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Drodzy 
Czytelnicy!

Jak wcześniej informowałem 
czytelników „Dynowinki”, Sto-
warzyszenie Promocji i Roz-
woju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dyno-
wa objęło obok wielu zacnych 
osobistości, honorowy patronat 
nad organizacją Jubileuszowego 
Zjazdu Absolwentów LO w Dynowie.

Zobowiązało się jednocześnie do aktywnego udziału 
w pracach zjazdowego Komitetu organizacyjnego.

W wyniku tych prac, nakładem Towarzystwa Przyja-
ciół Dynowa wydano w czterech wzorach karty pocztowe. 
Pocztówki te są do nabycia w LO oraz w wybranych skle-
pach w Dynowie.

Został również opracowany projekt graficzny okolicz-
nościowego datownika, którego autorem jest Pan Grzegorz 
Hardulak (opracowanie datownika w wersji pdf, jpg i w co-
rel-u wykonała Pani Monika Bielenda z drukarni „DUET” 
w Rzeszowie). Wydany przez Pocztę Polską datownik oko-
licznościowy będzie stosowany przez Urząd Pocztowy w Dy-

nowie w dniu Zjazdu tj. 10 października 2014 r.
Trwają prace nad opracowaniem graficznym i zleceniem 

wydania znaczków personalizowanych z wizerunkiem LO 
oraz informacją o Jubileuszowym Zjeździe Absolwentów 
w 70 - rocznicę powstania szkoły.

Wydane pocztówki okolicznościowe oraz projekt datow-
nika prezentuję na dalszych stronach „Dynowinki”.

Prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Regionu Dynowskiego 
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa 

dr Andrzej Stankiewicz

Dynowskie lato należy uznać za udane! Zarówno mieszkańcy Dynowa 
i okolic, jak i turyści, mogli do woli zażywać słońca oraz kąpieli w Sanie 
a także mogli „zanurzyć się” w wydarzeniach kulturalnych, których tego 
lata nie brakowało! Na czoło wysuwają się tegoroczne Dni Pogórza Dy-
nowskiego, a przede wszystkim kolejny spektakl plenerowy Stowarzysze-
nia De-novo. Tym razem zachwycił wszystkich „Łestern” – napisany spe-
cjalnie dla Dynowa przez Magdę i Adama Miklaszów i zagrany brawurowo 
przez sporą grupę zawodowych aktorów oraz mieszkańców naszego mia-
sta i okolic, którzy dzielnie dotrzymywali im kroku!

W poprzednim numerze zapraszaliśmy radnych do podzielenia się z Czy-
telnikami problemami dotyczącymi gminy. Na naszą propozycję odpowie-
dział jedynie Radny Gminy Dynów, Pan Bogusław Martowicz („Okiem 
radnego”, str. 7). Nadal zapraszamy na nasze łamy innych radnych, koń-
czących kadencję! 

Kiedy weźmiecie Państwo do rąk ten numer „Dynowinki”, lato powoli 
zacznie odchodzić i kończyć się będą wakacje i urlopy… Proszę więc cie-
szyć się nim do końca, wypocząć skutecznie, a potem spokojnie oczekiwać 
na przyjście polskiej jesieni, która przecież też jest piękna (nie bez powo-
du nazywają ją „złotą”)! Mimo jej niewątpliwych uroków, pewnie wielu 
jednak zanuci nie raz: 

… A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień,
Niech mówią: głupi, o mnie, a mnie jest żal…

 A na razie zapraszamy do lektury artykułów przepełnionych latem!

Redaktorzy prowadzący – Renata i Maciej Jurasińscy
Za następny numer „Dynowinki” odpowiada pani Ewa Czyżowska 

(ewa14@poczta.onet.pl) 
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AKTUALNE DZIAŁANIA 
WŁADZ MIASTA

1. Kontynuacja rewitalizacji 
miasta. 

Ruszyły przerwane z powodu upa-
dłości poprzedniego Wykonawcy pra-
ce związane z rewitalizacją miasta. 
Obecnie, Wykonawcą zadania jest fir-
ma PARK-M Sp. z o.o. z siedzibą w Sta-
rym Sączu, która wygrała przetarg. 
W pierwszej kolejności prowadzone 
będą prace w Rynku Miasta i na przy-
ległych ulicach. Po zakończeniu robót 
w centrum Miasta będą kontynuowa-
ne prace związane z rewitalizacją par-
ku przydworskiego.

Planowany termin zakończenia in-
westycji – listopad 2014r.      

2. Przebudowa budynku Urzę-
du Miejskiego w Dynowie.

Trwają prace związane z przebudo-

wą budynku Urzędu Miejskiego obej-
mujące wykonanie nowego dwuspa-
dowego dachu oraz ocieplenie ścian 
z nową elewacją. Wykonawcą zada-
nia jest Firma Produkcyjno – Usługo-
wo – Handlowa „FRAN – BUD” Franci-
szek Oleszko, która wyłoniona została 
w drodze przetargu nieograniczonego. 

Planowany termin zakończenia za-
dania – październik 2014r. 

3. Remont zabytkowej kaplicy 
cmentarnej przy ul. Grunwaldz-
kiej. 

Rozpoczęto również prace remon-
towo – konserwatorskie na zabytko-
wej kaplicy cmentarnej przy ul. Grun-
waldzkiej. Wykonawcą zadania jest 
Firma Produkcyjno – Usługowo – Han-
dlowa „FRAN – BUD”. Roboty będą wy-
konywane pod nadzorem służb konser-
watorskich. 

Planowany termin wykonania za-
dania – październik 2014 r.

4. Remont drogi gminnej – bocz-
nej do ul. Grunwaldzkiej.

Firma STRABAG prowadzi roboty 
rozbiórkowe i ziemne związane z re-
montem drogi gminnej – bocznej do ul. 
Grunwaldzkiej, prowadzącej do siedzib 
lokalnych przedsiębiorców oraz do pro-
jektowanej nowej kaplicy cmentarnej.

Planowany termin zakończenia re-
montu – październik 2014r. 

5. Ogrodzenie przy budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dy-
nowie.

W okresie wakacji planuje się wy-
konanie nowego ogrodzenia przy bu-
dynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dy-
nowie. Rozpoczęto roboty przygotowaw-
cze: rozebrano zniszczone elementy 
starego ogrodzenia. 

Podczas realizacji w/w zadań mogą 
wystąpić utrudnienia dla mieszkańców 
związane m.in. ze zmianami organiza-
cji ruchu drogowego, w związku z czym 
prosimy o wyrozumiałość. 

Zapraszam również Państwa do 
obejrzenia zdjęć przedstawiających re-
alizację w/w inwestycji, które znajdu-
ją się na stronie internetowej miasta: 
www.dynow.pl 

Burmistrz Miasta Dynowa 
Zygmunt Frańczak

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dynowa w 2013 
roku opierała się na realizacji programu przyjętego na Wal-
nym Zebraniu w dniu 25.06.2013 r..

Pracą Towarzystwa kierował Zarząd w 7-osobowym skła-
dzie wybrany w 2011 roku.

Towarzystwo nadal nie ma swojej siedziby, co niewspół-
miernie utrudnia jego pracę. Dotychczasowe prośby kiero-
wane do władz samorządowych miasta nie dały żadnego re-

SPRAWOZDANIE  ZARZąDU 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa w Dynowie za 2013 r.

zultatu. Wspomnieć wypada, iż Towarzystwo zostało powo-
łane w grudniu 2000 r..

W okresie ubiegłego roku wydano 10 numerów miesięcz-
nika „Dynowinka”. Dwa numery obejmowały okresy dwu-
miesięczne. Zasadniczym powodem braku comiesięcznego 
wydawania gazety był brak pieniędzy na sfinansowanie jej 
comiesięcznego druku. Wydanie pięciu numerów „Dyno-
winki” możliwe było dzięki finansowemu wsparciu Gminy 

W dniu 24.06.2014r. w siedzibie MOK w Dynowie od-
było się zwyczajne Walne Zebranie członków SPiRRD To-
warzystwo Przyjaciół Dynowa.

Swoją obecnością zebranych zaszczycił Przewodniczą-
cy Rady Miasta Pan Roman Mryczko oraz Burmistrz Mia-
sta Pan Zygmunt Frańczak.

Zebranie podjęło statutem przewidziane uchwały 
w tym zatwierdziło sprawozdanie Zarządu za 2013 r. 
i przyjęło kierunki działania na lata 2014-2015, które po-

Walne Zebranie Stowarzyszenia
niżej zamieszczam.

Jednocześnie wybrało na najbliższą kadencję Zarząd 
w składzie: Andrzej Stankiewicz – Prezes, Dariusz Błot-
nicki i Maciej Jurasiński – v-ce Prezesi, Józef Sówka – Se-
kretarz,  Stanisław Tymowicz, Rafał Bilski, Małgorzata 
Dańczak – Członkowie oraz Komisję Rewizyjną w skła-
dzie: Ewa Czyżowska – Przewodnicząca, Antoni Dżuła 
i Teresa Gerula – Członkowie.

Andrzej Stankiewicz
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Miasta Dynów, Gminy Dynów i Gminy Nozdrzec. Koloro-
we tzw. wkładki do miesięcznika sfinansowały w każdym 
przypadku zainteresowane podmioty jak np. rady rodziców 
poszczególnych szkół.

Towarzystwo archiwizuje miesięcznik „Dynowinka” do-
konując corocznie ich oprawy przez introligatora.

W zakresie działalności wydawniczej po raz piąty został 
wydany przez Towarzystwo kalendarz ścienny pt. „Tamten 
Dynów” prezentujący Miasto na starej pocztówce i fotogra-
fii. Wydanie kalendarza było możliwe dzięki sfinansowa-
niu jego druku przez sponsorów. Tradycyjnie dużą pomocą 
finansową wsparł Towarzystwo Pan Aleksander Łukasz.

W ubiegłym roku nie udało się wydać mimo przygoto-
wania do druku :

-pocztówek część III,
-albumu Dynów na starej pocztówce i fotografii.
Powodem był brak środków finansowych.
Dzięki wsparciu finansowemu darczyńców, w całości wy-

remontowano kapliczkę „Siwy Krzyż”. Jest to czwarta ka-
pliczka wyremontowana staraniem Towarzystwa.

Za pieniądze pochodzące ze zbiórek publicznych orga-
nizowanych w dniu 1 listopada odrestaurowano na starym 
cmentarzu pomniki Michała Miączyńskiego, Józefa Zay-
chowskiego i rodziny Jungstów.

Posiadane środki finansowe pochodzące ze zbiórek pu-
blicznych umożliwią dalsze remonty dwóch pomników w bie-
żącym roku.

Towarzystwo posiada i prowadzi swoją kronikę. Zbiera 
dokumenty i dokumentuje swoją działalność w formie foto-
graficznej.  Zbiera publikacje związane z Dynowem w ra-
mach własnej podręcznej biblioteki, tymczasowo znajdują-
cej się w prywatnej kancelarii prezesa Towarzystwa. 

Towarzystwo było współorganizatorem tradycyjnie or-
ganizowanego Konkursu Kolend i Pastorałek. 

Uczestniczyło również w organizowanych, publicznych 
czytaniach książek A. Mickiewicza i A. Fredry. 

Towarzystwo posiada dla własnych potrzeb ewidencję 
pomników na starym cmentarzu, którą systematycznie ak-
tualizuje.

Staraniem m.in. Towarzystwa została podjęta decy-
zja o zorganizowaniu jubileuszowego zjazdu absolwentów 
LO w Dynowie, którego termin wyznaczono na paździer-
nik 2014 r..

Przygotowano do druku wydanie pierwszego numeru 
rocznika historycznego „Dynoviana”. Koordynatorem cało-
ści prac jest Pan Józef Stolarczyk.

W Miejskim Domu Kultury w maju br. zorganizowano 
wystawę filatelistyczną poświęconą osobie papieża Jana 
Pawła II.

Wszystko co udało się zrobić, było możliwe dzięki wspar-
ciu mieszkańców Dynowa i ludzi wywodzących się z Dyno-
wa. Należy szczególnie podkreślić wsparcie finansowe Jo-
anny Stankiewicz – Kiełbińskiej i jej męża Mirosława, Li-
dii i Mariana Tarnawskich oraz Spółki SÓW-POL. Nigdy 
współpracy nie odmówiła Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Dynowie oraz Miejski Ośrodek Kultury. 

Jak co roku w sprawozdaniu podkreślam, iż do chwi-
li obecnej Towarzystwo nie posiada miejsca na urządzenie 
muzeum regionalnego. 

Bez pomocy władz Miasta zdobycie koniecznego lokalu 
nie jest możliwe.

Za Zarząd Andrzej Stankiewicz
Dynów, dnia 24.06.2014 r.

1. wystąpić formalnie pismem do Pana Burmistrza i Rady 
Miasta Dynowa o niezwłoczne przyznanie lokalu na 
siedzibę Towarzystwa. Problem braku siedziby i jego 
wpływ na działalność uczynić przedmiotem szczegóło-
wej publikacji w miesięczniku „Dynowinka”,

2. wystąpić formalnie pismem do Pana Burmistrza i Rady 
Miasta Dynowa o wskazanie lokalu na muzeum regio-
nalne. Wspólnie z Urzędem Miasta dokonać inwenta-
ryzacji dotychczasowych zbiorów muzealnych po zlikwi-
dowanej izbie pamięci,

3. przyjąć patronat nad organizacją jubileuszowego zjaz-
du absolwentów LO w Dynowie z okazji 70-rocznicy po-
wołania szkoły i w swoim zakresie :
• wydać okolicznościowe kartki pocztowe,
• w porozumieniu z Pocztą Polską wydać pocztowy 

datownik okolicznościowy,
• wydać okolicznościowy pocztowy znaczek persona-

lizowany z wizerunkiem szkoły i adnotacją o jubi-
leuszu,

• opracować do monografii szkoły rozdział poświęcony 
fakultetom tajnego nauczania na poziomie szkoły 
średniej w Dynowie w okresie okupacji hitlerowskiej

4. wydawać cyklicznie miesięcznik „Dynowinka”,
5. wydać III część pocztówek i fotografii „Dynów na sta-

rej pocztówce i fotografii”,
6. wydać kalendarz ścienny na 2015 r. pt. „Tamten Dy-

nów”,

7. wydać drugi numer Rocznika historycznego „Dyno-
viana”,

8. wydać album „Dynów na starej pocztówce i fotografii”,
9. przystąpić do odrestaurowania kapliczki św. Jakuba 

przy ul. 1 Maja przy udziale konserwatora zabytków,
10. przeprowadzić kwestę w dniach 1-2 listopada 2014 r. 

celem ratowania pomników na starym cmentarzu,
11. objąć renowacją dwa pomniki na starym cmentarzu 

wskazane przez Zarząd Towarzystwa,
12. uczestniczyć w zorganizowaniu Konkurs Kolęd i Pa-

storałek,
13. zorganizować kolejną, III Wystawę „Dynów na starej 

pocztówce i fotografii”,
14. organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym zwią-

zanymi z Dynowem np. z dr J. Majką z Muzeum Okrę-
gowego w Rzeszowie,

15. uczestniczyć w organizowaniu Dni Pogórza Dynowskie-
go – zorganizować Turniej Koszykówki, przejazdy rikszą 

16. prowadzić stronę internetową Towarzystwa,
17. zorganizować posiedzenie redakcji „Dynowinki”  

z udziałem Zarządu Towarzystwa celem dokonania 
zmian organizacyjnych i podjąć ustalenia w zakresie 
zmierzającym do uatrakcyjnienia treści miesięcznika,

18. upamiętnić miejsca straceń Żydów na terenie Dynowa 
w czasie II Wojny Światowej przez hitlerowskie Niemcy.

KIERUNKI DZIAŁANIA 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa w Dynowie na lata 2014 — 2015 
przyjęte na Walnym Zebraniu w dniu 24.06.2014 r.
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Odszedł na zawsze Zasłużony Obywatel Dynowa, Kroni-
karz Miasta, Filar Zespołu Teatralnego, Działacz Społeczny, 
Członek różnych stowarzyszeń i organizacji społecznych - 

ODSZEDŁ… tak trudno w to uwierzyć, że nie ma GO 
już wśród nas… Trudno, bo zawsze dotąd był…. Z wyjąt-
kiem ostatnich lat swojej choroby przyjmowanej z postawą 
Mędrca, który rozumie, co niesie LOS. Wcześniej bywał na 
każdym posiedzeniu, naradzie, próbie chóru bądź Zespołu, 
na spotkaniu Kombatantów AK, na uroczystości patriotycz-
nej, na spotkaniu redakcji DYNOWINKI….

Odszedł i nikt GO nie zastąpi… Banalne stwierdzenie, 
ale z każdym ODEJŚCIEM Człowieka nabiera ono na nowo 
wyrazistego, dramatycznego znaczenia. Słowami nie moż-
na ująć straty, a myśli uparcie krążą wokół spraw prowa-
dzonych przez ZMARŁEGO. Dobrze, że chociaż wspomnie-
nia są udziałem tak wielu z nas, że nasza pamięć odnoto-
wała tak wiele różnych dokonań PANA  MIECZYSŁAWA

„BY TRWAŁA PAMIĘĆ…”
wspomnienie 

o Mieczysławie Krasnopolskim
Od projektu gazety i wyda-

nia pierwszego numeru Pan Mie-
czysław Krasnopolski należał do 
zespołu redakcyjnego, był auto-
rem niezliczonej ilości artykułów 
- przeważnie o tematyce historycznej. Kochał swe rodzinne 
miasto, znał jego przeszłość i teraźniejszość, więc Jego głos 
w dyskusji miał wagę niezwykle ważną, bo większość sądów 
ZMARŁY opierał na znanych Mu faktach. Na tym polu po-
ległby każdy adwersarz, gdyby ośmielił się sprzeczać z za-
wsze taktownym, uważnym i stanowczym Panem Mieczy-
sławem. Niejedna praca magisterska z historii i dziedzin 
pokrewnych powstała dzięki zbiorom Pana Krasnopolskie-
go, dzięki Jego mądrym radom i sugestiom…

(Ciąg dalszy wspomnień w następnym numerze „Dyno-
winki”)    

Krystyna Dżuła

Non omnis moriar

Łącząc się w bólu z Rodziną informujemy, 
że zmarł Honorowy Członek Towarzystwa Przyjaciół Dynowa

Pan MIECZYSŁAW KRASNOPOLSKI

Był jednym z głównych inicjatorów powstania Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Dynowinka” 
i powołał do życia Dynowską Izbę Pamięci.

Od wczesnej młodości pisał o ludziach i zdarzeniach dotyczących Dynowszczyzny oraz gromadził 
związane z nią pamiątki i zdjęcia.

Jak mało kto ukochał naszą Ziemię Dynowską i przez całe życie dawał temu wyraz. Nikt tak jak On 
nie zasłużył na miano Wielkiego Patrioty Regionalnego.

Dziękujemy za wszystko Panie Mieczysławie!

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dynowa
i redakcja „Dynowinki”

Towarzystwo Przyjaciół Dynowa oraz Redakcja „Dynowinki” 
składają 

wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego 
12 lipca 2014 roku 

PANA ZYGMUNTA DUDUSIA

barwnego Dynowianina, który nie szczędził informacji o tamtym Dynowie 
i tamtych ludziach oraz starych zdjęć ze swego archiwum; 

syna bohatera spod Monte Cassino, który skrzętnie przechowywał rodzinne pamiątki, 
dla którego słowo „patriotyzm” nie było pustym hasłem; uczynnego człowieka, 
który w wolnej już Polsce z oddaniem pomagał mieszkańcom Dynowszczyzny 

uzyskać odszkodowania za pracę w III Rzeszy.
Będzie nam Go brakowało! 

Cześć Jego pamięci!

Mieczysław Krasnopolski
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Lp. Miejscowość Liczba uczniów 
w roku szk. 
2010/2011

Liczba uczniów 
w roku szk. 
2013/2014

1. Bachórz ZS Nr 1 134 116

2. Harta ZS Nr  2 179 160

3. Łubno ZS Nr 3 168 172

4. Pawłokoma ZS Nr 4 85 77

5. Dylągowa ZS Nr 5 117 100

6. Dąbrówka Starz. SP 48 33

7. Harta górna SP 45 41

8. Ulanica SP 41 32

9. Laskówka SP (kl.I-III) 13 18

Jako Radny Gminy Dynów, a zara-
zem Przewodniczący Komisji Oświaty 
Rady Gminy Dynów, chciałbym wywołać 
dyskusję, co dalej z funkcjonowaniem 
i istnieniem szkół, w niektórych miejsco-
wościach gminy. Wiemy, że nasza gmi-
na, jako jedna z nielicznych w regionie 
utrzymuje od początku reformy szkol-
nictwa tj., od 1999r., w każdej miejsco-
wości szkoły podstawowe (w Harcie na-
wet dwie) i pięć gimnazjów. Należy się 
uznanie, za to Radnym i p. Wójtowi, jed-
nak trzeba zdać sobie sprawę, że dofi-
nansowanie szkół z własnego budżetu, 
powoduje brak inwestycji i tak napraw-
dę wegetację gminy.

Prawda niestety jest brutalna. Niż 
demograficzny, odczuwalny szczególnie 
w mniejszych miejscowościach i twar-
de prawa rynku powodują, że nie da się 
dłużej utrzymywać szkół w takiej for-
mie prawnej jak obecnie, bez względu 
na to kto będzie wchodził w skład Rady 
Gminy i kto będzie wójtem w przyszłej 
kadencji.

Nie będę wyliczał, ile gmina dokła-
da do poszczególnych szkół tylko poda-
ję sumę ogólną jaka dopłacono w roku 
2013 do ich funkcjonowania – jest to 
kwota 2,793,551 złotych. To powoduje, 
że gmina utrzymuje szkoły, ale nie ma 
pieniędzy na jakiekolwiek inwestycje, 
choćby planowaną w kończącej się już 
kadencji kanalizację wsi Harta - pierw-
szej w gminie, z której nic nie wyszło. 
Prawie każdy, kto zna sprawę mówi gło-
śno, że nie ma pieniędzy, „bo wszystko 
zjadają szkoły”- zgoda, tylko należy się 
zastanowić jak ten problem rozwiązać.  

Najprostszym rozwiązaniem była by 
likwidacja, czy też reorganizacja naj-
bardziej deficytowych szkół tych, które 
niż demograficzny dotknął najbardziej. 

Taki plan na rok 2014/2015 był już 
omawiany na Komisjach Rady Gminy 
z początkiem roku 2014, gdzie dotyczył 
Dąbrówki Starzeńskiej, Ulanicy. Harty 
górnej a za rok gimnazjum w Dylągo-
wej. Byłem i jestem przeciwny takiemu 
rozwiązaniu i głosowałem przeciwko.

Zdaję sobie jednak sprawę, że eko-
nomii nie da się oszukać i problem nale-
ży mądrze rozwiązać. Likwidacja szkół 
moim zdaniem jest złym rozwiązaniem. 
Szkoła to nie zakład produkcyjny, gdzie 
szybko można wyliczyć zysk (dlate-
go jako motto umieściłem na początku 
chińskie przysłowie), szkoła to coś wię-
cej, to nie tylko nauka. Miejscowość, któ-
ra traci szkołę traci serce, ośrodek lo-
kalnej kultury, czego przykłady może-
my zaobserwować, w niektórych miej-
scowościach sąsiednich gmin.

Masz plany na rok, siej zboże.
Masz plany na lata, sadz drzewa.

Masz plany na wieki – kształć ludzi
                      (chińskie przysłowie)

Żeby nie być gołosłownym oto kilka danych statystycznych:

Jako przewodniczący Komisji Oświa-
ty w gminie Dynów zdawałem sobie od 
dawna sprawę z problemu. Dlatego je-
sienią 2011 roku z mojej inicjatywy od-
była się „Debata Oświatowa” w Zespole 
Szkół Nr 5 w Dylągowej, w której wzięli 
udział: poseł na Sejm RP Staniław Ożóg, 
Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef 
Jodłowki , Wicekurator Oświaty w Rze-
szowie  Jerzy Cypryś, Dyrektor Podkar-
packiego Centum Edukacji Nauczycie-
li w Rzeszowie Krystyna Wróblewska, 
Wójt Gminy Dynów  Adam Chrobak, 
dyrektorzy wszystkich szkół z miasta 
i gminy Dynów wraz z delegacjami na-
uczycieli. Po ożywionej dyskusji i wyra-
żanych niepokojach szczególnie przez 
nauczycieli, Pan Wójt zobowiązał się, że 
dopóki będzie to możliwe, nadal będzie 
utrzymywana obecna sieć szkół w gmi-
nie. Ta deklaracja ucieszyła uczestni-
ków spotkania, ale tak naprawdę odsu-
nęła tylko problem w czasie. 

Podkreślam jeszcze raz, jestem zde-
cydowanym przeciwnikiem likwida-
cji szkół z wielu względów i mam plan 
jak je uratować odciążając jednocześnie 
budżet gminy. Takim rozwiązaniem,  
byłoby utworzenie od roku szkolnego  
2015/2016 w zagrożonych likwidacją 
szkołach stowarzyszeń.

Jak działa szkoła na zasadzie sto-
warzyszenia?

Stowarzyszenie powinno zostać za-
łożone na bazie Rady Rodziców  Szkół, 
jak również pracowników zatrudnionych 
w Urzędzie Gminy, co będzie stanowi-
ło wysoki poziom jego funkcjonowania, 
na rzecz rozwoju poszczególnych miej-
scowości i gminy. To najkrócej mówiąc 

oddanie szkoły w zarządzanie rodzicom 
jednak samorząd nie pozostawia ich sa-
mych sobie . Szkoła wówczas istnieje na-
dal, utrzymuje się głównie z subwencji 
budżetowej, nauczyciele nie tracą pracy 
jeśli odpowiadać im będzie zatrudnienie 
na podstawie kodeksu pracy a nie Kar-
ty Nauczyciela. Nie jest wypłacana trzy-
nasta i tzw. czternasta pensja ani doda-
tek wiejski. To wprowadza oszczędności 
dla gminy a szkoła nadal istnieje. Za bu-
dynki i boiska  szkoły nadal  odpowia-
da gmina a wszystkim powinien zarzą-
dzać powołany przez gminę prezes. Or-
ganem nadzorującym szkołę co gwaran-
tuje kontrole poziomu nauczania pozo-
staje Kuratorium Oświaty.

Stowarzyszenie, może pełnić funk-
cję pomocniczą również dla szkół pro-
wadzonych przez samorząd np. prowa-
dzić przedszkole dla 3-4 latków,  sto-
łówkę szkolną,  świetlicę, która w nie-
długim czasie będzie obowiązkowa dla 
szkół, dowożących uczniów z innych  
miejscowości.

Moim zdaniem  to salomonowe roz-
wiązanie, pomoże przetrwać szkołom 
w małych miejscowościach, ratując też 
miejsca pracy dla nauczycieli. To nie jest 
eksperyment- prochu nie wymyśliłem - 
szkoły na zasadzie stowarzyszeń z powo-
dzeniem działają w wielu gminach i chy-
ba nadszedł czas na naszą, zgodnie tym 
razem z innym przysłowiem, że: "jak się 
nie ma co się lubi, to się lubi co się ma".

Bogusław Martowicz 
– Przewodniczący Komisji 

Oświaty, Zdrowia, Kultury 
i Rolnictwa Rady Gminy Dynów
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Komitet organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów w 70 – rocznicę powsta-
nia Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie wydał pocztówki okolicznościowe oraz zlecił 
Poczcie Polskiej wydanie okolicznościowego datownika według opracowanego projektu.

Poniżej prezentuję wydane pocztówki, zachęcając do ich nabycia oraz projekt datow-
nika.

Andrzej Stankiewicz

Pamiątki zjazdowe

Siedziba LO w Dynowie do 1967 r. - foto: Józef  Witkowski

Siedziba LO w Dynowie do 1967 r. - foto: Jan Węgrzyn

Tarcza uczniowska, dawna siedziba LO, obecna siedziba LO im. Komisji Edukacji Naro-
dowej, obecna sala gimnastyczna, tablica pamiątkowa na siedzibie LO - foto: Jan Wę-
grzyn, Józef Witkowski, Jerzy Bylicki

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie - foto: Jerzy Bylicki

Pocztowy datownik okolicznościowy

Komitet Zjazdowy przeprasza 
wszystkich Absolwentów LO w Dynowie, 

do których (z powodów logistycznych) 
nie dotarło do tej pory zaproszenie na Zjazd!

 Informujemy jednocześnie, że termin zgłoszeń i wpłat został wydłużony 
do 15 września 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy 
do udziału w Jubileuszowym Zjeździe Absolwentów 
w 70 rocznicę powstania Liceum Ogólnokształcącego 

w Dynowie!



Nr  7-8/226-227 DYNOWINKA 9

„Nie wystarczy pokochać
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce

 i przenieść ją przez całe życie”.
A. Bekante

29 kwietnia 2014r. Państwo Stanisława i Jan Ryba-
kowie z Dynowa obchodzili 70-rocznicę zawarcia Związku 
Małżeńskiego.

Ta wspaniała rocznica to symbol miłości rodzinnej, do-
wód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskie-
go. To niewątpliwie przykład dla młodych pokoleń wstępu-
jących na wspólną drogę życia.

Z tej okazji Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frań-
czak odwiedził Szanownych Jubilatów, składając im naj-
serdeczniejsze życzenia i gratulacje, wyrażając tym samym 
uznanie za długoletnie Pożycie Małżeńskie. Burmistrz Mia-
sta wręczył Jubilatom list gratulacyjny, kwiaty i upominki.

Małżonkowie, mimo upływu lat ciągle uśmiechnięci, peł-
ni optymizmu z iskierką w oku wspominali dzień swoich za-
ślubin tj. 29 kwietnia 1944roku.

Uroczystość odbyła się w gronie rodzinnym . Na uroczy-
stości obecni byli: syn Jubilatów wraz z małżonką Państwo 
Janusz i Alina Rybakowie, Pani Jolanta Mosur, która po-
maga Jubilatom w zmaganiach z codziennością, Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie Henryka 
Papiernik, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie 
Anna Nowicka-Hardulak oraz Jan Prokop pracownik Urzę-
du Miasta, który zatrzymał w kadrze fragmenty z uroczy-
stości. Na cześć Jubilatów, Burmistrz Miasta Dynowa Zyg-
munt Frańczak wzniósł toast życząc długich i szczęśliwych 
lat na dalszej wspólnej drodze życia.

Szanowni Jubilaci

Życzymy Wam kolejnych dni, miesięcy i lat 
pełnych szczęścia i radości

 ciągłego uśmiechu na twarzy
 jak również tego aby cieszyć się życiem

 w każdym jego momencie.

A. Nowicka-Hardulak 

JUBILEUSZ 70-LECIA MAŁŻEŃSTWA
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Inauguracja tegorocznych Dni Pogórza była szczegól-
na. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” wspólnie z MOK 
w Dynowie zaprosiło mieszkańców Podkarpacia na wy-
jątkowe historyczne widowisko-replikę otwarcia Prze-
worsko-Dynowskiej Kolejki Wąskotorowej. ”Wielkiego 
otwarcia” w 110 rocznicę dokonali ówcześni właściciele 
ziemscy, pomysłodawcy kolei Książę Andrzej Lubomir-
ski, Hrabiowie Zdzisław Skrzyński z Bachórzu i Roman 
Scypion z Łopuszki Wielkiej. 

Uroczystość otwarcia zaszczycili również…, ale o tym 
w tekście pomysłodawcy, scenarzysty, reżysera 
„Wielkiego otwarcia” P. Krystyny Dżuły zaprasza-
my na str.19

Jubileusz Kapeli Podwórkowej 
„Tońko”

Znana na Podkarpaciu i w wielu rejonach Polski, na-
gradzana na festiwalach, muzyczny ambasador Dyno-
wa Kapela Podwórkowa TOŃKO obchodziła podczas 
XLVIII Dni Pogórza Dynowskiego jubileusz 10 – lecia 
swojej działalności. Występ kapeli „Tońko” przerywany 
był licznymi wystąpieniami gości. Były życzenia, gratu-
lacje, nagrody m.in. od Burmistrza Miasta P. Zygmunta 
Frańczaka, Wójta Gminy P. Adama Chrobaka, Radnego 
Powiatu Rzeszowskiego P. Aleksandra Stochmala, Pre-
zesa Miejskiego Koła PZW P. Stanisława Dudy. Przyja-
ciele z zaprzyjaźnionych kapel, obdarowali TOŃKO oko-
licznościowymi upominkami. Na scenę zaproszeni zostali 
także dawni członkowie kapeli, którym podziękowano za 
współpracę i wręczono drugą płytę zespołu.   Założyciel 
zespołu P. Antoni Dżuła zaprosił do wspólnego muzyko-
wania czołówkę polskich kapel podwórkowych. Obok Ju-
bilatów, którzy podczas koncertu promowali swoją dru-
gą płytę, na scenie pojawiły się kolejno Kapela „Cianto” 
z Rzeszowa, Kapela „Śląskie Bajery” z Ornontowic oraz 
Kapela „Fakiry” z Piotrkowa Trybunalskiego. Był to wy-
jątkowy wieczór. Mimo niezbyt sprzyjającej aury i trans-
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XLVIII Dni Pogórza Dynowskiego 
12 - 13 lipca 2014 roku

- święto pięknej Pogórzańskiej Krainy - wspaniałe jubileusze, historyczne 
- teatralne wędrówki w czasie, taniec, tradycja i folklor, konkursy artystyczne i same dobre kapele.

misji telewizyjnej Mistrzostw Świata w piłce nożnej, pu-
bliczność dopisała i bawiła się znakomicie do późnych go-
dzin nocnych, a w niedzielę 

Kapele sprawiły dodatkową niespodziankę, koncertu-
jąc na ulicach dla mieszkańców Dynowa, którzy są dumni 
ze swojej Kapeli TOŃKO i życzą jej wielu lat wspaniałych 
występów, nagród i wszystkiego najlepszego. 
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Tradycja i folklor 

 Tradycyjnym już punktem programu Dni Pogórza 
był koncert zespołów ludowych, kapel i grup tanecznych. 

W roku bieżącym koncert rozpoczęła kapela POGÓ-
RZANIE, dzieci muzykujące na ludowo przy MOK w Dy-
nowie, prowadzone przez P. Andrzeja Sowę. 

Poloneza i suitę tańców rzeszowskich, przeworskich 
i lasowiackich przedstawiły zespoły ŁUBIENKA z Łub-
na, którego opiekunem artystycznym jest Pani Krystyna 
Trybalska i SIETESZANIE z Sieteszy prowadzeni przez 
Panią Bożenę Siwiecką. 

Gospodarzem koncertu była Kapela DYNOWIANIE, 
która grając „od ucha do ucha” świetnie bawiła publicz-
ność, a solistka kapeli P. Marysia Wiśniewska swoim śpie-
wem i zapowiedziami poszczególnych zespołów stworzy-
ła biesiadny, swojski klimat. 

Dziękujemy bardzo.
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Kapela dynowianie

Pogórzanie
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Taniec i integracja

W pokazach tanecznych, które jak każda pasja integru-
je w działaniu zaprezentowali się: grupa tańca młodzie-
ży PROJEKTU KINO, CZYLI KULTURA I NATURA OD-
LOT, zespół tańca SHADOW, oraz zespół FLOW działają-
cy przy LO Dynów w układzie tańca sportowego. Miłą nie-
spodziankę sprawiła publiczności grupa taneczna działają-
ca przy MOK w Dynowie pod kierunkiem P. Elżbiety Kla-
czak-Łach, która przygotowała nasz narodowy taniec, po-
lonez, w składzie: 

Pary tańczące:
1. Maria Wiśniowska, Andrzej Wiśniowski
2. Bogusława Duda, Ryszard Duda
3. Kazimiera Baran, Stanisław Baran
4. Ewa Hadam, Zbigniew Tesznar
5. Agnieszka Maziarz, Daniel Maziarz
6. Elżbieta Klaczak-Łach, Mariusz Łach

PolonezProjekt kino

 Ponadto w zespole tańczą:
1. Katarzyna Iwańska, Grzegorz Iwański
2. Anna Marszałek, Damian Pielak
3. Agnieszka Kędzierska
4. Magdalena Wolańska

 
Grupa zatańczyła pięknie jak przystało na powagę 

tańca i stroju, gratulujemy.
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Zespół FlowShadow

„Muzyczne wędrówki doliną Sanu” 
– finał konkursu piosenki turystycznej
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W ramach Dni Pogórza Dynowskiego 13 lipca odbył 
się finał konkurs piosenki turystycznej zorganizowany 
przez MOK w Dynowie. 

Specjalnym gościem finału występującym poza kon-
kursem, był zespół wokalno-instrumentalny Uniwersy-
tetu Złotego Wieku. Zespół programem muzyczno-słow-
nym wpisał się bardzo ładnie w temat konkur-
su. W finale konkursu wystąpili: ALEKSANDRA 
KĘDRA z ZSz w Humniskach, Zespół BARWA 
w składzie: Karolina Nosal, Aleksandra Nosal, 
Aleksandra Martowicz, Karolina Skubisz, Pauli-
na Kasprowicz, Beata Marszałek, Gabriela Pyś, 
Oliwia Paździorny, Paulina Prokop, Małgorzata 
Sawczak, Dominika Bielec, Malwina Bielec, Jo-
anna Wróbel i Małgorzata Wróbel, MAGDALE-
NA NIEMIEC i WIKTOR KĘDZIERSKI z ZSz  
nr 3 w Łubnie oraz  ZESPÓŁ INSTRUMEN-
TALNO-WOKALNY ZSZ nr 4 w Pawłokomie. 

Nagrodę publiczności otrzymał zespół "Bar-
wa" natomiast nagrodę główną Zespół Instru-
mentalno - wokalny ZSz Nr 4 w Pawłoko-
mie. Nagrodę główną przyznała komisja w skła-

dzie: Dagny Cipora, Justyna Król i Maciej Jurasiński. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy a sponsorom konkur-

su Księgarni "Zuza" z Dynowa - Państwa Kijowskich oraz 
Nadleśnictwu Dynów, które przyznało nagrodę Aleksandrze 
Kędra za wyjątkowy występ, bardzo dziękujemy
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Seniorzy
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Same dobre kapele…

Imprezy Dni Pogórza Dynowskiego to zawsze dobre 
muzyczne zespoły. W tym roku koncertowały więcej niż 
dobre, bo: najlepsza w promieniu 40 kilometrów Dynow-
ska Orkiestra Dęta pod batutą P. Tadeusza Podulki 

BaciaryBdk z Brzozowa

działająca przy MOK, „West Band” z Krakowa, „Bacia-
ry” i „Bardzo Dobra Kapela z Brzozowa”. Tłumy wi-
dzów na tych koncertach świadczy o tym, że wybór zespo-
łów przez organizatorów to strzał w dziesiątkę. 
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WEST BAND
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Jeśli nad całym Dynowskim Pogórzem po zmierzchu, niebo 
mieni się bukietem kolorów, to znaczy, że P. Marek Pyś strze-
la, piękne jak zwykle sztuczne ognie. Znaczy to także, że kolej-
ne Dni Pogórza Dynowskiego dobiegły końca. 

Imprezy towarzyszące   

Obchodom XLVIII Dni Pogórza Dynowskiego towarzy-
szyły inicjatywy różnych stowarzyszeń, instytucji, - pa-
sjonatów, których działania wzbogacają program, który 
staje się imprezą interdyscyplinarną. Tak tradycją Dni 
stał się Kiermasz ”Pogórzańskie klimaty”, na którym swo-
ją działalnością, rękodziełem, wyrobami pochwaliły się: 
Pani Kasia Mol z Dynowa, Pani Halina Słoninka z Har-
ty Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie, Dom Po-
godnej Starości im. Świętego Brata Alberta w Dynowie, 
Koło Gospodyń wiejskich w Ulanicy, „Eko-Adka” Adria-
ny Wilk, SPIRRD Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Sto-
warzyszenie De –Novo i Nadleśnictwo Dynów. 
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Stowarzyszenie „Aktyw-
ny Dynów” zorganizowało 
bieg na otwarcie Dni i tzw. 
„Plażówkę”, Pan Daniel Ma-
ziarz przygotował pokazy pa-
ralotniarstwa. Państwo Jo-
anna i Janusz Lech pokaz 
i warsztaty jazdy konnej. Po-
kaz i warsztaty fitness z ele-
mentami siłowni zorgani-
zował Pan Wojciech Sku-
bisz – Klub Fitnes „BEFIT” 
działający przy ul Łaziennej 
8 w Dynowie. Pasjonat moto-
ryzacji Pan Wiesław Hadam 
i jego przyjaciele przyjechali 
na Dni Pogórza starymi motocyklami. 

Miasteczko zabaw dla dzieci w tym warsztaty edukacyjne z pracownią FIGARO 
z Rzeszowa, pozwoliło na jakiś czas „uwolnić” rodziców od swoich pociech.
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Siłownia BeFit

Dynów biega

Dynowscy maratończycy

Zabawy dla dzieci
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i ogromnych emocjach meczu przegrał dotychczasowy zwycięz-
ca wszystkich turniejów Mateusz 
Słaby, który musiał uznać wyższość 
Konrada Banasia. Mateusz poraż-
kę w półfinale odbił sobie w meczu 
o III miejsce wygrywając z Adamem 
Sawczakiem 2:0 (6:3, 6:0). W fina-
le Konrad Banaś będący faworytem 
po pokonaniu Słabego, przegrał nie-
oczekiwanie z Dominikiem Gołę-
biem 0:2 (2:6, 4:6) i to Gołąb został 
triumfatorem II edycji Dynbledonu 
w 2014 roku.

Ze sportowym pozdrowieniem
Stowarzyszenie 

„Aktywny Dynów”
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Dni Pogórza na Sportowo!

Dni Pogórza to nie tylko wydarzenia kultural-
ne i muzyczne. Podczas tegorocznych obchodów 
nie zabrakło również imprez o charakterze rekre-
acyjno – sportowym.

Zaczęliśmy wspólnie z Towarzystwem Sporto-
wym Dynovia meczami pokazowymi o Puchar Bur-
mistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Dynów. 
W pierwszym meczu zmierzyli się Oldboye Dynovii 
z Oldboyami Stali Rzeszów. Górą byli goście któ-
rzy wygrali 5:1. W drugim spotkaniu seniorzy Dy-
novii występujący w rzeszowskiej klasie okręgowej 
podejmowali Izolator Boguchwała grający obecnie 
w III lidze. Górą również byli goście, którzy zwycię-
żyli 4:1 i odjechali z Dynowa z Pucharem. Po me-
czach zawodnicy oraz organizatorzy spotkali się 
na wspólnym grillu ufundowanym przez sponso-
rów (Pani Ewa Hadam, Pan Piotr Krupa, Pan Sta-
nisław Trawka). Wszyscy podkreślali bardzo miłą 
i sympatyczną atmosferę rozegranych spotkań. 

Tradycyjnie już trzeci rok z rzędu przed ofi-
cjalnym otwarciem Dni Pogórza Dynowskiego od-
był się rekreacyjny bieg ulicami Dynowa, które-
go metę wyznaczono na terenie Ośrodka Tury-
stycznego „Błękitny San”. W biegu wzięło udział 
54 osoby, a na biegaczy czekały pamiątkowe me-
dale. Uczestników biegu ze sceny powitali Bur-
mistrz Dynowa – Zygmunt Frańczak oraz Dyrek-
tor MOK-u – Aneta Pepaś. Burmistrz wspomniał 
również o występach dynowskich maratończyków 
na biegowych trasach w Polsce. Wyróżnieni zo-
stali: Wiesław Jandziś, Łukasz Domin, Piotr Kę-
dzierski, Bartłomiej Walus i Roman Kokot. Przed 
nimi już w jesieni kolejne starty w tych niezmier-
nie ciężkich i wymagających wielkiego poświęce-
nia zawodach.

W niedzielne przedpołudnie natomiast odbył się 
turniej piłki siatkowej plażowej „Plażówka 2014”. 
Rywalizowało sześć par. Rozegrano mecze „każdy 
z każdym”. Po kilkugodzinnych zmaganiach wy-
łonieni zostali zwycięzcy którymi okazali się Kon-
rad Banaś i Marek Staszczak. Na drugim miejscu 
uplasowali się Bartłomiej Walus i Patryk Banaś, 
a najniższy stopień na podium zajęli Karol Kar-
nas i Mateusz Pazgan.

Kolejną imprezą sportowo – rekreacyjną był 
turniej tenisa ziemnego Dynbledon. Była to II edy-
cja w 2014 roku. Do zmagań przystąpiło 32 zawod-
ników. Edycja przyniosła niespodziewane rozstrzy-
gnięcie. W półfinale po trzymającym w napięciu 

Dynów Biega

Oldboye Dynovii i Stali Rzeszów

Podium Dynbledon

Zawodnicy Dynovii i Izolatora

Zawodnicy Plażówki 2014
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Organizatorzy:
• Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie reprezentowa-

ny przez dyrektor Anetę Pepaś
• Gmina Miejska Dynów reprezentowana przez Bur-

mistrza Zygmunta Frańczaka
• Gmina Wiejska Dynów reprezentowana przez Wój-

ta Adama Chrobaka

Partnerzy:
• Kapela Podwórkowa „Tońko”
• Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie
• Stowarzyszenie Aktywny Dynów
• Lokalna Organizacja Turystyczna Pogórze Ravel
• Starostwo Powiatowe w Przeworsku
• Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Sponsorzy:
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dy-

nowie
• Bank Spółdzielczy w Dynowie

X L V I I I  D n I  P o g ó R Z A  D Y n o W S K I E g o

• Firma „Krupp” – Piotr Krupa
• Jan Hadam – Firma „Chińcza”
• Alior Bank- partner ul. Mickiewicza w Dynowie
• Firma Sów-Pol – Józef i Robert Sówka
• Firma La Loco – Edward Hess
• Cafe Bar Paradise Janusz Derda
• Piekarnia Genessis Elżbieta Domin
• Piekarnia Małgorzata i Stanisław Krupa
• Księgarnia „Zuza” – Danuta i Józef Kijowscy
• Restauracja „Semafor”
• Sklep „Zielony Koszyk” – Robert Marszałek

Media:
• Radio Rzeszów, 
• Gazeta Codzienna „Nowiny”, 
• Gazeta „Życie Podkarpackie” 
• oraz nasza kochana „Dynowinka”

OBSŁUGA MEDIALNA I FOTOGRAFICZNA: Maciej 
Wyskiel (Skarbiec wspomnień), Daniel Gąsecki

Po raz drugi w naszym mieście odbyła się rekonstruk-
cja wydarzenia historycznego - tym razem aktu otwarcia 
linii kolejowej Dynów - Przeworsk. Okazją była 110 rocz-
nica i sentyment do naszej ciuchci, która w przeszłości tak 
dużo dla nas wszystkich znaczyła. Bo kto nie jechał nią do 
szkół, na pierwszą szkolną wycieczkę np. do Łańcuta, kto 
nie wyczekiwał na swoich bliskich, którzy przyjechać mieli 
nocnym kursem około 23-ciej?! A ilu dynowian i mieszkań-
ców najbliższych wsi znajdowało pracę na kolei, ile towa-
rów przewiozła posapując nie tylko w najdłuższym w Eu-
ropie tego typu tunelu, ale i na zakrętach, których żaden 
współczesny pendolino nie byłby w stanie pokonać!

„WIELKIE oTWARCIE 
- w 110 rocznicę włączenia do eksploatacji 
kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów”

Szkoda, że teraz niszczeją obiekty na trasie jej przejaz-
du, a na dworcu dynowskim tyle się zmieniło! 

To pragnienie przełamania współczesnego marazmu 
i „totalnej niemożności”, poszukiwanie źródeł entuzjazmu 
budowniczych linii kolejowej stały się źródłem pomysłu re-
pliki, która nie ma równej na Podkarpaciu.

Zespół Teatralny Towarzystwa Gimnastycznego „SO-
KÓŁ’’ w Dynowie wspierany przez Miejski Ośrodek Kultury 
przedstawił plenerowy spektakl, którego treścią była uro-
czystość otwarcia linii i stacji w Dynowie. Mimo niesprzy-
jającej pogody na placu „Błękitny San” zebrało się sporo 
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widzów. Przy bramie wjazdowej zgromadzili się szczegól-
ni goście; panie i panowie w strojach historycznych, poja-
wiła się też zabytkowa bryczka. Wkrótce okazało się, że 
przybyli nią sami Państwo E. i S. TRZECIESCY (J. Kozu-
bal i R. Duda), a po nich inni posesjonaci; hrabiowie Sta-
rzeńscy z Dąbrówki (J. Banat i M. Hyjek), C. i Z. Skrzyń-
scy z Bachórza (A. Balawejder i A. Gerula), E. i F. Trzciń-
scy z Gdyczyny (L. Kilon i Sz. Fara). Wszyscy zebrali się 
na scenie niecierpliwie oczekując przyjazdu pociągu i na-
stępnych gości.

Przybywających witał, kłaniając się po staropolsku bur-
mistrz M. Kędzierski (T. Święs) a po nim wójt Przedmie-
ścia (L. Prokop). Swoją obecnością uświetnili historycz-
ne wydarzenie; notariusz dynowski 
i sędzia grodzki F. Ziemiański (G. 
Wojdyło). Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się też nauczyciele dy-
nowskiej szkoły; (M. Siekaniec i M. 
Mączyńska) a także ksiądz Sału-
stowicz (A. Tworzydło). Powagi do-
niosłej chwili dodawała i informa-
cji udzielała dynowska straż miej-
ska; (K. Piejko, M. Chorążykiewicz, 
B. Motyka i D. Bachórski) 

Nareszcie gwizd….. (jeszcze 
w 1904 roku niezbyt znajomy) i na 
teren „Błękitnego Sanu” wtoczyła 
się pięknie udekorowana lokomo-
tywa. Pasażerowie ( bardzo liczna 
grupa stylowo ubranych chórzy-
stów na czele z dyrygentem A. Kę-
dzierskim), 

Szczepcio i Tońko ze Lwowa 
(M. Choma i M. Pyś), zgromadze-
ni goście i widzowie gorącymi bra-
wami powitali pociąg relacji; Prze-
worsk- Dynów.

Wśród przybyłych pierwszych 

pasażerów uwagę wszystkich zwracał 
wysoki elegancki mężczyzna. Kto zacz? 
Już Burmistrz Dynowa ze szczególny-
mi rewerencjami witał w nim Działa-
cza Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu 
Cukierniczego w Przeworsku- Księcia 
A. Lubomirskiego z małżonką (J. Ta-
bisz i E. Ryba). 

Dziatwa szkolna kwiatami obda-
rowała wszystkich zgromadzonych na 
scenie szacownych gości i wtedy prze-
mówił sam hrabia Roman Scypion del 
Campo z Łopuszki ( A. Karnas i D. Sów-
ka), który wraz z właścicielem Bachó-
rza hr. Skrzyńskim rozpoczęli starania 
o budowę kolei. Mówił patetycznie i za-
kończył bardzo podniośle;

„Dla przyszłości pracowaliśmy, ku 
pokrzepieniu serc i ducha w narodzie, 
bo naszą MATKĘ OJCZYZNĘ kocha-
my, JEJ wolność odzyskać marzymy 

i nie zwątpimy w to nigdy”
Zakończył, a brawom nie było 

końca. Wymiana odpowiednich 
dokumentów sankcjonujących 
zakończenie inwestycji zakoń-
czyła oficjalną część uroczystości.

Zebrani goście wysłuchali re-
citalu młodych artystów (M. Ki-
lon i J. Martowicz) ,a co niektó-
rzy skorzystali z hojności dynow-
skich mieszczek rozdających sło-
dycze (M. Makaryk i M. Iwań-
ska ) .

Nastrojowa i wymowna pieśń 
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 
w wykonaniu wszystkich zgro-
madzonych na scenie wykonaw-
ców i widzów wyraziła „stan dusz 
i serc” i zakończyła piękną histo-
ryczną rekonstrukcję.

Scenariusz i przygotowanie 
całości: Krystyna Dżuła, chór: 
Andrzej Kędzierski, orkiestra 
Tadeusz Podulka, kostiumy: To-
warzystwo Gimnastyczne „SO-
KÓŁ” w Dynowie.  

Krystyna Dżuła
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Kendo jest japońską odmianą szermierki sportowej, pro-
wadzonej przy użyciu mieczy bambusowych. Jest zarazem 
jedną z japońskich sztuk walki określanych wspólnym mia-
nem budo. 

Jako sztuka walki wywodzi się bezpośrednio z bojowej 
szermierki samurajskiej o nazwie kenjutsu, której historia 
sięga XI wieku (czyli czasów, gdy do użytku wprowadzono jed-
nosieczny miecz o wygiętym kształcie głowni). Różne szkoły 
i formy kenjutsu rozwijały się aż do połowy XIX wieku (kie-
dy wprowadzono zakaz noszenia mieczy przez samurajów). 

Para-sportowa forma szermierki bojowej zrodziła się w 
początkach XVII wieku, gdy do treningu zaczęto stopnio-
wo wprowadzać ochraniacze i miecze ćwiczebne, pozwalają-
ce na zadawanie pełnych ciosów, a tym samym na toczenie 
bezkrwawych pojedynków. Trening prowadzony przy uży-
ciu ostrych mieczy stalowych na to nie pozwalał - umożli-
wiał on jedynie powtarzanie stałych sformalizowanych ukła-
dów, tzw. kata, w których ciosy były zatrzymywane w ostat-
niej fazie ataku. Zastosowanie mieczy ćwiczebnych, najpierw 
drewnianych, a z czasem elastycznych konstrukcji bambuso-
wych (shinai) oraz solidnych protektorów, wzorowanych na 
zbroi samurajskiej, pozwoliło ćwiczyć bardziej dynamicznie 
i toczyć walki sparingowe. Wprowadzone z czasem regula-
miny treningu szły w kierunku ograniczania dopuszczalne-
go obszaru zadawanych cięć, a także eliminacji technik za-
grażających bezpieczeństwu walczących (informacje ze stro-
ny http://kendo.pl/ ).

KEnDo W DYnoWIE

W dniach 19 i 20 lipca 2014 roku w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Dynowie odbyły się pokazy kendo – tradycyjnej 
szermierki japońskiej. Zaproszeni przez Stowarzyszenia De-No-
vo (w ramach „Lata w teatrze” ) zawodnicy Krakowskiego Klubu 

Kendo Doshinkan (http://www.doshinkan.com.pl/) za-
prezentowali mieszkańcom Dynowa pokazy składają-
ce się z dwóch części: spokojnej i dynamicznej. Część 
spokojna to pokaz „kata”, czy wzorcowych ruchów (po-
witanie, kroki, ciosy i uniki, podziękowanie za lek-
cję) ćwiczonych w parach. Kata jest lekcją walki, ale 
jeszcze nie walka kontaktowa. Część dynamiczna to 

pokaz walki sportowej. W tej 
części zawodnicy przebrani 
w ochronne zbroje stosowa-
li ruchy z „kata” na przeciw-
niku w czasie rzeczywistym. 
Ta część była głośniejsza: 
uderzenia i okrzyki bojowe, 
które ułatwiają oddychanie i 
podsycają ducha walki. 

Kto nie był na pokazach 
– niech żałuje! 

(red)
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Przez pierwsze trzy dni sierpnia Stacja Kolejki Wąsko-
torowej w Dynowie przeniosła się w czasie i przestrzeni. Lą-
dując jakieś 150 lat temu za Atlantykiem, w scenerii znanej 
nam wszystkim z filmów o Dzikim Zachodzie. Żmudne przy-
gotowania i pracowity proces twórczy trwał prawie miesiąc 
– aż wreszcie liczna publiczność Dynowian i nie dynowian 
mogła zapoznać się z finalnym efektem.

Twórcy zgodnie, jednym chórem, są bardzo zadowoleni 
z pracy, jak i końcowego efektu. 

Wnioskując z reakcji licznie zgromadzonej publiki wyda-
je się, że również widzowie dobrze się bawili i dobrze ode-
brali spektakl   „Łestern” był bowiem dziełem dość ekspe-
rymentalnym. Po poprzednim łapaniu się za barki z twór-
czością chociażby Szekspira, po raz pierwszy powstał cał-
kowicie autorski scenariusz, napisany specjalnie na po-
trzeby tego zespołu, tej sceny i tego miejsca. Całość wyklu-
ła się w twórczej głowie reżyser spektaklu, Magdaleny Mi-
klasz i została wsparta pomysłami jej brata, Adama Mikla-
sza. Tekst rodzeństwa nie rozwinąłby się jednak bez twór-
czej pomocy wszystkich uczestników, dorzucających i pod-
powiadających kolejne rozwiązania sceniczne.

W spektaklach plenerowych ważną rolę odgrywa sceno-
grafia, zrealizowana jak zwykle pod okiem twórczej Ewy 
Woźniak, która wsparta została pomocą merytoryczną Mo-
niki Stopy, jak i Diany Jonkisz. Nie byłoby jednak tak wy-
razistego efektu bez katorżniczej wręcz pracy Marka Pysia, 
który okazał się równie zdolnym konstruktorem, jak akto-
rem. Współtworzący scenerię miasteczka Paweł Kapuściń-
ski i, z doskoku, Łukasz Dutkowski, Paweł Wiejaczka oraz 
kilku innych pracowitych gości, wiertarkami i młotkami 
wywalczyli sobie przestrzeń między ćwiczącymi aktorami 
i szyjącymi stroje scenografkami.

W przedstawieniu, o którym wspominały już media ogól-
nopolskie, licznie reprezentowani byli mieszkańcy Dynowa. 
Widzowie „Łesternu” z pewnością zapamiętają brawurową 
rolę Herr Gunthera (Maciej Jurasiński), mądrość i stanow-
czość wodza Wron, Wielkiego Bizona (Mariusz Choma), ko-
miczne umiejętności Barmana (Krzysztof Słupczyński) oraz 
zaskakującą, wzruszającą końcówkę w wykonaniu Billbiny 
(Agata Zubilewicz).

Na dynowskiej scenie pojawili się również zawodowi ak-

ŁESTERn 2014

fot. Daniel Gąsecki

torzy. Rolę Sekwoi zagrał znany wszystkim Dynowianin Ma-
teusz Mikoś. Dużą popularnością cieszyła się postać Szeryfa 
(Andrzej Plata), oraz żądnej zemsty Miss Ile (Anna Stela) 
oraz dziwacznego duetu wodzów Indian (Marek Pyś – Łu-
kasz Wójcik).

Grzechem byłoby nie wspomnieć o elemencie, który 
ma ogromny wpływ na obraz przedstawienia, szczególnie 
w przestrzeni pleneru. Kompozycje Daniela Maziarza od kil-
ku lat doskonale komponują się z całością widowiska, do-
datkowo jeszcze wpadają w ucho, stając się za każdym ra-
zem letnimi przebojami akcji dynowskiej. Natomiast orkie-
stra meksykańska pod przewodem Tomasza Tereszaka łą-
czyła umiejętnie zdolności muzyczne z epizodami scenicz-
nymi, skutecznie ograbiając ze złota pierdołowatego Jacka 
(Janusz Miklasz).

W realizacji przedstawienia wzięło udział około 70 osób. 
Część z nich stanowiła stała ekipa (zarówno mieszkańców 
Dynowa, jak i przyjezdnych, rozkochanych w sztuce, jak 
i urokach Pogórza Dynowskiego). Ponieważ akcja ma cha-
rakter otwarty, pojawiły się w niej nowe (nie tylko czerwo-
ne) twarze, dając nowej energii przedsięwzięciu. Entuzjazm 
takich osób, jak choćby Krzysztof Słupczyński, Karol So-
cha, Maciej Głuszyk, Agnieszka Tereszak oraz wszystkich 
miejscowych dzieci i młodzieży dają z pewnością autorom 
poczucie sensu corocznych spotkań i wspólnej, nieraz ka-
torżniczej pracy.

Całe grono twórców „Łesternu”, począwszy od organiza-
torów (Instytut Teatralny w ramach programu Lato w te-
atrze, Stowarzyszenie De Novo, Miejski Ośrodek Kultury 
w Dynowie), a skończywszy na najmłodszym uczestniku wi-
dowiska, chciałoby podziękować wszystkim za bardzo kon-
kretną wymierną pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Bez 
osób, które wymienione zostały poniżej, ten spektakl pew-
nie nie odbyłby się. Dodatkowo wszyscy bez wyjątku chcą 
podziękować, a jeszcze bardziej przeprosić mieszkańców 
stacji za nocne hałasy i nieporozumienia – przepraszamy!

Oto ludzie i firmy, które zasłużyły na dozgonną wdzięcz-
ność, niech pod każdym ich krokiem rosną kwiaty, a ptac-
two śpiewa nad ich uszami piękne melodie!
• Urząd Gminy Miejskiej Dynów;
• Nadleśnictwo Dynów;
• Zielony Koszyk, pan Robert Marszałek i wszystkie prze-

sympatyczne Panie, pracujące w naszym zaprzyjaźnio-
nym sklepie;

• Radio Rzeszów, Życie Podkarpacie
• Pan Józef Sówka i firma Sów Pol
• Pan Edward Hess i klub LaLoco
• Pan Janusz Derda i Cafe Paradise
• Hurtownia u Wojtka
• Woodstyle i pan Balawajder
• Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dynowie
• Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bartkówce
• Sklep u „Chinczy”
• Państwo Kapuścińscy
• Państwo Miklaszowie
• Państwo Błotniccy
• Państwo Prokopowie
• Zdzislowicz.pl
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Wszyscy darczyńcy, którzy wsparli nas poprzez pro-
gram Wspieram Kulturę:
• Pan Dziura, 
• Pan Jamroz, 
• Pan Hadam, 
• Pan Bielec, 
• Pan Radoń, 
• Pan Hyjek, 
• Pan Miśniakiewicz,
• Pan Krzysztof Mikoś, 
• Pan Balawajder, 
• Magazyn Pasz, 
• Pan Szaruga.

Herr Gunther, który jako inwestor uzyskał wsparcie 
przedsiębiorców:
• Pana Janusza Jarosza (Karczma Semafor)
• Pana Henryka Szydełko (SziK)
• Pana Henryka Hadama („Aleksandria”)
• Pana Józefa Sówki (Sów Pol)
• Michała Ostafińskiego

...przepraszamy, jeśli o kimś zapomnieliśmy!

EKIPA REALIZUJąCA SPEKTAKL „ŁESTERN”
REŻYSERIA Magdalena Miklasz
SCENARIUSZ Magdalena Miklasz, Adam Miklasz
SCENOGRAFIA
Koncepcja – Ewa Woźniak, Marek Pyś
Realizacja – Marta Pilacińska, Agnieszka Kajewska, 

Ewa Grabias, Celestyna Kostrubiec, Anita Staszczak, An-
dżelika Grodecka, Zofia Zhang, Agnieszka Makowska, Na-
talia Sakowicz, Alicja Maciantowicz, Amelia Gawryluk, 
Maja Majewska, Michalina Chmielewska, Urszula Jon-
kisz, Alina Pilacińska, Weronika Konopelska, Anna Ju-
rasińska, Alicja Jurasińska, Barbara Sadurska, Wioletta 
Szuba Franczak, Karolina Kniotek i inni.

KOORDYNACJA/ORGANIZACJA Adam Miklasz, 
Aneta Pepaś

KOSTIUMY Ewa Woźniak, Monika Stopa, Diana 
Jonkisz

EKIPA PROMOCYJNA Aneta Pepaś, Maria Górna, 
Emilia Mańkowska, Anita Staszczak

REJESTRACJA I FOTOGRAFIA Daniel Gąsecki, 
Maciej Wyskiel (SKARBIEC WSPOMNIEŃ), Paweł Sza-
rzyński, Krzysztof Kwatera, Łukasz Gładysz

PROJEKCJA Aleksander Janas, Andżelika Grodec-
ka, Paweł Szarzyński

ŚWIATŁA Ewa Woźniak, Świetlisty Bary
NAGŁOŚNIENIE Toton Show
EKIPA GASTRONOMICZNA Adam Miklasz, Alicja 

Jurasińska, Kinga Kosztołowicz, Anna Jurasińska
EKIPA TECHNICZNA Marek Pyś, Paweł Kapuściń-

ski, Aleksander Janas, Łukasz Dudkowski, Piotr Wiejacz-
ka, Damian Bezwierchny, Łukasz Konopelski, Jerzy Frań-
czak, Sylwester Sadurski, Korab Korabiowski

MUZYKA Daniel Maziarz, Tomasz Tereszak, Anna 
Stela i cała grupa wybitnych muzykantów!

CHOREOGRAFIA Marta Bury, Natalia Sakowicz, 
George Dean

PLAKAT Paweł Szarzyński
Obsada:
MIASTECZKO
Szeryf – Andrzej Plata
Żona szeryfa, Wilma, Miss Mokrej Flaneli – Żaneta 

Małkowska
Balbina – Agata Zubilewicz
Malwina – Agnieszka Zubilewicz
Barman – Krzysztof Słupczyński
Grabarz – Bartosz Motyka
Chłopiec Polecony – Tadeusz Maciantowicz, Maciej 

Maciantowicz

fot. Maciej Wyskiel
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PANIE Z SALOONU
Ognista – Karolina Łojko
Blondyna – Samuela Łach
Koko – Dagny Cipora
Lulu – Ewa Grabias
Kate – Alicja Maciantowicz
Lisa – Amelia Gawryluk
Dzika Dolores – Marta Pilacińska
Consuela – Monika Mikoś
KURTYZANY BANDYTKI
Irma – Anita Staszczak
Biała Ziuta – Diana Jonkisz
Pulpet – Agnieszka Makowska
KOWBOJE
Donald MacDonald – Karol Socha
Bart Retard – Maciej Głuszyk
Jack Rozbójnik – Janusz Miklasz
KOŁO GOSPODYŃ PRERII
Miss Foxy – Justyna Król
Miss Słodka Szarlotka – Agnieszka Tereszak
Miss Samo Dobro – Magdalena Malinowska
KOWBOJSKIE DZIECI
Ala Wandas, Julia Wandas, Julia Tereszak, Jakub Hy-

jek, Kacper Miśniakiewicz, Aleksandra Potoczna, Grze-
gorz Sadurski

LUDZIE Z WIELKIEGO ŚWIATA
Sekwoja – Mateusz Mikoś
Herr Gunther – Maciej Jurasiński
Kolejkarz – Micha Chołka
BANDYCI
MissIle – Anna Stela
Bill – Aleksander Janas
Sam – Damian Bezwierchny
Jack – Dominik Wyskiel
Dean – Michał Hyjek
INDIANIE
Wódz Wron, Wielki Bizon – Mariusz Choma
Wódz Paunisów, Ostra Strzała – Marek Pyś
Wódz Apaczy, Chwiejny Liść – Łukasz Wójcik
Wódz Idiotów, Płynna Mowa – Kayo Korabiowski Dean
Szaman, Nawiedzony Kojot – Zofia Zhang
Żona Ostrej Strzały – Monika Stopa
Żona Chwiejnego Liścia – Ewa Woźniak
Żona Wielkiego Bizona – Agnieszka Kajewska
Żona Płynnej Mowy – Kinga Kosztołowicz
Squaw – Maja Majewska, Michalina Chmielewska
INDIAŃSKIE DZIECI
Mała Stopa – Maria Zhang
Falujący Step – Karol Motyka
Poranny Strzał – Jakub Miśniakiewicz
Mały Sekwoja – Grzegorz Sadurski
Paulina Ostafińska, Maria Praxmayer, Aleksandra 

Sarnicka, Hanna Franczak, Sonia Franczak, Olga Sadur-
ska, Eliasz Korabowski Dean;

DUCHY INDIAN
Człowiek Bizon – Michał Chołka
Wakhan Thanka – George Dean
Kłębek – Celestyna Kostrubiec
ORKIESTRA MEKSYKAŃSKA
Don Pedro – Tomasz Tereszak
Don Diego – Janusz Kędzierski
Don Eugenio – Michał Gudyka
Don Ernesto – Adam Krajewski
Don Augusto – Adam Choma
Don Francesco – Jacek Marszałek
Don Fernando – Marian Kubrak
ORKIESTRA INDIAŃSKA
Daniel Maziarz – gitara, śpiew
Piotr Dżuła – gitara basowa
Jakub Trybalski – akordeon

C I E K A W O S T K I :

Różnica wzrostu między wodzami 

Ostrą Strzałą a Chwiejnym Liściem 

to 44 centymetry.

Żona Szeryfa, Wilma O'Hara 

zdobyła tytuł Miss Mokrej Flaneli 

w 1847, nie w 1865, jak padło pod-

czas jednego z przedstawień.

Sekwoja to postać historyczna. Po-

chodził z plemienia Irokezów i nazy-

wał się Sequoyah. Był twórcą pierw-

szego alfabetu Indian. Próbował bro-

nić Irokezów przed przesiedleniem na 

zachód. Jego imię znaczyło w języku 

Indian „racicę świni”, po śmierci jed-

nak uhonorowano bohatera Indian 

i jego imieniem nazwano największe 

drzewo. Nazywa się je od tego cza-

su sekwoją.
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Tomasz Tereszak – trąbka
BĘBNY
Dominika Pyś, Sylwia Nalik, Świetlisty Bary

LATO W TEATRZE W DYNOWIE
„Lato w teatrze” jest atrakcyjną ofertą teatralną dla 

uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzą wakacje w swo-
jej miejscowości. Projekt został zainicjowany w 2008 roku.

Realizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbignie-
wa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Teatralne półkolonie i warsztaty odbywają się między 28 
czerwca a 31 sierpnia 2014 roku w dwudziestu ośmiu miej-
scowościach w całej Polsce. Codziennie przez dwa tygodnie 
uczestnicy projektu pracują nad spektaklem pod opieką pro-
fesjonalnych artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej, 
scenograficzno kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-
promocyjnej lub technicznej. Na koniec przedstawienie pre-
zentowane jest w teatrze, domu kultury bądź przestrzeni 
miejskiej.

Warsztaty są dla dzieci szansą na poznanie i samodziel-
ne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim 
na twórcze wyrażenie siebie. Profesjonalni artyści mogą 
podzielić się doświadczeniem zawodowym i zaprezentować 
swoje metody pracy, a także poznać potrzeby i wrażliwość 
młodej widowni.

W tym roku w programie biorą 
udział:

Stowarzyszenie Teatr Okno (Biały-
stok), Teatr Lalek Banialuka im. Je-
rzego Zitzmana (Bielsko Biała), Teatr 
im. Heleny Modrzejewskiej w Legni-
cy (miejsce realizacji: Bolesławiec), 

Miejski Ośrodek Kultury (Dynów), 
Fundacja Chłopaki Znad Morza w Kosza-
linie (miejsce realizacji: Gąski), Gminny 
Ośrodek Kultury (Gostycyn), Stowarzy-
szenie "Węgajty" (Jonkowo), Małopolski 
Instytut Kultury z Krakowa (miejsce re-

alizacji: Frydrychowice/Przybradz), Teatr Lalki 
i Aktora „Kubuś” (Kielce), Teatr „Bagatela” im. Tadeusza 
Boya  Żeleńskiego (Kraków), Teatr Łaźnia Nowa (Kraków), 
Gminny Ośrodek Kultury (Lanckorona), Stowarzyszenie 
Praktyków Kultury z Warszawy (miejsce realizacji: Linin), 
Polski Związek Niewidomych Okręgu Kujawko Pomorskiego 
(Lipno), Teatr im. Juliusza Osterwy (Lublin), Stowarzysze-
nie Rozwoju Wsi „NOVA” (Łośno), Miejski Dom Kultury 
(Olsztynek), Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smol-
ki (Opole), Stowarzyszenie Teatr Per Se (Płock), Stowarzy-
szenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Po-

W przedstawieniu wcale nie uży-

to prawdziwych koni, tylko atrapy. 

Przez to można śmiało powiedzieć, 

że podczas realizacji nie ucierpiał ża-

den koń.

Peyotl to gatunek rośliny z kak-

tusowatych, używany przez niektó-

re plemiona Indian jako narkotyk. 

O jego mocy świadczy fakt, że eks-

perymentował z nim nawet Witkacy.

Rola Kate była jedną z najkrót-

szych w historii spektali, organizo-

wanych przez De Novo. Jej najkrót-

sza wersja (piątkowa) trwała 7 se-

kund (tekst) i dodatkowe 13 (wyno-

szenie nieprzytomnej).

Aktor, odgrywający rolę Herr Gun-

thera, nie zna języka niemieckiego.

W przedstawieniu wystąpiło pię-

cioro aktorów z paszportami zagra-

nicznymi.
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biedziska), Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” (Puła-
wy), Gminny Ośrodek Kultury (Stepnica), Teatr Lalek „Pleciu-
ga” (Szczecin), Miejski Ośrodek Kultury (Tomaszów Mazowiec-
ki), Teatr „Baj Pomorski” (Toruń), Wałbrzyski Ośrodek Kultu-
ry (Wałbrzych), Klub Kultury Falenica (Warszawa), Fundacja 
LALE.Teatr (Wrocław), Teatr Polski (Wrocław), Wrocławski Te-
atr Lalek (Wrocław)

ZAPRASZAMY ZA ROK

Stowarzyszenie De-Novo w okresie od marca do lipca 
2014 miało przyjemność realizować PROJEKT TANGO! 
W tym okresie odbyły się regularne otwarte lekcje TANGA 
w Dynowie i w Sanoku. Trenerzy pochodzili z Czech, Wę-
gier, Polski. W ramach projektu, odbyło się szereg spotkań 
wokół tematu TANGO. Miały miejsce otwarte jam session 
muzyczne, z których wyłoniła się Orkiestra De-Novo pro-
wadzona przez Tomasza Tereszaka - trąbka, w skład której 
wchodzą: Piotr Dżuła - kontrabas, Kuba Trybalski - akorde-
on Piotr Duda - klarnecista, skrzypce, Samuela Łach - wo-
kal, którzy uświetnili finałową TANGO NOC w Dynowie 
i w Sanoku 21/22.06.2014! Wieczór finałowy był wyjątko-
wy.  Goście zasiedli w Kawiarni "Przy Brzozie". Odbył się 
koncert grupy Folk Time Trio z Katowic, miał miejsce wy-
kład z Historii Tango i kostiumu prowadzony przez Andrze-
ja Adamczyka oraz Ewę Woźniak. Mieliśmy okazję przypa-
trzeć się pokazom TANGO MISTRZÓW a przede wszyst-
kim tańczyliśmy do północy! Wieczory finałowe odbyły się 
w dniach 21-22.06.2014, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dy-
nowie, ul. Bartkówka oraz na Stacji Sanok podczas Świa-

Projekt Tango
towego Zjazdu Sanoczan oraz w ramach DynOff 2014, pod-
czas SALOONu PLĄSÓW 26.07.2014r.

W ramach projektu miały miejsce cykliczne warszta-
ty tango dla początkujących w każdą środę w Dynowie, 
a w piątki w Sanoku z Panem Jerzym Tychaniczem z Rze-
szowa oraz weekendowe warsztaty mistrzowskie (Dynów /
Sanok) z następującymi parami:
• 22-25.03.2014 z Węgrami -Fanni Laurinyecz Róbert 

RózsaFekete
• 1-4.05.2014 z Polakami - Pauliną i Jankiem Woźnia-

kami
• 22-25.05.2014 z Polakami - Ulą Wojtkowiak (Rzym), 

Andrzejem Adamczykiem
• 7-8.06.2014 z Czechami - Jenne Magno i Andrzejem 

Czepielem

więcej informacji: 
http://tango-projekt-dynow.blogspot.com/

Folk Time Trio 21.06.2014 Bartkówka Kapela De-Novo 22.06.2014 Sanok
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Partnerami w projekcie byli Tango Alchemie Praga z Czech, Art’s Harmony Associa-
tion z Węgier, Marian Andisek ze Słowacji: oraz z polskiej strony Miejski Ośrodek Kultury 
w Dynowie (http://www.mok.dynow.pl/), Manufaktura Sanok (http://www.bgtk.pl/?p=1232)

Stowarzyszenie De-Novo, jako Organizator Projektu Tango pragnie złożyć serdeczne 
podziękowania Dyrektorowi LO im. KEN  w Dynowie, Panu Kazimierzowi Żakowi, za 
udostępnienie sali w szkole na czas warsztatów, oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Dynowie, ul. Bartkówka, Pani Wiesławie Marszałek, za udostępnienie sali na Tan-
go Finał.

Koordynator projektu 
Ewa Woźniak

Finał

Jesteśmy zorganizowaną grupą młodzieży zajmującą 
się realizowaniem napisanego przez nas projektu mające-
go na celu pokazanie ludziom piękna i możliwości, jakie 
daje nam poznanie natury i uwiecznienie jej w kadrze fil-
mowym lub na fotografii. Działamy od września 2013 roku, 
a koniec projektu planujemy na listopad 2014. Do tej pory 
udało nam się przeprowadzić wiele zajęć z fotografii cyfro-
wej i analogowej, dzięki którym nauczyliśmy się pokazy-
wać naturę w jak najlepszym świetle. Członkowie grupy 
projektowej uczestniczyli również w zajęciach jazdy kon-
nej oraz w warsztatach tanecznych, których efekty moż-
na było podziwiać podczas pokazu tańca w trakcie tego-
rocznych Dni Pogórza Dynowskiego. Zorganizowaliśmy do 
tej pory dwie gry terenowe, które pokazują jak można wy-
korzystać możliwości, jakie daje nam natura w tworzeniu 
różnego rodzaju gier, rozrywek, czyli rzeczy, które w dzi-
siejszych czasach najbardziej cieszą młodzież. W czerw-
cu odwiedziliśmy Zakopane i zatrzymaliśmy się w okolicz-
nej miejscowości Murzasichle, gdzie miło spędziliśmy czas 
na integracji i planowaniu dalszych działań w projekcie.  
W okresie letnim organizujemy kino plenerowe dla wszyst-
kich chętnych, które ku naszemu zdziwieniu cieszy sie du-
żym zainteresowaniem. W planach mamy także przepro-
wadzenie finałowej gry terenowej, która będzie organizo-
wana w taki sposób, aby mogli w niej wziąć udział wszyscy 
chętni, którzy się zgłoszą. Pod koniec sierpnia planujemy 
udać sie na survival w okolice Soliny, żeby dobrze się ba-

Projekt „Kino - Kultura i natura - odlot”

Młodzież z projektu „KiN-O”

wić i spędzić miło czas bez dzisiejszych udogodnień i me-
diów. Na mecie naszego projektu pragniemy zmontować film, 
który będzie ukazywał całą naszą pracę i trud, jaki włoży-
liśmy w ten projekt ale także to, jak podczas jego trwania 
poznawaliśmy i wykorzystywaliśmy dobra natury, które 
są tak ogólnodostępne, a tak niewiele osób z nich korzysta. 
 
zapraszamy do obserwowania naszych działań na fb: www.
facebook.com/KulturaiNaturaodlot

Organizator projektu
Stowarzyszenie De-Novo 

Projekt był finansowany przez 
Fundusz Wyszechradzki
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Agnieszka Jurasińska: Jak i dlaczego zostałeś aktorem ?
Andrzej Plata: Głównie dzięki namowom mamy, aby 

pójść na warsztaty teatralne, które w Mielcu prowadził mój 
obecny kolega z teatru Dawid Żłobiński. Robiliśmy „Małe-
go Księcia” i z racji poważnego deficytu panów zagrałem ty-
tułową rolę. Złapałem bakcyla i - jako że uwielbiałem roz-
śmieszać ludzi - postanowiłem zdawać do szkoły teatralnej. 
Dostałem się za trzecim razem do krakowskiej PWST i tak 
zostałem aktorem.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Najbardziej lubię wolność. Wolność próbowania. Mam 

też pewnego rodzaju poczucie misji, żeby Kielce stały się 
ważnym punktem na teatralnej mapie Polski oraz żeby edu-
kować młodych ludzi, zachęcać ich do chodzenia do teatru.

Co uważasz za swoje największe zawodowe osiągnięcie?
Największe zawodowe osiągnięcie to jak na razie praca 

nad spektaklem "Twardy Gnat Martwy Świat" z Ewą Ryso-
vą, która to praca przyniosła mi w poprzednim sezonie naj-
ważniejsze nagrody (czyli dwie Dzikie Róże) przyznawane 
przez dziennikarzy i publiczność w naszym teatrze. Oczy-
wiście mam nadzieję, że to dopiero początek.

Najtrudniejsza rola?
Najtrudniejsza rola, której podołałem, to właśnie postać 

we wspomnianym wyżej spektaklu. Oczywiście zdarzało 
mi się nie podołać kilka razy, głównie z powodu braku do-
świadczenia czy dojrzałości, ale patrzę do przodu i zapomi-
nam o niepowodzeniach.

Największa wpadka na scenie?
Największą wpadką, jaką zanotowałem, było pęknięcie 

spodni w kroku w trakcie spektaklu. Schyliłem się i spodnie 
zwyczajnie pękły. Na szczęście struktura spektaklu było 
bardzo otwarta na improwizację, która zresztą uwielbiam, 
i grzecznie uprzedziłem widownię, że może zobaczyć bieli-
znę. Skończyło się na śmiechu.

Pozateatralne pasje?
Moja największa pasja pozateatralna to koszykówka. 

Andrzej Plata
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Współpraco-

wał z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie, gdzie w sezonie 2005/2006 został wybrany najpo-
pularniejszym aktorem w plebiscycie publiczności. Pracował również w Teatrze Nowym w Krakowie. Ra-
zem z kolektywem "Harakiri Farmers" w 2008 roku spektaklem "Keret" w reżyserii Szymona Kaczmarka, 
wygrał Grand Prix festiwalu teatralnego MALTA w sekcji "Nowe Horyzonty". Od 2010 roku aktor Teatru 
im. S. Żeromskiego w Kielcach. Laureat Dzikiej Róży Publiczności i Dzikiej Róży Mediów dla najlepszego 
aktora sezonu teatralnego 2013/2014. W dynowskim „Łesternie” wcielił się w rolę Szeryfa.

Kiedyś w liceum grałem w MKS-ie Mielec w podkarpackiej 
lidze kadetów, niestety przestałem rosnąć i byłem chłop-
cem dość wątłym, więc musiałem dać sobie spokój ze spor-
tem. Oprócz kosza uwielbiam amerykańskie seriale, książ-
ki McCarthy’ego i filmy Kubricka (o których pisałem zresz-
tą pracę magisterską) i Tarantino.

Co Cię przywiodło do Dynowa? 
Do Dynowa zaprosiła mnie Madzia Miklasz, którą po-

znałem jeszcze w szkole teatralnej. Spotkaliśmy się zupełnie 
przypadkiem na plaży w Gdyni podczas festiwalu R@port 
i zaczęliśmy rozmawiać. Stwierdziliśmy, że trzeba coś zro-
bić razem i tak właśnie narodził się pomysł mojego udzia-
łu w „Łesternie”.

Czy poleciłbyś kolegom aktorom wzięcie udziału w projektach 
Stowarzyszenia De-Novo? Dlaczego? Jaką wartość dla aktora może 
mieć udział w takim przedsięwzięciu?

Praca tutaj była bardzo przyjemna (zwłaszcza, że mia-
łem bardzo pracowity sezon) i będę polecał Dynów kolegom 
zwłaszcza dlatego, że można wiele się nauczyć od tak zwa-
nych amatorów. To coś, o czym niestety dość często zapo-
minamy, czyli absolutna radość z tworzenia. Wartość edu-
kacyjna również ma dla mnie wielką wagę.

Jak oceniasz znaczenie takich inicjatyw dla małego miastecz-
ka i lokalnej społeczności?

Jest to wspaniała inicjatywa dla mieszkańców, którzy 
zostają na wakacje w domach. Możliwość spotkania masy 
osób z całej Polski jest również bardzo istotna. Dynów jest 
ewenementem w tej kwestii w skali kraju. Szczerze mó-
wiąc, nie spotkałem się z podobną inicjatywą nigdzie indziej, 
więc tym bardziej bardzo się cieszę, że mogłem wnieść swój 
wkład w to wydarzenie.

Czy chciałbyś wrócić do Dynowa?
Myślę, że jeśli będę miał wolny czas w przyszłym roku, 

to na pewno będę chciał tu wrócić. Może na krócej, może tyl-
ko na sam spektakl, ale na pewno będę wracał!

Rozmawiała Agnieszka Jurasińska

W dniach 7-8 sierpnia odbyło się se-
minarium „JEWels – perły kultury ży-
dowskiej”, zorganizowane przez Żydow-
skie Muzeum „Galicja” mieszczące się 
na Kazimierzu w Krakowie. Było ono 
częścią większego projektu, którego ce-
lem jest ratowanie dziedzictwa kultury 
żydowskiej w Polsce. Do udziału w nim 
zachęcił mnie Stefan Kowalczyk, który 
od lat współpracuje w Centrum Histo-
rii Żydów Polskich (działającym w Dy-
nowie od 2010 roku), prowadząc stro-
nę internetową http://zydowskidynow.

JEWels seminarium
wordpress.com i zamieszczając w „Dy-
nowince” relacje z obchodzonych w Cen-
trum świąt i uroczystości. 

Seminarium było bardzo udane pod 
każdym względem. Bogaty program po-
znawczy (m.in. wizyta w Centrum Spo-
łeczności Żydowskiej JCC, zwiedzanie 
Kazimierza i Podgórza), ciekawe spo-
tkania, prezentacje, warsztaty i pa-
nele dyskusyjne, świetna organizacja 
a przede wszystkim niezwykle mili, 
kompetentni, otwarci i zarażający en-
tuzjazmem i pasją ludzie!
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Z wysłuchanych prelekcji i odby-
tych spotkań jasno wynika, że ratowa-
niu dziedzictwa żydowskiego towarzy-
szą liczne bariery i duża doza nieufno-
ści ze strony mieszkańców miast, mia-
steczek i wsi dawnej Galicji, gdzie przed 
wojną zamieszkiwała liczna społeczność 
żydowska.

Na tym tle budujący jest przykład 
Brzostka koło Dębicy. Mieszkańcy tej 
miejscowości, kiedy proboszcz z burmi-
strzem podjęli inicjatywę renowacji ży-
dowskiego cmentarza, w ciągu jednej 
nocy zwrócili większość zaginionych po 
wojnie macew, a w późniejszym czasie 
uczcili miejsce masowej zbrodni na Ży-
dach pamiątkową tablicą. Bardzo im-
ponują także mieszkańcy Chmielnika 
w woj. świętokrzyskim, którzy odno-
wili zrujnowaną synagogę, organizując 
w niej Ośrodek Edukacyjno-Muzealny 
„Świętokrzyski Sztetl”. 

Dynów z pewnością na tle innych 
miejscowości nie wypada źle. Okazało 
się, że jeden z prelegentów – Jonathan 
Webber - profesor UJ, światowej sławy 
antropolog społeczny, ekspert ds. Żydów 
europejskich i judaizmu europejskiego, 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za 
wkład w dialog polsko-żydowski, trzy-
krotnie gościł w CHŻP w Dynowie. Pod-
czas rozmowy ze Stefanem Kowalczy-
kiem ciepło wyrażał się o naszym mia-
steczku. Bardzo życzliwie o Dynowie 
mówiła także pani Ellie Shapiro – dy-
rektor Festiwalu Muzyki Żydowskiej 
w Berkeley i San Francisco w USA. Od-
wiedziła ona dwukrotnie Dynów, a pod-
czas swojej prelekcji wspomniała panią 
Beatę Piejko, która od kilku lat wraz 
z młodzieżą gimnazjalną przygotowuje 
części artystyczne uświetniające uroczy-
stości odbywające się w CHŻP. Podczas 
rozmowy w nami pani Ellie bardzo in-

teresowała się wszelkimi inicjatywami 
kulturalnymi na terenie miasteczka na 
czele z widowiskami plenerowymi Sto-
warzyszenia De-novo. Stwierdziła, że 
dobrze by było wrócić do pomysłu orga-
nizowania Festiwalu Kultury Żydow-
skiej (pierwszy, i jak dotąd ostatni, od-
był się w Dynowie w 2010 roku). 

W drodze powrotnej pomyślałem so-
bie, że Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, 
które reprezentowałem, bez problemu 
„kupi” ten pomysł. Może jednak warto 
poszerzyć jego formułę o równie boga-
tą kulturę ukraińską, z którą przecież 
mieszkańcy Dynowa także przez wie-
ki obcowali? 

Czyżby więc pierwszy Festiwal 
Trzech Kultur miał szansę wystartować 
późnym latem 2015 roku…?

Gorąco namawiam Państwa do po-
parcia tej idei!

Maciej Jurasiński
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Na dobry początek...

Czas szacunku
Gdzie piwonii kwitnie kwiat
Gdzie schylona malwy głowa
Tam cudowny stary świat
Odkrywany dziś od nowa

Tam narzędzia, sierp i snop
Polski rolnik w dłoniach trzymał
I z radością patrzył w ziemię
Kiedy zboże kosą ścinał

Pole pięknie falowało
Słońce kłosy mocno grzało
Kromka chleba sytość dała
Dłoń okruchy szanowała

Czas szacunku dziecka z ojcem
Świętość ręki matka miała
Kiedy chleby znakiem krzyża
Przed jedzeniem wciąż żegnała

Czasem uciec z tego świata
Pragnę w cichość życia przodków
Tam w spokoju porozmyślać
Jakże były inne lata
    Danuta Czaja

Z życia Gminy Nozdrzec...

Honorowe Obywatelstwo Gminy 
Nozdrzec dla Państwa 

Krystyny i Wojciecha Janas.

W dniu 27 czerwca br. odbyła się ostatnia w tej kaden-
cji sesja absolutoryjna. Rada jednomyślnie zatwierdziła 
uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 
za rok miniony oraz udzieliła absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Nozdrzec za rok 2013. 

Na wniosek wójta gminy, Radni nadali Honorowe Oby-
watelstwo Gminy Nozdrzec Państwu Krystynie i Woj-
ciechowi Janasom, którzy od 2008 roku obdarowują za-

kupionym z własnych środków sprzę-
tem komputerowym najzdolniejszych 
uczniów z terenu gminy. Cenne ze-
stawy otrzymało troje uczniów Gim-
nazjum Zespołu Szkół w Warze, dwo-
je z Gimnazjum Zespołu Szkół w Noz-
drzcu oraz uczeń Gimnazjum Zespołu 
Szkół w Wesołej. 

Uzasadniając wniosek wójt powiedział m.in. „…nagrody 
te motywują młodzież do zdobywania solidnej wiedzy, rozwi-
jania uzdolnień oraz często ciężkiej pracy dla celu, którym 
jest realizacja marzeń. Doceniamy także pomoc w wyposa-
żanie naszych placówek oświatowych w nowoczesne pomo-
ce dydaktyczne. Symboliczne przyjęcie państwa Janasów do 
naszej Małej Ojczyzny jest wyrazem wdzięczności za wiel-
kie serce, szczodrość i dobrą wolę”. 

Uchwały o nadaniu obywatelstwa wręczył Państwu Ja-
nasom Przewodniczący Rady Roman Wojtarowicz. 

Pan Wojciech Janas w imieniu własnym oraz małżon-
ki ze wzruszeniem podziękował za zaszczyt, jakim jest ho-
norowe obywatelstwo Gminy Nozdrzec. Podkreślił również, 
iż nie działają dla zaszczytów, lecz z chęci pomocy ludziom. 
I czynią to z wielką radością w gminie, która dba o dzieci. 
Zadeklarował ponadto przekazanie kwoty 2,5 tys. zł na zor-
ganizowanie wakacyjnego pobytu nad morzem dla dwójki 
dzieci oraz zakup 2 wózków inwalidzkich. 

mat. archiw.

Z życia szkół Gminy Nozdrzec.

Zakończenie roku szkolnego 
w Zespole Szkół w Warze

W Zespole Szkół w Warze zakończenie roku szkolne-
go rozpoczęło się od mszy świętej. Na uroczystość przyby-
li: Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala oraz przyjacie-
le szkoły – Krystyna i Wojciech Janasowie. 

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VI oraz 
absolwenci gimnazjum, którzy podziękowali nauczycielom 
za życzliwość, zrozumienie i przekazywaną przez trzy lata 
wiedzę. 

Następnie przyszedł czas na wyróżnienie uczniów. Pan 
Wojciech Janas wręczył laptop, drukarkę i skaner uczenni-
cy klasy III Gimnazjum Karolinie Kłak, która osiągnęła 
najlepsze wyniki w nauce w gminie Nozdrzec, była laureat-
ką olimpiady przedmiotowej z języka polskiego na szczeblu 
wojewódzkim oraz bardzo dobrze napisała egzamin gimna-
zjalny. Andżelice Adamskiej z klasy VI, która rewelacyj-
nie wcieliła się w rolę Fortuny i ujawniła swój aktorski ta-
lent K. i W. Janasowie ufundowali kolonijny pobyt nad mo-
rzem. Sfinansowali także kolonie nad morzem dla dwojga 
uczniów z gminy Nozdrzec. 
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Taka postawa jest rzadka we współczesnych czasach 
i godna naśladowania. Wpisuje się ona w nauczanie patro-
na szkoły – Świętego Jana Pawła II, który mówił: „Czło-
wiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim 
jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in-
nymi”.  Potem dyrektor szkoły wręczył uczniom świadec-
twa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Pozostali ucznio-
wie odebrali świadectwa i dyplomy bardzo dobrego ucznia 
z rąk swoich wychowawców i udali się na zasłużone waka-
cje. 

Nadszedł upragniony czas wędrówek, podróży, zabawy 
oraz nabierania sił na kolejny rok

M. Jedynak

Nauka przez działanie w Zespole 
Szkół w Hłudnie

Wychodząc z założenia, że uczymy się nie tylko z ksią-
żek na lekcji, uczniowie ZS w Hłudnie w tym roku szkol-
nym zdobywali wiedzę również biorąc udział w wycieczkach, 
przedstawieniach, rozgrywkach sportowych i spotkaniach 
z ciekawymi ludźmi. 

Nauce towarzyszyła integracja zespołów klasowych i bu-
dzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i kolegów. 

Najmłodsi uczniowie klas 0 – III odwiedzili Jura Park 
w Bałtowie. Podczas wycieczki nad Jezioro Solińskie ucznio-
wie odbyli godzinny rejs statkiem „Jawor” i zwiedzili ogród 
biblijny w Myczkowcach. Gimnazjaliści upodobali sobie Pu-
ławy, gdzie zimą uczyli się jazdy na nartach, a w czasie dwu-
dniowego pobytu w czerwcu uczyli się orientacji w terenie, 
sprawdzali się w grach i zabawach zręcznościowych. Wy-
jazdy do kina połączone z wizytą w kręgielni pobudzały do 
rywalizacji i sprawdzenia się. Młodzież obejrzała również 
„Świętoszka” i wysłuchała koncertu akordeonowego. Pod-
stawy patriotyczne kształtowane były na apelach z okazji 
Święta Niepodległości i Święta Konstytucji oraz Dnia Patro-
na - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kultywowanie tra-
dycji, współpraca szkoły ze społecznością odbywały się w ra-
mach udziału rodziców i dziadków w imprezach szkolnych. 

Młodzież wykazała się również w różnych dyscyplinach 
sportowych. Między innymi zawodnicy szkoły podstawo-
wej współpracujący z LKS Hłudno zajęli I miejsce w Lidze 
Młodzików w piłce nożnej. Gimnazjaliści natomiast zajęli 
III miejsce w Powiatowej Piłce Nożnej Halowej, III miejsce 
w powiecie w piłce nożnej „Jedenastki” oraz III miejsce w II 
rundzie rozgrywek „Coca – Cola Cup”. Młodzież z gimna-
zjum zdobyła również Mistrzostwo Okręgowej Ligi Trampka-
rzy. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wraz z ucznia-
mi z SP 2 w Wesołej zajęli I miejsce w powiecie oraz wzięli 
udział w wojewódzkim finale w Stalowej Woli „Z podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku”. 

www.zshludno.edupage.org/

Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Anny w Izdebkach

XVI Spartakiada Sportowa 
Środowiskowych Domów 

Samopomocy Województwa 
Podkarpackiego w Rudniku 

nad Sanem.

Ponad 300 osób wzięło udział w XVI Spartakiadzie Spor-
towej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa 

Podkarpackiego w dniu 27 czerwca br. w Rudniku nad Sa-
nem. Pięciu podopiecznych Środowiskowego Domu Samo-
pomocy im. Anny w Izdebkach reprezentowało nasz dom 
w zmaganiach sportowych.

Cała uroczystość rozpoczęła się 
od powitania przez dyrektora ŚDS 
w Rudniku nad Sanem ks. Toma-
sza Szostka. Następnie głos zabie-
rali zaproszeni goście. Kolejnym 
punktem było odśpiewanie Hym-
nu Państwowego, wspólna modli-
twa, przysięga oraz zapalenie zni-
cza olimpijskiego przez krajowego duszpasterza sportowców 
ks. Edwarda Pleń. Kolejnym punktem były zawody sporto-
we, które odbyły się na hali sportowej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rudniku. Zawodnicy rywalizowali 
w następujących konkurencjach:
• rzut piłką lekarską- E. Dąbrowska, M. Gładysz 
• skok w dal- L. Początek
• strzał na bramkę z odległości- Z. Karnas, P. Rebizak
• bieg slalomem z piłką- Z. Karnas, P. Rebizak
• rzut do kosza- E. Dąbrowska
• przeciąganie liny-E. Dąbrowska, L. Początek, M. Gła-

dysz, P. Rebizak

Po zakończonych rozgrywkach okazało się, że nikt z na-
szych podopiecznych nie zajął medalowego podium. Otrzy-
maliśmy natomiast puchar i dyplom za udział ,a każdy spor-
towiec nagrodę rzeczową w postaci kosza z wikliny.

Sobótka

Już po raz kolejny w naszym Domu zorganizowane zo-
stały obchody Nocy Świętojańskiej – najkrótszej nocy roz-
poczynającej letni czas, podczas której tradycją jest pusz-
czanie wianków na wodę.

W tym roku we wspólnej zaba-
wie towarzyszył nam ŚDS w Bli-
znem i Wolicy. Zanim jednak 
kwietne kompozycje zakołysały 
się na pobliskim stawie, trzyoso-
bowa drużyna reprezentująca każ-
dą placówkę pod opieką instrukto-
rów wykonała piękny, duży wianek 
z kwiatów polnych, który jako pierwszy poprowadził koloro-
wy korowód. W trakcie trwania imprezy zaproszeni goście 
mieli okazję delektować się potrawami z grilla, nie zabra-
kło pysznego ciasta oraz napoi chłodzących. Mamy nadzie-
ję, że za rok ponownie będziemy mogli się spotkać i równie 
dobrze bawić w miłej atmosferze.

www.sdsizdebki.pl

OSP w Gminie Nozdrzec.

Gminne Zawody 
Sportowo–Pożarnicze – Hłudno 2014

W dniu 29 czerwca br. na stadionie w Hłudnie odbyły 
się gminne zawody sportowo – pożarnicze. Otwarcia doko-
nał Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala. W zmaganiach 
wzięło udział 16 drużyn pożarniczych, w tym:
• 11 drużyn w grupie A – seniorów
• 2 drużyny w grupie C kobiet
• 2 drużyny MDP dziewcząt
• 1 drużyna MDP chłopców
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Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędzio-
wie z Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie na czele 
z bryg. Krzysztofem Foltą oraz druhowie OSP z jednostek 
z terenu gminy Dydnia. Naszymi gośćmi byli również Wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Da-
riusz Sobieraj, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzo-
zowie bryg. Marek Ziobro, Prezes Powiatowego Związku 
OSP RP dh Edward Rozenbajgier.

Po zakończeniu rywalizacji sędzia główny zawodów 
przedstawił klasyfikację końcową, a wójt gminy wręczył ka-
pitanom drużyn puchary i dyplomy. 

Wszystkie jednostki otrzymały nagrody ufundowane 
przez wójta gminy.

Klasyfikacja zawodów:

Grupa A seniorów:
I miejsce: OSP Wesoła
II miejsce: OSP Nozdrzec
III miejsce: OSP Izdebki

Grupa C kobiet:
I miejsce: OSP Wesoła
II miejsce: OSP Nozdrzec

Grupa MDP dziewcząt:
I miejsce: OSP Nozdrzec
II miejsce: OSP Wara

Grupa MDP chłopców:
I miejsce: OSP Wara

www.nozdrzec.pl

II tomik poezji pani Danuty Czaja

Drugim w swoim dorobku tomikiem poezji może się po-
szczycić nasza rodzima poetka Pani Danuta Czaja. Słów 
kilka o autorce nakreśliła Pani Halina Kościńska:

Danuta Czaja mieszka 
w odsuniętych od wielkiego 
świata – Izdebkach-Rudawcu 
w powiecie brzozowskim na 
Podkarpaciu.

Z pewnością urokliwość 
miejsca zamieszkania, serdecz-
ność rodziny i życzliwość są-
siadów sprawiają, że dostrze-
ga w sposób niebanalny i ory-
ginalny to, czego inni dostrzec 
nie potrafią. 

W Jej poezji zdecydowanie 
dominuje klimat rodzinnych 
stron i piękno otaczającej Ją 
przyrody. Nie wymyśla rze-
czy nowych. Odkrywa piękno 
w tym, co Ją otacza, jak w wierszach: „Jestem tu”, „Znam to 
miejsce”, „Mój dom”, „Moja wieś”, „ Nadeszła wiosna”, „Go-
rące lato”, „W cieniu lipy”.

Egzystencjalizm – to temat rzeka przewijający się w Jej 
twórczości i ukazywany w różnych aspektach np. w wier-
szach „Miejsce na ziemi”, „Silniejsza od słowa”.

Wiele twórczych myśli poświęca minionym pokoleniom. 
Zmaga się z pojęciem pamięci i niepamięci ludzkiej, która 
zostaje po tych, którzy przed nami żyli, kochali, po prostu 
byli. Pisze o potrzebie pamięci tego, co minęło, ale nie umar-
ło „Listopadowa modlitwa”, „Dzwonu granie”, ”Nadzieja na 
wspomnienie”. Z odległych obszarów pamięci przywołuje 
Matkę – widzianą oczami dziecka i kobiety dorosłej, ocenia 
Ją z różnych punktów widzenia, ale zawsze bardzo pozytyw-
nie. Opisuje swą tęsknotę za Matką „Tęsknię Mamo”, „Two-
je święto Mamo”, za dziećmi, które opuściły rodzinne gniaz-
do „Dla Bartosza” oraz tęsknotę za dobrym światem, w któ-
rym nie ma podłości tylko miłość i zrozumienie.

Ważnym tematem w Jej poezji jest kontakt z drugim czło-
wiekiem i dobro ukryte w każdym z nas. Przelewa na pa-
pier to, co Ją boli, raduje, smuci, ale i to, dzięki czemu czu-
je się spełniona i szczęśliwa. Pisze też o kruchości ludzkie-
go życia, o ulotności miłości i o trudzie bycia razem „Razem 
przez życie”, „Droga życia”, „Proszę Cię”, „Dwie połówki jabł-
ka”.Nie brakuje w Jej poezji motywów religijnych „Najwięk-
sza miłość”, „Chleba daj Panie”, tematu papieskiego „Wybór 
papieża Franciszka”, czy stosunku poetki do najnowszej hi-
storii ”Spotkanie kobiet”, „Kolejne zmiany”, „10-lecie ŚDS 
w Izdebkach”.

Natchnienie przychodzi – jak sama mówi - przeważnie 
nocą, ale czerpie je z codzienności, dlatego też Jej styl jest pro-
sty, zrozumiały i przemawiający bezpośrednio do odbiorcy.

Drugi tomik powstawał przez półtora roku. Są to wiersze 
dla ludzi wrażliwych, poszukujących piękna zarówno w ota-
czającej nas przyrodzie, jak i tego wewnętrznego, emanują-
cego z nas samych. To tomik dla miłośników „słowa” i dla 
tych, którzy zastanawiają się nad sensem naszego tu i teraz.

W swych wierszach przekazuje wiele cennych wartości, 
szczególnie młodemu czytelnikowi, ale i ludziom starszym, 
bo umie połączyć świeżość przekazu z niebanalną treścią 
dotycząca np. zwyczajów i obrzędów: „Wieczór wigilijny”, 
„Wracam do dzieciństwa – Boże Narodzenie”, „Noworoczne 
życzenia”, „Wielkanoc”.

Pozostaję z wielkim podziwem dla Jej serca i ducha.
Halina Kościńska

Tomik „Gdzie schylona malwy głowa” wzbogacony 
jest o ilustracje Pani Elżbiety Pempuś. Autorem zdjęcia 
na okładce, kolejny już raz jest Pan Kazimierz Barański. 

Pierwszy tomik poezji „W serca ciszy” wydany był w 2012 
roku 
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W imieniu własnym oraz wszystkich czytelników 
poezji p. Danuty serdecznie gratuluję Jej kolejnego 
sukcesu wydawniczego. Wiersze zawarte w tomiku pt. 
„Gdzie schylona malwy głowa” obrazują nie tylko ta-
lent Autorki, ale i piękno otaczającego Ją świata, prze-
życia, radości, smutki... czyli wszystko to co po prostu 
nazywamy życiem.

Pani Danuta Czaja jest znana czytelnikom „Dyno-
winki” od kilku lat ponieważ wiersze Jej autorstwa uka-
zują się w dziale „Gmina Nozdrzec”, za co Jej serdecz-
nie dziękuję.

Życzę dużo zdrowia i sił do dalszej pracy na niwie 
gminnej kultury.

M. Zięzio

TERMOMODERNIZACJA 
NA UKOŃCZENIU

Zespół Szkół w Wesołej

Gmina Nozdrzec realizuje projekt pn. ,,Termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nozdrzec” 
współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013, w ra-
mach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna. Całkowi-
ta wartość zadania wynosi 723 742,84 zł, kwota dofinanso-
wania to 561 278,32 zł. Projekt obejmuje termomoderniza-
cję 5 budynków: Zespołu Szkół w Wesołej, domów strażaka: 
OSP Ujazdy, OSP Ryta Górka i OSP Nozdrzec oraz Wiej-
skiego Domu Kultury w Izdebkach. 

Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, docieplenie stropów oraz ścian zewnętrznych. 
W chwili obecnej prace trwają jedynie na obiekcie szkolnym. 
Zgodnie z umową mają zostać zakończone do końca lipca 
br. Pozostałe budynki ukończono i oddano do użytkowania.

OSP Ujazdy

Ukończono remont drogi 

W czerwcu zakończony został remont 370- metrowego 
odcinka lokalnej drogi nr 5570, 8657 w miejscowości Weso-
ła. Był on współfinansowany ze środków budżetu państwa 
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Koszt re-
alizacji zadania wyniósł 94 840,29 zł, z czego dotacja to kwo-
ta 70 000,00 zł, pozostała część – 24 840,29 zł pochodziła 
z budżetu gminy. Wykonawcą był firma Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów S.A. z siedzibą w Żołyni.

A. Kłak 

„Programy rozwojowe szkół 
w gminie Nozdrzec”

W dobiegającym końca projekcie „Programy rozwo-
jowe szkół w gminie Nozdrzec”, realizowanym w Gim-
nazjach w Izdebkach, Hłudnie, Nozdrzcu, Warze i Wesołej 
wzięło udział 268 uczniów. Jest to o 20% więcej niż było pla-
nowane w chwili przygotowywania projektu. 

W ciągu 2 lat uczniowie wzięli udział w dodatkowych 
zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego, matematy-
ki, zajęć przyrodniczych oraz matematyczno-przyrodniczych. 
Ponadto, dzięki Szkolnym Ośrodkom Kariery, korzystali 
ze wsparcia w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i wybo-
ru zawodu. Zajęcia dodatkowe uatrakcyjniał sprzęt w po-
staci tablic interaktywnych, projektorów, sprzętu kompu-
terowego, nowoczesnego oprogramowania oraz innych po-
mocy i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach 
projektu. Dzięki zajęciom wzrósł poziom wiedzy i umiejęt-
ności, co przyznają uczniowie a potwierdzają nauczyciele. 

Wszystko to świadczy o tym, że pozyskanie środków 
unijnych opłaciło się i przyniosło efekty. Wiedza przekazy-
wana była uczniom w sposób wolny od stereotypowego po-
dejścia do ról zawodowych oraz oparta na tolerancji, zgod-
nie z zasadą równości szans. Dzięki projektom unijnym re-
alizowanym w naszej gminie, ułatwiamy uczniom eduka-
cję szkolną, bezstresowe zdawanie egzaminów w szkołach, 
oraz podejmowanie właściwych decyzji w kierunku dalsze-
go kształcenia. 

Realizowany projekt przyczynia się do wyrównywania 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług 
edukacyjnych.

K. Szyniec - Kierownik Projektu
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„Likwidacja barier wykluczenia 
cyfrowego w Gminie Nozdrzec 

– etap II”

2 czerwca br. Wójt Gminy Pan Antoni Gromala przeka-
zał Uczestnikom Projektu zestawy komputerowe zakupio-
ne w ramach projektu „Likwidacja barier wykluczenia cy-
frowego w Gminie Nozdrzec – etap II”.70 zestawów kompu-
terowych trafiło do gospodarstw domowych z terenu gmi-
ny Nozdrzec spełniających ustalone kryteria socjalne. Do 
30 września 2020 roku Uczestnicy Projektu będą korzystać 
z bezpłatnego dostępu do Internetu.

W ramach drugiego już projektu Gmina Nozdrzec wzbo-
gaciła się o kolejne 120 zestawów komputerowych. Pozosta-
łe 50 zestawów trafiło do:
• Biblioteki Publicznej w Nozdrzcu – 6 zestawów kom-

puterowych
• Zespołu Szkół w Nozdrzcu – 11 zestawów komputero-

wych
• Zespołu Szkół w Hłudnie – 10 zestawów komputerowych
• Zespołu Szkół w Wesołej – 10 zestawów komputerowych
• Zespołu Szkół w Warze – 13 zestawów komputerowych

Każdy z punktów został dodatkowo wyposażony w wie-
lofunkcyjną laserową drukarkę.

Zakup sprzętu w całości został sfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013, oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informa-
cyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

J. Solarz - Kierownik Projektu

„Projekty realizowane przez 
Parafię Rzymskokatolicką pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego  

w Warze”

Informujemy, że w bieżącym roku Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, dzię-
ki dofinansowaniu otrzymanemu od Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Rzeszowie w ramach otwartego konkursu ofert 
na dofinansowanie w 2014 roku zadań w zakresu pomo-
cy społecznej realizować będzie projekt pn. „Utkani na 
nowo”, w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Nozdrzcu oraz Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi 
Harta. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dla 
dzieci w świetlicach bibliotecznych w Harcie, Izdebkach 
Rudawcu, Siedliskach i Warze. Wzbogaceniem oferty będą 
zajęcia umuzykalniające prowadzone przez wykwalifiko-
wanego nauczyciela muzyki. Dla uczestników zorganizo-
wane zostaną wyjazdowe warsztaty artystyczne w Uniwer-
sytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sęko-
wej. W każdej z w/w miejscowości odbędą się również pik-
niki integracyjne. 

Parafia otrzymała także dofinansowanie na realiza-
cję w 2014 roku dwóch zadań z zakresu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych określonych w Wo-
jewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na lata 2014-2020. W ramach pierw-

szego „Mój wybór”, przeprowadzona zostanie kampa-
nia informacyjno-edukacyjna mająca na celu zmniejsze-
nie spożycia alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych. 
Kampania będzie miała formę konkursu skierowanego do 
uczniów klas gimnazjalnych z terenu województwa pod-
karpackiego. Drugi projekt „Myślę trzeźwo, prowadzę 
trzeźwo” zakłada organizację pikniku z programem edu-
kacyjnym na temat działania alkoholu w kontekście pro-
wadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych sub-
stancji psychoaktywnych. 

Kolejnym sukcesem jest dofinansowanie projektu „Czu-
ję w sobie moc” – zadania publicznego z zakresu przeciw-
działania przemocy określonego w Wojewódzkim Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
Tym razem będzie to kampania informacyjno-edukacyjna 
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu wo-
jewództwa podkarpackiego.

M. Bobola, D. Kusińska, K. Nowosielska

Harmonogram wywozu odpadów 
na II półrocze 2014 r.

Miesiąc Dzień
Lipiec 9, 23

Sierpień 6, 20
Wrzesień 10, 24

Październik 8, 22
Listopad 12, 26
Grudzień 10,27

Harmonogram dotyczy wszystkich 
miejscowości gminy Nozdrzec!!!

Uwaga Konkurs!!

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

„Jaki tytuł nosi najnowszy tomik poezji p. Da-
nuty Czaja?”

Na odpowiedzi czekam do 15 września 2014r. pod 
adresem e-mail:

spacerkiempogminie@interia.pl

Naprawdę warto udzielić poprawnej odpo-
wiedzi - Na pierwszego jej autora czeka bardzo 
atrakcyjna nagroda książkowa.

W tym miesiącu mam dla czytelników „Dyno-
winki” dodatkową nagrodę – najnowszy tomik 
poezji p. Danuty Czaja.
       
  Całość opracował
   Michał Zięzio
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Cały miniony rok akademicki na Uniwersytecie Złotej Je-
sieni w Dynowie minął nam pracowicie i nadzwyczajnie szyb-
ko. Napięty program powodował, że tydzień za tygodniem 
mijały coraz szybciej. Ani się obejrzeliśmy, a tu minęła je-
sień, łagodna zima i piękna choć trochę zimna wiosna Uro-
czyste zakończenie zajęć odbyło się 18 czerwca w pięknych 
okolicznościach przyrody w Siedliskach. Jechaliśmy tam lek-
ko podenerwowani, gdyż czekała nas sesja egzaminacyjna. 
Fakt, że tylko jeden egzamin, ale nie wiadomo było jaki za-
kres wiadomości miał być sprawdzany. Na miejscu okaza-
ło się, ze wszyscy zdali go śpiewająco i to dosłownie. Zada-
niem naszym było w odpowiednim momencie dołączyć się do 
pana Fryderyka Radonia, który przedstawiał, w formie au-
torskiej piosenki, kronikę ubiegłorocznych wydarzeń. Był to 
utwór napisany jak zwykle w sposób wielce humorystyczny 
i z jeszcze większym przymrużeniem oka. Nam przypadło 
niby tylko jedno słowo, jedna sylaba: oj, ale jak się za chwi-
lę Drogi Czytelniku dowiesz tych „ojojów” było bardzo dużo, 
tyle ile zwrotek, a więc możemy być z siebie dumni, że re-
fleks u nas jeszcze ho ho! 

Był taki rok
Hej studenci posłuchajcie! oj 
I uszyska nastawiajcie, oj 
Wiadomości znakomite, oj 
Tak działał uniwersytet: o jo jo joj

Na początku z „grubej rury”: 
Filozofia, coś z kultury, 
Byli księża, a w nas pustka, 
Przyjechała więc biblistka 

Chciała wcisnąć nam zawzięcie 
Coś o Starym Testamencie. 
Siedziałem na tym spotkaniu, 
Jak na tureckim kazaniu. 

Ksiądz Rząsa zjawił się nagle, 
Mówił nam o Janie Pawle. 
No a za to, że się modlił, 
Nanieśliśmy koszul, spodni. 

Żartów się przebrała miarka, 
Głos zabrała pielęgniarka. Jak rato-
wać? 
Gadka pusta, Bo nie było: usta-usta. 

Chciałbym żartów Wam oszczędzić, 
Ale Radoń zaczął ględzić. 
Wszyscy mieli kwaśne miny, 
Bo ględził przez trzy godziny! 

Wspomnę o pewnym poranku, 
Gdy nadeszła pani z banku. 
Dobre rady dla nas miała, 
Wielokrotnie ostrzegała, 

Gdzie pieniądze swoje schować,
I nie dać się wyrolować! 
Wniosek końcowy niestety… 
Jak ci zbywa- do skarpety! 

Inna Pani przyszła też tu, 
Chciała zrobić z nas artystów. 

A my o rok mądrzejsi

Do pracy był zapał wielki, 
Ozdabialiśmy butelki. 

Pan Tucki pewnego rana 
Przyniósł „krople waleriana”. 
Chłop szczery i bardzo miły, 
Wszystkie bóle ustąpiły. 

Pan Gerula chociaż młodszy, 
Nie chciał być od niego gorszy. 
I żeby mieć spokój święty, 
Przyniósł weselne procenty. 

Wszystko inne niech się schowa, 
Bo Teresa Gierulowa Całkiem serio- 
nie na żarty, 
Chciała nam poprawiać kształty. 

Więc przez prawie dwie godziny 
Robiłem błazeńskie miny. 
Nie wiem co się działo dalej, 
Chłopów z Sali wyścigali.

Już za długo Państwa drażnię, 
Zacznijmy więc na poważnie, 
Bo było nas słychać wszędy, 
Jak śpiewaliśmy kolędy!!!

A jak nadszedł nam Rok Nowy, 
To się odbył bal maskowy. 
Żebyśmy nie byli sami, 
Był wzmocniony aktorami. 

Nie wiem czy wszystko wymienię; 
Te wypady po terenie, 
Gdzieś koło stycznia połowy 
Wycieczka do Dylągowej. 

Myślałem, że to już tyle, 
Lecz Straszydle i Niebylec, 
Był też Rzeszów, Hermanowa, 
To dopiero jest połowa. 

Bo w maju litania cała: 
Dąbrówka i Boguchwała, 
To chodzenie „po kolędzie” 
Zakończyliśmy w Urzędzie. 

Jako student -nie inspektor- 
Zwracam się do Pani Rektor, 
Apeluję w Twoją stronę, 
Zwolnij, bo ducha wyzionę! 

Był to rok ciężki, o rety! 
Świadczą niezdarne kuplety. 
By wysiłek uszanować, 
Trzeba ludziom podziękować. 

Mówię prawdę, nie na kpinę; 
Bibliotece za gościnę, 
Choć szklankami i na raty 
Znikła im beczka herbaty! 

Podziękować winien każdy: 
Za krawaty i kokardy, 
A Marysi pochwał serię, 
Za wzorową buchalterię. 

Leszkowi choć rzadko bywa, 
Ale skocznie nam przygrywał. 
Józi, Krysi w końcu samym 
Niech nam żyją sto lat , Amen! 
Wasz nadworny wierszokleta

Fryderyk Radoń
czerwiec 2014 r.

PS. 
Zdarzyła się straszna gafa! 
Pominięto fotografa. 
Ale przy okazji pierwszej 
Poświęcę Mu cały wierszyk. 

W końcu utraciłem markę…. 
Pominąłem dziennikarkę!!! 
Przebacz Krysiu, wiesz jak jest: 
Errare humanum est.*

*Mylić się jest rzeczą ludzką
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Po odśpiewaniu powyższego tekstu Panie Rektor i Dzie-
kan czyli Józefa Ślemp i Krystyna Dżuła, sprawczynie i ani-
matorki całego tego przedsięwzięcia, zaliczyły całemu gro-
nu słuchaczy Uniwersytetu sesję. Odetchnęliśmy z ulgą, że 
wrześniowe poprawki nam nie grożą. Podczas wręczania 
dyplomów, poświadczających aktywne uczestnictwo w za-
jęciach, dla każdego znalazły się miłe słowa podkreślające 
jego działalność i walory wnoszone do naszej ( miło mi tu 
napisać) coraz liczniejszej grupy. Jak na studentów przy-
stało uczciliśmy zdany egzamin śpiewem i tańcem. Nie mo-
gliśmy przynieść ujmy braci studenckiej rozsianej po całej 
Polsce na wielu uczelniach.

Jeżeli ktoś chciałby pokusić się o interpretację piosen-
ki pana Radonia czyli udzielenie odpowiedzi na typowe py-
tanie „ Co autor miał na myśli” to zobaczy i uświadomi so-
bie jak wszechstronne i różnorodne są zajęcia na Uniwer-
sytecie Złotej Jesieni w Dynowie. Łatwiej powiedzieć cze-
go nie było niż wymienić tematy wszystkich prelekcji, za-
jęć czy wyjazdów. Zorganizowaliśmy również malutką ak-
cję charytatywną i zebraliśmy ubrania dla ludzi bezdom-
nych, którymi opiekuje się ksiądz Rząsa. Było na poważ-
nie i na wesoło. Teoretycznie i praktycznie. Pozwoliły one 
odkryć to co nieznane, uzmysłowić sobie, że nie ma grani-
cy wieku na zdobywanie nowych umiejętności, bo przecież 

dopóki młodego ducha, dopóty radości życia. I za tę radość 
życia i młodego ducha dziękuję wszystkim Słuchaczom, 
a wszystkich chętnych zapraszam do uczestnictwa w przy-
szłym roku akademickim. 

Krystyna Wasylowska
Fot. Antoni Iwański

(5) Zofia Ludwika Cecylia hr. z Fredrów  Szeptyc-
ka uzdolniona córka Aleksandra hr. Fredry

Z dwójki dzieci Aleksandra  hr. Fredro (1793 – 1879) i Zo-
fii hr. Jabłonowskiej Skarbek (1798 – 1882), ich córka Zo-
fia hr. z Fredrów Szeptycka (1837 – 1904) posiadała talenty 
malarskie i literackie. Z tego też względu będzie wspomnia-
na w tej serii artykułów. Poprzez ojca Aleksandra hr. Fre-
dro, który dzieciństwo spędził w Nienadowej ma rodzinne po-
wiązania z tą ziemią.

Zofia Ludwika Cecylia hr. Fredro (Szeptycka) urodziła się 
21.05.1837 r. we  Lwowie, zmarła 17.04.1904 r. a pochowa-
na została w Przyłbicach. W młodości podobnie jak jej brat 
Jan Aleksander hr. Fredro pobierała nauki w domu we Lwo-
wie pod okiem Adeli Defforel. W latach czterdziestych XIX w. 
Aleksander hr. Fredro jako nauczyciela dla swoich dzieci za-
trudnił Józefa Swobodę, malarza – samouka z Czech. W la-
tach 1850 – 1855 przebywa z ojcem Aleksandrem i matką 
Zofią w Paryżu u brata Jana Aleksandra hr. Fredry, który 
przebywa tam po Powstaniu Węgierskim  nie mogąc wrócić 
do Galicji ze względu na zakaz władzy cesarskiej. W Paryżu 
Zofia mając około 14 lat zapoznaje się twórczością światowej 
sławy artystów. Większość czasu spędza w Luwrze i uczy się 
pod okiem  malarza Nicolasa – Francais Chifflerta, Cognia-
ta, Charles – Francois Doubinga, poznaje Juliusza Kossaka, 
portrecistę Leona Kaplińskiego i Henryka Radkowskiego. 
Pierwszy obraz namalowała w wieku  14 lat (w 1851 r.) we 
Francji i przedstawiał  św. Jana Ewangelistę, obraz znajdu-
je się w kościele w Łabuniach. Obraz ten przekazała w 1899 
r. swojemu synowi ks. Andrzejowi Szeptyckiemu, Biskupo-
wi Stanisławowskiemu. Malowała podobizny Fredrów, wido-
ki okolic zamieszkania, obrazy świętych, które znajdują się 
w różnych kościołach.

Zofia miała również zainteresowania i talenty literackie, 
prowadziła pamiętnik, dziennik podróży oraz prowadziła 
szeroką korespondencję z wieloma znanymi osobami, człon-
kami rodziny, pisała wspomnienia. Zachowane dokumenty 
świadczą o jej dużym talencie literackim. Miała zdolność do 

Ziemia Dubiecka i jej związki z literaturą
barwnego opisywania zdarzeń oraz stanów psychiki. Historię 
młodości opisała we „Wspomnieniach z lat ubiegłych”, w „Pi-
smach 2 – t” wydanych w latach 1906/1907.

Zofia za mąż wyszła w wieku 25 lat to jest 1.10.1861 r.  
za Jana Kantego  Remigiana hr. Szeptyckiego z Przyłbic. 
Przez ponad dwadzieścia lat mieszkała z rodziną  w Przyłbi-
cach. Następnie  przeniosła się rodzina Szeptyckich do Ła-
buń. Wszyscy synowie Szeptyckich ochrzczeni byli w koście-
le parafialnym w miejscowości Bruchnal. Zofia hr. z Fredrów 
Szeptycka miała siedmiu synów,  których różnie losy się po-
toczyły. Część wnuków Aleksandra hr. Fredo obrała Polskę, 
część skłoniła się w kierunku Ukrainy. Próbując ustalić tego 
przyczyny uzyskaliśmy informacje, że rodzina Szeptyckich 
wywodzi się ze  szlachty ruskiej wyznania prawosławnego, 
a pierwsza wzmianka pochodzi z 1469 r. Do XVI w. nazywali 
się „Z Szeptyc”, później z chwilą powstawania nazwisk szla-
checkich zaczęli się nazywać Szeptyccy. Było to związane z po-
stępującą w naturalny sposób polonizacją tej rodziny. Nastą-
piła zmiana wyznania prawosławnego na katolickie. Ta za-
miana dała możliwość obejmowania wyższych urzędów, pod-
niosła znaczenie rodu, szczególnie w XIX w. W tym też cza-
sie byli wyłącznie Polakami. W domu w Przyłbicach posłu-
giwano się wyłącznie językiem polskim, a większość służby 
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była pochodzenia ruskiego(ukraińskiego). Jan hr. Szeptycki 
nie umiał mówić po rusku (czytaj ukraińsku), ale przed swo-
ja śmiercią w 1912 r. powiedział do swojego ruskiego otocze-
nia „Panowie wybaczcie, że nie mówię do was po rusku, ale 
zapewniam was, że ja jestem Rusinem”. Powrót do korzeni 
ruskich (ukraińskich) to dziwna sprawa i dotknęła ich dwóch 
synów, którzy w czasie tworzenia narodowości i państwowo-
ści Ukraińskiej mimo tak silnych polskich korzeni zostali re-
negatami i wrogami Polski i Polaków (niektóre  źródła mó-
wią tylko o Arcybiskupie Andrzeju). Oto kilka informacji na 
temat synów  Szeptyckich – nie mniej ich losy mogą być te-
matem na oddzielne opracowanie. 

Pierwszy syn Stefan  hr.  Szeptycki (1862 – 1864  zmarł 
w wieku dwóch lat.

Drugi syn Jerzy Piotr hr. Szeptycki (1863 – 1880) zmarł 
w wieku około 17/18 lat.

Roman Aleksander (imię zakonne Andrzej) hr. Szeptycki 
(1865 – 1944) był grekokatolickim arcybiskupem lwowskim 
i metropolitą halickim. Oto jego notka biograficzna z Ency-
klopedii „Szeptycki Andrzej (właśc. Roman Aleksander Szep-
tycki), 1865 – 1944, metropolita kościoła gr.- kat.; od 1900 
arcybiskup; działacz społ. i polit.,: rzecznik ukraińskich na-
cjonalistów.” Jest Sługą Bożym.

Kolejny syn to Aleksander Maria Dominik hr. Szeptycki 
( 1866 – 1940) był ziemianinem, właścicielem majątków Ła-
bunie, Łaszczów i Grodysławic. Zamordowany 19.06.1940 r. 
w Rotundzie w Zamościu jako jedna z pierwszych ofiar pa-
cyfikacji Zamojszczyzny.

Stanisław Maria Jan hr. Szeptycki ( 1867 – 1950) był woj-
skowym, wielkim patriotą Polski. Oto jego biogram z Ency-
klopedii „ Szeptycki Stanisław Maria 1867 – 1950, generał. 
dow. Legionów Pol. 1916 – 1917, szef sztabu Generalnego 
WP, 1923 min. spraw wojskowych, 1923 – 26 inspektor ar-
mii; po II wojnie świat. Prezes PCK.” Był właścicielem Kor-
czyny. Spoczywa na cmentarzu w Korczynie koło Krosna.

Kolejny syn to Kazimierz Maria Klemens hr. Szeptycki 
(imię zakonne ojciec Klemens) był przeorem zakonu study-
tów (odłamu kościoła grekokatolickiego). Skłaniał się w kie-
runku Ukrainy. W 2001 r. został ogłoszony Błogosławionym 
przez świętego Jana Pawła II.

Leon Józef Maria hr. Szeptycki (1877 – 1939) był ziemia-
ninem, właścicielem Przyłbic i Bruchnala. Został zamordo-
wany 27.09.1939 r. wraz  z żoną Jadwigą miłośniczką pieśni 
ukraińskich przez NKWD.

Jakże skomplikowane były losy tej rodziny na ówcze-
snych Kresach Polski.

Autorzy zdobyli informacje, że w Wyszni (Ukraina), daw-
nej Benkowej Wiszni w majątku Fredrów otwarto muzeum 
(izbę pamięci) poświęconą Aleksandrowi hr. Fredrze  i metro-
policie Ukraińskiego  Kościoła Grekokatolickiego Andrzejowi 
hr. Szeptyckiemu. Murowany pałac wybudowany był w 1835 
r.. Na 12 hektarach zasadzono aleje dekoracyjnych drzew. 
W oparciu o pamiętniki Zofii hr. Szeptyckiej udało się od-
tworzyć wnętrza. Współcześnie majątek był wykorzystywany 
w celach naukowych. Utworzenie muzeum uchwaliła Rada 
Lwowa, a prace rozpoczęto w 2009/2010 r. i są kontynuowane.

mgr Patrycja Rozmus
mgr inż. Edward Rozmus

 Źródła:
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2. Internet,
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 Zdjęcia okolicy dworku w Nienadowej gdzie w młodo-
ści przebywał ojciec Zofii  Aleksander hr. Fredro (stan obec-
ny) – fot. autorów

Dożynki u ludów słowiańskich to uroczystości na zakoń-
czenie zbioru zbóż. Głównym momentem jest wręczenie go-
spodarzowi wieńca symbolizującego roczny plon. Artykuł 
ten na przybliżyć obyczaj organizowanych dożynek daw-
niej i dziś.

Dożynki to tradycyjne uroczystości ludowe związane z za-
kończeniem czasu żniw, to jest zbioru zbóż. Dożynki zwa-
ne były też wyżynkami, obżynkami, okrężnem, wieńcem lub 
wieńcowem. Badacze wyprowadzają to święto od pogańskie-
go święta płodności i plonów oraz ofiar i uczt składanych bó-
stwom urodzaju. Święto to wiąże się z dworem na wsi i go-
spodarką folwarczną. Uroczystości te zaczęto organizować 

w XVI w. Elementem dożynek są wieńce dożynkowe wyko-
nane na drewnianych, wiklinowych, współcześnie na meto-
lowych stelażach z kłosów zbóż, ziół, kwiatów, owoców, de-
korowane kokardkami , wstążkami i bibułami. Miały róż-
ny kształt i wielkość często zakończone krzyżem. W różnych 
regionach kraju są różne formy i kształty wieńców. Drugim 
elementem są bochenki chleba wręczane gospodarzom do-
żynek wypieczone ze zboża z nowych zbiorów.

Dożynki często wiążą się ze świętem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny – zwanym też Matki Boski Zielnej, 
obchodzone 15 sierpnia, na którym święci się zioła, kwiaty, 
zboża i wieńce dożynkowe. W naszej okolicy święto to zwią-
zane jest z organizacją Pogrzebu Matki Boskiej (Zaśnięcia 

Dożynki dawniej i dziś
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Matki Boskiej) w Kalwarii Pacławskiej, czy w Borku Sta-
rym. Patronem żniwiarzy i pasiek jest św. Wawrzyniec, pa-
tron naszej parafii.

Dożynki mogły się odbywać już w sierpniu ale mogą od-
bywać się też w okresach późniejszych np. na początku wrze-
śnia. Podczas dożynek wielkie znaczenie mieli żniwiarze, 
którzy pracowali najlepiej. W tamtych czasach była to praca 
bardzo ciężka, ręczna, fizyczna przy użyciu sierpów i kos. Ci 
przodownicy pracy prowadzili pochód dożynkowy do kościoła 
celem poświęcenia wieńców, potem do gospodarza lub dzie-
dziców na miejsce wspólnej uczty i zabawy, która organizo-
wał gospodarz dożynek jako formę nagrody za trud żniwa.

Oto jak opisuje dożynki ( zbiór na polach ostatnich kło-
sów zbóż ) w XIX w. Oskar Kolberg: „ wracają do zostawio-
nej garści stojącego zboża, otaczają je wokoło i śpiewają sto-
sowne pieśni, wyrywając spośród niego wszelki chwast. Co 
znaczy, jak się wyrażają: plić brodę. Następnie jedna ze star-
szych kobiet, wziąwszy i skręciwszy wszystkie kłosy w jedno, 
zwraca je ku ziemi i zwija w środek brody; poczem dziewczę-
ta związują całą tę garść wstążką i ubierają kwiatami. Do-
pełniwszy tego odchodzą, pozostawiając ową brodę w polu, 
na pastwę ptactwa i myszy jako ofiarę; inaczej zwierzęta te 
mściłyby się i wielką w gumnach tzn. stodołach i spichler-
zach robiłyby szkodę.” Zboże z wieńca przechowywano do wio-
sny, kruszono je i dodawano do zboża wysiewanego w polach.

Po co szukać daleko opisów dożynek, skoro bardzo cieka-
we można znaleźć w opisach zwyczajów panujących w na-
szym mieście Dynowie we dworze Trzecieskich. Ze strony in-
ternetowej Pani Marychny Baranieckiej Witkowskiej (http://
www.marychna.witkowscy.net/index), można znaleźć opis 
dożynek w dworze Trzecieskich, które opisuje Pani Kinga 
z Trzecieskich Moysowa w swoich wspomnieniach. Opis do-
żynek dotyczy okresu początku XX w. a to lat 1902 – 1907. 
Przytoczę cytat:

„Prześlicznym zakończeniem żniw było Święto Wniebo-
wzięcia Matki Boskiej, czyli Matki Boskiej Zielnej. Między 
rokiem 1902 – 1908 tak się składało zawsze, że była w tym 
dniu pogoda. Ranek, ogród pełen astrów, lewkonii, trochę 
jeszcze pączków różanych i gwoździków, a powietrze przesy-
cone ich zapachem. Na tzw. „boisku” czyli w stodole za sta-
rą studnią, ruch! Koło młockarni kieratowej na długich ła-
wach trzy „wieńce”, podobne raczej do małych kopuł sple-
cionych kłosami. Było ich zwykle cztery z każdego gatunku 
zboża po jednemu. Do każdego „wieńca” przeznaczone były 
cztery dziewczęta i jeden chłopak. Wybierano do tego te, któ-
re najlepiej chodziły do żniwa i najlepiej pracowały. Każda 
z nich uważała , że jest to zaszczyt gdy ją, mój Ojciec i polo-
wi, przeznaczyli do wieńca. Ponadto każda z nich dostawa-
ła od Ojca cały krakowski strój.

Przepadałam za tym porankiem w dniu Matki Boskiej 
Zielnej. Rano przynosiliśmy sobie z Józią całe snopy astrów, 
dalii, floksów do ubrania wieńców dziewczęta wpinały je 
w wieńce i przetykały gałązkami szparagów, a do nich na-
leżały i inne ozdoby, np. jabłka, które wtykano na cienkich 
patyczkach, złocone orzeszki laskowe; były też na tych wień-
cach pierniki jarmarczne barwnie lukrowane i kolorowe kule 
szklane, jak na choince.

Przed sumą dziewczęta ubierały się w ciemnej komorze, 
gdzie stała młocarnia.

Pamiętam, że jednego roku miały śliczne gorsety z se-
ledynowego aksamitu, czerwone, szerokie spódnice i białe 
batystowe fartuszki, a na szyi po kilka sznurów prawdzi-
wych korali, które u nas kobiety często nosiły. Korale te były 
z tyłu na karku związane ogromną kokardą z szerokiej, je-
dwabnej wstążki.

Karbownik Sikora w „wyglancowanych” butach i świą-
tecznym kapeluszu dozorował całego tego obrzędu. Cała ol-
brzymia, mroczna stodoła pachniała świeżo zwiezionym zbo-
żem ułożonym aż pod strop dachu. W końcu przychodził Tata 

z całym pudłem pięknych wstążek z naturalnego ( nie sztucz-
nego) jedwabiu w rozmaitych kolorach, które sam zawieszał 
na wieńcach, tak , że były nimi całkiem przykryte. Zajeżdża-
ło trzy drabiniaste wozy zaprzężone w czwórki koni ubra-
nych w zieleń i kolorowe pęki kwiatów. Dziewczęta i chłop-
cy umieszczali wieńce na wozach, sami też na nich siada-
li i trzaskając z długich batów ostrym kłusem jechali do ko-
ścioła, gdzie wieńce ustawiano przy balaskach.

Suma na Zielną była taka sama jak obecnie, tak samo 
pachniały zioła i kwiaty, tylko głowy dziewczęce różniły się 
od dzisiejszych, „ondulowanych” fryzur. Dziewczęta zawsze 
chodziły do kościoła z gołą głową, warkocze upinały w tyle 
w „kółko”, a z lewej strony kółko to przybierano kwiatami 
i to szlachetnymi; najlepiej lubiano goździki, lewkonie, pącz-
ki róż. Gdy kilkanaście dziewcząt stało razem w kościele, 
ślicznie to wyglądało. 

W procesji przy dźwięku pieśni: „Ciebie na wieki wychwa-
lać będziemy”, wieńce niesiono wysoko ponad tłumem ludzi 
przed baldachimem. Po nabożeństwie wozy z wieńcami zjeż-
dżały pod ganek starego domu, okrążywszy przedtem dwa 
razy gazon, przy czym jadący na nich fornale z prawdziwym 
„ mistrzostwem” trzaskali z batów, a dziewczęta zawodziły 
lokalna piosenkę: „Idzie burza od Bachórza, nasza pani jak 
róża, a pan jak lelija po ganku się uwija”.

Wieńce ustawiano na stołach na ganku , ze wsi przebie-
gała cała hurma chłopców, a Mama rozdawała między nich 
pierniki i cukierki , a Tata pomiędzy dziewczęta, które były 
„od wieńca” wstążki, które na nich wisiały. Były one napraw-
dę ładne, szerokie, z tafty lub jedwabnej „mory”, w ładnych 
kolorach. Dziewczęta wiązały nimi korale w duży kolorowy 
motyl na karku. Ładniejsze to było niż obecne miejskie su-
kienki i od ondulacji podobnych do baranich głów. Czasami 
w sam dzień Wniebowzięcia , lub w najbliższą niedzielę od-
bywały się u nas dożynki, które tu nazywano „wieńczowiny”.

Na równym placyku przed kuźnią i spichlerzem w ten 
dzień po południu zasiadała wiejska kapela z basami, skrzyp-
cami i klarnetem, na stołach ustawiano beczki z piwem, ko-
sze bułek, i kiełbasy. Schodziło się mnóstwo ludzi ze wsi, 
a oprócz tego cała nasza służba i ci, co stale do nas chodzi-
li na robotę. Cała nasza rodzina brała udział w tej zabawie, 
Tata śpiewał przyśpiewki i krakowiaki, przed muzyką tań-
czył zapamiętale, głównie z dziewczętami „od wieńca”, roz-
dawała papierosy między chłopów, wesół i ożywiony bawił 
się szczerze i serdecznie. Nigdy na tej zabawie nie widzia-
łam pijanego człowieka, nigdy nie słyszałam ordynarnych 
piosenek czy dowcipów. „Wieńczowiny” trwały do 9 tej wie-
czór, bo Rodzice nie pozwalali na przedłużanie jej przez noc.”

Wspomnienia te Pani Kinga z Trzecieskich Moysa napi-
sała 11 lutego 1955 r. a opublikowała na swojej stronie In-
ternetowej Pani Marychna Baraniecka Witkowska. Z tych 
wspomnień wynika, że wszystkie tradycje i zwyczaje zwią-
zane z tym świętem były zachowywane i kultywowane we 
dworze Państwa Trzecieskich, zaś podany opis to cenna ce-
giełka do zachowania tradycji i kultury ludowej.

Podobnie były organizowane dożynki we dworze w Nie-
nadowej u hr. Mycielskich. Kilka zdjęć z takich dożynek jest 
umieszczone w książce „Nienadowa w starej fotografii „ wy-
danej w 2014 r. staraniem Dyrektora SP Nr 1 Nienadowej 
Pana mgr Wiesława Bembenka.

W okresach po II wojnie światowej, w czasach PRL rów-
nież organizowano dożynki. Do 1989 r. (do upadku komuni-
zmu w Polsce) gospodarzami dożynek byli I Sekretarze PZPR 
różnych szczebli lub naczelnicy gmin. Dożynki organizowano 
na różnych szczeblach np. gminne , wojewódzkie, centralne. 
Znane były dożynki centralne organizowane na nieistnieją-
cym już Stadionie X lecia w Warszawie, gdzie gospodarzem 
był ówczesny I Sekretarz KC PZPR. Nie wszyscy pamięta-
ją, a może nie wiedzą bo sprawa była zatajana przez władze 
o samospaleniu się mieszkańca Przemyśla Siwiec Ryszar-
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da, który w ten sposób protestował przeciwko władzy komu-
nistycznej i wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego Cze-
chosłowacji, która podjęła próbę wyzwolenia się spod pano-
wania komunizmu. Było to w 1968 r.

W okresie międzywojennym w Spale organizowane była 
Dożynki Prezydenckie. Pod koniec XX w. w wolnej Polsce 
do tej tradycji wrócono.

W latach 80 i 90 XX w. sam miałem okazję prowadzić 
gminne dożynki w gminie Dubiecko.

Można zadać pytanie jak wyglądają współczesne dożyn-
ki. Trzeba powiedzieć ,że wiele elementów z tradycyjnych 
dożynek zostało zachowanych. Organizowany jest po-
chód (korowód) dożynkowy na czele którego idzie orkiestra 
dęta lub kapela ludowa, dalej starościna i starosta dożynek 
z bochenkiem chleba, delegacje z wieńcami, poczty sztan-
darowe, władze danego terenu, zaproszeni goście i pozosta-
li uczestnicy. W kościele odbywa się msza święta na której 
święcone są wieńce. Po kościele odbywają się świeckie uro-
czystości. Starosta i starościna dożynek wręczają bochen 
chleba gospodarzowi np. Wójtowi, Staroście Powiatowemu 
czy Marszałkowi Województwa, a ci zapewniają ,że „ będą 
dzielić ten chleb tak ażeby starczyło go dla każdego”. Po ofi-
cjalnych przemowach delegacje wieńcowe wręczają wieńce 
najlepszym gospodarzom z terenu. Wręczeniu wieńców to-

warzyszą okolicznościowe przyśpiewki, często dotyczące lo-
kalnych spraw i przygrywają kapele. Dla zebranych orga-
nizowane są zabawy ludowe i festyny. Przy organizacji do-
żynek zachowywana jest tradycja terminu ich organizacji , 
wicie wieńców i inne lokalne ludowe zwyczaje.

Współcześnie organizowane są dożynki w gminach, po-
wiatach, województwach, diecezjach. Znane są dożynki , 
święto rolników organizowane w klasztorze na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie.

Dożynki to podziękowanie dla rolników za ich trud i cięż-
ka pracę na rzecz dostarczenia ludności żywności.

Kultywujmy i korzystajmy z tej tradycji tak ważnej dla 
polskiej wsi.

Edward Rozmus
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2. Wielka Encyklopedia Polski, Kluszczyński t.2,
3. Strona Internetowa Pani Marychny Baranieckie Wit-

kowskiej (http://www.marychna.witkowscy.net/index),
4. Encyklopedia tradycji polskich; R. Hryń – Kuśmierek, 

Z. Śliwa, wyd. Publicat,
5. Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne: B. Ogrodowska, 

wyd. ,Sport i Turystyka Muza SA

Tegoroczna XIX edycja imprezy „Starych potraw smak i urok” 
połączona z Wojewódzkim Spotkaniem Kapel Ludowych odbyła 
się 8 czerwca w Błażowej. 

W konkursie kulinarnym na „Potrawę roku" pierwsze miejsce 
przypadło dla Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta za pie-
rogi ruskie z miętą. Drugie miejsce zajęły panie z KGW Lasków-
ka za kluski razowe z serem. Natomiast wyróżnienia otrzymały: 

KGW Ulanica (kluski z fasoli), KGW Pawłokoma (groch z ka-
pustą), KGW Dylągowa (pasztetowy zawijaniec).

Autor: Marek KOT

W niedzielę 27 lipca Podkarpacka Izba Rolnicza, we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych, zorganizowała Pik-
nik Wieprzowy, którego celem jest promocja spożywania polskich produktów z mięsa wieprzowego. 

Pierogi ruskie z miętą 
z Harty

najlepsze żeberka wieprzowe – KgW Laskówka

Impreza odbyła się w Kraczkowej. 
W trakcie Pikniku  odwiedzający mieli oka-
zję degustować potraw z wieprzowiny przy-
gotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z terenu województwa podkarpackiego, 
a także wziąć udział w licznych konkursach 
dla dzieci i dorosłych. Głównym punktem 
pikniku był konkurs kulinarny na „Najlep-
sze żeberka wieprzowe”,  w którym zwycię-
żyło Koło Gospodyń Wiejskich z Laskówki. 
Panie przygotowały żeberka po laskowsku. 
Nagrodą był sokownik. Organizację Pikniku 
sfinansowano ze środków Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego.

Autor: Marek KOT
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”oDDAJĄC KREW - RATUJESZ KoMUŚ ŻYCIE”
AKCJA KRWIoDAWSTWA 

w Zespole Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

W dniu 5 czerwca 2014 roku w Ze-
spole Szkół Zawodowych im. Kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła 
się długo oczekiwana przez uczniów ak-
cja poboru krwi. Do Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Kard. Stefana Wyszyń-
skiego przyjechał Krwiobus z Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. 
Pełnoletni uczniowie i pracownicy na-
szej szkoły mogli oddać krew potrzebu-
jącym. Akcja cieszyła się także dużym 
odzewem wśród byłych uczniów szkoły 
oraz co warto także podkreślić miesz-
kańców Dynowa.

Pobór krwi odbywał się od godz. 
8:30 do godz. 12:00. Do akcji przystą-
piło 66 osób. Wprawdzie nie wszyscy, 
którzy zgłosili się na pobór krwi mogli 
zostać krwiodawcami (czasem decydo-
wały drobne sprawy zdrowotne, a cza-
sem zbyt niskie ciśnienie krwi lub brak 

możliwości wkłucia się do żyły), ale 
ważne jest to, że tak wielu młodym lu-
dziom leży na sercu zdrowie i życie in-
nych ludzi. Każda osoba, która przystą-
piła do naszej szczytnej akcji mogła od-
dać 450 ml krwi. Krwiodawcy otrzy-
mali od przedstawicieli RCKiK „słod-
kie podziękowanie” w postaci czekolad, 
w celu zrównoważenia ubytku kalorii.

Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które przystąpiły do 
naszej akcji. To bardzo budujące, że są 
w naszej społeczności szkolnej i lokal-
nej ludzie, którzy czynią coś bezinte-
resownie dla drugiego człowieka – od-
dając swoją krew, ratują życie innym. 

Bardzo serdecznie dziękuję Pani 
Dyrektor Halinie Cygan za możliwość 
przeprowadzenia Akcji Krwiodawstwa 
w naszej szkole oraz Personelowi Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Rzeszowa, którzy 

przyjęli zaproszenie do naszej szkoły 
i przeprowadzili naszą wspólna akcję, 
miejmy nadzieję, że nie ostatnią. Na za-
kończenie chciałbym podzielić się krót-
ką refleksją – wakacje to czas odpoczyn-
ku i relaksu. Postarajmy się przeżyć je 
tak, aby nikt z nas nie stał się poten-
cjalnym biorcą krwi z RCKiK. A tym 
wszystkim, którzy jeszcze się waha-
ją, czy warto zostać honorowym daw-
cą krwi, życzę aby pozbyli się wątpli-
wości, bo nie ma nic na świecie ponad 
życie ludzkie.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że 
w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dy-
nowie mogło się odbyć coś napraw-
dę ważnego – dar serca dla drugie-
go człowieka.

Koordynator akcji i honorowy daw-
ca krwi

Piotr Marcinek ZSzZ w Dynowie 

VI Akcja Zbiórki Krwi w Harcie 
„Ratuj życie – żyj bezpiecznie” 

W niedzielę 26 czerwca już po raz szósty 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Na-
dzieja” w Harcie wspólnie z Ochotniczą 
Strażą Pożarną i Towarzystwem Kultury 
i Rozwoju Wsi Harta zorganizował zbiór-
kę krwi. Na apel odpowiedzieli mieszkańcy 
Harty oraz mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości, jak również wiele osób z bardziej od-
ległych stron.

Stało się już tradycją, że od kilku lat na apel 
ten odpowiadają strażacy ochotnicy z jedno-
stek OSP z czterech powiatów: rzeszowskiego, 
przemyskiego, brzozowskiego i przeworskiego. 
W tym roku w akcji wzięło udział 94 strażaków 
z 18 jednostek OSP

- OSP Dubiecko
- OSP Pruchnik

- OSP Hyżne 
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- OSP Ulanica
- OSP Wyręby 
- OSP Sietesz
- OSP Nozdrzec
- OSP Dylągówka 
- OSP Wólka Hyżneńska 
- OSP Górno
- OSP Łubno
- OSP Zbratówka
- OSP Wola Rafałowska
- OSP Brzezówka II
- OSP Szklary
- OSP Laskówka
- OSP Bartkówka
- OSP Harta
- PSP Dynów
- oraz 18 członków z Bractwa 

Motocyklowego „BYK” w Dynowie.

Zarejestrowało się 100 osób chęt-
nych do oddanie krwi, krew oddało 65. 
Dzięki tym wszystkim osobom udało 
się podczas VI akcji w Harcie zebrać 
29,5 l krwi – daru życia, niezbędnego 
do funkcjonowania każdego człowieka.

W tym dniu w trakcie oficjalnej czę-
ści uroczystości miało miejsce ważne  
i podniosłe wydarzenie. W uznaniu 
zasług na rzecz Polskiego Czerwone-
go Krzyża, odznaką honorową PCK IV 
stopnia odznaczono Ochotniczą Straż 
Pożarną w Harcie oraz Towarzystwo 
Kultury i Rozwoju wsi Harta. Również 
druh Jacek Stochmal – Prezes Klubu 
HDK PKC „Nadzieja” w Harcie otrzy-
mał Medal z okazji Honorowego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego Krzy-
ża za wieloletnią aktywną działalność 
na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego 

Krwiodawstwa Polskiego Czerwone-
go Krzyża.

Wśród wyróżnionych byli również 
Wiktoria Helwin i Wiesław Walat któ-
rym został nadany medal za zasłu-
gi i działalność na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Harcie a dla Ka-
pelmistrza Edwarda Laski z działal-
ność na rzecz naszej Orkiestry Dętej 
OSP Harta.

To ważne wydarzenie w Harcie 
swoją obecnością zaszczycili:
• Stanisław Ożóg – Poseł do Parla-

mentu Europejskiego,
• Teresa Gwizdak – Dyrektor De-

partamentu Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego w Rzeszowie,

• Józef Jodłowski – Starosta Powia-
tu Rzeszowskiego,

• st. bryg. Mgr inż. Waldemar Wilk 
– Komendant Miejski PSP w Rze-
szowie,

• druh Jan Kucaj – Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP  
w Rzeszowie,

• Zygmunt Frańczak – Burmistrz 
Miasta Dynów,

• Adam Dziura – Sołtys wsi Harta, 
• Maciej Maruszak – Dyrektor Pod-

karpackiego Oddziału Okręgowe-
go PCK w Rzeszowie, 

• Jarosław Kosoń – Zastępca dyrek-
tora RCKiK w Rzeszowie,

• Marek Pawełek – Prezes Za-
rządu Oddziału Rejonowego 
PCK w Rzeszowie.

 W trakcie trwania pikni-
ku dla krwiodawców nie za-
brakło atrakcji. Jedną z nich 
był pokaz „Młodych Straża-
ków z Harty” w symulacji 
wypadku drogowego - potrą-
cenie rowerzysty. Wspólnie 
z Grupą Ratownictwa PCK  
z Przemyśla młodzi straża-
cy mogli się wykazać swoimi 
umiejętnościami. Zorganizo-
wano również międzygmin-
ne „Zawody Strażackie na we-

soło”, w których udział wzię-
ły drużyny strażaków, ale nie tyl-
ko. Ku zdziwieniu wszystkich I miej-
sce zajęła drużyna Glazurników, II 
miejsce drużyna OSP Zabratówka, III 
miejsce drużyna OSP Harta. Nagro-
dą były piękne puchary ufundowane 
przez Prezesa i Wiceprezesa Towarzy-
stwa Opieki nad Starym Cmentarzem  
w Rzeszowie –Panią Wiktorię Helwin 
i Pana Wiesława Walat. Tradycyjnie 
podczas tej akcji nie zabrakło glazur-
ników, którzy wykonali postacie bajko-
we – Wioskę Smerfów, które następnie 
zostały przekazane do Podkarpackiego 
Hospicjum dla Dzieci oraz Ośrodków 
dla Dzieci w Czerwonkach i Łańcucie.

 Prace wykonali:
• Marek Bieszczad,
• Waldemar Kleczyński ,
• Jacek Stochmal,
• Artur Szczutek 
• Józef Sieńko, 
• Piotr Gliwa, 
• Marek Surmacz,
• Jacek Hadław 
• oraz Kursanci w ramach projektu 

Unijnego z ZDZ Rzeszów.
 
Nie zabrakło atrakcji i zabaw dla 

dzieci, które zostały przygotowane 
przez panią Marię Pałac i członków 
Towarzystwa Kultury i Rozwoju wsi 
Harta. Uroczystość uświetnił występ 
naszej Orkiestry Dętej z Harty, a dla 
wszystkich zebranych zagrała Kapela 
„Bachórzanie”.

Nigdy nie wiemy kiedy i gdzie bę-
dzie potrzebna krew. Takie akcje spra-
wiają, że jej nie zabraknie. Niesienie 
tej pomocy stało się możliwe dzięki po-
mocy i zaangażowaniu wielu osób i in-
stytucji, a są to : Urząd Marszałkow-
ski w Rzeszowie, Starostwo Powiato-
we w Rzeszowie, Urząd Gminy w Dy-
nowie – Komisja ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
PGE Obrót S.A. Oddział w Rzeszowie , 
Firma Greinplast w Rzeszowie, Bank 
Spółdzielczy w Dynowie oraz Wiesław 
i Krystyna Gudyka – Firma „AGRO-
POL” w Dynowie. Wsparcia rzeczo-
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Na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 Radny Powiatu Rzeszowskiego Aleksander Stochmal wy-
różnił Nagrodami Specjalnymi za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu nastepujących uczniów 
i uczennice szkół z terenu Dynowszczyzny:
● Gabriela Hniłka 
 Szkoła Podstawowa Dąbrówka Starzeńska
● Patryk Marszałek 
 Szkoła Podstawowa Nr 2 Dynów
● Sebastian Domin 
 Szkoła Podstawowa 
 Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza Harta
● Gabriela Pluta 
 Szkoła Podstawowa Laskówka
● Aleksandra Szczepan 
 Szkoła Podstawowa Ulanica
● Patrycja Jamrozik 
● Paweł Sierant
  Zespół Szkół Nr 1 Bachórz
● Michał Pancerz 
 Zespół Szkół Nr 5 Dylągowa
● Patryk Paściak
 Zespół Szkół Dynów
● Jakub Balawender 
 Zespół Szkół Nr 2 Harta
● Elżbieta Gałajda 
 Zespół Szkół Nr 3 Łubno
● Karolina Mocha 
 Zespół Szkół Nr 4 Pawłokoma
● Dominik Bachurski
 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Dynów
● Bartłomiej Bajda
● Sylwia Błażejowska
 Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Dynów

                Aleksander Stochmal  Radny Powiatu Rzeszowskiego

nAgRoDY DLA nAJLEPSZYCH

wego udzielili nam również: Elżbieta 
i Wiesław Domin – Piekarnia Cukier-
nia w Bachórzu oraz Prezes Smak Gór-
no – Mieczysław Miazga.

Podziękowania składam również 
dla Pani Czesławy Domin, która za-
wsze nas wspiera we wszystkich ini-
cjatywach społecznych w naszej miej-
scowości oraz koleżankom i kolegom 
z Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi 
Harta.

Składamy gorące podziękowa-
nia wszystkim osobom prywatnym  
i instytucjom, które czynnie zaanga-
żowały się w zbiórkę krwi w Harcie. 
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NOWE ZADANIA ROZWIĄZANIA ZADAŃ 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

…Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas…

Wakacyjny numer „Dynowinki” ukaże się w połowie 
sierpnia, do końca wakacji zostanie więc niewiele ponad 2 
tygodnie… 

Wakacje w Polsce trwają 10 tygodni, nasi ucznio-
wie mogą się w długości letniej przerwy w nauce równać 
z uczniami czeskimi, słowackimi, szwedzkimi i fińskimi.

Krótsze wakacje mają uczniowie z 12 europejskich 
państw, takich jak: Austria, Belgia, Francja, Luksemburg, 
Holandia, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Anglia, Niemcy, 
Lichtenstein, Dania. Najkrótsze wakacje trwają 6 tygodni 
(Niemcy, Holandia, Szkocja), ale za to uczniowie mają kil-
ka przerw w nauce podczas roku szkolnego.

Dłuższymi wakacjami mogą cieszyć się uczniowie 10 
państw (Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Grecji, Islandii, 
Włoch, Malty, Rumunii i Turcji).

W wielu państwach długość wakacji zależy od poziomu 
szkoły. Na przykład w Grecji maluchy wypoczywają 12 ty-
godni, a starsi tylko 10, na Litwie - starsi 11, młodsi 13, na 
Cyprze - młodsi 11, starsi 9. Odwrotnie zaś jest w Islandii 
i Irlandii (10-11 tygodni dla młodszych, 13 dla starszych).

Rekordowo długie wakacje są o 3 tygodnie dłuższe niż 
w Polsce i mogą się nimi cieszyć dzieci w Turcji, na Mal-
cie i na Łotwie.

Na końcówkę wakacji nasi współpracownicy przygoto-
wali dla Państwa jak zwykle ciekawe zadania. Pan Bogdan 
Witek zaprasza do zmierzenia się z Jolką owocową, Jolką, 
Krzyżówką ze strzałkami i Krzyżówką „W kółko Macieju”, 
a Pan Leszek Grzywacz poleca tym razem zadania z VII Sza-
radziarskich Mistrzostwa Przemyśla:  Szyfrogram z afory-
zmem, Jolkę „Z Polski rodem” oraz 
Krzyżówkę Jeden-dwa.

Mistrzostwa odbyły się 28 
czerwca w ośrodku wypoczynko-
wym „Leśne Ranczo” w miejscowo-
ści Kupna nad Sanem, startowały 
w nich 22 osoby (w tym 9 finalistów 
tegorocznych Szaradziarskich Mi-

Jolka  - Joanna Bartel

Pantropa – Mundial w Brazylii

Krzyżówka – Święta wojna

Gwiazda – Kupała

Krzyżówka z hasłem – Boże Ciało

Jolka z różem – Drewniany ró-
żaniec

strzostw Polski). W dwugodzinnych bojach uczestnicy roz-
wiązywali zestaw 33 zadań przygotowanych przez członków 
klubu „Przemek”, zwyciężył Rafał Tałaj z Częstochowy, wy-
przedzając minimalnie (zaledwie o 0,4 pkt) Stanisława Wój-
towicza z Prac Dużych oraz o 1 pkt Dawida Kupca z No-
wej Dęby. Moje 12 miejsce – przy tak „mocnej” liście star-
towej – cieszy, ale może za rok będzie lepiej…?  

A może ktoś z Czytelników „Dynowinki” zechce spróbo-
wać swoich sił? Do Przemyśla przecież niedaleko! Chętnie 
udzielę zainteresowanym wszelkich informacji!

A na razie - zapraszam do rozwiązywania!
Renata Jurasińska
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JEDEN - DWA
W białe pola należy wpisać jedną lub dwie  litery, a w kolorowe tylko jedną.  
Litery z szarych pól, czytane rzędami, utworzą  rozwiązanie – tytuł obra-

zu M. Gierymskiego.

Poziomo:
4) pot. o akordeonie (Janek Stokowski na … gra).
5) pan na grodzie (z sierpeckim piwem).
6) sonduje wypowiedzi opinii publicznej.
Pionowo: 
1) kłopot, zgryzota (z trunkiem w powiedzeniu).
2) uczestnik insurekcji i innych zrywów.
3) czterech z pałeczkami na wyścigi.

Leszek  Grzywacz

W kółko Macieju
Litery z pól z kropką, odczytane wokół pola centralnego utworzą rozwią-

zanie zadania.

Poziomo:
1) dwuślad z silnikiem.
6) damski strój na plażę.
7) narkotyk z opium.
8) brazylijska gwiazda futbolu ostatniego Mundialu (anagram słów REN + 
MAY).
Pionowo:
2) członkowie jednego z odłamów protestanckich.
3) dawny sklepik z tytoniem.
4) podział w partii, organizacji.
5) wyrośnięty chleba.

Bogdan Witek

Krzyżówka ze strzałkami
Litery z pól dodatkowo oznaczonych strzałką, przeniesio-

ne poza diagram zgodnie ze wskazywanym kierunkiem utwo-
rzą rozwiązanie końcowe.

Poziomo:
1)  z kwiatami na trawniku.
5)  dziewczynka o najpopularniejszym imieniu w Polsce.
6)  pierwiastek odkryty z mężem przez Marię Curie-Skło-
dowską
7)  psalmista w kościele prawosławnym.
10)  jedna z popularnych marek odzieży sportowej.
13)  Staszewski z zespołem „Kult”.
14)  niegodziwy człowiek.
15)  przeniesienia pracownika na wyższe stanowisko. 
16)  syn Adam i Ewy.
Pionowo:
1)  dowód zawarcia zakładu lotto.
2)  ptak drapieżny lub roślina z rodziny jaskrowatych.
3)  zespół jazzowy,
4)  drzewo kojarzące się z Janem Kochanowskim.
8)  Sławomir, operator o światowej sławie („Helikopter 
w ogniu”).
9)  orzechy z palmy.
11)  obrazek symbolizujący plik na wirtualnym pulpicie kom-
putera,
12)  obserwujemy na nim działanie komputera.

Bogdan Witek
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W diagramie ujawniono położenie litery C, oraz kropką - innej spółgłoski. Litery w polach z “buźką” utworzą tema-
tyczne rozwiązanie końcowe.

Poziomo:
• owoc
Pionowo:
• film Romana Polańskiego rozgrywający się w Paryżu
• ciepła czapka zimowa z klapkami z obu stron
• substancja służąca do impregnacji skór (skojarz z nazwą zawodu)
• przeciwieństwo trudności
• but ze skóry pokryte meszkiem
• włoskie białe wino ziołowe
                              Bogdan Witek

Jolka
W diagramie ujawniono wszystkie miejsce występowa-

nia jednej z samogłosek i spółgłosek. W zanaczonych rzę-
dach powstanie rozwiązanie końcowe.
Określenia wyrazów 
(kolejność przypadkowa): 
• kształci czeladnika
• węzełek na nici
• bywa do opalania lub przeciw-

zmarszczkowy
• naczynie na atrament
• kukła na wystawie sklepowej
• karteczka z notatką
• owoc z drzewa parkowego do ro-

bienia ludzików
• przygotowuje drinki w pubie
• poranna wilgoć na trawie
• ze szczypcami w stawie
• kilka piw w jednej zgrzewce
• miejsce oczekiwania statków 

na wejście do portu
• alkohol marynarzy
• autor “Czarodziejskiej góry”
• czarny koń 
• odpowiedni moment
• odmierzany przez zegar
• dawniej szacunek, poważanie
• pogoda
• czarna, podawana dawniej jak odmowa oddania ręki 

córki za żonę
• tył konia
• poprzeczna nierówność na drodze
• huncwot, psotnik

Jolka owocowa

• strumień
• jednostka natężenia pola magnetycznego
• ponoć w głowie mądrego
• gorący odprysk z ogniska
• zwrot grzecznościowy do mężczyzny
• słynny utwór Ravela.

Bogdan Witek
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SZYFROGRAM Z AFORYZMEM
Wszystkie litery, napisane od   1  do   66,   utworzą roz-

wiązanie  – aforyzm Dariusza Szymca.

30) dźwiękonaśladownictwo.

33) przydomek Zeusa.

60) przywoływanie do siebie.

8)   warsztat remontowy dwuśladów.

20) faryzeuszostwo.

35) rozsiewanie zarazków przez gruźlika.
Leszek Grzywacz

Z POLSKI RODEM
Określenia podano w kolejności alfabetycz-

nej odgadywanych wyrazów. Litery w szarych 
polach, czytane kolumnami, utworzą roz-
wiązanie.

● …Polski, stowarzyszenie miło-
śników podniebnych lotów.  ● …pol-
ski – złożony z 32 liter.  ● polska… 
wojskowa – z daszkiem i kwadra-
towym denkiem.   ● polski… , eks-
ponowany w Biskupinie.   ● … Li-
teratury Polskiej, seria wydaw-
nicza Świata Książki.   ● …Pol-
ski, kabaret z Leszkiem Malinow-
skim i Waldemarem Sierańskim.   ● Pol-
skie …, były właściciel TV4 i TV6, prze-
jęty w 2013 r. przez TV Polsat.   ● … Polski 
– Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.    
● Paweł …, polski judoka – mistrz olimpijski 
z Atlanty (1996).   ● Polska … Wydawnicza BGW, po-
pularne wydawnictwo książkowe.        ●… Kołodziej, le-
gendarny protoplasta polskiej dynastii.   ● polska  … pa-
triotyczna (najstarszą jest Bogurodzica).   ● Polskie …, 
spółka Skarbu Państwa emitująca swe programy w eterze.    
● polski …, to np. charakterystyczny dla Podhala oscypek.   ● Pol-
skie Sztuczne …, program naukowo-badawczy Zbigniewa Religi.    ● polski …
telewizyjny (np. „Klan”).  ● Polska i …, program informacyjny TVN24.   ● … Pol-
ska, dostawca telefonii stacjonarnej.   ● … de Pologne, wieloetapowy wyścig kolarski.

Leszek Grzywacz
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