

To już drugi projekt dotyczący działania 8.3 - Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, który wdra-
ża Gmina. Poprzedni projekt na kwotę 331 074,00 zł zakoń-
czy się we wrześniu 2014 roku. 30 gospodarstw domowych 
i 4 biblioteki w miejscowościach: Wesoła, Hłudno, Siedliska 
i Wara otrzymały sprzęt komputerowy oraz bezpłatny do-
stęp do Internetu 

Oba projekty zapewnią dostęp do Internetu dla 100 go-
spodarstw domowych w Gminie i 9 jednostek podległych, 
gdzie zostanie zainstalowanych łącznie 70 zestawów kom-
puterowych.

Działania podjęte w ramach inwestycji będą skutkować 
wzrostem atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania, 
zagrożeni wykluczeniem cyfrowym mieszkańcy Gminy dzię-
ki możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do Interne-
tu będą mieli dostęp do informacji na poziomie globalnym. 
Nastąpi wyrównanie szans wśród mieszkańców Gminy, przy 
jednoczesnym wzroście konkurencyjności Gminy. 

Zapewnienie dostępu do Internetu przyczyni się również 
do uzyskania lepszych efektów edukacyjnych, rozwojowych 
dzieci i młodzieży, umożliwi rozwój osób dorosłych i dostęp 
do informacji stwarzającej możliwość aktywności zawodo-
wej, społecznej i gospodarczej.

Antoni Gromala 
Wójt Gminy Nozdrzec

Uwaga Konkurs !!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia 
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wy-
starczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Jubileusz ilu lat istnienia obchodziło w tym 
roku Koło Gospodyń Wiejskich z Izdebek?”

Na odpowiedzi czekam do 15 grudnia 2013r. pod 
adresem e-mail:

spacerkiempogminie@interia.pl
Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowie-

dzi - na pierwszego jej autora czeka bardzo atrak-
cyjna nagroda książkowa.

Całość opracował Michał Zięzio

cie w nauce. Badania dowiodły, że człowiek prehisto-
ryczny łączył się w grupy, gdyż jednostka nie mogła-
by sama przetrwać. Ludzie jako istoty społeczne, tak 
samo jak zwierzęta stadne, potrzebują lidera, dowo-
dzącego, który będzie silniejszy od innych i będzie 
w stanie zarządzać „stadem”. W naszej świadomo-
ści pozostało i istnieje do tej pory takie „coś”, to „coś” 
chętnie zrzuciłoby odpowiedzialność na innych i pro-
siło o wytyczne, jak żyć. Do dziś w Rosji wielu ze łzą 
w oku wspomina komunizm; czasy, w których każdy 
znał swoje miejsce w szeregu i wiedział, co ma robić. 
A wolność wtedy? – jako taka była, ale sprowadzała 
się do tego, jaki odcień szarych skarpetek włożyć. Mó-
wiąc o tym, nie można zastrzec, że tyczy się to kon-
kretnych osób lub większości, ponieważ każdy z nas 
miał i miewa do tej pory chwile, w których chciałby, 
żeby ktoś za niego podjął decyzję i pokazał, co ma ro-
bić. Ludzie chcą czuć wolność, a nie - być wolni.

Sylwia Gałka
kl. Id Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

Wolność człowieka 
– dar czy wyzwanie?
W moim przekonaniu sensem całej natury ludz-

kiej jest wolność, o którą człowiek nieustannie wal-
czy. Obojętnie, czy jest to wolność słowa, wyznania, 
a nawet religii. Jak to ujął Abraham Lincoln: ,, Świat 
nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność”. 
Dla jednych jest ona darem otrzymanym od Boga, któ-
ry czyni nas niezależnymi od innych. Dla większości 
ludzi jest wyzwaniem, którego codzienne podejmo-
wanie pomaga w spełnianiu najskrytszych pragnień.

Wolność bez wątpienia jest darem, który przera-
dza się w wyzwanie. Pozwala nam podejmować decy-
zje, które są związane z naszym życiem, realizacją ma-
rzeń i celów. Dzięki niej mamy możliwość dokonywa-
nia wyborów. Dlatego też należy umiejętnie ją wyko-
rzystywać - ,,Wolności nie można tylko posiadać, nie 
można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i two-
rzyć przez prawdę’’ (Jan Paweł II). Te słowa wybitnego 
Polaka dają do myślenia. Niekiedy decydując o swojej 
wolności zapominamy, że ktoś inny może ją utracić. 
Tak egoistycznie pojmowana wolność może przyczy-
nić się do ludzkiej tragedii, a paradoksalnie zniewo-
lić także nas samych - naszą duszę, sumienie, ciało.

Miesiąc listopad jest szczególnie ważny dla ludzi, 
którzy walczyli o wolność. Święto obchodzone 11 li-
stopada powinno skłonić nas do przemyśleń związa-
nych z pojęciem wolności. Do jakich czynów byliby-
śmy skłonni walcząc o swoją wolność? Czy ryzykowa-
libyśmy, by pomóc innym w jej odzyskaniu…? Ryzyko 
pomocy może kosztować nas utratą tego, co najcen-
niejsze, czyli utratą życia. Czy warto więc…

Należy pamiętać, że dar, którym jest wolność to 
nie tylko swoboda wyboru pomiędzy dobrem i złem, 
ale także zdolność do samodyscypliny w stosunku do 
siebie. Według mnie całą istotę wolności oddaje w swo-
ich słowach Jan Paweł II mówiąc, że ,,jest ona dana 
człowiekowi od Boga jako miara jego godności, ale 
równocześnie jest mu ona zadana…’’. Przed każdym 
z nas stoi wielkie wyzwanie, czy dar, jakim jest wol-
ność, godnie wykorzystamy w naszym życiu.

Mimoza. Widok tego złotego, jesiennego kwiatu wywołuje smutek spo-
wodowany przemijalnością, ale to smutek refleksyjny, nostalgiczny, nie 
bolesny. Utwór Juliana Tuwima „Wspomnienie” stał się inspiracją hasła 
kolejnego Dynowskiego Konkursu Poezji, które brzmiało:

„Trochę wiosny jesienią poetyckimi strofami przywróconej”
W dniu 6 listopada br, dniu chmurnym, deszczowym uczestnicy kon-

kursu swoimi recytacjami stworzyli wiosenny klimat. Nie 
wszystkim się udawało, ale byli tacy co wywołali uśmiech na 
twarzach widzów i jurorów.

Szanowna Komisja w składzie: 
P. Krystyna Dżuła – Prezes T.G. „Sokół” w Dynowie – prze-

wodnicząca, P. Aneta Pepaś – Dyrektor MOK w Dynowie i P. 
Grażyna Malawska instruktor MOK po wysłuchaniu 23 pre-
zentacji przyznało następujące miejsca:

Kategoria - Gimnazjum:
I miejsce - Weronika Polewka,
II miejsce - Elżbieta Gałajda i Magdalena Niemiec,
III miejsce - Karolina Sowa
Wyróżnienia otrzymały - Elżbieta Szymańska i Do-

minika Bielec.
Kategoria - Szkoły średnie :
I miejsce - Bartłomiej Wasieńko i Szymon Fara
II miejsce - Aneta Garguła
III miejsce - Beata Benedyk 
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy 

a laureaci piękne albumy ufundowane przez MOK w Dynowie.
Organizatorzy Konkursu Miejski Ośrodek Kultury i Towa-

rzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie dziękują wszyst-
kim z uczestnikom, gratulują nagrodzonym i pięknie zapra-
szają za rok.     

GM
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Mimozami jesień się zaczyna 
Złotawa, krucha i miła… .
Mimozami zwiędłość przypomina
Nieśmiertelnik, żółty październik…
Młodzik z chmurek prześwitał jesienny
Od mimozy złotej MAJOWEJ

XXI Dynowski Konkurs Poetycki

Gdzie więc ta moja mała wolność codzienna? Otóż 
jest ukryta w przeświadczeniu, że choć wiele rzeczy mu-
szę, to tak naprawdę nic złego mi się nie stanie jeśli 
żadnej z nich nie zrobię. Muszę, bo mi tak podpowia-
da poczucie obowiązku, ale wolno mi je zlekceważy(…). 
Ewa Czyżowska

Niektórym jednak brakuje wolności. Mają ją ograni-
czoną. Są kontrolowani na każdym kroku. I to nie jest 
dobre. Takie osoby nie mają własnego zdania. Są poni-
żane i gnębione. Ich marzeniem jest bycie wolnym. Ale są 
też osoby, którym brakuje kontroli(…) Beata Pustelnik

(…) w Internecie jest wolność słowa, lecz wielu użyt-
kowników powinno mieć ograniczony dostęp do tej wol-
ności. Nie twierdzę, że władze powinny zakazać dostępu 
do „sieci”, lecz jak ogłasza E. Snowden - ludzie korzy-
stający z Internetu powinni bardziej uważać na to, co 
robią i jak o kimś mówią. Jakub Balawender

Każde drzewo o niej [wolności - przyp.red.] szumi. Ja 
zaś z wiatrem, gorącym, upalnym, zimnym, mroźnym, 
ale Wolny, wędruję. Wybieram drogę, ścieżkę i idę. Ku 
szczytom, pośród Piękna. To ono zabrania mi niszczyć 
Świat, mimo iż jestem wolny(…) Piotr Pyrcz

Nasza historia jest umową o wolność, podpisaną 
krwią przodków. Niestety, w dzisiejszych czasach bo-
haterstwo okazuje się pustym sloganem. To przykre... 
Historia zaś, stanowi nudny przedmiot, który wymaga 
pracy umysłowej. Grzegorz Boroń

W imię źle pojętej wolności, młodzi ludzie często po-
pełniają przestępstwa czy wpadają w nałogi. Osoby uza-
leżnione nie rozumieją, że poprzez taki wybór nie tylko 
niszczą swój organizm, ale także tracą własną wolność 
i odrębność… Anna Buczyk

Należy pamiętać, że dar, którym jest wolność to nie 
tylko swoboda wyboru pomiędzy dobrem i złem, ale 
także zdolność do samodyscypliny w stosunku do sie-
bie. Sylwia Gałka

2007 – 2013. Wartość projektu wynosi 605 928,00 zł i w stu 
procentach dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 

W ogłoszonym przez Władzę Wdrażającą Programy Eu-
ropejskie naborze złożono 618 wniosków z całego kraju. 
W sierpniu br. ogłoszono listę wniosków rekomendowanych 
do otrzymania dofinansowania, w tym wniosek Gminy Noz-
drzec w czołówce rankingu tj. na 19 miejscu. 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wy-
stąpienia wśród mieszkańców Gminy Nozdrzec zjawiska wy-
kluczenia cyfrowego poprzez przekazanie osobom upoważ-
nionym do skorzystania z pomocy w ramach projektu, na 
okres jego realizacji i 5 lat po zakończeniu projektu, 120 ze-
stawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz za-
pewnienie przez ten okres bezpłatnego dostępu do Internetu. 

Dzięki realizacji projektu z takiego wsparcia skorzysta 
70 gospodarstw domowych z terenu Gminy oraz 5 jedno-
stek gminnych. Będą to:  Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu, 
Zespół Szkół w Nozdrzcu, Zespół Szkół w Hłudnie, Zespół 
Szkół w Wesołej, Zespół Szkół w Warze. W jednostkach pod-
ległych umiejscowionych zostanie łącznie 50 zestawów kom-
puterowych. Rekrutacja beneficjentów projektu trwać będzie 
przez cały listopad.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną również bezpłatnie 
przeszkoleni w zakresie korzystania z komputera, możliwo-
ści Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i in-
nych, niezbędnych do właściwego wykorzystywania przeka-
zanego sprzętu. 

To już drugi projekt dotyczący działania 8.3 - Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, który wdra-
ża Gmina. Poprzedni projekt na kwotę 331 074,00 zł zakoń-
czy się we wrześniu 2014 roku. 30 gospodarstw domowych 
i 4 biblioteki w miejscowościach: Wesoła, Hłudno, Siedliska 
i Wara otrzymały sprzęt komputerowy oraz bezpłatny do-
stęp do Internetu 

Oba projekty zapewnią dostęp do Internetu dla 100 go-
spodarstw domowych w Gminie i 9 jednostek podległych, 
gdzie zostanie zainstalowanych łącznie 70 zestawów kom-
puterowych.

Działania podjęte w ramach inwestycji będą skutkować 
wzrostem atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania, 
zagrożeni wykluczeniem cyfrowym mieszkańcy Gminy dzię-
ki możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do Interne-
tu będą mieli dostęp do informacji na poziomie globalnym. 
Nastąpi wyrównanie szans wśród mieszkańców Gminy, przy 
jednoczesnym wzroście konkurencyjności Gminy. 

Zapewnienie dostępu do Internetu przyczyni się również 
do uzyskania lepszych efektów edukacyjnych, rozwojowych 
dzieci i młodzieży, umożliwi rozwój osób dorosłych i dostęp 
do informacji stwarzającej możliwość aktywności zawodo-
wej, społecznej i gospodarczej.

Antoni Gromala 
Wójt Gminy Nozdrzec

Uwaga Konkurs !!!

Zapraszam Czytelników „Dynowinki” do wzięcia 
udziału w konkursie wiedzy o Gminie Nozdrzec. Wy-
starczy tylko prawidłowo udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Jubileusz ilu lat istnienia obchodziło w tym 
roku Koło Gospodyń Wiejskich z Izdebek?”

Na odpowiedzi czekam do 15 grudnia 2013r. pod 
adresem e-mail:

spacerkiempogminie@interia.pl
Naprawdę warto udzielić poprawnej odpowie-

dzi - na pierwszego jej autora czeka bardzo atrak-
cyjna nagroda książkowa.

Całość opracował Michał Zięzio

cie w nauce. Badania dowiodły, że człowiek prehisto-
ryczny łączył się w grupy, gdyż jednostka nie mogła-
by sama przetrwać. Ludzie jako istoty społeczne, tak 
samo jak zwierzęta stadne, potrzebują lidera, dowo-
dzącego, który będzie silniejszy od innych i będzie 
w stanie zarządzać „stadem”. W naszej świadomo-
ści pozostało i istnieje do tej pory takie „coś”, to „coś” 
chętnie zrzuciłoby odpowiedzialność na innych i pro-
siło o wytyczne, jak żyć. Do dziś w Rosji wielu ze łzą 
w oku wspomina komunizm; czasy, w których każdy 
znał swoje miejsce w szeregu i wiedział, co ma robić. 
A wolność wtedy? – jako taka była, ale sprowadzała 
się do tego, jaki odcień szarych skarpetek włożyć. Mó-
wiąc o tym, nie można zastrzec, że tyczy się to kon-
kretnych osób lub większości, ponieważ każdy z nas 
miał i miewa do tej pory chwile, w których chciałby, 
żeby ktoś za niego podjął decyzję i pokazał, co ma ro-
bić. Ludzie chcą czuć wolność, a nie - być wolni.

Sylwia Gałka
kl. Id Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie

Wolność człowieka 
– dar czy wyzwanie?
W moim przekonaniu sensem całej natury ludz-

kiej jest wolność, o którą człowiek nieustannie wal-
czy. Obojętnie, czy jest to wolność słowa, wyznania, 
a nawet religii. Jak to ujął Abraham Lincoln: ,, Świat 
nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność”. 
Dla jednych jest ona darem otrzymanym od Boga, któ-
ry czyni nas niezależnymi od innych. Dla większości 
ludzi jest wyzwaniem, którego codzienne podejmo-
wanie pomaga w spełnianiu najskrytszych pragnień.

Wolność bez wątpienia jest darem, który przera-
dza się w wyzwanie. Pozwala nam podejmować decy-
zje, które są związane z naszym życiem, realizacją ma-
rzeń i celów. Dzięki niej mamy możliwość dokonywa-
nia wyborów. Dlatego też należy umiejętnie ją wyko-
rzystywać - ,,Wolności nie można tylko posiadać, nie 
można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i two-
rzyć przez prawdę’’ (Jan Paweł II). Te słowa wybitnego 
Polaka dają do myślenia. Niekiedy decydując o swojej 
wolności zapominamy, że ktoś inny może ją utracić. 
Tak egoistycznie pojmowana wolność może przyczy-
nić się do ludzkiej tragedii, a paradoksalnie zniewo-
lić także nas samych - naszą duszę, sumienie, ciało.

Miesiąc listopad jest szczególnie ważny dla ludzi, 
którzy walczyli o wolność. Święto obchodzone 11 li-
stopada powinno skłonić nas do przemyśleń związa-
nych z pojęciem wolności. Do jakich czynów byliby-
śmy skłonni walcząc o swoją wolność? Czy ryzykowa-
libyśmy, by pomóc innym w jej odzyskaniu…? Ryzyko 
pomocy może kosztować nas utratą tego, co najcen-
niejsze, czyli utratą życia. Czy warto więc…

Należy pamiętać, że dar, którym jest wolność to 
nie tylko swoboda wyboru pomiędzy dobrem i złem, 
ale także zdolność do samodyscypliny w stosunku do 
siebie. Według mnie całą istotę wolności oddaje w swo-
ich słowach Jan Paweł II mówiąc, że ,,jest ona dana 
człowiekowi od Boga jako miara jego godności, ale 
równocześnie jest mu ona zadana…’’. Przed każdym 
z nas stoi wielkie wyzwanie, czy dar, jakim jest wol-
ność, godnie wykorzystamy w naszym życiu.

Mimoza. Widok tego złotego, jesiennego kwiatu wywołuje smutek spo-
wodowany przemijalnością, ale to smutek refleksyjny, nostalgiczny, nie 
bolesny. Utwór Juliana Tuwima „Wspomnienie” stał się inspiracją hasła 
kolejnego Dynowskiego Konkursu Poezji, które brzmiało:

„Trochę wiosny jesienią poetyckimi strofami przywróconej”
W dniu 6 listopada br, dniu chmurnym, deszczowym uczestnicy kon-

kursu swoimi recytacjami stworzyli wiosenny klimat. Nie 
wszystkim się udawało, ale byli tacy co wywołali uśmiech na 
twarzach widzów i jurorów.

Szanowna Komisja w składzie: 
P. Krystyna Dżuła – Prezes T.G. „Sokół” w Dynowie – prze-

wodnicząca, P. Aneta Pepaś – Dyrektor MOK w Dynowie i P. 
Grażyna Malawska instruktor MOK po wysłuchaniu 23 pre-
zentacji przyznało następujące miejsca:

Kategoria - Gimnazjum:
I miejsce - Weronika Polewka,
II miejsce - Elżbieta Gałajda i Magdalena Niemiec,
III miejsce - Karolina Sowa
Wyróżnienia otrzymały - Elżbieta Szymańska i Do-

minika Bielec.
Kategoria - Szkoły średnie :
I miejsce - Bartłomiej Wasieńko i Szymon Fara
II miejsce - Aneta Garguła
III miejsce - Beata Benedyk 
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy 

a laureaci piękne albumy ufundowane przez MOK w Dynowie.
Organizatorzy Konkursu Miejski Ośrodek Kultury i Towa-

rzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie dziękują wszyst-
kim z uczestnikom, gratulują nagrodzonym i pięknie zapra-
szają za rok.     

GM
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W dniu 22 października br. w Zespole Szkół w Dynowie odbyły 
się warsztaty kulinarne dla uczniów klas III szkoły podstawowej. 
Spotkanie zorganizował Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolne-
go wspólnie z Zespołem Szkół Spożywczych z Rzeszowa.

Warsztaty miały charakter zajęć edukacyjno-kulinarnych, ponie-
waż zgromadzeni uczniowie poprzez zabawę utrwalali sobie zasa-
dy zdrowego odżywiania oraz poznawali zalety poszczególnych pro-
duktów, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmu. 

WArSZTATY KULINArNE Z Arr

Jak powiedział uczestniczący 
w spotkaniu z uczniami Andrzej Wró-
bel - dyrektor Agencji Rynku Rolnego, 
warsztaty organizowane są w celu po-
pularyzacji programu „Owoce w szko-
le” oraz promocji zdrowego odżywiania 
wśród najmłodszych.

Najpierw przeprowadzone zosta-
ły liczne konkursy, quizy i zgadywan-
ki. Na wszystkich zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody. Kulminacyjnym 
punktem warsztatów było przygoto-
wanie zdrowych przekąsek z wykorzy-
staniem warzyw, owoców, nabiału, wę-
dlin i chleba ekologicznego. Uczniowie 
z ogromną pasją i radością przygotowy-
wali koreczki, kanapki, sałatki owoco-
we i koktajle. Spotkanie zakończyło się 
wspólną degustacją.

Mamy nadzieję, że przedstawio-
ne pomysły kulinarne zostaną wyko-
rzystane przez uczniów w codzien-
nym menu.

Weronika Potoczna

Żył sobie człowiek spokojnie dziesiąt lat, pracował, wy-
chowywał dzieci, a potem odpoczywał na zasłużonej eme-
ryturze i trwał w przekonaniu, że talentu plastyczno-tech-
niczno-manualnego u niego za grosz. Sądziłby tak w dal-
szym ciągu, gdyby nie zorganizowane w ramach realizacji 
ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013” 
pt.: „Jesteśmy młodzi dopóki uczymy się” zajęcia plastyczne. 

Z pewną nieśmiałością studenci Uniwersytetu Złotej 
Jesieni udali się do Środowiskowego Domu Samopomocy, 
w którym to mieliśmy spełniać się artystycznie pod czuj-
nym okiem pani Bożeny Tadli. Przesiąknięta latami pra-
cy z uczniami, zajęłam strategiczną dla wszystkich żaków 
ostatnią ławkę z nadzieją na ukrycie się w razie niepowo-
dzenia. Kilkoro z nas od razu zarzekło się, że raczej nie na-
leży oczekiwać od nich dzieł sztuki, a mieliśmy tworzyć pra-
ce nieznaną nam metodą - decoupage. Dla niewtajemniczo-
nych przybliżę, że jest to technika zdobnicza, polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię 
np.: drewno, metal, szkło, tkaninę, plastik, ceramikę wzo-
ru wyciętego ze specjalnego papieru lub serwetki papiero-
wej. Po naklejeniu wybranego wzoru pokrywa się go wielo-
ma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie w po-
wierzchnię i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W efek-

Inicjatywa finansowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie z funduszy Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013” oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

cie ma on wyglądać jak namalowany. Słowo decoupage po-
chodzi od francuskiego czasownika „decouper” – wycinać. 

Pani Bożena wyjaśniła nam, na czym będzie polegać na-
sza praca, a następnie przystąpiliśmy do zagruntowania 
deseczek, na których mieliśmy naklejać wybrane przez nas 
wycinanki. I się zaczęło. Spoglądaliśmy po sobie nawzajem, 
oczekując na tego najodważniejszego, który zacznie. I tak 
powoli, pomału, jak ta lokomotywa u Tuwima, ruszyliśmy, 
ale kiedy nabraliśmy wiatru w żagle (o ile to u lokomoty-
wy możliwe) to nie było na nas mocnych. Już po chwili, 
powierzchnie zostały fachowo przygotowane, a my zaczęli-
śmy wycinać z papieru ryżowego przeróżne motywy, które 
miały zostać naklejone na deseczkę. Ile przy tym było py-
tań do pani Instruktor, ile zabawy, śmiechu i sprawdzania 
czy aby inni nie wyprzedzili nas z pracą lub nie mają cie-
kawszych pomysłów. Satysfakcji z wykonanej pracy trud-
no byłoby zmierzyć czy wyliczyć, że o dumie z ozdobionych 
deseczek nie wspomnę. Dwie godziny minęły zdecydowa-
nie za szybko. Jestem pewna, że teraz wszyscy z niecier-
pliwością czekają na następne zajęcia. 

Krystyna Wasylowska
fot. Maciej Wyskiel

Decoupage czyli o odkryciu utajonego talentu
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ły liczne konkursy, quizy i zgadywan-
ki. Na wszystkich zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody. Kulminacyjnym 
punktem warsztatów było przygoto-
wanie zdrowych przekąsek z wykorzy-
staniem warzyw, owoców, nabiału, wę-
dlin i chleba ekologicznego. Uczniowie 
z ogromną pasją i radością przygotowy-
wali koreczki, kanapki, sałatki owoco-
we i koktajle. Spotkanie zakończyło się 
wspólną degustacją.

Mamy nadzieję, że przedstawio-
ne pomysły kulinarne zostaną wyko-
rzystane przez uczniów w codzien-
nym menu.

Weronika Potoczna

Żył sobie człowiek spokojnie dziesiąt lat, pracował, wy-
chowywał dzieci, a potem odpoczywał na zasłużonej eme-
ryturze i trwał w przekonaniu, że talentu plastyczno-tech-
niczno-manualnego u niego za grosz. Sądziłby tak w dal-
szym ciągu, gdyby nie zorganizowane w ramach realizacji 
ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013” 
pt.: „Jesteśmy młodzi dopóki uczymy się” zajęcia plastyczne. 

Z pewną nieśmiałością studenci Uniwersytetu Złotej 
Jesieni udali się do Środowiskowego Domu Samopomocy, 
w którym to mieliśmy spełniać się artystycznie pod czuj-
nym okiem pani Bożeny Tadli. Przesiąknięta latami pra-
cy z uczniami, zajęłam strategiczną dla wszystkich żaków 
ostatnią ławkę z nadzieją na ukrycie się w razie niepowo-
dzenia. Kilkoro z nas od razu zarzekło się, że raczej nie na-
leży oczekiwać od nich dzieł sztuki, a mieliśmy tworzyć pra-
ce nieznaną nam metodą - decoupage. Dla niewtajemniczo-
nych przybliżę, że jest to technika zdobnicza, polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię 
np.: drewno, metal, szkło, tkaninę, plastik, ceramikę wzo-
ru wyciętego ze specjalnego papieru lub serwetki papiero-
wej. Po naklejeniu wybranego wzoru pokrywa się go wielo-
ma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie w po-
wierzchnię i nie był wyczuwalny przy dotknięciu. W efek-

Inicjatywa finansowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie z funduszy Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013” oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

cie ma on wyglądać jak namalowany. Słowo decoupage po-
chodzi od francuskiego czasownika „decouper” – wycinać. 

Pani Bożena wyjaśniła nam, na czym będzie polegać na-
sza praca, a następnie przystąpiliśmy do zagruntowania 
deseczek, na których mieliśmy naklejać wybrane przez nas 
wycinanki. I się zaczęło. Spoglądaliśmy po sobie nawzajem, 
oczekując na tego najodważniejszego, który zacznie. I tak 
powoli, pomału, jak ta lokomotywa u Tuwima, ruszyliśmy, 
ale kiedy nabraliśmy wiatru w żagle (o ile to u lokomoty-
wy możliwe) to nie było na nas mocnych. Już po chwili, 
powierzchnie zostały fachowo przygotowane, a my zaczęli-
śmy wycinać z papieru ryżowego przeróżne motywy, które 
miały zostać naklejone na deseczkę. Ile przy tym było py-
tań do pani Instruktor, ile zabawy, śmiechu i sprawdzania 
czy aby inni nie wyprzedzili nas z pracą lub nie mają cie-
kawszych pomysłów. Satysfakcji z wykonanej pracy trud-
no byłoby zmierzyć czy wyliczyć, że o dumie z ozdobionych 
deseczek nie wspomnę. Dwie godziny minęły zdecydowa-
nie za szybko. Jestem pewna, że teraz wszyscy z niecier-
pliwością czekają na następne zajęcia. 

Krystyna Wasylowska
fot. Maciej Wyskiel

Decoupage czyli o odkryciu utajonego talentu
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Mieszkańców Dynowa i okolic informujemy, że w 2013r. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dynowie przystąpiła do programu „Orange dla bibliotek”. Od fundacji Orange otrzymali-
śmy dotację na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu a w szczególności na 
pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Internetu. Istnieje, więc możliwość bezpłatnego 
korzystania z sieci w bibliotece.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE

Kapela Dynowianie działa i ma się dobrze. W roku tym 
uczestniczyliśmy w wielu przeglądach i imprezach lokal-
nych, spotykając się z bardzo miłym przyjęciem i słowami 
uznania. Gościliśmy na spotkaniach osiedlowych w Rze-
szowie, na przeglądach Kapel Ludowych, w Pawłosiowie 
i Głogowie Małopolskim. I tutaj otrzymaliśmy 
I miejsce za interpretację utwo-
ru obowiązkowego. Dzięki za-
proszeniu Pana Macieja Łu-
kasiewicza – byłego Dyrekto-
ra MOK w Dynowie mieliśmy 
okazję uczestniczyć w Dożyn-
kach Powiatowych w Jedliczu, 
przenosząc tam nasze tradycje 
dożynkowe. Pan Burmistrz Mia-
sta Dynowa, Zygmunt Frańczak, 
zaprosił nas na Dni Pogórza Dy-
nowskiego i uroczystości dożyn-
kowe. Ważnym dla nas wydarze-
niem była oprawa muzyczna donio-
słego Jubileuszu 65-lecia Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Dynowie. Nie możemy nie wspo-
mnieć o naszych Drogich Seniorach, 
którzy prawie corocznie, cudownie ba-
wią się przy naszej muzyce. 

W roku bieżącym współpracę z Ka-
pelą zakończył Pan Andrzej Krasno-
polski, który to swoim wieloletnim do-

Co słychać w Kapeli „Dynowianie”

Biblioteka to miejsce, gdzie wypożycza się książki, bezpłatnie korzysta 
się z dostępu do Internetu.

W obecnych czasach zmienia się rola bibliotek, stają się one instytu-
cjami, gdzie można spotkać się z ciekawymi osobami, można wziąć udział 
w ciekawych warsztatach, pieszej wędrówce, czy nawet rajdzie rowerowym. 
Biblioteka to również konkursy plastyczne.

Podczas tegorocznych wakacji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Rzeszowie zorganizowała dla bibliotek powiatu rzeszowskiego kon-
kurs plastyczny „Śladami naszych przodków”. Konkurs ten odbył się pod 
honorowym patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego w ramach XXI 
edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego.

Do współpracy zaprosiłam Panią Małgorzatę Galej, która mimo waka-
cji udzielała pomocy i cennych wskazówek uczenni-
com biorącym udział w konkursie.

Sukces był duży.
W kategorii szkół gimnazjalnych z Zespołu Szkół 

w Dynowie Karolina Sowa zajęła I miejsce, a Ela Szy-
mańska zajęła II miejsce. Gratulacje! 

14 września 2013r. odbyło się uroczyste podsumo-
wanie w Oddziale dla Dzieci WiMBP w Rzeszowie. 
Z 12 bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskie-
go wpłynęły 84 prace plastyczne. Nagrody wręczyli 
Pan Marek Sitarz – wicestarosta Powiatu Rzeszow-
skiego oraz Pani Monika Ohar – Pawiak – zastępca 
dyrektora WiMBP w Rzeszowie.

Grażyna Paździorny

Śladami naszych przodków

świadczeniem i muzycznymi umiejętnościami przyczyniał 
się do zdobywania przez Zespół wysokich not na przeglą-
dach i konkursach ludowych. Pan Andrzej zdobywał rów-
nież „laury” na konkursach i przeglądach cymbalistów 

m.in. w Kazimierzu, gdzie wraz z synem, 
Kamilem (obecnym kierownikiem Kape-
li) zdobyli I miejsce. 

Cały zespół dziękuje Ci, Andrze-
ju, za ogromny wkład w rozwój Ka-
peli, cierpliwość, starania, cen-
ne rady i wskazówki, które pozo-
staną już zawsze w naszych ser-
cach. A korzystając z okazji zbli-
żających się Imienin życzymy Ci 
(śpiewająco) tradycyjnie 100 lat 
życia w szczęściu, radości i za-
dowoleniu. 

Na miejsce Pana Andrzeja dołą-
czył do naszego grona Pan Ryszard 
Wandas. Cieszymy się bardzo, że 
możemy kontynuować nasze za-
miłowania. Daje nam to poczu-
cie spełnienia, zaprzyjaźniliśmy 
się z sobą, stanowimy taką małą 
rodzinę. Zamiarem naszym jest 
wydanie kolejnej płyty w 2014 
r. i kultywowanie dotychczaso-
wej tradycji. 

w imieniu Kapeli 
– Maria Wiśniowska
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Jak co roku w Szkole Podstawo-
wej w Laskówce wszystkie „Pierwsza-
ki” czekają na dzień, w którym zostają 
przyjęci do braci uczniowskiej. 

W dniu 14 października 2013r. po 
wstępnej przedmowie, pani dyrektor 
M. Bury głos oddała uczniom.

„Z grzeczniutkim ukłonem, z uśmie-
chem radości…”
uczennica I klasy, Marysia Wydra,
powitała przybyłych na uroczystość
„Pasowania na Ucznia” gości.

Następnie wszyscy kandydaci „do 
pasowania” powiedzieli wierszem o so-
bie kilka słów.

Potem wszyscy uczniowie klasy 
I zaśpiewali piosenkę „Zawsze razem” 
budząc tym smacznie śpiącego profe-
sora, który nie chciał wpuścić do szko-
ły „maluchów co nie znają liter, ksią-
żek nie szanują, wolą bawić się i ska-
kać, wciąż tylko harcują…”.

PASOWANIE NA UCZNIA
w  Szkole Podstawowej w Laskówce

Egzamin z ruchu drogowego Egzamin z j. angielskiego  Egzamin z grzeczności

Jednak dzieci wykazały się dużą wiedzą, czym zaskoczyły profesora. Recy-
towały wiersze i śpiewały piosenki. Test profesora z wiedzy ogólnej, z grzecz-
ności, z języka angielskiego jak też z zasad ruchu drogowego wypadł pomyśl-
nie więc uczniowie klasy pierwszej mogli przystąpić do Ślubowania, a następ-
nie zostali Pasowani na Uczniów i przyjęci do Braci Uczniowskiej Szkoły Pod-
stawowej w Laskówce. 

Następnie odbyła się główna część uroczystości:
(od lewej: Emilia Sokół, Maria Wydra, Gabriela Pluta, Wiktoria Dańczak, Daniel Flisak, 
Piotr Jamrozik, Karol Kufel)

 ŚlubowaniePasowanie

Dokładnie trzy lata temu w listopadzie ukazał się pierw-
szy numer gazety redagowanej przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Ulanicy. A zaczęło się całkiem zwyczajnie…

Pewnego październikowego dnia grupka uczniów z klas 
4-6 wpadła na pomysł tworzenia własnego panegiryku, w któ-
rym to mogliby opowiadać o  życiu szkoły, o tym co ich inte-
resuje i bawi. Pomysł jakich wiele powiedzą sceptycy, a jed-
nak … Polonistka widząc w tym przedsięwzięciu dodatko-
we prace pisemne chętnie podjęła się  roli opiekuna gazetki.  
Wspólnie z uczniami ustaliła jej profil, terminy oraz zasady 
oddawania artykułów i gdy już wszystko wydawało się być 
wyjaśnione ktoś z zebranych zauważył, że nie mamy nazwy. 
W związku z tym opiekunka w tempie ekspresowym, bo zapał 
do tworzenia był wielki, ogłosiła wśród uczniów „Konkurs na 
nazwę gazety”. Pomysłów było mnóstwo, ale wiadomo wygrać 
może tylko jeden. Po burzliwych obradach wybrano wreszcie 
ten jedyny - „Szkolny EXPRES” autorstwa Sabiny Mnich. 

Od tego dnia praca w redakcji wre nieustannie. Młodzi re-
daktorzy z niehamowanym zapałem poszukują nowych tema-
tów. Na łamach gazety dzielą się wrażeniami z imprez kon-
kursów i wyjazdów, publikują swoje opowiadania, recenzje 
ciekawych książek i filmów, opowiadają o niezwykłych miej-
scach, informują o ważnych wydarzeniach sportowych, uczą 
się języka angielskiego. 

Przez dwa lata uczniowie brali udział w projekcie Junior 
Media, w ramach którego mieli możliwość składania gaze-
ty na szablonach prawdziwych dzienników regionalnych. Od 
roku samodzielnie projektują układ graficzny gazety. 

Jednak praca w redakcji to nie tylko obowiązki. Co roku 
uczniowie starają się zorganizować jakiś wspólny wyjazd czy 
spotkanie. Na przy-

Zapraszamy na przejażdżkę „Szkolnym 
EXPrESEm”

kład w czerwcu br. udało im się wyjechać do redakcji „No-
win” w Rzeszowie. Dzięki uprzejmości p. Ewy Kurzyńskiej 
młodzi redaktorzy mieli możliwość obejrzenia prawdziwej 
redakcji, przyjrzenia się pracy profesjonalistów, prześledze-
nia wszystkich etapów powstawania gazety. Niezwykle cen-
nym doświadczeniem stała się dla nich rozmowa z redakto-
rami pracującymi w poszczególnych działach. Uczniowie do-
pytywali o specyfikę ich pracy, sposoby zdobywania informa-
cji i szczegóły pracy dziennikarza. Na koniec fotoreporter wy-
konał pamiątkowe zdjęcie, które wraz z krótką informacją 
o ich wizycie pojawiło się w następnym wydaniu „Nowin”.

Pełni wrażeń i zapału młodzi redaktorzy powrócili do dal-
szej pracy. Już wkrótce ukaże się kolejny numer „Szkolnego 
EXPRESU”, a na razie wszystkich chętnych zapraszam do 
odwiedzenia nas na stronie www.spulanica.pl 

Małgorzata Sękowska  
Fot. Magdalena Gwóźdź

We współczesnym świecie słowo wolność nie za-
wsze jest prawidłowo interpretowane przez młodzież. 
Dla niektórych znaczy to: żyć zgodnie z zasadami, być 
uczciwym, szanować innych ludzi, ich poglądy, uczu-
cia, a przede wszystkim samego siebie. Dla innych sło-
wo  to znaczy: brak szacunku do swojego ciała, rodzi-
ny, przyjaciół, szeroko rozumiana swoboda(...) 
Joanna Kędzierska

Mamy to szczęście, że dzisiaj nie musimy tak cięż-
ko walczyć o naszą wolność, chociaż i tak, moim za-
daniem, nie jest taka, jaka powinna być. Ogranicza-
nie naszej wolności dzisiaj polega na tym, że zabra-
nia nam się palenia węglem w piecu, czy zmuszani je-
steśmy do używania żarówek energooszczędnych, a to 
wszystko w imię walki z „globalnym ociepleniem”(…)  
Dominik Pabiański

Pamiątkowe zdjęcie, które wraz z krótką 
informacją o wizycie uczniów w Redakcji pojawiło się w „Nowinach”
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bie kilka słów.

Potem wszyscy uczniowie klasy 
I zaśpiewali piosenkę „Zawsze razem” 
budząc tym smacznie śpiącego profe-
sora, który nie chciał wpuścić do szko-
ły „maluchów co nie znają liter, ksią-
żek nie szanują, wolą bawić się i ska-
kać, wciąż tylko harcują…”.

PASOWANIE NA UCZNIA
w  Szkole Podstawowej w Laskówce

Egzamin z ruchu drogowego Egzamin z j. angielskiego  Egzamin z grzeczności

Jednak dzieci wykazały się dużą wiedzą, czym zaskoczyły profesora. Recy-
towały wiersze i śpiewały piosenki. Test profesora z wiedzy ogólnej, z grzecz-
ności, z języka angielskiego jak też z zasad ruchu drogowego wypadł pomyśl-
nie więc uczniowie klasy pierwszej mogli przystąpić do Ślubowania, a następ-
nie zostali Pasowani na Uczniów i przyjęci do Braci Uczniowskiej Szkoły Pod-
stawowej w Laskówce. 

Następnie odbyła się główna część uroczystości:
(od lewej: Emilia Sokół, Maria Wydra, Gabriela Pluta, Wiktoria Dańczak, Daniel Flisak, 
Piotr Jamrozik, Karol Kufel)

 ŚlubowaniePasowanie

Dokładnie trzy lata temu w listopadzie ukazał się pierw-
szy numer gazety redagowanej przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Ulanicy. A zaczęło się całkiem zwyczajnie…

Pewnego październikowego dnia grupka uczniów z klas 
4-6 wpadła na pomysł tworzenia własnego panegiryku, w któ-
rym to mogliby opowiadać o  życiu szkoły, o tym co ich inte-
resuje i bawi. Pomysł jakich wiele powiedzą sceptycy, a jed-
nak … Polonistka widząc w tym przedsięwzięciu dodatko-
we prace pisemne chętnie podjęła się  roli opiekuna gazetki.  
Wspólnie z uczniami ustaliła jej profil, terminy oraz zasady 
oddawania artykułów i gdy już wszystko wydawało się być 
wyjaśnione ktoś z zebranych zauważył, że nie mamy nazwy. 
W związku z tym opiekunka w tempie ekspresowym, bo zapał 
do tworzenia był wielki, ogłosiła wśród uczniów „Konkurs na 
nazwę gazety”. Pomysłów było mnóstwo, ale wiadomo wygrać 
może tylko jeden. Po burzliwych obradach wybrano wreszcie 
ten jedyny - „Szkolny EXPRES” autorstwa Sabiny Mnich. 

Od tego dnia praca w redakcji wre nieustannie. Młodzi re-
daktorzy z niehamowanym zapałem poszukują nowych tema-
tów. Na łamach gazety dzielą się wrażeniami z imprez kon-
kursów i wyjazdów, publikują swoje opowiadania, recenzje 
ciekawych książek i filmów, opowiadają o niezwykłych miej-
scach, informują o ważnych wydarzeniach sportowych, uczą 
się języka angielskiego. 

Przez dwa lata uczniowie brali udział w projekcie Junior 
Media, w ramach którego mieli możliwość składania gaze-
ty na szablonach prawdziwych dzienników regionalnych. Od 
roku samodzielnie projektują układ graficzny gazety. 

Jednak praca w redakcji to nie tylko obowiązki. Co roku 
uczniowie starają się zorganizować jakiś wspólny wyjazd czy 
spotkanie. Na przy-

Zapraszamy na przejażdżkę „Szkolnym 
EXPrESEm”

kład w czerwcu br. udało im się wyjechać do redakcji „No-
win” w Rzeszowie. Dzięki uprzejmości p. Ewy Kurzyńskiej 
młodzi redaktorzy mieli możliwość obejrzenia prawdziwej 
redakcji, przyjrzenia się pracy profesjonalistów, prześledze-
nia wszystkich etapów powstawania gazety. Niezwykle cen-
nym doświadczeniem stała się dla nich rozmowa z redakto-
rami pracującymi w poszczególnych działach. Uczniowie do-
pytywali o specyfikę ich pracy, sposoby zdobywania informa-
cji i szczegóły pracy dziennikarza. Na koniec fotoreporter wy-
konał pamiątkowe zdjęcie, które wraz z krótką informacją 
o ich wizycie pojawiło się w następnym wydaniu „Nowin”.

Pełni wrażeń i zapału młodzi redaktorzy powrócili do dal-
szej pracy. Już wkrótce ukaże się kolejny numer „Szkolnego 
EXPRESU”, a na razie wszystkich chętnych zapraszam do 
odwiedzenia nas na stronie www.spulanica.pl 

Małgorzata Sękowska  
Fot. Magdalena Gwóźdź

We współczesnym świecie słowo wolność nie za-
wsze jest prawidłowo interpretowane przez młodzież. 
Dla niektórych znaczy to: żyć zgodnie z zasadami, być 
uczciwym, szanować innych ludzi, ich poglądy, uczu-
cia, a przede wszystkim samego siebie. Dla innych sło-
wo  to znaczy: brak szacunku do swojego ciała, rodzi-
ny, przyjaciół, szeroko rozumiana swoboda(...) 
Joanna Kędzierska

Mamy to szczęście, że dzisiaj nie musimy tak cięż-
ko walczyć o naszą wolność, chociaż i tak, moim za-
daniem, nie jest taka, jaka powinna być. Ogranicza-
nie naszej wolności dzisiaj polega na tym, że zabra-
nia nam się palenia węglem w piecu, czy zmuszani je-
steśmy do używania żarówek energooszczędnych, a to 
wszystko w imię walki z „globalnym ociepleniem”(…)  
Dominik Pabiański

Pamiątkowe zdjęcie, które wraz z krótką 
informacją o wizycie uczniów w Redakcji pojawiło się w „Nowinach”
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W dniu 19 października 2013r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obchodził jubileusz 50 – lecia powstania. Ob-
chody jubileuszowe rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem 
św. Wawrzyńca w Dynowie, której przewodniczył Dziekan Dekanatu Dynow-
skiego ks. dr Prałat Stanisław Janusz, a przepiękną homilię wygłosił były 

  Jubileusz 50 - lecia
Zespołu Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
katecheta w szkole ks. Piotr Krzy-
sik. Mszę św. koncelebrowali także: 
ks. Jan Koszałka – proboszcz Para-
fii Ulanica, ks. Stanisław Pieńczak, 
ks. Stanisław Piegdoń, ks. Mariusz 
Ryba, a nad całą oprawą liturgiczną 
czuwał ks. Józef Stepanko.

Następnie  w  sali  gimnastycznej  
Zespołu  Szkół  Zawodowych  im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego  w Dynowie od-
była się część oficjalna Jubileuszu. Ob-
chody jubileuszowe uświetnili swoją 
obecnością: 

Dziekan Dekanatu Dynowskiego 
ks. dr Prałat Stanisław Janusz oraz 
księża koncelebrujący Mszę św., Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan 
Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Pan Tomasz Ka-
miński, Wojewoda Podkarpacki Pani 
Małgorzata Chomycz – Śmigiel-
ska, Radna Województwa Podkarpac-
kiego, Wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego w latach 2010 – 2013 
Pani Anna Kowalska, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Rzeszowskiego 
Pan Jerzy Bednarz oraz Radni Rady 

Po ceremonii głównej wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz „Rożki Obfitości” pełne niespodzianek. 

Na koniec Rada Rodziców ściśle współpracująca ze szkołą zapro-
siła wszystkich na poczęstunek. 

Tak mile spędzony czas na pewno utkwi 
wszystkim długo w pamięci.

Alicja Banaś

Dlatego świętujemy dzień 11 listopada – dzień, w którym Pol-
ska odzyskała niepodległość. 

Z tym ważnym wydarzeniem historycznym uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Laskówce zapoznali się na zaję-
ciach edukacyjnych. Dla żołnierzy, tych co zmarli za Ojczy-
znę - na zajęciach plastycznych namalowali bukiety kwia-
tów, które potem zostały wykorzystane do dekoracji sali 

my też kochamy naszą Ojczyznę
w której odbyła się uroczysta akademia.

Aby uczcić tę wielką rocznicę dzieci chętnie uczyły się 
wierszy i piosenek patriotycznych i zaprezentowały je 
w szkole w dniu 7 listopada. Rodzice (i inni członkowie ro-
dzin) zaangażowali się w zorganizowanie strojów (niejed-
nokrotnie przeszukując szafy, kufry i strychy). 

Wiersze recytowali: Piotr Dubis - „Barwy ojczyste” Cz. 

Po raz pierwszy idziemy do szkoły

Po raz pierwszy idziemy do szkoły, 
pożegnaliśmy zabawki przedszkola.
Czy jest wśród nas, ktoś taki, 
co w przedszkolu pozostać by wolał ?

Jestem bardzo wesoły, bo już idę do szkoły.
Piaskownice zostawiam bez żalu.
Książki niosę w tornistrze.
Od czystości aż błyszczę, 
bo ja jestem już pierwszak, nie maluch !
      
A w szkole na nas czeka
rzecz nowa – obowiązek.
I coraz mniej zabawek,
i coraz więcej książek.
      
I choć może trudniejsze będą
następne nasze lata.
Otworzy się nam wielka,
ciekawa księga świata.

Janczarskiego, Gabriela Pluta i Karol Kufel - „11 listopada: L. Wisz-
niewskiego, Daniel Flisak i Emilia Sokół – „Katechizm polskiego dziec-
ka” W. Bełzy, Maria Wydra „Ojczyzna” – W. Domeradzkiego, Wikto-
ria Dańczak – „Słowa Ojczyste” H. Łochockiej

Piosenki: „Przybyli ułani pod okienko”, „Być żołnierzem” śpiewa-
li uczniowie klasy 0 i I.

Narratorzy: Sebastian Słupek i Bartłomiej Karnaś  kl. III

Budzenie patriotyzmu w młodym pokoleniu to ważny cel eduka-
cji szkolnej.

Alicja Banaś
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Wręczenia nagród dokonali Starosta Powiatu Rze-
szowskiego Pan Józef Jodłowski i Naczelnik Wydzia-
łu Społeczno – Oświatowego Pan Adam Kozak.

Podczas jubileuszu odbyła się także przemiła uroczystość 
nadania przez Radę Miasta Dynów honorowych tytułów. 

Tytuł „Honorowy Obywatel Dynowa” otrzymał Pan 
Stanisław Ożóg Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
były Starosta Rzeszowski.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa” otrzymał Pan 
Stanisław Tymowicz – nauczyciel i były dyrektor Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie.

Aktu nadania tytułów dokonali Przewodniczący Rady 
Miasta Dynów Pan Roman Mryczko i Burmistrz Mia-
sta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak.

Dzień Edukacji Narodowej i jubileusz 50 – lecia szko-
ły był także okazją do wręczenia nagród dyrektora szko-
ły nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsłu-
gi. Otrzymali je: 

Pan Józef Bujdasz – pracownik obsługi, Pan Włady-
sław Galej – nauczyciel nauki jazdy, Pan Paweł Gieru-
la – nauczyciel wychowania fizycznego, Pani Anna Gieru-
la – sekretarz szkoły, Pani Zofia Kostecka – szef kuchni, 
Pan Sławomir Litwin – nauczyciel przedmiotów informa-
tycznych, Pani Renata Łybacka – nauczyciel przedmio-
tów ekonomicznych, Pani Renata Mazur – nauczyciel ma-
tematyki, Pan Jarosław Mol – nauczyciel historii i wos, 
Pan Marek Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego, 

Pani Agnieszka Piejko – pracownik obsługi, Pani Rena-
ta Potoczna – główna księgowa szkoły, Pani Kinga Olek-
sa – Skubisz – nauczyciel języka angielskiego, Pani Bo-
gusława Smolińska – specjalista ds. finansowych i płac, 
Pani Maria Szmul – nauczyciel przedmiotów ekonomicz-
nych, Pani Barbara Ślemp – nauczyciel przedmiotów in-
formatycznych, Pan Maciej Tymowicz – kierownik gospo-
darczy,  Pan Piotr Zdeb – wicedyrektor szkoły. 

Podczas uroczystości, przez Wicestarostę Powiatu 
Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, pięciu uczniom 
szkoły zostały wręczone stypendia z Programu Stypendial-
nego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2013/2014. Sty-
pendystami zostali: 

Rafał Gudyka, Tomasz Lech, Wojciech Świst, Prze-
mysław Urban, Bartłomiej Wasieńko.

Powiatu Rzeszowskiego, Starosta Powiatu Rzeszowskiego 
Pan Józef Jodłowski, Wicestarosta Rzeszowski Pan Ma-
rek Sitarz,  Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Pani Danu-
ta Gargała, Przewodniczący Rady Miasta Dynów Pan Ro-
man Mryczko oraz Radni Rady Miasta 

Dynów, Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frań-
czak,  Przewodniczący Rady Gminy Dynów Pan Tadeusz 
Paździorny, Przedstawiciel 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Lucyna Opoń 
– Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie, 
Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie z Naczelnikiem Wydziału Społeczno – Oświatowego 
Panem Adamem Kozakiem, dyrektorzy, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Rze-
szowski i pracownicy Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie, przedstawiciel Dyrektora Muzeum Narodowego Zie-
mi Przemyskiej w Przemyślu Pan Jacek Błoński, dyrek-
torzy szkół, prezesi, dyrektorzy, kierownicy firm, zakładów 
z terenu  całego Pogórza Przemysko – Dynowskiego, byli 
dyrektorzy szkoły Pan Jerzy Maślanka i Pan Stanisław 
Tymowicz, nauczyciele, pracownicy administracji i obsłu-
gi, uczniowie, rodzice, jak i byli pracownicy szkoły oraz ab-
solwenci szkoły w tym zespół muzyczny „ZORBA”, którego 
kierownikiem jest absolwent szkoły Bogdos Kostas i Ka-
pela „TOŃKO”, której twórcą jest także absolwent szko-
ły Antoni Dżuła. 

Z  okazji  jubileuszu  50-lecia  szkoły i Dnia  Edukacji  
Narodowej  zostały   przyznane  nauczycielom i pracowni-
kom szkoły oraz osobom działających na rzecz oświaty od-
znaczenia państwowe, nagrody Starosty Powiatu Rzeszow-
skiego, nagrody dyrektora szkoły i tytuły honorowe mia-
sta  Dynowa.

Odznaczenia państwowe otrzymały następujące osoby: 
Brązowy Krzyż Zasługi Pani Anna Mol - nauczyciel 

języka polskiego,
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Pani Alina 

Paściak - nauczyciel wychowania fizycznego, Medal Brą-
zowy za Długoletnią Służbę Pani Renata Mazur – na-
uczyciel matematyki.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

Pan Edward Owski (pośmiertnie) – założyciel szkoły 
i jej pierwszy dyrektor,

Pan Roman Baran oraz Pan Stanisław Guzik  – eme-
rytowani nauczyciele, pełniący również funkcję zastępców 
dyrektora.

Odznaczenia państwowe wręczyła Wojewoda Podkar-
packi Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska.

Także o okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Zarząd 
Powiatu w Rzeszowie zostały przyznane nagrody Starosty 
Powiatu Rzeszowskiego, z naszej szkoły otrzymali je: 

Pani Halina Cygan – dyrektor szkoły, Pani Bogusła-
wa Pinkowicz – nauczyciel języka polskiego, Pan Mar-
cin Kałamucki – kierownik szkolenia praktycznego, a tak-
że inni nauczyciele ze szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Rzeszowski.

Gratulacje i drobne upominki wrę-
czyli także stypendystom Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Pan To-
masz Kamiński i Radna Woje-
wództwa Podkarpackiego Pani 
Anna Kowalska. 

 
Dla uczestników uroczystości wy-

stąpiły: 
Szkolna Grupa Sportowo – Ta-

neczna „APLAUZ” pod opieką Pani 
Aliny Paściak, obchodząca jubile-
usz 10 – lecia działalności, Szkol-
na Grupa Artystyczno – Teatral-
na „ANTRAKT” pod opieką Pań-
stwa Anny i Jarosława Molów, 
a także Kapela „TOŃKO” z Dyno-
wa oraz zespół muzyczny „ZORBA” 
z Wałbrzycha. 
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Wręczenia nagród dokonali Starosta Powiatu Rze-
szowskiego Pan Józef Jodłowski i Naczelnik Wydzia-
łu Społeczno – Oświatowego Pan Adam Kozak.

Podczas jubileuszu odbyła się także przemiła uroczystość 
nadania przez Radę Miasta Dynów honorowych tytułów. 

Tytuł „Honorowy Obywatel Dynowa” otrzymał Pan 
Stanisław Ożóg Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
były Starosta Rzeszowski.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa” otrzymał Pan 
Stanisław Tymowicz – nauczyciel i były dyrektor Ze-
społu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Dynowie.

Aktu nadania tytułów dokonali Przewodniczący Rady 
Miasta Dynów Pan Roman Mryczko i Burmistrz Mia-
sta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak.

Dzień Edukacji Narodowej i jubileusz 50 – lecia szko-
ły był także okazją do wręczenia nagród dyrektora szko-
ły nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsłu-
gi. Otrzymali je: 

Pan Józef Bujdasz – pracownik obsługi, Pan Włady-
sław Galej – nauczyciel nauki jazdy, Pan Paweł Gieru-
la – nauczyciel wychowania fizycznego, Pani Anna Gieru-
la – sekretarz szkoły, Pani Zofia Kostecka – szef kuchni, 
Pan Sławomir Litwin – nauczyciel przedmiotów informa-
tycznych, Pani Renata Łybacka – nauczyciel przedmio-
tów ekonomicznych, Pani Renata Mazur – nauczyciel ma-
tematyki, Pan Jarosław Mol – nauczyciel historii i wos, 
Pan Marek Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego, 

Pani Agnieszka Piejko – pracownik obsługi, Pani Rena-
ta Potoczna – główna księgowa szkoły, Pani Kinga Olek-
sa – Skubisz – nauczyciel języka angielskiego, Pani Bo-
gusława Smolińska – specjalista ds. finansowych i płac, 
Pani Maria Szmul – nauczyciel przedmiotów ekonomicz-
nych, Pani Barbara Ślemp – nauczyciel przedmiotów in-
formatycznych, Pan Maciej Tymowicz – kierownik gospo-
darczy,  Pan Piotr Zdeb – wicedyrektor szkoły. 

Podczas uroczystości, przez Wicestarostę Powiatu 
Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, pięciu uczniom 
szkoły zostały wręczone stypendia z Programu Stypendial-
nego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2013/2014. Sty-
pendystami zostali: 

Rafał Gudyka, Tomasz Lech, Wojciech Świst, Prze-
mysław Urban, Bartłomiej Wasieńko.

Powiatu Rzeszowskiego, Starosta Powiatu Rzeszowskiego 
Pan Józef Jodłowski, Wicestarosta Rzeszowski Pan Ma-
rek Sitarz,  Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Pani Danu-
ta Gargała, Przewodniczący Rady Miasta Dynów Pan Ro-
man Mryczko oraz Radni Rady Miasta 

Dynów, Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frań-
czak,  Przewodniczący Rady Gminy Dynów Pan Tadeusz 
Paździorny, Przedstawiciel 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Lucyna Opoń 
– Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie, 
Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie z Naczelnikiem Wydziału Społeczno – Oświatowego 
Panem Adamem Kozakiem, dyrektorzy, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Rze-
szowski i pracownicy Starostwa Powiatowego w Rzeszo-
wie, przedstawiciel Dyrektora Muzeum Narodowego Zie-
mi Przemyskiej w Przemyślu Pan Jacek Błoński, dyrek-
torzy szkół, prezesi, dyrektorzy, kierownicy firm, zakładów 
z terenu  całego Pogórza Przemysko – Dynowskiego, byli 
dyrektorzy szkoły Pan Jerzy Maślanka i Pan Stanisław 
Tymowicz, nauczyciele, pracownicy administracji i obsłu-
gi, uczniowie, rodzice, jak i byli pracownicy szkoły oraz ab-
solwenci szkoły w tym zespół muzyczny „ZORBA”, którego 
kierownikiem jest absolwent szkoły Bogdos Kostas i Ka-
pela „TOŃKO”, której twórcą jest także absolwent szko-
ły Antoni Dżuła. 

Z  okazji  jubileuszu  50-lecia  szkoły i Dnia  Edukacji  
Narodowej  zostały   przyznane  nauczycielom i pracowni-
kom szkoły oraz osobom działających na rzecz oświaty od-
znaczenia państwowe, nagrody Starosty Powiatu Rzeszow-
skiego, nagrody dyrektora szkoły i tytuły honorowe mia-
sta  Dynowa.

Odznaczenia państwowe otrzymały następujące osoby: 
Brązowy Krzyż Zasługi Pani Anna Mol - nauczyciel 

języka polskiego,
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Pani Alina 

Paściak - nauczyciel wychowania fizycznego, Medal Brą-
zowy za Długoletnią Służbę Pani Renata Mazur – na-
uczyciel matematyki.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

Pan Edward Owski (pośmiertnie) – założyciel szkoły 
i jej pierwszy dyrektor,

Pan Roman Baran oraz Pan Stanisław Guzik  – eme-
rytowani nauczyciele, pełniący również funkcję zastępców 
dyrektora.

Odznaczenia państwowe wręczyła Wojewoda Podkar-
packi Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska.

Także o okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Zarząd 
Powiatu w Rzeszowie zostały przyznane nagrody Starosty 
Powiatu Rzeszowskiego, z naszej szkoły otrzymali je: 

Pani Halina Cygan – dyrektor szkoły, Pani Bogusła-
wa Pinkowicz – nauczyciel języka polskiego, Pan Mar-
cin Kałamucki – kierownik szkolenia praktycznego, a tak-
że inni nauczyciele ze szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Rzeszowski.

Gratulacje i drobne upominki wrę-
czyli także stypendystom Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Pan To-
masz Kamiński i Radna Woje-
wództwa Podkarpackiego Pani 
Anna Kowalska. 
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Przewodniczący Rady Gminy Dynów Pan Tadeusz 
Paździorny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Pan 
Adam Pilch, Pan Jerzy Maślanka – wieloletni dyrek-
tor ZST w Rzeszowie, Pan Stanisław Tymowicz były dy-
rektor szkoły i Przewodniczący Komitetu Organizacyjne-

Na koniec uroczystości z gratulacjami, podziękowania-
mi wystąpili zaproszeni goście:

Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. dr Prałat Stani-
sław Janusz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan 
Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Pan Tomasz Kamiński, 

Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz 
– Śmigielska, Starosta Powiatu Rzeszowskiego  Pan Jó-
zef  Jodłowski,   Pani Anna Kowalska - Wicemarsza-
łek Województwa 

Podkarpackiego w latach 2010 – 2013 Radna Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, Przedstawiciel Podkarpac-
kiego Kuratora Oświaty, Pani Lucyna Opoń – Kierownik 
Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie, Burmistrz 
Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, 

go, Elżbieta Świder – dyrektor SOSW w Mrowli,  Pan 
Andrzej Stankiewicz – Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego-Towarzystwo Przyjaciół 
Dynowa, Pan Józef  Kocaj wiceprezes Gminnej Spółdziel-
ni „SCh” w Dynowie  oraz absolwenci szkoły: Józef Cupak 
i Bogusław Kędzierski

Kończąc uroczystość Dyrektor szkoły Pani Halina Cy-
gan podziękowała wszystkim za obecność, przepiękne ży-
czenia, gratulacje, oraz za pomoc w organizacji jubileuszu 
wszystkim sponsorom, darczyńcom, nauczycielom, pracow-
nikom administracji i obsługi oraz już zaprosiła na kolejny 
z okazji 60 – lecia szkoły. 

Całą uroczystość prowadzili: Pani Bogusława Pin-
kowicz i Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb. Wszyscy 
uczestnicy uroczystości otrzymali jubileuszowe pamiątki 
wydane z tej okazji, m.in. monografię szkoły, jubileuszowe 
wydanie Gazetki Szkolnej  „Elemencik”. 

50 – lecie szkoły było pewnego rodzaju przystankiem 
w zabieganym życiu człowieka, chwil do refleksji, podsu-
mowania, wspomnień. 

Program artystyczny przygotowany na tę okoliczność był 
niezapomnianą podróżą w czasie, podczas której zgromadze-
ni mogli sobie przypomnieć najważniejsze fakty z historii 
szkoły. Obecni i byli pracownicy szkoły mieli okazję do spo-
tkania się i przywołania minionych lat, jak również poroz-
mawiania o dzisiejszym funkcjonowaniu szkoły. Przez 50 
lat wiele się w szkole zmieniło. Każde pokolenie zapamię-
ta szkołę inaczej. Absolwenci mieli możliwość spotkania się 
ze swoimi nauczycielami, koleżankami i kolegami ze szkol-
nej ławy, ocali to od zapomnienia nie tylko naszą szkołę, ale 
tych wszystkich którzy tworzyli i tworzy duszę tego miejsca. 

Dyrektor ZSZ w Dynowie
Halina Cygan

Przew. Kom. Organizacyjnego
Stanisław Tymowicz
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Poznań - to właśnie tutaj zatrzymuje się 
nasz pociąg do Korony Maratonów. Druga sta-
cja na drodze do wymarzonego trofeum. Wraz 
ze mną Wiesław Jandziś i Piotr Kędzierski. 
Pierwszy z nich, tak jak ja, trzeci raz w życiu 
na maratonie. Drugi z nich debiutuje.

Stojąc na starcie maratonu pośród tysięcy 
podobnych do siebie zapaleńców i rozglądając 
się w koło widzę stojących ramię w ramię mło-
dych studentów i siwych staruszków, gospo-
dynie domowe i bizneswoman. Z jednej strony 
każdy ze swoją niepowtarzalną historią, a jed-
nocześnie wszyscy równi – po prostu maratoń-
czycy. Zastanawiam się, co jest takiego, że lu-
dzie tak różni pod względem światopoglądu, 
wyznania, wykształcenia, ambicji i wszelkich 
innych kryteriów stają na linii startu równa-
jąc się z innymi zebranymi do wspólnego mia-
nownika – maratończyka. Dalszy scenariusz 
jest zawsze taki sam. To maraton. Tak działa 
maraton. Magia 42 km. Obok mnie Wiesiek, 

Korona maratonów – stacja druga

nieco dalej Piotrek. Obydwaj czekają 
nerwowo, ale i z uśmiechem na twa-
rzy na godzinę „W”, na start. Pada 
strzał. Każdy z nas, każdy ze startują-
cych zanurza się w innym świecie. Do-
piero za linią mety wracamy w końcu 
do rzeczywistości. Dopiero taka sytu-
acja zmusza mnie do głębszej reflek-
sji, czym tak naprawdę jest maraton 
i co mi daje oprócz dawki adrenaliny 
i obolałych mięśni. Szukając odpowie-
dzi mogę stwierdzić, że to wszystko to 
taka jakby miłość od pierwszego wej-
rzenia. Jak to z taką miłością bywa, 
buchnęła od pierwszego od razu. Wpa-
dłem w wir życiówek, gadżetów i lite-
ratury na temat biegania. 15 km za 
nami nie ma już koło mnie ani Wieśka 
ani Piotrka. Pierwszy pobiegł gdzieś 
do przodu, zgubił mi się w tłumie lu-
dzi zakochanych w maratonie. Dru-
gi został gdzieś z tyłu, gdzie dokład-
nie, również trudno mi określić. Bie-
gnie więcej osób niż liczy nasze mia-
steczko. Te siedem tysięcy osób zma-
gających się z królewskim dystansem 
to prawdziwi herosi. W naszej kultu-
rze maraton jednoznacznie kojarzy 
się z nadludzkim wysiłkiem i zdolno-
ścią do najwyższego poświęcenia. Nie 
inaczej jest na trasie w Poznaniu. Po-
konując kolejne kilometry maratonu, 

co kawałek spotykam biegaczy, którzy 
przeżywają swoje kryzysy, ale to wła-
śnie na rubieżach własnych możliwo-
ści odkrywamy swoje prawdziwe „ja”. 
Na granicy wyczerpania fizycznego 
i psychicznego pękają wszystkie bań-
ki i twarda skorupa, w której chowa-
my się na co dzień. Dzięki takiej wal-
ce, ja, ale i również każdy z maratoń-
czyków poznał lepiej samego siebie. 
I w tym miejscu trzeba postawić py-
tanie: Czy aby poznać lepiej siebie sa-
mego trzeba się sponiewierać na tak 
nieludzkim dystansie? 

Napiszę krótko. Tak! 
Gdzieś tam za 30 kilometrem ma-

ratonu jestem sobą. Widzę siebie wy-
raźnie. Swoje śmiesznostki wady, 
drobne dziwactwa, ale także zalety 
i mocne strony. To właśnie tu na ma-
ratonie mogę szczerze przyznać się do 
swoich słabości, jednocześnie budując 
szacunek do samego siebie. Kiedy koń-
czę maraton zdobyta wiedza pozostaje 
ze mną. Na mecie łzy szczęścia. Czas 
mój również bardzo dobry - 3 godziny 
27 minut. Kawałek dalej Wiesiek, któ-
ry poprawia swój rekord życiowy (3 go-
dziny 4 minuty). Szczerzę mu gratulu-
ję. Przełamaliśmy kolejne własne sła-
bości. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy 
czas na trening, że nie szukaliśmy wy-

9 listopada w Rzeszowie odbył się 
I Bieg Niepodległości – Rzeszowska Dy-
cha. Dynów w biegu reprezentowało 9 
osób, wśród nich pierwsza biegaczka 
z Dynowa, Agnieszka Murawska. Nasi 
biegacze na dystansie 10 km pokaza-
li się z bardzo dobrej strony. Z najlep-
szej dynowscy maratończycy Wiesław 
Jandziś, Łukasz Domin i Bartłomiej 
Walus, którzy ukończyli bieg w pierw-
szej setce i złamali barierę 40 minut. 
Pozostali także osiągnęli bardzo do-
bre rezultaty i byli ogromnie zadowo-
leni. W klasyfikacji drużynowej w któ-
rej pod uwagę brane były wyniki trzech 
najlepszych zawodników z danej dru-
żyny nasza ekipa startująca pod szyl-
dem „Aktywny Dynów” zajęła wysokie 
8 miejsce. Łącznie w biegu wystartowa-
ło 700 osób z Polski, Ukrainy i Kenii. 
Wszyscy podkreślali, że była to świet-
na zabawa. Oby kolejne profesjonalne 
biegi w Polsce gromadziły jeszcze wię-
cej osób z Dynowa.

Wyniki OPEN zawodników 
z Dynowa:
49 miejsce - Wiesław Jandziś - 36 
min 54 sek 
69 - Łukasz Domin - 38.18 
77 - Bartłomiej Walus - 38.47 

Biegacze z Dynowa zdobyli rzeszów
131 - Dariusz Niedzielski - 41.30  
302 - Marcin Socha - 46.54 
432 - Piotr Kędzierski - 50.31  

Mateusz Słaby po raz trzeci z rzędu 
wygrał turniej tenisa ziemnego „Dyn-
bledon”. W finale Słaby bez większych 
problemów pokonał Wiesława Jandzi-
sia 2:0 (6:1, 6:1). W meczu o trzecie 
miejsce młodszy z braci Słabych, Ro-
bert, ograł gładko Adriana Siwulca wy-
grywając 2:0 (6:1, 6:1). 

Tym samym, Mateusz Słaby, zdobył 
potrójną koronę Dynbledonu w 2013 
roku i jest zdecydowanym liderem kla-
syfikacji generalnej. W III edycji tur-
nieju wystartowało 27 zawodników. 
Teraz dynowskich tenisistów czeka zi-
mowa przerwa. IV edycja turnieju - na 
wiosnę 2014 roku. Wtedy zobaczymy 
czy komuś uda się przełamać hegemo-
nię Mateusza Słabego.

Po finale powiedzieli:
Mateusz Słaby - Dziękuję organi-

zatorom za organizację trzech turnie-
jów. Aktywny Dynów pokazał, że moż-
na w Dynowie zrobić coś dla miesz-
kańców! Mam nadzieję, że w następ-
nym roku turnieje tenisowe również 
przyniosą tyle emocji co tegoroczne. Ży-
czę powodzenia w następnych edycjach 
wszystkim zawodnikom, którzy brali 
udział jak również tym, z którymi przy-
szło mi się zmierzyć. Z turnieju na tur-
niej poziom dynowskiego tenisa wzra-
sta i w następnym roku z pewnością 
będzie o wiele trudniej obronić tytuł.

Wiesław Jandziś – Cieszę się, ze 
udało mi się dojść do finału. Nie była 
to łatwa droga. Poziom tenisa w Dyno-

Nie ma mocnych na Słabego!
wie rośnie, dlatego Mateusz będzie mu-
siał jeszcze bardziej się postarać w ko-
lejnych edycjach Dynbledonu. Dziękuję 
za organizację i już z niecierpliwością 
czekam na kolejne turnieje!

Klasyfikacja generalna Dynbledo-
nu po III edycjach:
1. 1.Mateusz Słaby 240 pkt.
2. Wiesław Jandziś 138
3. Rafał Sówka 95
4. Adrian Siwulec 85
5. Tomasz Karnas 80
6. Adam Sawczak 77
7. Bartłomiej Walus 76
8. Robert Słaby 75
9. Amadeusz Łach 64
10. Łukasz Domin 57
11. Mateusz Murawski 52
12. Mariusz Bułdys 51
13. Dominik Gołąb 50
14. Wojciech Słaby 38
15. Bronisław Wojnarowicz 38
16. Konrad Banaś 36
17. Piotr Kędzierski 35
18. Mateusz Siwulec 32
19. Piotr Niemiec 30
20. Kuba Piskorek 29
21. Grzegorz Trybalski 27
22. Mateusz Kowalski 20
23. Marcin Krasnopolski 18
24. Dominik Hadam 16
25. Daniel Siwulec 14
26. Mateusz Paździorny 13
27. Piotr Sapa 12
28. Łukasz Siekaniec 11
29. Damian Kupczyk 9

30. Michał Świder 8
31. Łukasz Potoczny 8
32. Marcin Mryczko 7
33. Jerzy Makarski 5
34. Kuba Tworzydło 5
35. Tomasz Nowak 4
36. Tomasz Paździorny 3
37. Paweł Tarnawski 2
38. Karol Barański 1

Łukasz Domin
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” 

fotografie z archiwum Stowarzyszenia

mówek i usprawiedliwień w konfron-
tacji z trudnymi i niewygodnymi sytu-
acjami. Czekamy jeszcze na Piotrka. 
Pół godziny, godzina. Zaczynamy się 
martwić. Telefon do znajomych, któ-
rzy śledzą relacje na żywo w Interne-
cie. Jest! Biegnie jeszcze 2 kilometry 
do mety słyszymy rozmawiając przez 
telefon. Oddychamy z ulgą. Po ponad 4 
godzinach i 45 minutach Piotrek mel-
duje się na mecie z owiniętym kola-
nem, mocno kulejąc. Od 15 kilometra 
biegł z kontuzją. Nie poddał się! I tak, 
koniec końców okazuje się, że każdy 
z nas zostaje takim małym bohaterem. 
Takim tylko dla siebie. Bo maraton to 
nie tylko długodystansowy bieg o an-
tycznych korzeniach. Każdy, kto choć 
raz pokona 42 km 195 m maratończy-
kiem zostaje na całe życie. I to jest to, 
co w maratonach cenię najbardziej. Tą 
magię, dzięki której uświadamiam so-
bie w pełni, kim mogę być i co mogę 
osiągnąć w najważniejszym marato-
nie. W życiu. 

Kolejne nasze wyzwanie na dro-
dze do Korony Maratonów to Dębno 
i Kraków w kwietniu i maju 2014 roku. 
Mamy nadzieję, że kolejny raz przeła-
miemy własne słabości i damy radę.

Łukasz Domin

462 - Roman Kokot - 51.48 
602 - Mateusz Murawski 1.02.44 
626 - Murawska Agnieszka - 1.03.56
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Poznań - to właśnie tutaj zatrzymuje się 
nasz pociąg do Korony Maratonów. Druga sta-
cja na drodze do wymarzonego trofeum. Wraz 
ze mną Wiesław Jandziś i Piotr Kędzierski. 
Pierwszy z nich, tak jak ja, trzeci raz w życiu 
na maratonie. Drugi z nich debiutuje.

Stojąc na starcie maratonu pośród tysięcy 
podobnych do siebie zapaleńców i rozglądając 
się w koło widzę stojących ramię w ramię mło-
dych studentów i siwych staruszków, gospo-
dynie domowe i bizneswoman. Z jednej strony 
każdy ze swoją niepowtarzalną historią, a jed-
nocześnie wszyscy równi – po prostu maratoń-
czycy. Zastanawiam się, co jest takiego, że lu-
dzie tak różni pod względem światopoglądu, 
wyznania, wykształcenia, ambicji i wszelkich 
innych kryteriów stają na linii startu równa-
jąc się z innymi zebranymi do wspólnego mia-
nownika – maratończyka. Dalszy scenariusz 
jest zawsze taki sam. To maraton. Tak działa 
maraton. Magia 42 km. Obok mnie Wiesiek, 

Korona maratonów – stacja druga

nieco dalej Piotrek. Obydwaj czekają 
nerwowo, ale i z uśmiechem na twa-
rzy na godzinę „W”, na start. Pada 
strzał. Każdy z nas, każdy ze startują-
cych zanurza się w innym świecie. Do-
piero za linią mety wracamy w końcu 
do rzeczywistości. Dopiero taka sytu-
acja zmusza mnie do głębszej reflek-
sji, czym tak naprawdę jest maraton 
i co mi daje oprócz dawki adrenaliny 
i obolałych mięśni. Szukając odpowie-
dzi mogę stwierdzić, że to wszystko to 
taka jakby miłość od pierwszego wej-
rzenia. Jak to z taką miłością bywa, 
buchnęła od pierwszego od razu. Wpa-
dłem w wir życiówek, gadżetów i lite-
ratury na temat biegania. 15 km za 
nami nie ma już koło mnie ani Wieśka 
ani Piotrka. Pierwszy pobiegł gdzieś 
do przodu, zgubił mi się w tłumie lu-
dzi zakochanych w maratonie. Dru-
gi został gdzieś z tyłu, gdzie dokład-
nie, również trudno mi określić. Bie-
gnie więcej osób niż liczy nasze mia-
steczko. Te siedem tysięcy osób zma-
gających się z królewskim dystansem 
to prawdziwi herosi. W naszej kultu-
rze maraton jednoznacznie kojarzy 
się z nadludzkim wysiłkiem i zdolno-
ścią do najwyższego poświęcenia. Nie 
inaczej jest na trasie w Poznaniu. Po-
konując kolejne kilometry maratonu, 

co kawałek spotykam biegaczy, którzy 
przeżywają swoje kryzysy, ale to wła-
śnie na rubieżach własnych możliwo-
ści odkrywamy swoje prawdziwe „ja”. 
Na granicy wyczerpania fizycznego 
i psychicznego pękają wszystkie bań-
ki i twarda skorupa, w której chowa-
my się na co dzień. Dzięki takiej wal-
ce, ja, ale i również każdy z maratoń-
czyków poznał lepiej samego siebie. 
I w tym miejscu trzeba postawić py-
tanie: Czy aby poznać lepiej siebie sa-
mego trzeba się sponiewierać na tak 
nieludzkim dystansie? 

Napiszę krótko. Tak! 
Gdzieś tam za 30 kilometrem ma-

ratonu jestem sobą. Widzę siebie wy-
raźnie. Swoje śmiesznostki wady, 
drobne dziwactwa, ale także zalety 
i mocne strony. To właśnie tu na ma-
ratonie mogę szczerze przyznać się do 
swoich słabości, jednocześnie budując 
szacunek do samego siebie. Kiedy koń-
czę maraton zdobyta wiedza pozostaje 
ze mną. Na mecie łzy szczęścia. Czas 
mój również bardzo dobry - 3 godziny 
27 minut. Kawałek dalej Wiesiek, któ-
ry poprawia swój rekord życiowy (3 go-
dziny 4 minuty). Szczerzę mu gratulu-
ję. Przełamaliśmy kolejne własne sła-
bości. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy 
czas na trening, że nie szukaliśmy wy-

9 listopada w Rzeszowie odbył się 
I Bieg Niepodległości – Rzeszowska Dy-
cha. Dynów w biegu reprezentowało 9 
osób, wśród nich pierwsza biegaczka 
z Dynowa, Agnieszka Murawska. Nasi 
biegacze na dystansie 10 km pokaza-
li się z bardzo dobrej strony. Z najlep-
szej dynowscy maratończycy Wiesław 
Jandziś, Łukasz Domin i Bartłomiej 
Walus, którzy ukończyli bieg w pierw-
szej setce i złamali barierę 40 minut. 
Pozostali także osiągnęli bardzo do-
bre rezultaty i byli ogromnie zadowo-
leni. W klasyfikacji drużynowej w któ-
rej pod uwagę brane były wyniki trzech 
najlepszych zawodników z danej dru-
żyny nasza ekipa startująca pod szyl-
dem „Aktywny Dynów” zajęła wysokie 
8 miejsce. Łącznie w biegu wystartowa-
ło 700 osób z Polski, Ukrainy i Kenii. 
Wszyscy podkreślali, że była to świet-
na zabawa. Oby kolejne profesjonalne 
biegi w Polsce gromadziły jeszcze wię-
cej osób z Dynowa.

Wyniki OPEN zawodników 
z Dynowa:
49 miejsce - Wiesław Jandziś - 36 
min 54 sek 
69 - Łukasz Domin - 38.18 
77 - Bartłomiej Walus - 38.47 

Biegacze z Dynowa zdobyli rzeszów
131 - Dariusz Niedzielski - 41.30  
302 - Marcin Socha - 46.54 
432 - Piotr Kędzierski - 50.31  

Mateusz Słaby po raz trzeci z rzędu 
wygrał turniej tenisa ziemnego „Dyn-
bledon”. W finale Słaby bez większych 
problemów pokonał Wiesława Jandzi-
sia 2:0 (6:1, 6:1). W meczu o trzecie 
miejsce młodszy z braci Słabych, Ro-
bert, ograł gładko Adriana Siwulca wy-
grywając 2:0 (6:1, 6:1). 

Tym samym, Mateusz Słaby, zdobył 
potrójną koronę Dynbledonu w 2013 
roku i jest zdecydowanym liderem kla-
syfikacji generalnej. W III edycji tur-
nieju wystartowało 27 zawodników. 
Teraz dynowskich tenisistów czeka zi-
mowa przerwa. IV edycja turnieju - na 
wiosnę 2014 roku. Wtedy zobaczymy 
czy komuś uda się przełamać hegemo-
nię Mateusza Słabego.

Po finale powiedzieli:
Mateusz Słaby - Dziękuję organi-

zatorom za organizację trzech turnie-
jów. Aktywny Dynów pokazał, że moż-
na w Dynowie zrobić coś dla miesz-
kańców! Mam nadzieję, że w następ-
nym roku turnieje tenisowe również 
przyniosą tyle emocji co tegoroczne. Ży-
czę powodzenia w następnych edycjach 
wszystkim zawodnikom, którzy brali 
udział jak również tym, z którymi przy-
szło mi się zmierzyć. Z turnieju na tur-
niej poziom dynowskiego tenisa wzra-
sta i w następnym roku z pewnością 
będzie o wiele trudniej obronić tytuł.

Wiesław Jandziś – Cieszę się, ze 
udało mi się dojść do finału. Nie była 
to łatwa droga. Poziom tenisa w Dyno-

Nie ma mocnych na Słabego!
wie rośnie, dlatego Mateusz będzie mu-
siał jeszcze bardziej się postarać w ko-
lejnych edycjach Dynbledonu. Dziękuję 
za organizację i już z niecierpliwością 
czekam na kolejne turnieje!

Klasyfikacja generalna Dynbledo-
nu po III edycjach:
1. 1.Mateusz Słaby 240 pkt.
2. Wiesław Jandziś 138
3. Rafał Sówka 95
4. Adrian Siwulec 85
5. Tomasz Karnas 80
6. Adam Sawczak 77
7. Bartłomiej Walus 76
8. Robert Słaby 75
9. Amadeusz Łach 64
10. Łukasz Domin 57
11. Mateusz Murawski 52
12. Mariusz Bułdys 51
13. Dominik Gołąb 50
14. Wojciech Słaby 38
15. Bronisław Wojnarowicz 38
16. Konrad Banaś 36
17. Piotr Kędzierski 35
18. Mateusz Siwulec 32
19. Piotr Niemiec 30
20. Kuba Piskorek 29
21. Grzegorz Trybalski 27
22. Mateusz Kowalski 20
23. Marcin Krasnopolski 18
24. Dominik Hadam 16
25. Daniel Siwulec 14
26. Mateusz Paździorny 13
27. Piotr Sapa 12
28. Łukasz Siekaniec 11
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36. Tomasz Paździorny 3
37. Paweł Tarnawski 2
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Łukasz Domin
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” 

fotografie z archiwum Stowarzyszenia
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martwić. Telefon do znajomych, któ-
rzy śledzą relacje na żywo w Interne-
cie. Jest! Biegnie jeszcze 2 kilometry 
do mety słyszymy rozmawiając przez 
telefon. Oddychamy z ulgą. Po ponad 4 
godzinach i 45 minutach Piotrek mel-
duje się na mecie z owiniętym kola-
nem, mocno kulejąc. Od 15 kilometra 
biegł z kontuzją. Nie poddał się! I tak, 
koniec końców okazuje się, że każdy 
z nas zostaje takim małym bohaterem. 
Takim tylko dla siebie. Bo maraton to 
nie tylko długodystansowy bieg o an-
tycznych korzeniach. Każdy, kto choć 
raz pokona 42 km 195 m maratończy-
kiem zostaje na całe życie. I to jest to, 
co w maratonach cenię najbardziej. Tą 
magię, dzięki której uświadamiam so-
bie w pełni, kim mogę być i co mogę 
osiągnąć w najważniejszym marato-
nie. W życiu. 

Kolejne nasze wyzwanie na dro-
dze do Korony Maratonów to Dębno 
i Kraków w kwietniu i maju 2014 roku. 
Mamy nadzieję, że kolejny raz przeła-
miemy własne słabości i damy radę.
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602 - Mateusz Murawski 1.02.44 
626 - Murawska Agnieszka - 1.03.56
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NOWE ZADANIA

Pierwszy raz w historii Dynów do-
czekał się biegu w Święto Odzyskania 
Niepodległości. Nie był to żaden profe-
sjonalny bieg, całkowicie amatorskie 
bieganie na dystansie 1,7 km, ale fre-
kwencja dopisała. Na starcie pojawiło 
się 58 osób wymalowanych lub poubie-
ranych w narodowe barwy. 

I Dynowski Bieg Niepodległości 
miał za zadanie uczcić 95 lat odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę oraz 
przekonać Dynowian do aktywności 
ruchowej, spędzania czasu wolnego na 
sportowo i był całkowicie rekreacyjny. 
Wspólne bieganie rozpoczęło się kilku-
minutową rozgrzewką, którą poprowa-
dził członek Stowarzyszenia „Aktyw-
ny Dynów” Bartłomiej Walus. Było to 
świetne przygotowanie przed startem. 
Dla jednych dystans 1,7 km nie był ja-
kimś wielkim wyzwaniem, ale dla in-
nych to zmierzenie się z własnymi sła-
bościami. Wśród uczestników pojawił 
się Przewodniczący Rady Miasta Pan 
Roman Mryczko oraz dynowscy ma-
ratończycy. Jednak prawdziwe brawa 
otrzymali  najmłodsi uczestnicy bie-
gu w wieku 6-10 lat. Głównym patro-
nem biegu była ogólnopolska akcja Bie-
gamBoLubię, a już od wiosny jest duża 
szansa na profesjonalne zajęcia biega-
nia z trenerami lekkiej atletyki pod 
szyldem BBL. Na razie toczą się roz-
mowy. Gdyby się udało zorganizować 
takie zajęcia Dynów stałby się drugim 
po Rzeszowie miastem na Podkarpa-
ciu gdzie odbywały by się zajęcie BBL 

Dynów Biegał w Święto Niepodległości!

oraz 60 miastem w Polsce. Trzymajcie 
kciuki za powodzenie i jeszcze raz po-
wtórzę – BIEGAJCIE! ;)

Uczestnicy o biegu:
Adrian Siwulec - To mój pierwszy 

taki bieg z całą rodziną. Będziemy cze-
kać na kolejną taką imprezę. 

Roman Kokot - Super impreza 
Dynów w końcu się ruszył oby następ-
na edycja miała jeszcze większą fre-

kwencję.
Patrycja Pinda – Bieg wypadł 

bardzo fajnie, dopisała pogoda, a oso-
by obecne na biegu były w super na-
strojach. Podeszli z humorem do zorga-
nizowanego wydarzenia. Super organi-
zacja, świetnie poprowadzona impreza 
biegowa czekam z niecierpliwością na 
kolejne bieganie w Dynowie.

Łukasz Domin
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Klasyfikacja drużynowa – czołówka (pod uwagę bra-
ne były wyniki 3 najlepszych zawodników danego teamu)

1. LKB Rudnik (Ukraina) – 1 godz. 28 min. 19 sek.
2. Benedek Team (Kenia) – 1 godz. 35 min. 31 sek.
3. SKB Stalowa Wola – 1 godz. 45 min. 04 sek.
4. AZS AWF Masters Kraków – 1 godz. 48 min. 23 sek.
5. Rzeszowskie Gazele i Gepardy – 1 godz. 50 min. 44 sek.
6. CWKS Resovia – 1 godz. 51 min. 22 sek.

7. Przemyski Klub Biegacza – 1 godz. 52 min. 58 sek.
8. AKTYWNY DYNÓW – 1 godz. 54 min. 02 sek.
9. Klub Biegacza Lubaczów – 1 godz. 55 min. 33 sek.
10. Zmitek Team Nowa Dęba – 1 godz. 58 min 28 sek.
11. Grupetto Gorlice – 1 godz. 59 min. 41 sek.
12. Asseco Poland Rzeszów – 2 godz. 03 min. 53 sek.

Łukasz Domin
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

(…)Wolność to rozdział nienapisanej dotąd książki, przyjemność 
zapełnienia jej kart scenami zgodnymi z naszymi wizjami, bez obawy 
skreśleń publicznego cenzorskiego ołówka. Ewa Hadam

Oczywiście, może ktoś zarzucić, że 
jego wolność jest ograniczona przez 
konwenanse, zasady, prawo, moral-
ność. Moim zdaniem jest to koniecz-
ne przed zmianą wolności w swawo-
lę. Ktoś inny stwierdzi, że jego wol-
ność ogranicza praca, różnego rodza-
ju zobowiązania czy zasoby finanso-
we. Tu jednak kierujemy się chyba 
ku ideologii niebieskich ptaków, co 
z pozytywnie rozumianą wolnością 
mało ma wspólnego. Diana Wasy-
lowska-Kilon

W naszej świadomości pozostało i istnieje do tej pory takie „coś”, 
to „coś” chętnie zrzuciłoby odpowiedzialność na innych i prosiło o wy-
tyczne, jak żyć. Do dziś w Rosji wielu ze łzą w oku wspomina komu-
nizm; czasy, w których każdy znał swoje miejsce w szeregu i wiedział, 
co ma robić. A wolność wtedy? – jako taka była, ale sprowadzała się 
do tego, jaki odcień szarych skarpetek włożyć. Krzysztof Słupczyński

ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Anagram „Na statku handlowym” – 
pietra, partie, trapie

Anagram „Znak jakości” – kat, tak, 
akt

Jolka – wesołe miasteczko

Krzyżówka – szara reneta

Mam nadzieję, że tegoroczny listopad będzie bar-
dziej złoty, niż czarny… Na razie pogoda dopisuje, oby 
tak dalej!

Na jesienne wieczory nasi współpracownicy przy-
gotowali dla Państwa różnorodne i ciekawe zadania.

Pan Bogdan Witek poleca tym razem Rozetę 
i Duet zadań – Logogryf i Krzyżówkę-szyfr, powią-
zane wspólną tematyką; zaś pan Leszek Grzywacz za-
prasza do zmierzenia się z Uzupełnianką i Wirówką niepowtarzalną. 

A jako komentarz do kolejnych „sukcesów” naszej piłkarskiej reprezentacji – wierszyk o polskich „orłach”.
Jak zwykle życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu!

Renata Jurasińska

Polskie „orły”
Czas najwyższy polską piłkę 

Przyrównać do kury,
No a kura, to nie orzeł…

Nie wzleci do góry!
Trzeba UmIEĆ zagrać w piłkę,

Nie wystarczą ChĘCI…
Sukcesu – jak słodkiej waty

Z g… nie ukręci!
                      mJ

Na początek – 
wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Listopad i listonosz”…

Jest listopad czarny, trochę złoty, 
mokre lustro trzyma w ręku ziemia. 
W oknie domu płacze żal tęsknoty: 
Nie ma listów! Listonosza nie ma! 

Już nie przyjdzie ni we dnie, ni w nocy, 
złote płatki zawiały mu oczy, 

wiatr mu torbę otworzył przemocą, 
list za listem po drodze się toczy! 

Listonosza zasypały liście, 
serc i trąbek złocista ulewa! 

ach i przepadł w zamęcie i świście 
list, liść biały z kochanego drzewa!...

Logogryf “Sto lat temu zmarł ...”
Po wpisaniu wyrazów do diagramu, w zaznaczonych krat-

kach, czytanych rzędami, powstanie rozwiązanie  - imię i na-
zwisko pisarza.

Rzędami:
1) mieszkanie dla jednej osoby.
2) otrzymywana z ZUS-u po przejściu w stan spoczynku.
3) pozbywanie się towaru ze sklepu (często 
    po atrakcyjnych cenach).
4) samolot bez napędu, wykorzystujący prądy powietrzne.
5) wspomożenie kogoś pieniędzmi wg fiskusa.
6) nośnik danych do komputera wyparty przez
    pendrive i płytę CD.

Bogdan Witek

Krzyżówka - szyfr

Poziomo: 
4) “Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki.
16) jednolity, zwarty obszar górski.

Pionowo:
8) rurki układane w ziemi podczas operacji osuszania gruntów.
7) substancja o właściwościach narkotycznych.

 Bogdan Witek

Krzyżówka - szyfr Po rozwiązaniu krzyżówki, wszystkie litery uporząd-
kowane kolejno zgodnie z numeracją, utworzą rozwiąza-
nie - tytuł powieści bohatera logogryfu.
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NOWE ZADANIA

Pierwszy raz w historii Dynów do-
czekał się biegu w Święto Odzyskania 
Niepodległości. Nie był to żaden profe-
sjonalny bieg, całkowicie amatorskie 
bieganie na dystansie 1,7 km, ale fre-
kwencja dopisała. Na starcie pojawiło 
się 58 osób wymalowanych lub poubie-
ranych w narodowe barwy. 

I Dynowski Bieg Niepodległości 
miał za zadanie uczcić 95 lat odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę oraz 
przekonać Dynowian do aktywności 
ruchowej, spędzania czasu wolnego na 
sportowo i był całkowicie rekreacyjny. 
Wspólne bieganie rozpoczęło się kilku-
minutową rozgrzewką, którą poprowa-
dził członek Stowarzyszenia „Aktyw-
ny Dynów” Bartłomiej Walus. Było to 
świetne przygotowanie przed startem. 
Dla jednych dystans 1,7 km nie był ja-
kimś wielkim wyzwaniem, ale dla in-
nych to zmierzenie się z własnymi sła-
bościami. Wśród uczestników pojawił 
się Przewodniczący Rady Miasta Pan 
Roman Mryczko oraz dynowscy ma-
ratończycy. Jednak prawdziwe brawa 
otrzymali  najmłodsi uczestnicy bie-
gu w wieku 6-10 lat. Głównym patro-
nem biegu była ogólnopolska akcja Bie-
gamBoLubię, a już od wiosny jest duża 
szansa na profesjonalne zajęcia biega-
nia z trenerami lekkiej atletyki pod 
szyldem BBL. Na razie toczą się roz-
mowy. Gdyby się udało zorganizować 
takie zajęcia Dynów stałby się drugim 
po Rzeszowie miastem na Podkarpa-
ciu gdzie odbywały by się zajęcie BBL 

Dynów Biegał w Święto Niepodległości!

oraz 60 miastem w Polsce. Trzymajcie 
kciuki za powodzenie i jeszcze raz po-
wtórzę – BIEGAJCIE! ;)

Uczestnicy o biegu:
Adrian Siwulec - To mój pierwszy 

taki bieg z całą rodziną. Będziemy cze-
kać na kolejną taką imprezę. 

Roman Kokot - Super impreza 
Dynów w końcu się ruszył oby następ-
na edycja miała jeszcze większą fre-

kwencję.
Patrycja Pinda – Bieg wypadł 

bardzo fajnie, dopisała pogoda, a oso-
by obecne na biegu były w super na-
strojach. Podeszli z humorem do zorga-
nizowanego wydarzenia. Super organi-
zacja, świetnie poprowadzona impreza 
biegowa czekam z niecierpliwością na 
kolejne bieganie w Dynowie.

Łukasz Domin
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

Klasyfikacja drużynowa – czołówka (pod uwagę bra-
ne były wyniki 3 najlepszych zawodników danego teamu)

1. LKB Rudnik (Ukraina) – 1 godz. 28 min. 19 sek.
2. Benedek Team (Kenia) – 1 godz. 35 min. 31 sek.
3. SKB Stalowa Wola – 1 godz. 45 min. 04 sek.
4. AZS AWF Masters Kraków – 1 godz. 48 min. 23 sek.
5. Rzeszowskie Gazele i Gepardy – 1 godz. 50 min. 44 sek.
6. CWKS Resovia – 1 godz. 51 min. 22 sek.

7. Przemyski Klub Biegacza – 1 godz. 52 min. 58 sek.
8. AKTYWNY DYNÓW – 1 godz. 54 min. 02 sek.
9. Klub Biegacza Lubaczów – 1 godz. 55 min. 33 sek.
10. Zmitek Team Nowa Dęba – 1 godz. 58 min 28 sek.
11. Grupetto Gorlice – 1 godz. 59 min. 41 sek.
12. Asseco Poland Rzeszów – 2 godz. 03 min. 53 sek.

Łukasz Domin
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

(…)Wolność to rozdział nienapisanej dotąd książki, przyjemność 
zapełnienia jej kart scenami zgodnymi z naszymi wizjami, bez obawy 
skreśleń publicznego cenzorskiego ołówka. Ewa Hadam

Oczywiście, może ktoś zarzucić, że 
jego wolność jest ograniczona przez 
konwenanse, zasady, prawo, moral-
ność. Moim zdaniem jest to koniecz-
ne przed zmianą wolności w swawo-
lę. Ktoś inny stwierdzi, że jego wol-
ność ogranicza praca, różnego rodza-
ju zobowiązania czy zasoby finanso-
we. Tu jednak kierujemy się chyba 
ku ideologii niebieskich ptaków, co 
z pozytywnie rozumianą wolnością 
mało ma wspólnego. Diana Wasy-
lowska-Kilon

W naszej świadomości pozostało i istnieje do tej pory takie „coś”, 
to „coś” chętnie zrzuciłoby odpowiedzialność na innych i prosiło o wy-
tyczne, jak żyć. Do dziś w Rosji wielu ze łzą w oku wspomina komu-
nizm; czasy, w których każdy znał swoje miejsce w szeregu i wiedział, 
co ma robić. A wolność wtedy? – jako taka była, ale sprowadzała się 
do tego, jaki odcień szarych skarpetek włożyć. Krzysztof Słupczyński

ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z pOpRZeDNIegO NumeRu

Anagram „Na statku handlowym” – 
pietra, partie, trapie

Anagram „Znak jakości” – kat, tak, 
akt

Jolka – wesołe miasteczko

Krzyżówka – szara reneta

Mam nadzieję, że tegoroczny listopad będzie bar-
dziej złoty, niż czarny… Na razie pogoda dopisuje, oby 
tak dalej!

Na jesienne wieczory nasi współpracownicy przy-
gotowali dla Państwa różnorodne i ciekawe zadania.

Pan Bogdan Witek poleca tym razem Rozetę 
i Duet zadań – Logogryf i Krzyżówkę-szyfr, powią-
zane wspólną tematyką; zaś pan Leszek Grzywacz za-
prasza do zmierzenia się z Uzupełnianką i Wirówką niepowtarzalną. 

A jako komentarz do kolejnych „sukcesów” naszej piłkarskiej reprezentacji – wierszyk o polskich „orłach”.
Jak zwykle życzę Państwu sukcesów w rozwiązywaniu!

Renata Jurasińska

Polskie „orły”
Czas najwyższy polską piłkę 

Przyrównać do kury,
No a kura, to nie orzeł…

Nie wzleci do góry!
Trzeba UmIEĆ zagrać w piłkę,

Nie wystarczą ChĘCI…
Sukcesu – jak słodkiej waty

Z g… nie ukręci!
                      mJ

Na początek – 
wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Listopad i listonosz”…

Jest listopad czarny, trochę złoty, 
mokre lustro trzyma w ręku ziemia. 
W oknie domu płacze żal tęsknoty: 
Nie ma listów! Listonosza nie ma! 

Już nie przyjdzie ni we dnie, ni w nocy, 
złote płatki zawiały mu oczy, 

wiatr mu torbę otworzył przemocą, 
list za listem po drodze się toczy! 

Listonosza zasypały liście, 
serc i trąbek złocista ulewa! 

ach i przepadł w zamęcie i świście 
list, liść biały z kochanego drzewa!...

Logogryf “Sto lat temu zmarł ...”
Po wpisaniu wyrazów do diagramu, w zaznaczonych krat-

kach, czytanych rzędami, powstanie rozwiązanie  - imię i na-
zwisko pisarza.
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3) pozbywanie się towaru ze sklepu (często 
    po atrakcyjnych cenach).
4) samolot bez napędu, wykorzystujący prądy powietrzne.
5) wspomożenie kogoś pieniędzmi wg fiskusa.
6) nośnik danych do komputera wyparty przez
    pendrive i płytę CD.

Bogdan Witek
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Poziomo: 
4) “Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki.
16) jednolity, zwarty obszar górski.

Pionowo:
8) rurki układane w ziemi podczas operacji osuszania gruntów.
7) substancja o właściwościach narkotycznych.

 Bogdan Witek

Krzyżówka - szyfr Po rozwiązaniu krzyżówki, wszystkie litery uporząd-
kowane kolejno zgodnie z numeracją, utworzą rozwiąza-
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Wydawca: Stowarzyszenie Promocji
i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towa-

rzystwo Przyjació³ Dynowa

Prawoskrętnie (od pola z kreską):
1) stoi na czele archidiecezji.
2) baśń o chłopcu z planety B-612 Antoine’a 
    de Saint-Exupéry’ego.
3) zajęcie samochodu na potrzeby wojska.
4) zmniejszanie ciśnienia w silniku spalinowym.
5) uwertura do balu maturalnego.
6) ... kościuszkowska.
7) komputerowiec.
8) znawca twórczości autora „Świętoszka”.
9) przebyta droga pojazdu.
10) ołowiany ... (w bajce Christiana Andersena).
11) urodził się w tym samym roku, co ty.
12) wynagrodzenie za sześćdziesiąt minut pracy.
13) zastępca szefa placówki dyplomatycznej.
14) przyrząd do pomiaru stężenia jonów wodorowych.
15) większa od sekundy.
16) zbieranie piany z gotującego się rosołu.

Leszek Grzywacz

WIRÓWKA „NIEPOWTARZALNA”
W odgadywanych wyrazach żadna z liter się nie powtarza. 
Litery z pól z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
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Rozeta
Prawoskrętne:

1) towarzyszy panu młodemu podczas ślubu.
2) „…Ordona” słynny wiersz Adama Mickiewicza.
3) zakręcony wypiek krakowski, obwarzanek.
4) dawny zakład fryzjerski, golarnia.
5) młodzieżowe kpiny, żartowanie z kogoś. 
6) błyszczące kółeczko na stroju ludowym.
7) polska piosenkarka greckiego pochodzenia.
8) roślina pnąca się po ściankach altanki, pergoli.
9) potocznie donosiciel.
10) wstęp do obrazu.

Lewoskrętnie:
1) duże różnice w podziale dóbr, wymiarach.
2) domena księgowej.
3) wyczyniają burdy podczas imprez sportowych.
4) na boisku z orzełkiem na piersi.
5) zagięcie, łuk.
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Bogdan Witek

UZUPEŁNIANKA

Pionowo:
1) potrafi sobie radzić w każdej sytuacji.
2) chusta do podtrzymywania złamanej ręki.
3) rolnicza spółdzielnia produkcyjna w Rosji.
4) tkanina wełniana używana na garnitury, kostiumy i płaszcze.
5) wybitny pisarz angielski 2 połowy XIX w. („Mała Dorrit”, „Opowie-

ści wigilijne”).

Do diagramu należy wpisać odgadnięte wyrazy, a następnie uzu-
pełnić puste pola odpowiednimi literami, tak, aby otrzymane wyrazy 
poziome (początkowe litery: (Ć, G, F) zawierały w kolorowych polach 
krótsze słowa. Rozwiązaniem są wyrazy 5-literowe.

Leszek Grzywacz
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UZUPEŁNIANKA
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